
Vo lu me LXX  Nr. 41 (5930) 2019. ga da 2. novembris – 8. novembris

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

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

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

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

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

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

NOVEMBER 2

Sanfrancisko 
Sprīdītis Islandē

4. lpp.

Tautiešu devums
Latvijas
zinātnei

6. lpp.

Ciemiņi
no Mineapoles

Floridā
7. lpp.

Čikāgas Piecīši
uz Latvijas
skatuvēm

8. lpp.

Laika sports
20. lpp.

Jāņa Boļa
piedzīvojumi

Izraēlā
12. lpp.

Vērtē
Eduards Silkalns

5. lpp.

PLEIF –
jau ceturto reizi

Latvijas kinofilmas panākumi Izraēlā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Šī gada 21. un 22. novembrī 
Valmierā norisināsies Pasaules 
latviešu ekonomikas un inno-
vāciju forums (PLEIF), ko rīko 
Pasaules brīvo latviešu ap  vie-
nība sadarbībā ar Valmieras 
pilsētas pašvaldību.

PLEIF mērķis ir veicināt Lat-
vijas ekonomisko izaugsmi, 
stip rinot sadarbību starp da  žā-
dās uzņēmējdarbības nozarēs 
strādājošiem profesionāļiem Lat-
vijā un pasaulē, veicināt inno-
vāciju, finanču un zināšanu 
kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī 
stiprināt ārpus Latvijas dzīvo-
jošo latviešu piederību Latvijai.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš, aicinot piedalīties fo -
rumā norāda: “Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju fo -
rums ir unikālas pieredzes 
esence, kur Latvijas uzņēmēji 
no visas pasaules satiekas ar 
mērķi attīstīt un atbalstīt mūsu 
valsts uzņēmējdarbības poten-
ciālu, tādējādi stiprinot Latvijas 
ekonomiku un konkurētspēju. 

Mums jātiecas uz tādas uzņē-
mējdarbības vides radīšanu, kas 
būtu pievilcīga ārvalstu inves-
tīciju piesaistei un uzņēmējiem 
ļautu būt konkurētspējīgiem, 
produktīviem un innovatīviem. 
Tādēļ ceru un novēlu, lai šis 
forums kļūst par izcilu tradiciju 
daudzu gadu gaŗumā.”

Šogad forumā iecerēts rast 
atbildes uz jautājumu, kā piln-
veidot Latvijas stratēģisko ko -
munikāciju. “Sekmīgu mūsu 
valsts stratēģisko komunikāciju 
nav iespējams veidot ar dau-
dziem, nereti pat pretrunīgiem 
stāstiem par Latvijas tēlu. Mums 
ir jākļūst vienotiem savā re  dzē-
jumā, radot kopīgu vēstījumu 
par Latviju, lai ne tikai pasaulei, 
bet arī paši sev varētu ar lep-
numu teikt – mēs esam kon-
kurētspējīgi,” par PLEIF mērķi 
saka PBLA valdes priekšsēde 
Kristīne Saulīte.

PLEIF pulcēs pieredzējušus 
uzņēmējus un profesionāļus no 
visas pasaules, kuŗi, daloties 

savā pieredzē, palīdzēs izprast 
un iepazīt uzņēmējdarbību 
tādos reģionos kā ASV, Āzija, 
Skandinavija un Kanada. Īpaša 
uzmanība tiks veltīta arī dis-
kusijai par jauno talantu pie-
saisti Latvijai.

Pirmajā foruma dienā nori-
sināsies četras paneļdiskusijas – 
“Latvijas stāsts sev un pasaulei”, 
“Izglītība – nākotnes ekonomi-
kas dzinējspēks”, “Latvija? Ko 
stāstīt darījumu partneŗiem” un 
“Talantu piesaiste un noturēšana 
Latvijai”, kur uzstāsies tādi 
nozares eksperti kā Jānis Ošlejs 
(SIA Primekss Group), zināt-
nieks un uzņēmējs Kārlis Gross, 
Andris K. Bērziņš (Change 
Ventures vadošais partneris), 
Aivars Flemings (VALPRO) un 
daudzi citi. Līdzdalību forumā 
apstiprinājuši Ralfs Nemiro, 
Lat vijas Republikas ekonomi-
kas ministrs, Vita Timermane 
– Moora, Latvijas Institūta di -
rektore, un citi eksperti.

Foruma otrajā dienā prak tis-

kās meistarklasēs par biznesa 
iespējām un pieredzi ārvalstīs 
stāstīs latviešu izcelsmes uzņē-
mēji Olavs Ritenis, Ventures 
International Group dibinātājs 
un vadītājs (Singapūra), Jānis 
Bergs, SAF TEHNIKA valdes 
loceklis, uzņēmējs un investors 
(ASV), Kā rlis Vasarā js, Imtex 
Membranes vadītājs, Latvijas 
goda konsuls Ontario provincē,  
Toronto (Kanada), Aleksandrs 
Čakste, Massfluencer īpašnieks 
un LWC Properties valdes 
priekšsēdis (Skandinavija) un citi.

Reģistrācija dalībai un sīkāka 
informācija par forumu pieeja-
ma portālā https://www.pleif.
lv/.

Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju forumu (PLEIF) 
rīko Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību, 
„Valmieras attīstības aģentūru”, 
biedrību „Ar Pasaules pieredzi 
Latvijā”, kustību Red Jackets un 
Amerikas Tirdzniecības palātu.

Dāvja Sīmaņa, jun.,  filma 
„Tēvs Nakts” saņēmusi la -
bākās ārzemju filmas balvu 
Haifas kinofestivālā Izraēlā. 
Šis kinodarbs vēsta par rī -
dzinieka  Žaņa Lipkes varo-
nību, Otrā pasaules kaŗa 

laikā glābjot iznīcībai no -
lemtos ebrēju iedzīvotājus.

Daira Āboliņa, kuŗa pie -
dalījās festivālā, Latvijas 
Radio pastāstīja, ka filmas 
izrāde notika pārpildītā 
skatītāju zālē ar ārkārtīgi 

emocionālu skatītāju reak-
ciju. „Ļoti būtiski, ka šī filma 
tiek akceptēta valstī, kur 
dzīvo  daudzi Žaņa Lipkes 
izglābtie cilvēki,” teica kino-
kritiķe. 

Balvu – piemiņas statueti 

saņēma Latvijas vēstniece 
Izraēlā Elita Gavele. Filmas 
izrādē bija klāt arī galvenās 
lomas – Žaņa Lipkes – 
atveidotājs Artūrs Skrastiņš.
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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

www.laiks.us!

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

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 3 mēneši $75.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 3 mēneši $93.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Laika pirmais redaktors 
Kārlis Rabācs mēdza jokot: 

„Ja par notikumu nav 
rakstīts Laikā, tad šī 

notikuma vispār nav bijis!”
Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto 

par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to 

darīs zināmu un
saglabās vēsturei!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

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

ZVĀRTAVAS MUIŽA
Latvijas un ziemeļvalstu māk-

slinieku simpoziji, vides mākslas 
izstādes – tā ir tikai daļa no ie -
spējām, kas tiek piedāvātas Zvār-
tavas muižas pilī. Ēka celta 1880. 
gadā, un tās architektūrā dominē 
gotikas formas reģionam rak stu-
rīgā manierē. Uz pils sliekšņa 
akmenī iekalti vārdi latīņu va -
lodā – Hic habitat Felicitas, nihil 
mali intret (Te mājo laime, nekas 
ļauns neienāk), kas raksturo 
muižas bijušo īpašnieku – laulāto 
draugu Gotlība Ferzena (Gottlieb 
Alexander von Fersen) un Luīzes fon 
Ceikeles (Louise Marie Zoeckel) 
dzīves uzskatus. Zvārtavas pilī 
atrodas viens no retajiem neogo-
tikas interjeriem. Zvārtavas pilī 
joprojām mājo laimība kuŗu pa -
pildina viesmīlība. Blakus pilij 
esošajā ezerā atspoguļojas rieto-
šās saules stari, mākoņu plašums 
savijas ar koku un krūmu atspulgu.

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 Trolley 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.
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INGRĪDA ERDMANE

RITA GRENDZE

Kā šovasar Latvijā
skoloja skolotājas (un skolotāju)

Latviešu fonds viesojas Kalamazū

Esmu strādājusi par skolotāju 
savā vietējā Mineapoles un 
St.Paulas Latviešu skolā vairāk 
par desmit gadiem, un zinu, cik 
noderīgi ir jauni avoti, no 
kuŗiem smelties iedvesmu. To 
šovasar Latvijā ieguvu es, kā arī 
vēl seši citi skolotāji no ASV 
latviešu skolām, piedaloties Lat-
viešu valodas ağentūras (LVA) 
rīkotajos diasporas skolotāju 
kursos. Ik vasaru uz trim die-
nām sabrauc skolotāji no visas 
pasaules, no dažādām latviešu 
skolām un skoliņām, lai kopā 
mācītos no lektoriem, pedago-
giem un citam no cita. Šogad 
kursi notika netālu no Talsiem, 
viesu namā “Kurzemes rezi-
dence”, kur bija skolotāji no 
ASV, Kanadas, Austrālijas, Krie-
vijas, pat Sibirijas… un dau-
dzām(!) Eiropas valstīm. ASV 
īpatsvars bija Austrumkrasta 
skolām – Jana Anča-Tetere, Ieva 
Kreichelta un Liene Kilgišova 
no Ņūdžersijas skolas, Alek-
sandrs Rozēns un Liene Vidze no 
Jonkeru skolas (Ņujorkā), Kris-
tīne Vega no Ročesteras skolas 
(Ņujorkā), un es pati, Ingrīda 
Erdmane, no Minea po les – St. 
Paulas skolas (Minesotā).

Programmā bija gan izglī to-
jošas uzrunas (piem., par lī  bie-
šiem Latvijā un latviešu folk-
loru), gan ļoti praktiskas no -
darbības un piemēri, kā dažādi 
var palīdzēt bērniem apgūt 
latviešu valodu, kad tā nav 
dzimtā vai apkārtējās vides 
valoda. Te varu pieminēt vienu 

lektoru, kas ir teātŗa režisors un 
māca arī drāmu kādā Rīgas 
vidusskolā. Viņš pamācīja, kā ar 
drāmu jeb teātri var stiprināt 
bērna saprašanu par izlasīto 
literātūru. Un, galvenais, tā 
veicina izrunu un runāšanas 
spējas, kā arī iemāca sadarbo-

piepildīt šķīvjus un bļodas ar 
ļoti gardi sagatavotiem ēdie-
niem – zupām, salātiem, sautē-
jumiem, ogu uzputeņiem... bads 
mums nu galīgi nedrau dēja, 
drīzāk būtu bijis jāiekļauj kāda 
obligātā vingrošanas stunda! Pir -
majā vakarā pēc inten sīvās mā  cī-

žādas ir latviešu skoliņas! Dažas 
ir pavisam maziņas, pieci vai 
seši skolēni, no dažām ğime-
nēm. Arī mērķi un “mācības” 
ļoti atšķiŗas. Daudzām skolām 
nav akademiska uzsvara, bet 
drīzāk tāda kopā sanākšana un 
kopīga nodarbošanās vai lat-

Latviešu valodas aģentūrai 
jāteic paldies par dāsno atbal-
stu, ko tā sniedz skolām ārpus 
Latvijas, gan rīkojot šos sko lo-
tāju kursus, gan atbalstot pašas 
skolas ar vērtīgiem mācību 
ma teriāliem. Kursus financiāli 
atbalsta Latvijas valsts, tāpēc 
par piedalīšanos skolotājiem 
nav jāmaksā. Papildus ceļa nau-
das atbalstu no Latvijas Iz  glī-
tības ministrijas ar ALAs starp-
niecību saņēma Mineapoles – 
St. Paulas, Ročesteras un Jon-
keru skolas. Par to esam ļoti 
pateicīgi!

Kursi bija ļoti vērtīgi, tur 
iemācījāmies par jauniem pa -
ņēmieniem, piemēram, kā pār-
taisīt parastu diktātu par “skrie-
nošu diktātu”. (Paskaidrojums: 
diktāta teksts pielikts pie tālā-
kas sienas, un komandas da -
lībnieki pēc kārtas skrien izlasīt 
pa daļām, iegaumē, un atkal 
aizskrien nodiktēt savam “pie -
rakstītājam” – tātad paši izlasa, 
atceras, diktē un pieraksta. 
Pirmā komanda, kas pieraksta 
bez kļūdām, uzvar!).

Kursos arī parādīja, kur atrast 
internetā dažādus uzdevumus 
un izglītojošas programmas un 
nodarbības skolēniem. Piere-
dzes apmaiņa ar citiem skolo-
tājiem bija ļoti noderīga un 
veda uz pārdomām. Jaunās zi -
nāšanas un atklājumus node-
vām tālāk arī saviem pārējiem 
vietējiem latviešu skolas sko -
lotājiem, kad atsākām jauno 
mācību gadu septembrī.

Latviešu fonda (LF) pilnsa-
pulce kat ru rudeni dažādās 
pilsētās pulcina dalībniekus un 
interesentus, kam rūp un interesē 
latviešu kultūra. Šoreiz oficiālā 
daļa tika papildināta ar trīs 
mākslinieču – Ritas Grendzes, 
Zaigas Minkas un Kristas Sval-
bonas darbu izstādi. Sarunā ar 
LF dalībniekiem un pilnsapulces 
viesiem tika diskutēts par to, 
kādēļ joprojām Latviešu fonds 
un tā darbība ir nepietiekami 
atpazīstama un Fonda resursu 
izmantojums diasporā salīdzi-
noši mazs. Rita Grendze, kuŗa 
LF financējumu saņēma 2017. 
gadā, piedalījās diskusijā, šajā 
rakstā dalās ar savu pieredzi, 
piesakoties LF konkursā un 
mudina citus ārzemēs mītošos 
māksliniekus iepazīties ar LF 
darbu un atbalsta iespējām.

2017.  gada pavasarī man bija 
vienreizēja iespēja veidot ne -
pastāvīgu instalāciju Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
jeb Gaismas pilī. Projektu iero-
sināja ALA Kultūras nozares 
vadītāja Līga Ejupe, kuŗa mani 
iepazīstināja ar LNB pār stāv-
jiem. Viņiem bija daudz iero-
sinājumu un viens noteikums: 
viss darbs jāveic uz vietas Lat-

vijā! Tā ar draugu un paziņu 
palīdzību sarunāju piecu ne -
dēļu laikā darbu izveidot Cēsīs. 
Rezultātā mana izstāde “Simt 
raksti tiem, kas meklē gaismu” 
bija skatāms LNB no 2017. gada 
maija līdz augustam.

Protams, šāda projekta veik-
šana prasa izmaksas: materiāli, 
lidojumi, apmešanās, studija. 
Sapratu, ka mana ģimene tik 
lielus izdevumus nevarēs segt. 
Griezos gan pie latviešu gan 
„nelatviešu” organizācijām. Kaut 
gan uzrakstīju vismaz 15 pie-
teikumus Amerikas mākslas at -
balsta fondiem, nesaņēmu ne -
vienu stipendiju. Kad jautāju, 
kāpēc man neko nepiešķīra, 
viena organizācija atrakstīja, ka, 
kaut arī projekts ir labs, mana 
pieredze un portfolio ir augstā 
profesionālā līmenī, to  mēr 
mērķauditorija, latvieši, ir ... 
pārāk šaura. Taču ‒ es saņēmu 
atbalstu no Latviešu fonda, 
ALA Kultūras fonda un kultūras 
nozares, kā arī no Pasaules lat-
viešu mākslas centra!

Atzīšos, ka es maz zināju par 
Latviešu fonda darbību,  pirms 
sāku pildīt pieteikšanās anketas. 
Uzdrošinājos piezvanīt torei-
zējai projektu lietvedei Renātei 

Kenney, jo gribēju labāk saprast, 
kādus projektus atbalsta ar 
mazām un kādus ar lielām sti-
pendijām (jo manas vajadzības 
šķita lielas!). Šī saruna bija 
būtiska, jo sapratu, ka lielās sti-
pendijas retāk saņem individi 
un ka pieteikšanās specifiskas 

jābūt profesionālā līmenī. Es 
izlēmu pieprasīt mazo stipendi-
ju, lai veidotu katalogu, kas 
dokumentētu visu šīs nepa stā-
vīgās instalācijas veidošanas 
procesu. Ja nebūtu šo stipendiju 
saņēmusi, nebūtu varējusi at -
ļauties katalogu iespiest. Un tā 

ties ar klases biedriem, attīstot 
sociālās attiecības. Tas viss no -
tiek kustoties, nevis sēžot pie 
galdiņa klases telpā.

Semināra programma bija ļoti 
blīva, lekcijas un nodarbības 
ilga no rīta līdz vakaram. Ārpus 
tām bija arī laiks ēdienreizēs un 
vakaros parunāties ar citiem 
skolotājiem. Pārrunas pie ēdien-
reizēm deva iespēju vairākkārt 

šanās mūs ieprieci nāja Valdis 
un Rūta Muktu pāveli, kas vadīja 
dažādu no  vadu tautasdziesmu 
kopdzie dāšanu latvisku instru-
mentu pavadījumā. Otrajā va -
karā mūs svaigā vasaras gaisā 
izveda Inese un Jānis Krūmiņš, 
kur kalniņā piedalījāmies se -
nat nīgā Dau dzinājumā un kop-
dziedāšanā ap ugunskuru.

Ir pārsteidzoši, cik ļoti da -

visko gadskārtu svinēšana. Te 
gan jāsaka, ka, salīdzinot ar 
citām pasaules zemēm, ASV 
latviešu skolas uzskata par ļoti 
nopietnām mācību ziņā. Tas ir 
lielā mērā pateicoties trimdas 
laiku ieliktajiem pamatiem un 
ALAs Izglītības nozarei, kas vei-
dojusi mācībvielas vadlīnijas un 
ļoti piestrādājusi skolu un 
skolotāju atbalstam.

‒ instalācija sen jau noņemta, 
tās daļas atvestas uz ASV un 
izstādītas Kalamazū un Mesā, 
Arizonā, un tas arī viss. Jo darbs 
veidots no tiešām ļoti vecām 
grāmatām, kas sākušas dzeltēt 
un izjukt. Tik tiešām nepastā-

projekta daļas atbalstam palī-
dzēs LF padomei izlemt, at -
balstīt projektu vai ne. Pieteik-
šanās process nav grūts, bet 
nepieciešams izstrādāt reālu 
budžetu un pierādīt, ka līdzīgus 
projektus esi jau veicis. Visam 

vīgs darbs, bet iemūžināts ļoti 
skaistā katalogā. Par Latviešu 
fonda atbalstu esmu no sirds 
pateicīga!

Es priecātos redzēt, ka daudzi 
mākslinieki, kas dzīvo ārpus 
Latvijas, individuāli vai grupā, 
pieteiktos LF stipendijām. Pro -
jektus varētu īstenot Latvijā, lai 
iepazīstinātu ar diasporas pro-
fesionālo mākslinieku darbiem, 
vai arī ASV, lai palielinātu 
latviešu mākslas klātbūtni ār -
pus Eiropas. Es arī priecātos, ja 
kādos kongresos vai saietos 
tiktu rīkoti semināri par pie -
teikšanās procesu LF financē-
jumam. Tas varētu īpaši palī-
dzēt tiem latviešiem, kas varbūt 
rēgulāri nepiedalās latviešu sa -
biedrībā vai ir nedaudz no -
maļus, bet veido savu mākslu 
visaugstākajā līmenī. Piesais tī-
sim un atbalstīsim tos, kam ir, 
ko dot!

Latviešu Fonda projektu 
konkurss notiek katru 
gadu no 1. janvāra līdz

1. februārim. Pieteikuma 
anketas un sīkāka 

informācija atrodama
LF mājas lapā

www.latviesufonds.com
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 SANFRANCISKO SPRĪDĪTIS
PĀRSTEIDZ REIKJAVĪKU

11. un 12. oktobrī Reikjavīkā, 
Islandē notika Starptautiskais 
teātŗa festivāls „Laipa”, kuŗā 
piedalījās latviešu diasporas 
amatieŗteātŗi. Pirmoreiz arī 
Sanfrancisko Jaunais teātris ar 
izrādi „Sprīdītis?”.

Kopā ar Sprīdīti
„Nu, atkal tas Sprīdītis! Jau no 

galvas zinām! Bet, redz, ko viņi 
izdarījuši, nenobrīnīties!” – va -
rēja dzirdēt pēc izrādes „Sprī-
dītis?”, kuŗu Sanfrancisko Jaunais 
teātris spēlē latviešu diasporas 
teātŗu festivālā „Laipa 2019”. Un 
tad seko komplimenti – scēno-
grāfijai, tērpiem, technoloģiju iz -
mantošanai, aktieŗiem, arī zibe -
nīgajai spējai pārtapt un pār-
ģērbties, pašam Sprīdītim. Ap -
stākļi, kur spēlēt, ir nepierasti, 
techniskas problēmas tiek atri si-
nātas brīnumainā kārtā, bet trīs-
kāršais „lampu drudzis” paliek 
aizskatuvē. Kaut arī „Sprīdītis?” 
jau nospēlēts vairākas reizes 
Amerikā, tomēr pāri okeanam 
atvests pirmo reizi un arī 10 no 
rīta spēlēts pirmoreiz. Tērpi un 
rekvizīti ceļojuši lielajos bagāžas 
kofeŗos, bet Princeses Zeltītes 
kronis (māksliniece Brigita Stro -
da) festivāla noslēgumā tiek pa -
sniegts festivāla idejas autorei, 
Bredfordas Latviešu teātŗa reži-
sorei Gitai Robaldei, lai tas ceļotu 
atkal tālāk uz nākamajiem fes-
tivāliem. 2020. gadā „Laipa” 
notiks Minsterē. 

Šis nav festivāls, kur barga 
žūrija skaita punktus un dala 
vietas, līdz ar to nav saspringtās 
konkursa situācijas, bet valda 
spēles prieks. Te teātŗa kritiķis 
Atis Rozentāls skatās visas iz  rā-
des (šogad kopskaitā 10 divās 
dienās), pēc katras izrādes kri-
tiķis runā „aci pret aci” ar re  ži -
soru un izsaka piezīmes, ko 
varētu darīt vēl labāk. Režisore 
Māra Lewis ar saviem aktieŗiem 
dzirdēto noteikti jau ir pārru-
nājusi, bet uzslava par izrādes 
„Sprīdītis?” koncepciju nākusi 
arī no Ata Rozentāla. Protams, 
tas dod iedvesmu turpināt!

Bet teātŗiem ir vēl kāds uzde-
vums – pirmajā vakarā režisori 
izlozē, kuŗu izrādi skatīsies īpaši 
un kam piešķirs savu „Oskaru”. 
Sanfrancisko Jaunajā teātrī „Os -
karu” mājās ved Gints Danne 
(Sīkstulis, Velns, Pamāte). Bet 
īpašas emocionālas skatītāju sim-
patijas saņem arī Birmingemas 
Mazais teātris par Hermaņa 
Paukša izrādi “Vairāk nekā mums 
nav” (režisors Ingmārs Čaklais). 

Kur gan vēl citur teātri sāk 
skatīties 8.40 no rīta? Un rāda tik 
skaistā un vēsturiskā Reikjavīkas 
vietā kā „IDNO”, kur sakrājusies 
sena teātŗa spēlēšanas elpa, tepat 
vakarā pēc noslēguma ceremoni-
jas iet vaļā danči, lai nākamajā 
rītā izbrauktu skaisto „Zelta loku” 
ar ūdenskritumiem, geizeŗiem 
un Islandes kosmisko ainavu. Un 
katrs teātris skaistajā piemiņas 
balvā aizveda mājās savu zie -
meļblāzmu. 

Man, aizskatuves vērotājai, 
protams, šķiet, ka Sanfrancisko 
Jaunā teātŗa izrāde „Sprīdītis?” 
bija vislabākā, bet es neesmu 

objektīva, un man nav arī tādai 
jābūt. Es dzīvoju „Sprīdītim?” 
līdzi no tā piedzimšanas brīža.

Ar mīlestību
INGVILDA STRAUTMANE,

kultūras žurnāliste

Dažas 
Sanfrancisko Jaunā 

teātŗa dalībnieku 
emocijas pēc 

festivāla „Laipa” 
Sallija Filica: 
Tik varenus aplausus un ovā-

cijas līdz “Laipai” nebiju pie-
redzējusi. Divpadsmit stundas 
no vietas skatītāji – teatrāļi dzīvo 
līdzi tiem, kuŗi spēlē. Esot zālē, 
neatslābstoša interese un plauk-
stas sāp no aplaudēšanas. Uz 
skatuves – gandarījums un pa -
teicība. Nav “malā stāvētāju”.

Neiztika jau ar bez ķibelēm: šis 
tas par gaŗu vai īsu, vai nevietā, 
arī desmitkāršs lampu drudzis 
sakāpj nervos. Bet pamazām 
pazuda vēlme kritizēt un salī-
dzināt, auga un palika prieks par 
visu mūsu gribēšanu un darīšanu.

Piedzīvoju noliegumu viedok-
lim, ka latvieši esot atturīgi un 
nenovīdīgi. Tautieši no Latvijas 
un Eiropas malu malām (un mēs 
no Kalifornijas ar) apkampās, 
bučojās, dancoja, smējās, slavēja 
cits citu un solījās tikties “Laipā” 
nākamgad: Lai vai kas!

ties tur atkal.
Jau pašā sākumā, speŗot pir-

mos soļus uz Islandes zemes, var 
sajust enerģiju, ko dod vieta, kur 
saskaŗas vairākas stichijas –
okeans un vulkāni, ūdens un 
uguns, vējš un zeme. Tas ir 
vareni! Pēc jaukām stundām 
Zilajā lagūnā, starp nelielām 
pilsētas un salas apsekošanām – 
arī daži lugas mēģinājumi.

Pārbaudījumu bija daudz. 
Sākot ar to, ka laika sajust skatuvi 
nebija nemaz. Kā Mārtiņš pa -
spēja salikt techniku 20 minūtēs, 
man joprojām nav skaidrs. Pa  lī-
dzēju, cik varēju, un uz skatuves 
kāpu pa taisno no stalažām. 
Andreju no traumas izglāba 
viena sekunde, kad nenostip ri-
nāts koka klucis nokrita no gries-
tiem. Vieta, kur pārģērbties bija 
gaitenis uz virtuvi. Pēdējā brīdī 
kāds bija “sakārtojis” skatuves 
aizkarus tā, ka pāriet skatuvei, 
skatītājiem neredzot, nebija ie -
spējams. Velna skatā nācās im -
provizēt un līst pa zemi, lai no -
kļūtu līdz vietai, kur pārģērbties. 
Īsāk runājot – jautrību bija 
daudz. Bet svarīgākais bija tas, ka 
pilnīgi visas nebūšanas tika 
veiksmīgi sakārtotas un viss 
noritēja ļoti patīkamā gaisotnē. 
Tas bija īstas komandas darbs. 
Droši vien arī neaprakstāmi 
pozitīvā gaisotne visa festivāla 
laikā palīdzēja koncentrēties un 
labi padarīt darbu, kuŗa dēļ bijām 
tik tālu braukuši.

veidīgums. Bija bezgala liels 
prieks redzēt, ka visur pasaulē 
latvietis iet un dara, un ne šā tā, 
bet no sirds un ar lielu atdevi.

Gribēju uzteikt teātri no Lat-
vijas ar izrādi “Laulības treniņu 
aģentūra” (režisore Rita Rein so-
ne). Skatoties šo izrādi, nespēju 
vien nopriecāties par tās kvalitāti, 
pie sevis vien nodomāju, tāda 
sajūta, ka esmu Nacionālā teātŗa 
Mazajā zālē un skatos pro  fe-
sionālu aktieŗu izrādi. Paldies 
par šo sajūtu!

Starp izrādēm bija tikai 20 
minūtes, lai teātŗi nomainītu 
dekorācijas un paspētu saģērb-
ties, kas lika visiem skriet kā 
“trakām mušām”. Kas mani tajā 
situācijā priecēja, tās bija citu 
teātŗu izpalīdzīgās rokas.

Liels paldies Reikjavīkas teāt-
rim par Sanfrancisko Jaunā 
teātŗa uzņemšanu un vēl lielāks 
paldies, ka likāt mums justies 
piederīgiem un tā, it kā beidzot 
būtu nokļuvuši MĀJĀS!

Režisore Māra Lewis:
„Laipa” – tā ir amatieŗteātŗu 

gaismas pils. Tur nav ne neno-
vīdības, ne skaudības, ne ne  ve-
selīgas konkurences, ne aprunā-
šanas. Ir viena liela ģimene, kuŗa 
priecājas par katra ansambļa 
veiksmēm un panākumiem, un 
tai sāp neveiksmes. Mēs cits citu 
ļoti labi saprotam, jo runājam 
vienā valodā. Jā, tā ir latviešu 
valoda, bet tā ir arī teātŗa valoda. 
Mēs zinām, kāds darbs ir iegul-
dīts un cik daudz sviedru izliets. 
Mēs ceļam smilšu pilis, jo katra 
izrāde ir unikāla, un tā, tāpat kā 
smilšu pils, ir tikai uz īsu brīdi. 

Te nav uzvarētāju vai zaudētāju, 
ir tikai ieguvēji. Katrs teātris 
iegūst pieredzi, saņem teātŗa 
kritiķa Ata Rozentāla izrādes 
analīzi, mācās no savām un citu 
kļūdām, iegūst daudz draugu un 
apgūst jaunu pasaules stūrīti.

P.S. Ingvilda Strautmane ir ne 
tikai Sanfrancisko Jaunā teātŗa 
konsultante literārajā jomā, bet 
arī teātŗa krustmāte. Annas 
Brigaderes „Sprīdītis” bija viņas 
ideja, kuŗu es sākotnēji uzņēmu 
tieši tāpat kā vairums skatītāju – 
atkal tas Sprīdītis! Tā nu vienu 
vakaru Ingvilda kopā ar Ivetu 
Gravu pārliecināja režisori (tas ir 
mani), ka tur var kaut kas sanākt, 
ja Sprīdītis ies pasaulē un sastap-
sies ar mūsdienu vējiem, lutau-
šiem un karaļgalmu. Kad Ing-
vilda pievienojās mūsu pulkam 
festivālā „Laipa”, nevienam no 
mums pat prātā nevarēja ienākt, 
ka viņai nāksies arī kāpt uz 
skatuves un iejusties miesassarga 
lomā, kuŗu es visžēlīgi biju at -
vēlējusi pati sev, un glābt izrādi. 
Visās iepriekšējās Sprīdīša iz  rā-
dēs, es darbojos ar mūziku un 
dažbrīd arī ar gaismām un pro-
jektoru no skatuves sāniem. Šo -
reiz gaismas un mūzikas pults 
bija zāles beigās. Ingvilda veik-
smīgi izpildīja dukātu bēršanu 
Sprīdīša somā un pat ieviesa 
innovāciju – sagrāba Sprīdīti nevis 
aiz čupra, bet aiz auss. Bravo!

Liels paldies arī aktrises Māras 
Vildes meitai Inesei Naumovai, 
kuŗa vienā angļu mierā darbojās 
ar datoru un pārlika dekorāciju 

ainas bez iepriekšējas izmē ģi-
nāšanas. Mārtiņš Zinbergs (uz 
skatuves Vecais Vīriņš un Ka -
ralis) ne tikai neticamā ātrumā 
pielika ekrānu un projektoru, bet 
arī apmācīja Inesi.

Īpaši gribas atzīmēt Andreju 
Gulbi, kuŗš uz saviem pleciem 
iznesa visu izrādi. Viņš pie 
Sprīdīša lomas strādāja ļoti pat-
stāvīgi, katrā mēginājumā atklā-
dams jaunas nianses.

Gints Danne uz mēģinājumiem 
brauc no Parīzes un savu “Laipas” 
„Oskaru” par labāko lomu (Pa -
māte, Sīkstulis, Velns) izpildītāju 
izrādē “Sprīdītis?” aizveda uz 
Parīzi. Gintam ir ne tikai gri  bē-
šana, bet arī varēšana.

Izrādes četrinieks: Džoanna 
Pāvuliņa, Sallija Filica, Māra 
Vilde un Indris Klīmanis ne tikai 
salīmēja izrādi ar dejām un 
nospēlēja pa lomiņai, bet arī 
izpelnījās atzinību par veiklo 
pārģērbšanos.

Lienīte un Zeltīte – divas kar-
dināli atšķirīgas lomas –  Gun-
degai Ozolai nenāca viegli, bet ar 
katru izrādi tās izkristallizējās 
vairāk un vairāk. Un ja mums 
būtu simt izrāžu, Gundega kļūtu 
par mūslaiku Viju Artmani.

Vecmāmiņa – Anita Greenband. 
Mīlēt un rūpēties. Gan dzīvē, gan 
uz skatuves. Uz skatuves: ”Man 
tāpat jau drīz kapā jālien,” bet 
ekskursijās skrien visiem pa 
priekšu. Tā turpināt!

Ar Vēja māti, Meža māti, 
Galma dāmu – Astrīdu Lācītis ir 
ļoti viegli strādāt: ko tik viņai 
nepalūdz, atbilde vienmēr ir – 
nav problēmu, izdarīšu! Viņa pat 
piekristu iemācīties visas lomas 
un spēlēt viena aktieŗa teātri, ja 
rastos tāda vajadzība.

Mums jautāja, kur mēs esam 
ņēmuši tos skaistos tērpus. Tērpi 
sākās ar mākslinieces Lindas 
Treijas skicēm, kuŗas realizējām 
dzīvē ar tērpu meistares Sallijas 
Filicas palīdzību. Dekorāciju 
pro  jekcijas arī ir Lindas Treijas 
darbs. 

Aija Moeller,  mūsu publicitāte, 
strādā aiz kadra. Bet, tieši pa -
teicoties viņai, mēs nokļuvām 
“Laipā”. Viņas rokās nonākusī 
informācija par 2018. gada “Laipu” 
Briselē netika nolikta plauktā, 
bet gan rūpīgi šķetināta – no -
skaidrojot, kur notiks nākamā 
“Laipa”, un, sazinoties ar Ingrīdu 
Indusi, Reikjavīkas teātŗa vadī-
tāju, iemina taciņu uz Islandi. 
Paldies, Vēja māt, paldies!

Iveta Grava nenogurusi strādā, 
meklējot, kur tā nauda žāvējas. 
Un atrod ar! Pa dukātam de  ko-
rācijām, tērpiem, techniskam 
risinājumam un pat ceļa maizei. 
Lai tev simtkārtīgi atdodas!

Sirsnīgi pateicamies sponso-
riem Amerikas Latviešu apvie-
nībai, Latviešu fondam, Pasaules 
brīvo latviešu apvienībai un 
ALAs Kultūras fondam, Artura 
Jullas fondam par atbalstu 
izrādes veidošanā! Īpašs Paldies 
Artura Jullas fondam par atbals-
tu Sprīdīša ceļojumam uz Islandi! 
Paldies individuālajiem ziedo-
tājiem un skatītājiem par to, ka 
jūs mums esat!

„Un mēs iesim un iesim!”

Gints Danne:
Pieļauju, ka, dodot festivālam 

nosaukumu „Laipa”, organizātori 
bija ielikuši tajā citu domu, bet 
šobrīd personīgi man tas drīzāk 
ir tilts starp dzīves diviem pos-
miem – pirms un pēc festivāla. 
Tas ir tā, it kā tu ej uz priekšu, 
gatavojies pārvarēt gravu, kas 
šķērso ierasto ceļu un, kad esi 
nokļuvis uz šīs laipas, paveŗas 
elpu aizraujošs skats. Tu nevari 
mierīgi turpināt iet, jo esi ierauts 
emociju un stāstu virpulī, ko 
sniedz cilvēki, kas reizē ar tevi 
mēro šo dzīves posmu. Dažas 
dienas nav pārāk īss laiks, bet, 
nokļūstot jau otrā pusē laipai, 
saproti, ka būtu gatavs iet vēl un 
vēl. Pozitīvas emocijas, piedzī-
vojums, jaunas pazīšanās, sevis 
novērtēšana, kolosāla pieredze, 
adrenalīns! Kad laipa jau aiz 
muguras, domās gribas atgriez-

Gundega Ozola:  
Četras dienas kopā ar gaišiem, 

priecīgiem, ļoti talantīgiem un 
draudzīgiem cilvēkiem padarīja 
mani neticami daudz reižu 
bagātāku!

Paldies Ingrīda Induse, paldies 
Klinta Lazdiņa, paldies Islandes 
latvieši par mīļo uzņemšanu! 
Pavadītas četras dienas Latvijas 
un Teātŗa mīlestības koncentrātā. 
Redzētas 10 izrādes, esmu ap -
reibusi no talanta un aizrautības.

Džoanna Pāvuliņa:
Islande mūs sagaidīja ar savu 

mežonīgo dabu un skarbo vēju, 
bet diasporas latvieši mūs sa -
ņēma ar atplestām rokām un 
smaidiem, kas sildīja karstāk par 
Islandes Blue Lagoon avotiem.

Manu, pēc latviešu kultūras 
izslāpušo sirdi, priecēja teātŗu 
profesionālitāte un izrāžu daudz-
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MIKUS 
ČEŽE

Gustava Mālera iedvesmotie

(Turpinājums 6. lpp.)

(Turpināts no nr. 40)

„Šajā universālajā izpratnē pil-
nīgi spontāni, bez apzināta no -
lūka, īstenoju Rīgas iestudējumus 
un, savas “amfībiskās”, jau agrāk 
raksturotās iedabas ietekmēts, ce -
rību pilns lūkojos uz iespējām nā -
kotnē turpināt savus pūliņus žil -
binošā vidē, ar bagātīgākiem lī -
dzekļiem mākslas pasaules centrā.

Sekoja mājupceļojums, šoreiz 
atkal pāri Baltijas jūrai, nevis ar 
vilcienu, kā pēdējās divas reizes. 
Pa ceļam mums bija savdabīgs 
piedzīvojums, piemērs “cilvēcī ga-
jam – pārpārēm cilvēcīgajam” un 
vienlaikus traģikomiska illustrā-
cija Mocarta “Cosi fan tutte” 
izklāstītajai Alfonso mācībai. 
Jauka un piemīlīga dziedātāja no 
teātŗa personāla, kas kopš sezonas 
sākuma draudzējās ar manu 
saderināto, izpauda, ka solījusies 
nākamvasar kļūt par sievu kādam 
vācu galma teātŗa baritonam. Šīs 
dāmas plānu pārzinātāja ar ne -
mieru sirdī ievēroja, ka starp 
minēto K. jaunkundzi un kādu 
jaunu aktieri veidojas pārmērīgi 
sirsnīgas attiecības. Drīzumā žil -
binoši uzvarēja Erots, kuŗa bez-
palīdzīgie upuŗi visai pasaulei ar 
žestu un vārdu palīdzību atklāja 
savu stāvokli, tādēļ traģēdija šķita 
nenovēršama. Romeo pavadīja 
savu Džuljetu līdz tvaikonim, 
izmisušie šņuksti atvadu brīdī 
mijās ar nožēlas asarām, atšķirtā 
būtne māja palicējam, līdz viņš 
vairs nebija saskatāms, un tad 
salauzta ieslīga stūrītī kādā šū -
puļkrēslā uz klāja. Neviens no 
garāmejošajiem neuzdrošinājās 

ielauzties viņas šķiršanās sāpju 
pārdzīvojumos, kas tikai pama-
zām šķita pārtopam klusinātās 
sērās un skumjās. Pakāpeniski 
K. jaunkundze kļuva mierīgāka un 
jaušami pieaugošā dzīves priekā 
tērzēja ar manu saderināto, kuŗa 
man izbrīnīta ziņoja, ka sākot 
atklāt jaunajā dāmā prieka asnus 
par kaut ko vai par kādu personu. 
Man atlika tikai piekrist šiem 
garastāvokļa maiņu vērojumiem, 
un, kad kuģis ieradās Štetīnē, mēs 
ar neaprakstāmu pārsteigumu 
noraudzījāmies, kā mīlas dieva 
favorīte sveicina savu trapa pa -
kājē gaidošo saderināto, brāz-
mainā laimē apskaujoties. Des-
pīnas patiesā audzēkne tajā pašā 
vasarā kļuva par baritona sievu 
un tādējādi pazuda no mūsu 
paziņu loka – bet vienmēr, kad es 
diriģēju Mocarta “Cosi fan tutte”, 
Dorabella manā apziņā tiek 
identificēta ar K. jaunkundzi, un 
es jūtu mostamies sevī līdzjūtību, 
toleranci un simpātijas ārpus 
morāles robežām.

Manas saderinātās vecāki ieteica 
pārcelt kāzas uz nākamo pavasari, 
viņi mani, protams, uzskatīja par 
daudzsološu, tomēr nepiedodami 
jaunu, un es piekritu, ka jāprecas 
tikai tādā gadījumā, ja manas 
turpmākās dzīves materiālā eksis-
tence tiks garantēta ar Berlīnes 
pirmās sezonas panākumiem. 
Tādēļ līgava uz gadu noslēdza 
līgumu ar Bāzeles Pilsētas teātri, 
es savukārt noīrēju vecpuiša cie -
nīgu dzīvoklīti Derflingera ielā 
Berlīnē, pāris minūšu gājienā līdz 
Falka reālģimnazijai, kuŗu pirms 
deviņiem gadiem biju nepacietībā 

pametis, un, komponējot, stu dē-
jot, klejojot, daļēji Copotā, daļēji 
Švarcvaldē aizvadīju vasaru; tās 
izskaņā apmeklēju Ķēnišķīgo 
Prūšu teātŗu ģenerāldirekciju, lai 
paustu savu gatavību jaunā 
amata veikšanai.”

Šķiršanās no Rīgas 1900. gada 
pavasarī Valteram norisinās tik 
sakāpinātā un triumfālā atmos-
fērā, ka nevienam nevajadzētu 
rasties pat niecīgām šaubām par 
šai pilsētai pausto mīlestību un 
šo jūtu ilglaicīgumu. Iespējams, 
ka ilgas pēc triumfa atkārtotas 
izbaudīšanas ir viens no iemes-
liem, kas 1910. gadā rosina Val-
teru atgriezties Rīgā ar krāšņu 
simfoniskās mūzikas programmu: 
viņš tiek uzaicināts uz dažiem 
koncertiem kļūt par jaundibinātā 
Rīgas Simfoniskā orķestŗa vies-
diriģentu, lai aizvietotu Pēter-
burgā esošo orķestŗa vadītāju 
Georgu Šnēfogtu. Nikolajs Alu-
nāns ir starp tiem preses pār-
stāvjiem, kuŗi apraksta rīdzinieku 
un Vīnes galma operas slavenā 
diriģenta vēlreizējo satikšanos, 
kas tieši šādā sastāvā nekad vairs 
neatkārtosies: 

„Spriežot pēc tām vētrainajām 
ovācijām, cildinošām kritikas at -
sauksmēm un tās nedalītās pub -
likas simpātijas, ar kuŗām Bruno 
Valters atstāja kapel meistara 
vietu pie vietējā Vācu teātŗa, aiz -
iedams par pirmo kapelmeistaru 
uz Vīnes galma operu, bij jā -
domā, ka šī ģeniālā kapelmeis-
tara viesošanos Rīgas publika 
apsveiks ar prieku un ieradīsies 
uz koncertu jo lielā skaitā. Šīs 
cerības nu diemžēl nebija pie -

pildījušās. Vakarējā koncerta 
publika bija pie pirkstiem sa -
skaitāma.”

Tukšā zāle, iespējams, raidījusi 
Valteram savu spēcīgo un nepār-
protamo vēstījumu: vari atgriez-
ties pēc desmit gadiem, lai 
triecientempā sāktu visu no 
sākuma, vari cīnīties par savu 
postamentu publikas apziņā un 
atmiņā, vienlaikus neaizmirstot, 
ka interpretācijas mākslā viss 
paiet. Pat tad, ja archīvu fondos 
nākamo paaudžu ieskatam at -
stātas gan skaņu ierakstu kau -
dzes kā Arturo Toskanīni vai 
Fjodoram Šaļapinam (Valtera 
Rīgas perioda mākslas paraugi 
diemžēl nav atrodami ierakstos: 
pat viena čerkstoša sekunde no 
viņa tālaika snieguma mums nav 
atvēlēta), gan fotografijas un kri-
tiku ķīpa. Ir apritējis vairāk nekā 
gadsimts, un nekas, protams, 
netraucē apcerēt, cik lieliski un 
brīnišķīgi Valters kādreiz mūzi-
cējis Rīgas publikai, turklāt šīs 
iedomas vienmēr ir un arī turp-

māk būs daudz košākas nekā 
daži līdz mūsdienām atklejojušie 
putekļainie pierādījumi vecās 
afišās. Šāds stāvoklis, protams, 
traucē uzrakstīt pilnvērtīgu un 
absolūti ticamu teātŗa un tajā 
tapušās mākslas vēsturi, jo pats 
pētījuma objekts ir zudis, neļau-
jot sevi atkārtoti pārbaudīt, un 
atstātās liecības par objektu (iz -
skanējušo koncertu un operiz-
rādi) ir tik cilvēciski neprecīzas. 
Nevar nepiekrist Hans-Georg 
Gadamer grāmatā ”Wahrheit und 
Methode. Grundzüge einer phi-
losophischen Hermeneutik und 
sthetik” izteiktai atziņai: „Agrāk 
eksistējušo apstākļu atjaunošana 
ir, kā visas restaurācijas, patei-
coties mūsu esamības vēsturis-
kumam, bezcerīgs pasākums. 
Atjaunotā, no atsvešinātības at -
pakaļ atsauktā dzīve vairs nav 
sākotnējā.” Jēgpilni šajā situācijā, 
protams, ir centieni baudīt 
lielisku diriģentu un orķestŗu 
sniegumu, apmeklējot labus 
koncertus klātienē!
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Koncerts ar Andri Nelsonu un Bostonas simfonisko 
orķestri pirmdien, 18. nov., 8pm, Carnegie Hall, 
881 7th Ave, New York, NY. Latvijas Nacionālās 
operas ģilde (LNOĢ) aicina svinēt 18. novembri ar 
Andŗa Nelsona un Bostonas simfoniskā orķestŗa 
koncertu un LNOĢ rīkotu pieņemšanu. Pieņemšana 
ir lab darības sarīkojums Latvijas Nacionālās operas 
un baleta orķestŗa atbalstam. Biļetes lūdzam rezervēt 
pa epastu: iveta@grava.net vai tel. 202-506-0055.

Laimīgs tas rakstnieks, kam 
izdodas panākt sava darba pub-
licēšanu tādā brīdī, kad viņa 
temats sakļaujas ar plašsaziņas 
līdzekļu atspoguļotām aktuāli-
tātēm un/vai citām radnie cis-
kām norisēm kultūras dzīvē. 
Laimējies arī čaklajai  Kurzemes 
puses  rakstniecei, nu jau kādu 
divpadsmit grāmatu autorei 
Dacei Priedei, ar viņas jaunāko 
romānu Kur sarkanas ogas auga.

Romāns par Alsungu, agrāk 
Alšvangu, un tās katolisko suitu 
it kā „saliņu” Kurzemes citādi 
protestantiskajā „jūrā” iemanto 
aktuālitāti caur to, ka pašreizējā 
Latvijas novadu reformas laikā 
Alsungas un tās apkārtnes lo -
kālpatrioti vēlētos saglabāt vie -
notu un savrupu kultūrtelpu, 
neiekļaujoties lielajā Kuldīgas 
novadā. Pastiprinātu uzmanību 
suitiem un viņu pagātnei, do -
mājams, pievērsīs arī Richarda 
Dubras komponētā Suitu opera, 
kam nolikta pirmizrāde 8. no -
vembrī Liepājas Lielajā dzin-
tarā. Ka Daces Priedes atainotā 
divu kristīgu konfesiju var mā-
cība vienai pret otru 17. gad-
simtenī draud atkārtoties (ja 
nelaimējas) pat vēl mūsdienu 

Konfesiju konflikti Kurzemē
Dace Priede ,,Kur sarkanas ogas auga” romāns,

apgāds „Zvaigzne”ABC, 2013. g., 336 lpp.
Eiropā, rāda cīkstēšanās ap 
vēlamāko robežu izkārtojumu 
starp katolisko Īriju un protes-
tantisko Ziemeļīriju, pēdējai 
kopā ar pārējo Britaniju iz -
stājoties no Eiropas Savienības.

Ulrichs fon Šverins, kam sieva 
poliete un, protams, katoļticīga, 
arī pats konvertējas katolicismā.   
Bet Eiropā jau kopš 1555. gada 
valda likums Curus Regio, Eius 
Religio, kas nozīmē, ka pavalst-
niekiem jāiekļaujas tajā kon-
fesijā, kuŗai pieder viņu vald-
nieks. Pat ja Kurzemes hercogs 
Frīdrichs ir luterānis, Alsungā 
noteicošā ir viņu vietējā kunga 
konfesija, tāpēc, kaut luterā-
nisms Kurzemē valdījis jau sep-
tiņdesmit gadus, tagad jā  ķeras 
pie vienkāršās tautas atgriešanas 
atpakaļ katoļos.

Romāna nolūks ir izgaismot 
veselu laikmetu nomaļā un, ja 
tā drīkst teikt, provinciālā vidē. 
Ir spilgtas ainas: vilku un briežu 
medības, maza lācēna izglāb-
šana, ceļošana pa sliktiem ce -
ļiem un draņķīgos laika ap -
stākļos, ārstēšanas paņēmieni, 
pirmie soļi debess ķermeņu 
kustības aptveršanā un iz -
pratnē...  

Ir itin spilgti iezīmēti un 
izzīmēti tēli. Galvenais varonis 
Ulrichs parādīts kā sekmīgs va -
donis, silti izturoties pret paša 
ģimeni, tomēr nebūdams bez 
skarbākām īpašībām, pildot sa -

biedriskos pienākumus. Kā visa 
ļaunā un skarbā iemiesojums 
notēlota Ulricha māte: būdama 
karstasinīga luteriete, viņa ne -
var dēlam piedot viņa pāriešanu 
katoļticībā.  Kā ļoti cilvēcīgs un 
nepavisam ne svētulīgs pries-
teris notēlots Ulricha tuvs 
draugs Vasiļevss. Vārāk iekrā-
sots paliek luterāņu mācītājs 
Lizanders. 

Vājāki momenti grāmatā ir 
daži dialogi, īpaši sākotnējā 
gaŗā divsaruna (10. lpp.) starp 
Ulrichu un dzīvesbiedri Bar-
baru. Jau pa gabalu redzams, ka 
rakstnieces nolūks ir dot lasī-
tājam pamatiespaidus par grā-
matas varoni un dažus pagātnes 
metus, pirms vēl viņa aizsākusi 
risināt aktuālus notikumus. Bet 
kāpēc gan rakstniecei šīs lietas 
neizstāstīt lasītājam tieši, nevis 
vietām neveikli ieliekot tās 
Barbaras mutē? Vai ir paticami, 
ka pēc desmit laulātā dzīvē 
aizvadītiem gadiem sieva savam 
vīram teiks: 

Tu esi iecietīgs, un ne tikai pret 
mani, bet arī pret dēliem. Tev ir 
teicama izglītība, īpaši matē ma-
tiskajās nozarēs, tu taču daudz 
lasi. Īsāk – tu spēj apvienot ra -

cio nālo ar emocionālo. – ? (20. lpp.)
Un vai ir paticami, ka šis gud-

rais tēvs savam 10 gadus ve -
cajam dēlam teiks gluži kā no 
kādas astronomijas vēstures 
grā  matas norakstītus vārdus: 

Es, kad es mācījos, Kopernika 
heliocentrisma koncepciju uz  tu-
rēja vai visās katoļu augstskolās, 
to cītīgi aizstāvēja teologi, bet 
kritizēja zinātnieki. – ? (122.)

Pamatos romāns ir par ne -
droša pārejas laika konfliktiem 
Alsungā starp luterāņiem un 
katoļiem. Sākums šiem konflik-
tiem vēl ir itin mierīgs: vienu un 
to pašu dievnamu svētdienās 
izmanto kā vieni, tā otri. Katoļus 
pie sevis pievilina ar tādiem 
līdzekļiem kā parādu atlaidi. 
Sievas savā starpā melš:

Es tev teikšu, nav ne vainas 
būt par katoli. Visa svētdiena 
vienos dievkalpojumos, pie dar-
ba nav jāiet, nu patiesi atpūtas 
diena. (197.)

Bet situācija saasinās, un 
mēles kļūst arvien asākas. Kad 
gribīgs precinieks lūdz Ulri-
cham viņa māsas Marijas roku, 
bet to nedabū, viņš dzeļ:

Daces Priedes romāna dar-
bība risinās 1630. gados. Polijas 
karalis sava tēva līdzšinējo pāžu 
un kambarkungu pēc tēva nāves 
ieceļ par savu pilnvaroto per-
sonu Kurzemes hercogistē ar 
sēdekli Alsungā. Šis Johans 
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TAUTIEŠU PIENESUMS LATVISKĀ GARA UN 
MĒRĶTIECĪBAS VAIROŠANĀ

Alfrēda Raistera olimpiskais gars mūža gaŗumā

Jūsu mūki norijušies kā resni 
cūkas un piesmej mazus puisīšus 
un meitenītes. (201.)

Kad pats Ulrichs jau bija 
aizgājis mūžībā, viņa atraitne 
Barbara pavisam katēgoriski 
deklarē:

Te nebūs vairs jaukto laulību. 
Vienkārši nebūs. Vai nu ne  šķi-
rama laulība starp diviem katoļ-
ticīgajiem, vai ejiet prom! Zirgu 
ar kazu te nelaulās. (315.)

  Kā grāmatas pamattekstā, tā 
plašajās atsaucēs un komentāros 
norādīts uz visdažādākajām var-
mācības metodēm pret pretējo 
konfesiju: baznīcu dedzināšana, 
kautiņiem krogos, indēšanu... 
Īpata metode, kā izvērsties pret 
idejiskiem pretiniekiem Čechijā 

savā laikā bijusi defenestrācija 
jeb oponenta izgrūšana pa logu, 
viņu nogalinot vai vismaz smagi 
savainojot. Tomēr Alsungā vai -
rāk aizraujas ar verbālām kon -
frontācijām. Mūsdienu Latvijā, 
kur daudzi pagātnē skolās nav 
mācījušies ticības mācību un arī 
jaunajos brīvības apstākļos ar 
baznīcu palikuši uz „jūs”, ie  spē-
jams gūt no Daces Priedes ro -
māna, ar ko tad luterānisms un 
katolicisms viens no otra at -
šķiras, pat ja atšķirības izteiktas 
konfesijas nedraugu vārdiem 
un tiecas būt nelaipnas.

Rakstniece cenšas būt, cik nu 
mācēdama, līdzsvarota, lai ne 
karstākie protestanti, nedz ka -
toļi sašutumā nepamestu grā -
matu puslasītu. Tuvu romāna 
beigām, kad pretinieki Ulrichu 

it kā noindējuši, bet kad viņa 
mirstīgās atliekas gadiem ilgi 
pēc apglabāšanas nesatrūd, 
svaru kausi it kā nosliecas ka -
tolicisma labā: vai nelaiķis jau 
valkā svētuma aureolu? Zīmīgi, 
ka ieteikumu grāmatai uz tās 
aizmugurējā vāka uzrakstījis 
Rīgas katoļu archibīskaps me t -
ropolīts Zbigņevs Stankevičs, 
kamēr neizteicies paliek viņa 
luteriskais pretpols.

Suiti ir cienījami un apbrī-
nojami ne jau tā dēļ, kas aprak-
stīts Priedes romānā, bet gan 
tāpēc, ka viņi pratuši kā savu 
katolisko, tā īpati tautisko iden-
titāti (dziedāšanas tradicijas, 
krāšņos tautastērpus) saglabāt 
pāri turpmākajiem gadsim te-
ņiem. Te ir stāsts par Dāvidu un 
Goliātu vai par mazo Latviju pie 

lielās Krievijas robežām citā 
variantā Arī mazais var plaukt 
un pastāvēt, priecājas lasītājs 
neatkarīgi no tā, vai viņš ir 
katolis, luterānis vai vienal-
dzīgais. 

Ne ar vārdu Dace Priede ne -
pieskaŗas valodas problēmatikai. 
Vai tad katoļu Svētās Mises līdz 
pat stipri jauniem laikiem ne -
notika latīņu valodā? Vai Al -
sungas zemniekiem tas varēja 
būt pievilcīgāks dievkalpošanas 
veids par luterisko? Bet laikam 
taču luterāņu mācītāji kā Li -
zanders Kurzemē runāja vāciski 
vai trūcīgā, vārgā latviešu va -
lodā, tādēļ konvertētiem uz 
katolicismu domas sapro ta  mī-
bas trūkums dievkalpojumos 
nebūs bijis tik sāpīgs.

Konfesiju konflikti Kurzemē
Dace Priede ,,Kur sarkanas ogas auga” romāns,

apgāds „Zvaigzne”ABC, 2013. g., 336 lpp.

Olimpiska tiekšanās pēc citius, 
altius, fortius. Tas ir Alfrēda 
Raistera (1921-2012) stāsts trijos 
vārdos – ātrāk, augstāk, stiprāk. 
Tā ir biografija, kas iedvesmo un 
raisa pārliecību, ka visaugstākos 
rezultātus spēj sasniegt cilvēki ar 
vislielāko interesi un gribasspēku. 
Inženieŗvadības doktors Alfrēds 
Raisters ir bijis pacietīgs un altru-
istisks cilvēks, kam bija svarīgi 
kalpot kādai augstākai idejai – 
nākamo paaudžu izglītībai un 
Latvijas attīstībai.

Alfrēds Raisters dzimis Rīgā. 
Studējis LU Mechānikas fakultātē 
(tagad – Rīgas Techniskās uni-
versitātes (RTU) sastāvā), bet 
Otrā pasaules kaŗa laikā bija 
spiests atstāt Latviju. Inženieŗa 
gradu elektrotechnikā ieguvis 
Štutgartes Techniskajā augst-
skolā, Vācijā, bet tālāk ceļš vedis 
uz ASV, kur pavadīts viss atli-
kušais dzīves ritējums, veidojot 
veiksmīgu inženieŗa karjēru pa -
saulē vadošos uzņēmumos, līdz -
tekus nemitīgi papildinot zinā ša-
nas un domājot par savu dzim-
teni. Deviņpadsmit dzīves gadus 
(1992-2011) A. Raisters pildīja 
Latvijas Republikas goda kon-
sula pienākumus Dienvidkali-
fornijā.

Ar spēcīgu dzīves filozofiju
Gredzenus Afrēds mija ar 

Ludmilu (dz. Novickis) (1923-
2016), un ģimenē latviskā garā 
izaudzinātas divas atvases – Sil -
vija un Ēriks Raisteri. “Abi vecāki 
ieradās Amerikā no Vācijas DP 
(displaced persons, saīsinājumā – 
DP) bēgļu nometnēm ar vienu 
koferi mantām – daudzas no tām 
bija zinātnes grāmatas. To viņi 
mums vienmēr atgādināja – 
vienīgais, kas tev pieder, ko vara 
nevar atņemt, tā ir tava izglītība, 
zināšanas un tas, kas ir galvā. 
Tāpēc ir svarīgi nodrošināt iz  glī-
tības iespējas visiem cilvēkiem, 
lai mūsu pasaulē valdītu izglītī-

bas un zinātnes gars,” stāsta dēls 
Ēriks Raisters.

Kā atzīst apkārtējie, Alfrēda 
Raistera personīgā pieredze 
mudina neapstāties pie sasniegtā 
un tiekties ne vien pēc profe-
sionāliem rezultātiem, bet arī pēc 
dzīves gudrības un prasmes da -
līties sasniegtajā. Viņš bija lat-

ties ar rapieri un špagu, kā daļu 
no manas audzināšanas,” ar 
prieku atminas Ēriks.

Savu profesionālo karjēru 
Dr.ing. Alfrēds Raisters uzsāka 
kā inženieris 1955. gadā firmā 
“Boeing”, kad ieguva ASV pa  valst-
niecību. Lielāko darba dzīves 
daļu pavadīja, 25 gadus strādājot 
Hjūza lidsabiedrībā (Hughes Air-
craft Company), kur pārbaudīja 
satelītus un dažādu satiksmes 
līdzekļu lietderību simulēšanas 
laboratorijā, un vadot projektus 
lāzeru nodaļā. Pēc pensionēšanās 
76 gadu vecumā, A. Raisters tur-
pināja firmā strādāt par konsul-
tantu, turklāt vēl lasīt lekcijas, kā 
arī veltīja savu laiku Kalifornijas 
Zinātnes centram, kur veidoja 
skolēnu mācību programmas. 

Izcilība sportā,
zinātnē, ikdienā
Līdztekus darbam 1973. gadā 

Alfrēds Raisters ieguva maģistra 
gradu biznesa vadībā (MBA) 
Peperdīnes Universitātē, Kalifor-
nijā, bet 1988. gadā – inženier-
zinātņu doktora gradu Novas 
Dienvidaustrumu universitātē, 
Floridā. Dr.ing. A. Raisters lasīja 
lekcijas projektu vadībā starp-
tautiskajās konferencēs un uni-
versitātēs visā pasaulē.

Alfrēds Raisters bijis kaislīgs 
sportists – paukojās, burāja, ai -
rēja, spēlēja volejbolu un basket-
bolu, turklāt apmācīja amerikāņu 
sportistus šajās sporta disciplīnās. 
Vēlāk sāka aizrautīgi spēlēt te -
nisu, ko turpināja darīt visu 
mūžu. Viņš ir apmeklējis trīs 
Olimpiskās spēles. “Tēvs bija arī 
izcils sportists. Kad biju jauns, 
mēs abi vienmēr sestdienas rītus 
pavadījām, vairākas stundas spē -
lējot manas vidusskolas lauku-
mos gan kopā dubultspēlēs pret 
draugiem, gan vienspēlēs viens 
pret otru. Mēs pat kopā uzva-
rējām dažus vietējos dubultspēļu 
turnīrus,” atminas Ēriks.

Dzīves laikā sakrātos līdzekļus 
mecenāts A. Raisters novēlēja 
piecām pasaules universitātēm, 
kas bijušas nozīmīgas viņa dzīvē 
un karjērā, tostarp Latvijas Uni-
versitātei un Rīgas Techniskajai 
universitātei Latvijā. 2016. gadā 
saskaņā ar Alfrēda Raistera tes-
tamentāro novēlējumu Latvijas 
Universitāte saņēma 223 000 
ASV dolaru mecenāta piemiņas 
stipendijas izveidei. Kopš tā laika 
katru akadēmisko gadu tiek 
piešķirtas A.  Raistera piemiņas 
stipendijas LU maģistrantiem un 
doktorantiem, kuŗi studē ek  sak-
tās zinātnes. “Stipendija domāta 
topošajiem zinātniekiem, kuŗi 
jau zina, ko vēlas darīt, kā fi  nan-
cējums viņu iecerēm, vislabāk – 
jau izstrādātam projektam vai 
pētījumam,” tā uzsveŗ Dr.ing. 
Raistera meita Silvija Būmane-
Sila. Viens no svarīgiem no  sa-
cījumiem atbalsta saņemšanai ir 
studenta gatavība pēc atbalsta 
beigām palikt Latvijā tik pat ilgi, 
cik saņēma atbalstu, lai sniegtu 
labumu Latvijas sabiedrībai.

Mantotais latviskums
A. Raistera dēls Ēriks Raisters 

(1954) ar dzīvesbiedri Inesi (dz. 
Bergmanis) šobrīd dzīvo Mu  kil-
teo pilsētā, Vašingtonas pa  valstī, 
ASV ziemeļrietumos. Ē. Raisters 
jau vairāk nekā 20 gadus strādā 
datordrošības nozarē, un šobrīd 
ir sistēmu pārzinis firmā “F5 
Networks”. Augstāko izglītību 
ieguvis ģeoloģijā un okeano-
grafijā, pirms tam 17 gadus 
strādājis par ģeofiziķi. “Mēs ar 
sievu Inesi esam bijuši ļoti aktīvi 
Sietlas latviešu sabiedrībā, dejo-
jot tautisko deju ansamblī, dzie-
dot korī un darbojoties vietējās 
draudzēs,” tā stāsta Ēriks. Turklāt 
Inese Bergmanis-Raisters 15 ga -
dus vadījusi Sietlas latviešu tau-
tasdeju ansambli Trejdek snītis, 
bet Ēriks tanī laikā bijis ansambļa 
administrators un kasieris.

“Latvijai vajadzīgi cilvēki, kas ir 
gudri un secina saprātīgi. Projekti 
un pētniecība rada iespējas pa -
plašināt domāšanu,” tā izsakās 
A. Raistera meita Silvija Būma-
ne-Sila (1952), kuŗa šobrīd dzīvo 
Rīgā. Agrāk vadījusi savu fizio-
terapijas praksi, un vēl tagad 
reizēm pasniedz tālākizglītības 
kursus fizioterapeitiem. Stāstot 
par īpašāko notikumu, kas saistās 
ar tēvu, Silvija atminas kādu 
sarunu: “Tēvs lielā vecumā man 
atklāti pateica, ka agrāk esot 
domājis, ka viņa ilggadējā dar-
bošanās aizsardzības jomā palī-
dzēs izbeigt kaŗus. Taču tas ne -
esot noticis, tāpēc mūža nogalē 
kļuvis par pacifistu un ļoti kon-
sekventi pievērsās diplomātijai.”

Ē. Raisters atzīst, ka viņam līdz 
šim ir bijis prieks sekot līdzi LU 
un RTU studentiem, kuŗi ir 
saņēmuši viņa tēva piemiņas sti-
pendijas, un viņu panākumiem. 
Lai gan vēl nav bijusi iespēja 
iepazīties ar stipendiātiem klā -
tienē, viņš cer, ka nākotnē, dodo-
ties pensijā, tas izdosies. Šobrīd 
Latviju izdodas apmeklēt tikai 
īpašos gadījumos – Dziesmu un 
Deju svētkos vai studentu kor -
porācijas Lettonia jubilejās. „Šos 
rezultātus mēs ļoti spilgti redzam 
pašreizējā nacionālajā polītikā, it 
sevišķi ASV, un arī citās Rietumu 
demokrātijās.”

Viesturs Zandersons, divkār-
tējais stipendiāts, Zemes pēt-
nieks, ģitārists:

„Alfrēda Raistera piemiņas sti-
pendija bija būtisks palīgs manā 
akadēmiskajā dzīvē un izaugsmē. 
Tā man ļāva iesaistīties starp-
tautiskajā zinātniskajā apritē. Ie -
gūstot stipendiju, protams, tiek 
saņemts arī ļoti nozīmīgs emo-
cionālais atbalsts. Ir patīkami 
zināt, ka tavs darbs ir pozitīvi 
novērtēts un kāds ir gatavs at -
balstīt tavas idejas un panāku-
mus. Tādēļ vēlos pateikt lielu 
paldies Latvijas Universitātes 
fondam, kā arī Alfrēda Raistera 
ģimenei, kas man ir devuši šo 
iespēju vairāk sava laika veltīt 
zinātnei, Latvijas Universitātei 
un lietām, kas man dzīvē sagādā 
gandarījumu un prieku.”

Anna Kiršteina, trīskārtēja 
stipendiāte, molekulārbioloģe, 
koriste:

„Būt vienai no Alfrēda Raistera 
piemiņas stipendijas ieguvējiem 
ir reizē apliecinājums manām 
spējām un mans solījums ne -
mitīgi pilnveidoties, lai ar saviem 
sasniegumiem dotu ieguldījumu 
Latvijas attīstībā. Pateicoties sti-
pendijai, man ir bijusi ne tikai 
iespēja iegūt kvalitātīvu izglītību 
Latvijas Universitātē, bet arī laiks 
sevi izaicināt, tiecoties uz izcilību 
akadēmiskajā vidē un pētniecībā. 
Stipendija man ir daudz sniegusi 
personīgajā un profesionālajā 
izaugsmē – gan praktiski palīdzot 
apmaksāt dalību dažādos pro -
fesionālās pilnveides kursos, gan 
netieši iepazīstinot ar iedvesmo-
jošiem cilvēkiem un jaunām 
iespējām.”

Sagatavojusi
BRIGITA ZUTERE

vietis, kuŗu raksturo neizmē ro-
jama uzņēmība un vēlme pa  stā-
vīgi pilnveidoties. Izcila perso-
nība, kas motivē un iedvesmo 
gūt panākumus, un doties pretim 
mērķim. Vēl joprojām vairojas 
stipendiātu apziņa, ka mecenāts 
ir vēlējies dalīties ar savas dzīves 
sasniegumiem, lai atbalstītu 
jauno zinātnieku un pētnieku 
studiju gaitas.

Jau 1948. gadā A. Raisters 
ie stājās un aktīvi darbojās stu-
dentu korporācijā Lettonia. Sā -
kumā Vācijā, bet vēlāk ASV – 
Vašingtonas pavalstī un Dien-
vid kalifornijā. “Kad dzīvojām 
Lo  sandželosā, tēvs mani ievadīja 
studentu korporācijā Lettonia un 
apmācīja mani fukšu stundās. 
Reizi mēnesī devāmies stundu 
ilgā braucienā katrā virzienā, lai 
piedalītos Lettonia sanāksmēs. 
Viņš arī mani iemācīja pau ko -
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Mūzikas grupa Lini no Mineapoles Saimniece Mārīte Rubīns bija 
sarūpējusi bagātu mielastu

“Latviešiem biežāk jāsatiekas, jāiepazīstas, jāpasmaida”

Mūzikas grupa Lini no 
Mineapoles, mērojot 3379 
jūdzes jeb 5437 km, tropiska-
jai vētrai plosoties, šā gada 19. 
oktobrī ieradās pirmajā sezo-
nas pasākumā. 

Svētās Pētersburgas darbīgās 
latviešu biedrības priekšniece 
Dace Nebare viesmīlīgi uz -
ņēma dziedātājas Zintu Poni, 
Guntu Heron un Ingridu 
Erdmani. 

Rudens skaņas no
Miķeļiem līdz Mārtiņiem Floridā

klāšanu zālē, kur saimniece 
Mārīte Rubīns bija sarūpējusi 
bagātu mielastu. 

Arī Linu mūziķes rīta ag -
rumā izcepušas sklandraušus 
un atvedušas Teiksmas vadī-
tājas Elgas Pones cepto sald-
skābmaizes kukulīti. Paldies 
viņai par to. Žāvētie āboli un 
skaistās kļavu lapas arī atce-
ļojušas no Minesotas, ienesot 
rudens sajūtu telpā. 

par piedzīvoto. 
Lolita no Cape Coral ir liela 

mīklu minētāja, balvā iegūstot 
Linu CD. Viņa ir par to, ka 
latviešiem biežāk jāsatiekas, 
jāiepazīstas, jāpasmaida. 

Vakara gaitā tautasdziesmas 
mijās ar ticējumiem, mīklām 
un pat jautrām izdarībām. 
Zālē ieradās zirgs, kuŗu čigāns 
mēģināja pārdot. Nekas no tā 
nesanāca, jo cik tad tālu ar 

“Atminiet, labi ļaudis, 
Cik augšā, cik zemē. 
Cik augšā spožu zvaigžņu, 
Zemē sīku akmentiņu”
Novembrī Floridā ir 11 stun-

du gaŗa diena, bet Latvijā – 8 
stundu. Latvijā novembrī būs 
zeme sasalusi, bet Floridā 
87F(+30, 5C). 

Mūsu tautasdziesmās tik 
daudz dzīves gudrības, kas no -
der arī šodien. Ieklau sīsi mies. 

Viņa apbrīnoja Zintas kokles 
spēli un brīnījās par daudza-
jiem mūzikas instrumentiem. 

“Saki, saki, tautu meita,
Kur tev tādi lini aug,
Ka tie tavi gabaliņi 
Mirdzēt mirdza valkājot”. 
Sestdienas pēcpusdiena aiz -

steidzās nemanot, trīs laimīgie 
vinnēja loterijā grozus ar 
gardām lietām. 

Vēl pāris fotomirkļu, vēl 

Kārlis Streips (Laiks, 19.-25. 
ok  tobris) Baigā gada jēdzienu 
skaidro šādi: “Baigais gads precīzi 
atspoguļo boļševiku rīcību pir-
majā okupācijas periodā. Pro tams, 
sekojošā nacistu okupācija ne -
kāda rožu dobe nebija, it īpaši 
Latvijas ebreju kopienai, taču, 
salīdzinot ar krieviem, vācieši 
vismaz vairumā gadījumu bija 
civilizēti.”

Pēc nacistu avotiem, vācu ar -
mijas iebrukšanas laikā 1941. gada 
jūnijā Latvijā dzīvoja 60 tūkstoši 
ebreju. 1942. gada sākumā tur 
atradās tikai 3500. Kur pazuda 
pārējie? Viņi gāja bojā organizētās 
masu slepkavībās. Vislielākā no 
tām bija Rumbulā, kur divās “ak -
cijās”, 30. novembrī un 8. de  cem-
brī izgaisa 25 tūkstoši dzīvību: 
mātes ar bērniem, vīrieši un sie -
vietes, jauni un veci. Cilvēki tika 

samesti milzīgā bedrē, pāri agrāk 
nošautiem, un saņēma lodi galvā.

Nē, Streipa kungs, 1941. gada 
Vācija nebija civilizēta! Masveida 
slepkavības nav civilizācijas pa -
zīme. Toties varētu gan teikt, ka 
2019. gada Vācija ir civilizēta valsts, 
jo tā ir uzņēmusies atbildību par 
Otrā pasaules kaŗa neģēlībām un 
uzskatītu Jūsu izteicienus par 
sodāmiem.

Varbūt Jūs nezināt Latvijas 
vēsturi. Es iesaku Jums apmeklēt 
Nacionālo bibliotēku un izlasīt 
divas grāmatas: Andrieva Ezer-
gaiļa “Holokausts vācu okupētā 
Latvijā, 1941-1944” un Sidnija 
Aivensa “Debesis tik tumšas”. 
Aivens ir Lietuvas ebrejs, kas 
izdzīvoja Holokaustu Latvijā, 
vēlāk Štuthofā un Dahavā.

ULDIS ROZE,
Douglaston, NY

Vērtīga informācija vi -
siem, kam rūp tautas men-
tālā veselība 2020. gada 15.-
17. jūnijā Zviedrijā, Sorbyn, 
notiks Dr. Bowen Center – 
“The Georgetown Family 
Center” rīkotā trešā starp-
tautiskā konference par 
bērnu garīgo veselību. Dr. 
Bowen vairāk nekā 40 gadus 
pētījis cilvēka garīgās ve -
selības problēmas, kas sak-
ņojas jau agrīnā bērnībā un 
ir atkarīgas no personības 
veidošanās apstākļiem mā -

Aicinām piedalīties!
jās, ģimenē. Dr. Bowen ir 
strādājis Nacionālajā men-
tālās (garīgās) veselības in -
stitūtā (National Institute of 
Mental Health) un Džordž-
taunas universitātē Vašing-
tonā, D.C. Par viņa  atziņām 
atzinīgi izteikušies zināt-
nieki un praktiķi, kam dar-
bības lauks saistās ar mi -
nētajiem jautājumiem.

Uz konferenci aicināti 
mediķi, sociālie darbinieki, 
ģimenes – visi, kam rūp tau-
tas mentālā veselība.

Lasītājs iebilst Lai reģistrētos, aicinām 
rakstīt The Bowen Center for 
the Study of the Family, 4400 
MacArthur Boulevard, NW, 
Suite 103. Washington. DC 
20007. 

Vairāk skat. www.the-
bowencenter.org

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

BRIGITA BALARAM,
mag. scient. sociālā dar-

biniece, trīs gadu post
graduate studies

Dr. Bowen Center

Lini savu darbību sākuši 
1993. gadā četru jaunu meitu 
sastāvā. Amanda Jātniece jau 
daudzus gadus dzied un mū -
zicē Latvijā, tāpēc koncertā 
nepiedalījās. 

Grupa iepazīstināja klau sī-
tājus ar 13 tautasdziesmām un 
to apdarēm. Uzzinājām, ka 
sendienās tāpat kā mūsdienās 
ir labi iet talkā tur, kur lustīga 
saimeniece. Linu plūcējām 
līkst muguriņa, bet saimniece 
“kā bitīte lidināja ap savām 
plūcējām”. 

To pašu varēja teikt par galda 

Sarīkojuma rīkotāji priecājās 
par mājiniekiem, kā arī par 
draugiem no Sarasotas, Naples, 
Venice, Tampas, Cape Coral, 
Ņujorkas, Džordžas, Fort Lau -
derdale un daudzajiem biju-
šajiem un tagadējiem mine -
sotiešiem. 

Jaunākie klausītāji bija Ag -
nese un Gustavs kopā ar tēti 
Gunti un mammu Suzannu. 
Vecākajam kungam Vikam 
Daumantam tikai 95 gadi!

Andra un Mārtiņš Rozes 
pirmo reizi ir biedrības 
sarīkojumā un lielā sajūsmā 

zirgu tādā karstumā tiksi!
Viena mīkla palika neat-

minēta “Liela, resna sieva, 2 
rindu pogas”. Veiksmi mi -
nēšanā jums!

Koncerta laikā tika saskan-
dinātas glāzes, kad skanēja 
latgaliešu tautasdziesma “Dza-
 ram, broļi, padzīdam!”

Īsti rudenīgi skanēja: ”Kad 
mēs zemi ecējam, 

Tad mēs meitas precējam. 
Kad mēs zemi rullējam, 
Tad ar meitām gulējam”. Īsi, 

kodolīgi, azartiski!
Rudens ir arī Veļu laiks. 

“Puisīt, nepel meitas tiku-
miņu!”

“Ej ar Dīvu mun meitiņa, 
Globoj sovas atsliedzenis”. 
Meita parāda savu izvēli, 

teikdama puisim: ”Es pie tava 
deguntiņa zelta trepes ne  ne-
sīšu!”

Mūsu vidū bija arī amerikāņu 
folkmūzikas pazinēja Dženija 
Džeimsa (Jenny James). Viņa 
atzina, ka Lini  ir iedvesmojoša 
grupa, kas parāda dziesmu 
dažādību, spēlējot un dziedot 
vokālās harmonijās un in  to-
nācijās. 

pāris deju un tad “projām jāiet, 
projām jāiet”. 

Rudens raža ir novākta, 
dziesmas izdziedātas, graudi 
izkulti, vēl tikai jāiebrien sil-
tajā jūrā, ”jāuzlādē baterijas” 
un jādodas mājup. Laimīgu 
ceļu linu plūcējām, kūlējiem, 
kārsējām, audējām un visiem, 
kas atnāca iepazīt daļu no 
mūsu tautas bagātības Linu  
izpildījumā.

Rudenī “lai vējiņš nenopūta 
sidrabiņa mētelīti “ ne Tev, ne 
arī man.
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Producente un komponiste Ilze Laila Purmaliete kopā ar brāļiem 
Rītiņiem Mārtiņu un Jāni

Lorija Vuda Cinkusa

LIGITA KOVTUNA

Leģenda Čikāgas Piecīši
Latvijā dzīvo joprojām

Pirms sāku rakstīt savas ie -
spaidu rindas par izrādi „Či -
kāgas Piecīši. Leģendu atgrie-
šanās”, uzskatu par savu pie -
nākumu izteikt lielu atzinību 
producentei un mūziķei Ilzei 
Lailai Purmalietei, kuŗa atce-
rējās un novērtēja, un vēl arī 
spoži īstenoja kāda vēsturiska 
un latviešu tautai Latvijā ļoti 
nozīmīga notikuma atceri – 30 
gadus pēc Piecīšu leģendārā 
koncerta Mežaparkā. Neviens 
no pacilātajiem apzīmējumiem 
te tiešām nav pārspīlēts – Či -
kāgas Piecīšu koncerts 1989. 
Gada vasarā bija notikums, kas 
iezīmēja viena laika beigas un 
jauna, cerīga laikmeta sākumu. 
Lai šoreiz klusē skeptiķi, bet te, 
Latvijā, tas bija pavērsiena brī -
dis, kad atraujas vaļā elpa un 
vairs nekas neliekas neiespē-
jams. Nav jau noslēpums, ka 
gan Piecīši, gan Ilmārs Dzenis 
Tēvzemē tikuši augstāk vērtēti 
(kur nu vērtēti – dievināti!) 
nekā Amerikā. Tam, protams, ir 
savs izskaidrojums. Kaut vai tas 
pats par „pravieti”, kas „savā 
zemē netiek cienīts”. 

2019. gads ir tāds jubileju 
gads, kad simtgadi svin vai visas 
Latvijas institūcijas un kantori, 
un kuŗš gan pieminēs vienu 
nieka trīsdesmitgadi kopš kon-
certa Mežaparkā, kas tomēr 
(nē, pavisam droši!) iedvesmoja 
izšķirošajai cīņai par savas valsts 
neatkarības atjaunošanu pat 
visbezcerīgākos pavalstniekus. 
Skan patētiski, bet tā ir! Tāpat 
kā zināmajā stāstā par mazo 
cinīti un lielo vezumu.

Atzīšos, uz koncertu „Le  ģen-
du atgriešanās” gāju bikli un 
domīgi. Pārāk tuvs un dārgs 
man bijis Alberts Legzdiņš, ar 
kuŗu viņa dzīves pēdējā des-
mitgadē bijām gluži kā „sara-
dojušies”. Viņš man arī uzticēja 
savas grāmatas „Čikāgas Piecīšu 
brīnišķīgie piedzīvojumi” atkār-
totā un atjaunotā izdevuma 
izdošanu, ko pats arī cītīgi 
izrediģēja. Vēl mani saista per-
soniskas draudzības saites ar 
Loriju un Armandu, kuŗu ra  do-
šajam ceļam sekoju joprojām. 
Un joprojām ar lielu prieku 
dziedu Piecīšu dziesmas, jo zinu 
tās no galvas, un ikreiz, būdama 
Floridā, raugu satikt Ilmāru 
Dzeni...

Es ļoti lepojos ar šo draudzību, 
bet ne jau tāpēc, ka varu ar to 
palepoties, nē, kas tad daudz 
vairs manī klausīsies un sapratīs. 
Un kas vairs zinās par mūsu 
vecajām „leģendām”. Lorija, jā, 
viņa ir labi pazīstama Latvijas 
mūzikālajās aprindās, vada trīs 
koŗus, pati dzied – ne tik sen 
vērienīgajā Likteņdārza kon-
certā kopā ar dzīvesbiedru Ivaru 
Cinkusu, pavisam nesen – Mār-
tiņa Rītiņa jubilejā jaunatklātajā 
kultūras telpā „Hanzas perons”. 
Novembrī, tāpat kā citugad ap 
Valstsvētku laiku Rīgā ieradīsies 
Armands, un viņu abu koncerti 
tiks plaši apmeklēti. Šī Čikāgas 
Piecīšu stīga ir ļoti, ļoti dzīva un 
skanīga, tā tas ir.

Un nu par koncertu, kas kopš 
jaunās estrādes atklāšanas Rojā 
ir pāršalcis Latvijas koncertvie-

tas, nācies pat rīkot at  kārtotus 
koncertus. Pati biju divos kon-
certos atjaunotajā VEF Kultū-
ras pilī, pati redzēju līdz šņor-
bēniņiem pilnas zāles, skatītāju 
pulkā nebūt ne sirmas galvas 
vien – pulka jaunu seju, satiku 
arī ļaudis, ko citkārt satieku 
Operā un simfoniskajos kon-
certos. Ne tikai nostaļģijas  un 
patriotisma jūtu vadīti viņi te 

nākuši – koncerta māksli-
nieciskais izpildījums ir tiešām 
augsta līmeņa aktieriskajā un 
mūzikālajā kvalitātē. Produ-
cente un režisors Valdis Lūriņš 
ir turklāt pratuši izraudzīt dzie-
došus aktieŗus un dziedātājus, 
kas prot un spēj „iznest” le  ģen-
dāro mūziķu būtību un saturu. 
Turklāt – nevainojamā māk-
slinieciskā izpildījumā, kuŗā 

vizuālajai līdzībai vairs nav ne -
kādas nozīmes. Mārtiņš Egliens 
vizuāli tiešām nav ļoti līdzīgs 
Albertam, bet tas, ko viņš saka 
un kā saka, ir „Alberts kas 
Alberts”, šarmantais „skatuves 
lauva”, charizmātiskais asprātis 
un smalko joku meistars. Ne -
noliedzami talantīgais aktieris 
ir rūpīgi lasījis Alberta tekstus 
no grāmatas, klausījies ieraks-

tus un rezultātā dzīvo Alberta 
tēlā pilnīgā ticamības pakāpē. 
Tāpat kā Mārtiņš Brūveris 
Armanda tēlā, atsaucot mūsu, 
aculiecinieku, atmiņā to jauko, 
romantisko puisi ar melno, labi 
kopto bārdiņu. Viņš dziedāja 
samtainā tenorā un lauza dāmu 
sirdis Latvijā. Droši vien arī 
Amerikā.

Īpašs stāsts ir par Loriju, ko 
atveido dziedātāja Ginta Kriev-
kalna un aktrise Inita Sondore. 
Abām izrādēs ir mugurā le -
ģendārā Lorijas „rožu kleita”, 
kas, nudien, satricināja abu dzi-
mumu skatītājus tajā Mežaparka 
koncertā – visas meitenes tādu 
gribēja sev, puiši vienkārši tvī -
ka...  Nepietiek, ka pati skaista 
un dzied kā eņģelis, vēl arī tādā 
kleitā! Gintai un Initai Lorijas 
kleita, kas, izrādās, tikusi skapī 
glabāta, der kā uzlieta. „Mums 
diemžēl savā laikā nebija tādas 
iespējas – režisors, scēnografs, 
choreografs...” tagad saka Lo  ri -
ja, ar to domājot profesionāli 
iestudētās mākslinieku skatuves 
kustības. Arī citi mākslinieki 
„kustas” vairāk nekā savulaik 
Piecīši, ar to jo spēcīgāk atklājot 
oriģinālo mūziķu raksturus un 
temperamentu. Arī „draudzīgie 
šarži” (kā, piemēram, par Il -
māru Dzeni) un „Trīs vecenītes”, 
kas liek zālei locīties smieklos, 
ir labas gaumes robežās. Ne -
vienu mirkli netiek grēkots ar 
bezgaumīgu pārspīlējumu, šaržs 
un humoristisks atveids ir ar 
nepārprotamu draudzību, cieņu 
un mīlestību

Janīnu, Latgales meiteni ar 
ģitaru un smalko balsi, atveido 
dziedātāja Ieva Sutugova, jau-
nā kās paaudzes māksliniece. 
Nu, jā,  Janīna netaisīja draiskas 
kustības, viņa tā vairāk izdzie-
dāja savu sakāmo, bet – kāpēc 
nevarētu būt, ka Janīnas An  ki-
pānes temperaments, esot uz 
skatuves, vienkārši klusēja un 
neizpaudās atraisītās kustībās? 
Ieva turklāt uz skatuves atvedu-
si arī bērnu ansambli, kam viņa 
māca dziedāšanu. Pat tie, kas 
nezina trimdas „klasiku” – „Sal-
du dusu visiem maziem latvju 
bērniem, izkaisītiem pieaugušo 
pasaulē...” un Alberta skautiem 
veltīto „Lai gan vējš var izraut 
kokus,/ Viļņi krastus izmainīt,/ 
Velti liktens grūti pūlas/ Pasaulē 
mūs izkaisīt” – vismaz dungoja 
līdzi. Jo vārdi ir tik tuvi un 
mūzika tik viegli „aizķeŗ”!

Noteikti jāpiemin it visi iz -
rādes dalībnieki, jo it visi no 
sirds bija iedzīvojušies Piecīšu 
tēlos – līdz šim neminētie Ro -
lands Beķeris, Marģers Eglin-
skis, kuŗi, lai arī nebūdami 
slavenību priekšplānā, profesio-
nāli nevainojami veica savu 
darbu, gan mūzikālo, gan ak -
tierisko.

Pilnās zāles, ovācijas Lorijai, 
kad viņa izrādes noslēgumā 
uznāk uz skatuves, līdzidzie-
dāšana, sajūsma, aplausi – tas 
taču nepārprotami liecina gan 
par augstvērtīgo māksliniecisko 
izpildījumu, gan par to, ka tau-
tas atmiņā vēl ir dzīvi Čikāgas 
Piecīši – šis svaigā gaisa malks, 
kad Latvijā bija smacīgi.
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Ministru kabineta 
balva piešķirta 

Austrim Grasim

Starp izcilām personībām, kas 
šogad par nozīmīgu veikumu 
Latvijas valsts attīstībā saņems 
Ministru kabineta balvu, ir dia-
sporā labi pazīstamais valod-
nieks, folklorists, pedagogs un 
sabiedriskais darbinieks Austris 
Grasis. Apbalvojums A. Grasim 
piešķirts par nozīmīgu iegul dī-
jumu latviešu kopienas veidošanā 
un latviskās identitātes stiprinā-
šanā.

Ministru kabineta balva šogad 
tiks pasniegta arī disidentei un 
Latvijas neatkarības cīnītājai Li -
dijai Lasmanei par mūža iegul-
dījumu demokratiskas un tiesis-
kas Latvijas valsts attīstībā, stipri-
not nacionālās kultūras un mo -
rāles vērtības.

Par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu sporta attīstībā balvu 
saņems vieglatlētikas trenere Va -
lentīna Eiduka, bet par izcilu 
zinātnisko darbību un atjaunot-
nes veicināšanu zinātnē apbalvo-
jumu saņems Latvijas Biomedi-
cīnas pētījumu un studiju centra 
direktors, Latvijas Zinātnes pa -
domes priekšsēdētājs, bioloģijas 
doktors, asociētais profesors Jānis 
Kloviņš. Invalidu un viņu drau-
gu apvienības “Apeirons” valdes 
priekšsēdim Ivaram Balodim 
Ministru kabineta balva piešķirta 
par nozīmīgu ieguldījumu, pār -
stāvot cilvēku ar invaliditāti inte-
reses un veicinot sabiedrības iz -
pratni, bet Sabiedrībai ar iero be-
žotu atbildību “Mikrotīkls” par 
ievērojamu atbalstu, sekmējot 
iz  glītības, zinātnes un veselības 
aprūpes attīstību, kā arī nozīmīgu 
ieguldījumu, veicinot Latvijas 
tautsaimniecības attīstību.

***
Ieguldījums Latvijas – 

Japānas attiecību 
stiprināšanā

Valsts prezidents Egils Levits 
darba vizītes laikā Japānā tikās ar 
Latvijas goda konsulu Osakā 
Tamio Išibaši. Valsts prezidents 
pateicās goda konsulam par Lat-
vijas – Japānas attiecību stipri-
nāšanu, aktīvo darbību Latvijas 
un Japānas sadarbības biedrībā 
Kansai reģionā, iesaisti Latvijas 
amatpersonu vizīšu norisē, kā arī 
par atbalsta sniegšanu apmaiņas 
studentiem no Latvijas.

intensīvāks, notiek aktīva vizīšu 
apmaiņa un aizvien pieaugošāka 
kļūst interese veidot ciešākus 
ekonomiskos sakarus. Sarunā 
tika pieminēts, ka Japānā vizītē 
ieradīsies Latvijas ekonomikas 
ministrs Ralfs Nemiro, savukārt 
pēc tam Latviju apmeklēs Ja -
pānas uzņēmējdarbības fede rā-
cija Keidanren.

Valsts prezidents Egils Levits, 
noslēdzot darba vizīti Japānā, 
tikās ar Japānas premjērministru 
V. E. Šinzo Abi un pārrunāja 
plašu divpusējo un daudzpusējo 
jautājumu loku. Valsts prezidents 
pateicās Japānas premjērmi nis-
tram par iespēju būt klāt vēs-
turiskajā Viņa Majestātes impe-
rātora Naruhito un imperātores 
Masako svinīgajā kronēšanas 
ceremonijā, kā arī pieminēja 
iepriekšējā imperātora Akihito 
un imperātores Mičiko vizīti 
Latvijā 2007. gadā. Š. Abe pa  tei-
cās par silto uzņemšanu Latvijā 
2018. gada janvārī un pieminēja 
tad aizsākto Japānas un Baltijas 
valstu Ārlietu ministriju dialogu, 
kā ietvaros šī gada septembrī 
Rīgā notika otrā tikšanās. Abas 
puses atzinīgi novērtēja dialoga 
pienesumu Japānas un Baltijas 
valstu attiecību tālākā attīstībā.

Valsts prezidents Egils Levits ar 
dzīvesbiedri Andru Leviti darba 
vizītes laikā Japānā apmeklēja 
Vasedas universitāti, kur tikās ar 
tās prezidentu Aidži Tanaku  un 
sniedza lekciju „Latvijas skatī-
jums uz mūsdienu izaicinā-
jumiem, ar ko sastopas demo-
kratiskās iekārtas”.

***
Valsts prezidents: 

LELBĀL reģistrācija 
Latvijā atbilstu 

remigrācijas 
polītikas nostādnēm
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī tikās ar Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskās Baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL) archibīskapi 
Laumu Zušēvicu, pārrunājot ak -
tuālitātes pasaules latviešu evaņ-
ģēliski luteriskajās draudzēs, in -
formē Valsts prezidenta kancelejā.

Valsts prezidents Egils Levits 
lasa lekciju Vasedas universitātē 
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LELBĀL reģistrāciju Latvijā. 
Prezidents izteicās, ka LELBĀL 
reģistrācija Latvijā, pēc viņa 
domām, atbilstu remigrācijas 
polītikas nostādnēm, jo LELBĀL 
ir diasporas dzīves pilnvērtīga 
daļa un arī veicina saikni ar 
Latviju. L. Zušēvica piekrita E. 
Levita jau agrāk paustajai domai, 
ka Latvijas ev. lut. Baznīca un 
LELBĀL ir “viena stumbra divi 
zari”, kam ir kopīgas saknes un 
savs teoloģisks skatījums uz 
atsevišķiem jautājumiem.

***
Sabiedrības 

integrācijas fondu 
vadīs Zaiga Pūce

Konkursā uz Sabiedrības in -
tegrācijas fonda (SIF) sekretariāta 
direktora amatu uzvarējusi bied-
rības “Ascendum” vadītāja Zaiga 
Pūce, informē Valsts kancelejā. 
Viņa guvusi visaugstāko vērtē-
jumu visās trīs konkursa kārtās 
un ar vienbalsīgu pretendentu 
atlases komisijas atbalstu.

Konkursa uzvarētājai ir ilgga-
dēja pieredze nevalsts organizāciju 
sektorā (NVO) – trīs gadus 
(2015. ‒ 2018.gads) Z.Pūce bijusi 
ievēlēta NVO un Ministru ka -
bineta sadarbības memoranda 
padomē, no kuŗiem divus gadus 
bijusi Memoranda padomes va -
dītāja vietniece, kopš 2016. gada 
viņa ir Latvijas Pilsoniskās ali-
anses padomes locekle, savukārt 
no 2017. gada ‒ valdes locekle 
Laik metīgās kultūras NVO aso-
ciācijā. Pašlaik Z.Pūce ir bied-
rības “Ascendum” valdes priekš-
sēde un šajā amatā strādā jau 
kopš 2011.gada

***
Cēsīs atzīmē

Latvijas ārlietu
dienesta simtgadi 

25. oktobrī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs Cēsu Vēstures 
un mākslas mūzejā atklāja zināt-
nisku konferenci par godu Lat-
vijas ārlietu dienesta 100. gada-
dienai. Rinkēvičs kopā ar Cēsu 
novada domes priekšsēdi Jāni 
Rozenbergu nolika ziedus pie 
Uzvaras pieminekļa. Tieši pirms 
simt gadiem, 1919. gada oktobrī, 
Ārlietu ministrija un citas valsts 
iestādes vairākas nedēļas dar bo-
jās Cēsīs. Par godu šim notiku-
mam Ārlietu ministrija sadarbībā 
ar Cēsu novada domi organizē 
konferenci, kuŗā uzstāsies Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieks Gints Apals, Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures 
institūta vadošais pētnieks, Aus-
trum eiropas polītikas pētījumu 
centra valdes priekšsēdētājs 
Ainārs Lerhis un Cēsu Vēstures 
un mākslas mūzeja vēsturnieks 
Tālis Pumpuriņš.

***
Atklāj Lāčplēša Kaŗa 

ordeņa simtgadei 
veltītu izstādi

Tuvojoties Latvijas svētku mē -
nesim, Latvijas Nacionālajā vēs-
tures mūzejā atklās Lāčplēša Kaŗa 
ordeņa simtgadei veltītu izstādi.

No 25. oktobŗa skatāma jauna 
izstāde „11 varoņstāsti. Lāčplēša 
Kaŗa ordenis, tā kavalieŗi un 
Lāčplēša diena”. Latvijas armijas 
uzvara Rīgā 1919. gada 11. no -
vembrī pār Bermonta kaŗaspēku 
kļuva ne tikai par pagrieziena 
punktu Latvijas Neatkarības kaŗā, 
bet arī simboliski iezīmēja pirmā 
militārā apbalvojuma – Lāčplēša 
Kaŗa ordeņa – dibināšanas dienu. 
No 1920. līdz 1928. gadam ar 
Lāčplēša Kaŗa ordeni kopumā 
apbalvotas 2116 personas.

Atšķirībā no citām reizēm šajā 
izstādē uzsvars likts ne tik daudz 
uz pašu ordeni, cik tā saņēmējiem 
‒ viņu dzīvi pirms un pēc ordeņa 
saņemšanas. Izvēlēti 11 ordeņa 
kavalieŗi ‒ ļoti dažādi ļaudis. Val-
demārs Ģinters kļuva par archeo-
logu un Valsts Vēsturiskā mūzeja 
(mūsdienās LNVM) vadītāju. 
Sieviešu palīdzības korpusa dar-
biniecei Elzai Žiglevicai ordeni 
piešķīra pēc nāves. Izstādē ap -
skatāma viņas pēcnāves maska. 
Iršu pagasta vācbaltietis un 
Franču ārzemnieku leģiona leit-
nants Konrāds Dekerts ordeni 
ieguva par iefiltrēšanos Pāvela 
Bermonta armijas rindās un par 
izlūkinformācijas iegūšanu.     

***
Nacionālā 

enciklopēdija dāvina 
šķirkļu audio ierakstus

Atzīmējot Nacionālās enciklo-
pēdijas drukātā sējuma Latvija 
pirmo gadadienu, Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas un Latvijas 
Radio darbinieki dāvina sabied-
rībai enciklopēdijas šķirkļu audio 
ierakstus.

Īpaši domājot par cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem un citām 
lasīšanas grūtībām, audio ierak-
sti, pirmkārt, nodoti Latvijas 
Neredzīgo bibliotēkai (LNeB) – 
tie pieejami LNeB mājaslapā: 
https://ej.uz/LNeB_enciklopedija, 
kā arī LNB profilā vietnē Sound-
Cloud: https://ej.uz/SoundCloud_
enciklopedija. Drīzumā audio 
šķirkļi būs atskaņojami arī Na -
cionālās enciklopēdijas elektro-
niskajā vietnē: www.enciklopedi-
ja.lv. Enciklopēdiju klausīties ai -
cināts jebkuŗš interesents – gan 
mājās, gan esot ceļā, gan, pie -

mēram, mācību vai darba vaja-
dzībām.

***
Ījabs ievēlēts EP 

Zinātnes un 
technoloģiju 

nākotnes darba
grupas vadībā

Eiropas Parlamenta (EP) de  pu-
tāts Ivars Ījabs (AP) ievēlēts par 
EP Zinātnes un technoloģiju nā -
kotnes darba grupas priekšsēža 
vietnieku. Darba grupā ir 25 
deputāti. Grupa piedalās Eiropas 
nākotnes stratēģiskajā progno-
zēšanā, ņemot vērā aktuālākās 
jomas un kustības, piemēram, de -
mografija, klimats, digitalizācija, 
urbānizācija, populisms. Tās ne -
sen publicētie pētījumi veltīti 
blokķēžu un mākslīgā intelekta 
ietekmei.

Ījabs par savu prioritāti izvirza 
mērķi celt zinātnes atklājumu un 
technoloģiju nozīmi Eiropas po -
lītiskajos procesos. “Strādāšu pie 
tā, lai zinātnes sasniegumi un 
nākotnes technoloģiju novērtē-
jums tiktu iekļauts polītisko lē -
mumu pieņemšanā un veicinātu 
ES globālo konkurētspēju ar 
Ķīnu, Krieviju un ASV.”

***
Vaidere ievēlēta

par Eiropas 
Parlamentārās 

asociācijas
viceprezidenti

24. oktobrī Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vaidere (JV) 
Eiropas Parlamentārās asociā-
cijas ģenerālajā asamblejā ie  vē-
lēta par asociācijas vicepreziden-
ti, informēja Eiropas Tautas par-
tijas (ETP) grupas Latvijas preses 
un komūnikācijas padomnieks 
Ģirts Salmgriezis.

Abas puses bija vienisprātis, ka 
Latvijas un Japānas divpusējais 
dialogs pēdējos gados kļuvis 

L. Zušēvica informēja E. Le  vitu, 
ka ir tikusies ar tieslietu ministru 
Jāni Bordānu un ministrs ir 
apstiprinājis, ka veidos darba 
grupu, lai izskatītu jautājumu par 

„Izmantošu šo amatu, lai pla -
šākā mērogā pievērstu uzmanību 
Latvijas interesēm Eiropas Sav    ie-
 nībā, piemēram, attiecībā uz 
daudzgadu budžetu, Latvijas 
vēstures skaidrošanu, kā arī ci -
tiem nozīmīgiem jautājumiem,” 
uzsver Vaidere. “Mana iepriek-
šējā pieredze rāda, ka dalība šajā 
asociācijā patiešām palīdz pirms 
nopietniem balsojumiem, lai 
pār liecinātu deputātus no citām 
frakcijām,” sacīja eiroparla men-
tāriete.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

S P I L G T S  C I TĀT S

Apburtais loks ‒ latviešu 
aizbraukšana un viesstrādnieku 

ierašanās
Publicists Juris Lorencs Latvijas Avīzē 

pauž satraukumu par darba spēka 
trūkumu Latvijā, ko izrai sījusi 

masveida aizbraukšana. 
Aizbraucēju vietā ierodas vies-
strādnieki. Bet vai viņi nerada 
draudus Latvijai? Mūsu lasītāju 
ieskatam fragmenti no J. Lo -
renca raksta.

Par viesstrādniekiem oktobŗa 
sākumā ierunājās arī labklājības 

ministre Ramona Petraviča (KPV 
LV): “Esmu par to, ka jāatver darba tir-

gus trešo valstu pilsoņiem.”  (..)
Ja Latvija šodien plaši atvērs savas durvis “trešo valstu 

darbaspēkam”, mums jārēķinās ar vairākiem izaicinājumiem, un 
lielākais no tiem būs integrācija. Tā būs ātra, vienkārša, bet 
latviešiem ne visai patīkama. Kāpēc? Atbraucēji integrēsies jau 
esošajā krievvalodīgajā vidē. No kuŗienes tad varam sagaidīt 
viesstrādniekus? Visdrīzāk no Ukrainas, Moldovas un Balt krie-
vijas. Kāpēc, piemēram, ukraiņi izvēlas Latviju? Pavisam vien-
kārši – šeit ir lielākas algas. Vidējā alga Ukrainā šodien ir ap 310 eiro 
mēnesī pēc nodokļu nomaksas, vienistabas dzīvokļa īre Ļvivas 
pilsētas nomalē maksā ap 230 eiro mēnesī. Nepanesama nasta 
vienam cilvēkam. Varbūt viņam Latvijā dzīvo paziņas vai pat 
radi, kuri palīdzēs iekārtoties. Un vēl viena svarīga motīvācija – 
šeit gandrīz visi saprot krieviski. Un pat vislielākie patrioti, kuŗi 
savā dzimtenē mītiņos vicināja zili dzelteno Ukrainas karogu, bet 
Ļvivas ielās izlikās, ka nesaprot iebraucēja krieviski uzdoto 
jautājumu, Latvijā sāks runāt krieviski. Jo tā būs vienkāršāk un 
ērtāk. Pastiprinošs krievu valodas fons reāli pastāvošajai 
divvalodībai. Parallēli šiem procesiem Rīgā aizvien uzstājīgāk 
sevi piesaka angļu valoda, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Mums 
jābūt gataviem arī tam, ka vismaz daļa no jaunajiem vies-
strādniekiem paliks Latvijā. (..)

Vācijā patlaban diskutē par to, vai šai valstij ir pienākums 
uzņemt Sīrijā aizturētos “Islāma valsts” kaujiniekus ar Vācijas 
pasi kabatā. Pavisam tādu esot ap astoņdesmit, vēl septiņiem 
simtiem citu ES valstu pilsonība. Izskatās, ka vismaz tuvākajā 
laikā mēs no šādām problēmām esam pasargāti. Tomēr tas 
neatbrīvo mūsu polītiķus no pienākuma domāt par to, kā 
pārtraukt apburto loku – latviešu aizbraukšanu un viesstrādnieku 
ierašanos. Kā novērst aizstājošo migrāciju. Jo šī procesa gala-
rezultāts Latvijai var izrādīties liktenīgs.

***
Latvieši sadarbībā ar 

ASV armiju
Uzņēmuma Exo- nicus Inc. 

līdzīpašnieki Sandis Kondrāts 
un Jānis Kondrāts (attēlā) sa -
darbībā ar ASV armijas medi-
ķiem un ar Vašingtonas pavalsts 
latviešu diasporas atbalstu, ra  dī-
juši pasaulē pirmo pielietojamo 
virtuālo apmācības programmu 
neatliekamās medicīniskās palī-
dzības sniegšanai traumu gadī-
jumos.

***
Reitingā Latvija 

saglabā augsto 19. 
vietu pasaulē

Saskaņā ar Pasaules Bankas 
publicēto biznesam labvēlīgāko 
pasaules valstu reitingu Doing 
Business 2020, Latvija šogad, 
tāpat kā pērn, ieņem 19. vietu 
190 valstu konkurencē, aiz sevis 
atstājot 171 ekonomiku, informē 
Ekonomikas ministrijā.

Šā gada novērtējumā Latvijai 
izdevies būtiski uzlabot vērtē-
jumu pozicijā “Investoru (mazā-
kuma) tiesību aizsardzība”, kur 
no 51. vietas pērn esam pa  kā-
pušies uz 45. vietu šogad, kā arī 
pozicijā “Līgumsaistību izpilde”, 
kur no 20. vietas pērn Latvija 
šogad ir pakāpusies uz augsto 15. 
vietu.

***
Par partijas Saskaņa 

vadītāju ievēlēts 
Urbanovičs

Par partijas Saskaņa valdes 
priekšsēdi 26. oktobrī notie ko-
šajā Saskaņas kongresā ievēlēts 
viens no ilggadējiem Saskaņas 
līderiem, polītiskā spēka Saeimas 
frakcijas vadītājs Jānis Urba no-
vičs. Par Urbanoviču partijas val-
des priekšsēža amatā nobalsoja 
218 kongresa delegāti.

Uz partijas vadītāja amatu bija 
trīs kandidāti: Jānis Urbanovičs, 
Saeimas deputāts Vjačeslavs Dom -
brovskis, kuŗš Saskaņai pievie-
nojās pērn pirms 13. Saeimas 

vēlēšanām, kā arī kādreizējais 
Saeimas deputāts Andris Moro-
zovs. Dombrovskis balsojumā 
ieguva 49 balsis, bet par Moro -
zovu balsoja 18 kongresa dele -
gāti. Saskaņā ir ap trīsarpus 
tūkstoš biedriem, tai ir lielākā 
Saeimas frakcija un partijas 
biedri vai  rāku pilsētu mēri. Pēc 
sociolo ģisko aptauju datiem 
Saskaņa vēl joprojām ir popu-
lārākā partija, tiesa – pēdējos 
mēnešos ar izteiktu tendenci 
partijas reitingam krist lejup.

***
No 2022. gada 

Latvijā tiks ieviesta 
depozīta sistēma

Saeima 24. oktobrī trešajā jeb 
galīgajā lasījumā pieņēma ar de -
pozīta sistēmas ieviešanu saistī-
tos grozījumus Iepakojuma li -
kumā, tostarp paredzot, ka de -
pozīta sistēma tiks ieviesta no 
2022. gada 1. februāŗa.

Par likumprojektu balsoja 79 
deputāti, savukārt neviens de -
putāts balsojumā nebalsoja pret 
un neatturējās. „Depozīta sistē mas 
ieviešanu, kas ir svarīga vides 
piesārņojuma samazinā šanai un 
resursu atkārtotai izmantošanai, 
atbalsta visa dzērienu ražošanas 
nozare Latvijā,” sacīja Latvijas 
Pārtikas uzņēmumu federācijas 
(LPUF) padomes priekšsēde 
Ināra Šure.

***
Labots

70 gadus sens
siltuma rekords

22. oktobŗa pēcpusdienā Dau -
gavpilī, termometra stabiņam 
pakāpjoties līdz +19,2 gradiem, 
pārspēts ne tikai visas Latvijas 
22. oktobŗa, bet arī mēneša trešās 
dekādes siltuma rekords, liecina 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un me -
teoroloģijas centra dati. Iepriek-
šējais oktobŗa trešās dekādes na -
cionālais siltuma rekords bija 
+18,7 gradi, tas reģistrēts tieši 
pirms 70 gadiem – 1949. gada 
22. oktobrī Dobelē.

Savukārt Lietuvas dienvidu 
daļā jau trešo dienu pēc kārtas 
gaisa temperātūra pārsniegusi 
+20 gradu robežu. Saulains laiks 
2. oktobrī Latvijā bija tikai Lat-
gales dienvidos, un citviet valstī 
gaisa temperātūra nepārsniedza 
+12, +16 gradus. Pagājušajā ne -
dēļā valstī kopumā tika pārspēti 
divdesmit pieci diennakts mak-
simālas gaisa temperātūras re -
kordi, 16. un 20.oktobrī tika 
labots arī visas Latvijas siltuma 
rekords.

***
Jaunie kaŗavīri 
Alūksnē devuši 

kaŗavīra zvērestu
25. oktobrī, Nacionālo bruņoto 

spēku (NBS) Kājnieku skolā 

Alūksnē 42 jaunie kaŗavīri, kas 
uzsāka Militārās pamatap mā cī-
bas kursu šā gada septembrī un 
sekmīgi pabeiguši apmācības 
pirmo posmu, svinīgā cere mo-
nijā deva kaŗavīra zvērestu. 25. 
oktobrī  norisinājās svinīgā cere-
monija, kuŗas laikā Militārās 
pamatapmācības kursu absolvēja 
42 jaunie kaŗavīri, kuŗi to uzsāka 
šā gada jūlijā.

Kursa laikā jaunie kaŗavīri ap -
gūst pamatus darbībai ar iero-
čiem, taktikā, darbā ar karti un 
kompasu, kā arī pirmās palī-
dzības sniegšanu, lauka kaujas 
iemaņas un vairākus citus mi -
litārās apmācības priekšmetus.

***
Baltijas valstu 

aizsardzības ministri 
vienojas par jaunu 
Baltnet darbības 

konfigurāciju
24. oktobrī, Latvijas aizsar dzī-

bas ministrs Artis Pabriks, Lie -
tuvas aizsardzības ministrs Rai-
munds Karoblis un Igaunijas 
aizsardzības ministrs Jiri Luiks 
parakstīja starpvalstu vienošanos 
par Baltijas gaisa telpas novē ro-
šanas tīkla un kontroles sistēmas 
(Baltnet) jaunās darbības konfi-
gurācijas ieviešanu. “Šis līgums ir 
noslēdzošais posms sāktajiem 
darbiem, kas veikti, lai katra Bal-
tijas valsts varētu pārņemt gaisa 
telpas kontroles vadību, tādējādi 
samazinot ievaino ja mī bu un pa -
augstinot kopējo Baltijas valstu 
gaisa telpas drošību,” gandarī-
jumu par parakstīto līgumu 
pauda aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks.

***
Liepāju iepazīšanās 

vizītē apmeklē 
Izraēlas vēstniece 

Orli Gila
Liepājā divu dienu iepazīšanās 

vizītē 25. un 26. oktobrī viesojas 
jaunā Izraēlas vēstniece Latvijā 
Orli Gila (attēlā). 

Viņa  tikās ar Liepājas domes 
vadību, Liepājas Speciālās eko-
nomiskās zonas un Kultūras 
pārvaldes pārstāvjiem, apmeklēja 
Ebrēju kopienu un iepazina 
pilsētu. Vizītes laikā vēstniece 
tikās ar Liepājas domes priekš-
sēdi Jāni Vilnīti, priekšsēža viet-
nieku attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunāru Ansiņu, 
domes priekšsēža vietnieku kul-
tūras un sporta jautājumos Ati 
Deksni un citām amatpersonām.

Spānija. 21. un 22. oktobrī 
Madridē norisinājās konference 
par Digitālo transformāciju un 
demokratijas nākotni (Digital 
transformation and the future of 
democracy). Konferences laikā 
izskanēja svarīgi vēstījumi par 
izglītības un ētikas nozīmi, ieva-
dot mākslīgā intelekta laikmetu.

Konferences dalībnieki uz -
svēra, ka mākslīgo intelektu 
nevar uzskatīt kā demokratijas 
draudu, tas drīzāk sniedz jaunus 
iespējas, lai uzlabotu polītisko 
vidi. Latvijas eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga vērsa uzmanību 
uz polītiķu atbildību jaunajā 
laikmetā, un atgādināja par ienā-
kumu nevienlīdzības jautā jumu 
risināšanas nepieciešamību, lai 
izvairītos no sociālās spriedzes.
Vaira Vīķe-Freiberga piedalījās 
arī konferencē, kas veltīta Ber-
līnes mūŗa krišanas 30. gada-
dienai.

Krievija. 25. oktobrī Latvijas 
vēstniecībā Krievijā tika orga ni-
zēta tikšanās ar Latvijas–Krie-
vijas starpvaldību komisijas 
Ekonomiskās sadarbības darba 
grupas vadītāju Induli Ābeli, kā 
arī ar Ekonomiskās sadarbības 
darba grupas desmitās sanāk-
smes dalībniekiem un eksper-
tiem no Latvijas Republikas 

Ārlietu, Ekonomikas, Satiksmes 
ministrijām, kā arī Latvijas In -
vestīciju un Attīstības aģentūras, 
VID Muitas pārvaldes un Pār-
tikas un veterinārā dienesta.
Tikšanās laikā vēstnieks Māris 
Riekstiņš informēja par aktuā-
litātēm Latvijas – Krievijas attie-
cībās, ieskaitot jautājumus sais-
tībā ar Latvijas – Krievijas eko-
nomisko jautājumu būtis kāka-
jiem aspektiem, kā arī par jau-
tājumiem saistībā ar Latvijas – 
Krievijas starpvaldību komisijas 
darbību.

Baltkrievija. 22. oktobrī vēst-
nieks Baltkrievijā Einars Sema-
nis tikās ar Baltkrievijas Hokeja 
federācijas priekšsēdi Genādiju 
Savilovu, lai pārrunātu gatavo-
šanos 2021. gada Pasaules hokeja 
čempionātam, kas vienlaikus no -
risināsies Minskā un Rīgā. Tik-
šanās reizē no Latvijas puses 
piedalījās arī Valsts robežsardzes 
speciālizētais atašejs Baltkrievijā 
pulkvedis Aleksandrs Petrovskis 
un vēstniecības otrais sekretārs 
Mārtiņš Teteris. Abas puses bija 
vienisprātis, ka Latvijas un 
Baltkrievijas sadarbība Pasaules 
hokeja čempionāta organizēšanā 
ir veiksmīga.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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No Berlīnes mūŗa krišanas
līdz globālisma kritikai

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Atpakaļ uz Maskavu?

Pirms 30 gadiem krita Berlīnes 
mūris. Šis notikums simbolizēja 
komūnistiskas sistēmas sabru-
kumu Eiropā, austrumos no Elbas 
upes un bija tāda kā uvertīra 
Padomju Savienības sabruku-
mam pēc diviem gadiem. Un 
Frensiss Fukujama varēja 1992. 
gadā priecīgi pasludināt the End 
of History ‒ vēstures gaita beigu-
sies ar parlamentārās demokrati-
jas un brīvā  tirgus ekonomikas 
triumfu.

Drīz vien viņš varēja pārlie ci-
nāties, ka šis prieks bijis priekš-
laicīgs. Ņemsim kaut vai pēc pa-
domju jaunvalstis Centrālazijā: 
visās piecās režīmi ir autoritāri, 
vēlēšanas – farss, un visās izšķi-
roša nozīme ir dzimtām un kla-
niem. Jā, šīs valstis nostiprinājušas 
savu nacionālo identitāti,  patei-
coties derīgajiem izrakteņiem 
guvušas panākumus ekonomikā, 
bet pilsoņiem brīvi izteikt savu 
gribu nav iespējams.

Ļoti zīmīgs un skumjš piemērs, 
rādot Fukujamas maldus, ir 2011. 
gada “arabu pavasaris”: masu 

mītiņi laukumos, prasot ne tikai 
darbu un maizi, bet arī brīvību, 
beidzās ar vēl bargāku diktātoru 
uzmākšanos, jaunām ciešanām. 
Ar skumjām jākonstatē, ka arabu 
pasaulē, tāpat kā Centrālāzijā, 
demokratijai neļauj “nobriest” 
cilšu, sektu, “lielo dzimtu” un 
klanu pretišķības. Nelaimīgajā 
Sīrijā tautas apziņā nav iesak-
ņojies jedziens “sīriešu nācija: ir 
sunnīti, šiīti, alavīti, ir arabi, 
kurdi, armēņi...Turienes pilsoņ-
kaŗā rezultāts ‒ vismaz pusmil-
jons upuŗu, miljoniem bēgļu. 
2015. gada rudenī pamatīgi ie -
jaucās Kremlis, un tagad Putins 
palīdzēja savam vasalim Bašaram 
Asadam atgūt varu gandrīz visā 
valstī, un Sīrijas pilsētu ielās ar 
“kalašnikoviem” patrulē krievu 
militarā policija – puiši no Tam-
bovas vai Rjazaņas.

Abās “Putina dekādēs” Krievija 
kļuvusi par īsteni kapitālistisku, 
tumsonīgi konservātīvu, impe-
riski agresīvu autoritāru valsti. 
Putins kārtējo reizi savilka skrū-
ves: viņš atlaida savai adminis-

trācijai pakļautās Cilvēktiesību 
padomes vadītāju ‒ samērā mē -
reno Fedotovu un viņa vietā 
iecēla Fadejevu ‒ vīru, kuŗš pa  -
zīstams ar izteicienu: “Kaut kas 
nepatīk? Robežas atvērtas. Ārā!”.

Vladimira Putina ideoloģiskais 
“guru” ir Aleksandrs Dugins ‒ 
ultrakonservātīvs mistiķis, “Eirā-
zijas” koncepcijas teorētiķis, visa 
rietumnieciskā nīdējs. 23. sep tem-
brī Amsterdamas operā, dom-
nīcas Nexus Institute paspārnē 
notika filozofisks disputs starp 
Aleksandru Duginu un Bernāru 
Anrī Levi – franču prātnieku, 
pub licistu, brīvdomības un cil-
vēktiesību aizstāvi un dedzīgu 
“Eiropas idejas” piekritēju.

Te jāatgādina, ka Bernārs Anrī 
Levi 2014. gada februārī, vicinot 
Eiropas Savienības karogu, iera-
dās mutuļojošā Kijevas Maidanā, 
solidārizējoties ar ukraiņu “paš-
cieņas revolūciju”.

Aizstāvot, paša vārdiem ru  nā-
jot, liberālo demokratiju, viņš 
vēršas pret t. s. populistiem, kuŗi 
iegrožojot vārda brīvību un vā  -

jinot Eiropas Savienību. “Popu-
listi savukārt vēršas pret glo bā-
lismu. Tas ir tāds izplūdis polī-
tisks termins, kas viņuprāt aptveŗ 
“visatļautību”, multikultūrālismu, 
ģimenes vērtību noniecināšanu, 
pārlieku toleranci, “trešā dzimu-
ma” atzīšanu un daudz ko citu.

Te būtu pieminamas Ungārija 
un Polija. Atēnās New York 
Times paspārnē notika “De  mo-
kratijas forums”, kuŗā ar runu 
uzstājas Marija Šmite (Schmidt), 
Ungā rijas premjērministra Vik-
tora Orbana bijusī padomniece 
un Budapeštas mūzeja House of 
Terror direktore. Viņa dedzīgi 
aizstāvēja populismu, uzsverot, 
ka Ungārija rēķinoties ar Briseli, 
bet Brisele ignorējot Ungārijas 
īpatnību, vēsturi, tradicijas. Sa -
vu kārt man gribētos jautāt: 
cildināt “kristīgo tūkstošgadīgo 
Ungāriju” un Svētā Stefana 
kroni ir laba lieta, bet kāpēc 
Orbanam vaja dzēja burtiski 
“izgrūst” no Buda peštas pasaulē 
plaši pazīstamo un cienīto 1992. 
gadā dibināto “Centrāleiropas 

universitāti” un likt tai pār vāk-
ties uz Vīni?

Polijas parlamenta velēšanās 
nu jau otru reizi uzvarēja klerikāli 
konservātīvā partija “Tiesiskums 
un taisnīgums” (Prawo i sprawe d-
liwosc) (PiS), ko vada Jaroslavs 
Kačinskis. Atšķirībā no Orbana, 
kuŗš atklāti simpatizē Putinam, 
Kačinska nostāja ir strikti pret-
kremliska, “rusofobiska”, un šāda 
nostāja ir vēsturiski pamatota. 
Tāpēc, manuprāt, būtu visnotaļ 
jāveicina Baltijas valstu un Polijas 
militārā alianse.

Nu, par Latviju gan man prieks: 
aizokeana trimdā uzaugušā Kriš-
jāņa Kariņa valdībā prot sadzīvot, 
piemēram, Nacionāla apvienība 
un Attīstībai/Par, stādot Latvijas 
valsts intereses augstāk par ideo-
loģiskām atšķirībām. Un vai tas 
nav lieliski, ka atklātā balsošanā 
par Latvijas prezidentu ievēlēts 
Egils Levits – izcili latviskais un 
reizē izteikti rietumnieciskais 
godavīrs!

Patiesībā gan jāteic, ka manu-
prāt nekur pārāk tālu no Mas-
kavas Saskaņa nav bijusi, par 
spīti tam, ka kādu laiku centās 
izskatīties pēc sociāldemokrātiem 
un lieliem Latvijas un latviešu 
mīļotājiem. Protams, tā nekad 
nav definēta kā krievu partija, 
bet pēc savas ideoloģiskās ievir-
zes un izpratnes, kā jāsaimnieko 
(padomju stilā, kad pie varas 
esošie centās pēc iespējas vairāk 
dzīvot uz valsts rēķina), vairā-
kums biedru nebija un nav lat-
vieši. Lai dabūtu savā pusē lat-
viešu vēlētājus un ar cerību bei -
dzot tikt pie varas Latvijā, Saskaņa 
pat pirms diviem gadiem, 2017. 
gada rudenī paziņoja, ka līgums 
starp partiju Saskaņa un Putina 
partiju „Vienoti Krievijai”, kas tika 
parakstīts 2009. gada 21. oktobrī, 
vairs nav spēkā. Toreiz Rīgas mērs 
un Saskaņas valdes loceklis Nils 
Ušakovs skaidroja, ka partija 
2015. gadā pievienojusies Eiro-
pas Sociālistiskajai partijai, kas ar 
trešo valstu partijām attiecības 
veido centralizēti. Tāpēc Saskaņa 
nosūtījusi partijai „Vienotā Krie-
vija” vēstuli, kuŗā informējusi, ka 
līgums ir zaudējis savu aktuālitāti. 
Līgums izbeigts līdz ar vēstules 
nosūtīšanas dienu, un tas, kā 
sacīja Ušakovs, noticis jau sep-
tembrī.

Tiesa gan, ne visi partijas biedri 
bija apmierināti ar šo lēmumu. 
Piemēram, no Saskaņas Eiro par-
lamentā ievēlētais Andrejs Ma -
mikins. Viņš vēstulē Ušakovam 
rakstīja: „Domājot par īstenajiem 
piepešās rīcības iemesliem, prātā 
nāk tikai viens secinājums – tas 

tika izdarīts ar mērķi kļūt “pie ņe-
mamam” Latvijas valdošajiem”. 
Deputāts bija arī neapmierināts 
ar to, ka jautājums, vai pārtraukt 
līgumu starp Saskaņu un “Vie-
noto Krieviju”, netika plaši ap -
spriests partijas iekšienē. Savu-
kārt Saeimas deputāts, saskaņietis 
Ivars Zariņš apgalvoja, ka līguma 
laušana varot radīt ļoti nopietnas 
sekas Latvijas drošībai, jo Saska-
ņas un Putina partijas noslēgtais 
līgums drošības kontekstā latvie-
šiem esot otrs svarīgākais līgums 
pēc līguma ar NATO.

Ar vārdu sakot, par spīti tam, 
ka Saskaņa centās neizskatīties 
kā lieli Putina fani, un Nils 
Ušakovs, jauns, simpātisks un ar 
Eiropas izglītību, šim mērķim 
labi noderēja, daļa partijas biedru 
negribēja teikt ardievas Kremlim. 
Starp citu, arī pēc līguma lau ša-
nas Saskaņa vienmēr atsaucas 
Krievijas Valsts domes aicinā ju-
mam piedalīties parlamentāriešu 
sporta spēlēs, kas notiek Mas-
kavā. Arī šogad partijas pārstāvji 
no 18. līdz 20. oktobrim piedalījās 
šajās spēlēs un droši vien jāpa-
skaidro, ka šajā pasākumā pie da-
lījās tikai 13 valstis – pārsvarā 
visas, kuŗu polītiskajās aprindās 
ir Krievijai draudzīgas partijas: 
Baltkrievija, Horvatija, Kirgiz-
sta na, Mongolija, Slovakija, Spā-
nija, Čechija, Rumānija, Kazah-
stana, Vācija, Francija, Lietuva 
un arī Latvija. Ironiski un pat 
mazliet ņirdzīgi izklausījās Jāņa 
Urbanoviča sacītais – viņš neko 
par to neesot zinājis, neesot ai -
cināts, bet būtu varējuši uzaicināt, jo 
viņa mīļākajā spēlē – krievu bil jar dā 

– viņš neesot pēdējais Latvijā.
Tagad, pēc partijas kongresa, 

kas notika 26. oktobrī un kuŗā 
par partijas valdes priekšsēdētāju 
tika ievēlēts Jānis Urbanovičs, 
izskatās, ka partija nolēmusi vairs 
„nespēlēt teijāteri” un būt tāda, 
kāda patiesībā tā bijusi vienmēr. 
Šķiet, pirmā pazīme bija tā, ka 
kongresā vairs necentās runāt 
latviešu valodā un vismaz puse 
no sacītā izskanēja krievu valodā. 
Otrkārt, debatēs gan tika pie mi-
nēta krize partijā, bet lielāko 
tiesu tas tika saistīts ar Saskaņas 
polītisko vajāšanu, kas neesot ap -
šaubāma. To, ka korupcijas ap -
mēri Rīgas domē acīmredzot ir 
bijuši neaptverama apjoma, par-
tija negrib atzīt, vien saka, ka viss 
jau neesot bijis gluži tā kā vaja-
dzētu, esot pieļautas kļūdas... Arī 
Nils Ušakovs par savu galveno 
kļūdu sauca nevis daudzos ko -
rup cijas skandalus, bet gan nepa-
reizu personāla polītiku. Ušakovs 
nevairījās no patētiskiem tek-
stiem: „Kļūdas ar cilvēkiem da -
ļēji reālizējās ar krizi Rīgas domē; 
krize Rīgas domē ir skārusi visu 
partiju. Un kad vienlaicīgi mūs 
no visām pusēm sāk sist, mēs 
sakarā ar šīm kļūdām nevaram 
sevi pilnvērtīgi aizstāvēt. Šai situā-
cijā man nav izdevies noturēties, 
un tādējādi es esmu pievīlis jūs. 
Pēc desmit gadiem ir izdevies 
mani prettiesiski noņemt no Rīgas 
domes priekšsēdētāja amata. Tas 
skāra visu partiju, un par šo zau -
dējumu es atbildu katram no 
jums”. Viņš arī paziņoja, ka no 
partijas negrasās paiet malā, 
tāpēc nolēmis vadīt jaunizveidoto 

partijas domi, kuŗā darbosies visos 
līmeņos no partijas ievēlētie depu -
tāti. Ušakova paziņojums izpel-
nījās aplausus, un kongresa dele-
gāti viņam veltīja kvēlus atbalsta 
vārdus. Jāpiebilst, ka dīvaini, pat 
mazliet draudīgi izskanēja Dau-
gavpils mēra Andreja Elksniņa 
vārdi: „Jā, mēs esam polītisks 
zilonis, un, jā, kad mēs kusta-
mies, to izjūt visvājākie – mūsu 
polītiskie oponenti, kas atrodas 
mums apkārt. Ja jūs kaut kādu 
žurkulēnu piežmiedzat, protams, 
ka viņš vaid. (..) Lai Dievs dod 
labu veselību Valsts valodas cen-
tram un drošības dienestiem!”

Nākamajā dienā pēc kongresa 
kļuva zināmi Latvijas partiju reit-
ingi oktobrī. Saskaņai reitings tur-
pina kristies jau vairākus mē  ne-
šus pēc kārtas. Šobrīd tas ir 12,9 
procenti. Pagājušā gada decembrī 
reitings vēl bija 20,6, bet šogad 
augustā 16,1 procents. Protams, 
partijai ir savs stabilais un ne  mai-
nīgais vēlētāju loks, grūti iedo-
māties, kam būtu jānotiek, lai 
viņi vairs nebalsotu par Saskaņu. 
Tas nepārsteidz, jo Krievijā no -
tiek gluži tāpat – aptaujās parā-
dās, ka vienkāršajiem cilvēkiem 
dzīvot kļūst aizvien grūtāk, bet 
viņi to nekādi nesaista ar Putinu 
un viņa polītiku. Citiem vārdiem 
sakot, šie vēlētāji gan Latvijā, gan 
Krievijā ir tipiski padomju cil-
vēki, kuŗi ar apbrīnu raugās uz 
saviem polītiķiem, svēti tiem tic, 
jo paši nespēj ne domāt, ne ana-
lizēt notiekošo. Jāpiebilst, ka Lat-
vijā Saskaņai gan ir konkurents 
– Latvijas Krievu savienība, kuŗa 
nekad pat nav izlikusies, ka tai 

būtu jebkāda saistība ar demo-
kratiju un tās pamatvērtībām.

Kas notiks tālāk? Ušakovs ir 
laimīgi iesēdies Eiroparlamenta 
deputāta krēslā, bet partiju ne -
grasās nolikt malā. Kāpēc? Do -
māju, ka iemesls ir tas, ka no 
Rīgas budžeta vairs nevarēs slaukt 
pilsētas naudu kā no pienīgas 
govs. Pirmkārt, tiesībsargājošās 
iestādes sākušas noskaidrot, kas 
ir noticis un notiek. Otrkārt, 
bijušie draugi, partija „Gods kal-
pot Rīgai” spiež saskaņiešus nost 
no siles. Bet naudu partija grib, 
tai to vajag, lai varētu uzturēt sev 
paklausīgu cilvēku armiju.

Manuprāt, Ušakovs tagad no -
darbosies ar dažādu Eiropas pro-
jektu izpēti un dos padomus 
pašvaldības darbiniekiem, kā tikt 
pie projektu naudas un to „ap  gūt”. 
Eiropas projekti nav vienkāršs pa -
sākums, ir jāzina dažādi knifiņi, 
lai pie tiem tiktu. Domāju, ka 
tāpēc Ušakovam bija vajadzīga 
dome un tās vadītāja amats, jo 
tur pulcēsies pašvaldību vadītāji 
un deputāti, kuŗi ievēlēti no 
Saskaņas saraksta. Tad nu šiem 
saviem cilvēkiem droši vien tiks 
stāstīts, kuŗiem Eiropas projek-
tiem vajag pieteikties, kā to pa -
reizi izdarīt, lai tiktu p ie naudas.

Manuprāt, partijā tagad lomas ir 
sadalītas: Ušakovs nodarbosies ar 
naudas meklēšanu un padomiem, 
kā pie tās tikt, bet Urbanovičs no  -
darbosies ar ideoloģisko vadību. 
Cerības droši vien ir uz vēlētāju 
īso atmiņu un, lai to labi noslī-
cinātu, vajadzīga nauda, daudz 
naudas. Citādi pie balsīm iepriek-
šējā apjomā būs grūti tikt.
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Brauc lasīt Laiku Nāves jūrā!

Nāves jūrā pēc veselības

Lasot sēru ziņas Nāves jūrā

Priecīgie peldētāji

Masada

Pēc ceļojuma uz Lhasu Tibetā, 
kas atrodas 12 tūkstošu pēdas 
virs jūras līmeņa, dakteris kon-
sultācijā man ieteica turpmāk 
izvairīties no augstienēm. Lai 
nu es, būdams cienīgos gados, 
atrodot klusu un omulīgu plūd -
mali normālā jūras līmenī, kur 
var mierīgi pasēdēt, pārdomāt 
bijušo un paplunčāties. Būdams 
paklausīgs, viņa padomu ņēmu 
nopietni un nolēmu braukt at -
pūsties un lasīt Laiku pašā ze -
mākajā vietā pasaulē, proti, 
Nāves jūrā. 

Nāves jūra ir milzu sālsezers, 
ar Jordāniju austrumos un 
Izraēlu un Rietumkrastu (West 
Bank) rietumos, 1300 pēdas zem 
jūras līmeņa. Pēc dažu Bībeles 
lasītāju domām, Nāves jūra ir arī 
tā vieta,  kur atradās Sodoma un 
Gomora. Novietota tuksnešainā 
ielejā, Nā ves jūra ir pasaules 
dabas brīnums. Zemākas 
virszemes vietas pasaulē nav.

Pirms miljoniem gadiem Nā -
ves jūra bija sālsūdens lagūna, 
kas savienojās ar Vidusjūru. Tad 
tektoniskās plāksnes mainījās, pa -
ceļot zemi un pārtraucot Vidus-
jūras ūdens piegādi. Tagad Nāves 
jūra ir ezers, kas, ūdenim iztvai-
kojot, gadu gaitā kļūst arvien 
sāļāks. Šodien tā ir vairāk nekā 
deviņas reizes sāļāka nekā 
okeans.

... Busiņš mani ieveda vienā 
itin nolaistā kūrortā. Gids sacīja, 
ka varot iet peldēties un parādīja, 
kur pārģērbties. Es nonācu šaus-
mīgā karstumā. Vieta pārpildīta 
ar skaļiem dažāda resnuma pus-
plikiem, nepieklājīgiem tūris-
tiem. Visi metās uz peldēšanu. Ja 
peldkostīma nebija, to varēja uz 
vietas nopirkt. Pārģērbšanās bija 
īpaši komiska. Pārskaitušies vīri 
cīnījās ar sievas nupat nopirktām 
peldbiksēm – dažiem par lielām, 
citiem pa mazām. Attiecīgi pa -
reizi apģērbies, es lēnām sāku iet 
uz jūrmalu. Pretī nāca tie, kas jau 
peldējuši. Daži atsvaidzināti smai-
dīja, bet daudzi bija klāti  mel-
niem dubļiem un spīdēja kā roņi. 
Tie mērķtiecīgi steidzās uz tu -
vāko vietu, kur noskaloties. Pa -
tiesībā Nāves jūrā ir gandrīz 
neiespējami īsti izpeldēties. Tā 
kā ūdenim ir tik augsts sāls sa -
turs, cilvēki, faktiski bez piepūles, 
turas uz ūdens virsmas, vai nu 
guļot uz muguras, vai tupot. 
Rezultātā iznāk tikai tāda plun-
čāšanās. 

 Gludi smilšaina kā Latvijas vai 
Karību salu jūrmala šī nav gan. 
Šeit jūrmala ir akmeņaina, šur 
tur smilšaina, bet galvenokārt 
ļoti dubļaina. Kāpjot ūdenī, va -
rēja paslīdēt kā uz ledus. Pāris 
reizes mēģināju iekāpt ar kailām 
kājām, bet neizdevās. Beidzot 
kāpu ar visām kurpēm – tās tika 
upurētas. Negribēju ticēt, ka 
beidzot tomēr ietiku ūdenī. 

Pārdomāju, kā vislabāk lasīt 
līdzņemto Laiku. Vispirms mē -
ģināju lasīt guļot. Bija neērti. Tad 
atklāju, ka var patīkami iekār-
toties, atlaižoties tupus. Ar visu 
to iekāpšanas jampadraci avīze 
bija mazliet samirkusi. Steidzīgi 
meklēju sēru sludinājumus, jo 
tie man tagad tie svarīgākie un 
Nāves jūra likās īstā vieta,  kur 

tos apskatīt. Priecājos, ka tieši tās 
lapas vēl bija sausas un savu 
vārdu neredzēju. Arī paziņas bija 
šoreiz laimīgi tikuši sveikā.

Ir grūti aprakstīt Nāves jūras 
ūdens izjūtu. Ūdens ir skaidrs,  
bet dibens piepildīts ar dūņām 
un dubļiem. Ezera sāļums un 
tuksnesis visapkārt garantē, ka 
nekas nevar izdzīvot ne ūdenī,  

Es skatos tīmeklī, ka Nāves jūras 
dubļus var pat burciņās nopirkt.

Ja apnīk sēdēt dubļu baļļā, var 
apskatīt divas netālas atrakcijas. 
Vispirms, var aizbraukt uz vietu, 
kur beduīnu ganiņi 1947. gadā 
atrada Nāves jūras rokrakstus 
Kumrānas alās. Var arī apskatīt 
Masadu – senu akmens cietoks-
ni, kas atrodas augstā kalnā virs 

nevar! Proti, ceļmalā parādās jau 
novecojusi milzu reklāma, kur 
Tramps un Netanjahu smaidīgi 
sarokojas. No nesenām avīžu un 
mediju ziņām nojaušu, ka nez 
vai šodien viņi tik priecīgi smai-
dītu. Nesmalki un banāli sakot, 
liekas, ka abiem bēdubrāļiem ir 
pienācis vakars uz ezera...

Mans garastāvoklis manāmi uz   -

labojas pēdējās vakariņās pa  vi sam 
vienkāršā, tajā apkārtnē iecienītā 
Telavivas restorānā. Bau dīju gar-
šīgu vietējo ēdienu, ko sagatavoja 
izpalīdzīgs un draudzīgs pavārs. 
Visapkārt pie galdiem sēdēja 
ebrēji un arabi, cits citam blakus, 
smejoties un risinot jautras sa -
runas. Tā mēs visi omulīgi un 
saticīgi pavadījām vakaru.

ne tā tuvumā. Varētu domāt,  ka 
visi tie dubļi odīs, bet tā nav. 
Nāves jūra neož. Pats ūdens ir 
zīdaini gluds.

Laiku palasījis, turpināju tupēt 
uz skatījos apkārt. Ainava ir 
apbrīnojami krāšņa: klinšaini 
tuksneša kalni visapkārt. Nāves 
jūrā nav ne laivu, ne ūdenssporta 
rīku, kas ar savu trokšņošanu 
citur bieži vien traucē. „Pel dē-
šana” jeb tupēšana jūrā varētu 
būt viena no dzīves neaiz mir-
stamākām pieredzēm. 

Es nedomāju, ka tur  gribētu 
pavadīt veselu nedēļu. Ar pāris 
stundām pietika, un otrreiz te 
nebraukšu. Bet piekrišana Nāves 
jūrai ir bijusi no seniem laikiem. 
Aristotelis rakstīja par šo vietu, 
un senie romieši arī tur esot 
peldējušies. Nāves jūras sāls un 
dubļi ir minerāļiem bagāti un 
tiek izmantoti kā ārstniecībā, tā 
skaistumkopšanas produktos jau 
no Kleopatras laika. Viesnīcās 
iekārto dubļu baļļas,  kuŗās viesi 
var pasēdēt, palasīt Laiku, pa  ār-
stēties, pārdomāt dzīvi un cerēt, 
ka,  izkāpuši no baļļas,  jutīsies at -
jaunoti un izskatīsies skaistāki. 

Nāves jūras. Tagad tas izveidots 
kā Izraēlas nacionālais parks un 
iekļauts UNESCO pasaules man-
tojuma sarakstā, Masada ir labi 
saglabājušās drupas, kas aplieci-
na Izraēlas senās valstības vēsturi 
un tās cilvēku drosmi, likteni un 
... pašnāvību, saskaroties ar 
Romas aplenkumu. 

Uzņēmīgi un enerģiski cilvēki 
var Masadai piekļūt stundas 
laikā, kāpjot kalnā. Bet tuksneša 
karstums ir nežēlīgs. Tādēļ prā-
tīgie un nevarīgie uzbrauc ar 
kabeļtramvaju. Vienalga, kā aug šā 
tikuši, visi būs pārsteigti par 
tuksneša apbrīnojamo zeltaino 
plašumu un vizošo Nāves jūras 
zilgano ūdeni. Tādā karstumā es 
nolēmu palikt uz vietas, tupot 
ezerā. Tur varēju mierīgi at  pūs-
ties un apbrīnot masīvo cietoksni 
un zeltaino tuksnesi dubļainā un 
sālītā komfortā.

Pēc dubļainiem priekiem Nā -
ves jūrā mans ceļojums nāk uz 
beigām. Ceļā uz Telavivu, lai no 
turienes lidotu mājās, sastopos ar 
vienu nožēlojamu mūsdienu 
dzīves reālitāti. Vienalga,  kur pa -
saulē nokļūsti, no Trampa izbēgt 

JĀNIS
BOLIS
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Domas par pārmaiņām jau ir daļa no tām
Komūnikācijas zinātnes doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks un 

Eiropas Polītikas analīzes centra eksperts Mārtiņš Kaprāns intervijā Sallijai Benfeldei
Pirms dažiem gadiem tika 

veikts no neatkarību atguvušās 
Latvijas aizbraukušo iedzī vo-
tāju jeb jaunās diasporas pē  tī-
jums. Kāda bija diasporas at -
tieksme pret pilsonisko līdz-
dalību, vēlme iesaistīties ar Lat-
viju saistīto jautājumu risi nā-
šanā?

Tas ir jautājums, kā vērtēt 
iesaistīšanos. Nekad neesmu uz -
skatījis, ka diasporas aktīvitāte ir 
vienīgais, jēgpilnais kritērijs, lai 
runātu par emigrantu kopējo 
nacionālo identitāti. Pētījuma 
dati liecināja, ka jebkuŗā dia-
sporas aktīvitātē, sākot ar deju 
kopām un beidzot ar latviešu 
valodas apmācības kursiem vai 
skolām, piedalās absolūti mazākā 
emigrantu daļa. Pieļauju, ka ļoti 
svarīga ir izglītība, materiālais 
no  drošinājums – brīvo laiku vel-
tīt šīm simboliskajām, nekomer-
ciālajām nodarbēm var atļauties 
tikai pietiekami nodrošināti cil-
vēki. Šim jautājumam ir vēl otra 
puse: varbūt cilvēks to var at  ļau-
ties, bet negrib to darīt. Tātad 
rezultāts ir „gribēt” un „varēt” 
mijiedarbība jeb korelācija. Tur-
klāt jautājums ir, vai visu var 
nomērīt? Ārpus Latvijas dzīvo-
joša cilvēka naidīgu ierakstu 
sociālajos tīklos latviešu valodā 
arī var uzskatīt par iesaistīšanos, 
par polītiskās līdzdalības veidu, 
pat, ja tā nav pozitīva. Var jautāt, 
cik tāda saikne ir ilgtspējīga, 
kādas ir attiecības ar valsti, ja tās 
mainās no mīlestības uz naidu? 
Tomēr ir arī tāda saikne ar 
Latviju.

Galvenā rūpe tomēr ir bažas 
par latvietības – valodas, kul tū-
ras, identitātes – saglabāšanu. 
Plašāk raugoties, varētu pat sa  cīt, 
ka tās ir bažas par Latvijas un 
latviešu izdzīvošanu glo bā lajā 
pasaulē, bažas par to, vai Latvija 
nekļūs kā saulē izkaltusi aka.

Ja raugās no optimisma puses, 
tad dati toreiz diezgan nepār-
protami parādīja, ka attālinātie 
līdzdalības veidi raisa diezgan 
lielu atsaucību – piemēram, ba  l-
sošana portālā manabalss.lv. Ja 
cilvēkiem nav jāpatērē daudz 
laika, tālu jābrauc un vēl jāmaksā 
par braucienu uz kaut kurieni, 
viņi ir gatavi iesaistīties vairāk. 
Jautājums ir, kādus secinājumus 
izdarām no šī un arī citiem 
pētījumiem? Manuprāt par to 

runājot, mēs atkal neizbēgami 
nonākam pie e-vēlēšanām. Pro -
tams, iebildumi par e-vēlēšanu 
nedrošību ir zināmi, bet ne visām 
valstīm tik liela pilsoņu kopiena 
dzīvo ārpus tās un ir pietiekami 
pilsoniski aktīva. Vienmēr esmu 
bijis kvēls e-vēlēšanu aizstāvis. 
Pēc Krimas aneksijas esmu kļuvis 
uzmanīgāks, tomēr uzskatu, ka 
mums ir jāiegulda pietiekami 
lieli līdzekļi, lai saprastu, ko un 
kā darīt, kāds modelis saistībā ar 
e-vēlēšanām mums ir piemēro-
tākais. 

Gadās dzirdēt jautājumu – 
kāpēc diasporai jāpiedalās vē -
lēšanās? Proporcionālās vēlē ša-
nas skaitās notikušas arī tad, ja 
tajās piedalās ļoti maz cilvēku.

Tam nebūtu attaisnojuma kaut 
vai no ekonomiskā viedokļa. Ap -
tuveni trīs procentus no iekš-
zemes kopprodukta jeb IKP dia-
sporas cilvēki katru gadu pār-
skaita uz Latviju. Tie nav tikai 
kredītmaksājumi, tā ir nauda 
tuviniekiem, kas ienāk Latvijas 
ekonomikā. Un, protams, ārpus 
Latvijas dzīvojošajiem pilsoņiem 
ir polītiskās tiesības balsot vēlē-
šanās. Vai viņi nebūtu pelnījuši, 
ka viņiem panāk soli pretī un 
ievieš vēlēšanu sistēmu, kas ļautu 
vienkāršāk nobalsot? 

Tiesa gan, mūsu pētījumi pa -
rāda: vēlēšanās piedalās tie, ku -
ŗiem ir polītiska motivācija, to 
apstiprina arī igauņu pētījumi. 
Tomēr gadu no gada diasporas 
iesaistīšanās vēlēšanās pieaug, jo 
palielinās vēlēšanu iecirkņu skaits. 
Tātad tā gluži nav, ka vēlētāju 
skaits nepalielinās, ka tā ir ne  mai -
nīga grupa. E-vēlēšanas ļautu sa -
sniegt arī tos, kuŗi dzīvo tālu no 
vēlēšanu iecirkņiem. Eiropā tam 
noteikti ir jāpievērš uzmanība. 

Vai diasporā līdzdalības no -
skaņojums mainās?

Jā, aizvadītās 13. Saeimas vē -
lēšanas to pierādīja. Ārpus Lat-
vijas ir divi lieli segmenti, par 
kuŗiem tika atdotas balsis. Vieni 
atbalsta pie varas esošos, otri ir 
par tiem, kuŗi nostājas pret pa -
stāvošo eliti. Interesanti, ka abas 
grupas ir pret valsti noskaņotas 
ļoti skeptiski, bet vēlēšanās viena 
daļa tomēr atbalsta tos, kuŗi jau 
ir pie varas, kamēr otri ir pret. 
Vairāki no tiem, kuŗi balsoja, 
piemēram, par KPV LV, sacīja, 
ka balso pirmo reizi, viņus pat 

nevajadzēja ļoti aģitēt, ‒ pietika 
tikai uzrunāt, un izveidojās 
atbalsta grupas. 

Jaunās diasporas labs pētījumu 
lauks ir Lielbritanija, kas ir ļoti 
diferencēta jeb dažāda, territo-
riālās atšķirības ir lielas, te ir kā 
Latvijas sabiedrības mikromo-
delis, kur ir visas šķiras un gru-
pas. Piemēram, Brisele vai Luk-
semburga ir homogēnas jeb vien-
dabīgākas. Lūk, Londonā lielā ko-

Vai revolucionāri var kļūt par 
evolucionāriem,  un otrādi?

Neņemos spriest par ģimenes 
vai sociālās vides ietekmi – kā tā 
var mainīt attieksmi, bet atceros, 
ka savulaik intervijās jautājām, 
vai diasporas cilvēki gribētu pie -
teikties Lielbritanijas pilsonībai. 
Intervijas notika pēc Krimas 
aneksijas, un interesanti, ka dau -
dzi sacīja, ka sākuši par to domāt, 
jo nav skaidrs, kas tālāk var 

Latvijas polītikas kontekstā dias-
poras spilgtākie pārstāvji ir kļu-
vuši nozīmīgi. Jā, daudzi cilvēki 
nepiedalās, bet elite jau tāpēc ir 
elite, ka tajā nav ļoti daudz cil-
vēku, tā ir kā tāda spice. Dias-
poras organizācijām ir ļoti liela 
nozīme. Trimdas organizācijām 
ir liels nopelns Latvijas neat ka-
rības atjaunošanā, joprojām arī 
valodas un kultūras saglabāšanā. 
Jaunajām organizācijām ir au  goša 
polītiskā ietekme, jo to pārstāvji 
ir dzīvojuši Latvijā, zina to „no 
iekšienes”, saprot, kā darbojas 
polītiskie mechanismi. Svarīgi, 
ka jaunās organizācijas darbojas 
Eiropā, kur atrodas arī Latvija. 

Vai diasporas piederības iz -
jūtu ietekmē pašlaik notiekošie 
ģeopolītiskie procesi un vai 
diaspora tos var kaut kā 
ietekmēt?

Diaspora bieži tiek uzskatīta 
par ģeopolītisko pārmaiņu kata-
lizatoru. Piemērs ar Krimu un 
Ukrainu, ko minēju, to labi at -
aino. Turklāt savu mītnes zemju 
vēlēšanās visa diaspora nebalso 
vienādi.

Daudzi Amerikā balsoja par 
Trampu, un, ja nav mainījuši 
savu vērtējumu, tad patiesībā 
atbalsta visas Trampa polītiskās 
virāžas. Pilnīgi vienāda nav arī 
diasporas attieksme, piemēram, 
pret Brexit, kaut gan lielākotiesu 
diasporas cilvēki nebija referen-
duma balsotāji. Ja diasporas cil-
vēki ir arī mītnes zemes pilsoņi 
un ja mītnes zeme pieņem no -
pietnus lēmumus, tad, protams, 
arī diaspora ir tajos iesaistīta. 

Gribu teikt, ka jebkuŗai diasporas 
līdzdalībai ir objektīvas ro  be žas. 
Tās var paplašināt, bet nekad 
nebūs tā, ka piedalās pilnīgi visi – 
būdams sociologs, saprotu, ka to 
nevar mainīt ar kādas kampaņas 
palīdzību, tik vienkārši tas neno-
tiek. Protams, diasporas organi-
zā cijām ir jābūt pārmaiņu aģen-
tiem. Un vēl – socioloģijas klasika 
saka, ka domāšana par pārmai-
ņām jau ir daļa no tām.

Šī publikācija ir daļa no inter-
viju cikla ar pilsoniski aktīviem 
diasporas cilvēkiem, kas top Ei  ro-
pas Latviešu apvienības projekta 
«Simts balsis Simtgadē» ietvaros. 
Projektu financē Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrija no Lat-
vijas Simtgades atbalsta program-
mas līdzekļiem.

ties balso par pie varas jau eso-
šajiem, bet, piemēram, Vest mid-
lendā pamatā balsoja par KPV LV. 
Izvēli nosaka vieta, kuŗā dzīvo, 
un sociālais stāvoklis. Varētu teikt, 
revolucionāri pret evolucionā-
riem. Latvijā ir līdzīgi, bet po -
lārizācija nekad nav tik liela. 

Nedomāju, ka jānodarbojas ar 
kaut kādu „polītisko audzinā ša-
nu”, tie ir divi atšķirīgi polītiskās 
uzvedības tipi, tādus var atrast 
jebkuŗā sabiedrībā. Jautājums ir 
tikai par to, cik liela ir pretstāve. 
Domāju, ka jebkuŗa polītiskā 
līdzdalība, kamēr tā neapdraud 
Latvijas valstiskumu un ir vērsta 
uz Latvijas kopējā labuma vairo-
šanu, ir laba. 

notikt, ja jau Krievija tā izturas. 
Vajadzīga drošība, un britu pil so-
nība to varētu dot. Tātad svarīga 
ir drošība, ko var dot stipra valsts. 
Šobrīd jautājums par Krieviju un 
tās rīcību vairs nav noteicošais, 
bet pēc Krimas aneksijas tā bija.

Vai vēlēšanas ir vienīgais 
veids, kā diaspora var kaut ko 
ietekmēt?

Protams, ka tas nav vienīgais 
veids, jo ir diasporas organizā-
cijas. Eiropas Latviešu apvienība, 
piemēram, ir kļuvis daudz ietek-
mīgāks spēlētājs. Ir notikusi per-
sonību un varbūt arī stratēģijas 
maiņa. Diasporas likums, iespē-
jams, nebūtu pieņemts, ja ELA 
nebūtu tik daudz ar to strādājusi. 

Mārtiņš Kaprāns: „Daudzi Amerikā balsoja par 
Trampu, un, ja nav mainījuši savu vērtējumu, tad 
patiesībā atbalsta visas Trampa polītiskās virāžas. 
Pilnīgi vienāda nav arī diasporas attieksme, piemēram, 
pret Brexit, kaut gan lielākoties diasporas cilvēki ne -
bija referenduma balsotāji. Ja diasporas cilvēki ir arī 
mītnes zemes pilsoņi un ja mītnes zeme pieņem no  -
pietnus lēmumus, tad, protams, arī diaspora ir tajos 
iesaistīta.”

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

Matīss Kukainis,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

Astrīda Jansone
TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ

Nākusi klajā 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.

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

Cena: 25,– USD Cena: 25,– USD
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Sibirijas dienasgrāmata. Asina – 1.daļa
Krievijas Federācijas seno pil-

sētu Tomsku mēdz dēvēt par ie -
ejas vārtiem Sibirijā. Iespējams, 
teicienā ir daļa patiesības, savu-
kārt par mūsu, nodibinājuma 
“Fonds Sibirijas bērni” ekspe dī-
cijas dalībnieku, ieejas vārtiem uz 
šo noslēpumaino un ste reo ti piem 
apvīto zemi kļuva Asina (Асино), 
precīzāk, vairākas apdzīvotas 
vietas Tomskas apgabala Asinas 
rajonā (Асиновский район).

Sibirijas mērogiem samērā ne -
lielo pilsētu Asinu ar aptuveni 
25  000 iedzīvotāju no apgabala 
galvaspilsētas Tomskas šķiŗ 90 
kilometru, un tā atrodas Obas 
upes pietekas Čulimas (Чулым) 
krastā. Iemesls, kādēļ ekspedīcijas 
piektajā dienā turp devāmies, bija 
pašsaprotams – Asinas rajonā 
kopā ar ģimeni un radiem savas 
bērnu dienas pavadījis Gunārs 
Opmanis. Viņš šai ekspedīcijai 
bija gatavojies īpaši rūpīgi: rak-
stījis vēstules, mēģinādams nodi-
bināt kontaktus, kas pēc ilgas 
gaidīšanas arī izdevās. Jāatzīst, 
brauciens no Tomskas uz Asinu 
kļuva par ekspedīcijas kulmi nā-
cijas punktu; tur tika pavadīti 
brīži, kuŗus atcerēsimies uz 
mūžu. Vismaz šī raksta autore 
par sevi to var apgalvot droši. 
Taču nu par visu pēc kārtas.

Novikovskas galvenā ēka
Iebraucot Asinā, vispirms tikā-

mies ar Novikovskas (Новиков-
ское сельское поселение) pa -
domes priekšsēdētāju Sergeju 
Petrovu (Петров Сергей Леон-
тьевич), vietējās bibliotēkas va -
dītāju un vēl pāris ar kultūras 
nozari saistītiem cilvēkiem. Īpaši 
atmiņā palikusi Novikovskas 
vidusskolas (Новиковская сред  -
няя школа) bijusī direktore 
Marija Siņavska (Синявская 
Мария Алексеевна). Tieši ar 
viņu izveidojās vislabākais kon-
takts šīs kundzes neviltotā sir snī-
guma un ieinteresētības dēļ. 
Iespējams, arī tādēļ, ka esam 
saistīti profesionāli: ekspedīcijas 
dalībniece Laura Zeime ilgus ga -
dus strādājusi par matemātikas 
skolotāju, pedagoģe bijusi arī Lija 
Ābele, savukārt Jānis Ābele ir 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes (LLU) Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fakultātes 
(ESAF) Sociālo un humanitāro 
zinātņu institūta asociētais pro-
fesors (emeritus). Arī šo rindu 
autorei skolas dzīve un viss ar to 
saistītais nav gluži svešs.

Mēs, ekspedīcijas dalībnieki, 
braucām mikroautobusā, bet 
mūsu sagaidītāji – ar automašīnu 
lada jeb veco, labo žiguli. Brauk-
dami caur pilsētu, pa au  tobusa 
logu vērojām ainavu, kas nedz 
īpaši pārsteidza, nedz arī kam 
konkrētam lika pievērst pa -
stiprinātu uzmanību. Vispirms 
devāmies uz Tomskas apgabala 
Asinas rajona Novikovsku, uz 
administrācijas ēku. Tā pama-
nāma pa gabalu; uz iestādes 
jumta lepni plīvo Krievijas Fe -
derācijas karogs, savukārt admi-
nistrācijas ēkas priekšā rūpīgu 
roku iekoptas puķu dobes. Vienā 
no ēkas sāniem ir atsevišķa ieeja – 
tur atrodas veikals “Asorti”, kuŗā 
pārdod gan pārtiku, gan saim-
niecības preces. Attiecībā uz 
tirdzniecības vietām Sibirijā 

prātā palikusi kāda maza epi-
zode. Bija doma iegādāties kādu 
šim apgabalam raksturīgu puķu 
sēklas, ko uzdāvināt ģimenes 
draugiem, kam Grobiņā pieder 
skaists dārzs, kā arī Krievijas 
Federācijas atlantu, lai varētu ap -
lūkot vietas, kur sanācis vieso-
ties. Taču – nekā. Ekspedīcijas 
laikā iegriezos vairākos veikalos, 
ar īpašu neatlaidību šīs abas lietas 
meklēju Tomskā, bet bez panā-
kumiem. Droši vien lasītājs rauks 
pieri un brīnīsies, jo Sibirijas 

jušies ap administrācijas ēku, 
klusiņām jautājām par labierī-
cībām. Mūs ielaida nevis ēkā, bet 
gan norādīja uz klaju lauku, 
respektīvi, līdz sirsniņmājai jāiet 
pa koka laipiņu. Pēcāk prie cā-
jāmies, ka, iespējams, ciemiņiem 
par godu tur bija nolikts tualetes 
papīrs, taču nomazgāt rokas, ko 
daudziem no mums bērnībā mā -
cīja vecāki, nevarējām, jo nebija – 
kur. Tie, protams, bija smieklīgi 
sīkumi, salīdzinot ar piedzīvo ju-
miem, kas šai dienā mums tika 

rijas laukiem. Izrādās, 1961. gada 
19. oktobrī šai ēkā tika atklāta 
jauna mācību iestāde – Novi  kov-
skas vidusskola, kuru savām ro -
kām iekārtojuši torei zējie au -
dzēkņi un skolotāji. Pieejot tuvāk, 
redzam, ka mūs, sastājušās uz 
mācību iestādes kāpnītēm, jau 
gaida dažas peda goģes. Pēc sa  svei-
 cināšanās izskan jautājums, vai 
vēlamies ienākt. Protams, kā gan 
citādi! “Skola ir svēta lieta,” krie -
viski nosaka profesors Jānis Ābele. 
Bijusī direktore Siņavskas kun-

goģēm par prieku sākam spēlēt 
skolotājos un skolēnos. Pieļauju, 
viņām tas bija liels uzjautri nā-
jums, kad mēs kopā ar Jāni Ābeli 
apsēdāmies pirmajā solā, tēlo-
dami pirmklasniekus. Kāds cits 
no ekspedīcijas dalībniekiem uz 
tāfeles rakstīja algebras formulu, 
ko pēc daudziem gadiem vēl 
spēja atcerēties, bet Laura Zeime, 
pamanīdama kļūdiņu, to izla-
boja un ielika atzīmi! Teicamu, jo 
citāda mums nepiestāv!

Savukārt skolas sporta zāle lika 
apžilbt acīm. Tās grīda nokrāsota 
raibu raiba, taču tā droši vien ir 
vajadzīgs. Vēl no mācību iestādes 
apmeklējuma atmiņā palicis vēs-
tures kabinets, kur pie tāfeles ar 
magnētiņu pielīmēta Krievijas 
Federācijas prezidenta Vladimira 
Putina ģīmetne, un himnas vār di, 
kas piesprausti pie koridora sienas 
pavisam netālu no vidusskolas 
kabineta durvīm. Doma esot 
tāda, ka grēkāzim, kurš izsaukts 
pie direktora, ir iespēja, gaidot 
savu kārtu, pamācīties tekstu. 
Atzīstos, ka tiešām nesapratu, vai 
tas bija joks vai arī domāts no -
pietni, taču nav apšaubāms, ka 
savas valsts himnas vārdi ir jāprot 
katram tās iedzīvotājam. 

Svetlij
Pēc sirsnīgās un priekpilnās 

viesošanās vidusskolā devāmies 
tālāk. Atvadas no viesmīlīgajiem 
pedagogiem, īpaši Marijas Siņa v-
skas, izvērtās emocionālas. Bijusī 
direktore apgalvoja, ka šī diena 
viņai izvērtusies par īstu pasaku Ak, šis darbīgais augusta vidus! Šāds skats paveras, stāvot pie Novikovskas ciema padomes ēkas

Šī raksta autore kopā ar profesoru Dr. agr. Jāni Ābeli Novikovskas 
vidusskolā

Piemiņas vieta Otrajā pasaules kaŗā bojā gājušajiem pie 
Novikovskas vidusskolas

Pensionētā matemātikas skolotāja Laura Zeime (sēž), kuŗa dzi-
musi Liepājas apriņķī un uz Sibiriju tika izsūtīta 1941.gada 
14.jūnijā, un Marija Siņavska, kuŗa par Novikovskas vidusskolas 
direktori nostrādājusi 31 gadu un ir pedagoģiskā darba veterāne

dze stāsta, ka iepriekšējos gados 
šeit mācījušies pat 600 audzēkņi, 
bet mūsdienās vien 130. Tas tāpēc, 
ka daudzi šo ciemu ir pametuši 
un pārcēlušies dzīvot citur – kādā 
no lielajām Krievijas Federācijas 
pilsētām, bet daži pat ārpus 
valsts. Skolai piederējis arī inter-
nāts, kur apmetušies bērni no tālā-
kajiem ciemiem. Labajos gados, 
kad skolēnu bijis daudz, tas bija 
pārpildīts; internātā dzīvojuši 
240 audzēkņu! 

Ienākot mācību iestādē, mūs 
burtiski pārsteidz tīrība un per -
fektā kārtība. Klases nesen iz  re-
mon tētas, tagad ir gaišas un ļoti 
mājīgas. Tāpat arī koridori. Katrā 
klases telpā pie sienas piekārts 
kas līdzīgs sienas avīzei, precīzāk, 
liels plakāts ar nosaukumu “Kla  ses 
stūrītis”, kur lasāms par konkrētās 
klases audzēkņu sasniegumiem 
mācībās un sportā. Tas izveidots ar 
lielu rūpību, un ir labi pārskatāms. 

Par jauko uzņemšanu un ie -
spēju pabūt šai skolā esam tādā 
sajūsmā, ka paši vietējām peda-

jautro un ieinteresēto ciemiņu dēļ. 
Uztvērām to kā komplimentu, 
apzinoties, ka negaidītas tikšanās 
un jaunas iepazīšanās ar labiem 
cilvēkiem ir Dieva dāvana. 

Ekspedīcijas nākamais mērķis 
bija Tomskas apgabala Asinas 
rajona ciems Svetlij (Светлый), 
kur savulaik dzīvojis Gunāra 
Opmaņa onkulis Vilnis. Tika uz -
meklēta viņam piederējusī māja, 
kas, kā par brīnumu, atradās labā 
stāvoklī. Tas tāpēc, ka šai namā 
vēl aizvien dzīvo cilvēki. Nedaudz 
parunājušies, dodamies tālāk. 
Paliec sveika, Novikovska un 
Svetlij! Ar Dievu!

Raksta autore pateicas Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur 
tapusi šī publikācija, kā arī Rīgas 
Tehniskās universitātes E-studiju 
tehnoloģiju un humanitāro zi -
nātņu fakultātei, īpaši dekānei 
Marinai Platonovai. Bez RTU 
atbalsta raksta autorei doties 
ekspedīcijā nebūtu iespējams.

(Turpmāk vēl.)

ģeogrāfisko karti var nopirkt 
Latvijas grāmatnīcās, piemēram, 
karšu veikalā “Jāņa Sēta”, Rīgā. 
Pareizi – var, taču tur tā maksā 
zirga naudu.

Jautrība sākās, kad, pagro zī-

iecerēti.
Novikovskas vidusskola
Apskatījuši administrācijas ēku 

(gan tikai no ārpuses), pārgājām 
ceļa pretējā pusē, kur slejas balts 
divstāvu nams, ļoti netipisks Si  bi -
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„Saules josta” uz 
ASV un Latviju

Austrālijas latviešu jauniešu 
deju un dziesmu ansamblis 
“Saules josta” 17. maijā izlidos uz 
ASV, lai uzsāktu sesto pārjūras 
turneju. Pirmā izrāde notiks 
19. maijā Sanfrancisko, pēc tam 
sekos uzstāšanās Sietlā, Minea-
polē, Milvokos, Čikāgā, Kala-
mazū, Klīvlandē, Toronto, Ro -
čes terā, Bostonā, Ņujorkā, Prie-
dainē un Vašingtonā. Pēc tam 
ansamblis izlidos uz Latviju, kur 
uzstāsies Dzintaros, Jelgavā, Lie-
pājā, Talsos, Siguldā, Valmierā un 
Dziesmu svētku ietvaros rīkoto 
deju svētku otrā programmā, kur 
dejos Skaidrītes Darius choreo-
grafēto “Alku deju” un Zigurda 
Miezīša “Taču Jāņdeju”.

***
Rīgas vidusskolēni 

dzied Anglijā
Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skolas koris nesen viesojās An -
glijā un diriģentu Jāņa Lindberga 
un Andŗa Pundura vadībā snie-
dza koncertus Londonā, Porčes-
tera aulā, atzīmējot plkv. O. Kal -
paka un Latviešu leģiona sarī-
kojumu. Koris deva koncertus 
arī Bradfordas divās Londonas 
baznīcās. rd
Grāmata par Baltijas 
valstīm un Molotova-

Ribentropa paktu 
Lewis universitātes starptautisko 

tiesību prof. emer. Izidors Vizulis 
sarakstījis grāmatu The Molotov-
Ribbentrop Pact of 1939. The 
BalticCase. To publicējusi izdev-
niecība Praeger Publishers, A Di -
vision of Greenwood Press, Inc., 
88 Post Road West, P.0.80x 5007, 
Westport, CT 06881. Šajā grāmatā 
prof. Vizulis, kas ir ap  balvots ar 
Award for Scholarly Achievements, 
apskata pakta vēs turisko aizmu-
guri, tā pašreizējās sekas un kā ar 
tām jācīnās. rcj. (1990)

***
Latvijā atzīmē 

Leģionāru dienu
Brāļu kapos 16. martā pilnīgi 

atklāti tika atzīmēta Leģiona pie -
miņas diena. Desmiti tūkstoši 
leģionāru sirmgalvju, viņu draugi, 
radinieki, visi, kam tuva Latvijas 
tālaika vēsture, atcerējās Leģiona 
tapšanas laiku un ar to saistītos 
notikumus. Leģiona dienu atzī-
mēja arī Liepājā, Jelgavā un citās 
Latvijas pilsētās. (L .J.  20. martā)

***
Gorbačovs norāj 

igauņus
3. aprīļa vakarā Gorbačovs pie-

 zvanījis Igaunijas prezidentam 
Rītelam un to ļoti dusmīgi rājis 

par Igaunijas parlamenta lēmumu, 
ka padomju konstitūcija nav vairs 
spēkā Igaunijas ter ri torijā un ka 
Igaunija uzsāk pa  kā  penisku atda-
līšanos no Padomju Savienības. 
Gorbačovs piepra sī jis, lai Rītels 
ierodas pie viņa Maskavā vēl tajā 
pašā nedēļā. Pret Igauniju viņi 
pielietošot tos pašus soļus, ko 
tagad pielietojot Lietuvā. rd

***
LTF lūdz pasaules 
valdību palīdzību

Latvijas Tautas fronte publi cē-
jusi uzsaukumu, kuŗā lūdz pa -
saules demokratisko valdību no -
teiktu un ietekmīgu palīdzību. 
Demokratisko nāciju vairākums 
nekad nav atzinis Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas piespiedu in -
korporāciju Padomju  Savienībā 
1940. gadā. Šodien mēs esam 
liecinieki Lietuvas varonīgajām 
pūlēm atgūt pašnoteikšanos un 
neatkarību, teikts uzsaukumā. 
Tālāk uzsaukumā ir pieminēts 
Maskavas “nervu karš” pret Lie -
tuvu. Latvijas un Igaunijas se -
košana Lietuvas pēdās padarīs 
situāciju vēl eksplozīvāku. Uz -
saukumā demokratiskās nācijas 
lūgtas nepamest Baltijas valstis 
Padomju Savienības varā. Tā ne -
kad pati nav aizgājusi no oku-
pētām territorijām. Demo kra-
tiskām nācijām jāizdara saim-
niecisks un diplomātisks spie-
diens pret Maskavu, lai tā sāktu 
sarunas ar Lietuvu. Uzsaukumu 
ir parakstījis LTF priekšsēdis 
Dainis Īvāns un viņa vietnieks 
Ivars Godmanis. rd (1990)

***
Egilu Levitu

neielaiž Latvijā
Starptautisko tiesību speciā-

lists, zinātnieks Egils Levits, kas 
dzīvo Rietumvācijā, 30. aprīļa 
rītā ielidoja Rīgā no Stokholmas 
ar SAS lidmašīnu un pases kon-
trolē uzrādīja viņam 11. aprīlī 
izdoto padomju vīzu. Tur viņam 
paziņots, ka pienākusi tele-
gramma no Maskavas ar aizlie-
gumu viņam atrasties Padomju 
Savienībā. Latvijā viņu neielaida. 
Neielaišanas iemesls nav dots. 
Viņš bija spiests lidot tālāk uz 
Maskavu un tad atpakaļ uz 
Rietumvāciju, ziņo LTF infor mā-
cijas nodaļa.  Egils Levits ir lasījis 
Latvijā lekcijas par Latvijas tie -
sību starptautisko stāvokli un 
devis padomus LTF šajā jau tā-
jumā. rd

***
Ziņas no Latvijas

* 7. maijā Latvijas Augstākā 
Padome ievēlēja Ivaru Godmani 
par ministru prezidentu un 
Ilmāru Bišeru par ministru pre-
zidenta vietnieku. Viņi abi ir Lat-
vijas Universitātes mācīb spēki. 

Par I. Godmani balsoja 131 de  pu-
tāts, 46 balsoja pret un 6 atturējās. 
Arī I. Bišers ieguva 131 balsi, 48 
balsoja pret un astoņi atturējās.

* Padomju Savienības valdības 
oficiālais runasvīrs Gerasimovs 
paskaidrojis, ka LKP 1. sekretāra 
A. Rubika agrāk teiktais un TASS 
pārņemtais par to, ka itkā Gor-
bačovs draudējis ar repre sijām, 
nav oficiāla ziņa.

* Latvijas AP priekšsēdētājs  
Anatolijs Gorbunovs 7. maija 
televīzijas runā aicināja Kremli 
uz sarunām, lai salīdzinātu da -
žādos uzskatus un argumentus 
bez draudiem. Tanī pašā laikā 
Interfrontes vadītājs A. Alekse-
jevs pareģoja ekonomisko blo-
kādi un paziņoja, ka darbaļaužu 
savienība, kas pārstāvot 140 000 
strādniekus, 15. maijā rīkošot 
streiku, lai protestētu pret neat-
karības atjaunošanu.

* 9. maijā pilsētas ielās Rīgā 
notika liela padomju armijas uz -
varas parāde. Uzvaras laukumā 
uzstājās Latvijas neatkarības pre-
tinieki, kas runāja krieviski. rd

Latvija atjaunos latu 
Latvijas tautsaimnieki dienu 

pēc neatkarības pasludināšanas 
publicēja plānus par starptautiski 
atzītas valūtas izveidošanu. Šās 
valūtas naudas vienību sauks par 
latu. Ir nodibināts Latvijas fonds, 
kas izdos vērtspapīrus un izlozes 
biļetes 11 miljonu dolaru vērtībā, 
ko pārdos ārzemēs, lai varētu 
iespiest jauno naudu, ziņoja Asso-
  ciated Press 5. maijā no Rīgas.

***
Neatkarības 

deklarācijas izstrāde
Jau neilgi pirms AP vēlēšanām 

1990. gada martā LTF vadība 
apsvēra nepieciešamību laikus 
sagatavot to dokumentu projek-
tus, kas LTF uzvaras gadījumā 
būtu jāpieņem nākamajai AP. 
Sagatavot Latvijas neatkarības 
pasludināšanas dokumenta vad -
lī   nijas uzņēmās Egils Levits. 
1990. gada 22. martā jaunievēlētā 
deputāta Rolanda Rikarda dzī -
voklī notika sanāksme, kuŗā pie -
dalījās Egils Levits, Vilnis Eglājs, 
Valdis Birkavs, Romāns Apsītis, 
Rolands Rikards. Nākamajā die nā, 
ņemot vērā savas iepriekšējās 
iestrādes un sanāksmes rezul tā-
tus, Egils Levits izstrādāja doku-
mentu, kas kļuva par topošās 
deklarācijas “mugurkaulu”. LTF 
valde izveidoja valsts tiesisko 
jautājumu darba grupu, kuŗā 
piedalījās Romāns Apsītis, Vilnis 
Eglājs, Aivars Endziņš, Tālavs 
Jundzis, Andrejs Krastiņš, Ro -
lands Rikards un Ilmārs Bišers. 
Darba grupa, iesaistoties E. Le -
vitam, kā arī Edgaram Meļķisim 
un Gunāram Kusiņam, precizēja 

deklarācijas tekstu. Turpmākajās 
nedēļās deklarācijas tekstu ap -
sprieda arī LTF frakcija un līdz 
28. aprīlim vienojās par galve-
najām pamatnostādnēm un for-
mulējumiem. Tika nolemts pa  -
redzēt pārejas periodu Latvijas 
Republikas valsts varas de facto 
atjaunošanai. Vienprātīgu atbal-
stu deklarācijas pieņemšanai 
pauda vairāk nekā astoņi tūkstoši 
visu līmeņu ievēlēto tautas de -
putātu, kas 1990. gada 21. aprīlī 
bija pulcējušies Rīgā, Daugavas 
stadionā. (1990)

Pēc pozitīvā balsojuma 4. maijā 
deputāti tika ar gavilēm un lielu 
sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā

Redakcijas piezīme. Deklarāciju 
pieņēma LPSR Augstākā Pa -
dome, kuŗā 1990. gada vēlēšanās 
bija ievēlēts 201 deputāts. Lai 
likumdevēji pieņemtu dekla rā-
ciju „Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”, bija 
nepieciešams 2/3 no deputātu 
skaita atbalsts jeb 134 balsis. Ar 
138 balsīm „par”, 0 „pret” (dek-
larāciju neatbalstošie deputāti 
balsojumā nepiedalījās) un 1 
„atturas” Augstākā Padome to 
pieņēma.

***
ALA kongress 

Latvijas neatkarības 
atjaunošanas laikā
ALA kongress Sanfrancisko, 

4. maijā, sākās sasprin dzi-
nājumā, no stundas uz stundu 
sekojot jaunievēlētās Latvijas 
Augstākās Padomes sesijas gai-
tai. A. Gor  bunovs  bija jau ie -
vēlēts par priekšsēdētāju ar 153 
balsīm “par”, D. Īvāns, viņa viet-
nieks, saņēma 138 balsis. Tas 
nozīmēja, ka Latvijas AP pietiek 
balsu, lai deklarētu Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, kā to 
bija plānojusi LTF deputātu 
frakcija. Ziņa par notikušo 
pienāca ALA kongresā pēc tam, 
kad valdes priekšsēdis V. Pav-
lovskis bija atklājis kongresu. 
Pēc priekšsēža paziņojuma 
kongresa delegāti piecēlās kājās 
un ilgi aplaudēja. Neatkarības 
atjaunošanas sākumu svinēja 
vakariņu laikā, delegātiem no -
dziedot “Nevis slinkojot un 
pūstot”, pēc sadošanās rokās 
lielā aplī ar “Daugav’ abas 
malas”, un visbeidzot paceļot un 
saskandinot glāzes ar vīnu.

***

Nikolajs Kalniņš
Vai pasaulē jauns 
valdnieks dzims

Vai pasaulē jauns valdnieks dzims
Bez iekāres, bez naida,
Kam apkārt kaŗa trokšņi rimst,
Kas atbrīvos no spaida? ‒
Jau ilgi tādu gaida!
Šī cerība kā zāle ļimst,
Kad asa izkapts skraida,
Vēl valdnieks melu jūrā grimst,
Ar tankiem tautas baida,
Kaut paslēpies aiz smaida.
Tas nav viltus,
Tā nav vara,
Kas starp tautām uzceļ tiltus;
Tam ir jābūt liela gara,
Pasauli kas jaunu dara!

***
Neatkarības diena 

Rīgā un Sanfrancisko
Rīgas vecpilsētas ielas bija pil-

nas ar jūsmīgiem ļaužu pulkiem, 
kas dziedāja “Dievs, svēti Latviju”. 
Deputāti, nākdami no Saeimas 
nama pēc balsošanas, gāja starp 
šiem ļaudīm, kas viņus apsveica. 
Pēc tam vakarā desmitiem 
tūkstošu cilvēku pulcējās ar ka -
rogiem Daugavmalā. Cilvēki de -
joja ielās, un naksnīgās debesis 
laistījās svētku raķešu ugunīs. 
Sanfrancisko, ALA kongresa 
vietā, notika preses konference 
ar amerikāņu televīzijas un pre-
ses piedalīšanos. ALA priekšsēdis 
V. Pavlovskis teica: “Prezident 
Buš, nolasiet no manām lūpām 
un saprotiet: brīva Lietuva, Igau-
nija un Latvija dos stabilitāti 
Eiropā. Šīs trīs saimnieciski at -
tīstītās nācijas palīdzēs ar 
tirdzniecību Padomju Savienības 
“perestroikai” vairāk nekā trīs 
naidīgas, okupētas kolonijas.” 
Četru ALA pārstāvju delegācija 
pēc pāris dienām dodas uz Rīgu, 
lai palīdzētu jaunajai valdībai 
izstrādāt saimnieciskos plānus. 
Tanī pašā laikā Interfronte draud 
ar protesta streiku 15. maijā. Tā 
prasīšot, lai Gorbačovs pārņem 
tiešu varu Latvijā. Maskavas 
varas atbalstītājs A. Rubiks jau 
brīdināja, ka neatkarības paslu-
dināšana izraisīs nemierus. (Pēc 
šiem vārdiem viņš izgāja no 
Saeimas zāles.) rd.

Baltie Freedom Day 
rezolūcija

Apvienotā baltiešu komiteja 
ziņo, ka Kongresa locekļi Ritters 
un Hertels ir iesnieguši rezolūciju 
Tautas vietnieku namā, pasludi-
not 14. jūniju kā Baltie Freedom 
Day. Lai rezolūciju apstiprinātu, 
ir nepieciešams savākt 218 Kon-
gresa locekļu parakstus. Šī re  zo-
lūcija ir ļoti svarīga sakarā ar 
pēdējā gada notikumiem Baltijas 
valstīs.
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ILZE un LAURIS CEKUĻI

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

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

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 40) atrisinājums 

Līmeniski.  4. Geinsboro. 
7. Lando. 8. Fraka. 9. 
Taleirāns. 10. Batika. 11. Ass. 
13. Stends. 18. Kankāns. 21. 
Maroka. 23. Oforts. 24. Kito. 

25. Alus. 26. Flauta. 28. Iprīts. 29. 
Andante. 34. Gravas. 35. Dao. 37. 
Tralis. 38. Akvarelis. 39. Ozols. 
40. Timpu. 41. Akvanauti.

Stateniski. 1. Anketa. 2. 
Aborts. 3. Talmas. 4. Gotika. 5. 
Ofsets. 6. Skride. 12. Sika. 14. 
Kantons. 15. Anulēts. 16. Valle. 
17. Mozus. 19. Kopra. 20. Stute. 
22. „Aka”. 23. Osi. 27. Daka. 30. 
Krauze. 31. Dalasa. 32. Kri sti. 33. 
Pikaps. 35. Drazas. 36. Operas.

LIKTEŅDĀRZS

Līmeniski. 7. Ievēlēti pārstāvji. 
8. Angļu karavadonis (1599-
1658). 10. Vertikāla celtnes daļa. 
11. Dadži. 12. Pilsēta Spānijas 
austrumos. 16. Kāpostu dzimtas 
eļļas un lopbarības augs. 19. Lašu 
dzimtas zivs. 20. Latviešu rakst-
niece (1922-2013). 21. Izturīgs 
vilnas, kokvilnas vai zīda audums 
ar sīkām rieviņām. 22. Truls. 23. 
Veicīgs, žigls. 24. Tēls V. Lāča 
romānā „Zvejnieka dēls”. 25. Seno 
ķeltu dziesminieki. 28. Apdzīvota 

vieta Gulbenes novadā. 30. Poli-
grafijas izstrādājums. 31. Mēr-
kaķi. 32. Valsts Afrikas dienvid-
rietumos. 36. Novada centrs Vid-
zemē. 40. Amūras pieteka. 41. 
Ūdenī dzīvojoši tārpi. 42. Sodī-
šanas ierīces viduslaikos. 43. Čau-
las, kuŗās iepilda zāles ar nepa-
tīkamu garšu.

Stateniski. 1. Vieglās kava lē-
rijas kaŗavīri cariskās Krievijas 
armijā. 2. Vājas. 3. Igauņu rakst-
nieks (1865-1933). 4. Gara, šaura 

sacīkšu laiva. 5. Maza auguma 
zirgs. 6. Lielbritanijas admi -
nis trā  tīvi polītiskā sastāv da -
ļa. 7. Jūrmalas pilsētas daļa. 9. 
Sek rēts. 13. Amerikas strauss. 
14. Latviešu gleznotājs (1887-
1977). 15. Z. Skujiņa romāns. 
17. Dieviete skan dinavu mī -
toloģijā. 18. Ba  landu dzim-
tas dārzeņi. 26. Pantmērs. 
27. Neuzņēmīgi pret infek-
cijas slimībām. 29. Ameri-
kāņu rakstnieks (1903-
1987). 33. Latviešu kom-
poniste, pianiste (1902-
1977). 34. Latviešu glez no-
tājs (1897-1975). 35. Fazānu 
apakšdzimtas putni. 37. Pil-
sēta Vācijā, pie Reinas. 38. 
Keramikas pudele. 39. Lik-
teņ lēmēja dievība senlat-
viešu mītoloģijā.

Maltas 3x3 gaida arī Tevi!

1 2 3 4 5 6
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10 12 11

12 13

14 15

16 17 18 19
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21 22

23 24
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31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Šovasar no 26. jūlija līdz 2. au -
gustam uz Maltas 3x3 Latgalē 
aicinām mēs – Cekuļu ģimene! 
Pirms diviem gadiem vadījām 
saietu Krāslavā, tātad  šis mums 

Maltas pagasts, uz kuŗieni 
šogad aicinām trīsreiztrīsnie-
kus, atrodas Rēzeknes novada 
dienvidos, kur robežojas ar Sil-
malas un Lūznavas pagastiem, 

Te viss notiek!
Tomēr pirmais iespaids, ka 

Malta ir vien necils ciems 
Latgalē, nepilnas pusstundas 
braucienā no Rēzeknes, ir 
maldīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka Lat-
gales vietējo ļaužu pretim nā k-
šana aizvedīs visu Maltas 3x3 
ceļojumā uz nākotni! Tieši 
Maltas vidusskolā un jaunajā 
modernajā daudzfunkcionālajā 
kompleksā, kas, starp citu, 
pirms dažiem gadiem saņēmis 
arī Gada būves titulu, notiks 
3x3 saiets. Te mājo arī rotkaļu 
studija “Dzeļi”, kas Latvijā ir 
vienīgā šāda veida mākslas 
studija ar 10 labiekārtotām 
darba vietām visiem, kuŗi vēlas 
apgūt seno rotu kalšanas māku. 
Milzīgajā kompleksā visiem 
trīsreiztrīsniekiem būs iespēja 
iedzīvoties kopmītņu un klašu 
telpās un justies kā mājās veselu 
nedēļu.

Saieta ikdienu Maltas 3x3 
piepildīs latgaliska dziedāšana, 
podniecība, arī rotkalšana, kas 
šoreiz saietā būs pārstāvēta pat 
vairākās rotkalšanas ievirzēs 
Piedzīvosim gan tradicionālās 
3x3 ievirzes, kur apgūt ādas 
apavu darināšanu, linu kreklu 
šūšanu, gan arī stiprināsim 
vī rišķo un sievišķo spēku 
attiecīgi vīru un sievu ievirzēs, 
kas notiks atsevišķi Jāņa un 

Ineses Krūmiņu vadībā. Mazie 
bērni dosies dabā un iepazīs 
folkloru, bet lielākie, kas vecāki 
par 7 gadiem, varēs iziet Vilku 
mācību vai izvēlēties mākslas 

Maltas 3x3 vadītāji Ilze un Lauris Cekuļi
būs jau otrais Latgales saiets. 
Kāpēc atgriežamies? Iemesls 
tam ir pirmām kārtām   Latgales 
viesmīlība un atvērtība. Te jū  ta-
mies labi, kā starp savējiem. Jā, 
reizēm šķiet: ui, Latgale, tas ir 
tik tālu! Bet patiesībā taču 
Rēzekne no Rīgas nav daudz 
tālāk nekā Liepāja! Un nekur 
citur tik ļoti nedaudzina un 
netur godā un cieņā savas 
tradicijas – valodu, kultūru.

kā arī Mākoņkalna, Pušas un 
Feimaņu pagastiem. Maltas 
pagasta “Dzyndrās” darbojas 
Aivara un Vēsmas Ušpeļu kera-
mikas darbnīca “Malny wylky”, 
bet vietējās zemnieku saimnie-
cības galvenokārt speciālizējas 
augkopībā – graudaugu, kartu-
peļu un daudzgadīgo zālāju 
audzēšanā, lopkopībā – liellopu, 
cūku, aitu un zirgu audzēšanā, 
putnkopībā, kā arī biškopībā. 

pieteikties līdz 1. maijam pie 
Līgas Rupertes, e-pasts 
liga3x3@iserv.net, 2141 
Brunsink N.E., Grand Rapids, 
MI 49503, USA, tel. (616)456-

vai sportiskas nodarbes. Savu-
kārt jauniešiem no 14 gadu ve -
cuma piedāvājumā būs gan 
polītika, gan mūzicēšana, gan 
improvizēšana un citas ievirzes.

Ik vakaru 3x3 diena noslēg-
sies ar vienojošu pasākumu, ar 
priekšnesumiem,  dančiem un 
nīkšanu dziesmā un jokiem pie 
kopēja galda. Bet tie, kam uz 
jokiem prāts mazāk nesas, bet 
kājas no dančiem nogurušas, 
nakts sarunās Jolantas un Anša 
Bogustova vadībā varēs no -
skaidrot, iepazīt un aprunāties 
par to, kas Latgalē aktuāls tieši 
tagad. Katram būs iespēja arī 
izpausties uz skatuves Brīvā 
mik rofona koncertā, bet Dau-
dzinājumā, kas ir senču rituāls, 
vairosim labo.

Maltas 3x3 saieta vadmotīvs 
būs BALTS. Mazgāsimies balti, 
tērpsimies baltā, vairosim sevī 
baltas domas un jūtas!

Ārzemju dalībniekus lūdzam 

8023. Dalības maksa ir $350. ‒ 
personai, nepārsniedzot  $800. 
‒ kodolģimenei; jeb 320 eiro. – 
personai, nepārsniedzot 720, –
eiro kodolģimenei. Bērniem no  
2  līdz 6 gadiem puscena, līdz 
diviem gadiem – par brīvu.

Interesentus, kuŗi dzīvo Lat-
vijā, aicinām pieteikties, sūtot 
motīvācijas vēstuli pa pastu 
Ilzei un Laurim Cekuliem 
(Baus kas iela 8-14, Rīga, LV – 
1004) vai e-pastā maltas3x3@
gmail.com. Motīvācijas vēstulē 
jāpastāsta, kādēļ latvietība ir tev 
svarīga, kāpēc Tev un ģimenei 
ir svarīgi piedalīties šajā 3x3 
saietā. Un ko tev nozīmē balts?

Dalībniekam no Latvijas 
mak sa ir 150,‒ eiro, bet ne  pār-
sniedzot 480,‒ eiro kodol ģi me-
nei (vecākiem ar nepiln ga dī-
gajiem bērniem). Sīkāka infor-
mācija par saietu sekos un būs 
atrodama www.3x3.lv 

Mīļi gaidīsim Latgalē!

Maltas Daudzfunkcionālā zāle
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TRIMDADIMD  BOOKS
Interesantas, lietotas un jaunas  grāmatas latviešu valodā,

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

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

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

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Tālr: 973-746-3075

PĒRK
Nopirkšu īpašumu ar mežu. 
Tālr. +371 24002400.

S P O R T S

S A R Ī K O J U M I

ZIEMAS SVĒTKU TIRDZIŅŠ
2019. gada 7. decembrī no 12 – 6 pm

Sekos saviesīgs vakars ar brāļu Alversonu (no Lugers) 
mūzikāliem priekšnesumiem!
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā

531 North 7th Street
Philadelphia, PA 19123

Vai Tu Ziemas Svētkos vari iztikt bez piparkūkām? 
pīrāgiem? bez dāvanām? bez draugiem?

Ja NĒ, tad ierodies uz Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
gadskārtējo Ziemas Svētku Tirdziņu un Svētku Iesildīšanu 

sestdien, 7. decembrī ar iespēju satikties, saēsties, 
sapirkties, padziedāt un arī laimēt visāda veida vinnestus! 
Tirdziņš atvērts no plkst. 12:00 līdz 6:00. Sekos saviesīgs 

vakars ar brāļu Alversonu (no Lugers) mū zikāliem 
priekšnesumiem.

Ieejas maksā $1; ieskaitīta loterijas biļete

Sīkākai informācijai:
www.latviansociety.com

phillytirdzins@gmail.com

SARĪKOJUMI
BOSTONA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

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

ČIKĀGA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ sest-
dien, 2. novembrī plkst. 14:00 
Ciānas latviešu evaņģēliski lute -
riskās draudzes lielajā zālē, (6551 
W Montrose Ave., Chicago, IL 
60634). Ieeja: $20 pieaugušajiem, 
$10 bērniem līdz 13 g.v.  Rīko 
Čikāgas Latviešu biedrība un 
Ciānas ev. lut. latviešu draudze, 
sadarbībā ar TILTS. Kontakt per-
sona: Dace Ķezbere (773) 919-3936.

KALAMAZŪ
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ 

svētdien, 3. novembrī plkst. 12:30 
Kalamazū Latviešu centrā (100 
Cherry Hill St., Kalamazoo, MI 
49006). Ieeja: $25.  Rīko Kala-
mazū Latviešu biedrība sadar-
bībā ar TILTS. Kontaktpersona: 
Michael Hansen, (708) 248-3738. 

KLĪVLANDE 
Latvijas valsts 101. dzimšanas 

dienas sarīkojums un pēc tam 
koncerts „Mani balti bāleliņi“ 
ar  Valdi un Rūtu Muktupāveli 
piektdien, 8. novembrī, plkst. 
19:00 Klīvlandes Apvienotās lat -
viešu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes lielajā zālē (1385 Andrews 
Ave, Lakewood, Ohio). Ieeja: $20. 
Rīko Klīvlandes Latviešu bied-
rība sadarbībā ar TILTS. Kontakt-
persona: Haralds Mazzariņš 330-
467-7830. 

DETROITA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ treš -
dien, 6. novembrī plkst. 19:00 Sv. 
Pāvila draudzes baznīcas sabied-
riskā zālē (30623 W. Twelve Mile 
Rd., Farmington Hills, MI 48334). 
Ieeja: $30. Rīko Latviešu ap  vie-

nība Detroitā (LAD) ar TILTS. 
Kontaktpersona: Līga Jēkabsone 
(734) 426-8488.

FILADELFIJA
Filadelfijas pensionāru kopas 

sanāksme notiks otrdien, 5. no -
vembrī groziņu veidā. Tā sāksies 
pl. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības telpās, 531 North 
7th Street. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, un 
pārrunas par notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimšanas dienu svi-
nēšanu un kafijas galdu. Viesi 
arvien laipni gaidīti. (AB)

MINEAPOLE
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ sest-
dien, 9. novembrī plkst. 13:00 
Mineapoles Latviešu draudzes 
baznīcas lielajā zālē (3152 17th 
Ave. S., Minneapolis, MN). Ieeja: 
$15. Rīko Latviešu organizāciju 
apvienība Minesotā (LOAM) ar 
TILTS. Kontaktpersona: Maija 
Zaeska (736) 972-2521.

Porziņģis gūst
23 un 32 punktus

Latvijas izlases basketbolists 
Kristaps Porziņģis Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
spēlē guva 23 punktus Dalasas 
Mavericks komandas labā, tai ar 
rezultātu 108:100 pieveicot Dāvja 
Bertāna pārstāvēto Vašingtonas 
Wizards vienību. Savukārt Ro -
dions Kurucs palika bez punk-
tiem, Bruklinas Nets sezonu uz -
sākot ar zaudējumu papildlaikā. 

Bertāns pirmajā puslaikā rea-
lizēja vienu tālmetienu, bet aiz-
sardzībā spēlēja trešā numura 
pozicijā, vairākās epizodēs sedzot 
mājinieku komandas zvaigzni 
Luku Dončiču. Tieši Dončiča 
individuālā meistarība ļāva Ma -
vericks komandai trešajā ceturt-
daļā jau sasniegt 20 punktu pār-
svaru. Porziņģis bija otrais Da -
lasas komandas rezultātīvākais 
spēlētājs, 29:10 minūtēs sakrājot 
23 punktus (4/9 divpunktu me -
tienos, 3/7 trīspunktu metienos, 
6/7 soda metienos), četras at  lē-
kušās bumbas, divas rezultātīvas 
piespēles, pa bloķētam metienam 

un pārtvertai bumbai, kā arī 
četras kļūdas. Porziņģim  esot 
laukumā, Mavericks pretiniekus 
pieveica ar trīs punktu pārsvaru.

Dāvis Bertāns laukumā pava-
dīja 28:47 minūtes un atzīmējās 
ar septiņiem punktiem (0/2 div-
punktu metienos, 2/6 trīspunktu 
metienos, 1/1 soda metienos), kā 
arī četrām atlēkušajām bumbām, 
vienu pārtvertu bumbu, vienu 
kļūdu un piecām piezīmēm. Mi -
nūtēs, kuŗas Bertāns aizvadīja lau -
kumā, Wizards zaudēja ar  –17.

Savukārt Rodiona Kuruca pār-
stāvētā Bruklinas Nets komanda 
mājās spēja atgūties no pirmajā 
puslaikā iekrāta deficita, bet to -
mēr papildlaikā piekāpās Mine-
sotas Timberwolves komandai – 
126:127.

***
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) regulārā čempionāta 
jaunās sezonas trešajā spēlē Kris-
 taps Porziņģis izcēlās ar 32 punk-
tiem, taču viņa pārstāvētā Dala-
sas Mavericks vienība ar rezultātu 
119:121 savā laukumā piekāpās 
Portlendas Trail Blazers vienībai. 
Porziņģis šajā spēlē laukumā pa -
vadīja 34 minūtes, trāpīja sep-
tiņus soda metienus (7/10), as -
toņus divpunktu metienus (8/13) 
un trīs tālmetienus (3/10). Vi -
ņam arī deviņas atlēkušās bum-
bas, piecas piespēles, divi bloķēti 
metieni un četras piezīmes. Spēli 
Kristaps noslēdza ar +/- koefi-
cientu -7.

Porziņģi salīdzina
ar Biedriņu 

Pirms 15 gadiem Nacionālajā 
basketbola asociācijā (NBA) pir-
mos soļus spēra Andris Biedriņš. 
Karjēras beigu daļa viņam nebija 
veiksmīga, tomēr Latvijas bas-
ketbolists ir atstājis pēdu nospie-
dumus šajā līgā, atzīmējoties ar 
statistikas rādītājiem, kas Kris-
tapam Porziņģim pagaidām nav 
bijis pa spēkam.

Kristaps Porziņģis un Andris 
Biedriņš // FOTO: AFP/AP/
Scanpix/TVNET kolāža

Biedriņš laika posmā no 2004. 
līdz 2014. gadam NBA aizvadīja 
10 sezonas – 9 no tām Gol den-
steitas Warriors komandā, bet 
noslēdzošo Jūtas Jazz. Latvietis 
basketbola elitē debitēja vien 18 
gadu vecumā, taču karjēru no -
slēdza jau 28 gados. Pašlaik 33 
gadus vecais Biedriņš karjēras 
laikā NBA rēgulārajā čempionātā 
aizvadīja 516 spēles, vidēji spēlē 
izceļoties ar 6,3 gūtiem punk-
tiem, 7,0 atlēkušajām bumbām 
un 1,1 bloķētu metienu.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis mūsu ilgu gadu draugs, režisors

LAIMONIS SILIŅŠ
Dzimis 1926. gada 10. augustā Rīgā,

miris 2019. gada 17. oktobrī Los Altos Hills, Kalifornijā

No mums aizgājusi

DAINA ŪDRE,
dzim. ZIEDIŅA

Dzimusi 1939. gada 27. jūnijā,
mirusi 2019. gada 7. jūnijā

No mums šķīrusies mūsu mīļā fi listre
Dr EMILIJA KATRINA RIEKSTNIECE 49.c!

Dzimusi 1921. gada 15. decembrī Talsos,
mirusi 2019. gada 11. oktobŗa vakarā Rockville, M.D.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VIVIANA UN ULDIS RAMĀNS

KRUSTMEITA MARISA AR ĢIMENI
ASTRIDA AR ĢIMENI

VĪRS ANDRIS AR RADIEM UN DRAUGIEM
AMERIKĀ, KANADĀ, LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJAS SELGA

ASV UN KANADAS SAIME

Mīlestība dzīvo mūžīgi…

Valstssvētku svinības.
24. novembrī plkst. 10 am 

mirušo piemiņas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 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. 

• 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

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

10. novembrī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

17. novembrī Dievkalpojums 
nenotiks.

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

18. novembrī Ekumēniskais 
Valsts svētku dievkalpojums 
plkst. 7.00 vakarā pirmdien. Lū -
dzu ievērot – sākot ar 8. septem-
bri, dievkalpojumi sāksies paras-
tajā laikā plkst. 11:00.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505). Tālr: 616-361-
6003. Māc.prāv. Ilze Larsen, tālr: 
269-214-1010. Dr.pr. Ivars Pet-
rov 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.

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

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

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

16. novembrī, plkst. 11:00 - 18. 
novembŗa dievk. ar dievg. Viesu 
māc. Igors Safins. Sekos sarīko-
jums.

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-MuktConcerti.pdf

Koncerts ar Andri Nelsonu un 
Bostonas simfonisko orķestri 
pirmdien, 18. nov., 8pm, Car negie 
Hall, 881 7th Ave, New York, NY. 
Latvijas Nacionālās operas ģilde 
(LNOĢ) aicina svinēt 18. novem-
bri ar Andŗa Nelsona un Bos-
tonas simfoniskā orķestŗa kon-
certu un LNOĢ rīkotu pieņem-
šanu. Pieņemšana ir labdarības 
sarīkojums Latvijas Nacionālās 
operas un baleta orķestŗa atbals-

tam. Biļetes lūdzam rezervēt pa 
epastu: iveta@grava.net vai tel. 
202-506-0055. Tuvāka info par 
koncertu LNOĢ Facebook lapā.

PRIEDAINE (NJ)
10. nov. plkst. 14:00 – Valsts 

Svētku sarīkojums. Svētbrīdis, 
Svētku runa: LU profesore Ruta 
Muktupāvela; Koncerts „Mani 
balti bālēliņi“ – Valdis un Rūta 
Muktupāveli. Saviesīgs vakars 
pie Dzintara Galda gatavotām 
vakariņām. Ieeja $ 25. 1017 Hwy 
33 East, Freehold, NJ 07728. 
WWW.PRIEDANE.COM

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

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

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

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 Ba  lode 
un dziedās Aleksandra Ritums. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

WASHINGTON D.C.
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ 
pirmdien, 11. nov. plkst. 19:30 
Latviešu draudzes namā, (400 
Hurley Ave., Rockville, MD 20850). 
Ieeja: $25; bērniem, jauniešiem 
līdz 18 gadiem ieeja brīva. Rīko: 
Latviešu organizācijas Vašing-
tonā, DC (LOV) ar TILTS. Kon-
taktpersone: Anita Juberte (301) 
814-1080.

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 pl. 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no  tiek 
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. ka -
fijas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

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

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

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

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

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

ŅUJORKA
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 

Liega vēsma, skarbi vēji,
Laivu šūpo, laivu pūš,
Zinātnes un dailes alkās
Aizskan dzīve, aizskan mūžs.
/V. Strēlerte/
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D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizgājusi mūsu jaunības dienu draudzene

IEVA MAZARKĒVIČS
SCHNEIDER-SIEMSSEN

Dzimusi 1942. gada 22. maijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 28. septembrī Zalcburgā, Austrijā

Mūsu mīļā

AGITA ELINORA ABENS
Dzimusi 1931. gada 28. jūlijā Rīgā,

mirusi 2019. gada 21. oktobrī Mamaroneck, NY

Mana mīļā māsa

GUNTA FRANCICA,
dzim. EGLĪTIS

Dzimusi 1945. gada 9. aprīlī Meklenburgā, Vācijā,
mirusi 2019. gada 20. oktobrī Sarasotā, Floridā

Mūžībā aizgājusi rakstniece

BENITA VEISBERGA - ANTONS
Dzimusi 1928. gada 4. septembrī Jelgavā,

mirusi 2019. gada 16. oktobrī Clayton, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MAIJA UN IEVA

Par viņu sēro
BRĀLIS SANDORS

BRĀĻA BĒRNI AIJA, JĀNIS, ILZE UN MĀRA AR ĢIMENĒM

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ILZE UN INTS RUPNERS

MĀSAS MEITA MĀRA UN AINIS NOLLENDORFS
UN IAN, IEVA, MATĪSS

MĀSAS MEITA INDRA UN ANDRIS VELKME
UN ZANE, REINIS, TOMAS

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MĀSĪCA VIVIANA UN ULDIS RAMĀNS

ASTRIDA AR ĢIMENI
 MARISA AR ĢIMENI

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā –
Es esmu pie jums.

/Ā.Elksne/

Cik jauks bij ceļš,
Ko kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām…

/Nikolajs Kalniņš/

• 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-
dienās 10:00. 

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

3. novembrī, plkst. 10:30 Re -
for mācijas svētku un iesvētes 
dievk. ar Svēto vakarēdienu. Dievk. 
kuplinās Mineapoles Dvēsele ar 
trompetes pavadījumu. Sekos 
mielasts. Neaizmirstiet pagriezt 
pulksteni vienu stundu atpakaļ 
sakarā ar “Daylight savings time” 
beigām. 10. novembrī, plkst. 
10:30 Lāčplēša dienas simtgades 
dievk. Šajā svētdienā būs bērnu 
uzruna un svētdienas skola. 
Sekos sadraudzība. 14. no  vem-
brī, plkts. 11:00 Rīta Bībeles 
stunda, tiek dziļāk pētīts Lūkas 
evanģēlijs. 17. novembrī, plkst. 
10:30 Dievk. Valsts svētku ietva-
ros. Sekos sadraudzība. 21. no -
vembrī, plkst. 10:30 Taize lūg-
šanas vakars, sekos vakariņas. 
24. novembrī, plkst. 10:30 Mi -
rušo piemiņas diena. Dievk. ar 
Svēto vakar ēdienu. Sekos sadrau-
dzība. 24. novembrī, plkts. 13:00 
Kapu svētki Lakewood kapsētas 
mauzoleja kapličā.

• 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: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 13:30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 pēcpusdienā, 
seko groziņu kafijas galds. Nā -
kamie dievkalpojumi: 16. no  vem-
brī / Latvijas Republikas Prok la-
mēšanas diena – 18. novembris / 
dievkalpojums SESTDIENĀ ar 
dievgaldu, piedalās Saginavas 
Latviešu klubs, seko groziņu ka -
fijas 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Nākamie dievkalpojumi: Svēt-
dien 17. novembrī, un dievkal-
pojums ar eglīti 15. decembrī 
14:00; pēc dievk. saiets ar gro -
ziņiem. Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com. 

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

3. nov. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

10. nov. Lāčplēšu dienas 
dievkalpojums.

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. 

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

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: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macan i-
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 kris-
tīga sadraudzība. 

3. novembrī – LASL pieņems 
pakas sūtīšanai uz Latviju

9. novembrī – Utenis *

9. novembrī – Novusa turnīrs 
LR vēstniecībā ASV

10. novembrī – Lāčplēša diena. 
Dievkalpojums Rock Creek kapsētā

11. novembrī – Valda un Rūtas 
Muktupāvelu koncerts

17. novembrī – Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums un 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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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

Viņam bija atsevišķas spilgtas 
spēles un arī kopumā veiksmīgas 
sezonas. 2008. gada 27. janvārī 
Biedriņš guva 11 punktus un 
izcīnīja 26 atlēkušās bumbas. 
Otrais no šiem statistikas rā  dī-
tājiem ir viņa karjēras rekords. 
Protams, Porziņģis salīdzinājumā 
ar Biedriņu vairāk ir punktu 
guvējs nekā cīnītājs pie groziem. 
Tomēr viņš atlēkušo bumbu rā -
dītājā pagaidām krietni atpaliek 
no Biedriņa. Porziņģa karjēras 
rekords ir 15 atlēkušās bumbas. 
Ar šādu rādītāju NBA viņš ir 
izcēlies divās spēlēs. Biedriņa 
karjēras rekords cīņā pie preti-
nieku groza ir 10, bet aizsardzībā 
20 atlēkušās bumbas. Porziņģis 
šajos rādītājos atpaliek mazāk – 
attiecīgi 9 un 13. Savukārt blo -
ķētajos metienos Porziņģim un 
Biedriņam rekordi ir vienādi. 
Karjeru noslēgušais Biedriņš  trijās 
NBA spēlēs izcēlās ar piecām 
pārtvertām bumbām, bet Por ziņ-
ģis šādu rādītāju sasniedzis tikai 
vienreiz. Rezultātīvās piespēles 
vienā spēlē Biedriņš izdarījis vai -
rāk nekā Porziņģis. 2006./2007. 
gada sezonā Biedriņš piedalījās 
visās 82 regulārā čempionāta 
spēlēs. Porziņģim traumu dēļ nav 
izdevies aizvadīt pilnu sezonu 
pamatturnīrā. Porziņģa karjēras 
rekords ir 40 gūti punkti. Šajā 
rādītājā viņam izdevies apsteigt 
Biedriņu, kuŗam rezultatīvākā 
NBA karjēras spēle bija 31 
punkts. Biedriņš karjēras laikā 
trāpīja tikai 50% soda metienu. 
Vienā spēlē viņa rekords ir 9 
precīzi “sodiņi” 10 metienos. Savu-
kārt Porziņģim lielākais skaits 
trāpīto soda metienu vienā spēlē 
ir 10.

Basketbolisti  tiekas 
ar Amerikas 

latviešiem
Kristaps Porziņģis un Dāvis 

Bertāns 24. oktobrī  aci pret aci 
tikās Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) jaunās sezonas 
atklāšanas spēlē, kuŗa tika veltīta 
Latvijas tematikai. Pēc spēles abi 
basketbolisti tikās ar vietējiem 
Amerikas latviešiem (attēlā). 

Porziņģa pārstāvētā Dalasas 
Mavericks komanda savā lau ku mā 
ar 108:100 pieveica Bertāna pār-
stāvēto Vašingtonas Wizards. 
Spēli apmeklēja visai liels pulks 
Amerikas latviešu. Daļa no vi -
ņiem bija līdzi paņēmusi Latvijas 
karogus, ģērbušies Latvijas bas-
ketbola izlases krekliņos un iz -
krāsojuši sejas sarkanbaltsarka-
nās krāsās. Gan Bertāns, gan 
Porziņģis kopīgi nofotografējās 
un atbildēja uz uzdotajiem jau -
tājumiem. “Viennozīmīgi ir ļoti 
patīkami. Mēs esam no mazas 
valsts, bet cenšamies turēties 
kopā, un domāju, ka basketbols 
mūs vieno. Ir patīkami redzēt tik 

daudz cilvēku šeit,” sacīja Ber-
tāns. Uz spēli bija ieradies arī 
Ričmonds Vilde, kuŗš savulaik 
pārstāvējis Latvijas jauniešu iz -
lases, un 2015. gadā kandidēja uz 
vietu sastāvā Latvijas nacionālajā 
komandā. Tagad pazīstamā vo -
lejbolista Raimonda Vildes dēls 
dzīvo Dalasā.

Ritvars Sucharevs 
„paceļ” pirmo vietu

Latvijas svarcēlājs Ritvars 
Sucharevs Bukarestē triumfēja 
Eiropas junioru čempionātā, 
otro reizi karjērā tiekot pie šī 
goda. Sucharevs šajās sacensībās 
orientējās uz kopsummu 355 
kilogrami, bet par pieciem kilo-
gramiem vairāk bija gatavi pacelt 
tikai divi sportisti. Latvijas svar-
cēlājs raušanu iesāka ar 153, bet 
grūšanu ar 185 kilogramiem.

Ritvars Sucharevs
// FOTO: EPA/Scanpix/LETA

Nauris Miezis
// FOTO: FIBA.com

Konstantins Biktimirovs

Kuršu kāpu skrējiena goda 
pjedestals Andris Vosekalns

// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA Ieva Upmace-Grīviņa uz goda 
pjedestala

Sucharevs sākotnēji pirmajam 
mēģinājumam bija pieteicis 150 
kilogramus, tomēr redzot preti-
nieku sniegumu, viņš pirmajā 
piegājienā izvēlējās celt 153 kilo-
gramus, kas izdevās bez grū tī-
bām. Otrajā piegājienā Sucharevs 
centās pacelt pa pieciem kilo-
gramiem vairāk, tomēr sportists 
nespēja nofiksēt savu ķermeni, 
mēģinājumam netiekot ieskai tī-
tam. Sucharevs trešajā piegājienā 
apliecināja favorīta statusu, pa  cel-
dams 158 kilogramus, kas deva 
pārliecinošu pirmo vietu rau-
šanā. Grūšanā Suharevs iesāka ar 
185 kilogramiem, kuŗus pēc ne -
lielas piepūles izdevās noturēt 
virs galvas. Tikpat lēnā un mie-
rīgā manierē izdevās pacelt arī 
190 kilogramus, bet pirms trešā 
mēģinājuma Sucharevs jau bija 
drošs, ka viņš tiks kronēts par Ei -
ropas junioru čempionu, summā 
paceļot 348kg.

Daiļslidošana
Latvijas daiļslidotājs Deniss 

Vasiļjevs šajā nedēļas nogalē 
Kanadas pilsētā Kelounā izcīnīja 
piekto vietu Starptautiskās Sli -
došanas savienības (ISU) Grand 
Prix serijas otrajā posmā. Va  siļ-
jeva sniegums īsajā programmā 
tika novērtēts ar 84,01 punktu, 
kas viņam deva ceturto vietu.

Izvēles programmā Vasiļjevs 
tika pie 143,39 punktiem, kas 
bija septītais labākais rezultāts. 
Par techniskajiem elementiem 
viņš saņēma 63,31 punktu, bet par 
programmas komponentēm – 
80,08 punktus. Summā Vasiļ-
jevam bija 227,40 punkti un 
piektā vieta 12 sportistu kon-
kurencē.

Nauris Miezis 
izvirzās priekšgalā

Latvijas sportists Nauris 
Miezis, kurš pārstāv “Rīga Ghetto 
Basket” komandu, Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
3x3 basketbola individuālajā 
rangā ieņēmis pirmo vietu, vēsta 
FIBA.

Pasaules vadošā spēlētāja godu 
Miezim izdevās ieņemt pēc ne -
sen izcīnītas uzvaras Pasaules 
tūres pēdējā posmā – Džidas 
Masters. Tieši Miezis ar lielisku 
caurgājienu guva uzvaru nesošo 
punktu. Miezis šajā turnīrā iz  pel-
nījās vērtīgākā spēlētāja balvu, 
tādējādi viņš individuālajā rangā 
ieguva pietiekami daudz punktu, 
lai apsteigtu Serbijas basketbo-
listu Dušanu Bulutu. Trešo po -
ziciju ieņem Kārlis Lasmanis, 
kuŗš šobrīd atlabst pēc potītes 
operācijas. Miezis ieņem pirmo 
vietu caurgājienos, bet otro – 
rezultātīvajās piespēlēs. Tāpat 
viņš ir ceturtais rezultātīvākais 
spēlētājs pasaules tūrē.

Miezis 3x3 basketbola pasaulē 
lielāku atpazīstamību ieguva 
2017. gadā, kad Latvijas izlase 
triumfēja Eiropas kausa izcīņā. 
Šajā turnīrā vērtīgākā spēlētāja 
balvu ieguva tieši Miezis. Las-
maņa un Mieža sadarbība lau-
kumā jau kādu laiku izpelnījusies 
pasaules uzmanību. Miezis iegu-
vis iesauku “Betmens”, bet Las-
manis –  “Robins”, tāpēc abu duo 
nereti tiek dēvēts par “Betmenu 
un Robinu”.

Taku skrējējiem sirds 
un kājas nepagurst

Sekmēm bagātas bijušas sa  cen-
sība Latvijas taku skrējējiem.  
Kamēr vieni startēja Kuršu kāpā 
un otri izmēģināja laimi Turcijas 
kalnos, vēl citi startēja Spānijā un 
Dalmācijā. Vislabākās sekmes 
bija Ievai Upmacei-Grīviņai, 
Spā nijā uzvarot 106 kilometru 
Ultra Trail Serra de Montsant 
skrējienā  (16:07:02) ar 4900 aug-
stummetriem.

kumus jau no pirmajiem kon-
trolpunktiem, sākot iekrāt pār-
svaru pār tuvāko sekotāju. No 
nepilnām sešām minūtēm han-
dikaps palielinājās trīskārtīgi, un 
finišā Ieva Upmace-Grīviņa iera-
dās pēc 16 stundām un 7 mi -
nūtēm, ierindojoties arī labāko 
desmitniekā starp vīriešiem. Ievas 
dzīvesdraugs Pēteris Grīviņš iz -
cīnīja ceturto vietu, finiša līniju 
sasniedzot 13 stundās 28 minūtēs 
un 48 sekundēs (13:28:48), no 
uzvarētāja atpaliekot par nepilnu 
stundu (12:27:12). Kaut arī dis-
tances vidusdaļā latvietis turējās 
trešajā pozicijā, to nācās atdot 
skrējējam, kuŗš sacensību noslē-
gumā izcīnīja otro vietu.

Lietuvas Kuršu kāpas 68 kilo-
metru smilšu taku skrējienā no 
Nidas līdz Klaipēdai uzvarēja 
Konstantīns Biktimirovs –  
5.46:51. 

Katalonijas nacionālajā parkā 
Serra de Montsant” taku skrējēji 
devās piecās dažāda gaŗuma 
trasēs. Plkst.8.30 garāko 106 ki -
lometru distanci uzsāka 78 dalīb-
nieki, no kuŗiem astoņas bija 
daiļā dzimuma pārstāves. Kata-
lonijas kalnu takās Upmace-
Grīviņa  uzņēmās līderes pienā-

Šogad Kuršu kāpā startēja seši 
duči Latvijas skrējēju, sacenšoties 
ar 17 valstu pārstāvjiem. 

Finišā par nepilnu kilometru 
tika apsteigts cits Latvijas pār-
stāvis – Valdis Miezītis (5:50:44), 
ar kuŗu nākamais uzvarētājs 
kopā skrēja pirmos 36 kilo-
metrus. Abiem skrējējiem šis uz -
skatāms par panākumu, jo Valdis 
Miezītis pērn ar līdzīgu rezultātu 
(5:56:45) ierindojās septītajā  
vietā. Starp astoņām sievietēm, 
kas veica 68 kilometrus no 
Kaļiņingradas pierobežas līdz 
Klaipēdas delfinārijam, trešo un 
ceturto vietu sadalīja limbažniece 
Māra Braslava (7.33:05) un 
Lauma Čerņevska (7.49:59), no 
vietējās uzvarētājas Monikas 
Miles atpaliekot aptuveni stundu 
(6.40:23).

47 kilometru skrējienā ceturto 
vietu izcīnīja Līga Rusiņa 
(4:38:32) no Sutriem, uzvarētājai 
zaudējot 14 minūtes. Vīru kon-
kurencē ātrākie Latvijas skrējēji 
netika desmitniekā, taču divreiz 
īsākajā 25 kilometru pārbau dī-
jumā ceturto pozīciju ieņēma 
Kalvis Alseika (1.48:28) no 
Vērgales, bet Ivita Šale (2.17:45) 
un Alise Kalniņa (2.17:46) ar se -
kundes starpību noslēdza pir mo 
sešinieku, piekāpjoties Lietuvas, 
Kanadas un Polijas skrējējām. 

Savukārt Artis Ķemeris no Aiz -
putes izcīnīja uzvaru 12 kilomet-
ru skrējienā (0:50:30), distanci 
veicot ar tempu 4:12 min/km. 
Sieviešu konkurencē ātrākā lat-
viete bija Dārta Otomere 
(1:04:22) no Rojas, ieņemot piek-
to vietu.

Grupa taku skrējēju piedalījās 
arī Pasaules tūres posmā Cap-
padocia Ultra-Trail Turcijā. 119 
kilometru pamatdistancē ar 3700 
augstummetriem devās alūk s-
nieši Roberts Sukonvs un Kris-
taps Pilskalns, kuŗi apstājās sa -
cen sību pusceļā. Taču finišu ne -
pilnā diennaktī izdevās sasniegt 
Agrim Novikam (23.21:23).

63 kilometru satelītdistancē ar 
2000 augstummetriem 32. vietu 
izcīnīja pirmais Vilkaču marato-
na uzvarētājs Dainis Limanāns 
(7.06:46), no uzvarētāja atpa-
liekot par vairāk nekā stundu 
(5.50:46). Nepilnu stundu aiz 
ātrākā latvieša finišu sasniedza 
Santa Žukovska (7.58:39), iz  cī-
not 15. vietu  sieviešu lonkurencē.

Dalmacija Ultra Trail 118 km 
gaŗumā un 5160 augstummetru 
summā Chorvatijas  takas pie -
veica šī gada 100 jūdžu Ledvilas 
skrējiena finišētājs Jānis Šnepste 
(17.51:47), ieņemot 23. vietu 118 
finišējušo vidū.

Riteņbraukšana
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Andris Vosekalns Ķīnā no  tie-
košajās Pasaules kaŗavīru sporta 
spēlēs (CISM) grupas braucienā 
izcīnīja otro vietu, bet komandu 
kopvērtējumā Latvijai tika zelta 
godalga.

Šosejas riteņbraukšanas sacen-
sībās Latvijas godu aizstāvēja 
četri sportisti – Vosekalns, Kris-
taps Pelčers, Kristers Ansons un 
Kaspars Serģis. Grupas braucie-
na sacensībās 127,6 km gaŗajā 
distancē uz starta izgāja 102 ri -
teņ  braucēji no 23 valstīm. Dalīb-
niekiem bija jāveic astoņi 15,9 km 
gaŗi apļi. Ansons izcīnīja devīto, 
Pelčers – 12., Serģis – 42. vietu. 
Individuālajā braucienā no lat vie-
šiem startēja Ansons un Vose-
kalns, kuŗi ieņēma attiecīgi 21. un 
22. vietu starp 42 riteņ brau cē-
jiem. Komandu vērtējumā 23 vie -
nību konkurencē labākie bija tieši 
Latvijas sportisti, kuŗi par 3 se -
kundēm apsteidza Vāciju. Trešā 
vieta Francijas riteņ brau cējiem.

Florbols
Polijas pilsētās Novi Targā no -

slēdzās Sešu nāciju izaicinājuma 
turnīrs florbolā, kuŗa izšķirošajā 
spēlē Latvijas izlase tikās ar 
spēcīgo Slovakijas valstsvienību. 
Latvijas florbolistes aizvadīja sa -
turīgu spēli, divas reizes izvirzījās 
vadībā, tomēr cīņa beidzās neiz -
šķirti ‒ 3:3, izcīnot otro vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


