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Šovasar, 29. jūlijā, Gaŗezera  Vasaras vidusskolas skolēni sacentās par labākās jaundejas  izpildījumu. 
Par pirmās vietas ieguvējiem kļuva IV klase ar deju „Seši mazi bundzenieki”, kas izveidota un iestu-
dēta  ar grupas „Iļģi” dziedājumu. Dejām, kas kļuvušas par konkursa laureātēm, būs iespēja sevi 
parādīt arī Gaŗezera Vasaras vidusskolas izlaiduma koncertā 10. augustā

(Tuvāk lasiet nākamajā numurā!)

Tautas deju revolūcija Gaŗezerā

Latvijas Bankas prezidents 
Ilmārs Rimšēvičs 31. jūlijā 
naudas kaltuvē Štutgartē, Vā -
cijā, ie   darbināja monētu ra  žo-
 šanas iekārtas, svinīgi uzsākot 
Lat vi jas eiro monētu kalšanu.

Latvijas eiro monētas, kas ne -
pieciešamas pārejai un pirma -
jam apgrozības gadam, tiek kal-
tas divās Bādenes-Virtember -
gas Valsts kaltuves ražotnēs – 

Vācijā kaļ 
Latvijas eiro monētas

Štut gartē un Karlsrūē. Monētām 
Ei   ro pas puse – tā, kuŗā redzams 
arī tās nomināls, – visās eirozo-
nas valstīs ir vienāda, bet na  cio-
nālās puses – atšķirīgas. Apgro-
zībā ei   ro zonā ir astoņu dažādu 
nomi  nālu eiro un centu monē -
tas – 1 un 2 eiro un 1, 2, 5, 10, 
20 un 50 centi. Tātad nomināli 
ir tādi paši kā lata un santimu 
mo  nē tām.

Rīgā beigušies Mas -
kavas, Kras ta un Tur-
geņeva ielas kvartāla 
degradētās territorijas 

Atklāts Spīķeŗu kvartāls un promenāde

atjauno šanas darbi, At -
klāts Spīķeŗu kvartāls 
un Daugavas labā krasta 
promenāde posmā no 

Dzelzceļa tilta līdz Salu 
tiltam.

Projektam tika pie -
saistīts fi  nan cējums no 

Eiropas Reģionālā at   tīs-
tības fonda, Rīgas domes 
līdzfinancējums un pil-
sētas in  fra struk tūras 

fonda līdzekļi. Dar bus 
būvobjektā vei   ca uzņē-
mu mu apvie  nība Merks 
– Saldus ceļi nieks.
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Ļoti godātais vēstnieka kungs!
Mana sieva un es ļoti prie-

cājāmies Jūs redzēt ALA 62. 
kongresā Sietlā š. g. 3. – 5. maijā 
un noklausīties Jūsu runu par 
Latviju pozitīvā skatījumā.

Rakstu Jums un lūdzu Jūsu 
palīdzību pasargāt latviešu jau-
niešus-studentus no nekaunīgas 
izmantošanas ASV.

Jāņu sarīkojumā š. g. 22. jūnijā 
satikām Latvijas Universitātes 2. 
kursa studenti Martu P., kas bija 
lasījusi Wikipedia The South wes-
tern Company  reklāmu univer-
sitātē par darba un peļņas 
iespējām ASV, pārdodot bērnu 
grāmatas, staigājot no mājas uz 
māju. Lidojums uz ASV, vismaz 
1000 dolaru jāmaksā pašai, arī 
darba atļauja ASV (300 dolaru), 
plūs vīza (Ls 30). Viņai bija sa -
meklēta mājvieta Oregonas gal -
vaspilsētā Selemā (Salem) par 35 
dolariem nedēļā, bet par uzturu 
jāgādā pašai. Divu nedēļu laikā 
viņa, pat piepalīdzot viņas 
priekšniecei (manager) vienu 
dienu, nebija pārdevusi nevienu 
grāmatu. Ienākumu nebija, tikai 
parādi un izdevumi. The South-
western Company šos studentus 
uzskata par patstāvīgiem, neat-
karīgiem kontraktoriem (inde-
pendent contractors) un par vi -
ņiem nekādu turpmāku atbil-
dību neuzņemas.

Paldies Dievam, kāds Martai 
bija pastāstījis par latviešiem 
Portlandē, lielākajā Oregonas 
pilsētā, un viņa piezvanīja uz 
latviešu centru – baznīcu. Marta 
jau bija bezizejas stāvoklī. Ie  de-
vām viņai nedaudz naudas, kas 
mums bija pie rokas, bet, galve-
nais, Dr. Jāņa Locenieka ģimene 
viņu tūlīt uzņēma pie sevis un 
sameklēja viņai darbu pie lat-
viešu izcelsmes zobārsta Dr. 

Atklāta vēstule LR vēstniekam ASV 
Andrim Razānam

Normunda Auziņa. Tur Marta 
strādā par labu algu četras dienas 
nedēļā, bet piektdienās izpalīdz 
vecākiem mūsu draudzes lo  cek-
ļiem. Tā viņai ir iespēja samaksāt 
ar braukšanu un darba atļauju 
radušos izdevumus, kā arī no -
pelnīt.

Vēlāk uzzinājām, ka South-
western Company no Latvijas 
Universitātes ir atvilinājusi ap -
mēram 200 studentu, Oregonā 
vien četrus. Bez Martas bija arī 
Signe, kam Oregonas goda kon-
suls Dr. Uldis Bērziņš palīdzēja 
izkārtot atgriešanos Latvijā. Pā -
rējie divi studenti vīrieši esot paši 
sameklējuši citu darbu.

Mūsu lūgums Jums, godātais 
vēstnieka kungs, būtu, lai Jūs 
iepazīstinātu Latvijas Univer si-
tātes vadību un tā savukārt savus 
studentus ar The Southwestern 
Company metodēm vergu dar-
binieku meklēšanā. Ļoti iespē-
jams, ka ir arī vēl citas sabiedrī-
bas, kas vervē cilvēkus, sevišķi 
jaunus, ar vilinošiem solījumiem 
un labiem ienākumiem, kas pa -
tiesībā izrādās pilnīgi nereāli. 
Šeit vietā amerikāņu izteiciens: 
If it sounds too good to be true, it 
usually isn’t true.

Pielieku klāt rakstu: The South-
western Company deceives for-
eign students into slave labor. Šī 
kompanija esot pazīstama kā 
blēdīga arī ASV, bet tai esot stipra 
aizmugure ASV likumdošanas 
iestādēs, jo tā izdod daudz nau-
das lobijos (lobby).

Ļoti ceram uz Jūsu palīdzību 
šajā lietā, un jau iepriekš pateicos 
par Jūsu atbalstu.

Jūs cienīdams
Juris Orle, 

Oregonas latviešu ev. lut. 
draudzes priekšnieks

Vai mēs saprotam 
un gribam saprast?
Sengrieķu mīts vēsta, ka Anteja 

neuzvaramības spēks slēpās tā sa -
saistē ar zemi. Herakls Anteju uz -
varēja, kad atrāva to no zemes.

„Kamēr tauta turas pie zemes, 
tikmēr nekādi pasaules negaisi to 
neizklaidēs pa visiem četriem vē -
 jiem… Tauta turas ar zemnieku, 
bet zemnieks turas ar zemi. At -
rauj zemnieku no zemes, un tu 
izcelsi ar visām saknēm tautas 
dzīvības koku no vēstures,” rak-
sta Līgotņu Jēkabs.

„Ja gribam strādāt līdzi pie Lat-
 vijas izveidošanas un nākotnes no -
drošināšanas, ja gribam redzēt Lat-
 viju stipru, spēcīgu un mūžīgu, 
tad atminēsim, ka jāstiprina un 
jānodrošina vispirms pats spēka 
un mūžības pamats – lauki, lauk-
saimniecība, zemnieks,” tā kād reiz 
mums skaidroja Kārlis Ulmanis.

Vai mēs to saprotam? Vai gri-
bam redzēt Latviju stipru, spēcīgu 
un mūžīgu? Šķiet, ka ne. Mūsu 
valsts likumdevēji un vadītāji 
noteikti to nesaprot. Viņi ir na -
cionāli un tautsaimnieciski akli 
un kurli. Taču viņus esam izvir-
zījuši mēs – tauta, un tad jājautā: 
vai neesam tādi paši?

Daudz runāts, ka Saeima ak -
ceptē nelikumīgi „likumīgu” lat-
viešu tautas zemes atdāvināšanu 
un iztirgošanu personām bez Lat -
vijas pilsonības, bet nacionāli po -
lītiskā akustika nenodrošina at -
balsi. Adresāts mūs nedzird, bet 
tauta, lai vismaz parādītu, ka tā 
vēl ir, pulcētos Brīvības bulvāŗa 
galā, vai kā reiz, 13. janvārī, Jē  kaba 
ielā un pieprasītu savas ze  mes aiz -
sardzību pret iztirgošanu, izvēlas 
vieglāko ceļu – kravā kofeŗus, 
pērk biļetes bezatbildīgākas un 
vieglākas dzīves virzienā.

Kā draudošs virpuļviesulis tu -
vo jas 12. Saeimas vēlēšanas. Tās 
sagaidām ar bezspēcīgu nolem-
tību. Tai ceļu sagatavo stāstījumi 
par Krišjāņa Valdemāra latviešu 
esībai pareģotajiem 200 gadiem 
(līdz 2042. g.) un mūsdienu Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa lat  vie šu 
galu apsteidzošā prognoze – 10 
gadi, ja nebūsim sasnieguši ES 
attīstīto valstu līmeni.

Un, spriežot pēc tā, ka uz 12. 
Saeimu sevi pieteikuši E. Repše, 
U. Osis, M. Bondars, A. Šlesers, var 
nojaust, ka pareģojums tuvs reā li-
tātei. Turpinājumā rādās tikai 
tukša gaisa sišana un bezcerība.

Kas pieprasa vai traucē Nacio-
nālajai apvienībai VL-TB/LNNK 
neaugt par spēcīgu latviešu tautu un 
Latvijas valsti virzošu un vei  do jošu 
nacionāli konservātīvu polītisku 
spēku ar biedru skaitu vismaz 
15 000 (aptuveni 1% no balsstie sī-
gajiem)? Jums ir latviešu tautu 
iedvesmojoša, motīvējoša un mo -
bilizējoša vīzija, kādas nav nevie  nai 
citai Saeimā pārstāvētai partijai. 
Taču jūs to izmantojat bezatbil dīgi. 
Kāpēc klusējat par zemi? Kāpēc 
jums trūkst darītāju? Meklējiet, 
aiciniet! Vai mums vispār ir na   cio-
nālā inteliģence, kas būtu griboša 
un spējīga pa   līdzēt šo vīziju reā li zēt? 
Ja ir, tad – ko tā domā un gaida? 
Mums taču Satversme nodrošina 
vārda brīvību bez cenzūras. 
Lūdzu, runājiet, nāciet, dariet!

Ar cieņu
Andrejs Lucāns Burtniekos
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Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada krāsainajā 34. numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 30. augustam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave., Metuchen, 

NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Katra ziņa par aiziešanu mū -
žībā ir negaidīta un sāpīga, lai 
cik ilgi tā vibrējusi gaisā. Arī par 
keramiķi Pēteri Martinsonu, 
kuŗš šķita esam mūžīgs un kuŗš 
no mums atvadījās 2. augustā 
82 gadu vecumā. Zinājām, ka 
viņš jūlija pirmajā pusē pie  da lās 
simpozijā Lodē, kur negaidīti 
viņu piemeklējis insults, noticis 
arī kājas lūzums un nu viņš 
cīnās par savu dzīvību. Vairāk 

Pēteris Martinsons
(1931. 28.I-2013. 2.VIII)

gūstot mieru un stabilitāti. Te 
der atcerēties, ka viņš bija tā 
sauktais ronis, kas pat ziemā iet 
peldēties āliņģī. Brīvos brīžos 
viņš daudz stāstīja par savām 
keramiķa gaitām kā šeit, tā 
ārpus Latvijas. Pat atceroties 
gadījumus, kad PSRS laikā Pē -
teri  nelaida uz Rietumeiropas 
valstīm vai kad bija iznākusi 
saskare ar čekas darbiniekiem, 
nekad viņa balsī neieskanējās 

dams keramikai. (Bet vai tā pa -
tiesi nav laime, ja cilvēks aiziet 
ar māla piku rokās, kad kera-
mika ir bijis visas dzīves sa  turs?)

Studējis Pēteris Martinsons 
gan bija architektūru, kādu 
laiku pat tajā strādājis, taču 
viņam nepatika ierobežojumi, 
priekšraksti. Viņš gribēja būt 
brīvs un pats radīt. Keramika 
ienāca Pēteŗa dzīvē, kad 1962. ga -
 dā sākās viņa paidagoga gaitas 
Rīgas Lietišķās mākslas vidus-
skolā. Keramiķe Rita Einberga 
Pēteri iepazīstināja ar mālu, ar 
virpošanu un keramikas noslē-
pumiem. Neizgājis ierasto kera-
miķa skološanās ceļu, viņš cirta 
savu stigu mākslā brīvu no pie-
ņemtajām normām. Palīdzēja 
arī architekta konstruktīvā 
domāšana, un dzima tas Pēteris 
Martinsons, kādu mēs pazīstam 
šodien: iekšēji atraisīts, garīgi 
brīvs un neatkarīgs, bez kom-
promisiem gan attieksmē pret 
radošo darbību, gan – pret val-
došajām aprindām. Brīva ceļa 
gājējs, nepiekāpīgs. Uz latvis-
kiem pamatiem celtā būvē 
vējoja pasaules vēji, pats tikai 
kietni vēlu drīkstēja doties tiem 
līdzi.

Sešdesmito gadu pašās beigās 
un 70. gadu sākumā radās 
iespēja sūtīt darbus uz pasaules 
keramikas Meku – uz starp-
tautiskā keramikas konkursa 
izstādēm Faencā, Italijā. 1972., 
1975. un 1976. gadā šajos kon-
kursos Pēteris Martinsons sa -
ņēma zelta medaļas. Ar gadiem 
cits pēc cita krājās citi starptau-
tiski apbalvojumi. 1971. gadā 
viņš kļuva par Ženēvas Starp-
tautiskās keramikas akadēmijas 
biedru. Taču uz Rietumeiropu 
Pēteris Martinsons netika laists, 
tāpēc viņš izmantoja iespēju 
piedalīties keramikas simpozi-
jos tā saucamās sociālistiskās 
sa  draudzības valstīs Polijā, Un -
gārijā, Čechoslovakijā. Tur tikās 
ar visas pasaules ievēro jamā ka-
jiem keramiķiem, ieguva drau-
gus un starptautisku at  zi nību. 
Tikai ar neatkarības at  gūšanu 
arī Pēterim atvērās vārti uz 
plašo pasauli. Pasaulē viņu jau 
sen pazina un pieskaitīja pie 
pašiem labākajiem kerami ķiem.

Tikpat iecienīts Pēteris Mar-
tinsons bija paidagoga darbā 
Latvijas Mākslas akadēmijā, kur 
sāka strādāt 1968. gadā, bija gan 
katedras vadītājs, gan profesors, 
izaudzinot ļoti daudzus varīgus 
jaunāku paaudžu keramiķus, kā 
īstens mentors sekodams viņu 
gaitām arī pēc studijām, aizvien 
atbalstīdams savus skolniekus. 

Pēteŗa Martinsona darbi ir ne 
tikai Latvijas mūzeju kollekcijās, 
bet arī ārpus mūsu valsts – 
Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Ķīnā, 
ASV un citur. Bet 29. jūnijā, Pēteŗ -
dienā, Pēteris Martinsons ļoti 
lielu savu darbu kollekciju ofi ciāli 
uzdāvināja Marka Rotko Māk slas 
centram Daugavpilī, kur viņš, 
tāpat kā slavenais amerikānis, 
bija dzimis un audzis. Todien šķita, 
ka neredzami pielikts punkts 
gaŗam radošas darbības ceļam. 
Kas būs tālāk? – mēs domājām. 
Tālāk bija vienīgi Lodes kera-
mikas simpozijs. Ceļš bija galā.

Māris Brancis

naidīgas intonācijas, – viņš tur-
pināja tajā pašā mierīgajā, no -
svērtajā, pieklusinātajā balsī, 
kādā minēja citus notikumus, 
tostarp patīkamus un jocīgus. 

Ar „Sapņu vārnu patvērumu” 
Pēteris strādāja tikpat savaldīgi 
kā valodoja, vairs nekustināja 
rokas, lai nodotos sarunai. It kā 
priekšā būtu gaŗa mūžība un 
nekur nav jāsteidzas, – visu viņš 
darīja rāmā mierā. Reiz gan 
sagatavotais šamota plasts, pie -
stiprināts vajadzīgajā vietā, bū -
vējot torni, negaidīti nokrita, pār-
 traucot ierasto, labi izplānoto 
darba gaitu. Mums aizrāvās 
elpa, bet Pēteris, vēl vairāk 
sakoncentrējies, centās glābt, 
kas glābjams, un strādāja tālāk. 
Nekādas nervozitātes, steigas, 
nedz iekšēja drudžainuma... 
Viņš gribēja būt klāt visā – no 
sākuma līdz galam, pat tad, kad 
tas nebija īsti nepieciešams, arī 
tajās trīs dienās, kad ar lēnu 
uguni žāvēja šamota skulptūras. 
Strādājot viņš viss atdevās dar-
bam, cits nekas vairs neeksistēja. 
Darbam bija pakļauts viss, tā 
priekšā pēc viņa gribas bija 
jāatkāpjas nogurumam, nespē-
kam, it visam. Sev viņš nepie-
vērsa uzmanību. Tāpēc arī Lodē 
notika šī nelaime. Sirds jau 
brīdinājusi dienu iepriekš, taču 
Pēteris tam neveltīja vērību, jo 
darbam, lūk, jābūt gatavam 
noteiktā laikā, vai tur lūst vai 
plīst. Tā viņš bija rīkojies visu 
mūžu, sevi bez atlikuma atdo-

Aigara Graubas un Andreja Ēķa 
filma „Sapņu komanda 1935” 
(„Dream Team 1935”) Indiano-
poles starptautiskajā kinofestivālā 
atzīta par uzvarētāju nominācijā 
„Labākā ārzemju filma” (World 
Cinema Feature Film). Skat. 
www.indyfilmfest.org  

Nākammēnes filma „Dream Team 
1935” tiks izrādīta Brekenridžas 
kino fes tivālā (Breckenridge Fes  ti  val 

of Film) Kolorādo pavalstī, ASV.
„Sapņu komanda 1935” jau pie  -

dalījusies arī Ķīnas nozīmīgākajā 
filmu festivālā Šanchajā un nu 
jau parādīta vairāk nekā 10 da -
žādos festivālos visā pasaulē.

Novembrī filma būs pieejama 
iTunes Amazon On Demand un 
nāks klajā arī „Sapņu komandas” 
DVD versija svešvalodās.  

Daris Dēliņš

Kinofestivālā Amerikā
uzvar latviešu filma!

nekā divas nedēļas piedomā-
jām par viņu vai ik brīdi, jo 
grodāk apzinādamies, cik aug-
stas raudzes cilvēks viņš ir bijis, 
novērtējām viņa plašo kultūras 
apvārsni, viņa talanta lielumu, 
kādu latviešu mākslā nav daudz, 
viņa vietu mūsu keramikas 
attīstībā.

Pagājušā gadsimta 80. gadu 
sākumā, kad nebiju vēl sastapis 
mākslinieku, ap viņa vārdu vē -
joja kāds īpašs gars. Par viņu 
runāja ar lielu cieņu un pat 
bijību kā par kaut ko īpašu. 
Viņš spēra lielus, platus soļus, 
mūždien sakoncentrējies, šķīla 
valodas, cieši raudzīdamies sa -
runu biedrā. Viņš staigāja ar 
iekšēju pašapziņu, noteikti un 
nosvērti, bet klusi, tik klusi, ka 
likās – lai ne skudru nesamītu. 
Tikšanās bijušas daudzas, bet 
nekad ne skaļas, toties gaišas un 
tikpat atklātas kā viņa acis, kas 
vērīgi raudzījās sarunu biedram 
pretim. 

Šogad jūnijā bija iespēja kaut 
nedaudz ielūkoties Pēteŗa Mar-
tinsona radošajā laboratorijā 
(tas, kas bija noticis viņa prātā, 
iecerot darbu, tas palika ap -
slēpts, neatklāts), kad viņš pie -
dalījās I šamota skulptūru sim-
pozijā Jelgavā. Viņa apģērbs bija 
askētisks, lai neteiktu trūcīgs, – 
tam viņš nepievērsa uzmanību. 
Lai kāds bija laiks – saulains vai 
lietains, Pēteris staigāja basām 
kājām, lai būtu nepārtrauktā 
saskarē ar zemi, – tā viņš at -

Pēteris Martinsons
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Andrejs Jansons ar radu saimi Ozolniekos pie māsīcas Ritas

Jūlija pirmajās nedēļās, kas 
Latvijā pagāja Vispārējo dzies-
mu un deju svētku zīmē, savā 
tēvutēvu zemē sabrauca latvieši 
no visas pasaules. Starp viņiem 
bija arī Andrejs Jansons, patiesi 
inteliģents cilvēks no Floridas, 
kuŗš runāja pareizā un bagātā 
latviešu valodā, kaut Latviju 
apmeklēja pirmo reizi mūžā.

„Cik Latvija ir zaļa! Zaļā 
zeme,” tā bija pirmā doma, ie -
raugot Latviju pa lidmašīnas 
lodziņu. Apmeties Vecrīgā ma -
zā senatnīgā viesnīciņā, viņš 
Rīgu iepazina, to izstaigājot 
kājām, gan centru, gan Pār-
daugavu; pēc Tautas mūzikas 
koncerta Ķīpsalas hallē ap  mal-
dījās un atgriezās tikai melnā 
naktī. Dziesmusvētku nedēļā 
viņš apmeklēja trīs koncertus, 
arī grandiozo Noslēguma kon-
certu Mežaparkā. „Man patīk 
arī kaut kas modernāks, taču 
tradicionālais latviešu dejā un 
dziesmā man ir vistuvākais. Un 
kad tas nav „mūzejs”, kad tas 
viss ir dzīvs... Latviešu kultūra 
ir tik bagāta! Un kultūras dzīve 
Rīgā – apbrīnojama!” – viņš ir 
ievērojis, ka šajā pašā laikā Rīgā 
koncertu sniedz Kremerata 
Baltica un ka Doma baznīcā 
dzied Inese Galante, – „bet visu, 
ko gribētos, jau nevar paspēt.”

Galvenais viņam bija satikt 
radus un draugus. Apmeklēt 
mātes kapu (kad māte aizgāja 
citā saulē, urniņa ar viņas pel-
niem tika atsūtīta uz Latviju) 
un iestādīt Likteņdārzā ozolu 
mātes piemiņai. Andreja māte 
Lilija Lasmane bija dzimusi 
Rīgā. „Mamma jaunībā Latvijā 
bija mācījusies vijoļspēli, spē -
lējusi teātri, studējusi Angļu va -
 lodas institūtā... Kaŗš visu iz  -
mainīja. Manai mammai dzīve 
bija smaga, viņai bija ļoti grūti 
jāstrādā,” viņš stāsta. 1944.gada 
4.aprīlī Lilijai piedzima meitiņa 
Ilze, ar kuŗu kopā, sākoties Ot -
rajam pasaules kaŗam, viņa bija 
devusies bēgļu gaitās uz Rie -
tumiem. 

Andrejs ir dzimis Vācijā, no 
kurienes māte ar abiem maza -
jiem bērniem vēlāk pārcēlusies 

Pirmo reizi Latvijā
uz Ņujorku, ASV. Tur bijusi 
ārkārtīgi laba latviešu draudze. 
Andrejs gājis svētdienas skolā, 
bijis bērnu vasaras nometnēs, 
vēlāk darbojies Amerikas lat-
viešu jaunatnes apvienībā. Pēc 
tam devies uz Blūmingtonu 
(Bloomington) Indiānā, jo vēlē-
jies studēt vēsturi un specia-
lizēties Baltijas vēsturē. Viņš 
ieguvis divus gradus – bakalau-
ra un maģistra gradu vēsturē, 
diemžēl nevarējis turpināt stu -
dijas, jo bijis jābrauc mājās pa -
līdzēt mātei. Mammas veselības 
problēmu dēļ ģimene jau bija 
pārcēlusies uz Floridu: ārsts tei-
cis, ka mammai vajadzīgs siltāks 
klimats.

„Grūti bija dabūt darbu savā 

vēsturē – informātikā. Es esmu 
informātikas bibliotēkārs.”

Andrejam ir Latvijā māsīcas, 
ar kuŗām viņš sarakstās kopš 
bērnības. Viņam ir draugi un 
radi Rīgā, Liepājā, arī laukos. 
Viņš gribēja viņus beidzot satikt.

„Mani draugi Karina ar vīru 
Kasparu bija tik jauki, ka aiz -
veda mani uz Likteņdārzu. Pēc 
tam mēs piestājāmies Lielvārdē, 
pie Andreja Pumpura, pie Dau-
gavas... Es iepīkstējos, ka Rem-
bates pagastā maniem radiem 
bija trīs lauku mājas – „Jaun-
štakari”, „Sietiņi”, ”Žagari”. Mam  -
ma to visu bija man stāstījusi, 
par to vairākkārt runājusi, tā ka 
es to visu biju dzīvi iztēlojies un 
pat pierakstījis kādreiz... Es lū -

tā ka nevar gandrīz tās mājas 
atrast. Biezi meži... klusums... 
un lēni lido stārķis... Skaisti. Pa 
ceļam sastopam vairākus cil-
vēkus, kādus septiņus. Man bija 
līdzi bildītes, kur mamma 
„Žagaros” svin Jāņus un kur 
„Jaunštakaru” Rudzīšonkulim 
100 gadi. Rādu, jautāju – ne -
viens neko nezina un nepazīst. 
Beidzot nāk cilvēks, kuŗam pāri 
par 80. Un mēs dabūjām zināt, 
ka „Žagari” ir iznīcināti otrās 
padomju okupācijas laikā, bet 
onkulis Jānis Lasmanis vācu 
okupācijas laikā aizsūtīts uz 
Salaspils nometni, no kurienes 
viņam bija izdevies izkļūt, un 
viņš, tāpat kā mēs, bija nonācis 
Vācijā, tikai es neko par to ne -
zināju. Kāds pārsteigums!.. Mēs 
nonācām arī „Jaunštakaros” – 
un tur dzīvoja Rudzīšonkuļa 
mazmeita. Tā es satiku savus 
sen pazudušos radiniekus. Viņi 
arī bija tik pārsteigti! Un kūts, 
un pirts, un zirgu stallis – viss 
bija tieši tajās vietās, kā mamma 
bija stāstījusi, tikai dzīvojamā 
māja bija cita.”

Andrejs ciemojās arī pie 
māsīcas Ozolniekos un Saul-
krastos, kur vasarā viņa atpūšas 
pie jūras kopā ar četriem maz-
bērniem. Tāpat viņš devās vai-
rākos izbraukumos kopā ar ra -
diem, lai labāk iepazītu Latviju. 
Pēc visa redzētā un izjustā viņš 
nespēj slēpt savu saviļņojumu: 
”Cik Latvija skaista! Un lauki 
skaisti. Un lauku cilvēki tik sir-
snīgi, atklāti un gaiši, kaut rei -
zēm tā pagrūti iet. Pilsētnieki, 
kā jau visur, rezervētāki. Savā 
ziņā, es jūtos Latvijā kā mājās. 
Pa daļai. Latvijas latvietim tas 
latviskums ir saistīts ar šo vienu 
konkrēto vietu, ar šo zemi – 
Latviju. Bet man, kas uzaudzis 
svešumā, man Latvija arvien ir 
bijusi tur, kur sanāk kopā 
latvieši. Kur ir vismaz divi lat-
vieši, tā ir mana Latvija. Kad 
latvieši sanāk kopā, runā lat-
viešu valodā, dzied latviešu 
dziesmas, – es jūtos kā Latvijā. 
Es nesaku, ka tas ir pareizi vai 
nepareizi, bet citādi gan. Citāda 
izjūta par to, kas ir latviskums. 

Tajā vietā, kur es dzīvoju Flo-
ridā, nav latviešu sabiedrības, 
un daži uzskatīja, ka es tagad 
esmu pazudis no latviešiem. Un 
tad es domāju – kā var pazust no 
sevis: es vienmēr būšu latvietis, 
vienalga, kur es eju un kur es 
dzīvoju. Protams, ir neaprak-
stāma, brīnumaina sajūta, kad 
es eju tagad Rīgā pa ielu, ieeju 
veikalā vai uzmetu acis ielas 
nosaukumam – un visur dzird 
un redz latviešu valodu. Te tā 
valoda ir tik dzīva!”

Lai gan iespaids par Latviju 
Andrejam visumā ir ļoti labs, 
viņš nevarēja neievērot arī dau-
dzās nepilnības un trūkumus, 
bet pie tiem viņš nevēlas ka  vē-
ties, jo neglīti skati ir atrodami 
jebkuŗā zemē un jebkuŗā pilsētā, 
pat varenajā Detroitā ir pames-
tas mājas un grausti. Andrejs 
labprātāk dalās savās pārdomās 
par būtiskākām lietām: „Kad 
mācīju vēsturi studentiem, es 
kādreiz rādīju viņiem vēsturiski 
nozīmīgas celtnes, krāšņas pilis 
un jautāju, kā lai vērtē civilizā-
ciju – pēc dižām katedrālēm, 
skaistām pilīm vai pēc tā, kā 
cilvēki, sabiedrība izturas pret 
tiem, kam grūti iet. Pret nabagiem, 
pret vecajiem, pret slimajiem, 
nespēcīgajiem... Man pašam tas 
otrais ir tas svarīgākais, tas vēr-
tības mērs. Viena lieta gan man 
nedod miera – kaut Latvijā būtu 
mazliet vairāk iecietības pret 
tiem, kuŗi ir citādāki! Rase, 
re liģija, dzīvesveids, apģērbs, 
ārējais izskats – vai otrs cilvēks 
resns vai tievs, vai ar kādiem 
defektiem... Pieņemt šo citādību 
atvērtāk un ar iecietību. Ame-
rikā cilvēki ir atvērtāki.”

Andrejs ir Laika ilggadējs 
lasītājs. Jautāts, ko viņš vēlētos 
pateikt šā laikraksta lasītājiem, 
brīdi padomājis, viņš saka: 
„Mēs visi esam brāļi un māsas, 
neatkarīgi no tā, kur mēs šajā 
pasaulē dzīvojam. Gribētos, lai 
mēs arvien atbalstītu cits citu, 
lai vispirms cilvēkos un visās 
lietās saskatītu pozitīvo un 
palīdzētu tam iet plašumā.”

Ar Andreju Jansonu
tikās Silvija Līce

profesijā, tāpat kā visur. Man 
labāk patīk mācīt, dot, dalīties 
zināšanās, nevis nodarboties ar 
pētniecību. Es sešus gadus no -
strādāju augstskolā, bet tikai uz 
pusslodzi, ar pusslodzes algu ir 
grūti iztikt. Tomēr tas bija mans 
mīļākais darbs, jo es esmu sko -
lotājs pēc dabas. Vēlāk izstudēju 
par bibliotēkāru. Bibliotēkā 
man ir pilna laika darbs. Es tur 
arī mācu, vadu kursus, bet ne 

dzu, vai nevarētu tikai uz brīdi 
iebraukt Rembatē – neviens jau 
no tiem laikiem tur vairs ne  būs, 
bet es gribētu vienkārši palū-
koties apkārt un nofotografēt. 
Mamma tur bija vasarās dzī vo-
jusi, lauku darbos palīdzējusi, 
un viņai skaistākās atmiņas bija 
tieši par Rembati.”

„Un mēs sameklējām tās vie-
tas. Daudz tur bija izpostītu 
ēku, un mežs laukus pārņēmis, 

Sekojot nu jau pāri par 40 
gadu vecai tradicijai, Amerikas 
latviešu katoļi š. g. 21. jūlijā 
pulcējās Gaŗezerā. Diev kal-
pojums notika Gaŗezera āra 
baznīcā. Kā parasti, tajā pie-
dalījās visa Gaŗezera skolas un 
nometnes saime bez ticību iz -
šķirības kopā ar sabraukušiem 
viesiem. Dievkalpojumu vadīja 
jauns jezuītu priesteris Jānis 
Meļņikovs no Latvijas. Jezuītu 
ordenis šogad priesteri bija at  -
sūtījis uz Čikāgu, lai viņš stu -
dētu Lojolas universitātē. Lasī-
jumos piedalījās Lūcija Sālzem-
nieks un Oļģerts Svilāns, pie ēr -
ģelēm bija Ieva Rozenbacha, 
Gaŗezera nometnes skolotāja. 
Nometnes bērnu koris  kupli-
nāja dievkalpojumu ar vienu 
dziesmu.

Priesteris Jānis Meļņikovs 
spre diķī pieskārās cilvēka iden-
titātei, sacīdams: „Kad cilvēki 
satiekas pirmo reizi, parasti viņi 

Katoļu dievkalpojums un sabraukums Gaŗezerā
iepazīstas, uzdodot jautājumus. 
Viens no jautājumiem varētu 
būt: no kurienes jūs esat? Šķiet 
tik vienkāršs un ierasts jautā-
jums, bet, kad padomājam 
dziļāk, izrādās ka tik skaidrs 
nebūt nav tas, kas ar šo jau-
tājumu domāts. Piemēram, var 
domāt, ka tiek jautāts, kur es 
esmu dzimis, uzaudzis vai var-
būt kur ir manas mājas, no 
kuŗas vietas vai pat valsts es 
esmu. Šie visi ir attaisnojami 
jautājumi. Taču es vēlos pievērst 
uzmanību nevis jautājumiem, 
bet gan atbildēm. Lai izskaid-
rotu savu domu, es gribu pa -
dalīties savā pieredzē. Es esmu 
dzimis Jelgavā, bet uzaugu 
Kurzemē vairākās vietās. Pēc 
skolu beigšanas  devos uz Ka -
toļu semināru Rīgā, bet par 
priesteri kalpoju Liepājā. Iestā-
jies Jezuītu ordenī, divus gadus 
aizvadīju Lielbritanijā ar ļoti 
mobilu dzīvesveidu. Šobrīd es  mu 

Čikāgā, lai mācītos, pēc tam 
strādāšu kaut kur citur. Kad 
man jautā, kas es esmu un no 
kurienes, es bieži esmu domājis, 
kā to lai izskaidro. Es domāju, 
ka daudziem ir līdzīga pieredze. 
Mans secinājums: nav tik sva-
rīgi, no kurienes tu nāc, svarīgi 
ir, kurp tu dodies. lai veidotu 
savu dzīvi. Tas liek domāt par 
cilvēku dzīves vērtībām, priekš-
statiem, uzskatiem un par savu 
identitāti Arī latviešu kopienai 
Amerikā, kā arī visā pasaulē 
jāsaskaŗas ar savu identitāti. 
Vispirmām kārtām tas ir na  cio-
nālitātes izaicinājums, bet arī 
per sonības izaicinājums. Šis 
laiks, laikmets ir unikāls, jo ļauj 
„kalt savu dzīvi”, un es aicinu 
jūs to arī izmantot. Uzmanība 
jāpievērš ne tikai nacionālajai 
identitātei, bet arī ticības iden-
titātei. Ikviens ir brīvs un tiesīgs 
izvēlēties un  savu dzīvi veidot  
pēc saviem uzskatiem. Es aicinu 

šo iespēju neizniekot. Tas ne 
vienmēr ir vienkārši un viegli, 
bet lai jums tas izdodas un 
Dievs palīdz.”

Pēc dievkalpojuma visi devās 
uz ciema Latvija paviljonu pik -
nikā pie pašu sanestiem grozi -
ņiem un dzērieniem. Kā gaidīti 
un mīļi viesi tur piedalījās arī 
ciema Latvija cilvēki, kas bija 
neatsveŗami palīgi dziedāšanā, 
kas sākās tūlīt pēc maltītes. 
Priesteris Jānis Meļņikovs te 
atkal pakavējās pie savām gai-
tām un studijām Čikāgā, kā arī 
atbildēja uz daudziem klāt  esošo 
jautājumiem par dažādām te -
mām.

Amerikas latviešu katoļu ap -
vienības (ALKA) priekšsēdis 
Leons Liepa pateicās priesterim 
Jānim Meļņikovam un visiem, 
kas piedalījās viņa vadītā diev-
kalpojumā un šinī katoļu sa -
braukumā. Sevišķu pateicību 
viņš izteica dāmām, kas bija 

noorganizējušas un sakārto-
jušas mielasta galdu.

ALKA priekšnieks Leons 
Liepa klātesošiem paziņoja, ka 
iepriekšējā dienā notikusi ap -
vienības sapulce, kuŗā sniegti 
pārskati par pagājušiem diviem 
darbības gadiem, ar to saistītām 
problēmam, jauniem ierosinā-
jumiem. Kā vairākās citās lat-
viešu organizācijās, tā arī ALKA 
dalībnieki noveco, aiziet mū -
žībā. Grūti sameklēt darbi nie-
kus. Trīs reizes gadā iznāk or -
ganizācijas apkārtraksts ALKAS 
ZIŅAS. Cilvēki atbalsta organi-
zāciju ar saviem ziedojumiem, 
lielākā daļa no tiem aiziet da -
žādiem projektiem un baznīcām 
Latvijā. Apvienības sapulce piln  -
varoja līdzšinējo ALKA valdi 
un Revīzijas komisiju turpināt  
darbību.

Z. Zadvinskis
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Ievina saskatas ar Murli

Vasara vēl 
tikko pusē, bet 
tās temps jau 
uzņēmis me -
žonīgus ap  grie  -
zienus. Dzies-
mu un deju 
svētkus pār-
dzī vojām nor-
māli, apmek-

lējām visus iespējamos koncer-
tus, visu izbaudījām no sirds – 
tikai es ar vīru Ojāru. Mājās mūs 
sagaidīja kaija, kas jau trešo gadu 
pie mums atgriežas. Klauvē ar 
savu atbaidoši spēcīgo knābi pa 
stikla durvīm. Nebiju tam saga -
tavojusies, nebiju iegādājusies 
reņģes no tirgus, bet gadījās kāda 
desas šķēlīte. Tā arī bija viņai pa 
prātam. Es noregulēju šo na  šķo-
šanos uz divām reizēm dienā – 
viena šķēlīte no rīta, viena 
pievakarē. Kad kaija bija desu 
notiesājusi, noplātīju rokas, teicu, 
ka „nav vairāk”, un rādīju ar 
rokām, ka tagad jālido prom. 
Kaija kādu brīdi pagrozījās, svi-
nīgi pietipināja pie durvīm, pa -
dzērās no kaķim domātā ūdens 
trauka, tad pacēlās spārnos un 
aizlidoja. Kaķis, palīdis zem sola, 
to visu novēroja lielā nepatikā, 
bet neiejaucās.

Nākamais vasaras ciemiņš ie -
radās melnais runcis Murlis no 
Leipcigas. To savācām Rīgas 
lidostā, jo runča pavadone, nu 
jau 15 g. v. mazmeita Solveiga, 
aizsteidzās citā virzienā ar saviem 
draugiem. Nonācis Mežaparkā, 
Murlis pārbaudīja visus mājas 
kaktus, samierinājās ar to, ka te 
neviena no viņa ģimenes nav, un 
ignorēja rezidējošās kaķenes 
Dīvas rūcienus un šņācienus. Šī 
viņu savstarpējā nedraudzīgā mij-
iedarbība turpinās katru dienu 

VASARA AR KAŠĶĪGIEM KAĶIEM, PRASĪGU KAIJU
UN NENOGURDINĀMIEM MAZBĒRNIEM

Māra Celle
un tikai retu reizi beidzas ar kaut 
ko drāmatiskāku, piemēram, 
kādu pliķi vai bļāvienu.

Nākamās dienas vēlā vakarā, ar 
auto no Leipcigas ieradās cilvēku 
ģimene. Domāju, ka viņi būs 
noguruši (divu dienu brauciens 
cauri Polijai un Lietuvai nav ne -
kāds īsais), bet pēc brītiņa ciemiņi 
jau sāka virināt ledusskapju dur-
vis. Desmitgadīgā Jūlija iestiepa 
istabā palielu leļļu māju, no tās 
izkrāmēja kādas 50 mazas lellītes. 
Tām visām nebija vietas gultiņās, 
bet pāri palikušās noguldīja 
priekšzīmīgā rindiņā uz grīdas. 
Blakus novietoja galdiņu, ap 
kuŗu sasēdināja dažādus minia-
tūrus lopiņus. Acīmredzot miegs 
nevienam vēl nenāca. Pa nakti 
runcis Murlis bija izlaidies guļus 
starp lellītēm un visu sagāzis.

No rīta, bez kavēšanās, uz vie -
nu nedēļu visa ģimene aizbrauca 
uz ikgadējo „Īkšķīšu” nometni, 
kaut kur pie Limbažiem. Mūs-
mājās atkal iestājās relatīvs miers. 
Vienīgi kaķi turpināja viens otru 
kaitināt, un kaija, novērtējusi 
melnā runča potenciālu, nolēma 
pie mums vairāk nenākt, kaut es 
biju viņai sapirkusi 200 gramus 
tējdesas, kas beigās sabojājās un 
bija jāmet ārā, jo arī kaķi to 
nobrāķēja.

Bet tagad, jūlija beigu dienās, 
visi ir atpakaļ un ir sācies vasaras 
maratons. Visas četras guļamis-
tabas ir aizņemtas, kaut ne jau 
katru nakti katrā kāds pārguļ. 
Laiks ir bijis vasarīgi silts un 
mīlīgs. Satiekamies pie brokastu 
un/vai vakariņu galda uz lieveņa. 
Man ir jāpierod, ka ne jau visi ēd 
visu. Dažam noteikti vajag „nu -
tella”, kartupeļus nevar ēst bez 
kečupa, cits pie pankūkām vēlas 
tikai sīrupu (nekādā gadījumā ne 

ievārījumu), cits dzer tikai sulu, 
cits tikai ūdeni (pienu tikpat kā 
neviens), citam vajag grauzdētu 
maizi, citam negrauzdētu, daži 
neēd salātus, bet tikai tomātus un 
gurķus. Pieaugušie ēd visu. Arī 
kaķi ir paēduši, katram nolikts 

viņa dzimtene, viņu kā maziņu, 
izbadējušos, tikko vēl dzīvību 
izvilkušu kaķēnu pirms 8 gadiem 
kāds bija iemetis mūsu dārzā. Nu 
viņš izaudzis par lielu, spīdošu 
spalvu, gaŗām kājām melnu runci 
un kļuvis par „džetseteri” – katru 

bet reiz pieceļas, nav apstā di-
nāma, kur nu vēl nogurdināma. 
Ir jau izmēģināta šūšana, tautas 
bumba, krokets, „Risk” un spē-
lēts šachs. Riču raču šovasar 
nav modē. Viņas „mīļākā spēle” 
pašreiz esot zolīte, bet no tā 
pagaidām nekas nav sanācis, jo 
es to ne māku, ne gribu mācīties, 
bet tikai divi interesenti (Jūlija 
un vectēvs) to nevarot spēlēt. 
Mēs abas ar Jūliju jau esam bi -
jušas uz ikgadējo iepirkšanos 
kādā no Ķīnas grabažām pār-
blī vētā veikalā, kam tradicionāli 
seko mielošanās pie „MacDo-
nalda” un beigās baložu un 
zvir buļu barošana vai nu Līvu 
laukumā, vai Operas apstādī-
jumos.

Ir prieks, ka bērniem patīk 
Latvija, ka šis viens katru vasaru 
šeit pavadītais mēnesis ir viņiem 
kļuvis par neatņemamu dzīves 
sastāvdaļu. Parasti mēs visi sa -
runājamies latviski, ir brīži, kad 
visi pāriet uz angļu valodu, kas 
nevienam arī nav sveša, bet pa 
reizei mazie savā starpā klusi 
sačivinās vāciski. Laikam „klu -
si”, jo es uz viņiem tad mēdzu 
paskatīties „ar kaulainu aci” un 
apliecinu, ka nekā nesaprotu 
(kaut tā nemaz nav).

Vēl tikai pāris nedēļas un māja 
būs atkal tukša un klusa, kaķene 
Dīva atvieglināta nopūtīsies un 
ieritināsies kuŗā krēslā tik vēlas. 
Un es varēšu noskaitīt pantiņu:

„Ar baltu lakatu māj tas, kas 
grib projām steigties,

Ik brīdi kaut kas var beigties,
Kas brīnišķi skaists var beigties.
Noslauki asaras, bērns, un smai-

 di caur miklajiem plakstiem,
Ik brīdi kaut kas var sākties,
Kas brīnišķi skaists var sāk-

ties...”

atsevišķs trauks, bet parasti ne -
viens negrib ēst no viņam pare -
dzētā, bet no tā otra. Šī situācija 
arī var izraisīt nelielu konfliktu. 
Vietējā kaķene Dīva atsakās nākt 
iekšā caur lieveņa durvīm, bet 
konsekventi pārguļ zem rodo-
dendriem mājas priekšā un iekšā 
arī nāk tikai pa priekšdurvīm, 
kaut parasti ar lielām aizdomām. 
Runcis, liekas, jūtas lieliski, kā 
pats savās mājās. Galu galā, šī ir 

vasaru ceļo ar lidmašīnu no Ber-
līnes uz Rīgu un atpakaļ.

12-gadīgais Ingmārs atlikušās 
dienas Latvijā pavada EVS (Ei -
ro pas Vasaras skolā), kur esot 
„cool”. Nometnē pieteikušies ap 
70 bērnu, vecumā no 11 līdz 16 
gadiem. Solveiga izmanto ie  spē ju 
tikties ar vietējiem draugiem un 
draudzenēm, gan Vecrīgā, gan 
citur, gan pa dienām, gan pa 
naktīm. Jūlija no rītiem ilgi guļ, 

No 2013. gada 22. līdz 26. jū -
lijam notika Latvijas skautu un 
gaidu centrālās organizācijas 
rīkotā 6. lielā nometne Daug-
male. 

Pirmā lielā nometne Atdzim-
šana notika 1990. gadā Unguros, 
tad 1994. gadā notika Dzintar-
jūra Jaunķemeros, tai sekoja Mež-
ezers-98 pie Pļaviņām, 4. Lielā 
nometne Kursa 2004. gadā pie 
Kuldīgas, skautu īpašumā Tiga -
vas mežā un pēdējā, 5. Lielā no -
metne Beverīna, netālu no Stren-
čiem. Daugmale notika skaistā 
nometņošanas vietā Sniedzes, 
tieši Daugavas krastā, Tomes 
pagastā Ķeguma novadā. No -
metnē piedalījās pāri par 200 
gaidu un skautu no Rīgas, 
Valmieras, Kocēniem, Ķeguma, 
Ogres, Vaboles, Carnikavas, 
Jūrmalas un Dobeles.

Nometnes atklāšana notika 
22. jūlijā, kad visas vienības ko -
mandanta Dāvja Kiršfelda va  dī-
bā iesoļoja karoga laukumā ar 
saviem vienības baltajiem karo-
giem. Nometni atklāja nometnes 

Latvijas skauti un gaidas pulcējās
6. Lielajā nometnē Daugmale
priekšniece un Latvijas gaidu 
priekšniece vad. Liene Kiršfelde:

„Nometnes galvenais vad mo-
tīvs ir vide un daba, bet mums 
nav runa tikai par kokiem vai 
puķēm, mums ir jādomā arī par 
cilvēcisko vidi, ko radām sev 
apkārt, lai tā būtu skaista un lai 
mēs katrs skautu un gaidu pulkā 
justos labi.”

Atklāšanā piedalījās no Lat-
viešu skautu kustības vad. Pē -
teris Aivars, Latviešu skautu 
priekšnieks; no Latviešu gaidu 
kustības vad. Nora Aivara, Lat-
viešu gaidu priekšniece. Viņi 
ap  sveica nometni un novēlēja 
labu nometņošanu. Vēl nometnē 
bija ieradušies vad. Jānis Šķinķis 
un vad. Maija Šķinķe.

Tā kā nometnes vadmotīvs 
bija daba un vide ap mums, 
programmā tika ietilpinātas no -
darbības par dabu, lai gaidas un 
skauti varētu saskatīt apkārtnes 
skaistumu un atrast veidu, kā 
būt aktīvākiem dabā, nodarbības 
par ekoloģiju un dabas piesār-
ņošanu. Nodarbības bija ieda-
lītas trijos posmos: pētniecība 
dabā, aktīvitātes dabā un māksla 

dabā. Roveri un lielgaidas, kā 
arī skauti un gaidas pavadīja 
vienu dienu laivās, ceļoties pāri 
Daugavai uz Ogri, Nāves salu 
un Meinarda salu.

Daļa gaidu un skautu pie pieminekļa Nāves salā. Pirmā rindā trešā no labas sēž vad. Paulīne Latsone

Nometnes viesu dienā, 25. jū -
lijā, vecāki un viesi varēja iepa -
zīties ar vairākiem nodar bību 
veidiem, kā arī vairāk iepazīties 
ar skautu un gaidu organizāciju. 

Nometnes slēgšana notika 27. jū -
lijā. Visi atzina, ka nometne ir va -
reni izdevusies un visi grib atkal 
braukt uz nākamo Lielo nometni.

Vad. Maija Šķinķe
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Ceļojuma sākums Tukumā

SAPŅU CEĻOJUMS
velosipēdu, ķiveŗu un velosomu 
īrēšanu. Ar laiku izkristallizējās 
maršruts. Plānojām braukt 
60-100 km dienā, lai būtu arī 
iespēja apstāties un bez steigas 
apskatīt pa ceļam sastopamos 
dabas un kultūras pieminekļus. 
Lai nebūtu javeltī laiks un jābendē 
nervi satiksmē, izbraucot no Rī -
gas, nolēmām braukt ar vilcienu 
līdz Tukumam. Tālākais ceļš: 
Tukums-Mērsrags-Dundaga-
Usmas ezera dienvidu gals-Kan-
dava-Tukums, un atkal ar vil-
cienu līdz Rīgai. Visas detaļas 
varēju pa ziemu sarunāt, lietojot 

vagonos, kuŗos iekārtoti divrite-
ņu turētāji. Pirmā saspringšana 
radās, kad piebrauca vilciens 
pilns ar Rīgas centrālā stacijā 
sakāpušiem ļaudīm, kas devās uz 
Jūrmalas pludmalēm. Vagoni 
pilni, mūsu riteņi šķiet lieli un 
neveikli. Konduktors cenšas kaut 
kā palīdzēt un ir laipns, bet 
sviedri līst aumaļām. Zināms 
kauns un neērtība jaucas ar ap -
ziņu, ka esam pirkuši visas at -
tiecīgās biļetes un mums un 
mūsu riteņiem ir tādas pašas 
tiesības kā atpūtniekiem. Zem 
īpašajiem riteņu „āķiem” ir atlo-

grāvī. Mans vīrs Mārtiņš no 
mājām paņēmis līdzi pie roktuŗa 
piestiprināmu spoguli. Viņš uz -
ņemas braukt pēdējais un brī-
dināt „Nāk!”, ja no aizmugures 
kāds tuvojas. No sākuma, katru 
reizi kad kāds tuvojās no aizmu-
gures, mēs nobraucām no asfalta 
un turpinājām pa samērā grum-
buļaino ceļmalas granti. Viegli 
jau nebija, bet ļoti baidījāmies no 
sadursmēm ar mašīnām. Ar laiku 
sapratām, ka mūs pieklājīgi ap -
brauc. Tikai, kad abos virzienos 
vienlaicīgi brauca mašīnas, tad kra-
 tījāmies kādu gabalu pa granti. 

Engurei un Rīgas- Kolkas šosejai. 
Ceļš ir gluds, automašīnu samērā 
maz. Pabraucam gaŗām, bet veikli 
apmetam cilpu un atgriežamies 
pie kūpinātu zivju pārdevējas. 
Smarža vairo ēstgribu! Nopērkam 
kūpinātu lasi šim vakaram un 
kūpinatu zuti rītdienai. Jāsaka, 
ka cenas šķiet augstas tūristu 
makiem, bet nolemjam, ka esam 
taču atvaļinājumā. Pārdevēja pie-
vērš mūsu uzmanību stārķu lig-
zdai ceļa otrā pusē, kuŗā šovasar 
izperināti veseli četri stārķēni. 
Šai apkaimei, vismaz uz kādu 
laiku, nodrošināta laime! Kaut 
kājas nepārtraukti min pedāļus, 
pamazām atslābstam un bau   -
dām lēni jo lēni aiz priedēm uz 
leju slīdošo sauli. Cik patīkami ir 
šie gaŗie, gaŗie Latvijas vasaras 
vakari! Kilometri veikli aizripo, 
un mēs ieripojam Mērsragā. Pie-
stājamies veikalā nopirkt maizi, 
ko piekost pie zivīm vakariņās, 
un aliņu, ar ko veldzēt slāpes. Bez 
grūtībām atrodam viesu māju 
„Vētrasputns”, kuŗā saru nātas 
naktsmājas. Uzreiz jūtamies kā 
gaidīti viesi, mums ierāda nu  mu-
riņus, palīdz garažā ieslēgt div-
riteņus un vienojamies, cikos 
vēlamies brokastot. Pēc nomaz-
gāšanās, turpinām vērot saulrie-
tu uz kopēja balkoniņa, pārrunāt 
Dziesmusvētku iespaidus, līdz  
ne   manot konstatējam, ka laikam 
pats tumšākais brīdis jau pagājis 
un sāk aust gaismiņa. Atmiņā 
uzreiz ieskanas Dzies musvētkos 
dziedātie vārdi: „… te satumsa, 
ne uzausa…”

Tālākais ceļš ved gar Rīgas jū -
ras līci Kolkas virzienā. Mārtiņa 
brālēns cieši piekodinājis, ka no -
teikti jāpiestājas Kaltenes akme-
ņainajā krastmalā, kur viņa ģi -
menei ir sava brīvdienu māja. 
Brālēna paša tur nebūšot, bet mēs 
varot riteņus pie mājas atstāt, 
kamēr aizejam līdz jūrai. Tā arī 
darām. Atraduši visērtākos ak -
meņus, apsēžamies iebaudīt kū -
pināto zuti. Pēkšņi dzirdam ska-
ļas suņu rejas, un mūs ielenc 
pieci suņi. Nezinām, kur likties, 
bet vismaz veikli pielecam kājās, 
sakāpjam uz akmeņiem un 
ēdamo paceļam virs galvām. 
Šuneļi izrādās samēra draudzīgi 
un drīz luncina astes cerībā ar 
labu dabūt kādu kumosu. Viens 
atrod smiltīs nomesto zuša ādu 
un to norij ar vienu kampienu, 
otrs apēd visu asaku. Drīz krasta 
līkumā parādās suņu saimnieks, 
kas dzen suņus mājās. Uzsākam 
runas un atklājas, ka viņš audzējot 
medību suņus – galvenokārt vil-
kusuņus un baltās somu Laikas. 
Pircēji esot lietuvieši, arī vācieši. 
Pagājušā gadā viens medību suns 
pārdots uz Italiju. Diemžēl daži 
šeit izbēgušie esot „brāķi”: īkšķu 
nagi esot par augstu uz stilba.

Kad spēki atgūti, minamies tā -
lāk. Netālu jau ir Roja, kuŗā visi 
esam agrāk bijuši. Šeit jāpiestājas 
nodot sveicienus Anitas ASV 
dzīvojoša kollēgas mātei. Uzzi-
nām adresi, piestājoties Rojas 
informācijas centrā un pavaicājot, 
kā viņu atrast. Informācijas de -
vēja pārsteigta par jautājumu, bet 
tūlīt arī izskaidro, ka pēc 300 
metriem būsim klāt. Arī kollēgas 
māte ir pārsteigta, bet uzreiz 
laipni  izrāda savu skaisti kopto 
puķu dārzu un aicina pie saviem 

(Turpināts 7. lpp.)

e-pastu. Draugu konts Latvijas 
bankā ļāva viegli veikt rezervāciju 
iemaksas, ja tās bija vajadzīgas.

Īrējām divriteņus Rīgā aktīvās 
atpūtas cienītājiem pazīstamajā 
veikalā „Gandrs”, kas atrodas 
Kalnciema ielā Pārdaugavā. Pie -
redze, sadarbojoties ar viņiem, 
bija visādā ziņā profesionāla un 
tāda, kādu to varētu vēlēties. De -
vāmies uz „Gandru” pirmdienā 
pēc Dziesmusvētku noslēguma 
koncerta, lai izmeklētu riteņus 
un nokārtotu visus dokumentus 
un samaksu, jo cerējām izbraukt 
laicīgi otrdienas rītā. Vēl bija jā -
sapako līdzņemamās drēbes un 
jācenšas izgulēties pēc sadzie dā-
šanās nakts. Mūs apkalpoja Maija, 
kas pacietīgi ļāva katram izmē-
ģināt dažāda rāmja izmēru div-
riteņus, līdz bijām pārliecināti, 
ka braucamais būs ērts. Netrūka 
veikli sameklētas ķiveres un velo-
somas.

Otrdienas rītā saņēmām rite -
ņus un noskaidrojām taisnāko 
ceļu uz Torņakalna vilcienu sta -
ciju. Visi uz brīdi kļuvām no -
pietni, kad ieraudzījām Torņa-
kalna stacijā izvietoto vagonu un 
piemiņas plāksnīti daudziem tūk-
stošiem latviešu, kuŗus 1941. ga -
dā un atkal 1949. gadā izsūtīja uz 
Sibiriju no šīs stacijas. Cik 
daudziem sākās sāpju ceļš tur, 
kur mums sākas sapņu ceļš! 
Latvijas Dzelzceļš paredzējis div-
 riteņu vešanu vilcienos. Jāpērk 
papildu „bagāža biļete” divrite-
nim un jākāpj īpaši apzīmētos 

kāmi sēdekļi, kuŗos protams sa -
sēdušies citi pasažieŗi. Konduk-
tors ar laiku pierunā sēdošos 
piecelties kājās, lai mēs varētu 
uzkarināt savus riteņus, tā at  brī-
vojot vagona eju. Drīz jau esam 
Jūrmalā, un pēc vairākām sta ci-
jām vilciens pamazām sāk tuk  -
šoties.

Ierodoties Tukumā, kon sta-
tējam, ka ir jau pusdienu laiks. 
Tādēļ atrodam ēnainu zālāju un 
iestiprināmies ar līdzpaņemto 
maizi, sieru un dūmdesu. Tuvējā 
veikaliņā vēl nopērkam saldē-
jumu un ūdeni. Izpētām karti, 
tad kāpjam uz riteņiem un doda-
mies uz Tukuma centru, lai no 
turienes meklētu ceļu uz Engures 
pusi. Rīgā jau bijām noskatījušies, 
ka riteņbraucējiem pilnīgi pie -
ņemts braukt pa trotuāru, nevis 
pa ielu. Mēs arī tā darām. Pie 
kāda krustceļa, redzot mūs pē -
tījot karti, gaŗāmgājējs jautā,vai 
nevar palīdzēt. Neziņa par vaja-
dzīgo ceļu veikli noskaidrojas, 
toties palīgs ar zināmu lepnumu 
iesaka vispirms apskatīties pašu 
Tukuma centru. Ar prieku pie -
ņemam ieteikumu. Izbraucot no 
Tukuma Engures virzienā, sākam 
iepazīšanos ar Latvijas ceļiem no 
riteņbraucēja redzes punkta. 
Esam raizējušies, ka Latvijas as -
faltētiem ceļiem tikpat kā nav 
malu, pa kuŗām varētu braukt, ja 
ceļi ir satiksmes pilni. Arī brauk-
šanas „kultūra” mums rada bažas. 
Baidāmies, ka braucēji necentīsies 
mūs apbraukt, bet drīzāk dzīs 

Diemžēl šī ceļa virsmas pārmaiņa 
arī ir ar savu risku, ko mūsu 
draugs Jānis ļoti sāpīgi piedzīvoja. 
Vienā mirklī viņš mierīgi ripoja 
pa kalnu uz leju, nākamajā jau 
gulēja ceļa malā. Kad pirmais 
satraukums pārgāja, mēs, pat ne -
būdami mediķi, bijām gandrīz  
pārliecināti, ka lauzts atslēgas 
kauls. Zvanām ātrajai palīdzībai, 
viņi, apskatījuši Jāņa negadījumā 
pāršķelto riteņbraukšanas ķiveri, 
uzreiz secina, ka esam ārzemnieki, 
jo lietojam ķiveres. Viņi arī pie-
kodina neatstāt divriteņus re -
dzamā vietā, pat pieslēgtus pie 
staba, lai tos vēlāk ar mašīnu 
savāktu, jo tos nozagšot ar visu 
stabu. Drīz vien nonākam at -
pakaļ Tukumā slimnīcā. Mo -
derns, digitāls rentgens (slimnīcā, 
kuŗā notiek un kuŗai vajadzīgs 
remonts) apstiprina mūsu diag-
nozi. Domājam, ko darīt. Patei-
coties ļoti pašaizliedzīgam radi-
niekam, Jānis ar sievu Ilzi un 
saviem divriteņiem ceļo atpakaļ 
uz Rīgu. Jāni vēlreiz izmeklē, 
roku un plecu rūpīgi jo rūpīgi 
notin, lai nekas tālāk neizkustē-
tos, un mierina, ka nepieciešamā 
chirurģija var gaidīt līdz atgrie-
šanās laikam ASV. Radinieks vēl 
palīdz tikt pie īrētas mašīnas, un 
Jānis ar Ilzi ir gatavi mums nā -
kamajā dienā piebiedroties ar 
mašīnu.

Kamēr Jānis iepazīstas ar Rīgas 
ortopediem, mēs, pārējie, izbrau-
cām no Tukuma otro reizi. Šoreiz 
bez starpgadījumiem tiekam līdz 

Kristīna Putene

„Vai jūs esat domājuši par 
Dziesmusvētkiem?” Ar šo drauga 
Roberta jautājumu pagājušā ru -
denī sākās šīs vasaras neap rak-
stāmais piedzīvojums Latvijā. 
Kaut pirmā atbilde bija: „Nē, 
tiešām ne …”, jautājums uzsāka 
pārdomas, ka varbūt tik tiešām 
2013. gada jūlijs būs īstā reize 
apvienot un reālizēt vairākus 
lolotus sapņus. Sapnis Nr.1 – pie-
 dalīties Dziesmusvētkos Lat vijā. 
Ar to saistīts sapnis Nr.2 – iet 
Dziesmusvētku gājienā Latvijā. 
Sapnis Nr.3 – apceļot vismaz 
daļu Latvijas ar divriteni. Abi ar 
vīru Mārtiņu esam bijušī Latvijā 
daudzas reizes, bet šo sapņu 
piepildīšanai arvien bijuši savi 
šķēršļi. Ko darām ar bērniem? 
Bērni pa vasaru jāvadā uz da -
žādām latviešu nometnēm un 
pašiem tur jāpieliek roka. Kādi 
būs Latvijas ceļi? Vai tos var 
izbraukt ar divriteni? Kādi būs 
Latvijas šofeŗi? Vai tie izrādīs 
kaut minimālu uzmanību pret 
ri  teņbraucējiem? Nepagāja ilgs 
laiks, līdz sapratām, ka vairums 
šķēršļu vairs neeksistē un esam 
gatavi riskēt un pārbaudīt ne  zi-
nāmo. Tā attīstījās plāns iestāties 
Ņujorkas latviešu korī, lai nodo-
tos Dziesmusvētku Noslēguma 
koncerta repertuāra sagatavo ša-
nai, un nedēļā pēc svētkiem ar 
četriem mīļiem, agrākos ceļo ju-
mos pārbaudītiem draugiem – 
Anitu, Robertu, Ilzi un Jāni –  
apceļot Kurzemi uz divriteņiem.

Par pirmā un otrā sapņa pie -
pildīšanos daudz nerakstīšu, jo 
pašus Dziesmusvētkus, koncer-
tus un gājienu noteikti ļoti labi 
aprakstīs citi. Varu tik daudz 
teikt, ka visas cerības par emo -
cionālu vienotību, dziedot kopā 
ar daudzu tūkstošu lielo kori, 
dziedātājam, kas pirmo reizi pie-
 dalās Latvijas Dziesmusvētku 
noslēguma koncertā, piepildījās. 
Viss piedzīvojums, sākot ar vai -
rāku dienu mēģinājumiem un 
sapazīšanos ar blakus stāvošiem 
koristiem, līdz svētku gājienam 
un pašam koncertam, deva tādu 
lepnuma un piederības sajūtu 
savai tautai kā nekas cits līdz šim.

Tomēr pats svarīgākais, par ko 
vēlos ar šo ceļojuma aprakstu 
lasītājus pārliecināt, ir, ka apceļot 
Latviju uz divriteņa ir lielisks 
veids, kā to iepazīt tuvāk. Braucot 
ar riteni, apkārtne ir tuvu klāt ar 
visām savām smaržām, skaņām 
un sajūtām, nevis aiz automašīnas 
stikla, kā tas bieži notiek. Sasmar-
žojam saulē sasilušu, tikko pļautu 
siena lauku. Klausāmies putnu 
čivināšanā vai vēja šalkās priežu 
galotnēs, vai arī aptveŗam ab -
solūto klusumu. Pēc pāris kilo-
metru gaŗas pedāļu mīšanas gar 
saules apspīdētiem laukiem, mūs 
veldzē meža ēnu vēsums. Ar rite-
ni braucot, viss slīd gaŗām lēnāk, 
varam visu aplūkot mazliet ilgāk, 
ar visām maņām to uztvert un 
izbaudīt.

No praktiskā viedokļa, izplānot 
šādu ceļojumu technoloģiju laik-
metā prasa tikai tīmekļa pie -
slēgumu un mazliet laika. Pa 
ziemu tikāmies ar draugiem vai -
rākas reizes. Pētījām kartes, mē -
rījām attālumus, vērtējām savus 
spēkus. Tīmeklī, it seviški vietnē 
www.ceļotājs.lv, netrūka ziņu par 
naktsmāju iespējām. Tāpat atra-
dām vajadzīgo informāciju par 
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Latvijas meži sagatavoti eksportam Rojas ostā

Vilcienā ceļo arī mūsu divriteņi

ķiršiem. Pielasām maisiņu līdz-
ņemšanai. Rojā saņemam zvanu 
no Ilzes un Jāņa. Viņi izbraukuši 
no Rīgas un sekos mūsu pēdās. 
Norunājam tikties, – ja viņi mūs 
nepanāk pa ceļam, tad šīvakara 
naktsmājās Dundagā. Rojas ostā 
redzam milzīgus bērzu un priežu 
bluķu krāvumus. Ir jau dzirdēts 
par to, ka Latvijas mežus izcērt 
un koku eksportē. Te redzam 
skaidru apstiprinājumu. Žēl, ka 
eksportē praktiski neapstrādātu 
izejvielu un ka pagaidām vēl nav 
vairāk tik veiksmīgu uzņēmumu 
kā radinieku Dzeņu Kokapstrāde 
98, par ko agrāk rakstīts šajā 
laikrakstā. 

Pie Ģipkas mūsu ceļš pagriežas 
uz rietumiem Dundagas virzienā, 
bet vēl paspējam ieraudzīt zīmi 
un iegriezties pie pēdējās piejūras 
kūpināto zivju tirgotājas, kas iz -
dod arī istabas savās lauku mājās. 
Mūs amizēja pie žoga piekarinātā 
zīme „Normāls suns” – pretstatā 
bieži redzētam „Nikns suns”. No 
sākuma nemākam uztvert saim-
nieces attieksmi – viņa brītiņu 
klusē un ar vilcināšanos atbild uz 
jautājumu, vai te var nopirkt 
zivis. Tad saprotam, ka viņai 
neērti, ka palikušas tikai mazas, 
izkaltušas butītes. Kad viņa ap -
tveŗ, ka tomēr esam gatavi arī tās 
pirkt, viņa veikli izlasa labākās, 
atdod par puscenu (visas par 2 
latiem) un noceļ pie vārtiem pie-
 karināto zīmi „Kūpinātas zivis”.

Dodamies tālāk Dundagas vir-
zienā, un nu piedzīvojam citu 
apstākli, par kuŗu bažījāmies – 
jābrauc pa grantētu ceļu. Drīz 
saprotam, ka bažām nebija pa -
mata. Grants visumā ir līdzena, 
cieši nospiesta, un velosipedi pil-
nībā piemēroti arī šādam ceļam. 
Ir jau posmi, kas līdzinās veļas 
dēļiem un ir rievoti, bet šie posmi 
nav gaŗi un gandrīz neeksistējošā 

un betona saimniecības ēkai – ne -
saprotam, vai tā domāta lopiem 
vai lauksaimniecības technikai. 
Vienīgā lietainā stunda šai nedēļā 
uznāca šajā ceļa posmā. Vakars 
klāt, un klāt arī Dundaga. Sanāca 
tā, ka pabraucām gaŗām „Pūpo-
liem”, šīvakara naktsmājām, lai 
iebrauktu Dundagas centrā vei -
kala meklējumos, lai būtu, ko ēst 
pie kūpinātām butēm. Kamēr 
pārējie iepērkas veikalā, es sar gā-
ju riteņus. Paskatos, automašīnā 
lēnā gaitā brauc gaŗām pazīstamas 
sejas. Jānis ar Ilzi mūs panākuši. 
Visi atgriežamies „Pūpolos”, kur 
mūs sagaida viesmīlīga saminie ce 
un saimnieks ar kucēnu Frigo. 
Iekārtojamies savās istabās un 
tiekamies pie galda pagalmā. 
Saimniece sameklē traukus, lai 
varam iebaudīt pašu gādātu cie-
nastu. Saimnieks vaicā, vai ar 
glāzēm pietiks, varbūt labāk at -
nest alus kausus. Saimniece stāsta, 
ka jau astoto gadu attīsta savu 
viesu māju, kuŗā arī ir viesību 
zāle, pirts un karstais kubls (hot 
tub). Visur redzams gādīgu, čaklu 
roku darbs. Īpašums ir pasakains – 
puķu dobes, sakņu dārzs, neliela 
siltumnīca, augļu koki, zālājs ar 
ugunskura vietu. Ideāla vieta at -
pūtai. Kad vaicājam par iebrau-
camā ceļa malā redzamo skolēnu 
busiņu, saimnieks paskaidro, ka 
piepelnās par šoferi. Esam visi 
seši atkal kopā, un atkārtojas 
agrākos ceļojumos ierastās mīļu 
draugu sirsnīgas sarunas, vaka-
riņas un nākamās dienas plānu 
pārcilāšana.

Šodien, ceturtdien, Anita sēžas 
pie stūres, lai vizinātu „invalidu” 
Jāni un dotu iespēju Ilzei braukt 
ar divriteni, kā kopīgi plānojām. 
Vēlreiz piestājamies Dundagas 
veikalā iepirkt uzturu dienai. 
Jākonstatē, ka mums, caurbrau-
cējiem, Dundaga atspoguļo skar-

(Turpināts no 6. lpp.)

auto satiksme ļauj braukt līču 
loču, meklējot visgludāko ceļa 
daļu. Braucot pa šo Kurzemes 
novadu, var iedomāties, ka Otrā 
pasaules kaŗa laikā Latvijas par-
tizāniem bija iespējams šajos me -
žos dzīvot un slēpties. Vie tu mis 
mežs ir biezs un tumšs, citur tī -
rāks, sēņotājiem piemērots. Šur 
tur atklājas kailcirte. Citur sakopta 
viensēta. Pabraucam gaŗām aiz-
augušam, pamestam padomju 
kolchoza trīsstāvu dzīvokļu na  mam 

bu Latvijas reālitāti – pilsētu, kas 
iztukšojas, kuŗā „nekas nenotiek”. 
Nemanījām nevienu lielāku uz -
ņēmumu, kas nodarbinātu cilvē-
kus. Vairāki veikali stāv tukši. 
Bija sajūta, ka šī pamazām kļūst 
par pamestu pilsētu. Negribas 
domāt par to, kā tas ir Latgalē. 
Tuvumā ir Dundagas pils un no -
vada tūristu informācijas centrs. 
Aprunājamies ar draudzīgo de -
žu   ranti, informējamies par gai -
dāmo ceļu un noskaidrojam, ka 

tūristiem Moricsalā nav iespē-
jams nokļūt. Anita ar Jāni vis-
pirms izpētī Dundagas pili un 
tad met līkumu uz Talsiem, kur 
ceļu labošana, ēku remonti un 
apgrozība liecina par dzīvību un 
attīstību. Talsu mūzejā vairākas 
interesantas izstādes, starp tām 
Austrālijas latviešu mākslas iz -
stāde. Divriteņi dodas uz dien-
vidrietumiem Usmas ezera vir-
zienā. Pamazām redzam arvien 
vairāk koptu lauku. Atklājam, ka 
mēs, pilsētās auguši, nemākam 
atšķirt kviešus no miežiem un no 
rudziem. Varbūt tas ir pusmūža 
sentiments, varbūt sen zemapzi -
ņā ieaudzināts aizspriedums, bet 
bieži viens vai otrs izsaucamies: 
„Te ir tik skaisti!” Atkal manī re -
zonē dziesmas vārdi: „Bet kas 
svešas zemes, salas man ar savu 
greznumu…” Neesam Gaujas malā, 
bet Latvijas lauku ainavas, pļavas 
un lauki aiz pakalniņiem, mājas 
dižu koku paēnā mūs aizkustina 
līdz sirds dziļumiem. 

Jo tuvojamies Usmas ezeram, 
jo apkārtne vairāk apdzīvota. 
Ezera krastos samērā daudz ie -
spēju brīvdienām. Ir naktsmājas, 
ir laivošanas un makšķerēšanas 
iespējas. Apstājamies pie mo -
derna izskata viesu mājas, kuŗai 
dīķa malā uz terases ir galdiņi ar 
plašiem saulessargiem. Pie vairā-
kiem galdiņiem sēž citi cilvēki. 
Mēs arī apsēžamies cerībā kaut 
ko dabūt pusdienām. Pasēžam. 
Pagaidām. Neviens par mums 
ne    liekas ne zinis. Pagaidām vēl. 
Atļaujamies izmantot labierīcības. 
Nu jau brīnāmies, vai tad šai 
iestādei ir tik veiksmīgi laiki, ka 
var ignorēt nepārprotami no ār -
zemēm ieradušos tūristus, kas ir 
izsalkuši un gatavi te izdot savu 
naudiņu. Paiet vismaz pusstunda. 
Ilze beidzot ieiet un uzrunā ap -
kalpotāju. Būšot jāgaida vēl stun-

da, ja mēs gribētu kaut ko ēst. 
Diemžēl, nevaram tik ilgi gaidīt, 
ceļamies un braucam tālāk. Ne -
tālā benzīna pildītavā apmierinām 
izsalkumu ar saldējumu. 

Braucam gar Usmas ezera aus-
trumu krastu uz dienvidiem. 
Lielas zīmes norāda uz vismaz 
četrām naktsmītnēm šai virzienā. 
Mūsu sarunātām naktsmājām 
„Zāgkalni” nav zīmes, toties esam 
droši, ka braucam pareizā vir -
zienā. Tālāk braucam pa visma-

zākiem ceļiem, kādus līdz šim 
esam sastapuši. Kartēs tie ir vis -
sīkākie zemesceļi. Tomēr braukt 
var, zeme cieta. Vienās krustcelēs 
apstājamies, pētām karti, zīmju 
nav. Grūti atšķirt īsto ceļu no 
iebraucamā ceļa privātīpašumā. 
Gaŗām brauc automašīna, kuŗai 
mājam un lūdzam padomu. Jau-
nie vīrieši kartē veikli parāda, 
kur esam un kur jābrauc tālāk. 
Gandrīz jau prombraucot, viens 
atļaujas pajautāt, vai mēs neesam 
no ārzemēm. Izruna tomēr ska -
not mazliet citādi. Viņi brīnās, ka 
mēs visi esam dzimuši un dzī -

vojam ASV. Pēc pusstundas re -
dzam „Zāgkalnu” zīmi, un likte -
nīga, prātam grūti aptveŗama 
sa   gadīšanās – no pretējās puses 
tieši tai pašā brīdī piebrauc Anita 
ar Jāni. 

„Zāgkalni” ir paliels īpašums, 
kur piedāvā arī zirgu izjādes. 
Braucam iekšā pa līkumaino 
ceļu, kur mūs sagaida saimnieks. 
Viņš norāda, lai tik braucam līdz 
galam, viņš mums sekos ar ma -
šīnu. Tuvāk ezeram paveŗas liels 
klajums. Klajumam gar malām 
kāds pusducis šarmantu guļkoka 
mājiņu. Vidū iežogots zirgu iz -
jādes aploks ar barjerām. Klajuma 
otrā galā vizuļo Usmas ezers. 
Mums ierāda omulīgu mājiņu, 
kuŗai pirmajā stāvā „saimes ista-
ba” ar lielu galdu un krēsliem, 
vienkāršu virtuvīti ar ledusskapi, 
izlietni un traukiem. Ievērojamu 
vietu aizņem malkas krāsns, kas 
var ēku apsildīt vēsākā laikā. 
Vienā stūrī labierīcības ar dušu. 
Saimnieks atzīst, ka diemžēl 
ūdens sildītājs nedarbojoties, bet 
mēs varot dušoties blakus mājiņā, 
kas ir tukša. Kad uzkāpjam pa 
stāvām kāpnēm otrajā stāvā, at  -
klājas 12 gultas. Mēs būtu varējuši 
uz šejieni braukt ar bērniem! Šo -
vakar nolemjam, ka jāiet peldēt. 
Pasēžam uz laipas, redzam ziv-
tiņas, kas peld turpat niedrēs, 

vērojam dažas makšķernieku lai-
vas. Mārtiņš, būdams kaislīgs 
makšķernieks, pagūst saimnie -
kam prasīt, vai nav iznomājama 
kāda makšķere. Diemžēl neesot.

Esam laimīgi par atsvaidzinošo 
peldi. Vakars paiet pie galda 
mājiņas ārpusē. Ir pieejams grils 
un sausa malka, tāpēc esam iz -
vēlējušies vakariņām cept cīsiņus, 
ko Anita ar Robertu aizbrauca uz 
Rendu nopirkt. Redzam, ka saule 
tuvojas pretējā krasta koku galot-
nēm, un kopā ar citiem „Zāg-
kalnu” viesiem dodamies uz 
laipu noskatīties saulrietu. 

Piektdienas rītā jūtam, ka spēka 
ir gana, un paredzēto dienas 
maršrutu pagaŗinām, braucot 
vis  pirms uz Kuldīgu un tikai tad 
tālāk uz Kandavu. Šodien mana 
kārta būt par Jāņa šoferi. Samērā 
veikli aizbraucam līdz Kuldīgai, 
novietojam auto un pasēžam ēnā, 
vērojot peldētājus pie Ventas 
rumbas. Kad ierodas riteņ brau-
cēji, nolemjam doties uz Kuldīgas 
centru. Tur pastaigājam un no  -
vērtējam, ka Kuldīgai tik tiešām 
pelnīta ir sakoptas, glītas pilsētas 
slava. Noskatām pievilcīgu resto-
rānu ar galdiņiem ārā, kur esam 
gatavi ieturēt pusdienas. Pēc ievē -
rojamas gaidīšanas mums iedod 
paskatīties ēdienkartes un esam 
noskaņoti mājās nepieejamiem 
vai retāk pieejamiem ēdie  niem, 
kā skābputrai vai kartu peļiem ar 
gaileņu mērci. Tomēr atkārtojas 
pie Usmas piedzīvotais. Esam 
neizpratnē – kuŗš kuŗu ne  saprot 
– vai mēs neprotam palē nināt 
sev pierasto ASV austrumu krasta 
dzīves tempu un sagaidām tū -
lītēju apkalpošanu vai arī daļa 
Latvijas apkalpojošā personāla nav 
sapratuši, ka izrādīt kaut mini mā  lu 
vērību viesiem ir norma, ko var 
sagaidīt valstī, kas vēlas iekļūt 
Rietumeiropas apritē. Patiesība 
droši vien būs kaut kur pa vidu.

(Turpinājums sekos)
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Bijušais Čikāgas ārsts Vidvuds 
Medenis šī gada 31. maijā at  ska-
tījās uz saviem nodzīvotajiem 90 
gadiem.

Viņš bija pats jaunākais no 
Madonas apriņķa Praulienas pa -
gasta Lejasjesku māju sešiem 
brāļiem Medeņiem.

Būtu nepareizi rakstīt par Vid -
vudu un viņa dzīves raibo un 
gaŗo mūžu, kuŗā vairāk nekā 35 
gadi tika veltīti medicīnai, nepie-
minot Medeņu dzimtu vispār.

Vidvuda tēvs Pēteris Rodolfs 
Medenis ne vien labi vadīja savu 
saimniecību, bet bija arī sabied-
risks cilvēks. Bāreņu tiesas ties-
nesis, draudzes priekšnieks, ko -
rists, apveltīts ar izcilu tenora 
balsi. Arī solo dziedātājs.

Šķiet, ka daudzas no viņa iz  ci -
lajām īpašībām iemantoja viņa 
dēli. Diemžēl, viņš nomira jauns, 
nesasniedzis pat 60 gadu vecumu.

Vidvuda vecākais brālis Jānis, 
kuŗš bija 20 gadus vecāks par Vid-
 vudu, neapšaubāmi bija visizcilā-
kais no Medeņu brāļiem. Kā jau-
neklis viņš jau bija Latvijas brī-
vības cīņu dalībnieks. Tika ievai-
nots, nebeidza kaŗa skolu, jo, kā 
pats teica, gribēja kļūt par roman-
tisku un bohēmisku dzejnieku. 
Kopā ar Aleksandru Čaku, Ēriku 
Ādamsonu, Zinaīdu Lazdu un vēl 
vairākiem citiem veidoja brī vas 
Latvijas jauno dzejnieku izcilo 
gru  pu. Jānis bija 5 dzejas grāmatu 
autors. Vairakkārt Kultūras fonda 
godalgu laureāts, kuŗš izcēlās ar 
savu dzejas stilu. Par Jāni Medeni 

DR.VIDVUDA MEDEŅA 90 GADI

Soli pa solim uz Gaŗezera vidusskolu

var lasīt gaŗu rakstu šā gada 20. ap -
rīļa Laika numurā („Dzejnieka 
Jāņa Medeņa Gadskārtas”) Ir žēl, 
ka izcilajam dzejniekam savas 
dzīves 10 varbūt labākie gadi bija 

izcilais Order Of Australia Medal, 
ko cilvēki saņem par sevišķiem 
sasniegumiem kādā profesio   nālā 
laukā.

Pēc Praulienas pamatskolas un 
Madonas vidusskolas beigšanas 
Vidvuds 1940. gada septembrī 
ie  stājās Latvijas Universitātē, lai 
studētu vēsturi un humānitārās 
zinības, galvenokārt valodas – la -
tīņu, sengrieķu, angļu un vācu. 
Bet jau pēc gada viņš pārgāja uz 
medicīnas fakultāti, tur pabeidzot 
divus pre-medicīnas gadus un 
vienu gadu ar medicīnas klīnikas 
kursiem.

Kā daudziem no mums, tā 
laika jaunajiem latviešiem, kaŗa 
laika jukas un emigrācija pār-
trauca arī Vidvuda tālāko izglī tī bu. 
No iebraukšanas Vācijā 1944. ga  da 
oktobŗa beigās Vidvudam pagāja 
gandrīz divi gadi, dzīvojot dažā-
dās vietās un strādājot dažādus 
darbus līdz 1946. gada jūlija sāku-
mam, kad viņš atsāka nepabeigtās 
medicīnas studijas Diseldorfas 
Universitātes Medicīnas skolā, ko 
beidza ļoti sekmīgi (cum laude) 
un 1950. gada sākumā saņēma 
ārsta diplomu. Tā paša gada de -
cembŗa beigās Vidvuds ar savu 
kundzi Ruti un Vācijā dzimušo 
meitenīti Ismeni jau nonāca 
Amerikā, Čikāgā, kur dzīvoja 
viņa brālis Arnolds.

Aprīļa sākumā Vidvuds uzsāka 
prakses darbu (internship) Walter 
Memorial slimnīcā. Pēc tam viņš 
veica klīnisko ordināturu (resi-
dency) iekšējo slimību medicīnā 

Little Company of Mery slimnīcā.
Tad Vidvuds Medenis sekmīgi 

nolika Ilinoisas ārsta pārbaudī ju-
mus un kļuva par pilntiesīgu Ili -
noisas ārstu 1953. gada 13. maijā.

Gaŗš ir vietu un darbu saraksts, 
ko Vidvuds veicis 33 gados, strā-
dājot par ārstu Čikāgā. Privātā 
praksē kā iekšķīgo slimību ārsts 
viņš strādāja tikai 13 gadus –  no 
1957. līdz 1970. gadam. Par Či -
kā gas Ilinoisas Universitātes ve -
selības Pakalpojumu Departa-
menta direktoru Vidvuds nostrā-
dāja 16 gadus. Reizē viņš arī tika 
izraudzīts 7 cilvēku padomdevēju 
grupā, kas galvenokārt deva pa -
domus dažādiem Universitātes 
vadītājiem. Šo savu profesionālās 
dzīves periodu Vidvuds uzskata 
par vienu no vislabākajiem un 
interesantākajiem. Tai laikā Ili-
no isas Universitātē bija ap 23 000 
studentu, no kuŗiem lielai daļai 
bija tā laika pārmaiņu problēmas: 
dumpošanās, neiecietība, pār-
mērīga alkohola lietošana, nevī-
žīga ģērbšanās, seksuāli pārnestas 
slimības u.c. Te Vidvuds atklāja, 
ka viņam ir arī labs plānošanas 
un pārorganizēšanas talants, lai 
sekmīgi visu izkārtotu un dzī -
votu šajā situācijā.

Parallēli privātai praksei un 
darbam Universitātē viņš bija arī 
medicīnas profesors vairākās 
citās medicīnas kolledžās. Me  di-
cīnas direktors Fair Store veika-
los, padomdevējs Federālās So -
ciālās apdrošināšanas darba ne -
spējas diagnostikas kontrolē utt.

Savu darbu Universitātē viņš 
beidza 1986. gadā un 1987. gada 
februārī pārcēlās ar savu kundzi 
Aiju uz latviešu ciemu Gaŗezerā. 
Jau 1985. gadā Vidvuds bija ie -
guvis ārsta tiesības Mičiganas 
pavalstī, bet tās nekad praktiski 
netika lietojis.

Vidvuds ir arī viens no vecā-
kajiem korporācijas Fraternitas 
Livonica konventa locekļiem kā 
semestru, tā arī gadu ziņā. Kon-
ventā viņš vienmēr bija aktīvs, 
liels dziedātājs un interesants 
runātājs. Savā laikā viņš tika 
ieņēmis visus konventa prezidija 
amatus. Viņš arī bija pirmais 
ārzemju konventa Filistru bied-
rības seniors.  

Svētīgs bija darbs, ko Vidvuds 
kopā ar saviem brāļiem Arnoldu 
un Arti paveica 3 gados, savācot 
visas sava brāļa Jāņa dzejas, sako-
pojot tās piecās grāmatās un 
1988. gadā izdodot šīs grāmatas.

Strādājot Vidvuds savu brīvo 
laiku, kuŗa nebija daudz, pavadīja 
ceļojot, slēpojot, lasot un spēlējot 
šachu. Gaŗezera dzīve, kā Vid vuds 
pats saka, viņam patīk. Baudī-
dams savu pensijas laiku, Vidvuds 
ir arī strādājis Gaŗezerā. Vairākus 
gadus bijis Gaŗezera padomē, 
bijis Gaŗezera prezidents, iz  devis  
Gaŗezera Ziņas un vairāk nekā 
10 gadus mācījis šachu Gaŗ ezera 
Vasaras vidusskolā. Ar savu 
darbu un padomu Vidvuds ir 
vienmēr bijis pieejams.

Valdis Tums

jāpavada Sibirijā, un pēc atgrie-
šanās Latvijā rakstot bija stingri 
jāievēro Padomju režīma norā dī-
jumi. Jānis mira samērā jauns, 58 
gadu vecumā.

Vidvuda visjaunākais brālis 
Ar  tis bija veterinārārsts. Viņš ar 
ģimeni emigrēja uz Austrāliju un 
ārpus Sidnejas izveidoja plašu 
dzīvnieku aprūpi ar vairākām 
klīnikām un palīgiem. Par viņa 
darbu un sniegumu veterinārajā 
medicīnā Artim tika piešķirts 

GSS pirmā posma mūzikas pēcpusdienas viesis Alberts Legzdiņš 
vienkopus ar GSS audzēkņiem un Bērnu nometnes dalībniekiem 
dzied dziesmas no viņa sastādītā, jaunā dziesmu krājuma

Gaŗezera sagatavošanas skolas pirmā posma audzēkņi ar GSS vadību (otrā rindā no labas puses) un 
audzinātājiem (pēdējā rindā)

Nobeidzot GSS pirmo posmu, ziedu veltes saņem (no kreisās 
puses) GSS administratore, audzinātāju pārzine Gunta Bērda 
(Beard) un macību/nodarbību pārzine Laila Švalbe

Šā gada jūlija pirmajā pusē 
beidzās Gaŗezera sagatavošanas 
skolas (GSS) divu  nedēļu ilgsto-
šais mācību posms. Darbā ar 
jauniešiem no 11 līdz 13 gadu 
vecumā bija iesaistīti piere-
dzējuši Gaŗezerā nodarbināti 
skolotāji un audzinātāji. Viņu 
uzdevums divās GSS plūsmās 
pēc izstrādātās programmas 
bija uzlabot audzēkņu zināša-
nas Latvijas vēstures, kultūras, 
mūzikas un latviešu folkloras 
jomās, kā arī uzlabot jauniešu 
latviešu sarunu valodu. Saga-
tavošanas skolas mācību pro-
gramma ir izveidota ar nolūku, 

lai GSS audzēkņi varētu sekmīgi 
turpināt mācības Gaŗezera Va -
saras vidusskolā (GVV).  

Ar labām sekmēm abas GSS 
plūsmas vada skolas adminis-
trātore un audzinātāju pārzine 
Gunta Bērda (Beard) un pirmo 
gadu GSS saimei pievienojusies 
mācību un nodarbību pārzine 
Laila Švalbe. 

Nozīmīga daļa no audzēkņu 
laika tiek atvēlēta sporta no  dar-
bībām. Kā jau zinām no iepriek-
šējo gadu pozitīvās pie  redzes, 
arī šajā, GSS 1. posmā notika visu 
audzēkņu un audzi nātāju iz -
braukums uz Lāča ezera (Bear 

lake) Dabas parku Mičiganas 
vidienē. Gaŗezera Mākslas gale-
rijā jauniešiem šo  gad ir bijusi 
iespēja iepazīties ar vienu no lat -
viešu trimdas izcilajiem māk sli-
niekiem – gleznotāja un scēno-
grafa Evalda Dajevska personālo 
izstādi. Un kā vien mēr, laipni 
durvis veŗ Gaŗezera pārējie divi 
muzeji – Osvalda Grīna Tautas 
mākslas mūzejs un Skautu/
Gaidu mūzeja jaunā ēka ar uni-
kāliem eksponātiem par skautu/
gaidu darbību Lat vijā, sākot 
no1917. gada līdz pat šodienai. 

Vilnis Trops
Foto: Dzidra Tropa
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ASV palīdz E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnazijai
ASV Bruņoto spēku Virspavēl-

niecība Eiropā un ASV vēstnie-
cība Latvijā sadarbībā ar Alūk- 
s nes novada pašvaldību veiks lo gu 
nomaiņu Ernesta Glika Alūks nes 
Valsts ģimnazijā (attēlā). Projekta 
financējumu - 130 000 ASV do  -
laru - Civīlās sadarbības prog-
ram mas ietvaros piešķīrusi ASV 
Bruņoto spēku Virspavēlniecība 
Eiropā.

Logu nomaiņu ikgadējo mili-
tā ro apmācību ietvaros veiks ASV 
Gaisa spēku Nacionālās gvar des 
un Latvijas militārie inženieŗi. 
Nepieciešamo materiālu piegādi, 
kā arī technisko ekspertizi un 
kvalitātes izvērtējumu veic SIA 
RCI Gulbene. Alūksnes novada 
domes izraudzītais projekts tiks 
pabeigts līdz 30. augustam, tieši 
pirms jaunā mācību gada sā -
kuma.

ASV vēstniecības Aizsardzības 
sadarbības birojs pašlaik reālizē 
arī vairākus projektus sadarbībā 
ar Latvijas Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestu. ASV 
Bruņoto spēku Virspavēlniecība 
Eiropā ir piešķīrusi 903 000 ASV 
dolaru, lai dažās Kuldīgas slim-
nīcas neizmantotās telpās izvie-
totu Kurzemes reģionālo vadības 
un dispečeru centru.

***
Bērziņš vizītē pie Obamas 
dosies ar komerclidojumu

Kā jau  ziņots iepriekš, ASV pre-
zi dents Baraks Obama 30. au    gus-
tā aicinājis uz tikšanos Baltajā 
namā Vašingtonā Latvijas prezi-
dentu Andri  Bērziņu, Igaunijas 
prezidentu Tomasu Hendriku 
Ilvesu un Lietuvas prezidenti 
Daļu Grībauskaiti. Bērziņa pre-
ses sekretāre Līga Krapāne pazi-
ņojusi, ka Latvijas  Valsts prezi-

dents  uz tikšanos ar ASV prezi-
dentu dosies ar komerclidojumu 
un netiks organizēts kopīgs Bal-
tijas valstu prezidentu čarterli-
dojums uz Vašingtonu. Vaicāta 
par iespēju prezidentiem doties 
kopā un organizēt čarterlidoju-
mu, Krapāne norāda, ka čarter-
lidojuma izmaksas ir nesalīdzi-
nāmi lielākas par kārtējā lidoju-
ma biļešu cenām. Bērziņš lidos 
uz Vašingtonu un atpakaļ un ne -
vienu citu pilsētu neapmeklēs. 
Vizītē prezidentu, kā parasts, 
pavadīs kancelejas vadītājs, ār  lie-
tu padomnieks, preses padom-
nieks un protokola vadītājs.

***
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 

tiekoties ar operdziedātāju Ine-
si Galanti (attēlā), pārrunāja ie  -
spējas atbalstīt un veicināt na -
cionālā kultūras mantojuma sa  -
glabāšanu operas žanrā.

Tika pārrunāti arī veidi, kā 
nostiprināt un attīstīt latviešu 
nacionālās operas un mūzikas 
kultūru, iespējas to aktuālizēt un 
populārizēt Latvijā un ārvalstīs. 
Sarunā tika apspriesta arī pa -
saules operas un mūzikas kul-
tūras sasniegumu pieejamības 
nodrošināšana Latvijā.

*
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš 1. augustā darba vizītē ap -
meklēja vairākus Amatas novada 
uzņēmumus. Uzņēmuma Dores 
fabrika ražotnē prezidents iepa-
zinās ar uzņēmuma darbību un 
plāniem. Bērziņš ļoti atzinīgi no -
vērtēja augsta līmeņa guļbūvju 
ražotnes aizsāktos uzņēmēj darb ī-
bas attīstības plānus, tostarp 
meklējot jaunus noieta tirgus ne 
tikai Eiropā, bet arī austrumu 
virzienā un noslēdzot apjomīgas 
vienošanās par produkcijas eks-
portēšanu. Andŗa Bērziņa ieska-

tā pagasti Latvijā būtu noteikti 
jāstiprina kā administrātīva vie-
nība un Latvijas lauku pamats: 
„Ja nebūs pagastu, tad arī par 
laukiem būs problemātiski ru -
nāt,” sacīja prezidents.

***
Latvijā viesosies Dalailama
No 8. līdz 11. septembrim Lat-

 vijā viesosies Nobela miera prē-
mijas laureāts, Tibetas garīgais 
līderis Dalailama (attēlā).

Pēc vizītes organizātoru sacītā, 
Dalailama uzsvēršot līdzcietības 
lomu sabiedrībā un nozīmi, kā -
da ir konstruktīvam dialogam ar 
valsti, aicināšot uz dzīvi bez 
vardarbības. Savukārt viesoša -
nās centrālais notikums būs vie-
sa publiskā lekcija “Līdzcietības 
kultūra” 9. septembrī arēnā Rīga.

Biedrības “Latvija Tibetai” val-
des loceklis Jānis Mārtiņš Skuja 
atgādina, ka Dalailama jau trešo 
reizi viesosies Latvijā, apmeklējot 
galvaspilsētu Rīgu, kam sekos 
vizīte Viļņā, Lietuvā. Iepriekšējās 
vizītes notikušas 1991. gada sep-
tembrī un 2001. gada jūnijā. Lat-
vijas vizītes laikā paredzētas gan 
oficiālas tikšanās ar polītiķiem, 
gan inteliģences, gan Latvijas 
bu distu kopienas un preses pār-
stāvjiem.

***
Liepājā būvēs koncertzāli 

“Lielais dzintars”
Liepājas pārstāvībā 1. augustā 

Rīgā Liepājas domes priekšsēža 
vietniece Silva Golde parakstīja 
būvniecības darbu un autoruz-
raudzības līgumus par vērienī -
gās koncertzāles „Lielais dzin-

tars” būvniecību Liepājā. 
Paraksta līgumu par Liepājas 
koncertzāles celšanu

Autoruzraudzības līgums tika 
parakstīts ar austriešu architektu 
Folkeru Gīnki, savukārt par būv-
niecības darbiem - ar uzņēmu-
mu SIA Merks. “Šis ir vēsturisks 
mirklis visas Latvijas kultūras 
dzīvē. Ir pagājuši vairāk nekā 10 
gadi, kopš dzima sapnis par kon-
certzāli. Paldies visiem, kas šo 
gadu laikā ir palīdzējuši, atbals tī-
juši, uzmundrinājuši un kopā 
sapņojuši. Projekta architektūra 
ir izcila, moderna un skaista. Pēc 
diviem gadiem jaunā koncertzā-
le mirdzēs un laistīsies dzintara 
krāsās,” līguma parakstīšanas 
sarīkojumā  uzsvēra Silva Golde.

***
Ārlietu ministri 

vienojas par sadarbību
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs tikās ar Šveices Konfederā-
cijas viceprezidentu un Federālā 
Ārlietu departamenta vadītāju 
Didjē Burkhalteru (Didier Burk-
halter), kas Latvijā bija ieradies 
oficiālā vizītē.

Tikšanās laikā amatpersonas 
apsprieda svarīgākos divpusējo 
attiecību, Eiropas Savienības un 
starptautiskās polītikas jautā ju-
mus. Rinkēvičs izteica pateicību 
Šveices kollēgam par sniegto at -
balstu Latvijas centieniem iestā-

ties Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijā (OECD). 
Abi ministri vienojās par ciešu 
sadarbību, lai īstenotu  Šveices 
EDSO prezidentūru un Latvijas 
prezidentūru Eiropas Savienī -
bas Padomē 2015. gada pirmajā 
pusē.

***
Briselē vienojas par Rail 
Baltica kopuzņēmumu

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
So  mijas un Polijas pārstāvji  Bri-
selē panākuši vienošanos par 
kopuzņēmuma Rail Baltica iz -
veidi. Šo piecu valstu transporta 
ministriem kopīgo deklarāci -        
ju plānots parakstīt neoficiālā 
trans porta padomes sanāksmē 
septembrī Viļņā. Nolemts, ka 
katrā  Baltijas valstī Rail Baltic 
infrastruktūra piederēs tai val- 
stij, kuŗā šī infrastruktūra  atro-
das. Savukārt katrs akcionārs nā -
kamo gadu laikā projektam 
atvēlēs 650 000 eiro (455 000 la -
tu) gadā.

Ināra Mūrniece, Nacionālās 
ap   vienības deputāte, Saeimas Cil -
vēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijas vadītāja

„Vai Saeimā ir vieta depu  tā-
tiem, kuŗi atklāti pauž necieņu 
pret latviskajām vērtībām, ap -
šauba Latvijas Republikas val- 
s tiskumu un pat okupācijas 

Pret tiem, kas ārda Latviju
fak  tu?” – to šovasar man daudz -
kārt vaicājuši latvieši – gan tie, 
kas dzīvo Latvijā, gan tie, kuŗi 
mīt ārzemēs.

Krievu valodā iznākošajā Lat-
vijas presē izlēcieni, kas vērsti 
pret latviešiem un Latviju, nav 
nekas neparasts, bet kopš Sa   ska-
ņas centra nākšanas pie varas 
Rīgas domē šķiet, ka mūsu pa -
cietība tiek pārbaudīta arvien 
pamatīgāk.

Saeimas vasaras sesijas nobei-
gumā  ar dīvainiem izteicieniem 
nāca klajā Saskaņas centra depu-
tāte Irina Cvetkova, paziņojot,   
ka noteiktas Pilsonības likuma 
normas (tostarp par dubultpil-
sonības piešķiršanu), kā arī to  -
tālitāro režīmu simbolikas aizlie-
gums, pēc viņas domām, esot 

neo  nacisma izpausme. Saeimas 
Mandātu un ētikas komisijā dep. 
Cvetkova gan minstinājās, ka 
žurnālisti viņas teikto it kā nav 
ne īsti pareizi sapratuši, ne īsti 
pareizi atspoguļojuši, un viņa ar 
attiecīgo izdevniecību vēl tiesā-
šoties. Mandātu un ētikas komi-
sija augusta sākumā izskatīšot    
arī vēl viena saskanieša, arī Saei-
mas dep. Nikolaja Kabanova iz -
teikti noniecinošos izteikumus 
par Dziesmu un deju svētkiem 
kā „nacionālistisku manifestā-
ciju” u.tml. 

Pirmkārt, ir būtiski, lai Latvi -
jas polītiķi šādās situācijās spētu 
pēc iespējas ātrāk paust savu 
attieksmi. Šādas iniciātīvas ir, un 
es esmu gandarīta, ka vairāki S a-
 eimas kollēgas atsaucās un no 

Saeimas tribīnes pievienojās ma -
 nam nosodījumam par I.Cvet-
kovas „domu graudiem”. Diem-
žēl kopumā parlaments un koa-
licija demonstrē vājumu, kas 
palēnām sāk pāraugt par risku 
valsts drošībai. Jo, ja lielai daļai 
Saeimas deputātu trūkst stingras 
gribas iestāties par savas valsts 
vēr tībām, arī sabiedrībā saprat -
ne par to, kāpēc mums vajadzīga 
sava valsts, sāk vājināties. Pie mē-
 ram, Saeimas Sabiedrības salie-
dētības komisija, kuŗas galvenais 
uzdevums taču būtu etniskās 
saskaņas veidošana, tā arī nespē-
ja ar balsu vairākumu pieņemt 
lēmumu sēdes darba kārtībā ie -
kļaut jautājumu par I. Cvetkovas 
izteikām. 

Otrkārt, ar paziņojumiem un 

Ētikas komisijas pakratīšanu ar 
pirkstu vainīgo virzienā ir krietni 
par maz. Nacionālās apvienības 
(NA) pārstāvji N. Kabanova Rī  -
gas krievu avīzē Vesti segodņa 
rakstīto ir lūguši vērtēt ģenerāl-
prokurātūrai. Tāpat Tieslietu mi -
nistrija ministra Jāņa Bordāna 
(NA) vadībā gatavo atzinumu 
par to, kādā veidā deputāta man-
dātu varētu atņemt tiem depu-
tātiem, kuŗi pārkāpuši deputāta 
zvērestu (svinīgo solījumu). Ce -
rams, ar atzinuma pamatu varēs 
iepazīties jau rudens nogalē, un 
samērā  ātri taps izstrādāta pro-
ce  dūra, kādā veidā deputāta 
man  dātu var atņemt. Cits jautā-
jums, vai Saeimai kopumā būs 
pietiekami stingrs mugurkauls, 
lai šādas normas arī pieņemtu.

Rail Baltica kopuzņēmuma 
mērķis ir koordinēt gatavošanās 
darbus dzelzceļa līnijas būv nie-
cībai, tostarp sagatavot projekta 
finanču pieteikumus Eiropas Ko -
misijai, saskaņot likumdošanu, 
izstrādāt projekta biznesa plānu 
un veikt citus pasākumus. Igau-
nijas ekonomikas un komū ni-
kāciju ministrs Juhans Parts no -
rāda, ka ļoti augstu vērtē šo vie-
nošanos saistībā ar Rail Baltica 
projektu.
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teikumiem. 
Saeimas Mandātu, ētikas un 

iesniegumu komisija nolēma 
deputātam Nikolajam Kabano-
vam izteikt rakstisku brīdinā ju-
mu, paziņot par to Saeimas sē  dē 
un publicēt komisijas lēmu mu 
laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

(Lasiet arī deputātes Ināras 
Mūr nieces viedokli 4. lpp.)

***
Ugunsgrēks Stradiņa slimnīcā

Paula Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas 32. korpusa 
pagrabā 2. augustā no rīta izcēlās 
ugunsgrēks, kāpēc slimnīcā uz lai-
 ku tika izsludināts ārkārtas stā-
voklis. Korpusa pagrabā uguns-
dzē sēji atrada 66 skābekļa balo-
nus, no kuŗiem 23 bija eksplodē-
juši. Sprādziena cēlonis – rupji 
skābekļa balonu uzglabāšanas 
noteikumu pārkāpumi.

32. korpusā atrodas Neatlie ka-
mās medicīnas centrs, kur notiek 
akūto pacientu uzņemšana, Rea-
nimācijas/Intensīvās terapijas 
nodaļa, Sirds chirurģijas nodaļa, 
Kardioloģijas nodaļa, Fizikālās 
me  dicīnas un rehabilitācijas no  -
daļa, Plaušu slimību un alergo-
loģijas nodaļa un citas slimnīcas 
struktūrvienības. Nelaimes gadī-
jumā cieta divi slimnīcas darbi-
nieki, kas guvuši apdegumus, 
sep tiņi cilvēki tika izglābti, bet 
vēl vairāk nekā 170 evakuēti. 
Pacienti, kuŗiem bijusi nepiecie-
šama intensīvā terapija, - kopumā 
18 -, tika pārvesti uz citām slim-
nīcām. 

Slimnīcas personāla pašaiz lie-
dzīgā darba rezultātā slimnīca  4. 
augustā pulksten deviņos atsāka 
darbu ierastā režīmā, sniedzot 
neatliekamo medicīnisko palī-
dzī bu, plānveida operācijas un 
ambulatorisko palīdzību pilnā 
apjomā. 

Ugunsgrēks Paula Stradiņa 
Klī niskās universitātes slimnīcas 
32. korpusa pagrabā, iespējams, 
ir  izcēlies, skābekļa balonu tuvu-
mā kādam darbojoties ar eļļai-
nām rokām vai eļļainu lupatu. 
Šādu versiju aģentūrai LETA 
pieļāva Neatliekamās medicī nis-
kās palīdzības dienesta direktora 
vietnieks katastrofu medicīnas 
jautājumos Mārtiņš Šics. Tīrs 
skā  beklis savienojumā ar eļļu 
veidojot ļoti sprādzienbīstamu 
un nestabilu vielu,  skaidroja 
Šics, tāpēc viens no būtiskiem 
darba drošības noteikumiem 
liedz skābekļa balonu tuvumā 
atrasties eļļainām vielām.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

iemeslus, kāpēc melno stārķu 
mātītes nobeidzas pēc ligzdu pa -
 mešanas, un uzzināt, kuŗās vie -
tās Latvijas melnie stārķi varētu 
būt saindējušies ar pesticīdiem, 
kas pēdējos gados konstatēti put-
nu olās. Jaunāko pētījumu rezul-
tāti liecina: melno stārķu popu-
lācija Latvijā nonākusi ļoti tuvu 
kritiskam stāvoklim.

***
Saskanieši ir katēgoriski pret 

čekas maisu atvēršanu
Apvienība Saskaņas centrs ir 

ka  tēgoriski pret ieceri publiskot 
Valsts drošības komitejas (VDK) 
archīva saturu, jo nav atbalstāma 
raganu medību atsākšana un 
jāņem vērā, ka aģentu saraksti ir 
nepilnīgi, sacīja SC Saeimas frak-
cijas priekšsēža vietnieks Valerijs 
Agešins. Viņa ieskatā  čekas mai-
su atvēršana būšot “raganu medī-
bas”, turklāt VDK archīvā atro-
damā informācija ir nepilnīga, 
līdz ar to tās publicēšana būtu 
ne  godīga. Pat ja persona ir mi -
nēta organizācijas kartotēkā, tas 
automatiski nenozīmē, ka šis cil-
vēks ir sadarbojies ar VDK. Dro-
šī bas komitejā strādājuši arī tādi 
cilvēki, kas nodarbojušies nevis 
ar polītisko disidentu vajāšanu, 
bet gan ar ekonomisko noziegu-
mu atklāšanu. Tāpēc, publicējot 
archīvus, tiktu mesta ēna uz per-
sonām, kuŗas nav bijušas iesais-
tītas polītisko disidentu vajāša -
nā, norsādīja Agešins.

***
Pieaugusi gan saskaniešu, gan 

Vienotības populāritāte 
Pēc aģentūras Latvijas fakti 

veiktās aptaujas, jūlijā populārā-
kais polītiskais spēks joprojām 
bijis Saskaņas centrs, kuŗa rei -
tings pieaudzis par 3,8 procen-
tiem salīdzinājumā ar jūniju. Un 
arī Vienotības fanu skaits audzis. 
Ja tagad notiktu Saeimas vēlē-
šanas, 28,2% respondentu balso-
tu par SC, savukārt otru popu lā-
rāko polītisko spēku - Vienotību - 
atbalstītu 13,7% aptaujāto, bet 
par Zaļo un Zemnieku savienību 
(ZZS) jūlijā bija gatavi balsot 
10,8% vēlētāju.

***
Saeima par 

Kabanova izteicieniem
(Vairāk - F. Gordona komentārā 

Nr. 28, 7. lpp.)
Nacionālās apvienības (NA) 

pārstāvis Raivis Dzintars iesnie-
gumā  komisijai raksta, ka Kaba-
nova izteikumi par dziesmu 
svētkiem aizskaŗ lat viešu sabied-
rī bu, kā arī tautas godu un cieņu. 
Nepieciešama valsts ie  jauk ša -
nās, lai apturētu neiecie tības   
propagandu pret latviešiem un 
nepieļautu rasu naidu kuri nošas 
runas izplatību sabiedrībā. NA 
ar iesniegumu par naida ku -
rināšanu vērsusies Ģe  nerāl pro-
kuratūrā. Vienotības, NA un Zaļo 
un Zemnieku savie nības (ZZS) 
Saeimas deputāti ir gatavi rosi -
nāt likuma maiņas, kas ļautu 
atņemt mandātu Saei mas depu-
tātam, ja viņš vairāk kārt pārkāpis 
ētikas normas.

Saeimas Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisija 6. augustā 
sprieda par Nikolaja Kabanova 
(Saskaņas centrs) paustajiem iz -

Svētceļnieki uz Aglonu

Aglonā 11. augustā sāksies un 
līdz 15. augustam turpinās ies 
Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētku sarī-
kojumi. Pirmie svētceļnieki  no 
Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles 
ceļu uz Aglonu  sāka jūlija pēdējās 
dienās, lai vairāk nekā divu 
nedēļu laikā mērotu aptuveni 
450 kilometrus.  Viņiem pievie-
nojās 62 cilvēku grupa no Jel-
gavas katedrāles un 39 svētceļ-
nieki no Rīgas Svētā Franciska 
draudzes.

***
Izlīdzināšanās agrāk 

par 2035. gadu
Eiropas Parlamenta (EP) depu-

tāte Sandra Kalniete (Vienotība) 
paudusi viedokli par  situāciju 
lauksaimniecībā. Pēc viņas do -
mām, situācijas izlīdzināšanās 
starp Latvijas un Eiropas zem-
niekiem ir neizbēgama. Vaicāta, 
kad varētu būt sagaidāma izlī -
dzi nāšanās, Kalniete Eiropas Ko -
misijas (EK) aprēķinu par tiešo 
maksājumu izlīdzināšanu līdz 
2035. gadam salīdzina ar teicie-
nu: “Kad pūcei aste ziedēs.”  
“Manā ieskatā  tas varētu notikt 
agrāk, jo visas pazīmes rāda, ka 
ES financējums lauksaimniecībai 
vairs nebūs tik liels. 2009. gadā, 
kad mani ievēlēja, diskusija par 
kopējās lauksaimniecības polī ti-
kas reformu sludināja, ka bu -
džets lauksaimniecībai samazi-
nā sies par 30%. Patlaban ir no -
griezti 8%. Likumsakarīgi, ka 
turpmāk naudas apjoms tiks 
samazināts. Tas būs spiediens uz 
tiešmaksājumiem. Būs obligātā 
lauku kultūru rotācija, kas  saistī-
ta ar saimniecības lielumu. Tas ir 
būtiski valstīm, kuŗās lauku at -
tīstībai ir mazāk naudas nekā 
tiešmaksājumiem. 

***
Seko melno stārķu migrācijai
Latvijas pazīstamākais melno 

stārķu pētnieks ornitologs Māris 
Strazds aicina visus iesaistīties 
vārdu došanā astoņām melno 
stārķu meitenēm no dažādiem 
Latvijas novadiem. Ir nolemts ar 
raidītāju palīdzību divus gadus 
izsekot stārķu turpmākajām gai-
tām uz ziemošanas vietām Afrikā 
un atceļā mājup.

Astoņas Latvijas melno stārķu 
mātītes tika aprīkotas ar satelīt-
raidītājiem.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot 

un mākslu simboliski atklāsies 
pēc Pirmā pasaules kaŗa Padomju 
Krievijā palikušo latviešu lik-
tenis, uzdodot jautājumus, vai 
vēstures griežos individam ir iz -
vēle, kuŗā robežas pusē palikt,   
un kur paliek māksla, kad vara  
to iekļauj ieroču arsenālā.

Gustavs Klucis (1895-1938) 
bija latviešu plakātists, dizainers 
un gleznotājs.  viens no visplašāk  
zināmajiem latviešu izcelsmes 
māksliniekiem pasaulē. 

Eiropas mūzejos Kluča vārds 
skan rēgulāri, bet pasaulslavenā 
konstruktīvista saistība ar Lat-
viju bieži paliek noklusēta. Ir ār -
kārtīgi būtiski, lai Rīgas - Eiropas 
kultūras galvaspilsētas gadā tiktu 
stāstīti pilnasinīgi stāsti par lat-
viešiem, kuŗu ieguldījums Eiro-
pas kultūrā pelna ievērību, sacīja 
Sujunšalijeva. Kluča daudzvei dī-
gais radošais mantojums vēl nav 
pienācīgi novērtēts, jo autora 
dar bu ideoloģiskais konteksts ir 
aizēnojis viņa ieguldījumu kon-
s truktīvisma aistētikas veidošanā.

***
Satversmes tiesa 

atsaka Čalovskim
Satversmes tiesa (ST) vēlreiz ir 

atteikusies ierosināt lietu pēc 
smagos kibernoziegumos apsū-
dzētā rīdzinieka Denisa Čalov- 
s ka pieteikuma. Viņš ST apstrīdēja 
to normu atbilstību Satversmei, 
kuŗas pieļauj viņa iespējamo iz -
došanu ASV. ST tiesnešu kollē-
ģija konstatējusi, ka pieteikums 
pamatots ar tiem pašiem faktis-
kajiem apstākļiem un ietveŗ lī -
dzīgu juridisko pamatojumu kā 
iepriekš iesniegtais pieteikums. 
Iepriekšējo pieteikumu ST Ča  -
lovs kis bija iesniedzis 12. aprīlī, 
un, to izskatot, kollēģija nolēma 
atteikties no lietas ierosināšanas.

Deniss Čalovskis

Čalovskis noliedz, ka būtu ap -
zināti strādājis ar datorvīrusa 
izveidošanu. Intervijā Latvijas 
Televīzijas raidījumam Panorā-
ma viņš apgalvoja, ka viņa da -
torzināšanas  neesot tik lielas, lai 
šādu noziegumu varētu pastrā-
dāt. Jaunietis protot salabot da  to-
ru, izveidot mājaslapu, bet 
programmētājs viņš neesot. “Ap -
zināti neesmu strādājis ar vīru -  
sa izveidošanau, īpaši ar šāda 
vīrusa,” teica Čalovskis. Viņš arī 
neatceroties, ka būtu darbojies   
ar tādu tīmekļa segvārdu, kādu 
atklājuši izmeklētāji. Tāpat viņš 
neesot pazīstams ar Krievijas un 
Rumānijas pilsoņiem, kuŗi arī 
tiek turēti aizdomās par šī nozie-
guma pastrādāšanu.

***

Stāsts par Eiropas 
kultūras progresu

Viens no nozīmīgākajiem noti-
kumiem Rīgā Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2014. gada pro- 
g ram mā būs izstāde „Grāmata 
1514-2014”. Grāmatā unikāli 
500 gadus veci grāmatu izdevu-

mi un mūsdienu informāciju 
technoloģijas stāstīs par Eiropas 
kultūras procesu daudzveidību 
un starpkultūru mijiedarbības 
nepārtrauktību. Tas būs aizrā -
vīgs ceļojums 500 gadu senos 
no  tikumos, kad dzīvoja un ra -
dīja Roterdamas Erasms, Mār-
tiņš Luters, Leonardo da Vinči, 
Rafaēls, Mikelandželo, Ticians, 
Dīrers, kad pirmo reizi pasaules 
kartē minēts Amerikas vārds, 
kad valdīja izcili monarchi un 
Re  nesanse bija attīstības augstā-
kajā punktā.

Izstādē skanēs Renesanses lai-
ka mūzika, būs skatāmi izcilu 
mākslinieku, tostarp Dīrera 
māks las darbi. Izstādi Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunajā 
ēkā visā gada gaŗumā papildi -
nās Akadēmiskie lasījumi, kuŗu 
dalībnieki būs Eiropas spožākie 
intelektuāļi – pasaules vadošie 
li  terātūrkritiķi, rakstnieki, pēt-
nieki, mākslinieki, izdevēji.  

***
Gustavam Klucim 

veltīta izstāde
Nākamgad, kad Rīga būs Ei -

ropas kultūras galvaspilsēta, Lat-
vijas Nacionālais mākslas mūzejs 
īstenos vairākus vērienīgus izstā-
žu projektus, starp kuŗiem būs 
arī izstāde par Gustava Kluča 
veikumu, informēja mūzeja re- 
 k lāmas un informācijas darba 
ku  rātore Nataļja Sujunšalijeva. Iz -
stāde “Gustavs Klucis. Kāda eks-
perimenta anatomija” būs ska tā-
ma no nākamā gada augusta līdz 
oktobrim izstāžu zālē “Arsenāls”. 

Izstāde “Gustavs Klucis. Kāda 
eksperimenta anatomija” būs līdz 
šim vērienīgākā izcilā konstruk-
tīvista izstāde dzimtenē vairāk 
nekā ar 200 eksponātiem no 
Latvijas Nacionālā mākslas mū  -
zeja un citiem Eiropas mūzejiem. 
Objektīvā stāstā par Kluča dzīvi 

Gustava Kluča zīmēts plakāts 
„Roka”

Nikolajs Kabanovs
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Pirms 70 gadiem - 
1943. gada 13. au -
gustā dzima Lat vi-
jas Centrālā Pado-
me - LCP. Šī gads-
kārta, nē - šis noti-
kums pelnījis īpašu 
ievērību Latvijā un, 

jāuzsveŗ, mūsdienu pasaulē, jo, 
būsim godīgi, joprojām tiek - at -
bilstoši - vai nu apskaidroti,   vai 
nomelnoti abi bruņotie gru pē -
jumi, kuŗos tai laikā zem sve šiem 
karogiem kaŗoja latvieši: Leģions 
Waffen-SS sastāvā un abas strēl-
nieku divīzijas padomju armijā. 
Latvijas Centrālā Padome nepār-
protami un skaidri, pat skaudri 
pauda uzticību un ticību demo-
kra tiskajai Latvijas Republikai un 
vērsās pret abiem okupantiem - 
Hitlera Lielvāciju un boļševistis -
ko PSRS. Ir arī vēl tagad tādi, kas 
LCP noniecina - sak, tas bijis tikai 
epizods. Bet, ja nebūtu šī “epizo-
da”, ja nebūtu pēc LCP ierosmes 
1944. gada martā sastādītā, rie-
tum valstīm adresētā memoranda, 
ko parakstīja 190 Latvijas sabied-

Par LCP ir jāzina - Latvijai un pasaulei

rības pārstāvji, tostarp archibīs-
kaps Teodors Grīnbergs, Kārlis 
Skalbe, Jānis Endzelīns, Jāzeps 
Vītols, Zinaīda Lazda, Elza Stērste, 
ja tas nebūtu bijis, priekšstats par 
latviešu tautas noskaņu vācu-pa-
domju kaŗa mutulī būtu nepatiess.

13. augusts būtu ierakstāms Lat-
vijā īpaši pieminamo dienu ka -
lendārā līdzās 18. novembrim,        
11. novembrim un 4. maijam, un       
LR aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks šogad piekrita manas ne -
cilās personas ierosinājumam, lai 
sen jau nepieciešamais pieminek-
lis LCP vadītājam Konstantīnam 
Čakstem un viņa līdzgaitniekiem - 
ar minēto 190 parakstītāju vār-
diem - tiktu beidzot uzcelts Espla-
nādē - tur, kur Rainis, tur, kur 
Kalpaks...

Man vairākus gadus bija inten-
sī va sarakste ar nelaiķi Leonīdu 
Siliņu - leģendāro LCP “kurjēru” 
un bēgļu laivu pārvedēju uz  
Zvied riju. Viņa grāmatas par šo 
patiesi antitotālitāro pretestības 
kustību ir vērtīgs ieguldījums mū -
su zinā šanās par šo Latvijas likteņ-

gaitu posmu.
Jāatgādina ciešā sadarbība starp 

LCP un Kureļa grupu, īpaši kap-
teini Krišu Upelnieku, kuŗu ar 
vācu kaŗa tiesas spriedumu nošā-
va Liepājā. Un godam jāpiemin 
Roberta Rubeņa bataljons, kuŗa 
vīri izmisīgi, sīvi pretojās Jekelna 
“soda ekspedīcijas” pārspēkam. 
Šis bataljons būtu, lai man piedod 
dažs labs lasītājs, Latvijas pateicīgā 
atmiņā liekams līdzās Oskara 
Kalpaka bataljonam.

Šis “trešais spēks”, ko iemiesoja 
LCP un kurelieši, diemžēl loloja 
illūzijas, padevās tālaika apstākļos 
piedodamiem maldiem. Konstan-
tīns Čakste un viņa līdzgaitnieki, 
apliecinot uzticību rietumvalstu 
demokratijas ideāliem, noticēja 
At  lantijas chartai, ko bija pa  raks-
tījuši Rūzvelts un Čērčils, aplieci-
not tautu pašnoteikšanās tiesības.

Viņiem tik ļoti gribējās ticēt, ka 
atkārtosies 1919. gada scēnārijs, 
kad Kārlis Ulmanis uz kuģa “Sa -
ratov”, gūdams Antantes atbalstu, 
prata noturēties gan pret landes-
vēru, gan pret lieliniekiem. Bet vēl 

pirms 1945. gada Jaltas konferen-
ces - jau 1943. gada Teherānas 
kon ferencē Rūzvelts un Čērčils 
bija “pārdevuši” Baltiju Staļinam, - 
ko tas līdz, ka Vašingtonā jopro-
jām bija akreditēts Latvijas sūtnis.

Līdz pat 1951. gadam latviešu 
trimdā, tostarp LCP epigonu ap  -
rin dās, gruzdēja cerība, ka rietum-
valstis “brīvības vārdā” riskēs uz -
brukt Staļina imperijai. Bet tai jau 
bija pašai sava atombumba, un ie -
stājās MUTUAL DETERRENCE 
līdzsvars.

Latvijas Centrālās Padomes pa -
pīros atrodami interesanti doku-
menti, kas met papildu gaismu      
uz šo Latvijas patriotu un demo-
kratu centieniem un cerībām. Tā  -
tad 1943. gada 13. augustā prof. 
Konstantīns Čakste Ādolfa Klīves 
mājā Pārdaugavā sapulcināja līdz 
1934. gadam Saeimā pārstāvēto 
lielāko partiju pārstāvjus un tika 
panākta vienošanās par LCP di -
bināšanu. Un te nāk turpinājums, 
kas nav pārāk plaši pazīstams: sa -
vu pēdējo sēdi Latvijā LCP no -
turēja J. Rancāna dzīvoklī Rīgā 

1944. gada 8. septembrī. Šajā sēdē 
Pauls Kalniņš parakstīja deklarā-
ciju par Latvijas valsts atjaunoša-
nu: “Latvijas tauta pārņēmusi su -
verēno varu no svešas varas at -
brīvotā Latvijas valsts territorijā 
un atjaunojusi Latvijas Republiku 
kā suverēnu valsti. Uz Latvijas Re -
publikas Satversmes pamata (52. 
pants) uz mani kā pēdējās liku mī gi 
ievēlētās un līdz šim laikam tie siski 
pilnvarotās Saeimas  priekš  sēdē tā-
ju pārgājusi Valsts Prezidenta vie-
tas izpildīšana (..) Kā Latvijas Re -
publikas Valsts Prezidenta vietas 
izpildītājs (..) esmu uzdevis N.N. 
sastādīt Ministru kabinetu.” Sē -
des atsevišķā protokolā norādīts, 
ka par Ministru prezidentu ai  ci-
nāms prof. Konstantīns Čakste, 
bet, ja viņš nebūtu Latvijā, senātors 
Mint auts Čakste.

Tas nu būtu kuriozs, bet smīns 
te ir nevietā: šie vīri nezaudēja ti -
cību demokratiskai Latvijai un 
apliecināja šo ticību brīdī, kad 
padomju tanki jau tuvojās Rīgai.

Franks Gordons

Latvijas valsts 
bu džeta sastādī ša-
na mēdz būs visno-
taļ piņķerīgs pro-
cess, un šogad va -
ram teikt, ka tas ir 
sevišķi sarežģīts. 
Valdība jau sen ba -

zū nē domu, ka milzīgā ekonomis-
kā krize, kas pirms pāris gadiem 
valsts nacionālajam kopproduk-
tam lika sarukt par veseliem 18 
procentiem, ir beigusies, lai arī ie -
dzīvotāju maciņi lielākoties īpaši 
biezāki nav kļuvuši. Tomēr valdī-
bas gaiteņos doma par krizes iz -
beigšanos ir radījusi manāmu  eu -
foriju, un vairākas valdības minis-
t rijas ir iesniegušas budžeta pra-
sības, kas teju par  pusmiljardu la    tu 
pārsniedz summu, kuŗu Finanču 
ministrija uzskata par pieejamu 
2014. gadā.

Ar ko iesākt? Sāksim ar to, ka 
Finanču ministrija nesen veica ap -
tauju, lai uzzinātu, ko par budžeta 
prioritātēm uzskata valsts iedzī-
vo tāji un ne tikai viņi. Ministrija 
vēstī, ka aptaujā  piedalījies 5281 
dalībnieks no 20 valstīm, tātad – 
procesā  ir piedalījušies arī Latvijas 
valstspiederīgie, kuŗi dzīvo citur.

Kādas tad nu ir aptaujas respon-
dentu prioritātes? Pirmajā vietā: 
„Aiz sardzība: Jaunas technikas ie -
 gāde, papildu financējums NATO 
u.c.” Otrā vietā: „Drošība: uguns-
dzē sēju un policistu atalgojums, 
jaunas glābšanas un policijas 
te ch  nikas iegāde u.c.” Un trešajā 
vie tā: „Darbaspēka nodokļu sa -
mazināšana, iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļa likmes mazinā-
šana.” Tā teikt, kandidātos aptaujā 
paliek tādas temas kā „Sociālās 
vien līdzības mazināšana”, „Ienā-
ku  mu nevienlīdzības mazināša -
na”, „Veselības aprūpe”, „Izglītība”, 
„Kultūra” un arī „Valsts pārvalde”.

Aptaujas rezultāti ir visnotaļ 

Punktu pa punktam
savdabīgi. Ministrijas mājaslapā 
par aptaujas metodoloģiju nekas 
sīkāk nav paskaidrots, taču ir grūti 
ticēt, ka joprojām visai trūcīgā 
valstī iedzīvotāju vairākuma ies ka-
tā galvenais budžeta jautājums ir 
valsts aizsardzība. Protams, aizsar-
dzība ir būtiska,  bet Latviju ne  viens 
patlaban neapdraud un galvenā 
ārvalstu misija, kuŗā mūsu  valsts 
kaŗavīri piedalās, proti, misija Af  -
gānistānā, pakāpeniski iet uz bei-
gām. Arī ugunsdzēsēji un policisti 
valstij ir vajadzīgi, un pēdējā lai -      
kā tieši ugunsdzēsējiem ir bijis ļoti 
redzams darbs, gan dzēšot masīvo 
ugunsgrēku Rīgas pilī, gan reaģējot 
uz skābekļa balonu uzsprāgšanu 
Stradiņa slimnīcā, kad nopietni,  
lai gan ne gluži  iznīcinoši bojāts 
viens no slimnīcas korpusiem. Pal-
dies Dievam, neviens minētajos 
in   cidentos nav gājis bojā, un pal-
dies ugunsdzēsējiem, kas steidzās 
talkā. Taču kopumā -  vai viņu al  gas 
tiešām ir būtiskākas, piemēram, 
par skolotāju vai ārstu un me  di cī-
nas māsu algām? Stradiņa slim nī-
cas nelaimes gadījumā tieši ār- 
st iem un māsiņām bija būtiska lo- 
ma, no minētā korpusa evakuējot 
akūti slimus pacientus un darot 
visu, lai nomierinātu tos pacientus, 
kuŗiem balonu uzsprāgšana izrai-
sīja pa  matīgu psīcholoģisko šoku.

Daļēji uz minētās aptaujas pa -
mata, daļēji izmantojot  konkrētu 
punktu sistēmu, valdība ir izstrā-
dājusi 2014. gada valsts budžeta 
prioritātes. Pirmajās trīs vietās  Aiz   - 
sardzības ministrijas prasības – 
me ch anizēt Nacionālo bruņoto 
spēku brigādi, uzturēt Nacionālos 
bruņotos spēkus un pārvaldīt mi -
nistrijas īpašumus (pirmā prio ri-
tāte), attīstīt jaunatnes valstiskās 
au  dzināšanas sistēmu (otra prio - 
ri tāte); tālāk Zemessardzes spēju 
stip rināšana, efektīvas rezervju 
sistēmas pilnveidošana un Nacio-

nālo bruņoto spēku uzturēšana 
(trešā prioritāte). Arī piektajā vie -
tā ir Aizsardzības ministrijas pra-
sība – valsts kiberdrošības stipri-
nā šana.

Ceturtajā vietā pēc punktu skai-
ta ir Labklājības ministrijas pie-
dāvātā dažāda veida valsts pabal- 
s tu sistēmas pilnveidošana. No 
ses tās līdz desmitajai vietai savukārt  
ir reemigrācijas plāna atbalstīšana 
(Ekonomikas ministrija), sadarb ī- 
bas stiprināšana darbā  ar diaspo-
ru (Ārlietu ministrija), vēlreiz re -
emigrācijas plāna atbalstīšana (Sa -
biedrības integrācijas fonds) vese-
lī ga dzīvesveida veicināšana (Sa -
bied rības integrācijas fonds), un 
Latvijas ārējo ekonomisko pārs tā-
vību tīkla nodrošināšana un pa  pla-
šināšana (Ekonomikas ministrija).

Viegli pamanāms, kuŗas minis-
trijas šajā desmitniekā nav pār -
stāvētas. Tur nav, piemēram, Izglī-
tības ministrijas, kuŗai skolotāju 
algas un skolu sistēmas pilnvei-
došana ir ļoti aktuāls jautājums. 
Nav Veselības ministrijas, kuŗai 
jādomā par slimnīcu sistēmu, kā 
arī, piemēram, par medikamentu 
kompensēšanas kārtību. Savas 
prioritātes noteikti  ir arī Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, kā arī Kultūras minis-
t rijai un Zemkopības ministrijai. 
Kopumā ar punktu sistēmas palī-
dzību  noteiktas veselas 245 prio ri-
tātes, bet tāds nu ir pirmais desmit-
nieks.

Nacionālos bruņotos spēkus jau 
minēju, bet kā īsti uztvert jēdzienu 
„jaunatnes valstiskās audzināša -
nas sistēma”? Paskaidrots, ka runa 
ir par fizisku veselību, kas, protams,  
ir svarīgi, jo arī pie mums, tāpat       
kā Amerikā, jauniešu aptaukoša-
nās ir visai nopietna problēma, bet 
anotācijā  ir minēta arī „patriotiskā 
audzināšana,” un tas jau ir stipri 
ūdeņaināks jēdziens, jo patrio-

tisms tomēr ir visnotaļ subjektīva 
materija.

Savukārt reemigrācijas plāns un 
sadarbība ar diasporu – tie ir jau-
tājumi, kas saistāmi nevis ar Lat-
vijas iedzīvotājiem, bet gan ar 
valsts piederīgajiem, kuŗi dzīvo 
ārpus mūsu valsts robežām. Diez 
vai viņi prioritāšu sarakstā ir pel-
nījuši augstāku vietu par mūsu 
pa  šu valsts pensionāriem un trū-
cīgajiem cilvēkiem. Tāpat daudz 
runāts par Latvijas ievērojamo de -
mografisko problēmu,  un arī tā ir 
joma, kas prioritāšu galvgalā ne -
parādās.

Tiesa, ar punktiem noteiktais 
prioritāšu saraksts nebūt nav ak -
menī iecirsts, lielākoties jau tāpēc 
vien, ka ministrijas, kā jau minēts, 
ir pieprasījušas pusmiljardu latu, 
bet kopējā finanču katlā ir tikai 
75,5 miljoni latu. Finanču minis- 
t rijas pārstāve Baiba Bāne plašsa-
ziņas līdzekļos ir sacījusi, ka šī 
summa būšot jālīdzsvaro starp no -
dokļu samazināšanu, jaunām po -
lītiskām iniciātīvām, pašvaldību 
budžetu stabilizēšanu u.tml.

Valsts un valdības prioritātes ir 
skaidri noteiktas arī citos doku-
mentos, tostarp valdības deklarā-
cijā, Nacionālajā attīstības plānā 
un citur. Runa tur ir par tādiem 
jautājumiem kā sociālās nevien-
līdzības mazināšana, latviešu nā  ci-
jas, valodas un kultūras attīstīšana, 
tautas ataudzes veicināšana un tie-
siskuma pilnveidošana. Savukārt 
Finanču ministrijas izplatītajā 
prio ritāšu sarakstā šie jautājumi 
ierindoti krietni zemāk nekā jau 
minētie. 

Ļoti iespējams, ka reiz pienāks 
brīdis galīgajai sarunai par nāka-
mā gada valsts budžetu, punktos 
pamatotais prioritāšu saraksts no -
nāks atkritumos, jo galu galā mi -
nistriem un pēc tam arī Saeimai 
būs jāvienojas par krietni mazāku 
financējumu, nekā ministrijas ir 
pieprasījušas, un nāksies atteikties 
no ļoti daudz  kā, kas minēts prio-

ritāšu sarakstā. Finanču ministri-
jas (un arī tā dēvētā Pārresoru ko -
ordinācijas centra) mechaniskā 
pieeja prioritāšu noteikšanai var-
būt ir loģiska tādā nozīmē, ka to 
var uzskatīt par daudzmaz objek-
tīvu, taču tā arī liecina par diezgan 
lielu plaisu starp valsts iedzīvotā-
jiem (ja arī viņi ir aptaujāti) un 
tiem, kas dzīvo valsts pārvaldes 
maizē.

Manuprāt, nevar mūsdienu Lat-
vijai būt lielākas prioritātes par 
nabadzības samazināšanu. Tas 
nozīmē zemākus nodokļus un 
augstākus pabalstus, bet tas  no -
zīmē arī nodarbinātības veicinā-
šanu, lai vairāk cilvēku var atrast 
darbavietas ar labāku atalgojumu. 
Tas arī palīdzēs risināt tā dēvēto 
reemigrācijas jautājumu, jo nav 
šaubu, ka ārzemēs patlaban dzīvo 
krietni  daudz Latvijas iedzīvotā - 
ju, kuŗi tikpat labprāt dzīvotu un 
strādātu mājās, kur ir ierastā vide, 
radinieki un viss pārējais.

Protams, valsts aizsardzība ir 
būtiska, un financējums šajā jomā 
ir jāpalielina kaut vai tāpēc, ka 
Latvija joprojām ir visai tālu no 
NATO prasības - dalībvalstīm aiz-
sardzībai veltīt vismaz divus pro-
centus no kopprodukta. Taču tas 
nevar notikt, tā teikt, uz civīlie-
dzīvotāju rēķina, jo ko gan kādam 
dod labāk apbruņota armija, ja 
viņš  nevar atļauties ne apmeklēt 
ārs tu, ne nopirkt nepieciešamās 
zā    les? Ko dod plašāks atbalsts dia-
sporai, ja 1. septembrī kārtējo reizi 
ļoti daudziem valsts iedzīvo tājiem 
būs grūtības saviem bērniem no -
drošināt visu, kas ir vajadzīgs jauna 
skolas gada sākumā?

Vārdu sakot, ir mērīts vienreiz, 
bet jāatceras sensenais teiciens, 
pro ti, vajag septiņreiz nomērīt, 
pirms ķeŗas pie griešanas. Budžetā 
naudas ir un būs tik, cik tās tur ir 
un būs, bet lēmums, ko ar pieeja-
mo naudas summu darīt, - nevar 
būt mechanisks.

Kārlis Streips
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Saieta vadītāja Anna Gobze-
me-Nulle  laikam jau bija nojau-
tusi, ka Alsunga ir īstā vieta, kur 
pēc 18 gadiem viņai (šoreiz jau 
kopā ar vīru Gunti) atkal jāpulcē 
3x3 saime. Jo saiets izdevās tik 
sirsnīgs, tik latvisks, tik radošs, 
ka labāku būtu grūti iztēloties.

Vietējo atbalsts
Ik mīļu brīdi varēja just un re  -

dzēt, ka latvieši no dažādām pa -
saules valstīm te ir bijuši gaidīti. 
Par to liecināja gan ikdienā satik-
to alsundznieku smaidi un at   vēr-
tība, gan saimnieciskās rūpes, ko 
lielākoties bija uzņēmusies Alsun-
gas vidusskola savas direktores 
Lijas Baumanes vadībā, gan bēr-
nudārzs Aletas Lipsnes vadībā, 
gan kultūras nams ar Guntu Ma  -
tēviču priekšgalā. Un viscaur – 
sākot ar atklāšanu, turpinot ar 
kon certu, misi Sv. Miķeļa Alsun-
gas katoļu baznīcā, viesošanos 
Rijā utt. – bija jūtama slaveno 
Sui  tu sievu klātiene. 

Protams, par saieta dalībnieku 
vēderiem gādāja saimnieces ar 
pa   līdzēm, daudz darba bija sko-
las techniskajiem darbiniekiem 
un skolotājām, kas maiņās dežū-
rēja, lai ik brīdi varētu palīdzēt 
jebkuŗam nometniekam ar pa -
domu vai praktiski.

Latviskas ievirzes
Saieta vadītāja Anna bija gādā-

jusi par interesantu, ļoti latvis-

Suitu kultūrtelpā 3x3 jūtas kā mājās

kām nodarbēm piepildītu saturu. 
Piemēram, varēja apgūt aušanu 
ar un bez stellēm, baltos darbus, 
koka darbus, kokles spēli, latvis-
kās tradicijas, rituālus un godus, 
adatas pinumu, zīļu vainaga dari-
nāšanu, dzijas krāsošanu ar da -
bas krāsām, rotkalšanu, kerami-
ku, puzuŗu veidošanu, ādas apa -
vu šūšanu. Bezgala skaisti nobei-
guma koncertā izskatījās nomet-
nieki ar pašu šūtajiem lina krek-
liem mugurā. 

Skaists bija arī vienotības dau-
dzinājums senajā kuršu jeb Diž-
gabala kalnā, piedaloties arī vie-
tējiem ļaudīm un viesiem no 
Kul  dīgas, Kandavas un citām vie-
tām. „Stāvam netālu no kuršu se   - 
najiem apbedījumiem. Ja varētu 

ieskatīties mūsu kuršu senču acīs, 
vismaz šonedēļ mums nebūtu 
kauns – esam labas domas do   mā-
juši un labus darbus darījuši,” 
daudzinājumā sacīja archaio lo-
ģijas profesors, latviešu senvēstu-
res ievirzes vadītājs Guntis Zemītis. 

Piepildīti vakari
Ik vakaru Alsungas kultūras 

na  mā notika  kultūras program-
ma. Vienu vakaru bija tikšanās        
ar Suitu sievām, otru – 3x3 nu jau 
tradicionālais brīvais mikrofons, 
trešajā varēja noskatīties vairāk 
nekā 75 gadus vecu filmu Dzim -
tene sauc. Kāzas Alsungā (pirmā 
latviešu skaņu filma). Bija arī im -
provizācijas teātris, sportošana, 
nakts orientēšanās un, protams, 

Ja Latvijā populārā krimināl-
romānu rakstnieka Andŗa Kol-
ber ga Sirreāls gadījums nebūtu 
luga un Eņģeļu purvs nebūtu fil-
mas scēnārijs, bet ja tie būtu nule 
dzimtsarakstu nodaļā salaulājies 
pāris, šis pāris būtu sakašķējies   
un izšķīdis jau pirms nonākšanas 
laulības gultā, tas nu ir skaidrs. 
Grāmatas atšķirība no laulības 
gul  tas ir tāda, ka starp grāmatas 
vākiem, ja vien autors un izdevēji 
tā vēlas, var ievietot savā starpā 
pa  galam nesaderīgu tekstu pāri. 

Eņģeļu purvs nosaukts par 
„scē nāriju pilnmetrāžas kinofil-
mai”, kas gan nekad nav uzņem -
ta. Darbības vieta ir Kurzeme, 
laiks – 1947.gads. Nacionālie par-
tizāni cenšas izdzīvot, gaidot un  
tā i nesagaidot palīdzību no Rie-
tumiem. Padomju varas organi 
cen šas viņus iznīdēt. Trieciens 
par  tizāniem ir ziņa, ka zviedri no -
 lēmuši Padomju Savienībai izdot 
leģionārus. Kā labi zinām, stiprā-
kais tolaik uzvarēja, tāpēc, ja filma 

Nesaderīgs pāris
Andris Kolbergs, Ēņģeļu purvs. Sirreāls gadījums, apgāds „Dienas Grāmata”, 2013. g., 168 lpp.

būtu tikusi uzņemta, tā nebūtu 
kļuvusi par tādu nacionālās paš-
apziņas cēlāju, par kādiem izvēr-
tās, teiksim, Rīgas sargi vai Sap -
ņu komanda 1935. Sakāves sa  -
jūtas mazināšanai rakstnieks tā -
pēc iecerējis filmu beigt ar archīva 
materiālu no pag. gs. 90. gadu sā -
kuma, kas rādītu demonstrāciju ar 
sarkanbaltsarkanajiem karogiem 
11. novembŗa krastmalā un PSRS 
kaŗaspēka izvešanu no Latvijas.

Filmas visi būsim redzējuši dau-
dzas, tāpat būsim lasījuši grāma -
tās iespiestus lugu tekstus, taču 
grā matā iespiests filmas scēnārijs, 
vismaz latviešu kultūrvidē, ir re -
tums. Tāda scēnārija lasīšana sa  -
gādā pirmreizības prieku, liekot 
prātot, cik tipisks filmas scēnārijs 
šis Kolberga sacerējums varētu 
būt. Duŗas acīs, ka līdzās dialo-
gam sastopams ļoti detaļēts visa 
skatāmā apraksts, daudz detaļē-
tāks, nekā tas mēdz būt lugu teks-
tos, tāpēc gribas jautāt: vai tad re -
žisora izdomai nekas vairs nepa-
liks pāri? Jeb vai sīko aprakstu 
iemesls meklējams autora pamat -
darbībā ar prozas tekstiem? Lūk, 
rindkopa no skata Durbes pilī, 
kur kungs šobrīd ir ģenerālis Va -
silijs Ivanovičs:

Ikdienā ģenerālis valkā pils īpaš-
nieka ērtos, vēl pirms Pirmā pa -
saules kaŗa šūtos mājas ģērbus un 
austrumnieciskas, zeltītas čības ar 
augšup uzliektiem purngaliem, 
kam galā spalvaini pušķi. Bēdīgā 
kārtā īpašnieks ir bijis krietni ga -
ŗāks, tāpēc uzlocītās bikšu staras 
un atrotītās mīkstā mājas svārka 
piedurknes vērš ģenerāli smieklī -  
gu – sevišķi tajos brīžos, kad viņš 
kā krupis sēž aiz milzīgā rakstām-
galda ar otru tādu pašu formas 

cepuri galvā: neies tak kaut kādu 
zemāku činu dēļ pārģērbties, tomēr 
formas cepure vajadzīga, tā saru -
nu uzreiz dara oficiālu. (46. lpp.)  

Andris Kolbergs labi pazīst fil -
mu īpato dinamiku: ainām jābūt 
īsām un kontrastainām. Īsi pirms 
Durbes pils ainas ar tur skatāmo 
seno laiku godību redzam Eņģeļu 
purvā pamatīgi būvētu partizānu 
bunkuru.

Esam ieraduši Otrā pasaules ka -
ŗa laikā Latvijas territorijā cittau-
tiešiem nodarītās pārestībās vai -
notiem latviešiem statīt pretī citus 
latviešus, kas cittautiešiem palī-
dzē juši, tos glābuši. Kolbergs sa -
vu  kārt parāda, ka latviešu pret 
cit  tautiešiem izrādītā labestība ne 
vienmēr nesusi labus augļus.  Kaut 
archibīskaps Grīnbergs no nāves 
paglābis atsevišķas čigānu katē go-
rijas, tieši čigāns Sīmanis ir tas, kas 
apsola čekistiem palīdzēt atrast 
ce  ļu uz partizānu vienības „Sta-
burags” novietni.

Eņģeļu purvu labi patiks izlasīt 
cilvēkiem, kam tuvi ir temati par 
Otro pasaules kaŗu un pirmo pēc-
 kaŗa periodu Latvijā. Varasvīri fil-
mā iecerēti vismaz tikpat smiek-
līgi un briesmīgi. Partizāni savu-
kārt ir paticami cilvēki, katrs ar 
savām īpatnībām, piemēram,  
Peks is rausta valodu, un viņi nav 
nekādi ideāltipi. Kaut jauniem 
lasītājiem scēnārijs ir ar neno-
liedzamu informātīvu vērtību,     
liekas, ka ar sirdi un dvēseli to la sīs 
visīstenāk tā paaudze, kas savā 
laikā trimdā iejutās četrus ie -    
spie dumus pieredzējušajā Alfreda 
Dzi  ļuma romānā  Kurzemes sirds 
vēl dzīva (1973-1977) un vēl otrā 
romānā Kurzemīte, sērdienīte 
(1976). 

Būtu bijis lietderīgi Eņģeļu pur-
vam pievienot bibliografiskas pie-
zīmes, kas pastāstītu par laiku     
un apstākļiem, kādos scēnārijs ra -
dies. Kas to pasūtinājis? Jeb vai 
Kolbergs to būtu rakstījis „uz zila 
gaisa”, pieņemdams, ka gan jau 
filmētājs pagadīsies? Kāpēc scēnā-
rijs filmā tā i neparādījās? Vai vai-
nīgs Latvijas filmrūpnieku chro-
nis kais līdzekļu trūkums un ne -
tik šana pie pietiekamas subsidi -  
jas no valsts puses? Vai kādi, kam 
teikšana, uzskatījuši tematu par 
ne  pietiekami interesantu plašā -   
kai kinomīļu saimei? Jeb vai rakst-
nieks vainojams par kādiem trū-
ku miem scēnārija izveidē, kas ne -
atklājas šo rindu rakstītājam? – 
Ne  patīkami, ka no deviņiem kur-
sīvā vai lieliem burtiem iespies-
tiem vārdiem vācu valodā (23., 
45.) trīs ir kļūdaini.

Sirreālu gadījumu autors no -
saucis par kriminālu traģēdiju,   
bet Guntis Berelis uz grāmatas 
aizmugurējā vāka to raksturo kā 
„kārtīgu komēdiju”, kas „ieto nē  ta 
ar mūslaikiem piedienīgu melno 
humoru”. Lugas darbība noris 
mūsdienu Latvijā, kas notēlota     
kā blēdību un mantrausības pār -
ņem ta zeme. Ottis Ola, kas nupat 
iz   laists no cietuma, apved ap stūri 
ba  gāto, bet naīvo Vili. Viņš notēlo 
slimnīcas darbinieku, kas savai ie -
stādei vēlas nopirkt lielāku kvan-
tumu kartupeļu, bet, kad darījums 
jau tikpat kā nokārtots, viņš pie-
prasa, lai Vilis sastāda lūgum-
rakstu, izsakot labprātīgu vēlēša-
nos pār dot zinātniskās izpētes va- 
jadzī bām savas mirstīgās atliekas. 
Kad Vilim „tā lieta nepatīk”, Ottis 
skaid ro, ka tā ir vienīgā iespēja 
slim nīcai tikt pie kartupeļiem:

Slimnīca ir budžeta iestāde, gada 
pēdējā ceturksnī mēs visus saim-
nieciskos darījumus formējam kā 
mirstīgo atlieku pirkšanu – citos 
kontos nav naudas! Briseles rīko-
jums! Ne mums tur vairs kāda teik-
 šana, ne domāšana! Briselē muļ ķi 
nesēž, Brisele zina, ko dara! (121.)   

Sākumā luga vēl ir asprātīga 
satira par mūsdienu Latvijas ne  -
būšanām, bet tās t. s. melnais hu -
mors otrajā daļā manāmi pieaug, 
līdz  sasniedz tādu apjomu, kas 
daudziem, sevišķi vecākās paau-
dzes lasītājiem jau šķitīs sliktas 
gaumes paraugs. Lugas pēdējā ai  -
na pilna zaimu un izsmiekla, kā 
objekts ir nāve, bēres, kapi, vis-
beidzot, arī Dievs un debesis. Ne -
var rakstniekam, kas publicējas 
jau kopš 1965. gada, noliegt rutī-
nētu izdomas un izteiksmes veik-
lību, tomēr baudāmas Sirreāla 
ga  dījuma beigas varētu būt vie-
nīgi paaudzēm, kas domā, ka, pēc 
kalendāra spriežot, tām pašām 
līdz miršanai vajadzētu būt vēl 
tālu, un kas ne kārtējā skolā, nedz 
svētdienas skolā nekad nav mā -
cījušās ticības mācību. 

Abu tekstu – Eņģeļu purva  un  
Sirreāla gadījuma – varoņi (pir-
majā tekstā par bandītiem dē  -      
vē -tie partizāni, bet otrā – par 
kun g iem saukti blēži) 132. lap-
pusē uz brīdi it kā savesti kopā, 
tomēr vēl trāpīgāks kopsaucējs 
varētu būt lasītāju gūtā atziņa,      
ka par tādu Latviju, kāda notēlota 
Sirreālajā gadījumā, nebūtu bijis 
vērts cīnī ties vai iestāties ne  Eņ -
ģeļu purva partizāniem, ne Tre -
š ās atmodas laika ideālistiem. 
Skumji!

Eduards Silkalns  

danči un nīkšana.
Īpaša komanda - septiņi cilvēki - 

rūpējās par mazajiem gan Sprī-
dīšu skoliņā, gan 1/2x1/2. Vecāki 
tikmēr varēja apmeklēt savas ie -
virzes.

Ekskursijā bija iespēja  izvēlēties 
kādu no pieciem maršrutiem – 
uz Ēdoli, Jūrkalni, Pāvilostu, Uža-
vu vai Gudeniekiem. Atgriezušies 
nometnē, visi bija apmierināti ar 
redzēto, bet visjestrākie bija Uža-
vas alus darītavas apmeklētāji, 
glu ži tāpat kā tie, kas visu nedēļu 
apmeklēja Linarda Liberta vadī -
to vīna darīšanas ievirzi. Pirmo 
reizi 3x3 notika biznesa ievirze – 
to vadīja Pūres šokolādes īpaš-
nieks Aivars Žimants.

No ārzemju lektoriem Alsungā 

strādāja trīs – Māra Tupese vadīja 
ģimeņu semināru, Lilija Treima-
ne - aušanu bez stellēm, Maruta 
Voitkus-Lūkina - dievturības ie -
virzi. Nometnieki  varēja arī iegā-
dāties nesen izdoto Marutas grā-
matu Ar balto dvēselīti.

Kopumā saietā piedalījās 400 
da  lībnieku, no tiem 80 bija vietē -
jie. No ārzemēm visvairāk pār-
stāvētas bija  ASV un Krievija – 
pa 13,  Norvēģija – 9,  Luksembur-
ga – 5, Beļģija – 4, Vācija – 3, 
Zvied  rija – 2,  Kanada – 1.

Nākamvasar Latvijā notiks divi 
saieti – Rucavā no 13. līdz 20. jū  -
lijam un Smiltenē no 20. līdz 27. 
jūlijam. Vairāk informācijas būs 
www.3x3.lv.

Daiga Bitiniece

Vilku ievirzes dalībnieki nobeiguma  koncertā Alsungas pils iekšpagalmā Suitu sievas vakardziesmā

Fo
to

: A
iv

ar
s V

ēt
rā

js

Fo
to

: A
iv

ar
s V

ēt
rā

js



LAIKS 132013. ga da 10. augusts – 16. augusts

Pēc ilgas promienes svešumā, 
kur pagājuši skolas un studiju 
gadi, Jānis Freijs ar dzīvesbiedri 
Izoldi atkal ir savā tēvzemē Lat-
vijā. Pagājuši jau desmit gadi, 
kopš abi atkal elpo Latvijas gai -
su. Dzīvojot Amerikā, viņi vien-
mēr domājuši, ka vecumdienas 
no  teikti pavadīs Latvijā. Varbūt 
būtu atgriezušies krietni agrāk, 
taču Jānim Amerikā bija sava ar -
chitektūras prakse. Vajadzēja pa -
 beigt ar to saistītos darbus, no -
kārtot saistības, nomaksāt visus 
nodokļus. Un tikai tad kā brīvi 
putni viņi varēja pamest Ņu -
džersiju, lai ar visu savu iedzīvi 
pārceltos uz dzīvi Latvijā. Ieju-
tušies te esot uzreiz. Jo šī taču ir 
viņu dzimtā zeme. Īstā un vie-
nīgā. 

Vai pirms atgriešanās uz pa -
stāvīgu dzīvi jūs Latviju ap -
meklējāt bieži?

Ļoti bieži. Gadā vismaz trīs rei-
zes. Gribējās ar Latviju iepazīties 
labāk. Turklāt vajadzēja kārtot 
savulaik vecmāmiņai piederošo 
īpašumu atgūšanu. Un tas, kā zi -
nāms, ir ļoti liels, darbietilpīgs 
pro cess. Taču izdarīt to vajadzē-
ja. Tagad tur dzīvo mūsu meita 
Elizabete. Pagājušā gada oktobrī 
viņa ar savu meitu (mūsu maz-
meitu), ar visiem suņiem, ka -
ķiem un jūrascūciņām, ar visu 
iedzīvi pārcēlās uz pastāvīgu dzī-
vi Latvijā. Dzīvo tagad pati savā 
mājā Majoros. Un ir ļoti, ļoti ap -
mierināta ar savu lēmumu. 

Vai tad, kad pārcēlāties uz 
dzī vi Latvijā, bija iespēja sevi 
izteikt profesionāli? 

Atgriezies Latvijā, es aizgāju 
pen    sijā, taču nespēju sēdēt mā -
jās un nekā nedarīt. Pēc izglītī -
bas esmu architekts un arī būv-
in ženieris. Kopīgi ar vienu grā-
matvedi nodibinājām savu fir-
mu. Ar manām techniskajām zi -
nāšanām vien nebūtu pietieka -
mi. Vajadzēja cilvēku ar grāmat-
veža zināšanām, turklāt tādu, 
kam varu uzticēties. Tā kā mūsu 
firmas darbs bija saistīts ar celt-
niecību, vajadzēja sertificētu būv -
inženieri. Es biju ieguvis izglītī -
bu Amerikā. Ko darīt? Pieņemt 
darbā kādu, kuŗam ir Latvijā     
ie  gūts sertifikāts? Tas būtu diez -
gan muļķīgi. Pateicu: es pats! Sa  - 
   mācīšos visus likumus un no   kār-
tošu eksāmenu. Tā arī izdarīju. 
Pirms tam no augstskolas Ame-
rikā nācās dabūt visus attiecīgos 
dokumentus, lai pierādītu tur 
iegūto izglītību. Es ļoti, ļoti prie-
cājos, ka Latvijā uz šiem jautā-
jumiem skatās stingri. Nokārto -
ju arī mutvārdu eksāmenu. Reiz 
bija kurioza situācija. Gadus sep-
tiņdesmit piecus vecs būvinže-
nieris man vaicāja, kādēļ es sa -
vos gados vēlos šeit iegūt serti-
fikātu! Gribējās uzdot viņam lī -
dzīgu jautājumu.

 Vai Amerikā jūs savā profesijā 
daudz izdarījāt?

 Ļoti daudz esmu tur strādājis. 
Taču, manuprāt, tie bija neno-
zīmīgi darbi. Komerciāli. Tie ne -
bija, kā mēdz teikt, dvēselei. Ne -
bija tādu darbu, kuŗos varētu 
sevi izteikt, pierādīt caur izjū-
tām, caur sirdi. Toties šeit, Lat-
vijā, Nītaurē, ir manis izlolots 
na  miņš. Tik daudz šajā projektā 

Mans nams ir mana pils
Ar architektu un būvinženieri Jāni Freiju tikās Armīda Priedīte

esmu ielicis! Viss ar roku dari-
nāts. Īsts sirds darbs! Te visi jūtas 
labi.

Čaka ielā uz kāda nama ir uz -
raksts: „Mans nams ir mana 
pils.” Patīkami, ja architekts  
var tā sacīt par savu izloloto 
projektu.

 Esmu redzējis šo namu. Pilnīgi 
pareizi: mans nams ir mana pils.

 Kādi nami jūs Rīgā priecē no 
profesionālā viedokļa? 

O! Tādu ir ārkārtīgi daudz! 
Kaut vai tepat, mums līdzās, uz 
Akas un Ģertrūdes ielas stūŗa, 
pašlaik tiek renovēts architekta 
Laubes projektētais nams. Tas 
vien ir ko vērts! Nevar pat iz -
stāstīt, cik Rīgā ir daudz patiesi 
skaistu namu!

Vai šovasar Dziesmu svētkos 
bijāt? 

Tas fiziski būtu par grūtu. 
Turklāt daudz varēja skatīties te -
levīzijā. Taču gājienu gan noska-
tījāmies klātienē. Toties mūsu 
meita bija Dziesmu un deju svēt-
ku dalībniece! Tautasdejas viņa 
dejo jau sen un, pārcēlusies uz 
Lat viju, dejo joprojām. Dziesmu 
svētkos viņa piedalījās ar Jūr ma-
las deju kopu ”Taka”.

Kā jums, Latvijā dzīvojot, 
pie trūkst?

Daudzu namu kāpnēm nav 
margu, pie kā pieturēties. Tas  
ļoti apgrūtina uzkāpšanu pa kāp-
nēm. Amerikā margas ir pare-
dzētas būvlikumos. Citādi ne -
maz nav iespējams dabūt atļau -
ju un māju nodot lietošanā. Un 
dzelzceļa stacijas peroni Rīgā (un 
ne tikai)! Tas ir kā murgs! Dau-

dziem cilvēkiem (runa nav par 
jauniem, veseliem un spēcīgiem) 
grūti iekāpt vilcienā un grūti no 
tā izkāpt. Gandrīz vai jārāpjas! 
Nekur pasaulē tā nav. Visur no 
perona, bez kāpšanas pa vagona 
pakāpieniem, var iekļūt vilcienā. 
Vai kādreiz par to padomās tie, 
no kuŗiem atkarīga peronu pār-
būve?...  Mēs uz Jūrmalu brau-
cam ar vieglo automašīnu.

Vai, jūsuprāt, Latvija ļoti ame  - 
rikānizējas? Pirms desmit ga -
diem Latvijā ar ļoti lieliem pa  -
nākumiem demonstrēja do  ku-
mentālu filmu „Atrasts Ame  ri-
kā”. Tās režisors Sandris Jūra 
toreiz intervijā man sacīja, ka 
latvieši ir apsēsti ar ameri kā-
ņiem. Piekrītat?    

Ne tikai Latvija! Visa Eiropa ir 
apsēsta! Man visvairāk nepatīk, 
ka tiek sabojāta latviešu valoda, 
ko tik daudzus gadus esam cen-
tušies uzturēt. Tagad ļoti bieži 
tiek lietoti angļu vārdi. Gaužām 
reti, piemēram, var dzirdēt (un 
lasīt rakstītu) vārdu birojs. Visur 

tikai: ofiss! Tas ir visbiežāk lie -
totais no angļu valodas pata pi-
nātais vārds. Un tādu nav maz. 

Protams, arī latviešu valoda ar 
gadiem mainās. Mēs Amerikā 
runājam tā, kā savulaik bija ru  -
nāts Latvijā Ulmaņlaikos. Taču 
Amerikā dzīvojošie latvieši, ie -
braukuši Latvijā, nereti kritizē 
valodu, kāda te skan. Šeit, lūk, 
runājot nepareizi! Tā nav! Man 
nav pieņemama nemitīgā Latvi-
jas latviešu kritizēšana! Sevišķi 
tas izpaudās pirmajos neatkarī-
bas gados. Atbrauca uz Latviju 
ciemos un uzvedās ļoti pašap zi-
nīgi, gribēja visus šeit mācīt, kā 
runāt un kā dzīvot. It kā Latvijā 
visi būtu muļķi! Varu saprast, ka 
šejienes latviešiem no Amerikas 
atbraukušie latvieši toreiz bija 
līdz kaklam. Es vienmēr visiem 
saviem draugiem, kas atbrauca 
ciemos no Amerikas, teicu: „Jūs 
šeit uzvedaties tā, it kā būtu pā -
rāki! Jūs neesat pārāki!” Domā -
ju, ka tagad, divdesmit gadus 
vē  lāk, Amerikas latvieši šajā ziņā 
ir nomierinājušies. Pulkstenis 
sāk griezties uz otru pusi. Man 
vienmēr ir gribējies Amerikas 
lat viešiem sacīt, ka viņi gan visu 
ir pārņēmuši no amerikāņiem. 
Amerikas latvieši man ne reizi 
vien ir vaicājuši, kā es sadzīvoju 
ar Latvijas latviešiem.

Jūs taču tagad pats esat Lat-
vijas latvietis.

Nekad neesmu izjutis, ka še   jie-
nes - Latvijas latvieši pret mani 
būtu izturējušies kaut kā citādi 
tāpēc, ka daudzus gadus esmu 
pavadījis Amerikā. Sen jau es -
mu kopā ar Latvijas latviešiem. 
Un, kā domāju, tā runāju. Var -
būt esmu tāds jocīgāks? Jo pa   tie-
šām nesaprotu, kā cilvēki, at -
braukuši uz Latviju, var šejie-
niešus mācīt, kā runāt, ar ko ru -
nāt un kā dzīvot!  Visi, protams, 
tā nerīkojas, visi nekritizē. Es     
jau sen uzvedos kā Latvijas lat-
vietis. Un tā es jūtos labi. Visi 

2002. gada jūlijā

Mans nams ir mana pils

draugi man ir šeit, vietējie. Ne -
kādu problēmu.

Vai arī jūsu meita šeit, Lat-
vijā, ir labi iejutusies? 

Elizabete ir ļoti laimīga, ka 
pārcēlusies uz dzīvi Latvijā. Viņa 
ārkārtīgi labi šeit jūtas un ir uz 
palikšanu. Tāpat mazmeita, ku -
ŗai ir trīspadsmit gadi. Dzimusi 
Amerikā, bet jūtas un domā tā,   
it kā būtu dzimusi šeit, Latvijā. 
Viņa labi runā gan latviski, gan 
angliski. Negrib mācīties inter-
na cionālajā skolā, viņai patīk iet 
latviešu skolā. Mūsu znots paš-
laik strādā Sauda Arabijā, viņš     
ir inženieris. Arī viņš gribētu 
palikt Latvijā. Starp citu, viņš ar 
mūsu meitu laulājās baznīcā šeit, 
Latvijā. 

Lai Latvija kļūtu latviskāka, 
ar Dziesmu un deju svētkiem 
reizi piecos gados vien ir par 
maz...

Latviešiem par to ir vairāk jā -
domā. Jārūpējas. Nevajag ameri-
kānizēties! Valodā, uzvedībā, 
kul tūrā. Esmu pārliecināts, ka 
Latvija uzplauks. Esmu pilnīgi 
par to pārliecināts! 

Jums ir bijusi iespēja salī dzi-
nāt medicīnisko aprūpi Ame ri-
kā un Latvijā.

Teikšu, ka šeit ārsti ir labāki 
nekā Amerikā. Jo Amerikā me  -
di   cīnu studē ar domu kļūt stāvus 
bagātiem. Latvijā uz Medicīnas 
fakultāti iet aiz mīlestības un in  -
tereses. Latvijā ārsti ir iejutīgāki, 
cilvēciskāki. Un arī labi sava 
aroda speciālisti. Pat agrākos ga -
dos, kad šeit vēl nebija pieejama 
tāda aparātūra, kāda tagad ir 
ārstu rīcībā, ārsti veica īstus 
brīnumdarbus. Un, kā jau teicu, 
ļoti daudz nozīmē viņu patiesi 
cilvēciskā attieksme pret pacien-
tiem. Vienīgi... Veselības jomā 
valstī nav īsti kārtības. Nav viegli 
piekļūt pie ārstiem. Rajonos nav 
speciālistu vai arī tālu jābrauc 
pēc medicīniskās palīdzības. Ik 
dienu par to dzirdam. 

Veselības ministri nāk un    
iet, bet labāk nekļūst. Drīzāk – 
pre tēji.

 Ārsti diemžēl tur nav pie vai-
nas. 

 ...Mūsu saruna notika Freiju 
Rīgas centra dzīvoklī, kas, pro -
tams, pārbūvēts un iekārtots      
pēc architekta Jāņa Freija ieceres. 
Un te jau arī var sacīt: „Mans 
nams ir mana pils.” 

 Priecājos, ka mani sarunbiedri 
ir pozitīvi domājoši latvieši. Un 
galvenais - optimisti.

Jānis Freijs: “Man visvairāk nepatīk, ka tiek 
sabojāta latviešu valoda, ko tik daudzus gadus 
esam centušies uzturēt. Tagad ļoti bieži tiek lie-
toti angļu vārdi. Gaužām reti, piemēram, var 
dzirdēt (un lasīt rakstītu) vārdu “birojs”. Visur 
ti kai: “ofiss”! Tas ir visbiežāk lietotais no angļu 
valodas patapinātais vārds. Un tādu nav maz.”
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Aizvien ar dziesmu vairogu
Vēsturisks pārskats par Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām Eiropā ārpus Latvijas no 1946. līdz 1989. gadam

(Nobeigums no Nr. 29) 
Aivars Sinka

VI Eiropas Dziesmu svētki
Piedāvājums rīkot Sestos Eiro- 

pas Dziesmu svētkus Helsingborgā 
jau bija gatavs tūlīt pēc Līdsas svēt-
kiem 1982. gadā, bet starplaikā PBLA 
bija divas reizes rīkojusi dziesmu 
dienas Minsterē. Tomēr pēc septi-
ņu gadu pārtraukuma Eiropas lat-
vieši atkal paši rīkoja svētkus. Un tā 
ir sanācis, ka (līdz šim) pēdējie Ei -
ro pas latviešu Dziesmu svētki noti-
ka Zviedrijā 1989. gadā, no 30. jū -
lija līdz 2. augustam.

Gunārs Pāvuls uzņēmās rīcības 
komitejas priekšsēža amatu. Atbil-
dīgie par mūzikālo programmu 
bija Lilija Zobens, Andris Vītoliņš 
un Gunars Zvejnieks. Pāvuls pazi-
ņoja - kaut iepriekšējo septiņu ga -
du laikā notikušas divas māksli nie-
ciski bagātas PBLA rīkotas dzies-
mu dienas, šoreiz uzsvars būs tieši 
uz Eiropas latviešu mākslinieku 
devumu. 

Rīkotāji, protams, nebūtu varē-
juši zināt, cik ļoti Latvija mainīsies 
īsā laika posmā starp LAK EC lē -
mumu rīkot svētkus 1987. gada 
ok   tobrī un svētku atklāšanu. Svētki 
notika vēstures posmā starp Tautas 
frontes rīkoto masu manifestāciju 
Daugavmalā 1989. gada martā un 
LPSR Augstākās Padomes lēmumu 
1990 g. 15. februārī atjaunot Latvi-
jas valstisko suverēnitāti. Ska  to ties 
atpakaļ, varētu likties, ka šis mo -
ments bijis tikai pāris soļu pirms 
brī vības atgūšanas, taču tolaik ne -
maz tā nešķita. Līdz VI. Dziesmu 
svētkiem vēl nebija īstenojies neat-
karīgas valsts atgūšanas sapnis, bet 
svētku saime tomēr varēja priecā-
ties par to, ka Latvijas koŗi, māksli-

nieki un skatītāji varēja vienoties 
kopīgā dziesmā ar to tautas daļu, 
kas bija palikusi dzelzs priekškara 
rietumu pusē. 

Iepriekšējā nedēļā, no 23. līdz 28. 
jūlijam, notika polītiski nozīmīgais 
8. Vispasaules latviešu jaunatnes 
kongress Somijā. Kongresā pieda-
lījās arī liela grupa jauniešu no Lat-
 vijas. Dziesmu svētku atklāšana 
bija saskaņota ar 8. Vispasaules 
latviešu jaunatnes kongresa nobei-
gumu Somijā.

Atklāšanas sarīkojumu 30. jūlijā 
Helsingborgas pilsētas namā ieva-
dīja LAK EC priekšsēdis Jānis 
Ranka, aicinot uz brīdi aizmirst ik -
dienas rūpes un kopīgi iedzīvoties 
svētkos kā mūsu „tautas gara pa -

rādē”. Ranka sacīja: “Lai svešumā 
un okupācijā pastāvētu, lai šīs divas 
nelaimes izdzīvotu, ir nepiecie -
šams gandrīz vai pārlaicīgs spēks 
un gudrība.” Svētkos apsveica arī 
Zviedru valdības pārstāve, latviete 
Laila Freivalde. Atklāšanas kon-
certa mūzikālo daļu veltīja kom-
ponistam Jānim Mediņam, kuŗam 
tuvojās 100 gadu dzimšanas a t-
cere. 

Kuplo 338 balsu kopkori bagā-
tināja Latvijas koŗi: Latvijas Uni-
versitātes „Juventus” un kamerko-
ris „Lauda” (diriģenti Juris un Uldis 
Kokari). Starp virsdiriģentiem ai -
cināja Juri Kļaviņu, koŗa „Juven-
tus” galveno diriģentu. Atskaņoja 
Jāņa Mediņa kantātes „Dievgalda 
liturģija” pirmatsakaņojumu. Dzie-
dāja: „Lauda” un koris „Dūdas” no 

Vācijas, diriģents Marks Opeskins. 
Folkloristu vidū bija divi Latvijas 
ansambļi: brāļi Muktupāveli un 
folkloras ansamblis “Senleja”. Rok-
vakarā brīvā dabā uzstājās ne tikai 
trimdas „Ludvigs dzird”, Pāvils Jo -
hansons un „Skandals”, bet arī Lat-
vijā ļoti pazīstamie ansambļi: „Re -
mix”, „Jauns Mēness” un „Jum- 
p rava”. Koncertā “Seši latviešu 
skaņ raži” spēlēja ne vien trimdas 
un pirmskaŗa Latvijas komponistu 
darbus (piemēram, Londonā dzī-
vojošā Eduarda Šēnfelda kompo-
zicijas), bet arī Romualda Kalsona 
skaņdarbus. Dzejas rītā uzstājās 
seši Zviedrijas latviešu dzejnieki 
(ieskaitot Veroniku Strēlerti) un 
divi Latvijas dzejnieki (Uldis Bēr-

ziņš un Māra Zālīte). Teātŗa izrādes 
sniedza aktieŗu trupas no Minste-
res, Stokholmas un Rīgas.

Par svētkiem Jānis Andrups Brī-
vās Latvijas slejās rakstīja: „Tikša-
nās Helsingborgā 6. Eiropas lat -
viešu Dziesmu svētkos apvāršņa 
ziņā bija plašāka nekā jebkad ag -
rāk. Pirmo reizi trimdā satikās tēv-
zemes koŗi ar trimdas dziesmu 
tal ciniekiem, šķirtie brāļi un māsas 
pēc 45 atšķirtības gadiem sastapās 
svētku saimē un sajuta, ka viņus 
īstenībā nešķiŗ varmācīgi novilktās 
robežas vai uzspiestie svešu varu 
zīmogi, bet dziļi vieno savas tēv ze-
mes, savas tautas un valsts nākotnes 
likteņi. Tā bija brīnišķa tikšanās 
kopīgu mērķu un sirdīs izjusta 
zvēresta zīmē.”

Jau gadu vēlāk trimdas koŗi, 

ansambļi un diriģenti varēja pie-
dalīties 20. Vispārējos Dziesmu 
svētkos Rīgā. Jānas Jērumas-Grīn-
bergas aprakstītais „Dziesmu svēt-
ku karuselis” joprojām griezās un 
atkal uzņēma apgriezienus.

Svešumā satiekas tauta Brīvības 
dziesmā; Dziesmota tikšanās ļauta - 
Vienības liesmā...” (Alberts Spoģis 
Dziesmu Svētku Vadonī).

***
Tauta briesmās, 
tauta dziesmās

Šajā rakstā nav pieticis vietas pie-
minēt visus koncertu un sarīko-
jumu veidus aprakstītajos dziesmu 
svētkos un dziesmu dienās. Svētkos 
satikās un atsevišķus sarīkojumus 

izkārtoja gaidas un skauti, polītis-
kās partijas, korporācijas, juristi, 
zobārsti un ārsti, jaunieši, ģimna-
zisti un vēl, un vēl. Notika gājieni, 
demonstrācijas, uzstāšanās ārzem-
niekiem, pat ielu koncerti. Tauta 
satikās, svinēja un dziedāja. Nav arī 
bijis vietas pieminēt visus varoņus: 
māksliniekus un rīkotājus, kuŗi 
pašaizliedzīgi un bez atalgojuma 
padarīja to visu iespējamu. 

Eiropas dziesmu dienas un dzies-
mu svētkus raksturoja gluži vien-
kārša vēlme sanākt kopā apstāk -
ļos, kad tauta bija izkaisīta pa visu 
pasauli un tās nākotne bija zem 
jautājuma zīmes. Svētku vērtību 
pa  stiprināja uzsvars, ko rīkotāji     
un mākslinieki lika ne tikai uz    
koncertiem un izrādēm, bet arī uz 
jaunu latviešu kultūras mantoju -
ma radīšanu. Tas viss, protams, bija 
daļa no cīņas lai latviešu tauta un 
kultūra izdzīvotu. Jānis Andrups 
Brīvā Latvijā 1989. gada augustā 
aprakstīja šo motīvāciju: „Pati lie-
lākā un svarīgākā pulcēšanās trim-
dā ir Dziesmu svētki. Tie liek at -
balsoties katra garīgi modra latvie-
ša sirdī kādam zvanam, kas dun  
no neredzamas svētnīcas torņa un 
sasauc mūs visus kopā. Tautai, kas 
iedzīta tik apdraudētās likteņa 
spīlēs kā latvieši, ir svarīgi pulcē -
ties, lai apzinātu savas aizstāvamās 
robežas, savu spēku un draudīgās 
briesmas. Šāda tikšanās vajadzīga 
ne tikai priekam, bet vairāk gan 
likteņa draudu pārspēšanai.”

No 1946. gada „dīpīšu” laikiem 
līdz pat 1989. gadam latvju tautai 
draudēja eksistenciālas briesmas, 
un dziesmu svētki tai palīdzēja 
izdzīvot. 1999. gadā, desmit gadus 
pēc Helsingborgas svētkiem, to 
rīkotājs Gunārs Pāvuls Brīvās Lat-
vijas slejās rakstīja: „Paliksim ticībā, 
ka nekad nerīkosim 7. Eiropas 
latviešu dziesmu svētkus.” Ar to 

viņš pauda cerību, lai latvieši nekad 
vairs nebūtu bēgļu tauta. 

Taču laiki mainās un maināmies 
arī mēs. Tagad, neatkarības apstāk-
ļos, desmitā daļa tautas mīt ārze-
mēs un, dzīvodama ārzemēs, va -
rētu arī pazust. Vai droši varam 
teikt, ka tauta nav briesmās un ka 
arī turpmāk nebūs derīgs dziesmu 
vairogs?

....rūpēsimies par to, lai tie, kas nāks 
pēc mums, arī par mūsu laikmetu 
varētu sacīt: „Tautu izglāba dziesmu 
gars!”  (Vaira Vīķe-Freiberga).

Avoti:
Jaunā Gaita (vairāki nr.) 
Latvju Mūzika (vairāki nr.)
Londonas Avīze (vairāki nr. – pie eja mi  

www.periodika.lv)
Brīvā Latvija (vairāki nr. – pie ejami  

www.periodika.lv) arī  www.brivalatvija.lv
Lielbritanijas Latviešu doku men tācijas 

centrs un archīvs 
Valentīna Bērzkalna grāmata – „Lat  viešu 

dziesmu svētki trimdā” (1946-1965)
Bīskapes Jānas Jērumas-Grīn ber gas   

vēl nepublicēts raksts „Anglijas latviešu 
dzies  mu dienas no 1949. līdz 1986. ga -
dam” (domāts grāmatai „Latvieši Liel-
britanijā”)

Tīmekļa vietne: „DP Albums” http://
www.dpalbums.lv/ 

Dienas intervija ar Jāni Muchku – 
1997. gada 24. maijā – „Kā latvieši Got -
landē taisīja tiltu”

ELJAs Informācija: 97. nr.
Alberta Spoģa grāmata – „Minsteres 

Latviešu Ģimnazija izdzīvoja”
Intervija ar Annu Muchku tīmekļa 

viet  nē: „Latvijas ļaudis – virtuālā encik-
lo  pēdija” http://gramata21.vip.lv/oldda-
ta/users/muhka_anna/p1.html?l  an -
guage=lv 

Virtuālā enciklopēdija „Latvijas ļaudis” 
www.latvijaslaudis.lv 

Universitas Nr. 60, publicēts 1987. gada 
rudenī

Rīcības komitejas priekšsēdis Gunārs Pāvuls ar Latviešu izcelsmes 
Zviedrijas valdības pārstāvi Lailu Freivaldi. Freivalde svētku laikā 
bija tieslietu ministre, bet vēlāk kļuva arī par ārlietu ministri

Lilija Zobens diriģē kopkori

Koris “Juventus” brīvdabas koncertā
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P A  R Ī G A S  V Ē S T U R E S  T A K Ā M

Pētergailis tiek pacelts torņa smailē. 1970. gada 21. augusts

Par Pēteŗa Saulīša ielu
2004. gadā Grēcinieku ielā 11a 

(līdzās Sv. Pēteŗa baznīcai) tika 
uzcelts biroju un dzīvokļu nams 
(arch. E. Treimanis), un abpus 
ēkas starp Grēcinieku ielu un 
Pē teŗbaznīcas ielu izveidojās di  -
vas jaunas bezvārda ieliņas. Vie  -
na, kas tuvāk Pēteŗa baznīcas 
tornim, ir apm. 20 soļu (apm. 
17m) gaŗa, otra - iepretī Pēteŗa 
baznīcas dienvidu ieejai altāŗ da - 
ļā - apm. 25 soļus (apm. 21 m) g a  ŗa. 
Abās ieliņās nav adrešu, un tām 
joprojām nav arī nosaukumu.

 Pirms vairākiem gadiem man 
radās doma, ka bezvārda ieliņu, 
pa kuŗu no Grēcinieku ielas labi 
redzams atjaunotais Pēteŗa baz-
nīca tornis (starp ēkām Grēci-
nieku ielā 11 un 11a), būtu labi 
un taisnīgi nosaukt par Pēteŗa 
Saulīša ielu, jo architekts Pēteris 
Saulītis (1910-2000) bija tas, pēc 
kuŗa projekta tika rekonstruēta 
kaŗā sagrautā Sv. Pēteŗa baznīca, 
un tieši viņš, atkārtojot senu tra-
diciju, 1970. gada 21. augustā iz -
dzēra kausu šampanieša, sēžot 
uzstādītā gaiļa mugurā baznīcas 
torņa smailē (104 m augstumā!). 
Daudziem rīdziniekiem un arī 
man tas bija saviļņojošs brīdis. 
Tūdaļ pēc tam vējrādi - gaili pa  -
cēla līdz projektētajam 123,25 m 
augstumam. Sv. Pēteŗa baznīcas 
rekonstrukcijas projekts (1954, 
1967-1970, līdzautors arch. G. Zir   - 
nis) un baznīcas unikālā torņa 
veidojums bija architekta P. Sau-
līša galvenais darbs. 

 Pēteris Saulītis ( 1910.13.08.- 
2000.06.06.) studējis LU Archi-
tek tūras fakultātē (1933-1950) 
pie arch. P. Kundziņa un arch.     
S. Antonova. Līdztekus studijām 
strādājis Rīgas pilsētas būvvaldē 
par techniķi (1936-1940), Piemi-
nekļu valdē - kaŗā nopostīto ar  -
chi tektūras pieminekļu apzinā-
šanā (1941). Pēc kaŗa strādājis 
Kultūras pieminekļu restaurā ci-
jas projektēšanas kantorī (1952-
1986, līdz 1970. g. vec. arch.). Iz    - 
strādājis restaurācijas projektu 
architektūras pieminekļiem     
„Trīs brāļi” Rīgā, Mazā Pils ielā 
17,19,21 (1954-1957), Brāļu kapu 
plānojumam un kapličai pie ie -
ejas no Varoņu ielas (1958). 

 Mūža nogalē - 1996. gadā pēc 
Saulīša projekta (sadarbībā ar 
arch. I. Maurāni) tapusi Sv. Pēteŗa 
baznīcas koka kancele (agrāko 
vācu draudzes pārstāvju dāvinā-
jums baznīcai). Esmu pārlieci-
nāts, ka architekts Pēteris Saulītis 
ar savu mūža darbu Latvijas un 
Rīgas kultūras pieminekļu un it 
īpaši Sv. Pēteŗa baznīcas atjau - 
no šanā būtu pelnījis šādu godu 
un piemiņu – Pēteŗa Saulīša ielu 
Vec rīgā pie Sv. Pēteŗa baznīcas. 

***
Par Albrechta Dīrera ielu
Otrai bezvārda ieliņai pie Sv. 

Pē  teŗa baznīcas (starp ēkām Grē-
 cinieku ielā 11a un 9), kas ir ne -
daudz gaŗāka par iepriekš ap  -
rakstīto, derētu dot Albrechta 
Dīrera vārdu. Albrechts Dīrers 
(Albrecht Dürer, 1471.21.05.-
1528.06.06.) ir pasaulslavens vā -

Viņi ir to pelnījuši!
Par latviešu architekta Pēteŗa Saulīša un vācu renesanses mākslinieka Albrechta Dīrera ielu Vecrīgā

cu renesanses gleznotājs, gra -
vieris, tēlnieks, architekts un 
izgudrotājs.

Plašākai sabiedrībai varbūt ma- 
   zāk zināmi Albrechta Dīrera sa-
kari ar Rīgu. Par tiem savā 1931. 
gada publikācijā Untersuch ungen 
zur Lebensgeschichte Dür ers („Iz- 
meklējumi Dīrera dzīves stāstā”, 
Herdera biedrības un Her dera 
institūta Rīgā Rakstu ce  turtais 
sējums Nr.1, G. Loffle ra izdev-
niecība un grāmattirgo tava Rīgā, 
1931.g.) atgādinājis erudītais Rī- 
gas vācbaltu vēstur nieks, Rīgas 
pilsētas bibliotēkas ilggadējais 
(1904-1914) direktors Dr. h.c. 
Nikolajs Bušs (Nicolaus Busch, 
1864.13.07.-1933.13.10.).

Četrdesmit gadus vēlāk – 1971. 
gadā – vēsturnieks un izcilais Rī -
gas pētnieks, bij. Rīgas pilsētas 
bibliotēkas (Rātsnamā) bibliotē-
kārs (1939- 1941), tolaik Rīgas 
Galvenās architektūras plānoša-
nas pārvaldes Rīgas Pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vēstur-
nieks un archīvārs Aleksandrs 
Jansons (1916.29.06.-1991.14. 09.) 
par Dīrera sakariem ar Livoniju 
(Vidzemi) un Rīgu atgādināja 
publikācijā „Pa Dīrera pēdām 
Rīgā” (Karogs, 1971.g., Nr.11).   
Es tolaik biju jauns A. Jansona 
darbabiedrs un māceklis - 
palīgs.

Abi vēsturnieki – N. Bušs un 
A. Jansons ar vēstures faktiem 
pamato pieņēmumu, ka laikā no 
1522. gada augusta līdz 1524. ga -
da svētbilžu grautiņiem Sv. Pē -
teŗa baznīcas Sv. Marijas kapellu 
rotājusi slavenā Nirnbergas meis-
tara Albrechta Dīrera gleznota 
altāŗglezna, kuŗā par Sv. Marijas 
pavadonēm Sv. Annu, Sv. Apolo-
niju, Sv. Agnesi, Sv. Doroteju un 
Sv. Barbaru attēlotas konkrētas 
personas - rīdzinieces ar altāŗ-
gleznā attēloto svēto vārdiem no 
bagāto un dižciltīgo rīdzinieku 
Višu, Meiju un Kampenhauze -
nu ģimenēm, kuŗām vairākus 
gadu desmitus piederēja patro-
nāta tiesības pār Sv. Marijas ka -
pellu Sv. Pēteŗa baznīcā. Abu 
vēsturnieku ieskatā ir ļoti liela 
iespēja, ka no 1521. gada beigām 
līdz 1522. gada sākumam A. Dī   - 

rers uzturējies Rīgā. Nirnbergā 
tolaik plosījies mēris. Nirnbergu 
un Rīgu saistīja dzīvi tirdzniecī-
bas sakari, un, kā liecina veci do   - 
kumenti un ceļojumu apraksti, 
no Nirnbergas līdz Rīgai, mai -
not zirgus, varēja nokļūt apmē-
ram mēneša laikā un pat ātrāk. 
Vēsturnieks A. Jansons raksta: 
„Ja Dīrers izgatavojis ne tikai uz -
metumus, bet tiešām kapellas 
vajadzībām nobeidzis altāŗa glez-
nu, tad tā gājusi bojā 1524. ga -     
dā (martā vai augustā ?  - G. A.), 
svētbilžu grautiņu laikā. Toreiz 
tās izveda uz Kubes kalnu (apm. 
tag. Mākslas akadēmijas rajonā) 
un sadedzināja sārtā.” (Kubes 
kalns, arī Jēkaba, Senais vai Rīgas 
kalns, kas 11. gs. sākumā bijis 
vendu dzīvesvieta, norakts pakā-
peniski, ar pārtraukumiem 88 
gadu laikā, sākot no 1697. līdz  
16 99. gadam un nobeidzot no 
1784. līdz 1785. gadam – G. A.).

Dīrera rokai pieder arī vecākie 
zināmie kolorētie spalvas zīmē-
jumi, kuŗos attēlotas grezni tēr-

pušās vidzemnieces, kas ilgu lai-
ku nepareizi atšifrētas kā islan-
dietes, jo 1521. gadā Dīrera 
rakstīto vāciski gotisko seno Vid-
zemes nosaukumu Eifland vai 
Eiffland vairākas paaudzes pēc 
tam nepareizi izlasījušas un sa -
pratušas kā Eisland, Eissland -  
tas ir, Islande (arī Karoga pub-
likācijā ir kļūda - f un ff nomainīti 
ar s un ss, ko autors A. Jansons 
izlaboja ar savu roku).

Savas publikācijas nobeigumā 
A. Jansons rezumē: „Līdz ar to 
ļoti interesantā Nikolaja Buša 
hipoteze par Albrechta Dīrera 
Rī   gas braucienu un viņa dari-

nāto altāŗgleznu Pēteŗa baznīcai 
paliek neatspēkota.”

Pat ja šī izcilo Rīgas pētnieku 
un vēsturnieku pamatotā hipo-
teze tiktu atspēkota (kas līdz šim 
nav noticis) un izrādītos, ka tā ir 
tikai skaista leģenda, manuprāt, 
bezvārda ieliņa pret Sv. Pēteŗa 
baznīcas dienvidu ieeju tās altāŗ-
daļā būtu pelnījusi nest dižā vā -
cu renesanses mākslinieka Al -
brechta Dīrera vārdu, jo arī skais-
 ta leģenda dara dzīvi bagātāku.

Interesants fakts – reformācijas 
laikā bija ieliņa iepretim Sv. Pē -
teŗa baznīcas agrākajai dien - 
vidu ieejai (kādas blakusdurvis 

dienvidjomā „iepretim rātes so -
liem”, kuŗas pēc 1458. gada aiz-
mūrētas. (P. Kampe, „Rīgas Sv. 
Pē   teŗa baznīcas būvvēsture”, 
Senatne un Māksla, 1939. gada 
III.) Ieliņa un aizmūrētās baz-
nīcas durvis atradās iepretī Sv. 
Marijas kapellai ar vēlāko Al -
brechta Dīrera gleznoto altāŗ-
glez nu. Šobrīd agrākās ieliņas 
vietu (tā tur bija vēl līdz 1941. 
gadam) atgādina un iezīmē spe-
ciāli, ar gudru ziņu veidots stik-
lots ierāvums ēkas Grēcinieku 
ielā 11a fasādes vidusdaļā (pal-
dies arhitektam E. Treimanim!).

Sagaidot 2014. – Rīgas kā Ei -
ropas kultūras galvaspilsētas ga -
du, iespējamā Albrechta Dīrera 
iela pie Sv. Pēteŗa baznīcas at  -
gādinātu Rīgas gadsimtiem se -
nās saites ar Eiropas kultūru.

Meklēsim rakstos!
Gunārs Armans,

Rīgas pētnieks

P. S. Šo laikraksta numuru 
redak cija nosūta Rīgas pilsētas 
galvam Nilam Ušakovam un 
Rīga 2014 birojam.

Varbūt šo ieliņu Rīgā netālu no mūsu “Radiem un draugiem” 
sauksies Pēteŗa Saulīša iela? Attēlā raksta autors Gunārs Armans
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 29) 
atrisinājums 

Līmeniski. 7. Korvetes. 8. 
Apol lons. 10. Krēta. 11. Sakas.   
12. Diletants. 16. Pārdot. 19. Skā-
las. 20. Krāsnis. 21. Kaŗot. 22. 
Lā  pas. 23. Užava. 24. Etīde. 25. 
Atkal. 28. Traps. 30. Etalons. 31. 
Skauti. 32. Ūnijas. 36. Periskops. 
40. Ķilda. 41. Peles. 42. Sentence. 
43. Tuksneši. 

Stateniski.  1. Krīts. 2. Stiķis. 3. 
Esene. 4. Ganga. 5. Torīts. 6. Ko  -
jas. 7. Karavāna. 9. Sjangana. 13. 
Talsi. 14. Postulāts. 15. Skeletons. 
17. Kravate. 18. Piltene. 26. Teke-
rijs. 27. Plāns. 29. Pravieši. 33. 
Ve  rona. 34. Optika. 35. Ūdens. 
37. Indes. 38. Korts. 39. Tezes.                

Līmeniski. 3. Hortenziju dzim-
tas krūms ar baltiem, smaržīgiem 
ziediem. 9. Auklēt, kopt.10. Kāj-
celiņi. 11. Likt, lai dodas. 12. Slik-
 ta slava. 13. Pils Rundāles nova-
dā. 16. Neliels tāss trauks ar vāku. 
17. Mākslas darba pirmuzme-
tums. 21. Viegls audums, ko lieto 
medicīnā. 23. Saldūdens zivs. 24. 
Iztērēt (naudu); publicēt (grā  ma-
tu). 25. Sievietes vārds (okt.).     

26. Sievietes vārds (janv.). 27. 
Greznumlietas. 29. Dziļa prieka 
izjūta. 30. Upe Kurzemē. 31. Žogs. 
32. Svinīga rakstura dzejoļi. 37. 
Debesspuse. 39. Īsa piebilde. 40. 
Portatīvs ģeodēzijas instruments. 
41. Tāds, kam žēl (ko) tērēt. 42. 
Pēc nopļaušanas ataugusi zāle. 
43. Kaņepju dzimtas augi.

Stateniski. 1. Ģeometriski ķer-
meņi. 2. Angļu gaŗuma mērvie-

nība. 4. Mākslinieku grupas. 5. 
Termins šacha spēlē. 6. Noskriet, 
nodzīt; notriekt. 7. Karpu dzim-
tas saldūdens zivs. 8. Zvaigzne,  
ap kuŗu riņķo Zeme. 14. Neti  ku-
mīgs. 15. Ķēniņdēls. 16. Ēkas, 
bū  ves. 18. Sēras, melancholija. 
19. Bruņotie spēki. 20. Kamanas. 
22. Šūšanas piederums. 27. Nā -
kamība. 28. Savstarpēja sagrūša-
nās. 33. Par naudu iegūt savā 
īpa šumā. 34. Sena šķidruma mēr-
vienība. 35. Dzelzceļa pietura 
Gulbenes novadā. 36. Mācību ie -
stāde. 38. Mazs zīdītāju dzimtas 
grauzējs. 

Ministru prezidenta Valža Dombrovska Pateicības rakstu pēc 
centrālizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas saņēma 1304 vidusskolu 
absolventi. Par teicamām sekmēm mācībās, godalgotām vietām zināt nis -
ki pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu olimpadās. 
Latvijas skolās vidējo izglītību ieguva 11 941 jaunietis. 

Ministru kabinets jūlija beigās piešķīra 1 281 506 latus pašvaldībām 
pavasaŗa plūdu seku kompensēšanai no līdzekļiem neparedzētiem ga  -
dī j umiem. Vislielākā kompensācija – 198 433 lati paredzēti Daugavpilij. 
Nodarīto zaudējumu kopējais apmērs gan ir 324 907 lati, no kuŗiem          
12 300 lati bija nepieciešami ceļiem, 234 000 – dambja stiprināšanai,         
21 000 – territoriju sakārtošanai.

Rēzeknes dziedātāji, dejotāji, amatnieki, mākslinieki un sportisti  
20. - 27. jūlijā piedalījās Eiropas tautu festivālā Luksemburgas pilsētā 
Šiflanžā (Schifflange). Festivāls  katru gadu notiek citā valstī, 2008. gadā – 
Rēzeknē. Šoreiz  dalībnieki sabraukuši no 15 Eiropas valstīm. Rēzeknieši 
uzstājās vairākos koncertos, piedalījās izstādē gadatirgū, dažādos kon-
kursos un sacensībās. 

Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku 20 darbinieki piedalījās 
divu dienu starptautiskajā mācību seminārā „Bērnu lasīšanas intereses 
un perspektīvas. Bērnu psīcholoģija” Zarasos (Lietuvā). Viņi iepazinās ar 
bērnu lasīšanas veicināšanas aktīvitātēm un tradicijām Lietuvā, kā arī 
apskatīja Lietuvas galvaspilsētas Viļņas modernās bibliotēkas, kas strādā 
ar visjaunākajām informācijas technoloģijām.

Latvijas Pasts jūlija beigās svinīgos apstākļos apzīmogoja izcilā 
latviešu komponista Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienai veltītu 
aploksni. Tā izdota 1000 eksemplāros. Aploksni var nopirkt kopā ar 
past marku - Jāzeps Vītols un viņa skolnieki, kas izdota 2012. gadā.                  
J. Vītola (1863 - 1948) pūrā ir 100 solo dziesmu, 100 koŗa dziesmu 
(„Gaismas pils”, „Beverīnas dziedonis”) un 300 tautasdziesmu apdares.

Saukas pagastā, komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās 
„Lejas Arendzāni”, notika grāmatas „Arvīds Žilinskis. Melnkaķītis balt-
ķepītis. Dziesmas bērniem balsij ar klavierēm” atvēršana. Par kompo  -
nista dzīvi un daiļradi atmiņās dalījās viņa dēls Valts Žilinskis, bet mū -
zikas priekšnesumus bija sagatavojuši Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzi -  
kas skolas audzēkņi. Taā bija ieskaņa A. Žilinska 110. dzimšanas dienai, 
ko svinēs 2015. gada 31. martā.

Rēzeknē 2. - 4. augustaā svinēja Pilsētas svētkus „Dzīve kā kino…”, 
jo tie savijās kopā ar Starptautisko Baltijas jūras reģiona valstu īsfilmu 
festivālu OPEN PLACE. Notika arī Starptautisks laikmetīgās mākslas     
un mūzikas festivāls SEVEN HILLS FEST, pulcējot dalībniekus no 
Gruzijas, Italijas, Beļģijas, Grieķijas, Krievijas, Čechijas, Spānijas un Vā  -
cijas. Savu kārt Rēzeknes pilskalnā bija iespējams izbaudīt viduslaiku 
noskaņas,-  Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas vēstures rekon- 
s trukcijas klubi demonstrēja viduslaiku kaŗotāju cīņas un ieročus.

Apgāda „Neputns” serijā Mākslas pieminekļi Latvijā iznākusi Dr.
art. Rūtas Kaminskas un Anitas Bisteres grāmata „Sakrālās architektūras 
un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā”. Grāmatā aplūkoti       
28 dievnami - Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu Bazilika, Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu baz-
nīca, Kostigovas (Kostigu) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un ci -
tas sakrālās architektūras celtnes un daudzveidīgie sakrālās mākslas 
paraugi. 

Līgatnē 10. augustā notiks 2. Latvijas Papīra svētki, kuŗu laikā varēs 
apmeklēt arī valsts papīrrūpniecības leģendu – Līgatnes papīrfabriku,      
kur papīru ražo jau gandrīz 200 gadus. Līgatnes Kultūras namā atklās 
izstādi „Papīrs ar 9 dzīvībām”, kuŗā būs sakopoti ražotā papīra paraugi    
no papīrfabrikas archīva, kā arī no privātajām kollekcijām.

Krāslavas novada četros ezeros ielaisti 13 000 līdaku mazuļi: Krās-
lavas pagasta Zirga ezerā - 3000, Indras pagasta Gaŗrajā ezerā - 5000, 
Bal tajā ezerā - 3000, bet Robežnieku pagasta Lielajā Gusena ezerā - 2000 
līdaciņu. Darbs veikts  novada domes sadarbībā ar zivju audzētavu          
SIA „Rūja”. Kopējās izmaksas ir Ls 2999, kur 90% financēja Zivju fonds, 
bet pārējo sedza no novada budžeta.

Sēlijas virsmežniecības objektos Zalves pagastā un Mentā atjaunoti 
divi mežu ugunsdrošības novērošanas torņi 34 – 36,6 m augstumā. Ierī-
kotas mūsdienīgas informācijas technoloģijas iekārtas.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Augustā visu kristiešu ceļi ved 
uz Starptautisko svētvietu - Ag  -
lo nas Vissvētākās Jaunavas Ma -
ri jas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baziliku. Jau 27. jūlijā uz 
Aglonu devās svētceļnieku gru-
pas no Latvijas tālākiem punk-
tiem – Liepājas un Ventspils. 
Vai rāk nekā divu nedēļu laikā 
viņi mēros aptuveni 450 kilo-
metrus, Aglonu sasniedzot 13. 
augustā. 

Aglonas Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas Ro  -
mas katoļu bazilika ir nozīmīgs 
Latvijas katoļu reliģisks centrs. 
Div simt gadu jubilejā pēc titula 
„Aglonas bazilika” iegūšanas un 
Ro  mas pāvesta Jāņa Pāvila II vi  -
zītes 1993. gada septembrī bazi li-
ka kļuvusi par Starptautisku svēt-
vietu, kas 15. augustā Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uz ņem-
šanas svētkos pulcina gandrīz      
300 000 svētceļnieku no Latvijas 
un ārvalstīm.

Liepājas svētceļniekus uz Aglo-
nas baziliku jau 11 gadus vada Aiz-
putes, Vecpils, Pāvilostas un Skrun-
das draudžu prāvests, Lie pājas die-
cēzes jauniešu kapellāns Ma riušs 
Kempa. Maršruts ir ne  mainīgs: 
Lie pāja-Gavieze-Asīte-Nīgrande-
Grīvaiši-Auce-Mež ma  lieši-Eleja-
Bauska-Skaistkalne-Darbnīcas-
Nereta-Aknīste-Be  b rene-Nīcgale-
Kalupe-Višķi-Ag  lona.

„Šo gadu laikā Liepājas grupa 
svētceļojuma laikā iepazinusi dau-
dzus laipnus un izpalīdzīgus cil-
vēkus. Viņi katru gadu jau ierastā 
datumā sagaida mūs. Svētceļoju-
ma gaitā daudz laika veltām lūg-
šanām un garīgām pārdomām. 

Kristiešu ceļi – uz Aglonu
Kājāmgājēju, nūjotāju un riteņbraucēju svētceļnieku grupas dodas uz Aglonu

Brīdis, kad pēc grūtā divu nedēļu 
ceļa parādās Aglonas bazilikas 
tor ņu smailes, ir ļoti emocionāls, 
un daudzu svētceļnieku acīs no 
saviļņojuma sariešas asaras,” stāsta 
Mariušs Kempa.

 Svētceļojumā uz Aglonu dodas 
ne tikai kājāmgājēji, bet arī ar 
velosipēdiem un autostopiem. Šo -
gad pirmo reizi Rīgas kristieši 
rokās ņems arī nūjas, dosies nū  -
jojot. Lai līdz tam visi varētu saga-
tavoties gaŗajam svētceļojumam 
uz Aglonu, brīvdienās visi bija 
aicināti piedalīties nūjošanas tre-
niņos Mežaparkā. Nūjotāji no Rī -
gas ceļā devās 4. augustā, viņus 
vada izdevējs un nūjošanas trene-
ris Pēteris Aglonietis sadarbībā ar 
Latvijas Tautas sporta asociāciju. 
Katru dienu nolēmuši pievārēt     

32 kilometrus. 
Savukārt „Radio Jelgava” sa -

darbībā ar Tallinas katoļu draudzi 
rīko autostopētāju svētceļojumu 
uz Aglonu. Starts dots 8. augustā. 
Tas notiek divās klasēs: profe sio-
nāļu un iesācēju. Profesionālie sto-
pētāji ar autostopiem veiks marš-
rutu Tallina–Rīga–Jēkabpils-Līvā-
ni–Aglona, bet iesācēji ceļā dosies 
no Rīgas. Aglonu plāno sasniegt 
10. augusta vakarā. Līdz Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas debesīs uz -
ņemšanas svētkiem 15. augustā 
autostopotāji nolēmuši piedalīties 
Aglonas uzpošanas darbos.

Bet Talsu, Kandavas, Rojas un 
Dundagas draudžu prāvests Toms 
Priedoliņš rīko svētceļojumu no 
Kolkas ar velosipēdiem. Katru 
die nu nobraucot ap 70 kilomet -

Aglonas Romas katoļu bazilika ir Starptautisks katoļu reliģisks 
centrs, kas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
svētkos 15. augustā pulcē tūkstošiem svētceļnieku

ru, Aglonu viņi cer sasniegt 13. 
au   gustā.

Katoliskā Baznīca šogad visā 
pasaulē svin Ticības gadu, tāpēc 
svētceļnieki ceļā uz Aglonu vēlas 
padziļināt un nostiprināt savu 
ticību.

Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētku 11. – 
15. augusta programma Aglonas 
bazilikā:

11. augusts – svētdiena, slim-
niekiem veltītā diena

12. augusts – pirmdiena, ģi -
me nēm veltītā diena

13. augusts – otrdiena
Svētā Meinarda lielie svētki
14. augusts – trešdiena
Vissvētākās Jaunavas Marijas 

debesīs uzņemšanas lielie svētki
15. augusts – ceturtdiena
Vissvētākās Jaunavas Marijas 

debesīs uzņemšanas svētku pē -
dējā diena.

Teksts un foto Valija Berkina
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ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Pērku Latvijas ordeņus,
medaļas, armijas un citas

krūšu nozīmes, to diplomus,
arī kollekcijas.

Rakstīt:
raimriga@gmail.com

R. Pranks
a.k.1

Rīga-1, LV1001
Latvija

Tālrunis: 00 371 29459430

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

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

Laikā no 21. līdz 17. jūlijam 
River Rouge rajonā Labrenča 
kalnos Kvebekā risinājās šī gada 
Tērvetes latviešu bērnu vasaras 
nometne. To šoreiz apmeklēja 
tikai 20 bērni. Lielākā daļa bija 
no Toronto, sekoja otavieši. 
Viena meitene bija no ASV, bet 
daži arī no tālās Latvijas.

Piektdienas vakarā pirms no -
metnes sākšanās še plosījās liela 
vētra, atstājot Tērveti  bez elek-
trības veselas 3 dienas – līdz pat 
pirmdienas vakaram. Nometnes 
gaisotni tā nebija ietekmējusi. 
Strādīgu talcinieku pulks parū-
pējās, lai nodarbības un dzīvo-
šana varētu notikt paredzētā 
kārtībā. Labvēļi mums aizdeva 
2 ģenerātorus, kuŗus lietojām 
ūdens piegādei un ledusskapju 
uzturēšanai. Maltītes varējām 
sagatavot bez ierobežojumiem.

Šovasar nometne ilga tikai 
vienu nedēļu. Tās neoficiālā 
tema bija „Viens par visiem un 
visi par vienu!” Viens nometņo-
tājs no Latvijas apgalvoja, ka 
viņam Tērvete ļoti patīkot. It 

sevišķi tāpēc, ka še varot pieda-
līties šķēršļu gājienos, audzinā-
tāji esot jauki. Cits citu jau 
pazīstot gadu gadiem. Un tā nu 
sanākot, ka nometne esot kā 
maza ģimene. Tātad tema bija 
izrādījusies ļoti piemērota.

Šīs vasaras vadītāji: Dāvids 
Porietis-Bedard, atbildīgais 
audzi nātājs, Inga Vītola, pro-
grammas daļas vadītāja, Guntars 
Pērkons, Ingrīda Keon, Mārtiņš 
Mateus, Vilis Klaiše, Marisa 
Matīsa, Daila Pērkona un Mar-
kus Staško. Kopā deviņi! Virtuvē 
čakli rūpējas mātes un dēla ko -
manda – Inta Hūns un Māris 
Kalniņš, kā arī Daina Brauna.

Bērni piedalījās dažādās no -
darbībās. Spēlēja spēli, kuŗā 
me    klēja Latvijas Valsts prezi-
dentus, gatavoja roku sprādzes 
Latvijas sarkanbaltsarkanās krā-
sās. Viņi bija izgatavojuši zeķu 
lelles. Mazākas grupiņas saga-
tavoja priekšnesumus, ar ku -
ŗiem iepriecināt pārējos. No -
met ņotāji sameklēja „Tērvetes 
smilšu princesi”, kas bija pazu-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

dusi lielajā vētrā un kuŗas pils 
bija izpostīta. Šķēršļu gājienā 
viņi sastapa dažādas pasaules 
princeses, kā arī dažas raganas. 
Viņi gatavoja Tērvetes zaļo 
krūzi pie avota un ar to devās 
pastaigā, kuŗā sasatapa jaunus 
puišus, kuŗi sasita krūzi. „Meita 
gāja uz avotu” bija kļuvusi par šī 
gada Tērvetes dziesmu. Jaukā 
un saulainā dienā septiņi no -
metņotāji devās izbraukumā ar 
plostu, bet pārējie pavadīja visu 
dienu Gailīšu pludmalē. Sest-
dienas vakarā nometņotāji, 
audzinātāji, vecāki un viesi 
sēdēja ap ugunskuru, dziedāja 
dziesmas un skatījās dažādus 
priekšnesumus. Nometni slē-
dzam ar mūsu pašu vadītu sve-
cīšu svētbrīdi.

Sirsnīgs paldies šī gada ziedo-
tājiem: Latviešu Sporta apvienī-
bai Kanadā, DV Montrealas 
nodaļai, ģen K. Goppera fon-
dam un Montrealas Trīsvienības 
un Otavas Miera luteriskajām 
draudzēm.

Dāvids Porietis-Bedard

Aizvadīta sekmīga nometne Tērvetē

Pieņemu, ka daudzi jau ir 
dzirdējuši par divu latviešu puišu 
Ģirta Smeltera un Kristapa 
Jēkabsona ceļojumu apkārt ze -
meslodei. 

Ceļojuma mērķis nav tikai 
vienkāršs piedzīvojums vai dzīves 
pieredzes ieguve! Puiši ir uzsākuši 
patriotisku projektu „100 Lat vie šu 
stāsti”. Ģirts ar Kristapu, apceļojot 
pasauli, satiek latviešus un at  spo-
guļo viņu dzīvesstāstus, akcen-
tējot to, ko aizbraukšana no Lat-
vijas tiem ir atņēmusi, savā blogā 
www.100latviesustasti.lv. 

Blogā puiši arī raksta par sava 
ceļojuma gaitām. Ģirts un Kris-
taps jau ir pabijuši Italijā, Grieķijā, 
Turcijā, Ķīnā, Taizemē, Malaizijā, 
Singapūrā, Japānā, Hongkongā, 
Makau, Meksikā un maija beigās 
ir ieradušies Amerikā. 

Viņi ir satikuši latviešus Holi-
vudā, Losandželosā, Fīniksā, Al -
bukverkī, Kīvestā, Orlando, Va  -
šingtonā, Filadelfijā. Amerikā 
tiek satikti un iztaujāti ne tikai 
nesen izbraukušie latvieši, bet arī 
pēc kaŗa ieceļojušie latvieši un 

100 latviešu stāsti

viņu bērni, mazbērni, kas pie -
ņēmuši latvietību kā daļu no 
sevis.

Jūlija beigās satiku puišus 
Ņujorkā. Iztjautāju par projektu, 
ceļojuma gaitām un iegūto dzīves 
pieredzi, turpmākām gaitām un 
plāniem. Patiesi pārsteidza jauno 
cilvēku drošsirdība, jo ceļot ar 
stopošanu un nezinot, kur tiks 
pārlaista nakts, nav nekāds joks! 
Bet tas ir viņu stāsts, tāpēc lasiet 
un sekojiet blogam www.100lat -
vie sustasti.lv!

Puiši, pirms aizlidot no Ame-
rikas, vēl plāno nokļūt Gaŗezerā 
un Katskiļos. Ar viņu piedzī vo-
jumiem tūvāk būs iespējams 
iepazīties tiem, kuŗi būs 3x3 no -
metnē Katskiļos un volejbola ne -
dēļas nogalē Gaŗezerā, kur Ģirts 
ar Kristapu sniegs nelielu prezen-
 tāciju jeb sarunu ar interesentiem.

Jā kads vēlas satikties ar Ģirtu 
un Kristapu, izlīdzēt ar nakts mā-
jām vai kā citādi atbalstīt, varat 
rakstīt uz viņu e-pastu vai Face-
book lapā: 100 Latviešu Stāsti.

Ilona Vilciņawww.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!



LAIKS  2013. ga da 10. augusts – 16. augusts18

(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I /  D I E V K A L P O J U M I

Dr. Alīse Plūme aizgāja mūžībā 
2013. gada 7. aprīlī Konkordā, 
Masačusetā (Concord, MA), sa -
sniegusi 98. gadagājumu. Alīsi 
raksturoja dzīvesprieks, laipna 
sirds un gudrība. Viņa mīlēja 
dzīvi un zināšanas, un tas viņu 
speciāli satuvināja ar Konkordas 
pilsētas ļaudīm, ko viņa satika ik -
dienas gaitās un vietējās biblio-
tēkas apciemojumos. Alīses inte-
rešu loks bija plašs – viņa mīlēja 
mūziku, literātūru, filozofiju un 
mākslu. Viņai tuva bija daba un 
ceļošana.

Alīse Plūme
atstāt dzimteni. Kopā ar vīru un 
vecākiem Alīse devās bēgļu ceļā 
uz Vāciju un nokļuva Drēzdenē. 
Divi spilgti notikumi saistījās ar 
šo pilsētu. Te Alīsei piedzima 
viņas vienīgā meita Ilze. Un acu 
priekšā vēl arvien dzīvoja degošā 
pilsēta, kas sagaidīja ģimeni, tai 
iznākot no tumšā pagraba pēc iz -
nīcinošā uzlidojuma Drēzdenei.

Vācijā Alīse turpināja un pa  -
beidza medicīnas studijas Ham-
burgas Universitātē, tā sasnie dzot 
savu jaunībā sprausto mērķi.

1950. gadā Alīse ar ģimeni iz -
ceļoja uz Savienotajām Valstīm 
un uzsāka jaunu dzīvi Filadelfijā 
(Philadelphia, PA). Drīz ģimene 
pārcēlās uz Vudvardas pilsētu, 
Aijovā (Woodward, Iowa), kur viņa 
30 gadus strādāja par ģimenes 
ārsti. Pēc aiziešanas pensijā Alīse 
pārcēlās pie meitas Ilzes uz Kon-
kordu, tur viņa kļuva daļa no 
vietējās latviešu sabiedrības un 
piedalījās Bostonas Trimdas 
drau dzes dzīvē.

Alīses degsme studēt un papla-
šināt savu zinību apvāršņus tur-
pinājās visu mūžu un 23 pensijas 
gados Alīse pabeidza vairāk ne  kā 
120 kursus Hārvarda universi-
tātē (Harvard Institute for Learn-
ing in retirement).

Alīsei patika ceļot. Viņas vis-
mīļākais ceļamērķis bija Italija, 
tās bagātā vēsture un brīnišķās 
mākslas vērtības. No ceļojuma 
uz tālo Ēģipti viņas atmiņu deg -
punktā palika satraucošais jājiens 
kamieļa mugurā.

Alīses dzīve bija dažādību ba -
gāta, skaista un pilnvērtīga. Viņa 
bija mīļa māte meitai Ilzei un 
mīļa vecmāmiņa mazmeitai An -
niņai. Savā gaŗajā dzīves gājumā, 
viņa abām bija priekšzīme un 
inspirācija, viņas kāre mācīties, 
meklēt jaunas atziņas un piedzī-
vojumus bija daļa no šī bagātīgā 
mantojuma. Alīses rakstura stip-
rums bija godīgums un lojālitāte, 
uz tiem viņa balstīja savas dzīves 
pamatus.

Alīses dzīves gājums sākās 
1914. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā. 
Viņa bija vienīgā meita Emmas 
un Jāņa Puriņu ģimenē. Pirmā 
Pasaules kaŗa laikā ģimene dzī-
voja Azerbaižānā (Azerbaijan) un 
atgriezās Latvijā pēc kaŗa. Bēr nī-
 bas vasaras Alīse pavadīja vec ve-
cāku lauku mājās, un viņas at -
miņās spilgti dzīvoja skaistie zie-
 mas izbraucieni pa sniegotiem 
laukiem zirgu vilktās kamanās.

Jaunības gados Rīgā Alīse bieži 
apmeklēja operu un Rīgas kon -
servātorijā mācījās klavierspēli. 
Mūzika viņai bija tuva sirdij.

Jau agrā jaunībā Alīse zināja, 
ka grib studēt medicīnu, kļūt par 
ārsti, un uzsāka medicīnas studi-
jas Rīgas Universitātē. Šai laikā 
viņa salaulājās ar juristu-fotografu 
Richardu Plūmi. Diemžēl mie -
rīgo dzīvi pārtrauca okupācijas 
un Otrais pasaules kaŗš. Vajadzēja 

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081.

Piektdienās 19:00 tiekas lat  vie-
šu deju grupa. Piektdienās 20:30 
notiek koŗa dziedātāju tikšanās.

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēkā (30623 
W Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334)

8. septembrī Valmieras teātŗa 
iestudējumā Anšlava Eglīša „Bez  -
kaunīgie veči”, komēdija 2 cēlienos.

22. septembrī 11:30 Draudzības 
stundā ziņojumi, varbūt video 
filma; uzkodas.

29. septembrī tūlīt pēc dievk. 
Latvijas Universitātes dibināša-
nas atcere.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107) 14. septembrī 18:00 no -
tiks gadskārtējais Klīvlandes Dau -
gavas vanadžu bazārs. Būs tradi-
cionālais rudens iepirkumu galds, 
bufete, bagātīga izloze, priekš ne-

sumi. Ieeja sarīkojumā ir $ 15.00, 
ieskaitot arī vakariņas. Auto no -
vietošana Masoņu laukumā ir 
atļauta. Atlikums vanadžu ap  rū-
pes darbam. Jūs laipni aicina 
Klīvlandes vanadzes!

MIČIGANA 
3x3 nometnes Gaŗezerā reģis-

trācija sāksies svētdien, 11. au -
gustā plkst. 15:00. Iepazīšanās 
vakars plkst. 19:00 Kronvalda 
zāles pagalmā.

Vakara programmas:
pirmdien, 12. augustā, plkst. 

19:00 šķēršļu gājiens visu pa  au-
džu 3x3 dalībniekiem pa GVV 
un Garezera territoriju;

otrdien, 13. augustā, plkst. 
19:00 rotaļas un spēles visiem, 
Kronvalda zāles pagalmā;

plkst. 20:00 “Okupācijas mū -
zejs, Rīga un dzeja” ar Valteru 
Nollendorfu Kronvalda zālē (vie-
siem 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, drau-
dziņ, nebēdā” ar dziedāšanu Val-
 demāra 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 pro-
gramma Kronvalda zālē, uzkodas 
un atspirdzinājumi, rotaļas un danči 
(viesiem no ārpuses, ieeja $ 15 ).

Vairāk informāciju par 3x3 
skatieties tīmeklī www.3x3.lv

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle, 
WA 98125), Info: www.seattle-
latviancenter.com

No 4. līdz 10. augustam Me  -
žotnes bērnu vasaras nometne. 
Info: www.mezotne.org vai sazi-
noties 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 Lat-
 viju. 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 

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
Ma 02445). 11. augustā 15:00 
dievk., māc. Andris Grots no 
Latvijas, pēc dievk. pikniks drau-
dzes nama zālājā. Visi mīļi gai -
dīti! 18. augustā 14:00 Kapu 
svēt  ku dievk. Ģetzemanes kap -
sētā. Dievk. pilsētas baznīcā ne -
no  tiks. 25. augustā 11:00 dievk. 
ar dievg. Piesaulē. No 23. līdz 25. 
augustam Ģimeņu svētki Pie -
saulē. Pilsētā dievk. nenotiks. 
Māc. Jogita Mazura. Info: trim-
dasdraudze@aol.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 19:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ce  -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
11. au   gustā 12:00 Kapu svētki 
Woodlawn kapsētā. 18. augustā 
dievk. nenotiek. 25. augustā 10:00 
dievk. ar dievg. 1. septembrī 
dievk. nenotiek. 8. septembrī 
10:00 dievk. ar dievg. 15. sep-
tembrī 10:00 dievk., pēc dievk. 
Svētdienas skolas nodarbība. 22. 
septembrī 10:00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. Draudzības stunda. 
29. septembrī 10:00 dievk., Lat-
vijas Universitātes dibināšanas 
atcere. 27. septembrī Bībeles 
stunda. Draudzes māc. Aija Grei-

 ema (Graham), tālr.: 517-614-
4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte, R. Ozoliņš, Ē. Lenšs. Info: 
www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (1955 Riverside Drive, 
Los Angeles, CA 90039), tālr.: 
323-664-9411. 11. augustā 11:00 
12. svētd. pēc Vasarsvētkiem, dievk. 
ar dievg. Prāv. Kārlis Žols. 18.au  -
gustā 11:00 13. svētd. pēc vasar-
svētkiem, dievk.. Māc. Aivars 
Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: (100 Rock-
view St, Jamaica Plain, MA 02130). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Māc. Dr. J. Keggi. Dr. sek-
retāre 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. 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.: 616-361-
6003. 25. augustā 13:00 drau-
dzes 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 neno-
tiks. 11. augustā 10:00 Kapu svētki 
Riverside kapos. 25. augustā 
10:00 Kapu svētki Sunset kapos.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters-
burg 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). 17. augustā 11:00 Kapu 
svētku dievk. Mančesteras aus-
trumu 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. No 8. līdz 19. au -
gustam prāv. Lauma būs vairā-
kās draudzēs Austrālijā. Vaja dzī-
bas 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. augus-
tam mūsu dievnama lejas telpās 
notiks Māras tirgus. Tuvāka 
iformācija pie Monikas Veldres, 
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. Zu -
šēvica, 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.mndrau-

dze.org. 11. augustā 10:00 dievk., 
sekos sadraudzība. Draudzes na   ma 
lejas zālē 11:30 Dr. Juŗa Plēsuma 
referāts „Mana šīs vasaras piere-
dze Latvijā”. Ieeja brīva (LOAM 
izkārtojumā). 18. augustā 10:00 
dievk., sekos sadraudzība. 25. au -
gustā 10:00 Kapu svētki Crystal 
Lake kapsētā, latviešu nodalījumā. 
1. septembrī dievk. nenotiks. 8. 
septembrī 10:00 Brīvdabas dievk., 
Bērnu svētki un pikniks (groziņu 
veidā) kopā ar Latviešu skolu 
Bush Lake parkā. Lūdzam pie-
teikties līdz 1.sept. Mācītājs būs 
atvaļinājumā no 1.līdz 21. augus-
tam. 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, Mont-
real QC H4A 3P7). Tērvetē 18. 
augustā 11:00 Otavas un Mont-
rea las draudžu kopīgais dievk., 
sekos pikniks. Avokas kapos 18. 
augustā 14:00 Kapu svētki. Māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. Dr. 
pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E 7th St, Lakewood, NJ) 
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. au -
 gustā 13:30 dievk. ar dievgaldu. 
1. septembrī dievk. draudzē ne -
notiek. Māc. I. Pušmucāne-Ki -
nei  ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 11. 
augustā 10:00 dievk. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers, 
NY 11705), māc. Saivars. 11. au -
gustā 11:00 dievk., kristības un 
iesvētības Katskiļu nometnē (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY 
12427), māc. Saliņš. 25. augustā 
10:00 dievk. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Ln, Yonkers, NY 11705), 
māc. Saivars. 25. augustā 10:30 
dievk. Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville, 1747), māc. Saliņš. 1. sep-
 tembrī 11:00 dievk. Katskiļu 
nometnē (231 Greenhill Rd, Elka 
Park, NY 12427), māc. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 48602). 
18. augustā 13:00 dievk.. 22. sep -
tembrī 13:00 dievk. Kal  pos 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: jlegzd-
ins@san.rr.com.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr.: (25 Hoffman Ave) 25. au -
gus tā 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) 
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Mūsu mīļā

LAIMDOTA VĀRPA,
dzimusi Ķuze

Dzimusi 1921. gada 3. novembrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 31. martā Čikāgā

No mums aizgājusi

LAIMA ANNA BIKŠA, 27. c.,
dzim. JURJĀNS

7.22.1955 – 4.19.2013

Mīlestībā un pateicībā piemin
VĪRS AUSEKLIS

MEITA MĀRA
DĒLS MĀRTIŅŠ UN DIANE

SKUMST KORPORĀCIJA SPĪDOLA

(Turpināts no 18. lpp.)

Sit tibi terra levis.

Mīlestība nekad nebeidzas...

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

Izcilais zinātnieks, Gvelfas Uni-
versitātes profesors emeritus Dr. 
Ernests Reinbergs aiz gā ja mūžībā 
šī gada 20. jūnijā. Par viņu sēro 
ģimene, radi un drau gi, bijušie 
kollēģi, daudzi bijušie studenti, 
latviešu agro nomi ārzemēs un 
Latvijā, kā arī viņa korporācijas 
locekļi.

Izcils zinātnieks un paidagogs profesors
Dr. Ernests Reinbergs aizgājis Dieva mierā

dijas un ieguva agro no ma gradu. 
Otrā pasaules kaŗa gaitās Dr. 
Reinbergs nokļuva Vācijā un pēc 
kaŗa beigām dzīvoja vai rā kās 
bēgļu nometnēs. 1949. gadā kopā 
ar dzīves bied ri Dai nu (dz. Šulcs), 
arī agro nomi, ie ceļojis Kanadā. 
Sa vu līguma ga du Reinbergu pā -
ris strādāja par māj kal po tā jiem 
Montrealā, Kve bekas pro vin cē, 
bet pēc lī gu ma iz pil dī ša nas pār-
cēlas uz To ronto, On ta rio.

E. Reinbergam joprojām bija 
lie la interese par agronomiju, to 
ne apslāpēja ikdienas smagais 
darbs, un 1952. gadā viņš sāka 
ma ģistra grada studijas Ontario 
Lauksaim nie cības kolledžā Gvel fā. 
Stu di ju laikā viņš kļuva par lek-
toru un vēlāk par palīgprofesoru.

E. Reinbergu ļo ti intriģēja grau  du 
selekcija un ģenētika, un viņš tur -
pināja studijas Mani to bas Uni -
ver  sitātē Vinipegā. 1957. gadā viņš 
ieguva dok to ra gradu, speciālizē-
joties ģe nē tikā un jaunu šķirņu 
iz vei do ša nā – selekcionēšanā.

Atgriežoties Gvelfā, Dr. Rein-
bergam sākās sevišķi ra žīgs darba 
posms. Viņš lasīja lek cijas gan 
ag  ronomijas stu den tiem, kā arī 
strādāja pie jau nu, ražīgāku šķir-
ņu veidošanas ziemas un vasaras 
miežiem un auzām.

Kanadā un internacionālajā 
lau kā Dr. Reinbergs bija vis vai-
rāk ievērojams ar bulbosum me -

todes pielietošanu miežu līniju 
izveidošanā un šķirņu selekcijā. 
Dr. Reinbergs ar savu kollēgu Dr. 
K. Kasha bija pirmie, kas zi   nāt-
niski pārbaudīja šīs me to des liet-
derību, salīdzinājumā ar ci tām 
selekcijas metodēm. Lietojot šo 
metodi, līdz 1996. gadam visā 
pasaulē bija iz audzētas 55 miežu 
šķirnes.

Savā ražīgajā darbā Dr. Rein-
bergs izveidoja septiņas vasaras 
un piecas ziemas miežu šķirnes, 
trīs auzu un tritikāles šķirnes, 
ra žīgākās Ontario. Dr. Rein bergs 
ir autors vairāk nekā 60 zi nāt nis-
kām publikācijām un ap 150 rak-
stiem lauksaimniecības un die-
nas presē.

Dr. Reinberga izcilos sa snie gu-
mus ievēroja un pozitīvi no vēr-
tēja vairākas Kanadas or ga ni zā-
cijas. Kanadas sēklu au dzē tā ju ap  -
vienība viņu izvirzīja par sa vu 
mūža Goda biedru. Tāpat to da -
rīja Meistaru alus darītāju ap  -
vienība. Kanadas Pro fe sio nā lo 
agronomu apvienība par iz ci la-
jiem sasniegumiem piešķīra vi   ņam 
Grindley medaļu. Ka na das sēklu 
tirgotāju apvienība vi ņu ievēlēja 
par goda biedru un lauksaimnie-
cības kol le dža Gvelfas Univer-
sitātē iz rau dzīja Dr. Reinbergu 
par Iz ci lo pētnieku. Tāpat to da -
rīja arī Kanadas agronomu ap vie-
nī ba. Dr. Reinbergs ir lasījis lek-

ci jas starptautiskajos miežu sim-
pozijos Holandē, Vācijā, Zvied-
rijā un Japānā.

Dr. Reinbergs pensionējās 
1986. gadā. Ņemot vērā viņa iz ci-
los sasniegumus gan aka dē mis-
kā, gan zinātnes laukā, Gvelfas 
Uni versitāte ievēlēja Dr. Rein-
ber gu par profesoru emeritus, ar 
tiesībām turpināt zinātnisko dar-
bu savā fakultātē.

1999. gadā Ka na das sēklu 
audzētāju ap vie nī ba piešķīra Dr. 
Reinbergam Clark – Newman 
godalgu par iz cilu devumu Ka -
nadas lauk saim niecībai.

Pensijas gados Dr. Reinbergs 
sek mīgi konsultējās arī ar pri vā-
tiem selekcionāriem un sēklu fir-
mām. Viņš sadarbojās ar sēk lu 
selekcionāriem Latvijā un ar Lat-
vijas Lauksaimniecības uni ver-
sitātes mācību spē kiem. Pēc Lat-
vijas brīvības at gūšanas 1991. ga -
da Dr. Rein ber ga ierosmē dau-
dzie Uni ver si tā tes mācību spēki, 
studenti, kā arī zinātnisko insti-
tūtu dar bi nie ki viesojās Gvelfas 
Uni ver si tātē un iepazinās ar jau-
nāko grau du selekcijā, ģenētikā 
un lauk augu ražošanas metodēs.

Reinbergu pāris viemēr laipni 
sa gaidīja ciemiņus no Latvijas arī 
savās mājās. Viņi izcili vei ca „tū -
ristu gīda” pienākumus, pa   rādot 
ciemiņiem Ontario ie vē roja mā-
kās vietas, kā arī lat vie šu sabied-
riskos un kultūrālos pa sākumus.

Dr. Reinbergs gādāja gan mā  -
cību grāmatas Latvijas Lauk-
saimniecības universitātei, gan 
par ģenētiskajiem materiāliem 
zi nāt niskajam darbam. 1995. ga   dā 
Latvijas Lauksaimniecības uni    -
versitāte viņam piešķīra Go da 
doktora gradu un Lat vijas Lauk-
saimniecības un me ža zinātņu 
akadēmija ie vē lē ja Dr. Reinbergu 

par ārzemju lo cekli.
Neraugoties uz intensīvo aka-

dē misko un zinātnisko darbu, 
daudzus gadus Dr. Reinbergs 
ak tīvi darbojās latviešu or ga ni    zā-
cijās. Viņš bija „uzticības per-
sona” (trustee) Sv. Jāņa ev. lut. 
draudzē Toronto. Vairāk ne kā 12 
gadus viņš bija LELBAs sekretārs 
un baznīcas virs valdes revidents. 
Viņš bija arī aktīvs korporācijas 
Latvia fi listrs un arī Latvijas 
Agro no mu biedrības ārzemju 
nodaļas biedrs.

Dr. Reinberga darba sa snie gu mus 
ievēroja arī PBLA un pie šķī ra 
viņam goda diplomu par starp-
tautiski atzītiem sasnie gu miem 
lauksaimniecībā.

Gribu pievienoties mūsu kol lē-
ģa Dr. Alfrēda Vanaga teik ta jam: 
„Ārpus Latvijas Dr. Rein bergs ir 
viens no ie vē ro ja mā kiem un dar-
bīgākiem zi nāt nie kiem, kas cēlis 
slavu Latvijai vi sā pasaulē.”

28. jūnijā no Jorkas kapu kap-
ličas Toronto prāvests eme ri tus 
Dr. F. T. Kristbergs iz va dī ja Dr. E. 
Reinbergu pēdējā gai tā. Korpo-
rācijas Latvia da līb nieki stāvēja 
goda sardzē pie aiz gājēja urnas. 
Bija daudz pa va dītāju. Atvadoties 
nolasīja archi bīskapa E. Rozīša 
līdz ju tī bas rakstu, kā arī LELBAs 
pār val des priekšēdes māc. Lau-
mas Zu šēvicas rakstu. Izteikti 
sir snī gu runu teica Dr. Reinberga 
brā lis Magnuss. No universitātes 
at vadu vārdus teica Dr. Rein ber-
ga atvietotājs Dr. Duane Falk un 
no korporācijas Latvia Dr. Māris 
Lūsis. Ce remonijas vadīja Vitauts 
Alks. Saldu dusu, cienījamais 
kol lēģi!

A. V. Šķepasts, agronoms,
saīsināti no laikraksta

Latvija Amerikā

Dr. Ernests Reinbergs ir dzimis 
1920. gada 1. martā Vec au ces pa -
gastā, Jelgavas aprinķī, lauk saim-
nieka ģimenē.

Pēc pagasta pamatskolas un 
Hercoga Pēteŗa ģimnazijas beig-
šanas Dr. Reinbergs stu dē ja Jel-
gavas Lauksaimniecības akadē-
mijā. 1944. gadā viņš beidza stu-

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. au -
gustā 10:30 Kapu svētki Evergreen 
Washelli kapsētā. Pēc dievk. dā  mu 
komiteja aicina uz kopējām pus-
dienām Latviešu namā. 8. sep-
tembrī 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,: 905-477-7042, 

e-pasts: aigaide@yahoo.com. Dia -
kone Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-
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. Rok-
villē nenotiek. 25. augustā 10:00 
Sv. vakarēdiena dievk.. Augusta 
jubilāru sveikšana. Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. Baz nīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdraud-
ze@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. An -
dris 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
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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!

Aleksandram 
Samoilovam/Jānim 
Šmēdiņam Eiropas 

sudrabs!
Austrijā, Klāgenfurtē, Eiropas 

meistarsacīkstēs plūdmales vo  lej -
bolā piedalījās arī divi dueti no Lat -
vijas. Turnīra sākumā viņiem bija 
jātiekas savstarpējā spēlē. Grupas 
spēlē ar augsto pirmo numuru iz  -
liktie Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš ar 2:1 (22:20, 18:21, 15:8) 
53 minūtes ilgā cīņā pārspēja Rus  -
lanu Sorokinu un Tomu Šmēdiņu, 
kuŗi bija izlikti ar 16. numuru.

Turpinājumā lieliski veicās Sa  -
moilovam ar Jāni Šmēdiņu. Apakš -
grupā trijās spēlēs viņi ar divām 
uzvarām izcīnīja pirmo vietu un 
nodrošināja automatisku vietu 
izslēgšanas spēļu otrā kārtā jeb 
astotdaļfinālā. Pēc tam Latvijas 
duets  ar vienādu rezultātu 2:0 (28:26, 
21:14) pārspēja Nīderlandes pāri 
un norvēģu volejbolistus - (21:15, 
21:13), bet ar 2:1 (15:21, 21:13, 
15:8) – poļus, iekļūstot finālā. 

Ziemeļamerikas 44. meistarsacīkstes golfā

Mičigenas Grandrapidu Alpine 
golfa laukumā 13. un 14. jūlijā 27 
golfa spēlētāji piedalījās Ziemeļ-
amerikas 44. meistarsacīkstēs 
golfā.

Pēc pirmās dienas sportisti 
pul cējās Grandrapidu biedrībā, 
kur maltīti bija sagādājušas Lindy 
Tanis un Sandra Daukšs. Pēc ot -
rās dienas sacensībām visi bija 
laipni lūgti pie Jāņa, Sandras, Svena 
un Aksela Daukšiem mājās.

Divu dienu kopējie rezultāti.
Vīriešu meistarklase: Jānis 

Daukšs 149; Andris Runka, jr. 
157; Andris Runka, sr. 157.

Vīriešu A klase: Ron Russell 
158; Pauls Ziediņš 183; Eriks 
Ziediņš 184.

Vīriešu B klase: Steve Putans 
198; Ugis Augenbergs 214; Kārlis 

Vecziediņš 224.
Senioru meistarklase: Eriks 

Kildiss 187; George Putans 201.
Vecmeistaru senioru klase:  Tālis 

Libants 179; Jānis Priede 184; Brons 
Visockis 187.

Sieviešu meistarklase: Katie 
Vi    sockis 196; Darlene Putans 
204;  Kerrie Vecziediņš 229.

Liels paldies palīgiem! Spor tis-
tus reģistrēja Velga Plate, Tracy Wood 
un Elita Wood. Fotografēja Jānis 
Plate. Rezultātus ar skaitļotāja pa  -
līdzību aprēķināja Eriks Kildiss 
un Pēteris Daukšs. Ziedojumiem 
– Latvian Heritage Federal Credit 
Union un ASV Vidējo Valstu Lat -
viešu sporta pārvalde, palīdzību 
– Brons Visockis, Lindy Tanis un 
Sandra Daukšs.

Ziemeļamerikas 45. meistar sa-
cīkstes golfā  būs 2014. gada 12. 
un 13. jūlijā.

Jānis Daukšs, Jr.

Golfa sacensību dalībnieki. Pirmajā rindā: Kerrie Vecziediņš, 
Andris Runka, Sr., Tālis Libants, Jānis Daukšs, Ron Russell. Otrā 
rindā: Kārlis Vecziediņš, Brons Visockis, Katie Visockis, Andris 
Runka, Jr., Darlene Putans, Eriks Kildiss, George Putans, Steve 
Putans, Eriks Ziediņš un Jānis Priede

Izšķirīgajā sacensībā par zelta 
medaļu veiksmīgi bija spāņi Er -
rera un Gavira – 2:0 (21:19, 21:17), 
atstājot mums sudraba godalgas.

Vērtējot Eiropas meistarsacīkšu 
spēles, Samoilovs pateicās faniem, 
kuŗi Klāgenfurtē bija radījuši lie-
lisku, unikālu atmosfairu. “Vislie-

  lākos aplausus ir pelnījis mans 
pārinieks Jānis Šmēdiņš, jo viņš 
ir labākais plūdmales volejbolists 
pasaulē. Viņš līdz šim starptau-
tiskos turnīros ir ticis pie sešām 
medaļām un ir labākais pārinieks, 
kādu jebkuŗš var vēlēties,” sacīja 
Aleksandrs. 

Abiem Eiropas sudraba medaļu 
laureātiem iepriekšējos turnīros 
iegūta iespaidīga godalgu kollek-
cija. Samoilovs 2004. gadā kļuva 
par Eiropas čempionu U-20 ve -
cuma grupā, 2005. gadā viņš iz -
cīnīja zelta medaļas Eiropas U-23 
un pasaules U-21 meistar sacīk stēs. 
Gadu vēlāk tika bronza Eiropas 
U-23 meistarsacīkstēs. Jānis Šmē   -
diņš izcīnījis otro vietu 2002. ga   da 
Eiropas U-18 meistarsacīkstēs, 
trešo vietu 2004. gada pasaules 
U-18 meistarsacīkstēs un pirmo 
vietu 2005. gada Eiropas U-20 
meistarsacīkstēs.

Sorokins/Toms Šmēdiņš kvali-
fikācijas turnīrā piedzīvoja trīs 
zaudējumus un neiekļuva sa  cen-
sību otrā kārtā. Viņi meistarsa-
cīkstes beidza ar dalītu 25. vietu.  

Ielu vingrošana
Rīgā  risinājās pasaules meistar-

sacīkstes salīdzinoši jaunā, bet 
atraktīvā sporta veidā – ielu vin-
grošanā, kuŗā piedalījās Latvijas 
un pasaules spēcīgākie vingrotāji 
no 35 valstīm.

Šī bija pēdējā iespēja labākos 
ielu vingrotājus redzēt Rīgā, jo 
organizēt šā arvien lielāku po  pu-
lāritāti iegūstošā sporta veida 
pasaules meistarsacīkstes nu 
vēlas vairāk nekā 20 citas valstis, 
bet Latvija šo turnīru rīkoja jau 
trešo gadu pēc kārtas. 

Latviju šajā pasaules meistar-
sacīkstēs pārstāvēja divi dalīb nie-
ki, kuŗi tika atlasīti Latvijas ielu 
vingrošanas meistarsacīkstēs, – 
valmierietis Dāvids Lazarevs un 
jūrmalnieks Gustavs Gedrovics.

Labāko desmitniekā 
tikai Bertuks

Kolumbijā risinājās pasaules 
sporta spēles. Orientēšanās sa   cen-
sībās augsto sesto vietu vidējā 
dis  tancē izcīnīja  Latvijas  meistars 
Edgars Bertuks. Viņš distanci 
veica 35 minūtēs un 54,9 sekun-
dēs, uzvarētājam Matiasam Ki -
burcsam no Šveices zaudējot 
vienu minūti un 50 sekundes. 
Mārtiņš Sirmais finišēja 27. vietā 
(37 finišējušo dalībnieku konku-
rencē), Kalvis Michailovs kļūdījās 
kontrolpunktos, kā rezultātā vi   ņam 
sacensības nācās beigt priekš-
laicīgi.

 Dāmu konkurencē labākā no 
Latvijas sportistēm bija Aija 
Skrastiņa (attēlā), kuŗa finišā 
sasniedza 17. rezultātu, uzvarē-
tājai somietei Minnai-Mari Kaupi 
zaudējot piecas minūtes un 39,9 
sekundes. Uzreiz aiz Skrastiņas 
finišēja Inga Dambe.

bronzas medaļnieks Edgars Ber-
tuks, kas finišā sasniedza 17.la  -
bāko rezultātu un no pirmās vie-
tas īpašnieka atpalika vienu mi -
nūti un 10,9 sekundes. Kalvis 
Mi  chailovs ierindojās 19., Mār-
tiņš Sirmais – 21. vietā (finišēja 
36 dalībnieki).

Aizairējās
līdz sudrabam

Latvijas kanoe airētājs Dagnis 
Iļjins Kanadā pasaules U-23 
meistarsacīkstēs izcīnīja sudraba 
godalgu 1000 m distancē. A fi -
nālā Iļjins distanci veica trīs 
minūtēs un 57,13 sekundēs un 
no uzvarētāja baltkrieva Maksima 
Pjatrova atpalika 1,75 sekundes. 

Dagnis Iļjins distancē

Dmitrijs Jurkevičs

Smaiļošanas divnieks Andrejs 
Kostenko un Juris Apters 1000 m 
B finālā starp deviņiem dalīb-
niekiem ierindojās devītajā vietā, 
kas kopējā meistarsacīkšu ieskaitē 
deva 18. vietu.

Miķelis Ežmalis A finālā 200 m 
distancē. pusfināla braucienā  ie -
rindojās ceturtajā vietā, finišējot 
pēc 43,479 sekundēm. Pie vietas A 
finālā tika trīs ātrākie, bet Miķelis 
trešās vietas ieguvējam zaudēja 
tikai 0,108 sekundes. Ežmalis B 
finālā izcīnīja 10. vietu.

Dmitrija Jurkeviča 
rekords

Latvijas skrējējs Dmitrijs Jur-
kevičs starptautiskās sacensībās 
Somijā 3000 metru skrējienā iz -
cīnīja piemo vietu un sasniedza 
jaunu valsts rekordu – 7:52,05.

Dmitrijs laboja sev piederošo 
valsts rekordu, kas līdz šim bija 
septiņas minūtes un 54,83 sekun-
des. Tas tika sasniegts gandrīz 
pirms gada Rīgā.

Gvadelupas 
velobraucienā

Latvijas riteņbraucējs Jānis Dak -
teris no Luksemburgas vienības 
Differdange-Losch kļuva par Fran-
cijai piederošās salas Gvadelupas 
daudzdienu velobrauciena  pirmā 
posma uzvarētāju.

Sportists distanci veica trīs stun -
dās 52 minūtēs un 23 sekundēs,  fi  -
nišā apsteidzot citu latvieti Tomu 
Skujiņu no Rietumu-Delfin vienības.

Pirmajā posmā 10. vietā ierin-
dojās cits Rietumu-Delfin koman-
das pārstāvis Andris Smirnovs, 
kas Dakterim un Skujiņam zau -
dēja 29 sekundes. No pārējiem Rie -
tumu-Delfin vienības braucē jiem 
Krists Neilands pirmo pos  mu bei-
  dza 25., Armands Bēcis – 68. vietā.
Valdības financējums 

sportam
Valdība nolēmusi piešķirt vairāk 

par 400 tūkstošiem latu Izglītības 
un zinātnes ministrijai, lai segtu 
izdevumus, gatavojoties 2014. gada 
Soču un 2016. gada Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm, daudzdienu 
velobraucienam Baltijas ceļš 2013 
un pasaules senioru dambretes 
meistarsacīkstēm. Lielākā daļa no 
šīs summas nepieciešama Latvijas 
Olimpiskajai vienībai (LOV). Gan-
 drīz 200 000 latu tiks pārskaitīti Lat-
 vijas Hokeja federācijai, lai finan-
cētu Latvijas hokeja izlases saga ta-
 vošanos dalībai Soču olimpiadā.

Kristers Gudļevskis
uz  Tampabeju

Ziemeļamerikas plašsaziņas lī -
dzekļos vēstīts, ka Latvijas hokeja 
izlases vārtsargs Kristers Gud ļev-
skis noslēdzis trīs gadu līgumu ar 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vie-
  nību Tampabejas Lightning. Viņš 
sezonu sāks kādā no zemākajām 

Iepriekš sprinta distancē vis-
augstāk starp Latvijas sportistiem 
bija Aija Skrastiņa, kura ieņēma 
14. vietu, no uzvarētājas zviedrie-
tes Annikas Bilstāmas atpaliekot 
vienu minūti un 46,1 sekundi. 
Inga Dambe ieņēma 22. poziciju 
38 dalībnieču konkurencē.

Kungu konkurencē par uzva rē-
tāju tika kronēts Matiass Kiburcs 
no Šveices, bet labākais no lat vie-
šiem bija pasaules meistarsacīkšu 

Ziemeļamerikas līgām. Lightning 
sistēmā ir Amerikas hokeja līgas 
(AHL) vienība Sirakūzas Crunch 
un Austrumkrasta hokeja līgas 
(ECHL) klubs Floridas Everblade.

P. Karlsons


