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DZĪVO AR LATVIJU, ELPO AR LATVIJU!

Jānis Peters

mūsu cietokšņi ir nogrimušas pilis
mūsu brīnumi ir mūžam zili
kad pēc izklīšanām un pēc brāļu kaŗiem
gribas atgriezties ar jauniem pavasaŗiem

pieglausties pie ievas un pie kļavas
un pie zemes diezin vai vēl savas
demokratijai un sātanam par prieku
apskauties ar savu ienaidnieku

mūsu cietokšņi ir nogrimušas pilis
mūsu brīnumi ir mūžam zili

(Interviju ar dzejnieku un diplomātu
Jāni Peteru lasiet 12. un 13. lpp.)

Valsts svēt-
kos mēs esam 
aicināti pār-
domāt Ma -
teja evaņ ģe-
lija 13. no  da-
ļas 44. – 46. 
pantu: De  be -
su valstība ir 
līdzīga tīru-

mā apslēptai mantai, ko cilvēks 
atradis noslēpj un ar prieku iet un 
pārdod visu, kas tam ir, un iegā-
dājas šo tīrumu. Vēl Debesu val-
stība ir līdzīga tirgotājam, kas 
meklē labas pērles. Atradis vienu 
ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod 
visu, kas tam ir, un iegādājas to 
(jaunais Bībeles tulkojums) – 
Āmen!

Un nenoliedzami jaunais, teju 
iznākušais Bībeles tulkojums 
mums palīdz ātrāk atrast Diev-
vārdos paslēpto gudrību, jo satur 
nu notikumu virsrakstus, bet 
tādi var arī novirzīt domas un 
prātojumus uz tīri ikdienišķām 
dzīves norisēm. Virsraksts Valsts 
svētku Dievvārdiem: Līdzība par 
apslēpto mantu, pērli (un tīklu). 

Lasot šo virsrakstu par šo tī -
rumā apslēpto mantu un pērli, 
man jādomā par plašsaziņas lī -
dzekļos bieži piesauktām vispā-
rīgām, īsti nedefinētām vērtībām, 

Mīļie latvieši visā pasaulē, lai kur jūs būtu!
lai kādas tās būtu: ģimenes, tau-
tas, ētiskas, morālas un citas. Un 
vērtības jau nav, kā to zinām pēc 
aksioloģijas mācības (mācība par 
vērtībām), visiem vienādas, pašas 
par sevi saprotamas vai pašas 
kaut kur bezgaisa telpā radušās 
vai anonimi dotas, tās ir jāmeklē, 
jāatrod, jāsaņem un, dzīvojot 
vienā valstī, piederot vienai tau-
tai, visiem kopīgi arī jāveido. 

Apslēptu mantu ir daudz, un 
tās ir dažādas – mantotas, mai-
not iegūtas, pirktas, izšmauktas, 
ir legālas, nelegālas, privātizētas. 
Un kā ar pērlēm? Vai tās visiem 
ir vienādas, tikai baltas, tīras, 
spīdīgas, nevainīgas? Ir taču arī 
melnas pērles, bet tās nebūt nav 
mazāk vērtīgas! Ir dabiskas un 
mākslīgi radītas. Abas ir, kā to 
saka kāds japāņu mākslīgo pēr  ļu 
audzēšanas lietpratējs, dzīvi 
dārgakmeņi.

Pēc dabas zinības mēs zinām, 
ka pērle rodas no tās vākos ieska-
lota smilšu graudiņa, gliemenēm 
to ar perlamutru noklājot, turklāt 
šis perlamutrs nav nekas cits kā 
kristalliska viela, kalcija karbo nāts. 
Bet kas tad šīm pērlēm piešķiŗ šo 
dārgumu, šo skaistumu, šo dzīvā 
dārgakmeņa auru? Un – vai ar 
visām iegūtām mantām un pir-
ktām pērlēm varam iegūt vai 

nopirkt debesu valstību? Manu-
prāt mēs to nevaram, bet varam 
no paša tapšanas procesa mācī-
ties! Mācīties vērtēt vienādi, mē -
rīt vienādām mērauklām un vie -
nībām arī mūsu laicīgo mājokli, 
tautu un valsti un akceptēt laiku 
kā veidojošu faktoru. 

Pērles aug lēnām, laiks tām 
piešķiŗ vērtību un dārgakmeņu  
auru, tās neaug vienā dienā vai 
naktī. Kādas tad ir manas pērles, 
kāda ir mana pērle Valsts svēt-
kos? Mana pērle nav atrasta, nav 
pirkta, bet ir veidojusies lēni, 
augusi arī svešumā, bijusi pa -
kļauta sava laika nelabvēlīgas 
ietekmes  iedarbībai un ar manu 
vecāku, vecvecāku un mana sve-
 šuma līdzgaitnieku un mūsu 
Baz  nīcas pūliņiem tā ir augdama 
augusi  un spodrāka tapusi. Tā 
nenosūbē „patieso vērtību un 
īsto demokratu” netaisnīguma 
meklētāju vēstures viltojumos. 
Tā ir nelabvēļu skābju un sārmu 
pasargāta, jo manas tautas māsu 
un brāļu asinīm atpirkta.

Šī pērle ir mana vērtība, mana 
bagātība un visu mūsu darba 
pūļu un Dieva svētības lolojums, 
mana, mūsu Latvija – 

Dievs, svētī Latviju!
Prāvests Klāvs Bērziņš

2012. gada Valsts svētkos Rīgā

Goda balva 
Andrejam 

J a n s o n a m 
(ASV) par Bru-
 no Skul tes ope -
ras Vil  kaču 
man t i  n i e ce  
pa  beig  šanu 
un po  pu lāri-
zē ša nu. (Mū -
zikas nozare) 

 
Eleonorai 

Š t u r   m a i 
(ASV) par tē -
lotājas māk-
slas doku men-
tāciju un ana-
lizi grāmatā 
50 gadus māk-
  slai pa pēdām. 
(Tēlotājas māk        

      slas nozare)
Goda diploms 
Birutai Abulai (ASV) par grā  matu 

Latviešu literārie pulciņi Ame  rikas 
Savienotajās Valstīs 1950-2011. (Humā-
 nitāro un sociālo zinātņu nozare)

PBLA Kultūras fonda apbalvojumi 2012. gadā
Zintai Enzeliņai (Kanada) par 

latviešu rokdarbu mācīšanu Ka -
nadā un 3X3 nometnēs Gaŗezerā un 
Latvijā. (Lietiskās mākslas nozare)

Andrim Kadeģim post mortem 
(Vācija) par grāmatu Izrakteņi. At -
miņas un liecības, XX gadsimts. 
(Humānitāro un sociālo zinātņu 
nozare) 

Mārtiņam Lasmanim (Zvied rija) 
par eseju un rakstu krājumu Vārdi 
un mūzika. (Rakstniecības nozare)

Lienei Lauskai (Austrija) par grā  -
matu vācu valodā Pēteris Ēr  ma nis 
un Jānis Jaunsudrabiņš: Die soziale 
und kulturelle Integration lettischer 
Schriftsteller in Lettland und deuts -
chen Exil. (Rakstniecības nozare)

Gundegai Peniķei (ASV) par 
ilggadēju darbu, mācot keramiku 
Gaŗezera bērnu nometnē, Vidus-
skolā, 3X3 nometnēs. (Lietiskās 
mākslas nozare)

Krišjāņa Barona prēmija 
B a i b a i 

Bičolei (ASV) 
par dze  joļu 
krājumu Cit-
viet (Rakst-
nie  cības no -
zare)

Andrai Dārziņai (Vācija) par 
ieraksta Latvian Impressions un 
latviešu mūzikas populārizēšanu. 
(Mūzikas nozare)

Atzinības raksts 
Ziedonim Āboliņam (Anglija) 

par ilggadēju jauktā koŗa Strau-
mēni vadīšanu. (Mūzikas nozare)

Vladimiram Hohlovam (ASV) 
par ilggadēju Sv. Pēterburgas 
Floridā latviešu biedrības koŗa 
vadīšanu. (Mūzikas nozare)

Juliai Plostnieks (ASV) par 
izcilu tēlojumu dziesmu spēlē 
Eslingena. (Teātŗa nozare)

Andrejam Vītolam (Kanada) par 
ilggadēju Montreālas latviešu jauktā 
koŗa Atbalss vadīšanu. (Mūzikas nozare)
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Latviešu nedēļas laikraksts
Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 

2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Latvian newspaper

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: rigaven@aol.com

LAIKS PALIEK VĒSĀKS.
BRAUKSIM KUR VIENMĒR SILTA SAULE SPĪD!

Pirmais Pasaules latviešu amatnieku saiets
2013. gada 21. un 22. jūnijā un

Saulgriežu svinēšana Valmierā
Aicinām piedalī-

ties ikvienu, kuŗam 
mīļas ir latviešu tau-
tas amatnieku tradi-
cijas un pieredze un 
kuŗš par tām intere-
sējas!

Programmā: tik-
šanās ar Lat vijas un 
citu valstu latviešu 
amatniekiem, plaša 
darbu pārdošanas 
iz  stāde, latviešu 
ēdieni, latviešu pirts, 
iespēja iepazīties 
ar kerami kas cepļa 
dar  bu, lasījumi par 
lat   viešu tautas orna-
mentu simbolisko 
nozīmi, koncerts ar 
Atmo das dziesmi-
nieces Ievas Akurā-
teres piedalīšanos un 

kopīga Saulgriežu svinēšana.

Saieta organizētājs:
Valmieras Amatnieku parka 
fonds*
Saieta vieta:
Valmiera, Cēsu iela 20
Informātīvais atbalstītājs: 
laikraksti Laiks un Brīvā 
Latvija

Vairāk par Valmieras Amat-
nieku parka fondu mājaslapā: 
www.macibucentrs.lv

Aicinām atbalstīt Pirmo Pa -
sau  les latviešu amatnieku saietu 
un ziedot pēc katra iespējām 
un vēlēšanās!

Ziedojumu konts: 
LV24UNLA0050019887844
AS “SEB banka” SWIFT kods: 
UNLALV2X
Reģistra numurs: 
40003151743

* Valmieras Amatnieku parka 
fonds reģistrēts Uzņēmumu re  -
ģistra Biedrību un uzņēmumu 
reģistrā 2005. gada 5. janvārī, 
reģ. Nr. 40008042182 darbības 
jomā – kultūras veicināšana. 
Amatnieku parka fondam 2012. 
gada 29. augustā ir piešķirts sa -
biedriskā labuma organizācijas 
statuss. Šo statusu oficiāli pie-
šķiŗ Valsts ieņēmuma dienests 
pēc organizācijas darba pār-
baudes, un tas nozīmē, ka orga-
nizācija strādā vispārējam labu-
mam, ne peļņas nolūkos. 

Valmieras amatnieku parka 
fonds: tālr./fakss: + 371 64223559, 
kab. tālr. +371 29426161, adrese: 
Cēsu iela 20, Valmiera, LV-4201, 
e – pasts: anita.bedrite@inbox.lv

Ar cieņu,
gaidot kopīgo tikšanos,

Anita Bedrīte,
Valmieras Amatnieku parka 

fonda valdes priekšsēde



3LAIKS2012. ga da 17. novembris – 23. novembris

Fo
to

: U
na

 V
ei

la
nd

e

Sanfrancisko latviešu draudzes 
namā 20. oktobrī notika mazā 
teātŗa sanfrancisko 46. sezonas 
izrāde.

Laiks, kas ir tik tuvu pusgad-
simta ilgumam, teātŗa mākslā 
jāvērtē nopietni no daudziem 
viedokļiem. mazajam teātrim 
san francisko, ko vietējie Līča pie-
 krastes (Bay Area) latvieši sirsnīgi 
dēvē par Siliņa teātri, ir daudzi 
uzticīgi skatītāji, kuŗi nepalaidīs 
gaŗām nevienu mtsf izrādi. Arī 
šoreiz ieradās vismaz 100 skatī-
tāju. Mūsu ne pārāk lielajā sa  -
biedrībā šāds skatītāju daudzums 
iepriecina. 

Režisors Laimonis Siliņš vien-
mēr īpašu uzmanību pievērš fi  -
ligrāni izstrādātai aktieŗu spēlei, 
nezaudējot pārskatu pār sava 
darba kompoziciju visas izrādes 
kopējā ritmā. Varētu pat teikt, ka 
Laimonis Siliņš atkārtoti savās 
izrādēs sasniedzis mākslinieciski 
grūta uzdevuma mērķi – kopēju 
garīgi emocionālā kolorīta no -
skaņu. Vēl jo grūtāks šāds uzde-
vums ir teātŗa ansamblī, kur pro -
fesionāļu vienmēr ir mazākumā. 
Nepieciešams pacietīgs un iejū-
tības pilns darbs ar aktieŗiem, lai 
rezultāts atbilstu mākslinieka 
iecerei. 

Pēc izrādes daudzi sajūsmināti 
skatītāji režisoram teica: ,,Šī bija 
mazā teātŗa vislabākā izrāde!” 
Atbildei Laimonis Siliņš tikai no -
slēpumaini smaidīja. Režisora no -

mazā teātŗa sanfrancisko jaunā izrāde „Pie Zelta ezera”
Tā daba ar mums rīkojas: 
Tā paņem prom 
Mūsu rotaļlietas vienu aiz otras,
Un, aiz rokas ņemot,
Ved mūs atpūsties tik maigi,
Ka mēs ejam neziņā, 
Vai gribam iet jeb palikt.
Tik pilni miega jau, lai spētu saprast, 
Cik tālu nezināmais pārsniedz to, ko zinām. 
H. Longfelovs

 slēpums – šādu vērtējumu viņš 
dzirdējis pēc katras savs izrādes.

Ernesta Tomsona luga ,,Pie 
Zelta ezera” īpaši labi pazīstama 
tiem, kuŗi redzējuši līdzīga no -
saukuma filmu. Tāpēc, iestudējot 
šo lugu, režisors, iespējams, uz -
ņēmās arī zināmu risku, ka ska-
tītāji varētu sākt salīdzināt viņa 
darbu ar filmu, kas kļuvusi sla-
vena Holivudas zvaigžņu dēļ. 
Tomēr risks izrādījās pilnīgi ne -
nozīmīgs, jo izrādes gaitā skatī-
tājiem atklājās cilvēku dzīve savā 
patiesīgumā tieši noteiktā brīdī 
un stundā. Un šī MĀKSLAS īs -
tenība, kas patiesībā nozīmē tikai 
to, ka skatītājs pārvar skepsi un 
neticību, šis mākslas spēks pār -
ņem cilvēku sirdis, it kā būtu 
dzīvs notikums. Pazūd barjēra, 
kas atdala skatuves paaugstinā-
jumu no zālē sēdošiem skatītā-
jiem. Piedalās visi. Un tas ir 
teātŗa mākslas triumfs. 

Galvenās lomas – Normanu 
Teieri un viņa sievu Eteli tēloja 
Laimonis Siliņš un viņa dzīves-
biedre, ilggadējā partnere Brigita 
Siliņa, viņu meitu Čelsiju – Taira 
Zoldnere, Čelsijas draugu – 
Andrejs Gulbis, viņa 13 gadus 
veco dēlu – Niklāvs Žols, vietējo 
pastnieku – Armīns Staprāns. 

Armīns Staprāns bija arī ska-
tuves dekorātors, un gribas pie-
bilst, ka dekorācijas izrādei bija 
ļoti izdevušās. Šķita, ka aktieŗi uz 
mazās skatuves var darboties un 

elpot brīvi, un katrs priekšmets 
palīdzēja veidot kopējo noskaņu. 
Gaismu meistare Sallija Filitsa 
gādāja, lai skatuve tiktu niansēti 
izgaismota, sava uzdevuma aug-
stumos bija skaņu meistars Kār-
lis Veilands. Kostīmus aktieŗiem 
sagādāja Brigita Siliņa, izrādi va -
dīja Rūta Brūniņš Granda. 

Kopējā ansamblī galvenais ak -
tieŗu darba smagums gūlās uz 
abu partneŗu: Laimoņa Siliņa un 
Brigitas Siliņas pleciem, jo izrā-
des laikā viņi gandrīz visu laiku 
atradās uz skatuves. Laimoņa 
Siliņa tēlotais Normans Teiers ir 
kādreizējais augstskolas paida-
gogs, kas ar sievu Eteli kopā pa -
vadījis vasaras mājā pie Zelta 
ezera piecdesmit gadu. Inteli-
ģento un asprātīgo Normanu sāk 
biedēt viņa veselības stāvoklis, un 
apslēptās rūpes par to jau labu 
laiku nospiedušas arī Eteles sirdi. 
Izrādes gaitā Laimonis Siliņš 
smalki atklāj traģēdiju, kādu 
piedzīvo daudz cilvēku vecumā, 
kad sāk zust atmiņa un kļūst 
neiespējami pazīt tuviniekus un 
apkārtni. ,,Es steidzos atpakaļ pie 
tavas skaistās sejas, jo tur ir mana 
drošība,” Normans saka Etelei, 
kad nomaldījies labi pazīstamā 
apkaimē. Brigita Siliņa atveido 
labas un dzīvespriecīgas sievietes 
tēlu, tomēr dzīve viņai uzliek pār-
baudījumu, un tam vajag daudz 
vairāk spēka nekā viņa iedomā-
jusies. Brīdī, kad Normans viņai 
atzīstas, ka vairs nepazīst ceļu pie 
mežmalas, Brigitas Siliņas Etele 
ir kā spēka, cerību un iedrošinā-
juma iemiesojums. Viņas veido-
tais tēls pauž vispārinājumu uz -
ticībai, un ne tikai laulāto starpā, 
bet uzticību draudzībai un bied-
riskumam savam ilggadējam 
par   tnerim. Noprotams, ka Bri -
gitas Siliņas tēlotā Etele nojauš 
drīzu šķiršanos no sava mūža 
drauga, un, redzot Normana 
sirds vājuma lēkmi, šīs īstenības 
apziņa viņu pārsteidz un satriec. 

Abi aktieŗi ar savas spēles pa -
tiesumu dziļi aizkustināja skatī-
tājus, taču ne mazāk vērtīga bija 

smalki komiskā izrādes puse – 
abu saspēle ar Armīna Staprāna 
tēloto pastnieku Čārliju. Viņa 
klātiene abiem atsauca atmiņā 
tos laimīgos gadus abu dzīvē, 
kad meita Čelsija vēl bija jauna 
un pavadīja vasaras kopā ar 
viņiem. Armīns Staprāns ļoti 
labi tēloja šo gaišo lomu. Patika, 
ka Taira Zolnere Čelsijas lomā 
netēloja savu vecāku vainu un 
pārkāpumu ,,upuŗa jēru”, kā kād-

laba nākotne. 
Niklāva Žola Billijs izrādē 

ienesa jaunības prieku un bez-
bēdību. Kļūstot par surogātmaz-
dēlu Normanam, viņš spēj iz  rai -
sīt Normanā gandrīz vai zudušo 
dzīvesprieku. Jaunais aktieris ir 
drošs zēns un ar pārliecību de -
monstrē spēju smalki uztvert 
situācijas citu cilvēku jūtu labi -
rintos un tās novērtēt, dabiski 
iekļaujoties kopējā ritmā. 

Minesotas latviešu koncert-
apvienības pirmais 2012./13. ga -
da sezonas koncerts (ar TILTA 
atbalstu) notika mūsu draudzes 
namā 14. oktobrī. Vijolnieces 
Unas Tones priekšnesums sajūs-
mināja gan klasiskās mūzikas 
entuziastus, izpratējus un cie nī-
tājus, gan vienkārši ieinteresētus 
klausītājus un mūzikas studen-
tus. Koncerts bija iespaidīgs, aiz-
rāvīgs un inspirācijas pilns, jo 
māksliniece lieliski pārvalda sa   vu 
instrumentu un lieliski inter pre-
tēja izcilu mūziku. Ļoti patika 
vienkāršība, tiešums, viņa nelie-
toja nekādus „trikus”, kas šad tad 
koncertos traucē baudīt priekš-
nesumu. Redzējām piere dzējušu 
mākslinieci ar labu skatuves stāju.

Koncerta programmā bija da -
žāda laikmetu un stilu mūzika, 
sākot ar vienu no izcilajiem ba -
roka mūziķiem G. F. Tēlemani 
un beidzot ar 20. gadsimta kom-
ponistiem – E. Izaju (Ysaye), T. 
Ķeniņu, J. Vītolu, D. Aperāni. 

Vijolnieces Unas Tones
koncerts Mineapolē

Atskaņojot dažādo periodu kom-
pozicijas, Una Tone vienmēr kat-
ram laikmetam atrada atbilstošu 
stilu, īsto interpretāciju.

G. F. Tēlemaņa Trīs svītas vijo-
lei (#7, #8, #9) nav tik bieži 
dzirdētas kā slavenās J. S. Bacha 
sonātas un partitas. Una Tone 
tās spēlēja ļoti skaidri, skanīgi un 
iejūtīgi. Gribētos koncertos tās 
dzirdēt biežāk. E. Izai (Ysaye) 2. 
sonātu Vivace vijolniece nospē-
lēja lieliski, ar milzīgu precīzitāti. 
T. Ķeniņa Chaconne nav ne tuvu 
tik slavena kā J. S. Bacha Cha-
conne, bet ir pirmšķirīgs darbs 
vijolei. Tas ir techniski ļoti sa   rež-
ģīts skaņdarbs, bet Unai Tonei 
nesagādāja ne mazāko problēmu, 
viņa apžilbināja klausītājus ar 
savu technisko varēšanu. Darbs 
ir aizrāvīgs, to vajadzētu iemā-
cīties un iekļaut savā repertuārā 
katram vijolniekam. 

Koncerta otrā daļā dzirdējām 
dažus pazīstamākus skaņdarbus 
vijolei – E. Lalo Symphonie Es -

panole pirmo daļu, V. A. Mo -
carta-F.Kreislera „Rondo”; L. van 
Bēthovena „Romanci” Fa mažo rā, 
D. Aperānes „Vasaras balādi” (pirm-
atskaņojums ASV). Klausoties 
E. Lalo skaņdarbu, atkal par 
jaunu pārsteidza Unas Tones ap -
brīnojami perfektā technika un 
interpretācija. Tas pats sakāms 
par visiem koncertā dzirdētajiem 
darbiem – apbrīnojami skaisti. 

Programmas otrā daļā klavieŗ-
pavadījumu spēlēja Dvīņu pilsē-
tās pazīstamā pianiste Guna Kal-
 mīte-Skujiņa. Pēc koncerta abas 
mākslinieces tika suminātas ar 
pelnītiem dimdošiem aplausiem. 
Prieks bija noklausīties piedevu 
– J. Vītola „Melodiju”.

Manuprāt, Unu Toni var pie -
līdzināt pasaules slavenākajiem 
vijoles virtuoziem. Būtu liels 
prieks nākotnē kādreiz atkal 
dzirdēt mūzicējam šo lielisko 
mākslinieci.

Andrejs Vāpe

No sirds sveicu Jūs Latvijas Republikas 
proklamēšanas 94. gadadienā! Būsim kopā 
mūsu domās un darbos, lai Latvija, kuŗu 
veidojam, sniedz gandarījumu pašiem un 
rada apbrīnu citviet pasaulē.

Dievs, svētī Latviju!
Andris Razāns

Latvijas vēstnieks ASV

Godātie tautieši
Amerikas Savienotajās Valstīs!

Brigita un Laimons Siliņi tēloja galvenās lomas Ernesta Tomsona 
lugā ,,Pie Zelta ezera”

reiz bija modē. Varbūt lugas au -
tors šo tēlu tādu bija iedomājies, 
tomēr Taira Zoldnere lietoja sko-
 pāku paleti, savos pārmetumos 
vecākiem nekļūstot histēriska. 
Andrejs Gulbis labi iejutās Bila 
Reija lomā, tēlojot veiksmīgu, 
morāli stabilu vīrieti, kam Nor-
mans šķiet pārāk ekscentrisks. 
Tomēr viņš spēj saglabāt saval-
dību un cieņu, liekot nojaust, ka 
Čelsijai kopā ar Bilu gaidāma 

Uz skatuves bija trīs paaudžu ak -
 tieŗu ansamblis, aizraujot arī vis-
maz trīs paaudzes skatītāju rindās.

mazais teātris sanfrancisko tur-
pināja savu tradiciju – pēc iz -
rādes mākslinieki un skatītāji 
tukšoja glāzi šampanieša. Bija, 
ko svinēt – mazais teātris san-
francisko atradās pie sava „zelta 
ezera”, mākslas prieka un ska tī-
tāju mīlestības! 

Biruta Magone
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Filips Kļaviņš

Pirms divdesmit gadiem, pašā 
atjaunotās Latvijas neatkarības 
rītausmā, Rīgā ieradās divi 
jauni latviešu puiši, kas dzimu  ši 
trimdas latviešu ģimenēs un 
ieguvuši lielisku juridisko iz  glī-
tību ASV augstskolās. Turklāt 
jau arī sākuši darbu stabilās 
Amerikas firmās. Viņus sauc 
Filips Kļaviņš un Raimonds 
Slaidiņš. Abu vārdos tika no -
saukta arī viņu Latvijā izvei   -
do  tā juridiskā firma – „Kļaviņš 
un Slaidiņš”. Tā dēvētā „vecā 
trimda” labi zina šos vārdus – 
Jānis Kļaviņš, Filipa tēvs, pa -
zīstams kā mediķis, vēža pēt-
nieks un arī mūzikas mākslas 
kalps, māte Minjona – tēlniece. 
Raimonds Slaidiņš seniors – 
zināms mākslinieks un archi-
tekts un Austra – rosīga sabied-
riskā darbiniece Sanfrancisko 
pusē.

Tai taču bija jābūt lielai dros-
mei, lai atstātu stabilu darbu un 
iestaigātas takas mītnes zemē.

R. Slaidiņš. Drosme ?! Nezin 
vai. Tas bija izaicinājums. Jau-
nība!

F. Kļaviņš. Protams, ka iz -
aicinājums, jaunas iespējas, tā -
das, ko diezin vai būtu pie -
dzīvojuši Amerikā. Ļoti nozī-
mīgs bija arī emocionālais fak-
tors – prieks par Latvijas Tautas 
fronti un centieniem atgūt ne -
atkarību un tad tās atgūšana! 

R.S. Latvijā viss sākās no 
jauna, veidojās. Risks, protams, 
bija liels – sākt darbu valstī, kas 
ir attīstības ceļā, kur likumi 
praktiski nedarbojas, jo to nav, 
tāpat kā nav likumu izpratnes 
un juridiskās pieredzes Rietu -
mu sabiedrības kontekstā, kuŗā 
Latvija gribēja atgriezties. Bet ir 
lielas iespējas.

L. K. Bet mēs saucam Ame-
riku par „lielo iespēju zemi”?!

F. K. Šobrīd, pēc 20 gadiem 
gan tādu risku nezin vai varētu 
atļauties, jo toreiz nebiju pre-
cējies, bet tagad ir ģimene, trīs 
bērni, par kuŗiem jāatbild.

L. K. Abi esat apprecējuši 
Latvijas meitenes. Varbūt tas 
arī bija motīvs?

F. K., R. S. Tolaik, kad Latvijā 
spērām pirmos soļus, vēl ne -
bijām viņas satikuši.

L. K. Acīmredzot jūsu privā-
tās dzīves un karjēra Latvijā 
veidojusies veiksmīgi – ja jau 
esat raksturīgi smaidīgi un 
dzirkstoši... Un neesat aizbē-
guši atpakaļ. 

F. K. Noteikti – veiksmīgi! 
Mēs visi, protams, zinām, ka 
Latvijai ir bijušas problēmas 
šajā periodā, bet, skatoties 
„lielo bildi” šajos divdesmit-
plus gados, ir jābūt pateicīgiem 
par visu labo, kas ir paveikts! 

R. S. Šajos 20 gados esam 
auguši līdz ar Latviju. Pie dzī-
vojām gan augšupeju, gan kri -
zi. Esam ļoti daudz strādājuši 
un centušies izveidot profe-
sionālu advokātu biroju, kas 
nu ir starptautiski novērtēts un 
par ko mēs varam lepoties. 
Protams, esam daudz, ļoti 
daudz mācījušies.

L. K. Esmu pamanījusi, ka 
advokātu birojos pie sienām ir 
izcilu mākslinieku gleznas. Arī 

Savai valstij izauguši
Ar juridiskās firmas LAWIN vadītājiem Filipu Kļaviņu un Raimondu Slaidiņu sarunājās Ligita Kovtuna

jūsējā. Telpā, kuŗā šodien ru -
nājamies – Raimonda Slai diņa 
seniora lielformāta darbs ko -
šos, sarkanos toņos.

R. S. Māksla telpās, kuŗās 
tiekamies ar saviem klien tiem, 
palīdz radīt noskaņojumu. 
Mums ir jāprot ne tikai „citēt 
likumus”, bet arī izprast savu 
klientu, iedziļināties viņa biz-
nesa filozofijā un būtībā.

F. K. Cita starpā, 
esam uzaicinājuši 
mākslinieci Fran-
česku Kirki palīgos 
izveidot mūsu biroja 
jauno mākslas darbu 
kollekciju. Tajā būs 
latviešu mākslinieku 
darbi. Ir tikai viena 
amerikāņu māk sli-
nieka glezna, ko 
esmu paņēmis līdzi 
– Aleksandrs Rutch 
bija mūsu ģimenes 
draugs un šo gleznu 
man uzdāvināja.

L. K. Abi nākat no 
ģimenēm, kur māk-
sla ir profesija. Vai 
arī paši esat „svaidīti” 
kādā mākslā?

R. S. Tēvs bija glez-
notājs, bet diemžēl 
man nav nekādu 
māk sliniecisku do -
tību...

F.K. Es esmu ce -
turtais bērns ģi  menē, 
un mākslas talanti 
laikam tika „iztērēti” 
uz tiem vecākajiem...
Taču man ir ļoti 
mūzikāli un māksli-
nieciski bērni.

L.K. Advokāta pro  -
fesijai ir liela līdzība 
ar psīcho te rapeuta 
arodu – pie jums taču 
arī droši vien pēc 
palīdzības nenāk cil-
vēki, kas ir ļoti laimī-
gi un veik smīgi? 

F. K. Šajos div des-
mit gados ir bijis 
visādi. Sākumgados 
nāca uzņēmumi no 
visas pasaules un bija 
strauja attīstība, ār -
valstu ieguldījumi. 
Strādājām ar Coca-
Cola, ar IBM, ar 
Cable & Wireless, ar 
Ruhrgas. Tāpēc mūsu 
maizes darbs visu 
biroju pa  stāvēšanas 
laikā ir bijuši da  rījumi – uz -
ņēmumu pārpirk šana, ko ang-
liski pazīst kā „mer  gers and 
acquisitions”. Pro tams, tas nebi-
ja vienīgais, – mūsu birojs ap -
kalpo klientus visās biznesa 
jomās, mums ir spe ciālisti 
banku un finanču lie  tās, no -
dokļu jautājumos, darba tie  sī-
bās, nekustamo īpašumu lie -
tās, tiesvedībā, arī dažādās ļoti 
specifiskās jomās, piemē ram, 
konkurences tiesībās un pub-
lisko iepirkumu jautāju mos.

Nav tā, ka LAWIN strādā 
tikai ar lieliem uzņēmumiem. 
Pie mēram, mēs ļoti labprāt 
visus šos gadus un arī šodien 
pa   līdzam cilvēkiem no ārzemju 
latviešu aprindām, kas bija at -
guvuši savus īpašumus, vēlas 

tos attīstīt, pārdot, pārveidot. 
Šobrīd kārtojam vairākas man-
tošanas lietas. 

Gadu gaitā bijuši visādi stāsti, 
arī frustrācijas un neizdošanās. 
Tad nāca krize, ko arī mēs 
izjutām – kā gan citādi! Pagā-
jušie pāris gadi nebija no vieg-
lajiem, tagad jūtam atkopša-
nos, atjaunojas darījumi, klienti 
nāk konsultēties par attīstību.

ka esmu skatījies uz dažiem 
notikumiem ar zināmu šausmu 
sajūtu, bet nekad neesmu juties 
nedrošs par mūsu iespējām un 
izredzēm. Tikai vienmēr jātu-
ras pie pamatvērtībām, tās ne -
drīkst aizmirst, un tad jau ir 
jābūt labām beigām agrāk vai 
vēlāk. Jautri gan atcerēties, kā 
sākumgados mums pat nebija 
sava kārtīga bi  roja. Manā 

tisko lietu, pie kuŗām biju 
pieradis ASV, šeit nepietrūkst, 
te tagad viss ir. Man ļoti patīk 
dzīvot Latvijā, būt daļai no 
Eiropas. Bet tuvo cilvēku gan 
pietrūkst. Cenšos ar ģimeni 
reizi gadā aizlidot uz Ameriku, 
ap  ciemot savus radus un drau-
gus tur...

F. K. ... un tiešraidē noskatī-
ties iemīļoto „basketa” vienību 
spēles. Šonakt pat – tā kā rīt ir 
sestdiena, divos naktī ieslēgšu 
TV un skatīšos savas mīļotās 
komandas Ņujorkas Knicks 
spēli. 

L. K. Tagad saucaties LAWIN, 
kas ir kopīga juridiskā firma 
ar lietuviešu un igauņu attie-
cīgajiem birojiem, esat saņē-
muši nozīmīgas Eiropas līmeņa 
godalgas par augstu profe sio-
nalitāti. Un labs piemērs Bal-
tijas valstu sadarbībai.

R. S. Jā, esam Baltijas alianse 
kopš 2004. gada. Mūsu starp-
tautiskie klienti mūs uztveŗ par 
vienu vienotu biroju, kas ap -
kalpo kopīgu tirgu Baltijas 
reģionā. Mums ir kopīgs me  -
nedžments, vienota filozofija, 
neatlaidīga cenšanās uzturēt 
augsto kvalitātes latiņu un laba, 
koleģiāla sadarbība.

Kopā esam spēcīgi un kopā 
varējām viens otram palīdzēt 
pārvarēt krizes posmu ar skatu 
uz nākotni un attīstību.

F. K. Šobrīd jau varam domāt 
par atkalattīstību. Krizes gados 
vajadzēja samazināt darbinieku 
skaitu – kā juristus, tā admi-
nistrāciju. Šoruden domājam 
par paplašināšanos un meklē-
jam gan jaunus juristus, gan 
pieredzējušus speciālistus.

L. K. Jūsu komandā strādā 
pieci ārzemju latvieši – bez 
jums abiem vēl arī Zinta Jan-
sone un Ivars Slokenbergs no 
ASV un Egons Piķelis no An  -
glijas. Vai Lietuvas un Igaunijas 
juridiskajos kantoros arī darbo-
jas viņējie „ārzemnieki”? 

F. K. Nē, šai ziņā esam 
atšķirīgi. Katram no mūsu bi -
rojiem ir savas pozitīvas īpat-
nības, kas ļauj vairot mūsu 
kopējās spējas. Nule Lietuvas 
birojs Viļņas Mākslas mūzejā ar 
lielu vērienu nosvinēja savu 
divdesmitgadi. 

L. K. No sirds novēlu jums 
gūt panākumus turpmākajos 
gados un baudīt profesionālo 
gandarījumu! Bet ko jūs gri-
bētu novēlēt savai valstij un 
latviešiem pasaulē – mūsu sa -
runa taču notiek Valsts svētku 
priekšvakarā.

F. K. Nule notika ASV prezi-
denta vēlēšanas, un Baraks 
Obama savā runā pēc atkal-
ievēlēšanas teica – būsim vie-
noti, turēsimies kopā.

Un ne  zaudēsim cerību. Tas 
viss pilnā mērā attiecas arī uz 
Latviju.

R. S. Jā, nezaudēsim cerību! 
Vajag aizrautīgi izrunāt dom-
starpības, ja tādas ir, un tad 
kopīgi strādāt, lai celtu Latvijas 
labklājību.

Valsts labā mums jābūt 
vienotiem, un ne tikai krizes 
brīžos. 

R. S. Nevar noliegt, ka krizes 
gados nācās strādāt arī ar 
cilvēkiem un uzņēmumiem, 
kam bija problemātiskas situā-
cijas, bija jāglābjas no parā-
diem, jāpārstrukturējas, bija 
strīdi un tiesvedības. Kaut arī 
tādas lietas arī ir advokātu ik -
diena, cerams, ka tās prob le-
mātiskās situācijas, kuŗas radīja 
ekonomiskā krize pieder pa -
gātnei un mēs kā valsts atkal 
ejam uz augšu. 

L. K. Divdesmit gadi firmai 
ir nozīmīgs laiks, īpaši jau nat-
tīstības valstī. Vai aizva dītos 
gadus atceraties ar šaus mām, 
vilšanos, vai nav bijusi vēlēša-
nās „mest plinti krūmos” un 
doties atpakaļ drošībā?

F. K. Nu nē! Varu gan teikt, 

Krišjāņa Ba  rona ielas 
īrētā dzīvoklī „lepnos” 
bagāto ārzemju firmu 
klientus bija drus ku 
neērti pieņemt! Un pir-
mais mūsu lielais klients 
bija – Kellog’s. Amerikā 
to dabūt būtu milzīgs 
panākums! Izlī dzējā   mies 
ar tikšanos, piemēram, 
Romas vies nīcas fuajē, 
Rīdzenē. Vies nīcā Met-
ropole par maksu varē-
jām sūtīt un saņemt 
tālrakstus jeb faksus... 
Mums bija „mo  bilais 
telefons” – tāds paliels 
koferītis, tolaik „ekstra”, 
bet e-pasta ie  spēju nebi-
ja, jo nebija taču tīmekļa. 
Tikāmies un „vedām sa -
runas” sa  vās mašīnās utt. 
Tad no  īrējām pirmo bi -
roju K. Valdemāra ielā 
– tur, kur tagad ir 
Privātizā ci jas aģentūra. 
Izremo ntējām un iekār-
tojām pusi stāva un sa -
rīkojām „atklāšanas bal -
līti...” 

L. K. Vai, dzīvojot un 
strādā jot Latvijas biznesa vidē, 
jums netraucē negātīvisms, kas 
mums te velkas līdzi kā nejauka 
padomju laika aste? Profesio-
nālā skaudība, nīgrums, pie-
mēram?

F. K. Tādu skaudību gan, jā -
saka, neesmu tieši izjutis. Un 
cilvēki ir kļuvuši optimistiskāki, 
lietišķāki un draudzīgāki.

L. K. Un kā, plecu pie pleca 
diendienā strādājot, neesat sa -
nīdušies savā starpā?

R. S., F. K. Laimējies satikt 
labu partneri! Nopietni runā-
jot, esam bijuši spējīgi ieklau-
sīties viens otrā, saprast, kas ir 
svarīgākais.

L. K. Vai nepietrūkst ierastās 
Amerikas vides? 

R. S. To ikdienas vai prak-

Raimonds Slaidiņš
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Latvijas prezidentam un 
Igaunijas prezidentam 

vienota pozicija
Latvijas  prezidents Andris Bēr-

ziņš un Igaunijas prezidents To -
mass Hendriks Ilvess ir vienisprā-
tis par poziciju jautājumos, kas 
skaŗ Eiropas Savienības Daudz-
gadu budžeta būtiskākos jautā ju-
mus. Līdzīgu viedokli sarunās ar 
Bērziņu paudusi arī Lietuvas pre-
zidente Daļa Grībauskaite. Tādē-
jādi, 12. un 13.novembrī dodoties 
darba vizītē uz Briseli, Bērziņš 
pār stāv visu triju Baltijas valstu 
viedokli šajos jautājumos. Prezi-
denti bijuši vienisprātis, ka at  tie-
cībā uz kohēzijas polītiku un 
lauk saimniecības tiešmaksāju-
miem Baltijas valstīm savās po  -
zicijās jābūt vienotām un jāsagla-
bā iepriekš noteiktie mērķi visā 
diskusiju gaitā.

Andris Bērziņš Kohilas pilsētā 
atklāja Latvijas Finieŗa meitas uz-
ņēmuma Kohila Vineer rūpnīcu 
un apmeklēja Igaunijas Mākslas 
mūzeju.

***
Dombrovska izredzes 

kļūt par EK prezidentu 
Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis (Vienotība) savas 
izredzes kļūt par Eiropas Ko  mi-
sijas (EK) prezidentu nevērtē 
augstu. Pagaidām diskusija par 
nākamo EK vadītāju esot pāragra, 
un viņa vārds  izskanējis kopā ar 
citu valstu valdību vadītāju vār-
diem. Tās uzskatāmas tikai par 
“pirmajām pārdomām par temu”. 
“Es nedomāju, ka tā varbūtība ir 
ļoti liela, zinot, cik sarežģītas ir šīs 
sarunas un ietekmes sfairas. Ir 
nosaukti četri kandidāti, un tas 
pašlaik ir minējumu līmenī. Reā -
la kandidātu virzīšana nemaz vēl 
nav sākusies.” Jautāts, kas Latvijai 
būtu lielāks ieguvums - vai viņam 
būt  starptautiskas institūcijas vai 
vietējās valdības vadītāja amatā -, 
Dombrovskis atbildēja, ka šo jau-
tājumu nevēlas detalizēti anali -
zēt. “Bet, ja Latvijas pārstāvim ir 
iespēja būt kādā starptautiski ie -
tekmīgā amatā, tad, manuprāt, 
tas ir jādara.” 

***
Pēteris Ustubs jaunā amatā

Eiropas Savienības Augstā pār-
stāve ārlietās Katrina Eštone 9. 
no  vembrī paziņoja par vairāku 
augstu amatpersonu iecelšanu 
Eiropas Savienības Ārējās darbī-
bas dienestā. Viņu vidū ir arī kād-
reizējais Latvijas diplomāts Pēte-
ris Ustubs (attēlā). Viņš izturējis 
nopietnu konkursu un tiek ie -
celts Eiropas Savienības Ārējo at  -
tiecību dienesta Rietumu un 
Cent rālās Āfrikas direktora amatā.

P. Ustubs šobrīd ir Eiropas 
Sa vienības Attīstības komisāra 
Andŗa Piebalga biroja vadītāja 
vietnieks. Viņa līdzšinējā karjērā 
augstākie amati Latvijas diplo mā-
tiskajā dienestā bija Latvijas vēst-
nieks ES Padomes Polītiskajā un 
drošības komitejā Briselē un Ār -

lietu ministrijas polītiskais direk-
tors. 

***
NEPLP un ĀM seminārs

Nacionālā elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
un Ārlietu ministrija (ĀM) sa  dar-
bībā ar latviešu diasporas institū-
cijām - Eiropas latviešu apvienību 
un Pasaules brīvo latviešu apvie-
nību  12. novembrī Rīgā rīkoja 
se  mināru „Globālā latviešu sa -
ziņas tīkla izveidošana”.

Lai attīstītu tiešāku dialogu ar 
ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem, 
Ārlietu ministrija plāno izveidot 
tīmekļa platformu Globālais lat-
vietis. Ar šādas platformas palī-
dzību iecerēts veicināt ne tikai 
tie šāku dialogu ar ārvalstīs dzī  -
vo jošiem tautiešiem, bet arī iz -
veidot vienotu kultūras telpu, tu -
vinot vai sakopojot portālus ār -
valstīs un Latvijā un arī paredzot 
sadarbību ar sociālajiem plašsa-
ziņas līdzekļiem.

Seminārā savus ierosinājumus 
izteica Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Rolands Lappuķe, 
ārzemju latviešu laikrakstu Laiks 
un  Brīvā Latvija redaktore Ligita 
Kovtuna, Eiropas latviešu apvie-
nības priekšsēdis Aldis Austers, 
kopumā vairāk nekā divdesmit 
se  mināra dalībnieku. Rolands 
Lap puķe norādīja, ka ir plānots 
nevis veidot jaunu tīmekļa portā-
lu, bet, gan, izmantojot pašreizē-
jos sociālos tīklus, veicināt piede-
rību Latvijai un apmainīties ar 
informāciju gan par dažādiem sa -
rīkojumiem, gan arī par darba 
iespējām Latvijā.  

***
Ar traktoru Belarus uz Briseli 

protesta braucienā
Latvijas prasība Briselei ir ob -

jektīvi tiešie maksājumi visiem   
ES lauksaimniekiem, nosakot, ka 
minimālais maksājumu līmenis  
ir vismaz 80% apmērā no ES vi -
dē jā maksājuma, kas ir jāsaņem 
ikvienai ES dalībvalstij, sākot jau 
ar 2014. gadu. Tiešmaksājumi 
Lat vijas zemniekiem patlaban ir 
viszemākajā līmenī ES, nepār-
snie dzot 63 latus par hektaru, bet 
vidējais ES rādītājs ir 266 eiro jeb 
186 lati par hektaru.

Protestējot pret nevienlī dzī ga-
jiem tiešmaksājumiem, Baltijas 
lauksaimnieki rīko protesta ak -
ciju. Ar padomju laika traktoru 
Belarus (MTZ 80) notiek  protesta 
brauciens uz Briseli. Brauciens 
sākās Tallinā, vecpilsētas lauku-
mā. Traktors aplīmēts ar plakā-
tiem, uz kuŗiem rakstīts: - “Vie-
nādus nosacījumus visiem!” - bet 
piekabē ir vairāki īpaši noformēti 
maisi, kuŗos klātesošie var ielikt 
novēlējumus zemniekiem. Lat -
vijā pirmā traktora pieturvieta 
plānota 14. novembrī Valmierā, 
lau kumā pie Valmieras domes 
ēkas.

15. novembrī  plkst. 14 plānota 
traktora piestāšana Rīgā, Doma 
laukumā.

Plānots, ka traktors Briseli sa -
sniegs 22.novembrī, kad notiks 
Eiropas Savienības (ES) galotņu 
apspriede  par ES daudzgadu bu -
džetu 2014.-2020. gadam. 

***
Satversmei -90

Latvijas valsts pamatlikums – 
Satversme tapa divos gados,  pa -
ma tā ņemot tolaik par moder -   
nu uzskatīto Vācijas jeb Veimāras 
konstitūciju, kā arī Francijas un 
Šveices pamatlikumu. Darbs sā -
kās 1918. gada 17. novembrī, kad 
astoņu demokratisko polītisko 
partiju  pārstāvji izveidoja Tautas 
Padomi – topošās Latvijas Repub-
li kas priekšparlamentu, un tas 
lielā steigā pieņēma savu polītis -
ko platformu. Šis akts bija ne vien 
deklarātīvs, bet arī konstitūcio-
nāls dokuments.

Pēc tam Latvijas Republikas  
pa  matlikumu jeb Satversmi iz -
strā dāja un pieņēma Satversmes 
sa  pulce 1922. gada 15. februārī 
tās priekšsēža Jāņa Čakstes va -
dībā. Konstitūcija stājās spēkā 
1922. gada 7. novembrī. Pēc 1934. 
gada 15. maija valsts apvērsuma 
Sat versmes darbība tika aptu - 
rēta, bet ne atcelta. 1941. gada 17. 
jūnijā Lat vija tika okupēta un 
pret tie siski iekļauta PSRS sastāvā.

***
Eiropas Pilsoņu balvas laureāte 
no Latvijas – Rasma Freimane
Eiropas Parlamentā notika 

2012. gada Eiropas Pilsoņu bal -
vas laureātiem veltīts sarīkojums. 
Tajā piedalījās balvas ieguvēji no 
visām ES dalībvalstīm. Viena no 
laureātiem ir arī Latvijas Lauku 
sieviešu apvienības (LLSA) vadī-

tāja Rasma Freimane. Viņu Eiro-
pas Pilsoņu balvai no Latvijas iz -
virzīja EP deputāte Inese Vaidere.

Eiropas Pilsoņa balva ir ikga-
dējs Eiropas Parlamenta apbalvo-
jums par izciliem sasniegumiem 
pilsoņiem, grupām vai apvie nī-
bām, kas ar savu darbību aplieci-
nājuši nozīmīgu apņēmību vei  -
ci nāt dalībvalstu pilsoņu un ie -
dzī votāju savstarpējo sapratni     
un ciešāku integrāciju vai sek -
mēt pār robežu vai starptautisko 
sa  dar bību Eiropas Savienībā.     
Svi nī gā Eiropas Pilsoņa balvas 
me  da ļas pasniegšana Rasmai 
Freimanei notiks 23. novemrī 
Rīgā, ES Mājā.

***
Apsveikums 

Barakam Obamam
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs apsveica ASV preziden-
tu par atkārtotu ievēlēšanu. Ap -
sveikuma vēstulē teikts: „Apsvei-
cu Baraku Obamas kungu, kas ir 
atkārtoti uzvarējis ASV preziden-
ta vēlēšanās. Amerikas Savieno -
tās Valstis vienmēr ir bijušas Lat-
vijas sabiedrotais un partneris. 
Esmu pārliecināts, ka Latvijas     
un ASV attiecības un stratēģiskā 
partnerība arī turpmāk attīstī -
sies, aptveŗot ne tikai polītikas un 
drošības, bet arī ekonomikas un 
izglītības jautājumus.”

***
Nosaka 150 000 parakstu 

slieks  ni referendumu rosināšanai
Saeimas deputāti galīgajā lasī-

jumā pieņēma likuma grozīju-
mus „Par tautas nobalsošanu, li -
kumu ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciātīvu”. Grozījumi no -
saka, ka ar 2015. gadu referen-
dumu rosināšanai būs jāsavāc 
apmēram 154 000 parakstu. Par 
grozījumiem nobalsoja 55 depu-
tāti,  pret bija 38 tautas kalpi.

Saskaņā ar koalicijas atbalstīto 
likumu laikā līdz 2015. gadam 
ini ciātīvas grupai Saeimas atsauk-
šanas rosināšanai pirmajā posmā 
būs jāsavāc 10 000 parakstu. Šajā 
laika posmā pārējo referendumu 
rosināšanas iniciātoriem vajadzēs 
pirmajā kārtā savākt 30 000 pa -
rakstu. Abos gadījumos Centrālā 
vēlēšanu komisija (CVK) pēc tam 
organizēs otro parakstu vākšanas 
posmu, lai abos posmos kopā 
būtu savākti 10% jeb apmēram 
154 000 vēlētāju parakstu, kas 
nepieciešami tautas nobalsošanas 
rosināšanai.

„Igaunīši. bāleliņi, 
naidu cēla Latvijā...”

Latvijas bruņotie spēki ir galīgi 
negatavi cīņai - tie nevar nedz 
aizstāvēt savu valsti, nedz sadar-
boties starptautiskā līmenī, laik-
rakstā Postimees apgalvojis Igau-
nijas drošības jautājumu eksperts 
Kārels Kāss, norādot, ka drošības 
jomā Latvija ir “tukša vieta”. Viņš 
arī atgādina, ka Igaunijas un Lat-
vijas bruņotie spēki, kas pirms 20 
gadiem atradās vienādās starta 
pozicijās, patlaban nonākuši dia-
metrāli pretējās situācijās. Kāss 
brīdina, ka Igaunijas dienvidu 
robeža ir pavisam neaizsargāta. 
Teorētiski, ja izraisītos militārs 
konflikts, Igaunijai, ievērojot ne -
eksistējošo Latvijas armiju, neiz-
bē gami nāksies aizstāvēt savu 
dienvidu robežu. Tādā ieskatā ir 
arī, piemēram, latviešu izcelsmes 
atvaļinātais Zviedrijas armijas ģe -
nerālis Kārlis Neretnieks. Pētīju-
mā par Baltijas valstu aizsardzības 
spējām viņš raksta, ka Igaunija 
jau tagad ir galvas tiesu pārāka 
par pārējām valstīm un pēc da -
žiem gadiem šis pārākums kļūs 
vēl manāmāks.

“Rasma ir apvienības ugunskurs – ar enerģiju, optimismu un 
spēku apveltīta sieviete, kas vada LLSA kopš tās pirmsākumiem 
un ir daudzo ideju un iniciātīvu autore,” par Latvijas laureāti teica 
EP deputāte Inese Vaidere, pasniedzot viņai apbalvojumu

Latvijas Bruņotie spēki Lāčp lē-
ša dienā -  11. novembrī godina 
Latvijas brīvības cīnītājus

Latvijas aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks laikrakstā Postimees 
publicētos apgalvojumus par Lat-
vijas armijas bezspēcību uzskata 
par tendencioziem. Viņaprāt, šis 
raksts ataino cīņu starp dažādām 
polītiskajām aprindām Igaunijā, 
kur, iespējams, viņiem neesot 
pār liecības par izvēlēto bruņoto 
spēku reformu kursu, proti, par 
profesionālās armijas veidošanu.

Igauņu brāļi var neuztraukties 
par savu dienvidu robežu, pēc 
tik šanās komentējot igauņu laik-
rakstā Postimees publicētos ap -
galvojumus par Latvijas armijas 
bezspēcību, žurnālistiem sacīja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
un Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis. Valsts prezidents 
uzsvēra, ka Latvija savas aizsar-
dzības spējas pierādījusi, pieda-
loties NATO misijā Afgānistānā. 
“Man ir visdrošākā pārliecība, ka 
vismaz šajā sfairā mums viss ir 
kārtībā.”

Dombrovskis bija vēl skarbāks, 
aicinot nepievērst pārspīlētu uz -
manību katram avīžu rakstam. 
“Ja konkrētā avīze ir atradusi vie-
nu ekspertu ar šādu viedokli, tā      
ir konkrētās avīzes izvēle. Esmu 
pār liecināts, ka var atrast arī citus 
ekspertus ar daudz vairāk saba-
lansētu viedokli.” Gan Valsts pre-
zidents, gan Ministru prezidents 
piekrita aizsardzības ministram 
Artim Pabrikam, kas apgalvoju-
mus par Latvijas armijas bez spē-
cību uzskata par tendencioziem.

(Turpināts 6. lpp.)
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Latvijas uzņēmēji aicināti 

stiprināt pozicijas eksporta tirgos
Ārlietu ministrija sadarbībā ar 

Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameru (LTRK) organizēja 
uzņēmējdarbības semināru Eks-
porta ABC. Semināra mērķis - 
vei cināt domu apmaiņu par Lat-
vijas uzņēmēju iespējām Dāni -
jas, Somijas un Zviedrijas tirgos, 
kuŗi ir tradicionāli un Latvijas 
eksportētājiem labi pazīstami. 
Eksports uz minētajām valstīm     
ir vairāk nekā 12% no eksporta 
kopapjoma. Latvijā ir liels skaits 
uzņēmumu, kam ir interese mi -
nē to tirgu apgūšanā. Ārlietu die-
nesta ieskatā - lai nostiprinātu 
pozicijas Ziemeļeiropā, Latvijas 
uzņēmējiem ir nepieciešams da -
līties savā pieredzē un zināšanās.

***
Nacionālā bibliotēka  sākusi 

pārcelties uz Gaismas pili 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB), gatavojoties pārcelties uz 
Gaismas pili, sākusi īstenot vienu 
no grāmatu pārvešanas pos miem. 
Līdz šā gada beigām uz grāmatu 
krātuvi Silakrogā paredzēts no -
gādāt ap 200 000 grāmatu. Uz 
jau no ēku līdz tās darbības sāk-
šanai bibliotēkai būs jāpārved ap -
tuveni četri miljoni vienību, no 
kuŗām viens miljons ir grāmatas, 
bet ap trīs miljoni - citi izdevu -     
mi - kartes, attēli, audiovizuālie 
iz  devumi.

***
Tallinā atklāj Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas karšu 
kollekcijas izstādi

Igaunijas Nacionālās bibliotēkas 
telpās Tallinā atklāta izstāde “Li  vo-
nija 16.-17.gs. kartografiskajos iz -
devumos: Ieskats Latvijas Na  cio nā-
lās bibliotēkas krājuma vēr tī bās”.

personas, diplomāti un bibliotēku 
darbinieki.

Kopš LNB dibināšanas tās krā-
jumos glabājas vairāki desmiti 
seno karšu ar Livonijas ataino-
jumu. 2001. gadā tās papildināja 
Daugavas Vanagu fonda Latviešu 
kultūras vērtību krātuves “Strau-
mēni” dāvinājums - krājumā no -
nākusi mācītāja Ringolda Muži -
ka (1914-2000) kollekcija.

***
Noraida prasību 

pret eksprezidenti 
Rīgas pilsētas Centra rajona tie-

sā pilnīgi tika noraidīta partijas 
Par dzimto valodu līdeŗa Vladi-
mi ra Lindermana prasība pret 
bijušo Valsts prezidenti Vairu Vī -
ķi-Freibergu par goda un cieņas 
aizskaršanu un 5000 latu morālo 
kompensāciju. Lindermans pra sī-
bu tiesā iesniedza, pamatojoties 
uz Latvijas Avīzes tīmekļa versijā 
pārpublicēto informāciju, kuŗā 
bija atsauce uz bijušās Valsts pre-
zidentes izteikumu šā gada 13. 
februāŗa LTV raidījumā 100. 
pants. Vīķe-Freiberga Linder ma-
nu esot nosaukusi par „sabiedrī-
bai bīstamu elementu un ekstrē-
mistu”. Eksprezidentes pārstāvji 
Dainis Lasmanis un Romualds 
Von sovičs iepriekš tiesā bija 
skaid rojuši, ka Vīķes-Freibergas 
izteicieni ir jāvērtē raidījuma 
kontekstā, jo tas kopumā bija vel-
tīts Lindermana organizētajam 
valsts valodas referendumam. Tā -
pat viņi uzsvēra, ka informācijas 
pirmavots ir raidījums 100. pants, 
nevis Latvijas Avīze, kuŗā bijušās 
prezidentes viedoklis bija tikai 
atreferēts.

***
Apgrozībā laista tēlniekam 

Kārlim Zālem veltīta 
piemiņas monēta

Latvijas Banka laidusi apgro-
zībā viena lata piemiņas monētu 
“Kārlis Zāle”. Tās grafisko dizainu 
veidojis Krišs Salmanis, kas šo -
gad pārstāvēja Latviju Venēcijas 
biennālē. Monētas ģipša modeli 
veidojusi Ligita Franckeviča. Mo -
nēta kalta Nīderlandes Karalis-
kajā kaltuvē. Tā iekļauta oficiālajā 
Eiropas Savienības dalībvalstu 

Piemiņas monēta “Kārlis Zāle” 
ir likumīgs maksāšanas līdzeklis 
Latvijas Republikā. Monētas 
mak si mālā tirāža – 7000 eksemp-
lāru. Monēta būs nopērkama Lat-
vijas Bankā  un tradicionālās mo -
nētu tirdzniecības vietās – bankās, 
suvenīru un juvelieŗu veikalos. 
Monētas cena Latvijas Bankas 
kasēs – 32,92 lati.

***
Konkursā Mr. World

 startēs puisis no Tilžas
No 10. līdz 24. novembrim 

Ken tā, Lielbritanijā, norisināsies 
starptautiskais skaistumkon -
kurss Mr. World 2012. Tajā pie -
da līsies arī titula ”Misters Latvija 
2011” ieguvējs Kaspars Roma-
novs no Balvu novada Tilžas pa -
gasta (attēlā).

Balvu novada mūzejā Kaspars 
demonstrēja Evitas Kapteines da -
rināto stilizēto tautastērpu, ar ku -
ŗu starptautiskajā konkursā Kentā 
tiks pārstāvēta Latvija. Tērpa au -
tore stāsta, ka ideja par tērpu ra -
dusies, ieraugot latgaļu kareivja  
tērpu kādā 6. klases vēstures grā-
matā un vienlaikus raugoties uz 
fotoattēlu, kuŗā Kaspars sēž uz 
retro motocikla. Tērpa izskats nā -
cis kā zibens no skaidrām debe-
sīm. Šīs bildes sasaucoties ar Kas-
para būtību - viņa vēlmi vecas 
lie tas pārveidot par jaunām, dzī-
votspējīgām un noderīgām lie-
tām. 

***
Balva Gekas filmai

KULTŪRAS ZIŅAS
bijušais Lie pā-

jas Simfoniskā orķestŗa diri ģents, 
šoruden kļuvis par Kauņas Simfo-
niskā orķestŗa galveno diriģentu 
Lietuvā. Kaut arī diriģenta gal-
venais darbalauks šobrīd ir kai-
miņu valstī, saikne ar Latviju nav 
pārtrūkusi. Par to liecina kaut vai 
fakts, ka diriģents kopā ar Kau -
ņas Simfonisko orķestri 18. no -
vembrī sniedz koncertu Jēkab -
pilī, atskaņojot lietuviešu un lat-
viešu mūziku.

 „Lote un 
Mē  nessakmens noslēpums”, kas 
ir Latvijas un Igaunijas kinemato-
grafistu kopražojums, saņēmusi 
augstu novērtējumu Starptau-
tiskajā Čikāgas bērnu filmu fes-
tivālā ASV. Tai piešķirta 2. vieta 
pilnmetrāžas animācijas filmu 
katēgorijā. Kopš pirmizrādes Ber-
līnes Starptautiskajā kinofesti -
vālā „Lote” saņēmusi jau sešus 
starptautiskus apbalvojumus. Či -
kāgas festivālā speciālo balvu sa -
ņēma latviešu režisora Edmunda 
Jansona veidotā animācijas filma 
„Kā lupatiņi mainījās”.  

koris „Minjona” diriģenta Ro -
mā na Vanaga vadībā Starptau - 
tis kajā koŗu čempionātā Ķīnā     
iz  pelnījies augstāko atzinību –     
Pla tīna medaļu un 500 eiro lielu 
nau  das balvu.

„Splen  did Palace” Rīgā notika do -
kumentālās filmas „Pēdējā temp-
ļa chronikas” pirmizrāde. Reži-
sors Dāvis Sīmanis uzņēmis fil-
mu par vienas celtnes – Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas likteni, 
atainojot tās celtniecības gaitu. 
Filma tapusi četru gadu laikā, 
skaidro režisors, galvenā uzma-
nība pievērsta pasaulslavenā ar -
chitekta Gunāra Birkerta ēkas 
projektā iemiesotai vīzijai par tēv-
zemi Latviju. Kaut arī Nacionā -
lās bibliotēkas ēkas būvdarbi vēl 
nav galā, filma, kas, domājams, 
nebūs vienīgā šīs celtnes likteņa 
atainotāja, ir izveidota īstā brīdī. 
Tā piesaista sabiedrības uzma-
nību ne tikdaudz šķēršļiem un 
grūtībām, ar ko saskārušies celt-
nieki, cik izcilā architekta ieceres 
īstenošanai no sapņa un idejas 
līdz Gaismas pils konkrētām ap -
risēm.

***
Normunda Tukiša 

izgudrojums iziet pasaulē

Vai zināt, kas ir lietus slāpētājs? 
Kāds latvietis, mēģinot cīnīties ar 
apkārtējiem trokšņiem, par tā 
izgudrošanu nu guvis starptau-
tisku atzinību. Par savu jaunie ve-
dumu Normunds Tukišs (attēlā) 
dalījies iespaidos  ar saviem drau-
giem, kuŗi pamudinājuši viņu 

rīkoties. Izmēģinājis neskaitāmus 
variantus, kā cīnīties ar trokšņu 
problēmu, viņš kādā izstādē ne -
jauši uzgājis materiālu (tas vizuā -
li mazliet atgādina sūkli), ko iz -
manto ūdens filtrācijai, un uzreiz 
iedomājies – nedaudz pārveido-
tu, to varētu izklāt uz savas palo-
dzes. Un tiešām – kopš tā laika 
lie tus izraisītie trokšņi vairs nav 
sagādājuši problēmas.

Konsultējies ar paziņām, Tukišs 
nolēma pieteikt lietus slāpētāju 
(angliskais produkta nosaukums - 
Quiet Windowsill) nozīmīgajai 
jaun ievedumu izstādei Ženēvā, 
ko viņš pats veselības problēmu 
dēļ apmeklēt nevarēja. Liels bijis 
pārsteigums, uzzinot, ka būv nie-
cības katēgorijā (apbalvojumi da -
lās vairākās katēgorijās), viņš sa -
ņēmis augsta prestiža sudraba 
medaļu un ka interesenti latviešu 
stendu esot tiešā nozīmē  „gāzuši 
apkārt”.

Tukišs saņēmis vairākus piedā-
vājumus no ārvalstīm, taču tirgo-
šanu gatavojas sākt tikai tagad, jo 
viss gads pavadīts dažādu ar pa -
tentēšanu saistītu formālitāšu 
kār tošanā. Parallēli tam viņš pē -
tījis arī trokšņu ietekmi uz ve -
selību, un, izskatot dažādu valstu 
pētījumus, izrādījies, ka pilsētas 
trokšņi atstāj visai nopietnu ie -
spaidu uz organismu un spēj pat 
izraisīt sirds un asinsvadu sli-
mības.  Pētījumos arī pierādīts,   
ka lietus laikā fona troksnis pa -
lielinās par 50% un var sasniegt 
pat 60 decibelus. Par Tukiša iz -
gudrojumu, kuŗa cena varētu        
būt ap 10 latu, ieinteresējusies arī 
kāda ASV veikalu ķēde.

***
Latvijā radīts dizains 

iekaŗo pasauli

Pašmāju mēbeļu ražošanas uz -
ņēmums Rīgas krēslu fabrika 
(RKF)r izpelnījies plašu atzinību 
vietējā un starptautiskā mēroga 
tirgū ar savdabīga un neierasta 
dizaina darinājumiem - ķeblītis 
BLOOM  vai šūpuļzirdziņš ROO. 
Šūpuļzirdziņš (attēlā) darināts      
no vienas saplākšņa loksnes, un 
tajā ir tikai trīs detaļas.

”RKF pēdējā pusotra gada laikā 
ir ieviesusi ražošanā veselu rin - 
du jaunu produktu, kuŗi īsā laikā 
tikuši ievēroti un kļuvuši plaši 
pazīstami. Mūsu ieskatā  dizai-
nam ir izšķirīga nozīme produktu 
pievienotās vērtības palielinā-
šanā,” saka uzņēmuma vadītājs   
A. Circenis.

 Pēc uzņēmuma līdzīpašnieka 
Alda Circeņa veidotā dizaina ta -
pušais ķeblītis  BLOOM ieguvis 
gan nozīmīgo dizaina balvu Red 
Dot Award: Product Design 2012 
Vācijā, gan bronzas godalgu kon-
kursā International Design Award 
2011 ASV.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Izstādi atklāja Latvijas Valsts 
pre zidents Andris Bērziņš un 
Igau nijas parlamenta priekšsēde 
Ene Ergma, Igaunijas Nacionālās 
bibliotēkas direktore Janne An -
dre  so, Latvijas vēstnieks Igaunijā 
Kārlis Eichenbaums un LNB di -
rektors Andris Vilks. Sarīkojumā 
piedalījās citas Latvijas un Igau-
nijas augsta līmeņa valsts amat-

jubilejas un piemiņas monētu 
programmā “Eiropas sudraba 
programma”.

Monētas aversa centrā ir Kārļa 
Zāles portrets no Brīvības pie - 
mi   nekļa skulptūrālās grupas 
“Darbs”,  reversā - viņa veidotā 
Rī     gas Brāļu kapu memoriālā an -
sambļa skulptūra “Ievainotais 
jātnieks I” (attēlā).

Livonija, 1673. gads, G. Merkatora karte

Režisores Dzintras Gekas do -
kumentālā filma “Gvido Zvaigz-
ne” Grieķijā Patras filmu festivālā 
ieguvusi apbalvojumu kā Labā -  
kā dokumentālā filma. Ģimenes 
lo  cekļu, skolas un darba biedru 
atmiņas, filmas un kino doku-
menti  autoriem ļāvuši izveidot 
emocionāli spriegu stāstu par 
savas būtības meklējumiem, mī -
lestību, laika izjūtu un aizrautī -
bu. Filmas autors Agris Redovičs, 
režisore un producente – Dz. 
Geka, operātors - Aivars Lubā nie-
tis,  mūzikas autors – Arvo Perts.

Kadrs no filmas
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Baraks H. Oba-

ma tātad dabūjis 
iecerētos four 
mo    re years. Un 
portālā www.
slate.  com Viljams 
Saletans mierina 
nošļukušos zau-

dē   tājus, norādot, ka Obama pa -
tiesībā esot mērens republikā -
nis, daudz neatšķiŗoties, teik -
sim, no Eizenhauera vai Nikso-
na. Varbūt šāda pieeja būs mie-
rinājums arī lieliskajam Latvijas 
Avīzes feļetonistam Egilam Lī -
cītim, kas 31. oktobrī rakstīja: 
“Mitš Romnij, turam īkšķus!”...

Te gan būtu vērts atgādināt,  
ka prezidents Obama š. g. mar-
tā, nezinot, ka mikrofons ie -
slēgts, klusītiņām pateica Dmit-
rijam Medvedevam, ka pagai-

“Karaganova doktrīnu” īstenojot

dām viņš nevarot strīda jautā-
jumos piekāpties Krievijai, jo 
viņam priekšā ir vēlēšanas. Pēc 
tām viņš būšot pielaidīgāks.

Redzēsim... Tikmēr prezidents 
Putins padzinis savu aizsardzī-
bas ministru Serdjukovu, kas 
iestidzis šaubīgās machinācijās, 
un šo posteni uzticējis savam se -
nam drauģelim Sergejam Šoi gu, 
kuŗš uzaudzis Tuvā pie Mongo-
lijas robežas, konfesijas ziņā ir 
budists (jā gan) un 20 gadu ga -
ŗumā veica ārkārtas situāciju      
un civīlās aizsardzības ministra 
pienākums un pēdējo pusgadu 
bija Maskavas apgabala guber-
nātora amatā. Tagad viņam būs 
jāizskauž nebūšanas Krievijas 
bruņotajos spēkos.

Kremlis neatstāj novārtā arī 
rūpes par t. s. tuvējām ārzemēm 

jeb pēcpadomju telpu. Te pa -  
liek spēkā jau 1992. gadā izstrā-
dātā “Karaganova doktrīna”: 
ārpolītikas eksperts Sergejs Ka -
ra ganovs jau toreiz formulēja 
vadlīnijas, pie kuŗām  vēl tagad 
turas prezidents Putins. Un 
proti: visnotaļ Krievijas labā jā -
izmanto pēcpadomju telpā mī -
to šo krievvalodīgo potenciāls. 
Tiem jābūt ietekmes fakto riem, 
un no šiem cilvēkiem Krie vijai   
ir lielāks labums, nekā būtu tad, 
ja viņi “repatriētos” uz Krieviju. 
Tiem jākļūst par spēcīgu polī-
tisku anklāvu (enclave), un Krie-
vijai allaž jāuzstājas kā kriev va-
lodīgo aizstāvei.

Un, māca Karaganovs, esot 
allaž jāuzsveŗ, ka krievvalodīgo 
tiesības pirmām kārtām ir ap -
spiestā mazākuma tiesības, cil-

vēktiesības pašas par sevi,- tas 
globālos forumos labi skan. 

Portālā www.opendemocracy.
net Džons Besemers savā rakstā 
Towards a greater Putistan? no -
rāda, ka Putins patlaban cenšas 
PSRS kādreizējās t.s. savieno -  
tās republikas aizvilināt prom 
no Eiropas Savienības un radīt 
situāciju, lai šīm jaunvalstīm 
Maskava “aizstātu Briseli un 
Berlīni”, būdama iecerētās Ei  r-
āzijas Savienības centrs. Patla-
ban Kremlis sācis “spēlītes” ar 
Mol dovu, piedāvājot lētāku gā   zi, 
ja Kišiņevā atmestu cerī bu kļūt 
par ES dalībvalsti. Arī Moldovā, 
īstenojot “Karaganova doktrīnu”, 
Kremlis savos nolū kos izmanto 
turienes krievvalo dīgos.

Pēcpadomju telpa vispār ir 
pārāk šaura Krievijas ambīci-

jām, un Pēterpilī oktobŗa bei -  
gās notikušais IV Vispasaules 
tautiešu kongress bija pulcējis 
500 delegātus no 94 (!) valstīm, 
un tajā piedalījās arī 200 dele-
gātu no Krievijas. Nolemts “stip-
rināt partneŗattiecības starp 
krievu kopienām visā pasaulē 
un vēsturisko dzimteni”. Saska-
ņā ar “Karaganova doktrīnu” 
šajā kongresā nolemts “sniegt 
juridisku palīdzību krievva lo   -
dīgajiem Latvijā un Igaunijā”.

Šīs doktrīnas dedzīga piekri-
tēja ir Eiropas krievu alianses 
priekšsēde, Eiropas Parlamenta 
deputāte Tatjana Ždanoka, kas 
Pēterpilī bija ļoti rosīga. Viņa 
Eiropas Parlamentā ievēlēta no 
Latvijas, tāpat kā Inese Vaidere. 
Bet kāda atšķirība! 

Franks Gordons

Manā pasē, kas 
izdota 2004. gadā, 
nav tautības ie -
raksta, un Saeima 
grib lemt, ka tam 
tur nekad nav jā -
būt. Iepriekšējā 
pasē ieraksts „lat-
viete” bija, bet 

šķiet, ka arī nā   kamajā pasē, kuŗa, 
pases derī guma termiņam 
beidzoties, pēc pāris gadiem būs 
jānomaina      ar jaunu, tāda ier-
aksta nebūs. Līdz šī gada pavasa-
rim pasē pēc izvēles varēja 
ierakstīt tautību, taču šī iespēja 
nu ir svītrota. Manā pasē tautības 
ieraksta nav tāpēc, ka savulaik 
jautājumu       par manu tautību 
neviens man neuzdeva un toreiz 
neienāca prātā, ka šī ieraksta 
varētu arī nebūt. 

Šā gada 2. oktobrī Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un ko -
rupcijas novēršanas komisija 
izskatīja likumprojektu „Grozī-
jums Personu apliecinošu do -
kumentu likumā”. Grozījuma 
būtība bija pasu turētājiem dot 
iespēju ierakstīt pasē tautību. 
Komisija pieņēma lēmumu šo 
likumprojektu neatbalstīt. Saei-
mas plēnārsēdē 25. oktobrī,    
kad likumprojekts tika izskatīts 
pirmajā lasījumā, 38 deputāti 
nobalsoja par grozījumu, kas 
paredz tautības ierakstu pasē, ja 
cilvēks to vēlas, 39 deputāti 
nobalsoja pret šo ierakstu, četri 
atturējās, bet pieci deputāti par 
šo jautājumu vispār nebalsoja, 
kaut gan atradās Saeimā. Saei-
mas balsojums sabiedrībā izrai-
sīja krietnu viļņošanos, un šo -
brīd Nacionālā apvienība atkār-
toti ir iesniegusi Saeimā depu-
tātu iepriekš noraidītos grozī-
jumus likumā par personu ap -
liecinošu dokumentu.

Kādi ir to deputātu argumen -
ti, kuŗu ieskatā tautības ieraksts 
pasē nav vajadzīgs? Pirmkārt, 
tiek sacīts, ka daudzviet pasaulē 
pasi uztveŗ kā piederību valstij, 
nevis etniskas izcelsmes aplie-

TIESĪBAS BŪT LATVIETIM
cināšanas dokumentu. Otrkārt, 
Eiropas Savienībā šādas iespējas 
neesot nekur. Par pamatojumu 
tam, ka tautība pasē nav jāraks - 
ta, tiek arī minēti 1927. gada 21. 
aprīlī Latvijas Ministru kabineta 
pieņemtie noteikumi par iekšze-
mes pasēm. Tajos rakstīts, ka ie -
spējas pasē minēt tautību nav.     
Šī iespēja tika atjaunota līdz ar 
Latvijas okupāciju saskaņā ar 
Latvijas PSR Tautas komisāru 
padomes 1941. gada 20. marta 
lēmumu. Savukārt 1992. gada 
pa  rauga pasēs šāda iespēja pēc 
inerces saglabājās.

Interesanti ir ieskatīties Saei-
mas plēnārsēdes stenogrammā, 
jo gan viena, gan otra viedokļa 
aizstāvjiem ir sava taisnība.

Dzintars Rasnačs (VL-TB/
LNN): „ (..)Latvijai ir saistoša 
gan ANO Vispārējā cilvēktie-
sību deklarācija, gan arī spēkā 
esošais likums „Par Latvijas na -
cionālo un etnisko grupu brīvu 
attīstību un tiesībām uz kul -
tūras autonomiju”. Kas tad ir 
rakstīts Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas Vispārējās cilvēktie -
sību deklarācijas 15. pantā? 
„Katram cilvēkam ir tiesības uz 
tautību, nevienam patvaļīgi ne -
drīkst atņemt tā tautību.” Kas ir 
rakstīts likumā? Kas ir rakstīts 
minētajā likumā? Un tas būtu 
ļoti uzmanīgi jāpaklausās vis-
kais mīgākajam tautības ieraks -
ta noliedzējam kollēgam Judi-
nam. Spēkā esošajā likumā ir 
rakstīts, ka katram 16 gadu ve -
cumu sasniegušam Latvijas Re -
publikas pilsonim vai personai, 
kas nav Latvijas Republikas vai 
citas valsts pilsonis un kam 
Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, 
ir tiesības saskaņā ar savu na -
cionālo pašapziņu, - es uzsveŗu, 
saskaņā ar savu nacionālo paš-
apziņu! - un nacionālo izcel -   
ša nos likumā noteiktajā kārtī bā 
uzrādīt vai atjaunot savos do  ku-
mentos nacionālo piede rību (..)”

A. Judins (Vienotība): “Jā, va -
ram ieskatīties tiešām vēsturē.  

Ja mēs paņemam pirmās Latvi-
jas Republikas pases, mēs va -
ram redzēt, ka tiešām bija sā -
kumā rakstīta tautība. Kāpēc? 
Tāpēc, ka 20. gados, kad bija 
jānoteic, tieši kur tā robeža starp 
Lietuvu un Latviju, starp Igau-
niju un Latviju, bija svarīgi sa-
prast, kādas tautības cilvēki dzī -
vo attiecīgajā zemē. Taču, ja mēs 
paņemsim 30.gados izdotas 
pases, mēs vairs neredzēsim tā -
du ierakstu. Par pasēm runājot, 
jāteic, ka es arī atnācu ar do -
kumentiem – ar to pasu kopi-
jām, kuŗas izsniegtas pirms 
50-60 gadiem. Tiešām ir ļoti 
interesanti redzēt, ka tika ieraks-
tīts ne tikai par tautību, bet arī 
par ticību. Arī par izglītību ie -
rakstīja! Piemēram, vienam cil-
vēkam tieši tā pasē rakstīts: 
„Uzdodas analfabēts.” Vai mēs 
gribam tādus ierakstus? Droši 
vien daži grib, jo pilnīgi atbilst 
tam!

Cits piemērs. Toreiz pasē tika 
ierakstīta arī profesija. Vai mēs 
to gribam rakstīt – nodarboša-
nos? Jautājums ir tāds: kas ir 
pase? Paskatīsimies juridiski uz 
jautājumu! Pasē ir rakstīts, ka   
tas ir dokuments, kas apliecina 
personas identitāti. Un jautā - 
ju ms: vai visas identitātes ir jā -
uzskaita? Vai tiešām cienīja-
miem kollēgām gribētos, lai    
viņu izglītība būtu atspoguļota 
pasē? Es domāju, tieši doktora 
grada ieguvējiem – kāpēc gan 
ne? Varbūt tieši tiem, kas jopro-
jām ar vidējo izglītību, negribas. 
Bet tā ir identitāte! Cits cilvēks 
var būt lepns, ka viņš ir vīrs, 
citam lepnums ir saistīts ar no -
darbošanos. Cits varbūt ir lepns, 
ka viņš ir makšķernieks... Mums 
ir vairākas identitātes. Jautā -
jums: vai mēs gribam pasē rakstīt 
visu, kas cilvēkam ir svarīgi?

Nu, es atvainojos, kādam var-
būt vienkārši gribētos zīmēt 
pasē! Vai ļausim tiešām viņam 
tur saulīti uzzīmēt tāpēc, ka vi -
ņam tas ir svarīgi?! Pase ir do -

kuments, un šis dokuments ir 
nepieciešams, lai cilvēku iden -
ti ficētu. Ja cilvēks... (Zālē aug 
troksnis.) Valstij ir šī informā-
cija, un es tiešām esmu ļoti pār-
steigts, ka jautājums par pasi ir 
sajaukts ar jautājumu par cil -
vēka nacionālo piederību (..)”

D. Stalts (VL-TB/LNNK): “Jau 
padomju laikā, izsūtot līvus no 
Ziemeļkurzemes uz lielākām 
pilsētām un iesūtot vietā citu 
no  vadu ļaudis, lībiešu tauta aiz-
vien straujāk zaudēja savu iden-
titāti, ko tik ļoti rūpīgi bijām sā -
kuši kopt Latvijas brīvvalsts 
laikā. Pēc izsūtīšanām vai ik -
viens Ziemeļkurzemē palikušais 
līvs jutās apdraudēts tikai tāpēc, 
ka var atšķirties no kopējās ma -
sas, un tieši to arī vēlējās padom-
ju vara - padarīt visus mūs... 
visus vienādus padomju tautas 
pilsoņus. Cīņa par lībiešu tautī-
bas ierakstu pasē bija lībiešu 
kultūras un nacionālās atmodas 
aizsākums. Toreiz - 70. gadu 
beigās – mans tēvs Dainis Stalts 
un māte Helmī Stalte kopā ar 
lībiešu aktīvisti Emmu Ēren- 
š treiti vāca latviešu inteliģences 
parakstus, lai atbalsta līvus viņu 
centienos iegūt tiesības savu 
tautību ierakstīt pasē. Toreiz, 
nebaidoties no padomju varas 
nosodījuma, parakstījās Ojārs 
Vācietis, Marina Kosteņecka, 
Raimonds Pauls, Visvaldis Lāms, 
Imants Ziedonis, Imants Zem-
zaris, Jānis Liepiņš un arīdzan 
Jānis Peters, kuŗš gan beigās, 
nobīdamies no iespējamām če -
kas represijām, savu parakstu 
atsauca. Kopumā parakstījās ap 
20 inteliģences un 20 līvu pār-
stāvju, kas bija ievērojama uz -
drīkstēšanās tiem laikiem. 

Pēc tam, kad vēstule tika ie -
sniegta Augstākajai padomei       
un partijas Centrālkomitejai, 
sekoja dažāda mēroga aktīvi-
tātes, lai vispār izskaustu lībiešu 
vārdu no aprites Latvijas PSR 
territorijā. Bija arī tādi lībieši, 
kas, riskējot ar deportāciju un 

apcietināšanu, tomēr nepameta 
pasu galdu, iekams nebija pasē 
ieguvuši ierakstu „lībietis”. Starp 
viņiem bija arī mans vecaistēvs 
Oskars Stalts, tālbraucējs kap tei-
nis, kuŗš vienmēr visiem ar lep-
numu rādīja savu pasi un uz -
svēra savu piederību Eiropas 
vismazā kajai tautai. 

Tagad atļaušos nolasīt jums lī -
biešu lielākās nevalstiskās orga-
nizācijas „Līvu savienība” vēstu-
les fragmentu (..):„Pēdējo gadu 
laikā Latvijas Republikas otrā 
pamattauta ir spējusi bagātināt 
mūsu valsts kultūru un nacio-
nālās bagātības ar jūtamu pie -
nesumu: izdotas grāmatas, mā -
cību līdzekļi, lībiešu-latviešu-
igauņu vārdnīca. Pārtulkota lī -
biešu valodā Latvijas Republikas 
Satversme, sarīkoti desmitiem 
kvalitātīvu pasākumu dažādās 
Latvijas vietās, ar mērķi aplie  - 
ci nāt lībiešu kultūras mantoju-
ma unikālitāti un ciešo saikni ar      
lat viešu kultūru un valodu. Visu 
šo darbu veic cilvēki, kuŗu senči 
ir lībieši, un būtu nesaprotami,     
pat pazemojoši liegt iespēju ļoti 
daudziem Latvijas pilsoņiem le -
poties ar ierakstu savā pasē „lī -
bietis”, „lībiete” vai „līvs”, kaut arī 
tas būtu tikai viens ieraksts per-
sonu apliecinošajā dokumentā. 
Tas ir emocionāli svarīgi lielas 
daļas mūsu valsts iedzīvotāju 
pašapziņas saglabāšana.””

Droši vien juristam Judinam, 
runājot par tautības ierakstu 
pasē un sakot, ka pase ir juridisks 
dokuments, nevis nacionālās 
identitātes (un arī dvēseles iden-
titātes) apliecinājums, ir tais - 
nība no formālā viedokļa. Tomēr, 
apzinoties, ka esmu mazas tau-
tas pārstāve un ka lielvarām 
patiesībā vienmēr ir bijis vie n-
alga, kas notiek ar tiem, kuŗu 
skaits nav mērījams miljonu 
miljonos, es gribu tiesības savā 
pasē ierakstīt, ka esmu latviete. 
Jo man ir tiesības būt latvietei.

Sallija Benfelde
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Staunton, 
November 1 
– Represen-
tatives of the 
non-Russian 
republics of 
the Russian 
Federation, 
under the lead-

ership of Tatarstan, this week 
spoke out against the Kremlin’s 
plans to restart Vladimir Putin’s 
regional amalgamation program 
and to legally institutionalize 
“Russian cultural dominance” in 
the country.

At a meeting of the working 
group preparing the Nationality 
Policy Strategy document on 
Monday, they blocked the Krem-
lin on both points, and as a 
result, the draft that emerged is 
“a paper monster,” whose impact 
will depend on whether the 
Russian government will fund it, 
according to Moscow commen-
tator Oleg Gorbunov.

Thursday, November 1, 2012
Window on Eurasia: Non-Russians Block Kremlin on Regional 

Amalgamation and ‘Russian Dominance’

Prieks par rezultātiem

Pols Goubls 
(Paul Goble)

While the non-Russians appear 
to have taken the lead in block-
ing the inclusion of language 
calling for state support of 
Russian cultural “dominance,” 
the Politcom.ru writer suggests, 
they were joined by representa-
tives of predominantly ethnic 
Russian regions in opposing a 
restart for Vladimir Putin’s 
regional amalgamation plans.

Those plans, launched in Pu  -
tin’s first term, were quietly put 
on hold when Dmitry Medvedev 
was president. And as a result, 
Gorbunov says, “the formation 
of the federal districts which 
informally unite subjects of the 
Federation into macro-districts 
did not reach its logical conclu-
sion” in terms of intra-state bor-
ders.

One of the reasons for this out-
come, he notes, is that wealthy 
regions did not want to be 
weighted down by poorer ones. 
But another is that with the res-

toration of elections for regional 
heads, the latter “understood 
that they are becoming ever more 
independent from the center on 
the political plane.”

That is especially the case in 
non-Russian regions in the 
Middle Volga and the North 
Caucasus, Gorbunov writes, and 
“their elites fear that amalgama-
tion would lead to attempts to 
take from them their special 
national status” and that its loss 
would lead to a change in their 
“budgetary relations with the 
center.”

Thus, the commentator con-
cludes, with this document, “the 
federal center has not been able 
to resolve its main task” but 
instead has been limited to “the 
preservation of the current un -
stable balance among the various 
nationalities,” with neither the 
non-Russians nor the Russian 
nationalists getting the kind of 
support they want.

The Kremlin “bureaucrats,” he 
writes, “prefer to move back and 
forth among various ideological 
trends, not giving any one of 
them priority” for long. But “the 
growth of national self-conscio-
usness of ‘the generation of the 
1990s’ in the national republics is 
leading to the radicalization of 
the general political situation … 
and to the appearance of local 
but still unregistered ethno-
national parties.”

This factor is manifesting itself 
in public only “from time to 
time” now, Gorbunov observes, 
but “already by the next parlia-
mentary elections in 2016, it 
could become a factor of the 
political struggle” that the Krem-
lin will have no choice but to 
take even more seriously than it 
does now.

But there are reasons to believe 
the situation may heat up far 
sooner than that. Today’s “Iz  ves-
tia” reports that Duma deputy 

Aleksey Zhuravlev has called for 
the development of a “treaty” 
among all the nationalities living 
in Russia and its adoption by a 
country-wide referendum.

The preparation of such a 
docu  ment after the approval of 
the Nationalities Policy Strategy 
document by Vladimir Putin in 
December in itself would spark 
more debates about the direction 
the country should take and a 
referendum would almost cer-
tainly exacerbate the situation 
still further.

In addition to the ideas men-
tioned above, this debate, “Iz   ves-
 tia” suggests, would include con-
troversies over whether to pre-
vent any reference to ethnicity in 
media reporting about crime 
and migration, the restoration of 
the nationality line in Russian 
passports, and the creation of a 
Ministry for Nationality Affairs 
and the establishment of a pleni-
potentiary for nationality issues.

Vē l ē š anu 
r e   z u l t ā t i 
A m e r i k a s 
Savienotajās 
Valstīs mani 
šogad vis no-
taļ sajūs mi-
nāja – ASV 
prez idents 
B a r a k s 

Obama ieguva tiesības vēl čet-
rus gadus saimniekot Baltajā 
namā. Tas ir būtiski, pirmkārt, 
tāpēc, ka viņa sāncensis Mits 
Romnijs tomēr bija pārāk ne  no-
teikts savā attieksmē: priekš vē-
lēšanu kampaņas laikā viņš mai -
nīja viedokli par 180 gradiem 
gandrīz visos iespējamos jautā-
jumos, piedevām viņš arī pauda 
visnotaļ negātīvu viedokli par 
Amerikas trūcīgākajiem iedzī-
vo tājiem („Es neraizējos par 
ļoti trūcīgiem cilvēkiem, valsts 
viņus aprūpē.”). Otrkārt, es ļoti 
ceru, ka B. Obama nākamajos 
četros gados izdarīs visu to, ko 
solīja pirms četriem gadiem, 
kad viņš tik ļoti iedvesmoja 
Amerikas iedzīvotājus. Piemē-
ram, pilnīgi noteikti ir laiks 
slēgt cietumu Gvantanamo līcī, 
jo tas ir kauna traips visas pa -
saules acīs. B. Obama arī varētu 
būt krietni liberālāks dažādos 
sabiedriskos jautājumos un nu -
dien atjaunot savu toreizējo 
lozungu „Cerības un pārmaiņas.” 
Cita starpā vēlēšanu rezultāti 
nozīmē, ka prezidenta lielākais 
veikums pagājušajos četros ga -
dos – universālas veselības apdro-
šināšanas sistēmas izveidošana 
– vairs nebūs apdraudēts. Tas ir 
lieliski.

Būtiskākais B. Obamas pār vē -
lēšanā gan ir kas cits. Proti, ASV 
tieši prezidents izvirza Aug stā-
kās tiesas tiesnešus. Patlaban ir 

četri AT tiesneši, kuŗi ir vecāki 
par 70 gadiem, un ir iemesls 
domāt, ka vismaz viens vai divi 
no viņiem ies pensijā, un tas no -
zīmē, ka tieši B. Obama un –  
nevis M. Romnijs – izvirzīs nā -
kamos kandidātus augstajam 
amatam. Tas ir svarīgi  gan sa  -
biedriskajos, gan arī polītis ka-
jos jautājumos. Tā, piemēram, 
ir nepieciešams pēc iespējas 
drīzāk atteikties no tiesas pa -
visam nejēdzīgā sprieduma, ka 
uzņēmums ir cilvēks un tāpēc 
polītiskajā procesā var pieda lī-
ties tieši tāpat kā jebkurš indi-
vids. Ko tas nozīmē, to mēs šo  -
gad redzējām visā krāšņumā. 
Kampaņas laikā izdota milzīga 
naudas summa, ļoti lielā mērā, 
„pateicoties” minētajam sprie-
dumam.

Prieks ir liels arī par to, ka pa 
biksēm dabūja Republikāņu par-
tijas vistrakākais spārns, proti, 
tā dēvētā „tējas dzērāju” kustība. 
Misūri un Indianas štatā ASV 
Senāta vēlēšanās zaudēja vīrieši, 
kuŗi bija teikuši neiedomājamas 
aplamības par izvarošanu, tāpat 
vēlētāji ļoti konkrēti noraidīja 
vēlmi pārlieku iejaukties sievie-
tes intimajā pasaulē. Jādomā un 
ļoti jācer, ka „tējas dzērāju” kus-
tība tuvojas savam norietam. 
Cita starpā vērts konstatēt, ka tā 
arī bija par iemeslu ASV senā-
tora Ričarda Lugara zaudēju-
mam Indiānas štatā. Viņš bija 
viens no arvien retāk sastopama-
jiem mērenajiem republi kā ņiem, 
kā arī liels baltiešu draugs. Nu 
viņa vairs Senātā nebūs.

Esmu sajūsmā par atsevišķām 
ievēlētajām personām, it īpaši par 
Temiju Dakvortu manā dzim-
tajā pilsētā Čikāgā. Viņa Kon-
gresā atvietos vienu no radikā-
lākajiem republikāņiem –  Džo 

Volšu. Masačūsetas štatā ievē-
lēta ievērojamā patērētāju tie-
sību aizstāve Elizabete Vorena. 
Viskonsinas štatā ievēlēta Te -
mija Boldvina, cita starpā viņa 
būs pirmā atklāti homoseksuālā 
persona visā ASV Senāta vēs turē. 
Tautas pārstāvju namā kopumā 
tagad būs seši atklāti homo-
seksuāli cilvēki. Kā savā raidī-
jumā pasmaidīja Bils Machers, 
Bārnijs Franks  izvēlējās nepa-
reizo brīdi, kad iet pensijā. Trīs 
štatos vēlētāji apstiprināja vien-
dzimuma laulību tiesības, bet 
Minesotas štatā noraidīja kon-
stitucionālu grozījumu, kas tās 
būtu aizliedzis.

Taču, runājot par lielo polītiku 
Vašingtonā, viegli Barakam 
Obamam nebūs. Tautas pār-
stāvju namu joprojām kontrolēs 
Republikāņu partija, un, ja tā 
nākamajos divos gados uzve dī-
sies tāpat kā iepriekšējos divos 
gados, proti – automātiski teikt 
„nē” visam, ko vēlas valsts prezi -
dents, tad nekas daudz panākts 
netiks. Pirmā reakcija attiecībā 
uz vēlēšanu rezultātiem partijā 
un tās propagandas birojā Fox 
News daudzsološa nebija, bet 
vai nav laiks arī Republikāņu 
partijai beidzot atzīt, ka valsts 
polītika ir pārāk nopietna, lai 
pārlieku spēlētos ar nevajadzīgi 
polītizētām lietām? Bet vai re -
publikāņi to sapratīs? Šķelšanās 
ASV polītikā starp „zilajiem” un 
„sarkanajiem” štatiem tomēr ir 
un paliek ievērojama. Taču vien -
alga, pagājušā otrdienā ameri-
kāņi pierādīja, ka tam tā nav jā -
būt. Saku vēlreiz – prieks par to!

Kārlis Streips
No redakcijas. Redakcija aici  na 

jūs, cienījamie lasītāji, paust arī 
savu viedokli! Kā mēdz teikt – 

strīdos dzimst patiesība.

Būtu derīgi noskaidrot, ko 
Cvetkova domā par 40 000 no -
slepkavotajiem komūnisma ho -
lo  kaustā? Cvetkova ar sajūsmu 
piedalās Uzvaras dienas parādēs 
Rīgā. Šajās parādēs piedalās dzīvi 
palikušie nekad nesodītie ko  mū-
nisma holokausta izpildītāji. Tā -
tad Cvetkova piekrīt tam, ko viņi 
ir darījuši. Jāprasa, lai Cvetkova 
par to atbild savās runās Eiropas 
Parlamentā. Smieklīgas ir Cvet-
kovas briesmīgās bailes ar fanta-
zijām par Daugavas Vanagu na -
cio nālsociālistu tieksmēm. Tagad, 
kad tik daudz Eiropas sociālistu 
valstis sāk ar nacionālsociālismu 
aizstāvēt savu tautu identitāti.

Latviešu leģionāri bija visiem 
priekšā ar ieročiem rokās cīņā 
pret komūnisma holokaustu. Tā 
ir tā pati cīņa, kuŗā ar laiku pie-
dalījās visas pasaules demokra-
tiskās valstis, ieskaitot Amerikas 
Savienotās Valstis. Latviešu leģio -
nāriem ir jānodibina valstiskas 
piemiņas diena un jānodibina or -

Par ko ņirgājas Irina Cvetkova?!

Lūdz palīdzēt

denis – par brīvības cīņām. Cvet-
kovai un viņai līdzīgiem jāpiešķiŗ 
īpašs melnais valstiskais negoda 
ordenis par piekrišanu 40 miljo nu 
upuŗu komūnisma holokaustam 
un tā izpildīšanas vainīgo sar gā-
šanu. Cvetkova danco uz komū-
nisma upuŗu kauliem un ņirgājas 
par tiem, kuŗi kādreiz pret ko -
mūnismu cīnījās.

Gadu simteņiem Rīgā ir val dī-
jušas dažādas svešas tautas. Šo -
dien Rīgā valda naidīgas okupā-
cijas armijas paliekas, lai gan 
Rīga ir latviešu tautas un Latvijas 
Valsts galvaspilsēta. Rīga pārstāv 
latviešu tautu un Latvijas Valsti 
pasaules priekšā. Tāpēc visiem Lat-
   vijas pilsoņiem ir jādod tie  sības 
vēlēšanās balsot par tiem, kas pār -
valda Latvijas galvas pil sētu Rīgu 
un līdz ar to pārstāv visus Latvijas 
pilsoņus visas pasaules priekšā.

Salabot vajadzīgos valsts liku-
mus nav nekāda raķešu zinātne.

Vigo Rauda
Sietlā 

Mēs esam ļoti smagi cietuši 
viesuļvētrā. Mūsu māja atradās 
Staten Island, kas daļēji applūda, 
noslīka 20 cilvēku. Uz mūsu mā -
jas jumta uzgāzās koks, ūdens 
sniedzās pāri otrā stāva palo-
dzēm. Milzīgā ezera vidū atra-
dāmies vairākas dienas. Esam 
zau  dējuši visu, arī automašīnas, 
kas bija novietotas 20 bloku 
tālāk, it kā „drošā zonā”. Mums 
ļoti vajadzīga fiziska palīdzība, 
cenšamies glābt, ko varam, bet 
māja (923 Olympia Blvd.) jā -
būvē no jauna. 

Drēbes mums izdevās izvilkt 
no dubļainā ūdens un izmazgāt, 
bet mazgāšana un ķīmiskā tīrī -
šana izmaksāja $500, tāpēc lū -

dzam tos, kuŗi var atļauties, no   -
sūtīt financiālu palīdzību www.
PayPal.com kontu bucits@hot-
mail.com Mani var atrast Face-
book: Elina Kapostina; tālr.: 
646322571. 

Esam šeit vieni, tāpēc jālūdz 
palīdzība draugiem un sveši-
nie kiem. Jāpērk jaunas mēbeles, 
elektronika, celtniecības mate-
riāli, lietots auto, ar ko pār vie-
toties, varam arī īrēt. Meklējam 
pagaidu dzīvesvietu tuvumā – 
vīram, man un diviem kaķiem, 
kuŗi pagaidām vēl mitinās 
aukstās mājas bēniņos. 

Paldies arī, ja palīdzēsiet ar 
labām domām.

Elīna Kāpostiņa
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N O VA D U  Z I ŅA S

Ir nākusi klajā 
Pauļa Kļaviņa 
jau nā grāmata 
„Gaismas ak  ci ja” - 
liecība par īstu 
spriedzi, lie lām 
sāpēm, ne  parastu 
drosmi un dzie-

dē jošu mīlestību,  ko piedzīvoja 
tie, kas padomju laikā neklu sēja.

Ar ziediem un svecītēm izro-
tātā Latviešu biedrības nama zā -
lē notika mana vectēva Pauļa 
Kļaviņa grāmatas „Gaismas ak -
ci ja” atklāšanas sarīkojums. Sir- 
s nīgā un svinīgā atmosfairā grā-
matā aprakstīto atmiņu autori 
ļāva atnākušajiem piedzīvot sa -
viļņojošus mirkļus, kad tika at -
gādināta nesenā traģiskā vēstu-
re. Ar Ritas Brūveres gādību tika 
vadīta saruna, kuŗā sanākušie 
ģimenes locekļi, draugi, atbal- 
s tītāji un interesenti guva iespēju 
savām ausīm dzirdēt un pašu 
acīm redzēt grāmatas autora 
Pauļa Kļaviņa un viņa meitu - 
Lienes, Ievas, Rudītes; Brūver-
brāļu – Olafa, Pāvila un Daniela; 
Rožkalnu pāŗa – Jāņa un Guntas, 
kā arī Lidijas Lasmanes-Do   ro-
ņinas, Dzidras Liepiņas un Ģe -
derta Melngaiļa gara spēku. Brī-
žiem viņu sejās atspoguļojās 
skumjas, tomēr sarunas caur -
strā voja dzīvesprieks un viņu 
vārdi pauda, kāda neizsakāma 
laime ir mūsu brīvā Latvija.

Būtībā Gaismas akcijas idejas 
pamati radās tajā brīdī, kad mani 
vecvecāki - Paulis un Zeltīte Kļa-

Iznākusi grāmata „Gaismas akcija”

viņi iepazinās ar rumāņu mā -
cītāju Richardu Vurmbrandu un 
viņa grāmatu „Tortured for 
Christ”. P. Kļaviņš raksta: „Kāda 
atbildība par vajātiem laika-
biedriem ir brīvās pasaules kris-
tiešiem, to pateica Richards 
Vurm brands tik skaidri kā ne -
viens cits pirms viņa.” Neviens 
nezināja, ka ar pašas Padomju 
valdības 1969. gadā sponsorētu 
ceļojumu uz Rīgu sāksies ap -
jomīga un bīstama akcija, kas 
ilgs 20 gadus un iesaistīs dau-
dzus cilvēkus...

Gaismas akcijas mērķis bija 
no  skaidrot situācijas, kuŗās pār-
kāptas cilvēku elementārās tie-
sības; attiecīgi vajātajiem un cie-
tušajiem sniegt garīgu un ma -
teriālu atbalstu; „celt gaismā 
tumsības darbus un to darītā -
jus” un izplatīt Kristus vēsti gan 

ar radio, gan literātūras palīdzī-
bu. Ceļojumi uz Latviju, kas bija 
iespējami tikai caur Krieviju, un 
korespondence starp Gaismas 
ak  cijas dalībniekiem pasaulei  
aiz dzelzs priekškara spēja darīt 
zināmus drūmos apstākļus un 
dzīvi padomju Latvijā. Atmiņas 
un arī no čekas archīviem iegūtie 
dokumenti rāda, cik apgrūtino-
ša un bīstama bijusi sadarbība 
starp cilvēkiem. Viņi bija pavēr-
s ti cits pret citu, liekot spiegot, 
nodot un melot. Savstarpēja uz -
ticība bija jānopelna. Tāpēc tai 
bija jo lielāka vērtība.

Grāmata „Gaismas akcija” veic 
vairākas funkcijas, jo šie stāsti 
izglīto, tie iedvesmo un arī dod 
nemieru. Jo top skaidrs, ka viss 
kalpo vienam – šie stāsti tikpat 
labi varētu notikt mūsdienās     
un, visticamāk, arī notiek kādā 
pasaules malā, kuŗas bēdu stāsti 
nenonāk līdz mums.

Ziema lēnām tuvojas, un Gais-
mas akcijas vēsts izplatās. „Nā -
ciet pie Manis visi, kas esat no -
pū lējušies un zem smagas nas-
tas, un Es jūs atvieglināšu!” 
(Mateja 11:28) Šie stāsti ir cerības 
un drosmes liecība. Gaismas 
akcijā iesaistītie cilvēki nevarēja 
zināt, kad un vai vispār mērķis 
tiks piepildīts, taču tas nemazi-
nāja viņu pūles un ieguldījumu. 
Kas toreiz deva to drosmi, gud-
rību un spēku?  Dzidra Liepiņa  
atklāšanā to pateica: „Grāmatā 
viss ir pateikts, lasiet to!”

Amālija Brūvere

Daugavpilī kinoteātrī „Renesanse”, atklāta Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltīto Latgales 
mākslas skolu audzēkņu radošo darbu izstāde „Latvijai!”, kas būs 
apskatāma līdz 30.novembrim.

Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzejā, bērnudārza audzēkņi, 
skolēni, Rēzeknes augstskolas studenti, robežsargi salocīja ap 4000 
sarkanbaltsarkanās lentītes Lāčplēša dienai un 18. novembrim. Mū -
zejā bija sarīkota tikšanās ar topošā patruļkuģa „Rēzekne” krustmāti, 
kultūras darbinieci Inesi Pāvuli, kuŗas tēvs Vladislavs Martini 
pagājušā gadsimta 30. gados bijis radists uz Latvijas kaŗa kuģa 
„Virsaitis”. Klāt bija arī patruļkuģa komandieris A. Gražulis, viņa 
palīgs J. Dābols un mechaniķis A.Sotņičenko. 

Ogrē Goda pilsoņa nosaukums piešķirts paidagogam un 
Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģentam Jānim Zirnim par   
godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai - „Dzīvo ar Lat-
viju, elpo ar Latviju”. Bijis virsdiriģents arī XI Latviešu dziesmu 
svētkos Kanadā un Latvijas virsdiriģents Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu Dziesmu svētkos. 2008. gadā piešķirts Triju Zvaig ž ņu 
ordenis. 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde no 1. no -
vembŗa līdz 20. decembrim izmaksā svētku pabalstu (Ls 1000) 
polītiski represētām personām. 

Kokapstrādes uzņēmums AS „Latvijas Finieris” Kohilas pilsētā 
Igaunijā, klātesot Latvijas prezidentam Andrim Bērziņam, 8. no -
vembrī svinīgi atklāja atjaunoto bērza saplākšņa rūpnīcu. 2008. ga -
dā tā bija pārtraukusi darbu. Rūpnīcas jauda būs 70 000 kubikmet - 
ru gadā. Darba vietas būs 70 igauņiem. Darbību nodrošinās „Lat-
vijas Finieris” meitas uzņēmums Kohila Vineer, kur trīs gadu laikā 
plānots ieguldīt aptuveni 14 miljonus latu. 

Liepājā tiek īstenots Eiropas Savienības financētais projekts, 
kuŗa laikā ostas akvatoriju paredzēts padziļināt līdz 12 metriem,      
bet kuģu kanāli līdz ostai– līdz 12,5 metriem, kas ļaus piesaistīt 
lielākus kuģus un kravu apgrozījumu.

Ludzas slimnīcu apmeklēja žurnālisti no Apvienotajiem Arabu 
Emirātiem (AAE), kuŗus 2008. gadā celtajā modernajā slimnīcā 
īpaši ieinteresēja Viroterapijas nodaļa, kur onkoloģijas pacientu 
ārstēšanā izmanto Dr.habil.med. Ainas Mucenieces izstrādāto 
medikamentu „Rigvir”(Rīgas vīruss). Tas ir iedarbīgs līdzeklis arī 
grūti ārstējamo onkoloģisko slimību (melanoma, aizkuņģa dziedze-
ŗa vēzis) gadījumos. Žurnālisti bijuši arī Rīgas klīnikās, SIA „Rīgas 
rajona slimnīca” Siguldā un citās.

Ludzas Tautas namā apskatāma izstāde par godu Latvijas un 
Amerikas starpvalstu attiecību 90. gadadienai, kuŗas atklāšanā pie-
dalījās ASV vēstnieka vietniece Karina Maklelanda. Izstādē apska-
tāmas vēsturiskas fotografijas, dokumenti un materiāli par abu   
valstu attiecību veidošanos kopš 1922. gada. Līdzīga izstāde apska-
tām arī Dagdas vidusskolā.

Grobiņā, Ālandes upes krastā, pēc daudziem gadsimtiem atkal 
uzslieta kuršu vikingu apmetne, ko izveidojuši Tūrisma kluba 
„Oga” dalībnieki ar palīgiem. Tā būs vēl viena pievilcīga vieta 
tūristiem. Grobiņas pilsētai šogad apritēja 317 gadi. 

Lāčplēša dienā Cēsīs, Lejas kapsētā, atklāja atjaunoto piemi-
nekli ar Mātes Latvijas tēlu 1914. – 1920. gadā kritušajiem brīvības 
cīnītājiem. Piemineklis uzstādīts 1927. gadā, godinot Cēsīs apglabā-
tos divsimt kaŗavīrus. 

Litenē atjaunots ceļa posms, kas ved uz Litenes nometni. Ceļa 
sakārtošanas projektu apstiprināja Lauku atbalsta dienests, dar biem 
piešķīra Eiropas Savienības Kohēzijas fonda financējumu.

Astoņas Gulbenes novada skolas apmeklēja Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta pārstāvji. Viņi pārliecinājās, kā strādā skolu pašpār-
valde, skolēnu padome, interesējās par skolēnu audzināšanas darba 
formu dažādību un mērķtiecīgumu.

Valmieras pilsētas pašvaldība atzīta par efektīvāko Latvijā. 
Konkursu rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis- 
t rija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Valsts kanceleja, Latvijas 
Pašvaldību savienība bija pieteikusi risinājumu tūrisma vadības 
organizēšanai pilsētā. Valmierā tūrisma veicināšanas konsultātīvā 
padome darbojas jau kopš 2009. gada, tajā strādā arī vairāku tuvējo 
pašvaldību tūrisma speciālisti, vietējie uzņēmēji, kā arī izglītības un 
pētniecības virziena pārstāvji.

Ventspilī noris projekts „Neviens nav aizmirsts”, kuŗa mērķis ir 
sniegt atbalstu tiem, kas dzīvo veco ļaužu namos un pansionātos. 
Atbalsts tiek sniegts arī tiem, kuŗi nonākuši grūtībās vai ir ierobe -
žoti savās iespējās.

Lai gan ziema vēl nav sākusies, Ogres nakts patversme ir 
pārpildīta.  Nedēļā tur uzturas caurmērā 118 cilvēki. Bezpajumt-
nieki ir ar mieru nakšņot pat uz grīdas, izmantojot matračus, bet 
savu dzīvesveidu mainīt nevēlas. Patversmes noteikumos ir norādīts, 
ka patversmes telpas pa dienu jāatstāj, tajās var atgriezties tikai 
pievakarē. Izņēmums ir barga sala laiks.

Rundāles novada dome rīkoja uzņēmēju dienu, kuŗā piedalījās 
ne tikai uzņēmēji, bet arī pašvaldību pārstāvji no Dobeles, Jelgavas, 
Kuldīgas un Pakrojas Lietuvā. Viņi apmeklēja Rundāles pili un sako-
poja uzņēmējdarbības veicināšanas idejas.

Bauskas novadpētniecības un mākslas mūzejā viesojās astoņi 
Baltkrievijas mākslinieki. Apmeklējuma iemesls bija pirmā 30 
baltkrievu autoru gleznu izstāde mūzejā. Sadarbība sākās pirms trim 
gadiem plēnērā „Bauskas vasara”.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 7. Konditorejas iz -
strādājums. 8. Pilsēta Anglijas 
DR. 10. Svinīgs sarīkojums ar 
lūg tiem viesiem. 11. Dzīvībai 
bīs tamas vielas. 12. Darījuma 
mie lasts. 16. Graudu malšanas 
blakusprodukts. 19. Nervu šū -
nas izaugums, kas nervu impul-
su novada no šūnas uz izpild-
organiem. 20. Piena produkts. 
21. Apcere. 22. Daugavas pieteka. 
23. Gaujas pieteka. 24. Vingri -

nā jums aktieŗmākslas techni -
kas atīstīšanai. 25. Klejotājtautu 
apmetnes Āzijā. 28. Pārdrošs 
pasākums. 30. Antīkie literā-
tūras un mākslas darbi. 31. 
Grimase. 32. Pilsēta Italijas ZA. 
36. Ierīce novērošanai no aiz -
sega. 40. Zilupes pieteka. 41. 
Fazānu apakšdzimtas putni.      
42. Vergu sacelšanās varonis 
Se najā Romā. 43. Municijas 
veids. 

Stateniski. 1. Sala Vidusjūrā. 
2. Folkloras sacerējumi. 3. Sa -
nešiem bagāta upes ieteka jūrā 
vai ezerā. 4. Katoļu garīdznieki 
Francijā. 5. Riteņu apvalki. 6. 
Krāsns dzelzs rūdas kausēša nai. 
7. Zvirbuļveidīgo kārtas putns. 
9. Zilonis (novec.). 13. Latvijas 
pirmskaŗa flotes ze  m ūdene. 14. 
Tropisks pākšaugu dzimtas koks. 
15. Lietpratējas. 17. Krevete. 18. 
Kaŗa mākslas nozare. 26. 
Budisma paveids. 27. Latviešu 
literātūras un māks las kritiķis 
(1827-1908). 29. Vācijas valdības 
vadītājs. 33. Sabiedriskās pirtis 
senajā Romā. 34. Sengrieķu 
pilsēt valsts. 35. Lokveida 
pārsegumi. 37. Amerikāņu 
gleznotājs (1825- 1894). 38. 
Sīkgrubuļains zīda, vilnas vai 
kokvilnas au  dums. 39. Italiešu 
filozofs (1548-1600). 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 43) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Pļaviņš. 5. 
Šmēdiņš. 9. Vētra. 10. Izmīt. 11. 
Nīderlande. 12. Irbe. 14. Ei  ropa. 
17. Interese. 20. Sabur zīt. 21. 
Valsis. 23. Prec. 24. Štrom bergs. 
28. Saņem. 29. Irāna. 30. Krancis. 
31. Anulēta.

Stateniski. 1. Plēsnieks. 2. At -
ved. 3. Iztur. 4. Švakas. 5. Šķin-
dina. 6. Ērms. 7. Interjers. 8. 
Šno re. 13. Meka. 15. Rubļevska. 
16. Pūrs. 18. Eksistēja. 19. Bīs-
tamas. 22. Robiņa. 23. Panāk. 
25. Brāļu. 26. Reaģē. 27. Šņāc.
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Ne vējš, ne lietus, ne zemā 
temperātūra nekavēja Okupā-
cijas mūzeja pārcelšanos uz 
Raiņa bulvāri 7. Tā noritēja, kā 
paredzēts, 25. oktobrī plkst 11.30. 
To neaizkavēja arī jaunais Ame-
rikas vēstnieks Marks Pekala ar 
kundzi, kuŗiem pirms pārcelša-
nās procesijas ekspozīciju izrā -
dīja un izskaidroja Okupācijas 
mūzeja biedrības valdes priekš-
sēdis Valters Nollendorfs. Tikai 
dienu pirms tam, 24. oktobrī, viņš 
sa  ņēma Pasaules brīvo latviešu 
ap  vienības (PBLA) balvu 2012. 
ga  dā. Tā viņam piešķirta par paš -
aiz liedzīgu darbu Latvijas Oku-
pācijas mūzejā, tā Nākotnes nama 
izveidē, Latvijas vēsturiskās at -
miņas saglabāšanā un skaidro-
šanā Latvijā un ārzemēs. Domāju, 
ka Valters balvu tiešām arī ir 
pelnījis, jo gandrīz jau gadu des-
mitu ir cīnījies ar visādām Rīgas 
un valsts iestādēm un desmitiem 
ierēdņu, lai  beidzot varētu sākt 
Nākotnes nama būvi un mūzeja 
pārbūvi. Pieņemu, ka ne vienu 
reizi vien viņam tas varēja likties 
pārāk gaŗš, sarežģīts un apnicīgs 
process. Man jau sen būtu pieticis 
cīnīties ar Latvijas ierēdniecību 
par tik taisnu lietu kā Okupācijas 
mūzejs. Par šo cīņu varu līdz ar 
PBLA Valteru tikai apsveikt.

Kad Valters Amerikas vēstnieku 
caur ekspozīciju ir izvadājis un 
par latviešu tautas vēsturiskajām 
gaitām informējis, sākam gata-
voties gājienam uz Raiņa bul - 
vāri. Mūzeja priekštelpā parādās 
stumjami rati ar diviem rite - 
ņiem. Parādās vairākas planšetes 
no ceļojošās izstādes, parādās  
baltie plastikas iepirkumu mai -
siņi ar Okupācijas mūzeja logo  
un uzrakstiem, kuŗos pircējiem 
parasti ieliek nopirktās grāmatas 
un citus informācijas materiālus. 

Okupācijas mūzeja Jurģi ar mūziku
Maisiņos ieliek kādu grāmatu vai 
papīra paku un izdala katram pa 
vienam, citam vēl rokās iedod 
Lat vijas karodziņu, citam kaut ko 
citu, bez kā jaunajā vietā nevar 
strādāt. Mūzejā ienāk un tūlīt do -
das uz pagraba stāvu bariņš sko-
lēnu no Rīgas 6. vidusskolas ar 
instrumentiem rokās. Savas sko-
las direktora un orķestŗa diri ģen-
ta Haralda Bārzdiņa vadībā viņi 
vēl notur  ātru mēģinājumu. Uz 
Vēstures stundu atnākusi  paprā-
va klase skolēnu  uzkāpj augšstāvā 
vēl apskatīt lielo mūzeja ekspo-
zīciju, pirms to demontē un  pa 
daļām pārved uz telpām Raiņa 
bulvārī. Tāpēc priekštelpa uz brī-
di ir tā pārpildīta, ka mēs gandrīz 
vairs nevaram apgriezties, bet no 
visām pusēm uzspīd zibspuldzes, 
grozās TV kameras, jo fotografu 
un TV kameru šodien te ir daudz. 
Priekšlaikus iet ārā tomēr ne -    
grib neviens, jo ir auksts un līst.

...un tad laiks rāda noteikto 
stundu. Ir 11.30, kad gājiens jeb 
procesija, kā to šeit mūzejā ir no -
saukuši, var sākties. Gājiens kār-
tojas pajumtē, pirmie ir divi puiši 
ar stumjamiem ratiem, tad Val-
ters Nollendorfs un mūzeja di -
rektore Gundega Michele. Vi -
ņiem, tā pat kā daudziem citiem 
gājiena dalībniekiem, rokās ir 
planšete vai baltais maisiņš. Es 
gandrīz salecos, kad mums aiz 
muguras sapulcējies skolēnu or -
ķestris  ar varenu bungu rībienu 
iesāk maršu, kas ir signāls mums 
uzsākt kustību. Kad, varenā mar-
ša pavadīti, ejam gaŗām Rātsna-
mam, kur  strādā Rīgas dome un 
pilsētas galva Ušakovs, man ne -
gribot skatiens paveŗas uz otrā 
stāva logiem - vai mūs vēro Rīgas 
lielvecākais un viņa divi runči. 
Diemžēl līst, un ilgi augšup ne -
varu skatīties, jo lietus draud aiz-

miglot manas brilles. 
TV operātori un reportieŗi gā -

jienā iet, atpakaļ kāpdamies, jo 
bez mitas fotografē un cenšas 
kaut ko vēl uzzināt. Valters pa -
skaidro, ka rati ir kaŗa laika kur -
ze mnieku bēgļu rati, kad ģime -
ne, palikusi bez zirga, bija spiesta 
savu mantību sakraut rateļos un 
doties bēgļu gaitās. Gundegai 
kāds jautā, kā viņa jūtas, pēc 10 
darba gadiem mūzejā šīs telpas 
atstājot. Un viņa atbild, ka dara to 
ar prieku, lai pēc diviem gadiem 
ar vēl lielāku prieku te atgrieztos. 

Lēnām esam izgājuši cauri Vec-
rīgai, paejam gaŗām Laimas pulk-
stenim, gaŗām Brīvības piemi-
neklim un tad jau esam  jaunajā 
mājvietā. Tur vēl arvien ir augsta 
metlla režģu sēta, kā bija tad, kad 
tur mitinājās Amerikas vēstnie cī-
ba. Nozuduši tikai  lielie cementa 
bluķi, kas it kā vēstniecību no -
sar gāja no terroristu uzbruku-
miem. Aiz durvīm nav tai laikā 
ierasto policistu un nav drošības 
pārbaudes. Mums nav jānodod 
mobilie telefoni, un mēs varam 

brīvi izklīst pa visām tagad mū -
zejam atvēlētajām telpām. Salīdzi-
nājumā ar telpām mūzejā, kur es 
arī pāris gadu nostrādāju, šīs ir 
lielas, gaišas un mājīgas. Grīdse-
gas  kā karaļu namā, varētu pat 
teikt, ka  pamatā tās ir royal blue. 
Viss, kā Amerikā ierasts, tomēr 
Gundega stāsta, ka telpas nav tik 
parocīgas, kā bijis ierasts mūzejā. 
Personāls izkaisīts pa daudziem 
dažādiem gaiteņiem, un šķiet, ka 
Gundega pat nav visai priecīga, 
ka viņa ieguvusi pati savu un tikai 
viņai vienai izmantojamu biroju, 
kas ir gandrīz tik liels, kā mūzejā 
bijis viņai un vēl trim darbinie-
kiem paredzētais, kur turklāt vēl 
pieņemti apmeklētāji. Plašuma te 
tiešām ir diezgan, bet nav tās pār-
redzamības un nav tās tuvības, 
kas bija mūzejā.

Telpu te tiešām ir daudz, tās ir 
gaišas un būs siltas, bet, kā Valters 
saka, ekspozīcijai ne tik piemēro-
tas, kā patiktos. Tomēr te būs arī 
ekspozīcija un 11. novembrī - 
Lāč plēša dienā te atklās pirmo 
pagaidu ekspozīciju. Kamēr mū -

zejs būs šajās telpās, Valters tur-
pinās cīņu, lai  neapstātos  vecā 
mū  zeja pārbūves un atjaunoša -
nas darbi. Mūzeja darbinieku lie-
lākā cerība ir pēc paredzētajiem 
diviem gadiem tik tiešām atgrie z-
ties savā īstajā mājvietā Strēlnieku 
laukumā.

Ievākšanos jaunajā mājvietā 
paredzēts nosvinēt ar vairākiem 
interesantiem sarīkojumiem. No 
12. līdz 18. novembrim notiks 
starptautisks filmu festivāls „Zie-
meļu gaismas stāsti”. Izrādīs fil-
mas, kas pēdējos gados veidotas 
Latvijā un kaimiņvalstīs. Skatī-
tājiem tā būs kā dāvana Valsts 
svētkos – bez maksas. Vēl ir zi -
nāms, ka jaunās pagaidu ekspo-
zīcijas atklāšanā 11. novembrī 
jaunajās telpās piedalīsies arī 
kultūras ministre Žaneta Jaun ze-
me-Grende un 18. novembrī mū -
zeja apmeklētāji atkal tiks sasil -
dīti ar karstu tēju.

Tas nozīmē, ka arī pagaidu 
telpās Raiņa bulvārī Latvijas 
Okupācijas mūzeja darbība ne -
apstāsies. Darbs turpinās, izstrā-
dājot jauno ekspozīciju,  ko atklās 
tikai jaunajās - jau Nākotnes nama 
telpās; tiks izveidotas izstādes      
par jaunām temām vēl pagaidu 
telpās, un mūzejs būs atvērts ap -
meklētājiem tādā pašā apjomā,   
kā tas bija Strēlnieku laukumā. 
Palīdzēsim mūzejam pārdzīvot  
„trimdas” laiku Raiņa bulvārī un 
palīdzēsim viņiem sagaidīt at -
griešanos savās īstajās mājās. Vai-
rāk informācijas par to, kas tiek 
plānots un notiek Okupācijas 
mūzejā, var vienmēr iegūt tīmeklī 
ar http://www.okupacijasmū - 
zejs.lv. Vēlam mūzeja saimei 
veiksmi un izturību.

Astrīda

Foto no Okupācijas mūzeja archīva

Juris Augusts dzimis 1932. gada 
20. novembrī Liepājā. Tēvu zau-
dējis agrā bērnībā. Skolas gaitas 
iesācis 1939. gadā Liepājas 5. pa -
matskolā. Kā jau visiem tā laika 
jauniešiem, kuŗu vecāki devās uz 
rietumiem, arī Jurim bija jāpār-
trauc izglītošanās Latvijā un  jā -
atsāk Vācijā DP nometņu skolās.

Māte strādāja Liepājas dzelzceļa 
darbnīcā, to 1944. gada augustā 
evakuēja uz Vāciju. 1945. gada 6. 
februārī  viņi pārcieta Sabiedroto 
gaisa uzlidojumu Gotas dzelzceļa 
darbnīcai, kuŗā tika nonāvēti 
gandrīz 100 latvieši. Pēc kaŗa Juris  
atsāka mācības. 1950. gadā viņš 
nonāca Austrālijā, kur bija jā  no-
strādā divi līguma gadi, kā visiem 
tā laika iebraucējiem.

1954. gadā Juris  tika iesaukts 
Austrālijas armijā. 1956. gadā 
beidza South Sydney Technical 
College veikalvedības zinībās. Mai-
zes darbu izvēlējās Eric Anderson 
Pty Ltd. par veikalvedi. Beidzis 
Phillips School of managment, Dale 
Carneagie School of salesmanship 
and Managment 8. course.

1957. gadā apprecējās ar Ligitu 
Dzelzainis. Ģimenē ir meita Māra. 
Darbavietas sūtīts,  1965. gadā tika 
iecelts par Justice of The Peace. 
1967. gadā visa ģimene pārcēlās    
uz Indianapoli ASV Indianas pa -

Daugavas Vanagu priekšniekam (2003-2011) 
Jurim Augustam - 90

valstī. Tanī pašā gadā Juris iestājās 
Daugavas Vanagu Indianapoles 
apvienībā. Maizes darbu strādāja 
Audio Electronics par veikalvedi 
un 1980 gadā tika iecelts par vice-
prezidentu. Šajā amatā Juris pa -
lika līdz pensionēšanās laikam 
1996. gadā.

1982. gadā Juris Augusts tika ie -
vēlēts Daugavas Vanagu Indiana-
polē valdē, kur vadīja ārējās infor-
mācijas nozari. 1987. gadā viņu 
ievēlēja par apvienības priekš nie-
ku, un šo amatu viņš gadskār tēji 
veica līdz 2000. gadam, kad  Tika 

ievēlēts par Daugavas Vanagu 
ASV priekšnieku. 1986. gadā Juri 
ievēlēja ASV zemes valdē, kur viņš 
līdz 2000. gadam vadīja informā-
cijas nozari.

Apbalvots ar DV ASV Goda 
raks tu, DV CV Atzinības rakstu un 
DV krūšu nozīmi zeltā. DV ASV 
priekšnieka amatu Juris pār ņēma 
2000. gada 21. maijā un at  kārtoti 
tajā tika ievēlēts 2002. gadā.

2003.  gadā Juris Augusts pārņē-
ma Daugavas Vanagu organizā-
cijas vadību un šo amatu veica     
līdz 2011. gada 31. decembrim, 

turpmāk nekandidējot.
Viņš piedalījās Lestenes Brāļu 

kapu atklāšanā, uzrunājot visu 
Latviju televīzijas tiešraidē. 2003. 
gadā palīdzēja noorganizēt slimo 
leģionāru aprūpi, kas gādā par 
maz kustīgiem un uz gultas gulo-
šiem leģionāriem. Vecajiem vī -
riem tiek piegādātas zāles un cits 
nepieciešamais, kas viņu dzīvi  
dara drusku gaišāku. 2004. gadā 
Juris Augusts apbalvots ar Latvi -
jas Republikas Aizsardzības mi -
nistrijas un NATO piemiņas me -
daļu par pūlēm,  sekmējot Latvijas 
iestāšanos NATO.

2005. gada septembrī aicināts 
piedalīties Rīgas Brāļu kapu valdē 
un šim aicinājumam piekritis. 
2006.gada janvārī Rīgas Brāļu  
kapu komiteja vienbalsīgi ievēlēja 
Juri par savu locekli.

2003. gadā toreizējais aizsardzī-
bas ministrs Ģirts Valdis Kristovs-
kis JUri Augustu  aicināja Kalpaka 
pieminekļa valdē, un viņš šo ai -
cinājumu pieņēma. 

2006. gada 13. jūnijā Juris tika 
ie  vēlēts par Nacionālo kaŗavīru 
biedrības goda biedru, diploms  
un nozīme tika pasniegti  DV 
Cent rālās valdes sēdē Bērzainē.

2008. gada  25. aprīlī Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
apbalvoja Juri Augustu ar Triju 

Zvaigžņu ordeni virsnieka pakā -
pē, pasniedzot ordeni ALA’s kon-
gresā Klīvlandē.  Juris iestājās Lat-
vijas Ordeņu brālībā un tika uz -
ņemts 2009. gada 8. aprīlī. 

2011. gada. 13. septembrī ģe  -
nerāl majors Raimonds Graube 
apbalvoja Juri ar Latvijas Bruņoto 
spēku  Goda rakstu.

Juris Augusts vadīja Daugavas 
Vanagu organizāciju no sirds un 
pašaizliedzīgi gādāja par leģio -
nāru aprūpi un Lestenes Brāļu 
kapiem. Lestenes Brāļu kapu ap -
saimniekošana ir nodota labās ro -
kās, to veic Tukuma novads pēc 
vis labākās sirdsapziņas. Leģionāru 
aprūpei ir likti stingri pamati, un 
tas ir Juŗa nopelns. Netika aizmir-
stas arī ģimenes, kuŗas audzina 
bērnus. Arī polītiskā ziņā Jurim 
vienmēr ir bijusi stingra nostāja. 
Ne velti Baltijas pirmais kanālis, 
kas Latvijā raida krievu valodā, 
Daugavas Vanagu organizāciju 
no   sauca par visietekmīgāko lat-
viešu organizāciju pasaulē.

Visu Latvijas grūtdieņu vārdā no 
sirds sakām paldies par iejutību, 
palīdzību un stingro stāju. Vēlam 
labu veselību un spēku  arī turp-
māk darboties DV organizācijā.

Solvita Sekste,
DV CV Pārstāvības Latvijā 

vadītāja

Juris Augusts Lestenes Brāļu kapos
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KOPĀ AR GUNARU JANOVSKI

Viesnīcas  „Radi un draugi” 
konferenču zālē 27. oktobŗa pēc-
pusdienā kuplā viesu pulkā un 
sirsnīgā gaisotnē norisinājās Gu -
nara Janovska romāna „Purvā” 
atvēršanas sarīkojums. Šo prie-
cīgo notikumu Latvijas grāmatu 
draugiem sagādājis apgāds 
„VESTA-LK” sadarbībā ar di -
zaina darbnīcu „Stencila”. Jaunā 
grāmata iznākusi serijā „Laika 
grāmata”, tā iespiesta Jelgavas 
tipografijā. Prieks par šī izde-
vuma nozīmību un pacilātība 
par izdošanos kopīgiem spē-
kiem paveikt šo darbu bija pa -
matota. Grāmata, kuŗas izdoša-
nu atbalstījis gan Latvijas Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, gan Dau-
gavas Vanagu fonda Notingha-
mas nodaļa ar ziedojumu un 
Izglītības fonds Anglijā ar aiz-
devumu, ir ne tikai cieņas un 
mīlestības apliecinājums autora 
talantam. Tā savā ziņā uzskatā-
ma par pirmpublicējumu, jo 
abas romāna „Purvā” daļas kopā 
izdotas pirmo reizi. Savulaik 
pirmā daļa iznākusi Helmara 
Rudzīša „Grāmatu Drauga” iz -
devumā, otrā lasītājiem bijusi 
pieejama tikai laikraksta Laiks 
lappusēs. Tagad visa Gunara Ja -
novska iecere lasāma „vienos 
vākos”, it kā turpinot rakstnie -  
ka „pārnākšanu dzimtenē”, lai 
viņa darbus varētu novērtēt to 

Izsaku vissirsnīgāko pateicību 
it visiem, kas ierosināja un vei-
cināja Gunara Janovska romāna 
„Purvā” tapšanu, un tiem, kuŗi 
27. oktobrī piedalījās grāmatas 
dzimšanas dienā ar senu drau -
gu siltiem ievada vārdiem un 
iz  justiem dziesmu un dzejas 
priekšnesumiem, tuviem un tā -
liem aizjūras draugiem, Gunara 
darbu cienītājiem, neaizmirstot 
arī mīļos radus.

Paldies par krāšņiem ziediem 
Gunaram un apsveikumiem 
man, pilngadību sasniedzot tai 

PATEICĪBA
pašā dienā. Ziedus, pēc Gunara 
vēlmes, nākamajā dienā abas ar 
manu meitu nolikām Brīvības 
pieminekļa pakājē. 

Sevišķu pateicību vēlos izteikt 
viesnīcas Radi un draugi saim-
niekiem par izrādīto viesmīlī bu – 
telpām un našķiem. Ik rei zi, kad 
ieradāmies Latvijā un pārkāpām 
„mūsu” viesnīcas slieksni, Gunars 
paziņoja: „Nu beidzot esam mā -
jās!” Tā arī šoreiz viņš atgriezās 
mājās – pie savējiem, un to ir ve -
sels pulks. Paldies!

Sarmīte Janovskis-Ērenpreiss

īstenais adresāts Latvijā. 
Sarīkojumu vadīja Ligita Kov-

tuna, vispirms klātesošiem pa -
stāstot par romāna tapšanas ap -
stākļiem, kā arī raksturojot grā-
matas izdošanas ieceri un tās 
īstenojumu. Kā vēlāk piebilda 
Inese Auziņa Smita, kas savulaik 
līdzējusi autoram romāna tap-
šanas gaitā, ideja beidzot izdot 
šo Gunara Janovska darbu ra -
dusies absolūti vienlaicīgi An -
glijā un Latvijā. Par savu ciešo 
draudzību ar rakstnieku runāja 
Zigmunds Skujiņš, viņš ir rak- 
s tījis arī ievada apceri šai jauna -
jai grāmatai. Režisors Varis Bras-
la, kas ar autora svētību uz lat-
viešu teātŗa skatuves uzvedis trīs 
Janovska  romānu varoņus, at -
sauca atmiņā savu iepazīšanos 
un satuvināšanos ar Gunaru. 
Šobrīd Valmieras teātrī top vēl 
viens iestudējums – pēc romā -
na „Balsis iz tumsas” motīviem 
drāmatiķis Alvis Lapiņš sarak- 
s tījis lugu „Klaidoņa lūgšana”,     
un jau decembrī V. Braslas re -
žijā tai gaidāma pirmizrāde.

Sarīkojuma gaitā bija vairāki 
ļoti saviļņojoši brīži. Pirmais – 
kad uz ekrāna ieraudzījām pašu 
Gunaru Janovski Latvijas Tele-
vīzijas veidotā operātora Aivara 
Kalniņa videofilmā. Rakstnieks 
pagājušā  gadsimta deviņdes mi-
to gadu sākumā rokrokā ar dzī-

vesbiedri Sarmīti staigā pa Rīgu, 
apmeklē vietas, kas bijušas dār- 
 g as un nozīmīgas tālajos jaunī  -
bas gados. Izbraucienā ar kuģīti 
pa Daugavu Janovskis pagūst ne 
vien atminēties savu jaunību     
un rakstnieka tapšanas gaitu, bet 
arī pateikt būtiski svarīgas at  zi-
ņas par literāro darbu, par rakst-
nieka un lasītāja attiecībām.

Vēl viens mirklis, kad saviļņo-
juma kamols kāpa kaklā: kad 
Ligita Kovtuna atklāja – esam 
pulcējušies kopā tieši Sarmītes 
Janovskas-Ērenpreiss 75 gadu 
dzimšanas dienā. Un, apsveicot 
jubilāri, zālē skanēja Ingūnas 
Kalniņas dziedātā dziesma, ko 
Gunars savulaik veltījis Sarmī-
tei, - „Tu, mana roze krāšņākā”.  
Cik gan skaisti bija izdevies sa -
vienot divas nozīmīgas dienas – 
Gunara Janovska grāmatas tau -
tā iziešanu un viņa atraitnes 
mūža gadskārtu!  Lai laimīgs 
mūžs romānam „Purvā” ceļā pie 
lasītājiem! Lai pateicība visiem, 
kas veltījuši savus spēkus un 
līdzekļus šīs grāmatas izdošanai 
un atvēršanas svētkiem!

G.S.
 (Foto: Andris Sekste)

P.S. Nākamajā numurā publicē-
sim mū    su grāmatu apskatnieka 
Edu ar  da Silkalna recenziju

Runā rakstnieks Zigmunds Skujiņš. Blakus Gunara Janovska 
pašportrets, ko uz sarīkojumu Rīgā bija paņēmusi līdzi Inese 
Auziņa-Smita. Viņai to savulaik dāvājis Gunars pats

Suminājumus no ”Radiem un draugiem” teica Māris Slokenbergs

Sarmīte svētku dienā

Sarīkojuma viesi no tuvienes un tālienes

Gunars Janovskis filmas ainā
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Jānim Peteram šoruden iznāca 
dzejoļu krājums „Minchauzens  
un kamikadze”, kuŗā sakopoti ti -
kai neatkarības gados sarakstīti 
dzejoļi. Tātad – dzejoļi bez cenzū-
ras acs.Tajos Peters nereti izmanto 
vēsturiskus notikumus, vēsturiskas 
personas, lai pāri laikiem mestu 
lokus no pagātnes tagadnē, raisot 
domas par nākotni. Tēlaina, lat-
viski skanīga un dziļa dzeja rosi -
na domas par mūsu likteņiem. 
Līdzīgā ievirzē ritēja arī mūsu 
saruna, kuŗā viesis vairākkārt at -
kārtoja: „Es esmu dzejnieks.”  

Kā jūtaties pēc jaunās dze - 
joļu grāmatas iznākšanas?

Par šo grāmatu man ir īpašs 
gandarījums gan tāpēc, ka esmu 
to uzrakstījis, gan tāpēc, ka tā ir 
iznākusi. Valtera un Rapas grā-
matnīcā tā vienu brīdi bija pat 
visvairāk pirkto grāmatu vidū. 
Mani tas pagodināja. 

Tad jau šogad iznāca arī 
piedalīties Dzejas dienās?

Es pēdējā laikā gluži uz katru 
ielūgumu neskrienu, bet vis -
pirms Nacionālajā teātrī bija grā-
matas atvēršanas svētki, pēc tam 
piedalījos sarīkojumā Jūrmalas 
kultūras centrā, un man par lielu 
prieku tajā bija daudz cilvēku. 
Tātad mani nav aizmirsuši. Kad 
mēs, manas paaudzes dzejnieki, 
bijām zenītā un kad arī dzejas 
izplatība bija zenītā, bijām pie - 
ra duši, ka cilvēki sarīkojumos 
daudz jautāja. Parastie dzejas 
vakari noritēja divās daļās: pirmā 
bija dzejas lasīšana, otrā – plaša 
un iespējami dziļa saruna ar lasī-
tājiem, kas jautāja par dažādām 
temām, ne tikai par literātūru un 
mākslu, arī par sabiedriskajām 
norisēm, un mazāk drosmīgie 
rakstīja zīmītes ar jautājumiem. 
Man vēl tagad ir saglabājušās zī  mī-
tes ar jautājumiem,  kuŗas va  rētu 
nodot Rakstniecības mū  zejā...

Tātad saņēmāt labu profesio-
nālo gandarījumu?

Jā, bet ne tikai par sevi. Es biju 
skeptiski noskaņots, domādams, 
ka Dzejas dienas ir nomirušas     
un ka tie dzejnieki, kas ir par 
mani jaunāki, mazlietiņ mākslīgi 
uzpumpē šo Dzejas dienu nozī-
mi. Bet tagad es pārliecinājos, ka 
sabiedrībā ( man  bail lietot vārdu 
„tauta”- tas ir kaut kas milzīgi     
cēls un dižens, tās vārdā runāt ir 
grūti) atkal atgriežas vajadzība 
pēc dzejas dzīvā vārda. Arī Dze -
jas dienu organizātoriskā puse 
tagad ir sakārtojusies. 

Tas jau ir ārkārtīgi optimis -
tis ks secinājums! 

Nu, kā mēs skatāmies. Katrs 
skatās no sava skatu punkta. Ir 
tāds radioraidījums „Krust punk-
tā”, uz to zvana klausītāji. Es klau-
sos – viens zvana un apgalvo, ka 
mūsu valsts brīnišķīgi attīstās, 
otrs saka  –  mums viss iet uz galu, 
Latvija izdzīvo savu pēdējo sta -
diju. Kāds nu kuŗam novērojums, 
kāds kuŗam sauklis, gan  perso-
niskais, gan tīri objektīvi sociā -
lais. Es domāju, ka uz notiekošo  
ir jāskatās optimistiski. 

Galvenais jautājums, kāpēc 
gribējās uzzināt jūsu domas   
tieši novembrī: kā šķiet jums, 
vai nav apdzisusi radošās inteli-
ģences sabiedriskā aktīvītāte?

Redziet, mēs, mana paaudze, 
bijām ļoti pazīstami sabiedrībā. 

Paužot patiesību, kas nenonāvē cerību
Dzejnieks  un diplomāts Jānis Peters sarunājas ar Ligitu Kovtunu un Gundegu Saulīti

Pat tie, kas nebija lasījuši nevienu 
Ojāra Vācieša dzejoli, tie zināja, 
ka Vācietis nav inženieris, bet ir 
dzejnieks. Par Imantu Ziedoni 
nemaz nerunājot. Viņa dzejoļus 
arī sākumā nemaz plaši nelasīja 
un nesaprata, bet tad, kad Imants 
sāka runāt par tautas dzīvības 
lietām prozā – grāmatā „Kurze-
mīte”, kaismīgi runādams par     
lietu kārtību, par tradicijām, ne 
tikai par kolchozu dzīves uzla-
bošanu, kā pašreiz viens otrs mē -
ģina apgalvot. Tad sāka lasīt arī 

kau nināti tie, kas neiejaucas dzī-
vē, tāds virziens bija, tas jāatce -
ras.  Imants Ziedonis kopā ar uk -
rai ņu dzejnieku Vitāliju Korotiču 
brauca uz Tadžikiju un abi ko -    
pā sarakstīja aprakstu grāmatu 
„Perpendikulārā karote” – tur 
atkal bija par nacionālās identi-
tātes problēmām. Ziedonim bija 
milzu autoritāte,  arī Mārim Čak-
lajam. Dainis Īvāns un Arturs 
Snips pacēla Daugavpils HES 
problēmu, lai Latvijā atkal neie-
brauktu simtiem tūkstošu mig-

jautā: „Jums visu aizliedza, bet kā 
tad radās tās lielās, skaistās lat-
viešu filmas?” Sestdienās, kad iz -
nāca Literātūra un Māksla, es ik 
nedēļu varēju izlasīt plašu atvē-
rumu ar savu kollēgu dzeju. Pa -
stāvēja zināma sacensība, tagad 
teiktu – konkurence starp dzej-
niekiem. Ja Mārim Čaklajam bija 
skaista dzejoļu kopa, es arī gri-
bēju. Mēs nebijām pārāk skau-
dīgi, cits cita darbus uztvērām 
pozitīvi. Ja bija Imanta Ziedoņa 
kopa, teicām: „Imant, tas dzejolis 
tev ir ļoti labs.” Tolaik nelietoja 
vārdu „ģeniāls”, tik banāli mēs 
nebijām. Teicām: tas ir labi, tas ir 
jauki, teicām – tas ir būtiski. Dzeju 
publicēja gandrīz visos izdevu-
mos, pat Cīņā, kas bija Latvijas 
kompartijas oficiālais izdevums. 
Mēs zinām, ko tas nozīmēja  to -
tālitārā režīmā, bet arī šī avīze 
nevarēja iztikt bez dzejas, acīm-
redzot bija aprēķins, lai nezau-
dētu lasītāju, jo polītiski kokai -    
nie raksti un oficiālie ievadraksti 
nevarēja piesaistīt dzīvu interesi. 

Šī padomju iekārtā iegūtā 
dzejnieku autoritāte un popu-
lāritāte ļāva tieši radoša jiem 
darbiniekiem nostāties Atmo-
das kustības priekšgalā. Jūs, pie-
mēram, aicinājāt dažnedažā -
dus spēkus pulcēties kopā, lai 
dibinātu Tautas fronti. 

 Atceros 1988. gada 30. augus -
tu, kad man bija gods visas Tautas 
frontes atbalsta grupas aicināt uz 
kopāsanākšanu. Sapulcējās visi  
spēki – no komūnistiem līdz      
hel s  inkiešiem, no tā sauktajiem 
„gai šajiem” līdz bijušajiem polīt-
ie  slo dzītajiem.  Lai cik pretru nī-
gas bija nostādnes, visi  vienojās 
par pašu galveno – mums ir jā -
dibina Tautas fronte. Toreiz mēs 
bijām kopā un vēl arī Tautas     
frontes 1.kongresā, kur es lasīju 
pamatreferātu un kad es par 
priekšsēdi visai patvarīgi izvirzīju 
Daini Īvānu. Protams, no mums 
šķēlās nost tie, kas vēlāk kļuva  
par interfronti. Es biju pārņemts 
no tā, cik pacilājošs noskaņojums 
valdīja zālē.  Bet visa sākums bija 
1. un 2. jūnijā inteliģences kop-
sapulcē jeb plēnumā, kur Vulf-
sons teica savu slaveno runu par 
okupāciju.

Tagad bieži mums pārmet,     
ka esam atgrūduši nelatviešus...

Es negribu visu labo un visu 
slikto uzgrūst tādam jēdzienam 
kā „latvieši”. Ja mēs skatāmies 
vēsturē, tur var atrast visu ko. 
Tagad mēs maz  runājam par to 
milzīgo enerģiju un daudziem ta -
lantiem, kas savus spēkus veltīja 
nevis  Latvijas valsts izveidošani, 
bet gan boļševisma nostiprināša-
nai Padomju Savienībā. Tādu 
latviešu bija  daudz, mēs par vi -
ņiem zinām maz, pat vēsturnieki 
nav daudz tos pētījuši. Ja šie spēki 
savulaik būtu atdoti Latvijas cel-
šanai, mēs arī šodien būtu daudz 
citādākā situācijā. Varētu uzdro-
šināties teikt, ka  latviešu tau - 
tības cilvēki ir pārvaldījuši divas 
valstis – Latviju un Padomju 
Krieviju, vēlāk – Padomju Sa  -
vienību līdz 1937., 1938. gadam. 
Eduards Bērziņš, Jēkabs Peterss, 
Lācis, Stučka, Mežlauks, Ru  dzu-
taks, Eidemanis, Ivars Smilga – 
ievērojami padomju valsts dar-
binieki, visi bez tiesas nošauti 
37.-38. gadā. Un viņu vārdi turp-
māk no vēstures tika izdzēsti.  Bet 
šis tautai zudušais spēks  ir jā  ap -
zinās. Tagad dažkārt brīnāmies, 
ka mums daudzās pozicijās iet 
slikti. Šis potenciāls ir nelietīgi, 
nejēdzīgi izmantots, paši cilvēki 
ideoloģiski apmāti un patiesībā 
iznesti cauri. Arī šī gena vēl ir 
dzīva.

Versija, ko dažkārt dzirdam,      
ka latvieši savulaik ir izglābuši 
boļševiku varu, ir tuvu patiesībai. 
Latviešu strēlnieki taču ir pirmās 
rēgulārās Sarkanās armijas daļas. 
Tā saucamā sarkanā gvarde jeb 
sarkanarmiešu krievu daļa bija 
vazaņķi, dezertieŗi – lauzuši savu 
zvērestu, nodevuši gan caru, gan 
tautu un  Dievu. Bet latviešu strēl-
nieku pulkos nebija dezertieŗu  
un diemžēl liela daļa pievienojās 
lieliniekiem. Kas to zina, kā būtu 
ievirzījusies vēstures gaita, ja boļ-
ševikiem nebūtu ļats sarīkot bru-
ņotu apvērsumu? Kā attīstītos 
Krievija? Kad nodibinātos Lat-
vijas valsts? Es esmu dzejnieks, es 
varu fantazēt, kas būtu, ja būtu.

viņa dzejoļus. Mēs bijām sabied-
rībā pazīstami un bijām nobrie-
dinājuši savu statusu psīcholo-
ģiski tik tālu,  ka varas pārstāvji 
sāka ja ne no mums bīties, tad      
ar mums rēķināties. Man ir nā -
cies dzirdēt no Latvijas kompar-
tijas centrālās komitejas instruk-
toriem: „Mēs  pieņēmām tādu     
un tādu lēmumu, bet ko par to 
teiks Ziedonis?” Viņiem bija sva-
rīgi, vai Ziedonis asi neuzstāsies 
pret nolemto. Bet es, protams, ru -
nāju nevis  par Staļina laikiem, 
bet par Brežņeva laiku  un vēlā-
kiem gadiem, kas, protams, arī 
nebija nekādi jaukie, bet pole-
mika jau toreiz bija modē, pa -
domju sabiedrībā rakstnieki      
tika aicināti rakstīt publicistiku, 

rantu un nesabeigtu dabu.
Arī jūsu autoritāte un po -

pulāritāte bija iegūta gan ar 
dzejoļiem, gan ar Raimonda 
Paula dziesmu tekstiem.

Dzejai tolaik bija tādas atbalsta 
disciplīnas, kā, piemēram, dzies-
mas. Pauls rakstīja dziesmas, 
Imants Kalniņš, Mārtiņš Brauns, 
Ivars Vīgners, Uldis Stabulnieks.  
Arī Ojārs Vācietis tika kompo-
nēts. Pašlaik mums nav visu ap -
tveŗošas literārās vides. Tolaik, 
pagājušā gadsimta sešdesmito ga -
du beigās un septiņdesmitajos, 
bija. Kas to radīja? Periodika. Es 
necenšos slavēt padomju laiku, 
bet, ja mēs šo patiesību noklu-
sēsim, tad jaunatne neko nesa-
pratīs. Jau tagad jauni cilvēki (Turpināts 13. lpp.)

Kuršu un jātvingu ceļā
dzintara dzīsla deg,
ceļā, kur izkusa sveķis,
tagad Daugava tek.

Sa-pazīsimies, brāļi,
likteņa vēji sveļ – 
latvieši, igauņi leiši – 
spītīgais Baltijas ceļš.

Te, kur mēs stāvam un gribam,
tā kā vilceni vilks,
tā dziesma, kas mātes pienā,
tālāk par mūžiem ilgs. 

Ziemelis miroņu veļā
dzīvus reiz ieģērba mūs,
kuršu un jātvingu ceļā
atgriezties mājās mum būs – 

somu un ugru, un baltu
ceļā, kas Baltijas ceļš,
dzīsla kā dzintara čūska
naidnieka zobenu dzels.

Kuršu un jātvingu ceļā
zēģelē Tēvzemes vējš,
vilki pret debesīm gaudo,
valoda – akmeni plēš.

Dzintara čūska
Jānis Peters

Jānis Peters sarunas laikā redakcijā
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Tomēr – kā tad ir ar dzejnieka 
uzdevumu?

Lasīju Jāņa Rudzīša grāmatu. 
Tajā pieminēts dzejnieks Andrejs 
Irbe, kas reiz intervējis zviedru 
rakstnieku Eivindu Jūnsonu 
(Eyvind Johnson). Un viņš ir sa -
cījis: „Dzejniekam ir nepiecie-
šams teikt patiesību, bet ne tā,       
ka nonāvē cerību.” Tāpēc es gri -
bu teikt – tā patiesība, kas neno-
nāvē cerību, mums ir jāzin.

Tad  ir kāda smalka patiesības 
robeža?

Dzejniekam tā ir jājūt. 
Kā ar to cerību ir šobrīd, ja 

skatāmies nākotnē?
Uz pagātni var skatīties, bet 

nākotni var tikai pareģot, no -
skārst. Nevar atbildēt vispārīgi: 
būs jau labi vai arī – būs bries-
mīgi, Latvija piedzīvo pēdējo sta-
diju, tā arī nedrīkst. Es domāju,  
ka latvieši 1989.-1990. gadā sa -
spār nojās, dzīvoja illūzijās, un 
pretstatā pastāvošai ideoloģijai 
domājām, ka brīnišķīgi ir tur,     
aiz dzelzs priekškara. Salīdzinā-
jumā ar mūsu īstenību tā, pro-
tams,  bija. Bet, ja šis priekškars     
ar tautas pašas spēkiem tika sa -
lauzts, tad pašu spēkiem jāveido 
līdzīga dzīve tai, kāda ir, nu, teik-
sim, kaut  vai tepat, otrpus Balti -
jas jūras. Kad Tautas frontes ga -
dos bija iestājusies benzīna krize, 
viens dzejnieks man teica: „Angļi 
vai norvēģi mums dos par velti.” – 
Mīļais kollēga un draugs, par   
vel ti nedos! Bet viņš tolaik do -
māja tik „pozitīvi”, visu došot par 
velti. Neko nedos par velti, pa -

šiem jānopelna. Mēs laikam ne -
protam nopelnīt, bet var jau sākt 
filozofēt – varbūt daudz ko jau 
esam nopelnījuši. Tiesa, mēs ne -
esam bagāti, tomēr ir iegūts pil-
nīgi kas cits. Mums ir vaļā robe-
žas, un tas ir viens no galvena-
jiem iekaŗojumiem, jo tā ir brīvī-
ba. No vienas puses – liela nelai-
me, cilvēli brauc projām. Bet, ja 
mēs gribam būt Eiropas Sa  vie-
nībā, mums jābūt tik izglīto tiem, 
vai arī tiem, kas ir izglītoti, vaja-
dzēja plašāk skaidrot: ka mēs ne 
tikai deleģēsim daļu savas ne  at-
karības visai lielajai Eiropas ūni-
jai, bet mūs sagaida arī  brīvā  iz -
ceļošana un brīvais darba tirgus, 
pēc kā tik ļoti alkām.

Ir publicēts tāds pētījums,      
ka 42% Latvijas iedzīvotāju vēl 

Paužot patiesību, kas nenonāvē cerību

joprojām ir ieskats, ka viņiem 
arī neatkarības apstākļos vai rāk 
labumu jāsaņem no valsts…  
Vai tas nav infantili?

Es domāju, tā arī ir to piecdes-
mit okupācijas gadu domāšana. 
Tā mainās ļoti lēni, pat jauni 
cilvēki, kas ir augši un veidojušies 
jau mūsu neatkarības gados, do -
mā ļoti līdzīgi padomju cilvē-
kiem, kas visur redzēja valsti. Pri-
vātiniciātīvas nebija pašos pa -
matos. 

Bet vai brīvais darba tirgus 
tagad neapdraud mūsu dzīvo 
spēku?

Mēs esam iedomājušies, ka ne -
drīkst braukt prom no Latvijas. 
Kāpēc?Tā arī ir viena psīcholo-
ģiska kļūda. Vai tāpēc, ka jāmīl      
tā zeme, kuŗā esi piedzimis? Nav 

obligāti, ja runā tā prāgmatiski   
un mazliet ciniski. Var jau mīlēt, 
arī nedzīvojot šeit. Ja mēs paši 
aicinājām pievienoties Eiropas 
Savienībai, tad vajag tās sekas vai 
nu baudīt, vai pārciest. Kāpēc 
viens dakteris nevar strādāt par 
labu algu Vācijā? Iestājoties Eiro-
pas Savienībā, mēs balsojām arī 
par latviešu daļēju izklīšanu.  

Arī tad, ja Latvijā paliktu uz 
pusi mazāk iedzīvotāju un puse 
no tiem – latvieši,  arī tad tā būtu 
tauta, kas nav nozudusi no ze -
mes virsas. Es tīšām saasinu, es 
esmu dzejnieks. Arī tad latviešu 
valoda pastāvētu, skolas būtu, 
tikai jautājums – kādā tautību 
okeanā mēs peldētu paši savā 
zemē. Es to nenovēlu, es to negri-
bu. Bet tā ir brīva pārvietošanās. 
Un Eiropas Komisijas priekšsē-
dim Barrozu jau izspruka vārds 
„federācija”, tas nozīmē –  augstā-
kajā vadībā šis variants ir pārru-
nāts. Mēs „šūmējamies” par tau-
tības ierakstu pasē, arī tas ir viens 
no simptomiem, ka mēs ejam uz 
federāciju. Es pats esmu par to,   
kā bijis līdz šim, – lai katrs dara, 
kā grib, - raksta vai neraksta tau-
tību. Manā pasē ir ierakstīts, ka es 
esmu latvietis. 

Tātad mūsu nākotne būs Ei -
ro pas valstu federācijā?

Skatāmies, kas tagad pasaulē 
notiek.   Ja ir Amerikas Savienotās 
Valstis, Krievija, Ķīna, – lielas im -
pe rijas, vēl Latīņamerikas valstis. 
Kas atliek Eiropai kā mazai ter-
ritorijai ar mazām valstīm? Jā -
rada sava lielvalsts. Citādi  nemaz 

nevar būt – daļa valsts neatkarības 
ir jāziedo, mēs taču neesam viena 
noklīdusi, nosalusi maza zvaig- 
z nīte debesu izplatījumā, kas spēj 
pastāvēt viena pati, par spīti vi -
siem Jupiteriem.  

Kā tad, apzinoties šo gaitu, 
svinēsim 18. novembri?

Šitā vien! Karogi jau divi mums 
ir. Arī divas himnas – Eiropas un 
Latvijas. Pase ar diviem uzraks-
tiem – Eiropas Savienība un Lat-
vijas Republika. Vēl tikai nav par 
svinamo dienu pieņemts Eiropas 
Savienības dibināšanas datums. 
Mēs nevaram uzvesties tā – būt 
Eiropas Savienībā, gribēt saņemt 
Eiropas labumus un  gausties, ka 
daļa cilvēku brauc prom no Lat-
vijas, lai  strādātu  citās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. Atliek vai 
nu būt šai Savienībā, izpildīt no -
teikumus un pieņemt par labu     
šo situāciju, vai stāties ārā. Bet 
mēs esam jau iekšā!  Es jau arī, 
mīļās, negribu, ka Latvijā paliek 
maz latviešu, ka brauc projām, 
bet es neesmu tikai dzejnieks, 
esmu arī  reālists. Piemēram, Ei -
ropā nopelnītā nauda nonāk arī 
Latvijā, vismaz izbraukušo ģime nēs.     

Kā tad mums, šeit Latvijā  pa -
likušajiem, turēties?

Tikai katram savos spēkos.
Ko jūs tuvajos Valsts svētkos 

varat novēlēt  Latvijas valdībai 
un likumdevējiem?

Lai nāka majās vēlēšanās viņi 
balso par tādiem cilvēkiem, no 
kuŗiem iznāktu laba Saeima, kas 
savukārt izveidotu brīnišķīgu val-
dību! 

(Turpināts no 12. lpp.)

Starorīga.lv
Kā zilenes skrien lampu virknes mūŗos,
un brūklenes slīd atpakaļ kā zīds,
dziļš atvars Daugavā vērpj atblāzmu kā buras,
zaļš vilnis vilina uz jūrām tiltus līdz.

Balts zibens kupolā un sudrabs lēktu pusē,
sirds izmisums ir mākslinieka triepts
gaišs aizlūgums par dzīvībām, kas klusē,
par karogu virs pils, kas neatriebts.

Pār Daugavu šais gadusimtos gaŗos
nes mūsu bērnu Lielais Kristaps vēl,
un staro Rīga, staro Rīga, staro,
un staro Rīga mūžīgi.lv

Jānis Peters

Pārlasot gads-
kār tējās PBLA sē -
des norises Rīgā, 
konstatēju, ka ne -
kas tā īsti nav 
mai nījies, kopš 
PBLA valde pir-
mo reizi pēc Lat-

vijas neatkarības atjaunošanas 
1991. gada novembrī pulcējās 
Rī  gas pilī, lai uzklausītu torei-
zējās Latvijas valdības „atskaites”, 
pieņemtu virkni rezolūciju un 
dotos pie Brīvības pieminekļa 
fotografēties vēsturiskai kop-
bildei.

Arī 2012. gada PBLA sēde 
sekoja ierastajam formātam.  
Bija labi pārdomāta priekšsēža 
runa, Valsts prezidenta un Mi -
nistru prezidenta cieņas aplie -
ci nājumi un labo nodomu rezo-
lūcijas, kas atspoguļo mūsdie-
nīgas problēmas Latvijā, un to 
atbalss latviešu diasporā. Kā 
parasti, šai sēdei bija gandrīz ne -
manāma rezonance Latvijas 
presē.

Un tomēr – kaut kas bija mai-
nījies. Cerību pilnā apziņa par 
tautas nacionālo atmodu, kas 
iezīmēja 1991. gada PBLA sēdi, 
ir pārvērtusies šaubās par nacio-
nālas Latvijas spējām pastāvēt. 
Tieši tāpēc Jāņa Kukaiņa brīdi-
nājumam - „Šeit, pie Baltijas jū -
ras, ir mūsu tautas Alamo” - va -
jadzēja pacelties kā trauksmes 
zvanam Latvijas baznīcu torņos 
un sabiedrībā.

Dažas dienas pirms PBLA sē -
des atklāšanas trauksmes sig-
nālu ieskandināja arī  bijušā 
Kneseta deputāta Josija Ahi-

Mūsu Alamo
meira (Yossi Ahimeir) raksts  
laikrakstā Jerusalem Post: „Maza 
valsts zaudē savu identitāti”, kas 
ieguva minimālu plašsaziņas lī -
dzekļu ievērību un - nekādu 
reakciju no valdības un inteli-
ģences aprindām. Izraēlietis ir 
saredzējis un pateica to, ko lat-
vieši neredz un baidās paust. 
(Raksta saīsinātu versiju lasiet 
mūsu laikraksta nākamajā nu -
murā! – Red.)

Komentējot situāciju, kāds  
latviešu ārsts saka: „Mana Lat-
vija ir zaudēta. Latvija nav gri-
bīga kaut ko darīt krievu plūdu 
novēršanai.”

PBLA sēdē Jānis Kukainis pa -
teica, ka Latvija ir latviešu pē -
dējais bastions, kas ir jānosargā. 
Bet no kā?

Latvija ir jānosargā no pašiem 
latviešiem un viņu pārkrievo-
šanās tendencēm, kas pieaug 
proporcionāli krievu investīci-
jām Latvijā un Krievijas ārpo - 
lī tikas centieniem transformēt 
krie vu kopienu Latvijā par spē-
ku, kas spējīgs sekmēt Krievijas 
ārpolītiskās intereses un atgūt 
zaudēto ietekmi bijušajā pa -
domju varas telpā.

Tā ir skarbā reālitāte, ar kuŗu 
saskaŗamies šajās novembŗa pe -
lēki drūmajās dienās, kad latvju 
tauta piemin Lāčplēša dienu un 
18. novembri. Svētku drānās 
tērpušies, mēs piespraužam sar-
kanbaltsarkanās lentītes pie krū-
tīm, noliekam ziedus pie Brī-
vības pieminekļa, iededzam sve-
cītes Rīgas pils sirmajos mūŗos 
un savu mājokļu logos un no -
skatāmies krāšņo salūtu Dau-

gavas krastos. Pēc tam mēs aiz-
triecam savu nacionālo pašap-
ziņu aizkrāsnē, kur tā var atkal 
mierīgi gulēt vismaz līdz 4. mai-
jam vai nākamā gada Dziesmu 
svētkiem.

Honkongas bijušais guber-
nātors Kristofers Patens reiz 
teica, ka kristalldzidri prin - 
cipi un ideāli, kas veido un 
stip rina sabiedrību, ir jāaiz -
stāv pat tad, kad barbari ir pa -
zuduši no pilsētas vaļņiem, jo 
vēsture mums māca - barbari 
vienmēr, vienmēr atgriežas. 

(Izcēlums mūsu – red.)
Nacionālās identitātes un     

paš apziņas aizstāvība ir nevis 
vienas - svētku dienas rotājums, 
bet gan tautas mūža ieguldījums 
tās pastāvēšanā.

Barbari ir atgriezušies pie Rī -
gas vaļņiem - skarbi, pļāpīgi un 
svešā mēlē runājoši, nevis iz -
smal cināti, pieklājīgi un attu -
rīgi, kā latviešus raksturo Izraēlas 
deputāts. Un latvieši jau ir pa -
vēruši vārtus viņu ienākšanai 
valstī. Latvijas „Alamo” nevar 
no  sargāt nedz latviešu diaspora, 

nedz PBLA, nedz NATO, nedz 
Eiropas Savienība. To var nosar-
gāt vienīgi un tikai Latvijā dzī-
vojošā tauta, kuŗai drosmīgi, 
vienbalsīgi, vienprātīgi un at -
kārtoti jāpasaka pie vārtiem stā-
vojošiem barbariem, kā to da -
rīja Kārlis Ulmanis: „Šai mūsu 
Valstij, Latvijai, vajaga būt lat-
viešu valstij!”

Tā būtu lielākā dāvana, ko 
Latvijā dzīvojošā tauta varētu 
dāvināt Latvijas valsts dibinā-
šanas 94 gadu atceres dienā!

Vaira Paegle
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Izskalots kuteris un motorlaiva netālu no Glimmer Glass tilta; tas ir vecākais tilts 
Ņudžersijā, celts pirms 122 gadiem

Ielu malās krājas bojāto mantu kalni Viss, kas palicis pāri no liela koka

Riteņbraucēji pielijušās ielās Briellē

Laima Dzene zem nokrituša koka Ņudžersijā
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Mēs dzīvojam 15 minūšu 
gā jiena attālumā no Manaskva-
nas (Manasquana) upes ietekas 
okeanā. Upes kreisajā krastā ir 
Manasquana, labajā – Point 
Pleas ant plūdmale. Grūti vārdos 
izteikt, ko viesuļvētra tur noda-
rījusi – vējš, ūdens un smiltis 
visu pārvērtis līdz nepazīšanai. 

Naktī no 28. uz 29. oktobri ne -
parasti stiprs vējš svilpa un auro-
ja, nolauza koku zarus, izgāza 
kokus ar visām saknēm, tā ka tie 
nokrita pāri ceļiem, mājām, au  -
tomašīnām un iekārās vados. 

Postaža Atlantijas okeana piekrastē Ņudžersijā
Mūsmājas otrais stāvs, sevišķi 
tornītis, nodrebēja pie katras spē -
cīgākas vēja brāzmas. Šķita, ka sā -
kusies zemestrīce. Kaimiņmājā 
uz iebrauktuves krakšķēdams, ar 
lielu troksni nogāzās lielākais 
koks mūsu apkārtnē, ar saknēm 
izraujot dziļu bedri ietvē, kas 
tūlīt pieplūda ar ūdeni. Tādu 
skatu bija daudz visur. 

Pirmdien, 29. oktobrī, vējš no -
rima un, kaut arī smidzināja, ie  -
dzīvotāji staigāja un vēroja, kas 
noticis. Neviens vairs nesmaidīja! 
Uz ielām, māju jumtiem, pagal-

mos, dzelzceļa sliedēm – visur 
koku kritalas, ceļi applūduši, mo -
torlaivas un kuteŗi izsviesti kras-
tā un pat uz ceļa. Visur briesmī-
ga postaža! Pazuda elektrība, bet 
gandrīz pie katras mājas sāka 
rūkt laikus iegādātie ģenerātori. 

Mūsmāja arī palika bez gais-
mas, pārstāja darboties apkure, 
ledusskapis, pārtrūka tālruņa sa -
kari, atslēdzās internets. Vienu 
diennakti izsalušies, sakravājā-
mies, paņēmām līdzi kaķīti Nuri 
un braucām uz Leikhorstu (La -
kehurst), kur vecļaužu ciematā 

mazi, pelēki putniņi ar raibu 
krūtežiņu un skatās tieši acīs… 
Pabēru viņiem maizes druskas.

Ievācāmies ar Nuri savā Putnu 
dārza namiņā, iztīrījām, uzposām, 
ieliku vāzē baltas gladiolas, vie-
tējā Shop Rite sapirkāmies pro-
duktus. Siltumā un gaismā jutā-
mies tīri omulīgi, kaut arī bez 
televīzijas un tīmekļa. Man bija 
jāuzraksta Laikam stāsts par Val-
 frīda Spunteļa 90 gadu jubileju, 
bet dators nedarbojās. Paldies Bo -
risam Mangoldam par palīdzību, 
viņš varēja tīmeklim pieslēgties. 

jiņas jumta malu, nenodarot ne -
kādu postu ne jumtam, ne auto. 
Piesardzības dēļ automašīnu at  -
brīvojām no smagajiem zariem, 
un Maija to novietojā drošākā 
vietā, jo pāri žogam vēl karājās 
divas draudīgas egles. Tiesa gan, 
piesnigušie koki izskatījās pasa-
kaini skaisti!

Atceroties, ka pirms vairākiem 
gadiem rudens aukā pamatīgs 
koka zars saplacināja mūsu sep-
tiņvietīgo dodžu, jāteic – šoreiz 
esam tikuši cauri sveikā!

Saulainā 8. novembŗa rītā ap -

Cedar Glen dzī-
 vo daudz latvie-
šu. Viņi šo vietu 
iesaukuši par 
Putnu ciemu. 
Mums arī tur ir 
maza mājiņa. Es 
ciemu saucu par 
Putnu dārzu un 
nevis tāpēc, ka 
tur visām ielām 
ir putnu nosau-
kumi, bet tāpēc, 
ka tur patiešām 
no rīta līdz va  ka-
 ram svilpo, či  vi-
na, vītero visādi 
putniņi. Ap bro -
kastlaiku uz pa -
lodzes notupjas 

Sākām jau pierast un iedzīvo-
ties jaunajos apstākļos, arī Nuri, 
bet 7. novembŗa pēcpusdienā sā  ka 
ķepēt lietus ar sniegu, un brītiņu 
vēlāk jau sniga pamatīgi. Zeme 
ātri vien pārklājās ar baltu segu, 
koku zari zem sniega smagās nas-
tas līka arvien zemāk un zemāk. 
Ik pa brīdim varēja dzirdēt lūs-
tošo koku krakšķēšanu. Izdzir-
dusi grabēšanu pie loga, steidzos 
raudzīt, kas noticis? Kā tad! Lie -
lais koks, ko viesuļvētra tikai pa -
gāza, nu visā savā diženumā gu  -
lēja uz mūsu „miera ostas” jumta, 
apsnigušos zaru pirkstus atspiedis 
pret loga rūti! Kaimiņos dzīvo 
Maija Braunfelde, virs viņas auto 
nogāzās bagātīgi apsnidzis koks, 
par laimi galotni atslējis pret mā -

staigāju piesnigušo Putnu dārzu 
un redzēju, ko sniegputenis var 
izdarīt vienā naktī. Ciems atgā-
dināja bēdu ieleju – visur nolū-
zuši koki un zari, vairākām mā -
jām sagandēts jumts, ciems pali-
cis bez elektrības, tikai putniņi 
nepārtrauca čivināt un daži pen-
sionāri teica: It is funny! 

Ramona Kļaviņa ļoti bēdājās, 
ka viņas kuplajam vītolam nolū-
zuši visi zari, bet Bruno Dzenis 
laikam vēl nebija pamanījis, ka, 
viņa lievenim uzkritušais prie-
des zars sabojājis notekas.

Briellē tikmēr elektrība bija at -
jaunota. Atkal sakravājām man ti -
ņas, paņēmu kaķīti klēpī un de  vā-
  mies atpakaļ uz okeana piekrasti.

 Laima Dzene
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Pie Salas baznīcas

Pirms divām nedēļām tele-
vīzijā un laikrakstos ziņoja, ka 
no Karību jūras Džaimaikas 
dienvidos Ņujorkai un kaimiņu 
pavalstīm tuvojas viesuļvētra 
Sendija. To nosauca par simt 
gados spēcīgāko viesuļvētru, 
taču tāpat pirms gada tika dē -
vēta vētra Irēna. Vietējās val-
dības iestādes mudināja, lai pie -
nācīgi gatavojas. 

Dabas neuzvaramais spēks
Steitenailendā zaudēja savas 
mājas ar visu iedzīvi. Ziedojumi 
iekšpilsētas dievkalpojumā tiks 
nodoti plūdos cietušajiem. Ņu -
jorkas draudzes priekšnieks 
Andrejs Lazda un viņa dzīves-
biedre Anna Lazda palīdzēja 
Sarkanā Krusta darbiniekiem 
Steitenailendā izdalīt nepiecie-
šamās mantas plūdos cietuša-
jiem. 

virs paisuma ūdens līmeņa. 
Toreiz dārzu piebēru ar zemi, 
lai izveidotu mākslīgu kalnu. 
Citi kaimiņi manam piemēram 
nesekoja. Izrādījās, ka ūdens 
pacēlies 11 pēdu virs paisuma 
līmeņa, manas mājas pirmais 
stāvs bija sauss. No jumta no -
rauti dakstiņi, dārzā bojāti aiz -
sargmūŗi, aizskalotas terases, 
bet kopumā postījumu samērā 

Federal Emergency Manage-
ment Agency pārstāvji 7. no -
vembra vakarā atveda benzīn-
tanku uz slimnīcu, kur atkal 
sastājās gaŗa rinda, lai gan pūta 
stiprs vējš un sniga. Negribēju 
palikt uz ceļa dziļā sniegā un 
devos mājup, kur auksts un 
tumšs. Bez elektrības neatlika 
nekas cits, ko darīt, kā doties 
pie miera jau pulksten astoņos.

lai tiktu ievērota kārtība. Ņu -
jorkā tagad pāŗa datumos ben-
zīnu var dabūt tie, kam auto 
plāksnes numurs beidzas ar 
pāra ciparu, nepāŗa datumos – 
ar nepāra. Rindas, vienalga, ir 
gaŗas. 

Māsas bērni atkal iet uz skolu. 
Viņi stāsta, ka klasēs daudz 
jaunu skolēnu no piekrastes 
ciemiem, kur skolas ēkas bo -

Krietni cietuši arī Long Island 
Jewish Medical Center darbi-
nieki. Manas kollēgas dr. Vikijas 
Fīgenas māja Longailendā Great 
South Bay krastā ir pilnīgi sa -
grauta. Viņa meklēja patvēru-
mu, kad pirmajā stāvā ūdens 
jau bija trīs pēdas augstu. 
Piebraukušie ugunsdzēsēji tei -
kuši, ka viņai ir pēdējā izdevība 
doties projām, jo ūdens ceļas 
arvien augstāk un viņiem vairs 
nebūs iespējams atgriezties. 
Nākamā dienā Vikija aizbrauca 
uz savu māju un redzēja, ka 
pirmajā stāvā, kur atrodas vir-
tuve un vannas istaba, visas 
mantas aizskalotas. Merija Beta 
Makmenusa (Mary Beth Mc -
Manus) slimnīcā strādāja visu 
vētras laiku un tikmēr no  dega 
viņas māja Breezy Point, Kvīnsā 
līdz ar 110 citām mājām.

Long Island Jewish Medical 
Center nesen uzcelta jauna 
sieviešu slimnīca un atbrīvo  tās 
ginekoloģiskās nodaļas telpas 
vēl brīvas. Izrādījās, ka ap -
mēram 400 slimnīcas strādnie -
ku zaudēja savas mājas, un 
viņus nometināja tukšajās pa -
cientu istabās ar visām ģime -
nēm. Viņi tur uzturēsies, līdz 
atjaunos savus īpašumus.

Ūdens pārplūdināja Battery, 
Holandes un Midtown tuneļus, 
burtiski paralizējot Ņujorkas 
publisko transportu. Midtown 
tuneli atvēra tikai 9. novembrī. 
Visur lielas rindas pie benzīna 
stacijām, apmēram tāpat kā 
pirms 40 gadiem Oil Embargo 
laikos. Sestdien, 3. novembrī 
pulksten piecos sāku stāvēt 
rindā un tikai pēc piecarpus 
stundām varēju iepildīt deg-
vielu, samaksājot 50 dolaru 
skaidrā naudā. Pēc tam devos 
uz Ņudžersijas jūrmalu apska  tīt 
vasaras māju. Pa ceļam visur 
redzēju gaŗas automašīnu rin-
das pie degvielas uzpildes 
stacijām. Braucot baiļojos, ko 
ieraudzīšu. Pirms divdesmit ga -
 diem tēvs ieteica celt māju, lai 
pirmais stāvu būtu 12 pēdas 

maz. Kaimiņi nebija tik laimīgi, 
viņiem mitras visas dzīvojamās 
istabas mēbeles, auto zem 
ūdens. Ceļa malā visur rēgojās 
izmestu mantu kalni. 

Sestdienas rītā, 3. novembrī, 
ieradās apmēram piecdesmit 
Dienvidkarolīnas baptistu drau-
dzes locekļu, vedot līdzi motor-
zāģus. Viņi palīdzēja kaimi-
ņiem sakārtot dārzus, iztīrīt 
mājas, kā arī pabaroja plūdos 
cietušos. Tāda rīcība aizkus ti-
nāja. 

Jūrmalā elektrības vēl nebija, 
atgriezos Longailendā, jo 4. no -
vembrī man atkal bija dežūra 
slimnīcā. Pie mums atveda 
slim niekus no Manhatanas Bel-
vjū slimnīcas, kur nebija elek-
trības. 

Salas baznīcā 3. novembrī 
dievkalpojums tika atcelts, jo 
draudzes locekļiem trūka ben-
zīna. Ceļi pat dienas vidū bija 
patukši. 

Ņujorkā 4. novembrī bija jā -
notiek maratonam, bet to atcē-
 la burtiski pēdējā brīdī, 1. no  -
vembrī, jo pilsētas galva Maikls 
Blumbergs secināja, ka iedzī-
votājiem nav ne spēka, ne arī 
garastāvokļa, lai rīkotu tāda 
mēroga sacensības. Protams, 
žēl sportistu, kuŗi atbrauca no 
tālām zemēm, tostarp Latvijas 
maratoniste Jeļena Prokop ču-
ka. Iespējams, viņa atkal cerēja 
iegūt pirmo vietu sieviešu sa -
censībās. Iepriecināja, ka daži 
sporstisti tūlīt iesaistījās palī-
dzības darbos.

Ņujorkai 7. novembrī tuvo jās 
jauna vētra – Northeaster. Vēl 
aizvien daudziem nebija elek-
trības. Longailendā sniega bie-
zums sasniedza pāris pēdu. 
Atkal lūza koki kopā ar elek-
trības vadiem, mājās tumšs un 
auksts. Māc. Laris Saliņš ziņo, 
ka Salas baznīcas parkā nolūzuši 
daudzi skaisti koki.

Skolas slēgtas jau divas ne -
dēļas, jo skolotāji netiek uz 
darbu benzīna trūkuma dēļ, 
tāpat slimnīcu darbinieki. The 

Benzīna trūka vel ilgi pēc 
vētras. North Shore Health 
System ir apmēram ducis 
slimnīcu, arī Long Island Jewish 
slimnīca. Syosset slimnīcā pie 
ambulances garāžas slimnīcu 
darbiniekiem bija iespēja sa -
ņemt benzīnu. Ceļi vēl nebija 
notīrīti, kad 4. novembrī no 
rīta braucu 45 minūtes uz šo 
slimnīcu pēc degvielas. Priekšā 
jau bija gaŗa ārstu un žēlsir-
dīgo māsu rinda. Gaidīju trīs 
stundas, līdz pulksten vienpa d-
smitiem, kamēr pienāca mana 
kārta. Sākumā man gribēja dot 
benzīnu tikai par 30 dolariem, 
bet, kad pateicu, ka esmu brau-
cis tālu ceļu, dežurants apžēlo-
jās un ielēja man degvielu par 
50 dolariem. Pacienti mani jau 
gaidīja. 

Pie benzīna stacijām bieži 
izceļas strīdi, policisti dežūrē, 

Toronto pensionāru saietu 
1. novembrī atklāja valdes 
priekšniece Valija Briksne. Sa -
rīkojumu nozares vadītāja Lie -
ne Martinsone paziņoja, ka 
šoreiz saieta dalībniekiem būs 
iespēja noklausīties Dzidras 
Avenas referātu par netikumi-
em tautasdziesmās, un atzinīgi 
novērtēja referentes darbu 
apvienībā.

Dz. Avena attaisnoja savu 
šķietami nepatīkamo temata 
izvēli, norādot, ka tikumus var 
īsti novērtēt, ja tos pretstata 
netikumiem. Tautasdziesmās 
visvairāk pieminētais netikums 
ir pārmērīga alkohola lietoša-
na. Netrūkst arī tautasdziesmu 
par nesaticību ģimenē, brutā-
litāti, mantkārību un seksuālo 

Referāts par netikumiem 
tautasdziesmās

izlaidību. Ne jau visas tautu-
meitas godam valkāja vaina-
dziņu. Referente paskaidroja, 
ka nav vēlējusies izcelt negātī-
vo, bet gan parādīt, ka mūsdie-
nu morālās un ētiskās sadzīves 
problēmas nav nekas jauns, bet 
gan gadsimtiem ilgas.

da

Labojums
Pensionāru saietā „Karnevāls 

Čaka Rīgā” 25. oktobrī, par 
kuŗu rakstīts Laika 42. numura 
15. lappusē, dzejoļus „Tango”, 
kā arī „Savādā meitene” un 
„Būs jau labi” deklamēja Maija 
Ķuze. 

da

Okeana piekrastē Ņudžersijā, 
Steitenailendā, Bruklinā un 
Long ailendā dzīvo diezgan 
daudz latviešu. Mēs, tāpat kā 
vietējie amerikāņi, sākam ga -
tavoties. Tika ienestas iekšā va  -
saras mēbeles, sagādāts dze -
ŗamais ūdens, baterijas u. tml. 
Dzīvoju Longailendā apmēram 
sešas jūdzes no jūras, bet man 
ir arī vasaras māja ziemeļos no 
Atlantiksitijas Little Egg Harbor 
krastā. Strādāju Long Island 
Jewish Medical Center, un man 
bija jābūt darbā jau krietni 
pirms vētras, tāpēc nepaspēju 
aizbraukt un nodrošināt vasa-
ras māju pret postījumiem At -
lantijas okeana piekrastē (Jersey 
Shore). Par laimi, to izdarīja 
kaimiņi un radi.

Pirmdienas rītā, 29. oktobrī, 
Sendija bija klāt. Skolas un 
daudzas darbavietas tika slēg-
tas. Slimnīcas darbiniekiem bija 
jāgatavojas vētras upuŗu uz -
ņem šanai. Strādāju slimnīcā 
visu laiku, kamēr plosījās vie -
suļvētra. Pūta stiprs vējš, un lija 
spēcīgs lietus, bet vislielāko 
postu nodarīja vētras atnestie 
okeana viļņi visas piekrastes 
gaŗumā no Cape May līdz 
Long ailendas galam – tika aiz-
skalotas mājas un koka pastaigu 
celiņi. Cieta daudzi latvieši. 

Longailendas skaistajā jūr-
malas pilsētiņā Longbīčā no -
postīta Māras Vilciņas māja, 
tajā dzīvot vairs nevar. Māra 
mitināsies Salas baznīcā, kamēr 
māju atjaunos. Longbīčā dzīvo 
arī Kerno ģimene. Viņu pag-
rabs pieplūda ar ūdeni, plūdos 
cieta viens auto, un vēl tagad 
nav elektrības. Viņi brauca maz-
gāties un sasildīties pie drau-
giem uz ziemeļiem, bet atpakaļ 
devās pirms pulksten sešiem. 
Longbīča ir sala, un sešos va -
karā tilts tiek pacelts un, lai 
sargātos no zagļiem, nevienam 
uz ceļa nav atļauts atrasties. 

Nelaimējies vairākiem jaun -
iebraucējiem Ņujorkā. Dažas 
latviešu ģimenes Bruklinā un 

jātas.
Par vētru un tās sekām daudz 

tika ziņots Latvijā. Katru dienu 
zvana un e-pasta vēstules sūta 
Latvijas radi un draugi, kuŗi 
uztraukušies par mums. Tie, 
kuŗi dzīvo tālu no jūras, nevar 
iedomāties, cik postījumi lieli. 

 Ņujorkas draudze vāc ziedo-
jumus, lai palīdzētu cietušo 
latviešu ģimenēm. Ziedojumus 
var atvilkt no ienākumu sum-
mas, par kuŗu jāmaksā nodokļi. 
Čeks jāizraksta: Latvian Ev. 
Luth. Church of NY ar piezīmi 
Sandy un jānosūta: 4 Riga Lane, 
Melville, New York 11747. 

Papildinformāciju var atrast: 
http://www.facebook.com/
HelpLatviansAffectedbySandy

Daudziem austrumu pie -
krastes iedzīvotājiem normālas 
dzīves nebūs vēl ilgi.

 Dr. Eriks Niedrītis
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Trimdas Draudzes nams bija 
uzposts izstādei. Jau lejas stāvā 
pie sienām bija Lilijas Klucis 
audumi. Tādi bija arī pie lielās 
zāles sienām. Uz skatuves un 
galdiem bija viņas keramikas 
darbi, dominēja tautiskās vāzes. 
To glazūra spīdēja un laistījās 
kā tādi latviski gaismekļi.

Lielāko gaismu, tomēr ienesa 
pati māksliniece. Te vietā būtu 
tautas dziesmas vārdi, ka, ie -
nākot māmuliņai, „tūdaļ gaiša 
istabiņa”.

Izstādes ideja un izkārtojums 
bija Aijas Kusiņas un viņas pa -
līdžu veikums.

Izstādi atklāja Trimdas drau -
dzes priekšniece Sarma Puriņa. 
Par mākslinieces dzīvi dažus 
interesantus skicējumus deva 
mākslinieces māsas meita un 
krustmeita Māra Kalniņa. Vēl 
bija citi apsveicēji un ziedi.

Mūsu laiku avīžu rakstītājiem 
labāk veicas izteikt negācijas un 
kritiku. Uzslavai un cildināju-
miem it kā pietrūkst vārdu. Ar 
Liliju Klucis ir tieši pretējais, te 
pozitīvie apzīmējumi paši stājas 
rindā. Un kā ne? Cik vēl ir pa -
saulē tādu cilvēku, par kuŗiem  
varam teikt, ka tie reizē ir 102 
gadus veci un 102 gadus jauni?

Savā īsajā, bet skaidri dzir-
damā pateicības runā (bez mik-
rofona un pastiprinātājiem) māk -
sliniece atzinās, ka, skatoties uz 
savu darbu klāstu, pašai sevi 
jāpārliecina, ka visi tie ir viņas. 
Viņa teica, ka vērojot dabu, 

LATVISKĀ DAIĻUMA VAIDELOTE
Lilijas Klucis mākslas darbu skate Bostonā

saredzams – tajā nekas neno-
veco, bet vienmēr top kas jauns. 
Arī viņa savos darbos vienmēr 
meklējusi un mēģinājusi atrast 
ko jaunu. Varbūt tieši šajos jau-
 numa meklējumos ir viņas pa -
nākumu atslēga.

Lilijas Klucis divas gara mei-
tas ir audumi un keramika. 

Kat  rā audumā ir ieausts un 
katrā māla veidojumā ir iede-
dzināts kāds latviskuma sim-
bols. Izstādītie darbi bija tikai 
daļa no viņas mūža veikuma. 
Daudzi viņas darbi aizceļojuši 
tālu aiz Bostonas robežām. Bieži 
mēdz jautāt, cik tad nu viens 
cilvēks var paveikt? Lilijas Klu-

cis gadījumā jāsaka – ļoti daudz. 
Lai to sasniegtu, nepietiek ar 
talantu, meistarību, formas un 
krāsu izjūtu, nepieciešama ir 
disciplīna, darba mīlestība un 
čaklums. Varbūt pat tāda latvis ka 
spīts, jo, darbojoties ar au  ša nu 
un apstrādājot mālu, ne viss no -
rit pēc mākslinieka vēlēšanās. 

Tāpat viņai neatbilst teiciens, 
ka pravieši savā zemē netiek 
cienīti. Nebūs daudz latviešu ģi -
meņu Bostonā un tās priekš-
pilsētās, kur nebūtu kāds no 
Klucis kundzes daiļdarbiem. 
Cieņu apliecināja arī šīs izstā-
des prāvais apmeklētāju skaits. 
Par Klucis kundzes dzīves stilu 
jau ir rakstīts, ka tad, kad vai -
rums cilvēku no atvilktnēm 
velk ārā siltas drānas, Lilija vēl 
arvien peldas jūrā. Tāpat Trim-
das draudzes baznīca dziesmu 
grāmatās ir viņas austās un dā -
vinātās prievītes. Un Bostonas 
baznīca nav vienīgā. Vēl atgā-
dinājums, ka pirms gadu des-
mitiem viņa ar savu dzīves 
biedru atrada zviedru celto baz-
nīcu, kur tagad mājo latviešu 
Trimdas draudze. Zināmu sa -
kri tību var atrast ar viņas kris-
tīto vārdu. Viņa bijusi aktīva un 
visu mūžu atbalstījusi skautu 
un gaidu kustību, kur orga ni-
zācijas simbols ir lilija. Arī par 
viņas mūžu varētu teikt, ka tas 
bijis kā lilijas zieds, kas zied un 
zied, un nenovīst. Mūžīgā jau-
nība ir mīts. Tādas nav. Bet 
2012. gada novembŗa pēcpus-
dienā, veroties Lilijas Klucis 
mākslas darbos, bostoniešiem 
bija iespēja piedzīvot jaunības 
un daiļuma mūžīgumu, saņemt 
labestību mākslinieces rokas 
spiedienā un acu skatā, lai ne -
kad neaizmirstu tikšanos ar Bos-
 tonas latviskā daiļuma Vaideloti.

Ivars GaliņšLilijas Klucis izstādes atklāšanas dalībnieki. No kreisās: Aija Kusiņa, Ruta Sniķeris, Māra Krūmiņa 
un Sarma Puriņa. Priekšā māksliniece  keramiķe un audēja Lilija Klucis

Dziesmu svētkos Milvokos 
tirdziņā daudzu lasītāju interesi 
piesaistīja jauna grāmata – Viļa 
Indes angļu valodā tulkotā Jāņa 
Raiņa luga „Zelta zirgs” – The 
Gol den Horse. To varēs iegādā-
ties arī Mineapolē Ziemsvētku 
tirdziņā. 

Laba Ziemsvētku dāvana amerikāņu draugiem
tījis lugas ideālisms. Pirms da -
žiem gadiem atkal izlasot lugu, 
viņš nolēma to pārtulkot, lai arī 
cittautiešus iepazīstinātu ar lat-
viešu kultūru un vēsturi.

Viļa Indes tēvs Harijs Ende 
dzimis Salacgrīvā, māte Gaida 
Laimdota Zaļlapa bērnību pa -

vadījusi Kusā 
pie Madonas. 
Zaļlapu ģi -
meni izceļo-
šanai no bēg-
ļu nometnes 
Vācijā uz 
ASV sponso-
rēja kāds bie -
šu farmeris 
Kolorado pa -
valstī. Harija 
Endes uz -
vārds ame ri-
kāņu zonā 
Vā  cijā tika sa     -
grozīts par 
Indi. Viņš iz -
ce ļoja uz Lin -
kolnu, Ne -
braskā. Harijs 

Inde un Gaida Zaļlapa ar laiku 
pārcēlās uz Mineapoli, kur bija 
rosīga latviešu sabiedrība, iepa-
zinās un 1955. gadā apprecējās.

Ģimenē vecāki ar bērniem Vili 
un Valdi runāja latviski, angļu 
valodu brāļi sāka apgūt tikai 
skolā. Viņi aktīvi piedalījās lat-
viešu sabiedriskajā dzīvē, mācī-
jās latviešu skolā, dejoja tautas-
dejas, brauca uz skautu no  met-
nēm, tēloja lomas skolas izrādēs. 
Vasaras tika pavadītas Gaŗezerā, 

abi brāļi beidza latviešu vasaras 
vidusskolu. Vienu gadu Vilis 
Inde mācījās Minsteres latviešu 
ģimnazijā, kas bija vienīgā ak -
reditētā latviešu vidusskola ārpus 
Latvijas.

Vilis Inde 1986. gadā ieguva 
jurisprudences doktora gradu 
un vairāk nekā divpadsmit gadu 
strādāja par juristu Ņujorkā un 
Mineapolē. Jauno juristu vien-
mēr interesēja arī māksla, un 
1998. gadā nāca klajā viņa grā-
mata Art in the Courtroom 
(Praeger Publishers) par piecām 
ievērojamām tiesas prāvām pēc 
1975. gada – autortiesību pār-
kāpumiem, līgumiem, mākslas 
darbu novērtēšanu, īpašuma un 
morālām tiesībām u. c. 

Māksla uzvarēja, 1998. gadā V. 
Inde teica jurisprudencei ar -
dievas, pārcēlās uz mazu pilsē-
ti ņu Marfa Teksasas pavalstī, 10 
stundu brauciena attālumā no 
Hjūstonas, kur kopā ar draugu 
Tomu Jakobu (Tom Jacob) atvēra 
mākslas galeriju. Tajā jau bijusi 
apskatāma latviešu fotografa 
Aļņa Stakles darbu izstāde. Pat-
laban V. Inde un T. Jakobs sa -
līguši architektus no zviedru 
Claesson Koivisto Rune biroja 
(www.ckr.se), kuŗi izprojektējuši 
jaunu galeriju, tā būšot īsts 
minimālistu mākslas darbs un 
gatava pēc 6-8 mēnešiem. Vis-
pirms priekšroka dota latviešu 
architektiem, bet neviens nav 
atbildējis. 

Marfā ir tikai 1800 iedzīvotāju, 
tātad iespējams, viņi cits citu 

pazīst. Uz Marfu dzīvot pārceļas 
galvenokārt interesanti un inte-
liģenti cilvēki, kuŗiem lielpilsē  -
tas neinteresē. Varbūt viens no 
slavenākajiem bija pasaulslave-
nais tēlnieks minimālists Do -
nalds Džuds (Donald Judd, 
1928-1994). Marfu tāpēc dažreiz 
dēvē par minimālistu Meku, un 
to apmeklē tūrsti no visas pa -
saules, lai apskatītu D. Džuda 
dibināto slaveno mūsdienu māk-
slas mūzeju Chinati Foundation.

Marfā visvieglāk esot nokļūt 
no Losandželosas – ar lidmašīnu 
līdz El Paso un pēc tam trīs stun-
das braucot ar auto. Pirms do -
šanās ceļā, lai labāk izprastu šo 
mūsdienu mākslas pilsētu, ietei-
cams iepazīties ar V. Indes fo -
toattēlu grāmatu Signs of Marfa 
un arī vietni tīmeklī www.chi-
nati.org

Latvijā V. Inde ar vecākiem 
pirmo reizi viesojās 1989. gadā 
un klausījās Dziesmu svētku 
koncertus. Rīgā viņš tūlīt juties 
kā mājās, tātad latviskā audzi-
nāšana bija laidusi dziļas sak-
nes. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas ceļš uz Latviju gan 
vienatnē, gan ar radiniekiem un 
draugiem vedis bieži. Latvijas 
Fotografijas mūzejā 2004. gadā 
viņš bija kurātors fotografiju 
izstādei. V. Inde uzskata, ka viņa 
dzīve ir interesanta un piepildīta 
un, kaut arī mitinās mazā pilsētā, 
saites ar Latviju ir ciešas un 
latviešu kultūra mīļa. Tāpēc arī 
viņš ķērās pie „Zelta zirga” tul-
košanas. Varbūt vienam otram 

par to brīnums, jo tulkotājs lat-
viešu sabiedrībā pēdējos 20 ga -
dos maz redzēts. Darbs ilga 
vairāk nekā piecus gadus, tas 
nebija viegls, jo lugā paustas 
polītiskas idejas, un „Rainis ir 
RAINIS”, piebilst tulkotājs. Viņš 
nopietni pievērsās vēstures izzi-
nāšanai, un grāmatai pievienots 
50 lappušu pārskats par galve-
najiem notikumiem Latvijas 
vēsturē, kā arī Raiņa lomu 
Latvijas brīvības cīņās. 

Šis nebūt nav pirmais „Zelta 
zirga” tulkojums. Rakstniece As -
trīda Stahnke lugu ar nosaukumu 
The Golden Steed tulkoja un pub -
licēja 1974. gadā. Dzirdēts, ka 
lugu tulkojis arī Māris Ubāns, jo 
gribējis to iestudēt Kalifornijas 
Mākslas institūtā. Diemžēl nav zi -
nāms, vai tulkojums saglabājies. 

Luga The Golden Horse izdota 
ar ALAs Kultūras nozares atbal-
stu. Kultūras nozares vadītāja 
Sarma Muižniece-Liepiņa tulko-
jumu novērtējusi atzinīgi, viņas-
prāt tas ir vieglāk lasāms nekā 
parastie tulkojumi ar stīvu valo  du.

„Gaismas pils” architekts Gu -
nars Birkerts raksta, ka tulko-
jums ir ievērojams notikums un 
īsais Latvijas vēstures apraksts 
noderēs ne tikai angliski runā-
tājiem, bet arī latviešiem. 

Grāmatu var iegādādāties: 
www.rainis.org Ikvienam mums 
ir radi un draugi, kuŗus tā varētu 
interesēt. Varbūt pat izdodas cit-
tautiešus piespiest mīlēt Raini? 

MA

Mineapoles latvieši Maija Za -
eska, Rita Drone, Jānis Robiņš 
un citi atceras Vili Indi. Viņš 
dzimis 1958. gadā Mineapolē, 
tur uzaudzis, mācījies latviešu 
skolā, brālis Valdis vēl aizvien ir 
Mineapoles latviešu sarakstā. 
Vilim Indem labā atmiņā palicis 
lugas „Zelta zirgs” iestudējums 
latviešu skolā. Viņš tajā tēloja 
vienu no lomām, lai gan pats 
vairs neatceras, kuŗu, un kopš 
tiem laikiem viņu vienmēr sais-
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Valfrīds un Vija Spunteļi
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Ar šādiem vārdiem pienāca 
pateicība no Vašingtonas, DC 
skolas pārzines Aijas Celmas-
Evans par nesen notikušajiem 
skolotāju kursiem viņu skolā. 
„Mūsu skolas vārdā gribu pa -
teikt paldies Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) Izglītības no -
zarei par iespēju mūsu skolo-
tājiem papildināt zināšanas un 
dalīties pieredzē. No visas sirds 
iesaku šo iespēju izmantot 
visām skolām, īpaši tām, kur 
demografiskā situācija pēdējā 
desmitgadē ir mainījusies. Mūs 
tas mudināja paraudzīties uz 
sevi ar mazliet citu skatu un 
labāk plānot savu darbību 
nākotnē. „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies.” /Rainis/”

20. oktobrī Vašingtonas lat-
viešu namā sanāca trīspadsmit 
latviešu skolas skolotāju, lai 
pavadītu dienu ar trīs lekto rēm 
– Daci Koplenda (Copeland), 
Kristīnu Puteni un Sandru 
Kronīti-Sīpolu. Lektorēm ir 
ba gāta pieredze latviskajā iz -
glītībā ASV. Dace Koplenda 
daudzus gadus mācīja un va -
dī  ja Kalamazū latviešu skolu, 
darbojusies par ALAs Izglītī-
bas nozares vadītāju, PBLA 
Izglītības padomes priekšsēde 
un ALAs priekšsēde. Kristīna 
Putene ilgus gadus mācījusi 
Nūdžersijas latviešu skolā, pie -
dalījusies ALAs rīkotajās sko-
lotāju konferencēs, būdama 
lektore, un ir veidojusi ALAs 
mācību programmu. Sandra 
Kronīte-Sīpola jau 13 gadu 
strādā Gaŗezera izglītības pro-
grammās, vispirms uzsākot un 
vadot Gaŗezera sagatavošanas 
skolu, un tagad jau divus gadus 
vadot Gaŗezera vasaras vidus-

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
                                              /Rainis/

skolu. Visām lektorēm izglītība, 
sevišķi latviskā izglītība, ir 
mīļa. Ar pateicību jāpiemin 
Elisa Freimane, kas ir šo kursu 
rīkotāja. Elisa Freimane, tāpat 
kā lektores, ir veiksmīgi darbo-

nākajās un vecākajās klasēs. 
Sandra Kronīte-Sīpola centās 
skolotājus iedrošināt un iejūs-
mināt uz turpmāku darbību par 
labu mūsu latviešu bērniem. 
Sandra arī deva ieteikumus 

skolā gan par skolotāju, gan 
par skolas pārzini. Lektores 
šoreiz uzrunāja deviņus skolas 
skolotājus un vēl piecus viesus. 
Starp viesiem bija gan drau-
dzes mācītāja, gan arī draudzes 

apmainīties domām un turpi-
nāt jautāt. Lektorēm savukārt 
bija vērtigi novērot skolu darbu. 
Ja gadītos nākotnē atkal strādāt 
ar latviešu skolām, novēroto 
viņas varētu izmantot savās 
lekcijās.

Pēc kursiem Klīvlandes sko-
las skolotāja Ināra Manteniece 
atzinīgi izteicās par lektorēm: 
“Augstu novērtēju lektoru uz -
ņēmību un gudrās galvas. Visas 
ir profesionālas, un lekcijām 
varējām labi izsekot. Apbrīnoju 
lielo darbu, kas tika ielikts se -
mināra gatavošanai.”

“Klīvlandes latviešu skolas 
skolotāji jūsmo par labi saga -
tavoto semināru. Lektorēm 
rūp latviešu izglītība. Mūsu 
sko  lotājiem ir jaunas idejas, 
kā sagatavot mācību plānus vi -
sam gadam un padarīt mācību 
stundas interesantākas skolē-
niem.” Tāda ziņa pienāca no 
Klīvlandes skolas pārzines In -
gas Reinekas. Un tālāk: “Liels 
paldies lektorēm Sandrai Kro-
nītei-Sīpolai, Dacei Koplendai 
un Mairai Galiņai. Liela pa -
teicība arī pienākas Elisai Frei-
manei un Andrai Zommerei 
par semināra koordinēšanu un 
īstenošanu. Pateicamies arī 
ALAi par financiālo atbalstu.”

Ja ir latviešu skolas, kuŗām 
interesētu rīkot skolotāju kur-
sus pie sevis, lūdzu, sazinieties 
ar ALAs Izglītības nozares va -
dītāju: azommers@sbcglobal.net.

Vēlot visiem veiksmi darbā,
Andra Zommere,

Amerikas latviešu apvienības
Izglītības nozares vadītāja

 Laika 43. numurā bija 
publicēts stāts par Valfrīda 
Spunteļa 90 gadu jubilejas 
svinībām, no kuŗa bija „izkri-
tis” vai „aizpūsts” fragments ar 
Priedaines dāmu apsveiku-
miem. Jubilārs jau visus brī-
dināja, ka Ņudžersijai tuvojas 
vētra, un dienu pēc svinībām 
Atlantijas okeana piekrastē pa -
tiešām sāka plosīties sen ne -
pieredzēts, trakojošs viesulis, 
nodarīdams postu gan dabai, 
gan cilvēkiem. Ķibele notika 
arī šī raksta tapšanas laikā, jo 
visāda veida sakari bija pār-
trūkuši, kam par iemeslu no -
teikti bija viesuļvētra.

Ņubransvikas-Leikvudas 
draudzes priekšniece Ilze Bai -
diņa, zinādama, ka Valfrīds 
Spuntelis ir ar humoru apvel  -
tīts vīrs, smaidot sveica jubi-
lā ru: „Es ienācu zālē un redzēju, 
ka Mārtiņš aizdedzina sveces 
luktuŗos! Paldies Dievam, ka 
paņēmu līdzi sveču nodzēša-
mo rīku (snuffer) gaŗā kātā! 
Valfrīds pats varēs sveces no -
dzēst, jo viņam ir liela pieredze. 
Nav saskaitāms, cik gan daudz 
svecīšu viņš ir aizdedzis un no -
dzēsis mūsu baznīcā, būdams 
pērminderis!”

Dāmu komitejas priekšniece 

Rozes Valfrīdam Spuntelim
Daina Luca piemetināja, ka ju -
bilārs daudz ziedojis baznīcas 
puķu fondam un nu esot pie -
nācis brīdis „bišķiņ” dot atpakaļ 
un pasniedza jubilāram skaistu 
puķu pušķi. 

Piebildīšu, ka adventa laikā, 
gatavojoties Ziemsvētkiem, 
Val  frīds Spuntelis allaž bijis 

neatsveŗams palīgs dāmām pi -
parkūku cepšanas darbā. Atce-
ros, kā viņš mīcīja un veltnēja 
lielo, smaržīgo mīklu! 

Kreditsabiedrības pārstāve 
Brigita Valtere atgādināja, ka 
Valfrīds jau kopš biedrības di  -
bināšanas pirmās dienas ir aiz -
devumu komisijas priekš sēdis. 

Viņš parakstījis vairāk nekā 950 
aizdevumu dokumentus!

Literārās kopas (LK) vadītāja 
Valija Skrodele teica, ka viņai 
esot grūti atrast vārdus, lai 
pietiekami cildinātu gavilnieka 
devumu jebkuŗā nozarē. LK 
2013. gada sākumā būs 40 gadu 
darbības atceres sarīkojums, un 
tā kā Valfrīds visus šos gadus 
bijis aktīvs dalībnieks, droši var 
teikt, ka pusi sava mūža viņš 
veltījis centieniem kopt, sa  gla-
bāt un pilnveidot latviešu va -
lodu. Valfrīda un Vijas Spunteļu 
mazmeitas labi runā latviski, 
un par valodas apguvi viņas var 
pateikties abiem vecvecākiem. 

Pēc tik daudziem labiem 
vārdiem, suminot jubilāru, visi 
nodziedāja „Nevis slinkojot un 
pūstot”.

Skatuves priekšā lielās māla 
vāzēs bija novietotas dāvātās 
puķes, pārsvarā sarkanas rozes 
un Valfrīds, dziedot savu iemī-
ļoto dziesmu kopā ar vīru an  -
sambli, varēja justies kā iece-
rētajā dārziņā, kur „ziedēs tik 
rozes un nesāpēs sirds”. 

Inta Sama, vēlot Spunteļu 
ģimenē saticību un mīlestību 
tāpat kā līdz šim, pasniedza 
abiem dzīvesbiedriem sarkanas 
rozes arī no Priedaines ļaudīm. 

jusies mūsu latviešu skolās. 
Elisa Freimane 10 gadu bija 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
direktore un šodien vada Kriš-
jāņa Barona latviešu skolu 
Čikāgā. Elisa ar dažādām lek-
torēm iepriekšejos gados orga-
nizējusi un vadījusi skolotāju 
kursus arī Milvoku, Čikāgas, Mi -
neapoles un Bostonas skolās. 

Kursos tika pārrunātas dažā-
das temas, lai iegūtās zināšanas 
skolotāji varētu izmantot turp-
mākajā darbā. Kristīna Putene 
labi pārzina ALAs mācību pro-
grammu, kā arī materiālus, ko 
izmantot, mācot lasīšanu jau-

skolotājiem, kā skolēnus saga-
tavot tālāk mācīties Gaŗezera 
vasaras vidusskolā. Dacei Kop-
lendai iemīļota ir mācību viela 
un mācību metodes. Dace arī 
pievērsās temai, kas bieži iz -
skan latviešu skolās, stāstot par 
to, kā efektīvāk mācīt bērnus, 
kam ir atšķirīgs valodas un 
zināšanu līmenis. 

Pēc nedēļas, 27. oktobrī divas 
no trim lektorēm ieradās Klīv-
landes latviešu skolā. Šoreiz 
Sandrai un Dacei pievienojās 
Maira Galiņa no Bostonas. 
Maira ilgus gadus pašaizlie-
dzī gi strādā Bostonas latviešu 

priekšnieks. Programma Klīv-
landes kursos tikai mazliet 
atšķīrās no Vašingtonā sniegtā. 
Maira Galiņa vēl no sevis pie-
vienoja ieteikumus skolotā-
jiem, kā interesantā un saistošā 
veidā pasniegt mācību vielu. 
Abos kursos lektores kopā ar 
skolu darbiniekiem pārrunāja, 
cik svarīgi ir saprast skolas mi -
siju un attiecīgi veidot nākot-
nes plānu. 

Lektores uzkavējās abās pil-
sētās un svētdien pavadīja laiku 
latviešu skolās – Vašingtonā un 
Klīvlandē. Skolotājiem bija ie -
spēja ar lektorēm aprunāties, 

Klīvlandes skolotāju kursa dalībnieki: 1. rindā no kreisās: māc. Sarma Eglīte, Sandra Kronīte-Sīpola, 
Anda Cook, Nora Hurley, Dace Koplenda, Egīls Apelis. 2. rindā no kreisās: Baiba Apele, Vilnis 
Kubuliņš, Gvido Kubuliņš, Ēriks Reineks, Ināra Manteniece, Inga Reineka, Andra Zommere

Andrejs Pelše vēl piemeti-
nāja, ka Valfrīds aktīvi darbo-
jies korporācijā Gersicania, 
kuŗas biedriem viņš ir bijis 
priekšzīmīgs paraugs visādā 
ziņā.

Mazmeitas zālē ienesa lielu 
kliņģeri ar gaiši liesmojošām 90 
svecītēm, un tās jubilārs nopū-
 ta gandrīz vienā elpas vilcienā. 
Latvieši, rīkojot viesības, allaž 
sarūpē bagātīgu mielastu, un 
tāds bija arī šoreiz. Mīļš paldies 
visiem dzimumdienas svinību 
rīkotājiem, atbalstītājiem un 
viesiem.

„Izkritušais fragments” 
la  sāms ar mazu noka-
vēšanos, un vainīgs nav 
neviens cits kā viesulis, 
kas Priedaines jauko 
dāmu apsveikumus aiz -
pūta no mana stāsta. 
Latviešiem taču ir dzies-
ma: „Tas vēl tiešām nav 
nekas, notiek lietas 
trakākas …”.

Atvainojoties dāmām,
Laima Dzene
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

Latviešu Klīvlandes Kreditsabiedrība ASV
MEKLĒ

latviski runājošu biroja vadītāju.
Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanci

ir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.
Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.

Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanšu
institūta vadībā ir vajadzīga.

Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāma
kredītsabiedrības valdes priekšniekam O. Manteniekam

P.O. Box 45438, Westlake, OH 44145

Latvijas valsts svētku
svinības Bostonā

Svētdien, 18. novembrī

Kopīgs bostoniešu dievkalpojums
Trimdas�draudzes�dievnamā,�plkst.�11:00.
Māc.�Jogita�Mazura,�māc.�Dr.�Jānis�Keggi.

Latvijas valsts svētku akts
Trimdas�draudzes�nama�zālē,�plkst.�13:00.

58�Irving�Street;�Brookline,�MA

Latvijas�Republikas�goda�konsula�(Rhode Island)�
Jāņa�Boļa�svētku�runa

Mūzikālā�daļā:�Aija�Siliņa,�vijole,
Steve�Sussman,�klavieres

Ieejas�maksa�–�$15.00
bērniem,�skolniekiem,�studentiem�–�bez�maksas

Latvijas�valsts�svētku�atzīmēšanas�komiteja�Bostonā,
DV�Apvienības�Bostonā�izkārtojumā

SARĪKOJUMI
 BOSTONA (MA) 

 Lat vi jas 
valsts dibināšanas atceres svētku 
akts Trimdas draudzes zālē (58 Irving 
Street Brookline, MA 02445).

CIEMS LATVIJA (MI)

ezera Saulgriežu telpās Latvijas 
valsts dibināšanas atceres svinības; 
būs garīgā un laicīgā programma; 
sadraudzībā pakavēsimies pie ba -
gātīgi klātiem galdiem. Sirsnīgi 
aicina ciema valde.

ČIKĀGA (IL)

draudzes telpās (6551 W. Montrose 
Ave), Čikāgā, notiks Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svētku sarīko-
jums. Runu teiks LR Goda konsuls 
Čikāgā Roberts Blumbergs. Kon-
certā Latvijas Nacionālās operas 
soliste – soprāns Liene Kinča. Či -
kāgas koŗi. Sekos saviesīgs vakars – 
pieteikšanās, zvanot Rutai Pried-
kalnei-Zirnei 773-275-5273.

DENVERA (CO)

valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums Kultūras centrā (10705 West 
Virginia Ave., Lakewood, CO), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-424-4442). Pro-
 grammā Aleksa Humeijumteva lek -
cija „Latviešu tautasdejas pa  gātne un 
nākotne; no Latvijas uz Kolo rado”; 
piedalīsies tautasdeju grupa „Vir pu-
lītis”. Vakariņas ar groziņiem. Ieeja 
$20, studentiem $10, bērniem brīva.

DETROITA (MI) 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
akts, runu teiks PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis. Dziedās Sv. Pāvila 
draudzes ansamblis „Birze” (30623 
W. Twelve Mile Road, Farmington 
Hills, MI). 

FILADELFIJA (PA) 

bināšanas atceres sarīkojums; Kārļa 
Cerbuļa uzruna, Filadelfijas kon-
certkoŗa koncerts, diriģente Gunta 
Plostniece, Filadelfijas latviešu sko  -
las uzvedums; izstāde „Latviešu 
tautastērps” (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123). 

Par sarīkojumiem 120. jubilejas 
gadā: www.fblb120.blogspot.com 

KLĪVLANDE (OH) 

 nāšanas atceres svinības (15120 
Detroit Avenue Lakewood, OH 44107).

dienā (1395 Andrews Ave, Lake wood, 
OH) Ņujorkas Latviešu koŗa kon-
certs. Programmā: Bruno Skulte 
„Ganiņš biju”, Jānis Norvilis „Noriet 
saule vakarā”, Jēkabs Graubiņš „Lāč  -
plēša dziesma”, Peep Sarapik „Ceļš uz 
mājām”, Valts Pūce „Dedziet guni”, 
Andrejs Jansons „Visi mani vēji 
pūta”, Ilona Rupaine „Saule brida 
rudzu lauku”, (teicēja – Laura Pa  -
dega Zamurs), Rihards Skulte „Še 
dziedāju, gavilēju”, Mārtiņš Brauns 
„Saule, Pērkons, Daugava”, A. Bū  ma -
nis, A. Jansons „Uz kalniņa mēnes-
tiņis”, Viktors Baštiks „Kam tie kalni”, 
Andrejs Jansons – divas Latgales 
tautas dziesmas: „Nadūd, Dīvs”, 
„Veitulam kas mun beja nadzeivot”. 
Solo: Laila Liepiņa Southard, Sarma 
Dindzāne-Van Sant, Jēkabs Hayes. 
Klavieres: Ilze Akerberga, koklētāji: 
Krystina Bayer, Sarma Dindzāne-
Van Sant, Silvija Padegs Grendze, 
Laura Padegs Zamurs, flauta: Sean 
Gabriel, kontrabass: Sue Yelangian

LOSANDŽELOSA (CA) 

viešu namā Talantu koncerts par 
godu Latvijai. (1955 Riverside Dr., 
Los Angeles CA 90039-3704)

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas biļe-
tens tīmeklī: www.biletens.com 

MILVOKI (WI) 

tību svētki State Fair telpās. 

delfijas Brīvo latvju biedrības tel pās 
(531 North 7th St., pie Spring Garden 
ielas) Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres sarīkojums. Svētku runu teiks 
agrākais filadelfietis, kas kopš 1993. 
g. dzīvo un strādā Latvijā – finan-
cists un starptautisko investīciju spe -
ciālists Kārlis Cerbulis. Aktā pie  da-
līsies Filadelfijas latviešu skolas 
audzēkņi. Koncerta daļā dziedās 
Filadelfijas Latviešu koncertkoris, 
diriģentes Guntas Plostnieces va  dī -
bā. Solists – bass Andrew Martens. 
Kori pavadīs Filadelfijas Latviešu 
stīgu kvartets (Linda Aļļe-Murphy, 

Guna Pantele, Augustins Tighe un 
Andris Zvārgulis) un pianists An -
drew Puntelis. Būs skatāma Sandras 
Milevskas iekārtota latviešu tautas 
tērpu izstāde. Pēc koncerta visi laipni 
aicināti uz pieņemšanu un Dzin-
tara galda sarūpētām vakariņām. 
Rīko visas Filadelfijas un apkaimes 
latviešu draudzes un organizācijas. 
Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies 
tautastērpā – $15); labvēļu ziedo-
jums – vismaz $50; bērniem un 
studentiem ieeja brīva.

ŅUJORKA (NY) 

valsts dibināšanas atceres akts Jon-
keru baznīcā (Valentine Lane & 
Leighton Ave., Yonkers NY). Svētku 
runu teiks ansambļa Čikāgas Pie -
cīšu dalībnieks Armands Birkens; 
viņš arī dziedās un spēlēs ģitaru. 
Pēc akta sadraudzības pēcpusdiena 
baznīcas lejas zālē. Dalības maksa 
$30; labvēļu biļetes – $75. Bērniem 
līdz 14 gadiem un latviešu skolas 
skolēniem ieeja brīva.

17. novembrī plkst. 7.30 Lat-
vijas Radio koŗa koncerts Alice 
Tulley Hall, Starr Theater (1941 
Broadway New York, NY 10023). 

Līdz 18. novembrim aktrise Laila 
Robiņa piedalīsies Ričarda Nelsona 
lugas Sorry pirmuzvedumā Public 
teātrī (425 Lafayette Street, NY 10003). 
Biļešu cena $15; kase atvērta no plkst. 
1.00 līdz 6.00, tālr.: 212-967-7555. 

No 21. līdz 25. novembrim Ame-
 rikas latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) 60. kongress Westin New 
York Grand Central Hotel (212 East 
42nd Street; starp 2. un 3. avēniju). 
Istabas viesnīcā jārezervē līdz 22. 
oktobrim.

PRIEDAINE (NJ) 
18. novembrī plkst. 1.00 Lat-

vijas valsts dibināšanas atceres sarī-
kojums (1017 Highway 33 East Free-
 hold, NJ 07728). Svētbrīdis; svētku 
runu teiks Latvijas pārstāvības ANO 
otrā sekretāre Katrīna Kaktiņa; Fila -
delfijas latviešu koncertkoŗa kon-
certs, diriģente Gunta Plostniece, 
solists Andrejs Martens. Pēc kon-
certa saviesīgs vakars un silta bu -
fete. Dalības maksa $25. 

SANDIEGO (CA) 
17. novembrī plkst. 12.00 Lat-

vi jas valsts dibināšanas atceres svi-
nības Grace Lutheran Church (3993 
Park Blvd.). Pēc dievkalpojuma ar 
dievgaldu, ko vadīs prāvests Kārlis 
Žols, plkst. 1.30 svētku programma 
sarīkojumu telpās. Runu teiks San-
diego universitātes Fulbraita stipen-
diāts Edmunds Āķītis; būs svētku 
mielasts, dziedās Sandra Ozolīte. Da -
lības maksa – $15 ziedojums drau-
 dzes darbam. Bērniem un studen-
tiem ieeja brīva. 

SIETLA (WA) 
18. novembrī plkst. 12.00 pēc 

dievkalpojuma Sietlas latviešu cen-
trā Latvijas valsts dibināšanas at  ce res 
sarīkojums. Svētku runu teiks Va  -
šingtonas universitātes prof. Guntis 
Šmidchens, dziedās igauņu ansam-
blis ,,Mägi”. Būs bufete ar auksto 
galdu. Dalības maksa par vismaz 
10 dolaru ziedojumu. 

Sietlas latviešu sabiedriskā cen-
tra adrese: 11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125. Informācija: 
www.seattlelatviancenter.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)

rības namā Latvijas Valsts dibinā-
šanas 94. gadadienai veltīts svinīgs 
vakars ar svētku uzrunu (Biedrības 
priekšnieks Gunārs Liepiņš), koŗa, 
solistes A. Ritumas un dziedošā kvar-
teta: A. Ritumas, A. Liepiņas, A. Ri  -
tuma un I. Vilmaņa priekš nesumi. Uz 
Latvijas veselību varēs pacelt glāzi 
vīna un baudīt svinību kliņģeri. 
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.

VAŠINGTONA (DC) 
18. novembrī pēc dievkalpojuma 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums, piedalīsies skolas au -
dzēkņi (400 Hurley Avenue, Rock-
ville MD 20850-3121). 

DIEVKALPOJUMI 
. 

(58 Irving St., Brookline, Ma 02445): 
18. nov. plkst. 11.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. ar dievg.; 
māc. Dr. J. Keggi un māc. J. Mazura; 
plkst. 1.00 svētku akts draudzes 
zālē. 25. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg.; 
plkst. 2.00 svētbrīdis Ģetzemanes 
kapsētā. Māc. J. Mazura.

lut. dr.: Lankasterā (Mt. Calvary 

Lutheran Church (308 East Peters-
burg Rd., Lititz, PA 17601) 25. nov. 
plkst. 3.00 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. programma un kafija. 18. 
nov. plkst. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dienas dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. kafija.

 
(10705 West Virginia Ave., Lake wood, 
CO 80226), 18. nov. plkst. 9.30 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. vadīs Riks Jergensens. Pēc 
dievk. kafija. Visi laipni aicināti. 

dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 18. nov. plkst. 
10.00 Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dievk.  

. 
(Ft. Lauderdale, FL, Shepard of the 
Coast Lutheran Church, 1909 E Com-
 mercial Blvd.): 18. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk., māc. T. 
Smits, piedalīsies vijolniece Mu -
riela Miķelsone. 

latv. ev. lut. dr. (100 Rockview St., 
Jamaica Plain, MA 02130): dievk. 
ar dievg. katru svētdienu plkst. 
11.00, māc. Dr. J. Keggi. 

dr. (301 N. Newtown Street Road, New-
 town Square, PA 19073, tālr.: 610-
353-2227): 18. nov. plkst. 11.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres dievk.

 
(1780 Knapp Street NE, Grand Rapids, 
MI 49505; tālr.: 616-361-6003): 18. 
nov. Latvijas valsts svētku dievk.

lut. dr. (1385 Andrews Avenue, Lake-
wood, OH): dievk. notiek katru svēt-
dienu plkst. 1.00. Māc. Dr. S. Eglīte. 
Bībeles stundas mēneša otrā un trešā 
trešdienā plkst. 10.00. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās plkst. 2.30.

(21 Garden St., Manchester, CT 06040): 
17. nov. plkst. 11.00 Latvijas dibi nā ša -
nas atceres dienas dievk. ar dievg., māc. 
D. Salnīte; pēc dievk. sarīko jums „Tava 
balss ir arī mana, Lat vija!” – uzrunu 
teiks Dace Micāne Zālīte, svētku 
priekšnesumā pieda līsies dzejniece 
Dace Micāne Zālīte un flautiste 
Agita Ariste; pēc priekš   nesumiem 
azaids un kopdziesmas Latvijai.
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Dzīvošana uz 42’ katamarāna Bennu. Apkalpē latviešu komanda 
Arnis (kapteinis) un Sigita (kapteiņa palīdze un pavāre).
Katamarāns Bennu ir aprīkots ar snorklēšanas, vindsērfinga, 
niršanas un makšķerēšanas piederumiem.

1 nedēļas ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 3,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 6,000 USD

2 nedēļu ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 6,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 11,000 USD

Cenā ir iekļauta dzīvošana uz katamarāna, ēdināšana, atspir-
dzinoši dzērieni, tauvošanās maksa.
Cenā nav iekļauta avio biļete, apdrošināšana, alkohols, 2 va   ka -
riņas krastā (2 nedēļu ceļojuma ietvaros) un sauszemes ekskursijas.

Piedāvājums spēkā
no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par ceļojumu mājaslapā www.sailbennu.com
Kontaktinformācija: info@sailbennu.com

Laiks strādāt un laiks zēģelēt!

Aicinām piebiedroties 1 vai 2 nedēļu atpūtā uz 
katamarāna Bennu Karību jūras salās:

Grenada-Carriacou-Union Island-Bequia-Tobago 
Cays-Mayreau-Petit Saint Vincent-Grenada

(no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 4. februārim).
Antigua-Barbuda-Antigua

(no 2013. gada 18. februāra līdz 30. aprīlim).

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Latviešu
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās
Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

Kollekcionārs pērk
un pārdod Baltijas valstu 

pastmarkas, novērtē 
kollekcijas.

Organizē jaunākās
preses, grāmatu un 

mūzikas ierakstu 
nosūtīšanu uz ārzemēm. 

tel. +371 26004055, 
e-pasts cma@btv.lv

vienības dr. (1853 N. 75th Street, 
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414- 258-
8070): 18. nov. Latvijas dibināšanas 
atceres dienas dievk. 

ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, Minnea-
polis, MN 55407, tālr.: 612-722-4622): 
18. nov. plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
māc. R. Nīlija; plkst.12.00 svētku akts.

latv. ev. lut. dr.: 18. nov. plkst. 1.00 
svētbrīdis Latvijas valsts dibinā ša nas 
atceres svētku sarīkojumā Prie-
dainē (1017 Rt. 33, Freehold, NJ).

.: 18. nov. 
plkst. 10.00 Latvijas valsts dibināša-
nas atceres dievk. Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers NY 
11705), māc. J. Saivars; plkst. 7.00 
dievk. Salas bazn. (4 Riga Lane, 
Melville NY), māc. L. Saliņš. 

. Grace 
Lutheran Church (3993 Park Boule-
vard, San Diego, CA 92116): 17. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. ar dievg., māc. K. Žols.

. 
(425 Hoffman Ave): 18. nov. plkst. 
11.00 dievk., pēc dievk. svētku akts.

.: katra 
mēneša trešā svētdienā plkst. 2.00 
dievk. Christ Lutheran bazn. (#1 Selma 
Avenue, Webster Groves, MO 63119), 
māc. A. Kalniņa; pēc dievk. saiets 
ar groziņiem. Draudzes priekšn. I. 
Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

(11710 – 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
18. nov. plkst. 10.30 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk., pēc 
dievk. svētku akts nama zālē. 

.: 
18. nov. plkst. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. Trinity 
Lutheran Church (35 Furman Street 
Schenectady, NY 12308), prāv. O. Snie-
 dze, ērģ. D. Vitušinska- Baltazare.

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: („Mūsu Pestītāja (Our 
Savior)” baznīcā, 301 – 58th Street 
S., St. Petersburg, FL 33707).

dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121, tālr. bazn.: 301-
251-4151): 18. nov. plkst. 11.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., piedalīsies skolas audzēkņi.
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LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses: 
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater, 
Fl. 33764, USA.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2013. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,50
  par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

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

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

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

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

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

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā saviem biedriem* iespēju

APCIEMOT LATVIJU 2013. gadā!
„Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm – no 
27. jūnija līdz 11. jūlijam. Iespēja iepazīt Rīgu, apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos 
Dziesmu un XV Deju svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
dalībnieku skaits ir 20; cena $3600, kas ieskaita lidojumu turp/atpakaļ uz Rīgu no no Newark 
(EWR) vai Čikāgas (ORD). 

„Heritage Latvia” – angļu valodas ceļojums jauniešiem no 27. – 11. jūlijam. Jaunieši (13-
15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Latviju, satiksies ar sava vecuma jauniešiem divās Latvijas 
skolās un apmeklēs Dziesmu un Deju svētkus. Programma līdzinās „Sveika, Latvija!” 
ceļojumam, tikai informāciju sniedzam angļu valodā. Cena $3 100, kas ieskaita turp/atpakaļ 
lidojumu uz Rīgu no Newark (EWR) vai Čikāgas (ORD). 

Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, kontaktējoties ar Anitu Juberti: tālr. (301) 340-
8719, e-pasts: projekti@alausa.org Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 2013. 
gada 28. februārim. – Vietas tiek aizrunātas pieteikšanās kārtībā. Pieteikšanās veidlapas ir 
pieejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org . Lūdzu, tās izdrukājiet, izpildiet un kopā ar $500 
iemaksu (čeks rakstāms American Latvian Assocation) iesūtiet:

ALA
Att: Anita Juberts

400 Hurley Avenue
Rockville Maryland 20850

*Katrs var kļūt par ALA biedru! –
ALA Gada biedra maksa – $30

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pam-
atu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru. 

ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus 
nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

Jaunumi redakcijas grāmatu plauktā
„Tā mums ir viena māte Latvija”\

                                                                          (Rainis)

Sagaidot Latvijas Valsts svētkus,
apgādā „Zvaigzne” izdotas jaunas grāmatas ar 

nacionālpatriotisku saturu.

„Tu esi Latvija” – literātūras klasiķu un jaunāko paaudžu 
dzejnieku patriotiski dzejoļi bērniem.

Kao Viets Ngujens. „Lāčplēša chronika” – 
vietnamiešu mākslinieka versija par Andreja 
Pumpura eposa temu.
Kao Viets Ngujens (1987) ir vietnamiešu izcelsmes 
mākslinieks. Būdams pusaudžu vecumā, 2003. gadā viņš 
kopā ar savu tēvu, divām pusmāsām un diviem pusbrāļiem 
ieradās Latvijā. Jaunietim ļoti patika zīmēt, tāpēc viņš iestājās 
Ogres Mākslas skolas studijā, bet vēlāk – Jaņa Rozentāla Rīgas 
Mākslas vidusskolā. Latviešu valodu Kao mācījās, izmantojot 
Andreja Pumpura eposu „Lāčplēsis”. Eposa sižets un vēsturiskā 
noskaņa kļuva par ierosmes avotu viņa veidotajam komik-
sam. Kao stāsta, ka sākumā viņš eksperimentējis ar vairākiem 
stiliem, taču neviens no tiem pašam nav paticis. Pēc kon-
sultācijām ar pazīstamo latviešu vēsturiskā žanra gleznotāju 
Agri Liepiņu, skolas mācībspēkiem, kā arī pēc kursiem Beļ-
ģijā, kur iepazīti dažādi komiksu stili, viņš atradis optimālāko 
veidu savas ieceres īstenošanai. Izveidotais komikss par 
Lāčplēša dzimšanu bija Kao Vieta Ngujena diplomdarbs Jaņa 
Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un tika novērtēts ar 
atzīmi „izcili”. Kao Viets Ngujens saka: „Man šķiet, ka mākslas 
izglītība Latvijā ir daudz labāka nekā citur, tikai žēl, ka komik-
su žanrs neattīstās. Komikss arī ir māksla, kas atspoguļo valsts 
kultūru. Turpināšu komiksa mākslas žanra studijas Amerikā 
un illustrēšu eposa „Lāčplēsis” pārējās daļas. Šis komikss ir 
mana dāvana Latvijai – zemei, kuŗu uzskatu par savu otro 
dzimteni.” (izcēlums mūsu – red.)
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Šonedēļ Saeima galīgajā lasī-
jumā skatīs 2013 gada budžetu. 
Nacionālā apvienība Visu Lat-
vijai!-TB/LNNK, Vienotība, 
Reformu partija un pie frakci -
jām nepiederošie deputāti iesnie-
dza priekšlikumus līdzekļu pie-
šķiršanai demogrāfiskās situā-
cijas uzlabošanai Latvijā. Kopē -
jās summa 2013. gadam 14 mil-
joni latu. VL-TB/LNNK sākotnēji 
aicināja nākamā gada budžetā 
papildus iekļaut 31,6 miljonus 
latu, bet vēlāk cipari tika mainīti. 
Kur līdzekļi tiks izmantoti?  
Ideālā variantā Nacionālās ap -
vie nības priekšlikums paredz,     
ka ikviena jaunā māmiņa var 
justies droša, ka pēc bērna pie-
dzimšanas viņa pusotru gadu 
saņems vismaz 140 latus katru 
mēnesi, kam sekos vieta bērnu-
dārzā. 27 - 30 latus mēnesī vecāki 
varēs izmantot bērna pieskatī ša-
nas pakalpojuma apmaksai. Ie -
cerēta nekustamā īpašuma no -
dokļa 50% atlaide par īpašumā 

Demogrāfija - politiķi labo iepriekšējo gadu kļūdas
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esošu vai īrētu platību ģimenēm, 
kurās jau ir kāds bērns.100 latus 
kā minimālo bērnu kopšanas 
pa balstu saņems sociāli neap-
drošinātas personas (piemēram, 
studenti) no bērna dzimšanas 
līdz gada vecumam. Savas domas 
par dzimstības veicināšanu Lat-
vijas Avīzes slejās ir izteicis de -
mogrāfs Ilmārs Mežs, kurš uz -
skata, ka daudz kas ir nokavēts 
un pašreizējai valdībai uzguļas 
visa smagā un 20 gadus uzkrātā 
demogrāfijas problēmu nasta,   
jo skaidrs, ka šie jautā ju mi nav 
risināmi vienā gadā un straujš 
rezultāts tūdaļ nav gai dāms.        
Pēc I. Meža vārdiem: „Diem žēl 
aina ir dramatiska.   Un, ja dau-
dzus politiķus nespēj aizkusti-
nāt stāsts, ka demogrā fiskā situā-
cija apdraud latvis kumu un na- 
cionālo kultūru, tad jāņem vērā, 
ka tas ir nopietns drauds arī eko-
nomiskajai situā cijai.”

Latvija jauno ģimeņu atbalsta 
politikā atpaliek no ziemeļu 
kaimiņvalsts, jo, piemēram, Lat-
vijā jauna sieviete bez darba 

pieredzes var cerēt tikai uz 50 
latu pabalstu un vietu bērnu-
dārzā pēc trim vai četriem ga -
diem. Taču, ja viņa pārceļas tikai 
no Valkas uz Valgu, šis atbalsts 
četrkāršojas un vieta bērnu dār  zā 
ir garantēta visai ātri. I.Mežs 
pamatoti norāda, ka sākotnējā 
summa, kas varētu uzlabot Lat-
vijas demogrāfiju, nav nemaz   
tik liela – ap 30 miljoniem. Tai 
vajadzētu palielināt dzimstību 
par krietniem 10 – 20 procen-
tiem. Jātceras, ka ka valdībai ir 
bijis iespējams izšķirties par lie-
lākām summām vienas vai otras 
bankas atbalstam vai Air Baltic. 
Tādi lēmumi nākuši ļoti ātri!

 I. Meža secinājums ir visno -    
taļ skarbs: „Eiropā ir izveidoju-
sies liela atšķirība starp politis -     
ki ap zi nīgajām valstīm, kas 
rūpējas par jaunajām ģime -      
nēm, un ne  apzinīgajām valstīm, 
kas to ne  dara pietiekami. Lat -
vija diem žēl šobrīd pieder pie 
otrajām.”

2012. gads latviešiem ir īpašs: 
esam saskaitīti, un ir atklājušies 
reālie pēdējā gadu desmita emig-
 rācijas skaitļi (-12% no Latvijas 
iedzīvotāju skaita 10 gados), Lat-
vijas ekonomika uzrāda lielisku 
atveseļošanos ar labākajiem iz -
augs mes rādītājiem Eiropā. Pār-
maiņas jūtam arī latviešu saimē 
ārvalstīs -  arvien vairāk tiek ru -
nāts par profesionālo kontaktu 
apmaiņu un sadarbību, ne tikai 
kultūras mantojuma un valodas 
saglabāšanu vien. Ārzemju lat -
viešu organizāciju un indivi duā-
lo personu ieguldījums ir bijis 
neatsveŗams gan atmodas laikā, 
gan krīžu brīžos. Nu darbaspēka 
un īpašo prasmju piesaistīšana 
Latvijas ekonomikai ir kļuvis   
par vienu no būtiskākajiem Lat-
vijas nākotnes izaicināju miem. 
Liels skaits Latvijas  valsts piede-
rīgo izbrauc, un tas ievērojami 
samazina uzņēmumu spēju pa -
plašināties, bet tieši tagad vai rāk 
nekā jebkad agrāk uzņēmu mi 
meklē izglītotus un ambi ciozus 
darbiniekus. Kā satikties mums, 
kas ārvalstīs, ar uzņē mumiem 
Latvijā!?

2012. gadā grupa latviešu 
diasporas aktīvistu izveidoja 
fondu “Laimas zeme”, lai aiz pil-
dītu trūkumu saziņā starp dia - 
s poras un Latvijas uzņēmumiem, 
kā arī lai savestu kopā talantī - 
gus un ambiciozus latviešus. 

Latvieši visā pasaulē ir neap-
zināts ekonomikas potenciāls 

LATVIJA IR DIŽĀKA, NEKĀ UZ KARTES IZSKATĀS

Latvijai: izglītība, svešvalodas, 
pasaules pieredze, sadarbības 
tīkli, finanses un plašāks skats uz 
Latvijas iespējām. Ārpus Lat vijas 
dzimst jauna paaudze, un, kaut 
augot citas valsts vidē, lat viskās 
kultūras piederība un identitāte 
saglabājas. Bet kādu Latviju ie -
pazīs šī paaudze? Cik spēcīga būs 
Latvijas ekonomika? Diemžēl 
Latvijā izbraukušos uz  skata par 

pazudušiem, bet mēs zinām, ka 
tas tā nav.

Fonds “Laimas zeme” ar ziņ-
kārīgā Sprīdīša stāsta starpnie-
cību  apsveic tos, kas pieņēmuši 
izaicinājumu meklēt sevi ārpus 
Latvijas, riskēt un kļūt spēcī gā-
kiem. Pēc sevis izzināšanas dau-
dzi uz Latvijas iespējām skatās  
caur pavisam jaunu prizmu - 
veidot biznesu, vadīt uzņēmu-

mu, spert jaunu soli karjērā. 
Otrās un trešās pakāpes trim - 
das latviešu bērni brauc uz Lat-
viju, lai iepazītu savu vecāku 
saknes, apzinātu identitāti un 
pierādītu sevi mazā, dinamiskā 
ekono mikā. 

 Ar ko lai sāk cilvēks, kas vē -      
las strādāt Latvijā? Fonds “Lai-
mas zeme” ir izveidojis rīkus 
(Virtuālo aģentūru, Darba un 

Prakšu programmu, piedāvājot 
konkrētas samaksātas un brīv-
prātīgas vakances), lai ļoti prak-
tiski palīdzētu caur www.laim-
aszeme.lv platformu. Mums ir 
plāni tautiešu profesionālo tīk-
lošanu turpināt. Tādējādi veiks-
mīgi savedam kopā ārzemēs iz -
glītotos un mērķtiecīgos latvie šus 
ar izaicinošiem amatiem Latvijas 
uzņēmumos un orga nizācijās. 

Fonds “Laimas zeme” ir ne  at-
karīga organizācija, un mums 
nepieciešama jūsu palīdzība        
un atbalsts, lai varētu praktiskās 
programmas turpināt. Fonds 
izveidojis lielisku sadarbību ar 
Hotel Bergs un Latvijas Institūtu, 
un mēs aicinām arī jūs piedalī-
ties fonda mērķu sasniegšanā. 
Fondam ziedot ir ļoti vienkārši, 
sekojot norādēm www.laimas-
zeme.lv.

Sabiedrība kopā var paveikt 
daudz un izmantot to, ka Lat vija 
ir kļuvusi dižāka nekā uz kartes: 
Latvija ir visur tur, kur esam 
mēs. Kur ne tikai dziedam 
skaistās dziesmas un nododam 
draugiem dabas gudrības, bet arī 
palīdzam Latvijas uzņēmē jiem 
un produktiem, konsultē jam 
stratēģijas jautājumos un 
dalāmies savās unikālajās  ārpus 
Latvijas gūtās zināšanās. 

Latvija ir vienīgā vieta, kur mēs 
varam būt paši, nevis ie  ceļotāji 
un tādējādi sasniegt vairāk. Arī 
dzīvojot ārpus Lat vijas, katrs var 
stiprināt savu pil sētu un savu 
nozari, iesaistoties labdarības 
projektos ar Fonda starpniecību. 
Fonds “Lai mas zeme” ir atvērts 
dažādiem sadarbības modeļiem, 
tāpēc priecāsimies uzklausīt jūsu 
idejas, - esam pārliecināti, ka 
spē sim atrast kopīgu valodu un 
sadarbību!

Egita Aizsilniece-Ibema, 
fonda “Laimas zeme” vadītāja

Fonda “Laimas zeme” valde
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Amanda 
Jātniece

Pēdējā oktobra nedēļā Eiropas 
Savienības bērnu festivāla Euro-
kids ietvaros un Latvijas vēstnie-
cības izkārtojumā Vašingtonā 
vie sojās ansambļa „Iļģi” dalīb-
nieki Gatis Gaujenieks un Ilga 
Reiz niece kopā ar bērnu vokālā 
ansambļa „Knīpas un Knauķi” 
vadītājām Edīti Putniņu, Sanitu 
Sējāni un Jonitu Štomu. Dalīb-
niekiem bija iespēja viesoties trīs 
dažādās amerikāņu skolās – vie-
na bija ar Montesori ievirzi, pā -

Rotaļas Vašingtonas latviešu skolā

Latviešu folklora amerikāņu skolās

...

rējās divas Vašingtonas publiskās 
skolas. Grupa novēroja, ka ame-
ri kāņu bērniem bija liela inte -      
re -se dziedāt līdzi un dejot, viņi 
lab  prāt izpildīja to, ko viņiem 
mācīja, bet tai pašā laikā trūka 
iemaņu, piemēram, roku sado-
šanā, atšķirt, kura labā, kura krei-
sā roka, nebija pierasts sadoties 
elkoņos vai izveidot dārziņu. In -
teresanti esot bijis vērot, cik da -
žādas ir apmeklētās skoliņas. 

Viesi uzsvēra, ka ir labi, ka šāds 

Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks un "Knīpas un Knauķi" vadītājas viesojas Vašingtonas publiskajā 
skolā
Eiropas festivāls Vašingtonā no -
tiek, jo amerikāņu bērniem ir 
grū ti nokļūt līdz Eiropai, līdz     
ar to šādā veidā var notikt aktīva 
kultūras apmaiņa. Kopā darbo-
šanās un līdzdalība rotaļās at -
taisnojās, jo bērni nenāca uz iz -
rā di, kur viņi  apsēžas un vēro.  
Viņi ar prieku iemācījās dziedāt 
„Okā, okā” piedziedājumu dzies-
mai „Maza, maza ābelīte,” kā arī 
tēloja bitītes „Kas dārzā”, izvei-
doja viju, dejoja pāru dejas, iepa-
zinās ar senajiem instrumen -
tiem ģīgu un trejdeksni.  Zīmīgi, 
ka bērni turpināja dziedāt pie-

dziedājumus arī pēc tam, kad 
rotaļas bija beigušās. Skolas ap -
meklējot, visi dalībnieki no Lat-
vijas bija tautastērpos, bijušais 
Amerikas latvietis Gatis Gauje-
nieks spēja visu paskaidrot bēr-
niem saprotamā angļu valodā.

Nedēļas laikā viesi piedzīvoja 
viesuļvētru, Halovīna  svētkus un 
ASV prezidenta vēlēšanas. Dalīb-
niekiem bija žēl, ka vētras Sandy 
dēļ vairākas uzstāšanās izjuka, 
un ka brauciens uz Ņujorku tika 
atcelts, toties tas deva viņiem ie -
spēju tuvāk iepazīt Vašingtonu. 
Vēl pirms vētras visi pieci vieso -

jās Vašingtonas latviešu skolā, 
kur satikās ar 3 dažādām vecuma 
grupām, kā arī piedalījās Vašing-
tonas latviešu dziesmu vakarā, 
dodot iespēju visām paaudzēm 
vienoties kopīgās dziesmās, kā 
arī iet rotaļās. 

Noslēgumā mūziķi vēlas iz -
teikt pateicību Latvijas vēstnie-
cībai un vēstniekam par uzņem-
šanu un par lielisko iespēju pie-
dalīties festivālā,  paldies arī Va -
šingtonas latviešu skolai par ie -
spēju sadarboties ar bērniem.

Liāna Eglīte

New on Latvian bookshelves 
this December will be a booklet 
to help plan and celebrate a tra-
ditional winter solstice, or 
Ziemassvētki. Although the 
mood of the book is light and 
approachable, many of the ideas 
and suggestions in it are based 
on solid Latvian folkloric tradi-
tion. The highlight is the QR 
code attached to every song (28 
in all), which allows anyone with 
a smart phone to hear a record-
ing of the song on YouTube – 
perfect for those who do not 
read music or who prefer to 
learn songs from recordings. 

The book includes not only 
traditional songs for quieter and 
louder celebrations, but also 

games and song-games for all 
ages, riddles, and instructions on 
how to make traditional decora-
tions for the home. Much empha-
sis is put on ķekatas – the masked 
processions that were once so 

integral to the winter solstice 
celebration but can also be adapt-
ed for today. The book provides 
information on the meaning of 
costumes and activities as well as 
several melodies and many texts 

that can be sung when stopping 
by friends’ houses. Methods of 
fortune-telling and old-time 
beliefs are also described, such as 
running barefoot around the 
house on the winter solstice in 
order to avoid toothaches during 
the following year, going out to 
listen whether the bees are hum-
ming in their hives, and using 
melted sugar in place of lead to 
“pour one’s fortune”.

3x3 Ziemassvētki is not associ-
ated with 3x3 camps. Instead, the 
title corresponds to 3x9 Jāņi, a 
similar booklet by the same 

author published this past June 
with suggestions and songs for a 
traditional summer solstice cele-
bration. Listen to conversations 
about the winter solstice led by 
Iveta Medene on the Laikarata 
riti show on Latvijas radio 1 (lr1.
latvijasradio.lv), weekdays dur-
ing the week before Christmas.

3x3 Ziemassvētki is written and 
illustrated by Ērika Māldere, 
published by Zvaigzne ABC, 
with musical recordings by the 
folklore group Savieši. 104 pages. 
In Latvian.

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laiks
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Šoruden ikgadējo kokļu dienu 
laikā biedrība Latgales tradi-
cionālās kultūras centrs „Latgaļu 
sāta” atklāja projektu „Vēsturisku 
ēku rekonstrukcija Malmutas 
upes krastā.” Finasējums iegūts, 
pie daloties Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda projektu konkursā. 
Uzceltas vairākas celtnes, kas lat-
gaļu apdzīvotajā teritorijā tika 
būvētas jau bronzas laikmetā. 
Vēlā dzelzs laikmeta (800.-1200. g.   
pēc Kristus) dzīvojamā ēka jūg -
stūra savienojumā celta guļbūve 
ar lēzenu jumtu, apaļkoka grīdu 
un saimniecības ēkas piebūvi. 
Cita ēka ir zemē iedziļināta celt-
ne ar četrslīpu jumtu, kuras pro-
totips ņemts no arheologu at -
rastajām liecībām Piziču pils-
kalnā. Uzbūvēta arī bronzas laik-
meta apmetnes celtne, kuras pa -
liekas atrastas Brikuļu pilskalnā. 
Sienas veido zemē vertikāli ie -
dzīti koki. Konstrukcija nostip-
rinātas ar baļķiem, kas balstās uz 
staklēm. Savukārt jumts veidots 
no niedrēm. Uzstādīts arī slie te-
nis, kādu Latvijas iedzīvotāji cēla 
jau kopš bronzas laikmeta un 
izgatavota elku staba kopija, kā -
du savulaik izrakumos arheolo -
ģe I.Loze atrada Malmutas upes 
grīvā. „Latgaļu sātas” projektu 
var uzskatīt par unikālu, jo Lat-
galē līdz šim šādas celtnes vien-
kopus nav rekonstruētas. Izska-
nējušas arī kritiskas balsis, kas 
uzskata, ka atšķirīgu gadsimtu 
ēkas kopā nesaderas, taču tieši    

Lai tradīcijas tiktu nodotas nākamajām paaudzēm
tā ir projekta jēga, vienkopus pa -
rādīt atšķirības būvniecībā un 
dzīves veidā. Ēkas netika celtas, 
izmantojot konkrēta laikmeta 
darba rīkus, tomēr būvnieki cen- 
tās izprast tā lai ka cilvēku men-
talitāti būvējot sev mājokli. Pro-
jekta vadītājs Dainis Mjartāns 
paskaidro, ka pieejamā infor- 
mācija sastāv no arheoloģisko 
izrakumu aprak stiem, taču līdz 
mūsdienām nav saglabājušies 
durvju un jumta konstrukciju 
piemēri. Būvnie cības laikā daudz 
vajadzējis eks pe rimentēt. Liels 
paldies jāsaka Iva ram Medinie-
kam, Gatim Stap  rēnam, Ivaram 
Loginam, Ma  rekam Gabrišam, 
Vikoram Briš kam, Tenim Bikovs-
kim, As   trīdai Vucinai un citiem 
palī giem. Bied rība „Latgaļu sāta” 
ļaudis cer, ka projekts būs „dzī-
vās vēs tures” izziņas avots Varak-
ļānu, Vi  ļānu un Rēzeknes novada 
sko lēniem, kā arī pulcēs inte-
resentus, kam vēlas izprast mūsu 
sen ču dzīves veidu.

Kā radās „Latgaļu sāta”
Savulaik, kā Radio Brīvā Eiropa 

žurnālists Dainis Mjartāns bija 
viesojies kokļu meistara Donata 
Vucina mājās, kas atrodas Ma  -
džu ļu ciemā netālu no Varakļā-
niem. Diemžēl Donats pāragri 
bi  ja aizgājis viņsaulē, bet ģime-
nes locekļi pārcēlušies uz Rīgu. 
Tā arī radās ideja šo lielisko māju 
atjaunot un izveidot biedrību 
Latgales tradicionālās kultūras 
centrs „Latgaļu sāta”. Nosaukumu 
ar Alberta Spoģa (Vācija) svē tību 
biedrība pārņēma no viņa vadī-
tās latgaliešu grāmatu krātuves 
Minsterē. Vēsturiskajā ēkā no 
pārbūves neskarta saglabājusies 
plašā saimes istaba, kur tiek rī  ko-
tas tradicionālās kokļu dienas   
un citi pasākumi. Lasītājus va -
rētu interesēt, ka šajās mājās sa -
vulaik dzīvojis Saeimas depu tāts 
Francis Zeps, kas guldīts zemes 
klēpī Indianapolē, kur joprojām 
mīt viņa dzimtas pārstāvji. Aiz-
gā jušajos gados biedrība savām 
rokām rekonstruējusi Varakļānu 
novada tautastērpu, kas bija re -

Marika Zeimule,
Biedrības Latgales tradicionālās 
kultūras centrs „Latgaļu sāta” 
priekšsēdētāja

dzams Milvoku dziesmu svētku 
tautastērpu skatē. Šovasar bied-
rības pārstāvjiem bija iespēja 
viesoties Gaŗezerā, lai iepazītos 
ar ASV latviešu pieredzi latvis-
kajā audzināšanā bērnu nomet-
nēs un vasaras vidusskolā.

Jau vairākus gadus „Latgaļu 
sātā” klaudz vecās stellēs, noausta 
drēbe un sašūti vairāk nekā simt 
Vidzemes un Latgales novadu 
tautas tērpi. Viens no biedrības 
mērķiem ir seno amatu tradīci -
ju tālāka nodošana nākamajām 
paaudzēm, tāpēc jau kopš 2006. 
gada, regulāri tiek rīkotas etno-
grāfiskās nometnes. Jauniešiem 
no Latvijas un ārzemēm tā ir lie-
liska iespēja apgūt senās amatu 
prasmes - aušanu, keramiku, ce -
lai ņu izgatavošanu, folkloru, 
mākslu, koklēšanu un latgaliešu 
valodu. Laika posmā no 2007. 
līdz 2010. gadam, biedrības 
biedri par saviem līdzekļiem 
veikuši ēku un apkārtnes labie-
kārtošanas darbus, iekārtojuši 
pastāvīgu tradicionālo mūzikas 

instrumentu, vēsturisku priekš-
metu un arheoloģijas izstādi. 
Biedrība sadarbojas ar Latgales 
amatniekiem: audējām, kokļu 
meistariem, kalējiem. „Latgaļu 
sātā” iespējams iegādāties Vo- 
guļu dzimtas darināto keramiku. 

Jūsu palīdzība - 
ieguldījums nākotnei

Līdz šim „Latgaļu sātas” dar bī-
bu un ēku atjaunošanu finansē-
juši paši biedri, atsevišķus pasā-
kumus atbalstījis Latviešu fonds 
un PBLA, kā arī Kultūrkapitāla 
fonds. Paldies jāsaka ASV un 
Ka  nādas latviešiem par grā ma-
tu sūtījumiem.

Nav viegli mūsdienu sarežģī-
tajos laikos uzturēt kultūras telpu 
un ne vienmēr tiek rasts pie -      
tie kams finansiālais atbalsts,       
to mēr „Latgaļu sātas” ļaudis ir    
pār liecināti par sava darba aug-
ļiem. 

Sāpīgs jautājums ir viesu uz -
ņemšanas un izguldināšanas        
ie  spējas. Arī bērnu nometnēs   
lie lākā daļa dalībnieku spiesti 
nakš ņot teltīs. 2011. gadā no -
metnē piedalījās 50 latviešu      

bēr nu no Latvijas, Vācijas, ASV, 
Itā lijas un Beļģijas vecumā no      
10 līdz 16 gadiem. Biedrība jau 
vairākus gadus cenšas iegūt lī -
dzekļus saim niecības ēkas pār-
būvei, lai iekārtotu bibliotēku, 
sarīkojuma telpu, kur varētu 
notikt arī au  šana, kokļu izga-
tavošana un citu tradicionālo 
prasmju apgūšana, kā arī semi-
nāri. Savukārt otrajā stāvā būtu 
iespēja pārnakšņot viesiem, to 
šogad netrūka. „Lat gaļu sātā” 
viesojošies Dānijas pašvaldību 
pārstāvji, ASV vēst niecības pār-
stāvji, kā arī latvieši no Vācijas, 
Kanādas un ASV, kas bija pār-
steigti, ka par spīti ekonomis-
kajiem apstāk ļiem Latvijā vēl        
ir entuziasti, kas savu brīvo lai -
ku velta kultūras vērtību sagla-
bāšanai. Biedrība „Latgaļu sāta” 
aicina tautiešus, kam rūp jau - 
nās latviešu paau dzes izglītība, 
tradicionālo kul tūras vērtību 
stiprināšana un Lat gales attīs-
tība, nākt talkā ar padomu un 
finansiālu palī dzī bu. Mūsu pro-
jekts ir konkrēts piemērs, kur 
ieguldītie līdzekļi nes redzamus 
augļus.

"Latgaļu sātas" ļaudis projekta atklāšanas dienā

Bronzas laikmeta apmetnes celtne ar niedru jumtu
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Hip hop kultūras aktualitātes Latvijā

Andris Koemecs (Andrē)

Hip hop deju skolas Pro – X dance studio veidotāja Ieva Biteniece 
ar saviem audzēkņiem

Hip hop kultūra, sākot no 
pirm sākumiem - 1970. gadā -  
līdz pat mūsdienām ir attīstīju -
sies profesionāli dažādās kultū ras 
sfērās. Mūsdienās šī kultūra ir 
po  pulāra visā pasaulē un ļoti bieži 

sastopama gan dejās, gan mūzikā, 
gan arī zīmēšanas mākslā. Arī 
Latvijā hip hop kultūra ir krietni 
attīstījusies un guvusi lielu popu-
laritāti, daudz lielāku populari-
tāti, nekā tas bija pirms gadiem 
desmit. Arvien biežāk mēs re -
dzam dažādas hip hop dejas kon-
certu uzvedumos un TV šovos. 
Arvien biežāk pa radio dzirdam 
dziesmas, kurās ir iekļauta repo-
šana. Arī māju un telpu sienas 
rotā krāšņi un skaisti graffiti 
zīmējumi. Var teikt, ka hip hop 
kultūra beidzot sāk gūt pienācīgu 
atzinību un netiek apsmieta vai 
atstumta malā.

Šogad Latvijā bija organizēti 
di  vi lieli un nozīmīgi hip hop 
pasākumi. 9. jūnijā bija repa 

festivāls “Ritms un Plūsma”, kurš 
notika Rīgas klubā “Nabaklab”, 
Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvārī 12. Šo festi vālu organizēja 
hip hop izpildī tājs Skutelis (Arturs 
Skutelis). Sa  rīkojums tika veltīts 
galvenokārt repa izpildītājiem: 
gan tādiem, kuri vēl nekur 
plašākai publikai nebija dzirdami, 
gan arī jau zi  nāmiem, piemēram, 
Ozolam jeb Oz. Skutelis ir 
apņēmies turpmāk katru gadu 
rīkot šādu repa fes ti vālu. Sīkāk 
par sarīkojumu interesanti var 
skatīties mūsu saga ta votajā video 
materiālā, ko var ap    - lūkot you-
tube.com vietnē ad re  sē: http://
youtu.be/PRKX9d9nwD8 .

Savukārt 11. un 12. augustā no -
risinājās krietni lielāks festivāls, 

kurš aptvēra jau visu hip hop 
kultūru. Tajā apmeklētāji varēja 
vērot gan graffiti mākslas darbus, 
gan breika dejas, gan dažādus    
hip hop izpildītājus. Šo festivālu 
organizēja Ģirts Rozentāls jeb 
plašākai publikai zināms kā  
Ozols jeb Oz. Hip hop festivāls, 
kura nosaukums bija “Summer 
Jam”, notika Ķekavas novadā brī-
vā dabā. Savukārt Ozols ir ap  ņē-
mies vei dot šāda veida festivālu 
katru gadu. Arī par šo notikumu 
ir izveidots neliels video apskats 
you tube.com vietnē, to var aplū-
kot adresē: http://youtu.be/9pOP-
bxr_94g .

Turklāt Latvijā šogad bija kriet-
ni daudz hip hop koncertu, kuros 
uzstājās daudzi populāri repa 
izpildītāji no ārzemēm, piemē-
ram, uz Latviju bija atbraucis pa -
saulē ļoti zināms repa izpildītājs       
J Cole un r’n’b dziedātājs Lloyd no 
ASV. Viņi uzstājās festivālā ar 
nosaukumu “Pestivāls”, kas no -
tika 28. jūlijā Mežaparka lielajā 
estrādē. “ Šoruden uz Latviju vēl 
bija atbraukuši tādi zināmi Krie-
vijas hip hop izpildītāji kā Smoky 
Mo, Guf, grupa “TGK”, viņi uz -
stājās Rīgā "Sapņu fabrikā", Lāč-
plēša ielā 101.

Šogad ir noticis arī negaidīts 
pavērsiens Latvijā zināmā hip 
hop mūziķa Gustavo dzīvē. Šis 
mākslinieks acīmredzot uz kādu 
laiku ir nolicis muzicēšanu malā 
un nolēmis aktīvi iesaistīties Lat-
vijas politikā kopā ar vēl vienu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku – 
Viesturu Dūli.

Savukārt agrāk Gustavo sīvā-
kais konkurents Ozols jeb Oz ir 
aktīvi iesaistījies hip hop apģēr -
bu biznesā. Viņš veido visnotaļ 
interesantas hip hop drēbes un 
tirgo tās savā veikalā “Street shop”, 
kas atrodas Rīgā, Stabu ielā 35. 
Interesenti var iegādāties drēbes 
arī viņa interneta veikalā: http://
www.streetshop.lv/. Vēl Oz para-
lēli apģērbu biznesam raksta 
dziesmas krievu valodā un po -
pularizē pats sevi, kā arī Latviju 
Krievijā. Viņš ir sadarbojies ar 
tādu Krievijā zināmu repa izpil-
dītāju kā ST. Turklāt viņš rada      
arī arvien jaunas dziesmas lat vie-
šu valodā. Nesen viņam iznāca  
jauns singls latviešu valodā “Mi -
rāža”, kas ir daļa no gaidāmā jau-
nā albuma.  

Arī jau piemi nētajam hip hop 
izpildītājam Skutelim iznāks 

jauns albums “Siltums”. Viņš to 
cer izdot 2013. gada pavasarī. Bet 
13. decembrī viņa klausītājiem 
būs iespēja dzirdēt klātienē gan 
vecās, jau labi zināmās dziesmas, 
gan arī jaunās dziesmas no topo-
šā solo albuma. Skuteļa koncerts 
šajā dienā notiks klubā "Naba-
klab". Mēs noteikti informē sim 
jūs sīkāk par šo izpildītāju kādā 
no mūsu video materiāliem you-
tube.com vietnē AndreeLV ka  -
nālā. Iesakām arī šo kanālu abo -
nēt, ja vēlaties uzzināt dažā dus 
jaunumus par Latvijas hip hop 
kultūras pārstāvjiem.

Latvijā ļoti aktīvi darbojas Ie -
vas Bitenieces veidotā hip hop 
deju skola Pro – X dance studio, 
kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Baro-
na ielā 88. Viņas dejotājus bieži 
vien var redzēt dažādos TV šo -
vos, arī videoklipos. Nesen dejo-
tāji piedalījās arī vērienīgajā mū -
ziklā “Dzimuši mūzikai”, ko va -
rēja vērot Nacionālajā teātrī. Bez 
Ievas Latvijā aktīvi darbojas arī 
citas deju skolas, piemēram, Bai-
bas Klints veidotā hip hop deju 
skola Most Wanted dance studio, 
kas atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 
49. Ir arī tādas hip hop deju sko-
las, kas darbojas arī daudzviet 
citur Latvijā, piemēram, JV dance 
club company. Mājas lapā http://
www.jvclub.lv/ varat uzzināt sī -
kāk, kur Latvijā atrodas šīs deju 
skolas. Vārdu sakot, hip hop deju 
skolu tagad Latvijā netrūkst, un 
jauniešiem ir iespējas pavadīt 
savu brīvo laiku lietderīgi.

Savu profesionāļu netrūkst arī 
graffiti jomā. Joprojām darbojas 
daudzi interesanti graffiti māksli-
nieki, kuru darbus var sastapt ne 
tikai uz māju sienām un tuneļos, 
bet arī istabās, klubos un dažā -dos 
uzņēmumos. Vispopulārākais  un 
aktīvākais graffiti mākslinieks šo -
gad ir Kiwie, viņa darbus var ap  lū-
kot pat ārpus Latvijas. Nesen viņš 
izveidoja savdabīgu savu dar bu 
izstādi, kurā apmeklētāji va rēja  
šos darbus “nozagt”. Kā tas iz    ska-
tījās, varat aplūkot, video ma teriālā 
http://vimeo.com/ 524 65  665.

Kā redzat, tad Latvijā hip hop 
kultūra ir uzņēmusi plašus ap -
griezienus. Turpmāk centīšos la -
sītājus iepazīstināt sīkāk ar katru 
šīs kultūras pārstāvi Latvijā.  Par 
tiem varat uzzināt arī raidījumā 
“Dzīvsudrabs”, ko var vērot you-
tube.com vietnes adresē: http://
www.youtube.com/AndreeLV


