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Ārzemju Sprīdīšiem Latvijā patika
Jūlija vidū uz starptautisko Sprīdīšu nometni Amatas novada
Drabešu pagstā ieradās 30 zēni
un meitenes no 12 valstīm. Viņiem nometnē „Pie Sprīdīša” piebiedrojās vēl 20 darbīgi skolēni
no dažādiem Latvijas novadiem

jomās, ar kuŗām ārzemēs viņiem
nenākas tieši saskarties.
To, kuŗi gribēja braukt uz nometni Latvijā, bija trīs reizes vairāk nekā iespēju viņus uzņemt. Bet
tie, kuŗi nometnē pavadīja desmit
spraigas, interesantas un darbīgas

cījās un pie vakara ugunskura
skandināja latviešu tautasdziesmas.
Plašajā sporta laukumā, kuŗa
vidū vējš plandīja to valstu karogus, no kuŗām bērni bija ieradušies, visi mācījās un dejoja latviešu tautasdejas. Bet, kad šis

dienas, nevēlējās teikt ardievas
jaunajiem draugiem, bet gribēja
vēl kādu laiciņu pavadīt skaistajā
dabas nostūrī pie Gauča ezera.
Nometnes vadība un audzinātāji bija ļoti centušies un gatavojušies lielajam saietam. Tāpēc katra
diena bija piesātināta ar daždažādiem notikumiem. Bērni audzinātājas Ditas Bērziņas vadībā mā-

nodarbības bija galā, visi labprāt
skrēja uz nometnes peldētavu
Gauča ezerā. Laiks nometņotājus
lutināja. Katru dienu saulīte staigāja pa zemes virsu. Un ūdens
ezerā bija silts kā vannā. Protams,
vasarā nekas nevar būt labāks par
peldēšanos, un tāpēc ūdens priekiem laiks tika atvēlēts bagātīgi.
Šogad nometnes inventārs bija
kļuvis bagātāks par četriem jau-

Kopā ar Cēsu zemessargiem

un pilsētām. Interesantajam ārpusskolas sarīkojumam līdzekļus
atvēlēja Sabiedrības integrācijas
fonds. Šādas kopā darbošanās
mērķis bija dot iespēju ārzemju
latviešu diasporas bērniem nostiprināt un pilnveidot latviešu
valodu, labāk iepazīt savu vai
vecāku dzimteni un smelties jaunas zināšanas un pieredzi tādās

ugunsnelaimes gadījumā. Ikvienam mazajam Sprīdītim bija vajadzīga patiesa drosme, zibenīga
reakcija un precīza darbība, lai
nodzēstu liesmojošās drānas azbesta manekenam Miervaldim.
Pieminamas arī aizrāvīgās nodarbības un „kaŗa spēles” kopā ar
Cēsu 27. bataljona zemessargiem. Katrs uz savas ādas izbaudīja, kādas grūtības mācībās
nākas pārvarēt īstiem zemessargiem. Kapteiņa Māŗa Skrīveļa
dotos uzdevumus visas Sprīdīšu
komandas izpildīja paveica un
tāpēc ar lepnumu mācību nobeigumā varēja saņemt nopelnītos apbalvojumus.

Ūdens prieki

un atrada šiem vārdiem atbilstošus literārās valodas vārdus.
Sports ir sports, un tā dažādajiem paveidiem netrūkst piekritēju. Arī nometnē bērni aizrautīgi
spēlēja tautas bumbu, basketbolu,
sacentās šaušanā, vieglatlētikā,
tūrisma elementos. Staigāja pa
trošu ceļu, kas bija izveidots mežā
starp kokiem, mēģināja sev pakļaut žonglējamo vienriteni un
rādīja savas spējas vēl citās fiziskās aktīvitātēs.
Pie bērniem ciemos ieradās dažādu nozaŗu speciālisti. No Rīgas
atbrauca Valsts policijas Prevencijas pārvaldes darbinieki, kuŗi
stāstīja par drošības pasākumiem
dažādās dzīves situācijās. Latvenergo inženieŗi savukārt sniedza
vērtīgas zināšanas, kā izvairīties
no elektrotraumām, kā taupīt elektroenerģiju un kā ar interesantiem
eksperimentiem izzināt fizikas
likumu darbību.
No ārzemēm atbraukušie bērni
atzina, ka viņiem ļoti patikusi nodarbība ar Cēsu muzeja darbinieci Sandu Salmiņu. Izmantojot
aizrāvīgu spēli, viņa iepazīstināja
bērnus ar simt nozīmīgākajiem
notikumiem Latvijas vēsturē. Jāpiemin arī atraktīvais sabiedriskais ugunsdrošības instruktors
Rīgā Starptautiskā mācību burukuģu un jachtu regatē The Tall Ships Races 2013 bija ieradušies vai- Māris Dzenis. Viņa uzdevums bija
mācīt bērnus, kā pareizi rīkoties
rāk nekā 100 burinieku un jachtu no 17 pasaules valstīm. (Vairāk lasiet 10. lpp.!)

Rīgā 100 burinieku un jachtu

Foto: Imants Urtāns

niem katamarāniem. Ietērpušies
spilgtās glābšanas vestēs, 16 bērni
vienlaikus varēja vizināties pa ezeru
un priecāties par skaisto mežu,
kas visapkārt apjož ūdens klaju.
Lai stiprinātu bērnu latviešu
valodas zināšanas, nometnē rīkoja
Imanta Ziedoņa daiļradei veltītu
sarīkojumu. Tajā bērni lasīja Imanta
Ziedoņa daiļdarbus, skatījās videoierakstus ar Imanta Ziedoņa pasakām, bet pēc tam paši sacentās
daiļrunāšanas konkursā, sacerēja
pasakas un dzejoļus.
Skolotājas Gitas Krūkles vadītajā nodarbībā par mūsu valodas
daiļskanību bērni minēja žargona
un valodas liekvārdības piemērus

Nometne „Pie Sprīdīša” atrodas
apbrīnojami skaistā, gleznainā
vietā. Te netrūka dabas materiālu
radošām nodarbībām, netrūka
kurināmā ikvakara ugunskuram
un zāļu tējas pavardam. Vienu
lappusi dabas grāmatā bērniem
pavēra Amatas novada bitenieks
Jānis Sietiņsons. Uz lielā ekrāna
parādītās ainas par bišu dzīvi
visiem labi palika atmiņā arī
tāpēc, ka katram bija izdevība pamieloties no sešu dažādu škirņu
medus burkām. Un piedevām
katram no 50 dalībniekiem tika
dāvanā pa nelielai Latvijas medus
burciņai.
Pēc desmit skaistām, īsti vasarīgām dienām Latvijā bērniem
nācās posties atpakaļ uz savām
mītnes zemēm: Angliju, Beļģiju,
Dāniju, Franciju, Norvēģiju, Holandi, Igauniju, Īriju, Kanadu,
Šveici, Vāciju un Zviedriju. Bija
patīkami, ka atšķirībā no nometnes pirmajām dienām beigu posmā
visi bērni jau labi runāja latviski
un neviens vairs nelietoja svešo
mēli. Galveno uzdevumu nometnes saimniekiem – Amatas novada Sprīdīšu draugu biedrībai un
Sabiedrības integrācijas fondam
bija izdevies paveikt godam.
Zigita Baldone,
Valmieras Viestura
vidusskolas skolotāja
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Par Vijas Vētras mūža darbu
Tūkstošiem latviešu gan dzimtnē, gan Amerikā satrauktu sirdi
gaidīja Vijas Vētras 70 gadu skatuves un 90 gadu dzīves jubilejas
koncertu, klusībā lūdzot, kaut
mūsu dižajai māksliniecei viss
izdotos, kaut tikai negadītos kāda
slimība, kas iecerēto izposta.
Koncerts notika Rīgā, Latviešu
biedrības namā 13. jūnijā. Pēc
lieliskā jubilejas koncerta sajūsminātie skatītāji izteica savu
prieku un pateicību gan ar aplausiem, gan apbeŗot mākslinieci
ar ziediem un dāvanām. Tie,
kuŗiem nebija iespējas šo izrādi
redzēt, gaidīja vismaz izsmeļošu
recenziju un Vijas Vētras mākslas
novērtējumu.
Paula Dambja rakstā, kas publicēts Laika 6.-12. jūlija numurā,
par jubilejas koncertu nav neviena vārda! Viņš ir aizpildījis
laikraksta lappusi, stāstīdams,
kas viņam patīk, kas nepatīk
Indijā, ierakstot pat dūšu šķebinošas lietas. Gaŗajā rakstā Vijai
Vētrai veltītas tikai dažas rindiņas. No tām tikai divi teikumi ir
pieņemami: „Vijas Vētras pirmā
parādīšanās Latvijā 90. gados bija
kā svaiga vēja brīze.” (Latvietis
teiktu – vēsma.) Un – „Ar deju...
viņa izteica savu personību. Viņa
ir latviete!” Viss pārējais ir vai nu
nezināšana, vai ļaunprātība.

Par nacionālo aizspriedumu
pārvarēšanu amerikāņu sabiedrībā: „Vija izskatījās kā baltais
zvirbulis savu tautiešu un pašu
indiešu acīs.”Lielāku aplamību
vairs nevarētu uzrakstīt!
Savu tautiešu – latviešu acīs
viņa bija kaut kas apbrīnojams,
līdz šim neredzēts, ar ko latvieši
varēja lepoties. Jo nebija neviena
latvieša, kas visos kontinentos
godam nestu Latvijas vārdu, kā
to darīja Vija Vētra. Amerikā bija
latvieši, kas brauca no pilsētas uz
pilsētu, lai tikko izbaudīto Vijas
Vētras deju skatītos atkal un
atkal.
Amerikā Vija Vētra ieradās no
Austrālijas 1960. gados jau kā
nobriedusi māksliniece ar savu
stilu, savu mākslas valodu. P.
Dambis nožēlo nabaga Viju, jo
neviena hindu deju grupa Amerikā neesot aicinājusi viņu tai
piebiedroties. Ko Vija Vētra darītu iesācēju, amatieŗu grupā,
kad pie viņas nāca mācīties
indiešu tempļa dejotājas un viņai
bija atvērtas pasaules slavenākās
skatuves. Amerikā viņa ir dejojusi no Ņujorkas līdz Losandželosai, slavenajā Linkolna centrā
un vairākās baznīcās. Un indieši
viņu ir uzskatījuši par indieti,
nevis par balto zvirbuli.
Dīvains ir P. Dambja teiciens

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA –
2013
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

par „slēpšanos” gaŗajos solo deju
uzskaitījumos. Šīe uzskaitījumi
tiešām ir iespaidīgi! Tikpat
iespaidīgi ir arī apbalvojumi,
goda un pateicības raksti. Minēšu tikai dažus. No Latvijas
valsts viņai ir Triju Zvaigžņu
ordenis. No Amerikas Latviešu
apvienības – pateicība un apbalvojums. Viņas vārds ir Kembridžas universitātes izdevumā
„Who ir Who”. Šo sarakstu varētu
turpināt vēl un vēl. Indiešu konsulāts Ņujorkā viņu vienmēr ir
aicinājis savos valsts svētkos.
Vija Vētra ir bijusi ielūgta ciemoties pie Indijas prezidentiem –
Neru un Indiras Gandi. Slavenais
indiešu dejotājs Rams Gopals
(Ram Gopal) Londonā redzējis
Viju dejojam un tūlīt pieņēmis
viņu kā partneri un solisti savā
trupā. Tā viņi kopā ir devuši
izrādes visā Šveicē.
Vija Vētra ir mūsu nacionālais
lepnums! Viņa ir fainomens,
kāda latviešiem nav bijis un
nebūs vairs, jo viņa ir neatkārtojama. Vinai deja nav tikai
darbs, kā tas ir daudzām baletdejotājām. Vijai Vētrai deja ir
dzīve un dzīve ir deja – nešķiŗamā kopībā.
Grūti ticēt, ka no vairākiem
dejas mākslas recenzentiem kāds
nebūtu uzrakstījis par Vijas Vētras jubilejas koncertu. Bet varbūt
tika noraidīts, jo, lūk, viens raksts
jau ir nodrukāts!
Paulīne Zalāne Vallena

DZĪVE KĀ
MŪŽĪBAS VĒJI
ŠALKDAMA PĀRI
MUMS IET
Pēc svelmoši karstās un
postošās vētras nedēļas atspirdzinošā svētdienas rītā Kalamazū Latviešu Apvienotās
draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces D. Koplandes
(Copeland) un Aprūpes daļas
vadītājas L. Grāmatiņas-Patton
aicinātas, Kapu svētku aprisē
draudzes dāmas nolika ziedus
pie katra Riversaides kapsētā
guldītā latvieša kapa. Bija sarūpētas 800 gladiolas, ik pa divi
ziediem noliekot uz katras kapu
kopiņas. Šo skaisto ziedu kultūru, kuŗu tik ļoti piekopj mūsu
tēvzemē, nu esam pirmo reizi
uzsākuši kapsētā, bet jau katru
gadu Mātes dienā esam apsveikuši dievkalpojumu apmeklējušās dāmas. Draudzes mācītāja
B. Puie-Wilson, aizlūdzot par
mūžībā aizgājušajiem, pieminēja arī savu māmuļu Viju
Puiķi, kuŗa, izcietusi izsūtījumu,
līdz pat mūžības slieksnim nebeidza cīnīties pret komūnistu
mūsu tautai nodarītajām pārestībām.Viņa savās dzejās attēloja
Gulagā pārdzūvoto, stāstīja pasaulei par cilvēciskām ciešanām.
Dzejolis Es zinu, kas ir Sibirija,
es zinu, kas ir bads kļuvusi par
visu represēto mantru.
Pāri par 70 kapu viesu dziedātos korāļus pavadīja draudzes
ērģelniece D. Koplande.
Ilze Šīmane
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Longinam un Kubilim – dzimšanas diena
Ticiet vai neticiet, bet 24.
jūlijā savu deviņdesmito dzimšanas dienu nosvinēja Longins
Laukmanis – tas elegantais,
dāmu aplidotais kungs no Anšlava Eglīša „Bezkaunīgajiem
večiem”, viņš ļoti patika Zuzannai, īpaši tad, kad to tēloja
Hilda Prince, un par to varējām
pārliecināties arī paši. Tas notika 1990. gadā Rīgā Nacionālā
teātŗa izrādē, kur Longina tēlā
dzīvoja Jānis Kubilis, un, ja
pavisam godīgi – deviņdesmito
dzimšanas dienu tikko kā
nosvinēja viņš. Anšlava Eglīša
veči nekādi veči nepavisam
nebija, par tādiem viņus vienkārši uzskatīja un nodēvēja jaunieši, un vecs nekad nav bijis arī
Jānis Kubilis – kādu gadu atpakaļ viņu satiku Nacionālā
teātŗa fuajē – stalts un elegants
kā arvien. Bija izveidojies tāds
rituāls, ka, ik jaunam gadam sākoties, aktieris man piezvanīja
un tad ilgi, ilgi runājām par
teātri, par vakardienu. Šogad

gan mūsu sarunai bija citāda
skaņa, jo no dzīves bija aizgājusi
viņa dzīvesbiedre – aktrise un
televīzijas režisore ar tādu ska-

Jānis Kubilis

nīgu uzvārdu – Lilija Daugaviete. pināja darboties Zviedrijā ar
Arī viņas māsa senāk bija aktrise uzvārdu Lapukina.
Elza Daugaviete, skatuves gaitas
Reiz Jānis Kubilis man sacīja:
iesāka Latvijā, bet pēc kaŗa tur- „Es ticu mākslai kā pacilājošam
un attīrošam spēkam.” Un taisni
tas dziļi atmiņā un sirdī iegūlies
no viņa tēliem, tajos skanēja
alka pēc labā, skaidrā, tīrā, kaut
arī kādreiz viņa varoņiem nācies
brist cauri dubļiem. Tāds bija
viņa Krustiņš Blaumaņa drāmā
„Pazudušais dēls”, taču arī viņā
kaisli pulsēja ilgas izrauties no
staignā purva, kuŗā iestidzis.
Tieksme pēc ideāla skanēja
Kubiļa tēlotajā Ģirtā Pakalnā
Harija Gulbja lugā „Viena ugunīga kļava” un Armīnā tā paša
autora lugā „Kamīnā klusu
dzied vējš”. Un kāda kopīga,
netveŗama stīga viņu saista ar
Laimoni Siliņu: arī Laimonis
tēloja Armīnu Harija Gulbja
lugā, kā viens, tā otrs bija Hamilkāra kungs I. Žamiaka lugā.
Šīm un citām Jāņa Kubiļa lomām piemita šis „pacilājošais
un attīrošais spēks”. Protams,

aktieŗa radītie tēli bija dažādi,
un te jāmin kaut vai Joske no
Blaumaņa „Skroderdienām”, ko
aktierim nācās tēlot pat trīs
iestudējumos, tad vēl Fičurs
F. Molnāra „Liliomā”, tad vēl…
Visas lomas nekādi nevaru
uzskaitīt, to ir ļoti, ļoti daudz.
Jānis Kubilis atgādina tādu kā
Raiņa tēloto tūkstošveidi, un
tomēr – pāri visam paliek tās
dvēseli apskaidrojošās stīgas,
kas dzīvo un nes augšup. No
skatuves gan Jānis Kubilis aizgāja diezgan sen, gandrīz pirms
divdesmit gadiem. Un noteicošais bija aktiera stingrā paškritika, viņš negribēja uz skatuves dzīvot kā vecīgs vīrs. Es
gan esmu pārliecināts, ka Kubilis varēja radīt vēl daudzus
spilgtus tēlus, bet viņš pats izlēma citādi. Aktieŗa dzimšanas
dienā atmiņā kavējos pie viņa
daudzajiem skatuves tēliem,
kuŗi neaizmirstas, kaut redzēti
tik sen.
Viktors Hausmanis

Dies saulīte atkal trīskrāsaina,
Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana.
Rainis
Mākslas mūzejs. Tam blakus
atsevišķā telpā tapa ekspozīcija
Gaŗezera Skautu un Gaidu mūzejam. Ar laiku Tautas Mākslas
mūzeja vadībā iekļāvās Osvalda
Grīna meita Astra Reveliņa ar
vīru Jāni, kuŗš vienmēr ir atradis labāko risinājumu mākslas
priekšmetu ekspozīcijai. Aizvadītajos gados Astra un Jānis ir

līdz Latvijas novadu 23 tautas
tērpiem, no daudzkrāsainiem
cimdu pāriem līdz latviešu
zemnieka dzīves veida atspoguļojumam maketos ar darba
rīkiem – šī ekspozīcija ik gadu
saista daudzus simtus apmeklētāju, it īpaši Gaŗezera skolu
jaunatni.
Otrs mūzejs, kuŗš ilgāku laiku

aktivitātēm, bija nepieciešams
atrast telpas, kur tos izstādīt. Ar
skautu bijušo vadītāju palīdzību
tika rasta iespēja izbrīvēt telpu
Kronvalda ēkā, kur skautu izstāžu darba vadītājs Richards
Rollis un skautu vadītājs Jānis
Zvaners iekārtoja ekspozīciju,
atspoguļojot skautu/gaidu aktīvitātes, jau sākot no 1917. gada.

Foto: Dzidra Tropa

Kas gan labāk sasaucas ar
Latvijas dabas trīs krāsu harmoniju kā šīs Raiņa dzejas rindas!
Latviešu centrs Gaŗezers Mičiganas pavalstī, ASV, ar šo
gadu ir pievienojies kopējai
idejai un atbalstam Mūzeju
nakts akcijai, saistot to ar zaļās
krāsas simboliku. Jo vairāk, kur
gan vēl ASV vidienē ir vieta ar
tik izteiktu zaļās krāsas dominanti un spēcīgām koku audzēm
Latvijai līdzīgos apstākļos. Lai
gan Gaŗezerā rīkotā Mūzeju
nakts gluži nesakrīt ar starptautiski rīkoto akciju maija
mēnesī, mums nav jājūtas apbēdinātiem, jo šī ir mūsu izvēle
par rīcības laiku pasākumam,
kuŗš tagad sasaucas ar vasaras
mācībām jūlija un augusta
mēnešos. Atcerēsimies arī pašu
galveno – Gaŗezerā latviešu sabiedrības rīcībā ir trīs ievērojami mūzeji, kuŗiem ārpus Latvijas pasaulē nav līdzvērtīgu.
Kā pirmo varam nosaukt O.
Grīna Tautas Mākslas mūzeju,
kuŗu Gaŗezerā pirms 40 gadiem
nodibināja trimdas latviešu
sabiedrībā plaši pazīstamais
daiļamata meistars/rotkalis
Osvalds Grīns. Vispirms ar Gaŗezera administrācijas atbalstu
vienā no vecas vasaras vidusskolas telpām tika iekārtota
neliela izstāžu vitrīna ar rotkaļa
O. Grīna rīcībā esošajiem tautas
daiļamata priekšmetiem. Laika
gaitā, pateicoties labvēļu un
tautas mākslas interesentu atbalstam un dāvinājumiem, šī
vieta izstādei izrādījās par mazu,
un 1972. gadā Gaŗezera administrācija atvēlēja telpu Kronvalda ēkas apakšējā stāvā, kur
tautas daiļamata priekšmetu
kollekcija guva lielāku ievērību.
Pēc Kronvalda ēkas otra stāva
izbūves uz jaunajām telpām
pārcēlās arī O. Grīna Tautas

Bērnu nometnes 1. Posma audzēkņi Gaŗezera Mākslas galerijā

panākuši tautas daiļamata
priekšmetu klāsta pilnveidošanu un paplašināšanu. Kad
uzbūvēja jauno Skautu/Gaidu
mūzeja ēku, Tautas Mākslas
mūzejs savā rīcībā ieguva ekspozīcijai blakus esošās telpas.
Tajās tika iebūvētas gaumīgas
vitrīnas, rodot iespēju izstādīt
vēl citus daiļamata priekšmetus
un to ekspozīcija rēgulāri tiek
papildināta un sistematizēta.
No miniatūras latviskas saktiņas

ir bijis zem viena jumta Kronvalda ēkā ar O. Grīna Tautas
Mākslas mūzeju un Mākslas
galeriju, ir pazīstams ikvienam,
kas pēdējos gados ir iegriezies
Gaŗezerā. Vispirms jau tiem,
kuŗi ir bijuši saistīti ar latviešu
Skautu/Gaidu kustību trimdā
un pēdējā laikā arī Latvijā.
Sākotnēji, uzkrājoties ievērojamam materiālu klāstam par
trimdas skautu un gaidu Lielajām nometnēm un vispārējām

Tā 1989. gadā Garezerā durvis
vēra latviešu trimdas Skautu/
Gaidu mūzejs. 2002. gada jūnijā
tika atklāta Skautu/Gaidu mūzeja jaunā ēka. Tajā unikālie
materiāli pilnībā atspoguļoja
Latvijas un trimdas skautu/
gaidu dzīvi. Bijušajam Skautu/
Gaidu mūzeja vadītājam Richardam Rollim pārceļoties uz dzīvi
Floridā, mūzeja vadību ir pārņēmušas Ilze Antone un Dace
Koplande.

Šogad Mūzeju nakts temai izraudzīto zaļo krāsu, kas simbolizē Latvijas mežu vērtības, nosvērtību un pastāvīgu atjaunošanos, vislabāk var attiecināt uz
skautu/gaidu mūžam možo garu,
tiem pastāvīgi sekojot zaļās
Āboliņa lapiņas un Baltās lilijas
zieda likumiem. Ar Skautu/
Gaidu mūzeja apmeklējumu
Gaŗezerā pārliecināsimies par
vērtībām, kas izglīto un atraisa
možumu ikvienā no mums.
Ar Gaŗezera Klinklāva Mākslas galeriju un tās vadītāju Līgu
Ejupi daudzi no mums ir jau
pazīstami. Ik vasaru, Gaŗezeram
esot Ziemeļamerikas latviešu
jaunatnes latviskās izglītības
centram, galerijas un tās vadītājas uzdevums ir iepazīstināt
jauniešus ar latviešu māksliniekiem un viņu izstādītajiem
darbiem. Galerijas fonds ar
katru gadu palielinās, jo tautiešu
rīcībā esošie un labi saglabātie
latviešu izcelsmes mākslinieku
darbi kā dāvinājumi galerijai
strauji papildina tās fondus.
Daudzus mākslas darbus galerijai ir dāvājuši paši latviešu
mākslinieki. Mums nākas pievienoties daudzu Mākslas galerijas labvēļu un mākslinieku
uzskatam par to, ka šī ir gandrīz
vai ideāla vieta, kur mākslas
darbiem būtu jāatrodas, lai
viņus saglabātu nākamajām
latviešu paaudzēm.
Šovasar galerijā ir izstādīta
latviešu mākslinieka Evalda Dajevska darbu izstāde, kuŗai darbus ir atlasījis viņa dēls Pēteris
Dajevskis. Ir patīkami apzināties,
ka E. Dajevska darbi, pirms tie
pārceļos uz pastāvīgu ekspozīciju
mākslinieka dzimtajā pilsētā
Liepājā, tiek izstādīti Gaŗezerā.
Ceram, ka neviens nebūs vīlies,
apmeklējot E. Dajevska darbu
izstādi Mūzeju naktī.
Vilnis Trops
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Radoši brīvs kā Dievs Tas Kungs
Šī gada galvenais kultūras
dzīves notikums Latvijā, kas sev
pakļāva visus citus, protams, bija
Dziesmu un deju svētki. Nākamais pēc nozīmīguma – Marka
Rotko mākslas centra atklāšana
Daugavpilī, kas mūsu mākslu
samēro ar pasauli un kuŗā tagad
varam mazdrusciņ ielūkoties šī
pasaules slavenā daugavpilieša
gleznotāja dzīvē un daiļradē. Tagad tikai Latvijā un nekur citur
Austrumeiropā ir apskatāmi viņa
darbu oriģināli, tiesa gan, aizlie-

nēti, kuŗus pēc pieciem gadiem,
kā tiek solīts, atkal samainīs ar
citām gleznām. Daugavpils cietoksnī, kas ar šī mūzeja izveidošanu ir atdzīvojies un ieguvis
jaunu elpu, starp pārējām mainīgajām ekspozicijām līdz 31. decembrim apskatāma arī mūsu
izcilā keramiķa Pēteŗa Martinsona darbu retrospekcija ar
nosaukumu „Spēles”.
Starp citu, tāpat kā Marks
Rotko arī Pēteris Martinsons ir
dzimis Daugavpilī, tikai latvie-

tis še nodzīvojis vairākus gadus
ilgāk. Viņš nav studējis keramiku, bet architektūru. Kļuvis
1962. gadā par paidagogu Rīgas
Lietišķās mākslas vidusskolā, ar
keramiķes Ritas Einbergas palīdzību Pēteris Martinsons apgūst keramikas noslēpumus,
studē latviešu tautas keramiku

Jānis Annuss modina sapņus

Pilsēta. 1993. gads. Māls

veidoti ar roku, ar askētiski konstruktīviem, tektoniski būvētiem
darbiem, ar apzīmētiem traukiem
un ar faktūru uzsvērumiem.
Tas viss liecina par Pēteŗa
Martinsona daiļrades plašo amplitūdu, nekas viņam nav svešs.
Visos materiālos – mālā, šamotā,
porcelānā – un visos keramikas
žanros viņš ir teicis savu vārdu –
kā praktiski pielietojamos traukos, tā dārza keramikā un dekorātīvās kompozicijās. Meistara
opusi apvieno tautas mākslas
tradicijas ar modernu izteiksmes
valodu un mūsdienīgām formām. Mākslinieka darbi nav
sajaucami ar kollēgu veikumu.
Visai iespējams, ka architekta
izglītība ietekmējusi viņa darbu
konstruktīvi racionālo formu
valodu. Mākslinieka radošo domu
neierobežo iemācītas klišejas,
viņu vadījusi iekšējā neatkarība
un cietais mugurkauls, kas nav
ļāvis padoties padomju varas
ierēdņu ideoloģiskajām prasībām. Pēteris Martinsons vienmēr
ir darījis to un tā, kā uzskatījis
par pareizu, kā diktējusi viņa
ideja. Meistars ir pakļāvies un
kalpojis vienīgi radošajai intuicijai. Māksla, precīzāk, – keramika, ir bijusi visa centrā. Tās
priekšā piekāpies viss pārējais,
arī „laba dzīve” un komforts.

(Ukrainā), Paņevežā (Lietuvā),
pat ASV, Turcijā un Ķīnā un
atnesuši Pēterim Martinsonam
neskaitāmas starptautiskās godalgas un prēmijas.
Lai cik ekskluzīva ir Marka
Rotko mākslas centra izveidošana, taču, salīdzinot amerikāņu gleznotājam veltīto ekspozīciju, kas ir izveidota ne no
kā, ar Pēteŗa Martinsona izstādi,
jānonāk pie domas, ka mēs
neprotam novērtēt savu mākslinieku izcilību. Vai mēs izveidotu līdzīgu mākslas centru
Pēterim Martinsonam? Vai nepieciešama skaļa pasaules slava,
lai saprastu, ka arī šis mūsu
keramiķis ir tikpat spoža zvaigzne pie latviešu un pat pasaules
mākslas debesīm kā Marks
Rotko? Tiesa gan, par viņa keramikas darbiem nemaksā tūkstošus un miljonus dolaru, kā
novērtētas Rotko gleznas pasaules mākslas tirgū – par keramikas darbiem pašos ietekmīgākajos izsoļu namos vispār
šādas cenas nefigūrē, taču tas
nebūt nemazina Pēteŗa Martinsona daiļrades ūnikālitāti.
Mūsu mākslas dzīvē svešā vārdā
apzīmētais mārketings vēl ir
gauži maz attīstīts. Ja tas būtu
prasmīgs un lietpratīgs un ja
mums „būtu tā naudiņa, kas guļ

Radošā brīvība ir vērtība, ko
nedrīkst nodot. Pēteris Martinsons savos darbos allaž rada citu
pasauli, gandrīz vai uzņemdamies Dieva Tā Kunga lomu. Šajā
pasaulē viņš ir kungs, kuŗš diktē
noteikumus un likumus. To pamatā ir garīgums, gara kultūra,
augsta vērtību sistēma, kas nav
sajaucama ar ikdienišķumu, ikdienības sēnalām. Ne sadzīve
kaut ko uzspiež mākslai. Māksla
ir pāri visam.
Viņa meistarība, īpašā formu
valoda, mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi ir padarījuši viņu
par vienu no slavenākajiem un
atzītākajiem latviešu keramiķiem
pasaulē. Kopš 1969. gada Pēteris
Martinsons piedalās starptautiskajās izstādēs, simpozijos,
semināros, meistardarbnīcās.
Tas viņam atvērušas robežas,
un tāpēc daudzi darbi ir tapuši
un glabājas ne tikai Latvijā, bet
arī Kečkemetā (Ungārijā), Valbžihā (Polijā), Poltavā un Ļvovā

jūras dibenā”, latviešu mākslinieka darbi nostātos blakus
citām pasaules mēroga slavenībām. Taču šķiet, ka pati
būtiskākā vaina ir mūsu pašapziņas trūkumā. Kad mēs
beigsim daudzināt par latviešiem kā par mazu tautiņu, kas
dzīvo kokos un maz ko vērta?
Kur ir mūsu lepnums?!
Manā ieskatā šis mūzejs būtu
nodēvējams par Marka Rotko
un Pēteŗa Martinsona mākslas
centru: šī gada 29. jūnijā latviešu
keramiķis centram uzdāvināja
visus izstādes darbus – 230
opusus, kamēr Marka Rotko
seši oriģināli ir deponēti tikai
uz laiku, droši vien maksājot
bargu naudu par īrēšanu, apdrošināšanu un apsardzi. Nav
runa par to, vai šādu centru
vajadzēja – protams, vajadzēja,
bet jādomā arī par mūsu
pašapziņu.
Teksts un foto:
Māris Brancis

Pie jūras

Tikai desmit dienas jūlijā galerijā „Daugava” bija skatāma
Jāņa Annusa (1935-2013) piemiņas izstāde.
Personālizstādei Rīgā mākslinieks gatavojās vairākus gadus,
bet vienmēr kaut kas kavēja. Arī
kataloga izdošana vilcinājās. Pa
to laiku „Daugavas” vadītāja Anda
Treija sadomāja un kinorežisore
Ilona Brūvere paspēja uzņemt
filmu „Jānis Džons Annuss. Projekcijas”, kas pirmizrādi piedzīvoja pagājušajā gadā. Tagad to
jau vairākkārt rādījusi Latvijas
televīzija, filmu varēja skatīt arī
izstādes laikā galerijā.
Filma lieliski atklāj mākslinieka
personības sarežģīto raksturu,
atmosfairu, kādā viņš dzīvoja pēdējos gados Leipcigā, iepazināmies ar viņa dienas ritējumu, ielūkojāmies viņa darbnīcā, ieklausījāmies stāstījumā par tēvu Augustu Annusu, dzirdējām viņa pārdomas par mākslu. Jānis Annuss,
piemēram, atzinās: „Ja es nezīmētu
figūras, es nevarētu gleznot” vai:
„Mākslinieks modina sapņus”.
Laikam sapņotājs viņš ir, to
saka ik glezna, kas bija skatāma
izstādē. Tās gan nav datētas, tāpēc nevar pateikt, kad tās gleznotas, un nav īsti iespējams atskārst
daiļrades attīstību. Skaidrs tomēr
ir viens – Jāņa Annusa temas un
rokraksts gadu gaitā nav pieredzējušas spēcīgas maiņas. Kam
pieķēries, tam palicis uzticīgs.
Skatoties Jāņa Annusa romantisku noskaņu pilnās gleznas, šķiet,
ka esi liecinieks pasaules radīšanas aktam. Zeme vai klintis ceļas
no kādām neaptveŗamām dzīlēm,
no bezgalīgiem bezdibeņiem ce-

ļas augšup magma, liesmas, tvaiku
un dūmu mutuļi, gaismā veļas
mākoņi, brīžiem aizklājot zilās debesis. Viss verd un vārās. Ne mirkli
nav apstājas. Mākslinieks tik tvēris mirkli šajā radīšanas procesā.
Varētu domāt, ka kaut kas tāds
notiek uz citas planētas vai varbūt
pat attēlota Visuma veidošanās sarežģītā gaita, bet, nē – gleznu nosaukumi liecina – tepat vien uz šīs
pašas zemītes tas notiek, Italijā,
ja jau autors devis konkrētu vietu
vārdus – „Pludmale Sicīlijā”,
„Villa Hadriana”.
Katalogā pāris pievienotie zīmējumi atklāj, kā mākslinieks iedomājas zemes augšanu. Ar taisnām
līnijām Jānis Annuss būvē klinšu,
kalnu un ieleju struktūras, it kā
ļauj ielūkoties dzīļu dzīlēs, pašā
rašanās procesā. Uguns un dūmu
verdošie mutuļi parādīsies vēlāk,
gleznā, kad pāri kartonam vai
audeklam plānā kārtā klāsies
eļļas krāsas, smalki sabalsojot
zilā, zaļā, sarkanā, brūnā un
pelēkā sīksīkas tonālās nianses.
Dažviet gleznā parādīsies arī
cilvēku stāvu punktiņi, kas ir tik
tikko samanāmi, liekot apjaust
notiekošā grandiozos apmērus.
Un tad šķietas, ka Jānis Annuss
blakus tam, ka uzbur pasaules
vai pat Visuma mūžīgo augšanas
un veidošanās gaitu, atklāj arī
laika neizmērojamās, bezgalīgās
dimensijas. Diez, vai tā izskatījās
mūsu zeme tās pirmradīšanas
brīdī, kad vēl laiks nepastāvēja
un nekā nebija? Skaidras atbildes
nebūs, bet Jānis Annuss liek mums
noticēt, ka tās tas patiesi bijis.

Maisveidīgais. 1970. gads. Māls

un tad rada savu keramikas valodu, ko nevar sajaukt ne ar
vienu citu.
„Spēles” ir ļoti plaša un visaptveŗoša izstāde, kas atklāj Pēteŗa
Martinsona daiļradi no pašiem
pirmsākumiem 1963. līdz pēdējiem darbiem 2012. gadā, tātad
sniedz pilnīgu priekšstatu par
viņa meklējumiem un sasniegumiem, atradumiem un interešu
loku 50 gadu gaŗumā. „Keramika
ir visa mana dzīve”, izteicies pats
meistars. To apliecina 230 darbi,
to skaitā arī zīmējumi (pareizāk
būtu teikt 230 nosaukumi, darbu
ir savi pieci desmiti vairāk, ja
uzskaita katru vismazāko veidojumu, kas ietilpst lielākā darbā
kā neatkarīga, bet neatņemama
sastāvdaļa).
Izstāde atgādina par pirmajiem
virpotajiem traukiem, par skulptūrāliem apjomīgiem tēliem, darinātiem no māla plastiem, par
sižetiskiem ciļņiem, sastopamies
Māris Brancis ar traukiem, kas no plastiem
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RĪGA VASARAS OMĀ
Pēc Dziesmu svētku tautiskā
uzbangojuma, rīdzinieki mēdz
pamest savu pilsētu tūristu ziņā.
Jūlija vidū latviešu sabiedrībā
vēl paburbuļoja kritika par noslēguma koncerta iespaidīgo
gaŗumu, kā arī par to, ka programmā nebija likta Raimonda
Paula „Manai dzimtenei”. Bet
tie bija tikai mazi burbulīši,
vairums latviešu apliecināja, ka
svētki viņus pacilājuši un aizkustinājuši. Savas domas izteikuši laikrakstos un tīmeklī, viņi
devās meklēt mieru laukos.
Vecpilsētā nu ieskanējās košs
valodu sajaukums: dominēja
angļu un skandinavu, bet neizpalika arī Vidusjūras un Tālo
Austrumu skaņas. Un, protams,
slavu.

priekšu. Kas šo prieka vāģi
stūrē, – nav zināms.
Vispār, Vecrīga vasaras mēnešos pārtop lielā un kustīgā tūristu bistro. Katrā brīvā stūrītī,
katrā senatnīgo namu pagalmā
izlikti galdiņi, kur par naudu
var pasēdēt saulītē, atspirdzināties un laiski noskatīties gaŗāmgājējos, kas īsās biksēs, sandalēm kājās, mugursomu plecos,
fotoaparātu rokās, klejo gaŗām,
pētīdami kafejnīcu ēdienkartes.
Dažs apmaldījies burto ielu
plānu; vienīgi ķīnieši skaidri
zin, kurp jāiet, sekodami savam
vadonim, kas soļo pa priekšu ar
augsti paceltu karodziņu. Aiz
Pēteŗbaznīcas un arī Līvu laukumā pacietīgi sēž dzintara
kreļļu, rakstītu cimdu un ādas

arī ēdienkartes, starp kuŗām
dažas ir visai asprātīgas. Piemēram, restorāns Key to Riga,
par spīti angliskajam nosaukumam, lepojas ar latvisku
ēdienkarti, kuŗā tiek piedāvāti
tādi gardumi kā: „Bučošanās
kunga dārza lapenē” (mazsālīta
laša šķēlītes ar lapu salātiem),
„Madāma sarkanos brunčos”
(asinsdesa ar brūkleņu ievārījumu) un „Šāviens Doma laukumā” (pelēkie zirņi ar speķi).
Kā jau varam iedomāties,
jūlija vidū Rīgā maz kas notiek
mākslas un kultūras jomā. Aktieŗi un mūziķi atvelk elpu.
Tomēr arī šajā laikā gadās, ka
aizjūras ciemiņi kļūst liecinieki
saistošiem pasākumiem. Par
tādu jāuzskata „Lido” restorānu
īpašnieka Gunāra Ķirsona jaunā veikala un ēstuves atklāšana
Purvciemā. Lai izrādītu savu
nule uzcelto gaiši dekorēto
„Ķirsona māju” Stirnu ielā 32,
viņš 17. jūlijā bija ielūdzis ap 70
viesu – Rīgas Domes locekļus,
uzņēmējus un sabiedrībā pazīstamus ļaudis – tos dāsni pacienādams un iepriecinādams
ar izklaidējošu programmu.
Par to gādāja Nacionālā teātŗa
aktieŗu grupa Voldemāra Šoriņa
vadībā, kā arī dziedonis Andris
Daņiļenko mūziķu kapellas
pavadījumā. Skanēja kuplejas
un, mājas tēvu slavēdami, parādījās arī literārie tēli Ķencis un
Ābrams. Pats Ķirsons – augumā
neliels, bet cilvēks ar apsveicamu vērienu un koši raibu
kakla saiti – daudz nerunāja,
„Suitu sievas”: aktrises Zane Jančevska, Indra Burkovska un Dace bet ļāva ciemiņiem priecāties
Bonāte iepriecina Ķirsona viesus

„Ķirsona mājas” veikalniece pie desu klāsta

vienīgā visā Rīgā. Būšot komēdija ar nosaukumu „Vīramāte”.
Lieliski! Bet kad apsēdāmies pie
galda romantiski krēslainajā pagraba telpā, mēs ar sievu mazliet
satrūkāmies ieraudzījuši nišā
mums blakus prāvu apzeltītu
Staļina portretu. Turpat, statujas formā, uz mums noraudzījās
arī Ļeņins. Arī pretējā siena bija
izgreznota ar komūnistu dižvīru
reljefiem, un uz galda lampiņu
abažūriem kvēloja sarkanās
zvaigznes. Pārlaidām skatu publikai. Tā likās gluži normāla. Ap

30 skatītāju – jādomā, latvieši –
pie galdiņiem mierīgi iebaudīja
kokteiļus un vakariņas. Vai telpas dīvainais dekorējums viņos
neizsauca kādas drūmas atmiņas? Vai varbūt saldu nostalģiju?
To nevienam nepavaicājām.
Komēdija bija uzjautrinoša un
latviska, galvenajā lomā dzirkstīja Inta Tirole. Bet mums,
sēžot blakus Staļinam, brīžam
likās, ka paši spēlējam kādā
sirreālā komēdijā. Viss notiek!
Vilnis Baumanis

Dace Micāne Zālīte

Kad latvieši,
paciemojušies Latvijā,
aizbrauc atpakaļ uz
savām mītnes zemēm
Izdzisuši ugunskuri,
Taureņi aizlidojuši.
Viņi te bija –
Kā līgavu Latviju
Noskūpstīja.

Ripojošais alus bārs

Tā ir publika, kas izkāpusi no
tūristu kuģiem un busiem, klaiņo pa Vecrīgas šaurajām ieliņām, apbrīnodama senos mūŗus,
maz ko zinādama par latviešu
likteņiem šajā vācu dibinātajā
pilsētā. Vecākie iesēžas Doma
laukuma vaļējā tūristu mikrobusiņā, vai varbūt pat salīgst uz
divriteņa sēdošu puisi – rikšu,
kas viņus cienīgi izvadā pa
tuvāko apkārtni. Jauneklīgāki
priekotāji sasēžas ripojošā alus
bārā ap galdu. Baudot no kausiem un omulīgi tērgājot, viņi
līdztekus min pedāļus, liekot
braucamajam kustēties uz

nieciņu pārdevēji, bet tūristu
straume plūst tiem gaŗām. Kāds
pusaudzis uz stūra iepūš saksofonā, cerēdams, ka gājēji iemetīs divdesmit santīmu cepurē.
Drusku tālāk tāpat pelnās divas
jaunas mūziķes, vijolniece un
akordeoniste, spēlēdamas klasisku čigānu gabalu, nemaz
nebēdādamas par to, ka sācis
smidzināt lietus. Vasaras lietutiņš Rīgā nevienu neuztrauc.
Krodziņu un restorānu nosaukumi – ja tie ir latviešu
valodā – allaž šķiet rakstīti pareizā, pārbaudītā formā; laikam
to pieprasa likums. Iepriecina

un apbrīnot vitrīnās izlikto
desu, šķiņķu un kūpinājumu
pārpilnību. Viņš solīja izstādīto,
bez sintētikas ražoto pārtikas
klāstu katru dienu pilnīgi atjaunot; nekas netikšot veikalā
turēts ilgāk par vienu dienu. Lai
neviens par to nešaubītos, viņš
visu vitrīnās izstādīto bagātību
izdalīja viesiem, kas aizgāja
mājās, nesdami kules ar smaržīgiem desu luņķiem un svaigi
kūpinātas gaļas krājumiem.
Meklējot izklaidēšanos, atklājām, ka Vāgnera ielas teātŗa
klubā „Austrumu robeža” reklamējas izrāde – droši vien

Vecajā rijā ugunij
Krāsnī acīs ieskatījās,
Rudzu maizi cepa no māla un
Krūtis ar kadiķi
Apsvētīja.
Pīlādzi noglauda,
Kuŗš nosarcis viņus
Pavadīja.
Izdzisuši ugunskuri,
Taureņi –
Aizlidojuši.
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Ojārs Celle
Šī vasara
ieies Latvijas
vēsturē kā
viena no košākajām,
kādu mūsu
zeme un tauta savos mūžos piedzīvojusi. Protams, lielāko pacēluma gaisotni
deva 25. Vispārējie Dziesmu un
15. Deju svētki, kas veselu
nedēļu ar lieliskiem priekšnesumiem krāšņoja Rīgu. It
sevišķi atcerēsimies varenos
deju uzvedumus un noslēguma
koŗu un orķestru kopkoncertu.
Tas kopumā bija ļoti, ļoti liels
un vajadzīgs saviļņojums no
pelēcīgās ikdienas un nebeidzamās vaimanāšanas par trūkumu un nabadzību, kuŗā tauta
nonākusi un neba jau tikai savas
vainas dēļ. Vērojot lielo svētku
dalībnieku gājienu, kas sākās
svētdienas rītā un turpinājās vēl
pēcpusdienā, tas tomēr man
atstāja sajūtu, ka šie ir nevis
jaunatnes, bet vidējās paaudzes
svētki. Dalībnieku vidū dominēja tie, kuŗiem jau pašiem ir
bērni vismaz pusaudžu gados,
bet šie bērni bija mazākumā.
Vai vēl pēc 20 gadiem tie būs
jau galvenokārt vecākās paaudzes svētki, ja tautas novecošana turpināsies? Dominējošā
paaudze šajos svētkos bija paši
ļoti jauni, kad sākās dziesmotā
revolūcija, kad atdzima mūsu
valsts. Bet pēdējos gadu desmitos viņi nav papūlējušies izaudzināt skaitliski tikpat kuplu
pēcnācēju paaudzi. Robi arī
izplēsti, no tautas miesas tik

LATVIJAS GAIŠĀ VASARA
daudziem Latviju pametot un
dodoties laimi meklēt svešās
malās.
Būtu jānovēl, lai tie, kas ar
milzīgu enerģiju un apņēmību
pēdējos piecos gados veidoja
šos fantastiskos svētkus, turpmāk ar enerģiju un apņēmību
gādātu arī par mūsu tautas
vairošanu, lai tauta ar līdzīgu
apņēmību un spējām varētu
gatavoties 30. Dziesmu svētkiem.
Šajos svētkos jāpiemin svētku
Goda diriģents, simtgadnieks
Roberts Zuika – pēdējais mochikānis no tās kultūras paaudzes, kas Staļina terrora atgriešanās draudu ēnā 1944./45.
gadā atstāja Latviju. Roberts
Zuika ir simbols paaudzei, kas
savu tautu un zemi karsti mīlēja, bet nespēja savu sirdsdegsmi tai dot, to liedza ilgā
okupācija.
Manāms lēns virtuālās Latvijas uzplaukums. Tik plaši, kā
no visas pasaules latvieši piedalījušies šajos svētkos, vēl
nekad nebija noticis. Un šos
svētkus elektroniski translēja 69
valstīs pasaulē. Modernie saziņas līdzekļi latviešiem svešumā dod lielas iespējas palikt
kontaktā ar Latviju, virtuāli
turpināt dzīvot tai līdzās.
Šī vasara mūs iepriecinājusi ar
vēl vienu lielu sasniegumu.
Latvija tiek aicināta pievienoties
eirozonai, kļūt par pasaules
otrās lielākās monetārās sistēmas dalībnieci. Kaut lielākā
tautas daļa par to nemaz nav
iepriecināta un mīl savu latu
vairāk, dzīves reālitāte liecina,
ka, paejot eiro paspārnē, Latvijai

dzīve būs daudz vieglāka un
bagātāka. Ar šo soli mēs būsim
pēc nākamā gada 1. janvāŗa
pilnīgi pievienojušies Eiropas
serdes kopībai, kaut vienmēr
paliksim Eiropas austrumu
robežvalsts.
Sakarā ar drīzu eiro ienākšanu
Latvijā atkal sarosījušies daži no
norietējušo polītiķu grupas. Jau
labu laiku Jaunups un citi, Einārs
Repšes un viņam tuvu stāvoši ļaudis līdzina ceļu jaunai partijai,
ar kuŗu viņš cer atgriezties Latvijas polītikā nākamajās Saeimas
vēlēšanās. Pavisam nesen pēkšņi
parādījās ziņas, ka arī Ainārs
Šlesers nākšot atpakaļ ar lielu
vērienu – nākošajos piecos gados Latvijai tikšot sagādāti 20
miljardiem lieli eiro ieguldījumi, būšot liels saimnieciskais
izrāviens. Vēriena Šleseram nekad nav trūcis. Viens no viņa
ieviestajiem pasākumiem ir bijis vilināt uz Latviju no austrumiem turīgus cilvēkus, lai tie te
iegādājas īpašumus par prāvām
naudas summām, pretim iegūstot tiesības kļūt par Eiropas
Savienības rezidentiem. Tas ir
ienesis miljoniem latu, bet maz
no tā ir ticis ieguldīts saimniecībā. Rezultātā gan cēlušās
īpašuma cenas Rīgā un Jūrmalā,
un parādījušies pat daži ķīniešu
projekti veidot Latvijā savas
apmetnes. Šlesers to saredz kā
iesākumu veiksmes stāstam un
tam tad pievienošot jaunu soli
lielu miljardu piesaistīšanā. No
tā veidošoties Latvijā kaut kas
līdzīgs Singapūrai vai Honkongai, kas daudzos gadu desmitos
ir veiksmīgi attīstījušās un kļuvušas par iespaidīgiem saim-

J AU N A G R Ā M ATA

Ilmārs Rumpēters. Grafiku reprodukcijas.
Izdevējs – apgāds VESTA-LK, "Laika Grāmata."
Ritas Laimas Bērziņas ievads.
Grāmatas cena ASV un Kanadā $30, ieskaitot
iesaiņošanu un pasta izdevumus. Samaksu sūtīt: Ilmārs
Rumpēters, 22D Robin St., Manchester, N.J. 08759
Latvijā – Jāņa Rozes un Valtera un Rapas grāmatnīcās

Pirmās atsauksmes par grāmatu
"Līnija ir Ilmāra Rumpētera alter ego, viņa labais gariņš, kas iztulko
mākslinieka priekus, laimes stundas un sērīgas noskaņas acīm
skatāmā veidolā. Tagad Laika redakcijā tapusī un Jelgavas tipogrāfijā
perfekti iespiestā grāmata priecēs mākslas cienītājus."
Mākslas maģistrs
Māris Brancis
"Erotiskākā grāmata, kādu man pēdējā laikā nācies pārlapot..."
Ligita Kovtuna
"Debess zilā krāsā, gluds un
spožs kā smalkākais zīds – šāds
ir vāks Ilmāra Rumpētera tikko
iznākušajai grafiku reprodukciju
grāmatai. No vāka mani uzrunā
forma, kas atgādina putnu. Putnam ir acs un aste, bet savā viducī tas glabā kādu apaļu, bezgalīgu visumu. Grāmata, kas drukāta uz viselegantākā, gludākā
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krītpapīra, katra no savām turpat
vairāk nekā 200 lappusēm atklāj
man vienu, reizēm melnbaltu,
bet pa lielākai daļai košās krāsās
darinātu grafiku. Katrs darbs ir
noapaļots, sevī pilnīgs. Tas neizplūst pustoņos vai netiecas prom
no mana redzesloka. Rumpētera
darbi izaicina skatītāja fantāziju,
emociju gammu. Katra grafika ir

pārsteigums, vārdos neaprakstāms brīnums. Viņa košo krāsu
veidojumi ir trāpīgi, tomēr vārdos
neaprakstāmi – tātad abstrakti.
Tiem ir sakars ar mīlestību, kuŗu
manai iztēlei vislabāk raksturojis
Imants Ziedonis: „Mīlestība tā
kā zibens nāk – atnāk, balta
uzliesmo un nosit.”
Māra Celle

nieciskajiem centriem.
Pagaidām Šlesera redzējums –
piesaistīt tūkstošus ieguldītāju
un studentu Rīgai un ar viņu
palīdzību veidot starptautisku
biznesa centru ar daudz un
dažādu tautību līdzdalību – ir
pasniegts „gaisa pils” formā,
kam nav nekāda nopietni izstrādāta saimnieciska plāna.
Šlesers neapšaubāmi ir spējīgs
un darbīgs cilvēks ar ievērojamiem finananciāliem iekrājumiem. Viņš, un tāpat Repše,
vēro, ka pašreizējā polītiskā
noteicēja, koalicija, kuŗas centrā
ir Vienotība ar Dombrovski kā
līderi, pašvaldību vēlēšanās
mazliet sagrīļojās un daļēji
zaudēja savas vadošās pozicijas.
Rīgā tā spēja tikai kā trešais
spēks ieiet pašvaldībā – aiz
Saskaņas centra/Gods kalpot
Latvijai un Nacionālās apvienības. Provincē uzplauka vispārējie lokālie polītiskie veidojumi. Tos tagad Repše un arī
Šlesers saredz kā konkurentus
Vienotības dominācijai un iespēju visus konkurentus vienot
kādā jaunā polītiskā veidojumā.
Ap Repši ir sapulcējušies daudzi
Latvijas biznesmeni.
Šīm izteiktajām Vienotības
grūtībām – noturēties kā spēcīgākajai polītiskajai partijai –
pamatā ir nesenā krize, kuŗas
laikā Starptautiskā Valūtas
fonda, Pasaules Bankas un Eiropas naudas interešu diktātā,
Dombrovskis ieviesa drastiskus
soļus financiālā stāvokļa saglābšanā Latvijā, kas par piekto daļu
samazināja Latvijas turību, ko
tā tikai lēniem soļiem atgūstoties
ir pārvarējusi. Pasaules polītiķi
un novērotāji bija pārsteigti, ka
Dombrovskis un viņa Vienotība
šādā situācijā tomēr pie varas
noturējās, kaut arī tā lielu daļu
no savas populāritātes ir zaudējusi.
Ir atklāts jautājums, vai Šlesera
un Repšes manevri vedīs pie
tādiem panākumiem, kā viņi to
ir iecerējuši. Dombrovska apdomīgā un piesardzīgā polītika,
kuŗas turpinājums sola ieturētu, bet drošu progresu nākotnē, iespējams, paliks uzvarētāja. Katrā ziņā, ieiešana eiro
zonā un lielāka stabilitāte, kas
līdz ar to ir sagaidāma, pavērs
arī jaunas iespējas kādiem citiem rīkoties straujāk un neapdomīgāk. Kā Repše, tā Šlesers
pagātnē ir šādas tendences izrādījuši, kaut arī ne ar tādām
sekmēm, kā viņi paši cerēja un
sludināja.
Homoseksuāļu kopība savukārt priecājas, ka pasaule kopumā lēnām atzīst viņu tiesības
dibināt viendzimuma laulības.
Jāpabrīnās, kā pasaule nedaudzos gadu desmitos ir mainījusies. Laulība, kas gadu simtiem, pat tūkstošiem, ir bijusi
cilvēces pamatkodols, palīdzējusi likumīgā vīrieša un sievietes savienībā radīt jaunas paaudzes, uzturēt civīlizācijas
kontinuitāti. Viendzimuma laulības šādam nolūkam neder, jo
pēcnācējus nespēj piedāvāt.
Labākā gadījumā tās varētu
aizņemties bērnus, kas ienākuši
pasaulē ārpus viņu ģimenēm.
Taču tradicionālā laulību jēga

šādus viendzimuma pārojumus
neietveŗ. Īstenībā vajadzība
tradicionālo laulību izpratni
korriģēt ir materiālistiskie motīvi partneŗu apdrošināšanas,
mantas pārmantošanas un
līdzīgos jautājumos radušies
nolūki. Ļoti daudzas ģimenes
šolaik izvairās no laulībām,
uzskatot tās par lieku formālitāti. Lai arī kā no paaudzes
paaudzē mainās cilvēces gaitā
iemantotās tradicijas, laulību
vārda saistīšana ar viendzimuma sakariem tradicionālā
sabiedrībā šķiet pretrunīga ar
paša šī vārda jēdzienu.
Planētas sasilšanas procesā
mainās laika apstākļi arī Latvijā,
jo arī tie ir globālo apstākļu
ietekmē. Pēc vēlas un ieilgušas
ziemas un auksta pavasaŗa,
pēkšņi auksto laiku nomainīja
pavasarim nepiemērots karstums. Novēlotais pavasaŗa
izplaukums forsētā veidā dabā
izpaudās ar nepiedzīvotu straujumu, ko jūlijā atkal nomainīja
pērkona negaisi, lietus gāzes un
atdzišana. Vēl nav ne tuvu
augusts, bet labība gatavojas, un
ražas ievākšanas laiks sācies pat
agrāk nekā parasts. Ražas būšot
labas, bet neaizsniegšot pagājušā
gada rekordus.
Mākslīgi apturētā inflācija –
lai Latvija spētu iekļauties visos
eirozonas noteikumos un nākamā gada 1. janvārī reāli kļūtu
eiro valūtas valsts – tuvojas
beigām. Cenu pieaugums dažādos veidos uzplauks jau šajā
un nākamajā ceturksnī, bet īsti
uzmāksies mums nākošgad.
Protams, nav vairs Pareksa
bankas. Zviedru banku konservātīvisms un piesardzība bremzēs karstgalvjus. Taču tikai
polītiski saprātīga un saimnieciski lietpratīga valdība ir
Latvijai vajadzīga, nevis jauna
spekulantu un machinātoru
uznākšana, kas agri vai vēlu
noved pie jaunām nepatikšanām. Vajadzīga saimnieciskā
polītika, kas veicina eksportu,
naudas uzkrājumus ģimenēm
un visai sabiedrībai un neaizraujas ar jaunu parādu taisīšanu.
Pasaules saimniecība ekonomiski attīstītajās valstīs ir nonākusi sava veida stagnācijā un
piesardzīgā nākotnes plānošanā. Arvien asāk izjūtama
konkurence izejvielu tirgū, kas
gandrīz garantē, ka turpināsies
inflācija, ar ko būs nemitīgi
jācīnās. Tikpat lielas galvas sāpes turpinās sagādāt bezkompromisa cīņa ASV starp demokratu un republikāņu ekstrēmiem spārniem, kas neļauj
atrisināt ASV iekšējās fiskālās
problēmas. Tās savukārt atsaucas uz visas pasaules naudas
lietām.
Varu vēl piezīmēt, ka Latvijā
lēnām turpina samazināties
bezdarbs, mazliet piestājusi
straujā emigrācija. Līdz ar to
uzlabojas valsts saimnieciskais
stāvoklis un tautas labklājība.
Taču Latvijas turpmākā attīstība
nebūs viegla, jo pašreizējais
stāvoklis Eiropā un pasaulē
neveicina to, kas Latvijai ir
visvairāk vajadzīgs – atvērts un
atsaucīgs eksporta tirgus.
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Window on Eurasia: Baltic Countries Take Another Step toward
Pols Goubls
Railroad Independence
(Paul Goble)
Staunton,
July 25 – Lithuanian railways this week
signed contracts to replace Russian
standard
width tracks
(1520 mm) with European width
tracks (1435 mm) between
Sestokai and Marijampole, a
project that represents the latest
step toward railroad independence for the Baltic countries.
Until now, most but not all of
the tracks in the Baltic countries
have been Russian width, something that eases transportation
between them and the east but
means that trains have to shift
wheels in order to move westward. But by 2020, if current EU
plans are realized, the main northsouth line in the Baltics will be
European, not Russian width.
That will mean that the Baltic
countries will be more integrated
into the European system and

more independent from the
Russian one, although there
remain two important reasons to
think that even after that change
is made, it will not be as complete as some reports this week
have suggested.
On the one hand, this shift in
gauge involves the north-south
route and not the east-west one
because the three Baltic countries and the EU are likely to
continue to use the broad gauge
track in that region for trade
between the Russian Federation
and Asia and the countries of the
European Union.
And on the other, the Russian
government is pushing hard for
the expansion of broad gauge
tracks to Riga and into Slovakia
and Austria, something that
could reduce traffic and traffic
revenues elsewhere and cause
one or more of them to drag out
the EU-backed program – which
is certainly something Moscow
would like to see happen.
But whatever happens, Estonian,

Latvian and Lithuanian officials
are likely to continue to take part
in the Council for Rail Transport
of CIS States, a body that organizes cooperation across the
region and the only major CIS
initiative the Baltic states have
participated in since recovering
their independence in 1991.
Yesterday, the “Railway Gazette”
reported that Lithuania’s LG rail
company had signed contracts to
extend the European standard
gauge tracks from the Polish border to Marijampole.
The latest part of the EU’s Rail
Baltica project to create a European standard gauge line through
the Baltic countries, the Lithuanian
effort to build 27.5 km of new
tracks an replace 28 km of Russian
standard line, is expected to take
about two years to complete, the
railway newspaper said.
The Rail Baltica project calls
for the creation of a seamless
European standard roadbed
from Tallinn in Estonia through
Latvia and Lithuania, bypassing

the
Russian
Federation’s
Kaliningrad Oblast, to Warsaw,
Poland. It is expected to cost
about two billion US dollars and
will be financed through the EU
Trans-European
Transport
Networks (TEN-T) program.
The first segment of this project
was in Estonia and involved a
shift to the European standard
width on the 66 km of track
between Tartu and Valga on the
Latvian border. Lithuania’s segment is scheduled to be finished
in 2015, and Latvia’s upgrades
completed in the same year.
Oddgeir Danielsen, Director
of the Nordic Dimension
Partnership on Transport and
Logistics points out that “railway
infrastructure planners need to
stop fixating on national borders,
and start to see the big picture”,
and argues that if they do, they
will recognize the complexities
of what is at bottom a political
project.
The Baltic countries, he says,
use the Russian tracks to handle

cargo to and from Russia and
Asia, and this is a great market
benefit for them since in the railway business the money comes
from cargo, not passenger traffic.
But the Rail Baltica project at
least so far appears to be more
about less profitable passenger
links.
That being the case, he and
other experts suggest, the three
Baltic countries are likely to want
to retain their Russian gauge
tracks on east-west routes and
possibly even welcome after the
Rail Baltica project is finished,
the construction of a new highspeed Russian gauge track from
the Russian Federation to Riga.
They will have all the more
reason to do so if Moscow is successful in building a broad gauge
track as far west as Vienna, a
project that would dramatically
shorten transit times to and from
Asia and for which Russia,
Ukraine, Slovakia and Austria
agreed in April 2010 to conduct
a feasibility study.

Divas piedzīvojumiem bagātas nedēļas Latvijā
Jūnija vidū uz Latviju devās
Amerikas Latviešu apvienības
rīkotā “Sveika, Latvija!-XXIX”
grupa. Programma tika uzsākta
1997. gadā. Ceļojums, ko organizē Anita Juberte, ir divu nedēļu
brauciens, kas rīkots latviski
runājošiem ārzemju jauniešiem
no 12 līdz 15 gadu vecumam. Šogad
ceļojumā piedalījās 23 jaunieši
(20 no ASV un trīs no Austrālijas)
un četri audzinātāji, kas kopā ar
koordinātori Latvijā Anitu Ozolu
apceļoja visu Latviju.
Liela daļa no grupas ceļoja kopā
no Čikāgas O’Hare lidostas, bet ceļojuma sākumpunkts Latvijā bija
Rīga. Grupa no Čikāgas satikās
lidostā ar Austrālijas dalībniekiem
un Amerikas jauniešiem, kas jau
bija Latvijā, un visi braucām uz
viesnīcu Radi un Draugi Vecrīgā.
Nākamajā dienā dalībnieki ar
gīdu izsoļoja Vecrīgas skaistās
bruģētās ielas, uzzinot daudz par
pilsētas vēsturi un architektūru,
tad Okupācijas mūzejā jaunieši
apmeklēja izstādes par Otro pasaules kaŗu un PSRS okupācijas
laikmetu. Pēc fotografēšanās Pēteŗa baznīcas tornī dalībniekiem
bija iespēja atdalīties no grupas,
lai pavadītu laiku ar radiniekiem.
Tie, kuŗi to nedarīja, pavadīja
laiku, pastaigājoties pa parkiem,
braucot ar kuģīti pa pilsētas kanālu un iegādājoties suvenīrus.
Pēc vakariņām visa grupa satikās viesnīcā, kur audzinātāji Pauls
Berkolds, Maira Galiņa, Zinta
Līduma un Aleksis Dankers vadīja vakara sanāksmi. Šādas sapulces notika katru vakaru, lai
dotu jauniešiem iespēju rakstīt
savās dienasgrāmatās, pārrunāt
jaunus vārdus, ko tajā dienā bija
iemācījušies, un uzzināt par nākamās dienas aktīvitātēm.
Nākamajā rītā grupa viesojās
avīzes Laiks redakcijā, tad devās uz
Raiņa un Brāļu kapiem un Dziesmu
svētku estrādi Mežaparkā, kur
darbinieki jau cītīgi gatavoja skatuvi Dziesmu svētku noslēguma

koncertam. Katram dalībniekam
pirms ceļojuma sākuma tika piešķirts temats, par ko jāraksta referāts, un katrs savu referātu attiecīgajā vietā nolasīja. Par laikrakstu Laiks, Raini, Dziesmu svētkiem un Sveika, Latvija! tūres pārējām piestātnēm jaunieši ieguva
papildu informāciju uz vietas.
No Mežaparka izbraucot, grupa
teica ardievas Rīgai un brauca uz
Siguldu un slaveno bobsleja trasi,
kur pasaules klases skeletonists
Tomass Dukurs stāstīja par savu
pieredzi. Dalībnieki ar lielu interesi uzklausīja olimpiskā atlēta
vārdus un uzdeva daudz jautājumu.

Lēnām slīdot pa Gaujas straumi,
meitenes uz viena plosta dziedāja
Līgodama upe nesa, kamēr zēni
uz otra plosta dziedāja Līgo, laiva,
uz ūdeņa. Ar plostiem vizinājāmies trīs kilometrus, līdz Turaidas
pilskalna torņa ainava bija paslēpusies aiz Gaujas upes līkločiem.
Tajā vakarā apmetāmies Igates
pilī. Pirms vakara sanāksmes,
kamēr zemā saule apgaismoja
pili dzeltenīgos toņos, dalībnieki
baudīja brīvo laiku, spēlējot futbolu un metot kūleņus lielajā
laukumā blakus pilij.
Nākamajā dienā satikāmies ar
Limbažu novada ģimnazijas skol-

jaunietim tika dāvināts gards maizes kukulītis, kas vēl bija silts,
tikko izņemts no krāsns. Pirms
vakara programmas jaunieši paplunčājās Limbažu Lielezera
ūdeņos, tad braucām pie folkloristiem Rumbiņos, kur gan Sveika,
Latvija! grupa, gan limbažnieki
mācījās, kā gatavoties Jāņu vakaram, pinot vainadziņus, dejojot
un kurinot ugunskuru.
No rīta cēlāmies agrāk nekā
parasti, lai būtu laiks piestāties
Līgatnē pie slepena Padomju laika
zemzemes bunkura. Bunkurs, kas
ir 2000m2 platībā, bija paslēpts
zem rehabilitācijas centra ēkas

niekiem. Katram Sveika, Latvija!
audzēknim un katram audzinātājam tika piešķirts pārītis no ģimnazijas, ar ko kopā staigājām pa
Limbažiem. Lielezera maiznīcas
apmeklējumā redzējām visu maizes ražošanas procesu – no miltiem līdz kukuļiem, un katram

un tika būvēts, kā informācijas
lapiņā rakstīts, “80-tajos gados
polītiskās un valsts varas elites
vajadzībām atomkaŗa gadījumā”.
No bunkura ceļojām vēl tālāk
pagātnē uz dzelzs laikmetu, apciemojot Āraišu ezerpili, kas ir
koka celtnes, ko archeologi ir
izrakuši no ezera dubļiem un

Esam gatavi līgošanai

Starp citu, jaunieši uzzināja, ka
visā pasaulē eksistē tikai 17 bobsleja trases.
Turaidā grupa izstaigāja Lībiešu
pili un dzirdēja stāstu par Turaidas Rozi. Pēc īsas pastaigas mežā
mēs nonācām Gaujas krastmalā,
kur mūs sagaidīja divi lieli plosti.

uzbūvējuši tādu pašu, kāda tā
bija senos laikos.
Sekoja ar literātūru bagāta pēcpusdiena, apciemojot Kārļa Skalbes māju “Saulrieti” un Rūdolfa
Blaumaņa mājas “Braki”. Skalbes
mājā audzēkņi Pauls Galiņš un
Matīss Sīka ar humoru iztēloja
Skalbes nelaimīgās mīlestības
dzejoli “Cik pulkstenis?”. Kamēr
braucām tālāk uz Gaiziņkalnu,
gudrojām, vai kalnākāpšanu nevajadzētu sadalīt pa divām dienām, lai būtu iespēja pielāgoties
skābekļa trūkumam augstajā kalnā,
tomēr visa grupa spēja tikt līdz
augšai vienā gājienā bez skābekļa
masku palīdzības. Pa nakti apmetāmies Madonas novadā, Mārcienas muižā, kur laimīgi baudījām pirti un peldējāmies ezerā.
Nākamo rītu pavadījām skaistajā Cesvaines pilī, ko vācu barons
cēlis 19. gadsimta beigās. Gulbenes novadā izstaigājām vilcienu
depo un pa četriem vizinājāmies
pa vilciena sliedēm ar drezīnu.
Gulbenē atrodas viens no diviem
šaursliežu bānīšiem Latvijā, un
ar to arī braucām. Bet netālu no
Papardes bānīša braucienu pārtrauca laupītāji, kas lika visai
grupai kāpt ārā no vilciena un
piedalīties stafetē mežā. Kad mūs
atbrīvoja, no laupītāju nometnes
devāmies uz nākamajām naktsmājām Stāmerienes pagasta viesnīcā Vonadziņi, kur pavadījām
ieplānoto brīvo laiku, spēlejot
volejbolu un basketbolu un atpūšoties ezermalā.
Kad rīts bija klāt, bija laiks doties uz Latgali, kur draudzīgais
keramiķis Viktors Ušpelis parādīja savu māku un izrādīja studiju ar saviem darbiem. Rēzeknē
jaunieši izstaigāja tirgu un apskatīja Māras pieminekli, tad braucām tālāk uz maizes mūzeju
Aglonā, kur jautrā mūzeja un
maiznīcas īpašniece izskaidroja,
kāpēc rudzu maize tiešām ir
dabas brīnums.
(Turpināts 17. lpp.)
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Latvijas lauku attīstībai

„Latvijas laukos mēs redzam, ka
ar nelielām naudas summām var
paveikt ļoti labus darbus,” stāsta
Iecavas sieviešu kluba ”Liepas” valdes priekšsēde Agita Hauka.
„Man bieži jautā, kāpēc es tik
daudz laika tērēju sabiedriskam
darbam? Un es atbildu: „Tās sajūtas par labi paveiktu darbu un
cilvēku „paldies” ne par kādu
naudu nevar nopirkt! Un kur tad
vēl iegūtie draugi!””.
No Zemgales pārceļamies uz
Latgali – uz Dagdu.
Dagdas bērnu un jauniešu centra telpās cauru dienu apmeklētāju
netrūkst, nāk mazi un lieli – spēlē
galda spēles, darbojas pie datoriem,
dzied. Jau vairākus gadus Centra
apsaimniekošanu pašvaldība uzticējusi Dagdas jauniešu biedrībai
„Dagne”, kas to dara ar lielu atbildības izjūtu un vienlaikus īsteno
vairākus labdarības projektus.
„Rīgā pat nevarēja saprast, kā tas
tā var būt, ka Centra telpas pieder jauniešu biedrībai, mēs tādi
laikam esam vienīgie Latvijā. Protams, pašvaldība financiāli palīdz,
bet jauniešiem ir cēlusies pašapziņa, viņi te jūtas saimnieki, raksta projektus, palīdz man organizēt pasākumus, pieskata mazākos. „Dagne” Dagdā ir prestiža organizācija. Lai tajā tiktu uzņemts,
jaunietim vispirms vajag sevi pierādīt,” saka Dagdas Bērnu un jauniešu centra vadītāja Aina Odiņeca.
Nākamā mūsu viesošanās vieta
ir Ģimeņu un bērnu attīstības
centrs „Brīnumiņš”. Esam Kurzemē,
Talsos. Mantas skaisti sakārtotas
rindās gaida bērnus. Centra vadītāja Agnese Kviese stāsta, kā centrs
pamazām attīstījies. Viss sācies ar
to, ka, gaidot pirmo bērniņu, viņa
sev uzdevusi jautājumu: „Ko es
darīšu, kad būšu bērna kopšanas
atvaļinājumā?” Sākumā pie luterāņu draudzes tikušās dažas
mammas ar bēbjiem. Pamazām
kopīgi rīkoto aktīvitāšu kļuvis
arvien vairāk – nometnes, nodarbības, mācības, rehabilitācija un
vienkārši jauki kopā pavadīts laiks.
Tagad centrs ir izveidojies par
vietu, kur sievietes var nākt no

brīža, kad ir ieņēmušas bērniņu,
un pēc dzemdībām jau trešajā
mēnesī turpināt mācīties būt par
labām mammām. Vide ir skaista
un patīkama. Speciālas terapijas
nodarbības ir arī bērniem ar
īpašām vajadzībām. Savu stāstījumu Agnese Kviese noslēdz,
mums dodot iespēju noklausīties
„Brīnumiņa” himnu, kas, izrādās,
ir maza bērna aizkustinoša lūgšana par vecākiem, draudzi, centru, citiem bērniem slimnīcā un
valstī kopumā.
Gan Iecavas raženās „Liepas”, gan
jauneklīgo „Dagni”, gan māmiņu
un bērnu „Brīnumiņu” vieno Latvijas Kopienu iniciātīvu fonda
financējums šo organizāciju projektiem.
Latvijas Kopienu iniciātīvu
fonds (LKIF) ir nodibinājums, kas
uzsāka savu darbu 2005. gada jūnijā un ir Nīderlandes sadarbības
fondu Centrālajai un Austrumeiropai (NSF) un Oranje fonda
darbības turpinātājs un pieredzes
pārņēmējs Latvijā. Mūsu misija ir,
izmantojot savas kompetences, pieredzi un finances, palīdzēt nevalstiskajām organizācijām īstenot
iedzīvotājiem nepieciešamus un
labi izplānotus pasākumus sociālā
atbalsta, veselības veicināšanas un
izglītības jomā. Mēs to darām, financiāli atbalstot un konsultējot
nevalstiskās organizācijas, kā arī
veicinot kopienu iniciātīvu rašanos.
Kopienas iniciātīva – aktivitāte
vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp nevalstisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem.
Kopīga darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina
iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos
savu problēmu risināšanā un
sekmē vietējo attīstību.
Kopš 2005. gada fonds ir atbalstījis 230 dažādas kopienu iniciātīvas, tostarp uz jauniešu nodarbinātību un interešu izglītību vērstus pasākumus, senioru, jauno
māmiņu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumus,
nometnes īpašajiem bērniem un
skolu atbalsta biedrību aktivitātes.
Laika posmā no 2005. līdz 2012.
gadam šiem mērķiem piesaistīti
855 549 LVL.
Ja Latvijas kartē ar dimantu
atzīmētu visus cilvēkus, kas nežēlo
laiku un enerģiju un dara labu

citiem, tad visa mūsu zeme droši
vien mirdzētu. Tomēr daudzu
ideju un centienu īstenošanai ir
vajadzīgs padoms un financiāls
atbalsts. Īpaši sākuma posmā ir
nepieciešams gudrs un iejūtīgs
atbalsts no malas – tas palīdzēs
noticēt, ka tavs sapnis īstenosies,
ideja – uzplauks un nesīs augļus.
„To savulaik mums ir teikuši
mūsu partneri – cilvēki no Latvijas lauku kopienu centriem,”
stāsta fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose. „Mums svarīgi
uzrunāt ikvienu, kam rūp Lat-

vijas lauku attīstība, kas ar sirsnību un pateicību atceras savas
saknes – jau aizsaulē aizgājušos
tuviniekus Vidzemē, Latgalē,
Zemgalē vai Kurzemē. Darbīga
un dzīvespriecīga Latvija, cilvēki,
kas uzticas viens otram, sociāli
atbildīgi uzņēmēji un aktīvi iedzīvotāji – tā ir mūsu nākotne. Kopā

veidosim plaukstošas kopienas,
kurās katrs var pilnībā sevi īstenot, ražīgi un ar prieku strādāt,
mācīties, būt vesels un laimīgs!”
Ziedojiet, ja mūsu rūpes un atbalsts Latvijas laukiem ir arī jūsu
rūpes un atbalsts! Ziedojumus
naudā var veikt ar bankas pārskaitījumu. Jūs varat ziedot naudu:
• jauniešu, pensionāru, cilvēku
ar invaliditāti, ģimeņu, jauno
māmiņu atbalsta mērķiem;
• sociālā atbalsta, rehabilitācijas,
veselības veicināšanas, izglītības, sporta attīstības mērķiem;

• jūsu izvēlēta novada vai pilsētas attīstības veicināšanai;
• jaunai, jūsu piedāvātai, fonda
programma vai atbalsta akcijai.
Ziedojuma mērķi, lūdzu, norādiet pārskaitījumā! Jūs varat ziedot, arī neminot konkrētu ziedojuma mērķi. Tādā gadījumā Jūs
uzticat fonda padomei ziedoju-

mu novirzīt tobrīd aktuālākās
programmas vai akcijas īstenošanai. Ja ziedojumā naudas summa
pārsniedz 2000 latus, fonds slēdz
līgumu ar ziedotāju. Līgumu var
slēgt arī tad, ja ziedojamā summa
ir mazāka. Ziedojumus naudā
var veikt gan privātpersona, gan
uzņēmums. Ziedojumus var veikt
arī anonīmi. Ziedojumus var pārskaitīt no jebkuras bankas nodaļas uz fonda kontu, kam Jums
būs nepieciešami fonda rekvizīti:
Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds“
Reģ.nr.40008090267
Adrese: Kr. Valdemāra iela
149-507 kab., Rīga, LV-1013
Banka: SEB banka,
SWIFT:UNLALV2X
Latu konts
(arī pārskaitījumiem USD)
LV16UNLA0050006407607
EURO konts:
LV47UNLA0050006573016
Latvijas Kopienu Iniciātīvu
fondam ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss. Tas
nozmē, ka Latvijas valsts ir
novērtējusi fonda darbu un uzskata, ka tas veic iedzīvotājiem
vajadzīgu un derīgu darbu, veicina tautas attīstību.
Mūsu atbalstītājiem un ziedotājiem mēs piedāvājam
• piešķirt līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas risina kopienai – vietējiem iedzīvotājiem
– svarīgus jautājumus; turklāt
esam gatavi rūpēties par atbalstīto iniciātīvu dzīvotspēju – ar
padomu nākotnes plānošanā,
citu resursu piesaisti;
• personisku saziņu ar mūsu ziedotājiem, atbalstu viņu vēlmju
īstenošanā; labprāt iesaistām ziedotājus, ja vien viņi vēlas, atbalstāmo kopienu apciemošanā;
• būt par vidutāju starp uzņēmējiem, privātiem ziedotājiem
un nevalstiskām organizācijām, nodrošinot vērtīgo ideju
atlasi, kvalitatīvu projektu īstenošanas pārraudzību un gaidītā rezultāta sasniegšanu.
Mēs nodrošinām godprātīgu
līdzekļu apsaimniekošanu un
iecerētā mērķa sasniegšanu: to
var apliecināt mūsu ilggadīgie
partneri un ziedotāji SEB banka,
SIA „Philips Latvia”, SIA „Unilever Baltic”, SIA „Microsoft
Latvia”, būvniecības nams „Kurši”,
Borisa un Ināras Teterevu fonds,
Sorosa fonds – Latvija un Oranje
fonds.

TIESĪBAS UZ MARATONU ir ikvienam! Tu vari palīdzēt.
Tiesības un vēlme kustēties ikvienam ir iedzimtas tāpat kā elpot, smaidīt un būt laimīgam. Ja
nelaime vai slimība tās atņem, līdzcilvēki un piemēroti techniski risinājumi var tās atdot. Latvijas Kopienu iniciātīvu fonds arvien ir
ticējis cilvēkmīlestībai un līdzjūtībai, īpaši no to puses, kuŗiem
kustība ir ikdienas dzīves sastāvdaļa – skrējējiem un citiem sporta faniem.
Pagaidām maratoni, pusmaratoni un līdzīgas skriešanas sacensības tika rīkotas bez cilvēku ar kustību traucējumiem līdzdalības nepieejamās technikas dēļ. Parastie
ratiņkrēsli nav piemēroti gaŗām
distancēm un šāda veida fiziskai
intensitātei, tie pat kaitē cilvēka
veselībai šādās situācijās. Turpretī
skrejrati ir speciāli izstrādāti un

piemēroti sportisko aktīvitāšu skaitot jūsu iespējām atbilstošu partneri, Latvijas invalīdu integ- ventāru, trenējot kustēties griboveikšanai – skriešanai. Vieni summu, ko plānojam izlietot rācijas veicināšanas asociācija šos un no viņu vidus, iespējams,
skrejrati izmaksā 1500 LVL.
10 skrejratu iegādei. Tos mūsu (LIIVA) izmantos kā treniņu in- audzinot nākamos paralimpiešus.
Ieceri par skrejratu iegādi un
treniņnometni sportot gribošiem
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
kopā ir veidojuši Latvijas Kopienu
iniciātīvu fonds un Latvijas invalīdu integrācijas veicināšanas asociācija (LIIVA). Tās mērķis ir
sniegt iespēju piedalīties maratonos un citās skriešanas sacensībās
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas gan treniņa procesa,
gan sacensību laikā būtiski uzlabo viņu dzīves kvalitāti.
Palīdzēsim cilvēkiem, kas nevar skriet kustību traucējumu
dēļ, atgūt kustību prieku un
laimes sajūtu, spēju priecāties
par sevi un saviem sasniegumiem! Aicinām jūs ziedot, pār-
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vijas polītiķi, ārvalstu vēstniecību
pārstāvji, uzņēmēji un žurnālisti.
***
Izraēlas prezidents Latvijā
Latvijā divu dienu vizītē bija ieradies Izraēlas prezidents Šimons
Peress.
Pēc oficiālās sagaidīšanas ceremonijas pie Melngalvju nama
notika fotografēšanās un parakstīšanās viesu grāmatā (attēlā).

Valsts prezidents Andris Bērziņš (no labās), Izraēlas prezidents
Šimons Peress un biedrības „Žaņa Lipkes memoriāls” valdes
priekšsēdis Māris Gailis atklāj Žaņa Lipkes memoriālu
kāršībā bija atbilde: “Ja viņi to
zinātu, es tiktu nekavējoties nošauts. Tā kā sods par viena ebrēja slēpšanu būtu tāds pats kā
par daudzu – nošaušana, es slēpu
daudzus.”,” savā uzrunā stāstīja
Latvijas prezidents.
“Šādi cilvēki ir mūsu tautas lepnums. Žaņa Lipkes un citu ebrēju
glābēju vārdi paliks vēsturē par
pierādījumu tam, ka pat visbriesmīgākajos apstākļos cilvēkmīlestība nav uzvarama,” turpināja
A. Bērziņš.
Emocionālu uzrunu teica Izraēlas prezidents Šimons Peress,
uzsveŗot, ka cilvēcei jādara viss
iespējamais, lai šādi neticami
šausmīgi vēstures notikumi vairs
nekad neatkārtotos.
No Izraēlas bija ieradies Žaņa
Lipkes izglābtā Haima Smoļanska dēls Boriss Smoļanskis, kas arī
teica izjustus pateicības vārdus.
Atklāšanas sarīkojums bija plaši apmeklēts, viesu vidū bija Lat-

***
ASV prezidents Obama tiksies
ar Baltijas valstu prezidentiem
ASV Baltais nams 29. jūlijā paziņoja par prezidenta Baraka
Obamas plānoto tikšanos ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu,
Igaunijas prezidentu Tomasu
Hendriku Ilvesu un Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti 30. augustā Baltajā namā Vašingtonā.
Tikšanās laikā tiks pārrunāts
plašs jautājumu loks, ieskaitot
reģionālo sadarbību, enerģētikas
drošību, Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību, aizsardzības jautājumus un
kiberdrošību. Prezidenti pārrunās arī sadarbību cilvēktiesību
un demokratijas veicināšanā, ieskaitot attīstības palīdzības sniegšanu jaundemokratijas valstīm
visā pasaulē.
“Šī tikšanās apliecina ciešo sadarbību un partnerību starp ASV
un Baltijas valstīm, sniedzot iespēju padziļināt mūsu veiksmīgās
attiecības dažādās kopīgo mērķu
jomās,” sacīja ASV vēstnieka Latvijā vietniece Karina Maklelanda.

Izraēlas prezidenta vizītes programmā bija ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, Rumbulas memoriāla un
Okupācijas mūzeja apmeklēšana,
tikšanās ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām. Šimons
Peress piedalījās Žaņa Lipkes memoriāla atklāšanā.
***
Peress norādīja, ka Latvijā ieValsts prezidents Igaunijā
radies ar dažādām vēstures izjūIgaunijas pilsētas Vīlandes folktām - pozitīvi noskaņots par to, loras mūzikas festivāla atklāšanas
ka Latvijas ebrēju kopienai bijusi sarīkojumā Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Igaunijas
prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam pasniedza unikālā
albuma Terra Mariana faksimila
izdevumu.

Foto: LETA

Žaņa Lipkes memoriāla
svinīgā atklāšana
Izraēlas Valsts prezidenta Šimona Peresa Valsts vizītes ietvaros
otrdienā - 30. jūlija rītā Ķīpsalā,
Rīgā, notika Žaņa Lipkes memoriāla svinīgās atklāšanas ceremonija, kuŗā piedalījās arī Latvijas
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Jaunizveidotais Ž. Lipkes memoriāls ir uzbūvēts tikai pāris
soļu no vietas, kur zem malkas
šķūnīša izraktā pazemes bunkurā Ž. Lipke Otrā pasaules kaŗa
vācu okupācijas laikā slēpa nāvei
nolemtus cilvēkus. Mūsu laikraksta 26. numurā publicēts plašāks materiāls par šo unikālo, par
sabiedrības līdzekļiem izveidoto
mūzeju.
“Žanis Lipke bija vienkāršs ostas strādnieks, kuŗa iespējas un
līdzekļi bija stipri ierobežoti. Tomēr viņš ar savu sievu Johannu
un citiem palīgiem, riskējot ar
savu un tuvinieku dzīvību, vairāku gadu gaŗumā spēja izglābt
vismaz 55 ebrējus, brīnumainā
kārtā izvairoties no nacistiskā režīma represijām. Pat pēc kaŗa,
kad Žani Lipki par viņa rīcību
nopratināja padomju varas pārstāvji, uz jautājumu, vai nacistu
varas iestādēm bijis zināms, ka
viņš slēpj savā mājā tik daudz
cilvēku, pārsteidzoša savā vien-

iespēja šeit attīstīt savu kultūru,
taču traģisks notikums vēsturē ir
holokausts, kad vācieši kopā ar
kollaboracionistiem nogalināja
daudzus Latvijā dzīvojušos ebrējus. Taču jāapzinās, ka tā ir pagātne, mums ir jākoncentrējas uz
nākotni.
Tiekoties ar Latvijas Valsts prezidentu, Šimons Peress sacīja, ka
tādām mazām valstīm kā Latvija
un Izraēla ir iespējas būt lielām,
veidojot labāku pasauli bez rasisma, naida, antisemītisma, kā arī
neignorējot individa domas.
Peress pauda gatavību atbalstīt
Latvijas virzību uz iestāšanos
OECD. Prezidenti apmainījās viedokļiem par sadarbību Eiropas
Savienības kontekstā, un Latvijas
prezidents informēja viesi par
Latvijas stratēģiskās izvēles - eiro
ieviešanas - pamatojumu. Savukārt Izraēlas prezidents norādīja
uz iespējām sadarboties ES zinātnes programmā “Horizonts 2020”.

Latvijas ārlietu ministram, parakstīja kopizdevuma līgumu,
kas paredz albuma Terra Mariana
faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru izdošanu.
***
Prezidenti joko
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess varētu tikties Latvijā 2014. gada 1.
janvārī, kad Latvijā tiks ieviests
eiro. Par to abi prezidenti runājuši nesenās tikšanās laikā. „Ilvess
sacīja, ka 1. janvāŗa rītā došoties
uz Latviju, lai iepirktos ar eiro un
pārbaudītu, kā tas viss strādā.
Acīmredzot man arī būs jādodas
pretī - man jānovērtē, vai viņš
tiešām izpilda savu solījumu,”
smaidot teica Andris Bērziņš.
Igaunijas prezidents savā tvitera kontā jau iepriekš bija apsveicis Latviju par gaidāmo eiro
ieviešanu, priecājoties, ka no nākamā gada varēs doties uz Rūjienu un par savu iecienīto saldējumu maksāt ar eiro.

***
Neredz pamatu grozīt
Satversmi
Pirms diviem gadiem Valsts
prezidents Andris Bērziņš atzina
par nepieciešamu sākt diskusijas
konkrētu priekšlikumu izstrādei
pārvaldības modeļa pilnveidei,
un tika izveidota ekspertu darba
grupa.
Saeimas priekšsēde Solvita
Āboltiņa (Vienotība) LNT raidījumā 900 sekundes norādīja, ka
Valsts prezidenta rosinātās valsts
pārvaldes reformas ir jāredz “uz
papīra”, lai tās vērtētu. Āboltiņas
ieskatā Latvijā darbojas Satversme un nav pamata to grozīt. Citādi varot iznākt kā ar bijušā izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa iecerētajām izglītības
sistēmas reformām - daudz un
Albums ir nozīmīgs ar vēstu- plaši par tām runāts un diskutēts,
risko, māksliniecisko un kultūras bet beigās “čiks vien sanāca”.
saturu un ir svarīga kādreizējās
***
Terra Mariana zemju – Latvijas
Atzinība par dārzu kultūru
un Igaunijas – nacionālā kultūras
Saeimas priekšsēde Solvita
mantojuma un katoļu Baznīcas
kultūras un mākslas mantojuma Āboltiņa 27.jūlijā piedalījās Nīcas
dārzu dienas - 2013 sarīkojumos.
daļa.
Latīņu valodā sarakstītā albuma
Terra Mariana 1186-1188 oriģināls atrodas Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā. Tas ticis dāvināts
pāvestam Leo XIII priesterības
50 gadu jubilejā 1888. gadā. Albums ir krāšņi illustrēts un vēstī
par kristīgās ticības izplatīšanos
Latvijā un Igaunijā – kādreizējā
Livonijā, ko mēdz saukt par Marijas zemi (Terra Mariana). Albuma 70 lapās (61x45 cm) atrodams
bagātīgs vizuālais un tekstuālais
materiāls par Livonijas pilīm,
pilsdrupām, baznīcām, kapakmeņiem, senu, dižciltīgu dzimtu Saeimas priekšsēde pie Nīcas
ģerboņiem, zīmogiem, vēsturis- dārzu saimniekiem
kām personībām, kā arī seno
Nīcas dārzu dienas mērķis ir
sudraba un zelta monētu nospiedumi. Tā kā albums dāvināju- populārizēt un attīstīt skaisto
mam tika veidots tikai vienā dārzu kultūru kā vienu no kuleksemplārā un līdz šim ir bijis tūrvēsturiskā mantojuma daļām,
pieejams vienīgi Vatikāna Apus- veicinot Nīcas novada un Latvijas
tuliskajā bibliotēkā, iespēja pie- sakoptību un Nīcas pazīstamību.
Āboltiņa pasniedza atzinības
kļūt unikālajam kultūras mantojumam ir bijusi ļoti ierobežota. rakstus un pateicās par nesavtīTāpēc 2007. gadā Latvijas Na- go, uzticīgo un atbildīgo darbu
cionālā bibliotēka un Vatikāna un ieguldījumu valsts attīstībā
Apustuliskā bibliotēka, klātesot Nīcas skaisto dārzu saimniekiem –

Beluzu, Dzintaru, Girņu, Jereminoviču, Rusmaņu un Kluču ģimenei, kā arī Nīcas pašvaldības
dārzniecei Ingai Šenfeldei.
***
Rinkēvičs 21. vietā starp
runīgākajiem pasaules līdeŗiem
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Reformu partija)
ierindots 21. vietā starp runīgākajiem pasaules līdeŗiem sociālajā tīklā twitter.com un ieņem
16.vietu “kontaktu” jomā jeb par
to, ar cik no pārējiem pasaules
līdeŗiem viņš šajā tīklā ir saistīts.
“Runīgums” rēķināts, uzskaitot,
cik daudzi no polītiķa tvītiem ir
atbildes uz citu tīkla lietotāju izteikumiem.
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis (Vienotība) “kontaktu” jomā ir 33. vietā. Pirmajā
vietā ir Zviedrijas ārlietu ministrs
Karls Bilts. Visrunīgākais no pasaules līdeŗiem sociālajā tīklā ir
Ugandas premjērministrs Amama Mbabazi, bet trešo vietu ieņem Bilts ar sociālā tīkla kontu,
kuŗā viņš tvīto galvenokārt zviedru valodā.
***
Edgars Rinkēvičs (RP), tiekoties
ar Slovakijas vēstnieku Latvijā
Dušanu Krištofīku, kas bija ieradies atvadu vizītē, izteica pateicību Slovakijai par sniegto atbalstu Latvijas centieniem iestāties Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijā (OECD).
Rinkēvičs informēja Slovakijas
vēstnieku par eiro ieviešanas gaitu Latvijā. Ministrs pauda pārliecību, ka Latvijas pievienošanās
eirozonai veicinās ekonomiskos
sakarus starp abām valstīm.
***
Eposam „Lāčplēsis” - 125
Šogad aprit 125 gadi, kopš izdots Andreja Pumpura sacerētais eposs „Lāčplēsis” – daiļdarbs,
kas, laikam ritot, nav pārklājies ar
putekļu kārtu.

Eposs izdots vairākkārt un
vienmēr ātri pazudis no grāmatnīcu plauktiem. Tulkots 12 valodās. Iemūžināts teātŗa un kino
tēlos, skaņdarbos, komiksos,
skulptūrās, tas atbalsojies arī citu
rakstnieku darbos. Lielvārdē pilsētas svētkos tika pieminēts dižā
novadnieka lielais veikums. „Jūs
esat bagāts novads: jums pieder
Lāčplēsis un Lielvārdes josta,”
Andreja Pumpura Lielvārdes
mūzeja darbiniekiem bieži saka
apmeklētāji.
(Turpinājums 10. lpp.)
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Hermanis atkal grib pārsteigt
Zalcburgas festivālā operas sadaļa tika atklāta ar latviešu režisora Alvja Hermaņa iestudēto
komponista Harisona Bērtvisla
operu „Geveins” (1991). Tā ir leģenda par vienu no karaļa Artūra
Apaļā galda bruņiniekiem. Alvis
Hermanis ir ne tikai šī vērienīgā
uzveduma režisors, bet arī skatuves iekārtojuma autors – scēnografs. Izrāde notika tajā pašā
Zalcburgas spēles laukumā, kuŗā
Alvis Hermanis pērn iestudēja
Direktore Gundega Michele
kritikas izcili novērtēto operu bijusi viena no sākotnējiem mū„Zaldāti”.
zeja veidotājiem 1993. gadā. Viņas vadībā pēdējo divpadsmit
***
gadu laikā gūti ievērojami paLatvijas vēstniecībā Čechijā
nākumi, kas jau nākamo gadu
viesojas Lidices Starptautiskā laikā vainagosies ar mūzeja iebērnu mākslas konkursa jaunie kārtošanu pārbūvētajā mūzeja
mākslinieki no Rīgas un Baldo- ēkā Latviešu strēlnieku laukumā.
nes. Viņi bija ieradušies Čechijā,
G. Nāgela ieskatā Latvijas Okulai piedalītosa Lidices konkursā. pācijas mūzeja moto Atcerēties.
Šogad no Latvijas konkursam Pieminēt. Atgādināt ir ne tikai
tika iesūtīti 107 dalībnieku 560 senas vēstures jautājums, bet arī
darbi, no kuŗiem 25 saņēma god- stūŗakmens Latvijas valsts aizsaralgas. Lidices mākslas konkurss dzībā. Latvijas 50 okupācijas gadi
ir viens no nozīmīgākiem starp- nav pazudusī vēsture. Tie paši
tautiskiem bērnu konkursiem. amati, kas bija izsūtāmo cilvēku
Šogad tas notika 41. reizi.
amatu sarakstos, ir veikti šodien,
un tās pašas ēkas ir apdzīvotas
***
šodien. G. Nāgels ir pārliecināts:
Aicina piedalīties lāpu
katrs, kas sapratīs šo posmu mūskrējienā „Apkārt Latvijai”
su vēsturē, būs Latvijai labvēlīgāk
Nacionālie bruņotie spēki sa- noskaņots.
darbībā ar Valsts policiju, Valsts
Gunāra Nāgela vecāki atstāja
robežsardzi un Valsts uguns- Latviju 1944. gada rudenī un pēc
dzēsības un glābšanas dienestu Vācijas bēgļu nometnēs pavadīaicina Latvijas iedzīvotājus pie- tiem pēckaŗa gadiem ieceļoja
teikties lāpu skrējienam gar Lat- Austrālijā. G. Nāgels dzimis Austvijas robežu - „Apkārt Latvijai”.
rālijā, mācījies Melburnas Latviešu biedrības Daugavas sestdienas
skolā un Latviešu vidusskolā.
Latviešu kultūru svešumā uzturējis, dziedot koŗos un izveidojot
Melburnas Etnografisko mūzikas
ansambli, kā arī septiņus gadus
vadījis latviešu radio raidījumus
Melburnā. 1974. gadā Monaša
universitātē Austrālijā G. Nāgels
Skrējiena svinīgā atklāšana no- ieguvis zinātnes bakalaura gradu
tiks 15. augustā plkst.9.30 Brāļu matēmatikā ar uzslavu, 1979. gakapos, kad pēc lāpu svinīgās ie- dā – filozofijas doktora gradu
degšanas skrējējiena dalībnieki Zinātnes fakultātes Matēmatikas
divās grupās uzsāks skrējienu no departamentā, bet 2013. gadā –
Rīgas uz Salacgrīvu un no Rīgas maģistra gradu lietišķā valoduz Mērsragu. Skrējiena kopējais niecībā. No 1973. līdz 1986. gagaŗums ir aptuveni 1500 kilo- dam bijis mācībspēks Monaša
metru. Tas norisināsies septiņas universitātē un Melburnas unidienas 14 posmos. Ikviens inte- versitātē un citur, 80. gadu beigās
resents, kas vēlas skriet par Lat- un līdz 2003. gadam vadījis vaiviju, laipni aicināts pieteikties pie rāku starptautisku informātikas
izraudzītā posma atbildīgā Na- projektu ieviešanu un kontrolēcionālo bruņoto spēku pārstāvja, šanu Saūda Arabijā, Vācijā un
elektroniski piesūtot savu vārdu, Latvijā. Tagad ir laikraksta Latuzvārdu, vecumu, tālruņa numu- vietis redaktors, Pasaules brīvo
ru, e-pasta adresi, kā arī informā- latviešu apvienības Kultūras fonciju par starta vietu.
da Preses nozares priekšsēdis un
Latviešu apvienības Austrālijā un
***
Jaunzēlandē Preses nozares vadīLatvijas Okupācijas mūzejam tājs.
jauns direktors
Aija Ventaskraste
no 2014. gada 1. jūlija
Tīmekļa laikraksta Latvietis re***
daktors Dr. Gunārs Nāgels apDalī Liepājā
stiprināts Latvijas Okupācijas mūzeja direktora amatā, sākot ar
2014. gada 1. jūliju. Viņš stāsies
ilggadējās direktores Dr. Gundegas Micheles vietā. Tā lēma Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības biedru sapulce š.g. 12. jūlijā.
Vēl pirms stāšanās direktora
amatā G. Nāgels no š.g. 14. oktobŗa darbosies par mūzeja direktora vietnieku attīstības jautājumos, ziņo Okupācijas mūzeja
biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs.

Neticami laimīgas sagadīšanās
pēc spāņu mākslinieka Salvadora
Dalī (1904–1989) oriģināldarbi
no privātkollekcijām ir izstādīti
Liepājas mūzejā. Tas ir kļuvis par
Latvijā pirmo un pagaidām vienīgo, kuŗam izdevies sarīkot slavenā sirreālista izstādi, kas būs
atvērta līdz 13. augustam, kad
uzsāks ceļu uz Slovakiju.
***
Iegūst Junior Achievement
Eiropas līdeŗa balvu
Londonā notika Junior Achievement - Young Enterprise Europe
Skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) fināls. Latvijas komandas
Dream Sleep dalībniece Zane Radžēle (attēlā) saņēma Eiropas
līdeŗa balvu (Alumni Leadership

Award). No 200 skolēniem, kuŗi
piedalījās Eiropas finālā, tikai labākie saņēma rakstveida uzaicinājumu Alumni Leadership Award’
konkursa intervijai ar starptautisko žūriju, tostarp arī divi latviešu SMU Dream Sleep dalībnieki - Mairis Gailums un Zane Radžēle. Pēc žūrijas kopvērtējuma
Radžēle bija viena no 17 starptautiskajiem jauniešiem, kuŗi tika sumināti kā titula Alumni
Leadership Award ieguvēji. Tādējādi jaunieši guvuši iespēju tikties ar Eiropas starptautisku uzņēmumu īpašniekiem.
***
Rīgā uzstāsies amerikāņu
komponists un saksofonists
Andrē Vida
Ojāra Vācieša memoriālajā
mūzejā 16. augustā ar akustisku
solo priekšnesumu uzstāsies
Andrē Vida (André Vida).

Saksofonists un mūzikas autors Vida, būdams viena no 20.
gadsimta ietekmīgākajiem avangarda komponistiem Entonija
Brekstona skolnieks, mūzikā eksperimentē ar dažādām kompozicijas/improvizācijas technikām
un filozofijām, postmoderni apspēlējot džeza mūzikas vēsturi un
robežas starp nejaušo un kontrolēto skaņā. Ojāra Vācieša memoriālajā mūzejā Vida uzstāsies
ar solo priekšnesumu, bet koncerta viesis, latviešu atdzejotājs
un dzejnieks Moreino priekšnesuma ietvaros nolasīs vairākus
savus dzejoļus.

cijas kanclere Angela Merkele un
Vācijas prezidents Joachims
Gauks.
Festivāls ilgs līdz 28.augustam,
un tā 30 izrādēs būs iespēja noskatīties un noklausīties septiņas
operas. Līdz ar “Nībelunga gredzena” ciklu un “Klīstošo holandieti” Vāgnera cienītājiem tiek
piedāvāts arī “Tanheizers” un
“Loengrīns”, kuŗu diriģēs pasaulslavenais latviešu diriģents Andris Nelsons.
vairāk nekā 100 burinieku un
jachtu no 17 pasaules valstīm.
***
Šogad regates ostas ir četras
No liesmām izglābtie dārgumi pilsētas pie Baltijas jūras – Orhūsa
“100 Latvijas vēstures relikvi- (Dānija), Helsinki (Somija), Ščejas” ir izstāde, kas pirms uguns- cina (Polija) un Rīga. Posmos
grēka Rīgas pilī bija aplūkojama starp Orhūsu un Helsinkiem un
Latvijas Nacionālajā vēstures mū- Rīgu un Ščecinu kuģi sacentās
zejā. Visas mūsu tautai svarīgās par labāko rezultātu. Pirmie burelikvijas izdevās izglābt no lies- rinieki un jachtas no Helsinkiem
mām, taču izstādes ekspozīcija ieradās Rīgā jau 24. jūlijā. Visvaišobrīd nav pieejama apskatei.
rāk burinieku un jachtu Rīgā
bija no Lielbritanijas, Polijas,
Krievijas, Vācijas, Norvēģijas un
Nīderlandes. Latviju regatē pārstāvēja C klases jachta Spaniel.
Valsts prezidents Andris Bērziņš apmeklēja starptautiskās regates burukuģus, tostarp C klases
jachtu Spaniel.

Daļa eksponātu - senās rotaslietas, mūsu senču darbarīki, unikāli dokumenti, pirmā Bībele
latviešu valodā un citi - šobrīd ir
aplūkojami LNVM un portāla
Delfi kopā veidotajā virtuālajā
izstādē. Reizi nedēļā izstādes ekspozīcija tiek papildināta ar pieciem jauniem eksponātiem un
piecām Latvijas vēstures lappusēm:
***
Izdod apjomīgu grāmatu
par latviešu strēlnieku
cīņām un dzīvi
Apgādā „Zelta grauds” 1.augustā nāca klajā apjomīga grāmata “Pulcējieties zem latviešu
karogiem!”. Grāmatā stāstīts par
latviešu strēlnieku cīņām un gaitām gan Pirmajā pasaules kaŗā,
gan Krievijas Pilsoņu kaŗa frontēs, kā arī par strēlnieku medicīnisko aprūpi, par strēlniekiem rakstniekiem, māksliniekiem,
aktieŗiem un sportistiem. Taču
galvenais grāmatas vēstījums atspoguļo strēlnieku spēju cīnīties
par savu zemi un spēju saglabāt
savu cilvēciskumu un latvisko
dzīvesziņu arī visnežēlīgākajos
apstākļos. Grāmatas pēdējā nodaļa vēstī par strēlnieku piemiņas saglabāšanu. Teksts lasāms
arī angļu valodā nodaļā Rally
under Latvian Flags.
Izdevumā sakopoti vairāk nekā
1600 fotoattēlu, reprodukciju un
dokumentu no daudzu mūzeju
un arī privātām kollekcijām, doti
personvārdu, vietvārdu un strēlnieku daļu rādītāji. Grāmatai
pievienoti arī divi audiodiski.
Pirmajā pag. gs 80. gadu sākumā
ieskaņotās latviešu strēlnieku intervijas, otrajā - strēlnieku dziesmu izlase, ko iedziedājusi vīru
kopa “Vilki”.

***
„Loengrīnu” diriģēs
***
Andris Nelsons
Rīgā 100 burinieku un jachtu
Baireitā, Vācijā, atklāts Vāgnera
Rīgā Starptautiskā mācību bumūzikas festivāls. Svinīgo atklā- rukuģu un jachtu regatē The Tall
šanas ceremoniju apmeklēja Vā- Ships Races 2013 bija ieradušies

***
Saņem ceturto patruļkuģi
Nacionālie bruņotie spēki (NBS)
Liepājā saņēma ceturto “Skrundas” klases patruļkuģi „Jelgava”,
kas tā nosaukts par godu vēsturiskajām cīņām pie Jelgavas.

Svinīgajā kuģa saņemšanas un
tā karoga pacelšanas ceremonijā
Liepājas ostas 81. piestātnē piedalījās aizsardzības ministrs Artis
Pabriks (Vienotība). Līdz šim Jūras spēku flotiles rīcībā bija trīs
“Skrundas” klases patruļkuģi –
P-05 “Skrunda”, P-06 “Cēsis” un
P-07 “Viesīte”. To nosaukumi izvēlēti atbilstoši nozīmīgākajām
brīvības cīņu norises vietām Latvijas novados.
***
Kāda ir Latvijas
ekonomiskā situācija?
Publicēti Eurobarometer 79 pavasaŗa aptaujas rezultāti. Ekonomisko situāciju Latvijā par labu
novērtējuši tikai 20% iedzīvotāju, vairākums - 78% respondentu snieguši negātīvu atbildi. Eiropas Savienībā pozitīvu vērtējumu savas valsts ekonomiskajai
situācijai ir snieguši caurmērā
26% iedzīvotāju, 72% bijuši pretējās domās, bet vēl 2% nav snieguši konkrētu atbildi. Standarta
apsekojums tika veikts intervijās
laikposmā no 2013. gada 10. līdz
26. maijam. Kopumā Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs tika aptaujāti 32 694
cilvēki.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Gan Maskavā, gan Rīgā cildina Nikolaju II un Romanovu dinastiju
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Naktī uz 1918.
gada 17. jūliju Urālos, Jekaterinburgā, boļševiki barbariski noslepkavoja
Krievijas imperijas
pedējo caru Nikolaju II un viņa ģimeni. Tagad Maskavā - “Trešajā
Romā” - un arī Rīgā ne tikai pareizticīgā Baznīca, bet arī konservātīvi noskaņotā krievu publika
piemin šīs traģēdijas 95. gadskārtu un “pie reizes” svin Krievijas kristīšanas 1025 gadu un
Romanovu dinastijas 400 gadu
jubileju. Šo gadskārtu “trīsvienība” uzvēdī tādu viduslaicīgu
gaisotni: vīraks un imperiska nostaļģija.
Nikolajs II un viņa ģimene
piepulcināti Baznīcas svēto mocekļu saimei, un ne tikai dievnamos, bet arī daudzās “laicīgās”

ēkās redzamas tādas kā svētbildes: cars, cariene, viņu meitas un
dēls ar oreolu ap galvu. Atceros,
ka 1983. gada nogalē es Sidnejā
iegāju turienes Krievu klubā, kur
jau vestibilā mani sveica minētā
“svētā ģimene” zeltītā rāmī.
Izrēķināšanās ar Krievijas pēdējo imperātoru un viņa ģimeni
bija barbarisks noziegums, bet
Nikolajs II nebija nekāds svētais
un dižais ne tiešā, ne pārnestā
nozīmē.
Jau šī imperātora kronēšanas
dienā - 1896. gada 14. (26.) maijā
Maskavas pievārtē, plašajā Chodinkas laukā, vairāki tūkstoši
viņa uzticamo pavalstnieku gāja
bojā vai tika sakropļoti, samīdot
cits citu lielajā drūzmā, kad milzīgais pūlis steidzās piekļūt pie
galdiem, kur tos gaidīja visžēlīgā
patvaldnieka sagādātie cienasti.
Jaunais imperātors Nikolajs II

par Chodinkas traģēdiju nelikās
ne zinis. Tai pašā vakarā Lielajā
Kremļa zālē turpinājās svinības,
kas beidzās ar balli pie Francijas
vēstnieka...
Pasaule nekad neaizmirsīs
“Asiņaino svētdienu” 1905. gada
9. janvārī, kad pēc Nikolaja II
rīkojuma Pēterburgas Ziemas
pils priekšā tika apšauta mierīga
procesija, kuŗas dalībnieki, tostarp sievietes un sirmgalvji,
priesteŗa Gapona vadībā bija devušies pie “cara tētiņa”, lai valdniekam sūdzētos par savu beztiesību un nabadzību. Laukumu
pie Ziemas pils klāja asiņu peļķes.
Nikolajam II bija spējīgi ministri - Vitte, Plēve, Stolipins. Bet
imperātora svārstīgais raksturs,
viņa neizlēmība un padošanās
galma intrigām un odiozajam
“brīnumdarim” Rasputinam pa-

steidzināja imperijas sabrukumu. Un 1917. gada 2. (15.) martā
Nikolajs II atteicās no troņa.
Ilgu laiku Krievijas monarchistu aprindās nerimās baumas,
ka cara ģimenes slepkavnieki bijuši latvieši. Taču jaunākie pētījumi pierāda, ka šāvēju vidū
nav bijis neviena latvieša, kaut
gan nama ārējā apsardzē bija arī
pa latviešu strēlniekam.
Krievijas imperijā, kur kopš
1613. gada valdīja Romanovu dinastija, Rīga bija trešā nozīmīgākā pilsēta pēc Pēterpils un Maskavas. Šo pilsētu Nikolajs II ar
savu ierašanos pagodināja 1910.
gada jūlijā - sakarā ar Pēteŗa I
pieminekļa atklāšanu, svinot 200
gadus kopš Vidzemes pievienošanas Krievijas imperijai. Gaŗām braucot karietei ar caru un
carieni, mans tēvs Jāzeps Gordons, būdams 14 g. v. reālskolas

audzēknis, stāvēja ar visu klasi
“špalierā”, vicinot baltzilisarkanos karodziņus - tādus pašus kā
mūslaiku Putina Krievijā.
Š. g. 18. jūlijā, pieminot pēdējā
Krievijas cara ģimenes noslepkavošanas 95. gadskārtu, Rīgā,
Maskavas namā, notika “sabiedriska konference” un Romanovu dinastijas 400 gadiem
veltīta grāmatu izstāde. Tai pašā dienā, kas veltīta “svēto carisko mocekļu” piemiņai, Rīgas
pareizticīgo katedrālē notika
svinīgs dievkalpojums, ko iesvētīja Rīgas un visas Latvijas
mētropolīts Aleksandrs. Ķeizariskais Romanovu nams, pēdējais Krievijas imperātors,
divgalvainā ērgļa spārnu vēziens...
Franks Gordons

Starp maigo un stingro varu
Ne pirmo gadu,
runājot par Latvijas un Krievijas
attiecībām, tiek
pieminēts jēdziens
„maigā vara” (soft
power). Tas ir
veids, kā Krievija
cenšas ietekmēt Latvijas polītiku, izmantojot daļu krievu
valodā runājošo Latvijas iedzīvotāju un plašsaziņas līdzekļu, – no vienas puses, reklāmējot dažādus ar kultūru vairāk
vai mazāk saistītus pasākumus, bet, no otras puses, diskreditējot Latviju tās iedzīvotāju
acīs, panākot neticību Latvijas
valstij un arī Rietumvalstīm, lai
cilvēkiem atliktu vienīgi orientēties austrumu virzienā. Krievijas maigā vara Latvijā darbojas
ar panākumiem, sākot jau ar
dažos Latvijas TV kanāļos bez
pārtraukuma skatāmiem Krievijas detektīvseriāliem un beidzot ar tā dēvēto jauno izpildītāju
konkursu Jūrmalā Jaunais Vilnis
(JV). Protams, var strīdēties par
to, vai Krievijas bagātie grib tikai
izklaidēties Jūrmalā vai arī viņus
kaut kādā veidā interesē polītika,
tāpat kā var strīdēties par to, vai
Jaunais Vilnis ir mūzikāls kultūras notikums vai arī skaļš balagans. Tomēr rezultāti ir acīm redzami: dažādas aptaujas liecina,
ka vismaz puses Latvijas iedzīvotāju ieskatā šis notikums ir vajadzīgs, ienes naudu un vispār ir
interesants.
Domāju, ka nupat Cēsu pilsētas svētkos kādas nejauši sastaptas, nepazīstamas latviešu kundzes attieksme „tas taču ir tik
interesanti, tur ir tik daudz bagāto un ietekmīgo, man tā patīk uz viņiem skatīties” ir raksturīga daudziem Latvijā. Ar visnotaļ patīkamo pensijas vecuma
kundzi un viņas vedeklu, izrā-

dās, bijām galda biedrenes, vakariņojot kādas kafejnīcas āra terasē. Runājot par Cēsu pilsētas
svētkiem un koncertiem, kuŗi
jau izskanējuši, gluži nejauši tikām arī līdz Jaunajam Vilnim.
Atklājās, ka kundze TV ekrānos
cītīgi vēro visu, kas notiek ar
JV, viņu sajūsminot tā „inteliģentā un ietekmīgā” publika, kas
festivālu apmeklējot. Kad nenocietos un pavaicāju, vai tiešām
ekspolītiķis Ainārs Šlesers, viņasprāt, ir Latvijas inteliģences iemiesojums (viņa fotoattēli ar parakstiem, ka Šlesers ar ģimeni ir
JV apmeklētāji, rotāja daudzus
tīmekļa portālus), kundze nedaudz apjuka. Jāpiebilst, ka JV
koncertus tiešām apmeklē polītiķi un uzņēmēji, gan ne visi,
bet lielākoties tie, kam vairāk
patīk Austrumi, un tie, kuŗu
polītiskajā un saimnieciskajā
darbībā bieži vien ir gadījušās
kļūmes, kas robežojas ar likuma
neievērošanu.
Labi, var sacīt, ka par gaumi nestrīdas. Tomēr acīmredzot maigā
vara padara drošākus arī polītiķus. Nikolajs Kabanovs, no
Saskaņas centra ievēlētais Saeimas deputāts, nesen krievu presē
visai ņirdzīgi izteicās par Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem, kuŗus UNESCO iekļāvusi
pasaules kultūras kanonā, - nodēvējot Nacionālo kaŗavīru apvienības koristus par Waffen SS
19. grenadieŗu divīzijas „mūzikālo vadu”, un Latvijas Bankas
kori - par dāsni financētu „ofisa
planktonu”. Dziesmu svētki pēc
deputāta domām ir nacionālistiska manifestācija, kuŗā tiek nests
karogs ar stilizētu ugunskrustu.
Šeit droši vien vietā ir piebilst, ka
krievu valodā runājošajā kopienā
gan ugunskrusts, gan vārds
„nacionālistisks” nozīmē saistību
ar Hitleru, nacis-mu un fašismu.

Deputāts Kabanovs apzināti savā
rakstiņā lieto nevis vārdu
„nacionāls”,
bet
gan
„nacionālistisks”. Savukārt Latvijas Sociālistiskās partijas (LSP)
vadītājs, Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks publiski
sacījis: „Tās represijas, kas bija
1949. gadā, nevar vērtēt viennozīmīgi. Tur daudzi tika represēti
pēc nopelniem, jo tie bija tie,
kas sadarbojās ar fašistiem.”
Šogad tradicionālajā 1. maija
mītiņā Grīziņkalnā Rubiks noliedza okupācijas faktu, – Latvijas pievienošana PSRS, viņaprāt,
bijusi tikpat brīvprātīga kā iestāšanās Eiropas Savienībā.
Drošības policija (DP) sākusi
kriminālprocesu par LSP līdeŗa, Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika publiskajiem
izteikumiem par 1949. gada represijām. Kriminālprocess sākts
pēc Krimināllikuma panta par
to, ka tiek attaisnots noziegums
pret cilvēci. Par Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova rakstu
Nacionālā apvienība Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai vērsusies pie ģenerālprokurora un
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas. Saeimas
priekšsēde Solvita Āboltiņa publiski paudusi, ka deputāta Nikolaja Kabanova (SC) aizskaŗošie
izteikumi par Dziesmu svētkiem rosina domāt, kā juridiski
korrekti formulēt iespēju atņemt
deputāta mandātu. Viņa uzsvēra, ka dzīvojam demokratiskā
valstī, kur deputātu amatā ievēlē
tauta un tikai tauta var atņemt
deputātam mandātu, tāpēc juridiski tas nav tik vienkārši. Pašlaik situācija tiekot pētīta un
jautājumu par iespēju atņemt
deputātam mandātu vērtējot
Tieslietu ministrija.
Starp citu, jautājums par mandāta atņemšanu, ja deputāts ir

pārkāpis savā deputāta solījumā sacīto, jau Saeimā ir ticis apspriests saistībā ar valodu referendumu. Saeimas deputāti, kas
parakstījās par referendumu un
gāja balsot par krievu valodu kā
otru valsts valodu, pārkāpa solījumu, kuŗu bija devuši, uzsākot
deputāta pienākumu veikšanu
un kuŗā sacīts, ka latviešu valoda
ir vienīgā valsts valoda. Toreiz šī
diskusija jautājumu neatrisināja,
atliek cerēt, ka šoreiz Tieslietu
ministrija atradīs risinājumu,
tāpat kā jācer, ka DP tiks tālāk
par kriminālprocesa ierosināšanu.
Kā zināms, sabiedriskajās zinātnēs ir arī jēdziens „stingrā
vara” (hard power). Tas ir varas
veids, kuŗā pārmaiņas notiek,
izmantojot piespiešanu vai ekonomisku stimulēšanu. Ekonomiskā ietekme var izpausties kā
kukuļošana un kā ekonomiskās
sankcijas (ekonomiskā palīdzība). Militārā un ekonomiskā varenība var likt citiem mainīt viņu poziciju, par instrumentiem
izmantojot atalgojumu vai draudus. Šķiet, Latvijā varam runāt
par iekšējo stingro varu, kas tiek
lietota, lai ekonomikā tiktu pieņemts viens vai otrs lēmums
kāda polītiski ekonomiskā grupējuma interesēs. Spilgts stingrās varas piemērs, manuprāt, ir
ņemšanās ap elektroenerģijas cenu, kuŗa nākamgad celsies, ap
atjaunojamiem energoresursiem
un Latvijas polītiku enerģētikas
jautājumos. Latvija ir ļoti atkarīga no Krievijas dabasgāzes.
Latvijā (tāpat kā citviet pasaulē)
svarīgi ir atjaunojamie energoresursi. Bet Latvija joprojām
maksā mazajiem atjaunojamās
elektroenerģijas ražotājiem dubultu cenu, un katrs mēģinājums
atgādināt, ka mazās ražotnes sevi jau atpelnījušas un ka lielā

iepirkuma cena būtu jāmaina,
izraisa pamatīgu viļņošanos polītiskajās aprindās un arī savstarpējus publiskus pārmetumus –
sak, dubulto cenu vēlas samazināt tikai tie, kas grib saglabāt
atkarību no Krievijas dabasgāzes
u. tml.
Patiesībā daudzi atjaunojamās elekroenerģijas ražotāji –
mazās HES un vēja stacijas - Latvijā pieder ietekmīgiem cilvēkiem, starp kuŗiem ir arī kādreiz
ar polītiku saistīti cilvēki. Jau
esmu rakstījusi, ka, piemēram,
ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts pat publiski tika apvainots Krievijas interešu lobēšanā,
jo vēlas reformas Latvijas enerģētikas polītikā un reālajā saimniekošanā. Atklāti sakot, līdzīgus
piemērus varētu atrast katrā
tautsaimniecības nozarē, vienīgi
gaidāmais elektroenerģijas cenu
kāpums satrauc visus, tāpēc šobrīd tas ir viens no karstajiem
tematiem.
Maigā vara darbojas, lēnām
pārņemot prātus, saplūdinot pieļaujamo un nepieļaujamo, ideālus pārklājot ar plānu peļņas vai
emociju kārtiņu, savukārt stingrā
vara darbojas tieši un nekautrējoties izmanto melīgus apgalvojumus un aprēķinus. Latvija ir
starp šīm abām varām – no ārpuses nākošās maigās varas un
iekšienē rūpīgi būvētās stingrās
varas, kas Latvijā balstās uz atsevišķu grupu interesēm un
acīmredzot arī uz iespēju tieši
vai netieši piekukuļot lēmumu
pieņēmējus. Jācer, ka līdz nākamām Eiropas Parlamenta un
Saeimas vēlēšanām Latvijas pilsoņu skaits būs papildinājies ar
cilvēkiem, kuŗiem ir skaidra izpratne par ētiku, morāli, saimnieciskumu un izšķērdību.
Sallija Benfelde
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Jauka un vērtīga satikšanās:
mūzeja „Latvieši pasaulē” stends Vērmanes dārzā
Latvijā dziesmu svētku nedēļa
ir pagājusi ar savu krāšņo daudzveidību, skaistām dziesmām, kopības izjūtu un vasaras svelmi.
Mūzejs „Latvieši pasaulē” (LaPa)
arī piedalījās svētkos, piedāvājot
dziesmu svētku apmeklētājiem
tikšanos ar mūzeja darbiniekiem
un brīvprātīgiem palīgiem Vērmanes dārza amatnieku tirdziņā. Šeit mūzejam kopā ar Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības nodaļu (PBLA IzN) visas
sešas tirdziņa dienas bija savs
stends par temu „Dziesmu svētki, Dziesmu dienas un Kultūras
dienas ārpus Latvijas”. Stendu
rotāja divi lieli plakāti ar LaPa
krājumā atrodamām šo svētku
afišām no svētkiem Austrālijā,
Amerikā, Kanadā, Anglijā, Vācijā
un Zviedrijā, sākot ar Dziesmu
svētkiem Anglijā 1947. gadā, līdz
pat mūsdienām.
Mūsu galvenais uzdevums bija
ievākt ziņas un uzņemt kontaktus ar cilvēkiem, kuŗi gribētu
pastāstīt par savu pieredzi dziesmu svētku, dziesmu dienu un
kultūras dienu svinēšanā ārpus
Latvijas – personiskos stāstus un
piedzīvojumus, kas saistīti ar latviskās kultūras uzturēšanu trimdā. Atmiņas par dziesmu svētkiem trimdā tiks sakopotas mūzeja izdevumā „Dziesma trimdā”,
kas iznāks 2014. gadā.
Aicinājums apmeklēt mūsu
stendu skanēja Latvijas Radio, kā
arī dažādos plašsaziņas rakstu
līdzekļos gan tīmeklī, gan presē
Latvijā un ārpus valsts. Bijām patīkami pārsteigti par ārzemju
latviešu un arī vietējo cilvēku atsaucību un lielo ieinteresētību.
Kaut arī mūsu stends bija novietots nelielā ejā nostāk no centra
un tāpēc bija grūtāk atrodams
plašajā tirgus labirintā, jau pirmajā dienā klāt nāca daudz cilvēku, kuŗi gribēja pastāstīt par
savu pieredzi dziesmu svētkos
ārpus Latvijas vai uzzināt vairāk
par mūzeju un tā darbību. Ļoti
priecājāmies par sarunām ar latviešiem no Austrālijas, Amerikas, Anglijas, Brazīlijas, Kanadas,
Vācijas, Zviedrijas, kā arī no pašas Latvijas! Ja bija iespējams, īsākos pieredzes stāstus centāmies
pierakstīt uzreiz, bet gaŗākas intervijas sākām pierakstīt tūlīt pēc

Stenda ciemiņi: Ināra Reine (ASV), Vera Volgemute-Rozīte,
Eleonora Šturma (ASV), archībiskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Viešņas no Anglijas: Zigrīda Daškevica (pie letes) ar māsu
Margaritu

dziesmu svētku beigām, pirms
cilvēki atgriezās mājās savās mītnes zemēs.
Interviju procesā atklājās vairākas galvenās temas, kuŗas caurstrāvo viss, ko cilvēki piedzīvojuši dziesmu svētkos ārpus Latvijas: latviešu identitātes uzturēšana un kopības izjūta; ceļošana
tālus gabalus, lai piedalītos dziesmu svētkos; emocionāli brīži,
sanākot visiem kopā latvietības
vārdā; iespēja piedzīvot diriģentu,
dziedātāju, komponistu, kopu
īpašu uzstāšanos; lepnums par
dziesmu svētku svinēšanu cittautiešu vidū; attiecības starp dalībniekiem no citām pilsētām, novadiem, valstīm; nakts uzdzīve
un dziedāšana līdz rītam; paaudžu atšķirības un daudz kas cits.
Atmiņu un stāstu dokumentēšana vēl turpinās. Ar e-pastu
un personiski vēl meklējam ziņas par piedzīvojumiem dziesmu svētkos, kā arī fotografijas
un priekšmetus – nozīmītes, afišas, tērpus, instrumentus u.c.
Piemēram, ļoti vēlētos „Latvieši
pasaulē” krājumā iegūt tādu unikālu un asprātīgu priekšmetu
kā ceļošanas komplekts, kas savulaik izveidots Austrālijas latviešu dalībniekiem braukšanai
uz Gotlandes dziesmu svētkiem.
Pēc nostāstiem, komplektā bijusi
soma, uzpūšamais spilventiņš un
vēl lidojošais šķīvītis – The Visby
Frisbee, ko dalībnieki izmantojuši, gan mētājot to ar draugiem

Ineta un Marianna

plūdmalē, gan lietojot par šķīvīti
Jāņu svinību laikā.
Ja jūs vēlaties pastāstīt savas
atmiņas par dziesmu svētkiem
vai jums ir kāds priekšmets, ko
jūs gribētu dāvināt „Latvieši pasaulē” krājumam, lūdzu, rakstiet
mūzejam - lapainfo@gmail.com
vai „Latvieši pasaulē”, Ausekļa
iela 6a-12, Rīga, LV 1010. Vairāk
informācijas par mūzeju sk.
www.lapamuzejs.lv.
Lielā cilvēku ieinteresētība
stendā deva mums – „Latvieši
pasaulē” darbiniekiem un brīvprātīgiem palīgiem – apstiprinājumu, ka mūsu darbs, dokumentējot latviešu pieredzi un
dzīvi ārpus Latvijas, ir vērtīgs un
cilvēkiem vajadzīgs. Sirsnīgs paldies visiem stenda ciemiņiem par jūsu stāstiem un jūsu ieinteresētību un labvēlību mūzeja
idejas īstenošanā! Liels paldies
Džeremijam Smedem par lieliskajiem informātīvajiem plakātiem. Sirsnīga pateicība tiem
mūzeja draugiem, kuŗi ziedoja
laiku, palīdzot strādāt stendā,
tādējādi nodrošinot, lai stends
tiktu apsaimniekots visu tirdziņa laiku - visas sešas dienas 12
stundu gaŗumā. Stenda darbība
nebūtu bijusi iespējama bez „Latvieši pasaulē” biedru un atbalstītāju palīdzības, - paldies jums!
Projektu „Dziesma trimdā”
financiāli atbalsta Latvijas Valsts
Kultūrkapitāla fonds.
Marianna Auliciema

“Latvieši pasaulē” un PBLA stenda kopskats

Kas notiek Latvijas mājsaimniecībās
Mājsaimniecību budžeta apsekojuma rezultāti liecina, ka pērn
Latvijas mājsaimniecības joprojām palielinājušas savus tēriņus –
patēriņa izdevumi faktiskajās cenās palielinājušies par 5,7%, savukārt salīdzināmajās cenās (ņemot
vērā inflāciju) mājsaimniecību tēriņi 2012.gadā pieauguši par 3,3%,
kas ir vairāk nekā 2011. gadā, kad
pēc vairāku gadu krituma atkal
bija vērojama mājsaimniecību patēriņa izdevumu palielināšanās.
Visdrīzāk, mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums pērn tomēr ir bijis nedaudz straujāks nekā mājsaimniecību budžeta apsekojumā uzrādītie 3,3%, par ko
liecina citi statistiskas dati (gan
iekšzemes kopprodukts no izlie-

tojuma puses, mazumtirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju apgrozījuma pieaugums u.c.).
Viens no iemesliem, kāpēc uzrādītie izdevumi vidēji uz vienu
mājsaimniecību locekli varētu būt
mazāki nekā reālie mājsaimniecību izdevumi, ir iedzīvotāju nevēlēšanās piedalīties šajā apsekojumā. Īpaši tas attiecas uz mājsaimniecībām ar augstiem ienākumiem un arī uz „aplokšņu algu”
saņēmējiem.
2011. gadā mājsaimniecību tēriņu palielinājumu galvenokārt
ietekmēja pārtikas un mājokļa cenu kāpums un iedzīvotāji bija
spiesti tērēt vairāk cenu pieauguma dēļ, bet pērn tēriņu pieaugumu patēriņa cenu kāpums ietek-

mēja mazāk. 2012. gadā patēriņa
izdevumu palielināšanos vairāk
ietekmēja mājsaimniecību vēlme
un arī iespējas tērēt vairāk, pieaugot tautsaimniecībā nodarbināto
skaitam un strādājošo vidējai darba samaksai. Samērā lielas naudas
summas uz Latviju pārskaitīja arī
emigrējušie un peļņā devušies
Latvijas iedzīvotāji, tādējādi pērn
mājsaimniecības varēja atļauties
tērēt vairāk naudas ne tikai pirmās nepieciešamības precēm un
pakalpojumiem, bet arī ilglietošanas precēm un atpūtai. Pozitīvi,
ka nedaudz mazinājies īpatsvars
mājsaimniecību izdevumiem par
pārtiku - no 28,8% 2011. gadā līdz
28% pērn, tomēr tas joprojām ir
būtiski augstāks nekā rietumval-

stīs un liecina par samērā zemu
dzīves līmeni vairākumam mājsaimniecību Latvijā.
Patēriņa izdevumu pieaugums
bijis atšķirīgs dažādās sociālekonomiskajās grupās, un to lielā mērā ietekmēja pārmaiņas ienākumos. Uzņēmēju un pašnodarbināto mājsaimniecības tēriņus palielināja par 22%, algotu darbu
strādājošās mājsaimniecības - par
4,1%, savukārt pensionāru mājsaimniecības - tikai par 1,6%. Par
1,8% palielinājušies tēriņi mājsaimniecībās, kuŗās ir vismaz trīs
bērni. Tieši daudzbērnu ģimenes
joprojām ir pakļautas vislielākajam nabadzības riskam, jo var atļauties katram mājsaimniecības
loceklim tērēt būtiski mazāk nekā

mājsaimniecības bez bērniem vai
ar vienu bērnu.
Šogad Latvijā tiek prognozēta
mērena inflācija bez straujiem
pirmās nepieciešamības preču un
pakalpojumu cenu kāpumiem,
līdz ar to galvenais patēriņa izdevumu virzītājs būs iedzīvotāju ienākumu līmenis un strādājošo
pirktspējas uzlabošanās. 2013. gadā mājsaimniecību tēriņu pieaugumu pozitīvi ietekmēs arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājums un palielināti atvieglojumi par apgādībā esošām personām.
Edmunds Rudzītis,
SEB bankas sociālekonomikas
eksperts
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Investīcijas un dubultpilsonība – Latvijas drošības jautājums
Eiroparlamenta deputāte prof. Inese Vaidere intervijā Sallijai Benfeldei
Jūlija sākumā Rīgā norisinājās Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju forums.
Pretrunīgus vērtējumus izraisīja
NCH Capital Inc. vecākā viceprezidenta Kārļa Cerbuļa vērtējums par uzturēšanās atļaujām
Krievijas pilsoņiem. K. Cerbulis
Forumā norādīja: vai nu mums
patīk, vai nepatīk, bet krievi ar
uzturēšanās atļaujām ir izglābuši daļu Latvijas, un uzsvēra, ka
uzturēšanās atļauju programmas
ietvaros Krievijas pilsoņi Latvijā
investējuši pusmiljardu eiro.
Par investīcijām un Latvijas
drošību Forumā uzstājās arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese
Vaidere. Deputāte pauda uzskatu, ka uzturēšanās atļauju piešķiršana nerezidentiem, kas nopērk Latvijā nekustamo īpašumu vai iegulda bankā zināmu
naudas summu, Latvijas ekonomikai nepalīdz. Tas, gluži tāpat
kā latviešu mazā vēlme iegūt dubultpilsonību, var valstij kļūt par
drošības jautājumu.
Jūs publiski iebildāt pret Forumā pausto Cerbuļa ideju par
uzturēšanās atļauju lielo nozīmi Latvijas ekonomikā.
Šos ieguldījumus nosaukt par
investīcijām vai innovācijām ir
absolūti nepieņemami, jo ar investīcijām un innovācijām šiem
ieguldījumiem nav nekāda sakara. Raugoties no ekonomikas
viedokļa, šim pasākumam – uzturēšanās atļauju piešķiršanai
saistībā ar īpašuma iegādi - ir apšaubāma efektīvitāte. Jau tad,
kad Saeimā par šiem jautājumiem tika diskutēts, es, būdama
Eiropas Parlamenta deputāte,
nosūtīju vairākas vēstules Latvijas Valsts prezidentam ar lūgumu neizsludināt šādu likumu,
jo viens no likumprojekta iniciātoriem Saeimā toreiz bija Ainārs
Šlesers un, manuprāt, šī likumprojekta reālā jēga bija nevis piesaistīt investīcijas un saglabāt iedzīvotājiem darba vietas, bet
gan polītisks motīvs: dot iespēju
Krievijas pilsoņiem iegūt atļauju
uzturēties Latvijā. Otrs šīs iniciātīvas iemesls manā skatījumā bija
nekustamo īpašumu firmu atbalsts. Sākās nekustamo īpašumu burbuļa krize, vairākas nopietnas nekustamo īpašumu firmas Latvijā nonāca lielās grūtībās, arī cilvēkiem radās nopietnas problēmas, un bija skaidrs,
ka tās risināt var tikai tad, ja tiek
piesaistīts ārvalstu kapitāls. Kā
šādos apstākļos piesaistīt ārvalstu kapitālu? Sākt „lēti tirgot”
uzturēšanās atļaujas!
Tomēr Saeima lēma, ka uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem būs liels atbalsts Latvijas
ekonomikai...
Pirmajā reizē prezidents šos
grozījumus par uzturēšanās atļaujām Saeimai nosūtīja atpakaļ,
bet Saeima tomēr tos atkal ar
nelieliem labojumiem pieņēma.
Šie grozījumi paredz, ka trešo
valstu pilsoņi var saņemt termiņuzturēšanās atļaujas, iegādājoties nekustamos īpašumus vismaz 100 tūkstošu latu vērtībā
Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās vai vismaz 50
tūkstošu latu vērtībā ārpus tām.

Termiņuzturēšanās atļaujas var
saņemt, arī ja tiek veikts noguldījums bankas subordinētajā kapitālā 200 tūkstošu latu apmērā vai ieguldot līdzekļus uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai 25 tūkstošu latu apmērā
kapitālsabiedrībās, kuŗas nodarbina ne vairāk kā 50 darbinieku un kuŗu gada bilance nepārsniedz 7 miljonus latu un nodokļos ir samaksāts ne mazāk
kā 20 tūkstoši latu. Citās kapitālsabiedrībās jāiegulda 100 tūkstoši latu. Ir redzams, ka sliekšņi
ir tik zemi, ka nav grūti iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, un tas patiesībā nozīmē, ka
uzturēšanās atļaujas tiek iegūtas
visā Šengenas zonā. Tā ir lēta biļete iebraukšanai Šengenas zonā
Krievijas vai citu valstu rezidentiem. Kāpēc lai viņi censtos saņemt vīzas vai kārtot kādus citas
jautājumus, ja par tik lētu naudu
var gadiem ilgi izmantot pastāvīgās termiņuzturēšanās atļaujas!?
Jaunākie dati tik vienkārši
nav atrodami, bet publiski pieejamos datos ir redzams, ka
2011. gadā pirmo reizi termiņuzturēšanās atļaujas ir izsniegtas 1263 trešo valstu pilsoņiem,
kas nopirkuši nekustamo īpašumu, un 89 ārvalstu pilsoņiem, kuŗi ieguldījuši kapitālsabiedrībās. Turklāt visvairāk
šo uzturēšanās atļauju ir saņēmuši Krievijas pilsoņi: uz 2012.
gada 1. janvāri - 4457. Tātad
lielāko tiesu pērk īpašumus,
nevis atbalsta ražošanu?
Biju pārsteigta par Forumā izskanējušo domu, ka krievi gandrīz vai izglābuši Latvijas ekonomiku un ka katra šāda uzturēšanās atļauja nodrošinājusi iespēju vismaz pieciem līdz desmit
cilvēkiem palikt Latvijā, nevis
aizbraukt darba meklējumos.
Nepavisam nesaprotu, kur šādi
dati radušies un kā tie rēķināti.
Nerezidenti kopumā ir investējuši 318 miljonus latu, bet lielāko
daļu – 250 miljonus latu viņi ir
ieguldījuši nekustamo īpašumu
iegādē. Neredzu, kur varētu būt
tās papildus radītās vai saglabātās darba vietas. Nav noticis tas,
ko solīja minētā likumprojekta
bīdītāji ar Šleseru priekšgalā: ka
tas radīs papildu darba vietas.
Skaitļi ir pietiekami daiļrunīgi,
un es neredzu, ka Latvijas ekonomika šādā veidā ir tikusi izglābta. Nenoliedzami, ir sniegts
atbalsts nekustamo īpašumu nozarei, tas ir svarīgi, bet tie ir īpašumu tirgotāji ar savām noteiktām interesēm. Ja vispār ir radītas vai saglabātas darba vietas,
tad to skaits ir pavisam neliels.
Protams, ir labi, ja nekustamos
īpašumus kāds vispār pērk, bet,
no otras puses, negātīva tendence
ir pilnīgi skaidra – Rīgas reģionā,
Jūrmalā un valsts lielākajās pilsētās nekustamo īpašumu cenas
ir cēlušās, jo pārsvarā tos iegādājas ārzemnieki, bet vietējiem
iedzīvotājiem šīs cenas ir pārlieku augstas un īpašumi ir nesasniedzami. Tāpēc es nesaskatu
ieguvumu no uzturēšanās atļauju „tirgošanas” un nedomāju, ka
ieguvumi nekustamā īpašuma
tirgotājiem atsveŗ tās negātīvās

Inese Vaidere: “Domāju, ka latviešiem arī
ārvalstīs Latvija dziļi sirdī ir mīļa, tāpēc
par Latvijas likteni ir jādomā. Nākamajā
gadā būs Eiropas Parlamenta un arī Saeimas vēlēšanas, un notikumi Rīgā pašvaldību vēlēšanās rādīja, cik viegli varam zaudēt
savas pozicijas, ja neinteresējamies par vēlēšanām, ja neejam balsot. Cilvēki bieži ir
neapmierināti ar parlamentu un valdību,
bet, kad reizi četros vai piecos gados ir iespējams kaut ko mainīt, viņi savu balsi neizmanto, kaut dažos gadījumos pat dažas
balsis kaut ko maina. Par trimdas latviešiem es zinu, ka daudzi cilvēki savulaik nokavēja pilsonības iegūšanu un vēlāk to vairs
nevarēja iegūt. Tāpēc aicinu visus latviešus,
kas savulaik neieguva pilsonību, tāpat arī
viņu bērnus un mazbērnus, pieteikties uz
Latvijas pilsonību. Tas ir ļoti svarīgi, lai
Latvijai nozīmīgos jautājumos mēs varētu
lemt par labu savai valstij. Atcerēsimies kaut
vai valodu referendumu – mēs nepadevāmies, bet Latvijai ļoti nozīmīgu jautājumu
vēl var būt ne viens vien, tāpēc ir ļoti svarīgi
būt Latvijas pilsonim!”
tendences, kas mūsu iedzīvotājiem liedz iegādāties labus īpašumus.
Vai uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem var ietekmēt
arī mūsu valsts polītiku un

drošību?
Pašlaik uzturēšanās atļaujas
par nopirktajiem īpašumiem jau
ir saņēmuši vairāk nekā 5000
nerezidentu. Tie ir turīgi cilvēki,
kas savu naudu ir ieguldījuši

par uzturēšanās atļaujām, un, iespējams, turīgie var ietekmēt
Latviju arī polītiski. Lielas un
nezināmas izcelsmes naudas klātiene Latvijā nav pozitīva. Mēs
labi zinām, cik grūti mums ir
klājies ar valodu referendumu,
un tagad parādās, kaut arī smieklīgas un nenopietnas, nepilsoņu
kongresa aktīvitātes. Vienmēr ir
jautājums – no kurienes nāk
nauda? Ja nauda nāk no pastāvīgajiem nerezidentiem, tad, domāju, var rasties arī polītiskas
konsekvences.
Vai jūsu ieskatā vajag atļaut
uzturēšanās atļauju apmaiņu
pret investīcijām, tikai jāmaina
apmaiņas mechanisms, kāds ir
izveidots Latvijā?
Jā, es domāju, ka tādos grūtos
laikos, kādus Latvija ir pārdzīvojusi un lielā mērā joprojām
pārdzīvo, var meklēt dažādus
ceļus, kā piesaistīt investīcijas.
Galvenais mērķis ir darba vietu
radīšana, jo cilvēki atstāj Latviju
lielākoties tāpēc, ka nav darba
vietu. Ja ir nopietni investori,
kuŗi investē ražošanā vai nozarēs, kas rada papildu darba vietas, var apsvērt termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu. Jebkuŗā
gadījumā runa var būt tikai par
biznesa investīcijām uzņēmumos, kas rada darba vietas. Citādu izdevīgumu es Latvijai neredzu, tāpēc, manuprāt, šī polītika ir steigšus jāpārskata.
Vai jūsuprāt latviešiem vajadzētu aktīvāk mudināt savus
bērnus un mazbērnus, kuŗi
dzīvo ārpus Latvijas un nav
pilsoņi, pieņemt otro – Latvijas
pilsonību?
Tas ir ļoti svarīgs jautājums,
noteikti ir jāmudina latvieši iegūt Latvijas pilsonību, pat ja viņi
šobrīd dažādu iemeslu pēc nedzīvo Latvijā vai ir pārcēlušies uz
pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas.
Tas taču paplašinātu to vēlētāju
loku, kuŗi noteikti nebalsos par
prokremlisko Saskaņas centru
un līdzīgiem polītiķiem. Domāju, ka latviešiem arī ārvalstīs
Latvija dziļi sirdī ir mīļa, tāpēc
par Latvijas likteni ir jādomā.
Nākamajā gadā būs Eiropas Parlamenta un arī Saeimas vēlēšanas, un notikumi Rīgā pašvaldību vēlēšanās rādīja, cik viegli
varam zaudēt savas pozicijas, ja
neinteresējamies par vēlēšanām,
ja neejam balsot. Cilvēki bieži ir
neapmierināti ar parlamentu
un valdību, bet, kad reizi četros
vai piecos gados ir iespējams
kaut ko mainīt, viņi savu balsi
neizmanto, kaut dažos gadījumos pat dažas balsis kaut ko
maina. Par trimdas latviešiem es
zinu, ka daudzi cilvēki savulaik
nokavēja pilsonības iegūšanu un
vēlāk to vairs nevarēja iegūt.
Tāpēc aicinu visus latviešus, kas
savulaik neieguva pilsonību,
tāpat arī viņu bērnus un mazbērnus, pieteikties uz Latvijas
pilsonību. Tas ir ļoti svarīgi, lai
Latvijai nozīmīgos jautājumos
mēs varētu lemt par labu savai
valstij. Atcerēsimies kaut vai valodu referendumu – mēs nepadevāmies, bet Latvijai ļoti nozīmīgu jautājumu vēl var būt ne
viens vien, tāpēc ir ļoti svarīgi
būt Latvijas pilsonim!
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Aizvien ar dziesmu vairogu

Atsevišķu koncertu veltīja Minsteres ģimnazijai - „Minsteres Latviešu ģimnazijas daudzinājums”.
Ansambļu koncertā piedalījās „Atbalss” no Anglijas un „Solaris” un
„Kolibri” no ASV. „Kolibri” spēlēja
arī svētku ballē. Doma baznīcā
dievkalpojumā piedalījās 17 mācītāji, ievada un nobeiguma mūziku,
ieskaitot A. Kalniņa Fantaziju solminorā, spēlēja Brigita Mieze–
Trauciņa.
Apvienoto koŗu uzvedumā „No
Dikļiem līdz Minsterei” dziesmas
apvienoja dzejnieces Valdas Dreimanes vārdi Jāņa un Kristīnas
Bergholcas skandējumā. Korī bija
734 dziedātāji. Diriģēja Lilija Zobena, Marks Opeskins, Guntars
Gedulis (Venecuēla), Imants Mežaraups (ASV) un Vizma Maksiņa
(Kanada). Koncerta otrajā daļā
dziedāja arī kamerkoris - jauna, bet
tobrīd kontroversiāla parādība.
Dziesmu svētku nobeigumā
tika rīkots īpašs brauciens ar vilcienu uz Austrumvācijas robežu,
pie dzelzs priekškara, kur notika
svinīgs akts, piedaloties Andrejam
Eglītim un Uldim Gravam.
..arī „vadošās aprindās” sāk atskārst patiesību, ka mums trimdā
jārada gadsimtus pārdzīvot spējīga
latviešu kultūra, mums jāiedvesmo
mūsu bērni to pārmantot.... Viena
no Minsteres dziesmu dienu pamatdomām bija rādīt dzimtenei un
trimdai, ka trimdā uzaugusi jauna,
darboties spējīga latviešu mūziķu paaudze, ka trimdas latviešu kultūra
neaizies kapā... Andris Vītoliņš,
Londonas Avīze Nr. 1936 (1984).
***
Pasaules brīvo latviešu dziesmu
dienas Minsterē (1987.g.)
1984. gadā atkusnis Padomju
Savienībā vēl nebija manīts, bet

trīs gadus vēlāk, kad atkal tika
rīkotas PBLA dziesmu dienas
Minsterē, atmoda jau bija sākusies. Svētku atklāšanā piedalījās
Rolands Silaraups no Latvijas Helsinki-86 grupas. Tā paša gada jūlijā Rolands no Latvijas bija izraidīts par piedalīšanos akcijā pie
Brīvības pieminekļa 1987. gada
14. jūnijā. Silaraups sacīja: „Ja arī
vairs neesmu dzimtenē, es nebeigšu prasīt brīvību Latvijai!” Par
godu atklāšanai uzbūvēja brīvdabas estrādi blakus Minsteres pilij.
Minsteres pilsēta pasludināja šo
nedēļu par „Pasaules brīvo latviešu
dienām”.
Rīcības komitejas vadību atkal
uzņēmās Jānis Muchks, un viņa
prezidijā darbojās arī Artūrs Cipulis, kas bija vadījis pirmo Eiropas Dziesmu svētku rīcības komiteju Hamburgā. Jāņa Muchka
meita Anna (arī rīcības komitejas
locekle) atcerējās vietējo iedzīvotāju īpašo atsaucību. „..pat takso-

metriem uz aizmugurējā stikla
bija uzraksts: „Taksometri sveic
latviešus Minsterē!” Svētkos pilsēta uz nedēļu kļuva ļoti latviska:
veikalu skatlogos bija Latvijas karodziņi un cita Latvijas simbolika,
ielas izgreznotas ar Latvijas karogiem. Tā Minstere 80. gados dziesmu dienās ietērpās latviešu karoga krāsās.”
Viena no lielām atšķirībām salīdzinājumā ar 1984. gada dziesmu dienām bija centrs, ko starplaikā Minsteres latvieši bija sev
uzbūvējuši un kur atradās vieta
ģimnazijas internātam. Varēja teikt,
ka svētki šoreiz notiek pašu mājās
(agrākās skolas telpas bija īrētas).
Atkal Ņujorkas latviešu koris
mēroja tālo ceļu uz Minsteri, lai
atskaņotu Alfrēda Kalniņa operas
mūziku. Šoreiz izvēlējās tolaik vēl
maz pazīto operu „Salinieki” un
uzveda to kopā ar slaveno Nirnbergas simfonisko orķestri. Kom-

1987. gada Dziesmu dienu atklāšana pie Minsteres pils. Labā
pusē 550 balsu koris, kreisā pusē berzzaros ieslēpta runātāju
tribīne. Jānis Muchks sveic svētku viesus

Foto: Teodors Aldzeris

Vēsturisks pārskats par Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām Eiropā ārpus Latvijas no 1946. līdz 1989. gadam

Berlīnes mūris

ponists Andris Vītoliņš Brīvajā
Latvijā rakstīja: „Paldies Andrejam
Jansonam un viņa vadītajam Ņujorkas latviešu korim − tie izvērtušies par nozīmīgāko latviešu
mūzikas centru ārpus Latvijas −
par abu Alfrēda Kalniņa operu
atskaņošanu abās Minsteres dziesmu dienās!”
No Austrālijas atkal bija atbraucis „Saules jostas” ansamblis, kas
uzveda “Čāpiņu Jāņa precības”.
Šoreiz rokvakarā uzstājās vienreizīgais „Ludvigs dzird!” no Vācijas. Notika piecas teātŗa izrādes.
Solistu un instrumentālistu koncertos piedalījās trimdas mūziķu
izlase: Rasma Lielmane, Brigita
Mieze, Artūrs Ozoliņš un Ileāna
Pētersone, kā arī jaunās paaudzes
mākslinieki Pauls Berkolds, Pia
Kaufmane un Aleksandrs Līvensons. Parallēli oficiālai programmai notika vesela rinda mazāku
sarīkojumu.
Jauninājums bija iespēja koristiem pašiem izvēlēties daļu koncerta programmas, piedaloties

aptaujā “Mūsu mīļākā dziesma”.
Kopkoŗu koncertā arī pirmo reizi skanēja PBLA dziesmu dienu
moto “Piemini Latviju!”, dziesmas
komponists: Marks Opeskins.
Korī piedalījās 540 dziedātāji, 310
dejotāji un jaunatnes rītā – 147
dalībnieki, kuŗi, starp citu, izrādīja
Andŗa Heistera kompoziciju ar
ļoti interesantu nosaukumu:
„Strazdi un zobu suka”.
Tūlīt pēc svētkiem 500 to dalībnieki ar īpaši sarunātu vilcienu
devās uz Berlīni, pie Berlīnes mūŗa. Tur notika gājiens, koncerts,
demonstrācija pie mūŗa un piemiņas brīži pie Staļina un arī nacisma upuŗu piemiņas vietām.
Jaunieši mūri pašu dažās stratēģiskās vietās arī pamatīgi pārkrāsoja ar polītiskiem saukļiem un
zīmējumiem.
Lai gan esam atstājuši Latvijas
zemi, mēs neesam atstājuši mūžīgo
Latviju. Atstāt zemi nenozīmē atstāt tautu! O. Pavlovskis dziesmu
dienu atklāšanā.
(Turpinājums sekos)

Romāns pakaŗas
Osvalds Zebris, Koka nama ļaudis, apgāds „Dienas Grāmata”, 2013.g., 166 lpp.
Pārpratumu novēršanai jau
pašā sākumā pateiksim, ka virsrakstā minētais pakārējies nav
jaunā rakstnieka Osvalda Zebŗa
(dz. 1975.g.) romāns Koka nama
ļaudis, bet ka tā ir viena no romāna personām, koka nama iedzīvotājs students Romāns. Nevar,
protams, izslēgt iespēju, ka dažam
mazāk pacietīgam un lielāku
skaidrību alcējam lasītājam sagribas pakārt vai kā citādi apskādēt
arī romānu ar mazo r, bet tā tad ir
viņa paša darīšana.
Pacietīgu, piepūlēties gatavāku
lasītāju ieintriģēs jautājums, kādu
virzienu tad grāmata beigās ieņems, jo rakstnieka nolūki labu
laiku paliek grūti atšifrējami. Sākumā lasītāja attieksme noteikti
būs simpatiska. Koka nami Latvijā, bieži vien šķībi un greizi un
atjaunošanas un remontu nogaidījušies, nereti ir aizsargāti kultūras un vēstures pieminekļi. Tie
liekas būt vairāk apdvēseļoti nekā
jaunāku laiku mūŗa celtnes, pat ja
tajos dzīvo cilvēki, kuŗus sauc
par vienkāršiem ļaudīm. Patīk, ka
par stāstītāju jeb romāna es personu izvirzās nams. Netrūkst mūsu rakstniecībā gadījumu, it īpaši
jau bērnu grāmatās, kur stāstītāji
ir dažādi faunas pārstāvji. Pieaugušajiem rakstītā prozā Jānis

Ezeriņš savu stāstu liek stāstīt
blusai, bet Veronika Janelsiņa –
kaķim. Gudrs kaķis Gagārins laiku pa laikam uzpeld arī Koka
nama ļaudīs, tomēr pamatos visu
notikumu novērotājs un to izstāstītājs ir pats koka nams.
Viena no sākotnējām stāstījuma
„līnijām” ir dvēseliskā, mistiskā,
kas skaisti, kaut neizvērsti, iezīmē visuma noslēpumus un cilvēka
trauslo vietu pasaulē. Pēc tam
kad nama iemītnieku Vešņikovu
septiņgadīgais puika Michails sakās esam redzējis Dievu, nams
vispārina: „Mani senie iemītnieki
un tagadējie, un arī tie, kas vēl
nāks paši ar saviem stāstiem, –
viņi visi ir ņēmušies un trinušies
ap savu serdi, ap kodolu, neko
vairāk.” (23. lpp.) Dzīvo būtņu
eksistenciālo dižnelaimi pauž kaķis: „Viss ir tikai ceļš. Šis brīdis.
Solis uz priekšu, solis atpakaļ –
esi pazudis. Tevis vairs nav.” (26.)
Šī tema atkārtojas ar nelielām
variācijām: „Lūk, Saule un tu.
Viena sekundes simtdaļa, un tevis vairs nav. Viens saules mirklis.
Cik dzīvības tu vari dot? Cik siltuma?” (56.) Kad Lieldienās vairāki
koka nama ļaudis diskutē par
Dievu, šaubām un cilvēku brīvo
gribu (46.), sāk izskatīties, ka
rakstnieks grib pateikt, ka pat

ikdienas cilvēki reizēm prot domāt dziļāku domu un nemaz
nav tādi sekli provinciāļi, kādus
patīk tēlot, piemēram, Ērikam
Hānbergam.
Vēlāk sāk likties: varbūt rakstnieka galvenais nolūks tomēr ir
notēlot, raksturot daždažādus,
gadījuma pēc kādā kopīgā mājvietā, zem viena jumta nonākušus
cilvēkus? Piecu nodaļu virsrakstos taču likti tieši šo cilvēku vārdi.
Pēc tam kad caur aprakstiem un
sīkiem atgadījumiem personāžs
iepazīts, sāk attīstīties drāmatiskāki notikumi: 86. lappusē izveidojas kautiņš, tā sakot, uz visas frontes, vēlāk Romāns pakaŗas, pazūd
Regīna, mēģina aizbēgt Vešņikovu bērni... Ir jau labi, to visu var
lasīt ar mērenu interesi, tomēr
lasītāju neliek mierā jautājumi: ko
tas viss nozīmē? Ko rakstnieks īsti
grib pateikt? Ir dažādi virzieni,
strāvojumi, bet it kā pietrūkst sižetiskā kopsaucēja.
Uz beigu galu stāstījums kļūst
izteikti allegorisks. Viens no nama
iemītniekiem - jaunais Zintis ieceļ
sevi nama diktātoriska pārvaldnieka lomā, bet nams ņem un sagrūst. Jebkuŗa cilvēku sabiedrība,
liekas sakām autors, ir ne mazāk
vāra un trausla par atsevišķo cilvēku, bet pavisam postā tā aiziet,

ja kļūst totālitāra. Varbūt pati pazīstamākā allegorija par nebrīvu
sabiedrību ir Džordža Orvela gaŗais stāsts Dzīvnieku ferma: tur
„paķertas”, apsmaidītas un izsmietas gluži konkrētas sociālistiskās,
pretī komūnismam ejošas ideoloģizētas vides īpatnības. Osvalds
Zebris nesmejas un nav arī tik
specifisks, ka lasītājam kļūtu
skaidrs, kādu tad konkrētu valsti
vai ideoloģiju viņa koka nams
pārstāv; viņa pieeja ir vispārfilozofiska, aptuvena. Zinša aģitācijas
runa, kas vēršas pret „mācītāju
verveļiem”, jo „šodienas cilvēkam
jāsaprot, ka tikai sevī pašā tas var
atrast atbalsta punktu” (131.), vedina atcerēties bijušo PSRS. Darba izskaņa, kā jau tam laikam jābūt, ir pozitīva: kaut Zintis aiziet
bojā, vēl dzīvi palikušie uz vecā
laika drupām cels citu namu: „Cerība ir kļuvusi par pamatu jaunam
namam, kas pieminēs gan asaras,
gan arī asinis, jo nekas jau nevar
tapt no tukša gaisa vien.” (166.)
Osvalda Zebŗa gala pozicija:
nozīmīgāka par visiem strīdiem,
pārpratumiem, mācībām un ideoloģijām ir pati esamība, ap sevi
izjūtamās apkārtnes īstena izbaudīšana. Sagruvušā koka nama ļaudis savam jaunceļamajam namam romāna pēdējā teikumā

vēlas dot vārdu: „Būt.” Romāna
beigu noskaņa ir apbrīnojami līdzīga 33. – 34. lappuses gaŗās rindkopas noskaņai italiešu mūsdienu
rakstu meistara Alesandro Bariko
romāna Stikla pilis 2004. gada
izdevumam latviešu valodā. Lūk,
Bariko rindkopas pēdējie divi teikumi:
„Starp nedaudzajām lietām, kuŗas beigu beigās attaisno šo citādā ziņā smieklīgo paradumu –
dzīvot, noteikti minams arī šāds
brīdis, un tas ir viens no dzidrākajiem, tīrākajiem: būt, vienkārši
būt, izdzīvot brīdi, kad šai neatkārtojamajā vakara gaismā piepeši
līst lietus. Vismaz vienreiz – būt.”
Laikam jau romānam, tāpat kā
cilvēkam, jāļauj vienkārši būt un
jāizbauda tā esamība. Ne visu
cilvēku dziļākās dvēseles dzīles
viegli izprast, ne visi cilvēki savā
rīcībā ir mērķtiecīgi un viena lējuma. Priekšnoteikumi, kam jābūt
izpildītiem, lai mēs vēlētos iepazīt
kādu vēl nesastaptu cilvēku, ir (a)
ka šim cilvēkam ir jābūt (jeb jābūt
dzīvam), un (b) ka tam jābūt gana
interesantam. Šīs divas īpašības
Koka nama ļaudīm nevar noliegt.
Lai students Romāns paliek karājamies, kur pakāries! Osvalda
Zebŗa romāns jāpakaŗ nav.
Eduards Silkalns
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PA R TA U T S A I M N I E C Ī B U L AT V I J Ā
Dr. Kārlis Āboliņš

1. Eiro ieviešana vajadzīga un
nepieciešama
Eiro ieviešana ir
vajadzīga, jo lielākā daļa depozitu
un kreditu bankās
ir eiro valūtā. Pēc eiro ieviešanas
atkritīs samaksa par lata un eiro
konvertāciju, un tā ir iespaidīga
naudas summa gadā.
Eiro ieviešanas pretinieki argumentē, ka, latu aizstājot ar eiro,
Latvija zaudē savu stiprāko neatkarības simbolu. Šeit jāatgādina,
ka Eiropas Savienības (ES) pamatā
ir tā sauktais Reinzemes, nevis
anglosakšu kapitālisms. Ar ko
Reinzemes kapitālisms atšķiŗas
no anglosakšu kapitālisma? Reinzemes kapitālisma pamatā ir sociālas tirgus saimniecības izveidošana. Sociālas tirgus saimniecības
pamatprincips savukārt ir subsidiāritāte. Šis princips nosaka, ka
uz vietas tiek darīts viss, ko uz vietas var izdarīt izdevīgāk un labāk.
Tas bija skaidrs pretmets toreizējiem kolchoziem un aptverīgai
vadībai no augšas, kas sākās austrumos no Vācijas Elbas upes. Uz
šo pretmetu balstās arī ES polītika un organizācija. Šodien arī
tiem, kuŗi nav ne financisti, ne ekonomisti, būtu jāsaprot, ka sistēmiskas bankas ir centrāli jāuzrauga.
Centrālās uzraudzības pamats
pēc subsidiāritātes principa ir kopējā valūta eiro. Ja Latvijas Satversmē uzņemtu norādi, ka Latvija
paliek pie lata un līdz ar to nepāries uz eiro, tas nozīmētu, ka tā
faktiski izstājas no ES, jo Latvijā
nebūtu izmantojams subsidiāritātes princips banku organizācijā
un pārraudzīšanā.
Vēl viena piebilde. Pēc manām
domām, eiro palielina Latvijas kā
neatkarīgas valsts drošību. Nez vai
jau šodien nav tā, ka eiro Latvijai
dotu lielāku drošību nekā NATO?
2. Latvijas neatkarības izpausmes pēc eiro ieviešanas
Latvijas neatkarības izpausmes
uz subsidiāritātes principa pamata
ir galvenokārt kultūra, izglītība un
tautsaimniecība. Un tautsaimniecība vārda pilnā nozīmē kā Rīgā
un citās lielās vai mazās pilsētās, tā
arī novados un pat ciemos. Tautsaimniecība, lai Latvija ekonomiski
attīstītos, cilvēki nebrauktu prom,
bet brauktu atpakaļ.
3. Kā panāk tautsaimniecību
ekonomikā?
To panāk, veidojot reģionālas
valūtas. Lai man nepārmestu, ka
ar valūtām nodarbojas vienīgi
centrālā banka, tad sauksim tos
par reģionāliem vērtībniekiem
(RV). Reģionālo vērtībnieku pamats faktiski ir paldies kartes
princips, ko šodien arī Latvijā izmanto katrs lielāks veikals, lai piesaistītu klientus. Reģionālās paldies kartes jeb reģionālie vērtībnieki ir aptverīgāki un tāpēc reģionā tautsaimnieciskāki.
4. Reģionālas tautsaimniecības iespējas
Uz reģionāliem vērtībniekiem
balstīta reģionāla tautsaimniecība
uzlabo šādus mērķus un vajadzības:

Reģionāli vērtībnieki
kā lata aizstājēji pēc eiro ieviešanas
• veidot jaunas darba vietas un
iespējas reģionā,
• ar reģionālu vērtībnieku paturēt un palielināt naudas līdzekļus
reģionā,
• palielināt iespēju reģiona iedzīvotājiem izmantot savas iespējas
un talantus, lai uzlabotu savu ekonomisko situāciju,
• samazināt atkarību no veikalu
ķēdēm un globālizācijas produktiem.
5. Reģionāli vērtībnieki nav
nekas jauns
Reģionāli vērtībnieki ir zināmi
daudzos veidos daudzu gadu un
pat gadsimtu gaŗumā. Jaunu aktuālitāti reģionāli vērtībnieki ir
ieguvuši saistībā ar globālizāciju
un eiro. Lai nebūtu pārpratumu,
RV nenozīmē, ka attiecīgais reģions norobežojas no globālizācijas vai no eiro un grib palikt autarķisks vai pat neatkarīgs. Nebūt
ne. Ar RV panāk, ka blakus tiem
dotumiem, ko reģionam dod globālizācija un eiro, tiek attīstīti arī
tie dotumi, kas ir attiecīgai pilsētai,
novadam, novadu uzņēmumiem,
kuŗiem rūp, lai novads attīstītos.
6. Reģionālu vērtībnieku organizātori
RV organizātori ir vai nu attiecīgi nodibinājumi, vai reģionālas
bankas. Latvijas gadījumā tās vislabāk būtu krājaizdevu sabiedrības.
Zviedrijā ir slavenais nodibinājums Y.A.K ar attiecīgām kooperātīvām bankām. Šveicē WIR
kooperācija.
Juridisku apsvērumu pēc nav
ieteicams, ka RV organizēšanā tieši iesaistītos kāda polītiska institūcija, piemēram, pilsētas dome
vai pašvaldība.
Nevarēs arī izmantot latus par
vērtībniekiem, jo lata vārds paliks
Latvijas Bankas īpašumā.
7. Reģionālu vērtībnieku veidošana kā rūsēšanas nauda
Lai veicinātu vērtībnieku izmantošanu, par 100 € saņem vairāk RV – piemēram, 103 RV. Darījumos tad RV tiek uzskatīts par
līdzvērtīgu eiro.
RV iemainīšana atpakaļ uz eiro
ir padarīta stipri neizdevīga: vismaz 103 RV pret 98 €. Taču mainīt
RV uz € var tikai uzņēmēji un uzņēmumi, pārējiem tie ir jāizdod.
No šīs maiņas naudas tiek financēts vērtībnieku izdevējs, bet var
arī financēt sociālus pasākumus bērnudārzus, sporta aktīvitātes,
koŗus, deju grupas utt.
RV ir veidoti kā rūsēšanas nauda – tie ar laiku zaudē savu vērtību. Vācijā RV izdod lielākoties ik
pa katriem trim mēnešiem; ja
trešā mēneša beigās RV nav izdots,
tas zaudē savu vērtību – norūsē.
RV derīgumu var pagarināt, samaksājot rūsas naudu – Vācijā
vismaz 2%. Šis rūsēšanas princips
ir pamatā tam, ka RV apritē ir
daudzreiz vairāk nekā pamatvalūta. Līdz ar to attiecīgā reģionā vai
novadā tiek veicināta tautsaimniecība.
Šo naudas rūsēšanas principu
izdomāja vācu-arģentīniešu uzņēmējs Silvio Gesells, - lai nauda
nebūtu nekas cits kā prece, ko var

mainīt pret citu preci. Ja Arģentīna
būtu ņēmusi vērā Silvio Gesella
domas, ka nauda nav nekas cits
kā prece, tā nebūtu piedzīvojusi
valsts bankrotu 2000. gadā.
Diezgan ilgu laiku liela problēma
RV veidošanā bija naudas zīmju
viltošanas iespēja. Taču RV naudas
zīmes var izmantot produktīvāk
nekā pamatvalūtu. Uz vienas puses
drukā naudas zīmes nominālu un
citu informāciju, bet otru pusi var
izmantot par reklāmas vietu un
piedāvāt reģiona uzņēmumiem
par samaksu ar RV.
Ja naudas zīmju drukāšana kļūst
bīstama, tad alternātīva šodien ir
RV organizāciju veidot elektroniski. Tad gan ir vajadzīga attiecīga
programmatūra un techniskās ierīces.

kumu iespējas ar reģionāliem
vērtībniekiem
1. Panākumu iespējas ekoloģijā
Īsāki transporta ceļi. Ja izdodas
reģionā ražot produktus, kuŗi
citkārt ievesti no tālienes, tad būs
īsāki transporta ceļi un mazāka
dabas piesārņošana.
2. Ražošana reģionā ir pārskatāma un labāk novērojama
Ja ražošana un patēriņš ir faktiski vienā vietā, tad ražotājs būs
spiests ievērot visus ar ražošanu
saistītos noteikumus.
3. Iespējama ekonomiskās attīstības maiņa
Vairāk ilgu, izturīgu produktu
pretstatā lētiem un ātri nolietojamiem produktiem.
4. Sociāli aspekti
Cilvēki paliek reģionā vai at-

Izdevumus RV sedz galvenokārt
ar maiņas naudu, konta nodevām,
kā arī ar zema procenta kreditiem
vietējiem, maziem un jauniem
uzņēmējiem.
8. Centrālo banku naudas
polītika kā naudas rūsēšanas
polītika
Patlaban kā Eiropas Centrālā
banka (ECB), tā arī ASV Centrālā
banka ievēro naudas rūsēšanas
polītiku. 2012 gada jūlijā ECB
pazemināja kredita likmi zem
viena procenta. Tagad tā ir 0,5%.
Depozitu likme noslīdēja no
0,25% līdz 0%, un nav izslēgts, ka
drīz tā būs ar negātīvu procentu.
ECB ar to cer panākt, lai bankas
atkal sāktu aptverīgi financēt
ekonomiku, nevis naudu noparkot ECB.
Vācija ir izteikta krājēju valsts.
Krājējiem negātīvi procenti tāpēc
šodien ir reālitāte, jo noguldījumi
nes arvien zemākus procentus.
Tas nozīmē, ka noguldījumiem
nav vairs lielas jēgas un ir vai nu
kaut kas jāpērk, vai jāinvestē. Lai
investīcijas būtu jēdzīgas, Vācijā
arvien vairāk rodas reģionālas valūtas. Arī Vācijas akciju indekss
DAX ir sasniedzis savu visu laiku augstāko novērtējumu. Lielas
problēmas Vācijā ir ar lielo nekustamo īpašumu cenu kāpumu, kas
daudziem nozīmē drāmatisku
dzīvokļu īres maksas paaugstinājumu. Arī tāpēc reģionāli vērtībnieki izplatās Vācijas reģionos.
9. Makroekonomisko panā-

griežas tur, jo tiek radītas jaunas
darba vietas un jauni uzņēmumi.
10. Mikroekonomisko panākumu iespējas ar reģionāliem
vērtībniekiem
Par labu katra reģiona tautsaimniecībai nāktu divu mērķu pamatakmeņi.
Pirmais mērķu pamatakmens
ar šādiem mērķiem:
1. mērķis – pavairot reģionā
uzņēmumu skaitu un uzlabot jau
esošo uzņēmumu darbību
Reģionāla tautsaimniecība pamatojas uz reģionāliem darījumiem. Tātad reģionā jābūt produktiem un piedāvājumiem, kuŗi
ir reģionā un pēc kuŗiem reģionā
ir pieprasījums.
Tātad produkti un piedāvājumi, kuŗi nav jāved no lieliem attālumiem. Producents un patērētājs dzīvo tai pašā reģionā. Reģionālā tautsaimniecībā katra persona var darboties par producentu
vienā pasākumā un par patērētāju citā pasākumā. Arī Vācijā, bet
jo sevišķi Latvijā preces tiek ievestas no lieliem tālumiem. Tāpēc
viens no galvenajiem aspektiem,
veidojot reģionālas tautsaimniecības, ir rosināt norises, kas veicina no tāluma importēto preču
aizstāšanu ar reģionā ražotām
precēm. Tā var radīt jaunas darba
vietas un nauda paliek reģionā.
2. mērķis – zemkopība – bioprodukti
Zemkopības pilnveidošana ir
Vācijas reģionālas tautsaimniecī-

bas attīstībai tikpat svarīgs mērķis
kā iepriekš minētā uzņēmumu
attīstība.
Latvijai - vienai no zaļākām zemēm pasaulē - šis mērķis būtu jāuztveŗ vēl nopietnāk.
Pēc visiem ar pārtikas produktiem saistītiem skandaliem patērētāji kā Vācijā, tā Luksemburgā
arvien vairāk pieprasa reģionālus
pārtikas produktus. Līdz ar to
notiek zemkopības pārorganizēšana. Prom no industriālās zemkopības, bet virzīšanās uz bioloģisku zemkopību ar mērķi nelietot pesticīdus un herbicīdus, bet
augsni uzlabot dabiskā veidā. Vācijā rapša vietā arvien vairāk audzē kaņepes ar niecīgu narkotikas
sastāvu, jo to audzēšanai nevajag
ne herbicīdu, ne pesticīdu.
Kaņepes var pārstrādāt ļoti daudzveidīgos, ienesīgos produktos.
3. mērķis – zaļā enerģija
Biogāzi, saules baterijas un vēja
ratus var izmantot, lai reģions paliktu neatkarīgs enerģijas piegādē.
4. mērķis – reģionam labāks
mārketings
Tā kā reģionālie vērtībnieki ir
derīgi tikai attiecīgā reģionā, tas
tuvina reģiona patērētājus un
uzņēmējus, rosina jaunas idejas
un iespējas. Uzlabo reģiona infrastruktūru un padara reģionu pievilcīgu kā vietējiem iedzīvotājiem,
tā tūristiem.
Otrais mērķu pamatakmens ar
šādiem mērķiem:
1. mērķis – kooperātīvi/kooperātīvs
Kooperātīvs organizē vietējo
tirgu. Publicē piedāvājumus un
pieprasījumus.
2. mērķis – krājaizdevu sabiedrība
Krājaizdevu sabiedrība pārvalda reģionālo vērtībnieku.
3. mērķis – innovācijas
Innovātīvi cilvēki, uzņēmēji,
uzņēmumi, iniciātīvas
11. Argumenti pret reģionālu
vērtībnieku organizēšanu Latvijā pēc eiro ieviešanas
Latvija ir par mazu, lai veidotu
reģionālas naudas. - Pareizi ir, ka
vajadzētu pētīt, vai reģioni būtu
Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale vai mazāki reģioni un lielās
pilsētas, sākot ar Rīgu, – piemēram,
ar Rīdzinieku.
Šādā nelielā valstī vēl tālāk sasmalcināt ekonomisko aktīvitāti
un daļu no tās mēģināt ar vietējās
naudas palīdzību paturēt kaut kāda vēl sīkāka reģiona ietvaros neizskatās lietderīgi. - Iepriekš minētās makroekonomiskās un mikroekonomiskās iespējas ir tik aptverīgas, ka reģionāla nauda būs
lietderīga arī Latvijas apstākļos.
Visas sistēmas menedžēšanas
izmaksas var pārsniegt ieguvumus – jo sevišķi ņemot vērā nelielo ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaitu. Tā kā reģionālas naudas
stipri palielina ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaitu, tad arī Latvijā,
visticamāk, nebūs problēmas reģionālo vērtībnieku menedžēšanā.
Igaunija mums atkal aizsteigusies
priekšā. Mazajā Paides pilsētā tiek
ieviesta pirmā reģionālā nauda
Baltijas valstīs.
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Latvijas pilsoņu loks jāpaplašina!
2013. gada Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdes rezolūcijas un lēmumi
Reizi gadā Daugavas Vanagu
(DV) organizācijas globālā vadība
sanāk kopīgā sēdē, lai koordinētu
darbību DV zemēs. Šogad sēde
notika 27. - 28. jūnijā Valgumā,
Engures novadā, Latvijā. Citos
rakstos ir jau aprakstīts skaistais
atklāšanas akts ar aizsardzības ministra Pabrika runu, kā arī jauki
pavadītā vanadžu diena. Valdes
sēdes laikā pieņēma rezolūcijas
un lēmumus, kas atspoguļo 2013.
un 2014. gada prioritātes un izaicinājumus.
Bez šaubām, viens ļoti svarīgs
darbības lauks būs sakarā ar jauno pilsonības likumu. Latviešu
sabiedrībā ārpus Latvijas ir tūkstošiem bērnu, kuŗi piedzimuši pēdējos gados, bet kuŗiem nav Latvijas pilsonības. Ir arī vairāki tūkstoši, kam nebija iespējams nokārtot pilsonību pirms 1995. gada, un
pēc tā jau bija par vēlu bēgļu pēctečiem pieteikties.
Pilsoņu loka paplašināšana ir
svarīga, jo pilsonība nodrošina individa saikni ar Latvijas valsti, pat
ja pilsonis dzīvo ārzemēs. Pilsonība ļaus lielākam skaitam ārzemju latviešu piedalīties vēlēšanās,
un pašreizējā situācija, kad Maskavas un oligarchu intereses jau
ir spējušas noturēt vadības grožus
mūsu galvaspilsētā, padara svarīgu katru balsi Saeimas un Eiropas
vēlēšanās.
DV CV sēde 2013. gada 27.- 28.
jūnijā Valgumā, Engures novadā,
Latvijā
Sēdes lēmumi:
1. DV CV nolemj, ka tās darbībā nav nepieciešama kultūras un
jaunatnes nozare. Nozaŗu darbību
katra zeme vai nodaļa organizē

DV CV valdes sēdes dalībnieki pie Valguma pasaules viesu nama

atbilstoši vietējiem apstākļiem.
Zemju un nodaļu aprūpes darbu
un sadarbību ar DV CV Pārstāvību Latvijā pārzina DV CV Aprūpes nozares koordinātors.
2. DV CV nolemj arī turpmāk
leģionāra pabalstu izmaksāt leģionāra atraitnei vēl gadu pēc viņa
aiziešanas mūžībā.
3. DV CV uzdod DV CV Pārstāvībai Latvijā izsniegt tikai dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai nepieciešamos medikamentus dr. Vijas Tipaines un dr. Čakstes Tipaines pārraudzībā un tos
izsniegt tikai par ārstu receptēm.
4. DV CV nolemj turpināt palīdzības darbu daudzbērnu un audžuģimenēm bērnu izglītībai.
5. DV CV nolemj izveidot Patiesības fondu, lai financētu aizstāvību pret nepatiesiem polītiskiem
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Līmeniski. 7. Trīsmastu buru
kaŗakuģi (18. – 19. gs.). 8. Saules
dievs sengrieķu mītoloģijā. 10.
Sala Vidusjūrā. 11. Aizjūga piederums. 12. Amatieris – mākslinieks bez pietiekamas sagatavotības.16. Atdot īpašumā par samaksu. 19. Mēraparātu ciparnīcas. 20. Kurināmās ierīces. 21.
Cīnīties. 22. Gaismekļi. 23. Upe
Kurzemē. 24. Literārs, zinātnisks
vai filozofisks apcerējums. 25.

šā. 5. Minerāls – izejviela torija
ieguvei. 6. Guļamvietas uz kuģa.
7. Transportlīdzekļi, kas virzās
grupā cits aiz cita. 9. Honkonga.
13. Novada centrs Latvijā. 14. Sākumpieņēmums kādā deduktī-vā
teorijā. 15. Sporta veids. 17.
Kaklasaite. 18. Pilsēta Kurzemē.
26. Angļu rakstnieks (1811-1863).
27. Sīki izstrādāts kāda objekta
rasējums. 29. Pareģi. 33. Pilsēta
Italijas ziemeļaustrumos. 34. Fizikas nozare. 35. Vienkāršākais
ūdeņraža un skābekļa savienojums. 37. Dzīvībai bīstamas vielas. 38. Laukums tenisa spēlei. 39.
Īsi formulēti referāta pamatatzinumi.
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uzbrukumiem un apvainojumiem,
kas vērsti pret Latvijas valsts, latviešu tautas un Daugavas Vanagu
godu un cieņu.
6. DV CV nolemj atbalstīt patiesas vēsturiskās informācijas aktīvu izplatīšanu.
7. DV CV nolemj turpināt laikraksta Brīvā Latvija un Daugavas
Vanagu Mēnešraksta abonēšanu
leģionāriem Latvijā.
8. DV CV uzdod biedrībai „Daugavas Vanagi Latvijā” izstrādāt vanadzēnu un vanadzēnu vadītāju
rokasgrāmatas.
9. DV CV izsaka pateicību Daugavas Vanagiem pasaulē par līdzšinējo atbalstu Latvijas Okupācijas mūzeja attīstībai un darbam,
kā arī aicina Daugavas Vanagus
turpināt šo atbalstu.
10. DV CV uzdod DV CV Pre-

43

Vēlreiz. 28. Kuģa kāpnes. 30. Paraugs salīdzināšanai. 31. Starptautiska zēnu organizācija. 32.
Valstu apvienības. 36. Optiska
ierīce novērošanai no aizsega.
40. Nesaskaņas, strīds. 41. Mazi
grauzējdzīvnieki. 42. Izteiciens,
kuŗā ir pamācība. 43. Vietas ar
ļoti nabadzīgu veģetāciju.
Stateniski. 1. Noguluma iezis.
2. Joks (sar.). 3. Pilsēta Vācijā,
Rūrā. 4. Upe Indijā un Banglade-

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 28)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Asonance. 5.
Laimdota. 9. Alkata. 10. Ekseļi.
11. Smalkas. 12. Susla. 14. Norma. 15. Lasis. 19. Izjumovs. 20.
Sudmalas. 21. Strostēt. 23. Atsperes. 25. Arkas. 27. Velve. 28.
Palss. 32. Aknīste. 33. Askari. 34.
Laikam. 35. Iesaiste. 36. Atstiept.
Stateniski. 1. Atapaski. 2. Oskars. 3. Neass. 4. Ekvators. 5.
Laikumis. 6. Inese. 7. Olekts. 8.
Atipisks. 13. Lautoka. 16. Agadesa. 17. Fonts. 18. Odesa. 21.
Skarlati. 22. Tiesnese. 23. Atvasara. 24. Sasummēt. 26. Krūkas. 29. Liekne. 30. Laims. 31.
Melis.

zidijam un DV CV Pārstāvībai
sadarbībā ar biedrību „Daugavas
Vanagi Latvijā” īstenot Slokas ielas
122 īpašuma atlikušās trešdaļas
dāvinājuma līguma reālizāciju.
11. DV CV ar atzinību konstatē, ka Slokas ielas 122 īpašuma
pārreģistrēšanas izdevumus segs
biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā” un Daugavas Vanagi Austrālijā, savstarpēji vienojoties par
maksājuma daļām.

12. DV CV nolemj, ka jaunu
radošo darbu konkursu par Gunāru Astru un viņa līdzgaitniekiem var uzsākt tikai tad, kad būs
beidzies pašreizējais konkurss.
13. DV CV izsaka pateicību
DVL par DV CV sēdes izkārtošanu un viesmīlīgu uzņemšanu.
14. DV CV nolemj nākamo
DV CV sēdi sasaukt 2014. g. 7. 9.jūlijā Sidrabenē pie Hamiltonas,
Kanadā, pēc XIV Latviešu Dziesmu svētkiem Amerikas Austrumkrastā.
Sēdes rezolūcijas:
1. DV CV aicina tautiešus ārzemēs pieprasīt Latvijas pilsonību
saskaņā ar Latvijas dubultpilsonības likumu, nezaudējot mītnes
zemes pilsonību, lai aktīvi varētu
piedalīties Latvijas polītiskajos
procesos.
2. DV CV aicina tautiešus aktīvi
darboties, lai Latvijas valsts ir un
paliek kā latviskuma kodols un
spēka avots tautiešiem Latvijā un
citās zemēs paaudžu paaudzēs.
3. DV CV aicina tautiešus cīnīties par Latvijas brīvības un neatkarības stiprināšanu un latviešu
kultūras un valodas saglabāšanu.
Uz redzēšanos Sidrabenē, Kanadā, 2014. gada jūnijā!
Aivars Sinka

ZIŅAS ĪSUMĀ
Ludzā no 31. jūlija līdz 4. augustam norisinās Pilsētas svētki
„Saimī ir spāks” (Saimē ir spēks), tādējādi uzsveŗot ģimenes nozīmi
un vērtību katra cilvēka dzīvē. Var piedalīties sportiskās un mākslinieciskas aktīvitātēs, skan dziedošo ģimeņu koncerts. Dievnamos
notiek aizlūgumi par pilsētu, ģimenēm un iedzīvotājiem. Novadpētniecības mūzejā 3. un 4. augustā visiem ieeja ir bez maksas.
Daugavpilī no 1. līdz 29. augustam skanēs koncertu cikls „Mūzikālais augusts”, ko rīko Latviešu kultūras centrs ar pilsētas domes,
Valsts Kultūrkapitāla fonda, Francijas institūta Latvijā atbalstu.
Upesgrīvā no 26. jūlija līdz 2. augustam norisinājās organizācijas „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” rīkotā vasaras
mācību nometne jauniešiem (16-25 g. v.) no visas Latvijas. Galvenās
temas - eiro ieviešana Latvijā un Rīgas kļūšana par Eiropas kultūras
galvaspilsētu. Nometne ir bez maksas, jo to financē no valsts budžetā
paredzētās Jaunatnes polītikas valsts programmas 2013. gadam.
Klubs ir 1995. gadā dibināta biedrība, kuŗas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un jauniešu iespējām tajā.
Viļānos līdz 2014. gada martam rekonstruēs transita ielu - Rīgas ielu (495 m). Darbi notiks ES financētā projekta „Transporta
sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas
starptautiskas nozīmes transporta koridoros” (ESTLATRUS TRAFFIC) laikā. Latvijā, Igaunijā un Krievijā īstenotā projekta kopējais
budžets ir 1 876 570 EUR, ES financējums - 1 688 913 EUR.
Latvijas lielākajā ezerā Lubānā kopš šīs vasaras dabas eksperts
Dainis Tučs piedāvā jaunu tūrisma pakalpojumu - atpūtu peldošā
mājā. Namiņš uzcelts uz plosta, aprīkots ar divām guļamvietām, galdu, soliem un labierīcībām. Tā ir ērta atpūtas vieta dabas baudītājiem, kā arī makšķerniekiem vai putnu vērotājiem. Iespējama arī
ekskursija pa Lubāna mitrāju un Teiču rezervātu, ūdensputnu
medības un makšķerēšana Lubāna ezerā..
Madonas novada Ļaudonas pagasta „Bielēs” to apsaimniekotāji, bijušie rīdzinieki Inese un Elmārs Bieles aicina ciemiņus no
Latvijas un ārvalstīm apskatīt netradicionālo saimniekošanu pēc
permakultūras metodes. Mājdzīvnieki ir zaļā iguāna, Vietnamas
minicūkas, dažādu šķirņu vistas, pīles, truši. Saimnieki dzīvo pēc
dabas likumiem un saskaņā ar visuma enerģētiku.
Vestienas pagastā apmeklētājiem durvis vērusi slavenā latviešu
animātora Arnolda Burova (1915 - 2006) „Leļļu māja”. 1966. gadā
režisors Rīgas Kinostudijā izveidoja pirmo leļļu filmu studiju un
uzņēma pirmo Latvijas animācijas filmu „Ki-ke-ri-gū”. 1995.gadā
Burovs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Territorijā atrodas kempings „Kadiķi”.
Madonietes Astras Riekstiņas ģimenes uzņēmums „Domu pietura”, kas atrodas vienā no vislabāk sakoptajām pilsētas privātmājām, tūristu grupām un citiem interesentiem piedāvā mājas vīnu
(upeņu, rabarberu, jāņogu, ķiršu, ābolu un dzērveņu pussaldie vīni)
degustācijas programmu.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Divas piedzīvojumiem bagātas nedēļas Latvijā
(Turpināts no 7. lpp.)
Vēl Aglonā grupa apciemoja
iespaidīgo Katoļu baznīcu un
Otrā pasaules kaŗa mūzeju, kur
bija saglabāti daudzi kaŗa laika
piederumi un zaldātu uniformas.
Nakti pavadījām Aglonas Caku-

ceļu uz Talsiem, kur bija paredzēta Līgo svinēšana. Ceļmalā,
netālu no Tukuma, visa grupa
plūca ziedus, ko izmantot meiteņu vainagu pīšanai. Kad tikām
līdz Talsiem, piestājāmies veikalā,
lai iepirktu ēdienu Jāņu vakaram,
tad iekārtojāmies viesnīcā un drīz

Lemberga naudas kofeŗi. Pēc īsa
brīvā laika Ventspils piedzīvojumu parkā braucām pa krastmalu
uz dienvidiem pie Cerību buras.
Skaistais, burai līdzīgais piemineklis ir veltīts latviešiem, kas
bēga uz Gotlandes salu Otrā pasaules kaŗa laikā. Nakti pavadī-

pēc tam devāmies uz Jāņkalnu
Līgo svinēšanai. Audzinātāji cepa
desiņas un sagatavoja salātus, un,
kad visi bija paēduši, iesākās līgošana. Jāņu māte pavadīja visus
līgotājus ap Jaņkalna īpašumu,
visu ceļu dziedot Līgo dziesmas.
Laika apskākļi tomēr nebija labvēlīgi, un, kamēr visa grupa kalngalā vēroja Jāņuguns dedzināšanu,
debesis atvērās un iesākās milzīga lietusgāze. Diemžēl svinēšana
bija jāpārtrauc, lai atgrieztos viesnīcā un sasildītos.
Nākamajā rītā pagulējām ilgāk,
tad apskatījām Kolkas ragu un
Ventspili, kur mūs aiz katra stūra
sagaidīja mākslinieciski krāsotas
govis. Ventspilī braucām ar kuģi pa
ostu, veicām pilsētas tūri ar busu
un staigājām pa jūrmalas parku
un molu. Laikam vienīgā pilsētas
daļa, ko neredzējām, bija mēra

Tūlīt kāpsim Gaiziņkalnā!

No Liepājas ceļojot atpakaļ uz
Rīgu, redzējām Oskara Kalpaka
pieminekli un Lestenes Brāļu kapus. Kad atgriezāmies Rīgā, pārējā diena bija veltīta radu apciemošanai un suvenīru pirkšanai.
Jau nākamajā dienā bija paredzēta
tikšanās ar prezidentu, un vakara

visi devāmies tālāk uz Arsenālu,
lai apskatītu Trimdas latviešu
mākslas izstādi, par ko mums
stāstīja Gaŗezera vidusskolniekiem labi pazīstamā māksliniece
Linda Treija. Pēc pusdienām lielajā Lido restorānā jaunieši kopā
ar limbažniekiem baudīja kuģīša

sanāksmē bija mēģinājums jauniešu prezentācijai prezidentam.
No rīta satikāmies pie Brīvības
pieminekļa ar mūsu draugiem
no Limbažu ģimnazijas. Nofotografējāmies, tad gājām uz Melngalvju namu, kur prezidenta drošības apsardze sīki pārbaudīja
katru pasi, somu un fotoaparātu.
Ar sajūsmu un satraukumu visi
sagaidīja prezidentu. Pēc prezidenta Andŗa Bērziņa vārdiem
mūsu galvenais audzinātājs Pauls
Berkolds nolasīja sveicienu, tad
katrs dalībnieks personiski sveicināja prezidenta kungu. Grupa
skaisti nodziedāja Sveika, Latvija!
dziesmu, un sekoja fotografēšanās
un uzkodas kopā ar prezidentu.
Jutāmies atviegloti pēc veiksmīgas uzstāšanās pie prezidenta, un

braucienu pa Daugavu, tad svinēja ceļojuma beigas ballītē Kaŗa
mūzeja telpās. Nākamajā rītā grupas kodolam bija pienācis laiks
lidot uz mājām, kamēr daži palika Latvijā, lai piedalītos Dziesmu
svētkos.
Pēc divām piedzīvojumu pilnām nedeļām biju laimīgs, ka
man bija iespēja piedalīties ceļojumā kā audzinātājam. Mums
bija īpaši laba grupa jauniešu, un
sadarbība starp audzinātājiem
nebūtu varējusi būt labāka. Šis
ceļojums ir brīnišķīga iespēja
ārzemēs dzīvojošiem latviešu
jauniešiem iepazīt savu senču
zemi un vienlaikus veidot draudzības ar citiem latviešu jauniešiem, kas turpināsies visu mūžu.
Aleksis Dankers

Vairāk informāciju par 3x3
skatieties tīmeklī www.3x3.lv
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle, WA 98125), Info: www.
seattlelatviancenter.com
Rietumkrasta latviešu izglītības
centrs Šeltonā (W 3381 DaytonAirport Road, Shelton, WA) no
14. jūlija līdz 3. augustam rīko
Kursas vasaras vidusskolas programmu. Pieteikšanās un Info:
www.Kursa.org
No 4. līdz 10. augustam Mežotnes bērnu vasaras nometne.
Info: www.mezotne.org vai sazinoties ar Inesi Graudiņu: inese@
mezotne.org
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705
9th Ave N, St. Petersburg, FL
33713), tālr.: 727-365-7856.
Augusta mēnesī ir paredzēta
saiņu savākšana sūtīšanai uz Latviju. Sūtījumus pieņems LASL
pārstāve Sybila Kreslina. Par saiņu
savākšanas datumu un laiku var
uzzināt, zvanot uz LASL tālr.:
973-744-6565 vai 973-746-7222,
mājas lapa www.lasl.com, e-pasts:

info@lasl.com

Pie krāsainās govs Ventspilī

los, tad no rīta braucām gaŗo gabalu uz Kokneses Likteņdārzu –
piemiņas parku, kas tiek veidots
kā dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā. Tur jaunieši iestādīja koku,
ko viņi nolēma veltīt kritušajiem
latviešu kaŗavīriem. Diena bija
pilna skaistiem skatiem un vietām.
Vispirms baudījām iespaidīgo
skatu uz Daugavu un Kokneses
pilsdrupām no Likteņdārza, tad
vēlāk izstaigājām dabas parku
pie Andreja Pumpura mūzeja
Lielvārdē, un beidzot apmeklējām grezno Rundāles pili un tās
„manikīrēto” dārzu.
No rīta ciemojāmies pie rūķīšiem un raganām, staigājot pa
takām milzīgajā Tērvetes dabas
parkā, un uzkāpām nesen būvētā
skatu tornī, no kuŗa bija redzami
visi parka plašie meži. Pēc gaŗās
pastaigas bija jau laiks braukt tālo

jām viesnīcā “Liedags”, kur jaunieši atkal varēja baudīt pirti un
peldbaseinu. Pēc dažām dienām
bija plānota vizīte pie Valsts prezidenta, un vakara sanāksmē jaunieši
sāka veidot savus personīgos sveicienus, ko teikt prezidentam.
Liepājā nākamajā rītā jaunieši
piedzīvoja, kāda bija dzīve Liepājas kaŗa ostas cietuma iemītniekiem, atbildot uz sarga jautājumiem
un sakot: “Tieši tā!” vai “Nebūt,
nē!” un pildot sodus par nepaklausību. Vēlāk Liepājas Amatu
mājā dalībnieki paši veidoja rokdarbus no dzintara, metāla, māla
un vilnas. Pēc Liepājas pilsētas
apskates atvilkām elpu jūrmalā,
bet ar laika apstākļiem neveicās,
un, kad sāka līt, devāmies uz
viesnīcu “Šķilas” Nīcas pagastā.

SARĪKOJUMI/ DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa. Piektdienās 20:30
notiek koŗa dziedātāju tikšanās.
FILADELFIJA (PA)
Vācu biedrības liepu dārziņā,
blakus Brīvo Latvju biedrībai
(531 N 7th st) 3. augustā 12:00
notiks otrais Filadelfijas latviešu
pensionāru pikniks groziņu veidā.
Lietus vai karstuma gadījumā sanāksim biedrības telpās. Par groziņu, lūdzu, sazināties ar saimnieci
Aidu Bērziņu, tālr.: 610-8532649. Viesi arvien laipni gaidīti!
KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē (1385
Andrews Ave, Lakewood, OH
44107) 14.septembrī 18:00 notiks
gadskārtējais Klīvlandes Daugavas Vanadžu bazārs. Būs tradicionālais rudens iepirkumu galds,
bufete, bagātīga izloze, priekšnesumi. Ieeja sarīkojumā ir $ 15.00,
kas ieskaita arī vakariņas. Auto
novietošana Masoņu laukumā ir

atļauta. Atlikums vanadžu aprūpes darbam. Jūs laipni aicina Klīvlandes vanadzes!
Apvienotās draudzes lielajā zālē
4. oktobrī 19:00 komēdijas viesizrāde ”Mēs un mūsu sieva’’ ar Rīgas aktieriem. Uzvedumā piedalās Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška
un Imants Vekmanis. Režisore
Indra Vaļeniece. Ieeja $ 20.00 no
personas, bērniem un skolniekiem
līdz 18 gadiem bez maksas. Izrādi rīko un visus laipni ielūdz
Klīvlandes Daugavas Vanagu
saime. Automašīnu novietošana
Masoņu laukumā ir atļauta.
MIČIGANA
3x3 nometnes Gaŗezerā reģistrācija sāksies svētdien, 11. augustā
plkst. 15:00. Iepazīšanās vakars plkst.
19:00 Kronvalda zāles pagalmā.
Vakara programmas:
pirmdien, 12. augustā, plkst.
19:00 šķēršļu gājiens visu paaudžu 3x3 dalībniekiem pa GVV
un Gaŗezera territoriju;
otrdien, 13. augustā, plkst.
19:00 rotaļas un spēles visiem,
Kronvalda zāles pagalmā;
plkst. 20:00 “Okupācijas mūzejs,
Rīga un dzeja” ar Valteru Nollen-

dorfu Kronvalda zālē (viesiem
ieeja $7);
trešdien, 14. augustā, plkst. 19:00
rotaļas un spēles Kronvalda zāles
pagalmā;
plkst. 20:00 folkloras vakars ar
Ivetu un Vidvudu Medeņiem:
“Svētku svinēšana, Saulgrieži,
mēs” (viesiem ieeja $7 );
ceturtdien, 15. augustā, plkst.
19:00 ugunskurs zēnu kabīņu
pagalmā. (Viesiem ieeja $7);
piektdien, 16. augustā, plkst.
19:00 rotaļas un spēles Kronvalda
zāles pagalmā.
plkst. 20:00 dokumentālfilma
par Piecīšiem “Par mani, draudziņ,
nebēdā” ar dziedāšanu Valdemāra zālē. (Viesiem ieeja $7);
sestdien, 17. augustā: plkst.
16:30 – 17:15 amatnieku ieviržu
izstāde pie Sēnītēm;
plkst. 17:30 – 18:30 vakariņas
Gaŗezera ēdamzālē;
plkst. 19:00 karoga novilkšana
Vēja kalnā;
plkst. 19:15 atvadu vakara programma Kronvalda zālē, uzkodas un atspirdzinājumi, rotaļas
un danči,. (viesiem no ārpuses
ieeja $ 15 ).

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr.: (58 Irving St, Brookline,
Ma 02445). 4. augustā 11:00 Laju
vadīts dievk. 11. augustā 15:00
dievk.,māc. Andris Grots no Latvijas, pēc dievk. pikniks draudzes
nama zālājā. Visi mīļi gaidīti! 18.
augustā 14:00 Kapu svētku dievk.
Ģetzemanes kapsētā. Dievk. pilsētas baznīcā nenotiks. 25. augustā 11:00 dievk. ar dievg. Piesaulē. No 23. līdz 25. augustam
Ģimeņu svētki Piesaulē. Pilsētā
dievk. nenotiks. Māc. Jogita Mazura. Info: trimdasdraudze@aol.com
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30
dievk. Pēc dievk. sadraudzība.
Trešdienās 19:00 Bībeles stundas.
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja
pieņemšanas stundas. Māc. H.
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI).
(Turpināts 19. lpp.)
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Lasiet
tīmeklī!

ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu
tautas tērpu
brunču drēbes
no vairākiem novadiem

www.laiks.us

732-842-4867

Var tagad iegādāties

Lāču maizi

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE
laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.
Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175

STORYE bread iepakojumā
East Lansing, Mičiganā
veikalā
FOODS FOR LIVING
2655 East Grand River
East Lansing, MI 48823

Pārdodu etnografiski
izšūtu balta lina
Alsungas blūzi ar pērļu
apkakli, lielums apm.
10-12. Pircējam
pievienoju arī ziliem
diegiem izšūtu apkakli.
Pārdodu arī Vecpiebalgas
brunču drēbi.
Zvanīt vakaros:
(313) 244-8990

Lasiet nupat publicēto mākslinieces
Gerdas Rozes dzīves stāstu –
Memuāru – angļu valodā –

“To Peel an Onion”

(Lobīt Sīpolu) /
“The Many Lives of Gerda Roze”
Cena ar sūtīšanu (USA): $15.00,
ar cietiem vākiem $20.00 (pašizmaksa).
Pasūtama: Gerda Roze,
3 Park Lane, Studio 1-B MountVernon,
NY 10552, tel. 914-667-5349,
e-pasts: gerda@gerdarozeart.com

Aloha! CATSKILLS – NOMETNE!!!
Saturday, Aug. 10th, 4PM, dinner at 5:30PM
Valodas Periods fundraising event, Melnais Lacis
at Autputas nams
Contribution $25.00 per person
Come dressed in your best Hawaiian shirts and
grass skirts for a Luau Party. Let us blow your mind
with a night filled with beer, wine and a luau dinner!
This fundraising event will be used to support camp
programs and to help improve/upgrade the camp.
There will be a table set up at camp registration to
buy tickets, 50/50 raffles and bring donations.
Please contact Nadeen Csakany or Sandy
Richardson to help participate or donate. We are
looking for any item for the Chinese auction such as
electronics, wine baskets, gift certificates, sporting
events, etc. If you would like to donate an item,
please contact Nadeen Csakany at naywaltz9@
yahoo.com or Sandy Richardson at sandy.
richardson@colliers.com
NEEDED: Volunteers: If anyone wants to help
volunteer, please contact me, we need folks to help
set up the event and break down. We are also
looking for MUSIC for the event. If anyone has good
tunes and iPod or wants to DJ, please let me know.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Draudzes māc. Aija Greiema
(Graham), tālr.: 517-614-4853.
Ērģ. Dr. S. Lizlova, L. Upīte un R.
Ozoliņš. Info: www.detdraudze.org
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (1927 Riverside Drive, Los
Angeles, CA 90039), tālr.: 323664-9411. 11. augustā 11:00 dievk.
ar dievg., prāv. Kārlis Žols.
• Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: (100 Rockview
St, Jamaica Plain, MA 02130).
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar
dievg. Māc. Dr. J. Keggi. Dr. sekretāre Zigrīda Kručkova, tālr.:
1-617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. 4. augustā
10:00 angļu valodās dievk. ar Sv.
vakarēdienu. 11. augustā 10:00
dievk. 18. augustā 10:00 dievk.
ar Sv. vakarēdienu. Seko pusgada
informācijas sapulce. Māc. Ieva

Dzelzgalvis. Info: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
(1780 Knapp Street NE, Grand
Rapids, MI 49505), tālr.: 616361-6003. 4. augustā 10:00 Kapu
svētki Woodlawn kapsētā. 25.
augustā 13:00 draudzes iesvētības dievk. Gaŗezerā.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru svētdienu 11:00 dievk. Baptistu dr.
dievk. notiek svētdienās, 14:30.
Māc. Dr. Pauls Barbins. Vasaras
mēnešos Bībeles stundas nenotiks.
11. augustā 10:00 Kapu svētki
Riverside kapos. 25. augustā
10:00 Kapu svētki Sunset kapos.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis

(529 Linden Place, Cresco PA
18326-7248), tālr.:570-629-6349,
e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Mančesteras lat. ev. lut. dr.:
(21 Garden St., Manchester, CT
06040). 27. jūlijā 11:00 dievk..
17. augustā 11:00 Kapu svētku
dievk. Mančesteras austrumu
kapsētā. Lietus gadījumā dievk.
notiks dr.baznīcā. Māc. Daina
Salnīte. Dr. pr. A. Grase, tālr.:
860-649-1362.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.:
414- 258-8070. 4. augustā 10:00
dievk. ar dievg. No 8. līdz 19.
augustam prāv. Lauma būs vairākās draudzēs Austrālijā. Vajadzības gadījumā griezties pie dr.
priekšn. 18. augustā 10:00 dievk.
angļu val. ar dievg. Seko Bībeles
stunda angļu val. Ralph Story
vadībā. No 23. līdz 25. augustam mūsu dievnama lejas telpās
notiks Māras tirgus. Tuvāka informācija pie Monikas Veldres,

Mūžības dārzos iegājusi mūsu mīļā māsīca un radiniece

RASMA VIRKAVS,
Dzim. TERIŅŠ

* 1921. gada 24. augustā Rīgā, Latvijā,
+ 2013. gada 7. jūlijā Toronto, Kanadā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
IRMA BERZINSKIS
SILVIJA RICHTERS
JORDIS ELFA TERIŅŠ AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI KANADĀ, AMERIKĀ, LATVIJĀ

Atmiņu dārzā vēl rozes man zied.
Šķiet, ilgi ziedēs tās,
Līdz saule man riet.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma un vecmāmiņa

AINA
BACHS,
dzimusi LAVENIEKS
Dzimusi 1924. gada 9. aprīlī Rīgā,
mirusi 2013. gada 22. jūnijā Ņudžersijā
Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā iemieg klusi.
/Arnolds Lūsis/

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA BAIBA UN ZNOTS JOHN
MAZMEITAS ALEKSA UN ARIĀNA

Mūžībā aizgājis

VALDIS MAČIŅŠ
Dzimis 1925. gada 24. martā,
miris 2013. gada 5. jūlijā

Par viņu sēro
SIEVA VITA, DĒLI ĀRIS UN ANDRIS AR ĢIMENI,
MEITA AIVA KANADĀ, MĀSA ASTRĪDA AR ĢIMENI LATVIJĀ
Tumšzaļā efeju ēnā
Vējš pakaŗ kokli. Un klus.
Gājējam čukst: bija nemiers –
Atpūta nu būs. Lai dus.

Diane Jēriņas vai dāmu kom. pr.
Kaijas Petrovskas. 24. augustā 14:00
Fondulakas Kapu svētki. 25.
augustā 11:00 Kapu svētki Viskonsīnas kapsētā. Prāv. L. Zušēvica,
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S.
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info:
www.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.:
612-722-4622. Info: www.mndraudze.org. 4. augustā 10:00 dievk.,
sekos sadraudzība. 11. augustā
10:00 dievk., sekos sadraudzība.
Draudzes nama lejas zālē 11:30
Dr. Juŗa Plēsuma referāts „Mana
šīs vasaras pieredze Latvijā”. Ieeja
brīva (LOAM izkārtojumā). 18.
augustā 10:00 dievk., sekos sadraudzība. 25. augustā 10:00 Kapu
svētki Crystal Lake kapsētā, latviešu nodalījumā. 1. septembrī
dievk. nenotiks. Mācītājs būs atvaļinājumā no 1. līdz 21. augustam.
Pārējā laikā ar mūsu māc. Dāgu
Demandtu tikšanās pēc dievk.,
kā arī baznīcā trešdienās no 10:00
– 14:00 un sestdienās latviešu
skolas laikā. Visi laipni lūgti!
Dāga tālr.: 612-280-9333, e-pasts:
dagdemandt@hotmail.com
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). Tērvetē 18.
augustā 11:00 Otavas un Montreālas draudžu kopīgais dievk.,
sekos pikniks. Avokas kapos 18.
augustā 14:00 Kapu svētki. Māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, e-pasts: rev@draudze.org.
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Leikvudā (Igauņu
bazn. 607 E 7th St, Lakewood, NJ)
4. augustā 12:30 dievk. ar dievgaldu. 11. augustā 10:00 Kapu
svētki Van Liew kapsētā, North
Brunswick (stipra lietus gadījumā
baznīcā, plkst. 13:30). 18. augustā
9:30 Kapu svētki Woodlawn kapsētā, Leikvudā. Īstbransvikā (12
gates Ave, East Brunswick, NJ)
25. augustā 13:30 dievk. ar dievgaldu. 1. septembrī dievk. draudzē nenotiek. Māc. I. PušmucāneKineiko, tālr.: 908-638-1101,
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com
• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128
N Elm St, Saginaw, MI 48602).
18. augustā 13:00 dievk.. 22. septembrī 13:00 dievk. Kalpos māc.
R.Franklins. Pēc dievk. kafija.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Grace Lutheran Church (3967
Park Blvd, San Diego, CA 92103,
ieeja no sētas). Prāvests Kārlis
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts:
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451,
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.:
(25 Hoffman Ave) 4. augustā
11:00 dievk., pēc dievk. kafijas
galds. 25. augustā 11:00 dievk.,
pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Prāv. K.Žols. Info: www.Ivnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119)
katra mēneša trešajā svētdienā
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr.
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830,
e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
-3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
11. augustā 10:30 dievk. 25. augustā 10:30 Kapu svētki Evergreen
Washelli kapsētā. Pēc dievk. dāmu
komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā. 8. septembrī 10:30 dievk. ar dievg. Māc.
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net.
Info:
www.seattlelatvianchurch.org
• St. Pētersburgas (FL) latv.
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu
pestītāja (Our Savior) bazn. (301
– 58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). 11. augustā 11:00 Bībeles
stunda. 18. augustā 14:00 dievk..
25. augustā 11:00 Bībeles stunda.
Māc. Aivars Pelds. Dr. pr. Aija
Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327,
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc.
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs,
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc.
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-4777042, e-pasts: aigaide@yahoo.com.
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.:
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121).
18. augustā 10:00 Kapu svētki
Rock Creek kapsētā. Dievk. Rokvillē nenotiek. 25. augustā 10:00
Sv. vakarēdiena dievk.. Augusta
jubilāru sveikšana. Māc. prāv. Anita
Vārsberga Pāža. Tālr. Baznīcā: 301251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net. Info: www.dcdraudze.org
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
(76 Windham Rd, Willimantic,
CT). 11. augustā 11:00 Kapu svētku
dievk. Jaunajos kapos. Lietus gadījumā dievk. notiks baznīcā.
Dievk. vadīs māc. Andris Grots
no Latvijas. Pēc dievk. azaids
baznīcas lejas zālē. 21. septembrī
(sestdienā) 11:00 dievk. māc.
Daina Salnīte. Dr. pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us

Mūžībā aizgāja

AINA ANDERMANE,
dzim. OZOLIŅA

Dzimusi 1925. gada 27. jūlijā Viļānos, Latvijā,
mirusi 2013. gada 14. jūnijā Jenkintown, PA
Klusē meži, klusē lauks,
Klusē tālie sili,
Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili.

VĪRS FILIPS

LAIKS
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2013. gada 3. augusts – 9. augusts

SPORTS
Ceļš tāls, balvu maz...
Pasaules meistarsacīkstes BMX
riteņbraukšanā pēc ilgāka pārtraukuma norisinājās Okeanijā,
Jaunzēlandē. Vairāki simti pasaules spēcīgākie BMX braucēji
par medaļām cīnījās, pēc lietpratēju vērtējuma, samērā šaurajā,
bet ļoti ātrajā trasē Oklendas
sporta arēnā. Tālais ceļš saistīts ar
lieliem izdevumiem, tāpēc Latvijas vienībā šī un cita iemesla
dēļ nebija visu labāko sportistu.
Edžus Treimanis ārstējas Beļģijas
slimnīcā. Par jaunieša Reina Liepiņa braucienu samaksāja viņa
vecāki, un jaunais sportists nepalika parādā, un savā grupā
aizcīnījās līdz pusfinālam, kopvērtējumā izcīnot astoto vietu.
Vienīgo vērtīgā kaluma godalgu šajās meistarsacīkstēs ieguva
Gundars Osis krūzeru klasē
(35-39 gadus veciem braucējiem).
Viņš izcīnīja bronzas medaļu.

Latvijas tenisiste
Diāna Marcinkēviča

izcīnīja savā profesionālajā karjērā trešo vienspēļu titulu un
pirmo reizi uzvarēja ITF 25 000
serijas turnīrā Lielbritanijā.

Diāna Marcinkēviča

Finālā Marcinkēviča, kuŗa turnīrā bija izlikta ar sesto numuru,
ar rezultātu 5:7, 7:5, 6:2 uzveica
serbieti Jovanu Jaksiču. Par titula
izcīnīšanu Marcinkēviča nopelnīja 50 WTA ranga punktus, kas
arī ir labākais rezultāts viņas
karjērā.
***
Otru uzvaru Latvijas tenisa
līdzjutējiem sagādāja Miķelis
Lībietis Sāremā Kuresāres Future
serijas turnīrā.

vienību. Līdz ar to zaudējums –
68:72 (23:18, 16:12, 9:20, 20:22)
un iespēja vēl pacīnīties par
bronzas medaļām pret spāņiem.
„Bronzas” spēlē mūsu basketbolistus atbalstīt bija ieradies arī
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Saeimas priekšsēde
Solvita Āboltiņa. Latvijas jaunieši
vienu brīdi izvirzījās vadībā pat
ar 13 punktu pārsvaru, bet tad
pamazām pārsvaru zaudēja. Viss
atkal izšķīrās pēdējās minūtēs.
Spāņi ar precīzu tālmetienu izvirzījās vadībā ar viena punktu pārsvaru, latvieši atbildēja ar vairākiem precīziem metieniem, ceturtdaļas vidū pārņemot vadību
ar sešu punktu pārsvaru – 50:44.
24 sekundes pirms spēles beigām
spāņi rezultātu izlīdzināja ar tālmetienu. Lai gan Kristaps Pļavnieks reālizēja divus soda metienus,
spāņi atbildēja ar tālmetienu un
panāca vienu punktu savā labā –
57:56. Atlikušajās trīs sekundēs
Porziņģa īstenotais izmisuma
metiens nesasniedza mērķi, un
rezultāta starpība vairs nemainījās. Mūsu basketbolistiem sāpīgs
zaudējums ar 56:57 (17:12, 15:13,
11:16, 13:16) un ceturtā vieta.

Gundars Osis

Valsts izlases mechaniķis Osis
priekšsacīkšu braucienos izcīnīja
attiecīgi otro, pirmo un pirmo
vietu. Ceturtdaļfinālā viņš uzvarēja savā braucienā, pusfinālā finišēja otrais, bet finālbraucienā
bija trešais ātrākais. Par pasaules
čempionu kļuva Jaunzēlandes
sportists Stīvens Šimanskis.
Latviju junioru konkurencē pārstāvēja Kristens Krīgers, dāmu elitē
Sandra Aleksejeva, vīru elitē –
Štrombergs, Mankus un Veide.
Kvalifikācijas braucienus pārvarēja
visi, izņemot Aleksejevu. Astotdaļfināla braucienos otrais bija
Štrombergs, kas piekāpās vienīgi
mājiniekam Markam Vīleram.
Ceturtdaļfinālam kvalificējās arī
Mankus, bet kritienu piedzīvoja
Veide, kuŗam tādējādi sacensības
beidzās (43.v.). Individuālajā braucienā Štrombergs izcīnīja devīto,
Veide – 32., Mankus – 55. vietu.
Ceturtdaļfinālā Mārim Štrombergam un Tomam Mankusam
neveicās, viņiem attiecīgi septītā
un sestā vieta, kopvērtējumā –
25. un 22. vieta. Lielajā finālā
sīvā cīņā par pasaules čempionu
kļuva Lielbritanijas pārstāvis Filips, kas aiz sevis atstāja jaunzēlandieti Marku Vīleru un vēl
vienu britu Lūisu Brethaueru.
Junioru konkurencē Kristens
Krīgers ceturtdaļfinālā, cīnoties
par labāku poziciju, piedzīvoja
kritienu, kas viņam neļāva iekļūt
starp 16 ātrākajiem braucējiem.

Miķelis Lībietis
Lībietis, kurš šobrīd ATP vienspēļu rangā ieņem 1455. vietu,
drāmatiskā finālspēlē ar 6:7 (2:7),
7-6 (7:3), 7-6 (9:7) uzveica igauņu
tenisistu Vladimiru Ivanovu, kas
sacensībās bija izlikts ar pirmo numuru un ATP rangā ir 430. vietā.

Medaļas bija tik tuvu...
Eiropas meistarsacīkstēs basketbolā Rīgā sacensību nobeigumā
risinājās drāmatiski notikumi.
Latvijas U-18 basketbolisti varēja
kļūt par čempioniem vai arī izcīnīt bronzas medaļas. Taču nenotika ne viens, ne otrs. Vispirms
mūsējie ar rezultātu 71:54 (16:11,
19:24, 21:12, 15:7) pārspēja Lietuvas līdzaudžus. un kvalificējās
pusfinālam, kur bija jāspēlē ar
chorvatiem.
Spēle ar Chorvatijas jauniešiem
izvērtās drāmatiska. Pēc pirmā
puslaika mūsu vienība bija vadībā
ar deviņu punktu pārsvaru. Turpinājumā veiksmīgāki bija pretinieki, un īsā laikā sadeldēja mūsu
pārsvaru un izvirzījās vadībā, no
iedzinējiem kļūstot par līderiem.
Spēles iniciātīva bija atdota, un
izlieto ūdeni neizdevās sasmelt.
Nobeigumā tiesneši nefiksēja
chorvata pārkāpumu un spēles
likteni pēdējās sekundēs izšķīra
chorvatu basketbolista trejacis.
Tas psīcholoģiski salieca mūsu

Līdz bronzas medaļām pietrūka
viena veiksmīga metiena...
Abās fināla spēlēs saskatāms
līdzīgs neveiksmju cēlonis: sacensības nobeigumā mūsu jauniešiem
notrīcēja roka un neizdevās nosargāt iegūto punktu pārsvaru.
Turklāt spēlē pret spāņiem neatradām iedarbīgas zāles viņu zonas
aizsardzībai. Taču ir arī laba ziņa:
Latvijas U-18 basketbolisti Kristaps Porziņģis un Anžejs Pasečniks iekļauti Eiropas meistarsacīkšu simboliskajā izlasē. Kristaps tika atzīts par turnīra labāko
metienu bloķētāju.

Bronzas medaļa
paraolimpiskajā loka
šaušanā

Latvijas sportiste Ieva Melle
izcīnījusi bronzas medaļu Čechijā
reitinga turnīrā paraolimpiskajā
loka šaušanā.

Pēc kvalifikācijas sacensībām
vingrinājumā FITA Latvijas pārstāvis Gints Jonasts izcīnīja desmito vietu, Melle ierindojās piektajā vietā, jaukto vienību cīņās
viņiem devītā pozicija.
Individuālajā startā Jonasts ar
4:6 zaudēja Nīderlandes pārstāvim, ieņemot devīto vietu, bet
Melle ceturtdaļfinālā ar 6:4 uzvarēja čechieti un izcīnīja vietu
pusfinālā. Pusfinālā Melle zaudēja ukrainietei ar rezultātu 0:6,
bet cīņā par bronzu ar 6:2 uzvarēja citu Ukrainas pārstāvi.

Airēšana

Latvijas sportiste Elza Gulbe
izcīnīja bronzas medaļu Austrijā,
Lincā, pasaules meistarsacīkstēs
akadēmiskajā airēšanā U-23 vecuma grupā.

Paraolimpietim
Silovam – bronza

Par paraolimpieša Aigara Apiņa
bronzas medaļu pasaules meistarsacīkstēs Francijā diska mešanā
ziņojām mūsu laikraksta iepriekšējā numurā. Augstākās proves
godalgu – zelta medaļu viņš
ieguva lodes grūšanā – 10,23 m,
atkārtojot pasaules rekordu. Lodes grūšanā startēja arī Taiga
Kantāne – 9,37 m (6.vieta) un
Liene Gruzīte – 7,43 m (8.v.).
Latvijas sportistu medaļu pūru
papildināja šķēpmetējs Dmitrijs
Silovs.

Paziņojums
Klīvlandes Golfa Kluba rīkotās Vidējo valstu
meistarsacīkstes golfā notiks 17. un
18. augustā Ironwood Golf Course ,Hinckley Hills, Ohio.
Tāpat kā iepriekšējos gados būs balvas vairākās katēgorijās
dāmām un kungiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš
pie Jāņa Eglīša: tālr. 440 391 9577, e-pasts janiscle@aol.com vai
Pētera Gravas: tālr. 440 552 4949 e-pasts pgrava@ohiobox.net
Gaidīsim visus golfistus un golfa draugus!

republikas šķēpmetējam Reinhardtam Hamanam Latvijas
sportists zaudēja tikai 27 centimetrus – uzvarētāja labākais metiens bija 45,72 m tāls.
Andis Ozolnieks izcīnīja devīto vietu diska mešanā. Startējot
F46 medicīnas grupā, Ozolnieks
labākajā mēģinājumā disku aizraidīja 33,25 m un apsteidza divus
konkurentus. Pēteris Lācis 1500
m distancē izcīnīja 11., Edgars
Kļaviņš 100 m – 12. vietu.

Dmitrijs Silovs
Trešajā mēģinājumā Silova raidītais šķēps lidoja 46,45 m tālu,
kas bija otrais labākais rezultāts
šajā konkurencē. Šo meistarsacīkšu čempionam, Dienvidafrikas

Finālbraucienā Gulbe par mata
tiesu atpalika no otrajā vietā
finišējušās kanadietes Karlingas
Zēmenas, zaudējot sāncensei tikai 0,09 sekundes. Par uzvarētāju
kļuva vāciete Līza Šmidla.

Lietuviete labo
pasaules rekordu!

Lietuvas jaunā peldētāja Rūta
Meilutīte Spānijas pilsētā Barselonā pasaules meistarsacīkstēs
labojusi pasaules rekordu 100 m
brasa peldējumā. 16 gadus vecā

Meilutīte distanci pusfinālā veica
vienā minūtē un 4,35 sekundēs,
par 0,1 sekundi labojot četrus gadus veco pasaules rekordu, kas
piederēja ASV sportistei Džesikai
Hārdijai.

Plūdmales volejbolā
piektā vieta

Latvijas plūdmales volejbola
pāris Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš ASV Longbīčas
Grand Slam turnīrā iekļuva ceturtdaļfinālā, taču turpinājumā
piedzīvoja zaudējumu un ieņēma
dalītu piekto vietu.
Cits Latvijas duets Ruslans Sorokins/Toms Šmēdiņš piedzīvoja
trīs zaudējumus un beidza sacensības 25. vietā.
***
Latvijas plūdmales volejbolisti
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Pēda
vismaz šosezon vienā pārī vairs
nespēlēs, sacīja sportistu treneris
Aigars Birzulis. Šveicē Pasaules
kausa izcīņas posmā Pēda iedzīvojās muguras traumā, duets turnīru pabeidza priekšlaicīgi, savukārt Pļaviņam tika konstatēts
meningīts. Pļaviņš augusta vidū
atsāks treniņus, bet sezonas beigas aizvadīs kopā ar Aleksandru
Soloveju. Savukārt Pēda sāks gatavošanos sezonai Austrijas klasiskā volejbola klubā Tiroles Hypo.
***
Latvija pieteikusies nākamajā
gadā rīkot Eiropas U-18 meistarsacīkstes plūdmales volejbolā, kas
būtu kā pirmais solis vēl lielāku sacensību organizēšanai, preses konferencē izteicās Latvijas Volejbola federācijas (LVF) pārstāvji.
“Esam saņēmuši idejisku atbalstu no Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) un aizvadām pozitīvas sarunas,” izteicās LVF pludmales volejbola koordinātors Egils
Cīrulis. “Pēc tam plānojam katru
gadu iet solīti uz priekšu un rīkot
arvien lielākas sacensības.”

Biedriņš
maina klubu
Latviešu basketbola centra spēlētājs Andris Biedriņš maiņas darījumā nonācis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā
Jūtas Jazz. Kopā ar Biedriņu uz Jazz
devušies Goldensteitas Warriors
uzbrucējs Ričards Džefersons, kā
arī Brendons Rašs. Biedriņam, kas
pēdējās sezonās nerāda pārliecinošu sniegumu, nākamais būs
pēdējais līguma gads.
Biedriņam un Džefersonam bija
vieni no lielākajiem līgumiem
Warriors komandā. Biedriņš nākamajā sezonā nopelnīs deviņus
miljonus dolaru (4,87 miljonus latu), bet Džefersonam pienāksies
11 miljoni dolaru (seši miljoni latu).
Sakarā ar kluba maiņu Biedriņš
nepalīdzēs Latvijas izlasei Eiropas
meistarsacīkstēs.

Burāšana ASV

Nesen notika jachtu sacensības
TRANSPACIFIC YACHT RACE
(TRANSPAC). Divi latvieši –
Arnis Baltiņš un Eriks Bērziņš,
katrs savā laivā, sekmīgi piedalījas
šajā gaŗajā braucienā – no Kalifornijas līdz Havajai.
Kaspars Videnieks
Sporta ziņas sakopojis
Lietuvas „zelta meitene” Rūta
P. Karlsons
Meilutīte

