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Latvijas Valsts prezidents Egils Levits diskusijā ar ekspertu un žur-
nāla The Economist komentētāju Edvardu Lūkasu (Edward Lucas)

Apvienotās Baltiešu komitejas
13. konference Vašingtonā

Uzmanības centrā – demokratijas kvalitāte

Šogad novembŗa sākumā gai-
dāmi Baltijas valstu interesēm 
svarīgi notikumi ASV galvas-
pilsētā Vašingtonā. 

Sestdien, 9. novembrī, nori-
sināsies Apvienotās Baltiešu ko -
mitejas (JBANC) 13. kon fe ren ce 
ar vairākām paneļdis kusijām un 
sarunām par ASV un Baltijas val-
 stu attiecībām 100 gadu g  a  ŗu mā, 
tāpat tiks pārrunāti aktuālie dro -
šības iz  aicinājumi un situācija 
mediju jomā, īpaši pievēršoties 
cīņai pret dezinformāciju.

Konferenci ar uzrunu atklās 
Dr. Maikls Kārpenters, Pen sil-
vānijas Universitātes Diplo mā-
tijas un starptautisko attiecību 
centra direktors, savukārt To -
ronto Universitātes profesors 
Dr. Andress Kasekamps ak -
centēs Baltijas valstu vēstures 
jautājumus. 

Diskusiju panelī, kas veltīts 
NATO un drošībai Baltijas re -
ģionā, piedalīsies arī Latvijas 
Okupācijas mūzeja Goda pa  do-
mes loceklis, analītiķis un Laika 
polītiskais komentētājs Pauls Gobls.

Īpašā Baltijas-Amerikas Brī-
vības fonda (BAFF) panelī, kād-
reizējie BAFF stipendiāti no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, 
kas strādājuši JBANC, dalīsies 
ar Baltijas valstu vēlēšanu pie -
redzi, no kuŗas var mācīties, tu  vo-
joties ASV vēlēšanām 2020. gadā.

Savukārt dienu pirms konfe-
rences, 8. novembrī, Vašingtonā 
norisināsies 2. gadskārtējā Bal-
tiešu aizstāvības diena, kuŗā ik -
viens ir aicināts tikties ar saviem 
pārstāvjiem ASV Kongresā, lai 
aktuālizētu Baltijas valstīm bū -
tiskus jautājumus, tostarp eko-

nomikas, aizsardzības un citās 
jomās. 

Plašāka informācija Apvie-
notās Baltiešu komitejas mājas-
lapā www.jbanc.org.

EDUARDS OZOLIŅŠ

11. un 12. oktobrī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā – Gais-
mas pilī pulcējās starptautisko 
attiecību eksperti un dažādu 
pasaules valstu līderi, lai ap -
spriestu nozīmīgākos drošības 
un polītikas jautājumus reģionā 
un visā pasaulē. Konference ir 
diskusiju forums, kuŗā starp-
tau tiska mēroga līmenī tiek 
veidota viedokļu apmaiņa. Kon-
ferenci rīko Latvijas Transat lan-
tiskā organizācija sadarbībā ar 
Latvijas Ārlietu ministriju un 
Latvijas Aizsardzības ministriju. 

Šogad Rīgas konferenci ap -
mek lēja gandrīz 600 dalīb nieku, 
tajā skaitā dažādu valstu mi -
nistri, vēstnieki un polītikas 
eksperti no 47 pasaules valstīm. 
Divu dienu laikā Rīgas konfe-
rences 2019 ietvaros tika aizva-
dītas 11 dažādu formātu disku-
siju sesijas, Nakts Pūču sesijas 
un Nākotnes līderu forums. 
Konferencē piedalījās aptuveni 
90 dažādu mediju pārstāvji.

Valsts prezidents Egils Levits 
uzrunāja Rīgas konferences 2019 
dalībniekus, diskusijā ar eks-
pertu un žurnāla The Economist 

komentētāju Edvardu Lūkasu 
(Edward Lucas) rosinot domāt 
par demokratijas kvalitātes un 
pilsoņa gribas un atbildības 
attiecībām. Valsts prezidents at -
zīmēja, ka zemas demokratijas 

cijām no sabiedrības puses ir 
zems un zema ir pašu institūciju 
efektīvitāte. “Nobriedušas de -
mo kratijas valstīs uzticība insti-
tūcijām ir burtiski mantota, jo 
no paaudzes paaudzē ir iz  strā-

ritāriem režīmiem piedzīvo de -
mokratisku sistēmu, ir vaja-
dzīgs laiks, kuŗā uzticībai ras-
ties. Iesākumā uzticību jūs kā 
pilsonis varat tikai dāvāt avansā 
un tad pēc laika izvērtēt, kāda ir 
bijusi institūciju efektivitāte, un 
mēs zinām, ka šādās valstīs ir 
zināmi pārbaudījumi efektivi-
tātei un līdz ar to arī sabiedrī-
bas uzticībai institūcijām,” 
skaidroja Egils Levits. Viņš 
pievērsa uzmanību demo kra-
tiskā vairākuma jautājumam, 
uzsverot, ka mūsdienu stei dzī-
gais laikmets, kuŗā bieži cilvēki 
pieņem spontānus lēmumus un 
nepaspēj iedziļināties dažādos 
jautājumos, var novest pie po -
pulisma. „Tāpēc te svarīgs ir tas 
vidus elements – institucionālā 
kompetence, kas izvērtē tai 
skaitā, vai likums atbilst valsts 
konstitūcijai vai ne. Es aicinu 
katru apzināties, ka mēs kā 
pilsoņi neesam tikai vīrieši vai 
sievietes, mēs kā pilsoņi esam 
arī publiskās varas pārstāvji, 
mums ir sava vara, sava balss un 
sava atbildība demokratijā,” uz -
svēra Valsts prezidents.

kvalitātes valstīs valda vairā-
kuma balss, taču vāja ir likuma 
vara, uzticības līmenis institū-

dājies zināms ieradums uzti-
cēties valstij, savukārt valstīs, 
kas pēc totalitāriem vai auto-
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LAIKS-Latvian Newspaper Inc.
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Kalendāra izdošanu atbalsta

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

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

RĪGAS PILS
Ievērojamais būvmākslas pie-

mineklis – Rīgas ordeņa pils celta 
no 1330. līdz 1354. gadam. Laika 
gaitā pils vairākkārt izpostīta un 
atjaunota. No 16. gs. Rīgas pils 
kļuva par ģenerālgubernatora re -
zi denci. 1649. gadā priekšpils 
vietā uzcelts jauns divstāvu spārns, 
kuŗa stūris akcentēts ar erkeru, 
rotātu ar agrīnā baroka ciļņiem. 
1784. gadā ziemeļaustrumu sie-
nai pabeigta trīsstāvu korpusa 
piebūve guberņas iestāžu vaja- 
dzībām agrīnā klasicisma stilā. 
1938. gadā pilī ierīkoja telpas 
valdības reprezentācijas vajadzī -
bām. Architekta Eižena Laubes 
projektēts ir Trīszvaigžņu tornis 
(1938), kuŗa vaiņagojums atjau-
nots 1997. gadā. 1994. gadā aiz -
sākās ēkas daļas – prezidenta 
rezidences techniskā rekonstruk-
cija, kuŗai sekoja interjeru pro-
jektēšana un izveide. Šodien 
pils ir Latvijas Valsts prezidenta 
mājvieta.

Pirms pieciem gadiem Latvijas 
Universitātes Filozofijas un so -
cioloģijas institūta (LU FSI) 
pētnieki īstenoja līdz šim vērie-
nīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu un Latvijas valstspie-
derīgo aptauju. Esam no sirds 
pateicīgi diasporas organizā ci-
jām, medijiem, dažādām valsts 
un citām institūcijām, pateicoties 
kuŗu atbalstam mums izdevās 
sasniegt vēl nebijuši lielu skaitu 
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu – 
14 068 respondentu 118 valstīs. 
Šogad zinātniski pētnieciskā 
projekta “Labklājība un integ-
rācija migrācijas kontekstā” iet-
varos esam uzsākuši aptaujas 
otro posmu. Ņemot vērā šo gadu 
laikā notikušās pārmaiņas gan 
ekonomikā, gan Latvijas diaspo-
ras polītikā, aptaujas mērķis ir 

 Aicinām piedalīties!
uzzināt, kā kopumā mainījusies 
mūsu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
attieksme, dzīves apstākļi un 
nākotnes plāni, kā arī iegūt at -
bildes uz citiem aktuāliem jau -
tājumiem – par emigrantu un 
remigrantu iekļaušanos darba 
tirgū, veselības aprūpes pakalpo-
jumu pieejamību, bērnu integ-
rēšanos skolā, vispārējo lab  klā-
jību u.c. temām. 

Šoreiz aicinām aptaujā pie  da-
līties gan tos, kuŗi dzīvo ār  val-
stīs, gan tos, kuŗi atgriezušies 
Latvijā. Īpaši vēlamies uzrunāt 
trimdas latviešus un viņu pēc-
tečus, jo pētījums tiks izmantots, 
lai veiktu precīzāku Latvijas 
diasporas apjoma novērtējumu. 
Ceram, ka šī aptauja ļaus iegūt 
mums visiem vērtīgu infor mā-
ciju un palīdzēs arī turpmākā 

praktiskā darbā!
Aptauja norisināsies līdz 2019. 

gada 31. oktobrim. Anketa pie -
ejama latviešu, krievu un angļu 
valodā.

Mūsu mērķis ir iegūt pēc 
iespējas precīzāku un patiesāku 
informāciju par dzīvi ārvalstīs un 
atgriešanās pieredzi, tādēļ lū -
dzam jūsu palīdzību, lai sasniegtu 
pēc iespējas vairāk ārpus Latvijas 
dzīvojošo. Būsim ļoti pateicīgi 
par līdzdalību  informācijas iz -
platīšanā, izmantojot savus kon-
taktus un iespējas ‒ kontaktu 
listes, sociālos tīklus, pasākumus, 
u.c. Mēs būtu īpaši pateicīgi,  ja 
jūs piekristu  izvietot savā mā -
jaslapā projekta banneri ar saiti 
uz aptauju. Aptauja ir samērā 
apjomīga (vidēji 20-30 minūtes), 
tomēr atsauksmes ir ļoti pozi-
tīvas, un nedēļas laikā anketu jau 
aizpildījuši vairāk nekā 1500 
cilvēku.

Saite uz aptauju:
https://aptauja.migracija.lv/

index.php/474733?lang=lv&ref=fsi

IEVA REINE,
Dr.Med.,

LU FSI vadošā pētniece
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ILONA KUDIŅA

Sestdienas vakarā, 31. augustā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņ a zālē Rīgā, Latvijā, iz -
skanēja koncerts “Latviešu ka -
mermūzika un improvizācija”. 
Šis koncerts bija Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas simtgades 
svinību kulminācija un skaists 
apsveikums bibliotēkas jubilejā. 
Kā rakstīja laikraksts Diena 31. 
augustā: “LNB simtgades svētku 
svinības apmeklējuši vairāki 
tūk  stoši interesentu”.

Koncerta plānošanā un iz -
pildē tika ieguldīts milzīgs 
darbs un izdoma. Tajā piedalījās 
mākslinieki un komponisti no 
Latvijas, Kanadas, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Somijas 
un Vācijas. Koncerta pro  gram-
mā bija virkne pasaules un 
Latvijas pirmatskaņojumu, kā 
arī oriģinālkompoziciju un tau-
tas mūzikas improvizācijas. 
Koncerts bija skaņu krāsām 
bagāts! Kā intervijā smaidot 
teica vijolniece Paula Šūmane: 
”…pilnīgi neaptveŗams kok-
teilis, jo Ilona ir sarūpējusi ļoti 
unikālu programmu.”

LNB savas simtgades svi nī-
bām bija izvēlējusies brīnišķīgu 
devīzi:  “Pastāvēs, kas drau-
dzēsies!”

Pateicoties Nacionālās biblio-
tēkas aicinājumam, mums bija 
iespēja “būvēt’’ tiltus starp lat-
viešu diasporām, starp paau-
dzēm un starp mūzikas žan-
riem. 

Latviešu kamermūzikas sa -
daļu pārstāvēja tādi izcili in -
strumentālisti kā Ilona Kudiņa 
(flauta, ASV), talantīgā Paula 
Šūmane (vijole, Latvija) un 
leģendārais Ventis Zilberts (kla-
vieres, Latvija). Koncerts sākās 
ar maģisko Daces Micānes 
Zālītes dzejoļa “Sanošs koks” 
lasījumu autores izpildījumā, 
kas burtiski apbūra klausītājus. 
Šis Daces dzejolis 2013. gadā 
iedvesmoja komponisti Daci 
Aperāni (ASV) uzrakstīt flautas 
solo skaņdarbu. Ilona ar ak -
men tiņu, svilpaunieka, zvaniņa 
un flautas skaņām turpināja 
dzejoļa noskaņu Daces Ape rā-
nes enigmatiskajā mūzikā. 

Pēteŗa Aldiņa (ASV) Trio 
“Light Refractions” flautai, vijo-
lei un klavierēm četrās daļās 
(I ”The Window”, II ”Murky 
Waters”, III ”The Other Win dow”, 
IV ”The Shimmering Field”) 
pie dzīvoja pasaules pirmatska-
ņojumu skaņdarba nosauku-
mam tik atbilstošā vietā – Gais-
mas pilī! Paula Šūmane par Trio 
atklāj: “Tajā varēs saklausīt ne 
vien latviešu melodijas, bet arī 
afrikāņu ritmus. Arī tema ir 
saistoša – par gaismu, ko mēs 
katrs redzam savādāk, un tāpēc 
tas ir skaisti.”

Anitas Kuprisas (ASV) skaņ-
darbs “All God’s Creatures” bija 
Latvijas pirmatskaņojums. Kom  -
poniste to rakstījusi tālajā 1988. 
gadā, un tā pirmatskaņojums 
soprāna saksofonam un kla vie-
rēm notika Bostonas Jaunan-
glijas Konservatorijas “Young 
Composers’ Night”. Ļoti pār do-
māts un izjusts skaņdarbs! 

Latviešu kamermūzika un improvizācija
LNB 100 noslēguma koncerts

Mūsu koncertam komponiste 
pārlika skaņdarbu flautai un 
klavierēm, kas tagad var pa  pil-
dināt flautistu repertuāru arī 
Latvijā. Ceram arī nākotnē at -
skaņot Anitas mūziku. Gaidīsim 
jaunus darbus flautai!

Imanta Ramiņ a (Kanada) mi -
niatūra “Butterflies”/„Papillons”/ 
”Tauriņi”, divām flautām un 
klavierēm tika uzrakstīta 2000. 
gadā pēc Kanadas mū  zikas 
centra New Music For Young 
Musicians pasūtinājuma. 

toreiz, kad vēl visi bijām jauni). 
1. daļa – „Mutvārdu sa -
zināšanās, kam raksturīga dia-
loga forma”. 2. daļa – „Lietišķa 
domu apmaiņa noteiktā no -
lūkā”. Brīnišķīgs mūzikāls veltī-
jums, kas noslēdza koncerta 
pirmās daļas programmu.

Klausītāji ilgi aplaudēja. Gai -
sotne zālē bija brīnišķīga. Stāvot 
uz Ziedoņa zāles skatuves tai 
vakarā, iedomājos arī par Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
architektu Gunāru Birkertu. 

bass, Latvija), Andris Buiķis 
(bungas, Latvija). 

Koncerta Improvizācijas daļu 
ieskandināja Toma Rudzinska 
brinišķīgā mūzika: “Day18”, 
“Day 16”, “Day 13” un latviešu 
tautasdziesmas “Tumša nakte, 
zaļa zāle” aranžējums. Somu 
pianists, kas dzīvo un mūzicē 
Ņujorkā, iepriecināja visus ar 
aizraujošu temu “Pablo’s In -
somnia”.

Koncertā skanēja arī izcilās 
džeza vokālistes Artas Jēkab-

Doma koŗa skolas audzēkne 
Rūta Sīpola (Latvija).

Koncerta nobeigumā skanēja 
Andŗa Buiķa latviešu tautas-
dziesmas “Pūt, vējiņi” aranžē-
jums. Ar izjusto Unas dziedā-
jumu, brīnišķīgo Andŗa ritmis-
ko pulsāciju, mūziķu emo cio-
nālo spēli – izskanēja LNB 100 
noslēguma koncerts “Latviešu 
kamermūzika un improvizācija”.

Tie, kuŗiem nebija iespējas 
tikt uz koncertu, varēja klau-
sīties Latvijas Radio 3 Klasika 
koncerta tiešo translāciju no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zāles, ko raiti un 
emocionāli vadīja radio mū  zi-
kas redaktore Maruta Rubeze. 
Latvijas Radio 3 Klasika archīvā 
(internetā) ir pieejams tiešās 
translācijas koncerta ieraksts 
visiem interesentiem (sest-
diena, 2019. gada 31. augusts 
plkst.19.00).

Interneta vietnē YouTube ir 
atrodama un pieejama arī 
Edmunda Mickus veidota do -
kumentālā īsfilma par šo noti-
kumu: “Latviešu kamermūzika 
un improvizācija“, LNB 100 
noslēguma koncerts. Starp citu, 
Edmunds Mickus ar filmēšanu 
nodarbojas kopš bērnības – 
tolaik tā bija 8mm mēmā kino-
lente. Edmunds pats saka: 
“Domāju, ka tieši mūzikas iz -
glītība palīdz sajust to, kā vaja-
dzētu kustēties kamerai, kuŗās 
vietās labāk mainīt kadrus. Tās 
ir sajūtas, kuŗas pati mūzika 
saka priekšā. Uzskatu, ka man ir 
laimējies, jo, darot darbu, kas 
man patīk, varu reizē baudīt 
mūziku lielisku mākslinieku 
sniegumā. Džeza mūzika ir tā, 
ko klausos ikdienā, tādēļ arī 
LNB koncerts sniedza īpašu 
baudījumu! Jūs bijāt lieliski!”

Paldies par sadarbību Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
simtgades svētku organizēšanas 
komandai, un īpašs paldies 
LNB sabiedrisko attiecību va -
dītājam Augustam Zilbertam. 
Paldies Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrībai. 
Paldies Valsts kultūrkapitāla 
fondam (VKKF) un Rīgas 
Domei par financiālo atbalstu.

Nav šaubu, ka latviešu kom-
ponistu mūzika – gan pasaulē, 
gan Latvijā - ir brīnišķīga! Mūsu 
koncerta gaisotne un klausītāju 
atsaucība atgādināja mums 
visiem, ka latviešu komponistu 
mūzika ir mums ne tikai mīļa, 
bet arī nepieciešama. Mūzika ir 
gaismas ceļš, kas spēj pulcināt 
latviešus gan Tēvzemē, gan pa -
saulē. Turpināsim veidot tiltus 
starp diasporām, paaudzēm, 
mūzikas žanriem ar pacietību, 
sapratni un iejūtību. Lai šī 
tradīcija turpinās!

Plānoju un ceru koncerta 
ideju – “Latviešu kamermūzika 
un improvizacija” – turpināt un 
2020. gada rudenī realizēt ASV.

Ja vēlaties atbalstīt šo kon-
certu, priecāšos no jums saņemt 
pozitīvu ziņu! Mans e-pasts: 
ilonakudina@gmail.com

No koncerta Improvizācijas daļas

Pēc koncerta uz LNB Ziedoņa zāles skatuves. Stāv no kreisās: Toms Rudzinskis, Tuomo Uusitalo, 
Ventis Zilberts, Paula Šūmane, Grieta Sīpola, Reinis Ozoliņš, Rūta Sīpola, Andris Buiķis; sēž: Una 
Stade un Ilona Kudiņa

Cik īpaša sajūta ir mūzicēt tik 
cēlā telpā!

Kā piedevu koncerta pirmās 
daļas izskaņā sniedzām Latvijas 
komponista/ ērģelnieka Aivara 
Kalēja Trio flautai, vijolei un 
klavierēm “Sapnis” jaunās redak -
cijas pirmatskaņojumu. Ventis 
Zilberts pirms atskaņojuma 
izteica sirsnīgu vēlējumu – vi -
siem sapņot ikdienā un sapņot 
svētkos!

Improvizācijas daļā uzstājās 
Ilonas Kudiņas džeza kvintets, 
kuŗa sastāvā bija tādi spilgti 
mākslinieki kā Toms Rudzinskis 
(saksofons, Vācija), Tuomo 
Uusitalo (klavieres, ASV/So -
mija), Reinis Ozoliņš (kontra-

sones (ASV, Latvija) latgaliešu 
tautasdziesmas “Kur gaismeņa 
zyla ausa” aranžējums, ko dzie-
dāja skaistas balss īpašniece 
Una Stade (vokāls, Latvija). 
Kokles partiju šai dziesmā at -
skaņoja koklētāju ansambļa 
Raksti koklētāja Grieta Sīpola 
(Latvija). Starp citu, Grietas 
kokli pats savām rokām būvējis 
LNB sabiedrisko attiecību va -
dītājs  Augusts Zilberts!

Ilonas radītā tema “Insanity” 
(latviskais nosaukums “Sviests”) 
tapa tieši šim koncertam! Šai 
amizantajā kompozicijā ar pār -
liecinošu un precīzu flautas 
spēli piedalījās daudzsološā 
džeza flautiste, NMV Rīgas 

Komponista iedvesma rakstīt 
miniatūru divām flautām radās 
rītausmā, vērojot divu tauriņu 
“deju”. Mūsu Trio variants –  
flautai, vijolei un klavierēm – 
Latvijā bija pirmatskaņojums, 
kā arī patīkams pārsteigums 
pašam komponistam.

Ļoti aizkustināja komponistes 
Lolitas Ritmanes (ASV) jaun-
darbs. Neskatoties uz kom-
ponistes milzīgo noslogotību, 
speciāli šim koncertam tika 
uzrakstīta divdaļīga kompozici-
ja flautai un klavierēm “Saruna” 
(pateicībā pieminot komponis-
tu Tālivaldi Ķeniņu, kuŗš atrada 
laiku sarunāties ar astoņ pad-
smitgadīgo Lolitu Rit mani, 
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Par mūsu kultūras mantojumu un gandarījumu
Dace Aperāne intervijā Ligitai Kovtunai

Ar kādām pārdomām un 
secinājumiem aizbrauci mājās 
no Cēsīm pēc PBLA kultūras 
konferences?

Priecājos par iespēju pie-
dalīties PBLA kultūras konfe-
rencē, kas bija ļoti labi orga-
nizēta un sapulcināja kultūras 
darbiniekus un personības no 
visas pasaules skaistajā Cēsu 
pilsētā un tās gaišajā koncert-
zālē. Viens no PBLA kultūras 
konferences galveniem mēr-
ķiem bija apskatīt latviskās 
identitātes izpausmes un nozī-
mi kultūrā mūsu gadsimtā. 
Uzskatu, ka mērķis veiksmīgi 
īstenojās, pateicoties vērtīgām 
diskusijām, kuŗās piedalījās ra -
došas personības un vairāku 
iestāžu vai organizāciju pār -
stāvji no Latvijas un diasporas. 
Diskusijas par mākslu un mū -
zikas jaunradi bija vairāk filo-
zofiskas savā saturā. Atklājās, ka 
priekšstats par to, kas radošām 
personībām savos māksla dar-
bos vai mūzikas kompozīcijās ir  
“latvisks”, var būt ļoti indivi-
duāls vai pat nespēlēt lomu ļoti 
intīmajā radīšanas procesā. Dis-
kusija par latviešu mākslu tieši 
Pasaules latviešu mākslas centrā 
Cēsīs bija brīnišķīgs aplieci nā-
jums tam, ka latviešu māksla, 
kas radusies diasporā, ir atradu-
si piemērotu mājvietu Latvijā, 
un līdz ar to, ieņēmusi arī 
lielāku vietu tās kultūras telpā. 
Savukārt priecēja arī konferen-
ces svinīgais Atklāšanas kon-
certs ar Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas simfonis-
ko orķestri Kaspara Ādamsona 
vadībā Koncertzālē Cēsis, un 
programmā iekļautais Tālivalža 
Ķeniņa Koncerts vijolei un sim-
foniskajam orķestrim, kuŗu 
vijolniece Eva Bindere žilbinoši 
nospēlēja kopā ar izciliem jau-
niem orķestŗa mūziķiem. Vijoļ-
koncerts radies ārpus Latvijas, 
bet tagad tas bija atradis at -
saucīgus un izcilus interpretus 
komponista dzimtenē. Cēsu 
pils koŗa skaistais koncerts kon-
ferences beigās diriģentu Ma -
rikas Austrumas un Evikas 
Konušas vadībā atspoguļoja 
diasporas komponistu stilisti-
sko dažādību. Pateicoties Cēsu 
pils koŗa un citu Latvijas koŗu 
un viņu diriģentu iniciātīvai, kā 
arī Musica Baltica izdevniecības 
izdotām notīm, latviešu dia-
sporas komponistu koŗmūzikas 
repertuārs sāk biežāk izskanēt 
koncertos Latvijā. 

Bija ļoti jauki satikt vairākus 
jaunās paaudzes konferences 
dalībniekus un uzklausīt viņu 
viedokļus, kā arī uzzināt, ka 
sabiedriskie un kultūras darbi-
nieki no dažādām diasporas 
valstīm tagad saskaras ar līdzī-
gām pārmaiņām latviešu sabie-
drībā un cenšas atrast jaunus 
veidus, kā ar kultūras pasā-
kumiem piesaistīt jauno pa  au-
dzi un atjaunot esošos sabied-
rības modeļus. Priecājos arī 
izjust atbalstu un interesi no 
PBLA vadības, Kultūras minis-
trijas un Nacionālā kultūras 
centra pārstāvju un citu kultūras 

darbinieku puses Latvijā par 
diasporas organizāciju darbību 
pašreiz un nākotnē. Tas, ka 
vienā vietā varēja satikt tik 
daudz cilvēku, kuŗiem latviešu 
kultūra un tās attīstība pasaulē 
un Latvijā ir ļoti nozīmīga dzī-
ves sastāvdaļa, iedvesmoja mani 
un noteikti arī daudzus citus 
konferences dalībniekus. Manu-
prāt, būtu ideāli, ja nākamā, 
4. PBLA Kultūras konference, 
varētu notikt jau pēc 2 gadiem. 
Diskusijas varbūt varētu papil-
dināt ar darba grupām, lai  kon-
ferences laikā diasporas un 
Latvijas kultūras dalībnie kiem 

loras turnejai 2018. gada ru -
denī, kuŗu ļoti veiksmīgi no -
vadīja Tija Kārkle, TILTA sa -
darbība ar jauno paaudzi, kā arī 
ar vidējo paaudzi un ar latviešu 
skolām ir paplašinājusies. Re  -
zultātā, apmeklētāju skaits atse-
višķos sarīkojumos ir reizēm 
bijis lielāks nekā gadus iepriekš. 
Sākot ar šā gada pavasari, 
TILTA valdē ir arī jauni locekļi 
un locekles, kas palīdz manos 
priekš  sēdes pienākumos un 
ierosina jaunus darbības veidus 
vai projektus. Pateicoties sociālo 
un sabiedrisko mediju infor-
mātīvai telpai, Latvijā ir pie-

tes Patrīcija Ciemese, Viktorija 
Martiņuka un saksofonists Ai -
gars Raumanis atgriezās Rīgā 
pēc turnejas ASV, kuŗu atbal-
stīja Latviešu organizāciju ap -
vienība Minesotā, Minesotas 
latviešu koncertapvienība, Lat-
viešu apvienība Detroitā un 
TILTS. Izcilie jaunie mūziķi 
tikās ar latviešu skolas bērniem 
Mineapolē un Ņujorkā. Ļoti 
ceru, ka TILTS arī turpmāk 
varēs atbalstīt latviešu jauno 
mūziķu viesošanos latviešu 
skolās un latviešu centros. 

Priecājos paziņot, ka 2020. ga  dā 
TILTS rīkos vēl vienu Folkloras 

daudz pievērsties mūzikas jaun-
radei, bet pagājušā gadā sarak-
stīju jaunu klavieŗdarbu “Ūdens 
raksti”, kuŗu iedvesmoja Valdas 
Dreimanes dzejas rindas. To 
pirmatskaņoja brīnišķīgā pia-
niste Diāna Zandberga, viņai ir 
iecere to iekļaut latviešu kla-
vieŗmūzikas digitālajā ierakstu 
albumā. 2018. gadā sacerēju arī 
sakrālu koŗa dziesmu “Luce 
coruscas” (Mirdzoša gaisma) 
meiteņu vai sieviešu korim, 
soprāna saksofonam un ērģe-
lēm, Rīgas Doma meiteņu ko -
rim TIARA, ar kuŗu diriģente 
Aira Birziņa to ir atskaņojusi 
koncertos Domā un šoruden 
atkal atskaņos savos koncertos. 
Uz Valsts Simtgades svētkiem 
Ņujorkā priecājos komponēt 
skaņdarbu vijolei solo “Loka-
ties(i), mežu gali” temu un 
variācijas izcilajai vijolniecei 
Unai Tonei. Man parasti ziema 
ir ļoti labs gadalaiks radošam 
darbam, un esmu tad iecerējusi 
kom ponēt jaunus kamer mū zi-
kas darbus, kā arī vairāk pie-
strādāt pie divām jaunām 
koŗdziesmām. 

Ko novēli Laikam mūsu 70. 
gadskārtā?

Sirsnīgi apsveicu Laika avīzi 
tās apaļās jubilejas gadā! Novēlu 
Laikam vēl ilgus gadus pastāvēt 
un turpināt degsmīgi atspo-
guļot latviešu sabiedrisko un 
kultūras dzīvi un citus notiku-
mus ASV, Kanadā, Latvijā un 
pasaulē! Laiks ir ļoti ļoti no  zī-
mīgs stūŗakmens latviešu sabied-
rībai ASV, un ceru, ka radīsies 
jauni lasītāji, kuŗi nodrošinās 
Laika izdošanu nākotnē.

No TILTA puses vēlos pa -
teikties avīzei  par ilggadēju 
sadarbību! Atzīmējot Laika 
jubileju, TILTS ir izlēmis pasū-
tināt avīzi un Mākslas kalen-
dāru divām Ņujorkas Latviešu 
ev. lut. draudzes skolām – 
Jonkeru pamatskolai un pamat-
skolai Ņudžersijā, lai skolas 
bērni varētu iepazīties ar laik-
rakstu un latviešu mākslu, un 
izmantot avīzi un kalendāru par  
mācību līdzekļiem. 

Ko mums būtu vēlējis tavs 
tētis Mārtiņš Štauvers, kuŗš 
bija ilggadējs  avīzes ”stiprais 
balsts”?

Domāju, ka mans tētis būtu 
vēlējis, lai Laiks turpina pie-
dāvāt dažādu autoru skata 
punktus uz polītiskiem un 
kultūras notikumiem Latvijā, 
ASV un Kanadā. Tētim vien-
mēr interesēja uzklausīt at  šķi-
rīgu domu diskusijas. Viņš 
vien mēr priecājās lasīt un rak-
stīt par latviešu jauniešu sasnie-
gumiem un talantiem un droši 
vien novēlētu, lai Laika autoru 
saimei pievienotos jaunās un 
vidējās paaudzes rakstnieki un 
arī dzejnieki! Citēšu rindas no 
dzejoļa, ko atklāju tēva sacerēto 
dzejoļu burtnīcā no 1949. gada 
novembŗa Vinipegā, Manitobā: 

“Draugi, draugi, sparu!
Arvien jaunu rosmi,
Nekad nepazaudēt drosmi,
Cīņā možu garu!”

būtu iespēja rosināt un izstrādāt 
konkrētas kultūras iniciātīvas 
vai projektus. 

Tu esi Latviešu kultūras 
bied rības TILTS valdes priekš-
sēde, un, spriežot pēc aizvadītā 
gada pārskata, biedrība jopro-
jām rosīgi darbojas latviešu 
kultūras veicināšanā starp 
”abiem krastiem.” Tavs lie lā-
kais gandarījums?

Man ir divi lieli gandarījumi, 
kuŗus vēlos pieminēt. Vispirms, 
esmu ļoti gandarīta, ka Latviešu 
kultūras biedrība TILTS šogad 
atzīmē 50 gadu darbību! Prie-
cājos ka TILTS kā organizācija 
ir spējusi pastāvēt tik daudz 
gadus un atjaunoties, neskato-
ties uz lielām pārmaiņām mūsu 
diasporas sabiedrībā. Te no -
teikti liels nopelns pienākas ilg-
gadējam priekšsēdim Ģirtam 
Zeidenbergam un priekšsēža 
izpildu vietniekam Andrim 
Padegam, kā arī valdes lo  cek-
ļiem un nozaru vadītājiem. 
TILTS ir pateicīgs saviem ilg-
gadējiem sadarbības partne-
ŗiem – Amerikas latviešu ap  -
vienībai un tās Kultūras noza-
rei, Latviešu fondam, latviešu 
biedrībām, koncertapvienībām 
un fondiem, kā arī Latvijas vēst-
niecībai ASV un Latvijas pār-
stāvniecībai ANO.

Otrs lielais gandarījums man 
ir par to, ka pēdējos gados, un 
īpaši pateicoties Vilkaču folk-

augusi TILTA atpazīstamība.
Lūdzu, pastāsti par TILTA 

nākotnes programmu?
Oktobŗa otrā pusē norisinā-

sies TILTA rīkotā pianistes 
Dzintras Erlihas koncertu tur-
neja trīs pilsētās. Šī turneja 
turpina TILTA Mūzikas noza-
res ilggadīgo tradiciju piedāvāt 
latviešu klasiskās mūzikas cie-
nītājiem iespēju noklausīties 
izcilus latviešu māksliniekus un 
latviešu komponistu mūziku. 
Šajā ziņā priecājos par TILTA 
ilggadējo sadarbību ar Klīv lan-
des latviešu koncertapvienību 
un Sv. Jāņa draudzi Filadelfijā. 
Novembrī ievērojamie latviešu 
tautas mūzikas zinātnieki un 
mūziķi Valdis un Rūta Muk tu-
pāveli sniegs koncertus 15 pil-
sētās ASV un arī Toronto. 
Vairākos centros viņi tiksies ar 
latviešu skolas bērniem. Tur-
neju koordinē Tija Kārkle, 
TILTA Folkloras nozares va  dī-
tāja. Mēs ceram, ka šī turneja ar 
nosaukumu “Mani balti bālē-
liņi” piesaistīs daudz klausītāju 
no visām paaudzēm un iepa-
zīstinās jauno paaudzi ar lat-
viešu un baltiešu senām dzies-
mām un citām kultūras vērtī-
bām. TILTS ir pateicīgs par šai 
turnejai piešķirto ievērojamo 
financiālo atbalstu no Kultūras 
ministrijas, PBLA un ALA. 
Nupat Knuta Lesiņa jauno 
mūziķu balvas laureāti – pianis-

turneju, šoreiz populārajai et -
nomūzikas grupai Tautumeitas. 
Tuvākajā nākotnē varēsim 
sniegt informāciju par citiem 
projektiem un turnejām nāka-
majā gadā. 

Kas ir tavi tuvākie domu-
biedri, palīgi un atbalstītāji?

Esmu ļoti pateicīga, ka savā 
dzīvē man ir laimējies sastapt 
diezgan daudzus domubiedrus 
un būtu grūti pieminēt tikai 
pāris no tiem. Skaisti ir tas, ka, 
darbojoties un iepazīstoties ar 
jaunajiem mūziķiem meistar-
kursos Siguldā, vienmēr atrodu 
jaunus domubiedrus mūzikā – 
man ļoti patīk uzzināt jauno 
mūziķu uzskatus un uzklausīt 
viņu ieteikumus un vēlmes. 
Priecājos par ilggadējiem palī-
giem un atbalstītājiem TILTA 
valdē, Ņujorkas latviešu orga-
nizāciju padomē, ALA un 
PBLA, par jums, jaukajām kol-
lēgām Laika redakcijā! Esmu arī 
ļoti pateicīga par atbalstu no 
Siguldas Mākslu skolas “Baltais 
Flīģelis” un Siguldas domes, bez 
kuŗa nevarētu notikt nākamie 
14. Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi (2020. g. 
no 14. – 23. jūlijam). Nevaru arī 
nepieminēt savu ģimeni, kuŗa 
sniedz man ļoti lielu morālu 
atbalstu un praktisku palīdzību. 

Kas jauns tavā radošajā 
dzīvē?

Šogad man nav bijusi iespēja 

No kreisās: Dace Aperāne, Ieva Auziņa Szentivanyi no ASV, Anita Andersone no Austrālijas un 
Jolanta Borīte no Latvijas
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Vācu pilsētas teātris

MIKUS 
ČEŽE

Gustava Mālera iedvesmotie

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 38)

Beidzot es varēju gatavot iemī-
ļotu un man atbilstošu darbu 
uzvedumus, nejūtoties iekšēju 
grūtību vai manas apkārtnes 
nepilnību stindzināts – tas man 
šķita kā lidojums sapnī. – Pat 
mana jaunība šeit netika pie -
saukta kā trūkums, lai gan es 
droši vien biju pats jaunākais 
kapelmeistars, kas stāvējis pie 
Rīgas Pilsētas teātŗa pults. Savi 
nopelni šeit bija arī manai bārdai. 
Vīnes beidzamā apmeklējuma 
reizē pavasarī Mālera ģimenes 
padome nolēma, ka es izskatoties 
nepiedodami jauns pirmā kapel-
meistara amatam, tādēļ šis gadu 
skaita trūkums man jākompensē 
ar cieņpilnu bārdu; šķita, ka tā 
attaisno uz sevi liktās cerības.

Mani spēki vairojās atbilstoši 
pielietojumam, godam teātrī un 
pilsētā – līdz ar to nostiprinājās 
arī savas varēšanas apziņa, vien-
laikus nepadarot mani iekšēji vai 
ārēji nekautrīgu. Preses sirsnīgās 
atsauksmes kāpināja publikas 
entuziasmu, un es šajā darba un 
atzinības atmosfērā jutos ļoti 
laimīgs. Vai mans sniegums tie -
šām bija pelnījis sajūsmu, kādu 
tas radīja, nemāku teikt. Sava 
nozīme manas darbības atzinī-
gajā vērtējumā bija apstāklim, ka 
Rīgas operā jau gadiem ilgi bija 
pietrūcis laba diriģenta – tāpat 
mani iedvesmoja personāla līdz-
darbošanās, orķestŗa un koŗa 
atdeve. Fakts, ka mākslinieciskās 
pašredzes “tas” vēl negrandināja 
kritiskas piezīmes jūsmīgajā mu -
zicēšanā aizrautajam “es”, jauna 
diriģenta attīstības sākotnējā sta -
dijā vērtējams pat savā ziņā 
pozitīvi. 

Sekojošais mazais stāsts lai rak-
sturo enerģiju, ar kādu panācu no 
personāla savu māksliniecisko pra -
sību izpildi. Daudzu labvēlīgo 
darbinieku vidū gadījās arī kāds 
nešpetnis: tas bija varoņtenors S., 
vidēja vecuma ungārs ar spēcīgu 
balsi, mūzikāli drošs, bet bez 
jūtām, temperamenta un radošas 
izpratnes. Viņa ģīmis vienmēr 
bija nedaudz saviebts, it kā ar ļoti 
skābu ēdienu uz mēles, un nekādi 
pūliņi no manas puses nespēja 
sniegt viņam sārmainu atveldzi. 
Es mocījos viņa vēsuma un prag-
matisma klātbūtnē citādā ziņā 
silti dzīvīgajos mēģinājumos un 
izrādēs, un tādējādi radās an  ti pā-
tija, kas no manas puses izpaudās 
pasīvās rezistences formā. Gribēju 
“Loengrīnā” atcelt kādu svītro-
jumu un atskaņot tā dēvēto Grāla 
noslēpuma ansambli, šī mana 
vēlme pārvērta S. kunga pasīvo 
pretošanos aktīvajā, un ar pelēka 
dzīvnieka bezjēdzīgo stūrgalvību, 
kas šādā veidā varbūt bija sa -
glabājusies no viņa iepriekšējās 
eksistences, viņš izvairījās no 
ansambļa apguves, neraizējoties 
par iespējamajiem discipli nār so-
diem un būdams gatavs uz visām 
izrietošajām sekām. No direktora 
Treitlera es varēju sagaidīt visai 
remdenu palīdzību, jo pārāk dziļi 
mani panākumi bija aizskāruši 
viņa nedaudz komediantisko pat-
mīlību – un tādēļ nācās palīdzēt 
sev pašam. Teātŗa korī bija kāds 
tenors, kuŗš man bieži sūtīja 

pārmērīgi gaŗas un kaligrafiski 
rakstītas vēstules, lūgdams viņu 
noklausīties. Tas, ka viņš savam 
parakstam “Aloizs Luka no 
Cnaimas Morāvijā” vienmēr pie -
vienoja “prima vista un a cappella 
dziedonis”, lika man domāt, ka 
viņš varētu būt pietiekoši mū  zi-
kāls, lai vēl īsajā man atvēlētajā 
laikā līdz uzvedumam paspētu 
iestudēt Loengrīna partiju “no  slē-
puma ansamblim”. Es liku viņam 
ierasties un atklāju, ka man ir 
darīšana ar neapšaubāmi garīgi 
nedaudz īpatnēju, bet izskatīgu 
vidēja vecuma vīrieti ar ļoti skais-
tu balsi un izteiktu mūzikalitāti. 
Mana prasība radīja viņā ko lī -
dzīgu laimes reibonim, un nāka-
majā dienā viņš ieradās atkal, lai 
savu ansambļa partiju korrekti 
nodziedātu no galvas. Es liku 
viņam orķestŗa mēģinājumos klusi 
dungot pie sevis, kamēr mans ie -
naidnieks S. stūrgalvīgi klusēja un 
pārsteidza personālu ar fragmentā 
tik svarīgās Loengrīna balss iz  trū-
kumu. Toties uzvedumā kā “deus 
ex machina” no koŗa rindām 
solistos iznāca “prima vista un a 
cappella dziedonis no Cnaimas”, 
un tādējādi, iespējams, pirmoreiz 
uz skatuves bija divi Loengrīni, 
viens no tiem mirdzošās bruņās 
un apmulsušā klusēšanā iegrimis 
un otrs, kas izskatījās kā dzie dā-
šanas priekā starojošs Grāla bruņ-
niecības nabadzīgs radinieks – 
man tika “noslēpuma ansamblis”, 
S. kungam viņa kolēģu zobošanās 
un nedaudz juceklīgajam otrajam 
Loengrīnam laimīgs piedzīvojums. 
Diemžēl es vairs neatceros, kādas 
sekas bija manam jokam: tā kā uz 
manas mēles nav saglabājusies 
nepatīkama pēcgarša, atliek se  ci-
nāt, ka arī turpmāk viss nori si-
nājās pēc manas gribas, proti, vai 
nu turpmākajās izrādēs no bru-
ņinieku rindām atkal pēkšņi 
parādījās Brabantes Loengrīns 
vai arī S. kungs bija padevīgi 
iemācījies savu ansambli.

Viņa naidīguma dziļās saknes 
lika sevi manīt pat pēc vesela 
gada, kad kādā manis diriģētajā 
“Meistardziedoņu” izrādē viņš 
dziedāja Štolcingu un Evas lomā 
bija mana saderinātā; ar pār-
steigumu vēroju gaŗi stieptajā un 
neveiklajā kopbūtnē otrajā cēlienā 
pašu nedraudzīgāko mīlas pāri 
pasaulē: tur bija Eva, atraidīta 
savās sākotnējās maiguma iz -
paus mēs un ar rezignētu, grīdā 
vērstu skatienu, bija arī Štolcings, 
kuŗš neslēptā, nepārvaramā ne -
tīk smē bija pagriezis viņai mu -
guru. Pēc izrādes beigām di  rek-
tors Balders centās mūsu Štol-
cingam paskaidrot, ka maiga 
izturēšanās pret Evu ietilpst pro-
fesionālajos pienākumos tikpat 
lielā mērā kā atbilstošu nošu 
dziedāšana, liekot viņam saprast, 
ka šajā gadījumā izvēlēts neat-
bilstošs demonstrācijas objekts. S. 
kungs pakļāvās, tomēr es ne  varētu 
teikt, ka nākamajās izrādēs viņa 
mīlīgums būtu izskatījies pa  tie-
sāks nekā pirmizrādē, kuŗas 
valdošā noskaņa bija “bezpa-
jumtnieka naktsmiers uz parka 
soliņa”.

Citādi manas attiecības ar 
teātŗa dziedātājiem bija ļoti sir -
snīgas, daļēji pat draudzīgas, kaut 

gan tika akceptētas un pildītas 
manas dažkārt tirāniskās prasī-
bas – tā, piemēram, aizliedzu ve -
selu nedēļu pirms jauniestudējuma 
vai pirmizrādes dziedātājiem ap -
meklēt saviesīgus pasākumus vai 
vienkārši staigāt apkārt, kam arī 
visi piekrita un kas, cik zinu, 
patiešām tika ievērots, – viņu 
izturēšanās, tāpat kā pārējā per-
sonāla stāja manos ļoti pama tī-
gajos mēģinājumos, bija priekš-
zīmīga, un mēs kopīgi veidojām 
laimīgu, miermīlīgu un sajūs mi-
nātu ģimeni. Ziņot par atse viš-
ķiem iestudējumiem šeit nozī-
mētu krist pārmērībās, tomēr kā, 

māksliniecisko nodomu pama-
totību. Bija arī sīkstas pre  tošanās 
gadījumi, tomēr šādos konfliktos 
es cīnījos līdz galam, ja tika 
risināti svarīgi jautājumi, kuŗos 
sadūrās mūzikas un drāmas 
robežas. Starp citu, pakāpeniski 
attīstīju īpašu spēju paust savas 
vēlmes laipnā un jaukā formā, 
kas režisoram atviegloja pa  kļau-
šanās vai piekrišanas procesu, 
turklāt no manas puses tajā nebi-
ja īpaša aprēķina, vienkārši es 
instinktīvi jutu, ka tā ir pati 
iedarbīgākā metode māksli nie-
ciskā mērķa sasniegšanai.

Pirmās sezonas sākumā, 

iedrošināties sākt, kamēr turpinās 
sarunas. Adjutanta skubinā ju-
mam atbildēju, ka ir jāiestājas 
klusumam, lai es varētu spēlēt. 
Laimīgā kārtā gubernators bija 
pietiekami cilvēcīgs, lai pats piecel-
tos un ar vēziena žestu panāktu 
mieru zālē, pretējā gadījumā 
mana izturēšanās varētu tikt 
iztulkota kā nevērīga attieksme 
pret cara pārstāvi un saņemt 
smagu nosodījumu. Man šķiet, ka 
nekad vēlāk vairs netiku aicināts 
uz šo pili.”

Rīgas publika
Varētu sākt šausmināties par 

gubernatora viesu izturēšanos, ja 
vien Valtera aprakstītā situācija 
Rīgas videi būtu bijusi tik izteikti 
neraksturīga. Trokšņus mūzikas 
baudīšanas brīdī visbiežāk rada 
nevis vīrusa epidēmijas, bet gan 
klausītāju attieksme – par šīs 
pilsētas kādreizējo publiku tās 
radīto trokšņu aspektā zināms ne 
pārāk daudz, tomēr jau ar zi  -
nāmo pietiek, lai izpaliktu asaru 
plūdi par zudušā laika Arkādiju. 
Spilgtu piemēru sniedz 19. gad-
simta slavenākās pianistes Klāras 
Šūmanes koncerts (1844. gada 
26. janvārī / 7. februārī) pie Rīgas 
tirgotāja Jūliusa Bērensa (Beh-
rens), kuŗš savu dzīvi brīvajā 
laikā mīlējis izdaiļot ar kla  vieŗ-
spēles un kompozīcijas studijām. 
Šo studiju laikā acīmredzot arī 
godājamā tirgoņa dzīvesbiedre 
pieradināta pie mākslas gaisotnes 
mājīgā atmosfērā – varbūt pat 
pārāk pieradināta, spriežot pēc 
pazīstamā ieraksta K.  Šūmanes 
ceļojumu dienasgrāmatā.

Bērensa kundzes gara radinie-
ces sastopamas arī Rīgas Pilsētas 
teātŗa vēsturē, radot tajā visai 
omulīgu fona troksni: „Tante 
Marta Šāra stāstīja, ka čaklās 
Rīgas dāmas gājušas uz teātri ar 
lielām rokassomām, dēvētām par 
adīkļa somām. Tikko apsēdušās, 
viņas vilkušas ārā adīkli un, 
adatām naski klabot, nodevušās 
mākslas baudījumam.” Luīze Pan-
 teniusa diemžēl neraksta, cik 
zeķīšu var uzadīt vienā operiz-
rādē un vai, piemēram, V.  A. 
Mocarta darbu iekļāvums pro-
grammā labvēlīgi iespaido adī-
šanas procesa ātrumu un kva-
litāti. Varbūt tantes stāstījums 
par šo tēmu nav bijis pietiekoši 
izvērsts, varbūt Panteniusas kun-
dzes vēlme atcerēties šo stāstu 
vienkārši bijusi vājāka par viņas 
spējām to aizmirst – līdzīgi Val-
teram, kuŗš memuāros aizmirsis 
pieminēt kādu būtisku epizodi 
no savas cīņas pret Rīgas publikas 
trokšņošanu. Avīzē Rigaer An -
non cenblat savulaik pat pub li-
cēti teātŗa direktora L.  Treitlera 
paskaidrojumi par 1898. gada 6.
decembŗa notikumiem N.  Spi-
nelli operas „Lejas ostā” izrādē, 
kas veltīta Nikolaja II vārdadienai 
(protams, ar visu „Dievs, sargi 
Ķeizaru” izrādes sākumā). Va  ka  ra 
svinīgajā noskaņā visai pie  dau-
zīga varēja šķist kapelmeistara 
Valtera demonstratīvā apstāšanās 
operas intermeco atskaņošanas 
laikā, lai tādējādi panāktu klusu-
mu zālē.

manuprāt, īpaši veiksmīgi skatu-
viskā snieguma piemēri lai top 
pieminēti romantiskais un siltais 
Vēbera “Burvju strēlnieks” ar 
manu zilo puķi Agates lomā, 
tāpat drāmatiski piesātinātais 
Maršnera “Hanss Heilings”. Darbi, 
kuŗus izdevās iestudēt, bija Mo -
carta “Dons Žuans” ar d’Andrādi, 
“Figaro”, “Burvju flauta”, Bētho-
vena “Fidēlio”, Čaikovska “Oņe-
gins”, Vāgnera “Valkīra”, “Loen-
grīns”, “Tanheizers”, “Holandietis”, 
Belinčoni ģeniālā priešnesuma 
apgarotā “Karmena”, un kā no -
vitāti es piedāvāju jau no Ķelnes 
laikiem man pazīstamo Spinelli 
operu “Lejas ostā”. 

Režija, lai arī cik primitīva, to -
mēr nedarīja mani tik nelaimīgu 
kā līdz šim. Režisors bija mans 
domubiedrs un priecājās, ka var 
pildīt manas vēlmes. Turklāt Rīgā 
es sāku izjust to nepārvaramo 
tieksmi iejaukties režisora kom-
petencē, kas vēlāk bieži vien dzina 
izmisumā manus līdzstrādniekus 
pie režijas pults un izraisīja dažu 
labu konfliktu. Mana pieklājība, 
lai panāktu dažādas izmaiņas, 
sākotnēji bija pati pilnība, taču 
drīzumā es aizmirsos un pa  kā-
peniski kļuvu tik ļoti pārņemts no 
savām režijas vēlmēm, ka izteicu 
tās personālam tiešā veidā un 
ignorēju režisoru, kuŗš līdz ar to 
nokļuva ne visai patīkamā si  tuā-
cijā. Esot dilemmas priekšā, 
noziegties pret darba garu vai pret 
režisoru, vienmēr izvēlējos pēdējo 
variantu, turklāt ne bez nožēlas 
un vēlākiem samieri nā šanās 
mēģinājumiem – tomēr nevarēju 
rīkoties savādāk. Tas bija kaut kas 
stiprāks par mani. Laimīgā kārtā 
pie režijas pults bieži sastapu 
cilvēkus, kas pa  kļāvās manām 
norādēm vai nu tādēļ, ka juta 
mana iekšējā diktāta spriedzi, 
vai arī tāpēc, ka saskatīja manu 

1898.  gada oktobrī, Gustavs 
Mā lers man piedāvāja pēc 
divgadīgā Rīgas kontrakta bei-
gām, tātad sākot ar 1900.  gadu, 
kļūt par Vīnes Galma operas 
kapelmeistaru. Viņš rakstīja, ka 
līdz tam laikam es jau būšot 
pietiekami nobriedis šādam pos-
tenim, turklāt bez saprotoša ko -
lēģa viņš vairs ilgstoši nespēšot 
darboties, tādēļ pilnībā paļaujoties 
uz mani. Savā sirdī es ilgojos pēc 
Vīnes, bet prāta apsvērumos biju 
pret. Izjutu nepieciešamību vis-
pirms pilnībā nostiprināt savu 
patību, iekams mani atkal no 
jauna pakļautu Mālera spēcīgā 
ietekme. Un vai es Rīgas perioda 
sākumā varēju galvot, ka līdz 
1900.  gadam būšu kļuvis tik 
pārliecināts par sevi? Tādēļ man 
šķita saprātīgi sākotnēji nogaidīt, 
līdz tiek iegūta skaidrība šajā jau-
tājumā, un šādā garā es ne  ap-
domīgi atbildēju Mālera piedā vā-
jumam. Viņš nevēlējās iedziļi nā-
ties manā pozīcijā, jutās vīlies un 
pamests, un tā starp mums radās 
pirmās un vienīgās nesaskaņas, 
kas mani smagi nomāca, tomēr 
nespēja mainīt pieņemto lēmumu.

Neraugoties uz vācisko pilsētu 
un vācu teātri, bija jūtams, ka 
atrodos Krievijā. Biežo svētku 
laikā man ar visu personālu pirms 
operizrādes bija jāspēlē cariskā 
himna, skaista svētku mūzika, kas 
man pat visai labi patika – 
Čaikovskis to ir izmantojis savā 
simfoniskajā darbā “1812. gads”. 
Gubernatora rīkoto pieņemšanu 
laikā reizēm kopā ar dažiem 
teātŗa māksliniekiem tiku uzai ci-
nāts uz pili, un atceros kādu 
pārkāpumu, kas man varēja slikti 
beigties; gubernators bija lūdzis 
kādai dziedātājai atskaņot dažas 
dziesmas un vēlējās, lai es uzstātos 
kā koncertmeistars, bet zālē val-
dīja murdoņa, un es nevarēju 
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Mūsējie rullē!
Otro gadu pēc kārtas uzvara lielākajā ASV smilšu skulptūru čempionātā

Kokles balss izskan pasaulē 

Latvieši Spartanburgas (SC)
starptautiskajā festivālā 

Jelgavas „zelta tēlnieku” ko -
manda Kārlis Īle un Maija 
Puncule izcīnījusi uzvaru vienā 
no pasaulē slavenākajiem smilšu 
skulptūru čempionātiem ASV, 
kur jau 46. gadu Virdžīnijasbīčā 
notiek prestižais Neptūna plūd-
males festivāls, kas ir senākais un 
lielākais Starptautiskais smilšu 

pasaules. Mūsējie Kārlis Īle un 
Maija Puncule jau guvuši starp-
tautiskus panākumus smilšu, le -
dus un sniega skulptūru festivālos 
un čempionātos Kanadā, Ķīnā, 
Japānā, Šveicē, Vācijā, Krievijā, 
Latvijā un citur. 

Mākslinieki skulptūru ar no -
saukumu “Asni” šoreiz izvēlējās 

visstiprākie. Iedvesma skulptūrai 
smelta no pavasaŗa maigajiem 
dzinumiem, kas, tiecoties uz 
augšu, spēj izlauzties caur biezu 
zemes kārtu, akmeņiem un pat 
betonu. Žūrijas īpašu ievērību 
izpelnījās smalki niancētā virs-
mas apstrāde, kas jutekliski at  spo-
guļo ziedlapu maigo trauslumu 

tākajiem tēlniekiem, kā arī iemī-
ļots un vairākkārtējs Jelgavā no -
tiekošo skulptūru festivālu dalīb-
nieks un mākslinieciskais vadī-
tājs. ASV konkursā K. Īle piedalās 
jau piekto reizi.

Iepriekšējos čet rus gadus, 
piedaloties individuālo skulptūru 
katēgorijā, gūtie panā kumi:

Kopš 2008. gada latviešu telts 
atrodama  ik gadu oktobŗa pirmās 
sestdienas rīkotā Spartanburgas 
(SC) starptautiskajā festivālā kopā 
ar apmēram 40 citu tautību pār -
stāvētām teltīm. Katras valsts pār-
stāvji izrāda un stāsta par to, kas 
raksturo viņu valsti 15 tūkstošiem 
festivāla apmeklētājiem. Daudzi 
no viņiem interesējās, piemēram, 
par velotūrisma iespējām Latvijā, 
citi – par universitātes līmeņa 
basketbolistu izmaiņas program-
mām, daži bija dzirdējuši par 
Baltijas ceļa trīsdesmit gadu jubi-
leju. Vairumā jautājumi tomēr 
bija – ,,kur ir tā Latvija, kādā 
valodā tur runā, un – vai jūs pār-
 dodat šīs adītās zeķes?” Augstu 
atzinību guva greznie tautastērpi, 
kuŗos staigāja Brigita Balaram, 
Sarmīte Robinson, Silvija Ro   bin-
son un Liene Kukaine. Vēsā rīta 
pusē smidzinošā lietuiņa dēļ, rai-

bie cimdi un zeķes ļaudis mu di-
nāja uz aizsapņošanos par dienu pie 
kamīna un karstas tējas tasītes. 
Ar tieši šo nogali ru  de nīgais laiks 
bija aizdzinis neparasti karstā sep -
tembŗa (95˚+F!) dienas, un ar to 
latviešu tautai raksturīgie siltie ap -
ģērbi tika apmeklētāju apskausti...

Attēlā – Latvieši sastājušies fes-
tivāla tautību parādē, kuŗā Lat-
vija izcelta par to, ka tajā ir 12 
tūkstoši upju!

No kreisās, priekšā: Lauris 
Kukainis, Anda Kuzmina, Vilis 
Kukainis, Silvija Robinson, Sar-
mīte Robinson, Braiss Robinson, 
Mikus Kukainis. No kreisās, aiz  -
mugurē: Kathleen Mecs, Ai  vars 
Mecs, Andris Balaram, Brigita Ba -
la ram, Braiens Balaram, Džeimss 
Robinson, Elizabete Si  mmons, 
Mārtiņš Eglājs, Kevins Robin-
son, Liene Kukaine, Roberts 
Kukainis.

gulis”( Mirror of time). Otrā vieta 
un skatītāju balsojuma balva; 

2017. gads – darbs “Ļauj man 
lidot”(Let me fly). Mākslinieku 
balsojuma balva;

2018. gads – darbs “Punktu 
pielūdzēji”( Worshipers of points). 
Pirmā vieta un Neptūna karaļa 
balva.

Jelgavniekiem un pilsētas vie-
siem vēl pavisam nesen Pasta 
salas smilšu skulptūru parkā ir 
iespēja apskatīt abu mākslinieku 
īpaši šī gada smilšu skulptūru 
festivālam veidoto demo skulp-
tūru – vērienīgo Ēģiptes pira mī du. 
Bet jau nākamā gada februārī, 
iespējams, mākslinieku prasmes 
varēsim novērtēt jau 22. Starp-
tautiskajā ledus skulptūru fes ti-
vālā, kas Jelgavā norisināsies no 
7. līdz 9. februārim. Tāpat atgā-
dinām, ka sākusies mākslinieku 
pieteikšanās 2020. gada ledus 
skulptūru festivāla konkursā – 
vairāk www.festivali.jelgava.lv.skulptūru čempionāts. Konkurss 

ik gadu pulcē 32 talantīgākos un 
veiklākos smilšu tēlniekus no vi  sas 

veidot ar sirreālistisku ievirzi, 22 
tonnās smilšu filozofiski apspē -
lējot ideju, ka vismaigākie asni ir 

un saplaisājušas zemes raupjumu.
Kārlis Īle ir viens no Latvijas 

labākajiem un panākumiem bagā-

2015. gads – darbs “Tango uz 
mūžu”(Tango for ever). 

2016. gads – darbs “Laika spo-

Šī gada 3.–6.  oktobrī Heister-
bergā (Vācijā) risinājās vēl nebijis 
notikums: koklēšana un ar folk-
loru saistītas aktīvitātes trīs dienu 
gaŗumā, piedaloties 40 kokles-
mīļiem no 8 valstīm (Vācijas, 
Austrijas, Luksemburgas, Zvied-
rijas, Beļģijas, Latvijas, Francijas, 
Spānijas) un kokļu spēles un 
folkloras jomas elitei, proti, kok-
les spēles klasiķim, LU profe-
soram, grāmatas “Kokles un 
koklēšana Latvijā” autoram Val-
dim Muktupāvelam, kokles spē-
les virtuozei, etnomūzikoloģei, 
kokles vārda nesējai pasaulē 
Laimai Jansonei, folkloras kopas 
Kokle vadītājai, bērnu folkloras 
kustības virzītājai Latvijā, kokles 
skolotājai Dinai Liepai, etnomū-
zikoloģei, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas tradicio nā-

lās dziedāšanas pedagoģei Zanei 
Šmitei un filozofei, Latvijas Stāst-
nieku asociācijas valdes priekš-
sēdei, folkloras festivālu “Pulkā 
eimu, pulkā teku” un “Baltica” 
režisorei Mārai Mellēnai.

Tas vien, ka divus mēnešus 
pirms nometnes sākuma brīvu 
vietu jau vairs nebija, liecina par 
kokles aktuālitāti latviešu dia-
sporā un lielo interesi par to. 
Populārizēt koklēšanas tradiciju 
diasporas kopienās ir arī apvie-
nības “Vakareiropas koklētāji” 
pamatideja un mērķis. Tā jau gan-
 drīz trīs gadus apvieno Ei  ropā 
dzīvojošus koklētgribētājus, rī -
kojot mācības, koncertus, saspē-
lēšanas un pat ierakstot savu CD. 
Arī šajā nometnē tiks ritināts 
Vakareiropas koklētāju dziesmu 
pūrs un apgūtas jaunas prasmes.

Lai kokles spēli padarītu pie-
vilcīgu visiem interesentiem, mā   -

jaunie koklētāji un prasmīgie 
spēlētāji. Bagātīgā nometnes pro-

spēles technikas uzlabošanai, 
im provizācijas un tradicionālās 
dziedāšanas paraugstundas, bet 
arī tautasdziesmu stāstus, kopēju 
zaptēšanu, draudzēšanos mūzikā 
un vakarēšanu. Nometnes ietva-
ros tiks rīkota arī diskusija “Es 
esmu latvietis. Latviskā identitāte 
un pilsoniskā apziņa”, tā rosinot 
nometnes dalībniekus vēlreiz iz -
vērtēt savas latvietības pamat-
vērtības.

Projekts tiek īstenots, sadar-
bojoties vairākām latviešu bied-
rībām (Berlīnes latviešu bērnu 
un kultūras biedrībai, Frank-
furtes latviešu biedrībai, Luksem-
burgas latviešu asociācijai, Itali-
jas un italiešu Šveices latviešu 
biedrībai) un balstoties uz ap -
vienības “Vakareiropas koklētāji” 
iestrādēm.                                Red.

cības notiks šādās grupās: pil-
nīgie iesācēji, mūžīgie iesācēji, 

gramma sola ne vien nodarbības 
koklēšanas prasmju attīstīšanai, 



LAIKS 72019. ga da 19. oktobris – 25. oktobris

 LIGITA KOVTUNA

Helmars Rudzītis ar grāmatu saiņiem
// FOTO: pirmpublicējums

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

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls, 
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ik -
viena tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku retu-
mu Latvijā...

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laiž klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām 
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptver nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus 
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, 
būs objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu 
interesentiem un pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt 
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

Jauna grāmata ceļā pie jums!

Svētdien, 17.novembŗa pēcpusdienā 3:30 p.m. tiksimies pie viņu kapavietas 
Greenwood Cemetery, 500 25th St.Bklyn. Section 109 # 38173!

Ik svētdienu no plkst. 1:00 līdz 3:00 p.m. iespējama vēsturiska tūre ar troleju 
pa Grīnvudas kapsētu (cena – 20,– dolari). Vairāk informācijas google – 

Greenwood Cemetery Historic Trolle Tours.
Uz tikšanos!

“PIEMINĒSIM HELMARU UN AUSTRU RUDZĪŠUS 
LAIKA 70. GADSKĀRTĀ!

Sestdien, 16. novembrī, 2:00 p.m. 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 
baznīcā, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY, 
18. novembŗa akts. Programmā:

• Svētku koncerts ar Valdi un Rūtu Muktupāveliem 
“Mani balti bālēliņi” – veltījums senajām un mūsdienu 
baltu tautām, kultūras biedrības TILTS izkārtojumā;

• Ņujorkas draudzes skolu priekšnesumi;
• Atvērsim Helmara Rudzīša grāmatas “Manas dzīves 

dēkas” atjaunoto  izdevumu angļu valodā “The Adven-
tures of My Life”, piedaloties avīzes Laiks redaktorei 
Ligitai Kovtunai un izdevējai Dacei Rudzītei.

Par „globālo latvieti” Helmaru Rudzīti
Latviešu biznesa vēsturi nevar 

uzrakstīt, nepieminot Helmaru 
Rudzīti! Ja runā, ka latviešiem 
„veikali” nepadodas, tikai dzie-
dāšana un dejošana, tad Ru  dzī-
tis šo mītu apgāž. Viņam pie -
mita ne vien tas, ko sauc par 
„biznesa ķērienu”, bet arī laba 
nojauta un tālredzība. Turklāt – 
apvienojumā ar pamatīgu kul-
tūras bazi, ar izpratni par lite-
rātūras, mūzikas un tēlotāj māk-
slas vērtībām un to pārzināšana. 
Ikvienu situāciju, kādā Helmars 
nonāca savas raibās dzīves ceļā, 
ikvienu personību, ko satika, 
viņš prata padarīt par savas per-
sonības bagātību. Un, būdams 
apsviedīgs vīrs, ikvienam prata 
palīdzēt un atbalstīt. Tāpēc arī 
visa mūža gaŗumā baudīja cil-
vēku cieņu un atzinību. Jau 
nonācis dīpīšu nometnē Eslin-
genā, Vācijā, 40. gados, Rudzītis 
izdeva Laiks. Latviešu Mēneš-
raksts, kuŗā publicēja bēgļu 

to maksājot labus honorārus. 
Ne jau tikai Anšlavs ‒ vai visi 
rakstnieki un dzejnieki no pēc-
kaŗa gadu trimdas „krāšņākā 
zieda” atrada iespēju tikt pie 

Īpašs stāsts ir par Rudzīti un 
Marisu Vētru, kam pateicoties, 
Rudzīšu ģimene paglābās no 
izsūtījuma uz Sibiriju. Mariss 
vēlāk kļuva par meitas Jalnas 
krusttēvu. Savukārt dēls Lotārs 
nopelnīja iespēju kļūt par avīzes 
Laiks izdošanas darba turpi nā-
tāju. Es uzsveru ‒ nopelnīja, jo 
kā tas biznesā klājas, Lotāram 
Laiks bija jāatpērk. 

Ak, Dievs, vēl taču nepie mi-
nēts Bellacord,  kas no 1931. līdz 
1941. gadam ražoja skaņuplates 
(kādubrīd arī eglīšu rotājumus)! 
Un arī šis darbs ir zelta burtiem 
ierakstīts Latvijas kultūras vēs-
turē.

Bet ‒ par visu to lasiet jaunajā 
grāmatā – H. Rudzīša „Manas 
dzīves dēku” atjaunotajā izde-
vumā angļu valodā. Tas ir viens 
aizraujošs dokumentāls stāsts 
par to, kā latviešu uzņēmējs 
savai tautai visdrāmatiskākajā 
gadsimtā spējis strādāt un dzī-
vot, pavisam reāli, materiāli un 
garīgi ceļot savas tautas visdār-
gākās vērtības.

„Manas dzīves dēkas” man 
personiski ir kā rokasgrāmata ‒ 
ikdienas darbos un svētkos, kad 
pietrūkst pacilātības, dzīves-
prieka, citkārt pat ticības. Gan 
Jalna, gan Dace un Diāna man 
teikušas: „Jūs ar Helmaru labi 
saprastos.” Tas man ir liels kom-
pliments. Un es labā nozīmē 
apskaužu Rudzīšu dzimtu visās 
tās paaudzēs par to, ko viņi 
saņēmuši savā garīgajā man-
tojumā. Tagad ir modē apzī-
mējums „globālais latvietis”. 
Helmars Rudzītis tāds bija jau 
aizvadītajā gadsimtā.

gaitās nonākušo latviešu literātu 
sacerējumus, illustrējot tos ar 
mākslinieku darbu reproduk ci-
jām, turpināja izdot pirmskaŗa 
Rīgā dibinātā apgāda Grāmatu 
Draugs grāmatas. Tikko iedzī-
vojies Amerikā, kur Rudzīši 
ieradās 1949. gada aprīlī, izdo-
māja un īstenoja savas dzīves 
pašu nozīmīgāko „biznesa pro-
jektu”‒ Amerikas latviešu  laik-
rakstu Laiks, kuŗam šogad no -
vembrī aprit 70 gadu. Drīz pēc 
Laika nākšanas klajā tapa jauna 
iecere, kas īstenojās 1951. gadā, ‒ 
Laika Mākslas kalendārs, kas vēl 
šodien atrodams vai visās Ame-
rikas latviešu mājās. Un iecere 
bija ne tikai nopelnīt naudu, bet 
arī ‒ populārizēt, neļaut aiziet 
aizmirstībā latviešu kultūrai. 
1951. gada martā milzu panā-
kumus piedzīvoja komponista 
Bruno Skultes uzveduma „Dievs, 
Tava zeme deg!” atskaņojums 
lepnajā Bruklinas opernama 

Lielajā zālē. Jā, Helmaram bija 
augstas prasības attiecībā uz 
ikviena darba, pasākuma, arī 
sadzīves kvalitāti ‒ viņam vaja-
dzēja pašu labāko!

IEVAS AUZIŅAS SZENTIVANYI 
GRĀMATA

„CELMUS LAIDA MĀKOŅOS“

Šī grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast,
kā mūsu senči tika galā ar bēdām, likstām un grūto 
darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, 
to izsakot tautasdziesmās.

Grāmata noderēs gan jauniešiem, gan arī 
nobriedušiem lasītājiem.

Cena: 25,– USD

Diezin vai būtu uzplaucis 
rakst nieka Anšlava  Eglīša lite-
rārais talants, ja Rudzītis viņa 
darbus un arī publicistiskos 
rakstus nebūtu ievietojis Laika 
slejās un izdevis grāmatās, par 

lasītājiem, pateicoties Helma-
ram Rudzītim. Līdz pašām mūža 
beigām viņš aizkustinoši rūpē-
jās par dzejnieci Elzu Ķez beri, 
kuŗa nebija radīta prak tiskai dzī-
 vei... Rudzītis to spēja saprast.
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BRIGITA 
ZUTERE

JELGAVAS BIG BAND CIEMOS PIE 
VAŠINGTONAS TAUTIEŠIEM

Par LU Goda doktoru kļūst Pauls A. Janmeijs
man pašam ir iespēja sniegt at -
balstu. Apzinos, ka tagad arī es pats 
varu palīdzēt kādam studentam 
viņa studiju laikā.” 2019. gadā 
pirmo stipendiju saņēma LU 
FMOF Fizikas bakalaura studiju 
programmas absolvente Antra 
Gaile, aizstāvot izcilāko baka-

ram ir neticami augsts Hirša 
indekss (h-index = 104), objek-
tīvi parādot nozīmīgo zinātnisko 
pienesumu starptautiskā līmenī. 

Janmeiju dzimtas saknes mek-
lējamas Kurzemē, Kuldīgas 
pusē. Paula Janmeija vecāki ir 
dzimuši Latvijā, bet liktenis tos 
saveda kopā bēgļu nometnē 
Vācijā. Tālāk jau ceļi veda uz 
Klīvlandi, ASV, kur dibināja ģi -
meni. Profesors jau vairāk ne    kā 
20 gadus sadarbojas ar LU pēt-
niekiem, strādājot pie kopīgu 
pub likāciju sagatavošanas tā -
diem prestižiem izdevumiem kā 
Physical Review Letters, Journal 
of American Chemical Society un 
citiem. Līdztekus zinātniskai sa -
darbībai šūnu bioloģijā Pauls A. 
Janmeijs devis nozīmīgu iegul-
dījumu LU Magnētisku, mīkstu 
materiālu laboratorijas mate-
riālās bāzes veidošanā un LU 
pētnieku pieredzes apmaiņas vei -
cināšanā. Zinātniskā sadar bība 
ar profesoru joprojām turpinās.

Latvijas Universitātes (LU) Goda 
doktors ir viens no augstākajiem 
zinātniskajiem goda nosauku-
miem Latvijā. Septembŗa nogalē 
LU 100. gadadienai veltītajā svi -
nīgajā Senāta sēdē tika sumi-
nāts arī latviešu izcelsmes Pen-
silvānijas Universitātes profe-

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

sors Pauls Alberts Janmeijs (Paul 
Albert Janmey), saņemot LU 
Goda doktora zīmi par atbalstu 
Latvijas pētniecības iz  augsmei 
un auglīgu sadarbību ar LU 
Fizikas, matēmatikas un opto-
metrijas fakultāti (FMOF).

LU Goda doktora gradu piešķiŗ 

personai, kuŗai ir zinātņu doktora 
vai tam pielīdzināms zinātniskais 
grads par sevišķiem nopelniem 
un sasniegumiem zinātniskajā 
darbībā, ievērojamu ieguldījumu 
LU attīstībā, starptautiskās atpa-
zīstamības un prestiža veici nā-
šanā.

Profesors P. A. Janmeijs ir līdz 
šim lielākais mecenāts, kuŗš at -
balsta talantīgākos fiziķus, ziedo-
jot Dr. fiz. Kaspara Ērgļa pie  mi-
ņas stipendijai. Pats studiju laikā 
Oberlīnas kolledžā saņēmis sti-
pendiju, un šis atbalsts lielā mērā 
ir sniedzis iespēju iegūt augstāko 
izglītību un veidot veiksmīgu 
karjeru zinātnē. Sarunā ar LU 
fondu prof. Janmeijs stāsta: “Tagad 

laura darbu eksperimentālajā 
fizikā. Viņa šobrīd turpina ma -
ģistrantūras studijas LU. 

Patlaban prof. Janmeijs strādā 
Pensilvānijas Universitātes Perel-
mana medicīnas skolā. Pasaulē 
plaši pazīstams ar pētījumiem 
bioķīmijā un biofizikā. Prof. Jan-
meija vērienīgajā portfolio ir 
300 zinātniskās publikācijas, 49 
apskati un 16 patenti. Pro fe so-

Profesors Pauls Alberts Janmeijs saņem LU Goda doktora zīmi

Vašingtonas latviešu centrā 
Rokvilē, MD, kur svētdienas 
rītos pulcējas skolēni un baz nī-
cēni, 6. oktobrī bija dzirdamas 
neierastas skaņas – iedūdojās 
saksofoni, iedziedājās trompetes, 
ietinkšējās bungu šķīvji. Dažas 
stundas vēlāk šīs skaņas no skolas 
telpām nama lejas stāvā pa  cēlās 
stāvu augstāk un saplūda kopā 
varenā 17 instrumentu korī.

Jelgavas Big Band mūziķi bija 
ieradušies Vašingtonā jau pāris 
dienu pirms tam un ar Latvijas 
vēstniecības rīkotu koncertu 
iepriecinājuši starptautisku pub-
liku Organization of American 
States zālē. Viņu mūzicēšanu 
klausījās diplomāti, kā arī džeza 
entuziasti no Latīņamerikas ze -
mēm un vietējie pilsētnieki, kuŗu 
acīs Latvijas tēls neapšaubāmi 
iemirdzējās spožāk. Izguldināti 
vietējo tautiešu mājās, nākošajā 
dienā mākslinieki apmeklēja sla -
venākās vietas Vašingtonā, ie -
skaitot Kongresa bibliotēku, kur 
Latvijas vēstniecība viņiem bija 
izkārtojusi īpašu apskati. Diena 
aizskrēja, iepazīstoties ar ASV 
galvaspilsētu un izbaudot vietējo 
tautiešu viesmīlību. Būtu bijis 
prātīgi atpūsties, jo priekšā vēl 
stāvēja koncerts latviešu centrā 
Rokvilē. 

Taču Jelgavas Bigbenda mūziķi 
vēlējās dot visu iespējamo no 
savas puses. “Izgulēsimies lid-
ma šīnā!” viņi teica un svētdienas 
rītā traucās uz latviešu namu, lai 

meistarklases ietvaros tiktos ar 
latviešu skolas skolēniem. Tā kā 
liela daļa ansambļa mūziķu savā 
ikdienā ir arī mūzikas skolotāji, 
tad viņi prata saistoši pastāstīt 
skolas bērniem par saviem 

VILNIS
BAUMANIS

lētos un draudzes dziedātos 
korāļus.

Pirms koncerta viņi iebaudīja 
brangas pusdienas, ko bija sarū-
pējušas allaž gādīgās Vašingtonas 
latviešu saimes dāmas, kas kārtīgi  

Bigbends parādīja savu profe sio-
nālo varēšanu. Ansambļa tīrā un 
disciplinētā mūzicēšana liecināja 
par diriģenta Raita Ašmaņa spē-
jām saliedēt mūziķus izcilā vie-
nībā, kas jau 30 gadu koncertējusi 

Bigbenda mūziķi Vašingtonas latviešu skolā // FOTO: Pēteris Alunāns

jas. Ar mīlīgu tembru vīrišķīgos 
instrumentālistus papildināja 
vo  kāliste Elīza Baķe.

Bigbenda un džeza mūzikas 
stils, tāpat kā vīns vai austeres, 
prasa no baudītāja zināmu ieju-
šanos un pieradināšanos. Jāie-
klausās instrumentu sarunās, 
dažkārt skaļi satrauktās, dažkārt 
klusi glāstošās, bet vienmēr pul-
sējošā ritmā, kas liek pašam ne -
manot viegli pasist ar kāju pa 
grīdu vai sist knipjus ar pirk-
stiem. Šādu mūziku klausoties, 
neizbēgami prātā nāk 1930  un 
1940.  gadu kinofilmās redzētie 
skati, kur plašās, lustrotās zālēs 
pie līdzīgu orķestŗu skaņām šū -
pojas dejas pāri, dažkārt sastā-
damies pie skatuves un aplau-
dēdami virtuozajiem solistiem. 
Arī Vašingtonas tautieši, kaut 
palikdami savās vietās pie zie -
diem izrotātiem galdiem, ar 
skaļiem aplausiem cildināja jel-
gavniekus, (kuŗu liela daļa dzī-
vojot citās Latvijas pilsētās). 

Koncerta noslēgumā klausītāju 
jūtas mazliet sakustināja Elīzas 
nodziedātā Čikāgas piecīšu dzies-
ma “Mūsu mīlestība”, par sa  tik-
šanos atkal kaut kad – kaut kur. 
Prātā ielavījās doma par mūsu 
izkliedēto tautu. Bet tai pašā laikā 
to apklusināja apziņa, ka pasaule 
kļuvusi mazāka, un Jelgava no 
Vašingtonas nemaz nav tik tālu. 
Paldies Jelgavas Bigbenda māk-
sliniekiem par ap  ciemojumu!

instrumentiem un nodemonstrēt 
to īpatnējās balsis. Skolēniem pat 
radās iespēja izmēģināt roku or -
ķestŗa diriģēšanā! Vēlāk atsevišķi 
Bigbenda mūziķi piedalījās diev-
kalpojumā, skaisti papildinādami 
ērģelnieka Egona Pļavnieka spē-

paēdina arī skolēnus un sarī-
kojumu apmeklētājus. Kad Lat-
vijas džeza mākslinieki kāpa uz 
skatuves, viņus ar draudzīgiem 
aplausiem sveica pilna zāle Va -
šingtonas un apkārtnes tautiešu. 
Jau ar pirmajām skaņām Jelgavas 

dažādās pasaules malās, gūstot 
apbalvojumus pazīstamos kon-
kursos. Programmā ietilpa gan 
tradicionāli bigbenda gabali, gan 
Raimonda Paula dziesmu aran-
žējumi, gan tādi, kuŗos slēpās 
latviešu tautasdziesmu melodi-
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***
Mariss Jansons atsāk koncertēt 
un saņem Opus Klassik balvu
Pēc sešu mēnešu pārtraukuma 

pasaulslavenais latviešu maestro 
Mariss Jansons atkal stājies pie 
diriģenta pults un pagājušajā ne -
dēļā Minchenes Herkulesa zālē 
jau aizvadījis divus brīnišķīgus 
koncertus kopā ar savu Bavārijas 
Radio simfonisko orķestri. 13. ok  -
tobrī maestro vārds tika cildināts 
Berlīnē, kur norisinājās Opus 
Klassik balvas pasniegšanas cere-
monija – Jansonam šī balva pie-
šķirta par mūža ieguldījumu.

Mariss Jansons un Gunda Vai vo-
de 11. oktobra vakarā pēc kon -
certa Herkulesa zālē Min chenē

Latvijas Radio 3 “Klasika” di -
rektore Gunda Vaivode, kuŗa 
Min  chenē apmeklējusi 11. okto-
bra koncertu un pēc tā tikusies ar 
pa  šu maestro, sacīja, ka Opus 
Kla  ssik ir slavenās ierakstu balvas 
Echo Klassik pēctece, kas jauno 
nosaukumu ieguvusi pēc 2017. 
gada skandala, kad balva tika 
piešķirta diviem vācu reperiem 
Kollegah un Farid Bang par albu-
mu “Jauns, brutāls, izskatīgs 3” 
(Jung, Brutal, Gutaussehend 3 / 
Young, brutal, handsome 3) ar 
antisemītiskiem tekstiem.

Echo Klassik balvu saņēmuši 
daudzi mūsu mākslinieki – Elīna 
Garanča, Andris Nelsons, Baiba 
Skride, Aurēlija Šimkus, Iveta Ap -
kalna un vēl citi mūziķi. Kopumā 
Latvijas mūziķiem, pēc wikipedia.
org ziņām, Echo Klassik balva 
piešķirta 26 reizes.

***
Technoloģiskā progresa 

izaicinājumi
Valsts prezidents, piedaloties 

13 parlamentāro Eiropas Savie nī-
bas (ES) dalībvalstu prezidentu 
sanāksmē (t. s. Arajološas sanāk-
smē) Atēnās uzsvēra, ka Eiropas 
drošībai svarīgi temati līdztekus 
aizsardzībai ir kiberdrošība, kli-
mata jautājumi, kā arī mazo valo-
du nākotne.

Pēc prezidenta sacītā, technolo-
ģiskais progress rada lielas iespē-
jas publiskajā telpā un arī valstu 
digitālo pakalpojumu jomā, to -
mēr tas nozīmē arī iespējamu 
kiberapdraudējumu un izaicinā-
jumus starptautiskajai likumdo-
šanai tikt līdzi laikam. Tāpat pie-
minams apdraudējums, ko dažā-
dā veidā var radīt klimata pār-
mai ņas. “Drošība maksā, bet tas 

ir mūsu visu Eiropas valstu in  te-
resēs,” izteicās prezidents. Sa  nāk-
smes noslēgumā Valsts prezi-
dents Egils Levits rosināja ES da -
lībvalstis tuvāko piecu gadu laikā 
apsvērt ES pamatlīgumu atjau-
nināšanu atbilstoši laikmeta v a-
jadzībām ārlietu, drošības un 
citās jomās. E. Levits uzsvēra: 
“Kopš Lisabonas līguma pieņem-
šanas ir pagājuši 10 gadu, un laik-
meta modernie izaicinājumi liek 
atjaunināt ES pamatlīgumus at -
bilstoši mūsdienu reālitātei.”

*
Valsts prezidents Egils Levits 

Atēnās, tiekoties ar Atēnu mēru 
Kostu Bakojani, saņēma Atēnu 
pilsētas goda medaļu.

Saņemot Atēnu pilsētas augsto 
novērtējumu, Valsts prezidents 
uzsvēra, ka ir gods saņemt to no 
pilsētas valstī, ko sauc par demo k-
ratijas šūpuli. Egils Levits arī 
atzīmēja, ka savulaik, lasot grieķu 
filozofa Tukidīda darbus, ir pār-
domājis viņa sacīto par vairāku-
ma varu demokratijā. Tāpat Valsts 
prezidents sacīja, ka savulaik, 
strā dājot pie Latvijas Admi nis trā-
tīvā procesa likuma, ir iepazinies 
ar Grieķijas atbilstošo likumu un 
daudz atzīstamu lietu pārcēlis 
Latvijas praksē.

***
Kopīga izpratne par Eiropai 

būtiskiem jautājumiem
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī uzņēma V. E. Zviedrijas 
Karalistes parlamenta (Riksdāga) 
priekšsēdi Andreasu Norlēnu  un 
parlamenta deputātu delegāciju. 
Sarunā abas puses pauda gan da-
rījumu par visai aktīvo divpusējo 
sadarbību polītiskajā, ekonomis-
kajā, izglītības u. c. jomās, tāpat 
kopīgo izpratni par tādiem iz  ai-
cinājumiem kā klimata pār mai-
ņas un reģionālā drošība.

A. Norlēns uzsvēra, ka, lai arī 
Zviedrija ir viens no lielākajiem 
Latvijas tirdzniecības partne -
riem, Zviedrija ir ieinteresēta vei-
dot vēl ciešākas saites šajā jomā. 
E. Levits no savas puses ļoti at -
zinīgi novērtēja Rīgas Ekono mi-
kas augstskolas 25 gadu darbību 
Latvijā, sniedzot augstvērtīgu iz -
glītību studentiem. Tikšanās laikā 
tika augsti novērtēta Baltijas un 
Ziemeļvalstu ciešā sadarbība da -
žādos formātos, kas intensificē-
sies atbilstoši mūsdienu Eiropai 
būtiskiem jautājumiem. Abas 
puses apspriedās par likuma va -
ras nozīmību Eiropas Savienībā 
(ES) un tā stiprināšanas iespējām 
dalībvalstīs. 

E. Levits un A. Norlēns ap -
spriedās par drošības situāciju 
Baltijas jūras reģionā. Valsts pre-
zidents atzīmēja, ka Latvijai ir 
labi attīstīta ekspertīze par dro-
šības situāciju un hibrīddrau-
diem. Tāpat E. Levits augsti no -
vērtēja NATO un ES centra cīņai 
ar hibrīddraudiem Helsinkos un 
STRATCOM centra darbību ko -
pīgo izaicinājumu risināšanā.       
E. Levits pateicās par A. Norlēna 
piedalīšanos Rīgas konferencē 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kas ir viena no redzamākajām re -
ģionālajām ikgadējām drošības 
un ārpolītikas konferencēm. Pār-
runājot ES – Krievijas, ES – Uk -
rainas attiecības, tika pausts Lat-
vijas un Zviedrijas atbalsts Uk -
rainas territoriālajai integritātei.

***
Latviju oficiālā vizītē apmeklē 

Ukrainas prezidents 
16. oktobrī Latvijā oficiālā vi  zī-

tē viesojās Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis (H. E. Mr 
Volodymyr Zelenskyy) ar kundzi 
Olenu Zelensku (Mrs Olena Ze -
lenska). 

Volodimirs Zelenskis

Vizītes laikā notika oficiālā Uk -
rainas prezidenta un kundzes sa -
gaidīšanas ceremonija laukumā 
pie Rīgas pils, svinīgā ziedu nolik-
šanas ceremonija pie Brīvības pie-
minekļa. Tikšanās laikā Rīgas pilī 
Latvijas Valsts prezidents ar Uk -
rai nas prezidentu pārrunāja abu 
valstu attiecības, Eiropas Sa  vie  -
nības un Ukrainas attiecības, kā 
arī apsprieda Triju jūru ini ciātīvu.

Ukrainas prezidents tikās ar 
Saeimas priekšsēdi Ināru Mūr-
nieci, viņam bija saruna ar Mini s -
tru prezidentu Krišjāni Kariņu. 
Vizītes turpinājumā Volodimirs  
Zelenskis apmeklēja Rīgas Ukrai-
ņu vidusskolu, Latvijas Okupā ci-
jas mūzeju, aplūkoja pieminekli, 
kas veltīts ukraiņu dzejniekam 
un māksliniekam Tarasam Šev-
čen ko, un tikās ar ukraiņu dia -
sporas pārstāvjiem, kā arī atklāja 
piemiņas plāksni, godinot pirmās 
Ukrainas Tautas Republikas di p -
lo mātiskās misijas Rīgā izveidi 
1920. gadā.

Šis gads Ukrainā ienesa lielas 
pārmaiņas. Aprīlī notikušajās pre-
 zidenta vēlēšanās uzvarēja Zelen - 
s kis un nomainīja amatā  Petro 
Porošenko.  Dažus mēnešus vēlāk 
jaunais prezidents savu panākumu 
nostiprināja parlamenta vēlēša-
nās. Viņa partijai “Tautas kalps” 
tagad ir pārliecinošs vairākums 
Augstākajā radā. Polītikas apskat-
nieku ieskatā tas ir milzīgs uzti-
cības kredīts. liela atbildība un 
visi ar to saistītie riski. Ukrainas 
neatkarībai šobrīd nav ne ASV, 
ne NATO, ne ANO garantijas. 
Ga  rantija ir pati ukraiņu tauta. 
Tieši ukraiņu tautas griba sa  gla-
bāt savu valsti, tās kaŗavīru varo-
nība 2014. gadā apturēja Donba -
sa separātistu un viņu Krievijas 
atbalstītāju tālāku virzību Ukrai-
nas territorijā.        

***
Latvijā norisināsies vērienīga 
konference “Redzi nākotni”
Latvijas Universitātes Dabas zi -

nātņu akadēmiskajā centrā 20. ok -
tobrī notiks konference par re -
dzes aprūpi – “Redzi nākotni (See 
The Future)”. Paredzēts, ka kon-
ference, vienkopus pulcējot teju 
200 ekspertu un jomas pārstāvju – 
optometristus, oftamologus, kā 
arī optometrijas un oftamoloģijas 
studentus un citus interesentus, 
meklēs atbildēt uz jautājumu: 
kāda ir 21. gadsimta redzes ap -
rūpe un kādi izaicinājumi mūs 
sagaida? Konferences apmeklē tā-
jiem būs iespēja uzzināt par 21. 
gadsimta risinājumiem redzes 
ko  rekcijā, acs dzīves ciklu, kā arī 
sīkāk uzzināt par technoloģijām 
nozarē.

***
Kollekcijas monēta 

“Meža veltes”
17. oktobrī Latvijas Banka lai-

dīs klajā sudraba kollekcijas mo -
nētu “Meža veltes”. “Latvijas dabai 
veltītā monēta ir vēstījums par 
Latvijai raksturīgām un populā-
rām vērtībām un tradicijām, ku -
ŗas veido piederības sajūtu Lat-
vijai un vieno tās iedzīvotājus. 
Monēta veidota, godinot Latvijas 
mežus, to sniegtās veltes un ar 
mežu saistītās tradicijas (sēņo ša-
na, ogošana u.c.),” skaidroja bankā.

Tāpat tiek uzsvērts, ka sēnes ir 
sena un liela plaši izplatītu orga-
nismu grupa, kam dabā ir ļoti 
liela nozīme, jo sēnes barībā iz -
manto daudzi meža dzīvnieki, 
bet to augļķermeņos dzīvo ku  kai-
ņu kāpuri. Sēņu lasītāju tikums 
daudzveidīgi apliecināts jau lat-
vju dainās. Literātūrā aprakstīts 
vairāk nekā 70 tūkstošu sēņu 
sugu, bet to klasifikācija vēl ar -
vien nav pabeigta. Latvijā konsta-
tēti vairāk nekā 4ooo sēņu sugu, 
tai skaitā 51 ir aizsargājama, 33 ir 
indīgas, halucinogēno sēņu apriti 
aizliedz likums, bet ēdamas ir 
aptuveni 270, taču sēņotāji parasti 
pievēršas 20 – 30 no tām. Kollek-
cijas monētas “Meža veltes” gra-
fiskā dizaina autori ir Edmunds 
Jansons (averss) un Edgars Folks 
(reverss), bet reversa plastisko vei-
dojumu darinājusi Ligita Fran c-
keviča. Monētas dizainā izman-
tots interesants paņēmiens – kat-
ru pusi veidojis cits mākslinieks, 
turklāt atšķirīgā stilā. Monētas 
vienā pusē redzama Edmunda 
Jansona stilizēti veidotā sēne ar 
micēliju, bet otrā pusē – Edgara 
Folka zīmēts sēņotājs ar grozu, 
beka ar gliemezi, beciņa sūnās un 
aveņu ķekars.

***
Tiekas ar 

Harbinas pilsētas mēru
Rīgas domes priekšsēdis Oļegs 

Burovs tikās ar Harbinas (Ķīna) 
pilsētas delegāciju, kuŗu vadīja 
Harbinas mērs Sun Dže (Sun Zhe). 
Delegācija bija ieradusies pie Rī -
gas mēra iepazīšanās vizītē, lai 
uzzinātu par Rīgas pieredzi kul-
tūras, izglītības, tirdzniecības un 
citās jomās, kā arī pārrunātu ie -
spējamo sadarbību. S. Dže pauda 

gandarījumu par tikšanos un iz -
teica vēlmi izveidot un uzturēt 
veiksmīgu sadarbību ar Rīgu. Sa -
vukārt O. Burovs pastāstīja par 
Rīgas architektūru un tās apbū -
ves īpatnībām, kā arī padalījās ar 
pieredzi investīciju piesaistē Rī -
gas skolu, bērnudārzu, sporta un 
kultūras objektu būvniecībā, 
īpa ši pievēršot uzmanību Rīgas 
Cent ra sporta kvartālam kā va -
renam projektam ne tikai Lat-
vijas, bet arī Eiropas mērogā. 
Tāpat Rīgas mērs uzsvēra nepie-
ciešamību attīstīt starp abām 
pilsētām sadarbību ekonomikas 
un kultūras jomās.

***
Āboltiņa tiek pie vēl viena 

vēstnieces amata
Latvijas vēstniece Itālijā Solvita 

Āboltiņa turpmāk pildīs vēstnie-
ces pienākumus arī Albānijā, in -
formēja Ārlietu ministrijā. 7. ok -
tobrī Āboltiņa Tirānā iesniedza 
akreditācijas vēstuli Albānijas 
pre zidentam Iliram Metam.

Sarunā ar Albānijas prezidentu 
vēstniece izteica līdzjutību un ap -
liecināja Latvijas solidāritāti sais-
tībā ar šā gada 21. septembrī no -
tikušo zemestrīci un plūdiem Al -
bānijā un informēja par Latvijas 
valdības lēmumu sniegt palīdzī-
bu Albānijai. Abas puses atzinīgi 
novērtēja Latvijas un Albānijas 
polītisko dialogu, vizīšu apmaiņu 
un pauda vēlmi turpināt sadar - 
b ību dažādās jomās, tostarp eko-
nomikā, tūrismā un izglītībā. 
Me ta izrādīja interesi tiešā reisa 
izveidošanā starp Rīgu un Tirā-
nu. Āboltiņa pateicās par Albā ni-
jas ieguldījumu Latvijas drošības 
stiprināšanā, piedaloties NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupā.

***
Valdība atbalsta nākamā gada 

budžetu
Ministru kabinets ārkārtas sē  -

dē atbalstīja 2020. gada budžetu, 
kuŗā konsolidētie budžeta ieņē-
mumi prognozēti 9,89 miljardu 
eiro apmērā, bet izdevumi – des-
mit miljardu eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2019. gada 
budžetu nākamgad ieņēmumi 
augs par 717,1 miljonu eiro, bet 
izdevumi par 610,1 miljonu eiro. 
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 
2020. gadā prognozēti 6,88 mil-
jardi eiro un izdevumi plānoti 
7,22 miljardi eiro. Valsts pamat-
budžeta izdevumu palielinājums, 
salīdzinot ar 2019. gada plānu, ir 
400 miljoni eiro jeb 5,9%. Izde-
vumu palielinājums ir 325,2 mil-
joni eiro, kas paredzēts izdevu-
miem valsts pamatfunkciju finan-
cēšanai. Savukārt Eiropas Savie-
nības (ES) polītiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanču palī-
dzības līdzfinancēto projektu un 
pasākumu īstenošanai paredzēts 
financējuma palielinājums 74,8 
miljonu eiro apmērā.



LAIKS 2019. ga da 19. oktobris – 25. oktobris10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

***
Latvijas ražotāji atzinīgi 

novērtēti
Ziemeļeiropas lielākais olu un 

olu produktu ražotājs AS “Balti-
co vo” arī šogad piedalījies pa -
sau les lielākajā pārtikas izstādē 
“Anu ga” Ķelnē. Izstādi apmeklēja 
nozares profesionāļi – pārtikas 
un dzērienu vairumtirgotāji, tir-
go tāju kooperatīvi, pārtikas in -
dustrijas un sabiedriskās ēdinā-
šanas pārstāvji. Anuga pasaules 
mērogā pazīstama arī kā infor-
mācijas un kontaktu birža. Uzņē-
mums prezentēja ne tikai jauno 
produktu līniju, bet arī Latvijas 
augstos ražošanas un kvalitātes 
standartus, parādot Latviju kā 
konkurētspējīgu valsti pārtikas 
nozarē pasaules mērogā. Uzņē-
mums ir ieguvis arī BRC Food A 
līmeņa sertifikātu, kas garantē 
kvalitātīvu un drošu produktu.

***
Nav pieņemama 

Rīgas atbrīvošanas svinēšana 
Maskavā

Maskavā plānoto svētku ugu-
ņošanu par godu 75. gadadienai 
kopš padomju kaŗaspēka veiktās 
Rīgas “atbrīvošanas” no vācu oku-
pācijas Latvija uzskata par ne  drau-
dzīgu rīcību. Latvijas Ārlietu mi -
nistrijai nav pieņemama 13. ok -
to brī Maskavā plānotā svētku 
uguņošana, kas tiek veltīta pa -
domju kaŗaspēka Rīgas “atbrī vo-
šanai” no vācu okupācijas. Lat-
vijai un pārējām Baltijas valstīm 
šī “atbrīvošana” nozīmēja vēl vie-
nu gandrīz 50 gadu ilgu okupā-
cijas periodu. Latvija, kā paziņo-
jumā skaidro ministrija, katēgo-
riski noraida pēdējā laikā Krievi -
jā valdošos centienus pārrakstīt 
vēsturi pēc sava prāta un attaisnot 
staļinistu pastrādātos nozie-
gumus Otrā pasaules kaŗa laikā, 
tostarp tādus starptautisko tiesī-
bu pārkāpumus kā 1939. gada   
23. augustā noslēgto Molotova–
Ribentropa noziedzīgo vieno ša-
nos par ietekmju sfēru sadali 
Eiropā.

*
Pieminot pirms 75 gadiem no -

tikušo Rīgas “atbrīvošanu” no 
vā  cu okupācijas, kas Latvijai gan 
nozīmēja nonākšanu citā – pa -
domju varas – okupācijā, ap 150 
cilvēku 13. oktobrī  nolika ziedus 
pie pieminekļa Uzvaras parkā.

***
Latvian Voices par godu 
Latvijas valsts simtgadei 

koncertē ASV
Amerikas latviešu apvienība   

ar Kultūras ministrijas atbalstu 
2019. gada oktobrī vairākās ASV 
pilsētās piedāvā interaktīvu kon-
certprogrammu par dziesmas   
un dziedāšanas lomu Latvijas 
vēsturē The Power of Song in Lat-
via. Akadēmiskās programmas 
ietvaros Vašingtonas universitā -
tes (Sietlā) asociētais profesors 
Dr. Guntis Šmidchens un starp-
tautiski pazīstamā a cappella gru-
pa Latvian Voices dodas Latvijas 
valsts Simtgadei veltītā koncert-
tūrē, kuŗu papildina lekcijas un 
meistarklases studentiem un ik -
vienam mūzikas cienītājam. Pro-
gramma kopumā viesojās sešās 
ASV pilsētās, iepazīstinot ar Lat-

vijas dziesmu tradicijām, Dzies-
mu un deju svētku vēsturi un 
nozīmi Latvijas kultūrā, kā arī 
vairojot interesi par Latvijas mū -
ziku un komponistiem. Pirmā 
Latvian Voices uzstāšanās šīs kon-
certtūres ietvaros notika 6. okto b - 
rī Kalifornijas Mākslas institū ta 
koncertzālē Wild Beast pie Lo -
san dželosas, koncerta noslēgu -
mā saņemot skatītāju vairāk-
kārtējas stāvovācijas.

***
Dzintaru koncertzālē uzstājas 

džeza zvaigzne 
Linda Meja Hana Oh

Ciklā Jūrmala Jazz 18. oktobrī 
ar vienīgo koncertu Dzintaru 
koncertzālē pasaules turnejas ie  t-
va ros uzstājās ekstravagantā dže-
za basiste Linda Meja Hana Oh 
(Linda May Han Oh) ar kvarte - 
tu – Vilu Vinsonu (saksofons), 
Metjū Stīvensu (ģitara) un Ēriku 
Dūbu (sitaminstrumenti).

Linda Oh ir šobrīd spožākā 
pasaules džeza basiste, kuŗa sa -
ņēmusi daudzus apbalvojumus 
ASV, Vācijā un Austrālijā: Džeim-
sa Morisona  stipendijas fināliste 
2003. gadā, Starptautiskās Džeza 
skolu asociācijas (IAJE) konkursa 
“Sister in Jazz” uzvarētāja 2004. 
gadā, ASCAP Young Jazz Com-
poser balvas ieguvēja 2008. gadā, 
Teloniusa Monka kontrabasa  
kon kursa atzinības ieguvēja 2009. 
gadā, Bell Award Gada jaunā 
māksliniece Austrālijā 2010. gadā.

***
Latvijas pirmatskaņojumu 

piedzīvos Valda Muktupāvela 
folkoratorija

29. oktobrī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē tiks 
pirm atskaņota komponista, pēt-
nieka un etnomūzikologa prof. 
Valda Muktupāvela folkoratorija 
“Mūsu esmes upes” (Rivers of 
Our Being). Iestudējumā pieda lī-
sies Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) jauktais koris Sōla un ka -
meŗorķestris diriģenta Kaspara 
Ādamsona vadībā. Folkoratorijas 
atskaņojums būs LKA starptau-
tiskās zinātniskās konferences 
“Kultūras Krustpunkti XIII” at -
klāšanas notikums.

Oratorija tapusi starptautiski 
nozī mī ga kultū ras mantojuma iz  -
pē tes projekta “CoHERE. Kritis-
kais mantojums: identitātes iz -
pausmes un reprezentācija Eiro-
pā” ietvaros, kur LKA bija viena 
no 12 partneriem. Četru gadu 
zinātniskā sadarbība noslē gusies 
ar radoš u rezultā tu – Valdis 
Muktupā vels projekta pē tnie cis-
kā s atziņ as ir ieaudis mā k sli nie-
ciskā formā , radot ī paš a ž anra 
jaundarbu – folkoratoriju “Mū su 
esmes upes”.

***
Monografija “Latvijas māksla 

simbolisma laikmetā”
Klajā nācis apjomīgs Daces Lam-

bergas pētījums “Latvijas māksla 
simbolisma laikmetā”, kas sniedz 
visaptverošu ieskatu simbolisma 
vēsturē Eiropā un tā izpausmēs 
Latvijas mākslā. Grāmatas dizai-
nu veidojusi Anta Pence.

“Latvijas māksla simbolisma 
laikmetā” // FOTO: @neputns

 
Rakstnieks un gleznotājs Jānis 

Jaunsudrabiņš 1914. gadā atzina, 
ka 19./20. gadsimta mijā latviešu 
glezniecība likusies kā vārīgs sil-
tumnīcas stāds, un radušās šau-
bas, vai kaut kas tāds pie mums 
augs? Tomēr šis brīnišķīgais stāds 
aizvien vairāk piemērojās Latvijas 
zemei, un viens no tā trauslajiem 
zariem krāšņi uzplauka kā kos-
mopolītiskais simbolisms – vir -
ziens, kuŗu iedvesmoja mītu un 
leģendu – gan teiksmaini roman-
tisko, gan drūmi depresīvo no -
skaņu cauraustā – savdabīgā tēlai -
nība.

***
Tapusi filma par brāļiem 

Žagariem
16. oktobrī  koncertzālē “Cēsis” 

un 18. oktobrī LTV1 ēterā pirm-
izrādi piedzīvoja Latvijas Televī-
zijas jaunākā dokumentālā filma 
“Žagari”. Scēnārija autores Hen-
rietas Verhoustinskas un reži so-
res Zitas Kaminskas kopdarba 
ass ir abu brāļu savstarpējā mīles-
tība un teju neticamā atšķirīgo 
personību saskaņa. Brāļu dzīves 
ir ritējušas blakus, savijoties un 
saskaroties jau kopš bērnības. 
Andrejs piedzima Sibirijā, mam-
mai esot izsūtījumā, bet Juris – 
Cēsīs. Abi studējuši aktieŗmākslu 
un abi kādā dzīves posmā no -
kļuvuši Dailes teātrī. Skarbajos 
deviņdesmitajos abi brāļi kļuva 
par uzņēmējiem – Andrejs iegāja 
restorānu biznesā (rīdziniekus un 
Rīgas viesus joprojām pulcē ur -
bā  nām leģendām apvītais “Osi-
ris”), savukārt Juris uzņēmēj dar-
bībā pārvērta savu kaislību – slē-
pošanu. Vienmēr abu biznesā 
lielākā nozīme bijusi jēgai, bau-
dījumam un adrenalīnam, ne ie -
nākumiem. Vēlāk abi brāļi kļuva 
par kultūras iestāžu vadītājiem – 
Juris kopā ar domubiedriem sā -
ka stiprināt dzimto Cēsu lomu 
Latvijas kultūrvidē, aizsākot Cēsu 
mākslas festivālu un šobrīd vadot 
koncertzāli “Cēsis”, savukārt par 
Andreja mūža darbu kļuva Lat-
vijas Nacionālā opera – to viņš 
vadīja 17 gadus, un kļuva arī par 
interesantu operu režisoru. Stāsts 
par Andreju un Juri ir stāsts par 
Latvijas kultūras stiprākajiem cil-
vēkiem. Tādiem, kas neapstājas, 
nebaidās, dara, iet uz priekšu un 
progresīvi domā.

***
Romāns kurzemniekiem un 

vēstures cienītājiem
Tikko iznācis un atvēršanas 

svēt kus piedzīvojis latviešu rakst-

UKRAINA. 7. oktobrī 
no  tika Latvijas skvēra Kijevā 
svi nīgā atklāšanas ceremonija. 
Latvijas skvērs ierīkots ar Lat-
vijas Republikas vēstniecības 
Ukrainā un Kijevas pilsētas 
Pečerskas rajona valsts admi-
nistrācijas atbalstu, godinot 
Latvijas Republikas pasludi nā-
šanas Simtgadi un apliecinot 
Ukrainas un Latvijas draudzī-
gās attiecības. Labiekārtošanas 
darbi tika veikti par Latvijas un Ukrainas uzņēmēju un privātperso-
nu saziedotajiem līdzekļiem, kā arī ar Latvijas Ārlietu ministrijas un 
Latvijas Nacionālā botāniska dārza atbalstu.

Atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, Ukrainas ārlietu ministrs Vadims Pristaiko, Kijevas mērs 
Vitālijs Kļičko, Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns un projekta 
autors Aleksis Babuškins. Pilsētas vadība ļoti augstu novērtēja to 
darbu, kas tika veikts šajā territorijā un apsolījusi uzturēt skvēru 
atbilstoši labā stāvoklī.

BALTKRIEVIJA. Minsku apmeklēja Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts 
aizsardzības apakškomisijas priekšsēdis, bijušais aizsardzības mi -
nistrs Raimonds Bergmanis. Vizītes ietvaros Raimonds Bergmanis 
tikās ar Baltkrievijas parlamenta deputātu grupu, ko vadīja Baltkrie-
vijas Nacionālās sapulces Pārstāvju palātas Nacionālās drošības ko -
misijas vadītājs Valentīns Michņēvičs un Baltkrievijas Nacionālās 
sapulces Republikas padomes Reģionālās polītikas un vietējās paš-
pārvaldes pastāvīgās komisijas vadītāja vietniece Svetlana Gera si-
moviča, lai pārrunātu divpusējās sadarbības stiprināšanu, t. sk., dro-
šības, iekšlietu un sporta jomā. Bergmanis apmeklēja arī Minskas 
drošības konferenci “Minskas dialogs”, kuŗa otro gadu Baltkrievijas 
galvaspilsētā pulcē drošības ekspertus, lai pārrunātu reģionālos un 
Eiropas drošības jautājumus. Minskas dialoga laikā Bergmanis tikās 
ar Baltkrievijas aizsardzības ministru Andreju Ravkovu un pārrunāja 
Latvijas un Baltkrievijas divpusējo sadarbību aizsardzības jomā.

UZBEKISTĀNA. 13. oktobrī turpinot Latvijas Simtgades 
publiskās diplomātijas programmu un atzīmējot  Baltijas ceļa 30. ga -
dadienu, 7. Eiropas Filmu festivāla ietvaros Taškentā notika Latvijas 
spēlfilmas “Paradīze ‘89” pirmizrāde. Pirms filmas demonstrēšanas 
vēstnieks M. Popkovs klātesošajiem uzsvēra Baltijas ceļa nozīmi Lat-
vijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un atgriešanos Eiropā. Šī ne -
vardarbīgā protesta akcija pret Padomju okupāciju un kustība  par 
brīvību apvienoja vairāk nekā divus miljonus Baltijas iedzīvotāju. 
2009. gadā “Baltijas ceļš” tika iekļauts UNESCO programmas “Pa -
sau les atmiņa” starptautiskajā reģistrā.  • 12. oktobrī Taškentā svinīgā 
ceremonijā atklāja Rīgas Techniskās Universitātes Izglītības un infor-
mācijas centru. Atklāšanā piedalījās RTU prorektors profesors I. Ti -
pāns, Latvijas vēstnieks M. Popkovs, Uzbekistānas Augstākās izglī tī-
bas ministrijas vadošās amatpersonas, RTU sadarbības partneri no 
Uzbekistānas Starptautiskās akadēmijas, ka arī plašs interesentu un 
topošo studentu pulks

nieces Daces Priedes jaunākais 
romāns – “Kur sarkanas ogas auga”.

Tas ir jālasa un jābauda, īpaši 
jau kurzemniekiem, bet intere-
sants būs arī ikvienam, kam patīk 
izzināt vēsturi, baudīt lielisku, 
bagātīgu un krāšņu valodu, in -
teresantu sižetu un kaismīgus va -
roņus, informē izdevniecība 
“Zvaigzne ABC”.

***
Pasaules pirmizrādi piedzīvos 
Emīla Alpa debijas filma par 

kori “Kamēr...”
Rīgas Starptautiskā kino festi vā-

la (Riga IFF) laikā pasaules pirm-
izrādi piedzīvos jaunā kino reži-
sora Emīla Alpa debijas filma 
“Koris. Diriģents. Kamēr…” Fil-
ma ir nominēta Nacionālajai 
Kino balvai “Lielais Kristaps” ka -
tēgorijā “Gada debija” un būs ska-
tāma 18. oktobrī pulksten 20.30 
Splendid Palace” Mazajā zālē, 

portālu “Delfi” informē filmas 
veidotāji.

Kadrs no filmas “Koris. Diri-
ģents. Kamēr...”

Dokumentālā filma ir par dzie-
dātāja pieredzi vienā no izcilā-
kajiem Latvijas koru kustības 
fenomeniem – jauniešu korī 
“Kamēr…”. Tā stāsta par laiku, 
kad koris gatavojās vienam no 
lielākajiem izaicinājumiem sa - 
vas pastāvēšanas vēsturē, dalībai 
starp tautiskajā koŗu konkursā 
Tolosā. Pēc galvenā diriģenta un 
vairāku dziedātāju aiziešanas, ko -
rim tika doti tikai divi mēneši, lai 
atrastu kopīgu valodu ar jauno 
māksliniecisko vadītāju. Šajā pe -
ri odā katram koŗa dalībniekam 
nācās uzdot jautājumus sev un 
citiem, vai koris varēs uzticēties 
jaunajam diriģentam un godam 
pārstāvēt koŗa un Latvijas vārdu 
pasaulē.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons
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Pēc visa spriežot, Krievijas “valsts 
galva” un “nācijas līderis” Vla di-
mirs Putins nu mainījis Kremļa 
pūliņu un interešu orien tāciju: 
divgalvainais imperiālais ērglis 
sāk vērīgāk raudzīties uz Aziju, 
uz Austrumiem. Tiesa, tā dēvē -
tie “kolektīvie Rietumi” joprojām 
ir “mūžsens ienaidnieks”, bet iz -
redzes galīgi izjaukt Eiropas Sa -
vienības saliedētību nav tik spo-
žas kā šķita, un jāmaina, ka mēdz 
teikt, paradigma, smagpunkts.

Putins visus pēdējos gadus ne -
mitas uzsvērt, ka Krievija – tā ir 
īpaša civilizācija, gandrīz kā ve -
sels kontinents pats par sevi, ka 
tā ir milzīgās Eirazijas serde un 
sirds. Bet 3. oktobrī Sočos noti-
kusī t. s. starptautiskā diskusiju 

kluba “Valdaj” gadskārtējā 16. se -
sija liecina, ka Putins jēdzienu 
“Eirazija” sācis izprast drīzāk, 
piedodiet, kā Aziopu. Uzsvars 
likts uz Aziju un Austrumiem 
plašākā nozīmē, jo Tuvie Aus - 
t rumi lielākoties atrodas Azijā.

Šīs “Valdaja” sesijas temats bija 
“Pasaules kārtība: skatiens no 
Austrumiem”. Zīmīgi, ka šoreiz 
Sočos piedalījās diskusijā Jorda-
nijas karalis Abdalla Ī, Filipīnu 
prezidents Duterte, Azerbai dža-
nas prezidents Alijevs un Kaza ch-
stānas prezidents Tokajevs. Ne -
pa rasta aina!

Putins savā uzrunā apgalvoja, 
ka Krievija uzskata sevi kā vie - 
nu no “pasaules kārtības (miro-
porjadok) garantiem”. Augstu te -

mēts, vai ne? Nīstajai globalizā-
cijai, kuŗa “dzemdē katastrofas”, 
viņš pretstatīja “pasaules kārtību, 
kas balstās uz pasaules tiesībām”. 
Kā to saprast? Mini manu mīklu.

Krievijas Federācija, uzsvēra 
Putins, ir valsts, kuŗā citai etnis-
kai cilmei un citai konfesijai pie-
derīgie pilsoņi jūtoties kā šīs fe -
derācijas patrioti, kā īsti “rossi-
jane” (krievzemieši). Šis apgal-
vojums gan šķiet apstrīdams.

Vladimirs Vladimirovičs pale-
pojās ar to, ko, Sīrijā kopš 2015. 
gada rudens paveikusi Krievijas 
bruņotā intervence, palīdzot pre-
zidentam (un tirānam) Bašaram 
Asadam atgūt varu pār gandrīz 
visu šo zemi.

Jordānijas karalis Abdalla Ī, 

rets viesis šai pusē, izteicās, 
protams, par vēlmi stabilizēt si -
tuāciju Tuvajos Austrumos.

Žēlabaina bija Filipīnu autori tāra 
prezidenta Dutertes runa. Viņš esot 
noguris, viņam jau vairs negribas 
“šaut nost narko tirgoņus”. Filipīnieši 
joprojām ne  varot atgūties no ASV 
virskun dzības, kas ilga no 1898. līdz 
1946. gadam...

Kā zināms, Maskavā izperinā -
tā Eirazijas ekonomiskā savienī-
ba (EAES) ir pretstats Eiropas 
Savienībai. Sočos Putins priecīgi 
paziņoja, ka ne tikai Indija, bet 
arī Singapura pievienojusies šīs 
EAES brīvas tirdzniecības zonai.

Vēl nebija beigusies šī 16. “Val-
daja” sesija, kad kļuva zināms, ka 
Putins gatavojas oficiālai vizītei 

uz Sauda Arabiju. Tā ir sensācija, 
ja ņemam vērā Saudijas un vai-
rāku arabu emiratu konfliktu ar 
Irānu, kur Putins allaž ir laipni 
lūgts viesis. Arī ASV preziden-
tam Trampam šī ziņa nav sevišķi 
iepriecinoša.

Noslēgumā vērts pieminēt So -
čos notikušo vārdu apmaiņu starp 
Kazachstānas prezidentu Toka je-
vu un Putinu. Kad Toka jevs ie -
minējās, ka “valstij labāk iztikt bez 
kodolierocčiem, bet pie saistīt in -
vestīcijas un uzturēt labas starp-
tautiskas attiecības”,  Putins attrau-
ca, ka tā bija domā jis arī Sadams 
Huseins (2003. gad ā gāztais un 
pakārtais Irakas dik tators).

Tas tika saprasts kā mājiens, ka 
Tokajevs “slikti beigs”...

Putins: no Eirazijas uz Aziopu?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Pagājušajā svētdienā, 13. okto b-
rī, Maskavā bija salūts par “go du” 
dienai, kad PSRS Sarkanar mija 
ienāca Rīgā un to “atbrīvoja” no 
nacistu spēkiem. No “Lielā Tē -
vijas kaŗa” viedokļa, šāda ugu-
ņošana varbūt bija saprotama, 
bet ne no Latvijas un latviešu vie-
dokļa. Ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs portālā Facebook rak-
stīja: “Šovakar Maskavā būs sa -
lūts, lai atzīmētu Rīgas “atbrīvo-
šanas” 75. gadadienu. Ir lieliski, 
ka nacisti tika sakauti, taču Sar-
kanarmija līdzi atveda padomju 
okupācijas dekādes. Ir nožēlo ja-
mi, ka Krievija ignorē šo faktu 
un turpina izplatīt nepatiesu vēs-
tures naratīvu.” 

Latvieši zināja, ko nozīmēja 
Sarkanarmijas atgriešanās. Dau-
dzās jo daudzās ģimenēs bija 
cirstas rētas no 1941. gada masu 
deportācijām. Jēdziens “Baigais 
gads” precīzi atspoguļo boļševi-
ku rīcību pirmajā okupācijas pe -
riodā. Protams, sekojošā nacistu 
okupācija nekāda rožu dobe ne -
bija, it īpaši Latvijas ebreju kopie-
nai, taču, salīdzinot ar krieviem, 
vācieši vismaz vairumā gadīju-
mu bija civilizēti. Mainoties ka -
ro jošo pušu statusam, daudzi 
latvieši sāka domāt par bēgšanu, 
arī ma  ni vecvecāki. Vecmāmiņa 
no mātes puses pirms došanās 
prom rūpīgi iztīrīja dzīvokli un 
durvju atslēgu paslēpa zem te -
piķīša gaitenī, lai vēlāk nebūtu 
problēmu atkal iekļūt dzīvoklī. 
Tad viņa devās ceļā kopā ar vīru, 
divām mazām meitām un trešo 
meitu puncī. Vecmāmiņa Latviju 
neredzēja vairs nekad. Sava te -
levīzijas raidījuma vajadzībām, 
savukārt, konstatēju, ka leģen dā-
rajam Latvijas aviācijas pionie-
rim Kārlim Irbītim 14. oktobrī 
bija 115. gadadiena. Viņš no Lat-
vijas aizbrauca 1943. gadā, vis-
pirms uz Vāciju un tad tālāk uz 
Kanadu, kur viņam bija ļoti veik-
smīga karjēra. Irbīša kungs no -
dzī voja gaŗu mūžu un piedzīvoja 

Skumja gadskārta
Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
1992. gadā Latvijas Zinātņu aka-
dēmija viņu iecēla Goda locekļa 
statusā. Kārlis Irbītis aizgāja Mū -
žībā Kanadā 92 gadu vecumā.

To cilvēku, kuŗi palika Latvijā, 
liktenis bija nejaušību varā. Por-
tālā Delfi.lv brīvdienās bija plašs 
materiāls par PSRS kaŗaspēka 
ienākšanu Rīgā, un tur mēs la -
sām šādus vārdus: “Lai arī pilsēta 
izspruka no lieliem postījumiem 
un ielu kaujām, vairāki pilsētnie-
ki gāja bojā artilērijas apšaudēs. 
Viens no šiem upuŗiem bija eks-
centriskais mākslinieks Volde-
mārs Irbe, kuŗu 1944. gada 10. ok -
tobrī netālu no Jaunās Ģertrūdes 
baznīcas nogalināja kāda nejauša 
zenītartilērijas šāviņa šķemba.” 
Irbīts, kā viņu tautā mīļi dēvēja, 
bija ekscentrisks kungs, kā jau 
citkārt mākslinieks. Viņš pat zie-
mas spelgonī staigāja basām kā -
jām (“ja kājas ir basas un aukstas, 
tad galva ātrāk strādā”). Irbīts 
nebija vienīgais bojā gājušais. 
Juku laikos, kad nacisti muka un 
boļševiki nāca, Rīgā izcēlās ne -
kār tības, tostarp veikalu un fabri-
ku izlaupīšana. Atkal no Delfiem, 
citējot rakstnieku Andreju Dripi: 
“Vistrakāk demolēja un laupīja 
Ķuzes rūpnīcu. Divas tantiņas, els-
damas pūzdamas, ar maziem vā -
ģīšiem velk četras marmelādes 
kastes. Kāds vecāks onkulis lai-
kam sāk domāt, ka šām nu tiks par 
daudz, un ar draudīgām kus tībām 
liek noprast, ka cels vienu kasti 
ārā. Kur tev, Dieviņ! Abas vecenes 
kā pūces, acis un nagus iepletušas, 
šim ģīmī iekšā. Vecis atlēca un 
palika kā sālsstabs. Pa izsisto skat-
logu no veikala lec ārā mazi knau-
ķi. Viņiem pilnas ka  batas un rokas 
(dažs pats zobos iekodis) ar pa -
pirosu paciņām. Jāsaka atklāti – 
arī es labprāt būtu tur piedalījies.”

Krievijas vēlme pārrakstīt vēs-
turi ir labi zināma. Joprojām tur 
tiek kultivēts mīts, ka Latvija 
Padomju savienībai pievienojās 
brīvprātīgi. Ir tiesa, ka delegācija 

no Rīgas jau 1940. gada 30. jūlijā 
devās uz Maskavu lūgt Latvijas 
iekļaušanu Padomju savienībā, 
taču nevienam, cerams, nav no -
slēpums, ka delegāciju saor ga-
nizēja tā dēvētā “Tautas Sa  ei -
ma,” kuŗa “ievēlēta” pāris nedē ļas 
pirms delegācija devās ceļā. Vē -
lēšanas notika zem ieroču stob-
riem ar tikai vienu pieļautu kan-
didātu sarakstu. Plašāks jau tā-
jums ir Krievijas vēlme reha bi-
litēt PSRS laikus, tajā skaitā ti -
rānisko diktatoru Staļinu, kā arī 
pasauli pārliecināt, ka Otrais pa -
saules karā Padomju savienība 
uzvarēja viena pati. Šo pārliecību 
Rīgā simbolizē tā dēvētais “Uz -
varas piemineklis,” pie kuŗa ir 
tikai Sarkanarmijas zaldātu st a-
tujas. Katru gadu 9. maijā turp 
dodas Krievijas atbalstītāji, lai 
sērotu par aizgājušo godību un 
slavi nātu pašreizējo Krievijas 
caru. Cik var spriest, 2016. gada 
Krie vijas parlamenta vēlēšanās 
pilso ņi Latvijā lielu vairumu 
balsu atdeva Vladimira Putina 

kabatas partijai Vienotā Krie vi - 
 ja. Attie cībā uz 9. maiju, kād rei-
zējais Rī  gas mērs Nils Ušakovs 
tur regu lāri piedalījās, apgalvo-
jot, ka viņš dodas pie pieminekļa, 
lai godātu savus senčus, kuri 
piedalījās ka  rā, taču vienlaikus 
uzrādot soli daritāti ar revanši s-
tiem. Ušakova kungs tagad ir 
Eiropas Parla men ta deputāts. 
Viņa pēctecis Oļegs Burovs in -
tervijā žurnālam Ir solīja, ka nā -
kamgad viņš ar vai nagu ies nevis 
9., bet gan 8. maijā, “kad nāk visa 
valdība.” Tas jau ir solis pareizajā 
virzienā.

Skumji, ka patlaban Krievijas 
nedarbus intensīvi atbalsta ASV 
prezidents Donalds Tramps. Vi   ņa 
nesenais lēmums – aizvākt ASV 
kaŗaspēku no Sīrijas ziemeļiem – 
vismaz lielā mērā bija pamatots 
vēlmē čubināties ar Turcijas ar -
vien diktatoriskāko Recepu Er -
dogānu (tajā skaitā paturot prātā, 
ka Stambulā Trampa orga nizā ci-
jai ir vienīgais torņu komplekss 
Eiropā, kas liecina, ka prezidenta 

ekonomiskās intereses bija vis-
maz daļēji priekšplānā), taču ir 
skaidrs, ka tas arīdzan bija pakal-
pojums Krievijai, kuŗai Tuvajos 
Austrumos ir pavisam konkrētas 
intereses. Donalds Tramps pie -
cas reizes ir ticies ar Putinu aiz 
slēgtām durvīm, nevienam nezi-
not, ko viņš tur ir runājis vai 
solījis. Viņš ir licis Putina teikto 
augstāk par Amerikas slepeno 
dienestu izpētīto un ir mudinājis 
G-7 organizāciju Krieviju atkal 
uzņemt pulciņā. Un tas viss laikā, 
kad Krievija joprojām okupē Kri-
 mu un marodē Ukrainas austru-
mos. Paldies Dievam, nākamgad 
amerikāņiem būs iespēja no pre-
zidenta atbrīvoties, ja vien tas ne -
notiks ātrāk impīčmenta ceļā. 
Taču nākamajam ASV preziden-
tam nāksies ilgi un dikti pūlēties, 
lai salabotu priekšteča sadangā-
tās starptautiskās attiecības. Un 
ce  rē  sim, ka Amerika no Trampa 
kunga atbrīvosies, pirms viņš ir 
iznīcinājis ko vēl vairāk.

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS



LAIKS 2019. ga da 19. oktobris – 25. oktobris12

Četru stundu tiešais lidojums ar 
airBaltic no Rīgas uz Telavivu jau 
pats par sevi bija piedzīvojums. 
Proti, par glāzi parastā ūdens bija 
jāmaksā. Nu labi, maksāsim. Ie -
devām kredītkarti. Noraidīja. Ie -
devām otru. Atkal noraidīja. Kā 
tas var būt? Rīgā un ASV abas 
kartes lietojām bez problēmām. 
Beidzot blakussēdētāja par mums 
apžē lojās un ūdeni mums izmak-
sāja. Tā kā par visiem sīkumiem 
jā  maksā, jokodamies pajautāju 
stju artei, vai tualete vēl lietojama 
pa brīvu. Viņa pavisam nopietni 
at  bildēja, ka patlaban vēl jā, bet 
par to firmas vadība jau debatējot, 
va r būt drīz tiešām būšot jā  maksā...

Izslāpuši un noguruši, nolai dā-
mies Telavivā un pēc stundas 
brau ciena agrā rīta stundā ieradā-
mies mūsu Jeruzalemes mājvie -   
tā vecpilsētas Christ Church Guest 
House. Tur mūs gluži negaidīti 
sagaidīja četri jauni puiši, ģērbu-
šies mums pazīstamos ASV t-krek-
los. Tas nu gan bija pārsteigums! 
Vai tiešām amerikāņi, un ko viņi 
dara šeit? Puiši stāsta, nu, vien-
kārši, sešos no rīta jau esot bijuši 
baznīcā uz dievkalpojumu. Izrā dī-
jās, ka Jeruzalemes Christ Church 
komplekss sastāv no baznīcas, vie-
su mājas, plaša privāta pagalma, 
konferenču un apmācību telpām. 
Šis komplekss celts 1849. gadā kā 
pirmā protestantu baznīca Tuva-
jos Austrumos un pirmā Jeruza-
lemes baznīca, kur zvani tika iz -
mantoti, lai sasauktu pielūdzējus. 
Puiši bija Kalifornijas Calvary 
Chapel Bible College studenti Jeru-
zalemē uz trīs mēnešu apmācī-
bām misionāru darbam un brīvā 
laikā palīdzēja viesu mājas aprū-
pes darbos.

Mūsu mājvieta bija blakus Jaffa 
vārtiem un Dāvida tornim pašā 
vecākajā Jeruzalemes rajonā. Uz 
trokšņainās ielas visapkārt drūz-
mējās ļaudis, daudzi ģērbušies at -
bilstoši viņu reliģiskajām prasī-
bām. Ebrēji – melnās drebēs, vī -
rie ši ar lielām platmalēm, palestī-
nieši – interesantos krāsainos tēr-
pos, kristieši – kā nu kuŗš. Vis ap-
kārt – mazas bodītes ar daudzējā-
dām precēm un ļoti uzbāzīgiem 
sīktirgotājiem, tās stiepās kilo-
metriem pa viduslaiku šaurām 
akmeņu alejām. 

Nodomājām – labi gan, ka ne -
apmetāmies kādā no modernām 
viesnīcām ārpus, kas visur ir vie-
nādas. Tad mēs nebūtu redzējuši 
to daudzpusīgo, īpatnējo ikdienas 
dzīvi, kāda noritēja mūsu viesu 
mājas priekšā, tā padarot mūsu 
pieredzi Jeruzalemē daudz bagā-
tāku.

Sēžot tūristu busiņā ceļā uz Bet-
lēmi kopā ar ebrēju gīdu, tūdaļ 
sastopamies ar Izraēlas šodienas 
nopietnāko polītisko reālitāti – 
konfliktu ar palestīniešiem un tas, 
kā viņi sadarbojas, vismaz tūris -
ma jomā. Pēc pāris kontrolpun - 
k tu šķērsošanas iespaidīgas ceļa 
zī  mes brīdina, ka tagad iebraucam 
palestīniešu zonā. Ebrēju gīds da -
rīja zināmu, ka, tā kā mēs tagad 
esot palestīniešu zonā, mums jā -
pārsēžas palestīniešu busiņā. Arī 
tūres vadīšanu pārņemšot pa -
lestīniešu gīds. Betlēmes tūres bei-
gās mēs atgriezīšoties Jeruzalemē 
ar ebrēju busiņu un gīdu. Diezgan 

JĀNIS BOLIS

No Rīgas pa taisno uz Svēto zemi
apjukuši, mēs nomainām busiņus 
un satiekam jauno gīdu. Viņš lai-
kam angļu valodu mācījies kores-
pondences ceļā, jo saprast viņa 
teikto nevar. 

Betlēme nemaz neatbilst tam, 
ko kādreiz mums stāstīja un ko 
droši vien vēl šodien bērniem 
stās ta ticības mācības stundās. Šo -
dien tā ir moderna pilsēta ar 75 
tūkstošiem iedzīvotāju, ļoti, ļoti 
sablīvētu satiksmi, skaļiem ielu 
trokšņiem un šaurām ielām kal-
nainā vidē.

Ieradāmies Jēzus dzimšanas baz-
nīcā. Baznīcas projektu pasūtinā -
jis  Romas imperātors Konstantīns 
I un viņa māte Helēna 327. gadā, 
un baznīca tradicionāli tiek uz -
ska tīta par Jēzus dzimšanas vietu. 

Gīds pastāsta, ka šī esot vienīgā 
baznīca pasaulē, kuŗā dievkalpo-
jumi notikuši nepārtraukti no tās 
uzcelšanas un, kā redzējām, tur-
pinās arī šobaltdien. 

Daudzi no baznīcas apmeklē tā-
jiem vēlējās noturēt svinīgus svēt-
brīžus, kā to darīja paliela grupa 
no Senegālas. Mazliet tālāk armē-
ņi aizrautīgi dziedāja. Katoļi no 
pries teriem tūlīt uz vietas saņēma 
svētību. Simtiem stāvēja gaŗās rin-
dās, lai pēc trīs stundu gaidīšanas 
uz mirkli pabūtu Dzimšanas gro-
tā. Tā nu mēs apskatījām, ko va -
rējām, atkal apmainījām busiņus 
un atgriezāmies Jeruzalemē.

Jeruzalemei ir īpaša nozīme. Šai 
svētajā pilsētā pulcējas tūristi un 
svētceļotāji no visas pasaules. Je -
ruzalemes vēsturiskās vecpilsētas 
sienas aptveŗ trīs lielo monoteis-
tisko reliģiju svētākās vietas. Ebrē-
jiem Jeruzaleme vienmēr ir bijusi 
viņu garīgais fokuss un vēsturis-
kais nacionālais centrs. Kristieši ir 

godinājuši Jeruzalemi kā vietu, 
kur tika veidota viņu ticība – caur 
Jēzus nāvi, apbedīšanu un aug-
šām celšanos. Islama tradicijas at -
pazīst Jeruzalemi kā vietu, no 
kuŗas Muhameds devās debesīs 
uz tikšanos ar Dievu.

Svētā kapa baznīca, kuŗu 12. gad-
simtā uzcēla krustneši, ir svētākā 
vieta visiem kristiešiem, vieta, kur 
Jēzu romieši sita krustā, kur viņu 
apglabāja un kur viņš augšāmcē -
lās no mirušajiem. Stāvi soļi ved 
pa baznīcas laukumu uz Golgātu, 
tā kā krustā sišanas vieta ir ap -
rakstīta Jaunajā Derībā. Ieejot baz-
nīcā, pašā priekšā ieraugām Svai-
dīšanas akmeni, kur cilvēki, ceļos 
nometušies vai guļus, skaitīja 
lūgšanas. Varējām tikai apbrīnot 
viņu ticību. Kad visapkārt rokšņo 
tūristi, ļaudis stumdās un grūstās 
pieblīvētā telpā, viņi tomēr spējīgi 
atsvabināt brīžus, lai būtu kopā ar 
savu Dievu.

Mums pretim nāca mācītājs ar 

kādiem piecpadsmit dievlūdzē-
jiem un raidīja mūs projām, jo vi -
ņam paredzēts svētbrīdis tieši tai 
vietā, kur mēs stāvējām. Gīds tu -
rējās pretim, un beidzot iekārto -
jā mies kopā – gan dievlūdzēji, gan 
tūristi. Pēc brīža dzirdējām viņus, 
brīnišķīgi dziedot “Jūs ticīgie, 
nāciet”. Mēs pacilāti klausījāmies. 
Kad iznācām no baznīcas, pagal-
mā katoļu priesteŗi noklausījās 
grēksūdzes, tūdaļ pārmeta krustu 
un piedeva grēkus turpat uz vie-
tas. Pie durvīm stāvošam grieķu 
ortodoksa mācītājam godbijīgi 
nāca klāt ļaudis, bučoja roku un 
viņa priekšā klanījās, nepievēršot 
nekādu uzmanību ziņkārīgiem 
tū  ristu skatiem. 

Baznīcu šodien pārvalda sešas 
kristīgās grupas: Grieķu pareiz-
ticīgā baznīca, Romas katoļu baz-
nīca, Armēņu pareizticīgā baznī-
ca, Koptu baznīca, Etiopijas pa -
reiz ticīgā baznīca un Sīrijas baz-
nīca. Bet gīds mums stāstīja, ka šo 
grupu savstarpējo strīdu un kon-
fliktu dēļ baznīcas ikdienas uzrau-
dzība un apkope tiek uzticēta 
musulmaņiem.

Daudziem svētceļniekiem Je -
ru za lemē vissvarīgākais un nozī-
mī gākais ir iet pa Via Dolorosa, 
tāpat kā Jēzus gāja pēc Pilāta no -
sodīju ma uz viņa krustā sišanu 
un ap  bedī šanu. Tā staigājot, mēs 
atkal redzē jām to pašu Senegālas 
gru pu, kuŗu no rīta satikām 
Betlēmes Jēzus dzimšanas baz nī-
cā. Tas bija varens skats, kā svinīgi 
un cēli kādi 25 cilvēki krāsainos 
tautastērpos, ne  sot milzu krustu, 
pa Via Dolo rosa lēni tuvojās Svē -
tā kapa baz nīcai.

Ebrēju kvartālā bija interesanti 
redzēt,  ka visi ģērbušies ortodok-
sa melnās drēbēs, skolas meitenes 
pelēkās gaŗās kleitās ar mobiliem 
telefoniem rokās un melni ģērbtus 
puisīšus ar kepis un gaŗām lokām 
aizrautīgi jautrā futbola spēlē. 

Jeruzalemes Rietumu siena ebrē-
jiem ir kļuvusi par svētāko vietu 
pasaulē. Daudzi vietējie šeit uz lūg-
šanām ierodas katru dienu. Tūk-
stošiem cilvēku brauc no tālie nes, 
lai sienu apmeklētu un izteiktu 
savas lūgšanas. Lūgšanas tiek vai 
nu izrunātas, vai aprakstītas un 
ievietotas sienas plaisās. Siena ir 
sadalīta divās daļās, viena daļa ir 
paredzēta vīriešiem, otra sievie-
tēm. Plaša tukšā territorija, kas at -
rodas turpat blakus sienai, darbo-
jas kā lieliska brīvdabas sinagoga, 
kas ir saistoša visiem apmeklē  - 
tā jiem. Sienas neliels dienvidu 
posms ir iekārtots sievietēm un 
daudz lielāks ziemeļu posms vī  rie-
šiem. Šeit melni ietērptie ultraor-
todoksālie vīrieši šūpojas uz pa -
pēžiem uz priekšu un atpakaļ, 
lūgšanā klanot galvu un ik pa lai-
kam piespiežoties pie sienas un 
noskūpstot mūri. 

Arī Jeruzalemē Izraēlas kon-
flikts ar palestīniešiem ir skaidri 
redzams un jūtams. Mūsu viesu 
mājas priekšā allaž patrulē bruņo -
ti kaŗavīri kā uniformās, tā civil-
drēbēs. Bieži visiem jāšķērso kon-
trolpunkti, tāpat kā lidostās, kaut 
gan likās, ka tie ir vairāk domāti, 
lai iedvestu bijību, nevis  kaut  ko 
nelegālu atrastu, jo  nav jāiztīra 
kabatas, nav jānovelk kurpes, ne -
notiek arī ķermeņa pārmeklē -
šana. 

Skats no viesu mājas

Jeruzalemes vecpilsētas skats
Lūgšana svētā kapa baznīcā

Raudu mūris
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4. oktobrī Rīgā noslēdzās teju 
nedēļu ilgusī Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) valdes 
sēde. To ievadīja Pasaules latviešu 
kultūras konference Cēsīs, PBLA 
delegācijas vizīte pie Valsts pre-
zidenta Egila Levita un aizsar dzī-
bas ministra Arta Pabrika. Sē  de 
noslēdzās ar pavisam praktis-
kiem jautājumiem – budžeta un 
rezolūciju pieņemšanu un pārru-
nām par apvienības statūtu mo -
dernizēšanu un valdes komisiju 
strukturēšanos. 

Dienu pirms PBLA valdes sē -
des svinīgās atklāšanas Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits uz -
aicināja PBLA valdi uz iepazī-
šanās vizīti un sarunu Rīgas pilī. 
Prezidents personīgi iepazinās  
ar valdes locekļiem un pārrunāja 
ar diasporas aktuālitātēm saistī-
tos jautājumus. Valsts prezidents 
uzsvēra, ka Latvija ir iegājusi jau-
nā attīstības fazē un tradicionālā 
trimda, tagad diaspora ieguvusi 
citu jēgu un uzdevumu. “Jūs, 
PBLA, esat šo transformāciju 
vei kuši,” teica Valsts prezidents. 
Prezidents arī uzsvēra, ka aizva-
dītajā gadā pieņemtais Diasporas 
likums ir bijis kā pagrieziena 
punkts šajā transformācijas pro -
cesā, lai panāktu, ka ārvalstīs dzī-
vojošie latvieši ir piesaistīti Lat-
vijas dzīvei ne tikai caur kultūru 
un valodu, bet arī kā neatrau-
jama nācijas sastāvdaļa.

“PBLA ir sena, bet ne veca or -
ganizācija, tā iet laikiem līdzi,” 
savā uzrunā teica apvienības 
priekš sēde Kristīne Saulīte. “Mū-
 su tradicionālās vērtības un prio-
ritātes nemainās – tās ir kultūra, 
izglītība, valsts drošība un visu 
veidu sadarbība ar Latviju, to -
mēr katrai organizācijai ir savi 
izaicinājumi.” 

Atbildot uz Valsts prezidenta 
jautājumu par PBLA iesaisti re -
migrācijas procesā, Kristīne Sau-
līte uzsvēra, ka PBLA veicina re -
migrāciju caur savām un dalīb-
organizāciju programmām, re -
dza mākās no kuŗām ir “Pavadi 
vasaru Latvijā” un “Sveika, Lat-
vija!”, ko īsteno ALA.

Kad prezidents E. Levits jau -
tāja, kādu palīdzību PBLA gribē-
tu sagaidīt no valsts, apvienības 
priekšsēde atbildēja, ka mums 
pašiem ir pienākums būt atbil-
dīgiem pret valsti un palīdzēt tai 
attīstīties. K. Saulīte teica, ka tieši 
vecās trimdas organizācijas un 
pārstāvji vēl arvien nesavtīgi cen-
šas un domā, kā palīdzēt Latvijas 
valstij. K. Saulīte pateicās Valsts 
prezidentam par Latvijas atbal -
stu ārzemēs dzīvojošām latviešu 
kopienām un uzsvēra, ka valstij 
un ministrijām jācenšas, lai at -
balsts būtu pārdomāts un struk-
turēts, atzīstot, ka lielākais izai-
cinājums jaunajai diasporai ir 
pašstrukturēšanās un orga nizā-
ciju veidošana. 

ALAs priekšsēdis un PBLA 
vicepriekšsēdis Pēteris Blum-
bergs uzsvēra, ka valstij ir svarī -
gi sniegt diasporai mērķtiecīgu 
atbalstu, piemēram, palīdzot lat-
viešu skolām ar skolotājiem no 
Latvijas un mācību vielu. Svarīgs 
ir arī valsts atbalsts pasākumiem, 
kas palīdz veidot ekonomisko sa -
darbību un veicina investīciju 

Gada raža izvētīta, jauna iesēta
piesaisti Latvijā, piemēram, Pa -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumi (PLEIF) un 
Spotlight Latvia biznesa konfe-
rences.

Prezidentu interesēja arī dia-
sporas latviešu preses situācija. 
Diasporas presi viņš salīdzināja 
ar reģionālo presi Latvijā, kuŗai 
Latvijas valsts varētu sniegt at -
balstu jaunās mediju polītikas 
ietvaros. “Jādomā par kvalitātīvas 
preses atbalstu – mēs esam no -
nā kuši pie sliekšņa, kad tas ir 
nepieciešams,” uzsvēra E. Levits.

Ar Valsts prezidentu īsi tika 
pārrunāti arī drošības polītikas 
jautājumi, piemēram, informā tī-
vais (lobija) darbs Vašingtonā, 
sadarbība ar Mičiganas Nacio nā-
lo gvardi, kur liela loma ir Ame-
rikas Latviešu apvienībai, kā arī 
darbs ar Kanadas Aizsardzības 
ministriju, kur aktīva ir Latviešu 
nacionālā apvienība Kanadā. 

Sēdes svinīgajā atklāšanā, kas 
notika 2. oktobrī Mazajā ģildē, 
Rīgā, ar savu klātbūtni un uzru-
nām ārvalstu latviešu sabiedrī -
bas pārstāvjiem pagodināja gan 
Valsts prezidents Egils Levits, 
gan arī aizsardzības ministrs Ar -
tis Pabriks, kultūras ministrs 
Nauris Puntulis, izglītības un zi -
nātnes ministre Ilga Šuplinska un 
Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Luka-
še vica. Svētbrīdi vadīja un svinī-
go uzrunu teica prāv. emeritus 
Dr. Juris Cālītis. 

Atklāšanas runā PBLA priekš-
sēde Kristīne Saulīte izklāstīja 
galvenos PBLA darbības virzie-
nus un nemainīgās vērtības kul-

tūrā, izglītībā un dažādās pro-
grammās: “Mūsu nākotne ir mū  su 
pašu rokās, bet ikvienam no 
mu  ms ir jāuzņemas arī perso nīga 
atbildība par latvietības sa  glabā-
šanu, par mūsu Latviju, jā  spēj vie-
noties un strādāt kopā, tikai tā 
mēs varam mūsu Latviju uzbūvēt 
par tādu zemi, uz kuŗu cilvēki ne 
vien atgriezīsies, bet no kuŗas ne -
kad nevēlēsies doties pro jām,” 
uzsvēra PBLA priekš sēde.

Arī pārējie viesi teica draudzī-
gus un uz sadarbību vērstus ap -
sveikuma vārdus sēdes atklāša-
nas ceremonijas dalībniekiem. 
Jāpiebilst arī, ka gan uzrunās, gan 
dažādās tikšanās reizēs no valsts 
amatpersonām izskanēja kon-
krē ti sadarbības formu un pa  lī-
dzības lūgumi, piemēram, veidot 
neformālus saziņas tīklus, kas 
pa  līdzētu atspēkot dezinfor mā-
ciju, dalīties pieredzē ar jauno 

diasporu par sabiedrības organi-
zēšanu un strukturēšanu un veikt 
informācijas darbu mītnes ze -
mēs, lai palīdzētu Latvijai 2025. 
gadā iegūt nepieciešamo balsu 
skaitu, kas tai ļautu kļūt par ANO 
Drošības padomes nepastāvīgo 
dalībvalsti, kā arī palīdzēt veidot 
ekonomiskos kontaktus mītņu 
zemēs.

PBLA sēdē tika apstiprināti 
čet ri jaunie valdes locekļi: Mār-
tiņš Andersons – ALAs vice -
priek š sēdis no Sanfrancisko un 
trīs ELAs pārstāves – Elīna Pinto 
(Vācija), Karolīne Zobens East 
(Lielbritanija) un Justīne Krēsli-
ņa (Zviedrija). E. Pinto gan sava 
ziņojuma laikā pauda, ka darba 
pienākumu dēļ viņa nākotnē 
ELAs priekšsēdes pienākumus 
nodos savam vietniekam Agnim 
Saukam, kuŗš kļūs par nākamo 
ELAs prezidija priekšsēdi.

Vērtīga sēdes sadaļa bija saru-
nas ar četru PBLA darbībai tu  vā-
ko ministriju pārstāvjiem, ku  ŗu 
laikā valdes locekļiem bija iespē-
ja neformāli pārrunāt diasporas 
jautājumus un problēmas ar Iz -
glītības un zinātnes, Kultūras, 
Eko nomikas un Ārlietu minis - 
t riju pārstāvjiem. Neformālā gai-
sotnē tika pārrunāti gan īsie pie-
teikšanās termiņi dažādiem kon-
kursiem un bērnu nometnēm, 
kas paredzētas diasporas jaunajai 
paaudzei, tāpat atskaišu birokra-
tiskā sistēma un valoda, kā arī 
tāl mācības rīku un platformu 
no  zīmīgums un tālākā attīstība. 
PBLA pārstāvji uzsvēra, ka mi -
nistriju izsludināto konkursu 
nolikumiem jābūt pārdomātiem 
un piemērotiem reālajai situā ci-
jai. Tika ieteikts mēģināt pietei-
kumu termiņus izsludināt divus 
mēnešus iepriekš, kā arī meklēt 
risinājumus, lai vieniem un tiem 
pašiem pasākumiem nevarētu 
pie teikties dažādās ministrijās. 
PBLA pārstāvji pauda bažas, ka, 
pateicoties organizācijas labajai 
reputācijai un financiālajam stā-
voklim, ministrijām ir ērti piedā-
vāt konkursus administrēt tieši 
PBLA, bet aicināja saprast, ka 
apvienības kapacitāte un brīv-
prā tīgā darba specifika diasporas 
mītnes zemēs dažkārt kļūst par 
šķērsli projektu sekmīgai veik-
šanai.

PBLA valde pieņēma vairākas 
rezolūcijas, kas noteiks apvie nī-
bas darbības virzienus nākama-
jam gadam. Valde apņēmās mīt-
nes zemēs iespēju robežās at -
balstīt kampaņas, kas palīdzētu 
Latvijai iekļūt ANO Drošības 
pa  domē kā nepastāvīgai dalīb-
val stij, turpināt polītiski infor mā-
 tīvo darbu, kas stiprinātu valsts 
drošību un palīdzētu at  spēkot 
dezinformāciju, kas vērsta pret 
Latviju. Izglītības jomā PBLA 
valde pauda atbalstu tālmācības 
rīka ClassFlow tālākai pilnvei do-
šanai un aicināja Latvijas Re  pub-
likas izglītības iestādes izveidot 
atbilstošākus kritērijus diasporas 
latviešu skolu un audzēkņu zinā-
šanu vērtēšanai.

Pēc Krievijas latviešu kongre -
sa pārstāvju aicinājuma, PBLA 
val de nolēma atkārtoti vērst Lat-
vijas Republikas Saeimas un Mi -
nistru kabineta uzmanību uz 
jautājumu par dubultpilsonības 
saglabāšanu nelielai daļai Krie-
vijā dzīvojošo latviešu, kas, bū  da-
mi nepilngadīgi, kļuva par Lat-
vijas Republikas pilsoņiem lai ka 
periodā no 1992. līdz 1995. ga -
dam, kā arī norādīja uz jautāju-
mu par dubultpilsonības pieļau-
šanu ar atsevišķām valstīm.

Sēdes dalībniekus kā viesi uz    -
ru nāja Likteņdārza projekta   va -
  dī tāja, Eiroparlamentāriete San-
d ra Kalniete un Latvijas Oku -  
 pā cijas mūzeja biedrības val des 
priekšsēdis Valters Nollen dorfs.

PBLA valdes sēdes tradicio -
nāli notiek septembŗa beigās – 
okto bŗa sākumā Rīgā un uz tām 
sabrauc latviešu centrālo orga ni-
zāciju va  dītāji un valdes locekļi 
no ASV, Kanadas, Austrālijas, 
Dienvid ame rikas, Eiropas un 
Krievijas.

PBLA valde un viesi sēdes svinīgajā atklāšanā Mazajā ģildē 2019. gada 2. oktobrī. Pirmajā rindā no 
kreisās: ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska; ALA Kultūras nozares va -
dītāja Līga Ejupe; ĀM Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukašēvica; PBLA vicepriekšsēdis un 
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs; PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte; ELA pārstāve Justīne 
Krēsliņa; ALA izpilddirektore Marisa Gudrā; Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vla-
sova; LNAK Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone. Otrajā rindā no kreisās: Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) pārstāvis Dzintars Dzilna; ALA pārstāvis Mārtiņš Andersons; Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis Grauds; PBLA izpilddirektors Raits Eglītis; 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāvis Jānis Čečiņš; Latviešu nacionālās 
apvienības Kanadā (LNAK) prezidents Andris Ķesteris; PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis 
Andersons; PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš.

Tikšanās laikā Rīgas pilī

RAITS 
EGLĪTIS,

PBLA izpilddirektors
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Šis drāmatiskais latīņu “spār-
notais teiciens” nelika mieru, 
piedaloties kādas ļoti vērtīgas, 
nozīmīgas un aktuālas grāmatas 
atvēršanas sarīkojumā, kas aiz-
vadītajā nedēļā notika Rīgā, Ķīp-
salā, Nīderlandes vēstnieka Mr. 
Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe 
mājīgajā rezidencē. Grāmatas au -
 tors – Lūkass Milevskis ir augsti 
izglītots latviešu puisis (lai top 
piedots šāds apzīmējums, bet 
Lū  kass tiešām ir elegants, aiz-
rautīgs jauns vīrietis ar neticami 
lieliem panākumiem tik sarež-
ģītā nozarē kā militārā stratē ģi-
ja!), dzimis Amerikā, skolojies 
arī Eiropā, šobrīd ir mācībspēks 

LIGITA KOVTUNA “Si vis pacem, para bellum”*
Leidenes universitātē Nīderlan-
dē un pieprasīts vieslektors pa -
saulē. Aizvadītajā nedēļā viņš   
arī piedalījās Rīgas konferencē, 
kas ir starptautiskas nozīmes no -
tikums drošības jautājumu kon-
tekstā. “Vecās trimdas jaunās pa -
audzes pārstāvis Lūkass Milev - 
 s kis ir ASV un Latvijas pavalst-
nieks,” tā rakstīts viņa grāmatas 
“Rietumu Austrumi. Mūsdienu 
Baltijas aizsardzība no stratē-
ģiskā viedokļa” pieteikumā. At -
griežoties pie drāmatiskā virs-
raksta, tomēr citēšu Lūkasu: “Ce -
rēsim, ka mana grāmata ir tikai 
tīri teorētisks vingrinājums bez 
vajadzības to jebkad piemērot 

praksē. (..) Tā ir gadiem ilgas pētī-
ša nas un rakstīšanas par Baltijas 
aizsardzību rezultāts, kas ietver 
vispārējās stratēģijas teoriju, sā -
kot no vēstures un ģeopolītikas 
līdz mūsdienu militārajam līdz-
svaram, mēģinot paredzēt hipo-
tetisku kaŗa dinamiku.”    

No grāmatas 204 lappusēm 
padsmitus aizņem vēres, atsau-
ces uz vēsturiskiem un aktuā -
liem izziņas avotiem, te ir kartes, 
shēmas, grafiki, personu indekss, 
viss, kas piederas nopietnam un 
dziļam pētījumam. To Lūkass 
pa  mato šādi: “Pēc izcelsmes esmu 
baltietis – latvietis –, kam intere-
se par Baltijas valstu aizsardzību 
arvien auga kopā ar izglītošanos 
stratēģijā, tomēr lielā mērā pali-
ka nepiepildīta, kamēr nodevos 
citiem projektiem. Šī grāmata ir 
pēkšņa manas intereses par Bal-
tijas aizsardzību manifestācija, 
ko izraisījusi gan Krievijas rīcī -
ba un polītika kopš 2014. gada 
sākuma (tieši laikā, kad es beidzu 
doktorantūru), gan mudinājusi 
viena gada pētniecības pabalsta 
saņemšana 2015. gada beigās.”

Šī Baltijas reģiona aizsardzī -
bas stratēģiskā analize, kas pērn, 
Baltijas valstu Simtgadē, izdota 

angļu valodā, latviešu tulkojumā 
tiek laista klajā 2019. gadā, 100 
gadus pēc Latvijas Nacionālo 
bru ņoto spēku dibināšanas. Pē -
tījums ir pirmais, kas izvērtē kā 
vēsturiskus, tā mūslaiku ģeopo-
lītiski nozīmīgus apstākļus, kuŗi 
ņemami vērā, izstrādājot vispā-
rēju Baltijas valstu aizsardzības 
stratēģiju. Darbs tapis ar domu 
šo temu darīt zināmu starptau-
tiskam angļu valodas lasītāju lo -
kam, bet, iespējams, arī Baltijas 
jautājumos labi informētie lat-
viešu lasītāji saredzēs sevi, savu 
vēsturi un savu tagadni globālā-
kā tvērienā.  

Tā ir gadiem ilgas pētīšanas un 
rakstīšanas par Baltijas aizsar dzī-
bu rezultāts, kas ietver vispā rējās 
stratēģijas teoriju, sākot no vēs-
tures un ģeopolītikas līdz mūs-
dienu militārajam līdzsvaram, 
mē  ģinot paredzēt hipotetiska 
ka  ŗa dinamiku.”

Lūkass izsaka vislielāko atzinī-
bu un pateicību par atbalstu trim 
“vecās trimdas” organizācijām ‒ 
ALA Kultūras fondam, Latviešu 
fondam un Daugavas Vanagu 
Filadelfijas kopai, kas, “financiāli 
atbalstot šī darba tulkošanu un 
izdošanu, turpina neatlaidīgo, 
dau dzus desmitus gadu ilgo lat-
viešu centienu atbalstu” un ar sev 
piemītošo asprātību secina: “Bez 
šo organizāciju atbalsta dar bam 
būtu draudējis par mums, bet bez 
mums liktenis!” Savā uzrunā grā-
matas prezentācijā Lūkass iztei -
ca arī sirsnīgus pateicības vārdus 
grāmatas tulkotājai Sandrai Mi -
levskai (savai mātei un cītīgai 
Laika autorei ‒ paldies Tev, San-
dra, arī no redakcijas!), kā arī 
Baibai Bičolei, “izcilai literātei un 

dzejniecei, kam tīras valodas iz -
jūta sakņojas pirmskaŗa laikā”. 

Svarīgus ceļavārdus grāmatai 
devuši arī nozares profesionāļi, 
tostarp Latvijas vēstnieks ANO 
Andrejs Pildegovičs un ģenerāl-
leitnants, fonda Namejs priekš-
sēdis Raimonds Graube. 

Andrejs Pildegovičs:
“Starptautiskās polītikas ap  skat -

nieki bieži uzskata diplomātus 
par nelabojamiem optimistiem, 
savukārt bruņoto spēku pārstāv-
jus raksturo kā pesimistus, ņe -
mot vērā iepriekšējo konfliktu 
asiņaino vēsturi. Lūkasa Milev - 
s ka fundamentālais pētījums par 
Baltijas drošību ne tikai veiksmī-
gi izvairās no abām galējībām, 
bet sniedz dziļu, acīgu un reizē 
skaudru reālista analītiķa redzē-
jumu par 21. gadsimta riskiem 
un apdraudējumiem, ko ir vērts 
izpētīt katram, kam rūp ilgter-
miņa miers un stabilitāte Baltijā.”

Raimonds Graube: 
“Šī grāmata ir viens no visapjo-

mīgākajiem darbiem, kas veltīts 
Baltijas valstu aizsardzības jautā-
jumiem. Autors cenšas rast pa -
matojumu status quo revidējošās 
Krievijas rīcībai un Latvijas, Bal-
tijas valstu, NATO gribai un 
spējai to nepieļaut. Paredzēts pla-
šam interesentu lokam, uz šī pa -
liekošā pētījuma detālizētu iz  pēti 
aicina gan secinājumi, gan dau-
dzie unikālie avoti, lai meklētu 
atbildi uz patreiz ļoti aktuālo 
pamatjautājumu – cik aizsar - 
 dzī bas Baltijas valstīm ir pietie-
kami?”

* “Ja gribi dzīvot mierā, gatavojies 
kaŗam.” ‒ Latīņu val.

Lūkass Milevskis runā grāmatas atvēršanas sarīkojumā Rīgā

Autora autografs ģenerālleitnantam Raimondam Graubem

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv



LAIKS 152019. ga da 19. oktobris – 25. oktobris

SIBIRIJAS DIENASGRĀMATA. 
Novosibirska – 2. daļa

Nesen lasītājiem vēstījām par 
pirmo pieturvietu – lielpilsētu Si -
bi rijas ekspedīcijas laikā, kuŗu šā 
gada augustā organizēja nodi bi-
nā juma “Fonds Sibirijas bērni” va -
dītāja Dzintra Geka. Runa bija par 
vēl relātīvi nesen neapdzīvotu ap -
vidu aptuveni 3000 kilometru at -
tālumā uz austrumiem no Maska-
vas. Senajā Krievzemē tālas, neap-
dzīvotas vietas mēdza dēvēt par 
“lāču kaktiem”. Vienā no “kak-
tiem” Rietumsibirijas līdzenuma 
dienvidaustrumos pie Obas upes 
aizpagājušā gadsimta nogalē ra -
dās pilsēta, kas mūsdienās kļuvusi 
par trešo lielāko Krievijas Fede rā-
cijā un ko neoficiāli sauc par Sibi-
rijas galvaspilsētu.

Novosibirska bija mūsu ekspe dī-
cijas pirmais lielais pieturas punkts. 
Tās iepazīšanai veltījām aptuveni 
dienu. Tieši šeit radās pirmā ie -
spēja komūnicēt ar sibiriešiem un 
kaut minimāli sākt izprast, kā šai 
tālajā reģionā rit dzīve.

Ekspedīcijas otrajā dienā gides 
Zemfiras pavadībā apskatījām sva -
rīgākās vietas Novosibirskā, tai 
skaitā Galveno dzelzceļa staciju, 
kur pagājušā gadsimta 40. gados 
mēnešiem ilgi bija spiesti uzturē-
ties daudzi no deportētajiem lat-
viešiem, līdz tika vesti tālāk uz no -
metinājuma vietām. Liels skaits 
no šiem nelaimīgajiem, nespēda -
mi izturēt necilvēcīgos apstākļus, 
turpat, stacijā, gāja bojā. Kur viņus 
apglabāja, neviens nezina.

Novosibirska ir krasu kontrastu 
pilsēta. Tas izpaužas it visur: dzīves 
stilā, kad uz viena ielas stūra no 
saviem augstumiem “nolūkojas” 
Ļeņins, bet turpat blakus atrodas 
milzu uzraksts dzelteniem bur -
tiem Raiffeisen Bank vai norāde uz 
brīvpieejas tīmekli; architektūrā, 
kad vienlaikus var apskatīt gan 
vissenāko koka namu Novoni ko-
lajevskā, kas ir pilsētas vecais no -
saukums, gan arī vismodernākās 
ēkas, kam līdzinieces atrodamas 
Rietumeiropā un ASV, nemaz jau 
nerunājot par klimatu. Sibirijas 
galvaspilsētā vasarā gaisa tempe-
rātūra var sasniegt plūs 40 gradus 
pēc Celsija, savukārt ziemā nokris-
ties līdz mīnus 50 gradiem. Savu-
kārt vienā aspektā kontrasta neat-
rast nemaz – tā ir tīrība, kas valda 
Novosibirskas ielās, laukumos, sa -
biedriskajās iestādēs, vienu vār du 
sakot, visur, kur brauciena laikā 
izdevās pabūt.

Viena no pirmajām vietām, kur 
nokļūstam Zemfiras pavadībā, ir 
Galvenā dzelzceļa stacija. Mūs die-
nās tā ir varena ēka patīkami zaļā 
krāsā ar milzīgu laukumu tās 
priekšā. Gide stāsta, ka staciju sāka 
celt 1893. gada maijā, savukārt pēc 
gada no turienes jau kursēja pir-
mais vilciens uz vietu ar nosauku-
mu Bolotnoje. Brīdī, kad klausī-
jāmies šo stāstu, nezinājām, ka šai 
pašā dienā, tikai vēlāk, pa ceļam 
uz nākamo ekspedīcijas pietur vie-
tu Tomsku Bolotnojes kafetērijā 
ieturēsim pusdienas.

Ne mazāk grezna kā stacijas 
ēkas ārpuse ir arī tās interjers. Jau 
ieejot stacijā, jūtams, ka tā ir viens 
no vietējo iedzīvotāju lepnumiem. 
Esam pat pārsteigti par tīrību un 
skaisto ziemas dārzu, kuŗā gribas 
uzkavēties, taču tas nav iespējams, 
jo mums paredzēta ļoti plaša pro-

gramma. Pa ceļam uz uzgaidāmo 
zāli Zemfira mūsu uzmanību vērš 
uz greznajām lustrām, kas izgata-
votas no kalnu kristalla. Pārspīlētā  
pompozitāte un krāšņums Staļina 
laika arhitektūrai bija raksturīgi. 
Iedami caur uzgaidāmo zāli, ap -
stā jamies pie vienas no suvenīru 
pārdošanas vietām un ar izbrīnu 
konstatējam, cik lētas Sibirijas gal-
vaspilsētā ir dažādas piemiņas lie-
tiņas. Magnētiņi, ko pieliek pie le -
dusskapju durvīm, maksā vien 
centus, ja pārrēķina mūsu naudā. 
Tāpat arī atslēgu piekariņi, skatu 
kartītes un viss pārējais. Savukārt 
kulmināciju izbrīns par stacijā 
redzēto sasniedza pie kādas zāles 
ieejas durvīm. Virs tām novieto-
tais plakāts liecināja, ka telpā ie -
kārtota starptautiski slavenā Alek-
sandra Vasiļjeva fonda izstāde 
“Teātris un mode”, ko, gaidot vil-
cienu, par baltu velti var apmeklēt 
ikviens cilvēks. Ekspozīcijā izstā-
dīti grezni tērpi no dažādām teātŗa 
izrādēm. 

Apskatījuši ēkas interjeru, de  vā-
mies pie netālu atrodošās strūk la-
kas, lai mācītāja Kārļa Žola va  dībā 
noturētu piemiņas brīdi un aizlūg-
tu par Novosibirskā bojāgājuša -
jiem latviešiem. 1941. gada izsūtī-
juma laikā daudz vilcienu sastāvu 
apstājās tieši šajā stacijā, lai pēc 
laika nelaimīgos, nāvei nolemtos 
latviešus turpinātu vest uz nome-
tinājuma vietām. Cilvēki šeit bija 
spiesti pavadīt mēnešiem ilgi. 
Dau dzi jo daudzi, tai skaitā mūsu 
grupas biedra Vladimira Van ha-
nena vecmāmiņa jeb grosīte, neiz-
turot necilvēcīgos apstākļus, gāja 
bojā. Viņu kopā ar meitu 1941. 
ga  dā uz Sibiriju deportēja jau ļoti 
slimu – paralizētu. Grosītes apbe-
dījuma vieta nav zināma, tāpēc 
Vladimirs aizdedza svecīti un 

kopā ar adītu zeķu pāri to nolika 
zemē pie strūklakas. 

Tālāk ceļš veda uz vienu no 
varenākajiem namiem Novosi-
birs kā – Aleksandra Ņevska pa -
reizticīgo katedrāli, kas ir viena no 
pirmajām akmens celtnēm senajā 
Novonikolajevskā. Tās priekšā sle-
jas piemineklis Krievijas caram 
Aleksandram III (1845 – 1894), 
kuŗa vārds saistāms ar Trans si bi-
rijas dzelzceļa būvi, un viņa dēlam. 
Bija vērojams, ka šo dievnamu ie -
cienījuši arī vietējie iedzīvotāji, 
kuŗu netrūka ne katedrāles tu  vu-
mā, ne arī pašā dievnamā. Pama-
nījām pat kādu līgavu. 

Braucot autobusā, vēl pirms ka -
tedrāles apskates no Zemfiras uz -
zinājām, ka Staļina valdīšanas ga -
dos dievnamu slēdza un 1937. gadā 
arestēja metropolītu. Mūsdienās 
Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
katedrāle atdzimusi vistiešākajā 
nozīmē. Tagad tā ir atjaunota līdz 
perfekcijai un uzskatāma par No -
vosibirskas lepnumu. Ieejot diev-
namā, mums, sievietēm, no spe-
ciā las kastītes bija jāizņem lakats 

un jāuzsien galvā. Pēc katedrāles 
iekštelpu un daudzu svētbilžu, no 
kurām vairākas pasaulē ir labi zi -
nāmas, apskates, pie izejas laka ti-
ņus, glīti salocītus, atlikām atpakaļ. 

Pavisam tuvu dievnamam, ielas 
pretējā pusē, atrodas daudzstāvu 
dzīvojamā māja, kuŗas projekts 
Pa  saules izstādē Parīzē 1937. gadā 
ieguva Grand Prix. Protams, vie-
tējie iedzīvotāji lepojas arī ar to. 

Nākamā ekskursijas pieturas 
vieta bija Obas krastmala ar skatu 
uz dzelzceļa tiltu, kas tapis 1893. 
gadā saistībā ar Transsibirijas ma -
ģistrāles izbūvi. Krastmalā atro -
das vēl viens Aleksandra III pie-
mi ņai uzceltais piemineklis, tur-
klāt pavisam jauns! 

Pēdējā mūsu ekskursijas pietu-
ras vieta bija Novosibirskas Ope-
ras un baleta teātris. Iespaidīga, 
pat gigantiska celtne ar kolonnām 
un kupolu, virs kuŗa plīvo Krievijas 
Federācijas karogs. Jā, šis nu pa -
tiesi ir mākslas templis! Otrā pa -
saules kaŗa laikā teātra ēkā tika 
paslēpti Tretjakova galerijas, Valsts 

Ermitāžas un citu Krievijas mū -
zeju dārgumi, savukārt mūsdienās 
šeit glabājas vesela diriģentu zižļu 
kollekcija. Arī tās vērtība ir ļoti lie-
la. Savus zižļus piemiņai atstā juši 
mūziķi no Lielbritanijas, Fran ci jas, 
Japānas un citām tālām val stīm. 

Pie Operas un baleta teātra, 
sirsnīgi atvadījušies no Zemfiras, 
kāpjam autobusā, lai dotos uz nā -
kamo ekspedīcijas vietu Toms ku. 
Arī šis brauciens ilga četras stun-
das, kuŗu laikā bija iespēja vērot 
gan Sibirijas lauku ainavu, gan 
kapsētu pašā šosejas malā, gan 
kovārņu barus, kas sasēduši tieši 
uz lielceļa. Paliec sveika, Novo-
sibirska! Ar Dievu!

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

Novosibirskas Galvenā dzelzceļa stacija no fasādes puses

Izstāžu zāle dzelzceļa stacijā? Novosibirskā tāda ir!

Aleksandra Ņevska pareizticīgo katedrāle ir viens no mūsdienu 
Novosibirskas lepnumiem

Novosibirskas Operas un baleta teātris

Ziemas dārzs Novosibirskas Galvenās dzelzceļa stacijas ēkā

Mācītāja Kārļa Žola aicināti, pie 
stacijas strūklakas aizlūdzam par 
latviešiem, kuŗu dzīve aprāvās 
No   vosibirskā. Viņu vidū bija 
Vla dimira Vanhanena grosīte, 
kuŗa 1941. gadā nomira stacijā

LĀSMA 
GAITNIECE
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 38)  atrisinājums 
Līmeniski. 1. Talks. 4. 

Abuls. 6. Aplamas. 7. Sta-
tors. 8. Paipala. 10. Dārz-
nieks. 13. Tritons. 15. Sta-
tika. 17. Lūsis. 19. Amatie-
ri. 20. Esentuki. 21. Arati. 
23. Mekonga. 26. Kortess. 

29. Līventāls. 30. Anonīmi. 31. 
Neapole. 32. Jautras. 33. Siāma. 
34. Skots.

Stateniski. 1. Traperi. 2. Sa -
stāvs. 3. Falangas. 4. Aspekts. 5. 
Svarīgi. 7. Skaut. 9. Astra. 11. Po -
seidons. 12. Kalendārs. 14. Rud-
mate. 16. K rekers. 17. Laika. 18. 
Skeči. 22. Atentāts. 23. Malta.   
24. Kondors. 25. Asīrija. 26. Ko -
linss. 27. Edisons. 28. Spāde.

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. Latviešu rakst-
nieks (1923-1976). 4. Vakcinēt. 
6. Krodziņš Italijā. 7. Apdzīvota 
vieta Beverīnas novadā. 8. Jūr-
malas pilsētas daļa. 10. Valsts 
pamatlikums. 13. Brīvs (novec. 
vārds). 15. Ķermeņa kaulu un 
skrimšļu kopums. 17. Guļvietas 
uz kuģa. 19. Valodniecības noza-
re. 20. Zemes virsmu sasniedzis 
meteora ķermenis. 22. Zodiaka 

zvaigznājs. 23. Apdāvināts cil-
vēks. 26. Dzīvojamās telpas uz 
kuģa. 29. Attīstības virzieni. 30. 
Kontakts. 31. Armēnijas galvas-
pilsēta. 32. Nākamajā naktī. 33. 
Linu apstrādes atkritumi. 34. 
Ainas.

Stateniski. 1. Pilsēta Vācijas vi -
dienē. 2. Kazrags. 3. A. Brenča 
filma pēc A. Kolberga romāna.   
4. Iesaukas. 5. Apdzīvota vieta 

Ogres novadā. 7. Īsa galda 
uzruna. 9. Franču glezno-
tājs (1780-1867). 11. Ing-
ve ru dzimtas augs. 12. Tel-
pa publiskām lekcijām.   
14. Glezna vai ornamentā-
la kompozīcija uz stikla. 
16. Cepurīšu sēne. 17. Ar 
oglekli bagāts kurināmais. 
18. Jautra satura priekš-
nesumi. 21. Pilsēta Spā ni-
jas ziemeļaustrumos. 23. 
Veikls paņēmiens. 24. Ar -
kla sastāvdaļa. 25. Medi cī-
niski aparāti. 26. Izraēlas 
parlaments. 27. Sitamais 
mūzikas instruments. 28. 
Tārtiņveidīgo kārtas 
putns.

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 20

21

21 22

23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

Šā gada 12. oktobrī Minsteres 
Latviešu centrā draugi un radi 
no tuvienes un tālienes sveica bi -
jušo Minsteres latviešu ģimna zi-
jas (MLĢ) skolotāju un lietvedi 
Albertu Spoģi 95 gadu jubilejā. 

Valsts prezidents Egils Levits ir 
A. Spoģa skolnieks. Savā apsvei-
kumā prezidents izcēla jubilāra 
devumu MLĢ, latviešu un latga-
ļu kultūras stiprināšanā, novēlot 
možu garu, stipru veselību, dzī-
ves prieku un siltas attiecības ar 
tuviniekiem un draugiem.

Kā jau tas ir mūsdienās, liels 
sveicēju pulks no Latvijas, Vā- 
cijas, ASV bija sociālajos tīklos: 
Sarma Muižniece (ASV): “Ap -
svei cu Spoģa kungu! Viņš vien-
mēr man paliek mīļi atmiņā kā 
pedagogs, kuŗš no sirds vēlēja 
vienmēr vislabāko saviem skolē-
niem, vienalga, cik palaidnīgi 
rei zēm bijām! Paldies viņam par 
pacietību, filozofisko un tālre -
dzī go skatu uz dzīvi un darbiem.” 
Karina Velkme Love (Francija): 
“Žēl, ka nevarēšu piebiedroties. 
Man vēl stāv atmiņā debates par 
esošo esmi un būtisko būtni!” 
Daudzi Alberta Spoģa skolēni pēc 
valsts neatkarības atgūšanas pār-
cēlās uz dzīvi Latvijā. Viņu vidū 
pazīstami uzņēmēji, advokāti, 
ārsti un sabiedriskie darbinieki.

Pirms desmit gadiem klajā 
nā  ca jubilāra grāmata “Minsteres 
latviešu ģimnazija izdzīvoja”. Iz -
devums ir ilggadējā MLĢ peda-
goga Alberta Spoģa redzējums 
par šo unikālo, vienīgo pilna lai-
ka latviešu mācību iestādi ārpus 

Skolotājs Alberts Spoģis sumināts 
95 gadu jubilejā

Latvijas, kas veicināja simtiem 
latviešu jauniešu latvisku izglī tī-
bu un piederības sajūtu Latvijai. 
MLĢ A. Spoģis ir mācījis vēsturi, 
filozofiju, sabiedriskās zinības, 
po  lītiku un katoļu ticības mācību, 
kā arī ilgus gadus bija skolas 

darb vedis. Daudziem bijušajiem 
skolēniem palikuši atmiņā viņu 
vadītie jaunatnes polītiskie se  mi-
nāri. 

Jubilārs dzimis 1924. gada 9. ok -
tobrī Daugavpils apriņķa Vār ka-
vas pagasta Bratiškos. Beidzis 

Vārkavas sešgadīgo pamatskolu. 
Savu uzvārdu mantojis no dzim-
tās puses vietvārda – Špoģiem. 

Pēc Vārkavas pamatskolas beig-
šanas A. Spoģis gribēja tālāk mā -
cīties Daugavpils ģimnazijā, bet 
šis viņa sapnis nepiepildījās, jo 
pēc tēva izsūtīšanas “baigajā ga -
dā” viņš kļuva par vienīgo vīrieti 
ģimenē. Vācu okupācijas laikā 
viņš strādāja savā lauku saim nie-
cībā kopā ar māti un audzināja 
māsas. Kā pats stāstīja, jaunāko 
māsu, uzsākdams leģionāra gai-
tas, pēdējo reizi redzēja vēl šū  pu-
lī, kā viņa iemīļotajā dziesmā:     
Es karā(i) aiziedams. 15. divīzijas 
33. pulka atkāpšanās cīņās 1944. 
gada 14. jūnijā Albertu pie Zil-
upes smagi ievainoja. Sekoja ho s-
pitālis un Zēdelgemas kaŗa gūs-
tekņu nometne Beļģijā. Arī iz -
glītības gaitas bija jāturpina sve-
šumā Baltijas universitātē Pine-
bergā, Hamburgas, Bonnas un 
Madrides universitātēs. 

Ar degsmi A. Spoģis bija ie -
saistījies Latviešu preses biedrī-
bas un katoļu studentu apvie - 
nī bas “Dzintars” darbībā, rūpīgi 
se   koja Latvijas polītiskajiem no -
ti kumiem un sabiedriskajai dzī-
vei Latgalē, jo ilgus gadus strādāts 
pie žurnāla “Dzeive” un zināt-
niskā rakstu krājuma “Acta Lat-
galica”, rakstīts Trimdas preses 
izdevumiem, kā arī rediģēts žur-
nāls “Kara Invalīds”. Parallēli pe -
dagoga darbam daudz un regu-
lāri rakstīts. Izdoti četri dzejoļu 
krājumi, publicistiskas un literā-
tūrkritiskas apceres un recenzi-
jas, monografija par mākslinieku 
Juri Soikanu. Periodikā publicē-
tas apceres par filozofijas jautā-
jumiem –  I. Kantu, V. Solovjo -
vu, G. Marselu, Ž. P. Sartru, K. G. 
Jun gu, T. Celmu, K. Raudivi un 
Z. Mauriņu, par iespaidiem un 
at  ziņām filozofu internacionā-
lajos kongresos. 

Visus trimdas gadus A. Spoģis 
bija latgaliešu grāmatizdevēja 
Vladislava Lōča līdzgaitnieks. 

Gādāja par Dr. Aloizija Broka 
tulkotās Jaunās Derības svēto 
Rakstu un latgalisko lūgšanas 
grā matu pavairošanu Latvijas 
ka   toļu vajadzībām. Pēc neatka-
rības atgūšanas “Latgaļu izdev-
niecības” grāmatas tika nogādā-
tas Latgales skolās un bibliotē -
kās. “Ar Vladislavu Lōci darbojā -
mies, kopā veidojām, nostipri nā-
jām latgaļu presi, Latgales būtību! 
(..) Latgale nav tikai vārds, bet ir 
cilvēki, ir gars Latgalei,” saka 
Alberts Spoģis.

Kā liecina paša A. Spoģa sa -
stādītais publicēto darbu biblio-
grafiskais rādītājs, dažādos izde-
vumos publicēts vairāk nekā 700 
rakstu. A. Spoģa dzejoļu atla se 
ievietota krājumā “Latgaliešu 
literātūra” (1995).

A. Spoģis kopā ar sievu Ma -
riju izaudzinājuši un izskolojuši 
sešus dēlus un meitu. Pēdējos 
gados kopā ar dēlu Gregoru Spo-
ģi jubilārs pievērsies savas dzim-
tas vēstures izpētei. Drīzumā 
Rēzeknē klajā nāks A. Spoģa ne -
publicēto dzejoļu grāmata.

Neskatoties uz to, ka A. Spoģis 
joprojām dzīvo Minsterē, vēl 
pirms diviem gadiem viņš vie-
sojās Latvijā, lai gremdētos atmi-
ņās, satiktu radus, izjustu dzim-
tenes tuvumu. Andris Vējāns 
grāmatā “Latgales rakstu gaisma” 
Albertu Spoģi metaforiski un 
trāpīgi raksturojis kā Latgales 
balsi Eiropas labirintos. Kultūr-
vēsturnieks Pē  teris Zeile pievie-
nojis vēl citus atbilstošus apzī mē -
tājus: darbības daudzveidis, ne -
rimtīgs kultūras strādnieks, viens 
no visener ģis kākajiem tiltu cēlē-
jiem un ceļu bruģētājiem starp 
trimdas un Latvijas latvie šiem.

Gandarījums, ka šomēnes Lat-
vijas valdība, pateicoties bied-
rības “Latgales tradicionālās kul-
tūras centrs “Latgaļu sāta”” bied-
ru ierosinājumam, jubilāra darbu 
novērtēja ar Ministru kabineta 
Atzinības rakstu par mūža iegul dī-
jumu latgaliešu kultūras attīs tībā.

DAINIS MJARTĀNS,
Minsteres latviešu ģimnazija, 40. izlaidums

LIKTEŅDĀRZS
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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

TRIMDADIMD  BOOKS
Interesantas, lietotas un jaunas  grāmatas latviešu valodā,

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

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

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

Valdis un Rūta Muktupāveli «Mani balti bālēliņi»
Viesturneja Ziemeļamerikā 2019. gadā

Turneju atbalsta Latvijas Kultūras ministrija, PBLA un ALA

ČIKĀGA – sestdien, 2. nov. plkst. 14:00
Ciānas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes lielajā zālē, 6551 W Montrose Ave., Chicago, IL 
60634. Rīko Čikāgas Latviešu biedrība un Ciānas ev. lut. latviešu draudze – Dace Ķezbere (773) 
919-3936. Ieeja: $20 pieaugušajiem, $10 bērniem līdz 13 g.v.

KALAMAZŪ – svētdien, 3. nov. plkst. 12:30
Kalamazū Latviešu centrā, 100 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI  49006.  Rīko Kalamazū Latviešu 
biedrība – Michael Hansen, (708) 248-3738.  Ieeja: $25 

DETROITA – trešdien, 6. nov. plkst. 19:00
Sv. Pāvila draudzes baznīcas sabiedriskā zālē, 30623 W. Twelve Mile Rd., Farmington Hills, MI 
48334. Rīko Latviešu apvienība Detroitā (LAD) – Līga Jēkabsone, (734) 426-8488.  Ieeja: $30

KLĪVLANDE – piektdien, 8, nov. plkst. 19:00
Klīvlandes Apvienotās Latviešu ev.-lut. draudzes sarīkojumu zālē, 1385 Andrews Ave., Lakewood, 
OH 44107. Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība – Haralds Mazzariņš, (330) 467-7830. Ieeja: $20

MINEAPOLE – sestdien, 9. nov. plkst. 13:00
Mineapoles Latviešu draudzes/baznīcas lielajā zālē, 3152 17th Ave. S., Minneapolis, MN. Rīko 
Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) – Maija Zaeska, (763) 972-2521.  Ieeja: $15

PRIEDAINE – svētdien, 10. nov. plkst. 14:00
1017 Highway 33 East, Freehold, NJ 07728.  Rīko Ņūdžersijas latviešu biedrība – Jānis Students, 
(732) 836-9750.  Ieeja: $25

VAŠINGTONA, D.C. – pirmdien, 11. nov. plkst. 19:30
Latviešu draudzes namā, 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850.  Rīko Latviešu organizācijas 
Vašingtonā, DC (LOV) – Anita Juberte, (301) 814-1080. Ieeja: $25; bērniem, jauniešiem līdz
18 gadiem ieeja brīva

BOSTONA – piektdien, 15. novembrī, plkst. 19:00 (saviesīgā stunda no plkst. 18:00)
Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St, Brookline, MA 02445.  Rīko Amerikas latviešu tautiskā 
savienība (ALTS) – Aija Dreimane, (781) 558-3814. Ieeja: $20; skolēniem bez maksas.

ŅUJORKA – sestdien, 16. nov. Valsts svētku programma sāksies plkst. 14:00
Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņujorkas Jonkeru telpās: 254 Valentine Lane, Yonkers, NY. Rīko Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome – Anita Batarags, (201) 788 5315. Ieeja: $30 pie durvīm, bet iepriekš 
pasūtinot no kasiera Imanta Kalniņa līdz 8. nov. – $25; latviešu skolas skolniekiem bez maksas.  

FILADELFIJA – svētdien, 17. nov.  Valsts svētku programma sāksies plkst. 13:00
Filadelfi jas Brīvo latvju biedrībā, 531 N 7th St., Philadelphia, PA  19123-3501. Rīko Filadelfi jas 
latviešu organizāciju padome – Valdis Bašēns, (856) 426-1834.

TORONTO– pirmdien, 18. nov. plkst. 19:00
Kanadas Latviešu centrā, 4 Credit Union Dr., Toronto, ONT, Canada. Rīko Kanadas Latviešu centrs 
Toronto – Alberts Upeslācis, (416) 759-4900.  Ieeja: $10

PORTLANDE – trešdien, 20. nov. Valsts svētku programma sāksies plkst. 18:00
Oregonas Latviešu centrā, 5500 SW Dosch Road, Portland, OR. Rīko Oregonas latviešu biedrība – 
Ilva Metlāne, (503) 830-7030.  Ieeja: $20; bērniem līdz 12. g.v. ieeja brīva

SIETLA – piektdien, 22. nov. plkst. 19:30
Sietlas Latviešu centrā, 11710 – 3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125. Rīko Latviešu biedrība Vašingtona 
štatā – Inta Wiest (425) 678-8774.  Ieeja: $25; skolas bērniem ieeja brīva

SANFRANCISKO – sestdien, 23. nov., plkst. 13:00 
Sanfrancisko Latviešu namā, 425 Hoff man Ave, San Francisco, CA. Rīko Ziemeļkalifornijas 
Latviešu biedrība – Mārtiņš Andersons, (415) 617-9959.  Ieeja: $10

LOSANDŽELOSA – svētdien, 24. nov. Valsts svētku programma sāksies plkst. 13:00
Losandželosas Latviešu namā, 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA. Rīko Dienvidkalifornijas 
Latviešu biedrība, Ivars Mičuls, (818)585-5748. Ieeja: par ziedojumiem

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām organizācijām

“Priecājos, ka iznākusi šī 
lieliskā Astrīdas Jansones 
grāmata par man līdzīgajiem 
trimdas bērnu bērniem, kas 
arī tic Latvijas nākotnei.

Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 25,– USD

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts
Latvijā un ASV

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI 
LATVIJĀ
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Jau vēstījām, ka šovasar 
Vācijā pirmo reizi izskanējusi 
latviešu diasporas bērnu 
himna “Jauna dziesma”, kuŗas 
mūzikas autore ir mūsu pa -
zīstamā komponiste, Emmy 
balvas laureāte Lolita Ritmane, 
bet vārdu autors – mūziķis un 
dzejnieks Guntars Račs. Šo -
ruden dziesma uzsāk ceļu pie 
mazajiem dziedātājiem gan 
diasporā, gan Latvijā, lai kļūtu 
par bērnus vienojošu, mūzi-
kālu motīvu, pošoties uz 
Jaunatnes Dziesmu svētkiem 
nākamvasar Rīgā.

Dziesmas idejas autori un 
īstenotāji ir latviešu kultūras 
biedrība SAIME, kas darbojas 
Štutgartē, Dienvidvācijā. Bied-
rības līdz šim zināmākie īste-
notie pasākumi ir vērienīgie 
svētki Vācijā 2017. gadā “Eslin-
genas Dziesmu svētkiem 70”, kā 
arī mūzikla “Eslingena” jaunuz-
veduma izrādes gan Vācijā, gan 
Latvijā. Diasporas bērnu himna 
“Jauna dziesma” ir biedrības 
dāvana bērniem Latvijas Simt-
gadē – himna, kas vienotu bēr-

“Jauna dziesma” pošas uz
Jaunatnes Dziesmu svētkiem nākamvasar Rīgā

nus pāri valstu robežām, radot 
sajūtu par vienu tautu, lai arī 
kur katrs dzīvo, un atgādinot 
par kopīgo dzimteni, valodu un 
bagāto kultūru. Diasporas bēr nu 

kā arī viņiem pievienojās bērnu 
vokālais ansamblis Dzeguzīte 
no Latvijas. Augusta sākumā 
nometnes dalībnieki satikās Lat-
vijā, lai dziesmu ierakstītu. Dzies-

SAIME pārstāvji cer, ka himna 
kļūs par bērnus vienojošu spēku 
un aicina dziesmu mācīties un 
dziedāt skolās, nometnēs, vasa-
ras skolās, kā arī kopā ar drau-

folkloras kopas, ansambļi – Lat-
vijā un ārzemēs,” aicina SAIMES 
aktīvistes Laura Putāne un 
Karīna Cīglere.

Diasporas bērnu himnas 
vārdi, notis, mūzikālais pava-
dījums, kā arī audio un video 
materiāls ikvienam bez maksas 
un ierobežojumiem ir pieejams 
šeit: https://failiem.lv/u/fj4zxsra 
vai, sazinoties ar biedrību sai -
me@latviesi.com. Dziesmu ie -
spējams noklausīties arī mūzi-
kas straumēšanas servisā Spo-
tify, kā arī dzirdēt radio staciju 
ēterā un sociālajā tīmeklī 
Youtube. 

Īpašs dziesmas stāsta mirklis 
gaidāms nākamā gada 12. jūlijā 
XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku laikā, 
kad dziesma plašajai svētku 
apmeklētāju publikai izskanēs 
diasporas koncertā Vērmanes 
dārzā. Dziedošās kopas, kuŗas 
vēlas būt šī notikuma dalībnieki, 
aicināti sazināties ar biedrību 
SAIME.

 

himnas pirmatskaņojums notika 
šī gada 1. jūnijā Štutgartē, kad 
diasporas bērni tikās kopīgā 
nometnē. Tajā satikās dalībnieki 
no Vācijas, Īrijas, Luksemburgas, 

mas tapšanas stāsts iemūžināts 
arī videoklipā, kuŗu var noska-
tīties te: https://www.youtube.
com/watch?v=F1tHn4ADqYI

Latviešu kultūras biedrības 

giem un ģimenēm. “Tā ir mūsu 
dāvana visiem! Priecāsimies, ja 
dziesmu iemācīsies un svētkos 
dziedās arī bērnu un jauniešu 
mākslinieciskās grupas – koŗi, 

SARĪKOJUMI
BOSTONA
Bostonas Baltijas valstu Fil  mu 

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

Valdis un Rūta Muktupāveli 
koncertā „Mani balti bālēliņi 
piektdien, 15. novembrī, plkst. 
19:00, Trimdas draudzes zālē, 
(58 Irving St, Brookline MA). 
Saviesīgā stunda no plkst. 18:00. 
Biļešu cena: $20, skolēniem bez 
maksas. Rīko ALTS, sadarbībā ar 
TILTS. Kontaktpersona: Aija 
Dreimane, 781-558-3814, aija-
dreimane@gmail.com

KLĪVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū-
zikas ainavas“, Klīvlandes ap -
vienotās latviešu ev. lut. draudzes 
sarīkojumu zālē (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107). 
Ieeja: $30.00 abonenta biļete; 
$35.00 koncerta dienā. Rīko: Klīv-
 landes latviešu koncertapvienība; 
kontaktpersona: Pauls Barbins 
(440) 241-2239, www.tilts.org

FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pia-

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

LINKOLNA
Daugavas Vanagu gada svetki, 

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

travelogue par Eiropas ceļojumu. 
RSVP: Iesalnieks 402-435-7895. 
Daugavas Vanagu 18. nov. akts, 
17. nov. 11:30 am, 33 & Mohawk 
ielā, $20., ar pusdienām. Latvian 
Film Night: „Homo Novus“, 18. okt. 
1:00 pm & 6:00 pm, 33 & Mohawk 
ielā, $5.

ŅUJORKA
27. oktobrī plkst. 17:00 pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū zi-
kas ainavas“; pēc koncerta sekos 
pieņemšana ar vīnu un uzko-
dām, Kosciuszko Foundation kon -
certzālē (15 E. 65th Street, New 
York, NY 10065). Ieeja: $30.00 
koncerta dienā; $25.00 – iepriekš 
rezervējot sēdvietu/sēdvietas, no  -
sūtot aploksni pa pastu (līdz 17. 
okt.) ar čeku uz “Latvian Cultural 
Association TILTS” vārda un ar 
informāciju, zem kāda vārda 
sēdvieta/vietas tiek rezervētas: 
Dace Aperāne, 11 Cat Rocks Dr., 
Bedford, NY 10506. Rīko: Lat-
viešu kultūras biedrība TILTS; 
kontaktpersona: Dace Aperāne 
(914) 907 - 6343, www.tilts.org

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

18. novembŗa akts Sestdien, 
16. nov., 2pm Ņujorkas latv. ev. 
lut. draudzes baznīcā, 254 Valen-
tine Ln, Yonkers, NY. Svētku kon-
certs ar Valdi un Rūtu Muktu-
pāveliem – „Mani balti bālēliņi“, 
veltījums senajām un mūsdienu 
baltu tautām. Tuvāka info par 
aktu ŅLOP Facebook lapā (pub-
licēs nākotnē): https://www.face-
book.com/Latvija100NYC/

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

Koncerts ar Andri Nelsonu un 
Bostonas simfonisko orķes tri 
pirmdien, 18. nov., 8pm, Car-
negie Hall, 881 7th Ave, New York, 
NY. Latvijas Nacionālās operas 
ģilde (LNOĢ) aicina svinēt 18. 
novembri ar Andŗa Nelsona un 
Bostonas simfoniskā orķestŗa 
koncertu un LNOĢ rīkotu pie -
ņemšanu. Pieņemšana ir lab  da-
rības sarīkojums Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta orķestŗa 
atbalstam. Biļetes lūdzam re  zer-
vēt pa epastu: iveta@grava.net 
vai tel. 202-506-0055. Tuvāka 
info par koncertu LNOĢ Face-
book lapā.

LONG ISLAND – Salas Baz nīca
PRIEDAINE (NJ)
10. novembrī plkst. 14:00 – 

Valsts Svētku sarīkojums. Svēt-
brīdis, Svētku runa: LU profesors 
Valdis Muktupāvels;  Koncerts 
„Mani balti bālēliņi“ Valdis un 
Rūta Muk  tupāveli. Saviesīgs va  kars 
pie Dzintara Galda  gatavotām 
vaka riņām. Ieeja $ 25. Liels, liels 
pal dies par avīzes Laiks palīdzību 
Ņūdžersijas Latviešu biedrībai. 
Jānis Students

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

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

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

18. oktobrī plkst. 14:00 Faith 
Lutheran baznīca, 2601 49th Sreet 
N Ikaram Cakarnim veltīts pie -
miņas brīdis.

19. oktobrī sākam Biedrības 
darba sezonu ar pasākumu 
„Rudens Skaņas“. Mūzicēs folk-
loras grupa Lini no Mineapoles, 

būs iespēja klausīties latviešu 
dziesmas vijoles, kokles, stabules, 
akardeona un kontrabasa pava-
dībā, 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 sagaidītu 
saulrietu. 

17. novembrī atzīmēsim Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienu. Uzstāsies flau-
tiste Ilona Kudiņa no Bostonas, 
pasākumu vadīs režisore Līga 
Balode un dziedās Aleksandra 
Ritums. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

die nās, 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 TUR-
NĪRS. Interesentiem lūgums 
apstiprināt dalību līdz 1. novem-
brim, 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 informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau dze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994. 
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-

4917. E-pasts: 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, Chi -
cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

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

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

20. oktobrī plkst. 10 am diev-
kalpojums.

17. novembrī plkst. 10 am 
Valsts svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
Valstssvētku svinības.

• 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: 



LAIKS 192019. ga da 19. oktobris – 25. oktobris

(Turpināts no 18. lpp.)

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

No latviešu skautu vadītājiem ASV
divi mūsu draugi 2019. gadā aizgājuši mājās Aizsaulē:

bijušais latviešu skautu priekšnieks

vad. FRICIS SĪPOLS,
kā arī

Daugavas (8.) skautu vienības

vad. ARVĪDS SPĪGULIS
Sakām viņiem pēdējās ardievas.

Mūsu mīļais

GUNTIS I. SPRENNE
Dzimis 1952. gada 6. maijā,

miris 2019. gada 12. septembrī

DAUGAVAS (8.) SKAUTU  VIENĪBAS VADĪTĀJI BOSTONĀ

Sēro un mīlestībā piemin
SIEVA SHIRLEY

BĒRNI MELISSA, ERIK UN KATRINA
MĀTE LŪCIJA

BRĀĻI ĒRIKS AR ĢIMENI, PĒTERIS
RADI UN DRAUGI ASV, LATVIJĀ, KANADĀ

Kad ugunskurā
beidz kvēlot ogles…

…un pārtrūka mana gaita
pirms vakarblāzma kvēl.
Kaut darbu vēl bez skaita…
A. Saulietis

folkmane@hotmail.com Info: An -
drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 11:00. 
27.okt. Dievkalpojums ar diev-
galdu (diak.Guna Reina)

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

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

20. oktobrī Dievkalpojums 
angļu valodā ar Sv. Vakarēdienu 
plkst. 11:00.

27. oktobrī Dievkalpojums ne -
notiks.

3. novembrī Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00. Ti -
cības atjaunošanas diena – Refor-
mācijas svētki.

10. novembrī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

17. novembrī Dievkalpojums 
nenotiks.

Svētdien Valsts svētku svi nī-
bas – Brīvo latvju biedrībā plkst. 
1:00 pm. 

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

Atzīmēšanai kalendāros – sest-
dien, 26. oktobrī – Dzintras Er -
lihas klavieŗmūzikas koncerts 
plkst. 3:00 pp Sv. Jāņa baznīcā. 
Tuvāka informācija sekos.

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

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

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. no  tiek 
1.un 4.svētdienā 10:00. Otrajā 
svētdienā Dievk. angļu valodā. 
Pensionāru saiets katrā otrajā 
ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. Dievkal po jumi 

notiek 11:00. Māc. Igors Safins.
19. oktobrī, plkst. 11:00 - 

Pļau jas svētku dievk. ar dievg. 
Kalpos Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Sekos sarīkojums.

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

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

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. Trīsvienī-

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. Diev-
kalpojumi Centrā. 

• Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlut heran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 13:30.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš. Plkst. 10:30 dievk.

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

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

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

Ņūdžersija, First United Metho-
dist Church (1 E Broad St, West-
field NJ).

19. okt. Manhatenā, Seafa rers 
plkst.14:00 dievk., māc. Saliņš.

20. okt. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 dievk., māc. Saivars; 

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

27. okt. Jonkeru bazn. plkst. 10:00 
Reformācijas svētki ar dievg., 
māc. Saivars; 

Salas bazn. plkst.10:30 Refor mā-
cijas svētki ar dievg., māc. Saliņš;

St. Andrew bazn. plkst. 13:30 
Reformācijas svētki ar dievg., 
māc. Saivars.

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

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

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

dienā, seko groziņu kafijas galds. 
Nā  ka mie dievkalpojumi: 27. ok -
tobrī /Pļaujas svētki/, 16. no -
vem brī / Latvijas Republikas 
Prokla mē šanas diena – 18. no -
vembris / dievkalpojums SEST-
DIENĀ ar dievgaldu, piedalās 
Saginavas Latviešu klubs, seko 
groziņu kafijas galds.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Pēc Dievk. kafijas galds. 

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

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

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

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

20. okt. Laju vadīts dievkalpo-
jums.

27. okt. Reformācijas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

3. nov. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

10. nov. Lāčplēšu dienas diev-
kalpojums.

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

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

Plaujas svētku dievk. ar diev-
galdu 20.okt. plkst. 2:00 pm.

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.

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

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

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

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

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

Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00 

Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 
15. oktobrī, otrdien,18:00 Lat-

vian Voices koncerts 
Kennedy Center Millenium 

Stage (ALA) 
20. oktobrī – dievkalpojums
Kafijas galds ar filmas “Ber-

montiāda” izrādi (DV) 
27. oktobrī –dievkalpojums 
Pie kafijas galda – oktobŗa 

jubilāru sveikšana
pirmdien, 28. oktobrī – 18:30 

Literārais pulciņš 
29., 30., 31. oktobrī – Pipar-

kūku 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 
kap sētā

11. novembrī – Valda un Rūtas 
Muktupāvelu koncerts

17. novembrī – Latvijas valsts 
svētku dievkalpojums un sarī-
kojums (LOV)

• 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!
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Rolands Štrobinders

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
Porziņģis par 

atgriešanās spēli
Savu ilgi gaidīto debiju Na -

cionālās Basketbola asociācijas 
(NBA) kluba Mavericks rindās 
piedzīvoja Kristaps Porziņģis. 
Viņš nespēja palīdzēt Dalasas 
komandai izcīnīt uzvaru pār 
Detroitas Pistons. Pēc spēles lat -
viešu spēlētājs un komandas gal-
venais treneris padalījās ar ie -
spaidiem par pirmo spēli, vēstīts 
mavs.com. Porziņģis savā pirmajā 
spēlē Mavericks sastāvā laukumā 
pavadīja 19 minūtes, kuŗu laikā 
viņš guva 18 punktus (5/11 div-
punktu metieni, 2/7 trīspunktu 
meiteni, 2/2 soda metieni).

Porziņģis pēcspēles intervijā 
neslēpa prieku par atgriešanos 
laukumā. „Sajūtas ir labas. Nebiju 
spēlējis tik ilgi, bet tagad varu 
atgriezties laukumā. Viss šķita 
dabīgi. Aizmetu garām vairākus 
brīvus metienus, bet tik un tā 
esmu priecīgs atgriezties lau-
kumā. Ir jāsper nākošais solis un 
jāsāk izcīnīt uzvaras,“ smaidot, 
optimismu saglabā latviešu spē-
lētājs. Porziņģis arī noliedza, ka 
justu diskomfortu traumētajā 
celī. „Nē, jūtos labi. Es par to pat 
nedomāju. Un nav arī tā, ka šī 
būtu pirmā spēle, ko aizvadu. 
Visu laiku piedalos treniņspēlēs. 
Tiesa, jutos citādāk pārējos spēles 
aspektos. Jutos stiprāks. Šai spēlei 
piegāju viegli, centos neizdarīt 
pārāk daudz.“ 

***
Kristaps Porziņgis 14. oktobrī  

ar 17 gūtiem punktiem palīdzēja 
Dalasas Mavericks tikt pie pirmā 
panākuma pirmssezonas pār  bau -
des spēlē, liecina Nacionālās Bas-
ketbola asociācijas (NBA) infor-
mācija. Dalasas klubs ar 107:70 
pārspēja Oklahomasitijas Thun der. 
Porziņģis spēlēja teju 26 minūtes 
(25:53),  guva 17 punktus, izcīnīja 
13 bumbas zem groziem un blo -
ķēja vienu pretinieku metienu. 
Porziņģim esot laukumā, ko -
manda guva par 20 punktiem 
vairāk, nekā ielaida. Porziņģis 
trāpīja vien katru trešo metienu 
no spēles, trīs reizes esot precīzs 
no tālās distances. „Šodien spēru 
mazu solīti uz priekšu, vēl arvien 
netrāpīju ļoti daudz brīvos me  -
tienos, tomēr zinu, ka nākotnē 
tie iekritīs. Kamēr vien komanda 
man uzticēsies un dos tādas 
iespējas, es metīšu,” pēc spēles 
teica Porziņģis.

Kurucs pret Lakers 
iemet trīs 

tālmetienus
Rodions Kurucs guva 10 punk-

tus Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) pārbaudes spēlē, 
sekmējot Bruklinas Nets koman-
das uzvaru 114:111 Ķīnā pret 
Losandželosas Lakers.

Kurucs spēlē iesaistījās no re -
zervistu soliņa, laukumā pavadot 
25 minūtes, kuŗu laikā izcēlās ar 
gūtiem 10 punktiem (1p. 1/2, 2p. 
0/1, 3p. 3/6), astoņām atlēku ša-
jām bumbām, vienu rezultātīvu 
piespēli, vienu pārtvertu bumbu, 
pieļāva vienu kļūdu, divreiz pār -
kāpa noteikumus un spēli pa -
beidza ar lietderības rādītāju +8, 
kas bija otrs labākais komandā. 
Ceturtās ceturtdaļas vidusdaļā 
Kurucs 26 sekunžu laikā reālizēja 
divus tālmetienus, tobrīd izvirzot 
Nets komandu vadībā ar 96:94. 
Līdz tam viņš bija iemetis četrus 
punktus.

Atskatoties uz
pasaules 

čempionātu
No Latvijas vieglatlētiem Dohā 

aizvadītajā pasaules čempionātā 
labāko sniegumu uzrādījis šķēp-
metējs Rolands Štrobinders, savā 
analizē secina statistiķis Andris 
Staģis. Septembŗa un oktobŗa mijā 
vieglatlēti Dohā desmit dienu 
laikā sadalīja 49 medaļu kom -
plektus, bet Latvijas sportisti bija 
tālu no godalgotajām vietām. 
Vis augstāko vietu ‒ 17. ‒ izcīnīja 
šķēpmetējs Štrobinders, kuŗš ar 
81,09 metru tālu metienu ne  pār-
varēja kvalifikāciju. Arī Starptau-
tiskās Vieglatlētikas federāciju 
asociācijas (IAAF) ieskaitē viņam 
bija vislabākais vērtējums ‒ 1117 
punkti.

Latvijas Vieglatlētikas savie nī ba 
(LVS) ziņo, ka Staģis ir veicis 
Latvijas izlases dalībnieku startu 
analīzi, ņemot vērā sešus kri-
tērijus – rezultātu IAAF punktos, 
ieņemto vietu, rezultātu pasaules 
čempionātā attiecībā pret perso-
nisko un sezonas labāko rezul-
tātu, ieņemto vietu attiecībā pret 
vietu pirms čempionāta rangā, 
kā arī ieņemto vietu attiecībā pret 
dalībnieku skaitu. Ņemot vērā šo 
analizi, Štrobinders ticis pie 55 
punktiem, kas ir labākais rezul-
tāts. Turpat uz papēžiem min Līga 
Velvere, kuŗa 800 metru skrējienā 
pārvarēja priekšsacīkstes un iz  cī-
nīja 23. vietu. Trešais labākais 
rezultāts ar 43,5 punktiem bija 
Guntai Vaičulei, kuŗai izcīnīja 30. 
vietu 200 metru sprintā. Aiz 

pirmā trijnieka ir maratonā star-
tējušais Dmitrijs Serjogins, ku -
ram seko šķēpmetējs Gatis Čakšs 
un soļotājs Arnis Rumbenieks. 
Tālāk ir šķēpmetēja Madara 
Palameika, pirmo astoņnieku 
noslēdz sprintere  Sindija Bukša, 
aiz kuŗas ir vesera metēja Laura 
Igaune, kā arī vēl divas šķēpraides 
Anete Kociņa un Līna Mūze. 
Analizē nav aprēķināts soļotāja 
Ruslana Smolonska rezultāts, jo 
viņš tika diskvalificēts.

Kociņa, Vaičule, Bukša un Vel-
vere nebija izpildījušas pasaules 
čempionāta normatīvus, taču sa -
ņēma rīkotāju speciālos ielū gu-
mus. Turklāt Bukša uz čempio-
nātu tika uzaicināta nedēļu pirms 
meistarsacīkstēm, kad sezonu 
jau bija noslēgusi. Traumas dēļ 
čempionātā nestartēja Latvijas 
va   došā daudzcīņniece Laura Ikau-
niece. Kopš 1993. gada, kad notika 
ceturtais pasaules čempionāts 
Vācijā, Latvijas izlase ir pie da-
lījusies visos čempionātos ar 
vismaz deviņu sportistu līdz da-
lību. Piedaloties 17 Latvijas iz -
lases sportistiem, Latvija vis pla-
šāk pasaules čempionātā tika 
pārstāvēta 1997. gadā, kad meis-
tarsacīkstes notika Grieķijā. 

Latvijas Avīzes  sporta apskat-
nieks Egīls Jurisons ieskicē nā -
kotnes izredzes, kā mūsu viegl-
atlētiem tikt uz Tokijas Olim-
piskajām spēlēm nākamgad. 
Skaidrs, ka kvalifikācijas normas 
būs augstākas nekā tās bija Dohā. 
Pietiekami augstu vietu pasaules 
rangā var iegūt, tikai rēgulāri 
startējot augsta prestiža sacen-
sībās, bet uz tām mūsu vieglatlēti 
tiekot uzaicināti visai reti. Šogad 
olimpiskajām spēlēm kvalifi cē-
jušās tikai trīs – Laura Igaune, 
Līna Mūze un Laura Ikauniece. 
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs 
Latvijas delegācijā vieglatlētu 
skaits bijis iespaidīgs – no 14 līdz 
22. Bet kā būs šoreiz? Raksta 
autora secinājumi ir pesimistiski. 
Mūsdienīgu sacensību un tre -
niņu arēnu trūkums, it sevišķi 
Rīgā, arvien vairāk kļūst par 
nepārvaramu šķērsli nokļūšanai 
pasaules elitē.          

guvējs komandās Dortmundes 
Borussia un Minchenes Bayern 
– Roberts Levandovskis. Sākumā 
futbola treneri kalsnajā jauneklī 
nesa skatīja talanta iezīmes un 
dēvēja viņu par koku. Tomēr 
Roberts savas spējas apliecināja 
vispirms Polijas klubos un pēc 
tam Vācijā. Kopumā Bundeslīgas 
297 spēlēs Levandovskis guvis 
213 vārtus, kas ir dalīts ceturtais 
labākais rezultāts turnīra vēsturē. 

Iespaidīgo statistiku Levan-
dovskis papildināja arī Rīgā, 
gūstot visus trīs vārtus. Pirmos 
divus jau pašā spēles sākumā. 

Redzējām  
Levandovski

Latvija – Polija 0:3 (0:2). Lat-
vijas futbolisti, ieskaitot pār bau-
des spēles, nav uzvarējuši 15 
spēlēs pēc kārtas, šajā neveiksmju 
joslā piedzīvojot desmit zaudē-
jumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši 
svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas 
kausa izcīņas spēlēs, bet starp-
tautiskajos turnīros līdz šīm 
pēdējais panākums gūts tieši 
pirms diviem gadiem. 

Eiropas čempionāta kvalifi-
kā cijas kārtējā spēlē Rīgā, Dau-
gavas stadionā mūsu valstsvie-
nība uz  ņēma Polijas komandu, 
kuŗai pirmajā riņķī zaudējām ar 
0:2. Cerības uz revanšu palika 
tikai vēlmju līmenī. Polijas vie -
nības sastāvā ir vairākas pirmā 
lieluma zvaigznes, bet visspožākā – 
sep  tiņkārtējais Vācijas čempions 
un četrkārtējs labākais vārtu 

Levandovskis pārspēj Andri 
Vaņinu  // FOTO: LA

Pirms spēles īpaši godināts tika 
izlases kapteinis  Andris Vaņins, 
kuŗam šī bija 100. spēle valsts-
vienībā. Vaņins kļuva par astoto 
Latvijas futbolistu „simtnieka klu -
biņā”. Pats spēlētājs gan atzina, ka 
sajūtas pēc vēsturiskās spēles nav 
tās pašas labākās. „Zaudējuma 
dēļ ir negātīvas atmiņas. Preti-
nieks bija spēcīgs, tomēr gribējās 
nospēlēt cienīgi. Savā laukumā 
vēlējāmies citu rezultātu. Viņš ir 
pasaules klases uzbrucējs,” atzī-
mēja Vaņins, norādot, ka Levan-
dovskis ar Krištianu Ronaldu ir 
līdzīgi spēlētāji. „Ja viņiem ir 
iespējas gūt vārtus, viņi tos gūs. 
Levandovskim bija divas iespējas, 
un viņš tās izmantoja.”

Latvijas valstsvienības galve-
nais treneris Slaviša Stojanovičs: 
„Varējām redzēt atšķirību starp 
komandām techniskajā meista-
rībā, fiziskajā gatavībā un ātrumā 
laukumā. Mums ir ļoti grūti lauzt 
cīņas gaitu, ja spēli sākam ar 0:1 
vai 0:2 pirmajās desmit minūtēs. 
Levandovskis ir ļoti gudrs spē -
lētājs, kuŗš tāpat atrod brīvās 
zonas, un viņš to nedara tikai 
šeit, bet gan visu laiku un ir grūti 
nosedzams. Tieši tādēļ viņš spēlē 
tādā klubā un tik augstā līmenī. 
Brīžiem nebijām pietiekami labi, 
brīžiem viņš bija veiksmīgs at -
rasties īstajā brīdī īstajā vietā, un 
tas viss kopā deva šādu rezultātu.”

Latvijas vienības nākamā pre -
tiniece Izraēla viesos ar 1:3 (1:1) 
zaudēja Austrijai. Vēl šajā apakš-
grupā Ziemeļmaķedonija mājās 
ar 2:1 (0:0) uzveica Slovēniju.

***
Latvijas U-19 jauniešu futbola 

izlase Rīgā izcīnīja pirmo uzvaru 
2020. gada Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas turnīrā, pēdējos 
vārtus gūstot spēles pēdējā mi -
nūtē. Komanda noslēdza sacen-
sības grupā otrajā vietā un 
iekļuva nākamajā kārtā. U-19 
futbolisti izlase stadionā Arkādija 
ar rezultātu 6:0 (3:0) pārspēja 
Moldovas vienaudžus.

***
Krētā risinās Pasaules kausa 

izcīņa minifutbolā. Piedalās 40 
valstu izlases. Latvijas komandā 
ievērojamākais spēlētājs ir Māris 
Verpakovskis, kuŗa lielā futbola 
valstsvienībā gūtie 29 vārti ir 
nepārspēts rekords.

Riteņbraukšana
Latvijas čempions grupas brau-

cienā Toms Skujiņš no profe sio-
nālās komandas Trek – Segafredo 
izcīnīja augsto trešo vietu vienas 
dienas sacensībās „Tre Valli Va -
resine“ (UCI kat.1.HC). Šajā brau-
cienā sportistiem bija jāveic ne -
pilni 198 kilometri ar nelieliem 
pauguriem un finišu Varēzes 
pilsētā. Pēdējā kilometrā atrā-
vienā aizgāja un uzvaru svinēja 
šovasar „Vuelta a Espana“ trium-
fējušais slovēnis Primožs Rogličs 
(Jumbo-Visma), kurš finišēja pēc 
četrām stundām 40 minūtēm un 
46 sekundēm.

Finiša spurtā tika sadalītas pā -
rējās divas vietas uz goda pjedes-
tala. Otrais finišēja italietis Džo -
vanni Viskonti (Neri Sottoli – 
Selle Italia – KTM), bet trešo 
vietu izcīnīja Skujiņš. Tuvāko se -
kotāju grupa Rogličam zaudēja 
trīs sekundes.

Teniss
Turnīrā Lincā, Austrijā, Aļona 

Ostapenko sāka veiksmīgi ar uz -
varām un aizcīnījās līdz finālam, 
kur viņas pretiniece bija talantīgā 
ASV tenisiste Koko Gofa. Osta-
penko pirmajā setā zaudēja – 3:6, 
otro setu uzvarēja pārliecinoši – 
6:1 bet trešajā bezcerīgi zaudēja 
ar 2:6.

Tikai 15 gadus vecā Gofa iz -
cīnīja savu pirmo titulu karjērā 
un kļuva par jaunāko WTA titulu 
ieguvēju kopš 2004. gada 17. ok -
tobŗa. Viņa pamatsacensībās ie -
kļuva tikai kā „laimīgā zaudētāja“. 
Ostapenko WTA rangā atro-
dama 72. vietā, bet Gofa ir pa -
saules 110. rakete.

***
Latvijas tenisa līdere Anastasija 

Sevastova tika vienu poziciju 
augstāk – uz 24. vietu jaunākajā 
pub licētajā Sieviešu tenisa aso-
ciācijas (WTA) rangā, savukārt 
lielāks progress izdevās Aļonai 
Osta penko, kuŗa pacēlās deviņus 
pakāpienus – uz 63. vietu.

  
Lauras Peneles

panākums
Pasaules kausa izcīņas Grand 

Prix maršrutā (šķēršļu augstums 
140 – 160 cm) Tallinā pirmo vietu 
izcīnīja Latvijas jātniece Laura 
Penele ar zirgu Dundas V. D. M. 

Startējot 26 pāŗiem, pieci dalīb-
nieki pamatmaršrutu veica bez 
soda punktiem un cīņu turpināja 
pārlēkšanā. Saīsinātajā distancē 
Penele bija sekundi ātrāka nekā 
pārējie dalībnieki un nodrošināja 
uzvaru, aiz sevis trijniekā atstājot 
divus pieredzējušus igauņu spor-
tistus Paulu Ričardu Argusu ar 
Renessin un Kullo Kenderu ar 
Artas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Penele pēc sacensībām bija ļoti 


