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PBLA valde tiekas gadskārtējā sēdē

„Pacel citu, un tu celsies pats!”
Rainis

Rīgas Motormūzejā 4. ok -
tobrī Amerikas latviešu ap  vie-
nības (ALA) un Latvijas Bērnu 
fonda (LBF) sadarbības pro-
grammā tika pasniegtas sti-
pendijas 20 maznodrošinātām 
daudzbērnu un audžuģi me-
nēm un 21 studentam no 
daudz bērnu ģimenēm, bāre-
ņiem un trim smagi slimajiem 
bērniem no Jelgavas, Pļaviņām, 
Ventspils, Liepājas, Auces, Krās-
lavas, Madonas, Jaunpiebalgas, 
Preiļiem, Kandavas, Valmieras, 
Līvāniem, Dobeles, kopā 42 ģi -
menēm. Stipendijas pasniedza 
ALA sadarbības ar Latviju no -
zares vadītāja Kaija Petrovska 
un LBF vadītājs Andris Bērziņš. 
ALA palīdzība tiek piešķirta 
galvenokārt no individuālu ASV 
dzīvojošo latviešu – Otrā pa -
saules kaŗa bēgļu ziedojumiem 
un testamentāriem novēlē ju-
miem. ALA sadarbība ar Lat-
vijas Bērnu fondu nozares 
„Sadarbība ar Latviju” ietvaros 
izveidojās 1994.  gadā. Div  des-
mit piecu sadarbības gadu ga -
ŗumā ALA Latvijas ģimenēm 
un studentiem ir piešķīrusi 
vairāk nekā trīs  miljonus ASV 
dolaru. „Sadarbība ar Latviju“ 
nozare ir pati jaunākā ALA 

darbības nozare, kas tika izvei-
dota pagājušā gadsimta astoņ-
desmito gadu nogalē. 1994. gadā 
tā par savu prioritāti izvirzīja 
palīdzības programmu „Drošais 
tilts“, kuŗas mērķis ir ārzemēs 

gadiem – ik mēnesi USD 360,–. 
Smagi slimajiem bērniem sti-
pendijas apmērs ir 170 dolaru 
mēnesī. Studentiem stipendijas 
piešķiŗ vienam mācību gadam, 
katra ir 2000 dolaru liela un tiek 

šīs stipendijas, tiek rūpīgi at -
lasīti un izvērtēti sadarbībā ar 
sociālajiem dienestiem. 

Amerikas latviešu piešķirtās 
stipendijas ir nozīmīga ārtava 
Latvijas nākotnē – tās ir iegul-
dījums jauno pilsoņu audzi nā-
šanā, izglītošanā. Bieži vien tās 
ir pozitīvs impulss un atspē-
riena punkts labākai nākotnei 
Latvijā. Tieši uz šiem jauniešiem 
un ģimeņu bērniem balstīsies 
mūsu valsts pēc pieciem, des-
mit, divdesmit gadiem.

Latvijas Bērnu fonds dibināts 
1989. gadā un tā darbības mēr-
ķis ir bērnu un jauniešu aiz -
sardzība, viņu attīstības veicinā-
šana un izglītošana, veselības 
nostiprināšana, ģimeniskā audzi-
nāšana un īpaši talantīgu bērnu 
atbalstīšana. Latvijas Bērnu 
fonds izstrādā un īsteno pro-
jektus, kas sniedz praktisku 
palīdzību bērnu grupām un 
atsevišķiem bērniem, kuŗiem 
nav vecāku, kuŗi ir nonākuši 
krizes situācijā vai ir smagi 
slimi, kā arī talantīgiem bēr-
niem, kuŗiem pietrūkst līdzekļu 
sava talanta attīstībai.

dzīvojošo latviešu iespēju ro  be-
žās sniegt atbalstu un palīdzību 
grūtībās nonākušām ģimenēm 
un bāreņiem Latvijā.

Daudzbērnu maznodroši nā-
tajām ģimenēm stipendijas tiek 
piešķirtas uz vienu vai diviem 

izmaksāta divās daļās – mācību 
gada sākumā un pēc semestra 
sekmīgas nokārtošanas. Sek mī-
gie studenti stipendijas saņem, 
sākot no otrā mācību gada līdz 
pat bakalaura grada iegūšanai. 
Ģimenes un studenti, kas saņem 

PBLA valde Rīgas pils Ģerboņu zālē 2019. gada 1. ok -
tobrī, tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu.
Foto no kreisās: Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 
Izglītības nozares vadītājs Māris Pūlis, ELA 
pārstāve Justīne Krēsliņa, Amerikas Latviešu ap -
vienības (ALA) pārstāvis Dzintars Dzilna, Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
pārstāvis Jānis Čečiņš, PBLA kasieris Jānis Grā-
matiņš, ALA Informācijas nozares vadītāja Tatjana 
Žagare-Vītiņa, Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) prezidents Andris Ķesteris, PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte, ALA pārstāvis Mārtiņš 
Andersons, Valsts prezidents Egils Levits, PBLA 
izpilddirektors Raits Eglītis, PBLA vicepriekšsēdis 
un ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA Kul-
tūras Fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš (aiz mu gurē), 
Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma 
Vlasova (priekšplānā), ALA “Sadarbība ar Latviju” 
nozares vadītāja Kaija Petrovska, LAAJ priekšsēdis 
Jānis Grauds, LNAK Izglītības nozares vadītāja 
Elita Pētersone (priekšplānā), ALA Kul tūras noza-
res vadītāja Līga Ejupe (aizmugurē), ELA pārstāve 
Lelde Vikmane, PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis 
Andersons, ALA izpilddirektore Marisa Gudrā 
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
4 mēn. US $ 64.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

 INESE RAUBIŠĶE

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

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

ĒDOLES PILS
Ēdoles viduslaiku pils ir vie -

nīgā no Kurzemes bīskapijas 
pilīm, kas vēl ir apdzīvota. Tā 
celta 1264.  1276. gadā. 1561. gadā 
Kurzemes bīskaps Magnuss 
Ēdoli kopā ar citiem zemes 
īpašumiem uzdāvināja Ulri-
cham fon Bēram, kuŗa pēc nā-
cējiem tā piederēja līdz Latvijas 
agrārreformai. No pils torņa 
paveras skaists skats uz Tempļa 
kalnu, dzirnavu dīķi un tā sa -
liņu, dzirnavām, parku, Vankas 
upes senleju un plašo muižas 
saimniecisko kompleksu.

Tikšanās somugru dienu noskaņās
Jau sesto rudeni pēc kārtas 

Rīgas Latviešu biedrības namā 
īpašā pasākumā tika godinātas 
somugru tautas (tai skaitā lībieši). 
Sarīkojumu „Tikšanās somugru 
dienu noskaņās” rīkoja RLB Folk-
loras komisija sadarbībā ar aso-
ciāciju Fenno–Ugria (Igaunija) 
un Ungārijas vēstniecību Latvijā, 
atbalstīja SIA Metsa Forest Latvia 
(Latvija – Somija) un Latvijas 
Folkloras biedrība.

Kuplais viesu pulks no Ungā-
rijas un Igaunijas uz somugru 
dienu Māmuļā ieradās tieši no 
Miķeļdienas aktīvitātēm Doma 
laukumā, un šeit greznajā Līgo 
zālē viņus atkal sagaidīja rudens 
krāšņums – miķelīši, pīlādži, krā -
sainās lapas Miķeļdienas vaina-
gos, telpu dekoros un pušķīšos 
svētku dalībniekiem. Un pāri 
visam koklētājas Rozītes Katrīnas 
Spīčas kokles spēle, jo šogad sarī-
kojums veltīts tradicio nā lajam 
mūzikas instrumentam – koklei 
un tai radniecīgajiem instru-
mentiem somugru valstīs. Svēt-

kus ieskandināja jaunizveidots 
mūzikāls priekšnesums, kuŗu 
sniedza Rīgas lībiešu dziesmu 
ansamblis Līvlist kopā ar ungāru 
mūziķu duetu Lāslo Kovāču 
(Lászlo Kovács) un Žužanna La -
kone Fodora (Zsuzsanna Lac kone 
Fodor). Lāslo un Žužannas iz  pil-
dījumā svētku dalībnieki varēja 
iepazīt daudzveidīgo cītaru mū -
zikas skanējumu: Rietumungārijā 
pierakstītās tautasdziesmas, 19.gs. 
kaŗavīru un Ziemsvētku dziesmas, 
ka arī skaņdarbus čardaša ritmos.

Ungāru etnomuzikologs Lāslo 
Kovāčs līdztekus savam priekš-
nesumam arī pastāstīja par kok lei 
radniecīgā instrumenta – cītaras – 
vēsturi, par tā augošo populāritāti 
Ungārija. Jāpiebilst, ka Kovāčs ne 
tikai lieliski spēlē un māca spēlēt 
šos instrumentus, bet pats arī tos 
izgatavo. (Starp citu, mūziķis spēlē 
15 dažādus mūzikas instrumen-
tus, turklāt šogad Vīnes mūzikas 
augstskolā pasniedz arī ungāru 
mūzikas vēsturi). 

Koši somugru dienā uzstājās 

udmurtu-igauņu folktrio AR-GOD 
(Maria Korepanova, Nikolajs 
Anisimovs, Toivo Sõmer) un 
igauņu kanteles spēles mūzi kan-
tes Leanne Barbo un Karmena 
Juhkam. 

Sarīkojuma dalībniekus uzru-
nāja RLB Valdes pārstāve Skaid-
rīte Naumova, Ungārijas ārkār-
tējais un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā Ferencs Bāņai (Ferenc 
Bányai), asociācijas Fenno-Ugria 
direktore (Igaunija) Vija Kadi 
Raudalainena (Viia-Kadi Rauda-
lainen) un Igaunijas Kultūras mi -
nistrijas Mazākumtautību pado-
mes valdes loceklis, kā arī Rīgas 
Latviešu biedrības biedrs un 
Somugru dienu idejas autors 
Juris Žīgurs. Svētkos piedalījās 
Igaunijas vēstniecības pārstāve 
Trīnu Puka (Triinu Pukk), So -
mijas vēstniecības pārstāve Roosa 
Mantila, Ungārijas goda konsule 
Ariana Župika, Līvõd Īt /Līvu 
(lībiešu) savienības vadītāja Ieva 
Ernštreite un citi somugru tautu 
kultūras cienītāji. 

Vizuālo noskaņu sarīkojumā 
veidoja mākslinieces Ievas Lie -
piņas iekārtotā biedrības „Ran-
da list” starptautiskā mākslas 
plenēra “Līvzeme 2019” izstāde. 

Sarīkojuma izskaņu kuplināja 
kopīgs deju solis un Rīgas danču 
mūzikantu sniegums Ernesta 
Spīča vadībā. Šajā vakarā ikviens 
varēja izpaust nākotnes ieceri – 
uzrakstīt savu domu par nāka-
majām somugru dienām „ideju 
groziņam”.
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Latvijas Valsts prezidents
Vijas Celmiņas gleznu izstādē 

(Turpināts no 1. lpp.)

Egila Levita satikšanās izstādē ar gleznotāju Viju Celmiņu Draudzīgs prezidenta rokasspiediens Latvijas pavalstniekam 
Michailam Barišņikovam, fonā Latvijas vēstnieks ANO Andrejs 
Pildegovičs

Kaija Petrovska: „Es piedzimu 
Amerikā, kur mani vecāki un 
vecvecāki nonāca kā bēgļi Otrā 
pasaules kaŗa laikā, kad Latvijai 
tuvojās padomju armija. No  nā-
kot svešumā, viņiem neklājās 
viegli. Bija jāatrod pajumte, 
darbs, par ko maksāja 50 centus 
stundā, bet mūsu vecāki nesū-
dzējās. Viņi gribēja, lai mums 
būtu iespēja nopirkt tādas pašas 
kurpes kā amerikāņu bērniem, 
lai mēs varētu mācīties augst-
skolās, saviem bērniem no  dro-
šinot pārticīgāku, labāku dzīvi. 

Bet arī dzīvojot svešumā, 
vien mēr bija cilvēki, kas palī-
dzēja latviešu bēgļiem atrast 
mājas, darbu un iztikšanu. Un 
tad pienāca laiks, kad mūsu 
tautieši Amerikā saprata, ka 
vēlas palīdzēt tiem cilvēkiem 
Latvijā, kam dažādu apstākļu 
dēļ nav pietiekamu līdzekļu 
cilvēka cienīgai dzīvei. 

Amerikas Latviešu apvienību 
nodibināja 1951. gadā, un tā ir 
lielākā ASV latviešu organi zā-
cija, kuŗā ietilpst gandrīz pieci 

tūkstoši biedru un apmēram 
120 organizāciju. 1994. gadā tika 
nodibināta nozare Sadarbība ar 
Latviju (SAL), un uzsākta palī-

šinām rēgulārus, divgadīgus 
pabalstus latviešu daudzbērnu 
ģimenēm, bāreņiem un vecāku 
pamestiem bērniem – gan iz -

„Pacel citu, un tu celsies pats!”
Rainis

dzības programma Latvijai.
SAL nozare ziedojumos sa -

ņem naudu, kas paredzēta vie-
nam mērķim – latviešu tautas 
izdzīvošanas nodrošināšanai. 
Jau kopš 1994. gada mēs no  dro-

dzī vošanai, gan izglītības gai-
tām. Šie pabalsti ir iespējami,  
vienīgi pateicoties ASV latviešu 
ziedojumiem un testamen tā-
riem novēlējumiem, kas ziedoti 
speciāli šiem mērķiem. Mūsu 

programma Drošais Tilts  ir pār -
baudīts un drošs tilts starp 
ziedotāju ASV un cilvēkiem 
Latvijā. Latvijā mūsu uzticams 

bērnus ar īpašām vajadzībām 
un 21 studentu.

Lai mums visiem šodien ir 
jaukas tikšanās! Piebildīšu, ka 

sadarbības partneris ir Latvijas 
Bērnu fonds, ar kuŗu sadarboja-
mies jau daudzus gadus.

Esmu priecīga paziņot, ka 
šogad esam nolēmuši atbalstīt 
42 daudzbērnu ģimenes, trīs 

šodien ar mums ir vairāki mūsu 
apvienības ļaudis un arī Pa  sau-
les brīvo latviešu apvienības val-
des locekļi, kas gribēja dalīties 
priekā kopā ar mums visiem.”

Valsts prezidents Egils Levits 
un viņa kundze Andra Levite, 
būdami  Ņujorkā,  piedalījās lat-
viešu izcelsmes mākslinieces 
Vijas Celmiņas darbu izstādes 
atklāšanā The Breuer Museum. 
Izstādes “Vija Celmiņš: To Fix 
the Image in Memory atklāšanu 
apmeklējis ar slavenais balet-
dejotājs Mihails Barišņikovs.

Vijas Celmiņas mākslinieces 
rokraksts veidojies, vispirms 
iedvesmojoties no abstraktā 
ekspresionisma, bet visai drīz 
māksliniece uzsāka jaunu iz -
teiksmes veidu meklējumus. 
Par vienu no zīmīgākajām 
ietekmēm Vija Celmiņa sauc 
mākslinieka Ada Reinharda 
(Ad Reinhardt) 1953. gadā 
uzrakstīto minimālisma māk-
slas manifestu “Jaunās aka  dē-
mijas divpadsmit noteikumi”. 
Tie aizliedz gandrīz visus līdz 
tam mākslā lietotos izteiksmes 
līdzekļus – tādus kā faktūra, 
zīmējums, forma, krāsas, gais-

ma, telpa, laiks, mērogs utt.
“Kopš 60. gadu beigām Vija 

Celmiņa īsteno gandrīz visus 
divpadsmit Reinharda mini-

mālisma noteikumus. Pat tajos 
darbos, kuŗos viņa lieto popārta, 
sirreālisma, fotoreālisma vai 
konceptuālisma valodu, vien-

mēr ir samanāma minimā-
lisma askēze un reālistiskā 
loģika attiecībā uz mākslas 
darba formu,” tā par Celmiņas 

daiļ radi grāmatā “Vija Celmiņa. 
Dubultā reālitāte” (LNMM 2014) 
raksta mākslas zinātniece Elita 
Ansone.
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INESE RAUBIŠĶE

Par sakrālās kultūras mantojumu –
mūsu kultūrvides sastāvdaļu

Arī šoruden Latvijā līdztekus 
piecdesmit citām Eiropas val-
stīm noritēja Eiropas kultūras 
mantojuma dienas, proti, tema-
tisku kultūras pasākumu pro-
gramma, kuru veido mantojuma 
vietu saimnieki, entuziasti, spe -
ciālisti. Mērķis – tuvinot cilvēkus 
kultūras mantojumam, veidot 
izpratni par pieminekļu aiz-
sardzību – aizsargājamo piemi-
nekļu dažādību, vērtību apzi nā -
šanu, saglabāšanu, kā arī apzināt 
kultūras mantojuma resursus 
ilgspējīgai attīstībai. Pirmās 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienas Latvijā notika 1995. gadā. 

2019. gada Eiropas kultūras 
mantojuma dienu tema ir “Res-
taurācija” – izvēlēta, lai pievērstu 
lielāku uzmanību restaurācijas 
nozares un profesijas attīstības 
nākotnes izaicinājumam, stip ri-
nātu profesionālitāti, veicinātu 
autentiskuma izpratni un ori ģi-
nālas substances informatīvās 
un sajūtu radošās nozīmes no -
vērtēšanu un cienīšanu. Kultūras 
mantojuma dienu (no 12. līdz 
15. septembrim) aktīvitātes – 
ekskursijas, sarunas un meis-
tarklases – aptvēra visu Latviju, 
taču to īpatsvars, protams, kon-
centrējās Rīgā.

Mantojuma dienu norises 
sākās, atklājot starptautisku 
konferenci “Restaurācija” Nacio-
nālajā kultūras mantojuma pār-
valdē, ēku kompleksā “Trīs 
brāļi”. 

Bet līdztekus Rātsnamā sākās 
cits vērienīgs un nozīmīgs 
pasākums ar izcili plašu pro-
grammu – konference “Sakrālās 
kultūras mantojums pilsētvidē, 
pieminekļos, memoriālos un 
piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā. 
Pieredze, prakse un atziņas.”, 
kuru organizēja Rīgas Piemi-
nekļu aģentūra (RPA). Šo kon-
ferenci varētu raksturot kā veik-
smīgu sekotāju zinātniski prak-
tiskajai sanāksmei “Senās kap-
sētas un memoriāli pilsētvidē 
Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija. 
Prakse. Pieredze”, kas notika 
pērn (Latvijas Simtgades un 
Eiropas kultūras mantojuma 
gadā) ar mērķi apkopot zināt-
nieku pieredzi, viedokļus, teoriju 
un praksi, lai sagatavotu Lielo 
kapu koncepcijas vīziju un tās 
tālāku detālizētu izstrādi. 

Konferences dalībniekiem ap -
sveikumu atsūtīja Latvijas kul-
tūras ministrs Nauris Puntulis, 
sveica un pasākumam deva svē -
tību Visaugstāksvētītais Rīgas un 
visas Latvijas metropolīts Alek-
sandrs, klātienē klātesošos uz -
runāja Romas katoļu baznīcas 
Rīgas archibīskaps-metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs un Rīgas 
pilsētas izpilddirektors Juris 
Radzevičs. 

Šogad konferenci pagodināja 
vieslektori no Pēterburgas, Mas-
kavas un Viļņas. Krievijas Valsts 
Sanktpēterburgas Pilsētvides 
skulp tūru mūzeja direktora viet-
niece Vera Ritikova izvēlējās 
pastāstīt par seno Lazarevas 
kapsētu Sanktpēterburgā, kuru 
līdzās Aleksandra Ņevska klos-
terim cars Pēteris I pavēlēja 
iekārtot dižciltīgo dzimtu aizgā-
jējiem. Šī bija Sanktpēterburgā 

pirmā priviliģēto kapsēta, kuŗas 
mūzejiskais nosaukums ir “18. 
gadsimta Nekropole”. Laika 
gaitā kapsēta pārtapusi par 
unikālu memoriālu ansambli, 
kuŗā saglabājusies ne vien lie -
lākā daļa pieminekļu, bet kopš 
18. gadsimta nemainīgas pali-
ku šas arī territorijas robežlīnijas. 
Lazarevas kapsēta ir īpašs sak-
rālā mantojuma piemineklis, 
par kuŗu nerimstas vēsturnieku, 
mākslinieku, mākslas zināt nie-
ku, filologu, reliģijas pētnieku 
interese. Kapsētā uzskaitīti 1100 
kapu pieminekļi: šeit apglabāti 
aizgājēji no tādām Krievijā sla -
venām dzimtam kā Šeremetjevi, 

Savukārt Veras Ritikovas ko -
lēģi Askolds Pareiskijs un 
Dr.habil art. Jeļena Bļinova da -
lījās informācijā un pieredzē 
par integrēto pieeju kultūras 
mantojumu atjaunošanā (kon -
krēti Maskavā) un zinātnis ka-
jām, radošajām un izglītojo ša-
jām aktīvitātēm, kādas sakrālā 
kultūras mantojuma aizsardzībā 
veic A.I. Hercena Valsts peda-
goģiskā universitāte un I.E. 
Repina Mākslas institūts. 

Viļņas pilsētplanošanas uz  ņē-
muma “Vilnius Plan” vadošā 
speciāliste Irēna Čepukoite pa -
stāstīja par kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanas darbiem 

katoļu baznīcas Rīgas archi bīs-
kaps metropolīts Zbigņevs Stan-
kevičs, uzsverot, ka Krustam ir 
daudzas nozīmes – tā ir ne tikai 
dzīvības un nāves zīme. Kris ti e-
šiem Krusts ir Dieva mīlestības 
zīme, kas izpaužas Jēzus nāvē, 
tas ir augšāmcelšanās, triumfa 
un mūsu ego nāves simbols…

Mg. arch. Edvīna Vecumnieka 
stāstījums bija par Krusta zī -
mēm Rīgas Brāļu kapos un 
nozīmīgo un ilgi gaidīto noti-
kumu šī gada12. jūnijā, kad tika 
atklāta un iesvētīta atjaunotā 
Krusta zīme zem Mātes Latvijas 
tēla. Ar apgaismojuma elemen-
tiem un dekorātīvu stikla plāk-
šņu noseguma palīdzību atdzima 
tēlnieka Kārļa Zāles sākotnēji 
iecerētais Brāļu kapu nofor mē-
jums. Architekts Vecumnieks 
detālizēti pastāstīja par Krusta 
vēsturi, kad padomju laikos to 
vispirms noslēpa aizklājot, bet 
vēlāk pavisam aizbūvēja.

Sakrālās zīmes atjaunošanas 
iniciātori bija Rīgas Pieminekļu 
aģentūra, bet financējumu at -
jau nošanas darbiem sniedza Lat -
vijas Nacionālo kaŗavīru bied-
rība. Projektu izstrādāja archi-
tekts E.Vecumnieks, darbus veica 
SIA ”Akmens apstrādes centrs 
AKM” un stikla māksliniece 
Marika Kalniņa.

Arī Brāļu kapu komitejas 
priekšsēdis, vēstures speciālists 
Arnis Āboltiņš priekšlasījumā 
“Pirmā un Otrā pasaules kaŗa 
kaŗavīru piemiņas un apbedī-
jumu vietas Rīgā” akcentēja 
mūsu tautas svētvietu – Rīgas 
Brāļu kapus.

Vairums konferences lektori 
bija pieteikuši tik plašus priekš-
lasījumu tematus un piedāvāja 
tik bagātīgu informācijas klāstu, 
kam faktiski nāktos atvēlēt 
daudz, daudz vairāk laika par 
šajā pasākumā paredzēto. Pie-
mēram, Dr.hist.eccl. Andris 
Priede, LU Teoloģijas fakultātes 
baznīcas un reliģiju vēstures 
katedras docents, nāca ar priekš-
lasījumu “Sakrālais elements 
Rietumeiropas sekularizētajā 
kultūrvidē”, Dr.h.c.art. Edvarda 
Šmite, mākslas zinātniece, ar 
referātu par XVIII-XIX gad -
simta sakrālajiem simboliem 
Rīgas Lielo kapu apbedījumu 
vietās, Dr.art. Elitas Grosmanes, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūta va -
došās pētnieces un mākslinieka 
Ivo Simsona sagatavotais priekš-
lasījums “Rīgas Doms. Archi-
tektūra un mākslas vērtības” vai 
Dr.art. Silvijas Grosas, Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesores, 
referāts par sakrālajiem motī-
viem Rīgas jūgendstila archi-
tektūrā. Tie bija atsevišķas kon-
ferences vērti temati! Tāpat arī 
Mg.art. Ināras Appenas, Latvijas 
Architektūras mūzeja galvenās 
krājumu glabātājas, priekšla sī-
jums par sakrālo dimensiju 
tēlnieka Augusta Folca darbos.

Meistara veikums ir Rīgas 
celtņu plastiskā rota aktīvākajā 
tās būvniecības laikā un ba -
gātākajā sadaļā – historisma un 
jūgendstila būvēs. 1876. gada 
Folcs nodibināja Rīgā tēlnie cī-
bas un akmeņapstrādes firmu, 

kas veica ēku fasāžu un iekštelpu 
dekorātīvo apdari, izgatavoja 
pieminekļus, piemiņas plāk-
snes, stājskulptūras un dažādus 
būvelementus. Strādājis pie 
plas tikas dekora Rīgas Kristus 
Piedzimšanas Pareizticīgo kated-
ralē, veidojis daudzus kapu 
pieminekļus Lielajos kapos… 
Ināra Appena pastāstīja – ne 
visi Folca darbi vēl ir atklāti. Bet 
šajā konferencē referente nāca 
klajā ar fascinējošu informāciju 
(konferences dalībnieki bija 
pirmie, kuŗiem publiski tika 
pavēstīta ziņa par Krāslavas 
Mariju). Proti, Krāslavas Svētā 
Ludviga Romas katoļu baznīcas 
dārzā stāv Sv. Jaunavas Marijas 
skulptūra. Un tagad esot pie -
radīts, ka tās autors ir tēlniecības 
meistars Augusts Francs Folcs.

Sakrālās kultūras vērtības at -
rodamas ne tikai pilsētvidē, bet 
visā Latvijā. Un par to kon  fe-
rencē vēstīja arī kultūras man-
tojuma pētnieks un fotografs 
Vitolds Mašnovskis – enciklo-
pēdijas “Latvijas luterāņu baz-
nīcas” autors, kuŗš 15 gadu 
gaŗumā apkopojis plašu un 
unikālu informāciju par Lat-
vijas luterisko baznīcu vēsturi, 
architektūru, to mākslinie cis-
kajām un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām, veicis baznīcu ār -
skatu, interjeru un iekārtu 
detalizētu fotofiksāciju. Konfe-
rencē Mašnovskis dalījās savos 
secinājumos, ka viena no ba -
gātībam Latvijas lielajās baz  nī-
cās ir ģērboņepitāfijas un vit-
rāžas. Unikālas ir Rīgas Sv. 
Pēteŗa baznīca un Rīgas Doms 
ar savām sakrālajām vērtībām, 
Liepājas Sv. Annas baznīca ar 
izcilo altāri, Kurzemes skaistāka 
baznīca Nurmes jeb Nurmuižas 
baznīca ar savu altārgleznu, kā 
arī viena no pirmajām Kur-
zemes hercogistē celtajām baz-
nīcām – Jaunpils baznīca…

Bet Rīgas Svētās Marijas 
Magdalēnas Romas katoļu 
drau dzes bīskaps Andris Kra-
valis pastāstīja par Vissvētākā 
Sakramenta lūgšanas kapelu 
(adorācijas kapelu), ģimenes 
māju Klostera ielā. Par vēsturi, 
šodienas norisēm un pārdo-
mām, piemēram, cik lielā mērā 
katoļu baznīca šodien ir atvērta 
mākslas instalācijām? 

Konferences otrajā dienā da -
lībniekiem bija iespēja apskatīt 
Rīgas Brāļu kapu un Lielo kapu 
restaurētos objektus, kā arī 
kultūrvēsturisko mantojumu 
Pēteŗbaznīcā. Rīgas Domā par 
baznīcas vēsturi un restaurācijas 
darbiem pastāstīja Latvijas res-
taurācijas biedrības pr-js Mg.sc.
ing. Ronalds Lūsis.

Droši, ka no šīs konferences 
tās dalībnieki paņēma līdzi katrs 
savus iespaidus un pār  domas. 
Ļoti gribas cerēt,  ka tālāk tiks 
aiznesta metropolīta Zbigņeva 
Stankeviča paustā doma: „Ja 
mēs nekopjam sak rālās vērtības, 
ja nav šī vienojošā vektora mūsu 
sabiedrībā, tad nav jābrīnās, ka 
jēdzieni patriotisms vairs neko 
neizsaka, ka cilvēka cieņa arī 
vairs netiek respektēta, un tā 
vietā vienkārši stājas kails 
aprēķins, pragmatisms…”

Sv.Jāņa baznīca Vecrīgā, vitrāžas detaļa

Gaļicini, Kačubeji. Pilsētvides 
skulptūru mūzejs izdevis kata-
logus, apkopojot 200 epitāfijas 
un 90 dzimtu ģerboņus. Taču tā 
ir tikai neliela daļa no Lazarevas 
kapsētas faktiskā materiāla. 

Pirmie pieminekļi Lazarevas 
kapsētā bija kapu plāksnes 
(vissenākās izlietas no čuguna), 
un tās bija vienīgās līdz pat 18. 
gadsimta vidum. Vera Ritikova 
nolasīja 300 gadu vecas epi tā-
fijas tekstu, kas liecina, ka tolaik 
kristīgais cilvēks katru laicīgās 
dzīves dienu uzskatījis par 
Dieva dāvanu, tāpēc kapa plāk-
snēs tika norādīti ne tikai dzim-
šanas un nāves datumi, bet arī 
nodzīvoto gadu, mēnešu un 
dienu skaits. Precētai sievietei 
noteikti tika nosaukts viņas 
pirmslaulību uzvārds un vīra 
vārds, uzvārds un tēva vārds. 
Īpaša nozīme pieminekļu no  -
for mējumā bija simbolikai – 
piemēram, smilšu pulkstenis 
atgādināja par laicīgās dzīves 
ātro skrējienu. 18. gadsimta ot -
rajā pusē kapsētā jau parādījās 
sarkofāgi, visbiežāk marmora. 
Arī šajā kapsētā apglabātajam 
izcilajam krievu zinātniekam, 
vēsturniekam un dzejniekam 
Michailam Lomonosovam 
(1711-1765) piemineklis vei -
dots Italijā no marmora un ga -
tavā veidā atvests uz Pēterburgu. 
Gadsimta vidū kā nozīmīgs ele-
ments kapu pieminekļos pa  rā-
dījās skulptūras – tēli, kas 
saistīti ar antīko pasauli. Laza -
revas kapsēta ir bagāta ar sla-
venā tēlnieka Ivana Martosa 
(1754-1835) veidotajiem dar-
biem. 

vienā no četrām senākajām 
atdusas vietām Viļņā – Rasas 
kapsētā, kur vairums apglabātie 
bijuši poļu izcelsmes turīgie 
cilvēki, kā arī lietuviešu izcilās 
personības. Pirmais apbedījums 
datēts ar 19. gadsimta  sākumu, 
un apbedītais bijis Viļņas pil -
sētas galva. Jānis Dravants – 
Rīgas Debesbraukšanas latviešu 
pareizticīgās draudzes virs-
pries teris ar savu stāstījumu par 
pareizticīgās baznīcas simbo-
liem Rīgas pilsētvidē kopā ar 
konferences dalībniekiem veica 
gluži vai ekskursiju pa pareiz-
ticīgo Rīgu. Uzmanība tika pie -
vērsta galvenajam kristietības 
simbolam – krustam. Kādi ir 
šie krusti uz dievnamu kupo-
liem? Vai maz rīdzinieki ir 
ievērojuši, ka, piemēram, uz 
Rīgas Kristus Piedzimšanas 
pa reizticīgo katedrāles mirdz 
zeltīti astoņstūru krusti? Savu-
kārt Rīgas pilsētas būvvaldes 
Rīgas pilsētas kultūras piemi-
nekļu aizsardzības nodaļas va -
dītājs Viesturs Brūzis pastāstīja 
par Rīgas baznīcu architektūru 
ar mērķi uzsvērt, cik ticības 
varam saskaitī Rīgas centrā. Cik 
Rīga ir pretimnākoša dažādām 
ticībām! Un cits konferences 
referents, mūzeja “Ebrēji Lat-
vijā” direktors Iļja Ļenskis jau 
stāstīja par tradicionālajiem 
jūdaisma simboliem (Dāvida 
zvaigzne, septiņžuburu sveč-
turis, baušļu galdiņi u.c) un uz 
kādiem objektiem Rīgā tie 
skatāmi. 

“Krusta zīme kā centrālais 
sakrālais simbols” – šai temai 
konferencē pievērsas Romas 
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jorkas Kārnegi zālē notiks Bos-
tonas Simfoniskā orķestŗa kon-
certs diriģēšanas mākslas meis-
tara Andŗa Nelsona vadībā. Lat-
vijai piederīgie, kuŗiem šajā 
dienā laimēsies būt klausītāju 
rindās klātienē, šo mūzikālo 
notikumu noteikti uztvers kā 
lielisku dāvanu Latvijas Valsts 
svētkos. Tomēr publikā būs arī 
daudzi, kuŗiem lēmums doties 
uz koncertu, domājams, dzims 
tikai un vienīgi vēlmē dzirdēt  
Edvarda Grīga klavieŗkoncerta 
un Gustava Mālera 4. simfonijas 
jaunu interpretāciju. 

Īpaši izceļama šajā ziņā ir Rīgas 
saikne ar izcilo komponistu un 
diriģentu Gustavu Māleru, kas 
iezīmē jas ne tikai Andŗa Nelsona 
interesē par Mālera daiļrades 
māksliniecisko universu. Ir vērts 
atcerēties to, ka ir kāds 20. gad-
simta diriģents un leģendārs 
Gustava Mālera mūzikas inter-
prets, kam, pateicoties paša Mā -
lera rakstītai ieteikuma vēstulei, 
jau 19. gadsimta beigās pavērās 
iespēja kļūt par Rīgas Pilsētas 
teātŗa pirmo kapelmeistaru. Proti, 
radās iespēja strādāt tajā pašā 
orķestŗa bedrē, kuŗā no 2003. 
līdz 2007. gadam savu talantu kā 
Latvijas Nacionālās operas galve-
nais diriģents droši apliecināja 
jaunais Andris Nelsons. Runa ir 
par Bruno Valteru, kuŗa  gaŗajā 
dzīvē, no piedzimšanas Berlīnē 
1876. gadā līdz nāvei Beverlihilsas 
villā 1962.  gadā, Rīgas periods 
vēsturiskajā laikā atrodams starp 
diviem gadskaitļiem: 1898. un 
1900.

Atmiņās paustais prieks „kļūt 
par ļoti cienījamā Rīgas Pilsētas 
teātŗa pirmo kapelmeistaru” 
(Thema und Variationen und 
Gedanken. – Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1960, 132.lpp.)  
saistīts arī ar Richarda Vāgnera 
kādreizējo darbošanos šajā po  s-
tenī. Valters atdarina gan sava 
mūzikālā elka uzturēšanās ilgumu 
Rīgā, gan viņa operu varoņus: 
ebreju ģimenē dzimušais Bruno 
Šlēzingers (Schlesinger) jau 
1896.  gadā nomaina uzvārdu 
pret pseidonīmu Valters, sajūsmā 
par Valteru fon Štolcingu no 
„Nirnbergas meistardziedoņiem” 
un Valteru fon der Fogelveidi no 
„Tanheizera”. Valters maina ne 
tikai uzvārdu, bet arī, līdzīgi 
savam skolotājam Gustavam 
Māleram, atkārto dažu ebreju 
mūziķu ceļu, kuŗi no jūdaisma 
pārgājuši kristietībā. Pseidonīma, 
konfesionālās piederības izvēle 
un tikai vienā gadījumā ar laik-
meta polītisko situāciju izskaid-
rojamā valstiskās piederības no -
maiņa (Bruno Valters līdz 1910. 
gadam ir Vācijas, tad līdz 1938. 
gadam – Austrijas, vēlāk, līdz 
1946. gadam – Francijas, pēc tam 
līdz mūža beigām – ASV pilsonis.) 
pieder pie Valtera metamor fo-
zēm, kas vienlaikus gan raksturo 
viņa būtību, gan arī traucē to uz -

*PAR AUTORU
Mikus Čeže – Latvijas Na -

cionālās operas drāmaturgs, 
radošo komandu konsultants 
operas vēstures un koncepcijas 
jautājumos.

tvert. „Manas personības attīs-
tībā un pārvērtībās, raugoties uz 
gaŗās dzīves notikumu pārpil nību 
un attieksmju mainīgumu, ir 
grūti saglabāt paša identitātes 
apziņu un atrast sevī kontinuitāti, 
visā šajā domāšanas, jušanas un 
rīcības mulsinošajā daudzveidībā 
un pretrunībā. Tomēr nemainīga 
un līdz pat šim brīdim ne  iz mai-
nāma izrādījusies mana noen-
kurošanās, pareizāk sakot, manas 
būtības iesakņošanās mūzikā.”

Brīdī, kad Rīgas Pilsētas teātris 
paraksta kontraktu ar Bruno 
Valteru, viņam ir tikai 21 gads, 
un tas padara šo mākslinieku par 
visu laiku jaunāko galveno diri-
ģentu, kāds jebkad strādājis Lat-
vijas Nacionālās operas vēstu ris-
kajā ēkā. Rīga šī diriģenta perso-
nībā uz 20.  gadsimta sliekšņa 
iepazīst to diriģēšanas un oper-
izrāžu veidošanas stilu, kādu 
Gustava  Mālera asistenta lomā 
Bruno Valters apguvis Ham  bur-
gas periodā (1894–1896). Tas ir 
būtiski ne tikai Valteram, kuŗš 
vēlāk, pēc sava skolotāja nāves, 
kļūst par ideālu  Mālera Devītās 
simfonijas un „Dziesmas par 
zemi” pirmatskaņotāju: jaunā 
kapelmeistara kontakti ar Māleru 
ir jo būtiskāki Rīgai, jo Valtera 
interpretācijas šo pilsētu cieši 
piesaista tam vēlīnā romantisma 
paveidam, kāds tolaik sevi ap -
liecina Eiropas lielajās opermet-
ropolēs – Vīnē, Berlīnē un Drēz-
denē. Šis ir viens no brīžiem, 
kuŗā Rīgai rodas iespēja ne tikai 
priecāties par kaut kur citur sen 
dzimušām un bieži vien savu 
laiku jau pārdzīvojušām atska-
ņojuma manierēm, bet arī kļūt 
par acu un ausu liecinieci jauna 
interpretācijas stila tapšanai. 
Tādēļ nojausma par Valtera lomu 
atspoguļota ne tikai Rīgas vācu 
un krievu presē, bet arī, pie  mē-
ram, Aspazijas un Jāņa Poruka 
operkritiku slejās. Protams, Rīga 
vēl nedzird un nevar dzirdēt to 
prasmes pakāpi, kāda 20. gad -
simtā pasaules mūzikas vēstures 
atmiņā sastindzināta starpkaŗu 
un pēckaŗa periodā tapušajos 
Valtera ierakstos. Rīgas periodā, 
talanta ceļā uz meistarību, aiz-
vadītas divas sezonas vēl pirms 
lielā lūzuma šī diriģenta karjērā, 
kas laika posmā līdz Pirmajam 
pasaules kaŗam iezīmējas ar 
kapelmeistara posteņiem Berlī-
nes Karaliskajā (1900–1901) un 
Vīnes Galma (1901–1912) operās.

Rīga Bruno Valtera atmiņās
Šeit un turpmāk Valters raksta 

par teātri, kuŗu līdz 1918. gada 
decembŗa beigām tagadējās Lat-
vijas Nacionālās operas ēkā 
rēģulāri apmeklē gan vācu, lat-
viešu un krievu, gan arī citu Rīgā 
dzīvojošu tautību pārstāvji. Oper-
izrāžu mūzikālās kvalitātes un 
publikas internacionālā sastāva 
ziņā tā faktiski ir vienīgā in -
stitūcija Rīgā, kas līdz Pirmajam 
pasaules kaŗam pilnībā veic 
Pilsētas teātŗa funkcijau: pārējie 
pārsvarā darbojās kā Rīgas 
pilsētas subsidēti latviešu un  
krievu teātri ar savu skatītāju 
loku.  Latviešu, vācu un krievu 
tālaika Rīgas presē šīs nianses ļoti 
skaidri atklājas valodas lieto-

jumā: recenzijās tiek pieminēts 
Pilsētas teātris, Rīgas Latviešu 
biedrības teātris, Krievu teātris 
utt. Ne velti apzīmējums Pirmais 
Pilsētas teātris oficiālos doku-
mentos parādās tikai 1917. gada 
martā, jo līdz tam vācbaltiešiem 
arī bez kārtas numura pie  sauk-
šanas ir skaidrs, ka vācu Pilsētas 

kopīgs, proti, latviešu nicināšana, 
aizšķērsojot tiem ceļu uz augstiem 
posteņiem vai darbības sfērām. 
Vēl tagad atceros savu pār stei-
gumu, kad man kā teātŗa mūzi-
kālajam vadītājam novērtēšanai 
tika iesniegta latviešu opera. 
Diemžēl tā nebija laba, tomēr 
kļūdainā vācu valodā rakstītā 
pavadvēstule atklāja simpātiskus, 
apgarotus centienus un vienlaicīgi 
arī apspiestības rūgtumu. Es ne -
kad neaizmirsīšu, kā izrīkojās ar 
latviešu ormaņiem. Brauciena 
mērķis viņiem tika minēts vienīgi 
izņēmuma kārtā – parasti ap -
sēdās ratos vai kamanās, noklie-
dza krievu vārdu: “Pošol!”, un 
mazais, strupais zirdziņš sāka 
rikšot taisni, līdz ormanim iesita 
pa labo vai pa kreiso roku, kam 
attiecīgi sekoja virziena maiņa; ja 
temps bija pārāk lēns, ormanim 
sita pa muguru un nebūt ne 
maigi, savukārt, ja bija jāpietur, 
tad ar abām rokām satvēra viņa 
apmetni un vilka to uz aizmu-
guri. Varbūt šajā pretīgajā pa -
ražā, kuŗa nešķita piedauzīga ne 
pasažieŗiem, ne pašiem orma-
ņiem, bija vainojamas sazinā ša-
nās grūtības dažādajās valodās, 
bet varbūt tas bija relikts no 
krievu dzimtbūtniecības laika – 
jebkuŗā gadījumā tajā apzināti 
vai neapzināti izpaudās nicinā-
šana, kas vēlāk radīja tās bries-
mīgās sekas, kādas piedzīvotas 
Pirmā pasaules kaŗa beigās, 

ŗiem teātris acīmredzot kaut ko 
nozīmēja tikai vāciskuma balsta 
statusā, un manas darbības otrajā 
gadā angažētais direktors Rihards 
Balders ar savām mākslinie cis-
kajām iecerēm radīja viņiem 
vienīgi problēmas. Kad Balders, 
manis pamudināts, lika uzvest 
Mocarta “Burvju flautu” un ne -
kādi labi ienākumi no tās netika 
gūti, vecs sirmbārdis kā komitejas 
priekšsēdētājs cienīgi pauda vi  ņam 
savu neapmierinātību, astmatiski 
aizsmakušā balsī aicinot citreiz 
izvēlēties iestudējumiem “labākus 
darbus”.

Skaists ceļojums ar tvaikoni 
pāri Baltijas jūrai trīsdesmit sešās 
stundās aizveda mani no Štetīnes 
uz Rīgu, kas atradās tuvu skaistam 
jūras līcim – varenas upes krastā, 
kuŗas vāciskais nosaukums ir D ü n a. 
Rīgā es cerēju sagaidīt risinājumu 
liktenīgajam jautājumam, vai 
spēšu apliecināt sevi kā pirmais 
kapelmeistars teātrī, kuŗā vērā 
ņemamas tradicijas vienojas ar 
nozīmīgu tagadni. Svarīgs per so-
niskās dzīves jautājums tomēr 
tika izlemts jau brauciena laikā, 
vēl pirms manas ierašanās gala-
mērķī. Dzejniekam Eduardam 
Bauernfeldam, Šūberta un Švinda 
draugam, ir joku luga “Aplie ci-
nājumi”, kas sākas ar kunga un 
dāmas uznācienu no skatuves 
pretējām pusēm, lai abi paietu 
viens otram gaŗām un lai kungs 
varētu atskatīties uz izgaistošo 
tēlu, ar apņēmību balsī paužot: 
“Es viņu precēšu”. Aina, par kuŗu 
es šeit gribu vēstīt, atšķīrās tikai ar 
savu izkārtojumu telpā, bet savā 
būtībā – īpaši straujajā tempā – 
tā līdzinājās Bauernfelda attēlo-
tajam uznācienam; darbības vie -
ta bija tvaikoņa kustīgais klājs, 
dāma bija Rīgas operas liriski 
dramatiskais soprāns Elza Kor -
neka – jo gandrīz viss personāls 
bija šajā kuģī; viņa nestaigāja, bet 
sēdēja pavisam bāla stūrītī, acīm-
redzot kuģa šūpošanās dēļ nolemta 
pilnīgam nekustīgumam, tomēr 
jau pirmajā acumirklī es nolēmu 
viņu precēt, šo lēmumu nemainīju 
un pēc divarpus gadiem to arī 
reālizēju. Varbūt tomēr būtu pie-
minama neliela atšķirība starp 
manu tempu un Bauernfelda 
degsmi; viņam skatiens un ap -
ņemšanās bija vienlaicīgi, bet es 
vēl ātri paspēju nodomāt: “Kāda 
laime, ka es personīgi esmu Elzas, 
Agates, Evas lomām atradis 
romantisma zilo puķi,” tad šī 
doma izdzisa, un tās vietā radās 
lēmums.

Rīgā man liktenīgais jautājums 
par profesiju atrisinājās ar tādu 
spožumu, kas manā notikumiem 
bagātajā dzīvē palicis nepārspēts. 
Divdesmitdivgadīga cilvēka spa -
ram, pērn veiksmīgi iegūtajai 
varai pār līdzstrādniekiem tagad 
pievienojās respektabli līdzekļi, 
kādus sniedz ievērojams oper-
teātris mākslai draudzīgā pilsētā.”

teātris ir pirmais; viņu ieskatā, 
visiem sekotājiem ir brīvas tie -
sības dēvēt sevi par otrajiem un 
– ja ir vēlēšanās – par trešajiem.

„Ziņas par Rīgas Pilsētas teātri 
bija atrodamas Vācu skatuves 
almanachā. Un tas arī bija vācu 
teātris, kas atradās Krievijā. 
Opera un drāma šeit tika spēlēta 
vāciski, vācu valodā sazinājās 
publika, skatuves administrācija 

un kulturāli dominējošā iedzī vo-
tāju daļa šajā Krievijas provincē 
Līflandē un tās galvaspilsētā Rīgā. 
Gubernators, ierēdņi un militā-
risti bija krievi, pirmiedzīvotāji – 
latvieši. Tas, ka cariskā Krievija 
šeit akceptēja vācu valodas un 
vācu kultūras kundzību, kaut gan 
šī zeme jau gandrīz divus gadsim-
tus piederēja Krievijai, bija visai 
savdabīgi. Viduslaikos ar vācu 
bruņinieku un Hanzas tirgotāju 
spēkiem vietējiem latviešiem at -
ņemtajā, tad poļu, zviedru un 
beigu beigās krievu iekarotajā 
territorijā vācu sabiedrības struk-
tūrā vēl arvien bija skaidri sas-
katāma šķirtne starp dižciltīga -
jiem un tirgoņiem. Dzīvodami 
starp krieviem, kas tā arī bija 
palikuši sveši, un starp apspiesta-
jiem, tādēļ naidīgi noskaņotajiem 
latviešiem, vācieši nesakļāvās vie -
notā grupā – Baltijas aristokrātijai 
un tirgotājiem Lielajā un Mazajā 
ģildē bija visai vēsas attiecības. 
Neraugoties uz to, ka krievi un 
vācieši Rīgā dzīvoja norobežoti, 
šķiet, viņiem tomēr bija kaut kas 

latviešiem savā zemē iegūstot 
varu. Pēc miera iestāšanās esot 
aizsākušies ļoti nopietni un 
sekmīgi latviešu centieni kultūras 
jomās, un pēc ilgiem gadiem es 
bieži saņēmu ielūgumus no tagad 
latviskā Pilsētas teātrŗa, lai diri -
ģētu tur kā viesis – diemžēl 
nevarēju izbrīvēt tam laiku.

Rīgas skatuvei manā periodā 
bija visai savdabīga satversme, 
kas darbojās jau gadu desmitiem. 
Pārtikušu, kulturāli ieinteresētu 
pilsoņu apvienība uzņēmās teātŗa 
saimnieciskās pastāvēšanas ga  ran  -
tijas, turklāt katram garantam 
iztrūkuma gadījumā bija jāmak -
sā noteikta summa. Garanti no 
sava vidus izvirzīja pārstāvjus 
teātŗa komitejai, kas savukārt 
angažēja direktoru un lika tam ik 
nedēļu atskaitīties sapulcē. Di  rek-
tors, kuŗu viņi šoreiz ievēlēja, bija 
aktieris, un tādēļ viņš dažkārt 
turpināja uzstāties personīgi – 
man negatīvā atmiņā palicis viņa 
tēlojums “Karalī Līrā”.

Teātŗa komiteja sastāvēja no 
cienījamiem, tomēr mākslu visai 
maz izprotošiem pilsoņiem, ku - (Turpinājums sekos)

Latvijas Nacionālās Operas 
Ģilde rīko labdarības pie  ņem-
šanu 18. novembrī Carnegie 
zālē pēc Andŗa Nelsona un 
Bostonas Simfoniskā orķestŗa 
koncerta.  Labdarības sarīko-
jums Latvijas Nacionālās ope ras 
un baleta orķestŗa at  bal stam.
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Baznīcā pēc sarīkojuma. No kreisās: mācītāja Liena Apšukrapša, LU profesors Ģirts Karnītis, 
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Dr. Hist. Valters Ščerbinskis, burši Marty Rācenis, 
Valdis Zebauers, Artūrs Rancis, Jānis Iverts, studente Maija Nīkurs un burši Andis Nīkurs un 
Laimons Sudmalis

Kolorādo burši un viesi pie Kolorādo korporāciju vapeņiem. No kreisās: Artūrs Rancis (Selonija), 
Jānis Iverts (Philyronia), Andis Nīkurs (Patria), Laimons Sudmalis (Selonija), Prof., Ph.D. Ģirts 
Karnītis, Marty Rācenis (Ventonia) un goda viesis Valters Ščerbinskis (Cursica)

Denverā atzīmē
Latvijas Universitātes simtgadi

28. septembrī Denverā, Ko -
lorado Latviešu Evaņģēliski 
luteriskās draudzes un Lat-
viešu kultūras centra telpās 
sapulcējās ap 60 latviešu un 
latviešu saimei piederīgo, lai 
atzīmētu Latvijas Universitātes 
simtgadi. 

Pagājuši 100 gadi kopš die -

nas, kad Rīgas Politechniskā 
institūta ēkā Raiņa bulvārī 19 
tika dibināta Latvijas Augst-
skola ar deviņām fakultātēm. 
Un pirmo reizi augstākā iz -
glītība bija pieejama latviešu 
valodā. Šī brīža nozīmīgumu 
savā uzrunā un pasākuma at -
klāšanā uzsvēra arī Laimons 

Sudmalis, t/l LKA seniors, Sel! 
Viņš īsi iepazīstināja ar LU 
vēsturi, pieprasītākajām studi-
ju programmām un Latvijas 
Alma Mater studentu skaitu, 
kas ir lielākais Baltijas valstīs, 
virs 15 tūkstošiem pēc 2018./ 
19. mācību gada datiem. 

Latvijas Universitātes jubileju 

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

Rasa Humeyumptewa saņem Kolorādo latviešu kopienas sarūpēto 
studiju stipendiju

LU profesors Ģirts Karnītis pārsteidz sanākušos ar emocionālu 
atmiņu stāstu 

izdevuma „Nacionālā enciklo-
pēdija” galvenais redaktors. Ar 
enciklopēdijas augstvērtīgo sa   -
turu varat iepazīties arī tās 
interneta vietnē: www.enci -
klopedija.lv. Enciklopēdija, tā -
pat kā Rīga, aizvien vēl nav 
gatava, jo tās mērķis ir iet līdzi 
laikam un nemitīgi pilnveido-
ties. Ieskatieties šajā moder-
najā, populārzinātniskajā in -
formācijas resursā, kas pie -
ejams latviešu valodā, tā ir ne 
tikai zināšanu vietne, bet liecina 
arī par latviešu valodas spēku. 
Mūsu viesis vairākkārt uz  svē ra, 
ka enciklopēdijas veidošanu 
atbalsta valsts, kas ir svarīgi, 
lai tās saturs būtu neatkarīgs. 

Universitātes jubilejas pasā-
kumu apmeklēja vēl viens vie-
sis no Rīgas, kuŗš šobrīd papil-
dina zināšanas Bufalo uni ver-
sitātē ASV. Ph.D. Ģirts Karnītis 
ir LU Datorikas fakultātes pro-
fesors, viņa galvenās izpētes 
tēmas ir datu bāzes un in  for-
mācijas sistēmas. Lūgts pa  stās-
tīt, kāds bijis viņa ceļš līdz 
Starptautiskajai Informātikas 

olimpiādei (IOI), kas tālajā 
1992. gadā norisinājās Vācijas 
pilsētā Bonnā un kuŗā viņš 
ieguva Sudraba medaļu, pro -
fesors atklāja, ka ar trimdas lat -
viešiem viņu saista kāds sens 
un būtisks notikums. Proti, 
1989. gadā pēc publi kācijas 
avīzē Laiks trimdas latvieši no 
visas pasaules at  saucās jaunā, 
talantīgā Ģirta un viņa vecāku 
lūgumam financiāli atbalstīt 
sirds operāciju, kuŗu bija pare-
 dzēts veikt Meijo (Mayo, Ro -
chester, Minnesota) klīnikā 
ASV. Tautiešu atbalsts, Meijo 
klīnikas atsaucība un ārstu pro -
fesionālitāte jaunajam Ģirtam 
ļāva turpināt studijas, un nu 
viņš ir kļuvis par profesoru un 
trīs bērnu tēvu un joprojām ar 
pateicību atceras grūtajā brīdī 
sniegto palīdzību. 

Kā svētbrīdī vēstīja mūsu 
mācītāja Liena Apšukrapša, mā -
cīties un izglītoties ir svarīgi 
jebkuŗā vecumā un nekad nav 
par vēlu, un šī bija vērtīga 
doma, ko paņemt līdzi no LU 
simtgades svinībām. 

trimdā vienmēr atzīmējušas 
studentu korporācijas, un Den-
verā, līdzīgi kā citur, agrāk 
notikušas grandiozas balles. 
Nu lielākā daļa ballētāju jau ir 
aizsaulē, un svinības, līdzīgi kā 
citās ASV pavalstīs, pieri mu-
šas. Kolorado latviešu kultūras 
centrs tomēr izlēma šogad at -
zīmēt universitātes nozīmīgo 
jubileju ar kopā sanākšanu un, 
turpinot agrāko tradiciju, pa -
sniegt stipendiju kādam vie -
tējam studentam. Un atbalstu 
augstākās izglītības iegūšanai 
saņēma Rasa Humeyumptewa, 
kura Kolorado Valsts univer-
sitātē (Colorado State Uni ver-
sity) studē konsultātīvo un 
klīnisko psīcholoģiju. Apsvei-
cam, Rasa, un lai veicas!

LU simtgades jubileju Den-
verā pagodināja viesis no 
Rīgas – dr. hist. fil! Valters 
Ščerbinskis no Fraternitas 
Cursica. Aizrautīgais vēstur-
nieks ir Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas paspārnē tapušā 

VINETA BERGA,
Kolorado Latviešu kultūras centra valdes locekle
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Allaž uzņēmīgais un darbīgais Laika izdevējs Helmars Rudzītis

Laiks ceļo jeb ceļā pie lasītāja
Sagaidot laikraksta Laiks sep-

tiņdesmitgadi, jāteic: tā ir ievē-
rojama gadskārta, taču, lai sa -
prastu šā notikuma nozīmi, ir 
jāizprot laikraksta tapšanas 
laiks, jāizprot, ko tas nozīmēja 
un arī šodien nozīmē lasītājam, 
un jāapzinās, cik izšķirīga loma 
tajā visā ir spilgtai un uzņēmīgai 
personībai Helmaram Rudzī-
tim, kuŗš, spītējot neziņai, ab -
solūti jaunos (citādos) ap  stāk-
ļos, vidē, valodā spēja Bruklinā 
debesskrāpju ielokā iedibināt 
kādu nozīmīgu tradiciju. 

1949. gadā pieauga bēgļu 
plūsma projām no DP no  met-
nēm Vācijā. Liels skaits mēroja 
ceļu uz Ameriku. Pēc nedēļu 
ilgas ceļošanas tie izkāpa Ņu -
jorkā un Bostonā, lai izklīstu pa 
visu kontinentu. Ņuorleānas 
ostā izkāpušie latvieši galve no-
kārt nonāca Misisipi kokvilnas 
plantācijās. Izceļot gatavojās arī 
grāmatizdevējs Helmars Rudzī-
tis, bet bija nepieciešams kāds 
“derīgāks” arods, Amerika gai-
dīja strādātājus, nevis rakstnie-
kus, dzejniekus, aktieŗus, glez-
notājus, skolotājus, pat ne juris-
tus un ārstus... Viņš izmācījās 
par krāsotāju un varēja doties 
nezināmajā pasaulē un ne -
skaidrā nākotnē. 1949. gada 
pavasarī no tranzītnometnes 
Gronā izbrauca kuģis General 
Hawze, tajā atradās arī Rudzīšu 
ģimene. Helmars Rudzītis ar 
kundzi Austru, bērniem Lotaru 
un Jalnu izkāpa Bostonas ostā, 
taču jau tās pašas dienas vakarā 
ar vilcienu ieradās Ņujorkā. Kā 
ikvienam ieceļotājam, pirmās 
rūpes bija atrast darbu un no -
drošinājumu ģimenei. Ko darīt, 
paklausīt paziņu ieteikumam 
un kļūt par krāsnkuri kādā no 
Ņujorkas daudzstāvu namiem? 
Tad būtu miteklis un mēnešalga. 
Nē. 1983. gadā LaRAs Lapa 31. 
numurā Helmars Rudzītis 
stāstīja: “Pēc ieceļošanas ASV 
sākumā šaubījos, vai būs vairs 
iespējams strādāt manā iemī-
ļotajā darba laukā. Bet biju jau 
trīs reizes sācis visu no jauna, 
kādēļ nemēģināt vēl ceturto? 
Gribēju vispirms turpināt izdot 
mēnešrakstu, bet sapratu, ka 
jaunajiem ieceļotājiem vairāk 
bija vajadzīga sazināšanās. [..] 
Man gan šai nozarē nebija 
pieredzes. [..] Riskēju.” Tātad – 
“Vai latviešiem Amerikā, lai 
sazinātos, nevajadzēja savu 
avīzi? Varbūt uzdrošināties un 
izdot latviešu avīzi?” Šādas do -
mas radās Helmaram Rudzī tim 
1949. gada pavasarī, nonākot 
Ņujorkā un vērojot, kā Ņujorkas 
ostās vai katru nedēļu piestāj 
kāds kuģis, atvezdams jaunus 
un jaunus bēgļus / ieceļotājus, 
no kuŗiem tikai neliela daļa 
palika Ņujorkā, citi mēroja ceļu 
tālāk pie galvotājiem. Baiļu 
sajūta bija nomanāma viena 
otra sejā – nezināma un sveša 
pasaule, sveša valoda un nav 
vairs ierastās t. s. mazās Latvijas – 
kā reiz nodēvēts bēgļu nometņu 
laiks Vācijā. Kā tagad, nonākot 
smagā un neierastā maizes 
darbā, kad dominēja ikdienas 
rūpes, nepazust un “neizklīst” 
pa visu plašo Ziemeļameriku, 

INGUNA 
DAUKSTE-SILASPROĢE

kas pārsteidza ar saviem at  tā-
lumiem. Tos mērot nebija arī 
financiālu iespēju. Laikrakstā 
saplūstu (saplūda) ziņas un 
informācija – kas un kur notiek, 
ko dara latvieši sabiedriskajā un 
kultūras laukā u. tml. Tas viss 
varēja dot tādu vārdos netve-
ramu, tomēr kopības sajūtu. 
Laikraksts kļuva par būtisku 
atbalsta punktu latviešu rakst-
niecībai un visai latviešu kul-
tūras, sabiedriskai dzīvei. Te 
vienviet saplūda “dažādi” laiki 
un stāsti par latviešiem Vācijā, 
Zviedrijā, Kanadā, Austrālijā, 
Anglijā un plašajā Amerikas 
kontinentā. Tā bija uzņēmība, 
arī spēcīga iekšēja pārliecība un 
spēks – sākt izdot Amerikā pa -
šiem savu laikrakstu. Ko tas 
nozīmēja, zina tie, kas piedalījās 
un iesaistījās, mums šodien pa -
liek izziņas process, avotu stu-
dijas (LU Akadēmiskās biblio-
tēkas Misiņa bibliotēkā Rok-
rakstu un reto grāmatu nodaļā 
glabājas apjomīga kollekcija 
Laiks), kā arī vēl iespēja runāt 
un iztaujāt, lai dokumentētu un 
saglābtu vēsturei šo laikraksta 
Laiks stāstu. 

Helmars Rudzītis atzinis: “Sā -
kām burtiski ne no kā. Mums 
nebija neviena līdzstrādnieka, 
neviena abonenta, nebija salie-
kamo mašīnu, nebija pat mat-
riču ar latviskām rakstu zīmēm 
šādām mašīnām.” 1949. gada 7. 
jūnijā vēstulē rakstniekam Val -
demāram Kārkliņam uz Vāciju 
rakstīts: “Te jau atzīst un maksā 
tikai par technisku darbu, bet to 
nekad neesmu strādājis un ar to 
laikam maizi nopelnīt ģimenei 
būs grūti. Un bez tam es vēl 
arvien negribu atkāpties no 
savas vecās profesijas. Te visi ir 
tikai praktiķi, un par tādām 
trakulībām, kā drukātu vārdu, 
neko nedod. Un tomēr... es 
gribu savu laimi mēģināt. [..] Es 
gribu šeit atjaunot Laiku. Ne kā 
mēnešrakstu, kam te nebūs ne -
kādas piekrišanas, bet kā ne -
dēļas avīzi ar tekošo informāciju 
un plašu interesantu literāro 
nodaļu. Tā jātaisa ļoti dzīva un 
interesanta, lai varētu ieinteresēt 
arī tos, kas sen iesnaudušies un 
gadiem nav nekā lasījuši.”

Kad 1949. gada 8. novembrī 
redaktori Helmars Rudzītis un 
Kārlis Rabācs kā lielu dārgumu 
turēja rokās jaunā latviešu ne -
dēļas laikraksta Amerikā un 
Kanadā Laiks pirmo numuru, 
nebija daudz laika prātot – bija 
jāstrādā un jādomā. “Bija sācies 
jauns vēstures posms latviešu 
gara, kultūras un kopības ap -
ziņas kopšanā”, atzinis rakst-
nieks Jānis Klīdzejs. Sākum-
gados Helmars Rudzītis atzina, 
ka “būtu priecīgs, ja varētu tik 
daudz iegūt abonentu, lai varētu 
samaksāt spiestuvi un papīru, 
bet arī tas jau laikam nebūs 
iespējams. [..] Avīzei katrā ziņā 
vajadzētu romānu. Dzīvu, sais-
tošu, dēkainu, īstu turpinājumu 
romānu.” Šeit iezīmējās Hel-
mara Rudzīša būtiska laikraksta 
un lasītāja noturēšanas stra-
tēģija – sniegt turpinājumos 
kādu jaunāko latviešu rakst-
nieka romānu.

Jau ar pirmajiem numuriem 
laikraksts sāka ceļot, līdz ar 
jaunatbraucējiem – uz Misisipi 
kokvilnas plantācijām, Ameri-
kas vidienes fermām vai Kali-
fornijas apelsīnu laukiem. Ceļš 
bija sākts. 1953. gada 29. aprīlī 
Helmars Rudzītis savam uzti-
camajam korespondentam un 
romānu autoram Valdemāram 
Kārkliņam raksta: “Darbā viss 
iet pa vecam. Laikrakstā nav 
pārmaiņu, tas iznāk ar pulksteņa 
precizitāti.” Ar 1955. gada jan-
vāri laikrakstam Laiks sāk iz -
nākt ilgi iecerētais literārais pie-
likums. “Redzēs, vai tas vilks un 
palīdzēs noturēt abonentu skai-
tu, vai pat to uzlabos. [..] vismaz 

gadsimtiem.
Jau pieminētais fonds „Laiks” 

Akadēmiskajā bibliotēkā atklāj 
Helmara Rudzīša saraksti ar 
laik raksta autoriem, “Grāmatu 
Drauga” izdevniecību, parāda 
ļoti plašu spektru un jaudu, lai 
tomēr laikraksta darbs ritētu 
bez manāmas aizķeršanās, kaut 
arī nereti pārsteigumus sagādāja 
pasts, jo laikraksts ceļoja ne vien 
pa ASV dažādiem krastiem, bet 
arī uz Kanadu, Eiropu un pat 
Austrāliju. Tajā pašā laikā tas 
sniedza bagātīgu ieskatu lat-
viešu sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē, kā arī polītiskajās aktī-
vitātēs. Neizpalika arī bez ziņām 
no okupētās Latvijas; būtisku 

stums vai vasaras karstums ne 
reizi nav spējuši kavēt Laika 
iznākšanu, vienīgi pasta piegāde 
ne ikreizes bijusi tai pat līmenī. 
Un tieši pasta dīvainības vis-
pārliecinošāk liecina, ka Laiks ir 
un paliek gaidīts viesis latviešu 
mājās. Vajag tikai kādam laik-
raksta numuram ilgāk kavēties 
pastā, un tūliņ apgādā atskan 
telefona zvans, vai to sasniedz 
lasītāja “SOS” vēstule: „Neesmu 
saņēmis Laiku”. Tas nozīmē, ka 
Laiku gaida, ka to lasa, ka tas ir 
vienīgā raksta veida saite, kas 
vieno pasaulē izkaisītos lat-
viešus.” 

1979. gada 9. janvārī Maksis 
Čulītis izdevējam Helmaram 
Rudzītim rakstīja: “[..] Ar pastu 
nekas nav grozījies. Ir gan bijuši 
tādi “pārpratuma brīži”, kad 
cilvēki nonākuši nesaprašanā: 
avīze kādu laiciņu sāk pienākt 
neparasti labi. Bet tad tiem 
priekiem tūlīt atkal beigas, un 
viss atkal ar pastu galīgā grīstē. 
Nupat saņēmu Laika aplokšņu 
sūtījumu, pēc kā sāku brēkt jau 
novembrī un kas laikam izsūtīts 
kaut kad decembŗa vidū. Mūsu 
lielo svētku numuru Toronto 
abonenti sāka saņemt ap kādu 
3. vai 4. janvāri; nu jau laikam 
būs visi saņēmuši. [..] Mani no -
darbina viena speciāla lieta, ko 
neesmu varējis nekā izgudrot: 
kāpēc avīzes sestdienas numurs 
ļoti regulāri un gandrīz kon-
sekventi visiem Toronto pienāk 
pirms trešdienas numura, kaut 
tas taču izsūtīts 2 dienas ātrāk! 
Tur taču jābūt kādam āķim, jo 
tā nav nejaušība, bet tas notiek 
tikpat kā rēgulāri, un to zinu arī 
pats. Vai otrdien pastā nodotie 
maisi ceļotu pa kādu gaŗāku vai 
lēnāku ceļu? Vai Jūs varat iedo-
māties kādu izskaidrojumu? 
Sācies atkal jauns gads, un 
avīzes numerācija atkal sākas 
no viena, bet iekavās jau ir 
gandrīz 3000! Tas ir kaut kas! 
Vai pavasarī nebūs “jāapsvētī” 
3000. numurs? Viens trimdas 
rekords.”

Helmars Rudzītis Jānim Klī -
dzejam: “Laikrakstam šogad tie -
šām iznāks 3500 numurs, kas to 
būtu domājis, ka Laiks tādu 
skaitu piedzīvos! Dabas aizsargi 
teiks, Laiks noplicinājis lielas 
mežu platības…”. Kad iznāca 
laikraksta 4500. numurs, Hel-
mars Rudzītis raksta: “Ko gan 
nav stāstījušas šīs Laika turpat 
36.000 lappuses! Cik daudzas 
ziņas par notikumiem pasaulē 
un mūsu dzimtenē ir lasītas šais 
lappusēs”.

Laikrakstu Anglijā gaidīja arī 
rakstnieks Gunars Janovskis. 
Nesaņēmis kārtējo laikraksta 
numuru, viņš vēstulē Helmaram 
Rudzītim gluži simboliski bil-
dis, ka “tā es te dzīvoju kā pa 
tumsu”.

Laika 25 gadu jubilejā torei-
zējais ALA priekšsēdis Ilgvars 
Spilners atzina, ka no sākotnējā 
sapņa Helmaram Rudzītim 
izdevies laikrakstu “izveidot par 
visas latviešu saimes balsi 
brīvajā pasaulē. LAIKS ir mīļi 
gaidīts viesis katrā mājā, kur 
vien dzīvo latvieši.”

rakstniekiem būs kaut viens 
orgāns kur izrakstīties.” [V. Kārk-
liņam 1954. gada novembrī]. 
1958. gada 19. novembrī Hel -
mars Rudzītis atzinis: “Laiks 
abo nentu skaitā turas vēl vecos 
rādītājos, pelna arī ar sludi nā-
jumiem.” 

Laikraksts kopš tā pirmsā-
kumiem cauri laikiem, pār mai-
ņām (redaktoru, palīgu, korrek-
toru, gan mainoties salikšanas 
un izdošanas technikai) varējis 
iznākt un iznāk, pateicoties spē-
cīgām un spilgtām personībām, 
savās idejās neatlaidīgiem re -
daktoriem. Manuprāt, laik raksts 
Laiks, pavisam noteikti, tieši 
pirmajos gados ļāva latviešiem 
nejustiem vientuļiem. Viņi ie -
guva atbalstu, informāciju un 
atzīstamu literāru lasāmvielu. 
Ar laiku laikrakstam pa visu 
Ameriku izveidojās korespon-
dentu tīkls, tādējādi laikraksts 
pagātnes pētniekiem kļūst par 
nozīmīgu avotu un laikmeta 
norišu mozaīku. Manuprāt, in -
teresants izpētes loks būtu laik-
raksta Laiks korespondentu 
darbība (loks), jo tieši tā, pie -
saistot latviskajās norisēs iein-
teresētus cilvēkus, Laiks ieguva 
pēc iespējas plašu informāciju 
(ne tik vien, kas notiek dažādās 
ASV pilsētās, bet arī citviet). 
Pētot un strādājot ar trimdas 
lauku, šī ir nenovērtējama 
izziņas krātuve. Jo tas, kas reiz 
uzrakstīts, tas paliek vēsturei. 
Tādēļ reizēm nenovērtējam, cik 
būtiski ir fiksēt, dokumentēt, 
pierakstīt dažādus literārus, 
sabiedriskus, polītiskus notiku-
mus un tajā iesaistītos, jo nereti 
tā arī paliks vienīgā informācija 
pēc gadu desmitiem vai pat 

sadaļu veidoja arī lasītāju vēs-
tules, kuŗās aktuālizējās arī kādi 
būtiski problēmjautājumi, uz -
skatu pretišķības, domu dažā-
dība, arī konflikti un nesaskaņas, 
ko veicinājuši/rosinājuši/aktua-
li zējuši kādi notikumi, kāds 
raksts, kādas publiski paustas 
domas. Pamatos viss laikraksta 
darbs noritēja uz vietas Ņujorkā, 
precīzāk Bruklinā, tur arī ri  si-
nāti jautājumi ne tik vien par 
saturisko, bet arī saimniecisko 
pusi – papīra sagāde, tipogrāfijas 
izmaksas, burtliču un salicēju 
problēmas... Viss uz pāris cil-
vēku pleciem, ieskaitot abonen-
tu loka uzturēšanu, korespon-
denci, izplatīšanu. Šobrīd droši 
vien ir grūti iedomāties, kādos 
apstākļos aizsākās laikraksta iz -
došanā citā, tālā zemē, ar iero-
bežotiem finanču līdzekļiem. 
Neraugoties uz dažādiem sa -
mez glojumiem, kāpumiem un 
kritumiem, tomēr laikraksts 
Laiks allaž bija gaidīts. 1962. 
gada 23. aprīļa vēstulē Valde-
māram Kārkliņam Helmars Ru -
dzītis minējis: “.. pamēģini tikai, 
lai kādam nepienāktu Laiks, tad 
tūliņ lamāšanās uz nebēdu un 
par visām pasta kļūmēm visu 
sašutumu saņemam mēs.” 

Autobiogrāfijā Helmars Ru -
dzītis pakavējies arī pie būtis-
kākajiem skaitļiem – proti, 2500 
reizes pie lasītājiem jau devies 
laikraksts Laiks – “Neticami? 
Un tomēr šis ir Laika divi 
tūkstoši piecsimtais numurs. 
Pie dažu lasītāju durvīm, kas 
Laiku sāka lasīt jau ar pirmo 
numuru, pastnieks tikpat dau-
dzas reizes ir klauvējis, pasnie-
dzot latviešu laikrakstu. Ne 
sniegs, ne lietus, ne ziemas auk- (Turpināts 8. lpp.)



LAIKS 2019. ga da 12. oktobris – 18. oktobris8

M Ū S U  L A I K A M  Š O G A D  –  7 0 !

(Turpinājums sekos)

Dievkalpojums ar pikniku 
Klīvlandes parkā

15. septembŗa dievkalpojumā 
lūdzēju skaits bija sevišķi kupls, 
par ko liels prieks. Pēc dievkal-
pojuma visi sasēda krēslos blakus 
Sikomora (Sycamore) paviljonam 
Klīvlandes Mētropolitēna parkā. 
Šis bija arī Klīvlandes latviešu 
skoliņas šā gada mācību sākuma 
dievkalpojums, un mācītāja Sar  ma 
Eglīte to vadīja ar bērniem pie -
mērotiem un uzrunām. Tik tie-
šām notika tā, kā dievkalpojuma 
lapiņā bija rakstīts:”Dievs mūs 
aicina – mēs sanākam”. Mācītāja 
ar līdzībām par pazudušo avi un 
arī par vērdiņu, kuŗu sieviete ne -
cenšas sameklēt, veicināja bērnu 
izpratni un vienlaikus lika arī 
padomāt sirmajām galvām. Viens 
no tematiem bija par kopību, ar 
piemēru, kā ugunskurs neaizde-
gas, ja zari ir izkaisīti. Mācītāja 
aicināja mūs piedalīties dziesmā 
”Alleluja”, un apļa dziesmā, ”Čiv, 
čiv, čiv”, kā arī apzināties, ka ”šis 
laiks pieder Dievam”.

Līdzās garīgajam stiprinā ju mam 
bija gādāts arī par pēcdiev kal-

Mācītāja Dr. Sarma Eglīte, 
iestāda dabas krustu pirms 
dievkalpojuma

Dievkalpojuma mielasts

pojuma maltīti, galdi lūztinlūza 
no baznīcēnu līdzatnestiem gar-
dumiem. Skolēni ar darbībām un 
bez vārdiem rādīja līdzības, ko 
pieaugušajiem bija jāuzmin.  

Laiks pieturējās labs, un bērni 
varēja izskrieties plašajos zālājos. 

Visi kā viens izteicās, ka šo 
pasākumu parkā derētu atkārtot 
nākošruden. Šo sarīkoja  vairāki 
darba rūķi, bet galvenās rīkotājas 
bija  Ināra Liepa un Baiba Apele. 

Paldies visiem par skaistu rītu! 
Šķiroties mēs lūdzāmies: „Svētī, 
Kungs, un sargi!”

Caurlapojot un caurlūkojot 
neskaitāmos laikraksta Laiks 
numurus, jāteic, ka, nu jau at -
skatoties, Laiks veido stāstījumu 
par laiku (vēsturi). Par laikrak-
stu Laiks tiešām var teikt, ka tas 
kopš pirmsākumiem ir bijis 
simboliski ceļā pie lasītāja da -
žādās pasaules malās un tieši 
tāpat tas patiesi ceļoja – pār 
jūrām, okeaniem, sniegpu te-
ņiem vai sniega vētrām, kavējās 
pastu streiku dēļ, un tas savā 
veidā kļuva arī par ceļu mājup, 
Latvijai atgūstot neatkarību. Jo 
nu arī laikraksta redakcija jau 
krietnāku laika sprīdi darbojas 
Rīgā. 

1983. gadā Helmars Rudzītis 
uz jautājumu, kādi ir viņa nā -
kotnes plāni attiecībā uz laik-
rakstu Laiks, bildis: “Izdot to tik 
ilgi, kamēr pēc tā ir vajadzība, 

resp., kamēr būs lasītāji un tādi 
varoņi, kas piepilda laikraksta 
slejas.” 2019. gada rudenī, sagai-
dot laikraksta Laiks 70. dzim-
šanas dienu, vēlu būt tam allaž 
ceļā – atrodot dzirdīgas ausis, 
atsaucīgas sirdis un ieinteresētus 
lasītājus, kopā veidojot un tur-
pinot Laika stāstu. Ļoti daudz 
kas ir atkarīgs no ik katra, lai 
ceļš turpinātos. Tāpat kā rakst-
nieka Jāņa Klīdzeja paustās 
atziņas pirms 40 gadiem: “Laiks 
ir bijis un būs trimdas un 
Latvijas latviešu acis un balss”, 
savukārt Kārlis Ķezbers bildis, 
ka laikraksts Laiks uztur trimdu 
latvisku un dzīvu. Un vārds 
laiks iegūst jēgpilnu nozīmi – 
laiks, kas paiet, laiks, kas ir 
mūžīgs, laiks, kas katram savs 
un piepildāms arī ar latviskām 
gara vērtībām. Kārtējais Laika 
numurs pastkastē ir kas vairāk 
par laikrakstu – tā ir satikšanās.

(Turpināts no 7. lpp.)

Laiks ceļo jeb
ceļā pie lasītāja

Latvieši prasa 
autonomiju

150 000 cilvēku lielajā sanāk-
smē 7. oktobrī Mežaparkā un 
sekojošajā divu dienu (8. un 9. 
oktobrī) Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas kongresā, ko ievadīja 
dievkalpojums Doma katedrālē, 
latvieši un citu tautību domu-
biedri prasīja, lai Padomju Sa  vie-
nības vadība dod Latvijai saim-
niecisko pašnoteikšanos, tiesības 
uzlikt veto Maskavas prasībām, 
izbeigt ateistisko indoktrināciju 
skolās un vēl citas tiesības, kas 
līdzinās tām, ko šā gada  1. un 2. 
jūnijā izteica Latvijas rakstnieku 
un citu radošo savienību pār-
stāvju pieņemtā rezolūcija. Wash-
ington Press Wire Service žur-
nālists Dēvids Remniks Latvijas 
Tautas frontes dibināšanas ziņo-
jumā no Rīgas attēlo kā latviešu 
masu kustību, ko izraisījušas 
dusmas, ka padomju režīma 
polītika ir pārvērtusi latviešus 
par minoritāti savā zemē.

 Šādu vienlaicīgu tautas frontes 
kustību visās trijās Baltijas valstīs 
mērķis ir nodibināt demokratisku 
valsts iekārtu un pasargāt na -
cionālās valodas un kultūru.

Latvijas Tautas 
frontes pagaidu 

programma
Reuters aģentūra 11. septembrī 

ziņo no Maskavas par Tautas 
frontes sanāksmi Latvijā, kur 
pieņemta pagaidu programma. 
Aģentūra šoziņu pārņēmusi no 
laikraksta Sovetskaja Moloģež. 
Programma prasa, lai tiktu no -
dibināta Latvijas pavalstniecība, 
turklāt tikai pilsoņiem būtu 
tiesības Latvijā dzīvot pastāvīgi. 
Latvijai ir jābūt tiesībām tieši 
kārtot saimnieciskus darījumus 
ar ārzemēm. Jāpublicē vārdi per-
sonām, kas atbildīgas par depor-
tācijām, un šīm personām ir 
jāatņem tām kādreiz piešķirtās 
privilēģijas. Latvijā dzīvojošiem 
kaŗadienesta laiks ir jākalpo 
Latvijā. Apsūdzētajiem ir jādod 
tiesības saņemt tiesas apsūdzības 
materiālus aizstāvēšanās sagata-
vošanai. Cietuma soda izciešanai 
ir jānotiek Latvijā. Visiem cil vē-
kiem ir jādod tiesības brīvi ceļot 
uz ārzemēm un satikties ar 
ārzemniekiem. Latviešu tautai 
jāiegūst pašnoteikšanās Latvijā. 
Vispār Latvijai ir jābūt autono-
mai, ar latviešu valodu kā oficiālo 

Tautas manifestācija 1988. gadā 
Mežaparkā

Ēvalds Valters LTF dibināšanas 
kongresā

valodu un izglītības sistēmu 
latviešu rokās. Tā kā krieviski 
runājošo cilvēku migrācija ap -
draud latviešu tautas kultūru un 
tradicijas, tā ir jāierobežo. Tāpat 
ir jāierobežo rūpniecības attīs-
tība, jo tā piesārņo jūru un pārējo 
vidi. Lauksaimniecības nodo-
šanā privātās rokās Latvijas 
Tautas fronte iet vēl tālāk nekā 
Igauniias tautas fronte, prasot 
zemes iznomāšanu privātām 
personām, kooperatīviem uz 99 
gadiem, ziņo Reuters. rd

Redakcijas piezīme. Ideja par 
organizāciju, kas cīnītos par 
pārbūves ideju reālizēšanu Lat-
vijā radās Latvijas Valsts univer-
sitātes Ģeografijas fakultātes 
Fi ziskās ģeografijas katedras 
pasniedzējam Valdim Šteinam. 
Nosaukumu viņš aizguvis no 
raksta laikrakstā Ļiteraturnaja 
gazeta, kur tika minēts, ka so -
ciālisma pārbūvei vajadzīga tau-
tas sociālistiskā fronte. 1988. gada 
5. maijā viņš to apsprieda kated-
ras sēdē, kuŗas protokolā sā -
kotnēji bija ierakstīts nosaukums 
“Latvijas Tautas demokratiskā 
fronte”. Dažos mēnešos visā 
Latvijā izveidojās daudz LTF 
atbalsta grupu “pārbūves nevals-
tiskam atbalstam”, kas apvienoja 
aptuveni 110 000 cilvēku.

Latvijas Tautas fronte dibināta 
1988. gada 8. oktobrī tās pirmajā 
kongresā. Ceļavārdus kongresam 
teica slavenais aktieris Ēvalds 
Valters: “Mēs gribam būt kungi 

mūsu dzimtajā zemē, mēs grib-
am te paši sev likumus lemt,”  
sacīja Ēvalds Valters “manai 
mīļajai un drosmīgajai arāju tau-
tai”... 

Dienu pirms dibināšanas klajā 
nāca informācijas lapa “Atmoda”, 
kas vēlāk pārtapa par LTF oficiālo 
avīzi (iznākot arī krievu valodā 
kā Атмода, vēlāk Балтийское 
время). Vairākas frontes nodaļas 
vēlāk izdeva arī savus laikraks-
tus. Par LTF priekšsēdi ievēlēja 
Daini Īvānu. (1988)

Vagris stājies
Pugo vietā

Arī Latvijas kompartijas vadība 
sakarā ar vispārējo vadības 
struktūras maiņu, ko Gorbačovs 
izdarīja pagājušajā nedēļā, iegu-
vusi jaunu CK pirmo sekretāru 
– Jāni Vagri,  kas kopš 1985. gada 
bija Latvijas PSR Augstākās pa -
domes prezidija priekšsēdis. 

Boriss Pugo nozīmēts par atjau-
notās partijas kontroles komisi-
jas vadītāju, ziņoja TASS 4. ok -
tobrī. Rd.

„Helsinki 86” 
dibinātāja 
tiesāšana  

Linarda Grantiņa tiesas pro-
cess iesākās 22. jūnijā pulksten 
10, bet spriedumu pasludināja 
pulksten 12.30. Tiesas sastāvā 
bija trīs cilvēki – tiesnesis un divi 
piesēdētāji.

Tiesājamais Linards Grantiņš 
paskaidroja, ka veselības stāvokļa 
dēļ nevar iet uz armiju, un to 
apstiprināja, atsaukdamies uz 
vairākiem agrākiem medicī nis-
kiem dokumentiem, kuŗos bija 
atzīmēts arī viņa nederīgums 
dienestam armijā veselības stā -
vokļa dēļ. Viņš atzīmēja, ka ar 
sirds slimību slimojot jau kopš 
bērnības un pastāvīgi lietojot 
zāles. Grantiņš sevišķi pasvītroja 
pēdējās medicīniskās apskates, 
pēc aizturēšanas, gala slēdziena 
parakstītāja ārsta vārdus: „Rīko-
jums nācis no augšas.” Tātad no 
zināmas iestādes nācis rīkojums 
viņu atzīt par derīgu dienestam 
armijā. To arī ārsts Grantiņam 
atklāti bija pateicis, bet tiesas 
sēdē noliedza. 
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S P I L G T S  C I TĀT S

Dzejas dienu laikā braucot uz Rīgu vil -
cienā, satieku ar mākslām saistītas Lat-

vijas augstskolas pasniedzēju. Viņš 
man stāsta, ka studenti pantiņus un 
tekstus rakstot gan, bet – angļu 
valodā. Kad izbrīnīts vaicājis, kā -
pēc latvieši Latvijā raksta angliski, 
saņēmis atbildi, ka “tā esot vien-
kāršāk”. (..)
Kāda vidusskolniece man stāstīja, 

ka seriālus skatās un grāmatas lasa 
tikai angliski, savukārt vietējiem auto-

riem laika nepietiekot. Kad vaicāju, kādēļ, 
atbildēja, ka tā viņai vajagot un tā darot visi vienaudži, un vispār – 
lasīt latviski neesot modē. (..) 

Lielā mērā ir zudusi izpratne par latviešu valodas nozīmi un lomu – 
ka tā izteic un veido latvisko identitāti, bez tās nav iedomājams mūsu 
kultūras mantojums. Vispār jau bieži tiek uzsvērts mūsu valsts valo-
das komerciālais bezvērtīgums.

Kādu likteni pielemjam savai dzimtajai valodai – vai nākotnē tā 
būs vietējo aborigēnu saziņas valoda Brīvdabas mūzejā un pakalpos 
vēsturiskās atmiņas atsvaidzināšanai reizi piecos gados Dziesmu 
svētkos? (..)

Arī valsts signalizē, ka pašas valoda tai nav aktuāla. 2021. gada tau-
tas skaitīšanā, ko Centrālā statistikas pārvalde veiks elektroniski, 
valodas lietojumu datus ievākt nav paredzēts, tā ietaupot budžeta 
līdzekļus. (Vairāk lasiet arī mūsu laikraksta nr. 34 – intervijā ar de -
mografu I. Mežu. – Red.) (..)

Vai, ņemot vērā piecdesmit gadu pārkrievošanu okupācijas laikā, 
no vienas puses, un globālisma radītos lingvistiskos izaicinājumus, 
no otras puses, ir tik neiespējami saprast to, ka Latvijā ir īpaša situā-
cija? (..)

Biedējoši redzēt, ka latviešu valodas stāvoklis neinteresē ne valsts 
institūcijas, ne pilsoņu vairākumu. Neatkarīgajā Latvijā īstenotās 
kultūrpolītikas dēļ literāru un intelektuālu izdevumu skaits ir patiesi 
nožēlojams, tāpat netiek pienācīgi novērtēts autoru, redaktoru darbs.

Uzturēt latviešu valodas kvalitāti – valsts acīs tas ir kaut kāds cir -
cenīšu hobijs un īpatna ņemšanās. Pašlaik dzīve Latvijā norit un, 
visdrīzāk, arī nākotnē noritēs vairākās valodās, tādēļ nepieciešami 
pasākumi latviešu valodas stiprināšanā.

Var jau būt, ka Krišjāņa Valdemāra plāksnīte “Latvietis” pie savas 
istabas durvīm vai Raiņa lēmums rakstīt latviski, ne vairs vāciski 
daudziem šodien šķiet nebūtiskas mūsu vēstures epizodes. (No por -
tāla la.lv 2019. gada 25. septembrī)

Žurnālists Egils Līcītis: 
“Kaujinieciskais zviedru meitietis 

Grēta nav Grētiņa pie ratiņa”
(..) Pasaulē spilgtākā uzlēcošā 

zvaigzne notiekošajā [klimata pār-
 maiņu apspriešanas] procesā ir 
kaujinieciskais zviedru meitietis, 
sešpadsmitgadīgā vides aizsar-
dzī bas aktīviste Grēta Tūnberga, 
kuŗai kā neformālai līderei ir mil-
joniem sekotāju, kuŗi ar mazo 
zviedrieti priekšplānā vēlas no -
sargāt planētu, mūsu kopīgās mājas.

Tas nozīmē, ka cilvēku masas ir ar mieru vest zaļu dzīvesveidu – 
dzert ūdeni no krāna, zortēt atkritumus, dzīvot bez auto, nelietot 
polietilēna maisiņus un vienreiz lietojamos traukus, nesamīt biz-
bizmārīti – un pa starpām lamāt un zākāt iesīkstējušus polītiķus, kuŗi 
ne vella nedara, lai atmosfērā samazinātu siltumnīcas efektu izrai -  
so šu gāzu izmešus un kuriem nospļauties par zemeslodei drau -   
doša jām klimata pārmaiņām. (..)

Dažs teiktu – ar putniem galvā, jo Grētai diagnosticēts Aspergera 
sindroms un citas kaites, kas apgrūtina kontaktēšanos, kā arī obsesīvi 
kompulsīvi traucējumi, kas ir trauksmes traucējumi ar uzmācīgām 
domām, kad cilvēks, teiksim, apsēsts ar atkārtotu un rūpīgu roku 
mazgāšanu vai vardarbīgu vai reliģisku ideju vajāts.

Bērnībā 11 gadu vecumā Grēta pārcieta smagu depresiju, kad 
pārtrauca ēst un sarunāties. Par globālo sasilšanu meitenīte uzzināju -
si, būdama astoņgadīga, un brīnījusies – kādēļ neviens skaļā balsī 
nerunā par šo jautājumu! Piecpadsmit gados Tūnberga sāka bastot 
piektdienās skolu un iet vienatnē protestēt pie Zviedrijas Riksdaga 
pret deputātu bezdarbību. (..)

Dzejniece Liāna Langa: 
“Circenīši aizkrāsnē… 

Zudusi izpratne par latviešu 
valodas nozīmi un lomu”

***
Valsts prezidenta ierosinājumi 
1. oktobrī Valsts prezidents Egils 

Levits Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijai ir no -
sūtījis ierosinājumus likumpro-
jekta “Grozījumi likumā “Par svēt-
ku, atceres un atzīmējamām die-
nām” pilnveidei un rosinājis no -
teikt 17. martu kā Nacionālās pre-
tošanās kustības piemiņas dienu 
un 15. oktobri kā Valsts valodas 
dienu. Valsts prezidents ir uzsvē-
ris, ka Latvijas valstiskuma otrā 
gadsimta sākumā ir nepieciešams 
atgriezt sabiedrības sociālajā at -
miņā zināšanas par Latvijas patri-
otu pretošanos okupācijas režī-
miem un godināt mūsu varoņus, 
kuŗi uzturēja Latvijas tautas pra-
sību pēc savas valsts un neatkarī-
bas dzīvu visos okupācijas gados. 
Valsts prezidents uzskata, ka Na -
cionālās pretošanās kustības pie-
miņas diena būs būtisks atgādi nā-
jums, ka neatkarīga un demo kra-
tiska Latvija ir jāsargā arī šodien.

1998. gada 15. oktobrī konstitū-
cionālais likumdevējs pabeidza  
vēl Satversmes izstrādāšanas laikā 
aizsāktās diskusijas un Satvers mes 
4. pantā nostiprināja latviešu va -
lodu kā valsts valodu Latvijas 
Republikā. Ar Satversmes 4. panta 
grozījumu latviešu valoda kā vie-
nīgā valsts valoda tika nostiprināta 
kā viena no Latvijas valstiskuma 
svarīgākajām konstitūcionālajām 
vērtībām. Atzīmējot Valsts valo-
das dienu 15. oktobrī, būtu iespē-
jams uzsvērt latviešu valodas kā 
vienīgās valsts valodas konstitū-
cionālo nozīmi saliedētas Latvijas 
sabiedrības veidošanā un Latvijas 
valstiskuma pastāvēšanā. Tas sek-
mētu labāku Latvijas valstiskuma 
pamatu izpratni un dotu iespēju 
veidot Latvijas sabiedrību vie no-
jošu konstitūcionālo identitāti 
Latvijas kultūrtelpā.

***
Valsts prezidents: 

Latvija ir izcilību lielvalsts
Valsts prezidents Egils Levits Rī -

gas pilī Skolotāju dienas ietvaros 
sveica starptautisko mācību priekš-
metu olimpiadu dalībniekus un 
viņu skolotājus par izciliem sa -
sniegumiem pasaules mērogā.

No šī gada maija līdz augustam 
Latvijas skolēni piedalījušies asto-
ņās starptautiskās mācību priekš-
metu olimpiadās, pasaules mērogā 
spēkojoties ar citiem vienaudžiem 
filozofijā, fizikā, matēmatikā, bio-
loģijā, ķīmijā, ekonomikā, ģeogra-
fijā, informātikā. Pateicoties sko-
lēniem un viņu skolotājiem, Valsts 
prezidents augsti novērtēja to, ka, 
lai arī Latvijā dzīvo tikai 0,003% 
no visiem pasaules iedzīvotā - 
jiem, mūsu jauniešiem ir izcili un 
daudz skaitlīgi sasniegumi starp-
tautiskajās olimpiadās. Savā uzru-
nā Valsts prezidents sacīja: “Mūsu 
skolēni ir pasaules mērogā pierā-
dījuši, ka viņi ir ļoti labi, konku-
rētspējīgi ne tikai Baltijas un Ei -
ropas mērogā, kā tos mērogus 

mēs parasti liekam, bet visas pa -
saules mērogā. Tas ir izcili! Kuŗš 
no jums ir piedalījies matēmatikas 
un ģeografijas olimpiadās – cik 
procentu no pasaules iedzīvo tā-
jiem dzīvo Latvijā? 0,003% no pa -
saules iedzīvotājiem. Bet mums ir 
vesels birums ar iegūtajām meda-
ļām, un tas, protams, ir daudzkārt 
vairāk nekā statistiskā varbūtība 
medaļu ražai Latvijā varētu būt. 
Tāpēc tas ir īpašs panākums gan 
skolēniem, kuŗi ir piedalījušies 
olimpiadās, gan skolotājiem, kuŗi 
ir viņus sagatavojuši. Tas ir panā-
kums arī Latvijas izglītības sistē-
mai, ko mēs parasti ļoti kritizējam. 
Bet, ja Latvijas izglītības sistēma ir 
spējīga sagatavot skolēnus, kuŗi 
spēj šajās starptautiskajās olimpia-
dās piedalīties un gūt ļoti labus 
panākumus, tas kaut ko izsaka arī 
par mūsu izglītības sistēmu. Es ap -
sveicu kopā ar skolotājiem un 
skolēniem arī visu mūsu izglītības 
sistēmu. Te jāsaka, ka mēs, pro-
tams, nedrīkstam apstāties un 
teikt, ka esam sasnieguši labu lī -
meni un vairāk reformas nav va -
jadzīgas, bet katrā ziņā mums ir 
jānovērtē, ko mēs pasaulē patie-
šām esam sasnieguši.”

***
Tiekas Latvijas un Lietuvas 

prezidenti
Lietuvas un Latvijas prezidenti 

pēc tikšanās Viļņā paziņojuši, ka 
vēlas paātrināt sarunas par abu 
valstu jūras robežlīgumu, lai to 
varētu apstiprināt nākamo četru 
gadu laikā. Lietuvas prezidents Gi -
tans Nausēda kopīgā preses kon-
ferencē ar Latvijas prezidentu Egi-
lu Levitu sacīja, ka abas valstis ir 
vienojušās, ka līgums ar jūras dzī-
ļu resursu izmantojumu ir jāap-
stiprina kopā ar robežlīgumu. “Ir 
iekustināts jūras robežas ratifikā-
cijas jautājums, kas ilgstoši nav 
atrisināts,” teica Nausēda. “Mums 
ar prezidentu ir ambiciozs plāns 
atrisināt šo jautājumu līdz sava 
amata termiņa beigām,” viņš pie-
bilda.

Gan Nausēda, gan Levits prezi-
denta amatā stājās jūlijā. Latvijas 
prezidenta amata termiņš ir četri 
gadi, bet Lietuvas – pieci gadi. 
Līdz šim diskusijas bija koncentrē-
jušās ap jautājumu par iespēja-
mām naftas atradnēm, kas varētu 
būt uz abu valstu robežas Baltijas 
jūrā.

***
Apstiprināts 

Ordeņu kapitula sastāvs
Valsts prezidents Egils Levits at -

bilstoši Valsts apbalvojumu liku-
ma 42. pantam apstiprina Ordeņu 
kapitula sastāvu, par tā kancleri 
ieceļot Triju Zvaigžņu ordeņa ko -
mandieri Sarmīti Ēlerti. Ordeņu 
kapitula locekļi būs: Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieks Andris Kron-
bergs, Triju Zvaigžņu ordeņa ka -
va liere Gunda Vaivode, Viestura 
ordeņa lielkrusta komandieris 
Rai monds Graube, Triju Zvaigžņu 
ordeņa komandieris un Viestura 
ordeņa lielkrusta komandieris Tā -
lavs Jundzis, Atzinības krusta liel-
virsniece Elita Kuzma un Atzi nī-
bas krusta virsniece Dina Gailīte. 
Ordeņu kapitula kancleru un lo -
cekļus Valsts prezidents ieceļ uz 
savu pilnvaru laiku. Ordeņu ka -
pitula sastāvā ir Ordeņu kapitula 
kanclers, kas apbalvots ar vismaz 
vienu no augstākajiem valsts ap -

balvojumiem, un seši Ordeņu 
kapitula locekļi – divi no apbalvo-
tajiem ar Triju Zvaigžņu ordeni, 
divi no apbalvotajiem ar Viestura 
ordeni un divi no apbalvotajiem 
ar Atzinības krustu. Par Ordeņu 
kapitula kancleru un tā locekļiem 
var būt tikai Latvijas Republikas 
pilsoņi. Ordeņu kapituls kā kolle-
ģiāla institūcija valsts apbalvoju-
mu lietu pārzināšanai Latvijas Re -
publikā tika izveidots 1938. gadā.

***
Rīgas un visas Latvijas 

Mētropolītam Aleksandram – 80 
4. oktobrī Valsts prezidents Egils 

Levits Rīgas pilī tikās ar Rīgas un 
visas Latvijas Mētropolītu Alek-
san dru un pasniedza Valsts prezi-
denta Cildinājuma rakstu, godi-
not viņu 80 gadu jubilejā.

Apsveikuma runā Egils Levits 
sacīja: “Latvijas pareizticīgo baz-
nīcai un visai Latvijas sabiedrībai 
īpaši būtiska ir Jūsu personiskā 
iesaiste Latvijas pareizticīgo baz-
nīcas vēsturiski tiesiskā statusa at -
jaunošanā. Latvijas valstij kopš tās 
proklamēšanas ir bijis svarīgi, ka 
neatkarīgā Latvijā darbojas patstā-
vīga un neatkarīga Latvijas pareiz-
ticīgo baznīca. Latvijas pareizticī-
gajiem neatkarīgā un suverēnā 
Latvijas valstī ir sava pareizticīgā 
baznīca, kas darbojas saskaņā ar 
Latvijas likumiem.”

***
Saņem Igaunijas valsts 

apbalvojumu
Igaunijas Filharmonijas kameŗ-

kora galvenais diriģents un māk-
slinieciskais vadītājs Kaspars Put-
niņš saņēmis Igaunijas valsts ap -
balvojumu – Māras Zemes krusta 
IV šķiras ordeni – par nopelniem 
Igaunijas valsts un tautas labā un 
saistībā ar Latvijas Valsts preziden-
ta Raimonda Vējoņa vizīti Igau-
nijā. Apbalvojumu viņam  pasnie-
gusi Igaunijas prezidente Kersti 
Kaljulaida. 

Diriģents Kaspars Putniņš

Savukārt Latvijas prezidents pa -
sniedzis valsts apbalvojumus igau-
ņu komponistam Arvo Pertam un 
diriģentam Tenu Kaljustem – vi -
ņiem piešķirta Atzinības krusta II 
un III šķira. Apbalvojumi viņiem 
tika pasniegti Arvo Perta centrā 
Laulasmā, kur Igaunijas preziden-
te un viņas dzīvesbiedrs Georgijs 
Renē Maksimovskis rīkoja valsts 
vakariņas par godu Latvijas Valsts 
prezidentam un viņa kundzei 
Ivetai Vējonei.

(Turpinājums 10. lpp.)
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V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Grētas mūža lielākā diena pienāca, kad jauniete kāpa Apvienoto 
Nāciju klimata samita tribīnē, lai uzrunātu globālos līderus. (..) Savas 
runas tekstu viņa nolasīja cieši sakniebtām lūpām, brīžam raudulīgā 
balstiņā, bet katēgoriskā, pavēlošā tonī pieprasīja klātesošajiem valstu 
vadītājiem atdot nozagto bērnību un sapņus! (..). (No Latvijas Avīzes 
2019. gada 26. septembŗa numura)

Polītiķis, Eiroparlamenta 
deputāts Ivars Ījabs: 

“Neizliet Grētu ar ūdeni!”
Pasaules sabiedrība idejas vienmēr ir sai s-

tījusi ar spilgtām pub liskām personī bām. 
Kas gan būtu nevardarbīga pre tošanās 

bez Gandija vai Austrum eiropas dis-
identisms – bez Vāclava Havela? 
Cīņa pret klimata krizi     nu ir iegu-
vusi jaunu seju. (..) Tā ir 
sešpadsmitgadīgās zviedrietes Grē -
tas Tūnbergas seja.

Naids, sarkasms un indīga ironi-
ja, kuŗu daudzviet pasaulē raisīja 

Tūn bergas uzstāšanās ANO klimata 
samitā, bieži dzimst no neapzinātām fo -

bijām un kompleksiem. Šis te “meitietis”, ku -
ŗam tak vajadzētu minisvārkos valdzināt pretējo dzimumu, turklāt 
vēl “ar putniem galvā”, tā vietā ir ieguvis sev tādu auditoriju, par kādu 
neviens no mums nevar pat sapņot. Taču tajā ir arī kaut kas dziļi 
racionāls. Monopols uz morālu eksaltāciju un emocionālu vērtību 
aizstāvēšanu līdz šim ir piederējis tiem, kas sevi uzskata par tra-
dicionālo vērtību, t. i., valstu un nāciju noslēgtības aizstāvjiem.

Nevienu šodienas kritiķi taču nebūtu satraucis, ja Tūnberga ar tādu 
pašu patosu būtu vērsusies, teiksim, pret imigrāciju.

Taču viņai ir cita dienaskārtība – klimata krize, un ar savu aso runu 
un dramatisko patosu viņa minēto monopolu nopietni apdraud. 
Viņa pārstāv jauna tipa radikālismu un vērtību polītiku, kuŗas po -
pulāritāte Eiropas valstīs nākotnē tikai pieaugs. (..)

Lai kā mums reizēm patiktu smīkņāt par bagāto rietumeiro piešu 
gaumi, klimata krizes jautājumā būtu svarīgi no vannas ar ūdeni ne -
izliet arī bērnu. (..)

Pats aplamākais, ko šodienas situācijā var darīt, ir – Grētas personā 
ņirgāties par klimata krizes ideju kā tādu, kalt sazvērestības teorijas, 
ka šo krizi ir izgudrojušas globālās korporācijas, lai varētu mums ar 
varu uzspiest savus vēja ģenerātorus, vai stāstīt, ka to vislabāk varēsim 
apkarot katrs savā piemājas dārziņā. Šāda attieksme nozīmē brīv-
prātīgi dzīt sevi nomaļā aizgaldā tā vietā, lai piedalītos kopīgo pro-
cesu plānošanā un vadībā.

S P I L G T S  C I TĀT S

Inga Gaile
***

Vīnes publika sajūsmā 
par latviešu ērģelnieci 

Ivetu Apkalnu
Starptautiskos medijos viņu 

dē  vē par slavenāko pasaules ērģel-
nieci. 16 gadu vecumā viņa jau 
spēlēja pāvestam Jānim Pāvilam 
II. 3.oktobrī  mūsu Iveta Apkalna 
pārsteidza Vīnes publiku ar solo-
koncertu Vīnes koncertzālē.

Nākamreiz Apkalna Vīnē uz -
stāsies 30. novembrī kopā ar Vīnes 
Simfonisko orķestri. 

***
Rīgā durvis ver koncertvieta 

Artissimo
No 1. oktobra, kas ir Starp tau-

tiskā mūzikas diena, Rīga kļuvusi 
par vienu koncertvietu bagātā -    
ka. Par to ir parūpējies Hermaņa 
Brau na fonds un tā direktore, pia-
niste Inna Davidova. Ar devīzi – 
mūzika Rīgas sirdī – Vecrīgā at -
klāta kamermūzikas zāle Artissi-
mo, kas sola jaunu pavērsienu 
fonda darbībā un lielu koncertu 
dažādību, ietverot klasiku, džezu, 
starpžanru mūziku, dzejas vaka-
rus, izglītojošas programmas bēr-
niem, kā arī pēckoncertu sarunas 
ar māksliniekiem mājīgā gaisotnē. 
Artissimo komandas iecere ir – 
koncertzāle ar mūzikas salona gai-
sotni. Ar Hermaņa Brauna fonda 
vīziju un Artissimo mūzikālo pro-
grammu iespējams iepazīties mā -
jaslapā. 2. oktobrī Artissimo zālē 
skanēja vokālā kameŗmūzika, bet 
jau 3. oktobrī notika pirmais džeza 
vakars.

***
Jāņa Mintika izstāde Cēsīs: 
vienkārša, skarba forma un 

nopietns saturs

Pasaules latviešu mākslas centrā 
Cēsīs skatāma latviešu tēlnieka   
un gleznotāja Jāņa Mintika  (1944-
2014) darbu izstāde. Mākslinieks, 
kuŗš dzimis Zalcburgā, ilgus gadus 
dzīvoja un strādāja Norvēģijā, Ber -
genā un Taosā, Jaunmeksikas pa -
valstī, ir kurzemniekiem veltītā 
pieminekļa autors Tobago salā. 
Iz stādē aplūkojamas mākslinieka 
šķietami vienkāršās un skarbās, 
bet saturiski nopietnās instalācijas, 
gleznas un grafikas.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

***
Krievu skolu aizstāvības 

protesta gājiens
5. oktobrī ap 600 cilvēku devās 

Latvijas Krievu savienības (LKS) 
organizētā protesta gājienā no 
Rātslaukuma uz valdības ēku. Gā -
jiena mērķis bija aizstāvēt izglī -
tību krievu valodā Latvijā

Informāciju par gājienu iepriekš 
sociālajā medijā Facebook publi-
cēja LKS līdere, Eiropas Parla-
men ta deputāte Tatjana Ždanoka, 
kuŗa līdz ar vairākiem citiem cil-
vēkiem soļoja gājiena priekš galā. 
Gājiena ievadā tika teikta īsa uz -
runa krievu valodā. Dalībnieki 
turēja rokās plakātus, uz kuŗiem 
latviešu, angļu un krievu valodā 
rakstīti dažādi vēstījumi, tajā skai-
tā “Skolu reformas = etno ge no-
cīds?”, “Apturiet izglītības krievu 
valodā katastrofu Latvijā” un “Krie-
 vu bērniem izglītību dzimtajā 
krievu valodā!”. Divi bērni turēja 
rokās plakātu “Mēs vēlamies mā -
cīties 100% tikai krieviski”. Vairāki 
no plakātiem iepriekš bija saga-
tavoti un tika izdalīti akcijas 
dalībniekiem. Gājiena priekšgalā 
vairāki cilvēki rībināja bungas.

***
Nacionālās kino balvas 

“Lielais Kristaps” nominanti
Preses kon fe-

rencē  paziņoti šī 
gada Nacionālās 
kino balvas no -
minanti, kas pre -
tendē uz labākās 
filmas balvām 
piecās katēgo ri-

jās un labāko profesionāļu balvām 
17 katēgorijās. “Lielā Kristapa” rī -
kotāji atklāja arī to, ka balvu par 
mūža ieguldījumu kinomākslā šo -
gad saņems kinorežisors Varis 
Brasla. Varis Brasla (1939) ir viens 
no atpazīstamākajiem vārdiem 
Lat vijas kinematografā. Tieši viņš 
ir saņēmis līdz šim visvairāk (čet-
rus) “Lielā Kristapa” apbalvoju-
mus labākās spēlfilmas katēgorijā: 
“Novēli man lidojumam nelab-
vēlīgu laiku” (1980), “Emīla Ne -
darbi” (1985), “Par Mīlestību paš-
reiz nerunāsim” (1988), “Ūdens-
bumba Resnajam Runcim” (2005). 
Vara Braslas radošajā kontā ir 15 
spēlfilmas, viena dokumentālā fil-
ma, asprātīgs latviešu valodas mā -
cību seriāls un daudz Valmieras 
teātŗa iestudējumu.

***
Dzejniece Inga Gaile ievada 
“Dzejas dienas” Masačūsetā
26. augustā, kad Latvijā pošas   

uz “Dzejas dienām”, Bostonas 
latviešu rudens radošo sezonu 
iesāk rakstnieces, dzejnieces, drā-
maturģes Ingas Gailes raits un labi 
apmeklēts literārs vakars ar auto-
res piedalīšanos.

Gailes literārais devums, ar ko 
viņa veiksmīgi iepazīstināja dažā-
du paaudžu literātūras cienītājus 
autorvakarā Bostonā, bija ļoti 
daudzpusīgs.

***
Zināmi Latvijas 
bagātākie cilvēki

Preses konferencē tika atklāts 
žurnālista Lato Lapsas Dienas Biz-
nesam izveidotais un apkopotais 
miljonāru tops, kas balstīts uz pub-
liski pieejamajiem datiem Lursoft 
datubazē. Simts Latvijas bagātāko 
cilvēku sarakstā šogad tikai 19 
jaunpienācēji. Salīdzinājumam – 
pirms diviem gadiem miljonāru 
topā bija pat 41 jauns vārds. Tas 
savukārt var liecināt, ka pagājušais 
gads kopumā bijis stabilitātes un 
izaugsmes gads. Latvijas miljonāru 
saraksta pirmajā vietā otro gadu 
pēc kārtas ierindots informācijas 
technoloģiju uzņēmuma “Mikro-
tīkls” līdzīpašnieks Arnis Riek - 
s tiņš. Riekstiņa bagātība lēsta 202 
miljonu eiro apmērā, kas ir par    
30 miljoniem eiro vairāk nekā 
gadu iepriekš. Savukārt otro un 
trešo vietu dala Rietumu bankas 
līdzīpašnieks Leonīds Esterkins 
un pašlikvidācijas stadijā esošās 
ABLV Bank līdzīpašnieks Ernests 
Bernis, kuŗu katra bagātība lēsta 
120 miljonu eiro apmērā.

***
Diskutē par diasporas skolu 
mācību satura uzlabošanu

Septembra vidū, pāris nedēļas 
pēc skolas gada sākuma, Losan-
dželosā satikās skolotāji no desmit 
ASV latviešu skolām. Kopā pava-
dī ta pusotra diena, pilnveidojot 
skolotāju prasmes.

Kā atzina paši skolotāji, no Lat-
vijas ekspertēm uzzinājām, ka ir 
diasporas izglītības vadlīnijas, kas 
ir izmantojamas kā ceļastabi lat-
viešu skolu darbā. Iepazināmies ar 
skolotāja Mārtiņa Puteņa izveido-
tajiem vēstures mācību materiā-
liem un ar tiešsaistes lietotnēm 
mā  cību stundu dažādošanai. Uz -
klau sījām ieteikumus un skatījā-
mies paraugus par valodas mā   - 
cī bas integrēšanu citos mācību 
priekš metos. Saņēmām praktiskus 
padomus, kā mācīt dažāda vecu-
ma un dažādu valodas prasmju 
skolēnus mācību stundās. Un vi -
siem par prieku daudz dziedājām. 

***
Jūrkalne Eiropas 

skaistāko vietu topā
Amerikāņu medijs CNN Eiro-

pas 20 skaistāko vietu topā starp 
Norvēģijas salām un Balkānu eze-
riem iekļāvis arī Jūrkalnes pie -
krasti.

Medijs raksta, ka Jūrkalne pie-
dā vā dažādas aktīvitātes ‒ izpletņ-
lēkšanu un vindsērfingu un tāpēc 
ir izcila vieta, uz kuŗu aizbēgt no 
ikdienas steigas. Jūrkalnes klintis 
viņi sauc par mežonīgām un ātri 
izzūdošām, jo katru gadu Baltijas 
jūrā tiek ieskaloti vairāki metri. Tā 
kā šo vietu neapmeklē daudz tū -
ristu, plūdmale ir piemērota saul-
rietu vērošanai. Vislabāk Jūrkalni 
baudīt vasarā.

ZVIEDRIJA. 29. septembrī Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
Marģers Krams piedalījās Latvijas akadēmiskās organizācijas 
Zviedrijā LAOZ rīkotajā akadēmiskajā vakarā, ar uzrunu sveicot 
ikgadējo svētku dalībniekus. Viņš izteica apbrīnu un pateicību par to 
darbu, ko pirms 70 gadiem trimdā nonākušie Latvijas Universitātes 
un Latvijas Lauksamniecības akadēmijas mācībspēki uzsāka, lai 
atbalstītu latviešu zinātniekus un stiprinātu akadēmisku vidi latviešu 
sabiedrībā. Vēstnieks uzsvēra, ka daudzu latviešu mītnes zemei 
Zviedrijai ir bijusi īpaša vieta latviskās identitātes stiprināšanā, jo 
Baltu studijas Stokholmas universitātē pulcējušas ap sevi daudzus 
ievērojamus latviskās identitātes pārstāvjus. Marģers Krams novēlēja 
Akadēmiskai organizācijai iegūt jaunu elpu, iesaistot talantīgos jau-
nos latviešu zinātniekus Zviedrijā, tādējādi stiprinot Latvijas zinātnes 
iekļaušanos pasaules augstākajā sabiedrībā.

ASV. 6. novembrī Latvijas vēstniecībā ASV ar prezentāciju 
viesosies pētniece Mona Kademi. Viņa stāstīs par Latvijas vēstniecī-
bas ēkas Vašingtonā vēsturi laikā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām. 
Latvijas vēstniecības ēka sākotnēji būvēta kā mākslinieces, drā-
maturģes, sabiedriskās darbinieces un filantropes Alises Paikas Bāri-
jas mājas 1903. gadā. Ēka, kas pazīstama kā “Studijas māja”, kļuva    
par “tikšanās vietu asprātībai, gudrībai, ģeniālām domām un ta -
lantam – arī nedaudz bohēmai”. Bārnija dzimusi 1857. gadā Ohaio 
pavalstī. Savu dzīvi Vašingtonā viņa pavadīja, atbalstot mākslu. Viņa 
bieži organizēja mākslinieku darbnīcas savā Studijas mājā. • 10. ok -
tobrī Latvijas vēstniecība ASV un Eiropas Savienības delegācija ASV 
rīko kopīgu notikumu – filmas “Kurts Fridrihsons” izrādīšanu Va -
šingtonas kinoteātrī Landmark’s E-Street Cinema. Vēstniecība ai  cina 
skatītājus arī uz sarunu ar filmas režisori un producenti Dzintru 
Geku. Sarunu vadīs tīmekļa izdevuma Foreign Policy in Focus direk-
tors Džons Fefers (John Feffer).
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1. oktobrī, Ķīnas Tautas Repub-
likas 70. gadskārtā, prezidents Sji 
pašu zemē ražotā limuzīnā pie ņē-
ma vērienīgu militāro parādi, un 
viss – lidmašīnas, tanki, ballistis-
kās strakontinentālās raķetes ‒ bija 
pašu zemē ražots, projektēts, ie -
spaidīgs.. Svētku priekšvakarā Sji, 
kuŗam, labojot konstitūciju, amats 
nodrošināts līdz mūža galam, at -
klāja Pekinā pasaules lielāko li  d-
ostu.

Viņš varēja būt lepns: nominā -
lais iekšējais kopprodukts tagad sa -
sniedzis (pārrēķinot) 12 500 ASV 
dolaru uz katru iedzīvotāju, kamēr 
vēl 1990. gadā tas bija tikai 2500.

Ekonomikas attīstības un tech-
niska potenciāla ziņā Ķīna, var 
teikt, min Savienotajām Valstīm 
uz papēžiem, un ja Putina Krievijai 
nebūtu sava kodolieroču arsenā -
la, tā globāli atrastos aiz attīstīto 
valstu “septiņnieka” kā naftas un 
gāzes piegādātāja ‒ kā kaut kāds 
arabu emirāts...

Sji dižvalstij ir trīs traucēkļi
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Diemžēl ASV un Ķīna ir ģeo-
polītiski sāncenši, konkurenti, vis-
maz diplomātiski plēšas ietekmes 
sferu un noieta tirgu dēļ, kaut gan 
Baltā nama saimnieks Tramps 
nupat nekautrējās palūgt savam 
dižajam konkurentam Sji palīdzēt 
viņam atrast “kompromatu”, kas 
sasmērētu bijušo ASV viceprezi-
dentu Baidenu, kuŗš varētu mazi-
nāt viņa izredzes 2020. gada prezi-
denta vēlēšanās.

Telavivas avīzes Ha’aretz galve-
nais redaktors Alufs Bens Knīnas 
valsts svētku priekšvakarā inter-
vēja New York Times slejinieku 
Tomasu Frīdmanu, kuŗa grāma-
tas, īpaši The World is Flat (Pasaule 
ir plakana) kļuvušas par bestselle-
riem jeb ‒ kā tas jaunvārds skan ‒ 
par dižpārdokļiem. Tomass Frīd-
mans spriež, ka tā būtu liela laime 
visai cilvēcei, ja ASV un Ķīna, pār-
varot nenovīdību un bailes, ietu ‒ 
parallēli un patstāvīgi – katra savu 
technisko innovāciju ceļu, neš ķie-

lot aizdomu pilni uz sāncenses 
pusi: lai Amerikā savus plānus īs  te-
no, teiksim, “Apple” un “Google”, 
bet Ķīnā ‒ “Huawei” un “Alibaba”, 
vai nu tas būtu 5G tīkls vai 
mākslīgais intelekts jeb AI..

Diemžēl patlaban, var teikt, 
“pēc tā neizskatās”.

“Priekšsēža Mao” milzu ģīmet-
ne vēl arvien grezno lielos vārtus 
Tjanaņmenas laukumā, taču jāat-
gādina, ka “zem viņa” Ķīna ar tās 
pusotra miljarda iedzīvotajiem 
no  staigājuši asinīm slacītu sāpju 
ceļu: vispirms absurdais “Lielais 
lēciens”, kad katras mājeles pa -
galmā dedzināja krāsnis dzelzs 
kausēšanai, un izcēlās katastrofāls 
bads ar miljoniem upuŗu, tur -
pinoties brutālām represijām un 
nāvessodiem, kam sekoja baisā 
“kultūras revolūcija, kad satrako -
tu pusaudžu ‒ hunveibinu bari 
vajāja, pazemoja, spīdzināja un 
reizēm linčoja skolotājus, zināt-
niekus un citus “briļļainus inte li-

ģentus”, kad miljoniem ķīniešu  
vienādās zilās jakās zubrīja “mazo 
sarkano grāmatiņu” ar banālajām 
Mao prātulām.

Pozitīvs lūzums notika pēc Mao 
nāves, kad 1978. gadā pie varas 
nāca Dengs Sjaopins, kuŗš līdz 
aiziešanai pensijā 1992. gadā, lau-
žot “marksisma-maoisma” dog-
mas, atzina brīvā tirgus priekš-
rocības, stimulēja technisko pro-
gresu tiklab valsts, kā arī privāta -  
jā sektorā. Tieši ar viņu sākas tas 
40 gadu ceļš, kas padarīja Ķīnu par 
“otro numuru” pasaulē.

Patlaban valdonīgā prezidenta 
Sji autoritāro pašlepnumu, var 
teikt, bojā trīs traucēkļi.

Pirmais ir Taivāna ar tās 24 mil-
joniem iedzīvotāju, kas pierādīja, ka 
viņpus jūras šaurumam spēj eksis -
tēt un plaukt “otrā ķīnie šu valsts”, 
kur nostiprinājusies par lamentārā 
de  mo kratija un kuŗas iedzīvotāju 
vai rākums nevēlas uz  skatīt šo savu 
salu kā “Lielās Ķīnas” sastāvdaļu. 

Otrais traucēklis ir Honkonga ar 
tās 7,5 miljoniem iedzīvotāju, kuŗi 
nevēlas, lai Pekinas centrāle ap -
cirptu demokratiskas tiesības, ku -
ŗas Lielbritanija lika ievērot, kad tā 
pir ms 22 gadiem nodeva šo glo-
bālo finanču centru Ķīnai kā au -
tonomu vienību.

Trešais traucēklis ir kādi 10 
miljoni islāmticīgo un turkva-
lodīgo uiguru, kas apdzīvo plašo 
un stra tēģiski svarīgo Sinczjanas 
provinci Ķīnas ziemeļrietumos 
un ne par ko nevēlas asimilēties, 
atteikties no savas ticības un 
“ķīnizēties”, izkūstot milzīgajā 
“han” ‒ etnisko ķīniešu masā, 
kas demografiski jau gūst pār-
svaru šajā novadā. Pekinas cen-
trālā vara uiguru “izdresēšanai” 
ierīkojusi “pāraudzināšanas cen-
trus”,  kur jau ievietots kāds mil-
jons uiguru, kuŗiem liek “mīlēt 
Ķīnu” un pakļauties disciplīnai, 
kā to sludinot Mao... un Kon-
fūcijs.

“Mana mīļā, mana drosmīgā 
arā ju tauta! Drosmīgā, sīkstā, iz -
turīgā tauta, par kuŗu daina vēsta 
šādus vārdus: man pieder tēvu 
zeme/ ar visām atmatām. /Man 
pašam kungam būt, /man pašam 
arājam. Pagāja gadu simti, un tos 
pašus drosmīgos vārdus atkārtoja 
izcils mūsu tautas dzejnieks: mēs 
gribam būt kungi mūsu dzimtajā 
zemē, /mēs gribam te paši sev liku-
mus lemt. /Šī zeme ir mūsu, šīs 
pilsētas mūsu, /mēs negribam lūgt 
to, kas mūsu, bet ņemt. Šīs idejas 
iedvesmoti, pulcējās rindās kaujai 
vecie latviešu strēlnieki. Mēs lējām 
asinis par brīvu Latviju. To saprata 
Ļeņins. Latvija kļuva par suverē -
nu valsti. Es ticu, ka arī tagad pēc 
ilgās nakts ir ataususi diena.”

Ar šiem vārdiem 1988. gada          
8. oktobrī, tātad pirms 31 gada, 
leģendārais aktieris Ēvalds Valters 
atklāja Latvijas Tautas frontes di -
bi nāšanas kongresu. Valtera kun-
gam tobrīd bija 94 gadi. Tā paša 
1988. gada 11. novembrī, Lāčplē-
šu dienā, viņš kopā ar rakstnieku 
Albertu Belu Rīgas pils Svētā gara 
tornī pirmoreiz kopš okupācijas 
sākuma pacēla Latvijas sarkan-
baltsarkano karogu. 1989. gada 
17. jūnijā Valtera kungs piedalījās 
Latviešu strēlnieku apvienības di -
bināšanā. 1992. gada jūnijā viņš 
bija viens no pirmajiem, kuŗi sa -
ņēma atjaunotās Latvijas Repub li-
kas pasi. Ēvalds Valters nodzīvoja 
gaŗu mūžu, Mūžībā aizejot 1994. 
gada 26. septembrī, 100 gadu ve -
cumā.

Fonā Tautas frontes dibināšanai 
bija salīdzinoši jaunā PSRS līdeŗa 
Michaila Gorbačova izsludinātais 
glasnostj (atklātības) princips. Pir-
moreiz kopš Padomju savienības 
nodibināšanas valsts iedzīvotāji 
tika aicināti atklāti runāt par pa -

Drosmīgā arāju tauta
domju dzīves negācijām. Padomju 
cilvēks visu mūžu bija spiests sa- 
 vas pārdomas par tām turēt sevī, ja 
nu vienīgi par tām runājot vistu-
vāko draugu un radu lokā, un tad 
tikai dzīvokļa virtuvē vai citur, kur 
svešas ausis nevarēja noklausīties. 
Nekādā gadījumā glasnostj neno-
zīmēja, ka cilvēkiem bija brīv kri-
tizēt Padomju savienību un tās 
pārvaldes sistēmu kā tādu. Taču, 
piemēram, bija daudz vairāk at -
ļauts runāt par vides aizsardzības 
problēmām. Padomju savienība 
ne  bija valsts, kurā kāds par to īpaši 
domāja, ja galvenais bija indus-
trializācija un militārā kompleksa 
attīstīšana. Starp citu, kad PSRS 
sabruka, Baltijas jūra bija tik sma -
gi piesārņota, ka uz brīdi likās, ka 
tā būs neatgriezeniski zudusi. 
Ta  ču Latvijā jaunā atklātība ie -
dvesmoja protestus pret diviem 
projektiem – pirmām kārtām jau-
nas hidroelektriskās enerģijas sta-
cijas (HES) būvēšanu uz Dauga -
vas. Stafeti cīņā pret to uzņēmās 
gados jaunais žurnālists (un nāka-
mais Tautas frontes priekšsēdis) 
Dainis Īvāns. 1986. gada va  sarā 
viņš pamanīja mietiņus, kas sa -
sprausti netālu no viņa lauku 
mājas pie Slutišķu sādžas netālu 
no Daugavpils. Dainis painte re-
sējās un uzzināja, ka te paredzēta 
HES celtniecība, kuŗas rezultātā 
pazustu visa sādža un vēl daudz 
plašāka territorija. Tā paša gada 
17. oktobrī viņš un kādreizējais 
Ķeguma HES inženieris Artūrs 
Snips laikrakstā Literātūra un 
Māk sla nopublicēja rakstu “Par 
Daugavas likteni domājot”. Raksts 
bija techniskas dabas (“Applū di-
nāmās zemes platība Daugavpilī  
ir četri hektāri uz kWh, Rīgas 
spēkstacijā – 2,2 hektāri uz kWh, 
turklāt Daugavpils ūdenskrātuve 

appludina relātīvi vairāk aramze-
mes, kuŗai diemžēl netiek ņemta 
vērā tās pilnā vērtība. Pārvietoja-
mo iedzīvotāju skaita rādītājs ir 
3,5 reizes lielāks, un appludināmo 
māju skaits – astoņas reizes lielāks 
nekā bija Rīgas HES ūdens krā-
tuvē.”). Reakcija no PSRS nomen-
kla tūras bija salīdzināma ar diž-
gabala šāvienu, lai nogalinātu odu. 
Tā aizliedza vārda “Daugava” lie-
tošanu publiskajā telpā! Taču rak-
stam laikrakstā sekoja parakstu 
vākšana pret jauno HES. Nāka-
majā, 1987. gadā bija pirmās polī-
tiskās manifestācijas Rīgā, un ga -
lu galā PSRS nolēma, ka atteik ša-
nās no projekta ļaus Latvijā maz-
liet nolaist tvaiku. Projekts tika 
apturēts. 

Otrs projekts, pret kuŗu sacēlās 
iebildumi, bija metro būve Rīgā. 
Plānošana sākās jau pagājušā gad-
simta 70. gados, taču Padomju 
savienībā nekas nenotika ātri, un 
galu galā bija paredzēts, ka metro 
celtniecība sāksies 1990. gadā. Ie -
bildumi pret to bija divēji. Pirm-
kārt, zem Rīgas ir gruntsūdeņi, 
kuŗi ir neparedzami. Kas notiktu, 
ja Rīgas metro applūstu? Un, otr-
kārt, projekts automātiski nozī-
mētu liela skaita viesstrādnieku 
ievešanu no citām PSRS territo-
rijām. Latvijā 1989. gadā iedzīvo-
tāju sastāvs bija bīstami tuvu tam, 
ka latvieši palikuši mazākumā. Arī 
no šī projekta nācās atteikties. 

Pirmā no minētajām polītis ka-
jām manifestācijām notika 1987. 
gada 14. jūnijā, kad grupiņa dros-
mīgu jauniešu devās pie Brīvības 
pieminekļa nolikt ziedus, lai pie-
minētu 1941. gada deportāciju 
upuŗus. Tā bija pirmā šāda veida 
demonstrācija, kuŗai varas iestā-
des necentās īpaši pretoties. Tiesa, 
viens no redzamākajiem mani  -

fes tācijas dalībniekiem – Rolands 
Sila raups tika izraidīts no Latvijas. 
Un tā paša gada 18. novembrī 
Rīgas varas iestādes aizliedza 
cilvēku kustību Rīgas centrā un tā 
vietā sarīkoja “protesta mītiņu 
pret ASV iejaukšanos Padomju 
Latvijas iekšējās lietās,” kā to to - 
reiz aprakstīja Rīgas mērs Alfrēds 
Rubiks, kuŗš Atmodas laikā kļu - 
va par pirmo un vienīgo cilvēku 
valsts vēsturē, kuŗš notiesāts par 
valsts nodevību.

Taču, kopumā ņemot, visas šīs 
aktīvitātes ļāva saprast, ka pro -
cesam ir vajadzīgs kaut kāds rā -
mis. 1988. gada maijā Latvijas 
Valsts universitātes ģeografijas pa -
sniedzējs Valdis Šteins katedras 
sēdē piedāvāja domu, ka būtu di -
bināma “Latvijas tautas demokra-
tiskā fronte”. Šo ideju Šteina kungs 
un domubiedri aiznesa uz Latvi -
jas Rakstnieku savienību, kuŗa 
tobrīd gatavojās grandiozi no -
sauk tajam “Latvijas PSR Rakst nie-
ku savienības valdes plēnumam  
ar architektu, dizaineru, kinema -
tografistu, komponistu, māksli-
nieku, teātŗa darbinieku, žurnā-
listu savienību vadītāju un eksper-
tu piedalīšanos”. Par jaunas frontes 
veidošanu plēnumā īpašas saru-
nas nebija, taču tas bija notikums, 
kuŗā žurnālists un mākslas vēstur-
nieks Mavriks Vulfsons nolasīja 
bēdīgi slavenā Molotova-Riben tro-
pa slepeno protokolu tekstu un pir-
moreiz kopš okupācijas sāku ma 
paziņoja, ka tā bija okupācija. Lat-
vija nebija Padomju savienībā ie -
stājusies pēc brīvas gribas. Tā bija 
aneksija un okupācija. Zālē bija 
Latvijas PSR funkcionāri. Grūti 
spriest, ko viņi tajā brīdī padomāja.

Tautas frontes plānošana pa īs -
tam sākās 2. augustā un Māk sli-
nieku savienībā. Pāris mēnešu 

laikā visā Latvijā bija izveidotas 
frontes atbalsta grupas “pārbūves 
nevalstiskam atbalstam,” kas ap -
vienoja aptuveni 110 000 cilvēku. 
Par dibināšanas dienu organizē -
tāji izvēlējās 8. oktobri. Dienu 
pirms tās notika vēl divi nozīmīgi 
notikumi – pirmoreiz iznāca Tau-
tas frontes apkārtraksts Atmoda 
latviešu un krievu valodā un  plaša 
manifestācija Mežaparkā, kuŗā, 
starp citu, piedalījās tikai pirms 
dažām dienām par Latvijas PSR 
Kompartijas pirmo sekretāru kļu-
vušais Jānis Vagris (“Uzskatu, ka 
ar tīru sirdsapziņu varu skatīties 
jums visiem acīs, jo savā darbībā 
latviešu tautai neko ļaunu neesmu 
nodarījis,” – tā viņš teica.). Dibinā-
šanas kongress norisinājās Kom-
pa r tijas Polītiskās izglītības namā 
un sapulcēja vairāk nekā tūkstoti 
delegātu, kā arī viesus no citām 
PSRS republikām un ārzemēm. 
Šai pašā pirmajā kongresā par 
Latvijas neatkarību neviens vēl 
nerunāja. Runa bija par plašāku 
suverenitāti reformētas Padomju 
savienības ietvaros. Taču tas bija 
vilciens, kuŗš jau aizgājis. Otrajā 
Tautas frontes kongresā jau bija 
atklāta saruna par neatkarību. 
Sekoja Augstākās padomes vēlē-
šanas 1990. gada pavasarī, kad 
fronte un tās domubiedri ieguva 
pietiekami daudz mandātu, lai 
pieņemtu neatkarības deklarāciju. 
Pusotru gadu vēlāk – pučs 
Maskavā un punkts, un āmen. 
Tautas fronte vēl kādu laiku pēc 
tam pastāvēja, bet tādā “moris 
savu ir padarījis, moris var iet” 
statusā, 5. Saeimas vēlēšanās 1993. 
gadā saņemot tikai 2,62% balsu. 
Taču bez tās neatkarības atgūša -
na būtu bijusi krietni sarežģītāka. 
Un tas viss, pateicoties rūpēm par 
Daugavas nākotni. 
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Godātie konferences dalīb-
nie ki un rīkotāji, mīļie tautieši!

Sveicu jūs 3x3 saietā!
Nē, es neesmu sajaucis runas 

dažādiem pasākumiem, jo mēs 
patiešām šobrīd atrodamies 3x3 
krustpunktā – globālā un nacio-
nālā: šī ir trešā Pasaules latviešu 
kultūras konference, šis ir Lat  - 
vi jas Simtgades svinību trešais 
gads un Cēsīs, es atļaušos sub jek-
tīvi apgalvot, šis ir trešais lielā-
kais šīgada notikums pēc vērie-
nīgās Cēsu kaujas simtgades at -
c e res un Cēsu mākslas festivāla. 
Latviešiem tradicionāli ir paticis 
pievērst uzmanību stipriem skait-
ļiem, un šie neapšaubāmi tādi ir. 

Bet lai nu paliek šis nedaudz 
nenopietnais ievads, ar to es vē -
lējos uzsvērt, ka patiesībā mēs 
varam būt ļoti lepni ar to in  ten-
sīvo un bagātīgo, tālu pāri trim, 
trīsreiztrim un trejdeviņiem pa -
sākumiem skaitāmo latviešu 
kul tūras dzīvi, kas mūsdienās tik 
kup li sazarojusi un kuŗu paši vei-
dojam te un tagad – 21. gadsimtā 
Cēsīs, Latvijā un visā pasaulē. 

Un man ir patiess prieks, ka 
pēc Latvijas neatkarības atjau no-
šanas latviešu kultūras dzīve 
vairs nerit paralēlās pasaulēs,   
bet ir saplūdusi vienotā kultūr-

“Lai uzšķiļas jaunu domu uguns!”
Latvijas kultūras ministra Naura Puntuļa uzruna PBLA Kultūras fonda konferencē

“Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī.” Rainis
No PBLA valdes priekšsēdes Kristīnes Saulītes uzrunas Kultūras konferencē Cēsīs

telpā, kuŗā mēs kopīgi varam 
piedalīties Latviešu Dziesmu un 
deju svētkos Rīgā un Toronto, 

sajūsmināties par Vijas Celmiņas 
vērienīgo izstādi Ņujorkā, svinēt 
komponista Tālivalža Ķeniņa 

simtgadi vai dalīties iespaidos 
par Imanta Kalniņa operas “Spē-
lēju, dancoju” nule piedzīvoto 
jaunuzvedumu Latvijas Nacio-
nālajā operā.

Mēs šodien varam brīvi iz  vē-
lēties vietu pasaulē, kuŗā radīt  
un baudīt kultūru, taču šeit mēs 
esam sanākuši kopā tāpēc, ka 
mūsu sirdsvieta, mūsu piesaiste 
pasaulē vienmēr būs Latvija un 
latviešu kultūra, neatkarīgi no tā, 
kur un cik ilgi uz Zemeslodes 
dzīvojam. 

Mēs esam brīvi 21. gadsimta 
pilsoņi un sen vairs ne arāju un 
zemnieku tauta, taču mūsu se -
najās tradicijās sakņotais latvis-
kās kultūras gens, pasaules kul-
tūras iespaidu apaugļots, savā 
daudzveidībā ir kļuvis stiprāks 
un radošāks. 

Mūsdienu pasaule ir strauji 
mainīga, pilna izaicinājumiem, 
tāpēc ir svarīgi palaikam sanākt 
kopā, lai pārskatītu un no jauna 
diskutētu par latvisko identitāti 
21. gadsimta reālitātē. Jo labāk 
sevi sapratīsim globālajā un na -
cionālajā kontekstā, mūsdienu 
pasaules un kultūras kontekstā, 
jo stiprāki, pārliecinātāki un paš-
apzinīgāki būsim, jo stiprāk, pār-
liecinātāk un pašapzinīgāk izska-

nēs pasaulē arī latviešu kultūra. 
Un mums būs vēl vairāk, ar ko 
lepoties.

Vēlos izteikt pateicību šīs kon-
ferences rosinātājai un galvenajai 
rīkotājai – Pasaules brīvo latviešu 
apvienībai un tās Kultūras fon-
dam, kas allaž apliecina un tur-
pina apliecināt ne tikai rūpes par 
latviskās kultūras saglabāšanu un 
attīstību pasaulē, bet arī pašaiz-
lie dzīgu brīvprātīgu darbošanos 
tās labā.

Es vēlos pateikties Cēsu domei, 
kas mērķtiecīgi veido Cēsis par 
vienu no radošākajiem latviešu 
kultūras centriem ne tikai Vidze-
mē, bet arī Latvijā un pasaulē, 
tostarp ir atvēlējusi vietu arī Pa -
saules latviešu mākslas centram, 
topot par vēl vienu pasaules lat-
viešu piesaistes vietu Latvijā. 

Pasaules latviešu kultūras kon-
ferencē mēs esam sanesuši kopā 
savu radošo ideju un atšķirīgās 
pieredzes pagalītes no visas pa -
saules, lai te, Cēsīs, sakurtu lielu 
auglīgu diskusiju ugunskuru.

Lai katram konferences dalīb-
niekam uzšķiļas kāda jaunu do  mu 
uguns, kas urdīs darboties tālāk 
latviešu kultūras laukā 21. gad-
simta nemierpilnajā, bet skaistajā 
pasaulē!

Mēs esam brīvi 21. gadsimta pilsoņi un 
sen vairs ne arāju un zemnieku tauta, taču 
mūsu senajās tradicijās sakņotais latviskās 
kultūras gens, pasaules kultūras iespaidu 
apaugļots, savā daudzveidībā ir kļuvis 
stiprāks un radošāks. 

Šī jau ir trešā PBLA rīkotā 
Pasaules latviešu kultūras kon-
ference. Pasaules latviešu kultū-
ras konferences – gandrīz kā Vis-
pārējie latviešu Dziesmu un deju 
svētki – notiek Latvijā apmēram 
reizi piecos gados. Pirmo konfe-
renci 2004. gadā organizēja rī -
cības komiteja tā laika PBLA 
Kul tūras fonda priekšsēža Tāli-
valža Bērziņa vadībā, otro 2014. 
gadā rīkoja toreizējā PBLA Kul-
tūras fonda priekšsēde Vija Zun-
taka-Bērziņa. 

Tomēr šī konference ievēro-
jami atšķiras no abām iepriekšē-
jām 2004. un 2014. gadā notiku-
šajām kultūras konferencēm. Ie -
priekšējās bija akadēmiska rak-
stu ra referātu konferences, kuŗās 
galvenā uzmanība tika veltīta da -
žā du kultūras nozaru faktolo ģis-
kai sa  sniegumu uzskaitei un iz -
vērtē jumam trimdā un vēlāk 
diasporā.

Šo konferenci savukārt esam 
iecerējuši kā atvērtu diskusiju 
konferenci, kuŗā noteikti pieda-
lītos un iesaistītos arī Latvijā 
dzīvojošie kultūras nozaru pro-
fesionāļi, kā arī visi konferences 
dalībnieki un klausītāji, lai tā pa -
tiesi būtu radošu domu un vie-
dokļu apmaiņa starp visas pa -
saules latviešiem par mums ak -
tuāliem kultūras un identitātes 
jautājumiem, ne tikai diasporas 
latviešu pieredzes stāsti pašiem 
sev. Ja mēs runājam par vienu un 
vienotu latviešu tautu, tad nav 
nepieciešams šķirot un dalīt, bet 
gan kopīgi diskutēt par Latvijai 
un diasporai aktuāliem jautāju-
miem.

Šodien priekšpusdienā pir -
majā diskusiju lokā Pasaules 

latviešu kultūras konferences 
uzmanības centrā būs latviskās 
identitātes jautājumi. Latvietība 
ir mūsu valsts pastāvēšanas jēga, 
savukārt kultūra ir tā, kas veido 
saturu un formu 21. gadsimta 
latvietībai. Turot stipru mūsu na -
cionālās kultūras mugurkaulu, 
augot pašiem gara spēkā un paš-
apziņā, mums ir vieglāk izprast 
un pieņemt pasaules kultūras 
daudzveidību un saskatīt mūsu 
kultūras unikalitāti tajā.

Otrajā diskusiju lokā sekoja 
ideju apmaiņa par latviskās 
dzie s mu svētku tradicijas attīs-
tību Lat vijā un pasaulē, par lat-
viešu dziesmas un dejas nozīmi 
kā vienojošo faktoru latviskajai 
piederībai ārpus Latvijas. 

Viens no aizvadītās vasaras ie -
spaidīgākajiem notikumiem man 
pašai bija XV Latviešu Dziesmu 
un deju svētki Toronto, Kanadā, 
jo īpaši kopkoŗa koncerts To -
ronto koncertzālē, kuŗa laikā, 
starp citu, pēkšņi pārtrūka elek-
trība, tomēr Dziesmu svētku 
kop  koris saviļņojoši turpināja 
dziedāt tumsā, klausītāju tālru -
ņu lukturu radītajā gaismā. To -
ronto ielās bija redzami krāšņie 
latviešu tautastērpi, un it visur 
bija jaušama turienes iedzīvotāju 
interese par to, kas mēs esam un 
ko svinam. 

Neskatoties uz to, ka tobrīd 
bijām tālu no Latvijas, bija iespē-
jams piedzīvot kādu vārdos ne -
izsakāmu kopības sajūtu un pie-
derības sajūtu Latvijai, un šī da -
biskā, vārdos neizsakāmā un sa -
viļņojošā sajūta, ko mākslīgi un 
ar projektu palīdzību nav iespē-
jams uzburt, ir it visos mūsu 
Dziesmu svētkos ārpus Latvijas. 

Tā jau ir tā “patiesā latviskuma 
pote”, ja var tā tēlaini izteikties, 
kas tik daudzas mūsu paaudzes 
ārzemēs ļāvusi noturēt pie latvie-
tības. 

Līdzīgi saviļņojoši notikumi 
bija arī aizvadītajā vasarā noti ku-
šie Otrie Eiropas Latviešu kul-
tūras svētki Dublinā, 2018. un 
2019. gadu mijā notikušās 56. 
Austrālijas latviešu Kultūras die-
nas, Latvijas Simtgadē Brazīlijas 
latviešu centrā Novoodesā noti-
kušais turienes koŗu kopkon -
certs “Ar Latviju sirdī” un, pro-

tams, daudzo diasporas koru un 
deju kopu dalība Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā, 
2018. gada vasarā. 

Šovasar Amerikas Savienotajās 
Valstīs nodibināts Latviešu 
dziesmu un deju svētku fonds, 
kuŗa pašreizējie mērķi ir dzies-
mu un deju svētku tradicijas 
kopšana, saglabāšana un attīstība 
ASV, bet šī fonda iecere ir kļūt 
par globālu organizāciju, kas 
apvienotu latviešu dziesmu un 
deju svētku tradicijas kopējus 
visā pasaulē. Vienlaikus Ame ri-

kas Savienotajās Valstīs uzsākta 
gatavošanās gaidāmajiem 15. Vis -
pārējiem Latviešu Dziesmu un 
deju svētkiem ASV, kas no 2022. 
gada 30. jūnija līdz 3. jūlijam 
notiks Minesotā.

Šobrīd mūsu vidū ir vairāki 
aizvadīto un gaidāmo latviešu 
dziesmu un deju svētku rīkotāji 
no vairākiem kontinentiem, tā -
pēc diskusija par latviskās dzies-
mu un deju svētku tradicijas 
attīstību Latvijā un pasaulē solās 
būt īpaši saistoša.

Savukārt mūsu konferences 
pēcpusdienas sesijā dzirdēsim 
vairākus ļoti pazīstamus un iz -
cilus mūsu komponistus disku-
tējam par latviešu mūzikas jaun-
radi un Cēsu pils koŗa sniegumā 
dzirdēsim gan viņu, gan arī citu 
latviešu komponistu koŗa minia-
tūras.

Vēlos vēl piebilst, ka Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība kopīgi 
ar Kultūras ministriju un Latvi -
jas valsts Simtgades biroju šīs 
konferences ietvaros ir atbalstī-
jusi arī vienu ļoti nozīmīgu pro-
jektu, ko īstenojis mūzejs un pēt-
niecības centrs “Latvieši pasaulē” 
(ko daudzi pazīst ar LaPa mūze -
ja nosaukumu), proti, izlaušanās 
spēle jeb escape room par mūsu 
tautas bēgļu gaitām Otrā pasau-
les kaŗa beigu posmā. Mani dziļi 
saviļņoja šī Vecrīgā, Kalēju ielā 
izveidotā spēle, kas vienlaikus ir 
arī mūsu tautas vēstures un pa  t-
riotisma mācību stunda. Iesaku 
to apmeklēt katram, lai labāk 
izprastu mūsu tautas brāļu un 
māsu skaudro trimdas pieredzi 
pagātnē jeb, Raiņa vārdiem ru -
nājot, “kas pagātni pētī, tas nā -
kotni svētī.”

Turot stipru mūsu nacionālās kultūras 
mu  gurkaulu, augot pašiem gara spēkā un 
pašapziņā, mums ir vieglāk izprast un pie-
ņemt pasaules kultūras daudzveidību un 
saskatīt mūsu kultūras unikalitāti tajā.
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No 2. līdz 4. oktobrim Rīgā no -
tika gadskārtējā Pasaules brīvo 
latviešu apvienības valdes sēde, 
uz kuŗu sabrauc latviešu centrālo 
organizāciju vadītāji un valdes 
locekļi no ASV, Kanadas, Austrā-
lijas, Dienvidamerikas, Eiropas 
un Krievijas.

Sēdes svinīgo atklāšanu 2. ok -
tobrī Mazajā ģildē ar savu klāt bū t-
ni un uzrunām ārvalstu lat vie šu 
sabiedrības pārstāvjiem pa   godi-
nāja Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits, Saeimas priekš sēde 
Ināra Mūrniece, aizsardzī bas mi -
nistrs Artis Pabriks, kul tūras mi -
nistrs Nauris Puntulis un citas 
valsts amatpersonas. Svēt brīdi va -
dīja un svinīgu uzrunu teica prāv. 
emeritus Dr. Juris Cālītis. Atklā-
šanas runā  PBLA valdes priekš-
sēde Kristīne Sau līte teica:

“Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība arī šajā, 63. savas darbības 
gadā turpina būt uzticīga mūsu 
nemainīgām vērtībām un prio-
ritātēm, – un tās ir: latvietības 
saglabāšana un uzturēšana ārze-
mēs; latviskās izglītības un kul-
tūras veicināšana un uzturēšana 
ārpus Latvijas; atbalsts Latvijas 
valsts drošības stiprināšanai un 
sadarbība ar Latviju, lai veicinātu 
tās attīstību.

Vēlos izmantot šo iespēju pa -
teikties visiem mūsu sadarbības 
partneriem par atsaucību, pre-
tim nākšanu un ievērojamo at -
balstu mūsu ārzemēs dzīvojošo 
tautiešu aktuālajām vajadzībām. 
Saņemtais atbalsts no Latvijas 
valsts ļauj uzturēt un saglabāt 
latviešu valodu un kultūru ārze-
mēs, un vienlaikus tas ir arī ie -
guldījums Latvijas drošībā. 

Viena no galvenajām PBLA 
prioritātēm ir latviskās izglītības 
nodrošināšana mūsu bērniem 
visā pasaulē. Šai jomā tiek īste-
notas vairākas labas iniciatīvas, 
vienlaikus domājot arī par re -
mig rējušo bērnu vieglāku un 
sek mīgāku iekļaušanu Latvijas 
izglītības sistēmā.  

Turpināsim līdz šim sekmīgi 
īstenoto atbalstu latviešu jau - 
n atnei ārzemēs – joprojām ASV, 
Ka  nadas un Austrālijas latviešu 
un latviskās izcelsmes bērni tiek 
iesaistīti divu nedēļu Latvijas ap -
ceļošanas programmā “Sveika, 
Latvija!” un Heritage Latvia. Sek-
mīgi turpinās Amerikas Latviešu 
apvienības aizsāktā iniciatīva 
stu dentiem “Pavadi vasaru Lat-
vijā”. Priecāsimies, ka šīm veik - 
s mīgi izstrādātajām iniciātīvām 
pievienosies arī tautieši no Ei -
ropas valstīm.

PBLA prioritāte ir arī Latvijas 
ekonomiskās izaugsmes veicinā-
šana. 

Šī gada maijā Amerikas Savie-
notajās Valstīs, Denverā,  norisi-
nājās jau otrā konference Spot-
light Latvia, kuŗas mērķis bija 
iepazīstināt Amerikas uzņēmēju 
auditoriju ar biznesa sadarbības 
iespējām ar Latviju. 

Šoruden, 21. novembrī, jau at -
kārtoti Valmierā, Latvijas uzņē-
mējdarbības galvaspilsētā, no  tiks 
Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums (PFEIF), kas 
būs ārzemju latviešu un Latvijas 
uzņēmēju sekmīgas kopdarbības 
rezultāts.

Nesen Cēsīs PBLA rīkotajā Pa -
saules latviešu kultūras konfe-

PBLA uzticīga nemainīgajām vērtībām
rencē diskutējām par latvisko 
identitāti un piederības sajūtu 
Latvijai, tur izskanēja arī aicinā-
jums stiprināt mūsu latvisko na -
cionālo identitāti, veidojot īpa šu 
valsts polītiku šai jomā. 

Novēlu visai PBLA komandai 
sekmīgu un raženu nākamo 
darba cēlienu! Mūsu nākotne ir 
mūsu pašu rokās, bet  ikvienam 
no mums ir jāuzņemas arī per-
sonīga atbildība par latvietības 
saglabāšanu, par mūsu Latviju, 
jāspēj vienoties un strādāt kopā. 
Tikai tā mēs varam mūsu Latviju 
uzbūvēt par tādu zemi, uz  ku  ŗ ie-
ni cilvēki ne vien atgriezīsies, bet 
no kuŗas nekad nevēlēsies doties 
projām. 

Dievs, svētī Latviju!
Ministru prezidents savā ap -

svei kumā ierakstījis: 
“Ir pienācis laiks spert nākamo 

soli un īstenot visaptverošas pār-
maiņas, sekojot stingram attīstī-
bas kursam šodienas dinamiska-
jā pasaulē. Tikai tā ir iespējams 
ceļš uz izaugsmi, ceļš uz Latviju 
kā stipru, pārtikušu Ziemeļvalsti, 
kur cilvēki dzīvo drošībā  par 
nākotni un ir lepni par savu 
zemi. 

Esmu patiesi gandarīts, ka pēc 
pamatīga darba ir tapusi Nacio-
nālā attīstības plāna 2021. – 2027. 
gadam pirmā redakcija, kas pēc 
spraigām diskusijām un gala re -
dakcijas apstiprināšanas valdībā 
un Saeimā  kalpos kā ceļa karte 
uz paradigmas maiņu gan mūsu 
domāšanā, gan rīcībā. Aicinu jūs 
aktīvi iesaistīties Nacionālā attīs-
tības plāna tapšanā un īstenoša-
nā, jo mūsu kopīgi izstrādātā vī -
zija un rīcības plāns tās sasnie g-
šanai ir veiksmes atslēga saliedē-
jošas, drošas un labklājīgas nā -
kot nes veidošanā.”

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece teica: 

“Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība ir izcils piemērs tam, kā 
trimdas organizācija, kuŗas dibi-
nāšanas mērķis bija sekmēt lat-
viešu tautas atbrīvošanu, valsts 
neatkarības atjaunošanu, kultū-
ras saglabāšanu un palīdzību vi  sā 
pasaulē izkaisītiem latviešiem, 
arī pēc 63 gadiem spēj dot milzī-
gu ieguldījumu  nu jau atjauno-
tās neatkarīgās Latvijas labā – 
gan tautas un valsts, gan valodas 
un kultūras labā.”  

Valsts prezidents Egils Levits 
savā uzrunā uzsvēra:

“Trimda ir latviešu nācijas kul-
tūrvēsturiska daļa, kas zinā mu 
laiku polītisku iemeslu dēļ bija 
spiesta dzīvot ārpus Latvijas. Šajā 
laikā, kad Latvija nebija pati ar 
saviem valsts orgāniem darbo-
ties spējīga, trimda bija tā, kas 
uzturēja Latvijas valsts brīvības 
gribu, brīvības garu un ar savu 
polītisko darbību spieda negri-
bīgās Rietumvalstis (jo nebija tā, 
ka Rietumvalstis ārkārtīgi atbal-
stītu Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanu) uzturēt spēkā Bal ti-
jas valstu okupācijas neatzīšanas 
polītiku. Patiešām ir apbrīno-
jami, kā skaitliski samērā neliels 
skaits latviešu varēja tik mērķ-
tiecīgi un efektīvi darboties, lai 
dotu savu pienesumu pasaul -
vēs  turiskajos notikumos, un tā  dā 
veidā arī uzturēja Latvijas valsts 
de facto pastāvēšanu.

Svarīgs elements bija, starp 
citu, arī Latvijas pases, ko izdeva 
mūs sūtniecības Vašingtonā un 
Londonā. Mūsu diplomāti, kuŗi 
turpināja darboties, iztulkoja 
Lat vijas Satversmi un Latvijas li -
kumu pretrunā ar toreizējo bur-
tu, bet saskaņā ar garu. Tiem, 
kuŗi tuvāk vēlas to noskaidrot, ir 
2010. gada 13. maija Satversmes 
tiesas spriedums, kur ir uzrādīta 
šī diplomātiskā dienesta pareizā 
rīcība okupācijas apstākļos, uz -
tu rot Latvijas valsti pēc būtības. 
Arī es gribētu izmantot izdevību 
pateikties visiem, kuŗiem toreiz 
bija izņemtas šīs Latvijas pases.

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība kā trimdas jumta organi-
zācija ir unikāla arī citos plašā-
kos aspektos. Līdzīgi tas bija arī 
lietuviešiem un igauņiem, bet, ja 

mēs apskatām citas tautas, tur 
nebija tik ļoti organizētas šīs 
trimdas sabiedrības, un noteikti 
nebija vienota, atzīta centrālā or -
ganizācija, kā tas bija latviešiem 
jau no paša sākuma.

Mēdz teikt, ka latvieši ir vien-
patņi un grūti organizējas, bet, ja 
patiešām vajag, tad tas arī no - 
tiek, un PBLA ir labs piemērs.”

Runājot par Latvijas valstspie-
derīgajiem, kas šobrīd dzīvo un 
strādā  ārzemēs, Valsts prezidents 
teica:  

“Latvijas fenomens ir tas, ka 
mēs tomēr kā skaitliski neliela 
nācija (bet tikai skaitliski neliela, 
nevis savā garā un idejās neliela) 
vēlamies saglabāt šo cilvēku, kuŗi 
dzīvo ārpus tās, piederību Lat-
vijas valstij un latviešu nācijai.

Es apzināti dalu Latvijas valsti 
un latviešu nāciju. Latvijas valstij 
ir robežas, un tās mēs varam 
redzēt kartē. 64 000 kvadrātki lo-
metru ir Latvijas territorija iekš-
pus šīm robežām. Savukārt lat-
viešu nācijai nav robežu. Latvie -
šu nācija dzīvo visā pasaulē, un 

visur ir latviešu nācijas daļas, 
kaut vai viens cilvēks. (..)

Tas ir ļoti svarīgi, ka nācija ir 
globāla un valsts ir territoriāla, 
taču šī sasaiste starp nāciju un 
valsti ir ļoti būtiska, jo valsts bal-
s tās uz nāciju, un tas ir arī expres-
sis verbis noteikts mūsu Satver - 
s mes ievadā – Latvija ir lat viešu 
nācijas mājvieta un centrs. (..)

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība ir jaunu izaicinājumu 
priekšā, kādā veidā tā sasaista 
kopā vai dod savu pienesumu šo 
saišu uzturēšanai, jo latviešu nā -
cija ir transformējusies, un līdz 
ar to arī PBLA, kas sākotnēji bija 
domāta kā trimdas organizācija, 
jātransformējas par diasporas 
centrālo organizāciju. (..) Es do -
māju, ka tas ir labi un pareizi, ka 
mums pastāv šāda veida centrā -

lā organizācija, kas pārstāv cilvē-
kus, to latviešu nācijas daļu, ko 
kādreiz sauca par piekto novadu – 
tie, kuŗi atrodas ārpus Latvijas 
valsts territorijas. (..)

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība un citas diasporas organi-
zācijas ir svarīgas Latvijai, lai 
Latvijas valsts paturētu savu lat-
visko saturu, savu latvisko iden-
titāti, jo Latvijas valstij pēc bū -
tības ir jēga tikai kā latviskai val-
stij. Es domāju, ka latviešu nā -
cijas daļai, kas dzīvo ārpus Lat-
vijas, kuŗi saasinātākā veidā uz -
tver un pārdomā identitātes jau-
tājumu, šie jautājumi ir svarīgi 
vai kļūst svarīgāki arī Latvijā, jo 
piederība savai nācijai nav gluži 
pašsaprotama, kā tas bija varbūt 
pirms simt gadiem.

Vienlaikus lielākā daļa no dias-
poras latviešiem dzīvo augsti 
attīstītās, industriālās valstīs Ei -
ropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, 
Jaunzēlandē. Tur, protams, ir in -
teresanta polītiskā un ekono mis-
kā pieredze un tas, kā funkcionē 
demokrātija. Latvija katrā ziņā ir 

pilnvērtīga, demokratiska un tie-
siska valsts, taču Latvijas demo-
kratijā ir arī zināmi deficīti. Es 
domāju, ka, esot kaut kur citur 
demokratiskā valstī, šie cilvēki, 
kuŗi novēro savu tiešo vidi un 
salīdzina Latviju, var mērķtie-
cīgāk redzēt šos deficītus un dot 
savu pienesumu to novēršanā.

Latvijas valstij un latviešu nā -
cijai ir svarīgi, ka mēs paturam šo 
un varbūt vēl plašāku, jaunāku 
un spēcīgāku diasporu, nekā tā 
bija trimdas laikā. Tur tā bija 
zināma veida alternatīva, kur uz -
turēja Latvijas valsts neatkarības 
garu. Juristi to sauc par darbību 
bez uzdevuma, kas ir Civillikumā 
īpaša nodaļa. Darbība bez uzde-
vuma nozīmē, ka mēs darboja-
mies kāda cita interesēs tāpēc, ka 
viņš nav spējīgs pats darboties. 

Tas nozīmē, ka trimda uzņēmās 
šo polītisko līderību, tādēļ, ka 
Latvijā tas nebija iespējams oku-
pācijas un represiju dēļ. Daži to 
varētu saukt par slogu vai nastu, 
citi par, teiksim, katēgorisko 
imperatīvu, proti, mums tas bija 
jādara, un, ja mēs to nedarītu 
trimdā, tad vispār šī valsts neiz-
skanētu pasaulē. Tagad šāds uz -
devums diasporas latviešiem 
vairs nav, taču diasporas latvie-
šiem ir citi uzdevumi latviešu 
nācijas kontekstā. Es jau minēju 
šos identitātes jautājumus, Lat vi-
jas atbalsta jautājumus, arī dro-
šības polītikas kontekstā ļoti sva-
rīgi, ka latvieši savās mītnes ze -
mēs izdara zināmu polītisku 
spiedienu viņu zemes valdībām, 
lai tomēr veicinātu Latvijas valsts 
drošību, ekonomiku u. tml. (..)

Es pateicos jums Latvijas valsts 
vārdā par šo ilgstošo darbību 
pirms Latvijas valsts atjaunoša-
nas un par jūsu darbību tagad   
un nākotnē. Visi kopā mēs vei-
dojam latviešu nāciju un Latvijas 
valsti. 
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Kopš augusta nogales un vēl 
līdz pat pašām novembra beigām 
Romana Sutas un Aleksandras 
Beļcovas mūzejā skatāma lat vie-
šu mākslas vēsturē sen gaidīta, 
nozīmīga izstāde, kas vēsta par 
latviešu mākslinieku skološanos 
un dzīvi Penzas Mākslas skolā. 

Penza atrodas Krievijas vidienē 
kādus 700 km no Maskavas, vai-
rāk uz Sibirijas pusi. Tās mākslas 
skolā 1899. – 1901. gadā bija mā -
cījies Viktors Eglītis, arīdzan 
Kārlis Liepiņš, vēlāk Jānis Balt-
gailis, gleznotāja Kārļa Baltgaiļa 
brālēns, un pats Kārlis Baltgailis, 
kuŗš tur iestājās 1911. gadā un 
kurš to beidza 1917. gadā. Kad 
sākās kaŗš un fronte tuvojās Rī -
gai, Rīgas pilsētas mākslas skolu 
slēdza, tāpēc daļa jauniešu stu-
diju nolūkos devās uz mākslas 
skolām dziļāk Krievijā cerībā, ka 
kaŗadarbība vēl viņus neskars. 
Tolaik ikviena mākslas izglītības 
iestāde Krievijā bija pakļauta 
Pēterburgas Mākslas akadēmijai, 
kas skolas cītīgi kontrolēja, lai 
tiktu ievērotas noteiktas prasības. 

1915. gadā turp devās Jēkabs 
Kazaks, Romans Suta, Augusts 
Dīriķis, Voldemārs Tone, Kon-
rāds Ubāns, Kārlis Jochansons, 
Roberts Sniķeris, Roberts Mače-
nieks un Augusts Ivans. Diemžēl 
nekur netiek minēts Jāņa Kalni-
ņa jeb vēlāk pazīstamā rakstnie-
ka Jāņa Sarmas vārds, kuŗš Pen-
zas skolu beidza 1916. gadā kā 
tēlnieks. Arī Kārlis Siliņš, kuŗš 
1915. – 1917. gadā izglītojās šajā 
skolā. 

Pasaulē un Krievijā šajā laikā 
plosījās Pirmais pasaules kaŗš, un 

 Kā izaug gulbji
tādēļ dzīves apstākļi studentiem 
no Latvijas bija neapskau žami. 
Lūk, ko Konrāds Ubāns kādā 
vēstulē raksta: “Bet pēc dienas 
darbiem, kad vēl vakarā turklāt 
izskalo māgu ar karstu tēju, jūtos 
tik patīkami noguris, ka gribas 
likties gultā un studēt federes. At -
vainojat, es aizmirsos, ne federes, 
bet dēļus, kuŗi ir apakš sāniem. 
Mēs te vedam spartisku dzīves 
veidu. Guļam gandrīz uz dēļiem. 
No sākuma bija diezgan grūti 
pierast pie šādas veselības kūres, 
bet tagad nekas. Daži ārsti bija 
izteikušies, ka maz ēst ir veselīgi. 
To sportu mēs piekopjam, bet es 
jūtu, ka pie drusku stiprāka vēja 
būs grūti noturēties”. 

Humors uztur garīgo tonusu, 
jaunība pārvar visu. Visu atsvēra 
kopā būšana. Kārlis Baltgailis 
kādu laiku dzīvoja kopā ar Jēka-
bu Kazaku, savu Rīgas skolas 
bied ru un draugu, kad, kā viņš 
atceras, pie viņiem bieži nāca lat-
viešu zēni gan pasērst, gan sva-
rīgus jau tājumus pārspriest. Ko -
pīgi svinēti arī 1916. gada Ziem-
svētki: “Trūcīga jau bija mūsu 
eglīte: sakārām dažas svecītes un 
savas krāsu tūbiņas. Taču jautrī-
bas un asprātības netrūka”.

Kārlis Baltgailis turpina: “Mū-
su sirdis bija pārpilnas ar iespai-
diem, tāpēc nolēmām izdot savu 
žurnālu – “Četru Vīru Patiesība”. 
Katram numuram bija paredzēts 
vēl apakšnosaukums un savs re -
daktors. Iznāca divi numuri. /../ 
Katrā no numuriem bija ievie-
totas ne vien mūsu pārdomas  
par mākslu, bet arī mēģinājumi 
literātūras laukā”. 

Katru pavasari tika rīkotas au -
dzēkņu izstādes. 1916. gada feb-
ruārī izstādē ar latviešu jauniešu 
darbiem bija skatāma vesela sie-
na, kas ieguva īpašu ievērību 
publikā. 

Latviešu sabiedrība Penzā tu -
rējās kopā, ja jaunie mākslinieki 
viesojās Rozenkalnu ģimenē, kur 
Jēkabu Kazaku satika 5 – 6 gadus 
vecais Osvalds Rožkalns, vēlākais 
latviešu gleznotājs Vācijā, kam 

students uz mūžu palika kā 
augstākā autoritāte mākslā. Par 
latviešu topošo mākslinieku ie -
spaidu uz sabiedrību izstādē ne -
tiek runāts. Tas acīmredzot tā  pēc, 
ka lielākā daļa no viņiem veidoja 
Rīgas Mākslinieku gru pu, kas 
teica ļoti būtisku vārdu visā lat-
viešu mākslas vēsturē 20. gad-
simta 20. – 30. gados un vēlāk arī.

Izstāde Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas mūzejā nav 

pētnieciska, drīzāk tā apkopo 
vie nuviet mākslas speciālistu ap -
rindās zināmo un to atklāj pla-
šākai sabiedrībai. Ekspozīcijas 
veidotāji savākuši Penzas laika 
darbus – zīmējumus, gleznas, 
de  vuši paskaidrojošus tekstus, tā 
izglītodami auditoriju. Un tas ir 
lieliski, ka varam vienkop ap -
skatīt un pārliecināties, kā no 
jaunu putnēnu pirmajiem soļiem 
ar laiku izaug gulbji.

Rīgas Centrālās bibliotēkas pla-
šajā lasītavā 26. septembrī uz tik-
šanos savus “trimdas bērnu bēr-
nus” bija pulcējusi Astrīda Janso - 
ne, lai svinīgi pavadītu ceļā pie 
lasītājiem savu ceturto grāmatu.

Tikšanās izdevās īpaši sirsnīga, 
sarunas raisījās, skanēja mūzika, 
ko atskaņoja Vītolu fonda stipen-
diātu stīgu kvartets, sarīkojumu 

“Trimdas bērnu bērnu” tikšanās

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

Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

Astrīda Jansone
TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ

iesākot ar Astrīdas vismīļāko 
skaņ darbu – Emīla Dārziņa 
“Melancholisko valsi”. Aicinām 
jūs, cienījamie lasītāji, ielūkoties 
fotoreportāžā (foto – Rīgas Cen - 
t rālā bibliotēka) un iegādāties grā-
matu. 

Astrīda Jansone

Juris UlmanisKārlis Cerbulis

Runā Vita Diķe

Baiba Rubesa Mārtiņš Zandbergs

MĀRIS
BRANCIS

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Cena: 25,– USD
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Ikviens ceļojums, lai cik gaŗš tas 
arī būtu, sākas ar pirmo soli. Tā 
nav tikai kustība, izkustēšanās no 
sākuma punkta, bet gan plāno ša-
na, kas gandrīz vienmēr aizņem 
daudz vairāk laika nekā pats brau-
ciens. Taisnības labad jāatzīst, ka 
ekspedīcija uz Sibiriju raksta auto-
res pieredzē attāluma ziņā līdz  
šim ir vistālākā, kādā bijusi iespēja 
doties.

2019. gada 4. augusta rītā kopā 
ar nodibinājuma “Fonds Sibirijas 
bērni” vadītāju Dzintru Geku un 
pārējiem brauciena dalībniekiem 
sēdāmies aviokompānijas AirBaltic 
lidmašīnā, lai dotos uz Sanktpē-
ter burgu, savukārt Pulkovas lidos-
tā pārsēstos kompanijas “S7” gai-
sa kuģī un ceļotu tālāk uz Novo si-
birsku – trešo lielāko pilsētu Krie-
vijas Federācijā. Tas ir brauciens, 
kuŗa garums, rēķinot no Rīgas, 
mērāms 4256 kilometros. Ja iz -
lemtu braukt ar automašīnu, ceļā 
būtu jāpavada gandrīz 45 stundas. 

Novosibirska bija pirmais punkts, 
no kuŗa šovasar sākās mūsu eks-
pedīcija. Lielākajā Sibirijas pilsētā 
agrāk bijis milzums deportēto jeb, 
precizējot, daudziem izsūtītajiem 
tā bija starpstacija, pirms turpināt 
moku ceļu uz to vietu, kur tika 
nolemts viņus nometināt. Ņemot 
vērā, ka Novosibirskas Centrālajā 
stacijā šiem nelaimīgajiem nācās 
gaidīt daudzas dienas, nedēļas un 
pat mēnešus, daudzi, nespēdami 
izturēt ārkārtīgi skarbos apstākļus, 
kā arī ļoti kraso laikapstākļu mai-
ņu, nomira turpat, stacijā. Viņu at -
dusas vieta, protams, nav zinā ma. 
Arī mūsu grupā bija kāds kungs, 
kuram Novosibirskas Cent rālajā 
dzelzceļa stacijā nomirusi vecmā-
miņa.

Krievijas Federācijas trešā lielā-
kā pilsēta šo rindu autorei bija 
vieta, no kuŗas sākās Sibirijas ie -
pazīšana. Novosibirsku tēlaini va -
rētu dēvēt par vārtiem uz to sve š ā-
do pasauli, par kuŗu iepriekš ne -
zināju pilnīgi neko. Bija pat neliels 
satraukums, Sanktpēterburgā pār-
sēžoties nākamajā reisā. Viens no 
ekspedīcijas dalībniekiem pauda, 
ka šis lidojums ilgs astoņas stun-
das, līdz ar to galapunktā nokļūsim 
pulksten 20 vakarā. Citam gan bija 
precīzāka informācija, proti, lido-
jums ilgs vien četras stundas, taču, 
nolaižoties Novosibirskā, vajadzēs 
pagriezt pulksteņa rādītājus četras 
stundas uz priekšu, un tad patie-
šām būs astoņi vakarā. Savukārt 
kāda no mūsu komandas dāmām 
šaubījās, vai patiesi līdz savam pir-
mās ekspedīcijas dienas gala mēr ķim 
nokļūsim vien četrās stu ndās, jo tas, 
pēc viņas domām, nav ie  spē jams. 

Pārlidojums tiešām ilga četras 
stundas, kuŗu laikā mēs cits ar citu 
iepazināmies, mazliet aprunā jā-
mies, kā arī... izbaudījām patiesi 
gardo maltīti, ko stjuartes pasnie-
dza lidojuma laikā. Krievijas Fe -
derācijas aviokompanijas saviem 
pasažieriem lidojumu laikā vēl 
aizvien pasniedz uzkodas, dzērie-
nus, piemēram, dabīgu apelsīnu 
sulu, un nedaudz vēlāk arī kārtīgas 
pusdienas, neiekasējot papildu 
samaksu. Mūsu nacionālajai avio-
kompānijai AirBaltic būtu daudz 
ko mācīties un pārņemt no krievu 
kollēgu pieredzes – to var apgalvot 
pavisam nopietni! 

SIBIRIJAS DIENASGRĀMATA. 
Novosibirska – 1. daļa

Kad nolaidāmies Tolmačevas li  d-
ostā, jau pēc izjūtām vien bija 
skaidrs, ka šeit patiešām jau ir va -
kars, tātad atliek noregulēt pulk - 
s teni. Pirmais iespaids par lidostu 
radās pozitīvs – plašas, izremon-
tētas telpas, viss tīrs, sakopts, tātad 
ne sliktāk kā Eiropas valstu starp-
tautiskajās lidostās. Vienīgais, kas 
mazliet lika pasmaidīt – nedar bo-
jās lidostas lifts, tāpēc no trešā stā-
va, nesdami savus koferus, kāpām 
kājām, taču nesteigsimies kritizēt! 
Kad 31. augusta naktī pēc vairāku 
stundu kavēšanās, kā iemesls tā arī 
palika noslēpumā tīts, ar kompa-
nijas AirBaltic lidmašīnu no Že -
nēvas ierados Rīgā, lifts bija salūzis 

arī mūsu galvaspilsētas lidostā!
Izejot no pasažieru zonas, ska-

tam pavērās košs uzraksts, kas 
greznoja, šķiet, nesen izremontētas 
lidostas ēdnīcas ieeju, ‒ Pelmenis-
simo. Pie tās arī tapa pirmās foto-
grafijas Sibirijā. Lūkojoties caur 
ēdnīcas stikla sienām, ikviens po -
tenciālais klients var noskatīties, 
kā gatavo pelmeņus, kuŗu daudz-
veidīgais piedāvājums bija pārstei-
dzošs – spēj tikai izvēlēties!

Pie izejas mūs gaidīja speciāli 
pasūtīts autobuss, ar kuŗu brau-
cām aptuveni stundu uz pilsētas 
centru, lai iekārtotos viesnīcā 
“Azimut” Ļeņina ielā. Caur tā logu 
pamanīju, ka lidostas ēkas fasādi 
rotā vairāki lieli uzraksti “No  vo-
sibirsk” gan kirilicā, gan ar latīņu 
burtiem. Savukārt brauciena lai -
kā guvu pirmos iespaidus par tik 
tālo, noslēpumaino un absolūti 
greiziem stereotipiem apvīto zemi. 
Ilgāku laiku braucām pa kādu     
no industriālajiem rajoniem, kur 
citu fabriku vidū pamanīju me -

talurģijas uzņēmumu, protams, 
darbojošos... Novosibirska, kaut 
arī salīdzinoši jauna pilsēta, ir 
viens no Krievijas rūpniecības un 
zinātnes centriem. Otrs spilgtā-
kais iespaids saistīts ar sabiedrisko 
transportu. Tas gan šeit ir mūž-
vecs, tāpēc mazliet pat baismīgs. 
Baltijā ar tādiem trolejbusiem un 
autobusiem vairs sen nebrauc. 

Ne mazāka bija interese par vie-
tējiem iedzīvotājiem. Par sibiriešu 
viesmīlību dzirdēts daudz, galve-
nokārt gan tikai no filmām. Jā -
atzīst, ka reālitāte atklājās nedaudz 
cita. Pēc tam, kad iekārtojāmies 
viesnīcas istabiņās, ekspedīcijas 
dalībniekiem bija jādodas kopē jās 

vakariņās uz pirmā stāva resto-
rānu. Nokāpjot lejā, atklājās, ka no 
Rīgas veiktais pasūtījums vai nu 
nav nokļuvis pie atbildīgā darbi-
nieka, vai arī gadījusies kāda cita 
ķibele, taču tika apgalvots, ka ne -
kas par mūsu plānotajām va  ka-
riņām nav zināms. Lai kā būtu,   
pie vakariņām mēs tomēr tikšot. 
Viesmīle, gados jauna meitene, 
pamanot mūsu grupu, nevis no -
priecājās, ka restorānā parādīju-
šies apmeklētāji (mēs tajā vakarā 
bijām vienīgie), bet gan sataisīja 
skābu ģīmi. Jā, īpaši gaidīti neti -
kām vis. 

Protams, vakariņās bija Sibirijas 
pelmeņi, kas pildīti ar gaļu vai 
līdaku. Pirms tam uz galda tika 
liktas dakšiņas, karotītes un īpašos 
trauciņos arī krējums. Šīs pirmās 
vakariņas, kaut arī izmaksāja dār -
gi (aptuveni septiņus līdz 10 eiro 
par pelmeņu porciju un dzērienu), 
bija gardas. Dīvaini vien šķita tas, 
ka, izejot no restorāna uz ielas, jau 
bija satumsis... Neparastas ir izjū-

tas, kad dienai tiek nozagtas četras 
stundas.

Nākamajā rītā uzzinājām, ka 
vie nai no ekspedīcijas dalībnie-
cēm, iespējams, tieši restorānā pa -
zudis naudasmaks. Darbinieki bija 
atteikušies parādīt video ierakstu, 
kaut gan novērošanas kameras 
restorānā bija. Uz to savukārt tika 
atbildēts, ka tādā gadījumā jāiz-
sauc policija. Nav zināms, kā viss 
būtu beidzies, taču nākamajā rītā 
administrācijas darbinieki pa  zi-
ņoja, ka maks atradies. Paldies 
Dievam, ar visu naudu...

Sēdēdami viesnīcā pie brokas - 
tu galda, uzzinājām, ka vairāki no 
ekspedīcijas dalībniekiem kaut ne   -
daudz Novosibirsku bija paspē  -
juši iepazīt jau iepriekšējās dienas 
vakarā pēc vakariņām. Tā kā pir-
mās naktsmājas atradās pilsētas 
centrā, apmeklēt ievērojamākos 
apskates objektus nenācās grūti – 
lielākā to daļa dislocēti tuvu 
viesnīcai. Vietējie iedzīvotāji, ku -
ŗiem mūsu dāmas jautājušas ceļu, 
tika raksturoti kā ļoti atsaucīgi, 
komunikabli un izpalīdzīgi. Tā kā 
līdz pulksten 11 bija brīvais laiks, 

to veltījām nelielai pastaigai pa 
Novosibirsku arī mēs. Secinājumi 
tie paši – vietējie iedzīvotāji patie -
si ir atsaucīgi un pretimnākoši. 
Viņus uzrunājot, nebija nekādu 
problēmu. Savukārt par to, ko šai 
milzu pilsētā redzējām un atklā-
jām, pavēstīšu nākamajā reizē.

P. S. Ar mērķi kaut mazliet klie-
dēt potenciālā lasītāja stereotipus 
par Sibiriju, vēlos piebilst, ka kom-
forta ziņā pirmā ekspedīcijas die-
na tālajā zemē ne ar ko neatšķīrās 
no Rietumeiropā vai Viduseiropā 
piedzīvotā. Viesnīcā mums bija ar 
visām nepieciešamajām ērtībām 
nodrošināts numuriņš, savukārt 
brokastīs uzklāts zviedru galds ar 
plašu piedāvājumu visdažādā ka-
jām gaumēm. 

Raksta autore pateicas Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur 
tapusi šī publikācija, kā arī Rīgas 
Techniskās universitātes E-studiju 
technoloģiju un humanitāro zināt-
ņu fakultātei, īpaši dekānei Mari-
nai Platonovai. Bez RTU atbalsta 
raksta autorei doties ekspedīcijā 
nebūtu iespējams.

Ielu, laukumu un kultūras iestāžu nosaukumi Novosibirskā liek 
atcerēties bērnību pagājušā gadsimta 80. gados. Centrālajai ielai, 
protams, dots Ļeņina vārds

Sabiedriskais transports Novosibirskā gan varētu būt mūsdienīgāks

2019. gada Sibirijas ekspedīcijas dalībnieku pirmās naktsmājas – 
viesnīca Azimut Novosibirskas centrā.

Dižā proletariāta vadoņa vārdā nosaukts arī pilsētas centra lau-
kums un metro stacija



LAIKS 2019. ga da 12. oktobris – 18. oktobris16

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas  
(Nr. 37) atrisinājums 
Līmeniski. 3. Potsdama. 

5. Lavandas. 9. “Kurze mī-
te”. 10. Artavas. 11. Sirdīga. 
14. Atmata. 16. Oderes. 17. 

Klosteris. 18. Paniņas. 20. 
Debates. 24. Reduktori. 26. Šķēr-
mi. 27. Skauti. 28. Asteres. 30. 
Rieksts. 31. Terapeits. 32. Slave-
nas. 33. Taburete.

Stateniski.1. Talmas. 2. Kvarta. 
3. Pikantas. 4. Turīgas. 6. Divi-
dende. 7. Saspiest. 8. Vendeta. 12. 
Ikosaedrs. 13. Garderobe. 15. 
Aktieri. 16. Osmanis. 19. An  - 
d romeda. 21. L iķieris. 22. Ak -
cents. 23. Satiksme. 25. Matrice. 
28. Antena. 29. Skalbe.

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta, 
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši 
bojā vai cietuši svešu varu dēļ.
Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits 
jau pārsniedz 500 tūkstošus.
Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu!
Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

Līmeniski. 1. Silikātu klases 
minerāls. 4. Gaujas pieteka. 6. 
Nepareizas. 7. Elektrodzinēja ne -
kustīgā daļa. 8. Fazānu apakš-
dzimtas putns. 10. Profesija. 13. 
Abinieks. 15. Mehānikas nozare. 
17. Debess ziemeļu puslodes 
zvaigznājs. 19. Sportisti, kas ne -
gūst no sporta materiālus labu-
mus. 20. Pilsēta Krievijā, Stavro-
poles novadā. 21. Mongoļu lop-
kopji. 23. Upe Indoķīnas pussalā. 
26. Spāņu konkistadors (1485-

1547). 29. Latviešu dzejnieks 
(1803-1878). 30. Nezināmi, bez 
paraksta. 31. Pilsēta Italijas dien-
vidos. 32. Priecīgas, līksmas. 33. 
Taizemes agrākais nosaukums. 
34. Angļu polārpētnieks (1868-
1912).

Stateniski. 1. Kažokzvēru med -
nieki Ziemeļamerikā. 2. Vilcienu 
vagonu kopums. 3. Zirnekļ vei-
dīgo klases dzīvnieku kārta. 4. 
Viedoklis kāda priekšmeta, pa -
rādības, atziņas aplūkošanā. 5. 

Nozīmīgi. 7. Aptvert. 9. 
Latviešu rakstniece (1890-
1985). 11. Jūras dievs grie-
ķu mītoloģijā. 12. Laika 
skaitīšanas sistēma. 14. 
Mei tene ar rudiem ma -
tiem. 16. Rauga mīklas 
cepumi. 17. Suņu šķirne. 
18. Īsi, jautra satura priekš-
nesumi. 22. Uzbrukums ar 
nolūku nogalināt polītisku 
iemeslu dēļ. 23. Rēzeknes 
pieteka. 24. Amerikas gri-
fu dzimtas putns. 25. Sena 
vergturu valsts tagadējās 
Irākas teritorijā. 26. Ame-
rikāņu astronauts, kas pie-
dalījies pirmajā cilvēka      
li  dojumā uz Mēnesi. 27. 
Ame  rikāņu izgudrotājs 
(1847-1931). 28. Latviešu 
admirālis (1891-1970).
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Eiropas Parlamenta deputāte, 
“Kokneses fonda” padomes priekš-
sēde Sandra Kalniete šodien pēc 
Pasaules brīvo latviešu ap  vie nī-
bas (PBLA) valdes aicinā ju ma 
tās gadskārtējā sēdē iepazīs tināja 
latviešu centrālo organizā ciju va -
dītājus ar Likteņdārza at  tīstību 
un nākotnes iecerēm.

Sandra Kalniete, “Kokneses 
fonda” padomes priekšsēde: 
“Saieta nama uzbūvēšana ir prio-
ritāte Likteņdārza izaugsmei un 
ļautu pabeigt Likteņdārza iekār-
tošanu. Esmu pateicīga Ameri -
kas Latviešu apvienībai, ka tā ir at -
zinusi Likteņdārza Saieta namu 
par vienu no pirmām kārtām at -
balstāmiem projektiem, kā arī 
ceru, ka Pasaules brīvo latviešu 
ap  vienības organizāciju vadītāji 
un biedri to atbalstīs. Ziedojumi 
Likteņdārzam ir piemiņas ziedo-
jumi – mūsu vecākiem un vecve-
cākiem, kuŗu sarežģītie likteņi    
20. gadsimtā ir varonības un ie -
dvesmas stāsti.”

Sandra Kalniete PBLA valdes 
sēdē uzsvēra, ka Saieta nams būs 
ne vien laikmetīgs no architek-
tūras viedokļa, bet arī no ēkas 
techniskā izpildījuma, jo iekštel-
pu apdare ir plānota no dabīgiem 
materiāliem, ēkai būs dabiskā vē -
dināšana, zemes siltuma iz  man-
tošana un citi tālredzīgi risinā-
jumi.

Saieta nama būvniecība Lik-
teņ dārzā uzsākta 2016. gada no -

Saieta nams – nākamais nozīmīgais 
posms Likteņdārza izaugsmē

galē, kad ēkas pamatos tika ievie-
tota simboliska kapsula ar vēs -tī-
jumu nākamajām paaudzēm. 
Sa   ieta nams iecerēts kā viens no 
centrālajiem Likteņdārza objek-
tiem, tā projekta autors ir archi-
tekts Andris Kronbergs un SIA 
“Arhis Arhitekti”. Ēka telpiski 
veidota kā kalns vai tilta aizsā-
kums, simboliski atainojot Lik-
teņ dārza ideju – no pagātnes uz 
nākotni.

Saieta nama kopējā platība būs 

700 m², un tas kļūs par Likteņ-
dārza sabiedrisko centru. Ēkā 
plānotas divas multifunkcionā -
las zāles dažādiem pasākumiem, 
t.sk. konferencēm, koncertiem 
vai svinībām, kā arī kafejnīca, 
suvenīru veikals un lūgšanu ka -
pela. Nama jumts tiek veidots kā 
staigājama platforma – skatu lau-
kums, bet ēkas foajē iecerēta ne -
liela izstāžu zāle un goda siena, 
uz kuŗas būs iemūžināti visu to 
cilvēku vārdi un organizāciju 

nosaukumi, kuŗi ar saviem zie-
dojumiem atbalstījuši Likteņ-
dārza tapšanu.

Likteņdārzs ir unikāla, par zie-
dojumiem veidota piemiņas vie-
ta, kas pēc pasaulē pazīstama 
Japānas ainavu architekta Šun-
mjo Masuno (Masuno Shunmyō) 
projekta top uz salas Daugavā pie 
Kokneses. Likteņdārza pēctecī-
bai 2018. gadā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums.

Likteņdārzs veidots kā gaišas 
atceres dārzs, kur svinēt latviešu 

tautas izturību un gara spēku, tas 
veltīts visiem latviešiem, kuŗi    
20. gadsimtā gājuši bojā vai cie-
tuši svešu varu dēļ. Dārzs apvie-
no izcilu kultūrainavu, architek-
tūru ar Kokneses pussalas dabas 
un Daugavas krāšņumu. Likteņ-
dār za attīstībai ziedojuši tūksto-
šiem Latvijā un ārvalstīs dzīvo-
jošo tautiešu un desmitiem uz -
ņēmu mu. Ik gadu Likteņdārzu 
apmek lē 70 000 – 100 000 viesu, 
no ku  riem aptuveni 30% ir bērni 
un jaunieši.
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Sezonas sākumā 
pietaupīs 
Porziņģi

Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) vienības Dalasas 
Mavericks galvenais treneris 
Riks Kārlails šīs sezona sākumā 
neplāno dot Kristapam Por-
ziņģim pārlieku lielu spēles 
laiku, lai pasargātu spēlētāju no 
atkārtotām traumām, vēsta 
portāls clutchpoints.com.

Kārlails sarunā ar The Dallas 
Morning News atklāja, ka viņš 
neplāno Porziņģi laist starta 
piecniekā vairākas spēles pēc 
kārtas. Viņš, visticamāk, aiz-
vadīs tikai vienu no pārbaudes 
spēlēm pret Oklahomsitijas 
Thunder un Detroitas Pistons“

„Mēs ejam uz priekšu minūti 
no minūtes, stundu no stundas 
un dienu no dienas. Necentīšos 
paredzēt nākamās nedēļas noti-
kumus, bet man patīk tas, ko 
Porziņģis pašlaik demonstrē,“ 
atklāja treneris. Porziņģis 
piedalījās treniņspēlē un guva 
12 punktus.

Latvijas izlases basketbolists 
un Dalasas Mavericks vienības 
pārstāvis Kristaps Porziņģis 
pirmo reizi savas Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
karjēras laikā veicis oficiālus 
auguma mērījumus. Tie liecina, 
ka 24 gadus vecais Porziņģis 

pēdējo gadu laikā ir vēl mazliet 
pastiepies. Līgas vadība apzino-
ties, ka vairāki spēlētāji gadiem 
ilgi komandu pieteikumos bi -
juši atzīmēti gaŗāki vai īsāki par 
savu patieso augumu, ko NBA 
vēlējusies mainīt. Auguma mē -
rījumi spēlētājiem jāveic ar no -
vilktiem basketbola apaviem. 
Mavericks komandas sastāvā 
pēc vecajiem datiem šosezon 
varēja būt divi 2,21 metru 
(septiņas pēdas un trīs collas) 
gaŗi spēlētāji – Kristaps Por-
ziņģis un Bobans Marjanovičs. 
Tomēr oficiālie mērījumi ra  dī-
juši izmaiņas. Porziņģis atzīts 
par 2,20 metrus gaŗu (septiņas 
pēdas un 2,75 collas), bet 
Marjanovičs patiesībā izrādījies 
2,22 metrus gaŗš (septiņas 
pēdas un trīsarpus collas), ziņo 
portāls dallasnews.com.

***
Latvijas 3x3 U-23 basketbola 

izlase, kuŗas sastāvā spēlē Reinis 
Avotiņš, Rendijs Feik ners, Nils 
Ozoliņš un Kārlis Žunda, 
Pasaules kausa (PK) izcīņas 
finālturnīrā cieta zau dējumu 
ceturtdaļfinālā vienau džiem no 
Serbijas – 9:21. 

Mūsu
sportistiem 

augstākā
vieta – 17. 

(Turpinājums no nr. 37)
Latvijas šķēpmetēji Gatis 

Čakšs un Rolands Štrobinders 
Dohā pasaules čempionātā 

viegl atlētikā pamatsacensībām 
nekvalificējās. Čakšs sacensībās 
kvalifikācijas A grupā pirmajā 
mēģinājumā šķēpu raidīja 79,94 
metru tālumā, grupā ieņēma 
astoto, bet kopvērtējumā  ‒ 
21.vietu. Otrais mēģinājums 
Latvijas šķēpmetējam nebija 
sekmīgs, bet trešajā viņš šķēpu 
raidīja 79,63 metru tālumā.

// FOTO: Reuters/Scanpix/LET

Dmitrijs Serjogins
// FOTO: LETA

Štrobinders B grupā šķēpu 
meta 81,09 metru tālumā, grupā 
ieņēma desmito vietu, bet kop-
vērtējumā bija 17. vietā. Labā-
kais šķēpmetējam bija pirmais 
mēģinājums, otrajā viņš aiz -
meta 80,60 metrus un trešajā ‒ 
79,51 metru. Kvalifikācijas nor -
matīvs šķēpmetējiem bija 84 
metri, bet 12. labākais rezultāts 
bija 82,26 metri. Čakšs šosezon 
šķēpu bija metis 83,72 metru 
tālumā, bet Štrobinders sasnie-
dzis 83,15 metrus, kas gada 
griezumā viņiem deva 23. un 
27. vietu. Sezonas līderis ar 
90,61 metru ir Igaunijas rekor-
dists Magnuss Kirts, bet lietu-
vietis Matusevičs metis 89,17 
metrus. Čakšs ir pasaules čem-
pionāta debitants, bet Štrobin-
ders meistarsacīkstēs piedalījās 
trešo reizi. Iepriekšējās divās 
viņš nesasniedza 80 metru at -
zīmi un nepārvarēja kvalifi-
kāciju.

Latvijas vieglatlētikas gaŗo dis  -
tanču skrējējs Dmitrijs Serjo-
gins Dohā pasaules čempionātā 

izcīnīja 48. vietu. Serjogins 
finišēja pēc divām stundām un 
24 minūtēm, par vienu minūti 
un vienu sekundi labojot savu 
šīs sezonas labāko rezultātu.

Viņš izcīnīja 48. vietu starp 55 
finišējušajiem maratonistiem. 
Skrējienu nepabeidza 18 spor-
tisti. Pēc 18 gadu pārtraukuma 
uzvarēja kāds no Etiopijas 
skrējējiem, pirmais finiša līniju 
šķērsoja Leliss Desiss – 2.10:40.

Ar sacensībām maratonā bei -
dzās pasaules čempionāts viegl-
atlētikā, kuŗā startēja 12 spor-
tisti no Latvijas. Šoreiz mūsu 
rezultāti, salīdzinot ar iepriek-
šējiem čempionātiem ir stipri 
viduvēji. Neviens Latvijas pār-
stāvis neiekļuva starp desmit 
labākajiem, par tā dēvēto olim-
pisko sešnieku nemaz neru-
nājot. Augstākā Latvijas viegl-
atlētu izcīnītā vieta ir 17., ko 
izcīnīja šķēpmetējs Rolands 
Štrobinders (81,09). Soļotājs 
Ruslans Smolonskis tika dis-
kva lificēts. Sporta draugiem 

labā atmiņā ir Lauras Ikaunieces 
izcīnītā bronzas medaļa sep tiņ-
cīņā 2015. gadā Pekinā. Atce-
ramies arī Inetas Radevičas vei-
kumu 2011. gadā Tegu (Dien-
vid korejā) ‒ sudrabs ‒ 6,76 m. 
Ikauniece savainojuma dēļ at -
teicās no startiem Dohā, do -
mājot par Olimpiskajām spēlēm 
nākamgad Pekinā. Pēc vieglat-
lētikas statistiķu aprēķiniem, 
Ikauniece Dohā noteikti varētu 
konkurēt ar pasaules labākajām 
šīs disciplīnas vieglatlētēm. 
PSRS laikos – 1983. gadā – pie 
bronzas medaļas šķēpa mešanā 
tika Dainis Kūla.

Pirmā latviete 
noskrien 

vēsturisko 246 
kilometru 

Spartatlonu
Ultragaŗo distanču skrējēja 

Sigita Vāce noskrēja Grieķijas 
vēsturisko Spartatlonu, 246 ki -
lo   metrus no Atēnu Akropoles 
līdz Spartas karaļa Leonīda 
statujai 27.‒ 28. septembrī vei-
cot atvēlētajā 36 stundu sa  cen-
sību kontrollaikā (34:54:30). 
Viņa kļuva par pirmo Latvijas 
sie  vieti, kas finišējusi vienās no 
ekstremālākajām sacensībām 
pasaulē. 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. 

Petersburg, Florida 33715

Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīlestību 
un humoru atspoguļo manas pirmajā 
polārajā ekspedīcijā gūtās izjūtas, 
atziņas, pārdomas un priekus. Izaici-
not sevi fi ziski, garīgi un emocionāli, 
paralēli demontējot iekšējās pasaules 
uzstādījumus, sāku apzināties, kas es 
esmu, tur – 67 grādu ziemeļu platumā – 
neatgriezeniski „pieaugot”.

Cena: 20,– USD

JURIS ULMANIS

UZ GRENLANDI PĒC PĒRLĒM
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SARĪKOJUMI
BOSTONA
Bostonas Baltijas valstu Filmu 

festivāls 18. - 19. oktobris
Paramount centrā (559 Wash-

ington St, Boston, MA 02111). 
Trīs dienās iespēja baudīt 8 fil-
mas no Latvijas, Lietuvas, Igau-
nijas un tikties ar filmu vei-
dotājiem. Kontaktpersona: Aija 
Dreimane, 781-558-3814, aija -
dreimane@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, aija-
dreimane@gmail.com

KLĪVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pia-

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

FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pia-

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

LINKOLNA
Daugavas Vanagu gadu svētki, 

26. okt. 6:00pm, 33 & Mohawk 
ielā, ar vakariņām.

Ārija Liepiņa travelogue par 
Eropas ceļojumu. RSVP Iesal-
nieks 402-435-7895.

Daugavas Vanagu 18. nov. 
Akts, 17. nov. 11:30 am, 33 & 
Mohawk iela, $20., ar pus-
dienām.

Latvian Film Night: „Homo 
Novus“, 18. okt. 1:00 pm & 6:00 
pm, 33 & Mohawk iela, $5.

ŅUJORKA
27. oktobrī plkst. 17:00 pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS 
solo koncerts „Latviešu klavieŗ-
mūzikas ainavas“; pēc koncerta 
sekos pieņemšana ar vīnu un 
uzkodām, Kosciuszko Foun da-
tion koncertzālē (15 E. 65th 
Street, New York, NY 10065). 
Ieeja: $30.00 koncerta dienā; 
$25.00 - iepriekš rezervējot 
sēdvietu/ sēdvietas, nosūtot ap -
loksni pa pastu (līdz 17. okt.) ar 
čeku uz “Latvian Cultural Asso-
ciation 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. Izci-
lākās 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 Va -
len tine Ln, Yonkers, NY. Svēt ku 
koncerts ar Valdi un Rūtu 
Muktupāveliem „Mani balti bā -
lēliņi“ – veltījums se  najām un 
mūsdienu baltu tautām. Tuvāka 
info par aktu ŅLOP Facebook 
lapā (publicēs nākotnē): https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
Latvija100NYC/

Tuvāka info par Muktupāvelu 
ASV koncerttūri:  http://www.
tilts.org/en/level-40-MuktCon-
certi.pdf

Koncerts ar Andri Nelsonu 
un Bostonas simfonisko or -
ķestri pirmdien, 18. novembrī 
8pm, Carnegie Hall,  881 7th 
Ave, New York, NY. Latvijas Na -
cionālās operas ģilde (LNOĢ) 
aicina svinēt 18. novembri ar 
Andra Nelsona un Bostonas 
simfoniskā orķestŗa koncertu 
un LNOĢ rīkotu pieņemšanu. 
Pieņemšana ir labdarības sarī-
kojums Latvijas Nacionālās 
operas un baleta orķestŗa at -
balstam. Biļetes lūdzam rezer-
vēt pa epastu: iveta@grava.net 
vai tel. 202-506-0055. Tuvāka 
info par koncertu LNOĢ 
Facebook lapā.

LONG ISLAND – Salas 
Baznīca

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.seattlelatvi-
ancenter.com

15. oktobrī Baltiešu filmu va -
kars 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 sākam Biedrības 
darba sezonu ar pasākumu 
„Rudens skaņas“. Mūzicēs folk-
loras grupa Lini no Mineapolis, 
būs iespēja klausīties latviešu 
dziesmas vijoles, kokles, stabu-
les, akardeona un kontrabasa 
pavadībā, kā arī kopā padziedāt! 
Ja vēlies uzzināt vairāk, ieskaties 
grupas mājas lapā www.folk.lv 

2. novembrī Biedrība aicina 
uz kolektīvu izbraucienu ar 
kuģīti pa Meksikas Līci, lai kopā 
jauki pavadītu vakaru un sa -
gaidītu saulrietu. 

17. novembrī atzīmēsim Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienu. 

Uzstāsies flautiste Ilona Ku -
diņa no Bostonas, pasākumu 
vadīs režisore Līga Balode un 
dziedās Aleksandra Ritums. 

7. decembrī aicinām visus uz 
Biedrības Ziemsvētku ieskandi-
nāšanu.

Mūs priecēs deju kopa 
Mantinieki no Čikāgas, bērnu 
ansamblis no Orlando, Ziem-
svetku vecītis un deju mūzika. 
Būs rotaļas, sadziedāšanās un 
dejošana.

Uzmanību! Mainījusies Bied-
rības lapa Facebook. Lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai „Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg FL“

Sīkāku infomāciju par pasā-
kumiem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. 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 lū -
gums apstiprināt dalību līdz 
1.novembrim, sūtot e-pastu: 
embassy.usa@mfa.gov.lv vai 
zvanot (202) 328-2863.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien 20:00 koŗa mē -
ģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: bosto -
nastrimdasdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc. 
Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com. 
Runas stundas trešdienās 10:00 
- 15:00. Dievk. notiek 11:00. 
Dievk. 12:00 Bībeles stunda. 

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

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

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

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

20. oktobrī plkst. 10 am 
dievkalpojums.

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

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

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.: 561-
447-9050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc Dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

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

27.okt. Dievkalpojums ar 
diev galdu (diak.Guna Reina)

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

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

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 svi-
nības – Brīvo latvju biedrībā, 
plkst. 1:00 pm. 

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

Atzīmēšanai kalendāros – 
sestdien, 26. oktobrī – Dzintras 
Erlihas klavieŗu koncerts plkst. 
3:00 pp Sv. Jāņa baznīcā. Tuvāka 
informācija sekos.

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

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

13. oktobrī dievk.
20. oktobrī dievk. angļu valodā

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

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

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

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

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

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

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lut heranchurch@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.
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D I E V K A L P O J U M I

AIGARS ROLFS BRENCIS
Dzimis 1944. gada 20. decembrī Nybro, Zviedrijā,
miris 2019. gada 28. septembrī Toronto, Kanadā

Viņu atmiņā paturēs 
MAZBĒRNI ALEK, EMILIE, KRIŠS KNESS

IZABELLA, MATEJS, JĒKABS, SOFIJA BRENCIS
MEITA INGA UN OJĀRS KNESS

DĒLS GINTS UN LARISA BRENCIS
MĀSA RUTA UN JURIS MORUSS AR ĢIMENI

Mīlestība ir lēnprātīga,
Mīlestība ir laipna,
Mīlestība nekad nebeidzas…

Katskiļu nometne (231 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United Me -
thodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

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

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

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wil-
son mob. (269)267-5330. Kon-
taktpersona: MaryBeth Dzirnis 
mob. (989)781-1163. Epasts: 
d z i r n i s @ c h a r t e r m i . n e t 
Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1:00 pēcpusdienā, seko 
groziņu kafijas galds.. Nāka-
mie dievkalpojumi: 27. oktobrī 
/Pļaujas Svētki/, 16. novembrī / 
Latvijas Republikas Proklamē-
šanas diena – 18. novembris / 
dievkalpojums SESTDIENĀ ar 
dievgaldu, piedalās Saginavas 
Latviešu Klubs, seko groziņu 
kafijas galds, 22. decembrī /
Ziemsvētki/ dievkalpojums ar 
dievgaldu un sekojošu, tra  di ci-
nālo 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: kalnin-
sis@charter.net

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

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

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

13. okt. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

20. okt. Laju vadīts dievkal-
pojums.

27. okt. Reformācijas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

3. nov. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

10. nov. Lāčplēšu dienas 
dievkalpojums.

17. nov. Valsts svētku diev -
kalpojums. Seko akts nama zālē.

24. nov. Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

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

Pļaujas svētku dievk. ar 
Diev galdu 20.okt. plkst 2.00.

Dziesmu grām. Diakone 
Linda Sniedze-Taggart

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

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

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

 dzīvoklī 727 368 0935
27.oktobrī, svētdien, plkst. 

11:00 Bībeles stunda Virzinu 
dzīvoklī 727 367 5979 

3. nov., svētdien, plkst. 14:00 
dievk. Faith Luth.baznīcā

23.dec. Ziemsvētku koncerts, 
to sniegs Peldu ģimene

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-
400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grie  tiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: gri-
etins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Dace Zalmane (tālr. 
703/442-8458 un epasts-dzal-
manis@yahoo.com).

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

Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00 

Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 
Sestdien, 12. oktobrī – 17:00 

Ilmāra Krasta piemiņas diev-
kalpojums.

13. oktobrī – Pļaujas svētku 
DIEVKALPOJUMS

Pēc dievkalpojuma atzīmēsim 
Latvijas Universitātes 100 gadu 
dibināšanas dienu ar Studenšu 
korporāciju kopu Vašingtonā 
(S!K!K!). Sekos Pļaujas svētku 
mielasts un kristīga sadrau-
dzība. 

otrdien, 15. oktobrī – 18:00 
Latvian Voices koncerts Kennedy 
Center Millenium Stage (ALA) 

20. oktobrī – DIEV KAL PO-
JUMS. Kafijas galds ar filmas 
“Bermontiāde” izrādi (DV) 

27. oktobrī – DIEVKALPO-
JUMS. Pie kafijas galda – 
oktobŗa jubilāru sveikšana. 

Pirm dien, 28. oktobrī – 18:30. 
Literārais pulciņš. 29., 30., 31. 
oktobrī – Piparkūku cepšana. 

atzīmēšanai kalendāros
3. novembrī – LASL pieņems 

pakas sūtīšanai uz Latviju
9. novembrī – Utenis * 
9. novembrī – Novusa turnīrs 

LR vēstniecībā ASV
10. novembrī – Lāčplēša diena. 

Dievkalpojums Rock Creek 
kapsētā

11. novembrī – Valda un 
Rūtas Muktupāvelu koncerts

17. novembrī – Latvijas 
Valsts svētku dievkalpojums 
un sarīkojums (LOV)

24. novembrī – Mirušo pie -
miņas diena

8. decembrī – Ziemsvētku 
tirdziņš 

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Labojums: Laika 36. numurā, rakstot par
Maijas Grendzes izvadīšanu,

autore kļūdījusies.
Pareizi jābūt:

Māsa Ilze pielīdzināja
Maiju zeltītam putniņam...

(nevis meita Rita, kā minēts rakstā.)
Atvainojamies izvadītājiem un aizgājējas ģimenei!

Mūsu patiesa līdzjutība Ligitai Kovtunai,
māti Lūciju zemes mātei atdodot.

Izsakām visdziļākās līdzjutības apliecinājumus
mūsu mīļajai Ligitai Kovtunai,

latviešu laikraksta “LAIKS” redaktorei,
māti mūžībā aizvadot.

Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau...
Es dusu klusā nemirstības salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
(K. Skalbe)

MĀRA UN GUNTIS LIBEKI

Patiesā cieņā,
PBLA VALDE UN TĀS DALĪBORGANIZĀCIJAS

Līdzjutība
Veļu laikā pēc gaŗa mūža Aizsaulē devusies mūsu redaktores Ligitas 

mamma, ilggadēja skolotāja LŪCIJA PASTE.
Skumju dienās esam kopā ar Ligitu. Līdzjutība arī citiem radiniekiem.

Laika un Brīvās Latvijas kollēgas
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Sigita Vāce naktī pieveic kalnu 
pāreju ceļā uz Spartu // FOTO: 
Gklekas Giannis / Sparta Pho-
tography Club

Slaviša Stojanovičs

Guntis Valneris (pa labi) spēlē 
ar pasaules čempionu Alek-
sandru Georgijevu

Mārtiņš Podžus

Siguldas trase rudens „zeltā”

Deniss Vasiļjevs

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

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

Lai startētu vēsturiskajā 246 
kilometru Spartatlonā, jāizpilda 
kāds no normatīviem un jāpa -
veicas loterijā uz 400 dalībnieku 
vietām, vai arī jāuzrāda augst-
vērtīgs rezultāts, kas dod iespēju 
startēt Grieķijā bez izlozes. Pēc 
pusgadu ilgas gatavošanās 27. 
septembrī uz starta līnijas 
Atēnu Akropolē stājās 49 valstu 
377 dalībnieki, kuŗi cerēja pa 
2500 gadu senā Feidipīda pē -
dām nokļūt līdz karaļa Leonīda 
statujai Spartā. Skrējēju vidū 
bija divi Latvijas pārstāvji – 
pieredzējušais Vilnis Pleite un 
debitante Sigita Vāce, pa vienam 
lietuvietim un igaunim, kā arī 
virkne elites skrējēju, tostarp 
pasaules rekordists 100 jūdzēs 
Začs Biters no ASV. Dalībnieki 
37. reizi notiekošajā skrējienā 
bija ieradušies arī no Austrālijas, 
Japānas, Arģentīnas, Meksikas, 
Taivānas, Honkongas, Makao, 
Korejas, Paragvajas, Filipīnām, 
Singapūras, Dienvidāfrikas un 
Vjetnamas. Rītausmā pa Atēnu 
ielām skrējienu iesāka 64 sie -
vietes. Startā visiem pa priekšu 
aizskrēja Alberts Urbanovičs no 
Krievijas, kam sekoja japānis 
Tatsuja Itagaki, kuŗš pērn skrēja 
tikai dažas minūtes lēnāk par 
Pasaules rekordu 100 kilo  met-
ros. Vēlāk abi izstāsies tāpat kā 
vēl gandrīz 200 dalībnieki, jo 
30-35 gradu karstumā un re -
latīvi lielā gaisa mitrumā (ap 90 
procentiem) finišu sasniedza 
puse startējušo (52 procenti).  
Kad līdz finišam bija palikuši 
100 kilometri, izstājās arī Vilnis 
Pleite. Spartu nesasniedza arī 
100 jūdžu rekordists Biters no 
ASV, kaut vēl pie 100 kilometru 
atzīmes bija arī līdeŗa godā. 
Pirmajā pusdistancē notika 10 
līderu maiņas, līdz pie 122 kilo-
metru atzīmes vadību pirmo 
reizi pārņēma ungārs Bodis 
Tomas, līderpozīciju noturot līdz 
finišam, Leonīda statuju sasnie-
dzot nepilnā diennaktī (23:29:32). 
Pērnā gada ceturtās vietas iegu -
vējs, tuvojoties pirmā maratona 
atzīmei, bija ielauzies divdes-
mit niekā, taču pēc trešā mara-
tona jau bija visus apsteidzis. 
Vēl divi viņa tautieši skrējienu 
noslēdza piecniekā, tostarp 
izcīnot arī otro vietu, kā arī 
uzvarot sieviešu konkurencē. 
Pieckārtējais finišētājs čechs 
Radeks Bruners izpelnījās ievē-
rību ar ceturto pjedestalu pēc 
kārtas, trešajai vietai un pēdējo 
divu gadu sudrabiem pievie-
nojot vēl vienu bronzu.

Quo vadis valsts 
futbola izlase?

Eiropas futbola čempionātā 

Latvijas izlase pagaidām sešās 
spēlēs piedzīvojusi vienīgi zau -
dējumus, gūstot tikai vienus 
vārtus. Turpmākās spēles būs 
10. oktobrī, kad  Latvijas valsts-
vienība Daugavas stadionā uz -
ņems Polijas izlasi. Pirmajā sav-
 starpējā spēlē Latvijas vienība  
viesos zaudēja ar rezultātu 0:2. 
Savukārt 15. oktobrī Beerševā 
izlase viesosies pie Izraēlas valsts-
vienības, kuŗai 7. jūnijā aiz  va-
dītā spēlē mājās Latvijas ko -
manda zaudēja ar rezultātu 0:3.

Ko par neveiksmēm domā 
izlases galvenais treneris Slaviša 
Stojanovičs?

Stojanovičs nosaucis tos fut-
bolistus, kuŗi cīnīsies par vietu 
sastāvā oktobrī Eiropas čem -
pionāta kvalifikācijas spēlēs, 
valstsvienībā parādoties vairā-
kiem pirms mēneša neizsauk-
tiem spēlētājiem. Sastāvā atgrie-
zušies Raivis Jurkovskis, Igors 
Tarasovs, Daniels Ontužāns, 
Ar  tūrs Karašausks, Dāvis Ikau-
nieks un Vladislavs Fjodorovs. 
„Šis spēlētāju skaits var mai nī-
ties, jo nedēļas nogalē futbo lis-
tiem vēl ir spēles. Lielais skaits 
ir tāpēc, ka pieciem spēlētājiem 
ir dzeltenās kartītes. Tāpēc pa -
stāv iespēja, ka daļa no viņiem 
otrajā spēlē nevarēs piedalīties. 
Es gan ceru, ka tā nenotiks un 
visi varēs doties uz Izraēlu. Vēl 
viens iemesls – septembŗa no -
metnes pirmajās dienās dažiem 
spēlētājiem bija traumas, par ko 
es nebiju savlaicīgi informēts,“ 
27 spēlētāju garo sarakstu ko -
mentēja Stojanovičs.

No iepriekšminētajiem spēlē-
tājiem pēdējā laikā bez spēļu 
prakses ir uzbrucējs Karašausks 
un pussargs Ontužāns. „Esmu 
runājis ar viņa treneriem, tomēr 
vēlos redzēt viņu, lai pār lie-
cinātos par Ontužāna gata vību. 
Viņiem jāpieņem lēmumi par 
karjēras turpmāko attīstību. 
Esmu ieguvis gana daudz in  for-
mācijas, tomēr vēlos ar viņiem 
aprunāties klātienē, lai saprastu, 
kā viss ir patiesībā,“ skaidroja 
Latvijas izlases treneris. „Mums 
pietrūkst ātru spēlētāju, kuŗi 
var spēlēt viens pret viens. 
Karašausks Kiprā nespēlē, tikai 
piedalās draudzības spēlēs. On -
tužāns septembrī pie mums 
nebija, jo Minchenes Bayern 
atsūtīja vēstuli. Viņam šeit iero-
doties, paredzētas medicīniskās 
pārbaudes,“ situāciju par abiem 
futbolistiem komentēja Stoja -
no vičs. Treneris arī sacīja, ka 
izlasei ir grūtības komūnicēt ar 
Ontužāna pārstāvēto Vācijas 
klubu Bayern.

Septembŗa spēlēs Latvijas iz -
lasei nepalīdzēja Ošs, kuŗš labi 
darbojas Šveices augstākās līgas 
kluba Neišateles Xamax aizsar-
dzībā. „Septembrī viņš nedrīk-
stēja spēlēt, lai arī bija ieradies 
uz izlasi. To apstiprināja gan 

viņa kluba, gan izlases medi-
cīniskais personāls. 14 dienas 
viņa nebija sastāvā, tomēr šo -
brīd jau ir atgriezies laukumā, 
tāpēc arī tagad pievienosies 
izlasei. Cerams, ka viņš būs pie 
labas veselības. Tas pats attiecas 
uz Denisu Rakelu, kurš pirmajās 
nometnes dienās bija ar nelielu 
savainojumu,“ stāstīja Stoja no-
vičs. Šobrīd vēl valstsvienībai 
nav izvēlēts kapteinis. „Kapteiņa 
jautājums ir vēl atvērts, bet 
vārtsarga jautājumu runāsim 
nometnes laikā ar Aleksandru 
Koliņko. Tad arī skatīsimies pēc 
situācijas, kuŗam dot iespēju,“ 
tā Stojanovičs.

Ko tālāk? Stojanovičs pēc 
sastāva atklāšanas uzsvēra, ka 
izlasei šobrīd jau ir jādomā arī 
par nākamo gadu, lai piln vēr-
tīgāk sagatavotos gaidāmajiem 
mačiem. „Mums jau tagad ir 
jāsāk domāt, ko mēs darīsim 
nākamajā gadā. Jau šobrīd ir 
jāsāk sagatavošanās darbi, lai 
būtu skaidrs, kuŗi spēlētāji va -
rētu būt izlasē Nāciju kausa 
izcīņā. Vēlos, lai komandas 
sastāvs lielos vilcienos paliktu 
tas pats, neieviešot daudz ko -
rekciju. Cits pēc cita katrs spē-
lētājs tiks pārbaudīts, lai nā -
kotnē izveidotos mūsu modelis un 
sistēmas. Par šiem aspek tiem, 
kas būtiski ietekmē izlasi, esam 
sākuši domāt jau savlai cīgi.“

Uzsākti treniņi 
Siguldas trasē

3. oktobrī atklāta bobsleja un 
kamaniņu trases Sigulda jaunā 
sezona. Treniņus uzsākuši 15 
kamaniņu sporta pārstāvji no 
Ķīnas, kuŗiem visa mēneša 
gaŗumā pievienosies vēl vairāki 
komandas biedri skeletonisti. 
Treniņus uzsākuši arī Latvijas 
izlases renes sportisti. Drīzumā 
treniņus uz ledus uzsāks arī 
kamaniņu sportisti un skele-
tonisti no Ukrainas, Gruzijas, 
Polijas, Šveices, Krievijas un 
citām valstīm.

„Tā kā skaitliski lielā Ķīnas 
kamaniņu un skeletona ko -
manda izrādīja interesi par mums, 
pielāgojoties viņiem, treniņus 
trasē uzsākām ātrāk nekā ie -
priekšējos gados. Trases treniņu 
grafiks ir saspringts un sportisti 
novērtē ne tikai trases sniegtās 
iespējas ar mākslīgā ledus starta 
estakādi, bet arī iespēju trenēties 
Siguldas Sporta centra smag-
atlētikas zālē. Savukārt mums 
tas dod iespēju kvalitātīvi saga-
tavoties gaidāmajām starptau-
tis kajām sacensībām,“ stāsta bob-
sleja un kamaniņu trases Sigulda 
direktors Dainis Dukurs.

Dambrete
Latvijas labākais dambretists 

Guntis Valneris pasaules čem-

pio nātā simtlauciņu dambretē 
Kotdivuāras pilsētā Jamasukro 
pēdējā partijā spēlēja neizšķirti 
un ieguva bronzas medaļu, 
izcīnīdams 27 punktus. 27 pun-
ktus sakrāja arī Ķīnas dambre-
tists Jimins Paņs, kuŗš pēdējā 
kārtā ar baltajiem apspēlēja 
mājinieku Pani Žaku Aku, un 
apsteidza Valneri pēc labākiem 
papildrādītājiem. Ceturtais ar 
25 punktiem finišēja nīder lan-
dietis Jans Grūnendeiks. Val-
neris 19 kārtās astoņas reizes 
uzvarēja un 11 partijas nospēlēja 
neizšķirti.

Pasaules čempiona tronis 
Kot divuārā bija vakants, jo nu 
jau pasaules eksčempions nī  der-
landietis Roels Bomstra turnīrā 
nepiedalījās, priekšroku dodot 
fizikas studijām. Par pasaules 
čempionu kļuva Krievijas dam-
bretists Aleksandrs Georgijevs.

Daiļslidošana
Latvijas vadošais daiļslidotājs 

Deniss Vasiļjevs Eiropas ko -
mandas sastāvā izcīnīja pirmo 
vietu starptautiskās sacensībās 
Japan Open.

Eiropas komanda, kuŗā bez 
bez Vasiļjeva un Krievijas daiļ-
slidotājām, startēja arī spānis 
Havjers Fernandess, tika pie 
614,73 punktiem. Otro vietu ar 
602,16 punktiem guva Japāna, 
bet trešā ar 593,42 punktiem 
bija Ziemeļamerika.

Karatē
Latvijas karatists Kalvis Kal-

niņš Maskavā izcīnīja bronzas 
medaļu karatē premjerlīgas 
posmā. „Kumite“ grupā svara 
katēgorijā līdz 60 kilogramiem. 
Kalniņš no pirmās kārtas bija 
brīvs, bet otrajā ar 8:7 pārspēja 
Uzbekistānas karatistu Sadri-
dinu Sajmatovu, kamēr trešajā 
kārtā tika piedzīvota neveiksme 
3:5 pret Ziemeļmaķedonijas 
sportistu Emilu Pavlovu.

iespējas cīnīties gandarījuma 
turnīrā, kuŗu sāka no otrās 
kārtas. Gandarījuma turnīrā viņš 
ar 3:0 pārspēja spāni Matiasu 
Gomesu-Garsiju un ar 4:0 uz -
veica brazīlieti Duglasu Broši, 
bet bronzas duelī ar 1:0 tika pār -
spēts italietis Andželo Kres čen co.

Teniss
Latvijas tenisists Mārtiņš Po -

džus Zviedrijas pilsētā Fālunā 
kļuva par Starptautiskās tenisa 
federācijas (ITF) M25 turnīra 
uzvarētāju. Podžus, kuŗš pasa u-
les rangā ieņem 488. vietu un 
šajā turnīrā bija izlikts ar piekto 
numuru, finālā ar 5:7, 6:3, 6-2 pie-
 veica Fālunā ar astoto numuru 
izlikto somu Patriku Niklasu Sal-
minenu, kurš rangā ir 560. vietā.

Par uzvaru turnīrā Latvijas te -
nisists nopelnījis 20 ATP ranga 
punktus. Pirmajā kārtā Podžus 
ar 6:0, 6:1 sagrāva zviedru Ar -
vīdu Norkvistu, kuŗš reitingā ir 
1911. pozīcijā, otrajā ar 6:1, 6:2 
uzveica zviedru Jonu Halkvistu-
Litenu, kuŗš reitingā ieņem 
1450. poziciju, ceturtdaļfinālā 
ar 6:3, 6:4 pārspēja mājinieku 
Kārlu Frīberju, kuŗš pasaules 
rangā šobrīd ir 699. vietā, bet 
pusfinālā ar 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 
6:3 pieveica Kristiānu Sāmuel-
sonu, kuŗš reitingā atrodams 
1265. pozicijā. Tikmēr viņa 
brālis Jānis vienspēlēs pēc kva-
lifikācijas pārvarēšanas apstājās 
otrajā kārtā, kurā piekāpās Sal-
minenam. Par sniegumu Fālunā 
viņš nopelnījis vienu ATP ranga 
punktu.

Motosports
Latvijas blakusvāģu motok-

rosa ekipāžas Vācijā izcīnīja 
piekto vietu Eiropas Nāciju 
kausā. Latviju šajās sacensībās 
pārstāvēja brāļu Jāņa un Pētera 
Jegorovu ekipāža, Māŗa Rupeika 
un Kaspara Liepiņa duets, kā arī 
Jāņa Daidera un igauņa Talnela 
Koiva tandēms.

***
Latvijas blakusvāģu moto -

krosa kantētājs Kaspars Stu -
pelis nākamajā sezonā startēs 
leģendārā nīderlandiešu pilota 
Daniela Vilemsena ekipāžā, pa -
ziņojis motosportists. Stupelis 
kopā ar nīderlandieti Etjēnu 
Baksu septembrī nodrošināja 
savu otro kopējo pasaules čem -
piona titulu, atkārtojot 2015. 
gadā iespēto. Bakss neturpinās 
sadarbību ar latviešu kantētāju, 
2020. gada pasaules čempionātā 
blakusvāģu motokrosā startējot 
kopā ar savu kādreizējo pāri-
nieku Nikolā Musē. Stupelis ir 
četrkārtējs pasaules čempions. 
Pirmos divus titulus viņš 
izcīnīja 2003. un 2004. gadā 
kopā ar Vilemsenu.

Pavlovs uzvarēja apakšgrupā, 
tādējādi Kalniņš tika pie 


