
Vo lu me LXIII  Nr. 28 (5582) 2012. ga da 21. jūlijs – 27. jūlijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

JULY 21    

Laika foto speciālkorrespondents XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Milvokos – Evarists Bērziņš
(Turpināts 3. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Skaņi, skaisti un kupli aizritējuši 
kārtējie – šoreiz XIII Vispārīgie 
latviešu dziesmu svētki Milvokos. 
Pēc rīkotāju aplēsēm, tajos 
piedalījušies vairāk par trīs 
tūkstošiem dziedātāju, dejotāju, 
mūziķu, tautas daiļamata 
meistaru, vārda mākslinieku, 
skatītāju, klausītāju.

Ardievu, Milvoki! Satiksimies atkal Hamiltonā!

Viesmīlīgā Milvoku pilsēta 
mūs sagaidīja ar sarkanbaltsar-
kani karogotām centra ielām, bet 
īpaši strauji sirdis iepukstējās, 
Hyatt viesnīcas jumta smailē 
redzot plīvojam lielus ASV un 
Latvijas karogus. „Zīmīgi, ka 
mūsu svētku atklāšana šogad 
notiek vienā dienā ar ASV Ne -

atkarības dienu. Šāda negaidīta 
sakritība apliecina, cik cieši ir 
savijušies latviešu un amerikāņu 
likteņi, savstarpējās simpatijas. 
Tātad – šodien ir dubultsvētki!” 
savā uzrunā Dziesmu svētku 
atklāšanas sarīkojumā teica 
Latvijas vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs. Savā runā, kas 

vairākkārtīgi tika pārtraukta ar 
skaļiem klātesošo aplausiem, 
viņš arī atgādināja, ka „koŗu 
dziedāšanas tradicija savā ziņā ir 
arī mūsu diplomatijas ierocis. 
Pirms pāris gadiem pats par to 
pārliecinājos, kad Rīgas Doma 
zēnu koris „iekaŗoja” Baltā nama 
saimnieku un viesu sirdis. Tēlaini 

sakot, mūsu jaunie talanti 
palīdzēja atvērt Obamas 
administrācijas durvis Latvijai. 
Mēnesi pēc šī koncerta Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis 
Baltajā namā tikās ar viceprezi-
dentu Džo Baidenu”.

Pasaules koŗu olimpiadā Sin-
sinati, ASV, zelta laurus plūcis arī 
vokālais ansamblis Latvian Voi-
ces. Septiņas Latvijas meitenes, 
profesionālas dziedātājas, gandrīz 
visas Jāzepa Vītola Mūzikas aka-
dēmijas absolventes ar koŗdi ri-
ģentu diplomu, dzied a cappella.  
Sinsinati olimpiadā šī grupa star-
tēja sieviešu kamerkoŗu katēgo-
rijā, iegūstot zelta medaļu un 
čempionu titulu. Tāpat kā Lat vi-
jas Kultūras akadēmijas kamer-
koris Sōla, par kuŗa panākumiem  
un trim iegūtajām zelta medaļām 
olimpiadas pirmajā nedēļā vēstī-
jām pagājušājā nedēļā, arī Latvi-
an Voices bija aicinātas dziedāt 
čempionu grupā, kuŗā ieguva 
augstāko iespējamo žūrijas no  -
vērtējumu. Aculiecinieki stāsta, 

Vēl viena spoža Latvijas dziedātāju uzvara!
ka plašo Duke Energy zāli mei-
teņu septiņbalsīgais dziedājums 
piepildījis tikpat skaņi, it kā dzie-
dātu simtbalsīgs koris.

Slaido latviešu „lakstīgalu” vādi 
ir Laura, Andra, Karīna, Nora, 
Zane un vēl viena Laura un Elīna. 
Viņu repertuārā ir pašu aranžē-
tas un komponētas dziesmas, 
latviešu tautasdziesmu apdares, 
renesanses un baroka laikmeta 
dziedājumi un populāru laik me-
tīgu dziesmu versijas. 

Starptautisku ievērību ansam-
blis ieguva, jau pirmo reizi kon-
certējot ārpus Latvijas. Tas notika 
2009. gadā Hamburgā. Pērnā ga -
 da jūlijā, piedaloties konkursā 
Vokal Total Grācā, Austrijā, Lat-
vian Voices ieguva sudraba dip-
lomu, bet šogad aprīlī Starp-

tautiskajā konkursā A 
Cap    pella Leipcigā, Vācijā, 
meitenes kļuva par kon-
kursa laureātēm. Panā-
kumi, ko mūsu koris un 
ansamblis guvis pasaules 
koŗu olimpiadā Sinsinati, 
kārtējo reizi apliecina Lat-
vijas vokālās mākslas aug-
sto līmeni un mūsu tautas 
dziedāšanas tradicijas, kas 
tiek ne vien koptas un 
glabātas, bet arī radoši 
attīstītas tālāk. Ne velti 
Latvijas koŗdziedātāji, di  -
riģenti un mūzikas dzīves 
organizētāji izpelnījušies 
godu 2014. gadā Pasaules 
koŗu olimpiadu sarīkot 
Rīgā.

G.S.  
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Iepriecini Savu Sirsniņu
Ar Interesantu Ceļojumu

Uz skaistajām Havaju salām

Parāde "Waikiki"

Dziesmu svētki Milvokos bija 
vienreizēji. Mīļš paldies rīko-
tājiem un dalībniekiem. Visi 

Iespaidi par Dziesmu svētkiem Milvokos
koncerti bija pirmklasīgi. Ie  -
prie cināja arī citi sarīkojumi. 
Ierodoties Hyatt viesnīcā 4. jū  -

lijā, visur dzirdēju latviešu va  -
lodu. Daudzkārt iznāca braukāt 
ar celtni augšā un lejā, un 
priecājos dzirdēt, ka bērni savā 
starpā sarunājās latviski.

Svētkiem jauks ievads bija 
brauciens ar kuģīti 4. jūlija va  -
karā. Tur satikām mīļus drau-
gus un iepazināmies ar jauniem. 
Apbrīnojām lielisko uguņoša-
nu, un varējām nosvinēt mūsu 
patvēruma zemes jubileju. 

Nākamā dienā devāmies no  -
skatīties komēdiju Hotel Para-
diso. Tik jauka, asprātīga luga ar 
vienreizējiem aktieŗiem. Publi-
ka bija ļoti atsaucīga. Andra, 
lūdzu, turpini rakstīt!

Mums ļoti patika rakstnieku 
cēliens. Rakstnieku lasījumus 
šoreiz lieliski papildināja Juŗa 
Žvikova mūzikālās kompozi-
cijas. 

Tautasdeju uzvedumā mūs 
iepriecināja „Aijovas Dārziņš”, 
kuŗa visi dejotāji ir Peldu ģi -
menes atvasītes. Pēc 30 gadiem 
demoniešiem atkal ir deju dār-
ziņš. Ne mazāk sajūsmināja 
Čikāgas „Zīlīte”. Visiem dejo tā-
jiem bija vienādi tautastērpi no 
Latvijas.

Mīļs paldies ALAi par bro-
kastīm ar pīrāgiem, jāņusieru, 
dzeltenmaizi un kafiju. ALA 
mūs visus vieno.

Paldies! Paldies! Paldies!
Skaidrīte Štolcere

jeb Mineapoles vecmāmiņa

Bostonas simfoniskais orķestris 
jau 75 gadus vasarās mūzicē savā 
lauku īpašumā Tanglvudā (Tan-
glewood), kas atrodas Masačuse-
tas Berkšīras (Berkshire) kalnos. 
Šajā jubilejas sezonā paredzēti 
vairāki ievērojami koncerti, un 
Bostonas latvieši bija priecīgi, 
uzzinot, ka vienā no tiem di   ri-
ģents būs latvietis Andris Nel-
sons. Bostonas pensionāru bied-
rībā ir daudz mūzikas mīļotāju, 
tāpēc Helga Jakobsone un Juris 
Menke ierosināja rīkot izbrau-
kumu, lai noklausītos šo kon-
certu.

Ar ceļojumu kompanijas K&L 
starpniecību tika iegādātas kon -
certbiļetes un sēdvietas autobusā 
divarpus stundu braucienam uz 
Tanglvudu. Pensionāru biedrība 
saviem biedriem piedāvāja div -
desmit dolaru atlaidi, un tā kā 
par iestāšanos biedrībā jāmaksā 
tikai desmit dolaru, biedrība ie -
guva vairākus jaunus biedrus un 
nodrošināja savu augošas orga-
nizācijas statusu. Linda Duh   ma 
bija atbildīgā par sadarbību ar ce  -
ļojumu kompaniju un arī kasiere. 
Pavisam pieteicās 37 braucēji.

Juris Veidiņš bija sagatavojis 
dziesmu lapiņas, lai ceļā nebūtu 
gaŗlaicīgi. Autobusā sēdēja arī 
deviņi amerikāņi, viņiem radās 
iespēja noklausīties braši dzie-
dātas latviešu dziesmas. Viņu 
aplausi bija vētraini. Pat šoferis 
noņēma rokas no stūres un 
aplaudēja.

Tanglvudā pirms koncerta 

Bostonas pensionāru biedrības
izbraukums uz Tanglvudu

notiek klausītāju pikniki – var 
sēdēt pie galdiem vai uz segas 
zālītē. Pensionāri bija paņēmuši 
līdzi ēdienus, vīnu un alu, arī 
mazus Latvijas karodziņus. Cit-
tautiešiem par tiem radās jau-
tājumi, mums iespēja pieminēt 
Andri Nelsonu un citus izcilus 
latviešu māksliniekus.

orķestri un arī citus ievērojamus 
orķestŗus. Viņš arī ir viesdiriģents 
Karaliskā operā Covent Garden, 
Mētropolītēna operā Ņujorkā, 
Vīnes Valsts operā un Drēzdenes 
Valsts operā.

Brīnišķīgā koncerta beigās 
klausītāji piecēlās kājās un ilgi 
aplaudēja. Laiks bija karsts un 

Bostonas pensionāri Tanglvudā

Koncertprogrammā bija Igora 
Stravinska „Psalmu simfonija”, 
kuŗas atskaņošanā piedalījās 
Tanglvudas festivālu koris, un 
Johanesa Brāmsa 2. simfonija. An -
dris Nelsons ir ārkārtīgi elegants 
un dinamisks diriģents. Patlaban 
viņš ir viens no iecienītākajiem 
diriģentiem pasaulē, lai gan vi -
ņam ir tikai 34 gadi. Nākamajās 
sezonās viņš diriģēs Berlīnes 
Filharmonijas, Vīnes Filharmo-
nijas, Amsterdamas Karalisko 
Concertgebouw, Bostonas simfo-
nisko, Ņujorkas Filharmonijas 

sutīgs, un galīgi nosvīdušais di -
riģents dabūja nākt ārā klanīties 
veselas trīs reizes. Pensionāri vi  -
cināja Latvijas karodziņus, bet tā 
kā mūsu sēdvietas bija patālu no 
skatuves, diriģents laikam to ne  -
ievēroja. Vēlāk gan mums dažiem 
izdevās Andri Nelsonu satikt un 
paspiest roku. Viņš, vēl joprojām 
nosvīdis, baudīja pudeli alus. 

Atpakaļceļā satiksmes sastrē-
gu  ma dēļ pavadījām ilgāku laiku. 
Autobusā atkal skanēja dziesmas 
un ritēja dzīvas pārrunas par 
redzēto un dzirdēto. 

Mārtiņš Duhms
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Ardievu, Milvoki! Satiksimies atkal Hamiltonā!

Un vēl:
„Pēdējo piecu gadu laikā dar-

bojoties kopā ar jums, esmu 
pārliecinājies, cik dziļa ir jūsu 
Latvijas mīlestība. Esmu ap  -
mek lējis un vērojis daudzas 
latviešu skolas, vasaras nomet-
nes, draudzes un mākslas uz   ve -
dumus. Jūsu paveiktais arvien 
mani iedvesmojis strādāt vairāk 
un neatlaidīgāk. Jūs esat pa   vei-
kuši neatsveŗamu darbu, kupli-
not mūsu tautas kopīgo gara 
mantojumu.

Pirms dažām nedēļām Čikāgā 
kāds sirms vīrs man ieminējās, 

ka šie varētu būt pēdējie latviešu 
dziesmu svētki ASV. Pazīstot 
jūs, zinot, kā esat gatavojušies 
šiem svētkiem, es tik tiešām at  -
sakos pieņemt šādu domu. Re -
dzot jūsu kuplo pulku šo   vakar, 
vērojot rūpīgi izkoptos dejas so  -
ļus un ieklausoties varenajā ko  ŗu 
dziesmu skanējumā, es ne    spēju 
piekrist šādam pieņēmumam. 
Esmu pārliecināts, ka jūsu sirds-
degsme neļaus izdzist šai tra  di -
cijai, jo latvietis nevar dzīvot 
bez dziesmām, svētkiem un 
lustīgām dejām!”

Vēstnieks visus – lielos un ma -
zos dalībniekus laipni ielūdza 
uz lielajiem dziesmu svētkiem 

Rīgā 2013. gada vasarā, piebil-
stot: „Uzskatu, ka ikkatram lat-
vietim vismaz reizi mūžā ir jā  -
piedzīvo svētku gājiena burvība 
pa Rīgas ielām, jāizbauda Me  -
ža parka estrādes pasakainā gai -
sotne un gluži kosmiskā sa -
plūšana daudzbalsīgajā dzies  -
mu unisonā.”

Pasaules brīvo latviešu ap   vie-
nības (PBLA) vārdā apsveikuma 
vārdus teica priekšsēdis Jānis 
Kukainis, citējot Indras Gubiņas 
dzejas rindas: Kamēr tu vēl skani 
– tikmēr tauta būs./Kamēr tauta 
dzīva – dziesma neapklust. 

Dziesmu svētku dalībniekus 
sa   vā runā sveica Amerikas lat-

viešu apvienības (ALA) jaunā val-
 des priekšsēde Anita Bara taga:

“ALA atbalstīja šo Dziesmu 
svētku veidošanu ar sēklas nau-
das piešķīrumu, un mēs pateica-
mies Milvoku Dziesmu svētku 
rīcības komitejai un Milvoku 
latviešu saimei, kas iedzīvināja 
iecerēto ar atsaucīgu un nemitīgu 
piecu gadu gaŗo darbu, kuŗa 
rezultātā maza saujiņa tautiešu ir 
sagādājuši plašajai Amerikas lat-
viešu sabiedrībai bagātīgu piecu 
dienu programmu.

Izsakām sirsnīgu atzinību kat-
rai ģimenei – vecākiem un vec-
vecākiem, kā arī radu un draugu 
pulkam, kas kopējiem spēkiem 

un bieži ar ne latviski runājoša 
vecāka atbalstu, vēl šodien, pēc 
sešdesmit ārpus Latvijas nodzī-
votiem gadiem, bērnu dzīvi no 
šūpuļa dienām bagātinājusi ar lat-
viešu valodu un mātes dziesmu.

Novēlam, lai šī valoda un 
dziesma mūs silda, uztur un 
vieno šajos Dziesmu Svētkos, kā 
arī kopīgās nākotnes gaitās!”

Sarīkojumā, protams, visi vie-
nojās abu valstu himnu dzie-
dājumā – pārliecinoši skanēja 
gan „Dievs, svētī Latviju!”, gan 
Amerikas himna – pateicība mīt-
nes zemei, kas visus šos gadus 
latviešiem bijusi kā gādīga māte.

Laika foto speciālkorrespondents XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Milvokos – Evarists Bērziņš

(Turpināts 4. lpp.)
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Andris Kursietis ar kundzi Rozmariju atelpas brīdī
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Šī raksta virsraksts ir patapi-
nāts no Armanda Birkena raksta 
Laika Jāņu numurā, kur viens no 
leģendārajiem Piecīšiem paziņo, 
ka „izskanēs pēdējā Čikāgas 
Piecīšu izrāde”. Atzīšos, šī fraze 
sāpīgi iedūra... sirds apvidū, bet 
prāts atgādināja veco patiesību, 

Vadošā emocija – pateicība
Čikāgas Piecīšu koncerts XIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Milvokos, ASV

nobeigumā uz skatuves tika ai -
cināti visi, kas dziedājuši, at  -
balstījuši, bijuši cieši klāt – Ruta 
Dzelme, Skaidrīte Legzdiņa, Ilze 
Ievāne u. c. Zīmīgi, ka program-
mu kuplināja arī jaunā paaudze 
– Milvoku plkv. O. Kalpaka lat-
viešu skolas bērni, Īrijas latviešu 

zīliju, Īriju, Kanadu, Krieviju, 
Latviju, Vāciju, Venecuēlu, 
Zviedriju” – kā viņi paši to pro-
grammas lapiņā sarindojuši al -
fabeta secībā. Iespaidīgi, vai ne? 
Programmā, protams, Alberta 
„zelta fonds”, sākot ar „Man gar-
šo alus” un „Kurpniekzeļļiem”, 

sabiedrībā (abos krastos!), pro-
tams, netrūkst. Albertam un 
Ar mandam piemīt izsmalcināta 
humora izjūta, abiem ir arī neno-
liedzami skatuviskie dotumi, kas 
izkopti, vērojot, izprotot, iedziļi-
noties, patiesi interesējoties par 
dzīvi un cilvēkiem. Niansēts, 

tādas jūtas kā romantika un 
nostalģija paliktu pagātnē... līdz 
ar Piecīšu aiziešanu no aktīvās 
koncertdarbības. Gaišs cerību 
sta riņš gan ir – Armands un Lo  -
rija ar panākumiem nodziedāja 
16 koncertus ar mīlestības dzies-
mām šai pavasarī Latvijā. Turklāt 

Ardievu, Milvoki! Satiksimies atkal Hamiltonā!
(Turpināts no 3. lpp.)

Svētku dienu programma, kā 
parasti latviešu dziesmu svēt-
kos, bija plaša un piesātināta, 
un par to Laiks jums, cienījamie 
lasītāji, vēstīs jau šajā un turp-
mākajos numuros. Izmantojot 
izdevību, vēlamies pateikties 
visiem, kas iegriezās svētku 
tirdziņā pie Laika galda, dalījās 
pārdomās, teica atzinīgus vār-
dus (un arī kritiku), kā arī zie-
doja mūsu avīzes digitālizācijai 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

Īsi pirms svētku nobeiguma 
akta uz sarunu aicināju XIII 
Vispārīgo latviešu Dziesmu 
svēt ku Rīcības komitejas priekš-
sēdi Andri Kursieti.

Mūsu saruna notiek Dzies-
mu svētku pēdējās stundās... 
Vai esat gandarīts par paveik-
to? Varu apgalvot, ka par 
svētku organizāciju saņemtas 
tikai labas atsauksmes, visi lie-
kas apmierināti.

Paldies! Arī mēs paši esam 
saņēmuši tikai uzslavas, un tas 
ir gandarījums Rīcības komite-
jas darbam piecu gadu gaŗumā. 
Vēlos pateikties visiem Rīcības 
komitejas darbiniekiem un mū -

ka nekas nav mūžīgs. Skatuves 
mūža darbs ansamblim ir prasījis 
daudz, neiedomājami daudz. Tas 
ir gan ņēmis, gan devis. Tāpēc 
vārdam „pateicība” droši pievie-
noju arī otru pusi – to, kas nāk 
no mums, skatītājiem un klau-
sītājiem. Milvoku Hyatt viesnī-
cas zāle bija pārpildīta, ikvienam 
gribējās būt kopā ar Piecīšiem – 
dzīvo vēsturi, lieliskajiem pava-
doņiem trimdas gaitās un tēv ze-
mē 51 (!) gada gaŗumā, kad kopā 
izdzīvota gan smeldze, gan arī 
prieks, ka joprojām esam, ka 
turamies kopā, ka protam pa -
smaidīt par sevi un pasauli. 

Uz skatuves tovakar bija Piecī-
šu kodols ar Albertu Legzdiņu 
priekšgalā – Armands Birkens, 
Janīna Ankipāne, Uldis Streips, 
Lorija Vuda, kā arī jaunākie spē-
ki – Alnis Cers, Alberts Vītols un 
Linda Maruta. No mākoņa ma -
liņas raudzījās Uldis Ievāns, Ģirts 
Puriņš, Modris Avotiņš... Bet 

atvasītes no grupas „Mazais le  -
tiņš”, kuŗa tika dibināta 2008. 
gada pavasarī, Piecīšiem vieso-
joties pie tautiešiem Īrijā un kas 
nosaukumu ieguva no Alberta 
Legzdiņa tāda paša nosaukuma 
dziesmas. Un vēl arī bērni no 
Lorijas Vudas vadītās vokālās 
studijas Rīgā. Zīmīgi tāpēc, ka 
tas dziesmotais saturs un no   zī-
mība, ko vairāk nekā pusgad-
simtu kopuši Čikāgas Piecīši, ir 
radis turpinājumu. Latviešu jau -
najām paaudzēm nebūs svešs 
līksmi pausts patriotisms, vār-
smās un melodijās ielikta un 
izdziedāta mīlestība.

Par koncerta – izrādes pro-
grammu. Uztvēru to kā Piecīšu 
apzināti veidotu, režisētu ek  skur-
su pa vietām pasaulē, pa žanriem, 
pa laikmetiem, saistot to ar cil-
vēkiem, kas Piecīšiem bijuši un ir 
nozīmīgi. Ansambļa koncerttūru 
ģeogrāfija aptveŗ „Angliju, Ar  -
ģen   tīnu, ASV, Austrāliju, Bra -

bei dzot ar „jaunlaiku” „Sarauj, 
Lat vija!” un „Tautisko spilven-
tiņu”,  un, protams, nepārspēja-
mo „Šūpuļdziesmu”; Armanda 
Birkena un Alberta kopdarbi – 
„Lai visa pasaule tad redz” un 
„Mūsu mīlestība” un Armanda 
„Saules diena” (ar S. Kaldupes 
vārdiem), un jaundarbs „Nerātna 
dziesmiņa” (ar Krāslavieša vār-
diem, pirmatskaņojums šā gada 
pavasarī Latvijā), Alberta „Trīs 
vecenītes”, kuŗā ļauta iespēja 
krāšņi izpausties trīs Piecīšu 
dāmu skatuviskajiem un aktieŗ-
mākslas talantiem. 

Runājot par aktieŗmākslas ta -
lantiem nevar nepieminēt Ar  -
mandu, kas līdz asarām sasmī-
dināja klātesošos ar lieliska ko  -
miķa sniegumu intermēdijās. 

Aktuāli  un asprātīgi vienlaikus 
kā allaž, bija Alberta joki. Un, kā 
allaž, trāpīgi, mīļi, jauki, nevainīgi 
izspēlēti, pat ja runa ir par pi  -
kantām temām, kādu latviešu 

smalks tēlojums, ar „latvisku” pie-
 skaņu, proti, „savējie sapratīs”. 

Uldis Streips, kas Piecīšu ta -
lantu cienītājiem pazīstams kā 
veikls stāstnieks un tekstu autors, 
šai izrādē vairāk darbojās, „pie -
spēlējot” kollēgām, un savu uzde-
vumu veica godam. Tas ir īpašs 
talants – ar savu klātbūtni kup-
lināt priekšnesumu, dažkārt ar 
žestiem un mīmiku vien. Ulža 
dziesmas vārdi skanēja Piecīšu 
hītā „Pazudušais dēls”, ko pro-
grammas veidotāji likuši tūlīt aiz 
„Popūrija”, kas koncertu ievadīja. 
Aizrāvīgākie klausītāji dziedāja 
līdzi arī viņa un J. Treiguta po -
pulārajam kopdarbam „Vakar-
dienas vīns”. Savukārt romantis-
kākie aizsapņojās, dzirdot Lolitas 
Ritmanes un Alberta Legzdiņa 
„Kluso mīlestību” no dzies-
muspēles „Eslingena” Alberta 
Vītola un Lindas Marutas sa   ska-
nīgajā duetā. Šīs dziesmas laikā 
domāju – ļoti negribētos, ka  

abi ir lieliskā vokālā formā un 
radošā briedumā.

Diez, kādi muzikālie un rado-
šie plāni ir Alnim Ceram – 
talan tīgajam un apbrīnojumi 
daudz pusīgajam mūziķim, kuŗš 
uz skatuves paveic krietnu un 
kva litātīvu darbu, lai Piecīšu 
skanē jums būtu kupls un 
niansēts?

Ir liels prieks, ka tapusi re -
žisora Igora Lingas filma (kuŗas 
tapšanā godalgu pelnījusi ne -
nogurdi nāmā Lorija!) par Či -
kāgas Pie cīšiem, kas ieka ŗojusi 
Lat vijas skatītāju un klausītāju 
sirdis – un tas ir īpašs stāsts par 
to, kā  viena mūzikas grupa pāri 
okeanam paveic tādu nacionāl-
pat rio tiskās audzinā šanas dar -
bu, ko var apskaust algoti šās 
jomas teorētiķi tēv zemē. Par to 
vien Piecīši ie   rak stāmi latviešu 
tautas vēsturē.

Ligita Kovtuna     

 su Goda priekšsēdim Ērikam 
Krūmiņam par viņu ieguldī ju-
mu! Un arī izteikt lielu paldies 
brīvprātīgajiem, kas strādāja pie 
biļešu kontroles, sarīkojumos utt.

Rīcības komitejas sēdes vien-
mēr bija ļoti auglīgas un prak-
tiskas, un neviens nesūrojās, ka 
tās notiek arvien biežāk un 
biežāk... Visiem taču ir arī savs 
„maizes darbs”. (Pašam A. Kur-
sietim ir tulkošanas darbu fir ma, 
kuŗa darbojas ar lieliem starp-
tautiskiem projektiem – L.K.)

Ir dzirdēts runājam (un to 
savā runā pieminēja arī vēst-
nieks Andrejs Pildegovičs), ka 
Milvoku Dziesmu svētki būšot 
pēdējie trimdas latviešu dzies-
mu svētki... Manās ausīs nā -
kušas arī „runas”, ka pēc šiem 
dziesmu svētkiem izbeigšot 
iznākt mūsu avīze...

Neticu! Nevienu minūti neti-
cu! Vēstnieks arī netic...

Manuprāt, vēl nav nekādu 
simptomu – ne vienām runām, 
ne otrām. Zinu, ka vairākas 
ASV pilsētas pieteikušās būt 
nākamo svētku rīkotājas. Un 
Laiks ir bijis izcils mūsu sa   dar-
bības partneris, publicējot gan 
reklāmas, gan rakstus, gan pul-

cinot tautiešus uz svētkiem. 630 
dejotāji, vairāk nekā 400 dalīb-
nieku lielais kopkoris – tie ir 
labi skaitļi, un tie visi ir Laika 
abonētāji un lasītāji! Redzot šo 
degsmi, ar kādu tautieši, bieži 
vien ar savām „otrajām pusēm”, 
kas ir amerikāņi, brauca šurp, 
piedalījās, dziedāja, dejoja, at  -
balstīja, esmu pārliecināts, ka 
dziesmu svētki vēl būs, un ne 
vieni vien. Mana sieva Rozmarija 
ir amerikāniete, un no viņas 
esmu saņēmis vislielāko ieinte-
resētību un atbalstu.

Vēlos uzslavēt Milvoku lat vie-
šus. Mūsu te ir ap četriem sim-
tiem, latviešu sarīkojumus ap -
meklē un latviešu sabiedrībā 
rosīgi ir ap pusotra simta. Toties 
– kā viņi strādā! Arī jaunie-
braucēji savu iespēju robežās 
piedalās latviešu darbos. Un tas 
ir pamats optimismam.

***
Dziesmu svētku karogs jau 

nodots drošās rokās – nākamo 
Dziesmu svētku rīkotājiem Ha -
miltonā, Kanadā, 2014. gadā. 
Ardievu, Milvoki! Tiksimies 
Hamiltonā!

Ligita Kovtuna    
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Pēc Rakstnieku cēliena. No kreisās: pianists Juris Žvikovs, Katrīna Putniņa, Sarma Muižniece 
Liepiņa, Juris Kronbergs, Rita Gāle, Valters Nollendorfs, Indra Avena, Maija Meirāne, Juris 
Zommers, Andris Ritmanis, Arvis Viguls

Pianists, Lielās Mūzikas balvas laureāts Juris 
Žvikovs

Maija Meirāne – grafiķe un dzejniece. Kollēģe 
no Jaunās Gaitas

Rakstnieku cēliena rīkotāja un vadītāja dzej-
niece, māksliniece un rosīga sabiedriskā dar-
biniece Sarma Muižniece Liepiņa

Dzejnieka un gleznotāja, Jaunās Gaitas 
mākslas redaktora Voldemāra Avena dzejoļus 
lasa viņa meita Indra

Maija Meirāne

DIVĒJĀDI
Es nezinu,
cik reižu jau esmu ienākusi pa šīm durvīm,
lai atskārstu, 
ka manis šeit vairs nav.
Es apzinos,
kā durvis veŗ uz telpu,
bet ka zem tām ne sliekšņa, roktuŗa,
tās vispār eksistē kā māns.
Es sapratu, ka durvis, slieksnis, palodze
var iznirt nebūtībā,
bet nebūtība nav tas pats
kas māns.
Jo tīkls sapnī būs tik blīvs,
uz kuŗa krītot, mēs atsitīsimies,
lai ieraudzītu paslieksnī nolikto ziedu
Mūsu labajai Laimai.
2012.

Ieskats Rakstnieku cēlienā 
XIII Vispārējos latviešu dziesmu 

svētkos Milvokos

Vairāk lasiet nākamajā numurā!

Voldemārs  Avens

PIEMINEKLIS
Re, tur -
pelēkā asfalta vidū,
kā pastkartē,
piemineklis mīlētais.
Citiem - gruzis acīs.
 Nez ko sacīs
 viņu sirdsapziņas,
 ja cepuri noņemšu?
Mildai nav viegli tur stāvēt.
Vēl var pieturēties
pie trim zvaigznēm.
 Bet tā viena
 sāk aizmirst valodu.
 Sauc palīgā.

Voldemārs  Avens

VARAM  IZTIKT
Vēl jau varam iztikt 
ar tautas dziesmu pirmajām rindām,
ar jāņuguņu liesmām,
kas ap sašļiku iesmiem 
varbūt pasarga no iesnām.
Visam ir kāds iemesls, 
citreiz - kāda vaina.
Ir dienas, kad saule silda.
Ir dienas, kad pil piles
un zvirbuļi strīdās
aiz loga rūts.
Vēl jau varam iztikt
no tā, kas bijis,
kas silts pie krūts.
Zem zila lietussarga
ēdam no Eiropas siles.
Drīz būs jaiztiek
no tā, 
kas pašu bļodā.
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D I V I  V I E D O K Ļ I  P A R  V I E N U  G R Ā M A T U

(Turpināts 17. lpp.)

Guntis Berelis

Andrievs Ezergailis. Lapu ago-
nija. Grāmata par Intu. No angļu 
valodas tulkojusi Ilma Elsberga. 
Intas Ezergailes dzeju atdzejoju-
si Amanda Aizpuriete. R., 
Atvērtās krātuves, 2012

Domājams, Andrieva Ezergaiļa 
(1930) vārds īpašus komentārus 
neprasa. Vēsturnieks, holokausta 
pētnieks, savulaik apcerējis arī 
1917. gada notikumus Latvijā, 
vairāku grāmatu un daudzu 
rakstu autors, kuŗa publikācijas 
bieži inspirējušas diskusijas. 
Katrā ziņā – Ezergailis vēstures 
interpretāciju rutīnas rāmajai, 
toties hipnotiski spēcīgajai strau-
mei nav ļāvies, bet allaž mēģinā-
jis to pavērst virzienā, kādu pats 
uzskata par pareizu. Lapu agoni-
ja Ezergaiļa darbības kontekstā ir 
gluži negaidīta grāmata, kuŗā 
uzmanības centrā ir viņa dzīves-
biedre Inta Ezergaile (1932 
-2005). Inta Ezergaile bija literā-
tūrpētniece, profesore Kornela 
universitātē ASV. Līdz deviņdes-
mitajiem gadiem viņa speciālizē-
jās vācu literātūras pētniecībā, 
īpašu uzmanību pievēršot To  -

Uzvarēt „drūmo pļāvēju”
masa Manna daiļradei, tad pie-
vērsās feminisma problēmatikai, 
vēlāk – arī latviešu literātūrai, 
kuŗai pilnīgi veltīta viņas pēdējā 
literātūrpētnieciskā grāmata No  -
stalgia and Beyond: Eleven Lat -
vian Woman Writers (1998). Lie-
lākā daļa darbu sarakstīti angļu 
valodā; publicēties latviešu perio-
dikā viņa sāka tikai deviņdesmi-
tajos gados. 2011. gadā Rīgā lat-
viešu valodā iznāca prāvs Intas 
Ezergailes Rakstu (izdevniecība 
Zinātne) sējums, kuŗā sakopotas 
viņas grāmatas un svarīgākās 
apceres. Ap 1993. gadu viņa sāka 
dzejot – arī angliski, šos tekstus 
gan necenšoties publiskot; dzejo-
ļi izdoti četrās grāmatās jau pēc 
autores nāves. Lapu agonijā ie  -
kļautie Intas Ezergailes dzejoļi ir 
viņas dzejas pirmā nozīmīgākā 
publikācija latviski.

„Kāpēc sarakstīju Lapu agoni-
ju? Iemesli varētu būt vairāk nekā 
daži. Rakstīšana iesākās kā cīņa 
pēc varas, sacelšanās pret aiz-
mirstību, ko tautas valodā dēvē 
par nāvi. Tas bija protests pret 

nāves pārsteidzīgo dekrētu, ka 
Intai jāmirst. Man pilnīgi nepie-
ņemams bija dekrēta paragrafs, 
ka sakari lauzti, ka nekad mums 
nebūs ne tiesību, ne iespēju saru-
nāties – pārmīt vārdus, savīt do -
mas. Savā ziņā Lapu agonija ir 
maza uzvara pār drūmo pļāvēju,” 
stāsta autors. Šajā citātā vērts 
pievērst uzmanību izteikumam 
„pārmīt vārdus, savīt domas”, kas 
precīzi raksturo Lapu agonijas 
specifiku. Andrievs un Inta bija 
kopā 47 gadus (viņi apprecējās 
1957. gadā) – un Lapu agonija 
lielā mērā ir šī daudzgadējā dia-
loga turpinājums laikā, kad vairs 
nav jēgas kaut ko slēpt (kā Inta 
savu iekšējo pasauli iekapsulēja 
dienasgrāmatās), noklusēt, same-
lot, uz kaut ko pievērt acis. 
Andrievs nebūt nav Lapu agoni-
jas vienīgais autors. 

Krietnu grāmatas daļu veido 
arī Intas teksti – dzejoļi, dienas-
grāmatas, piezīmes, turklāt šie 
teksti nav ievietoti, teiksim, kā 
Intas “daiļrades paraugi” vai pa -
pildinājumi faktu un notikumu 

kollāžai, – tā patiesi ir “domu 
savīšana” un “vārdu pārmīšana”. 
Andrievs un Inta turpina saru-
nu, iespējams, izrunājot arī daudz 
ko no tā, kam mests līkums Intas 
dzīves laikā. Jebkuŗa Intas esamī-
bas norise tiek uzlūkota no vai-
rākiem skatpunktiem – Andrieva 
atmiņas, Intas pašrakstītās piezī-
mes, tās atspulgi Intas dzejā; pēc 
tam dialogs pāriet augstākā līme-
nī, ko nosacīti varētu raksturot 
ar jautājumu “kāpēc?”. Andrievs, 
ņemot talkā gan plašu kultūras 
vēstures zināšanu arsenālu, gan 
vēlāk arī Junga analitisko psīcho-
loģiju (tas nav bez pamata – Inta 
ilgus gadus mēģināja risināt savas 
iekšējās problēmas ar analītiskās 
psiholoģijas terapeuta palīdzī-
bu), meklē atbildes uz šiem dau-
dzajiem “kāpēc?”. 

Pirms gada, lasot Lapu agoni-
jas tulkojumu vēl manuskriptā, 
sākotnēji mana attieksme veido-
jās visai skeptiska – visu cieņu 
autoram, ka viņš iemūžinājis dzī-
vesbiedres piemiņu, taču šādas 
grāmatas mūždien sirgst ar sen-

timentu un pārliecīgu pietāti pret 
apceramo objektu,  un tas gribot 
negribot noved pie virspusējības 
un nevēlēšanās iedziļināties. Lai 
ieraudzītu skaidru un kontrastai-
nu kopainu, nepieciešams turē-
ties pa gabalu; analitiskajai opti-
kai tuvas attiecības nenāk par 
labu, un tas gan ir gluži pašsa-
protami – kā teiksi par sievu 
kādu sliktu vai vismaz kritisku 
vārdu, kad viņa pati vairs neko 
nespēj bilst pretī. Tak nekā – 
Lapu agonija mani “pieveica”: 
lielā mērā tieši ar ceļu, kādā 
autors meklē atbildes uz Intas 
esamības formulētajiem “kāpēc?”. 
Autors, protams, ir prāgmatiķis, 
tāpēc vismaz daļēji šīs atbildes 
tiek formulētas gluži racionāli, 
tostarp, piemēram, Intas perso-
nības iekšējo nesaskaņu cēloņus 
meklējot kaŗa gadu traumās 
(baisā Berlīnes bombardēšana, 
ko Intai nācās piedzīvot bērnībā) 
vai nepārejošajā trimdinieces 
apziņā, taču Andrievs Ezergailis 
pie tā neapstājas – viņš Intas esa-
mību ievij pamatīgā kultūrvēstu-
risko simbolu un metaforu slānī. 

Kāda Rīgas teātŗa kritiķe, ap -
lūkojot aktieŗa Andŗa Bula mo -
noizrādi Gaļinas Poļiščukas t. s. 
Teātŗa observātorijā, savam grau-
 jošajam spriedumam bija likusi 
virsrakstu „Andri, nevajag!”. Tik 
katēgorisku vērtējumu par An -
drieva Ezergaiļa teju vai 500 lap -
pušu biezo „grāmatu par Intu” 
laikam būs gatavs teikt tikai retais 
tās lasītājs, tomēr pieklājīgāk for-
 mulētu jautājumu: „Profesor, vai 
vajadzēja?” – varētu uzdot vairāki.

Andrievs Ezergailis (dz. 1930. g.) 
bijis vēstures profesors Itakas kol  -
ledžā Ņujorkas pavalstī ASV. 
Latviešu sabiedrībā un vēl tālu 
ārpus tās viņš vislabāk pazīstams 
kā holokausta vēsturnieks. Inta 
Ezergaile, dz. Miške (1932-2005), 
Andrieva dzīvesbiedre kopš 1957. 
gada, savukārt bijusi ģer mā nis-
tikas profesore tās pašas Itakas 
pilsētas otrā augstākās izglītības 
iestādē – Kornela universitātē. Pēc 
dzīvesbiedres nāves A. Ezergailis 
pūlējies saglabāt viņas piemiņu 
un populārizēt viņu sabiedrībā, 
piemēram, publicējot viņas at  -
stātos dzejoļus un rakstus. Tagad 
A. Ezergailis sarakstījis grāmatu 
Lapu agonija, ko pagrūti ieplauk-
tot kādā no tradicionālajiem 
žanriem.

Pirmās četras nodaļas varētu 
saukt par teikumos un rindkopās 
pārceltu Intas psīchogrammu. 5., 
6. un 7. nodaļa jau lasāmas kā 
ierasta chronoloģiski sakārtota 
biografija no Intas mūža sākuma 
līdz abu Ezergaiļu dzīves laikam 
Ņujorkā. Grāmatas beigu daļai 
lielākoties tematisks iekārtojums. 
Te lasām par abu ilggadējo dzīvi 
Itakā, par abu cīņu, lai Inta savā 
mācībiestādē tiktu pie profesūras, 
par Intas attieksmi pret Latviju 
un latviešiem un, visbeidzot, par 
viņas vairākus gadus ilgo cīņu 
pret vēža slimību. Plaši izmantoti 
Intas dienasgrāmatu ieraksti, ma  -
zākā skaitā – viņas dzeja. Vārdu 
sakot, grāmatu varētu klasificēt 
kā psīchogrammu, biografiju un 
citas personas sakārtotu autobio-

Dzīvesstāsts ar pēcgaršu
Andrievs Ezergailis. Lapu agonija,

biedrības „Atvērtās krātuves” izdevums, 480 lpp.
grafiju visu pie viena.

Intu vajājušas dažādas nelaimes, 
par kuŗām viņu nekādā ziņā ne  -
vajadzētu tiesāt, jo par slimībām 
nemēdz tiesāt. Par vienu no šīm 
nelaimēm Inta raksta savās at  mi-
ņās: „Dzeršana ir manas dzīves 
daļa, ir pat grūti visās niansēs 
aptvert, ko tā man nodarījusi. 
Grūti noticēt, ka pēc visiem pār-
dzīvojumiem es pati daudzus 
gadus esmu pavadījusi, lietojot 
alkoholu.” (61.lpp.) Andrieva vēr-
tējums par šo pašu nelaimi gan ir 
mērenāks: „Lai arī alkohols lai-
kiem draudēja pacelt savu pūķa 
viepli, laimīgā kārtā šis monstrs 
mūsu mājai pagāja gaŗām, ne   ra-
dījis pārlieku postu.” (262.) Pē   dē-
jos piecpadsmit mūža gadus Inta 
cīnījusies ar depresiju, konsul tē-
jusi psīchoterapeutu, lietojusi 
pro zaku. Ja tad Inta, pēc Andrieva 
liecības, aiz sevis atstājusi „vis-
maz 20 dienasgrāmatu klades” 
(108.), par tām jāpateicas tera-
peutes mudinājumiem šādā vei -
dā izlādēties un tikt ar sevi pie 
lielākas skaidrības. 

Daudzus latviešu lasītājus kai -
tinās Intas feminisms, pacifisms, 
pat sociāldemokratisms, tāpat ne  -
pieņemams šķitīs viņas konflikts 
ar Amerikas iekšpolītiku un ār -
polītiku, ko Andrievs sauc par 
„fundamentālu, radikālu un vis -
aptveŗošu” (398.). Laikam gan ne -
 atradīsies neviens nacionāli do  -
mājošs latvietis, kam pieņemama 
būtu Intas attieksme pret lat vie-
šiem un neatkarību atguvušo 
Latviju. Lūk, daži citāti.

Andrievs: Inta... nonāca kon-
flik tā ar savu latvisko izcelsmi (91.).

Inta 1992. gadā: Nevēlos neko 
dzirdēt par latviešiem vai tuvāko 
50 gadu laikā kādu no tiem redzēt 
savā tuvumā. ... Un pat jebkāda 
pozitīva saistība ar latvietību šo -
brīd mani padara traku. (331.)

Inta 1999. gadā: ...mans niknais 
antipatriotisms un antinacio nā-
lisms... (337.)

Andrievs: Viņa atteicās no Lat-
vijas pases un da  lības demokra-
tiskas Latvijas veido šanā. (412.)

Andrievs: Inta ienīda ... no 
jauna neatkarību 
atguvušo Latviju. 
(423.)

Te rodas jau  tā-
jums: ciktāl Intas 
nostāja ir, lai cik 
tā dīvaina un ne  -
parasta, racionāla 
cilvēka pārdomāts 
skatījums, un cik-
tāl tā ir depresīvas, 
emocionāli nesta-
bilas prozaka pa  -
tērētājas nepie-
skaitāmu izvirdu-
mu serija? Ja no 
abiem minē ju-
miem pareizais ir 
pēdējais, vai tad 
Andrievam vaja-
dzēja to visu grā-
matā ietilpināt? 
Vai viņš savai šo 
sauli atstājušai 
dzīvesbiedrei ne  -
ceļ greizu pie  mi-
nekli, kas Intu 
daža laba lasītāja 
acīs padara ma zāk 
simpatisku, nekā viņa va   rētu būt 
pelnījusi? Vai tā vaja dzēja?

Andrievs Ezergailis par savu 
izvēli ir visnotaļ slavējams. Kaut 
lasītājam netiek simtprocentīga 
drošība, vai autors kaut ko no 
Intas kladēs ierakstītā nav no  klu-
sējis vai izcenzējis, rodas pār lie-
cība, ka viņš, pārfrazējot kādas 
Haralda Biezā atmiņu grāmatas 
virsrakstu, ir visu „teicis, kā tas 
ir”. Iznākumā Inta parādās kā 
daudzpusīga būte ar augstu in -
telektu, ar gribasspēku, ar centie-

niem nedzīvot lieki, bet izsisties 
un kāpt arvien augstāk savā aka-
dēmiskajā karjērā, bet tai pašā 
laikā ar šaubām par savas dzīves 
jēgu, ar bailēm no nāves, ar dvē-
seles īgnumu, ar paradoksiem un 
pretrunām. Protams, grāmatas la  -

ķībai ir tikai solis.
Tiem, kas Intu Ezergaili viņas 

mūža laikā nav skatījuši un ie   pa-
zinuši vaigu vaigā, viņas dzīves-
biedra grāmata atstās labu, bet 
grūti definējamu pēcgaršu, gluži 
kā labs vīns. Inta būs iepazīta, to -
 mēr ne līdz galam. Tas par spīti tam, 
ka Andrievs liek lietā ne vien pro-
 fesionāla, analitiska vēsturnieka 
mākas, bet parāda arī psīchologa, 
filozofa un laba rakstnieka talantu 
(sk. īpaši grāmatas „Prelūdiju”!). 
Bet par visu, kas nav iepazīts līdz 
galam, gribas pakombinēt un 
pa   domāt tālāk, ja vien autors 
pratis izraisīt interesi. Un An -
drievs Ezergailis to ir pratis. 

Domājot par dažādām grā ma-
tas detaļām, kas lasītāja skatu uz 
Intu brīžiem pavērš pozitīvā, ci  tu -
brīd atkal negātīvā virzienā (vai 
tad viņa savās piezīmēs ļoti nelabi 
neraksturo vecākus?), Andrievu 
nevar citādi kā vien uzslavēt par 
viņa rakstnieka dotībām. Kaut tam 
nav īpaša sakara ar Intu, grūti at -
 turēties no ārkārtīgi sulīga bēgļu no  -
metņu laika notēlojuma citēšanas:

„Nometnes sociālā vide bija tik  -
pat daudzveidīga kā Kenterberijas 
svētceļnieki. Tur bija gan mūki, 
gan mācītāji bez sutanām, sko  lo-
tāji, aktieŗi, ārsti, sievietes – gan 
šķīstas, gan palaistuves, ģenerāļi, 
prezidenti, dezertieŗi un kaŗa ve -
 terāni uz kruķiem. Šis homo sa -
piens raibais bars bija iespiests ko -
pīgā šaurībā, kopīgā istabā, pat 
uz kopīgām lāvām – viedajam nā  -
cās paciest stulbeni, un muļķis 
nevarēja noslēpt savu dumjību. 
Tikumības sludinātājam nācās 
sadzīvot ar izvirtuli, švītam – ar 
prastu lauķi, likuma sargam – ar 
kabatzagli, nedzērājam – ar smir-
došu žūpu, lāgiem arī šķirtam 
vīram ar bijušo sievu.” (190.)

Nometņu dzīve tiešām bija 
raiba kā dzeņa vēders. Nebūtu 
nepareizi teikt – arī kā Intas 
Ezergailes dvēsele.

Eduards Silkalns             

sītājs brīnīsies un nesapratīs, kā 
gan tas pats cilvēks, kas uzrakstījis 
izcilu doktora darbu par vācu 
rakstnieku Tomasu Mannu, var 
rakstīt, kā Inta rakstījusi 1992. 
gadā: „No kā es baidos Latvijā? 
No gaisā jūtamā naida – pret če  -
kistiem, īstiem un iedomātiem, 
pret krieviem, baidos no šovi nis-
ma, revanšisma...” (335.) Cilvēks 
tā var rakstīt tieši tāpēc, ka tas ir 
cilvēks, meklētājies, šaubu pilns, 
un no gudrības augstumiem līdz 
slimai dvēselei vai galīgai muļ-
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13. un 14. jūlijā Rīgā noti   -
ka starptautiska konferen ce 
„Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai“, ko organizēja LR 
Kultūras ministrija, LR Ārlie -
tu ministrija un LR Izglītības 
un zinātnes ministrija sa -
darbībā ar Pasaules brīvo 
latviešu ap  vienību (PBLA) 
un Eiropas lat viešu apvienī -
bu (ELA). Kon  ferences rīkotāji 
darba kārtībā bija izvirzījuši 
divus centrālos mērķus: izvērst 
di   alogu par ne  pie-
ciešamo rīcību lat-
 viskās iden ti tā tes 
uzturēšanai, no   tu-
rīgu saišu un sa  -
darbības veido ša -
nai starp latvie-
šiem ārzemēs un 
Latviju, dzimta-
jiem novadiem, 
mācību iestādēm; 
kā arī sniegt priekš-
likumus attīstības 
plānošanas doku-
mentam sadar bī-
bai ar latviešiem 
ārzemēs.

Pirmā konferen-
ces diena, 13. jū -
lijs, norisēja Vec-
rīgā – folkkluba 
„ALA“ pagrabā, 
kur tās dalībniekus uzrunāja LR 
Saeimas priekšsēde Solvita Ābol-
tiņa un LR izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis. Apsvei-
kuma vārdus klātesošajiem teica 
arī PBLA priekšsēdis Jānis Ku -
kainis un ELA priekšsēdis Aldis 
Austers. Savukārt par godu ie  -
vērības cienīgajam notikumam, 
ka 2014. gadā Rīga būs Eiropas 
Kultūras galvaspilsēta, ar minē-
tajā gadā plānotajām kultūras 
norisēm, kā arī ar pašu gata-
vošanās procesu konferences 
dalībniekus iepazīstināja nodi-
binājuma Rīga-2014 Komūni-
kācijas un mārketinga vienības 
vadītāja Anna Muchka, demon-
strējot apjomīgu power point 
prezentāciju. Viņa arī ikvienu 
dalībnieku aicināja uz sadarbību, 

Konference „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI“

Latviešu valodai un latviskai dvēselei

populārizējot šo lielo projektu 
savās mītnes zemēs.

Otra konferences diena, 14. 
jūlijs, norisēja LR Ārlietu minis-
trijas telpās. Dalībniekus uz  -
runāja LR tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns, PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis, LR Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks 
Rolands Lappuķe un LR Kultūras 
ministrijas Sabiedrības integ rā-
cijas departamenta direktore 
Ruta Klimkāne. R. Lappuķe un 

neta (MK) noteikumiem, kas 
paredz Latvijas skolu paidagogu 
rīcību gadījumos, kad no emi-
grācijas dzimtenē atgriežas ģi  -
me   ne ar skolas vecuma bērniem, 
kuŗiem izglītība jāturpina Lat-
vijā. 

Konferences ievadsesiju atklā -
ja LR ekonomikas ministrs 
Daniels Pavļuts. Ministrs referēja 
par galvenajiem emigrācijas 
iemesliem šobrīd (ekonomiskā 
dimensija – turīguma nodroši-

fakts, ka ELA saņēmusi pirmo 
financējumu no LR Kultūras 
ministrijas. 

Lielu konferences dalībnieku 
uzmanību saistīja nākamais ru -
nātājs – 11. Saeimas deputāts, 
Juridiskās komisijas Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomi si-
jas vadītājs Ingmārs Čaklais. Viņš 
uzsvēra, ka divas šā likumpro-
jekta trešdaļas attiecas tieši uz 
dubultpilsonību. Ievadsesijas no -
beigumā pēdējais referents bija 

dinātore Līga Ruperte un Trīs-
reiztrīs Latvija valdes priekšsēde 
Inese Krūmiņa), novadnieki (va  -
dīja Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) un PBLA pārstāve Taira 
Zoldnere un Latvijas Universitātes 
(LU) Humānitāro zinātņu fakul-
tātes pētniece Dace Dzenovska), 
kultūra (vadīja Kultūras un ne  -
ma teriālā mantojuma centra pār     -
stāve Dace Mel bārde un Lat viešu 
biedrības Īrijā pār stāve Inguna 
Grietiņa) un jau  nieši (Ernst&-

Young vecākais 
konsultants Jānis 
Dirveiks un Jau-
natnes organi zā-
ciju apvienības 
IMKA Latvija 
pār   stāve Linda 
Ūz  uliņa). Par ša  -
jās darba grupās 
spriesto un seci-
nā jumiem, kas bū   -
tu veicams tuvā-
kajā nākotnē paš-
rei zējās situācijas 
uzlabošanai kon-
krētajā jomā, ELA 
ziņos atsevišķi.

Konferences 
no   beigumā Lat-
vijas Tirdzniecības 
un rūpniecības ka  -
meras (LTRK) 

priekšsēdis Jā   nis Endziņš un 
ELA priekšsēdis Al   dis Austers 
noslēdza sadarbības memoran-
du, kuŗa galvenais mēr   ķis – 
veicināt informācijas apmai ņu 
starp Latvijas uzņēmējiem un 
diasporu.

Šī konference uzskatāma par 
pagājušajā gadā aizsāktās tradici-
jas turpinājumu. Jau ziņojām, ka 
pērn 16. jūlijā ELA, sadarbojo-
ties ar LR Kultūras ministriju un 
citām institūcijām, notika konfe-
rence „Latviešu emigrācijas un 
diasporas problēmatika un 
risinājumi“.

Informāciju sagatavojusi
Lāsma Ģibiete,

Eiropas latviešu apvienības 
(ELA) komūnikāciju referente

Ar šādu nosaukumu no 11. 
līdz 13. jūlijam Rāmavas muižā, 
piecpadsmit minūšu brauciena 
attālumā no Rīgas centra, no   ri-
sinājās latviešu skolotāju pro-
fesionālās pilnveides kursi, ko 
organizēja Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA) sadar-
bībā ar Latviešu valodas aģen-
tūru. Skolotāji bija sabraukuši 
no dažādām latviešu mītnes ze -
mēm, vedot sev līdzi labāko 
pieredzi, ar ko dalījās konfe-
rences laikā. 

Daina Grosa, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības Izglītības no -
zares vadītāja, bija ieguldījusi 
lielas pūles un sirds siltumu, 
domājot ne tikai par sekmīgu 
konferences norisi, bet arī iz  -
raugoties vislabākos lektorus no 
dažādām pasaules valstīm un 
arī no Latvijas. Visi programmā 
iekļautie temati bija augsti pro -
fesionāli sagatavoti un liecina, 
ka latviešu skolotāji patiesi ir 
zelta fonds mūsu tautai, taču tas 
diemžēl ne vienmēr tiek pietie-
kami novērtēts. 

Vadot savas latviešu skoliņas, 
daudzi no šiem skolotājiem at -

algojumā saņem vienīgi prieku 
par bērnu labajām valodas zi -
nāšanām un viņu interesi par 
Latviju. Ar materiālo pusi lie -
lākai daļai pašiem jātiek galā.
Arī Daina Grosa, veicot šo at -
bildīgo darbu, vadot Latviešu 
izglītības nozari pasaules mē  ro-
gā, kur aizvien pieaug latviešu 
skoliņu skaits, – dara to no 
darba brīvajā laikā – ar prieku, 
bet līdz spēku izsīkumam. Re  -
dzēju, cik atbildīgi viņa no agra 
rīta līdz pusnaktij un pat vēl 
vēlāk sekoja līdzi konferences 
gaitai, klusi un neuzkrītoši kār-
tojot ikdienas administrātīvos 
darbus. Neviens skolotājs ne 
reizi neaizgāja neuzklausīts.
Kat ram atradās labs vārds vai 
vismaz draudzīgs, uzmun dri-
nošs smaids.

Daina bija parūpējusies ne 
tikai par labu lekciju program-
mu, bet arī par to, lai katrs 
skolotājs tiktu garšīgi pamielots 
un varētu ērti atpūsties muižas 
“putniņu” istabās.

Vērtīgas bija ne tikai lekcijas, 
bet arī skolotāju savstarpējās 
sarunas un iepazīšanās. Katrs 

mēs esam 
ne tikai 
pro fesio-
nā   lis savā 
darbā, bet 
arī cilvēks 
ar savām 
interesēm 
un dzīves 
pieredzi . 
Šī per so-
nis kā drau -
dzība se  -
višķi nozī-
mīga kļūst 
brīžos, kad 
cilvēks at  -
rodas tālu 
p a s a u l ē , 
p i e   n ā k 
pār baudī-
ju mu stun-
das, kad 
kaut kas 
ne  izdodas, 
kad izsīkst spēki, kad viņš jūtas 
viens un nenovērtēts. Tad kāda 
kollēgas vai drauga vārds ir 
vairāk nekā labu zāļu vērts.

Šī konference iezīmēja arī 
jaunu sākumu latviešu bērnu 

Atklāta konferences otrā darba diena. Prezidijā no kr.: Rolands Lappuķe, Jānis Kukainis, Jānis Bordāns, Daniels Pavļuts, Ruta 
Klimkāne un konferences norises vadītājs Edijs Bošs

R. Klimkāne stāstīja par diaspo-
ras iespējamo ietekmi uz tautas 
attīstību, kā arī par gada laikā 
paveiktajiem uzdevumiem, kas 
skaŗ ārpus Latvijas dzīvojošos 
tautiešus un viņu intereses. Jā -
piebilst, ka saskaņā ar tautas 
skaitīšanas datiem pagājušā gada 
pavasarī Latviju bija atstājuši 
213 000 tautieši, taču emigrācija 
aizvien vēl turpinās. Konferences 
dalībnieki uzzināja gan par Lat-
vijas valsts amatpersonu vizītēm 
zemēs, kur ir lielas diasporas, un 
risinātajiem dialogiem ar tām, 
gan arī par sadarbību ar pēt-
niekiem un ekspertiem, kas ana-
lizē un pētī dažādus ar diasporu 
saistītus jautājumus. Tika sniegta 
informācija par Ministru kabi-

nāšana sev un saviem tuvāka-
jiem), par iespējamām sekām, ko 
Latvija izjutīs jau pēc pāris ga  -
diem (akūts darbaroku, īpaši 
kvalificētu speciālistu trūkums), 
kā arī iezīmēja nākotnes per -
spektīvas Latvijā (prognozē, ka 
ik gadu tiks radītas 15 000 jaunas 
darba vietas).

Savukārt ELA priekšsēdis Aldis 
Austers uzstājās ar prezentāciju, 
kuŗas nosaukums – „Par paveik-
to un darāmo sadarbības stip-
rināšanai ar Latvijas valdību“, 
uzsveŗot dažus ELA darbības 
akcentus, pozitīvos un ne pārāk 
pozitīvos procesus, kā arī jau tā-
jumus, ko ELA plāno risināt 
tuvākajā nākotnē. Par vienu no 
pozitīvām iezīmēm tika minēts 

pārstāvis no Lietuvas Republikas 
Ārlietu ministrijas Arvīds Dau-
noravičs, kas klātesošos angļu 
va   lodā iepazīstināja ar program-
mu „Globālā Lietuva“. Runa bija 
par kaimiņvalsts pieredzi jaunas 
diasporas – dzimtenes partnerī-
bas ieviešanā.

Beidzoties konferences ievad-
sesijai, darbs tika organizēts pie -
cās atsevišķās darba grupās. Tās 
bija: izglītība (vadīja PBLA Iz -
glītības padomes priekšsēde 
Daina Grosa un LR izglītības un 
zinātnes ministra padomniece 
Liesma Ose), ārpusskolas izglī-
tība: saieti, nometnes – pamats 
identitātes veidošanai (vadīja 
PBLA Izglītības padomes priekš-
sēdes vietniece, 3x3 globālā koor-

garīgajā audzināšanā. Bet par to 
lasītāji varēs lasīt raksta turpi-
nājumā nākamajā numurā.

 13. jūlija vakarā sākās nākamā 
konference “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai”, kas turpinājās 

arī nākamajā dienā Latvijas 
Ārlietu ministrijā. Arī to ap  -
meklēja lielākā daļa skolotāju, 
kuŗi piedalījās skolotāju kon -
ferencē Rāmavā.

Vera Volgemute Rozīte
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Pati skaistākā no Latvijas upēm 
ir Dziesmu upe – neaizsalstoša 
ziemā, neizsīkstoša vasarā. Lat-
vieši šīs upes krastā stāv plecu 
pie pleca: okeani un laika joslas 
mūs nespēj šķirt. Pēc Dziesmu 
svētkiem Milvokos ikviena da  -
lībnieka sirds ir dzejiskas sa  -
jūsmas pilnas, tā vien gribas 
kādam par to visu pastāstīt, 
īpašiem skeptiķiem, kuŗi paredz 
to ļaunāko: drīz Dziesmu svētki 
ārzemēs vairs nenotikšot, bet 
Latvijā latvieši un valoda iz  -
miršot.

Katram pesimistam derētu 
satikties ar Dziesmu svētku 
dalībniekiem, ielūkoties viņu 
acīs, nevis viszinīgi nomērīt 
kopkori: re, sarūk mazumā!

Viena no vecākajām kopkoŗa 
dziedātājām pirmajos soprānos 
nenoliedzami bija Omula Pence. 
Pēc viņas izskata gan grūti pa  -
teikt, ka viņai aiz muguras jau 88 
vasaras un visi Amerikas latviešu 
dziesmu svētki! 

„Laikam gan šie svētki man 
dziedātāju rindās būs pēdējie,” 
smaidot stāstīja Omula. Atbil dē-
jām, ka arī skatītāju pulkā va -
jadzīgi profesionāli klausītāji, 
Dziesmu upes pazinēji. 

Omulai bija Krustpils novada 
tautastērps, jo tāds vasaras laikam 
vairāk piemērots, vieglāk no 
Dienvidkalifornijas atvedams. 
Ilggadējais Rūjienas tautastērps 
kalpojis gadu gadiem. Omula 
gan vēlējusies valkāt dzimtās 
Valkas tērpu, bet audējai Toronto, 

Dziesmu upes krastā sastaptā

Vija Vētra Jelgavā

Ritai Auziņai, stellēs bijis sākts 
rūvēniešu bruncis, viņa pratusi 
pierunāt: „Valka no Rūjienas taču 
nav tālu!” 

izpelnījās pat sudraba kausu, 
viņai patika dziedāt un spēlēt 
ģitaru,” stāstīja Omula

 Omulas dzimtas uzvārds 
Ertons ir vikingu 
izcelsmes, kāds 
no viņiem ie   mī-
lējis un apprecē-
jis Omulas sen-
māti, palicis Lat -
vijā uz laiku lai-
kiem, bet vikin-
gu asinis savu 
spēku nav zau-
dējušas: paaudžu 
paaudzēs rosinot 
sportot, vīrišķo 
spēku un varē-
šanu apliecinot 
arī maigā dzi-
muma pārstāvēs.

Arī dziesmu 
kamoliņu Omu-
lai genas ieviju-
šas šūpulī uz mū -
žu. Viņa 1944. ga  -
dā iestājās Lat-
vijas konser vā-
torijā, taču mā -
cīties izsapņotajā 
augstskolā jauni-

etei neiznāca ne dienas: ve  cāki, 
Omula un māsa Rūta iekāpa 
kuģī Steuben, tajā pašā, ar kuŗu, 
latviešu apdziedāti, repatriējās 
baltvācieši: Iekš Dū   na stāv 
Steuben un rīt es jau brauc...

Omulas optimistiskā māte, 
pārliecināta, ka Latviju atkal 
redzēs jau septembŗa beigās, 
ceļasomās neielika nevienu sil-

tāku apģērba gabalu, pat ne 
trauku dvieli. Stāsts par brauk-
šanu uz Vāciju ir līdzīgs daudzu 
uz Sibiriju izsūtīto latviešu pie-
dzīvotajam. Gotenhāfenas ostā 
iebraukušie latvieši noturēti par 
vācu karagūstekņiem. Trīs ne  -
dēļas viņi pārblīvētos vilciena 
vagonos bez mērķa vazāti pa 
Vāciju, badā, bez iespējām no  -
mazgāties un izgulēties. 

„Vagona tualetes telpās, kājās 
stāvot, uzturējās pieci latviešu 
puiši, mēs bijām saspiesti kā 
siļķes mucās,” stāstīja Omula. 
„Beidzot mūs nometināja Leip-
cigā un nodarbināja municijas 
rūpnīcā. Pusaudzīte, atceros pat 
viņas vārdu – Irēna Putniņa – 
pārgurumā pie salūzuša ag  re-
gāta atspieda galvu uz rokām, 
bet apsargs viņu par to sita. 
Kāda vecāka sieviete, naktī 
iedama uz tā saukto tualeti, 
iekrita un noslīka mēslos... 
Netālu bija arī krievu kaŗa -
gūstekņu nometne, mūsu acu 
priekšā nošāva jaunu puisi, kas 
mēģināja pacelt sasalušu kartu-
peli. Citiem par biedinājumu 
viņu tur atstāja guļam vairākas 
dienas... Arī mēs, civilie, dzī-
vojām pusbadā, dienas deva 
bija asinsdesas ripiņa, tik plāna 
kā papīrs...” 

Nav vajadzīgi vārdi, ja lemts 
stāvēt Omulai blakus, korim 
dziedot Andreja Jurjāna kantāti 
„Tēvijai”. Ir jāredz dziedātāju 
acis: vecākās paaudzes pār-
stāvjiem tās dzied un raud pat 

tad, kad mute klusē....
Omula dzīvi sāka no jauna 

Montrealā, Kanadā. Izveidojās 
ģimene, piedzima divas meitas. 
Omulas vīram ļoti patika golfs, 
arī sieva apguva un iemīļoja šo 
sporta veidu: laukumā viņa 
varēja atkal dungot un gavilēt. 

Dziesmu svētkos Milvokos 
dziedātās dziesmas Omulai ir 
labi pazīstamas, nošu lapas sen 
vairs nav vajadzīgas. Taču viņa, 
tikpat disciplīnēti kā allaž, pie -
dalījās koŗa mēģinājumos. At -
ļāvusies tikai vienu sānsoli: nav 
aizgājusi uz mēģinājumu, kas 
norīkots Rakstnieku cēliena 
laikā. 

„Literātūra man ir kā gaiss un 
ūdens. Pedeles upes krastā, ne  -
tālu no Igaunijas robežas, 
būdama trīspadsmit gadu veca, 
sēdēju liepas lapotnē un lasīju 
Viktora Igo romānu „Nožēlo-
jamie”. Visas citas dabūjamās 
latviešu autoru grāmatas biju 
jau izlasījusi,” stāstīja Omula. 
Latviešu valoda viņai ir dārga, 
Omulu sarūgtina latviešu laik-
raksti, kuŗos „ķēķa valoda” 
dominē pār literāro. Arī mēs 
atzinām – latviešu valodai jā  -
skan skaisti kā dziesmai, ne  -
pareizās notis nav traģēdija, bet 
darvas karote latviskajā medus 
mucā, pie kuŗas nevar tikai mie-
loties, bet kuŗas bišu dravā esam 
ikviens no mums – latvietis.

Anita Mellupe,
Astra Moora

Slavenā dejotāja Vija Vētra ir 
vai  rākkārt uzsvērusi – ja nevarē -
tu braukt katru gadu uz Latviju, 
viņai būtu grūti dzīvot, sevišķi 
tagad, kad gadu skaitlis tiecas uz 
90. dzimšanas dienu, padziļinās 
vientulība, sevišķi Ņujorkā.  Lat-
vijā, viņa saka, esmu vajadzīga. 
To apliecināja gan 12. jūnija kon-
certs, kuŗā visi gribētāji netika 
iekšā. Arī tie, kam palaimējās, 
sēdēja uz grīdas, spiedās pie dur-
vju spraugas, tik tikko spēdami 
ko saskatīt. Vija Vētra dejoja! 
Ska  tītāji ir sajūsmā par viņas 
personību, viņas gribasspēku, 
kas spēj pārvarēt gadu robežas. 
Vai viņa nav Ginesa rekorda 
cienīga?

Arī Jelgavā, kur Vija Vētra vie -
sojās 12. jūlijā, nelielajā Trīsvie-
nības baznīcas torņa zālē viņas 
cienītāju pulks bija jo kupls, ne  -
dēļu pirms šīs tikšanās biļetes jau 
bija izpirktas. Saprotams, ka māk -
sliniece nevarēja šeit padejot – 
nebija vietas, bet tas arī nebija šā 
vakara nolūks. Kā vēlāk uzsvēra 
skatītāji, svarīgi bija paklausīties 
viņas dzīves uzskatos, filozofijā. 
Bez šaubām, neiztika arī bez 
indiešu deju paraugde monstrē-
juma. Vakara apmeklētāji ar lielu 
interesi noskatījās Ināras Kol-
manes filmu „Vijaya”. Viena no 
jelgavniecēm, koŗdiriģente Velta 
Rieksta atgādināja par abu tik  ša-
nos Apguldē 30. gados, kur Vija 
Vētra vasarās ciemojusies. Jau tad, 
vēl pavisam maza meitenīte bū  -
dama, viņa zināja, ka būs dejotāja, 
atcerējās mūziķe. Cilvēki intere-
sējās par viešņas reliģiskajiem 
uz   skatiem, par dzīves stilu.

Nobeigumā Vija Vētra ielūdza:
„Es jūs visus ielūdzu nākamā 

gada 12. jūnijā uz manu 90 dzīves 
gadu un 70 skatuves darbības ju -
 bileju Rīgas Latviešu biedrībā!”

Pēc šīs tikšanās Jelgavā māksli-
niece devās uz Siguldu, kur 10. 
starptautiskajos latviešu jauno 

atceres sarīkojums.
Vakara izskaņā Jelgavā Vija 

Vētra novēlēja saglabāt nacionā-
lo pašcieņu, kuŗas mūsu tautai 
pietrūkst, arī atklātu skatienu un 
gaišu smaidu, lai kas notiktu.

Trīs stundas aizlidoja dūju 
spār niem, un skatītāji bija gatavi 

„Vidzemnieku blūzes ir ļoti 
vienkāršas, tāda ir arī mana sag -
ša – balta ar bārkstīm galā, jo 
vidzemniecēm paskopajā zemē 
bija ļoti smagi jāstrādā, nebija 
laika sēdēt pie sarežģītiem rok-
darbiem. Es pati neesmu liela 
rokdarbniece, tāda nebija arī 
vecmāmiņa. Māte bija sportiste, 
zirgu sacīkstēs augstlēkšanā 

mūziķu meistarkursos viņai 
jāvada deju nodarbības un arī 
pāris dejas jānodejo kon  certzālē 
Baltais flīģelis, bet mē  neša bei -
gās Vijai Vētrai paredzē  ta uz -
stāšanās Talsos, kur notiks dze-
jnieka Andreja Eglīša simtgades 

vēl ilgāk klausīties viņā, par ko 
liecināja saņemtais bagātīgais 
ziedu klēpis, taču bija jāprotas 
kauna – arī Vijas Vētras garīgie 
un fiziskie spēki nav neizsme-
ļami.

Māris Brancis

Tie, kam negaršo saldie 
ēdieni, lai paliek mājās. Bet 
mums, visiem pārējiem, tiek 
piedāvāta vienreizēja iespēja 
iemācīties to, kas aizvedīs mūs 
atpakaļ bērnības atmiņās, kad 
vecāmāte piedāvāja no svaigām 
un veselīgām izejvielām pašas 
gatavotus saldos ēdienus no 
senatnīgās latviešu virtuves. 
“Cepsim latviski!” – Filadelfijas 
gatavošanas mākslas galvenā 
meistare Inta Grunde mums 
Brīvo latvju biedrības lejas 
virtuvē un ēdamzālē mācīs, kā 
pašiem taisīt tādus klasiskus 
ēdienus kā debes manna, bu -
berts, ķīselis un īpašos vietējās 
filadelfietes nelaiķes Buteles 
kundzes slavenos olbaltuma ce -
 pumus. Inta mācīs, bet jāstrādā 
būs katram pašam, jo, tikai 
darot un sasmērējot paša rokas, 
ir iespējams apgūt visas va   ja-
dzīgās prasmes. Pacienāsimies 
ar vieglām pusdienām, un tad 
tūlīt uz vietas būs iespēja baudīt 
pašu gatavoto. 

Bet vai cilvēks dzīvo no vēde r-

priekiem vien? Taču ne, un 
tāpēc cita filadelfiete, dzie dā ša-
nas meis tare Laila Medne pie -
dāvās garīgo barību, novadot 
kopī gu dziedāšanu, kur starp 
labi pazīstamām tautas dzies-
mām Laila kā odziņas iespraudīs 
re  tas un interesantas dziesmas. 
Bauda vēderam un sirdij! 

Kulinārijas apguvēju zināša-
nai –  izejvielas tiks sagādātas 
uz vietas, un katru gaidīs arī 
priekšauts. Mēs lūgsim nelielu 
samaksu atbilstīgi patērētajām 
izejvielām, bet pretī tiks dots tik 
daudz vairāk: sapņu un atmiņu 
saldā garša, kopīga pastrādāša-
na un padziedāšana, turklāt 
visas receptes būs izrakstītas un 
gatavas mājās nešanai, kur tās 
varēs gatavot atkal un atkal. Uz 
redzēšanos sarīkojumā “Cepsim 
latviski!” sestdien, 21. jūlijā, 
plkst. 11:00!

Ziņas un jaunumus par BLB 
jubilejas gada notikumiem var 
atrast tīmeklī: www.latvianso-
ciety.com.

Sandra Milevska

120x120 Filadelfijā.
Vai garšo saldie ēdieni?

Omula Pence
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Balvu novadā

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš, uzsākot darba vizīti Balvu 
novadā, kopā ar Balvu novada 
domes priekšsēdi Andri Kazi-
novski nolika ziedus pie pie mi-
nekļa Latgales partizānu pulka 
1919.-1920. gadā kritušajiem ka -
ŗavīriem. Piemineklis veltīts tiem 
apmēram 200 partizānu pul ka 
cīnītājiem, kuŗi krita cīņās par 
Latgales atbrīvošanu.

Tiekoties ar Balvu novada de -
pu tātiem un domes pārstāvjiem 
Balvu novada pašvaldībā, Valsts 
prezidents tika iepazīstināts ar 
Balvu novada ekonomisko situā-
ciju, situāciju izglītībā, pašvaldī-
bas darbu, tās ikdienas izaicinā-
jumiem un nākotnes plāniem. 
Izglītība ir Balvu novada priori-
tāte, novadā izdevies saglabāt vi -
sas mazās skolas, padarot tās   
par lielāko skolu filiālēm. Valsts 
prezidnts piekrita pašvaldības 
deputātu viedoklim, ka ikvienas 
mazās skolas slēgšana degradē 
lauku vidi un faktiski padara to 
neapdzīvotu.

Pārrunājot novada ekonomis-
kās attīstības plānus, deputāti 
īpaši uzsvēra nepieciešamību 
atjaunot dzelzceļa līniju Rīga-
Pitalova caur Gulbeni, kas savu-
laik  tika likvidēta: „Tā bija vis lie-
lākā kļūda, ko Latvijas vara iz -
darīja, likvidējot vairākas dzelz-
ceļa līnijas. Es pilnīgi atbalstu 
domu par šo līniju atjaunošanu, 
par to iestāšos pats un aicinu 
aktīvi runāt arī jūs,” teica Valsts 
prezidents.

***
Būs referendums 

par Visaginas AES
Jūnija beigās Lietuvas Seims 

pirmajā lasījumā nobalsoja par 
referenduma rīkošanu Visagi -
nas AES jautājumā. 16. jūlijā Sa -
eims pieņēma galīgo lēmumu 
par referenduma rīkošanu. Par 
referenduma rīkošanu nobal so-
juši 62 deputāti, pret bijuši 39,  
atturējās 18. Referendumam būs 
konsultātīvs raksturs, un polītiķi 
varēšot ņemt vērā tā rezultātus, 
bet viņiem tie nebūs obligāti.

 Pēc Lietuvas Enerģētikas mi -
nistrijas aplēsēm, AES projekta 
izmaksas pašreizējās cenās varē-
tu sasniegt piecus miljardus eiro 
(3,5 miljardus latu), bet, pieskai-
tot prognozējamos procentus, 
inflāciju un projekta investīciju 
vērtības pārmaiņas valūtas kur -
su svārstību apstākļos - aptuveni 
6,8 miljardus eiro. AES būve va -
rētu ilgt līdz 2020. - 2021. gadam.

***
Pirks Bombardier tipa 

lidmašīnas
airBaltic izpilddirektors Mar-

tins Gauss paziņojis, ka  Latvijas 
nacionālā lidsabiedrība airBaltic 
izvēlējusies jaunās lidmašīnas ie -
gā dāties no Kanadas lidmašīnu 
ražotāja Bombardier. Parakstīts 
no  domu protokols ar Bombar-
dier par 20 c-series lidmašīnu 
pie  gādi. Gauss pagaidām neva-
rēja pateikt, kad tiks parakstīts 
līgums ar Bombardier, bet pro- 
g nozēja, ka pirmā lidmašīna tiks 
piegādāta 2015. gadā, līdz 2017. 
gadam - desmit šā tipa  lidma šī-
nas.

Aviācijas eksperta Tāļa Linkaiša 
ieskatā šis varētu būt riskants 
pir kums. Plašsaziņas līdzekļos 
viņš pauž viedokli, ka  šādas lid-

mašīnas nav izmēģinātas, nav    
arī zināms, vai tām būs nepiecie-
šamie ekonomiskie efekti, pie-
mēram, degvielas patēriņa sama-
zi nājums, un vai šie ekonomis -
kie efekti atbildīs tam, kas tiek 
pausts reklāmās.

***
Jauni vēstnieki

Valsts prezidentam Andrim 
Bērziņam akreditācijas rakstus 
iesnieguši vairāki ārzemju vēst-
nieki. Šveices Konfederācijas 
ār kārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Latvijā būs Valters Haf-
ners,  Turkmēnistānas – Halna-
zars Agahanovs,  Vācijas Fede-
rā tīvās Republikas – Andrea 
Vik  torīna. Viktorīna no 1992. 
līdz 1995. gadam  jau strādājusi 
Latvijā par Vācijas vēstniecības 
kultūras nodaļas vadītāju.

***
Domā par koŗu olimpiadu
Divus gadus pirms Pasaules 

koŗu olimpiadas Rīgā dalību    
tajā jau pieteikuši koŗi no ASV, 
Venecuēlas, Ķīnas, Rumānijas, 
Čechijas un Filipīnām. Pasaules 
koŗu olimpiadu organizētāju - 
Vācijas kultūras biedrības Inter-
kulturManagement – koŗu starp-
tautiskās sadarbības direktors 
Gents Lazri stāsta, ka tik liela in -
terese par kādu no gaidāmajām 
koŗu olimpiadām ir pirmo rei zi. 
Koŗu vēlme jau tagad reģistrē -
ties dalībai Rīgas olimpiadā ir 
lielisks apliecinājums Latvijas 
koŗdziedāšanas tradiciju nozī mī-
gumam un pazīstamībai pasaulē. 
Jau patlaban dalībai koŗu olim-
piadā Rīgā reģistrējušies desmit 
koŗi.

***
Tūristi priecājas 

par tautastērpiem
Rīgā sākts jauns projekts - 

Rāts  laukumā, Doma laukumā 
un pie Brīvības pieminekļa tū -
ristiem, kā arī vietējiem intere-
sentiem ir iespēja fotografēties 
kopā ar meitenēm, kas ģērbušās 
seno lībiešu, Nīcas, Ziemeļvid-
zemes un Lielvārdes tautastēr-
pos. Etnografisko leļļu ražotāja 
“Latvju lietas” pārstāve Ieva Ni -
koleta Dāboliņa, kas ir viena no 
idejas autorēm, arī pati pieda -  
lās tērpu demonstrēšanā. Viņa 
skaidro, ka turpmāk būs pie-
ejamas arī brošūras ar informā-
ciju par katru tērpu. Nacionālo 
skaistumu iespējams piedāvāt, 
ļaujot tērpus iemūžināt par brīv-
prātīgiem ziedojumiem, tādējādi 
tūristam par suvenīru paņemot 
līdzi daļiņu Latvijas kultūras. Tā 
arī radās šī ideja, kuŗu īstenot 
palīdz tautastērpu centrs “Senā 
klēts”.

Tulīt pēc tautumeitu ierašanās 
Rātslaukumā ap viņām izveido-
jas ieinteresētu tūristu loks. Visi 
steidz krāšņi tērptās meitenes 
iemūžināt fotografijās, daudzi 
vēlas ar viņām kopā nofotogra-
fēties. Te sastopami tūristi no 
Zviedrijas, Vācijas, Šveices, Spā-
ni jas, Ķīnas, ASV. Afrikas. Visi 
ļoti priecājas par tautastērpu de -
monstrēšanu, daudziem tie šķiet 
neredzēti un savdabīgi.

***
Dombrovskis pret Ušakovu
Plašsaziņas līdzekļos izcēlusies 

domu apmaiņa starp diviem po -
lītikas smagsvariem – Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski  
un Rīgas pilsētas galvu  Nilu 

Uša  kovu. Dombrovskis brīdi-
nāja, ka Rīgas dome ar financēm 
rīkojas sliktākajās „trekno gadu” 
tradicijās un valsts lielākā paš -
val dība balansē uz finanču ka -
tastrofas robežas. Ušakovs atbil -
di parādā nepalika, apvainojot 
Domb rovski  melošanā, un atgā-
dināja neseno skandalu ar Dzin-
taru Zaķi, kas kaitē Vienotības 
prestižam. Ministru preziden -
tam tika  pārmesta arī pārāk liela 
iztapība starptautiskajiem aizde-
vējiem, un viņš to gribot uzspiest 
arī pašvaldībai. Tikšot atceltas 
visas sociālās programmas, sā -
kot no skolu remontiem un bei-
dzot ar brīvbiļetēm bērniem un 
pensionāriem, lai pēc tam sa -
raks tītu “vēl vienu grāmatu par 
“ekonomiskiem sasniegumiem”, 
kuŗu vienīgi pieklājības pēc iz -
lasīs Starptautiskā valūtas fonda 
ierēdņi”. Ušakovam tika aizgā-
dāta Dombrovska grāmata par 
krizes pārvarēšanu ar pašrocīgu 
autora ierakstu.

***
Reformu partija grib 

tuvināties ar Saskaņas centru
Reformu partijas priekšsēdis 

Valdis Zatlers sarunā ar Dienas 
korespondenti stāstīja par iespē-
jamo sadarbību ar opozicijas 
par tiju Saskaņas centrs. Nākam-
gad notiks pašvaldību vēlēša - 
nas, un, kaut arī starp SC un  
Re   formu partiju ir pietiekami 
daudz atšķirību, RP  nevilks jau-
nas sarkanās līnijas, kādas tai 
pašlaik ir pret oligarchiem, un 
būs atvērta sarunām ar citiem 
polītiskajiem spēkiem. Rīgas do -
mes vēlēšanu kampaņā RP cen-
tīsies uzrunāt arī tos krievu vē -
lētājus, kuŗi nav apmierināti ar 
radikālo SC polītiku un bezat bil-
dīgo pašvaldības naudas izšķēr-
dēšanu populistiskās dāvanās. 
Tas neliecinot par ilgtermiņa 
polītiku. „Mūs interesē arī krievu 
vēlētājs, jo esam pāretniska par-
tija, kuŗai nav nacionālās robež-
šķirtnes,” sacīja Zatlers. Krievu 
plašsaziņas līdzekļos  parādījusies 
RP priekšsēža vietnieces Sandras 
Sondores-Kukules sniegtā infor-
mācija, ka Rīgas domē būtu ie -
spējama RP un SC sadarbība.   

***
Lembergam Londonā 
labvēlīgs spriedums 

2011. gada pavasarī Anglijas 
tiesa pieņēma lēmumu par ie -
saldēšanas rīkojumu pret Lem-
berga aktīviem, pamatojoties uz 
LK 30 meitas sabiedrību celto 
prasību par it kā prettiesisko 
frakta līgumu slēgšanu. Iesaldē-
šanas rīkojums tika pieņemts, 
neanalizējot, vai Anglijas tiesai 
vispār ir jurisdikcija pār atbildē-
tāju - Latvijas pavalstnieku, tā -
pēc Lembergs iesniedza pietei-
kumu par jurisdikcijas apstrīdē-
šanu un iesaldēšanas rīkojuma 
atcelšanu

Anglijas un Velsas Augstās tie-
sas Karalienes sēdekļa Komerc-
tiesa 12. jūlijā pieņēmusi Vents-
pils pilsētas galvam Aivaram 
Lembergam (Latvijai un Vents pi-
lij) nozīmīgu lēmumu, ar kuŗu 
tiek sagrauta prasība, ko pret 
viņu 2011. gada aprīlī cēla kom-
panija Antonio Gramsci Shipping 
Corporation un 29 citas Latvijas 
kuģniecības (LK) meitassabied-
rības. Šāds tiesas lēmums pie-
ņemts, pamatojoties uz Lember-

ga pieteikumu par jurisdikcijas 
apstrīdēšanu, kas tika izskatīts 
četras dienas ilgā tiesas sēdē 
2011. gada nogalē un 2012. gada 
aprīlī. Anglijas tiesa ir pilnīgi 
piekritusi Lemberga argumen-
tiem un atzinusi, ka ne Anglijas, 
ne Eiropas Savienības tiesības 
nedod pamatu uzskatam, ka 
Lem bergs būtu slēdzis apstrīdē-
tos frakta līgumus.

Šī lēmuma rezultātā Anglijas 
tiesa drīz lems arī par tā iesaldē-
šanas rīkojuma atcelšanu, kuŗš 
2012. gada 20. aprīlī tika pie-
ņemts par Lemberga aktīviem. 
Tādējādi tiks atcelti visi no šī 
rīkojuma izrietošie ierobežoju -
mi rīcībai ar Lemberga mantu. 
Prasītājiem - LK meitassabied rī-
b ām - būšot pienākums atlīdzināt 
Lembergam tiesāšanās izdevu-
mus un zaudējumus, ko viņam 
radījusi nelikumīgā iesaldēšanas 
rīkojuma pieņemšana un ar to 
saistītās prasītāju prettiesiskās 
darbības.

***
Aizbraucēji čakli strādājuši
Pēc Ārlietu ministrijas speciālo 

uzdevumu vēstnieka diasporas 
jautājumos Rolanda Lappuķes 
sniegtās informācijas, ārzemēs 
dzīvojošie un strādājošie latvieši 
pērn uz mājām caur bankām 
pārskaitījuši 350 miljonus latu. 
“Polītiķu apziņā ir jauna dimen-
sija, ka ārzemēs dzīvojošie lat-
vieši ir daļa no valsts attīstības. 
Reāli viņi piedalās Latvijas eko-
no mikā,” sacīja Lappuķe. Rīgā 
notika  konference “Latvieši pa -
saulē – piederīgi Latvijai”.

***
Latvijas skolēnu 
lielie panākumi

23. Starptautiskajā bioloģijas 
olimpiadā Singapūrā piedalījās 
59 valstu komandas, kuŗās star-
tēja 234 skolēni. Latvijas koman-
dā bija četri skolēni, un visi  iegu-
va pa bronzas medaļai. Latviju 
olimpiadā pārstāvēja Michails 
Šišovs (Rīgas 72. vidusskola), 
Mā  ris Seržāns (Rīgas Valsts 1. 
ģimnazija), Mārtiņš Vaivads 
(Sa  lacgrīvas vidusskola) un Kār-
lis Jermacāns (Ogres Valsts ģim-
nazija). Komandu pavadīja Lat-
vijas Bioloģijas skolotāju asociā-
cijas vadītāja Maruta Kusiņa un 
LU Mikrobioloģijas un biotech-
noloģijas institūta pētnieki Jānis 
Liepiņš un Agnese Kokina. Lai 
gan olimpiadas oficiālā valoda ir 
angļu valoda, tomēr, lai izvairī -
tos no valodas barjēras, visus 
olimpiadas uzdevumus koman-
du vadītāji tulkoja valstu nacio-
nālajās valodās.

Olimpiadas uzdevumi tika      
or  ga nizēti divās dienās. Viena 
diena bija veltīta praktiskajiem,     
otra - teorētiskajiem uzdevu-
miem. Praktiskajā daļā dalīb-
niekiem bija jāveic četri labora-
torijas darbi: molekulārajā bio -
lo ģijā, mikrobioloģijā un bioķī-
mijā, augu anatomijā un fiziolo-
ģijā, kā arī dzīvnieku anatomijā 
un ekoloģijā. Īpaši labi Latvijas 
komandai veicās molekulārās 
bioloģijas laboratorijas darbā, 
savukārt no teorētiskās daļas 
uzdevumiem - sistēmatikā.

Papildus sacensībām olimpia-
das dalībniekiem tika sniegta 
plaša kultūras un atpūtas pro-
gramma. Vislabāk skolēniem 
palikusi atmiņā gaisa pūķu dari-

nāšana  un laišana naksnīgajās 
Singapūras debesīs, Singapūras 
nacionālā augļa duriana baudī-
šana, vienradžzivis un Singapū-
ras centra modernā architektūra.

***
„Globālais latvietis” tīmeklī
Ārlietu ministrija (ĀM), lai 

attīstītu tiešāku dialogu ar ār -
valstīs dzīvojošiem tautiešiem, 
plāno izveidot tīmekļa vietni 
“Globālais latvietis”. Ar šādas 
vietnes palīdzību iecerēts izvei-
dot arī vienotu kultūras telpu, 
tuvinot vai sakopojot portālus 
ārvalstīs un Latvijā un arī pare-
dzot sadarbību ar sociālajiem 
plašsaziņas līdzekļiem. “Globā-
lais latvietis” veicinātu ērtāku 
piekļūšanu valsts informācijai, 
tas darbotos pēc vienas aģentū-
ras principa, lai tautiešiem ār -
valstīs vienuviet būtu atrodama 
vajadzīgā informācija.

Platforma “Globālais latvietis” 
tiks veidota no līdzekļiem, ko 
ĀM paredzēts piešķirt šā gada 
valsts budžeta grozījumos, –        
14 181 lats atvēlēts, lai no Lat vi-
jas izbraukušo iedzīvotāju bēr-
niem darītu pieejamāku latviešu 
kul tūru un izglītību un lai at -
balstītu latviešu biedrības un 
orga  nizā cijas ārvalstīs. Ar pie-
šķirto finan cējumu tiks nodro-
šināta atlī dzība par darbu vis -
maz vienai personai, kā arī plat-
formas at  tīstība, uzturēšana un 
mārke tings.

***
Saeimas deputāta un 

sportista morālā atbildība
Valsts kontroliere Inguna Sud-

raba intervijā LNT raidījumam 
900 sekundes komentēja basket-
bolista Andŗa Biedriņa un Vie-
no tības Saeimas frakcijas priekš-
sēža Dzintara Zaķa rīcību, izvai-
roties no nodokļu nomaksas. 
Biedriņš izvairījās maksāt 11 543 
latu pievienotās vērtības nodokli 
(PVN), ievedot Latvijā ASV no -
pirkto motorlaivu Malibu Wake-
setter. Prokurors ir uzrādījis 
Biedriņam apsūdzību pēc Kri-
mi nāllikuma 218.panta 2. da -      
ļas - par izvairīšanos no nodokļu 
un tiem pielīdzināto maksāju -
mu nomaksas. Par to var sodīt       
ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz pieciem gadiem, ar piespie-
du darbu vai naudas sodu līdz 
120 minimālajām mēnešalgām              
(24 000 latu).

Dzintars Zaķis gadu mijā bija 
ticis pie jaunas automašīnas 
Volvo XC60, nenomaksājot vals-
tij aptuveni 8800 eiro (6160 latu) 
PVN. Mēģinot labot situāciju, 
Zaķis automašīnu no sava uzņē-
muma atpircis, un, veicot šo       
da  rījumu, PVN esot ticis no -
maksāts.

Sudraba intervijā 900 sekun-
dēm akcentēja, ka šajā gadījumā 
10 000 latu ir slieksnis, pie kuŗa 
iestājas kriminālatbildība. To -
mēr Saeimas deputāta morālai 
atbildībai ir jābūt augstākai ne -
kā basketbolistam vai jebkuŗam 
citam cilvēkam. Zaķa gadījumā 
asa rezonanse sabiedrībā bija 
vērojama, jo polītiķis sākumā 
problēmu vispār neatzina. Li -
kums ir likums, tomēr šajā ga -
dījumā sabiedrību satraucis tas, 
ka “ievēlēta deputāta atbildība 
no morālās puses ir daudz lie-
lāka”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Rīgas krievva lo-

dī gās avīzes Čas un 
Vesti Segodņa di  va-
tā, ar autora jūsmī -
gu piekrišanu pār-
tul  koja un ievietoja 
žurnālista Daiņa 
Lemešonoka raks-

tu, kas bija publicēts DELFU 
portālā. Viņš pat izpelnījās Čas 
redakcijas uzslavu: izrādās, “lat-
viešu vidū ir inteliģenti cilvēki”. 
Virsrakstā Dainis Lemešonoks 
vaicā: “Kāpēc mēs mīlam oku-
pāciju?” Un atbild: “Tāpēc, ka 
uzskatām to par ideālu indul-
ģenci, kas pilnībā attaisno mū -
su nācijas kļūdas, muļķības un 
nelietības.” (Izcēlums mūsu – red.) 
Tātad latvietis Lemešonoks pār-
met savai tautai kļūdas, muļķī-
bas un - galvenais - nelietību. 

Lemešonoks gluži kā tāds      
pravietis Jezaja apsūdz: “Mēs, 

Valstsvīrs gaismēnā
Lat vijas tauta, cenšamies ar 
“okupācijas fakta” konstruēšanu 
izdeldēt sevī apjautu, ka mūsu 
senči - vispirms jau viņu vadoņi 
un bajāri (..) ir naīvi ielaidušies 
flirtā ar Staļinu.” Lemešonoks 
ga  tavs paskaidrot: Kārlis Ulma-
nis “padevīgi līdzdarbojās neat-
ka rības noārdīšanā”.

Šis Lemešonoka apgalvojums 
gan robežo ar nelietību. 

Lūdzu, te man rokā Jaunāko 
Ziņu 1940. gada 18. jūnija nu -
murs: “Es palikšu savā vietā, jūs 
paliekat savās,” savā radio uzru-
nā teica Kārlis Ulmanis. Bet kas 
tad cits viņam atlika? Zinādams, 
ka Latvijas armijai nav pa spē-
kam apturēt padomju kaŗaspēka 
kolonnas, kas bruka virsū Lat vi-
jai no trim pusēm - no austru-
miem, no dienvidiem (nule oku-
pētās Lietuvas) un rietumiem 
(no bazēm, kas 1939. g. rudenī 

tika uzspiestas), Kārlis Ulmanis 
domāja par vienu: kā novērst 
asinspirti, kā kaut uz kādu laiku 
nomierināt satrauktos prātus. 
Kārlis Ulmanis - tāpat kā Kon- 
s tantīns Petss Tallinā - bija tra-
ģiska personība, force majeure 
upuris. Un apgalvojumi, ka viss 
būtu bijis citādi, ja Ulmanis 
1934. gada 15. maijā nebūtu iz -
dzinis Saeimu un nodibinājis 
au  toritāru režīmu, nav ne graša 
vērti: Čechoslovakija bija priekš-
zīmīga demokratiska parla men-
tāra republika, taču bija spiesta 
padoties Hitlera ultimātam, jo 
Rietumu sabiedrotie to nodeva. 

Un 1940. gada vasarā Rietumu 
sabiedrotie bija šoka stāvoklī pēc 
tam, kad Lielvācijas vērmachts 
iesoļoja Parīzē, un nespēja pat 
domāt par Baltiju, kas iežmiegta 
starp Hitleru un Staļinu.

Vispār jāsaka, ka Kārlis Ulma-

nis bija valstsvīrs gaismēnā: ne 
gluži slavas apmirdzēts, ne gluži 
viscaur nosodāms. Kārlis Ulma-
nis bija izcils vīrs, bet, kā teiktu 
Gēte, der Mensch in seinem 
Wider spruch - pretrunīgs.

Nedz nekritiski apjūsmot, 
nedz aizgūtnēm nomelnot - tā 
manuprāt būtu prātīga pieeja.

Filologs un izdevējs Māris 
Ruks (LA 27. jūnijā) ir sašutis 
par to, ka prof. Deniss Hanovs 
un prof. Valdis Tēraudkalns savā 
grāmatā Laiks, telpa, vadonis: 
autoritārisma kultūra Latvijā 
1934 - 1940 pauž “neslēptu nici-
nā jumu pret Latvijas valsts vēs-
turi”, meklējot “negātīvisma kri-
patas”.

Māris Ruks uzsveŗ, ka “Eiropas 
kontekstā autoritārisms Latvijā 
ir tā laika normāla parādība”.   
Bet tas taču negroza faktu, ka 
jebkuŗa veida autoritārs režīms 

apspiež vārda brīvību, apslāpē 
kritiskas balsis, uzspiež kādu 
“vienīgo pareizo” ideoloģiju. Un 
vai saimnieciskā augšupeja at -
sveŗ minētos trūkumus?

Prof. Hanovs un prof. Tēraud-
kalns, var teikt, atgaiņājās (LA 5. 
jūlijā), starp citu, norādot, ka 
pompozās brīvdabas izrādes 
(“Atdzimšanas dziesma” u.c.),  
ko rīkoja Ulmaņa režīma slavi-
nāšanai, atgādinājušas pasāku-
mus, ko prata organizēt padomju 
“aģitprops”. 

Nobeigumā  būtu jāpiemin 
vēs turnieku Valtera Ščerbinska 
un Ērika Jēkabsona sastādītais 
575 lpp. biezais krājums: Apvēr-
sums. 1934. gada 15. maija noti-
kumi avotos un pētījumos. Gribē-
tos ticēt, ka pret šo rūpīgi saga-
tavoto krājumu netiks celti bū -
tiski iebildumi. 

Franks Gordons

Šīs nedēļas ko  -
men tāra virsraksts 
„Bez viņiem” man 
ienāca prātā divē jā-
dā sakarā. Pirmais 
ir jautājums, par 
ku  ŗu Laikā un Brī-
vajā Latvijā pēdējo 

nedēļu laikā esmu rakstījis ne   
jau es viens, proti, tā dēvētais eb -
rēju īpašumu restitūcijas jautā-
jums. Neatkārtošu, ko esmu par 
to rakstījis pagātnē, taču šone -
dēļ nācis klāt viens jauns ele-
ments, proti, vienā no Latvijas 
laikrakstiem bija publicēta inte r-
vija ar ebrēju kopienas vadītāju 
Latvijā Arkādiju Sucharenko, un 
tajā bija runa par dažādām dar -
ba grupām, ko valdība laika gai -
tā veidojusi par šo lietu, un man 
gluži vai žoklis atkārtās, lasot, 
kas A. Sucharenko par to bija sa -
kāms: „Un visas nākamās valdī-
bas, ieskaitot Godmaņa valdību, 
atkal taisīja darba grupas šā jau-
tājuma risināšanai. Šo darba gru-
pu rezultātus es nezinu, jo tajās 
ebrēju kopienas pārstāvji netika 
iekļauti.”

Neticami! Jautājums ir par eb -
rēju kopienai būtisku problēmu, 
un polītikāņi neatrod par vaja-
dzīgu darba grupā iekļaut attie-
cīgās sabiedrības pārstāvjus?! 
Kur vēl kaut kas tamlīdzīgs ir 
dzirdēts? Ak jā, gluži bez prece-
denta mūsu valstī tas nav vis. 
Eiropas cilvēktiesību gadā torei-
zējais īpašo uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās 
sekretāriāts uz beidzamo sanāk-
šanu neuzaicināja vienu no 
galvenajām grupām, kuŗai ar 
cilvēktiesību ievērošanu pie 
mums nudien tā ir, kā ir. 

Toreiz nebija ne mazākā jau-
tājuma, ka patiesais ielūguma ne -
izsniegšanas iemesls bijusi dis kri-
minācija, lielākoties tāpēc, ka 
sek  re tāriātu vadīja institūcio nāli 
homofobiskās Latvijas Pir mās 
partijas pārstāvis Oskars Kastēns. 

BEZ VIŅIEM
Vai līdzīgi būs noticis ar eb -

rējiem? Zināt es to nevaru, bet ir 
nudien pat ļoti grūti saprast, kā 
var veidot darba grupu par eb -
rēju jautājumiem bez pašiem 
ebrējiem. Darba grupu mērķis 
vienmēr ir bijis sastādīt to īpa šu-
mu sarakstu, par kuŗiem var 
runāt saistībā ar restitūciju. Kuŗš 
gan var to zināt labāk nekā pati 
ebrēju kopiena? Tagad, kad šī 
jautājuma sakarā no amata aiz-
gājis viens tieslietu ministrs un 
amatā stājies cits, acīmredzot 
dis  kusija par kārtējo jauno darba 
grupu tiks atjaunota, redzēsim, 
vai arī šoreiz polītikāņi nolems 
par lietu runāt bez to cilvēku 
klāt ienes, uz kuŗiem tā vis tie šāk 
attiecas.

Otrs jautājums ir varbūt pro-
ziskāks, proti, – nesen Rīgas do -
me nolēma aizliegt ubagošanu 
Rīgas pilsētas centrā, atļaujot to 
vienīgi pie dievnamiem, jo to 
pārstāvji ļauj tur ubagot. Arī te ir 
tāds „bez viņiem” moments. 
Sākotnēji ubagi paši dižojās, ka 
nekādu aizliegumu viņi neņems 
vērā. Laikrakstā Diena bija in -
tervēta dāma, vārdā Tamāra, ku -
ŗa paziņoja, ka „esmu sēdējusi 
un sēdēšu” uz kāpnēm, kas ved 
uz tā dēvēto stacijas tuneli pašā 
Rīgas centrā. Tamāra skaidroja, 
ka ar savu pensiju viņa, invalide, 
iztikt nevarot, – „mēs drīzāk 
eksistējam nekā dzīvojam”. 

Es stacijas tunelī iegriežos 
gandrīz katru dienu un pēdējā 
laikā Tamāru tur neesmu manījis. 
Uz kāpnēm allaž sēdēja arī sie-
viete ar acīm redzamām neuro-
loģis kām problēmām, arī viņas 
vairs tur nav. Pašā tunelī vienmēr, 
galvu noliekusi, stāvēja veca kun-
dzīte ar kabatlakatiņu pie acīm, 
ļaujot gaŗāmgājējiem domāt, ka 
viņa raud. Dažas dienas vēlāk 
Dienā vēl bija materiāls par to 
pašu kundzi, patiesībā tā esot ļoti 
nikna kundze, kas brūk virsū 
jebkuŗam cilvēkam, kuŗš cenšas 

uzurpēt „viņas” vietu ubagu ap  -
rindās, - taču arī viņu pēdējā  
lai  kā neesmu manījis. Pie tuneļa 
kāpnēm kādreiz stāvēja arī jauns 
cilvēks ar vienu kāju, viņš klusi 
krievu valodā dūca: „Atvaino -
jiet, lūdzu, atvainojiet, lūdzu…” 
Arī viņa vairs nav. Pašvaldības 
policija solījusi rīkot reidus, sods 
par neatļautu ubagošanu būšot 
desmit latu. Acīmredzot tas savu 
ir padarījis.

Īsti nezinu, ko par to visu do -
māt. No vienas puses, ubagošana 
ir tikpat sena kā cilvēce, par to 
rakstīts i Vecajā, i Jaunajā derībā. 
Slavenajā mūziklā „Jēzus Kristus 
superzvaigzne” Jēzus dzied: „Na -
ba gie būs vienmēr, izmisīgi 
cīnoties, labāk padomā par visu 
labo, kas ir tev” (angļu valodā, 
protams, tas izklausās labāk). 
Mūsdienu Latvijā patiešām ir  
ļoti daudz dzīves pabērnu, mana 
Svētā Glābēja Anglikāņu draudze 
katru sestdienu piedāvā zupas 
vir tuvi, kuŗā mēs pabarojam 
pāris simtu cilvēku ar zupu, mai-
zi un konserviem. Jau minētā 
Tamāra žurnālistam stāstīja, ka 
viņa pensijā saņemot 45 latus 
mēnesī. Jā...

Taču, no otras puses, ir arī 
skaidrs, ka diezgan daudzi no 
tiem, kuŗi Rīgā ubago, ir tikai 
bezkaunīgi. Tas pats puisis ar 
vienu kāju – presē ziņots, ka vi -
ņam kaut kur tuvumā allaž gro-
zoties pilnīgi vesela meitene, 
kuŗa rēgulāri pievāc  naudu, ko 
viņš savācis ubagojot, - puisim 
acīmredzot  ir sava atbalsta sistē-
ma. Dzirdēts par sievietēm, ku -
ŗas zem džempera pabāž spilve-
nu, lai tēlotu grūtnieces. Žurnā-
lists, vācot materiālu rakstam, 
aptaujāja vairākus Rīgas iedzī-
votājus. Kāda sieviete teica: „Ne -
dodu un nedošu. Agrāk pie 
Bērnu pasaules kāda sieviete lū -
dza maizītei – neesot, ko bērnus 
paēdināt, devu kukuli maizes     
un tad es dzirdēju „trīsstāvīgos 

mātes vārdus”. Citreiz puikas 
lūdzās – maizītei, trīs dienas ne -
esot ēduši, bet, kad devu pār -
tiku, tāpat ārā nāca „trīsstāvīgie 
mātes vārdi”. Cita sieviete stās-
tīja, ka nesen pie Origo [iepirku-
mu centrs Rīgas Centrālstacijā] 
pārejas dežūrējušas ceļos nome-
tušās grūtnieces (uzpolsterētas?), 
kas pēc tam priecīgas gājušas uz 
tuvējo Makdonaldu paēst. Tā -
dām nedodu, lai iet strādāt.” Arī 
vecā kundzīte ar lakatiņu – ja 
viņa tik tiešām visu dienu rau-
dātu, tad jau viņas organisms 
pa  visam izkalstu. Policija vēstī 
arī par tādiem ubagiem, kas ir 
agresīvi, stājas cilvēkiem ceļā, 
rausta tos aiz piedurknes. Nekad 
nevajagot ticēt cilvēkiem, kuŗi 
lūdz divdesmit santimus, lai no -
pirktu biļeti mājupceļam. Tādi 
cilvēki, teica policists, tiklīdz ne -
pieciešamā summiņa ir savākta, 
mēdz tūdaļ pazust tuvējā krogā.

Pretī pastieptajā cepurē vai 
krūzītē arī es reizēm kaut ko 
iemetu, tomēr parasti diferen-
cēju. Piemēram, es nekad neko 
nedevu puisim ar vienu kāju. 
Jauns, stalts cilvēks, mācīties var 
arī sēžot, tāpat kā strādāt, pie-
mēram, datorindustrijā, var arī 
sēžot. Nekad man nav pieticis 
dros mes pieiet viņam klāt un 
tieši tā arī pateikt, vai maz kas 
var gadīties pat ar invalidu, kas 
pārvietojas ar kruķiem. Tāpat 
domāju par visiem jauniešiem 
un jaunietēm, kas ubago. Man, 
protams, ir viegli teikt, ka citiem 
vajag savākties, un tomēr… Ma -
na sirds lielākoties atmaigst,     
kad redzu gados vecu kundzi 
sēžam sniegā vai lietū, reizēm pat 
iedodu prāvāku summiņu un 
saku: „Brauciet taču mājās, te      
jūs saaukstēsities.” Arī es dažkārt 
esmu ubagotājiem pircis pār -
tikas preces, bet man nav ga -
dījies dzirdēt „trīsstāvīgos mātes 
vār dus,” varbūt tiešām man ir 
laimējies.

Tomēr es saprotu, ka visai 
daudziem cilvēkiem Latvijā dzī -
ve ir pārāk grūta un sarežģīta.       
It īpaši ziemā, kad jāmaksā lielie 
apkures rēķini, galus nevar sa -
vilkt ļoti daudz ļaužu, arī tādi, 
kuŗiem nekad mūžā neienāktu 
prātā stāvēt uz ielas ar pastieptu 
roku. Mūsu valsts sociālie die-
nesti dara, ko var, bet rocības 
pie trūkst, lai visiem nodrošinātu 
cilvēka cienīgu dzīvi. Latvija jo -
projām ir viena no nabadzīgā-
kajām valstīm Eiropas Savie  - 
nī bā, un ir jautājums polītikai 
visos līmeņos, jo tā tam neva-
jadzētu būt divdesmit gadus un 
vēl ilgāk pēc valsts neatkarības 
atgūšanas. Pārlieku daudzi cil-
vēki peļņas meklējumos ir de -
vušies uz ārzemēm, un viņu sū -
tītā naudiņa dažam labam te  pat 
palikušajam ir krietni liels at -
spaids. Taču kopumā situācija 
nav diez cik laba.

Protams, ubagus var atrast arī 
pasaules bagātajās valstīs, tāpat 
manā dzimtajā Čikāgā viņu ir 
pietiekami daudz. Neviens no 
mums nevar zināt, kas konkrēti 
ir noticis ar katru cilvēku, kuŗu 
ieraugām uz ielas. Jēzum (vai, 
pareizāk sakot, mūzikla auto-
riem) ir taisnība, ka nabagie būs 
vienmēr. Vajag palīdzēt, bet vai 
tas ko dos? Jau minētajā laik-
raksta materiālā Doma baznīcas 
pārstāvis stāstīja, ka „tiem, kas 
pie mūsu durvīm ubagoja pa -
stāvīgi, esam piedāvājuši darbu, 
lielākoties palīgdarbus, taču par 
samaksu, bet atsaucības nav    
bijis”. Tajā pašā publikācijā kāds 
ubags atzina, ka uz ielas esot 
labāk nekā pansionātā, jo „labāk 
te nekā tur uz vieniem un tiem 
pašiem ģīmjiem skatīties”. Lai      
nu kā, tomēr tagad laikam sa -
nāk, ka vismaz Rīgas centrā – arī 
tur mēs tagad būsim „bez vi -
ņiem”.

Kārlis Streips
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„Brāļu kapi ir kā dzīve. Iecerēs 
viss ir tik skaidrs. Mums ir va -
roņi, kas krituši par brīvu Lat-
viju. To sargāt un kopt mums 
liek viņu atdotās dzīvības. Brī-
vības kareivjus ar pateicību gul-
dīsim Brāļu kapos svētai pie mi-
ņai. Paši nāksim šurp mācīties 
dzimtenes mīlestību, drosmi 
dzīvot, iedvesmu kalpot valstij 
un tautai. (..)

Mēs, zemes pretrunu skartie, 
mēdzam spriest, kuŗš no miru-
šajiem ir cienīgs atdusēties Lat-
vijas ideālu svētvietā. Taču sva-
rīgāk ir jautāt, kuŗš no dzīva - 
jiem ir cienīgs te stāvēt? Pie Brāļu 
kapu Svētās uguns klājas nākt     
ne vien ar ziediem, bet ar apņē-
mību kalpot brīvas, vienlīdzī - 
gas, vienotas un laimīgas Lat -
vijas labā. Reiz, lai izcīnītu Lat-
vijas valsti, ienaidnieks bija jāuz-
var ar šauteni rokā. Šodien, lai 
brīvības cīņu sapni piepildītu,      
ir jāuzvar ienaidnieks sevī,” – tā 
raksta Latvijas evaņģeliski lute-
riskās Baznīcas archibīskaps Jā -
nis Vanags grāmatas „Rīgas Brā -
ļu kapi. 1915. 1936. 2011” ievadā. 
Apjomīgā, skaistā un ar vēstu -
ris kiem faktiem bagātā grāmata 
iznākusi pagājušajā gadā, un to 
financējis Austrālijas latviešu Rī -
gas Brāļu kapu Atbalsta fonds, 
kuŗa organizētājs ir Jānis Vējiņš. 

Simt grāmatas ir dāvinātas Rī -
gas Pieminekļu aģentūrai, kuŗas 
galvenais uzdevums ir koordi-
nēt, plānot un vadīt darbus, kas 
saistīti ar pieminekļiem Rīgā. 
Pieminekļu aģentūras direktors 
Guntis Gailītis stāsta, ka Brīvī -
bas piemineklim un Rīgas Brāļu 
kapiem daudzo pieminekļu vidū 
ir īpašs statuss un patiesībā jau 
sen ir bijis vajadzīgs atsevišķs 
likums par Brāļu kapu statusu 
un financējumu. Esot cerība, 
ka tāds likums beidzot varētu 
tapt.

Likums vajadzīgs ne tikai tā -
pēc, ka Brāļu kapi ir izcils kul-
tūrvēsturisks piemineklis un     
kri tušo svētvieta, bet arī tāpēc,   
ka  ar financēšanu ir problēmas,        
kas pēdējos gados netiek risinā-
tas, bet tikmēr laika zobs dara 
savu. Jāpiebilst, ka nauda vaja-
dzīga gan Brāļu kapu uzturēša-
nai un labiekārtošanai, gan res-
taurācijai. Rīgas dome ir atbil-
dīga par uzturēšanu un lab ie-
kārtošanu, bet Pieminekļu aģen-

Temata turpinājums
Kas notiek ar Brāļu kapiem? Ieceres un financējums

tūra veic visus darbus, kas sais -
tīti ar restaurāciju. Uzreiz jāpie-
bilst, ka restaurācija prasa no -
pietnu izpēti, nopietnu financē-
jumu un, protams, darbu veik - 
ša nai ir vajadzīgi speciālisti, ar 
celt niecības darbu zinātājiem      
tik nopietnā darbā iztikt nevar.

Mazliet vēstures
Pēc Otrā pasaules kaŗa Rīgas 

Brāļu kapi tika atstāti bez spe ciā-
listu uzraudzības un vajadzīgās 
aprūpes. No 1958. līdz 1964. ga -
dam veiktā restaurācija galve-
nokārt bija dažādi labiekārto-
šanas darbi, un, kā skaidro Gun-
tis Gailītis, – tā bija ansambļa 
sim bolisko elementu pielāgo -
šana citas ideoloģijas standar-
tiem, un tas nozīmēja oriģinālās 
simbolikas iznīcināšanu. Gāja 
laiks, Brāļu kapi pamazām de- 
g ra dējās, tāpēc vēl LPSR laikos, 
1988. gadā, dažādu nozaŗu spe-
ciālistus izdevās apvienot darba 
grupā, kas uz entuziasma pama-
tiem uzsāka Rīgas Brāļu kapu 
zinātnisko izpēti. 1991. un 1992. 
gadā speciālisti izstrādāja Rīgas 
Brāļu kapu apsaimniekošanas 
programmu, kuŗā bija paredzēts 
izveidot zinātniskās pētniecības 
un ražošanas uzņēmumu, kas 
apvienotu labākos speciālistus 
Brāļu kapu apsaimniekošanas, 

izpētes un restaurācijas darbu 
veikšanai. 1994. gadā tika izvei-
dots Rīgas pilsētas pašvaldības 
bezpeļņas uzņēmums „Brīvības 
pieminekļa un Rīgas Brāļu ka -  
pu pārvalde”, kas veica dažādus 
uz  turēšanas, izpētes, projektu iz -
strā  dāšanas, restaurācijas un 
konservācijas darbus. 1996. ga  -
dā atjaunoja Latvijas Valsts ģer-
boni, krustus un gadskaitļus, sā -
ka kapu plākšņu atjaunošanu. 
Uzsāka apbedījumu vēsturiska 
izpēti un datu bazes izstrādāša-
nu. No 1997. līdz 2002. gadam 
veica Altāŗa atbalsta sienas res-
tau rācijas un konservācijas dar-
bus, galveno ieejas vārtu telpu un 
interjera remontu, kā arī tēlnie-
cisko veidojumu un akmens ap -
šuvuma tīrīšanu, uzsāka celiņu 
seguma nomaiņu galvenajā ka -
pu laukā. 2004. gadā Pārvaldi 
reorganizēja un izveidoja Rīgas 
pašvaldības aģentūru „Rīgas pie-
minekļu aģentūra”, kuŗas gal-
venais uzdevums, kā jau mi -      
nēts, ir restaurācija un visi ar to 
saistītie darbi.

Naudas devēji
Aģentūras direktors Guntis 

Gailītis norāda, ka no sirds teik-
tus pateicības vārdus pelnījuši 
visi ziedotāji un arī abi fondi: 
„Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 
vēs turiskā mantojuma fonds”     
un „Austrālijas Latviešu Rīgas 
Brāļu kapu atbalsta fonds”. Gan 
ziedotāji, gan fondi dara, kas ir 
katra spēkos, bet restaurācijas 
darbiem vajadzīgs ļoti nopietns 
financējums, tāpēc Guntis Gai -
lī tis domā, ka galvenā atbildī -       
ba būtu jāuzņemas valstij, kas 
diemžēl pēdējā laikā ir it kā aiz-
mirsusi  vienu no Latvijas lie la-
jām nacionālajām kultūrvēs-
turiskajām vērtībām – Rīgas Brā-
ļu kapus. Tātad Aģentūru finan-
cē Rīgas dome (sedz uztu rēša -
nas un aprūpes izdevumus, kā 
arī financē atsevišķus pieminek-
ļu restaurācijas projektus), Kul-
tūras ministrija, Aizsardzības 
ministrija, nevalsts organizācijas 
(fondi), privātpersonas un uzņē-
mumi (ziedojumi).

Privātpersonas ziedoto nau-
du var pārskaitīt Aģentūrai vai 
nu ar konkrētu norādi, kuŗam 
Brāļu kapu objektam tā do -
māta, vai arī tikai ar norādi,        
ka nauda ziedota Brāļu kapiem. 
Ja nauda ziedota Brāļu kapiem, 
to var iekļaut pašreizējo restau-
rācijas darbu izmaksās, bet, ja 
norādīts konkrēts objekts, tad 
var nākties pagaidīt, līdz šim 
objektam tiks savākta visa ne -
pie ciešamā nauda. Ja naudu 
savāc nevalsts organizācijas 
(fon di), tad naudu Aģentūrai 
nepārskaita, bet vienojas, kuŗu 
restaurācijas darbu daļu par 
šiem līdzekļiem var veikt. Līgu-
mu ar darba veicējiem (izpildī-
tājiem) slēdz fonds, bet viss 
no tiek stingrā Aģentūras spe-
ciālistu uzraudzībā. „Restau rā-
cija nav pasākums, kuŗā katrs  
var darīt, kā grib un kā patīk. 
Mēs skatāmies arī, lai darba 
izpildītāji tiešām būtu profesio-
nāļi, rēķinām izmaksas,” saka 
Guntis Gailītis. Domstarpības 
reizēm esot bijušas, jo gadoties, 
ka cilvēki domā - viņiem ir sa -
vākta nauda un viņi tagad no -
teiks, kas un kā jādara, bet, pēc 
Gailīša teiktā, visu vienmēr izde-
vies ar godu atrisināt. „Cilvēki 
vien esam, un gadās, ka kādam 
gribas sevi iedomāties par Lat-
vijas un Brāļu kapu glābēju, par 

lielāko zinātāju, bet restaurācija 
nav vienkārša, ir jābūt faktos     
un zināšanās pamatotai rīcībai,” 
saka Pieminekļa aģentūras direk-
tors. „Rīgas Brāļu kapu un Lat-
vijas vēsturiskā mantojuma 
fonds” daudz dara, lai jaunatnei 
stāstītu par Latvijas vēsturi un 
Brāļu kapiem, to nozīmi un vēr-
tību, tāpēc pēdējos gados fon-
dam nav pieticis līdzekļu, lai 
financētu restaurācijas darbus. 
„Tā ir fonda izvēle, viņi dara va -
jadzīgu darbu, bet viņi nav Brāļu 
kapu restaurācijas darbu vie -
nīgie un galvenie financētāji,” 
skaidro Guntis Gailītis. Jāpiebilst, 
ka 2004. gadā tika noslēgts Trīs-
pusējais līgums starp Aizsardzī-
bas ministriju, Kultūras minis- 
t riju un Rīgas domi par finan-
cējumu Rīgas Brāļu kapiem.

Ieskatoties Aģentūras finanču 
pārskatos, var redzēt, ka 2006. ga - 
  dā Aģentūras financējums Rī  gas 
Brāļu kapiem ir bijis 209 852 lati, 
no kuŗiem:

- no Aizsardzības ministrijas 
sa  skaņā ar Trīspusējo sadarbības 
līgumu – 97 652 lati;

- Kultūras ministrijas mērķdo-
tācija – 39 200 lati;

- Rīgas dome (aprūpei, uztu rē-
šanai) – 73 000 lati.

„Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 
vēsturiskā mantojuma fonda” 
financējums 2006. gadā ir bijis 
18 000 latu skulptūras „Divi 
brāļi” restaurācijai un 1500 lati 
architekta A. Birzenieka kapa-
vietas iekārtošanai.

2007. gadā Aģentūras finan cē-
jums Rīgas Brāļu kapiem ir bijis 
286 451 lats, no kuŗiem:

- no Aizsardzības ministrijas 
sa  skaņā ar Trīspusējo sadarbības 
līgumu – 72 949 lati;

- Kultūras ministrijas mērķ -
do tācija – 39 200 lati;

- Rīgas dome (aprūpei, uztu rē-
šanai) – 173 302 lati.

No 2008. līdz 2010. gadam Rī -
gas Brāļu kapu restaurācijai iz -
lietoti: 

2008. gadā
Rīgas pašvaldība – 104 044 lati
Rīgas pašvaldības investīci -        

jas – 16 865 lati
Kultūras ministrija – 71 060 lati
Aizsardzības ministrija – 77 393 lati
2009. gadā
Rīgas pašvaldība – 13 335 lati
Kultūras ministrija – 54 197 lati
Aizsardzības ministrija – 86 217 

lati

Ziedojumi – 19 443 lati
2010. gadā
Rīgas pašvaldība – 20 895 lati
Kultūras ministrija – 30 124 lati
Aizsardzības ministrija – 6390 

lati
Ziedojumi – 2467 lati
Diemžēl raksta tapšanas laikā 

pārskats par 2011. gadu nebija 
pieejams, bet Guntis Gailītis 
norāda, ka financējums jo tālāk, 
jo nabadzīgāks.

Šogad savu ārtavu Rīgas Brāļu 
kapu restaurācijas darbos pēc 
vairāku gadu pārtraukuma at -  
kal ir apņēmies dot „Rīgas Brāļu 
kapu un Latvijas vēsturiskā      
mantojuma fonds”. Vēl jāpie -
bilst, ka Aģentūras un Fonda sa -
darbību nosaka 2006. gadā no -
slēgtais Sadarbības līgums, kuŗā 
ir paredzēta ne tikai naudas 
līdzekļu piesaiste Rīgas Brāļu 
kapu atjaunošanai, veicinot ap -
saimniekošanas un restaurācijas 
darbus, bet arī informātīva un 
izglītojoša darba veikšana, lai 
veicinātu sabiedrības izpratni par 
Brāļu kapu nozīmi.

Veicamie darbi
Veicamo darbu saraksts Rīgas 

Brāļu kapos no 20012. līdz 2015. 
gadam ir krietni liels, 13 lapas. 
Taču jau saraksta sākumā raks-
tīts: ja tiks piešķirts financē -
jums... Darbu saraksts sadalīts 
trīs prioritātēs. Pirmās prioritātes 
restaurācijas darbu sarakstā ir  
IV depozitārija rekonstrukcija, 
Terases un Svētās uguns altāŗa 
rekonstrukcijas 1. posms, bojāto 
un trūkstošo kapu plākšņu 
nomaiņa (pakāpeniski, pēc va -
jadzības katru gadu), Centrālā 
kapu lauka sānu sienu rekon- 
s trukcija, restaurācijas projekts 
un akmens materiālu inventā-
rizācijas nobeigums. Pirmās 
prioritātes saraksts paredz arī 
labiekārtošanas, remonta un 
renovācijas darbus.

„Mēs zinām, ko un kā darīt,      
ir vajadzīgs tikai financējums. 
Tai pirmām kārtām ir jābūt   
valsts rūpei. Mani satrauc arī 
doma, vai Brāļu kapiem tiks 
ierādīta kāda vieta Rīgas - Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas sarī-
kojumos 2014. gadā. Pašlaik 
izskatās, ka Brāļu kapi ir aiz-
mirsti,” pēc mūsu tikšanās saka 
Guntis Gailītis.

Sallija Benfelde

Guntis Gailītis



LAIKS  2012. ga da 21. jūlijs – 27. jūlijs12

Viņsaulē aizgājušo ievērojamu 
personu piemiņai tuvinieki var 
sarūpēt skaistus kapakmeņus vai 
pat pieminekļus, var ziedot cienī-
jamu summu kādai sabiedriskai 
organizācijai, var iedibināt stipen-
diju, var arī sarakstīt par aizgājē -
ja dzīvi veselu grāmatu. Grāma-
tas variantu izvēlējusies chirurga, 
korporācijas Lettonia filistra, pat-
riota, padomju varas apspiestā 
Bertrama Rozenberga (1904-
1960) ASV dzīvojusī meita Rita 
Petričeka.

Grāmata vairākos veidos ir ne -
parasta. Vienkārt, izdevums ir 
īpaši grezns, Rozenberga pēcteči 
tajā būs ieguldījuši milzu lī -
dzekļus. Maz būs ticis domāts  
par šī grafiskā dizaina meistar-
darba plašāku izplatību tautā, 
galvenie tā saglabātāji nākamībai 
paliks ciltstēva Rozenberga pēc-
teči, viņos ieprecētie un turp-
mākās paaudzes. Otrkārt, grā ma-
ta ir divās valodās. Pirmajā pusē 

Lai notiek taisnība
Rita Petričeka, Bertrams Rozenbergs, apgāds SIA VESTA-LK, Rīgā, 2012.g., 215 lpp.

iespiestajam latviskajam tekstam 
seko dažas foto attēlu lappuses   
ar pierakstiem kā latviešu, tā 
angļu valodā, bet grāmatas otra 
puse ir ar latvisko pusi pilnīgi 
identisks teksts angļu valodā. 
Tam pa vidu izvietoti pat attēli, 
kas jau skatīti latviskajā pusē. 
Pievienotas vienīgi dažas parin-
des un trīs lappuses gaŗš skaid-
rojums par Latviešu leģionu. 
Grāmatas varonis, kā tur lasām, 
pratis trīs valodas – latviešu, vācu 
un krievu, bet daudzi viņa pēc-
teči, bez šaubām, visu mūžu 
pratīs tikai vienu valodu, angļu 
valodu.

Neparasti ilgs bijis arī grāmatas 
tapšanas laiks. Rita Petričeka ma -
nuskriptu pabeigusi jau 1998. 
gadā, angliski tas tulkots septiņus 
gadus, bet vēlāk vēl otriem septi-
ņiem gadiem nācies paiet, līdz 
grāmata nākusi klajā. 2012. gada 
12. martā rakstītos ievadvārdos 
autores vīrs (jeb vai jāsaka – at  -
rait nis?) Juris Petričeks saka: „Šīs 
grāmatas izdošana ir mans mī  les-
tības darbs Ritas (Saulītes) pie mi-
ņai un cieņas apliecinājums vi -
ņas tēvam, Cilvēkam ar lielo 
burtu.” Dīvaini gan, ka Ritas 
Petričekas miršanas fakts un 
datums nav atzīmēts viņas plašo 
biografisko datu beigās.

Pēc studiju beigšanas 1935. ga -
dā Bertrams Rozenbergs strādā -
jis par ārstu Rēzeknē, tad no 
1940. gada vasaras līdz 1944. ga -
da vasarai dzīvojis Tukumā, kur 
pāris gadu vācu okupācijas laikā 
veicis arī Tukuma pilsētas vecākā 
pienākumus. Kaŗa beigu posmā 
Rozenberga dzīvesbiedre ar mei-

tām nonāk Rietumos, un 1949. 
gadā uz Austriju centies aizbēgt 
arī Bertrams pats, tomēr viņam 
neveicās, un viņš nonāca čekas 
nagos. No 49. līdz 66. lappusei 
lasāmas daudzas Rozenberga no 
izsūtījuma vietām uz dzimteni 
rakstītās vēstules. Pēc atlaišanas 
brīvībā Rozenbergs apprecas otr-
reiz un līdz savai nāvei agrā 55 
gadu vecumā dzīvo Liepājā.

Spītīgā, sīkstā, bet arī taisnā 
Rozenberga daba vislabāk parā-
dās viņam 1950. gadā padomju 
„tiesā” pirms izsūtīšanas dotajā 
pēdējā vārdā. Rozenbergs toreiz 
teicis: „Es uzskatu padomju va -  
ru Latvijā par nelikumīgu, tāpēc 
sevi par PSRS pilsoni neuzska -
tīju un neuzskatu. Žēlastību no 
tiesas neprasu, bet prasu godāt 
taisnību pēc romiešu tiesībām.” 
(6.) Pēc atgriešanās Latvijā no 
apcietinājuma Rozenbergs teikto 
tuviniekam skaidrojis šādi: „Se -
na jā Romā tiesnesis pirms sprie-
duma nolasīšanas paziņoja fiat 
justitia, kas nozīmē „Lai notiek 
taisnība”, un es negribētu, ka cil-
vēce 2000 gadu laikā ir gājusi 
atpakaļ.” (7.) Vārdi fiat justitia  
tad arī grāmatas titullapā zem 
Rozenberga vārda figūrē kā tāds 
papildu virsraksts.

Pauls Rozenbergs, Bertrama 
krustdēls, pauž šādu viedokli: 
„Šodien gandrīz vai ikviens lat-
vietis zina, kas bija Gunārs Astra, 
kuŗa pēdējais vārds tiesas sēdē 
1983. gada decembrī būtībā ie  -
zvanīja pēdējo mūsu tautas at -
modu. Nezinu, cik nopietni ņe -
mamas astrologu hipotezes par 
cilvēka rakstura atkarību no 

zvaigznāja, kuŗā viņš dzimis,     
taču interesanti, ka viņu dzim-
šanas dienas ir blakus: Ber-    
trams Rozenbergs – 23. oktobrī, 
Gunārs Astra – 22. oktobrī. Do -
māju, ka arī Bertrama Rozen-
berga pēdējais vārds tiesā ir pel-
nījis, lai to zinātu viņa tautieši.” 
(87.) – Niekošanās ar astroloģiju, 
protams, ir noraidāma, bet citē-
tajam krustdēla pēdējam teiku-
mam nevar citādi kā vien pie-
krist. Vai Bertrams Rozenbergs 
tagad pēc grāmatas publicēšanas 
latviešiem kļūs par otru Gunāru 
Astru, tomēr stipri jāšaubās, jo 
Astra, kā pareizi saka Rozenberga 
krustdēls, it kā ievadīja veselu 
jau nu laikmetu, un viņa attieks-
me un vārdi tiesā kļuva plaši 
zināmi tautā jau tuvākajās die -
nās pēc to izteikšanas. Rozenbergs 
turpretim savus līdzīgi varonī -
gos vārdus izteica padomju ēras 
pašā tumšākajā posmā, bet zi -
nāmi tie kļūst tikai tagad.

Kas no visas grāmatas lasītājam 
visvairāk varētu palikt atmiņā? – 
Nominēšu Bertrama sagrauztās 
mātes attēlu 94. lappuses augšā, 
kur viņa skatāma, izvadot dēlu 
pēdējā gaitā Meža kapos. Mā -
muļa Marija sava pirmdzimtā 
dēla zemei atdošanas dienā liek 
domāt par citu Mariju, Sāpju 
dievmāti, Mater Dolorosa. Romas 
katoļu un protestantu uzskati 
dalās par to, vai dievmātei varēja 
būt vēl citi bērni, Jēzus brāļi vai 
māsas. Mūsu Marijai, kā lasām 
Ritas Petričekas atmiņās, bijuši 
vēl divi dēli, bet, lūk, kas ar vi -
ņiem noticis: „Otrais dēls Pauls 
bez vēsts pazuda taigā Vorkutas 

tuvumā četrdesmit astoņu gadu 
vecumā; viņa atdusas vietu ne -
zina neviens. Trešo dēlu Arvēdu 
nomocīja Magadanas vergu no -
metnē trīsdesmit deviņu gadu 
vecumā, un viņa kauli, jādomā,     
ir kopā ar citu mocekļu kauliem 
kādā kopējā kapā.” (95.) – Vēlā-
kais, šai vietā pat pats neattapī-
gākais lasītājs atģidīs, ka grāmata 
ne tuvu nav Rozenbergu ģime -
nes „iekšēja lieta”, bet ka tā spē-
cīgi atblāzmo visas mūsu tautas 
20. gs. traģēdiju. Tāpēc, ja vien 
maciņš ļauj, iegādājieties to to -
mēr!

Riskējot ar iespaida radīšanu 
lasītājos, ka šo rindu rakstītājam 
ir kāds īpašs tematisks jājam-
zirdziņš, gribas tomēr izteikt no -
žēlu, ka no monoteisma, ko dau-
dzi uzskata par t.s. Rietumu 
civīlizācijas augstu sasniegumu, 
tiecamies atiet atpakaļ pie se  nā-
kām, primitīvākām kultūrām,  
kas domājās pazīstam daudzus  
dažādus dievus. Mūsu nupat 
apcerētās grāmatas autore die -
vus daudzskaitlī piesauc gan sava 
stāstījuma iesākumā, gan beigās, 
tomēr nepasakot, vai domāti, 
teiksim, Zevs, Atēna un Minerva 
jeb vai drīzāk Pērkons, Dēkla     
un Kārta. Bertrams Rozenbergs, 
cik var spriest, bijis monoteists,   
jo uz viņa kapakmeņa (95.) ie -
gravēts kristiešu krusts.

Eduards Silkalns

Grāmata iegādājama par zie do-
jumu Okupācijas mūzejam, sa -
zinoties ar Juri Petričeku, –     
e-pasts: padedze@gmail.com 
Tālr. +371 26452340

No lielajām Eiropas tautām uz 
latviešiem stiprākā ietekme ne -
no liedzami bijusi vāciešiem un 
krieviem. Tā kā saikne ar šīm 
tau   tām mums bijusi uzspiesta,   
ne brīvprātīga, 19. un 20. gadsim-
tā radās latviešu inteliģenti, kas 
jaunu garīgu impulsu meklēju-
mos raudzījās aiz tālākiem ap  -
vāršņiem. Anšlavs Eglītis un 
Ēriks Ādamsons dažu ko labu 
saskatīja Anglijā, Niklāvs Strunke 
iemīļoja Italiju, Konstantīns Rau-
dive – Spāniju, bet Edvartam Vir-
zam tuva kļuva Francija un tās 
dižā pagātne.

Ne Francijas un latviešu attie cī-
bām tālākā pagātnē, nedz jaunā-
kajam laikam nav veltīta Andŗa 

Žaņu un Bonapartu zemes
Andris Krauze, Latvija Francija, izdevējs SIA „Vesta-LK”, 112 lpp.

Krauzes nelielā grāmatiņa Latvija 
Francija, kas izdota ar Eiropas 
Komisijas pārstāvības Latvijā un 
Francijas vēstniecības Latvijā fi -
nanciālu atbalstu. Autora galvenā 
uzmanība ir pievērsta laikam 
starp Pirmo un Otro pasaules ka -
ŗu. Tālāka pagātne ir nodarīta 
pirmajās 20 lappusēs, bet jaunā-
kajam laikam jau ir veltīti An -
dreja Krūmiņa Trimdaszemes 
Francijas (2001 – 2010) četri pa -
matīgie sējumi.

Apcerot mūsu laikraksta 2011. 
ga  da 8. – 14. janvāŗa numurā       
A. Krū miņa 4. sējumu, rakstīju 
par grāmatā sastopamiem uzvār-
diem un teicu, ka „pats diženā-
kais ir kādreizējā Latviešu apvie-
nības Francijā valdes priekšsēža 
Bonaparta uzvārds”. Piemetināju 
vēl jautājumu: „Nez kā viņš pie 
tāda ticis?” Krauzes grāmata 
tagad sniedz atbildi. Napoleona 
armija 1812. gada kaŗagājienā     
uz Krieviju virzījusies caur Kur-
zemi un Zemgali. Tālāk Krauze 
raksta:

Sens nostāsts vēstī, ka kāds fran-
ču virsnieks iemīlējies skaistā kur-
zemniecē, vārdā Babbe, kuŗa vi -
ņam dzemdējusi bērnu. Kad jau-
nais tēvs jautājis Napoleonam, kā 
lai nosauc bērnu, atbilde bijusi – 
Bonaparte. Kopš tā laika visiem 
Babbes pēcnācējiem ticis dots 
vārds Bonaparte, kas vēlāk latvis-
kots uz Bonaparts. Dzimtas iz  cel-

s me dokumentēta Kuldīgas apriņ-
ķa Vārmes pagasta draudzes grā-
matā. No šīs dzimtas cēlies arī 
Ernes ts Bonaparts, kuŗš pēc Otrā 
pasaules kaŗa 16 gadus nodienēja 
Franču Ārzemnieku leģionā. (9. lpp.)

Pirms dažām nedēļām sēru slu-
dinājums vēstīja, ka Ernests Bo -
naparts miris. Lai tad šī atgrieša-
nās pie viņa uzvārda reizē ir arī 
recenzenta atvadu sveiciens, dzī-
vē neiepazītajam Bonapartam 
nonākot aizsaulē!

Saskarsme ar franču kaŗaspē -
ku sniedzot arī izskaidrojumu, 
kāpēc tieši Kurzemē esot tik po -
pulārs priekšvārds Žanis ( pēc 
fran ču Jean), bet franču asinis 
plūstot Akurateru dinastijā, kuŗas 
pazīstamākais pārstāvis ir rakst-
nieks Jānis Akuraters. Mūsdienu 
Latvijā labi pazīstama ir dziedo -
ne Ieva Akuratere.

Līdzās Anglijai Francija jau kopš 
ilga laika tiek uzskatīta par zemi, 
kur pajumti un patvērumu gūt 
cilvēkiem, kam dažādu ie  meslu 
pēc dzīve viņu pašu dzim tenē kļu-
vusi neērta vai apdrau dēta.

Interesantajā nodaļā ar virs-
rakstu „Polītiskie emigranti un 
slepenie dienesti” lasām: 

20. gadsimta 30. gadu otrajā 
pusē Parīzē darbojās Kārļa Ulma-
ņa režīma polītisko pretinieku 
gru pa. Tās kodols bija no Latvi -
jas emigrējušie sociāldemokrati 
un komūnisti. Opozicionāru līdeŗi 

bija eksdiplomāts Fēlikss Cielēns, 
pulkvežleitnants (vēlāk – ģenerālis) 
Voldemārs Ozols un rakstniece 
Austra Ozoliņa-Krauze. Kopumā 
Parīzē aktīvi darbojās vairāk nekā 
50 – 60 personas. Daļa polītisko 
emigrantu Ozoliņas-Krauzes va -
dībā 1936. gadā uz laiku apvie-
nojās Latvijas antifašistu apvie-
nībā. (53.)

Vai nav sāji jāpasmaida, ka an -
ti fašisti nav vienīgi krievu radi-
kāļi, kas tagad Rīgā 16. martā 
mē  ģina patraucēt mūsu leģio-
nāru gājienu uz Brīvības piemi-
nekli, bet ka brīvās Latvijas pir-
majā laikā tādi bijuši arī starp 
mūsējiem, kas nav varējuši sa -
mie rināties ar toreizējo valsts ie -
kārtu! Īpaši skumjš ir Ozoliņas-
Krauzes („dēkainās Austras”) ne -
piepildītais mūža gājums. 

Ja mums, latviešiem, būtu va -
jadzīgs kāds kreisi noskaņotas 
sievietes ideāltips, kāda latviešu 
Roza Luksemburga, vai tāda va -
rētu būt Austra Ozoliņa-Krauze?  
Kā starptautiskas spiegu grupas 
dalībniece Parīzē gan atklāta arī 
1903. gadā Daugavpilī dzimusī 
Latvijas pilsone Raisa Švarcs.

Starp pašām interesantākajām 
grāmatas nodaļām vēl jāpiemin 
pastāstījums par Latvijas sūtnie-
cības nama likteņiem (49. – 50.) 
un par Latvijas dalību 1937. gada 
Pasaules izstādē Parīzē ( 97. – 
101.). Izdevums iesākas ar jūs-
mas pilniem vārdiem: „Ak, Pa -
rīze! Mākslinieku un mīlētāju, 
revolūcionāru un dzīves baudī-
tāju sapnis, gara un personības 
brīvības citadele...” Pēc ievada 

lappuses jūsma apstājas, viss 
turp mākais teksts ir klaji infor-
mātīvs, tiešs, lakonisks, bez  liek-
vārdības, bet saistošs.

Grāmatiņas grafiskais iekār-
tojums ar platām lapu malām, 
kur ierakstīt vēres, ir ļoti pievil-
cīgs. Foto attēli uzbuŗ laikmeta 
atmosfairu. Tā kā franči tiek 
uzlūkoti par īpaši apveltītiem ar 
labu gaumi, ir tikai sakarīgi, ka 
gaumīgai jābūt arī daļēji franču 
financētai grāmatai.

Latvija Francija gan aplūko 
tikai medaļas vienu pusi, t.i., 
latviešu ceļošanu uz Franciju un 
darbošanos tur. Pirmāk piemi-
nētā nodaļa par  Napoleona armi-
ju Latvijā jau uzrakstīta tikai kā 
ievads, tūlīt pēc tās nāk „Pirmās 
bezdelīgas no Latvijas”, un arī 
visas turpmākās  nodaļas ir par 
bezdelīgām un visādiem citādiem 
putniem no Latvijas. Būtu jauki, 
ja taptu grāmata par franču ie -
tekmi uz Latviju pašā Latvijā. 
Rīgā taču frančiem ir lepna vēst-
niecības ēka Raiņa bulvārī, dar-
bojas Franču licejs, operā un 
koncertzālēs dzied un mūzi -            
cē franču mākslinieki... Liekas,    
ka par Franciju Latvijā sanāktu 
daudz biezāka grāmata nekā      
nule apcerētā par Latviju Fran -
cijā, bet franči taču arī ir daudz 
lielāka tauta.

Eduards Silkalns
P.S. Grāmatu varat saņemt, sa  -

maksājot tikai pasta izdevumus, 
jo tās iznākšanu financiāli at -
balstījusi ES Pārstāvība Latvijā  
un Francijas Kultūras institūts.  

Sazinieties ar redakciju!
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Festivāla Baltica 25 gadu jubi-
leja Rīgā pulcēja 173 folkloras 
ko   pas un etnografiskos ansamb-
ļus no visiem Latvijas novadiem 
un pilsētām, kā arī lietiskās māks-
las studijas, tautas teicējus, amat-
niekus un individuālos dalīb nie-
kus. Kopā 2000 dalībnieku – neti-
cami lielu skaitu. No ārzemēm 
bija ieradies 300 odalībnieku liels 
košu viesu pulks, viņi mērojuši ce -
ļu no ASV, Izraēlas, Italijas, Fran-
cijas, Bulgārijas, Lietuvas un 
Ig au   nijas.

 Vērmanes dārzs Rīgas centrā 
ir pārtapis par plašu skatuvi 
festivāla daudzpusīgajām nori-
sēm. Te gan zālienā, gan uz koka 
estrādītes koncertē folkloras ko -
pas, var sadziedāties arī dzies - 
mu teltī, tepat ir bagāta amat-
nieku un tautas mākslas studiju 
tautisko priekšmetu un lietu pār-
došana. Lūdzu – sākot no koka 
karotēm, līdz stilīgai linu kleitai 
ar magoņu rakstu. Rakstaini lina 
audumi un galdauti, šatieŗa se -
gas, tautiskas jostas un lupatiņu 
grīdceliņi, senās baltu rotas, grez-
nas podnieku krūzes un jau -
nums uz kārā zoba – grauzdētas 
mandeles ar ķiplokiem. Man pa -
tīk viss, un arī cenas ir pieeja -
mas, jo pats meistars bez starp-
nieka pārdod savu preci. Par 
nau du runājot, jāuzsveŗ –visi 
kon certi un festivāla sarīkojumi 
ir par brīvu, biļetes netiek tirgo-
tas, un tautas mākslas svētki ir de      - 
mokratiski sasniedzami kat ram. 

Amata prasmes ir cieši savītas 
ar tautas nemateriālo kultūras 
mantojumu, kā to tagad zināt-
niski dēvē, bet mēs ar to sapro-
tam dziedāšanu, dejošanu, gads-
kārtu tradiciju svētku svinēšanu. 
Tad tiek dziedātas katriem svēt-
kiem atbilstīgas tautasdziesmas. 
Zinātniskajā konferencē, festi-
vālu atklājot, folkloras pētniece 
Aida Rancāne no Latvijas Univer-
sitātes izteica domu, ka gadskār-
tu svētku sagatavošanas daļa ie -
nes sakārtotības un apkārtnes 
uz  pošanas ievirzi. Arī jaunu aiz-
sākumu, kā tas ir, piemēram, 
Dag  dā, svinot Annas dienas svēt-
kus vai Talsos - Ūsiņdienu. Pētī-
jumi rāda, ka gadskārtu svētkus 
svin vairākas dienas, pirmai die-
nai ir vairāk ezoterisks raksturs, 
un svētki tajā norit ģimenes      
lokā, otrā dienā svētki jau ir gan 

„Lieli ceļi, mazi ceļi – visi Rīgā satecēja” (t.dz.)
Ieskats folkloras festivālā BALTICA 2012

ģimenē, gan plašākā sabiedrībā. 
Zinātniece atzīst, ka sabiedrība ir 
nogurusi, un novēl tai, lai sapņi 
un miegs nenomāc reālitāti. 

Gribas secināt, ka gadskārtu 
svētku svinēšana mūsu tautā ir 
uzmundrinošs un atjaunojošs 
pro cess. Bet latviešu godi – krus-
tabas, kāzas un bēres - iezīmē 
cilvēka mūža nozīmīgākos noti-
kumus. Festivālā saklausām arī 
šādas dziesmas, un tās ir kon teks-
tā ar galveno temu – ceļš. Vēr ma-
nes parkā var saņemt māks li-
nieciskas pastkartes ar Mā  ras, 
Ūsiņa, Zalkša zīmēm un to skaid-
rojumu saistībā ar ceļu. Festivāla 
Dižkoncerts kino Splendid Pa  la-
ce zālē svinīgi apliecina dalīb nie-
ku gatavību glabāt tautas gara-
mantas. Priecē lietuviešu Kup ke-
mis ar sešām milzu tāšu taurēm 
un reto, tikai leišiem piederīgo 
sutartines polifono dziedājumu.   
Dižkoncerta telpās zaļi smaržo 
meijas, bet ārā asfalta un Rīgas 
mūŗu karstā elpa kausē dalībnie-
ku spēkus. Viņi turas pretī ar  
smaidu, dziesmu un satikšanās 
prieku. Uzrunāju nejaušu pre -
tim nācēju, kas ar kokli padusē 
steidzas pa parka celiņu, tā ir  
Evi ja Filipsone no folkloras ko -
pas Laiva. 

„Kāpēc tu piedalies folkloras 
kustībā?” Evija atbild: ” Lai dabū-
 tu to sajūtu, ko ikdienā nevar 
iegūt, joprojām saglabājot veco. 
Mana vecmāmiņa Anna Prie -
dīte bija liela dziedātāja Alūksnē. 
Vēl nemācēdama staigāt, es jau 
dziedāju.” Fotogrāfējoties Evija 
piebilst: „Tik karsts, ka villaini 
ne  var uzlikt.”

Iepriecina, ka festivāla dalīb-
nie ku pulkā sastopu daudz jau-
niešu, kam plecā kokle, akor-
deons, vijole vai bungas. Jaunās 
ģimenes, kas lina krekliņos, bik-
s ītēs un brunčos ieģērbj savus 
mazulīšus un nesā tos visur līdzi, 
pat uz skatuves. Gluži kā Evija, 
šie mazie latvieši aug kopā ar 
dziesmu. Tiesa, ja folkloras an -
sambļa pamatkodols ir ģimene, 
tad tai apkārt pulcējas līdzdo-
mātāji. 

Latvijas presē un, galvenais, 
tautas atmiņā ir labi saglabājies 
epizods, kad Skandinieku vadī-
tājs Dainis Stalts pirmo reizi pēc 
aizlieguma festivāla laikā atkal 
publiski pacēla Latvijas karogu. 

Laikraksts Diena: Atmodas laika 
aktīvists atceras, ka festivālam 
1988. gadā visādam gadījumam 
bija sagatavojis trīs karogus, ku -
ŗus līdz pacelšanas brīdim kād-
reizējā Sporta pilī licis paslēpt 
ozolzaru vītnēs un villainēs.

Arī man atmiņā no toreizējās  
Balticas  palicis ansambļa Kolibri 
koncerts Doma laukumā, kad 
pirmo reizi mūžā redzējām tau-
tiešus -  skaistus dziedātājus lina 
kreklos, kas, atbraukuši no      
ASV, –  kas tik skanīgi dziedāja 
latviešu tautasdziesmas.

Gaŗais ceļš kopā ar 
tautasdziesmu padara dzīvi 

skaistāku un skanīgāku
Festivāls Baltica arī šogad sa -

gai dījis savus tālumniekus. Pēteŗ-
baznīcā sestdienas rītā katrs an -
samblis tematiski ir veidojis 
dzies mu kopu, atrodot vienojošo 
sasauci ar ceļa temu. Dūdalnieki 
no Lielbritanijas dzied kaŗavīru 
dziesmas, tās raisa pārdomas    
par situāciju, kad viņu vecāki ka -
 ŗa ceļos abija spiesti atstāt Lat-
viju.  Sibirijas latvieši no Om- 
skas -  ansmblis Daina ar nevil-
totu sirsnību iesaista klausītājus  
kop dziesmā. Visiem labi zināmā 
folk loras kopa Teiksma no Mine-
sotas  Elgas Pones vadībā izvēlē-
ju sies vairākas ar jūru un Jūras 
māti saistītās dziesmas. Viņu pū -
rā ir arī E. Melngaiļa un J.Vīto-
liņa savāktās tautasdziesmas. 
Elga Pone dziedājumu beidz ar 
vārdiem: „Gaŗais ceļš kopā ar 
tau tasdziesmu padara dzīvi ska-
nīgāku un skaistāku.”

Spirgts, skanīgs un sabalsoju-
mā bagāts ir Sudrabavots no Va -
šingtonas. Atrmiņā paliek dalīb-
nieku teiktie vārdi, ka savam re -
pertuāram viņi meklē dziesmas 
par sievietes spēku. To arī varēja 
sajust, staigājot tālus ceļus ASV; 
viņi ar savām dziesmām gan 
stāsta par latviešiem, gan māca 
tās citiem. Viņi dzied arī Latvijas 
vēstniecības sarīkojumos, repre-
zentējot tautas kultūru. „Simtu 
jūdžu tālumā” ir tema, ko iz -
dzied Luksemburgas latviešu 
folk loras kopa Dzērves. Nesen 
di   binātā grupā apvienojās gan uz 
svešu pusi aizprecējušās dziedā-
tājas un viņu bērni, gan tie, kam 
darba gaitas Luksemburgā, arī 
viņu otrās pusītes iesaistījušās 

ansambļa darbībā. Ir arī bērnu 
kopa Mazās dzērvītes, kuŗā bēr-
niem tiek mācītas tautasdzies-
mas un rotaļas, pat noturētas 
krustabas. 

Mazliet skumjas ir šīs dzies -
mas un emocijas dziedātāju acīs, 
pirmo reizi piedaloties festivālā 
un pārstāvot citu zemi, ne sa vē jo. 
Viņi koncertā saka: „Kā gāj  putni 
mēs atgriežamies Latvijā ik va -
saru, lai atkal satiktu savus mī -
ļos.” Nodomāju -  vai tāpēc izrau-
dzīts ansambļa nosaukums Dzēr-
ves, ka putna saucienā jū   tamas 
ilgas? Ar košām rotāšanas dzies-
mām augstās Pēteŗbaznīcas vel-
ves ieskandina Igaunijas latviešu 
folkloras kopa Rēvele. Vadītāja 
Laura Šmidberga desmit gados 
krāto dziesmu pūru dižajos 
Skandiniekos turpina jaundibi-
nātajā Igaunijas latviešu folklo -
ras ansamblī.

Dzirksteles virs Daugavas
Kas nebijis un īpašs ir Baltica 

dalībnieku gājiens. No Vērmanes 
parka gaŗām Brīvības piemi nek-
lim, cauri Vecrīgai, pāri Akmens 
tiltam tas devās uz AB dambi – 
pussalu Daugavā tieši pretim 
Rīgas pilij, Domam un Pēteŗbaz-
nīcai, – tur notika festivāla atklā-
šanas Ugunsrituāls.

Kad Pārdaugavas pusē redzu 
Svētku gājienu, kas ar degošām 
lāpām  kā zelta zvaigznītēm virs 
galvas dodas uz Daugavas malā 
novietoto latviešu zīmju vietu, – 
tas ir līdz šim neredzēts skats.     
Kā senči nebeidzamā paaudžu 
plūsmā ļaudis nes ko pārāku par 
ikdienas nesamo, –  viņi nes virs 
galvām dzirkstošu, degošu dzies-
mu garu, un to simbolizē mirgo-
jošās uguntiņas.  Lāpnešu gājiens 
dziedot iet gaŗām Gaismas pilij,  
pelēkdūmakotam, sagumušam  
kalna siluetam. Sirmais milzis 
sēd Daugavas krastā. Gājiens ir 
tā zelta josta, par ko tautas-
dziesmās dzied, –  to apjožot ap 
Daugavu vai jūru, neļaujam 
svešam nākt un latvju ziedus 
postīt. Gājiena galva jau sasnie-
gusi ceļa galu, kamēr aste vēl 
Vecrīgā. Tūkstoši pāriet pār 
Akmens tiltu, un varbūt tas jau 
arī ir tas Baltais zalktis, par kuŗu 
Balticas zīmju kartītēs lasīju?

Atklāšanā visi nodziedam Lat-
vijas himnu un dalībnieki aiz-

dedz ugunszīmes – par Latviju, 
par novadiem. Liesmu lielumu 
var redzēt no pretējā krasta, un   
ir vēlēšanās, lai tās šķīsta visu, 
kas atrodas Daugavas krastos. 

Turpinājums
Nākamajā festivāla dienā da -

lībnieku pulkā satieku Imantu 
Nīgali. Dzimusi, augusi un  mā -
cījusies Amerikā, aktīvi darboju-
sies latviešu jauniešu kultūras 
laukā ASV, pašlaik  viņa studē 
Latvijas Universitātē. Mazi frag-
menti no mūsu sarunas lai ap -
liecin, ko darām, kam ticam un 
ko turpinām.

Jautāju: „Ievibrēt latviešos 
iden titātes un piederības skaņu, 
kāda nozīme te ir tautas dzies-
mām?”

Imanta: „Tas, manuprāt, ir sva-
rīgi, es tagad tīmeklī vēroju, kas 
notiek pašreiz Dziesmu svētkos 
Milvokos. Tas, ka mēs varam sa -
nākt kopā  šeit tādā īpašā Dzies-
mu svētku brīdī, ir ļoti nozīmīgi. 
Apbrīnojami ir arī tas, ka mēs 
varam tautastērpos dziedāt tau-
tasdziesmas un dejot tautasde -
jas, nedzīvojot Latvijā. Tas ir fan-
tastiski!”

Jautāju: „Kas tad ir latvietis, 
lat vieša gars?”

Imanta: „Tas ir kaut kas īpašs! 
Tā ir valoda, tas ir – savās asinīs, 
savā garā sajust sevi kā daļu no 
kaut kā lielāka. Lai kur es būtu, 
latvietība un valoda visur nāk 
līdzi, un latviešus var atrast vi -
sur. Tas ir lieliski– viņus var sa -
tikt visur, un šeit, festivālā, var  
saplūst ar visiem kopā.”

Tūdaļ ir Imantas kārta ar     
postfolkloras kopu Laiksne iet    
uz skatuves. Vērmanīti veldzē 
pēr kona dārdi un lietus. Imanta 
novelk pastalas, baltās zeķes un 
basām kājām iet dziedāt. Viena 
stipra balss, tikpat stipra kā tūks-
tošiem citu, ko vieno dziesma.

Nobeidzot ieskatu lielajā no -
tikumā, gribu uzsvērt, ka festi-
vālā Baltica 2012 ļaudis uzru -
nāja dziļi, saturiski izvērsti vei-
dota programma, tajā  izceltie 
ceļa jēdzieni latviešu mītoloģijā, 
krustceles, ceļamaize, dziesmu 
ceļš. Par to varēja pārliecināties 
un priecāties gan dalībnieki,      
gan skatītāji.

Dace Micāne Zālīte
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“Pirms nometnes mēs tikai 
nojautām, kādam īsti ir jābūt 
3x3. Tagad, kad nometne jau         
ir beigusies un 3x3 dibinātāja 
Līga Ruperte atzīst, ka šī ir bi  -  
jusi tāda nometne, kādai jābūt 
3x3, esam bezgala gandarīti, ka      
mums ir izdevies to īstenot,” ar 
patiesu prieku atzīst Īrijas pir -
mā ğimeņu saieta rīkotāji. “Pro-
tams, turpmāk būsim daudz zi -
nīgāki, jo nu esam izgājuši cauri 
visam procesam – gan sagatavo-
ša  nas posmam, gan pašai no -
met  nes norisei. Nākamreiz    
daudz ko darīsim pavisam ci -
tādi,” saka Īrijas 3x3 padomes 
locekļi un lūdz vislielāko paldies 
par padomiem teikt Līgai Ru  - 
p  ertei un Inesei Krūmiņai. Viņas 
gan čakli konsultējušas nomet-
nes rīkotājus  nometnes sagata-
vošanas laikā, gan nākušas talkā 
arī pašas nometnes laikā. 

Saietā Zaļajā salā kopumā pie-
dalījās 83 dalībnieki, un Dubli-
nas kalnos Lārčhilā, kur notika 
nometne, bija sabraukuši latvieši 
no Zviedrijas, ASV, Kanadas, 

3x3 nometne Īrijā pirmoreiz

Lielbritanijas, Latvijas un, pro-
tams, no Īrijas. Nometņotāji pie-
dalījās kopumā  14 ievirzēs, un 
visai nometnei cauri pamīšus     
ar “Apvārsni” vijās arī Jāņu mā -
cība, jo Īrijas pirmajai nomet -  
nei nedēļa pirms Jāņiem tika 
izvēlēta ar īpašu nolūku. Pirm-
kārt, lai iemācītos tā pa īstam 

līgot, otrkārt, lai pirmā nometne 
paliktu atmiņā ar visspilgtāka-
jiem un latviskākajiem svēt -
kiem, kādi vien iedomājami, un, 
treškārt, lai tieši līgojot pulcinātu 
kopā Īrijas latviešus, jo ne tikai 
rīkotājiem, bet arī daudzajiem 
Īrijā mītošajiem latviešiem līdz 
šim bijis visai maz zināšanu par 

3x3 un īpašo gaisotni, kas valda 
nometnē. 

Nedēļas laikā Īrijas nometnē, 
apmeklējot dažādas ievirzes, 
nometņotāji papildināja zinā ša-
nas Austŗa Graša (par latviešu 
valodas vērtību pasaules kon-
teks tā), Andŗa Tomašūna (caur 
mūsu pašu fotoalbumiem - ceļo-
jumā uz pagātni), Jāņa un Lailas 
Kirmuškas (gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, leļļu valstība), 
Viestura Zariņa (Latvijas un 
Īrijas alus darīšanas vēsture, brū-
vēšana, lietošanas kultūra, bau-
dīšana), Līgas Rupertes (3x3 
kus tības dibinātāja) un Māras 
Tupeses (savstarpējo attiecību 
uzlabošana ğimenē un bērnu 
audzināšana), Ineses Krūmiņas 
(latviskās virtuves noslēpumi, 
Saulgriežu rituāli un Jāņu svinē-
šanas tradicijas), Jāņa Krūmiņa 
(seno latviešu cīņu un veiklības 
prasmes), Aelitas un Juŗa Bat-
ņas (latvisko pirts rituālu noslē-
pumi), Līgas Reiteres (ventiņu 
stāstniece un Zāļu sieva), Mārī-
tes Briedes (rotaļas un spēles ½ 

x ½), Māŗa Brasliņa (latviešu 
danči), Valērija Martinkēviča 
(sporta nodarbības bērniem), 
Ilvas Kramas (radošās mākslas 
un veidošanas nodarbības) un 
Valdas Birkmanes (kā aust bez 
stellēm) vadībā. Pie nometņo-
tājiem ciemojās arī Austŗa Graša 
uzaicinātais ķeltu valodu spe ciā-
lists profesors Rourijs O’Higinss 
(Ruairi O’Highinn), īru dzej -
nieks Maikls O’Loklins (Michael 
O’Loug hlin), alus darītājs Trevors 
Virtmens (Travor Wirtman) un 
portāla Baltic-Ireland redaktore 
Laima Ozola. Notika lekcijas par 
Īrijas latviešu vēsturi un brau-
ciens uz pīpju meistara Kārļa 
Pētersona mūzeju Salinogīnā, 
pārgājiens kalnos un Daudzi nā-
jums piederībai, ko vadīja Inese 
un Jānis Krūmiņi.

Tagad, pārskatot fotografijas 
un pārlasot dalībnieku vērtē-
jumu anketas, šķiet, ka mums 
tomēr  ir izdevies izveidot mazu 
“Latviju” tepat Dublinas pie-
vārtē. 

Sandra Bondarevska

Foto: Andris Tomašūns

Kas ir vislaimīgākais cilvēks? 
Tas, kuŗš prot just līdzi citam un 
priecājas par cita laimi kā par 
savējo. (Johans Volfgangs Gēte)

 Ir vasara, un ikvienam kopā ar 
sauli dāvāta iespēja pakāpties      
šī gada visaugstākajā un vissvē-
tīgākajā virsotnē, lai izbaudītu 
dabas burvību, ziedēšanas skais-
tumu un lai palūkotos apkārt - 
kas piepildījies un kas vēl gai-
dāms  gada visgaišākajā laikā - 
Latvijas vasarā. Stāsta, ka šai   
laikā mēdzot notikt brīnumi - 
ceriņziedos laimi varot atrast, 
papardes ziedu sameklēt un mar-
grietiņas ziedā mīlestību atsaukt. 

Brīnumi vasarā tiešām notiek - 
tā nosprieda Valmieras SOS cie-
mata ,,Irbīšu’’ mājas bērni, kad 
kādu dienu saņēma bezgala mīļu 
un dārgu sūtījumu no ļoti tālas 
zemes - no Austrālijas. 

Kas gan ir šie cilvēki zemē,  
ko no Latvijas šķiŗ neskaitāmi 
tūkstoši kilometru? Kas liek 
viņiem atbalstīt un iepriecināt 
bērnus, kuŗiem nākas dzīvot 
bez īsto vecāku gādības?

1963. gadā mācītājam V. Voit-
kusam Adelaidē pienāca ziņa      
no Vācijas, ka bērnam kādā 
latviešu ģimenē nepieciešama 
neatliekama medicīniskā palī -

Austrālija nemaz nav tik tālu
dzība, taču ģimenes materiālais 
stāvoklis liedz to sniegt. Vairā -
kas latviešu sievietes nolēma 
sniegt atbalstu šai ģimenei. 
Pirmās bija Vilma Kalderovska, 
Herta Frīdenberga, Rita Mētra, 
Dagmāra Jātniece un citas -  asto-
ņas dāsnas, darbīgas dāmas, ku -
ŗas nodēvēja sevi par Adelaides 
,,krustmātēm”. Reizi trijos mē -
nešos viņas pulcējās, vāca zie-
dojumus, pērkot lozes, mēģināja 
laimēt loterijā. Ir pagājuši daudzi 
gadi, paveikti neskaitāmi labi 
darbi un iespēju robežās palī-
dzēts daudziem tautiešiem. Sa -
stāvs gan pa šiem gadiem mai-
nījies, taču labo darbu ķēde nav 
pārtūkusi. 

Šoreiz bezgala mīļš sūtījums 
nokļuva Valmierā, kur kopā ar 
audžumammu Ināru Krūmiņu 
vienā no SOS ciemata mājiņām 
dzīvo Ginita, Kristers, Andris, 
Alekss un Jānītis. Šiem mazajiem 
valmieriešiem jau agrā bērnībā 
nācies pārciest daudz rūgtu brī-
žu, un arī tagad nekas  nespēj 
pilnīgi atsvērt savulaik piedzī-
voto vecāku nevērību un pāres-
tības - ne materiālais nodroši-
nājums, ne SOS sistēmas dāvātās 
iespējas augt un sevi pilnveidot, 
ne to cilvēku gādība un mīlestība, 
kuŗi patlaban ir kopā ar viņiem. 

Tāpēc šo bērnu sirsniņām du -
bult svarīga ir ik reize, kad viņi 
jūt - kāds par viņiem domā un 
vēl viņiem labu. Katrs šāds 
apliecinājums vairo cerību, rada 
drošību un pārliecību - arī es to -
mēr esmu tik vērtīgs, lai  mani 
kāds atcerētos.

Tā diena jūlija sākumā, kad 
bērni saņēma sūtījumu no Aus-
t rālijas, šķiet, bija viena no prie-
cīgākajām šai vasarā. Par to bija 
parūpējušās Adelaides ,,krust -
mātes’’, taču īpaša pateicība pie-

nākas Ilzei Rozentālei, kuŗa pie-
lika ne mazumu pūļu, lai sūtī-
jums, ko nogādāt adresātam 
uzticēja Vītolu fondam, uzsāktu 
tālo ceļu uz Latviju. Nav lielāka 
prieka kā redzēt bērna acis ie -
mirdzamies sajūsmā, ieraudzīt 
viņa sejā neviltotu prieku. Tie 
bija Svētki, tas bija Notikums,   
tas bija Brīnums! Tik daudz 
skais tu, noderīgu un arī maz -      
liet svešādu interesantu lietu       
(jo tās kā nekā ceļojušas vai no 
otras pasaules malas) - rotaļlietas, 

galda spēles, drēbītes, apavi, sal-
dumi... Taču pats būtiskākais    
bija siltums, ko varēja izjust no 
katras lietas, -  kāds labs cilvēks, 
domājot par Latvijas bērniem,  
to bija izvēlējies un iegādājies, 
kādas siltas,  rūpīgas rokas to bija 
likušas lielajā sūtījumā un no -
gādājuša pastā, lai šīs dāvanas 
uzsāktu tālo ceļu pāri Pasaulei. 
Bērni, protams, bezgala priecā -
jās par  visu, taču svarīgāka šķita 
apziņa, ka kaut kur ir cilvēki,      
kas viņiem dāvājuši savu mīles-
tību. Tikai pašus mazākos  grūti 
nācās pārliecināt, ka eņģeļi mēdz 
apciemot cilvēkus ne tikai Ziem-
svētku laikā…

Kad drīz pēc mīļā sūtījuma sa -
ņemšanas bērni devās pavadīt 
dažas dienas pie jūras, vecākā 
meitene ieprātojās: ,, Kā būtu, ja 
mēs tagad smiltīs uzzīmētu 
sirsniņu? Vai viļņi to spētu aiz-
skalot un aiznest tur, tālu pro -
jām - līdz okeanam un pēc tam 
vēl tālāk - līdz pašai Austrālijai?’’ 
Uz to desmitgadīgais Kristers 
pārliecināts atbildēja; ,,Protams! 
Es kartē apskatījos  - Austrālija 
taču nemaz nav tik tālu, tā ir 
pavisam tuvu!’ Viņam taisnība - 
tuvu gan. Ļoti tuvu. Ja cilvēki 
sarunājas sirds valodā. 

Vita Diķe

Vītolu fondam rit 
vien padsmitais darba 
gads, un ziedotāji var 
pamatoti lepoties ar 
1100 jauniešiem dāvāto 
iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Šajā mācību 
gadā diplomu par aug-
s tāko izglītību saņēma 
92 jaunie speciālisti. No 
604 fonda stipendiā-
tiem 132 zināšanas ap -
guvuši ar vidējo vērtē-

jumu 9. Tas liecina, ka jau -
nieši prot novērtēt sniegto 
atbalstu.

Ik gadu 150 jauniešiem tiek 
dāvāta iespēja studēt, taču 
saņemto iesniegumu skaits  
ir daudz lielāks. Piemēram, 
2010. gadā Fonds saņēma 
525 jauniešu iesniegumus, 
2011. gadā – 446, bet 2012. 
gadā – 452. Tas nozīmē, ka ik 
gadu Vītolu fondam būtu 
nepieciešamas 250 – 300 jau-

nas stipendijas, lai jaunie-
šiem, kuŗi savas spējas un 
uz  ņēmību ir parādījuši jau 
vidusskolā, būtu iespēja ie -
gūt izglītību. Vairāk nekā ar 
400 pašreizējiem stipendiā-
tiem līgums tiks pagarināts 
uz 2012./2013. mācību gadu. 

Šajā gadā no 452 studēt -
gri bētājiem 17 ir bāreņi, 60 
jauniešu ģimenēs vidējie ie -
nākumi uz cilvēku mēnesī ir 
mazāk par 50 latiem.

Iepazīstoties ar jauniešu 
iesniegumiem un viņu 
dzīves  stāstiem, nākas seci - 
n āt, ka, līdzekļu trūkuma 
spiesti, ik gadu bez iespējām 
studēt paliek daudzi talan -
tīgi un sevi jau apliecinājuši      
jauni cilvēki, kuŗi varētu kļūt 
par Latvijai noderīgiem iz glī-
 totiem speciālistiem. Diem-
žēl liela daļa no viņiem atstās 
dzimteni, lai gādāt iztikas 
līdzekļus dotos uz citām val-

s tīm, un mūsu zeme   
kļūs par daudziem gud-
riem jauniem cilvēkiem 
nabagāka. 

Ļoti lūdzam tos, ku -
ŗiem ir iespēja, dibiniet 
savu stipendiju, tā mēs 
palīdzēsim gan jaunie-
šiem, gan Latvijai !

Vairāk uzziniet - 
www.vitolufonds.lv

Adelaides "krustbērni"
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Pēc tā, cik daudz dažādās pa -
saules valstīs dzīvo latvieši, va -
rētu spriest, ka esam viena liela 
un varena tauta un Latvija - tik 
pārapdzīvota zeme, ka nabaga 
latviešiem jāmeklē mājvieta tā -
lu prom no Dzimtenes. Pat tik 
tālu, ar tik atšķirīgu klimatu, 
floru un faunu kā Islande.

Pēc oficiālajiem un svinīgajiem 
Islandes bīskapes konsekrācijas 
dievkalpojumiem un pieņem ša-
nām varējām apauties tūristu 
stipros apavus un ietērpties lietu  
necaurlaidīgās vējjakās, lai ar no -
īrēto autiņu trīs dienās apbrauktu 
apkārt Islandes salai un no visām 
pusēm apskatītu vietas, kur dzīvo 
ne tikai islandieši, bet arī pēc ap -
tuveniem aprēķiniem ap 400 lat-
viešu - apmēram 1,9% no ko  pējā 
ārzemnieku skaita.

Reikjavīkas katedrālē Hallg-
rims  kirkā tikāmies ar tur jau 
piekto gadu dzīvojošiem Lindu 
Penezi un Pēteri Leizānu no Gul-
benes novada. Viņus apciemot 
bija ieradies Pēteŗa dēls Mārtiņš 
Leizāns, kas studē Latvijas Sporta 
paidagoģijas akadēmijā.

Linda strādājot Reikjavīkas 
sko las virtuvē un tur pieskatot   
arī bērnus, bet Pēteris braucot 
par autobusa šoferi. Abi ar dzīvi 
un darbu Islandē ir apmierināti, 
jo varot labi nopelnīt. 

Reikjavīkā strādājot ap 300 lat-
viešu, pārējie - citās pilsētās un 
ciemos. Lielākā daļa latviešu strā-
dājot viesnīcās un tīrīšanas fir-
mās, daļa - kafejnīcās un restorā-
nos. 

No Austrumeiropas visvairāk 
Islandē dzīvojot poļi, tiem seko-
jot lietuvieši un latvieši. Taču, 
kaut mazā skaitā, tur dzīvojot       
arī vācieši, dāņi, portugaļi, fili-
pīnieši u.c. tautību pārstāvji.

Tā kā tuvojās līgo vakars, jau-
tāju, vai Islandē paredzēta līgo-
šana latviešiem, kā tas notiek ci -
tās zemēs. Linda un Pēteris atbil-
dēja, ka kopīgus sarīkojumus lat-
vieši Islandē neorganizējot, dzī-
vojot samērā nošķirti cits no cita, 
jo daudz stādājot un atpūtai īsti 
neatliekot laika. Arī braucieni uz 
slavenajām ģeotermālo ūdeņu 
peldvietām esot dārgi, ne visi      
to varot atļauties. Naudu taupot, 
lai atvaļinājumā aizbrauktu uz 
Latviju.

Jācer, ka pienāks diena, kad 
latvieši sāks pulcēties kopā arī 
Islandē, un, visticamāk, tas notiks 
tad, kad, kā rāda pieredze citās 
valstīs, mazie bērni būs paaugu-
šies tik lieli, lai varētu mācīties 
latviešu valodu. Tad vecāki sāk 
kopīgi veidot mazās latviešu 
skoliņas.

Lindai  esot žēl, ka Islandē nav 
pat Latvijas vēstniecības, ir tikai 
Pārstāvība Rīgā. 

Bet valstiskie sakari - sadarbība 
ar Islandi Latvijai sākusies jau 
vairāk nekā pirms 20 gadiem, 
kad Islande bija pirmā pasaules 
valsts, kas 1991. gada 23. augustā 
atzina Latvijas neatkarību.

Savā ziņā Islandei ir daudz  
kopīga ar Latviju - maza valsts, 
skaitliski maza tauta, kuŗa cenšas 
saglabāt  nacionālo identitāti un 
neatkarību un pašreiz iet cauri 
krizes posmam.

Islande neatkarību atguva 1944. 
ga  da 17. jūnijā  “vecajā tautas sa -
pulces laukumā”, kur valsts tika 
pasludināta par neatkarīgu. Turp 
aizbraukušiem mums likās neti-

ISLANDE UN LATVIEŠI
cami, kā klinšu ietvertā plašā 
laukā, kur lejā tek dzidra upīte, 
tolaik ar zirgiem un pajūgiem sa -
braukuši tūkstošiem islandiešu, 
lai piedalītos nozīmīgajā brīvības 
pasludināšanas notikumā. Jau at -
tēlos iespaids bija grandiozs,       
bet, redzot dabā šo vietu, varēja 
saprast, cik iespaidīgs toreiz bijis 
šis notikums.

Islandes pirmie iedzīvotāji bi -
juši īru mūki, kas tur ieradušies  
8. gadsimtā pēc Kristus. Taču jau 
870.-930. gadā Islandi sākuši 
kolonizēt norvēģu ieceļotāji, un 
1262. gadā Islande nonākusi Nor-
vēģijas pakļautībā. 

Pēc Norvēģijas karaļa Olafūra 
pavēles islandieši tikuši kristīti. 
Vietējie pagāni  pretojušies. Tajā 
laikā, kad pieņēma kristietību, 
Islandē bijis lavas izvirdums, ko 
kristietības pretinieki tulkoja par 
Dieva sodu, mums stāstīja Anna 
M. Olafsdotira. Norvēģu kristieši 
vaicājuši: ”Bet kas ir vainīgs tajos 
izvirdumos, uz kuŗiem jūs pa š-
reiz stāvat?”

Tādējādi 1056. gadā dienvidu 
Islandē tika nodibināts pirmais 
bīskapa krēsls, kas vēlāk  kļuva 
par ievērojamu izglītības centru.

Katolicisms Islandē attīstījās 
līdz 16. gadsimtam. 1551.gadā 
Baznīcu reformēja, un  tās  īpa-
šums  un vara  pārgāja dāņu ro -
kās. Dānijas karalis aizliedza Is -
landei tirgoties ar citām zemēm, 
izņemot Dāniju. Tāpēc laikā, kad 
citas Eiropas valstis attīstījās, 
Islande palika izolēta un līdz 
1787. gadam, kad tirdzniecības 
aizliegums tika izbeigts, tā ne  va-
rēja līdzvērtīgi attīstīties.

Tikai 1918.gadā Islande iegu -
va pašnoteikšanās tiesības iekšē-
jos jautājumos, taču līdz pat   

1944.gadam valsts valdnieks jo -
projām bija Dānijas karalis.

Līdzīgs liktenis kā Latvijai ir     
arī Islandes iedzīvotājiem. Neap-
mierināti ar savā valstī notiekošo, 
viņi 19. gadsimtā masveidā iz -
ceļoja uz Jauno  pasauli, galve no-
kārt uz Kanadu.  Apmēram no   
70 000 iedzīvotājiem dzimteni 
to  laik atstāja ap 15 000 islan-
diešu.

Otrā pasaules kaŗa laikā Islan-
de, tāpat kā Dānija, saglabāja 
neitrālitāti. Taču 1940. gadā Dā -
niju okupēja Vācija. Islandieši 
izmantoja šo situāciju, un Islan-
des valdība pārņēma Dānijas ka -
raļa funkcijas, arī ārlietās. Taču 
jau  mēnesi vēlāk Islandi okupēja 
Britu kaŗaspēks, pārkāpjot tās 
neitrālitāti, bet 1941. gadā  Islan-
de nonāca ASV atbildībā, un 

Sabiedroto spēki Islandē palika 
līdz pat 1946. gadam.

1949. gadā Islande formāli 
kļuva par NATO locekli. Tā ir 
vienīgā NATO dalībvalsts, kuŗai 
nav sava kaŗaspēka. Islande ir 
pievienojusies Eiropas Ekono-
mis kajai zonai, bet nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts. 2009. gada 
jūlijā Islandes parlaments no -
balsoja par pieteikšanos dalībai 
Eiropas Savienībā.

No 2003. līdz 2007. gadam  Is -
lande kļuva par globālu finanču 
centru, tāpēc 2008. gada ekono-
miskā krize to skāra visskaudrāk. 

Taču salīdzinājumā ar Latviju, 
kas centās glābt savas bankas, 
Islande pieļāva banku likvidā -
ciju, par ko nebija iepriecināti 
ārzemju investori, bet kas palī-
dzēja islandiešiem noturēties 
pašiem par sevi.

Braucot pa teicami izveidota-
jiem Islandes ceļiem, kas pēc  kva-
 litātes  ir līdzīgi Vācijas ce ļiem, un 
redzot priekšzīmīgi sa  koptos lau-
kus, kur vien lauki iespējami, - at -
brīvoti no lavas un akmeņiem, 
skatot rūpīgi nokrā sotās māji -    
ņas – dažādās krāsās, ar baltu, 
rozā, sarkanu, zilu un zaļu jumtu, 
un nepārskatāmos zirgu, aitu un 
govju ganāmpul kus, – tas viss 
sniedz spilgtu lie cību par Islan - 
des „treknajiem gadiem”, kad 
valsts rūpējusies  par savas tautas 
un savas zemes labklājību.

Islandieši elektoenerģiju iegūst 
no varenajiem ūdenskritumiem 
un silto ūdeni - no pazemes kar- 
s tajiem avotiem, tāpēc viņiem     
nav jāmeklē papildu enerģijas 
resursi. Turklāt Golfa straumes 
ietekmē Islandes klimats ir pietie-
kami mērens un patīkams, lai 
gan valsts atrodas pavisam  tuvu 
Polārajam lokam. Līdz slavenajai 
Hraunhafartangi bākai, kas at -
rodas tikai trīs kilometru attālu-
mā no Polārā loka, bijām aiz-
braukuši un pēc pusnakts arī  
turp aizgājuši. Tas bija netālu no 
Raufarhofn ciemata, kuŗā dzīvo-
jot tikai 200 cilvēki, pārsvarā zvej-
nieki un mazās zivju fabrikas 
strādnieki, kas ražo ikrus ekspor-
tam uz Ameriku. Viesnīciņas 
īpaš nieks, kas tur aizvadījis gan-
d rīz visu sava mūža laiku,  tomēr 
sacīja, ka nekad šo vietu nemai-
nītu.

Dienā, kad tur ieradāmies, cil-
vēki bija aizbraukuši vasaras at -
vaļinājumā. Ciemats bija tukšs 
un kluss. Mēs tur bijām gandrīz 
vai vienīgie, līdz ar pasta dar-
binieci, viesnīciņas īpašnieku un 
kādu zvejnieku, kas bija atgriezies 
no jūras. Aizgājām no rīta līdz 
vietējai baznīciņai un kapsētai, 
kuŗā zvejnieku dusas vietas kā ar 
baltiem palagiem bija pārklātas 
ar baltiem gliemežvākiem. 

Kāds islandietis vienā no zie-
meļu ciematiem teica:”Sniegs pie 
mums uzsnieg kā nu kuŗā gadā. 

Vienreiz janvārī, citrreiz aprīlī    
vai maijā. To nekad nevar iepriekš 
paredzēt.”  

Dienā, kad devāmies mājup, 
paguvām vēl aizbraukt uz Rietu-
mu Islandi, apmēram 30 kilo-
metrus no Borgenas pilsētas, uz 
Eiropas lielākajiem karstajiem 
Deil dartunguhver avotiem,- jau 
tūkstošiem gadu tur no zemes 
ārā šaujas verdošs 100° ūdens. 
Atrast šo vietu nebija nemaz tik 
viegli, jo, cik saprotams, islandieši 
nav ieinteresēti ārzemju tūristus 
it visur aicināt, jo tie jau tā lielā 
skaitā pārplūdinājuši šo mazo, 
bet pievilcīgo pasaules nostūri. 
Parastajos tūristu ceļvežos  šos 
avotus nebija iespējams atrast.

Braucām pa grantētu lauku 
ceļu, kur mums gaŗām aizau lek-
šoja ap 20 pirmklasīgi, enerģiski 
zirgi vairāku jātnieku pavadībā. 
Zirgi, starp citu, ir Islandes eks-
porta lepnums. Viņu sporta zir-
gus pērk zirgu cienītāji no visas 
pasaules to izcilās kvalitātes dēļ. 

Lielā ģeotermālā  avota tuvumā 
bija vairākas siltumnīcas, kuŗās 
audzē tomātus, izmantojot apsil-
dī šanai dabas dāvātos siltuma 
avotus, bet pa cauruļvadiem kar-
s to ūdeni tālāk novirza uz divām 
pilsētiņām un  ciematiem turpat 
blakus, nodrošinot to iedzīvotā-
jus ar siltumu gan ziemā, gan 
vasarā. 

Vera Volgemute Rozīte  

Autore Islandes ainavā

Elmārs Ernsts Rozītis

(Turpinājums sekos)
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Lestenes baznīcā 12. jūlijā notika īpašs senās mūzikas labdarī-
bas koncerts, lai piesaistītu ziedojumus baznīcas - Kurzemes ievē-
ro ja mākā baroka mākslas pieminekļa interjera atjaunošanai. 2011. 
ga  dā tika nodibināts baznīcas atjaunošanas fonds, kas turpina baz-
nīcas draudzes iepriekš aizsāktos darbus. Fonds parakstījis nodo -
mu protokolu starp Kultūras ministriju, Rundāles pils mūzeju un 
Tukuma novada domi par sadarbību baznīcas atjaunošanā. 

Madonas novada Vestienas pagastā 21. jūlijā un 22. jūlijā des-
mito reizi notiks Latvijas Biškopības biedrības rīkotais „Biškopju 
va  saras saiets 2012”, kas pulcēs biškopjus no visas Latvijas. Būs kon-
kurss „Garšīgākais Latvijas medus,” kuŗā par medus vērtētāju varēs 
kļūt ikviens saieta apmeklētājs. 

Rēzeknē no 5. līdz 10. augustam notiks 3. Pasaules latgaliešu 
konference. Tā sāksies Rēzeknes pilsētas svētku laikā 3.augustā ar 
izstādes „Pasaules latgaliešu māksla no Latgales Kultūrvēstures 
mūzeja krājuma” atklāšanu. 5.augustā notiks svinīgs dievkalpojums 
un Latgales ērģeļu dienu nobeiguma koncerts Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē. Īpaši sarīkojumi būs veltīti simtgadniekiem - Latgales 
kultūras celmlaužiem - Miķelim Bukšam, Vladislavam Locim, Jā -
nim Cibuļskim un latgaliešu izcelsmes somu kinorežisoram Teuvo 
Tulio (Teodoram Antonijam Tugajam). 

Ar 1. novembri Latvijā tiks izsniegtas jauna parauga invalidu 
apliecības - latviešu un angļu valodā. To paredz Labklājības minis-
t rijas izstrādātie jaunie Ministru kabineta noteikumi. Apliecības 
iz  sniegs Veselības un darbspēju ekspertizes ārstu valsts komisijas 
nodaļās Latvijā. Par apliecības saņemšanu nebūs jāmaksā. 

Jūras svētkos Ventspilī bija iespējams ne tikai skatīties un baudīt 
ar acīm, bet arī darboties praktiski. Varēja izmēģināt spēkus, pie-
mēram, zābaka mešanā un virves vilkšanā, apskatīt Jūras spēku 
kuģus, kā arī izbraukt jūrā ar Hercogu Jēkabu. 

Biedrības “Sarkanais Krusts” Bauskas komiteja sākusi dalīt 
pār tikas pakas, ko Eiropas Komisija(EK) nodrošina trūcīgajiem    
un mazturīgajiem iedzīvotājiem. EK programmā vienai personai 
gadā paredzēti ne vairāk kā seši pārtikas produktu komplekti.

Vecumnieku novada Bārbeles pamatskolas viss paidagoģis - 
kais un techniskais personāls ir atbrīvots no darba, jo izglītības 
iestāde ar Vecumnieku novada domes lēmumu ir likvidēta. Šajā 
mācību iestādē bija pieteikušies tikai seši skolēni. Desmit skolotāji 
un četri techniskie darbinieki dosies uz Nodarbinātības valsts 
aģentūru, lai iegūtu bezdarbnieka statusu.

Ministru prezidents valdis Dombrovskis apmeklēja Skrīveŗu 
saldumu ražotni. Valdības vadītājs runāja par investīciju piesaisti 
un ES struktūrfondu apguvi, kā arī par eksporta attīstīšanas 
iespējām. 

Valmieras valsts ģimnazija un Valmieras Viestura vidusskola ir 
gandarītas, ka vidusskolas absolventi ir saņēmuši ļoti labu novēr-
tējumu centrālizētajos eksāmenos. Skolēni no mācību priekšme tiem 
visvairāk izvēlējušies vēsturi, vismazāk – ķīmiju un vācu valodu.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 1. Latviešu grā  mat-
izdevējs. 3. Angļu laukuma mēr-
vienība. 6. Katoļu Baznīcas galva. 
3. ES valsts. 10. Kārts, kas piestip-
rināta pie ratiem zirga iejūgša -
nai. 11. Ierīce (kā) uzlikšanai. 13. 
Ļoti ātri skriet; drāzties. 18. Sīku, 
jaunu koku mežs; jaunaudze. 19. 
Cieti, ūdenī nešķīstoši nemetalla 
ieži vai to gabali. 20. Cieši 

piespies ties (pie kā). 21. Cilvēks, 
kas mīl savu dzimteni, tautu. 22. 
Saistīt, stiprināt (kopā). 23. Blīvs, 
ciets, ūdeni necaurlaidīgs māls. 
25. Kļūt slapjam. 31. Jūrmalas 
pil sētas daļa. 32. Sena baltu cilts, 
kas apdzīvoja lielāko daļu Kurze-
mes. 33. Ūdens, kuŗā izšķīduši 
dzelzs sāļi. 34. Elektromašīnas 
nekustīgā daļa. 35. Pagalms. 36. 

Gulēt bezdarbībā vai pārāk ilgi. 
(sar.).

Stateniski. Darbības rajons uz 
visām pusēm no kāda centra. 2. 
Sakost un norīt. 4. Liela aizrau -
tība, degsme. 5. Saprasties. 6. 
Priekšnieka oficiāls rīkojums. 7. 
Selekcijā iegūta (augu vai dzīv-
nieku) izlase. 8. Satikt citam citu. 
12. Apses. 13. Nikns, nejauks. 14. 
Būt (kā) sākumam. 15. Izdevība, 
izdevīgi apstākļi. 16. Satikt. 17. 
Ķirbju dzimtas augi. 20. Gada-
laiks. 24. Velkot sastiprināt, pa -
darīt stingru. 26. Tāds, kas atro-
das palielā attālumā. 27. Galvas-
sega. 28. Saņemt atlīdzību par 
dar bu. 29. Mācēt. 30. Nedzir dīgs. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.27) 
atrisinājums

Līmeniski.  7. Laikmets. 8. Tri-
cepss. 10. Spika. 11. Grīns. 12. 
Ikosaedrs. 16. Asinis. 19. Seneka. 
20. Tallina. 21. Velsa. 22. Lotes. 23. 
Rampa. 24. Seifi. 25. Skara. 28. 
Triko. 30. Brokāts. 31. Puravs. 32. 
Stakle. 36. Kantilēna. 40. Vabas. 
41. Peles. 42. Antaress. 43. Pe -
tardes. 

Stateniski. 1. Cirks. 2. Letika. 3. 
Asars. 4. Store. 5. Pipari. 6. Opera. 
7. Lapsaste. 9. Sintakse. 13. Abuls. 
14. Nikaragva. 15. Reālitāte.17. 
Tampere. 18. Insekti. 26. Kauslapa. 
27. Skeči. 29. Koldvels. 33. Saites. 
34. Anketa. 35. Malta. 37. Takse. 
38. Liepa. 39. Verdi. 
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Mūsu laikrakstā Nr. 15 (1241) 
jau bija rakstīts, ka plūdu draudu 
likvidēšanai Daugavā par HES 
celtniecību augšpus Jēkabpils un 
Daugavpils vairākkārt pamatoti 
izteikušies VAS Latvenergo spe-
ci  ālisti un arī daudzi hidroloģijas 
zinātnieki - LZA akadēmiķis, 
Ņu  jorkas Zinātņu akadēmijas  
lo   ceklis (1997.g. saņēmis Kem-
bridžas Lielo Starptautisko me- 
daļu un diplomu par izcilību 
zinātnē) Censonis Šķiņķis, Dr. 
habil. sc. ing. Hilelis Segals, 
hidroenerģētiķis Harijs Jaun-
zems un inženieris Jānis Knoks. 
HES uzcelšana risinātu arī elek-
troenerģijas ražošanas problēmu 
Latvijā.

 Šovasar jautājumu par jau-
nas HES būvniecību aktuāli-
zēja Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, jo aicinājums 
izvērtēt HES būvniecību iekļauts 
Ārzemju investoru padomes ie- 
teikumos. Pēc Valsts prezidenta 
domām, tā kā ieteikumu izsaka 
nopietni investori, to nepiecie-
šams izvērtēt. Ar šādu paziņo-
jumu A.Bērziņš nāca klajā pēc 
tam, kad kārtējo reizi tika spriests 
par dalību Visaginas atomelek-
trostacijas (AES) būvniecībā 
Lietuvā, kas Latvijai izmaksātu 
aptuveni miljardu eiro. Prezi-
dents kritiski izteicās par Lietu-
vas spēju komūnicēt ar pārējiem 
projekta dalībniekiem. Pēc Bēr-
ziņa vārdiem šī spēja “nav pie-
tiekama”. Pret AES celtniecību 
11.jūlijā Briselē protestēja vides 
aktīvisti no Baltijas, Polijas, Balt-
krievijas un Krievijas, lai pārlie-
cinātu Eiropas polītiķus nostā -
ties pret ieceri Baltijas reģionā 
būvēt atomelektrostacijas. Lie tu-
vas Zaļās polītikas institūta di -
rektors Lins Balsis norāda, ka    

Vai Latvijas enerģētiskajai neatkarībai vajadzīga 
vēl viena hidroelektrostacija?

šis ir nevis protests, bet aicinā-
jums starptautiskajai sabiedrībai 
panākt, ka polītiķi izvērtē Visa-
ginas AES celšanas nepie cieša-
mību. Viņaprāt, Baltijas reģionā 
atoma vietā enerģijas ražošanai 
varētu izmantot zaļos atjauno-
jamos resursus: „Pirmkārt, AES 
ir bīstamas. Pēc Fukusimas tra-
ģē dijas Japānā un Černobiļas ir 
skaidrs, ka nav pilnīgi drošu 
atom  elektrostaciju. Tās visas ir 
nedrošas. Ekonomiski tās nav 
dzīvotspējīgas, jo to saražotā 
ener ģija joprojām ir dārga. Tur- 
k lāt ar jauno staciju mēs kļūsim 
vēl atkarīgāki no Krievijas. Tā 
vietā mēs gribam neatkarīgu un 
dziļāku integrāciju Eiropas tirgū.”

Valsts prezidentu A. Bērziņu 
atbalsta Saeimas deputāti no 
Latgales, jo vairāki Daugavpils 
un citu novadu zemnieki sū  dzē-
jušies, ka pēdējos gados lauki pēc 
pavasaŗa paliem vēl ilgi pa  liek 
applūduši, un grau daugu sēja 
ieilgst līdz pat jūlija sākumam. 

 Rīgas pilī 11. jūlijā bija tikšanās 
ar Latgales reģionu pārstāvo -
šiem 11. Saeimas deputātiem – 
Inesi Laizāni (VL-TB/LNNK), 
Juri Viļumu (RP), Gunāru Igauni 
(RP) un Jāni Lāčplēsi (V), kuŗā 
runāja par Daugavpils HES būv-
niecības iespējām. Tika atgādi-
nāts, ka hidroelektrostacijas būv-
niecība sekmēs Daugavpils attīs-
tību, kā to apstiprina Pļaviņu 
HES piemērs, kas kļuva par  
stimulu Aizkraukles attīstībai. 
Jāpiebilst, ka Jānis Lāčplēsis, jau 
p.gs.70. gados strādājot par Vis-
pārējās celtniecības tresta direk-
tora vietnieku ražošanas jautā-
jumos, veica priekšdarbus Dau-
gavpils HES būvniecībai. 1986. 
gadā, kad darbi Daugavpils HES 
celtniecībā ritēja pilnā sparā un 
bedre HES dambim jau bija iz -
rakta, sākās žurnālista Daiņa Ivā-
na un rakstnieka Artura Snipa 
rosinātie protesti pret HES celt-
niecību kā pret Daugavas ielejas 
iznīcinātāju. Šodien tur atrodas 

Dabas parks „Daugavas loki”, kas 
rotā 10 latu naudaszīmi. Īpaša 
komisija bioloģijas zinātnieces 
Ritas Kukaines vadībā nosūtīja 
uz Maskavu slēdzienu, ka „Dau-
gavpils HES celtniecība nav pie-
ļaujama”. Ūdenskrātuve jau tika 
sagatavota, un viena krasta dam-
bis jau bija uzcelts, un, lai gan jau 
bija ieguldīti 20 miljoni rubļu, 
bet pēdējā mirklī - 1987. gada 5. 
novembrī, ievērojot protestus 
Latvijas PSR, PSRS Ministru pa -
dome izdeva lēmumu par Dau-
gavpils HES celtniecības pār-
trauk  šanu. 

 Lai gan jau pirmskaŗa Latvijā, 
izpētījot Daugavas hidroener-
ģijas izmantošanas iespējas, ie -
teica celt uz Daugavas hidroelek-
trostacijas (HES): Doles (Rīgas 
HES), Ogres, Miemēnu (Pļaviņu 
HES), Ķeguma, Kokneses, Trepes 
un Daugavpils. 1934.gadā pre-
zidents Kārlis Ulmanis paraks -
tīja lēmumu par Ķeguma HES 
celtniecību. Enerģētikas ekspertu 
ieskatā viens no K.Ulmaņa no -
pelniem ir vienotas valsts ener-
ģētiskās sistēmas izveide. Valsts 
par saviem līdzekļiem uzcēla Ķe -
guma spēkstaciju. Līdz ar HES 
būvniecību 1936. gadā sāka vei-
doties strādnieku ciemats un   
tika uzcelta Ķeguma dzelzceļa 

stacija. Ciemats ir sākums Ķe  gu-
ma pilsētai un kompleksā ar 
spēkstaciju, aizsprostu un ūdens 
krātuvi - vienotai kultūrainavai, 
tāpēc tā apbūve atzīta par valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pie-
minekli. Tātad tas apstiprina 
Saeimas deputāta Jāņa Lāčplēša 
teikto, ka HES celtniecība vei-
cina arī apdzīvotas vietas attīs-
tības procesu. Arī Rīgas HES 
tech niskais direktors Dzintars 
Ostaņēvičs atzīst: Daugavpils 
HES palīdzētu risināt ledus sa -
strēguma problēmas ledus ieša-
nas laikā. Tomēr tam vajadzīgi 
ekonomiski pamatoti argumen -
ti. Savukārt pensionētais enerģē-
tiķis J. Jermacāns teic: „Jāsaprot, 
ka mums ir Dieva dots resurss!” 
Pēc viņa domām, valsts pienā-
kums ir gan būvēt jaunu elektro-
staciju, gan arī attīstīt ūdensce-
ļus. Publicists Juris Paiders veicis 
savus aprēķinus, - ja toreiz būtu 
ļauts pabeigt Daugavpils HES, 
tad Latvija jau ar 1997.gadu būtu 
energoneatkarīga (tuvu 90%) no 
kaimiņvalstīm. Pēc pašreizējām 
aplēsēm, Daugavpils HES celt-
niecība varētu izmaksāt 200 mil-
jonus latu. 

Valija Berkina

Uz Latvijas 10 latu naudas zīmes attēlots dabas parks „Daugavas 
loki”. Fotografēts no Vasargelišķu skatu torņa
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Klātesošs ir gan “zaudētās para-
dīzes” motīvs, gan Junga archeti-
pi, kas paši par sevi ir krāšņas 
metaforas, gan mīti un folklora, 
gan literārās allūzijas. Tas viss no 
jauna savijas arī ar Intas dzejo-
ļiem, kuŗos tāpat liela nozīme ir 
ne tikai autobiografiskajiem mo -
 tīviem, bet arī viņas lasīšanas un 
literātūrpētnieciskā darba pieredzei.

jas ap Intas vectēvu Kārli Miški, 
ļoti košu personību (gan jāpie-
bilst, ka arī pārējie ģimenes 
locekļi ir ne mazāk koši – vai 
var   būt autors tikai lieliski pieprot 
efektīgi aprakstīt vienkāršo un 
ikdienišķo), apgāda Valters un 
Rapa tipografijas vadītāju. Sa  vu-
kārt vēstījuma metaforiskais 
centrs ir “Dārzs”, būtībā – “mazā 
paradīze”, no kuŗas Inta tika iz  -
dzīta. Reālitātē šis “Dārzs” bija 
Kārļa Miškes būvētais nams Pār -
daugavā. Fonā – ij trīsdesmito 
gadu Latvijas, ij revolūcijas laika 
Maskavas bildes. Autora vēstīju-
mu papildina plašs Intas auto-
biografiska teksta iestarpinājums. 
Tālāk dzimtas gaitas tiek izseko-
tas cauri Otrajam pasaules ka  -
ŗam, pirmajiem trimdas gadiem 
un bēgļu nometnēm, kur Ans-
bachā 1946. gadā Andrievs pir mo 
reizi sastapa Intu; parallēli autors 
sīki un smalki apraksta bēgļu 
nometņu dzīves un sadzīves īpat-
nības. Intonācijas ziņā šīs noda-
ļas atšķiŗas no stāsta par Intas 
bērnību; autors vairs nav “tīrs” 
vēsturnieks, kas balstās tikai uz 
faktiem un tekstiem, bet nu jau 
arī liecinieks un chronists, jo 
pats to visu izjutis uz savas ādas. 
Četrdesmito gadu beigas un 
piec desmito gadu sākums (izce-
ļošana uz ASV un pirmie gadi 
tur) – punktēta līnija: tikai svarī-
gākie notikumi un fakti, jo auto-
ram trūkst ziņu par Intas šā laik-
posma dzīvi. 

Tas viss sagatavo pamatu Lapu 
agonijas nosacītajai otrajai daļai 
– laikposmam, sākot ar 1957. ga -
du, kad Andrievs un Inta appre-
cējās. Nu autora vēstījums ir vien-
vienīgs “tuvplāns”, ko vēl ciešāku 
padara daudzie Intas dienasgrā-
matu iestarpinājumi: vieni un tie 
paši notikumi tiek uzlūkoti no 
diviem skatpunktiem, taču, kā 
jau teikts, šie skatpunkti nav 
neatkarīgi – Andrievs nu nemitī-
gi tiecas veidot dialogu, tai pašā 
laikā saglabājot arī neatkarīga 
chronista poziciju. Lāgiem chro-
nists ņem pārsvaru – īpaši nodaļā, 
kuŗā aprakstīts, kādas pūles Intai 
prasījusi akadēmiskā karjēra Kor  -
nela universitātē, un tas, jāpie-
bilst, patiesi bija ievērības cienīgs 
sasniegums. Sešdesmitajos gados 
ASV universitātēs viscaur valdīja 
vīrieši, un sievietei nebija viegli 

izkaŗot savu vietu šajā vecišķi un 
lāgiem pastulbi vīrišķajā pasaulē, 
– Intai tas izdevās, un viņa kļuva 
par pirmo sievieti profesori Kor-
nela universitātes vēsturē.

Citkārt priekšplānā izvirzās 
dialogs, “domu savīšana”, kas no -
 galē profesionālo vēsturnieku, un 
Lapu agonija pārtop pavisam citā 
grāmatā: romāns kā eseja vai 
eseja kā romāns. Tas noris noda-
ļās, kuŗās aprakstīta Intas ieieša-
na dzejas pasaulē. Domu simbio-
ze kļūst bezmaz absolūta – plašos 
dienasgrāmatas fragmentos Inta 
prāto par dzejas sūtību gan pa  -
saulē, gan pašas dzīvē, tāpat arī 
par pašas attiecībām ar dzeju; 
turpat blakus Andrievs savukārt 
analizē Intas grimšanu depresijā 
un ķepurošanos laukā ar radošās 
darbības palīdzību. Īstenībā tā ir 
grāmatas kulminācija – no vienas 
puses, refleksijas par dzeju, radī-
šanu, radošo cilvēku, no otras – 
lāgiem satriecoši epizodi par In -
tas apmātību, depresijām, glābi-
ņa meklējumiem, pašmocībām.

Teikt, ka Inta Ezergaile bijusi 
pretrunīga personība, – tas iz  -
klau sās pēc baisas banālitātes. 
Jebkuŗš cilvēks ir pretrunīga per-
sonība. Taču Lapu agonija šo 
“dabisko pretrunīgumu”, cilvēka 
sašķeltību rāda kā kaut ko līdzīgu 
esamības virzītājspēkam. Pa ga  -
balu raugoties, Inta Ezergaile bija 
tipiska akadēmiskā literātūrpēt-
niece, kas raksta specifiski literā-
ri orientētus tekstus, lielākoties 
paredzētus visai šauram lokam, 
tomēr savā jomā izcilība. An   drie-
va Ezergaiļa tuvplāni vēstī pavisam 
ko citu – Inta bija iekšēju pretru-
nu plosīta, trauksmaina, nemitīgi 
maldījās pa visādiem strupce-
ļiem, izeju neatrodot, dzina prom 
eņģeļus un piesauca daimonus. 
Kāpēc tā? Kuŗa Inta bija “īstā”? Ir 
skaidrs, ka atbildes uz šo jautāju-
mu nav – un to apzinās arī grā-
matas autors, kuŗu, visticamāk, 
vadījusi tieši šī vēlme – vēlēšanās 
saprast. Taču saprašanu nav ie  -
spējams izteikt formulas vai sli-
mības vēstures skatā. Toties sa -
prašanas ceļu var izteikt grāmatā.

Iepazīties ar Lapu agonijas 
frag  mentiem, tāpat arī ar Intas 
Ezergailes dzejoļiem un dienas-
grāmatām, var grāmatas mājas-
lapā http://www.ezergailis.com

Uzvarēt „drūmo pļāvēju”

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pa -
matu 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

2012. gada 21. jūlijā.
6.00 vakarā

Saviesīgais vakars visiem!

– vakariņas –
– mūzika –

– spēlēs Lugers –
biļete $25.0

 (bērniem līdz 10 g.v. ieeja bezmaksas)
Atbalstīsim nometni!

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Katskiļu nometnes laikā

MELNAIS LĀCIS

Vēlam sekmes!
Nikolajs Zemesarājs absolvē-

jis Čikāgas Universitāti polīti-
kas zinību speciālitātē ar uz  sla-
vām. Nikolajs turpinās savu 
izglītību Ohaio State universitā-
tē Columbus, Ohio. 

Nikolajs ir Māras un Jāņa Ze -
mesarāju dēls, Valdas un Viktora 
Zemesarāju mazdēls un arī 
Ligitas un Juŗa Augustu maz-
dēls. 

Novēlam sekmes nākotnē! 

Būtībā autors šo faktiski pavi-
sam vienkāršo stāstu par divu 
cilvēku attiecībām paceļ mītolo-
ģiskos augstumos – no vienas pu  -
ses, tas ir stāsts par Intu, kas vien -
laikus ir stāsts arī par Andrievu, 
no otras – šajā stāstā ieplūst kaut 
kas no mūžības un bezgalības. 

Pieļauju, tieši šis aspekts Aus-
mai Cimdi ņai grāmatas prezen-
tācijā ļāva nosaukt dažus pazīsta-
mus radošo personību pāŗus, 
tostarp Raini un Aspaziju, Kon-
stantīnu Rau divi un Zentu 
Mauriņu, Ausmu Kantāni un 
Imantu Ziedoni, un pateikt, ka 
nu ar Lapu agoniju šiem pāriem 
pievienojušies arī Inta un An  -
drievs. Tas ir skaidrs, ka mītolo-
ģiskās vēstījuma struktūras atkal 
un atkal izpaužas reālitātē, taču, 
lai mīts iegūtu acīm redzamas 
aprises, kādam tas jāizstāsta. 
Tieši to ir izdarījis An   drievs 
Ezergailis. Un mīts patiesi ir gluži 
reāla uzvara pār “drūmo pļāvē-
ju”.

Ļoti nosacīti Lapu agonija sa  -
šķeļas divās daļās, lai gan jāpatur 
prātā, ka pirmajā daļā ieskicētie 
pavedieni neapraujas, bet caurvij 
visu grāmatu, lāgiem apsīkstot, 
lāgiem izbīdoties priekšplānā, 
bet nu jau citā skatā. Aptuveni 
puse grāmatas – tā ir ar profesio-
nāla vēsturnieka rūdījumu un 
pietāti pret faktiem sarakstīta 
Intas Ezergailes biografija, sākot 
jau ar viņas dzimtas ciltsraks-
tiem. Sākumā stāstījums centrē-
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SARĪKOJUMI 
FILADELFIJA (PA) 
• 4. augustā plkst. 12.00 otrais 

Filadelfijas pensionāru kopas 
vasaras pikniks pie Dzintras un 
Andreja Baidiņa (1104 Windon 
Drive, Wilmington, Delaware 
19803, tālr.: 302- 478-7065), 
ziemeļos no Vilmingtonas pil -
sētas, Chatham ciemā pie De  -
laveras 261. ceļa. Līdzi ņemami 
groziņi. Viesi laipni gaidīti. 

• 28. jūlijā un 11. augustā 
filmu maratons, Brīvo latvju 
biedrības 120 gadu jubileju 
gaidot (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123). Ik 
reizi izrādīs piecas filmas, sākot 
ar filmām no Latvijas kine-
matografijas pirmsākumiem: 
„Zvejnieka dēls” (1939. g., ko 
papildinās galvenās varones, 
aktrises Ņinas Melbārdes mei-
tas Andras Zvārgules komentāri) 
un „Dzimtene sauc: kāzas Al -
sungā” (1935. g.). Pēc tam rādīs 
filmas, kuŗu scēnārijam izman-
tota latviešu literātūras klasika 
(„Purva bridējs”, „Mērnieku 
laiki”, „Pūt vējiņi”, „Puika”, „Cil-
 vēka bērns”), būs iespēja no -
skatītos agrīnos protesta darbus 
(„Elpojiet dziļi”) un filmas, kas 
tautā jau folklorizējušās („Li -
muzīns Jāņu nakts krāsā”, 
„Ceplis”). Pēdējo izrādīs kādu 
no visjaunākajām Latvijas fil -
mām. Skatītājiem būs iespēja 
pamieloties ar tradicionāliem 
kinoteātŗu ēdieniem: popkor-
nu, „karstajiem suņiem”, Fila-
delfijas mīkstajiem pretzeļiem. 
Gaidām skatītājus kinoteātrī! 
Ziņas par BLB jubilejas gada 
notikumiem: www.latviansoci-
ety.com Sīkāku informāciju par 
programmām var iegūt, rakstot 
Sandrai Milevskai, e-pasts: san-
dramilevski@hotmail.com Viesi 
tālbraucēji par viesnīcām un 
transportu aicināti sazināties ar 
Marku Liepu, e-pasts: liepa-
ma1@gmail.com

GAŖEZERS (MI)
• No 27. līdz 29. jūlijam vo -

lejbola nedēļas nogale. 
• 28. jūlijā 31. golfistu sabrau-

kums Gaŗezerā Informācija – 
Svens Kīns, tālr.: 312- 755-5603; 
e-pasts: skins@cookassociates.
com

KATSKIĻI (NJ) 
„ĪKŠĶĪŠU” periodi:
• Bērniem, kuŗi runā latviski:
No 22. jūlija līdz 28. jūlijam 

C-nedēļa;
No 29. jūlija līdz 4. augustam 

D-nedēļa.
• Bērniem, kuŗi nedaudz sa -

prot vai nerunā latviski: 
No 5. augusta līdz 11. augus-

tam valodas nedēļa
NOMETNES periodi:
• Bērniem, kuŗi runā latviski:
No 22. jūlija līdz 4. augustam 

2. periods.
• Bērniem, kuŗi nedaudz sa -

prot vai nerunā latviski:
No 5. augustam līdz 18. 

augustam valodas periods. 
• Senču nometne no 12. 

augusta līdz 18. augustam. 
KLĪVLANDE (OH) 
• 18. un 19. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā 
Ironwood Golf Course (Hinckley 
Hills, Ohio). Rīko Klīvlandes 
golfa klubs. Vīriešiem un sie -
vietēm būs balvas vairākās ka  -
tēgorijās. Lūgums pieteikties, 

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
zvanot vai rakstot Jānim Eglītim, 
tālr.: 440-391-9577, e-pasts: ja  -
niscle@aol.com vai Pēterim 
Gra  vam, tālr: 440- 552-4949; 
e-pasts: pgrava@ohiobox.net Gai -
dīti visi golfisti un golfa draugi. 

LANSINGA (MI) 
• 15. septembrī 15. Lansingas 

LHH golfistu sabraukums 
Informācija: Ligita Ķepīte, 

tālr.: 517- 930-9131; e-pasts: li -
gita@voyager.net

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 26. augustā plkst. 3.00 Lat-

vijas Dailes teātŗa aktieŗu vies-
izrāde – Raimonda Staprāna 
luga „Gūsteknis pilī” latviešu 
namā 1955 Riverside Dr., Los 
Angeles, CA 90039-3704. DKLB 
informācijas tālr.: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com 

SAGINAVA (MI) 
• 8. septembrī plkst. 3.00 

Saginavas latviešu kluba gads-
kārtējais „Ruksīša mielasts” J. 
Skābarža lauku īpašumā (3630 
E. Curtis Road, Birch Run, MI); 
būs ruksīša cepetis ar piedevām, 
dzērieni jāņem līdzi. Dalības 
maksa $20.00 personai, vidus-
skolas bērniem par brīvu. Pie -
teikties līdz 4. septembrim, 
zvanot: J. Skābardim, tālr.: 989-
777-1607 vai R. Martinsonei, 
tālr.: 989-792-9716. Čekus iz  -
rakstīt ar norādi Latvian Club 
of Saginaw. 

SIETLA (WA) 
• Līdz 4. augustam Kursas 

vasaras vidusskolas programma 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā, Vašingtonā. Pie-
 teikšanās un informācija: www.
kursa.org 

• No 5. līdz 11. augustam Me -
žotnes bērnu vasaras nometne 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Informācija tī  -
meklī: www.mezotne.org vai 
sazinoties ar Inesei Graudiņu: 
inese@meztone.org 

• 24. augustā plkst. 7.30 vakarā 
Latvijas Dailes teātŗa viesizrāde 
– Raimonda Staprāna luga 
,,Gūsteknis pilī” latviešu namā 
(11710 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125). Ieeja $30, studen-
tiem $20.

• 8. septembrī Sietlas latviešu 
11. golfa sacensības. Informācija: 
Rolands Abermanis, tālr.:425-
398-9145; e-pasts: letinsh.rol@
frontier.com 

Informācija: www.seattlelat-
viancenter.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): 22. jūl.
plkst. 11.00 dievk. Piesaulē. 29. 
jūl. dievk. nebūs. Māc. J. 
Mazura. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
22. jūl. plkst. 10.00 dievk. 29. 
jūl. dievk. nebūs. .5. aug. dievk. 
12. aug. plkst. 10.00 no rīta 
kapusvētki Woodlawn kapsētā 
latviešu (27.) nodalījumā, lū -
gums ņemt līdzi krēslus. 19. 
aug. dievk. nebūs. 26. aug. 
dievk. ar dievg. 2. sept. dievk. 
nebūs. 9. sept. dievk. ar dievg. 
16. sept. dievk. 23. sept. dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzības 
stunda. 30. sept. dievk., Latvijas 
Universitātes atcere. Bībeles 

stunda: 28. sept. plkst. 11.00 no 
rīta. Draudzes māc. A. Greiema, 
tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. R. 
Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039-3704): 
22. jūl. un 19. aug. plkst. 11.00 
dievk. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
22. jūl. plkst. 10.00 dievk. 29. 
jūl. plkst. 10.00 dievk. 5. aug. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
angļu val. 12. aug. plkst. 10.00 
dievk. 19. aug. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
informācijas sapulce. Māc. I. 
Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org.   

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505; tālr.: 
616-361-6003): 22. jūl. plkst. 
10.00 dievk. 5. aug. plkst. 10.00 
kapusvētki Woodlawn kapos. 9. 
un 23. sept. plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. kafija.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka  -
lamazoo, MI 49996): 29. jūl. 
plkst. 10.00 dievk. 22. jūl. dievk. 
nebūs. 5. aug. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg. 12. aug. plkst. 10.00 
dievk. 19. aug. plkst. 10.00 
dievk. 26. aug. plkst. 10.00 
dievk. Māc. B. Puiķe. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 22. jūl. 
dievk. ar dievg. 29. jūl. dievk. 5. 
aug. dievk. nebūs 12. aug. 
dievk. ar dievg. 19. aug. dievk. 
angļu val. ar dievg. 19. aug. 
plkst. 2.00 kapusvētki Fon-
dulakā. 26. aug. plkst. 11.00 
kapusvētki Viskonsinas piemi-
ņas kapsētā. 2. sept. dievk. ar 
dievg. 4. sept. plkst. 7.00 drau-

dzes padomes sēde. Bībeles 
stunda: 9. aug., 16. aug., 6. sept. 
plkst. 10.00. Māc. L. Zusēviča, 
tālr.: 414- 421-3934 e-pasts: 
p a s tor l au m a @ g m ai l . c om ; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S. Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): Par diev-
kalpojumiem un citām norisēm 
draudzē lūdzam sazināties ar 
draudzes priekšnieku Geroldu 
Lusu, tālr.: 612-333-1785, e-pasts: 
vgluss@gmail.com vai priek-
šnie ka vietnieci Kristīni Konteri, 
tālr.: 952-412-4591, e-pasts: 
kkvk3447@msn.com Infor mā-
cija: www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: 22. jūl. 
plkst. 8.30 dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St.). 29. jūl. plkst. 1.30 
dievk. ar dievg. draudzes bazn. 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, 
East Brunswick). Māc. I. Puš -
mucāne-Kineiko, tālr.: 908-638-
1101; e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
22. jūl. Katskiļu nometnē 
plkst. 11.00 dievk., māc. J. Sai -
vars; plkst 7.00 prāv. A. Vārs-
berga-Pāža. 29. jūl. plkst. 11.00 
dievk. Katskiļu nometnē, prāv. 
A. Vārsberga-Pāža. 5. aug. plkst. 
11.00 dievk. Katskiļu nometnē, 
māc. L. Saliņš. Mājaslapa: www.
nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 12. aug. 
plkst. 1.00 dievk. dr. dievnamā, 
viesmāc. I. Larsena; pēc dievk. 
kafija. 30. sept. plkst. 1.00 jau-
niešu iesvētes dievk. ar dievg. 
dr. dievnamā, prāv. L. Zušēvica 
un māc. R. Franklins; pēc dievk. 
kafija. Dr. sekretāre Vija Āriņa, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 

VELTA BĒRZKALNE,
dzim. JUNKULIS

Dzimusi 1922. gada 29. jūnijā Rīgā,
mirusi 2012. gada 7. maijā Three Rivers (Trejupe), Michigan, ASV

Sēro
DĒLI PĒTERIS, MIĶELIS, JĒKABS, PAULS

UN MEITA RITA AR ĢIMENĒM

Man zeme bij svēta, kur piedzimu,
Un valoda mīļa, ko runāju,
Bet svešumā tālā,
Svešu ļaužu ciltīs,
Nolieku galvu
Svešas zemes smiltīs...
Dod mieru manai dvēselei, ak, Kungs!

dr. (425 Hoffman Ave.): 29. jūl. 
plkst 11.00 dievk. vadīs teol. 
mag. R. Stone; pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. K. Žols. Inf.: www.
lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lut  he-
ran 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 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 29. jūl. plkst. 10.30 
kapusvētki Evergreen Washelli 
kapsētā; pēc dievk. dāmu ko -
miteja aicina uz pusdienām 
latviešu namā, dalības maksa 
$10; lūdzu pieteikties līdz 15. 
jūlijam, zvanot Intas Vīstai 
(Wiest), tālr.: 425-678-8774 vai 
Veltai Bensonei, tālr.: 206-232-
3977. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth -
link.net Informācija tī   meklī: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 29. jūl. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. jūlija 
jubilāru apsveikšana. 12. aug. 
kapusvētki Rock Creek kapsētā. 
26. aug. dievk. ar dievg., pēc 
dievk. augusta jubilāru sveik-
šana. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com Infor mā-
cija: http://www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): 22. jūl. plks. 12.00 
dievk. ar dievg., diak. I. Kaņeps. 
12. aug. plkst. 10.00 kapusvētku 
dievk. Jaunajos kapos, lietus 
laikā baznīcā, dievk. vadīs I. Gor-
 bants; pēc dievk. azaids baz -
nīcas leja zālē. Dr. priekšn. V. 
Bachmute, tālr. 860-644-3268.

kapusvētki Viskonsinas piemi
ņaņ s kapsētā. 2. sept. dievk. ar
ddidievevg.g. 4. seppt. lplp kkst. 7.00 ddrauu-

kafija. Dr. sekretāre Vija Āriņa, 
e-e papasts:s: viv jaj arins@yahoo.coj @y m

• SaSanfnfraranciiskko l latatvv. ev. l lut. . 

 bants; pēc dievk. azaids baz 
nīcas leja zālē. Dr. priekšn. V.
BaB hchmumutete, tātālrlr. 86860-0 64644-4 32326868.
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Mūžībā aizgāja mana mīļā mammiņa

ROMUALDA KRISKIJANS
Dzima 1916. gada 7. februārī Daugavpilī,

mira 2012. gada 28. martā Mančesterā, CT

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais brālēns

ANDREJS (ANDY) 
JOSTSONS

Dzimis 1944. gada 13. aprīlī Valmierā,
miris 2012. gada 6. jūlijā Milvokos, WI

KĀRLIS
(ZVIRGZDIŅŠ) GRANTS

Dzimis 1923. gada 13. janvārī Kalnienā, Latvijā,
miris 2012. gada 8. jūlijā Beavertonā, Oregonas pavalstī

Dieva mierā aizgājuši mūsu tuvinieki

PĒTERIS DAUNS
Dzimis 1931. gada 2. oktobrī Rīgā, Latvijā,

miris 2012. gada 30. maijā Bostonā, MA

JĀNIS DAUNS, PHD
Dzimis 1937. gada 24. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 4. jūnijā New Orlean, LA

Šīs dzīves gaitas noslēdzis un 24. jūnijā mūžības ceļu uzsācis 

SALIMONS GABRĀNS
Dzimis 1913. gada 22. oktobrī Naglīšos, Latvijā,

miris 2012. gada 24. jūnijā Toronto, Kanadā

Dieva mierā aizgājis

IMANTS BRIČKA, MD
Dzimis 1922. gada 24. maijā Rīgā,

miris 2012. gada 10. jūnijā Tacoma, Washington

Sēro
MEITA IRĒNE UN ZNOTS TĀLIS

RADI LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs 
MĀSĪCAS RUTA JOSTSONS UN MĀRA SKULTE AR VĪRU ARNI

Viņu dzīvā un mīļā atmiņā paturēs Oregonas draugi:
JURIS UN SILVIJA, ŽANIS UN ROZĪTE, JĀNIS UN BIRUTA, IVARS UN VĒSMA,

ANDREJS UN GUNTA, INĀRA UN MĀRIS, RITA, JĀNIS TRAPANS,
LELDE UN PĒTERIS

Par viņiem sēro
MEITA KARINA, MAZMEITA ALEXANDRA

ANITA, INGRIDA, LINDA UN VITA AR ĢIMENĒM

Par viņu sēro
EDUARDS UN REGĪNA UPENIEKI AR ĢIMENI

UN ČETRU BRĀĻU ĢIMENES LATVIJĀ

Dziļās sērās
SIEVA ZENTA

MEITA SALLIJA AR ĢIMENI

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

“Lūgšanu kā baltu ziedu
Sūtam līdzi mūžībā....”

“Kam tie veci vīri der,
Kam tie veci ozoliņi?
Veci vīri padomam,
Ozoliņi pamatam.”
T.dz.

Sauc tevi Dievs uz tālām mūža mājām,
Vēl brīdis lemts mums sērām atvadām,
Cik jauks bija ceļš, ko visi kopā gājām:
Liels spožums pārklājies pār dienām tām.
(Nikolajs Kalniņš)

Aizsaukta Dieva mierā

MARTA
LIEPIŅŠ,

dzim. KUPLIS
Dzimusi 1912. gada 19. decembrī Valmieras pagastā,

mirusi 2012. gada 20. jūnijā Virginia, ASV

Sabiedrisks darbinieks

fil! EDMUNDS 
BRIGMANIS

Dzimis 1926. gada 23. novembrī Rīgā,
miris 2012. gada 13. martā Manchester, N.J.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KASPARS UN ĢIMENE

Sērās pieminot
GERSICANIA`S KONVENTS

Elza Ķezbere

Viešņa
Konstancei Miķelsonei aizsaules ceļā

Jel paliec brīdi! Projām nesteidzies!
Tu vēlreiz atnākusi pasērst teju.
Kā šķidrauts gaisma krīt pār tavu seju.
Uz pieres zilgans tauriņš nolaidies.
Tu smaidot saki: – Laiks mans izbeidzies.
Vairs kopā nelasīsim dzīves dzeju.
Nu reiz uz tālo Ulubeli eju.
Lūk, Putnu ceļš jau tumsā iededzies! –
Tad solies sveicināt to draugu cilti,
Kas jau aiz spožiem debess kalniem mīt,
Kam pārieti jau krāšņie māņu tilti!
– Drīz būšu tur. Un tu – varbūt jau rīt... –
Zils tauriņš spārnus pleš... Tev durvis veŗu
Līdz pirmām zvaigznēm iešu pavadīt.
Mēs satiksimies atkal drīz – to ceru.
25.II, 1955. gadā
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S P O R T S

Latvijas karogu 
Londonas

Olim piskajās 
spēlēs nesīs 

Mārtiņš Pļaviņš
Rīgā, Vērmanes dārzā, 17. jūlijā 

notika olimpiešiem veltīts sa   rī-
kojums. Latvijas Olimpiskās ko -
mitejas vadītāji nosauca Latvijas 
delegācijas karognesēju Londo-
nas Olimpiskajās spēlēs.

Grīva, Poļina Jeļizarova, Dace Li -
 na, Agnese Pastare, Zigismunds 
Sirmais, Mareks Ārents, Jānis 
Leitis, Dmitrijs Jurkevičs, Arnis 
Rumbenieks un Edgars Eriņš 
(vieglatlētika).

norma bija 54 m, bet iekļūšanai 
finālā vajadzēja 50,79 m tālu 
raidījumu.

Priecīgu pārsteigumu sagādāja 
Dairis Rinčs no Preiļiem. Jau 
pirmajā kvalifikācijas mēģinā ju-

mā (norma – 7,70 m) 
viņš aizlēca 7,67 m un 
kvalificējās tālākajām 
sacensībām. Līdz An  -
dreja Maškanceva Lat -
vijas junioru rekordam 
pietrūka 16 cm. Otro 
lēcienu Dairis veica 
7,33 m tālumā, bet 
trešo vairs nelēca, jo ar 
rezultātu 7,67 m viņš 
jau bija veiksmīgāko 
ducī kā sestā labākā 
rezultāta īpašnieks. Šo -
 gad Latvijā par viņu 

tālāk lēkuši tikai Elvijs Misāns 
un Jānis Leitis. Tāllēkšanā startēja 
27 dalībnieki. Vistālāk – 8,01 m 
aizlēca Sergejs Morgunovs (Krie -
vija). Pērnvasar Rinčs spēja tikai 
7,31 m, viņa treneri ir Leonīds 
Valdonis un Mārīte Lūse.

Finālsacensībās Dairis izcīnīja 
devīto vietu. Labākajā mēģinā ju-
mā viņš aizlēca 7,31 m, neiekļūstot 
to astoņu sportistu skaitā, kas va -
 rēja veikt vēl trīs mēģinājumus. 
Par pasaules junioru čempionu 
kļuva krievs Sergejs Morgunovs 
– 8,09 m.

Gunta Latiševa-Čudare 400 m 
veica 55,57 sekundēs un ieņēma 
32. vietu 40 skrējēju konkurencē. 
Iekļūšanai pusfinālā vajadzēja 
54,70 sek. Guntas nesen Rīgā sa -
sniegtais personiskais rekords ir 
54,60. Priekšsacīkšu skrējienā La -
tiševa-Čudare finišēja pēc 55,57 
sekundēm. Uzvaru priekšsa cīk stēs 
ar rezultātu 52,58 sekundes izcī-
nīja amerikāniete Ešlija Spensere.

***
Latvijas vieglatlēte Poļina Je  ļi-

zarova sacensībās Francijā vēlreiz 
laboja Latvijas rekordu 3000 m 
šķēršļu skrējienā – 9:32,71, fi  ni-
šējot otrā vietā. Uzvarēja Etiopijas 
sportistes Zemzema Ahmeda – 
9: 25,85.Jeļizarova sev piederošo 
Latvijas rekordu laboja par 0,82 
sekundēm. Iepriekšējo rekordu 
viņa sasniedza jūnijā notikušajā 
Valsts prezidenta balvas izcīņā 
Valmierā. Poļinas rezultāts šo -
brīd ir piecpadsmitais pasaulē 
un septītais Eiropā.

Basketbolistēm 
ceļazīme uz 

finālu 
Latvijas sieviešu bas-

ketbola izlase ieguva 
ce   ļazīmi uz 2013. gada 
Eiropas meistarsacīkšu 
finālturnīru Francijā. 
Kvalifikācijas sacen sī-
bās E grupas pēdējā 
spēlē mūsu basketbo -
listes savā laukumā ar 
80:47 sagrāva Somiju.  

Italijas basketbolistes sī  vā cīņā ar 
68:61 uzva rēja Grieķijas vienību, 
nodroši not gan sev, gan Latvijai 
iekļūša nu finālturnīrā.

Latvijas sieviešu basketbola 
izlase piekto reizi pēc kārtas un 
sesto reizi pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas spēlēs Eiropas 
meis  tarsacīkšu finālturnīrā. Līdz 
šim valstsvienības labākais sa -
sniegums ir 2007. gadā izcīnītā 
ceturtā vieta.

***
Latvijas vīriešu basketbola iz  -

lase sākusi pārbaudes spēles, 
gatavojoties 2013. gada Eiropas 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīram. Valmierā divreiz tika pār-
spēta pārspēta Kipras vienība –  
72:47 un 78:61.

***
Latvijas jaunie basketbolisti 

(U-20 puiši un U-16 meitenes) 
Eiropas meistarsacīkstēs iekļu-
vuši otrās kārtas sacensībās.  

Paraolimpiešu 
cerības

Šogad Latviju Paraolimpiskajās 
spēlēs pārstāvēs septiņi sportisti. 
Vislielākā pieredze ir paraolim-
piskajam čempionam un divu 
pasaules rekordu īpašniekam Ai -
garam Apinim. Londonā kopā 
ar Aigaru Apini, kas startēs ie   ras-
tajās disciplīnās, lodes grūšanā 
un diska mešanā, uz Londonu 
dosies arī pieredzējušais sportists 
Andis Ozolnieks un pagājušo 
pa  raolimpisko spēļu dalībniece 
Liene Gruzīte. Paraolmpisko spē -
ļu debitanti Londonā būs Dmit-
rijs Silovs, Edgars Kļaviņš, Jānis 
Plotnieks un Taiga Kantāne.

Latvijas Paraolimpiskās komi-
tejas ģenerālsekretārs Andris Ul -
manis laikrakstā NRA stāsta, ka 
Latvijai jau ir vērā ņemama pie -
redze Paraolimpiskajās spēlēs, jo 
„Latvija tur savu karogu nes jau 
kopš 1992. gada”. Pa šo laiku 
valsts krājkasītē iebirušas devi-
ņas medaļas. Piecas no tām 
izcīnījis tieši Aigars Apinis.

Šīs vasaras Paraolimpiskās spē-
les Aigaram būs ceturtās – aiz 
muguras spēles Sidnejā, Atēnās, 
Pekinā. Lai kvalificētos Londonas 
spēlēm, pērn Aigars piedalījās un 
izcīnīja divas zelta medaļas pa  -
saules meistarsacīkstēs Jaunzē-
landē. „Visus kritērijus esmu iz  -
pildījis, un mans galvenais uzde-
vums ir startēt un pierādīt savu 
čempiona statusu,” saka sportists. 
Nenoliedzami, Aigara panākumi 
ir vairojuši gan sabiedrības in  -
teresi par cilvēku ar invaliditāti 
sportu, gan pašu cilvēku vēlmi 
sportot. ”Es uzskatu to par savu 
uzdevumu – visiem spēkiem rek -
lāmēt sportu: ko ar to var sasniegt, 
kā dzīvot pēc traumas (Aigars 
smagi traumēja mugurkaulu, le  -
cot ūdenī, viņam tad bija tikai 18 
gadu), kur rast savas dzīves pie -
pildījumu,” sarunā atklāj Apinis. 
„Īpaši svarīgi tas ir jaunajiem 
cilvēkiem, kuŗi varbūt neredz 
izeju no problēmām.” Tajā pašā 
laikā viņš nenoliedz, ka obligāti 
jābūt mērķim un vēlmei sasniegt 
rezultātu, kā arī atbalstam. „Lai 
būtu tādi sasniegumi, principā 
visa dzīve jāveltī sportam, nevar 
visu dienu strādāt un stundiņu 
patrenēties. Nekas pats no sevis 

nenotiks,” saka Aigars. 
Pēdējos gados attiek-
sme no sabiedrības pu -
 ses un, kā saka Apinis, 
„no augšām” ir mainī-
jusies – no valsts bu  -
dže  ta šogad pat ir at  -
vēlēta nauda, lai varētu 
sagatavoties Paraolim-
piskajām spēlēm, kā arī 
notikušas izmaiņas li  -
kumos, ka arī par me  -
daļām Paraolimpiska-
jās spēlēs tiek piešķirta 

valdības naudas balva. Kādreiz 
par to negribēja pat dzirdēt un 
funkcionāri teica: tā taču reha bi-
litācija, integrācija, tas nav sports. 
„Tas laiks ir garām,” priecīgi saka 
Aigars, taču kā Latvijas Invalidu 
sporta federācijas vadītājs viņš 
atzīst, ka tomēr atbalsta nepie-
tiek, lai visi sportisti varētu pie -
nācīgi trenēties, piedalīties sacen-
sībās, kas ir pamatā tam, lai kva-
lificētos Paraolimpiskajām spē-
lēm. Šā iemesla dēļ diemžēl uz 
Londonu netiks mūsu sportisti 
loka šaušanā, iejādē un džudo, 
apliecina A. Ulmanis. Arī pats 
Apinis bija gatavs pārdot savas 
medaļas, lai tikai tiktu uz Jaun-
zēlandi, kas pēcāk nodrošināja 
viņam Londonu. Kopā ar Aigaru 
brauks arī viņa ilggadējais tre-
neris Aldis Šūpulnieks. Šogad 
gan paraolimpiskajai kustībai 
Latvijā ir atbalstītājs banka Ci  -
tadele, pateicoties tai, norit arī 
sociāla akcija Tu esi. Tu vari.

Latvijas para-
olimpiskā vienība
Aigars Apinis (disks, lode), 

Andris Ozolnieks (lode), Dmitrijs 
Silovs (tāllēkšana), Edgars Kļa -
viņš (tāllēkšana, iespējams – 200 
m), Jānis Plotnieks (peldēšana), 
Liene Gruzīte (vieglatlētika), Tai  ga 
Kantāne (disks, lode, tāllēk šana).

Airēšana
Latvijas jaunā airētāja Elza 

Gul  be Lietuvā, Traķos, izcīnīja 
piekto vietu pasaules U-23 mei -
starsacīkšu A finālā. Gulbe fi  ni-
šēja pēc astoņām minūtēm un 
25,26 sekundēm, par 8,15 sekun-
dēm atpaliekot no uzvarētājas vā  -
cietes Jūlijas Līras. Vēl pēc 1000 
metriem Gulbe bija trešajā vietā, 
tomēr otrā distances daļā zaudēja 
ātrumu un nespēja iejaukties 
cīņā par medaļām.

Bezstūrmaņu divnieku sacensī-
bās Anete Risa un Vineta Moča 
uzvarēja B finālā, izcīnot septīto 
vietu. Pārairu četrinieks – Agnese 
Kalniņa/Agnese Zaķe/ Laura Zil  vare/
Zane Putniņa ierindojās 12. vietā.

Eiropas U-23 meistarsacīkstēs 
Montemorovelju (Portugale) Dag-
nis Iļjins kanoe vieniniekā izcī-
nīja sudraba medaļu 500 m dis-
tancē,  Mārtiņš Veispāls un Gints 
Veinbergs smailīšu divnieku fi  nā -
lā 1000 m finišēja astotajā vietā.

Jāšanas sports
Latvijas jātnieks Kristaps Ne  -

retnieks ar Vestfāles šķirnes ēr   zeli 
Continue izcīnīja uzvaru Lietuvā 
Pasaules kausa izcīņas posma 
Centrāleiropas zonas sacensībās 
ieskaites maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 145 cm. Lielā apļa mar -
šrutā ar šķēršļu augstumu līdz 
135 cm viņš izcīnīja otro vietu.

P. Karlsons

Skatītāji varēja arī aplūkot 
olim piešu formas tērpus.

Londonas Olimpiadā Latviju 
pār  stāvēs 46 sportisti 13 sporta 
veidos. 28 sportistiem tā būs 
pirmā. Vidējais Latvijas sportista 
vecums būs 26,8 gadi. Pirms 
četriem gadiem Latvijas de   le-
gācija bija nedaudz “jaunāka” – 
vidējais spor tista vecums bija 
26,3 gadi.

Līdzdalība 
olimpiskajās spēlēs
 Devīto reizi startēs Afanasijs 

Kuzmins (šaušana), ceturto reizi 
– Jeļena Rubļevska un Deniss 
Čerkovskis (modernā pieccīņa), 
trešo reizi – Vadims Vasiļevskis 
(vieglatlētika), otro reizi – Aiga 
Grabuste, Ineta Radēviča, Sinta 
Ozoliņa-Kovala, Ainārs Kovals, 
Māris Urtāns, Igors Sokolovs, 
Igors Kazakevičs un Valērijs Žol-
nerovičs (vieglatlētika), Māris 
Štrombergs (BMX), Jevgeņijs 
Borodavko (džudo), Krists Strau-
me (smaiļošana), Aleksandrs Sa -
 moilovs un Mārtiņš Pļaviņš 
(plūdmales volejbols), pirmo 
reizi – Anastasija Grigorjeva un 
Armands Zvirbulis (brīvā cīņa), 
Konstantīns Ovčiņņikovs (džu -
do), Matīss Burģis (galda teniss), 
Gabriela Ņikitina un Uvis Kal -
niņš (peldēšana), Ruslans So   ro-
kins un Jānis Šmēdiņš (plūdmales 
volejbols), Edžus Treimanis, Ri  -
chards Veide un Sandra Alek-
sejeva (BMX), Aleksejs Sara mo-
tins (šosejas riteņbraukšana), 
Aleksejs Rumjancevs (smaiļo-
šana), Artūrs Plēsnieks (svarcel-
šana), Dmitrijs Trefilovs (vingro-
šana), Madara Palameika, Līna 
Mūze, Laura Ikauniece, Lauma 

Afanasijs Kuzmins pošas uz savām de  vī-
tajām olimpiskajām spēlēm

Liebritanijas 
vēstnieks sveic 

Latvijas olimpiešus
Lielbritānijas vēstniecībā Lat-

vijā Endrjū Sopers 17. jūlijā or -
ganizēja pieņemšanu 
par godu visiem Lat vi-
jas sportistiem, kuŗi kva -
lifi cē ju šies Lon do nas 
olimpis kajām un para-
olim pis kajām spēlēm.

Uz tikšanos bija aici -
nāti vairāk nekā 200 
viesu, tostarp Latvijas 
Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrub -
ļevskis, Latvijas Para-
olimpiskās komitejas 
prezidente Daiga Da  -
dzīte, Latvijas olimpieši 
un paraolimpieši, valsts 

augstākās amatpersonas. Īpaši 
gaidīti viesi būs Latvijas sportisti, 
kuri aktīvi gatavojas startiem 
Londonā. Uz   runas teica Liel bri-
tanijas vēst nieks Latvijā, kā arī 
Olimpiskās un Paraolimpiskās 
komitejas vadītāji.

Pasaules junioru 
meistarsacīkstēs 

vieglatlētikā 
Barselonā

Startēja vairāki Latvijas pār-
stāvji. Labāko rezultātu sasniedza 
šķēpmetējs Intars Išejevs, izcīnot 
piekto vietu – 74,12 m. Uzvaru 
sacensībās ar 78,64 m tālu rai -
dījumu izcīnīja Kešrons Valkots 
no Trinidadas un Tobago.

Latvijas karoga nesējs Olimpiadā – plūd-
males volejbolists Mārtiņš Pļaviņš

Intars Išejevs
Mārcim Grēnam pirmie divi mē -

ģinājumi netika ieskaitīti, bet tre-
 šajā šķēpmetējs sasniedza vien 
47,54 m, paliekot pēdējā, 46. vietā.

Meiteņu konkurencē Katrīna 
Sirmā ieņēma 29. vietu. Savā kva-
  lifikācijas grupā Sirmā labākajā mē  -
ģinājumā aizmeta 46,73 m tālu, 
kas deva 15. rezultātu. Otrā grupā 
par Sirmo labākus rezultātu sasnie-
dza vēl 14 sportistes. Kvalifikācijas 

Latvijas vienība priecājas par uzvaru


