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Heritage Latvia ceļotāji – redakcijas viesi

Pasaules koŗu olimpiadas 
kulminācija Rīgā

Lietainā aizvadītās svētdienas 
pēcpusdienā Laika un Brīvās 
Latvijas jaunajās redakcijas 

telpās kā zirņabērni sabira 
nenogurdināmās un zinātkārās 
Amerikas latviešu  atvases – 

ceļotāji no ALAs gadskārtējās 
grupas Heritage Latvia. Kā ik 
gadu, viens no ceļotājiem bija 

sagatavojis priekšlasījumu. 
Šoreiz par Helmaru Rudzīti un 
viņa lolojumu – avīzi Laiks 

stāstīja Rudzīša mazmazdēls 
Maršals (Marshall) Rudzītis.

(Vairāk lasiet 3. lpp.)

Svētdien,13. jūlija vakarā Rīgā, 
Mežaparkā notika nebijusi sa  dzie-
dāšanās – 8. Pasaules koŗu olim-
piadas lielkoncerts. Piecpadsmit 
tūkstoši dziedātāju no visiem pa -
saules kontinentiem uz lielās Dzies -
mu svētku estrādes un tūkstošiem 
klausītāju publikā – šis vakars bija 
iecerēts un arī izskanēja ar vē  rie-
nu un saviļņoja kā dalībniekus, 
tā skatītājus. 

Tuvojoties koncerta izskaņai, 
olimpiadas rīcības komitejas pār-

stāvji paziņoja, ka pirmo reizi no -
lemts piešķirt pasaules koŗu Miera 
balvu. Ar to apbalvotas visas trīs 
Baltijas valstis, uzsveŗot Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas rūpīgi kop-
to Dziesmu svētku tradiciju. Šī 
starptautiskā atzinība, tuvojoties 
Baltijas ceļa 25 gadu atcerei, at -
gādina, ka Baltijā dziesma ne 
vien ielīksmojusi prātus, bet bi -
jusi varens ierocis nevardarbīgās 
pretošanās ceļā uz brīvību un 
neatkarību.
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(Turpināts 3. lpp.)
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Laiks pa gaisa pastu Latvijā
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No 11. līdz 19. jūlijam Nacio-
nālo bruņoto spēku komandie  -
ris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube oficiālā darba vizītē uz -
turas ASV, kur tiekas  ar ASV un 
NATO amatpersonām, lai pār ru-
nātu militāro sadarbību, tostarp 
Alianses un tās partneŗu ciešāku 
sadarbību spēju pilnveidošanā, 
kā arī pēdējā laika drošības iz -
aicinājumiem Eiropā.

Ģenerālleitnants Raimonds 
Graube tiksies ar ASV Apvieno-
tās štābu priekšnieku komitejas 
priekšsēdi ģenerāli Mārtinu 
Dempsiju, Nacionālās gvardes 
komandieŗi ģenerāli Franku 
Grasu un Mičiganas pavalsts 
Nacionālās gvardes komandieri 
ģenerālmajoru Gregoriju Vad-
nais. Vizītes laikā bruņoto spēku 
komandierim ieplānota tikšanās 
arī ASV Senāta Bruņoto spēku 
komitejas priekšsēdi senātoru 
Karlu Levinu un tās locekli 
senātoru Džonu Makkeinu, kā 
arī ar Latvijas vēstnieku ASV 
Andri Razānu.

Iepazīstoties ar kaŗavīru ap -
mācības sistēmu, Nacionālo bru-
ņoto spēku komandieris apmek-
lēs Mičiganas Nacionālās gvar-
des militāro bazi un poligonu 
Greilingā, kur tiksies arī ar Lat-
vijas kaŗavīriem. Uzturoties ASV, 
ģenerālleitnants Raimonds 
Graube viesosies NATO Transfor-
mācijas pavēlniecībā, ar tās ko -
mandieri ģenerāli Žanu-Polu 
Palomerosu pārrunājot alianses 
militāro mācību norises plānus 
Baltijas reģionā, nacionālo mā -
cību iekļaušanu alianses apmā-
cību procesā un citus ar kaŗavīru 
apmācībām saistītus jautājumus.

Bruņoto spēku komandieris darba vizītē apmeklē ASV

Latvijas 
Republikas 

Aizsardzības 
ministra 

Raimonda 
Vējoņa vēstule 

Amerikā 
dzīvojošajiem 

latviešiem
2014. gada jūlijā
Sveicināti, dārgie tautieši!
Esmu pagodināts, viesojoties 

Amerikas Savienotajās Valstīs,  
Jūs uzrunāt ar laikraksta Laiks 
starpniecību.

Amerikas Savienotās Valstis 
ir kļuvušas par mūsu tuvāko 
sabiedroto. Jau līdz ar neat ka-
rības dibināšanu ASV bija viena 
no tām valstīm, kas 1922.gadā 
atzina Latvijas valsts valdību, un 
tā, kas nekad neatzina Latvijas 
okupāciju un turpināja līdz ar 
mums pašiem cīnīties par brīvu 
un neatkarīgu valsti teju pus-
gadsimta gaŗumā līdz pat ne -
atkarības atgūšanai. ASV vien-
mēr ir nodrošinājusi atbalstu 
Latvijas neatkarības idejai.

Šodien Latvija un ASV viena 
otru var saukt par tuvākajiem 
un uzticamākajiem sabiedrota-
jiem.
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Latvijas Republikas Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa vēstule Amerikā 
dzīvojošajiem latviešiem 2014. gada jūlijā

(Turpināts  no 1. lpp.)

(Turpināts  no 2. lpp.)

Ceļotāji klausās Maršala Rudzīša priekšlasījumu

Ceļotājiem redakcijā pievienojās arī Samanta Rudzīte, kuŗa šogad 
kopā ar vecmāmiņu Daci Rudzīti atkal ieradusies Latvijā

Raimonds Vējonis (pa labi) vizītes laikā

Heritage Latvia ceļotāji – redakcijas viesi

Līdz ar notikumiem un iz -
maiņām mūsu reģionā pēdējo 
mēnešu laikā, nav noliedzams, 
ka daudzos iezagās nedrošība 
un bažas par mūsu nākotni. 
Radās jautājums – vai vēsture 
var atkārtoties? Tagad ikviens 
apzinās, ka iestāšanās NATO ir 
bijis Latvijas vienīgais pareizais 
ceļš.

Divdesmit četru gadu laikā 
veiktais darbs ir devis mums 
garantijas un apziņu, ka mēs 
vairs neesam vieni un nekad 
nebūsim – it sevišķi ar tādiem 
partneŗiem kā ASV. Nenovēr-
tējams ir ASV ieguldījums Lat-
vijas Nacionālajos bruņotajos 
spēkos. No brīža, kad sākām 
praktiski tukšā vietā, esam uz -
būvējuši valsti ar savu armiju, 
saviem profesionāļiem un savu 
polītiku aizsardzības jomā. Mēs 
piedalāmies starptautiskajās 
misijās, organizējam starptau-

tiskas mācības savā territorijā 
un pat apmācām citas NATO 
valstis spējās, kuŗas ir mums, 
bet nav viņiem. Kopā ar ame-
rikāņu kaŗavīriem esam strā-
dājuši plecu pie pleca pasaules 
karstākajos punktos un kopā 
esam mācījušies iegūt un zau-
dēt. Visi kopā esam izdarījuši 
milzum lielu darbu, taču šobrīd 
nedrīkst apstāties. Kaut arī šo -
brīd daudz ir sasniegts, Lat vijai 
ir vēl tāls ceļš ejams, un ASV ir 
partneris, kas soļo mums uzti-
cami līdzās šajā ceļā. Partneris, 
kuŗa lielāka iesaiste mūsu valstī 
tikai vairo mūsu drošību un 
aizsardzību. Tādēļ šodien es 
vēršos arī pie Jums, tautieši, jo 
ikviens no Jums var palīdzēt 
Latvijai tās izaugsmes ceļā. Jūs 
ar savu atbalstu un iespējām 
esat spējīgi ietekmēt, ka mūsu 
drauga – Amerikas Savienoto 
Valstu – klātbūtne Latvijā ir 
pieaugoša un pastāvīga. Lai tas 
piepildītos es aicinu arī Jūs 

aktīvi iesaistīties šīs idejas lo -
bēšanā, jo Jūsu vārdi un darbi 
atbalsojas, to mēs jūtam arī 
tūkstošiem kilometru tālumā. 
Mums visiem ir jātiecas saglabāt 
Latviju mūžam brīvu, neatka-
rīgu un ilgtspējīgu. Tas ir mūsu 
parāds to priekšā, kuŗi par brīvu 
Latviju atdeva savu dzīvību. Un 
ne velti – šodien mēs stalti un 
ar lepnumu varam stāvēt pie 
mūsu sarkanbaltsarkanā karoga 
un dziedāt Baumaņu Kārļa 
himnu, nebaidoties par to tapt 
sodīti vai pelti.

Līdz ar daudzām citām NATO 
valstīm aktīvi cenšamies rast 
iespējas palielināt aizsardzības 
budžetu un virzīties uz iespēju 
atvēlēt 2% no Latvijas iekšzemes 
kopprodukta aizsardzības izde-
vumiem. Šāda rīcība mūsu 
partneŗiem apliecinās mūsu 
nodomu nopietnību ilgter mi ņā.

Ir patiesi liels prieks apzinā-
ties, ka Jūs savā sirdī glabājat 
savu dzimteni Latviju un tur-

pināt nest mūsu zemes vārdu 
arī aiz tās robežām. Es patiesi 
apbrīnoju Jūsu pūles un vēlmi 
saglabāt mūsu valodu un kul-

un tautu neizplēn, tādēļ es 
aicinu ikvienu palīdzēt un 
iesaistīties Latvijas labklājības 
un drošības celšanā. Tikai ko -

tūru, arī esot tālu prom. Katrs 
latvietis Latvijai ir svarīgs – nav 
svarīgi, cik tālu prom esat, ja 
vien mīlestība pret savu zemi 

pējiem spēkiem mēs to nosar-
gāsim mūžīgi.

Lai Dievs svētī Latviju!

Samanta Zane Rudzīte:
„Latvijā esmu trešo reizi. 

Pirmoreiz biju, kad man 
bija septiņi gadi, kopā ar 
savu ģimeni – tēti, mam -
mu, brāli Robertu jun., 
māsu Tifaniju un abām 
vec māmiņām. Visvairāk 
at  ceros tramplīnus parkos, 
jogurta masāžu Spa. Tad 
man iepatikās latviešu ju -
velieŗizstrādājumi. Bet pats 
spilgtākais notikums togad 
bija Jāņu svinēšana Baltijas 
jūras krastā, pie draugiem 
Lapmežciemā.

Otro reizi biju ar grupu 
Heritage Latvia, un no tās 
reizes visspilgtāk atceros, 
kā Dziesmu svētku laikā 

Līvu laukumā kopā ar 
svētku dalībniekiem dzie-
dājām un dejojām. Mūsu 
pulkā bija arī Gatis Gau-
jenieks un „Iļģi”. Man ļoti 
patīk staigāt pa Vecrīgu, 
iepirkties, vērot cilvēkus.

Šoreiz esmu atbraukusi 
kopā ar vecmāmiņu Daci 
un Rīgā satiku savu brālēnu 
Maršalu, kas šovasar at -
brau cis uz Latviju ar grupu 
Heritage Latvia. Bijām 
prie cīgi satikties Laika re -
dakcijā, kur kopā nofoto-
grafējāmies pie sava vec-
vectēva Helmara Rudzīša 
portreta.

Svētdienas vakarā, 13. jū -
lijā, bijām Pasaules koŗu 

olimpiadas koncertā Me -
žaparkā, kur dziedāja gan 
latviešu koŗi, gan koŗi no 
visas pasaules. Visspilg tā-
kais iespaids palika no 
Indonēzijas koŗa priekš-
nesuma. Un tomēr visla-
bāk man patika dziesma 
par uguns ceļu, ko lielais 
koris dziedāja kopā ar 
folkloras grupu „Iļģi”. To -
vakar ļoti stipri lija, mēs 
bijām izmirkuši pavisam 
slapji, bet latviešiem tas 
netraucē – svētki ļoti labi 
izdevās. Un Mežaparks 
bija pilns ar cilvēkiem. 
Tu vākajās dienās došos 
apmeklēt Igauniju, kur ne -
kad neesmu bijusi.”
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17. latviešu salidojums Trinidadā un Tobāgo

Mauntervina (bij.Liepājas līcis), kur agrāk atradās kapteiņa Monka 
forts

Kurzemnieku karogs Pirātu (Kuršu) līcī. Šis bija pirmais līcis, ko 
hercoga Jēkaba kuģi sasniedza, iebraucot no Kurzemes

Dalībnieku grupa Trinidadas botāniskā dārzā

(Turpināts 5. lpp.)

GUNTARS GEDULIS

Kas to mežu tricināja
Pašā Jāņa vakarā?
Kūrlanderi blīkšķi laida
Kurzem’s līča maliņā.
Portovspeinā, Trinidadā 15. jū -

nijā sāka pulcēties latvieši no 
piecām valstīm – Latvijas, ASV, 
Anglijas, Vācijas un Venesuēlas – 
lai piedalītos 17. latviešu salido-
jumā Trinidadā un Tobāgo, kas 
ilga veselas 10 dienas, līdz 25.jū -
nijam.  Mērķi bija lieli –  iepazīties 
ar seno kurzemnieku pēdām To -
bāgo salā, nosvinēt Jāņus pie 
Lielā Kurzemes līča, baudīt 

Andersona lielo darbu, kas bija 
veltīts Tobāgo salas vēstures pēt-
niecībai, izsekojot kurzemnieku 
gaitas  daudzu valstu archīvos, kā 
arī vadot archeoloģiskas ekspe-
dī cijas pašā salā jau no 1960. ga  da. 
Archeologi atklāja ne tikai kur-
zemnieku apmetnes, bet arī da -
žādu indiāņu cilšu, kā arī holan-
diešu, franču un angļu pēdas 
salā. Šis piemiņas brīdis faktiski 
sakrita ar profesora dzimšanas 
dienu 17. jūnijā. G. Gedulis rādīja 
uzņēmumus no pirmajiem sali-
dojumiem, tostarp vairākus no 

kas uzstājās televīzijā un dejoja 
Valsts prezidentam Nūram Ha -
sanalijam viņa rezidencē. Notika 
arī Courlander Landing dienas, 
daļa no Tobāgo Asamblejas (par-
lamenta) kultūras mantojuma 
(Tobago Heritage) programmas, 
kur Lielā Kurzemes līcī iebrau-
kušos, tautastērpos ģērbtos lat-
viešus,  izcēla no laivām vietējie 
melnie iedzīvotāji, pārģērbušies 
par Karību indiāņiem. Sekoja 
kopīgs gājiens uz Kurzemes pie-
minekli, un vakarā notika sa  drau-
dzības koncerts Plimatas (bijušajā 
Jākobusštates jeb Jēkabpils) es  trādē. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas dalībnieku skaits salidojumos 
stipri saruka (1978. gadā tas pār-
sniedza 250), beidzamajos gados 
tas atkal ir pieaudzis, salidoju-
miem notiekot rēgulāri ik pa 
diviem gadiem; apmeklētāju pul-
kam nāk klāt arī Latvijā dzīvo-
jošie latvieši. Tā 16. salidojumā 
bija pārstāvētas 10 valstis ar 50 
dalībniekiem, izveidojoties arī 
„vir tuālam” korim, kas ieradās ar 
jau apgūtām salidojuma dzies-
mām, ko bija iemācījušies savās 
mītnes zemēs.

Šogad jau pirms salidojuma 
bija izveidojušās siltas attiecības 
ar Valsts prezidenta sekretāru 
Napieru Pilaju, kas jau kalpojis 
iepriekšējiem prezidentiem Ra  bin -
senam un Ričardsam. 2013. gadā 

katru kopā nofotogra fē damies. 
Satikšanās notika 17. jū  nijā no 
rīta, un no paredzētās pus stundas 
vizīte izauga pusotras stundas 
gaŗumā par spīti prezidenta 
pārblīvētajai programmai (bija 
trīs darbadienu nedēļa sa  karā ar 
vairākām valsts svinamām die-
nām) un viņa kantoŗa darbi nieku 
diskrētiem aizrādījumiem ska-
tīties pulkstenī. Pēc oficiāla jiem 
uzņēmumiem G. Gedulis sniedza 
paskaidrojumus par attēliem, kas 
bija redzami Jelgavas mākslinieka 
un Latvijas Nacionālā archīva 
darbinieka Gunša Švītiņa izvel-
kamā grīdas afišā. Tam sekoja  
prezidenta komentāri un jautā-
jumi. Dalībnieki bija ieradušies 
ar dāvanām: Harijs Jancis pasnie-
dza grāmatu par Latviju, Skaidrīte 
Soboļeva no dzintara darinātu 
gleznu. G. Švītiņš – mākslas grā-
matas un grāmatu par Kurzemes 
hercogistes galvaspilsētu Jelgavu. 
Vietā bija arī grāmatas par lat viešu 
deportācijām, kas prezidentu in -
tersēja profesionāli, un deva arī 
plašāku ieskatu par latvju tautas 
grūtākajām dienām – prezidents 
nebija iedomājies, ka tās patiesi 
ir bijušas tik smagas un netais-
nas. No salidojuma vadības pre-
zidents saņēma rež. Kārļa Vah-
šteina filmas par Kurzemi-To -
bāgo-Gambiju kopiju un oficiālo 
salidojuma kreklu. Par katru 

in  ternacionālu atzinību, to vidū 
ārsts, kas atklājis poti pret tra  kum-
sērgu. Bijām visi vienisprātis, ka 
Trinidada un Tobāgo ir ieguvusi 
spilgtu un dinamisku personību, 
kas godam var pārstāvēt savu 
tautu un to morāli vadīt. Jāpie -
bilst, ka prezidents ļoti interesējas 
par kultūru un ka šajā nozarē jau 
ir izraudzījis vismaz vienu pa -
domnieku – mūzikā. Sanāksmē 
piedalījās arī Latvijas goda kon-
suls Antonijs Hosangs un bij.pre -
zidenta Rabinsena dēls Deivids. 
Bija interesanti dzirdēt, ka prezi-
dents Karmona kā Trinidadu, tā 
Tobāgo vairākkārt nosauca par 
„valsti” (country), jo ir zināms, ka 
Tobāgo ar saviem 60 000 iedzīvo-
tājiem vēlas atdalīties no kaimiņu 
salas Trinidadas, ko atzīst par 
sava veida lietuvēnu.  Pie Tobāgo 
salas jūrā  ir atrasti gāzes krājumi, 
un kopā ar tūrismu un citām 
ekonomiskām aktīvitātēm iedzī-
votāji varētu labi iztikt. (Abu salu 
iedzīvotāju kopskaits – 1,3 mil-
joni. Tobāgo ir apm 40 km gaŗa 
un 10km plata, kopā 300 km2).

Latvieši var iebraukt salās bez 
vīzas, bet vietējiem, lai ieceļotu 
Latvijā, tās bija jāpieprasa caur 
franču sūtniecību, un tagad – 
britu iestādēm, pases sūtot uz 
Londonu. Bija cerības, ka pēc 
prezidentes Vairas Vīķes-Frei ber-
gas vizītes 2001. gadā (sakarā ar 

Tobāgo salas krāšņo dabu un zili 
zaļo tropu jūru un arī atpūsties.  
Salidojums atzīmēja 40 gadus, 
kopš pirmo 1974.gadā organizēja 
prof. Dr.Edgars Andersons, kuŗš 
salidojumus vadīja septiņas rei-
zes – līdz 1987. gadam. Sākot ar 
1989. gadu tos ir vadījis Gun tars 
Gedulis, PBLA kultūras fonda 
un izglītības padomes pārstāvis 
Dienvidamerikā un Ka  rību re -
ģionā; viņa gaitas šajos salidoju-
mos sākās jau 1976. gadā, vadot 
kultūras programmu.

17. salidojumu atklāja ar va -
karu, kuŗā pieminēja profesora 

mākslinieka Jāņa Mintika dari-
nātā kurzemnieku pieminekļa 
atklāšanas (1978.), to cēla par 
kopējiem PBLA /latviešu sabied-
rības un vietējās valdības līdzek-
ļiem. Tai laikā visus sajūsmināja 
kaŗakuģa Courland orķestris, kas 
Lielajā Kurzemes līcī spēlēja lat-
viešu tautasdziesmas. Lielu pār-
dzīvojumu izraisīja arī pirmie 
Latvijas latviešu apmeklējumi  
1989. un 1991. gadā (8.un 9.sali-
dojumā), kad viesojās mūzikas 
ansamblis „Mantojums” (abas rei-
zes), arī tautasdeju grupu dejotāji – 
otrajā reizē, ansamblis „Vektors”, 

izraudzītais prezidents Antonijs 
Tomass Akvainass Karmona, 
starptautiska līmeņa jurists un 
tiesnesis, kas darbojies Hāgas in -
ternacionālajā tiesā un bijis ties-
nesis Dienvidslavijas grūtajos iz -
iršanas laikos, kad notika inter-
nie, civilie kaŗi. Prezidents Kar-
mona nav formālists. Piemēram, 
būdams liels bērnu draugs, viņš 
tos salūdz sūtņu akreditēšanas 
ceremonijās un citos gadījumos 
par novērotājiem. Tā šoreiz pār-
runu laikā ar sek re tāru, pēkšņi 
ieradās arī pats pre  zidents, lai 
mums paspiestu roku. Pašus sali-
dojuma dalībniekus lat  viešus 
prezidents apsveica atse višķi, ar 

pasniegto dāvanu sekoja jūsmīgi 
komentāri un rokas spiediens. 
Arī dzintaru glezna, iepakota 
zelta papīrā, bija uzreiz jāapskata, 
par to jāpriecājas un jāpateicas. 
Noslēgumā prezidents izteica 
vēlēšanos, lai visos valsts mūzejos 
nonāktu informācija par Latviju, 
latviešiem un kurzemnieku gai-
tām Tobāgo. Prezidents vēlas, lai 
vietējā tauta kļūtu internacio nā-
lāka, un latviešu paraugs viņam 
šķita teicams. Viņš norādija, ka arī 
vietējā tauta ir potenciāli spē jīga, 
un atsaucās uz dažām izcilām 
per sonībām, kas ir saņēmušas 

prezidenta Artura Rabinsena 75 
gadu jubileju) nokārtosies abpu-
sēja bezvīzu iebraukšana. Tomēr 
tā nav noticis. Trinidada un To -
bāgo iestājās par Latvijas neatka-
rību tās okupācijas laikā, kad tā 
sastāvēja ANO Drošības pado -
mē. Ar šo valsti mums ir kopīgas 
vēsturiskas saites un arī citas 
līdzības, kā piemēram, brīvības 
iegūšana pēc smagas koloniala 
rakstura okupācijas. Trinidadas 
un Tobāgo prezidents joprojām 
nav viesojies Latvijā. 
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Pegija Klausa apbrīno bruņurupuci

Salidojuma vadītājs Guntars Gedulis saņem grāmatu par Tobāgo 
no Denīsas Angusas, Tobāgo Asamblejas Sabiedrisko lietu un 
kultūras sekretāri

Zvejnieku laivas Kastāras jeb Kalpu līcī (Kalpi Bay) Salidojumā dalībnieki kurzemnieku kapteiņa Beneta forta vietā pie M. Kurzemes līča

Trinidadā latvieši arī piedalījās 
kārtējā galvaspilsētas Portov spei-
nas apskatē, kas noslēdzās ar 
NAPAs koncertzāles apmeklē ju-
mu, Fortdžordža kalnu, kur pa -
veŗas skaista pilsētas panorāma, 
un ar pastaigu pa botānisko dār  zu. 
Pēc prezidenta apmeklējuma sa -
lidojuma dalībnieki devās uz da -
bīgo instrumentu centru, baudīja 
„rotī” pusdienas (gaļa, kartupeļi, 
cālis mīklas vīstoklī) un apmek-
lēja Asa Raita dabas centru. Tūres 
noslēgumā bija iespēja piedalīties 
Sv. Jāzepa konventa koŗa mēģinā-

lajai mākslas galerijai Portov-
spei nā, kā arī Tobāgo asamblejas 
sabiedrisko lietu un kultūras 
sekretārei Denīsai Angusai un 
kultūras nozares vadītājai Glen-
dai Rozai Leinai, viesnīcu perso-
nā lam u.c. draugiem. Tomēr ir 
svarīgi uzcelt architekta Stanleja 
Borbala projektēto kultūras un 
izglītības centru (ar blakus celtni, 
kurzemnieku restorānu „Cour land 
Inn”), lai informācija par latvie-
šiem nepazustu un būtu pastāvīgi 
pieejama. Mūzeji šogad dažādu 
apstāklu dēļ abi bija slēgti, un 

zie   meļu daļas), veicot gājienu pa 
mežu un peldoties Ārgaila ūdens-
krituma baseinā, apmeklējot da -
bas, dzīvnieku un mākslas centru 
Gudvudā pie drauga Maikla 
Spensera. Tad vēl tika klaiņots pa 
Tobāgo galvaspilsētas Skārbo ro-
vas šaurajām ieliņām un Fort-
džordža kalnu starp bijušajiem 
holandiešu un franču salas dien-
vidu sektoriem (kas savā laikā 
visi bija zem Kurzemes karoga), 
rāpjoties kalnā un peldoties Kuršu 
(„Coerse” jeb Pirātu) līcī Šarlot-
villē (hercoga Jēkaba sieva bija 

tādā veidā radot vismaz kādu 
pastāvīgu latviešu klātbūtni salā.

Salidojums noslēdzās Melnak-
menes Sihorsa viesnīcā ar vaka-
riņām, kur piedalījās arī Tobāgo 
Asamblejas ģenerālsekretārs Or -
vils Landens, amatā ievēlēts jau 
ceturto reizi un sadarbojies ar 
latviešiem arī sen pirms šīs salas 
visaugstākā amata ieņemšanas. 
Trešdien, 25. jūnijā, salidojuma 
dalībnieki uzsāka atceļu uz mīt-
nes zemēm, bet vēl sekoja pār ru-
nas ar Tobāgo asamblejas sabied-
rības un kultūras darbiniekiem 

sme ar Mākslas un daudzkultūru 
ministru Linkenu Daglasu (Lin-
coln Douglas), kas no G. Geduļa 
saņēma ziņas par kurzemnieku 
gaitām Tobāgo salā un latviešu 
salidojumiem.

Ļaudis ir aicināti jau tagad pie-
 tiekties uz nākamo salidojumu, 
kas droši vien notiks Jāņu laikā 
2016. gadā. Rakstiet salidojuma 
vadītajam Guntaram Gedulim – 
guntars.gedulis@mail.com. Ja no 
Latvijas vai kādas citas zemes iz -
veidotos palielāka grupa brau cēju, 
nebūtu izslēgta speciāla li dojuma 

jumā, lai noklausītos dziesmas 
latviešu valodā, sagatavotas Vis-
pasaules koŗa spēlēm Rīgā no 9. 
līdz 19. jūlijam. Bija iespēja do -
ties arī uz Karonī putnu rezervātu 
un skatīt sarkano ībisu un citu 
putnu nolaišanos pievakarē.

Bija pienākusi trešdiena un li -
dojums uz Tobāgo salu, kur lat-
viešus sauc par „kūrlanderiem”  
(vietējā izloksnē gan „korlander”, 
ar uzsvaru uz otro zilbi), arī laip nā 
uzņemšana Tērtlbīča viesnīcas 
mīkstajos krēslos ar ruma un 
augļu kokteiļiem. Nākamajā dienā 
sākās ekskursiju programma, vis-
pirms Kurzemes piekrastes pa  mat-
ekskursija, apskatot vietas, kur 
kurzemnieki izcēlušies un apme-
tušies, sākot ar pirmā cietokšņa 
vietu tagadejā Plimatā (no 1639. g.), 
kur reiz atradās pirmā luterāņu 
baznīca. Viesi apmeklēja arī kur-
zemnieku Beneta, Monka un 
Šmolla forta vietas pie Mazā Kur-
 zemes un Liepājas (tagad Maun-
tervina) līčiem. Apmēram Šmolla 
forta vietā Mauntervina viesnīcas 
paspārnē reiz izveidoja kurzem-
nieku mūzeju, kas aktīvi darbojās 
no 1985. gada. Izveidojoties valsts 
mūzejam Skārborovā, to slēdza, 
un eksponātus nogadāja jaunajās 
telpās, kur gadu gaitā tie gandriz 
visi pazuda. Privātas personas 
Manderu pāŗa vadībā izvei doja 
Kurzemes līča fondu un mūzeju, 
par savu naudu uzceļot tam namu 
Melnakmenē/Blak ro kā pie Kūr-
landes ciemata. Latvieši beidza-
majos salidojumos mūze jam ir 
sanesuši tik daudz eksponātu, ka 
nelielā ēka jau aizpildīta. Arī 17. 
salidojuma dalībnieki nebija ne -
kādi skopie un bija atgādājuši 
grāmatas, dažāda tipa eksponātus 
un piemiņas lietas, kas palika 
Fortdžordža mūzejam Skārbo ro vā, 
Skārborovas bibliotēkai, Nacio nā-

grāmatas par latviešiem Skārbo-
rovas pagaidu bibliotēkā nebija 
pieejamas. Kurzemnieku celtņu 
projekts bija gatavs jau 1982. ga  dā, 
un tas ir domāts zemes gabalam 
starp kurzemnieku pieminekli 
un Sv. Deivida baznīcu, bet vēl 
līdz šim nav radies atrisinājums, 
kā ēkas uzcelt.

Piedaloties Bukūrifa ekskursijā 
(vai būtu vārds izcēlies no Pā   vil-
ostas Buku raga?) pēc brauciena 
ar stikla dibena laivu kūrlanderi 
varēja nopeldēties kopā ar krā-
sainām papagaiļa u.c.zivīm, kļūt 
arī desmit gadus jaunāki (vismaz 
sievietes, jo vīrieši top vienīgi 
„gudrāki”) Nailona „pūla” peldē 
līča vidū. Pēc tam varēja atpūsties 
Pidženpointa parka slavenajā 
plūd malē, kas tajā gaŗās nedēļas 
nogales dienā bija triniju – Tri  ni-
dadas tūristu –  pārņemta. Sekoja 
Robinsona Krūzo alas apskate 
(tā daļēji orkāna nopostīta), kur 
apkārtnē mita otrā kurzemnieku, 
kapteiņa Karona, kolonija ap 
1642. gadu. (Hercogs Jēkabs bija 
uzdevis Džanam Poincam uzrak-
stīt grāmatu par Tobāgo salu, kas 
acīmredzot bija nonākusi Daniela 
Defo rokās, kļūdama par vielu 
viņa slavenajam romānam.) Šai 
otrajā kolonijā bija sasūtīts ļoti 
daudz holandiešu no Zēlandes, 
jo hercogs Jēkabs pēc nesekmīgās  
pirmās kolonizācijas 1639. gadā, 
kad tropu apstākļus nepiedzī vo-
jušie kurzemnieki gāja bojā, to -
brīd neuzdrošinājās vēlreiz sūtīt 
savus zemniekus. Dienas izbrau-
kums noslēdzās ar sadraudzības 
kokteiļu stundu vecajā Kraun-
pointa viesnīcā, kur paveŗas skaists 
skats uz jūru un saulrietu.

Sekojošās dienās dūšīgie sali-
dojuma kūrlanderi šķērsoja salu 
krustām šķērsām, attālinoties no 
Kurzemes piekrastes (Tobāgo 

Luīze Šarlote), un braucot ar ātr-
laivu gar Kurzemes piekrasti 
Karību jūras viļņos. 

Vakaros dalībnieki iepazinās ar 
bundziņu orķestri u.c.mūzikas 
solistiem, kā arī skatījās divos 
seansos filmu par Kurzemi, To -
bāgo un Gambiju, iegādājās kur-
zem nieku kreklus, un protams, 
svinēja Jāņus pie Lielā Kurzemes 
līča, vietā, kur droši vien kurzem-
nieki līgoja pirms vairāk nekā 
350 gadiem, plūkdami Jāņu zāles 
bijušajā Kurzemes muižas terri-
torijā, kas agrāk piederēja herco-
gam Jēkabam („Courland Estate”). 
Protams, neiztika arī bez bruņu-
rupuču „vaktēšanas” – tie naktīs 
izlien krastā dēt. 

Dod sieriņu, Jāņu māte,
Palmu lapas bļodiņā.
Dod rumiņu, Jāņu tēvis,
Kokosrieksta čaumalā.
Rupucītis krastā nāca
Jāņu bērnus apraudzīti.
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja?
Ja bij slikti līksmotāji,
Pazūd jūras dibenā.
Svētdien, 22.jūnijā, visi pulcējās 

Melnakmenes anglikāņu baznīcā 
uz dievkalpojumu, ko vadīja Pli -
matas Sv. Deivida draudzes mācī-
tājs, archidiakons Filips Aizaks, 
piedaloties arī ilggadējam latviešu 
draugam, archidiakonam Kene-
tam Foresteram un vietējiem drau-
dzes locekļiem. Sekoja oficiālais 
salidojuma uzņēmums pie Kur-
zemes pieminekļa un pusdienas 
pie viesnīcas īpašnieces Anniņas 
Kakriko viesnīcā. Anniņa (būtībā 
Elizabete, turklāt ķīniete) vēlas 
iet pensijā un viesnīcu pārdot. Tā 
atrodas netālu no kurzemnieku 
pieminekļa, nes ienākumus un ir 
pērkama par vienu miljonu ASV 
dolaru. Būtu vēlams, lai šo īpa-
šumu iegādātos kāds latvietis, 

par nākamo projektu, mākslas 
darbu izmaiņu starp Latviju un 
Tobāgo. No Latvijas puses par šī 
projekta īstenošanu pagaidām 
rūpēsies mākslinieks Guntis Švī-
tiņš un Jelgavas dome. Nedēļu 
vēlāk, 1. jūlijā, vēl notika sanā-

organizēšana, piemē ram, Rīga-
Tobāgo-Rīga.

Visiem labi, visiem labi
Kurzem’s līča maliņā.
Melnas govis, brūnas kazas,
Cūku dīda papagail’s.
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No kreisās: Dzintars Abuls, Monta Cimdiņa, Biruta Abula, Kristīne Cālīte un Deins Kindzulis
// FOTO: Arturs Dzelmītis

Jāņu saimnieks un saimniece – Jānis un Velga Plātes

Pieci jaunieši Latvijai...

Atskaņas no līgošanas 
Grandrapidos

Ir piektdiena, 27. jūnijs. Esmu 
ceļā uz Vītolu fondu, kur eju 
diezgan bieži tikties ar saviem 
„audžu bērniem”. Pa ceļam vēl 
iegriežos veselīgu cepumu un 
maizīšu veikalā „Graudu spēks” 
un nopērku cepumus, ar ko pa -
 našķoties pie ierastās tases kafi-
jas. Esmu jau gatava doties mā -
jās, kad cits pēc cita ienāk trīs 
jaunieši, un Vita man pa  stāsta, 
ka viņiem sarunāta tik šanās ar 
man labi pazīstamo pāri – 
Birutu un Dzintaru Abuliem. 

Tas man liekas pietiekami 
interesanti, un es palieku, jo ar 
jauniešiem gribu iepazīties un 

jamu skolot vēl piecus Latvijai! 
Fantastiski! Trīs no viņiem 
šodien ar puķēm atnākuši uz 
tikšanos. Tie ir Monta Cimdiņa 
no Vecpiebalgas novada, Kris-
tīne Cālīte no Liepājas un Deins 
Kindzulis no Rēzeknes. Katrs 
no sava Latvijas stūŗa.

Abulu šodienas „pirmais 
bērns” ir Kristīne, kas tikko bei-
gusi Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Veterinārās me  -
dicīnas fakultātes trešo kursu. 
Nākamā – Monta šogad  Stra-
diņa universitātes Fizioterapijas 
nodaļā  beigusi otro kursu, un 
trešais Abulu ģimenes stipen-

virs astoņi, tātad visi ir mācībās 
sekmīgi. 

Ar diviem no sava piecnieka 
Abulu pāris ir ticies jau 
iepriekšējā nedēļā, un tos man 
satikt neizdodas, bet Inna vēlāk 
man atraksta, ka viena no tām 
ir Latvijas Kultūras kolledžas 
pirmā kursa studente Justīne 
Grantiņa un otra – Rīgas Stra-
diņa universitātes 4. kursa me -
dicīnas studente Annika Jir gen-
sone. Saprotu, ka arī viņām 
atzīmes sniedzas pēc deviņ-
nieka. 

No Innas saņemu arī infor-
māciju, ka Deinu viņa skola un 

korī un divas reizes piedalījusies 
Dziesmu un deju svētkos. Viņa 
interesējas par literātūru, tau-
tasdejām un vidi, un vairākus 
gadus ir darbojusies skolas vides 
pulciņā. Kristīne ir atsaucīga un 
aktīva arī klases dzīves organi-
zēšanā.” Diemžēl arī viņas ve -
cāki ir šķīrušies, un tā ģimene 
nonākusi maznodrošināto katē-
gorijā.

Kad ierodas Abulu pāris, es 
klausos, kā pie kafijas tases vai 
ūdens glāzes jaunieši iepazīstas 
ar cilvēkiem, kuŗi viņu dzīves 
sapni par izglītību ir padarījuši 
iespējamu. Kristīne pastāsta, ka 
viņa ar savu izglītību ir vēl tikai 
pusceļā, un pēc trim nostrā-
dātiem gadiem trīs vēl būs 
jāmācās, lai varētu strādāt par 
veterinārārsti. Par savu vietu 
Latvijā viņa ir droša, jo uz lau-
kiem ir liels veterināro darbi-
nieku trūkums, bet viņa cer 
darbu dabūt zooloģiskā dārzā, 
jo viņai ļoti patīk savvaļas 
dzīvnieku lielā dažādība.

Deins pastāsta, ka dzīvo kop-
mītnēs (studentu viesnīcā), kur 
nelielā istabiņā dalās vēl ar 
vienu studentu, bet virtuve ir 
kopēja 20 studentiem. Tāpēc 
liela ēdienu gatavošana ir diez-
gan komplicēta, un viņš smie-
damies piebilst, ka ēdienu kartē 
bieži parādās kartupeļi. Bet tas 
nekas, jo viņš pie tā ir pieradis 
un ir priecīgs, ka vasara paies 
prakses darbos. Deinam skolā 
jāmācās vēl trīs gadi, un tikai 
tad viņš varēs strādāt būvēs, kas 
būs daudz labākas nekā Zoli-
tūdes Maxima un nekad negā-
zīsies cilvēkiem uz galvas. 

Montas vasara paies lauku 
darbos ģimenes īpašumā, un 
viņa citu darbu šovasar ne  mek-
lēs. Priekšā ir divi gadi, pirms 
viņa varēs Latvijā nodarboties 
ar fizioterapiju. Es gan būtu 
priecīga, ja viņa to varētu darīt 
jau šodien, jo pēc muguras 
operācijas viņas prasme varētu 
tikt izmantota daudz agrāk.

Tad Vita aicina Abulu pāri 
pastāstīt pašiem par sevi, un nu 
arī man izdodas uzzināt kaut 
ko tādu, ko iepriekš neesmu 
zinājusi. Pirms apprecēšanās un 
savu bērnu audzināšanas Biruta 
ir izstudējusi ķīmiju un tikai 
daļu darba laika strādājusi. Viņa 
ir bijusi ļoti aktīva Amerikas 
latviešu sabiedriskos darbos, ir 
piedalījusies dzīvesstāstu vāk-
šanā un arī vairākās 3x3 no -
metnēs. Savā laikā Amerikā 
bijusi liela apvidus vietējo gaidu 
priekšniece. Organizējusi grā-
matu lasītāju klubiņus un tos 
arī aprakstījusi grāmatā.

Dzintars savukārt runā par to, 
ka ne vienmēr cilvēkiem dzīve 
izveidojas tā, kā iepriekš izplā-
nots. Viņš izstudējis par inže-
nieri, bet dzīve ir mācījusi, ka ar 
to ne vienmēr pietiek un jā -
mācās ir visu mūžu. Pēc stu-
dijām viņš dabūjis darbu, vēlāk 
saņēmis paaugstinājumu, bet 
tad vajadzējis pārcelties uz citu 
vietu un uzņemties lielāku at -
bildību. Turklāt kādas nodaļas 
vadību. Jāmācās! Gandrīz kat-
ram paaugstinājumam seko 
pār celšanās un lielāka atbildība. 
Abulu pāris savus bērnus ir 
izaudzinājuši par latviešiem, un 
arī tagad viņiem rūp Latvijas 

jaunatne.
Pēc brīža jūtu, ka sarunas vei-

cas tik raiti, it kā stipendiāti ar 
saviem ziedotājiem būtu pa  zīs-
tami jau sen, bet itin drīz Abulu 
pārim jāsteidzas uz nākamo 
tikšanos, jo ciemošanās laiks 
Latvijā iet uz beigām. Pēc pāris 
dienām – lidojums atpakaļ uz 
Ameriku. Bet jaunieši ir prie-
cīgi – nu viņu labvēļi redzēti 
sejā, viņi ir ļoti mīļi – īsti cilvēki, 
kuŗiem stipendiāti  ir apsolījuši 
par sevi un savām sekmēm šad 
un tad dot kādu ziņu.

Pirms šķiŗamies, es vēl uzzi-
nu, ka Montai svarīgs ir veselīgs 
dzīves veids un viņai patīk 
slēpot un dejot tautasdejas. 
Deinam ir ģitara, un viņa mīļā-
kā dziesma ir With every breath 
you take, bet viņam patīk arī 
basketbols. Kristīni interesē 
savvaļas dzīvnieki, par tiem 
viņa lasa daudz grāmatu un 
tīmeklī noskatās visu, kas ar 
tiem saistās. Viņa arī dzied 
sieviešu korī „Liepa”.

Bet es esmu priecīga, ka man 
ir bijusi izdevība ar šiem trim 
jauniešiem iepazīties. Tie ir trīs 
jauni kociņi Latvijas nākotnes 
dārzā, kas ar divu Amerikas 
latviešu atbalstu tagad var zelt 
un ziedēt. Un viņi ziedēs un 
nesīs augļus – par to esmu 
pārliecināta.

Vēl parunājos ar Vitu, gribu 
zināt, kā iet ar jauniešu izvēli 
nākamam mācību gadam. Sa -
protu, ka arī šogad stipendiju 
pieprasījumu skaits būs lielāks 
par to, ko fonds spēs apmierināt. 
Kapitālu procenti tagad ir daudz 
zemāki, nekā bija pirms dažiem 
gadiem. Tas ievērojami samazi-
na iespējamo stipendiju skaitu, 
turklāt daudzi uzņēmumi vēl 
nespēj attapties no krizes. Žēl. 
Vajadzētu  vēl kādu simtu sti-
pendiju, lai varētu atbalstīt visus 
studēt gribošos jauniešus. Nu 
viņiem būs jāizkārto valsts sti-
pendiju aizdevums, bet tas ir 
smags slogs jauna cilvēka dzīves 
sākumam. 

Man ir prieks, dzirdot, ka 
Amerikas latvieši vēl arvien 
turpina atbalsta sniegšanu Lat-
vijas centīgajiem jauniešiem. 
Tie ir Abuli ar savu piecnieku,  
Dr. Aivars Slucis  ar 31, Gundars 
un Astrīda Srautnieki ar diviem, 
Jānis Strautnieks ar diviem, 
Dinbergu ģimene ar vienu, Vis-
 valdis Dzenis ar četriem, Alfreds 
un Sarmīte Gravas ar 35 !!!, 
Gunārs un Ināra Reiņi ar di -
viem, Evarists Bērziņš ar trim, 
Saginavas Latviešu klubs ar di -
viem, Pēteris Zvejnieks ar 64 !!!, 
Lalita Muižniece ar diviem,  
Jānis Grāmatiņš ar vienu, Nora 
Mičule ar vienu, Uldis Streips 
ar diviem un  PBLA ar 12. Zinu, 
ka ir vēl citi Amerikas latvieši, 
kuŗi piešķiŗ stipendijas, bet 
kuŗus es nepazīstu. Jāpieskaita 
vēl tie Amerikas latvieši, kas 
tagad dzīvo Latvijā, – Dzintra 
Bungs ar saviem trim stipen-
diātiem, Kārlis Cerbulis ar čet-
riem, Kārlis Streips ar vienu. 
Pieskaitīšu sevi arī ar šogad 
diviem burvīgiem jauniešiem – 
Ģirtu un Alīnu. Manējie abi 
studē medicīnu. Ģirtam aiz 
muguras ir piektais kurss, 
Alīnītei - ceturtais. Ar viņiem 
abiem es lepojos ļoti, ļoti!

labprāt parunāšos arī ar Birutu, 
ko pazīstu jau kopš tiem lai-
kiem, kad abas darbojāmies 
Latviešu Fonda padomē. Viņa 
tolaik bija padomes priekšsēde, 
un es strādāju ar fonda projek-
tiem. Lai gan pašiem ir bērni un 
mazbērni, kuŗiem jāpalīdz ar 
latvisko skološanos, Biruta un 
Dzintars ir atraduši par iespē-

diāts Deins Rīgas Techniskajā 
universitātē beidzis pirmo kursu 
Mechotronikas fakultātē. Kad 
es nesapratnē ieplešu acis, Deins 
paskaidro, ka tā ir automatizā-
cija. Vēlāk noskaidroju, ka tā 
īstenībā ir daļa no būvniecības, 
un es jau saprotu, ka tas mums 
būs kaut kas ļoti noderīgs. 
Visiem trim caurmēra atzīme ir 

pašvaldība ir raksturojusi kā 
aktīvu, radošu un sportisku jau-
nieti, kam ir labas organizātora 
spējas, augsts intelektuālais 
potenciāls un spilgti izteikta 
loģiskā domāšana. Viņš labprāt 
piedalās pagasta sabiedriskajā 
dzīvē un ir pozitīvs līderis. 
Viņam ir nopietna attieksme 
pret darbu, un viņš ļoti sirsnīgi 
izturas pret ģimeni. 

Monta ir no Vecpiebalgas 
Inešu pagasta, beigusi Cēsu 
Valsts ģimnaziju ar vidējo at -
zīmi tuvu deviņām ballēm. 
Viņai vienlīdz labi padodas gan 
eksaktie, gan humānitārie 
priekšmeti. Monta prot strādāt 
komandā, prot uzklausīt citu 
viedokli, izteikt savas domas un 
tās arī aizstāvēt. Viņa ir pie -
dalījusies skolu olimpiadās un 
uzvarējusi dažādos konkursos 
un, protams, dejo tautasdejas.

Kristīne nāk no Liepājas, kur 
beigusi vidusskolu ar vidējo 
atzīmi, kas ir vēl augstāka par 
deviņām ballēm. Arī viņai no 
skolas dotā rekomendācija ir 
īsts paraugeksemplārs:

„Kristīne mācās ļoti apzinīgi, 
rēgulāri piedalās dažādos skolas 
un pilsētas konkursos un olim-
piadās, aktīvi darbojas skolas 
debašu klubos un ir pārstāvē-
jusi skolu gan pilsētā, gan valstī. 
Aktīvi darbojusies skolas dzīves 
veidošanā un Līdzpārvaldē, kur 
uz laiku bijusi prezidentes viet-
niece, astoņus gadus dziedājusi 
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No senā zāļu skapja
Turpinām ielūkoties Marijas Fērliņas piezīmēs par tautas ārstniecību,

ko aizsākām laikraksta 25. numurā

STULBIE GUDRĪBAS ZOBI

Marija Fērliņa, materiālus vā -
cot, sevišķi vērību pievērsusi tām 
vietām, kur uz senatnes pamata 
pastāv modernas ārstniecības ie -
stādes, piemēram, piemēram, 
Ķe  meriem, Baldonei, Kandavai 
Siguldai u.c.

Par Baldones sēravota kūrorta 
dibnāšanas laiku tiek minēts 
1795. gads, bet pēc Fērliņas ie -
vāk tajām ziņām, tas ir nepareizs: 
„Baldones sēravoti pazīstami kā 
dziedniecības iestāde jau pirms 
vācu ienākšanas. Pirms Baldones 
kūrorta nodibināšanas sēra un 
dūņu vannas rīkotas mežsarga 
Skuju mājās pirtī. Skuju māju 
vec tēvs bijis tālu pazīstams lab-
daris. Viņa slava skanējusi pāri 
dzimtenes robežām. Ļaudis stāsta, 
ka pie viņa ārstēties braukuši pat 
lepni kungi, kuŗi dzīvojuši pilī, 
bet ārstēties nākuši uz pirtiņu.”

Baldones sēravots ticis uzskatīts 
par svētu. Ļaudis par atgūto ve  se-
lību metuši avotā rotas un naudu 
kā ziedojumu un pateicību.

Stāsts par Baldones 
sēravota senatni

Stāsta Jānis Krūmiņš – 98 gadi, 
redz labi, dzird labi, zobi visi 
veseli, tikai nodiluši. Precējies, 
triju bērnu tēvs( divi dēli, viena 
meita). Par Baldones sēravota se -
natni viņam stāstījis vectēva tēvs.     

Mēs, Krūmiņi, visi precējāmies 
jauni. Man bija tikai 18 gadi, kad 
biju jau tēvs. Vectēva tēvs bija 
dūšīgs, kājām nogāja lielus gaba-
lus. Redze un dzirde viņam bija 
ļoti laba. Piedzīvoja viņš simtu 
vienu  gadiņu. Ar to Skuju māju 
mežsarga tēva tēvu viņi bijuši 
lieli draugi. Visās mūža gaitās 
cieši turējušies kopā.

Skuju māju mežsarga dzimta 
jau bijusi tālu pazīstama. Sevišķi 
izslavēts bija mežsarga vectēvs. 
Pazina viņš katru zālīti un zināja, 
kādā slimībā katra līdz.

Ārstēja viņš visādas kaites – 
gan kaulu plēsēju, gan sirds kla-
pētāju, vēdera guļu, pārcelšanos, 
krītamo kaiti, dullumu, ausu un 
deguna kaites.

Visa tā ārstēšana notika Skuju 
māju pirtiņā. Pirtiņai bija divi 

kambari. Vienā kambarī tika tās 
zālītes glabātas, otrā notika 
jaukšana un vārīšana. Tur bija 
visādas zālītes un saknītes gubu 
gubām.

Palīdzēja jau viņš katram, kuŗš 
pie viņa griezās. Maksu par 
ārstēšanu gan neņēma, bet bija 
viņam tāda veca lāde, kur katrs 
varēja iemest kādu naudas gaba-
lu. Naudas lāde tika atslēgta tikai 
vienu reizi gadā – Jāņu vakarā. 
Nauda tad tikusi izdalīta naba-
giem, tie visi tikuši pamieloti. 
Jāņu vakarā tad arī sanākuši  
nabagi no malu malām. Vecais 
Skuja tad mīlēja pasēdēt viņu 
vidū un ar viņiem parunāties. 
Citādus ziedojumus viņš nav 
ņēmis, atru nādamies:

 „Gan jau Dieviņš atmaksās!”
Katra ārstēšana notikusi pirtī 

lielā noslēpumainībā. Kad pirtī 
bijis slimnieks, tad tai neviens 
neaicināts nav drīkstējis tuvoties. 
Vienīgi vecā Skujas mīlulis pie -
radināts krauklis, kuŗš viņu visur 
pavadījis, tupējis uz pirts jumta.

Vecajam Skujam visu pagatvot 
palīdzējusi viņa vedekla Katrīna, 
kuŗu viņš ļoti mīlējis. Katrīna 
palīdzējusi arī grūtos dzemdību 
gadījumos. 

Vecā Skujas slava sevišķi au  gusi, 
kad viņš izdziedinājis barona 
Krofa brāli, kurš velti meklējis 
palīdzību ārzemju kūrortos. Viņš 
slimojis ar reumatismu ļoti smagā 
formā. Barons Krofs tomēr slikti 
atmaksājis labdarim. Nopircis no 
toreizējās krievu valdības tiesības 
uz sēravotu un tā izmantošanu. 
Viņš uzcēlis vannu iestādi līdz ar 
citām saimniecības ēkām un 
sācis veco tautas ārstu visādi 
vajāt. Tomēr pie vecā dziednieka 
ļaudis nākuši no malu malām.

Bijuši gadījumi, ka slimais at -
nests nešus vai atlēcis uz kru ķiem, 
bet aizgājis spirgts un vesels.

Dziedniecības vajadzībām ti  -
kuši lasīti dažādi ārstniecības 
ziedi, augi un saknes. Nestas 
dūņas no Baldones purviem un 
ņemts ūdens no sēravota. 

Pie Skuju mājām bijis arī ārst-
niecības augu dārziņš, kuŗu 
Skuju vectēvs  līdz ar vedeklu 
Katrīnu rūpīgi kopuši.

Vectēva tēvs bieži mīlējis stāstīt 
dažus jocīgus notikumus.

 Skuju vectēvam bijuši dažādi 
paša gatavoti zāļu šņabji, uz 
kuŗiem sevišķi kāri bijuši kungi.
Tā reizi viens kungs atsūtījis pēc 
zāļu šņabja savu kučieri. Tam 
ceļā pudele pagājusi vaļā, un viss 
šņabis izlijis. Ko nu darīt? Ku   čie-
ris sūdz bēdas brūverim. Gudro 
abi, ko tagad darīt. Brūverim 
iekritis labs padoms prātā. Tas 

vākt veselu skudru pūzni. Ar vi -
sām skudrām sabērt traukā un 
apliet ar verdošu ūdeni. Tad iz -
skāš un iesēstas iekšā. Lej pama -
zām karstu ūdeni klāt, kamēr var 
ciest. Trauku apsedz, lai galva vien 
laukā, tad tik ātri neizgaros. Iz -
kāpis iet gultā un krietni sase  dzas.

Sērmūkšos
Kad kauli sāp, tad iebāž pudelē 

mušmires un ar to zupu sasmērē 
kaulus.

Cesvainē
Sutināšanās vīgriežņos pret 

kau  lu sāpēm.
Ko veci ļaudis stāsta
Kaulu plēsējs senatnē tika ār -

stēts ar dažādiem sutinājumiem. 
Slimnieks aizvests pirtī, iesēdināts 
kubulā vai uz maza ķeblīša mucā. 
Kubulā salika dažādas zāles un 
aplēja ar verdošu ūdeni. Vīgrieži 
skaitījas ļoti stipras zāles un tika 
lietoti vieni paši. Vīgrieži jālauž 
rīta stundās. Sutināšanai ņem 
visu augu, nolaužot to līdz zemei. 
Salauztos augus sasien nelielos 
kūlīšos un uzkarina kaltēties. Uz 
vienu reizi nevar ņemt sevišķi 
daudz augu, jo vīgrieži iedrabo-
jas ļoti spēcīgi.

Pret krampjiem
Kosā
Bulduriņu tēja ir laba pret 

krampjiem.
Morē
Pret krītamo kaiti saulē izžāvē 

vībotņu saknes. Tad sasmalcina. 
Uzlej stipru tēju un ņem iekšā.

 Birzgalē
Krampenes (ziliem ziediņiem) – 

podziņas zied smilšainās vietās 
jūlija beigās un augusta sākumā. 
Lieto pret krampjiem.

Ko veci ļaudis stāsta
Krampenes susriņi, jeb Pē -

teŗpogas tautas ārstniecībā lieto 
gan svaigas, gan žāvētā veidā. 
Jaukā, saulainā rītā salasa ziedu 
podziņas un aplej ar šķidru me -
du. Trauku noslēdz un noliek 
saulē. Kad medus nokrāsojies, to 
izlej caur sietu, iepilda slēgtā 
traukā un uzglabā vēsā vietā. Pie 
krampjiem dod tējkarotīti trīs 
reizes dienā ar saldu pienu.

No visa auga taisa vannas. 

Noplūc visu augu, sasien nelielos 
kūlīšos un pakarina ēnā žūt. Iz -
žāvētos augus sabāž rupjas drēbes 
kulītēs un vēsā, sausā vietā uz -
glabā.

Uz spaini ņem labu sauju kram-
penes, aplej ar verdošu ūdeni un 
noliek ievilkties. Šo šķidrumu 
ielej vannā, pielej karstu ūdeni 
un slimnieku kādu pusstundu 
pa  sautē.

Mazbērni man jau ir, turklāt 
vēl padsmitnieku kārtā. Viņu 
dzīves kļuvušas pārāk nopiet-
nas. Nav labas vielas humoram. 
Bet vietā ir teiciens, ka arī aklai 
vistai gadās tikt pie kāda grau-
da. Tā arī man. Bet pirms par to 
stāstu, gribu dalīties ar to, kas 
man stāstīts par radu un draugu 
mazbērniem.

Pēterītim Zviedrijā uz skolu jā -
brauc ar elektrisko vilcienu. Mā -
jās braucot, bijis kāds elek trības 
traucējums un vilciens apstājies. 
Kad cilvēki sākuši spraukties uz 
izeju, Pēterītis skaļi iesaucies: 
„Vai jūs nedo mājat, ka bērns 
būtu jāpalaiž pa priekšu?” 

Tas pats Pēterītis pēdējā dienā 
no skolas pārradies mājās bez 
liecības. Kad par to taujāts, tei-

cis, ka aizmirsis skolā. Izrādījies, 
ka aizmāršībai ir nopietnāks 
iemesls. To arī klusi pateicis, ka 
nākamgad liecība būšot labāka.

Kaimiņu mazdēls, viesojoties 
Bostonā, novērojis, ka visi, ar 
ko viņš tiekas, runā latviski. 
Tāpēc vaicājis vai Bostonas beis-
bola slavenība, saukta par „Pā  -
piju” arī protot runāt latviski? 
Draugu ģimenē meitiņai dots 
ļoti latviskais Māriņas vārds, par 
ko māte lepojusies. Rakstot bez 
garuma zīmes un mīkstinājuma, 
ar vārdu apmierināts bijis arī 
slavu izcelsmes tēvs. Nupat pie 
mums viesojās 17 gadus vecais 
basketbola spēlētājs rīdzinieks  
Gustavs Treimanis. Viņš iedalīts 
internacionālā jauniešu koman dā, 
kas ļoti sekmīgi sacenšas ar vie-

tējo vidusskolu komandām. Lai 
vecāki nesaprastu, viņš ar brāli 
runājot angliski. Vecāki, lai at -
spē lētos, runājot krieviski, ko 
savukārt nesaprot viņi ar brāli. 
Teiktais atsauca atmiņā ar manu 
un brāļa bērnību, kad vecāki 
mūs kaitināja, runājot krieviski. 
Bet mums, atskaitot suņu valo-
du, nebija ko likt pretī, jo vācu 
valodu prata arī vecāki. 

Vecākais brālis savai māsiņai 
iestāstījis, ka pēc dievkalpojuma 
jāliek naudu upuŗa traukā, ci  tā di 
nelaižot ārā no baznīcas. Dēlēns 
ar māti dabūjuši sprediķa laikā 
atstāt baznīcu. Kad māte pēc 
diev kalpojuma skaidrojusies ar 
paziņām, dēlēns sašutis atspur-
dzis: „Bet, mamm, tu arī darīji 
to pašu.” Mana Rīgas gara radi-

niece allaž mazmeitai teikusi, 
ka jāēd dūšīgi, ja gribot izaugt 
liela. Reiz restorānā viņa nav va -
rējusi visu pievarēt un mazmei-
tai taisnojusies, ka ārsts ieteicis 
ēst mazāk. Uz to mazmeita at -
bildējusi: „Vai tik tu man nestāsti 
niekus?”

Kad pasaulē ieradusies maza 
māsiņa, ģimenes suns uzņēmies 
sarga lomu un cītīgi sēdējis pie 
bērna gultiņas. Kad bērnam 
mutē iebāzts knupītis, suns to 
saudzīgi izņēmis bērnam no mu -
tes un turpat uz vietas ap  ēdis.

Beidzot paša pieredzētais. Ne -
reti aizbraucam uz skolu pretī 
diždēlam Ansim. Nevaru viņu 
saukt par mazdēlu, jo ir gandrīz 
galvastiesu garāks par savu opīti 
un futbola bumbu sit daudzkārt 

spēcīgāk. Parasti smaidīgs, šo  reiz 
bija tāds sapīcis. Esot sāpējusi 
galva un neesot varējis koncen-
trēties. Pirms paspēju jautāt kāpēc, 
pats turpina, ka vakar bijis pie 
zobārsta un tas viņam izrāvis tos 
stulbos gudrības zobus. Gribēju 
pavaicāt, vai zobus nolicis zem 
spilvena Laumiņai, bet manīju, 
ka jokiem šoreiz nav vietas. Tā 
Ančuks radījis latvisku oxymo-
ron (pretstatiem izteikta doma), 
vārdu, ko no grieķu valodas pār -
ņemtu lieto angliski. Atstāšu lasī-
tāju ziņā noskaidrot, kā zobi, kas 
bieži nāk nevietā un par sevi at -
gādina nelaikā, dabūjuši gudrī-
bas zobu titulu. Jau iepriekš pa -
teicos ar vārdiem, ko vēl arvien 
lieto mans Garezera vidusskolas 
absolvents: „Paldies ļoti daudz!”

ielej pudelē šķidru alus raugu un – 
lai tik nes mājā. Kungs gan brī-
nījies, kāds šoreiz tas šņabis sa -
vāds, bet ja jau dots, izdzēris ar.

Citrreiz pēc zālēm atnācis pa -
kurls puisis, kurš to nu nepavisam 
negribēja ierādīt. Tāpēc visu bieži 
pārpratis. Vectēvs iedod zāles un 
paskaidro, lai tās drusku pavāra 
un tad dzeŗ trīs reizes dienā pa 
puskrūzītei.

Puisis zāles pārnesis paskaidro, 
ka zāles jādzer trīs reizes dienā, 
bet iepriekš katru reizi slimais 
krietni jāpavārta. Tad nu arī 
nelaimīgais slimais ticis katru 
reizi pirms zāļu dzeršanas velts 
un vārtīts.

Un tagad – citviet Latvijā dažas 
no savāktajām receptēm, ietei-
kumiem un ticējumiem.

Pret kaulu plēsēju 
(reumatismu)

Sēlpilī
Priekš kaulu sāpēm vajaga sa -

Pret kašķi
Prodē
Kašķi nodzen, pirms saules 

rasā vārtroties.
Cesvainē
Lai nodzītu kašķi, tad vajagot 

apīņos sutināties
Birzgalē
Kašķim ir labas zirgskābeņu 

saknes, saraudzētas ar krējumu. 
Tad siltā pirtī ar raudzējumu 
no smērējas.

Ķēčos
Ja grib kašķi nodzīt, tad jāberžas 

ar upes zvirgzdiem un jāmazgājas 
zem tilta, pār kuŗu kādreiz pāri 
vests līķis.
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Kad sakāmvārds  “Katrs pats savas laimes 
kalējs” nav spēkā 

Katrs pats savas laimes kalējs – ZIB* vīriešu T-krekls // FOTO: zib.lv

VIKTORS STRAUBS

1937. gada sākumā man, mā -
coties Rūjienas Valsts ģimnazi-
jas pēdējā klasē, nācās rakstīt 
domraksu par tematu “Katrs 
pats savas laimes kalējs”. Mūsu 
latviešu valodas  skolotāja Marta 
Putne manis rakstīto uzskatīja 
par tik labu, ka pat nodeva to 
iespiešanai Vanagu organizāci-
jas Rūjienas nodaļas žurnālā 
Teka.

2012. gada 19. jūnijā bija pa -
gājuši 75 gadi kopš ģimnazijas 
beigšanas. Apsveicot toreiz vēl 
dzīvās trīs klases biedrenes, es 
viņām piesūtīju mūsu, t.i., Rū -
jienas Valsts ģimnazijas, 15. iz -
laiduma gatavības apliecības 
saņemšanas dienā izdarīto foto 
uzņēmumu, ko man bija sa  gā-
dājusi Rūjienas mūzeja vadītāja 
Līga Siliņa, reizē man piesūtot 
mūzejā atrasto mana domrak-
sta kopiju.

Piesūtot klases biedrenēm 
uzņēmumus, reizē sniedzu in -
formāciju par tur attēloto per-
sonu likteņiem.

Piesūtot man domrakstu,  Lī  ga 
Siliņa vēl bija piemetinājusi, ka 
sakāmvārds “Katrs savas laimes 
kalējs” ne vienmēr atbilst pa  tie-
sībai, lai tikai paraugoties uz 
skolas beigšanas dienā izdarītajā 
uzņēmumā redzamo personu 
likteņiem. Man  bija jāpiekrīt, jo 
toreiz, kad rakstīju domrakstu, 
valdīja normāli apstākļi un man 
neienāca prātā doma, ka varētu 
gadīties šķēršļi, kas spētu izjaukt 
mūsu visnopietnākos centienus.

„Katrs pats savas 
laimes kalējs

V. Straubs, 11. ģ. kl.
(Domraksts)
Laime ir dvēseles stāvoklis, 

kuŗu cilvēks pārdzīvo, kad sa -
sniedzis kādu mērķi, ko sev 
spraudis, kad viņš jūtas drošs 
pret jebkādām vētrām. Tomēr 
tik dažādiem cilvēkiem ir da -
žādi uzskati par laimi: dažs 
laimīgs, ja ticis bagāts, cits jūtas 
laimīgs, ja sasniedzis augstu 
garīgu stāvokli. (Laime tātad ir 
tāds brīdis, kad cilvēks var ar 
mierīgu sirdi atskatīties un 
apzināties, cik daudz tuvāk viņš 
savam mērķim ticis, cik daudz 
viņš veicis vai laba darījis.) 
Katrs cilvēks ir sevī pārdomājis, 
kādos apstākļos viņš varētu būt 
laimīgs; labprāt viņš vēlētos sev 
šādu stāvokli iekaŗot; daudzi 
cīnās pēc šāda stāvokļa, bet, 
līdzko rodas grūtības un ne -
veiksmes, viņi atmet visam ar 
roku: viņiem neesot dota laime 
līdzi šūpulī, tādēļ viņi nekādā 
ziņā nevarot kļūt laimīgi. Ja 
šiem cilvēkiem aizrāda, ka viņi 
nav pietiekoši centušies, viņi 
vienkārši atbild, ka neesot bijis 
tādu apstākļu, ka varētu strādāt 
un cīnīties. Bet, ja šie cilvēki 
sevī apzinātos, ka grūtības tik 
tādēļ pasaulē, lai mēs izpirktu 
savus ļaunos darbus un kļūtu 
mūsu izvēlētā laimes stāvokļa 
cienīgi, viņi arī censtos un 
strādātu.

Dzīvē valda likums, ka 
katrs darbs, ko mēs 
darām, lai tas ir labs vai 
ļauns, tiek atalgots, met 
vai nu ēnu, vai gaismu 
mūsu turpmākajā dzīvē. 

Katram ļaunumam seko 
smags pārbaudījums.

Daudzi domā, ka apstākļi, 
kuŗos viņi varētu justies lai -
mīgi, var rasties paši no sevis, 
bez viņu pašu līdzdalības; bet 
velti viņi gaida, laime mums 
pašiem jāmeklē un jānopelna. 
Kā strādāt un darboties, lai mēs 
paši sasniegtu savu laimi? Šai 
ziņā mums dota liela izvēle. Ja 
cilvēks ir noskumis un bēdīgs, 
tad viņš apmierinājumu atrod 
darbā, viņš var pat kļūt priecīgs 
un laimīgs.

Tātad darbā mēs varam atrast 
laimi. Mums dota iespēja iz -
vēlēties tādu darbu, kas stāv 
tuvāk mūsu garam. Jo sīvāk mēs 
strādāsim, jo skaistāki būs augļi, 
jo lielāka laime. Mūsu darbi 
kalpo vienmēr kādam mērķim, 
katrs panākums darbā ir solis 
tuvāk mērķim; ik dienas pēc 
padarītā darba cilvēks priecājas, 
ka atkal gājis soli uz priekšu.

Lai arī cilvēks būtu ļauns, 
vērtīgā darbā zūd viņa ļaunā 
daba, viņš kļūst tāds pats kā citi, 
jo arī viņš jūtas laimīgs, tādēļ ka 
apziņa, ka pienākums izpildīts, 
dara cilvēku laimīgu. Ja mēs 
nestrādājam, tikai lai paši kā 
atalgojumu baudītu darba aug-
ļus, bet darbojamies arī citu 
labā, tad vēl jo dziļāk izjutīsim 
īstu laimību. Ja tik mums ir 
iespēja kādu darbu darīt, tad 
tūliņ jāķeŗas klāt, jo laimīgi mēs 
esam tikai tad, kad darbs jau 
padarīts, nekad nedrīkstam 
gribēt baudīt laimi, kamēr 
pienākums nav izpildīts, jo šī 
nebūs īsta laime, un ātri var 
zust prieks, kas nav dibināts uz 
darba panākumiem.

Laimi iegūt mēs varam, arī 
audzinot sevi pašu, izglītojot 
savu garu. Cilvēka augstākais 
pienākums pret sevi pašu ir 
cīnīties ar visu ļauno sevī, lai 
uzvarot tuvotos pilnībai. Katrs 
solis sevis veidošanā pretim 
pilnībai mūs aplaimo. Ļauno 
sevī apkaŗot – tā ir grūtākā cīņa, 
bet visu ļauno sevī uzvarēt – tā 
ir skaistākā uzvara, lielākā 
laime.

Lai būtu laimīgi, mums jākļūst 
iecietīgākiem pret pārējiem 
cilvēkiem, mums jākļūst labā-
kiem. Lai mēs tādi būtu, mums 
jābūt stingras gribas cilvēkiem. 
Bez tam maigo balsi cilvēkos – 
sirdsapziņu – nedrīkst pārkrākt 
negaisi – mūsu pašu iedomas 
un iegribas. Sirdsapziņa ir tas 
dārgākais, kas mums dots. 
Cilvēka gars tiecas izdibināt 
visus pasaules noslēpumus un 
brīnumus. To cilvēki dara tādēļ, 
ka viņu atradumi un atklātie 
noslēpumi kalpo cilvēcei, un 
viņi jūtas laimīgi, ka jaunās 
atziņas atvieglo citiem viņu 
pienākumu pildīšanu. Jo stin-

grāk ir cilvēks sevi audzinājis, 
jo vieglāk viņam nākas aptvert, 
kas līdz tam bijis miglā tīts.

Pilnīgu, ilgstošu laimi cilvēks 
gan vēlas sasniegt, bet tādu 
skaistu un pastāvīgu, pēc kādas 
ilgojamies, neviens vēl nav izju-
tis. Līdzko esam kādu brīdi 
atskatījušies uz padarīto darbu 
vai sevis audzināšanu un par 
panākumiem priecājušies, lie-
kas, ka esam varējuši vēl vairāk; 
cilvēks uzņemas jaunus pienā-
kumus, un sākas atkal jaunas 
cīņas un darbs. Pēc laimes un 
pateicības pilna brīža cilvēks 
apņemas strādāt ar vēl jo lielāku 
sparu. Augstāko laimi iespē-
jams iegūt, tikai ja mēs, pētījot 

loda man nekādas grūtības 
vairs neradīja. Nebija arī grūtību 
ar pārējiem priekšmetiem, kaut 
arī tie visi notika vācu valodā.

1926. gada martā Rūjienā plo-
sījās masalu epidēmija. Skolas, 
ieskaitot vācu skolu, nācās slēgt. 
Tomēr daudzi saslima. Saslimu 
arī es, kā arī abi mani brāļi. Tēvs 
bija norūpējies par Juri, jo  tam 
turējās augsta temperātūra un 
klepus. Kamēr mēs atkopāmies, 
pienāca ziņa, ka Kārina un viņas 
brālis Inge abi esot nopietni 
slimi, jo radusies masalu kom-
plikācija – pneumonija un abu 
dzīvība esot apdraudēta. Pēc 
pāris dienām abi arī nomira.  
Jāņem vērā, ka toreiz vēl nebija 

sācis  apšaubīt Dieva esamību.
 Daudzu ļaužu liktenis tika  

apzīmogots 1905. gada San-
francisko zemestrīcē, tāpat arī  
daudzās citās zemestrīcēs vai 
arī vēlāk. Zemestrīces reizēm 
izraisa spēcīgus plūdus, ko sauc 
cunami. Citās reizēs daudz cil-
vēku gājuši bojā dažādās vētrās 
vai orkānos (hurricane), citreiz 
viesuļvētrās (tornado). Pirms 
da  žiem gadiem orkāna Katrīna 
radītie plūdi izpostīja lielu daļu 
Ņūorleanas (New Orleans)                                                                       

 Vēl jāpiemin terrora aktu 
radītais posts. Tādi notikumi ir 
žīdu aizvešana gan ēģiptiešu, 
gan babiloniešu verdzībā. Vēlāk 
kristiešu vajāšanas Romā, tad 
inkvizīcijas un vēlāk Franču 
revolūcijas radītais posts. 20. 
gadsimtā visbriesmīgākie noti-
kumi bija abi Pasaules kaŗi, 
1917. gada revolūcija, komū-
nistiskā režīma nodibināšanās 
Krievijā, netaisnīgie tiesu pro-
cesi, soda nometnes – gulagi. 
Jāpiemin arī nacionālsociā lis-
tiskā režīma nodibināšanās Vā -
cijā un tā izdarības, no kuŗām 
visļaunākā bija koncentrācijas 
nometņu iekārtošana, kur bojā 
gāja daudz vērtīgu cilvēku.

Tagadējos laikos daudz ļaužu 
iet bojā auto un vilcienu  kata-
strofās, arī nogrimstot kuģim 
vai avarējot lidmašīnai vai no -
tiekot kādai citai satiksmes nelai   -
mei.                         

Mūsdienās pasauli apdraud 
radikālā islāma izplānotie ter-
rora akti. No tiem visdraus mī-
gākais bija 2001. gada 11. sep-
tembrī  notikušais uzbrukums, 
ko dažkārt apzīmē ar 9/11. Gan-
drīz vienlaikus terroristiem bija 
izdevies savā varā pārņemt čet-
ras Amerikas pasažieŗu lid-
mašīnas. Divām viņi  bija likuši 
iedrāzties Ņūjorkā – Pasaules 
tirdzniecības centra abu de  bes-
skrāpju torņos, iznīcinot tos, 
bojā ejot lielākai daļai tobrīd 
ēkā esošo cilvēku, un vēl dau-
dzus citus. Trešajai lidmašīnai 
terroristi bija likuši ietriekties 
ASV aizsardzības centrā – Pen-
tagonā, arī tur nodarot lielus 
postījumus un nonāvējot daudz 
cilvēku. Ceturtais terroristu 
plāns, proti, uzbrukums Bal-
tajam namam  Vašingtonā, bija 
beidzies neveiksmīgi. Ceturtās 
lidmašīnas pasažieŗi panāca, ka 
tā nogāzās, mērķi nesasniegusi.

Noziedzīgajā terroristu pa -
sākumā bojā gāja visu četru 
lidmašīnu pasažieŗi un, pro-
tams, arī paši terroristi, kas nāvē 
metās ar saucienu “Alahs ir 
liels”, jo bija iedoktrīnēti ticēt, 
ka citām ticībām piederīgie 
uzskatāmi par pagāniem (infi-
deles), tāpēc to iznīcināšana 
uzskatāma par “varoņdarbu”, par 
ko Alahs viņus nekavējoties 
uzņemšot debessvalstī, kur 
katru sagaidīšot 72 jaunavas.

Kad runa ir par šinī rakstā 
pieminētajiem bojā gājušajiem, 
kā arī par tiem, kam bija atņem-
 ta iespēja brīvi rīkoties, kā, 
piemēram, verdzībā vai vergu 
nometnēs nonākušajiem, – tad 
sakāmvārds “Katrs pats savas 
laimes kalējs” nav spēkā.

pasaules noslēpumus, kalpojam 
visai cilvēcei un pēc iespējas 
atsakāmies no savām vaja dzī-
bām. Bet tā atsacīties ir grūti, 
pat varbūt neiespējami, un šis 
stāvoklis traucē pilnīgu laimi.”

 
1925. gada rudenī ar priecīgu 

prātu gatavojos uzsākt skolas 
gaitas, bet man bija  asaras acīs,  
kad tikai rītā, kad bija jāuzsāk 
skolas gaitas, es uzzināju, ka 
māte mani ved uz vācu skolu, jo 
vācu valoda man toreiz bija  
galīgi sveša. Bažas tomēr, kā  iz -
rādījās, bija liekas, jo skolotāja 
mani piesēdināja blakus kādai 
otrās klases meitenei, kuŗa labi 
prata kā vācu, tā arī latviešu 
valodu, un viņai uzdeva par 
mani rūpēties. Meitenes vārds 
bija Kārina Tidena (Karin 
Tyden), un savu uzdevumu viņa 
veica lieliski. Īsā laikā vācu va -

antibiotisku vielu.
Viņu abu gadījumā sakām-

vārds “Katrs pats savas laimes 
kalējs” nebija spēkā. Nopietni 
pārdomājot, nāk prātā daudzi 
citi gadījumi, kur šis sakām-
vārds nav spēkā. Viduslaikos 
mēris iznīcināja daudzas dzī-
vības un līdz ar to daudzu zi -
nātnieku, pētnieku un māksli-
nieku pasākumus.

 Tāds pats rezultāts būtu dabas 
katrastrofām. Minēšu dažus 
piemērus.

 Vispirms nāk prātā 79. gadā 
pirms Kristus notikušais Vezuva 
izvirdums, kas iznīcināja divas 
pilsētas, proti, Pompeju un Her-
kulanemu un to iedzīvotājus. 
Vēl jāpiemin meteors, kas iekri-
ta jūrā pie Lisabonas. Notikums 
bija saistīts ar daudzu dzīvību 
bojāeju. Gēte par notikušo bijis 
tā sašutis, ka uz kādu laiku pat 
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Saeima ratificē ES un 
Ukrainas, Moldovas, Gruzijas 

asociācijas līgumus
Saeima 14. jūlijā ārkārtas sēdē 

ratificēja Eiropas Savienības (ES) 
asociācijas līgumu ar Ukrainu, 
Gruziju un Moldovu. Ārlietu mi -
  nistrs Edgars Rinkēvičs (Vie  no-
tība), uzrunājot deputātus, norā-
 dīja, ka Latvija ir viena no pirm a-
 jām ES dalībvalstīm, kas ratificē 
šo līgumu. Šis līgums ir būtisks 
vairāku iemeslu dēļ, un šādi mēs 
apliecinām Latvijas solidāritāti 
Ukrainai. 

Tas ir svarīgi arī neseno noti-
kumu kontekstā, jo atkal noti-
kusi Ukrainas suverēnitātes pār-
kāpšana. Ukrainas territoriju mē -
 ģināja šķērsot Krievijas bruņu -
te chnika, nopietnas kaujas notiek 
Ukrainas austrumu apgabalos.

***
Akreditācijas vēstule Latvijas 
vēstniekam Eiropas Padomē 
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš svinīgā ceremonijā Meln - 
gal vju namā pasniedza akreditā-
cijas vēstules jaunajam Latvijas 
Republikas ārkārtējam un piln-
va rotajam vēstniekam pastāvīga-
jā pārstāvniecībā Eiropas Pado-
mē Rolandam Lappuķem (attē lā). 

Vēstnieks darba gaitas Ārlietu mi -
 nistrijā uzsāka 1993. gadā. Viņš ir 
bijis padomnieks Latvijas vēst -
nie cībā Vācijā, Vienotā valsts 
protokola vadītājs, padomnieks 
Ārlietu ministrijas Plānošanas 
grupā. 1999. gadā Rolands Lap-
puķe tika iecelts par pirmo Lat-
vijas vēstnieku Portugalē, vēlāk 
bijis vēstnieks Francijā, Latvijas 
pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO 
Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijā (UNESCO), nere zi-
dējošs vēstnieks Marokā un An -
dorā, kā arī vēstnieks Spānijā.

Kopš 2011. gada līdz šim brī-
dim vēstnieks R. Lappuķe ir Ār -
lietu ministrijas speciālo uzdevu-
mu vēstnieks diasporas jautāju-
mos un vada Latvijas delegāciju 
Starptautiskajā Holokausta pie-
miņas aliansē.

***
Konference „Latvieši pasaulē – 

piederīgi Latvijai 2014”
No 11. līdz 12. jūlijam Rīgā no -

tika konference „Latvieši pasau -
lē – piederīgi Latvijai 2014”. Tā 
bija jau ceturtā gadskārtējā kon-
ference, kuŗas mērķis ir turpināt 
dialogu starp ārvalstīs dzīvojo-
šajiem latviešiem, Latvijas valsts 
iestādēm un sabiedrību latvis kās 
identitātes saglabāšanai un saišu 
stiprināšanai ar Latviju. Kon fe -
rencē piedalījās pārstāvji no Lat-
vijas diasporas organizācijām un 
plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas 
valsts un pašvaldību institūci -
jām un nevalsts organizācijām.

Ārlietu ministrijas parla men-
tārais sekretārs Viktors Maka rovs 

(attēlā) konferences „Lat  vie ši pa -
saulē – piederīgi Latvijai 2014” 
atklāšanā Latvijas Nacio nā lajā 
bibliotēkā diasporas pār  stāvjus 
informēja par izstrādes procesā 
esošo Rīcības plānu, uz  sverot,    
ka vienota diasporas polī  tika ir 
vajadzīga gan tautiešiem ārze-
mēs, gan valstij. Latvijas val s tij ir 
vēlme un pieprasījums pēc stip-
ras, kā arī aktīvas diasporas po -
lītikas: „Lai veidotu aktīvu sa  -
biedrību, dinamisku ekonomi -
ku un kopumā - veiksmīgu vals ti, 
svarīgs priekšnosacījums ir cil-
vēks. Latvijas valstij ir jākon kurē 
par cilvēkiem, par talan tiem, 
jācenšas pārliecināt katru Latvijai 
piederīgo šeit un ārpus valsts 
robežām, ka Latvija ir tā vieta, 
kur var piepildīt savus pro-
fesionālos sapņus, dzīvot un vei-
dot savu ģimeni drošā, pārtikušā 
un kultūrāli bagātīgā vidē. Val -   
s tij diasporas polītika un sadarbī-
ba ar tautiešiem ārzemēs jāveido, 
kā arī jāīsteno pēc savstarpējas 
partnerības principa. Valsts ne -
var no diasporas puses prasīt ie -
guldījumu, uzskatot to par dia-
sporas pienākumu. Valstij jāvei-
do apstākļi, kas vairotu vēlmi un 
iespējas diasporai iesaistīties po -
lītikas, ekonomikas, zinātnes un 
kultūras jomā, veicinot Latvijas 
attīstību. Diasporas polītika ra  dīs 
stiprāku pašapziņu un spēju le -
po ties ar savu izcelsmi, ar to, kas 
latviešus padara atšķirīgus mīt-
nes zemē ārpus Latvijas, kā arī 
kopumā palīdzēs uzturēt saik ni 
ar Latvija – gan praktisku, gan 
arī emocionālu.

Ārlietu ministrijas darba gru-
pa diasporas polītikas jautāju-
mos drīzumā pabeigs izstrādāt 
Rīcības plānu “Par sadarbību ar 
Latvijas diasporu 2015.–2017. 
ga   dam”. Dokumenta veidošanā 
piedalās gan Latvijas institūcijas, 
gan ļoti aktīvi līdzdarbojas Lat -
vijas diasporas organizācijas.

***
Valsts sekretārs 

Andrejs Pildegovičs Gruzijā 
Batumi, Gruzijā, Ārlietu mi  -

nist rijas  valsts sekretārs Andrejs 
Pildegovičs piedalījās ikgadējā 
starptautiskajā konferencē    
“Gru  zijas Eiropas ceļš” (Georgia’s 
Euro pean Way).

Uzstājoties ar runu tematis kajā 
diskusiju panelī “Ceļā uz Aust ru-
mu partnerības galotņu ap  sprie-
di Rīgā”, Pildegovičs ap  sveica 
Gruziju ar ES Asociācijas līgu -
ma parakstīšanu un pauda Lat-
vijas apņemšanos visdrīzā ka jā 
laikā pabeigt šī līguma rati fi kā-
cijas iekšējās procedūras.

***
Dombrovskis varētu 

kandidēt...
Latvijas Eiropas Parlamenta 

(EP) deputāts Valdis Dombrov-
skis (Vienotība) varētu būt viens 
no reālākajiem kandidātiem uz 
nozīmīgo Eiropas Savienības (ES) 
Padomes prezidenta krēslu, in -
ter vijā LTV apstiprināja Dom-
brov ska partijas biedrs Artis Pa -
briks (Vienotība).

Bijušais Igaunijas premjērmi-
nistrs Andruss Ansips un bi  -
jušas Latvijas Ministru prezi-
dents Val dis Dombrovskis

Šādu informāciju pieļauj arī 
ietekmīgais  britu izdevums Eco-
no  mist, minēdams, ka starp po  -
ten ciāli reālākajiem kandid ā -
tiem šobrīd minami  bijušais Ig   au-
 nijas premjērs Andruss An sips, 
bijušais Somijas premjērs Jirki 
Katainens, Īrijas premjērs Enda 
Kenijs un Valdis Domb rovskis. 
Eiropas ziņu portāls Eu  ractiv  
par vienu no iespējamiem kan-
didātiem piemin arī Dānijas 
premjēri Helli Torningu-Šmitu. 
Dānijas polītiķe izcēlusies ar      
iz  teikumiem, kas aizstāv ideju 
par pievienošanos eirozonai.

***
Melnajā sarakstā papildus 

iekļauj 16 personas
Šogad Latvijas „melnajā sa -

rakstā” bija iekļautas 18 perso-
nas, no kuŗām daļa saistītas ar 
terrorisma riskiem. Saistībā ar 
notikumiem Ukrainā iekšlietu 
ministrs Richards Kozlovskis 
(Vie notība) ieceļošanas aizliegu-
ma jeb tā dēvētajā melnajā sa  -
rakstā iekļāvis papildu 16 perso-
nas. Kozlovskis telekanāļa LNT 
raidījumā 900 sekundes atzina, 
ka šis saraksts vēl tiks papildi -
nāts. Nevēlamo personu saraks -
tā ir iekļauti ne tikai Krievijas 
pilsoņi, bet arī Eiropas Savienī-
bas valstu pilsoņi, kuŗu aktīvitā-
tes neveicinātu Latvijā mieru un 
saticību.

***
Latvijas armijai – 95. gadadiena

Pirms 95 gadiem – 1919. gada 
10. jūlijā tika izdota pirmā pa -
vēle Latvijas armijai, un bruņotie 
spēki ieguva vienotu struktūru. 
Tāpēc šo dienu var uzskatīt par 
Latvijas armijas dzimšanas dienu.

Ar pavēli Nr.1 Latvijas armijai 
pagaidu valdības ieceltais armi-
jas  virspavēlnieks ģenerālis Dā  -
vids Sīmansons paziņoja par   
stā šanos Latvijas armijas virspa-
vēl nieka amatā. Armijas kodolu 

vei doja divi  bataljoni. Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljons Kur  ze-
mē, kas vēlāk pārtapa par pulk-
veža Jāņa Baloža brigādi, un Zie-
meļlatvijas brigāde, kuŗu koman-
dēja kapteinis Jorģis Zemitāns 
un kuŗas pamatu veidoja Igau-
nijas latviešu rotas.

***
„Latvieši ir kā kokosrieksti”...
Latvijas prezidentūras ES Pa -

domē sekretariāts izveidojis vi -
deo materiālu, kas paredzēts ār -
zemju auditorijai un stāsta par 
Latviju - valsti, kas no nākamā 
gada “sēdēs” ES prezidentūras 
vadošajā krēslā. Video materiālā  
minēts, ka latvieši ir kā kokos-
rieksti – no ārpuses cieti, taču, ja 
izdodas pāršķelt kokosrieksta 
čaulu, tās iekšpusē var sastapt 
patiesi draudzīgu sirsnību.

“Tas ir stāsts par Latviju - nā -
kamo Eiropas Savienības Pado-
mē prezidējošo valsti. Latvijai ir 
ar ko lepoties. Mums ir skaista 
daba, bagātīgas tradicijas un ta  -
lantīgi cilvēki. Latvijas ainavu 
nedaiļo nebeidzamas kalnu grē-
das, saule nelutina visu gadu,  un 
arī izmēros mēs nevaram spē ko-
ties ar lielvalstīm. Taču tas viss 
vei dojis mūs par to, kas mēs esam, 
par spēcīgu, radošu un patiesu 
tautu. Līdzenie lauki mums ļā  -
vuši raudzīties vēl tālu aiz hori-
zonta, rosinot iztēli un mācot ra   -
došumu. Aukstās ziemas māc ī-
jušas domāt soli uz priekšu un 
būt gataviem gan karstām vasa-
rām, gan bargam salam, bet, dzī-
vojot nelielā valstī, esam sapra-
tuši to, cik liela nozīme ir deta-
ļām. Mēs mākam skatīt lietas 
tuv plānā un atsijāt graudus no 
pelavām,” video ideju skaidro 
Prezidentūras komūnikācijas un 
sabiedrisko attiecību departa-
menta vadītāja Linda Jākobso ne.  
Video materiāls izveidots angļu, 
vācu un franču valodā.

***
Godina represijās cietušo 
Latvijas sportistu piemiņu

Izglītības un zinātnes ministre 
Ina Druviete (Vienotība) Likteņ-
dārzā kopā ar Latvijas sporta ve  -
terānu-senioru savienības, Lat vi-
jas Sporta mūzeja un sporta dar-
biniekiem un viņu ģimenes lo -
cekļiem 13. jūlijā  godināja dažā-
dās represijās cietušo Latvijas 
sportistu piemiņu. Pirms gada 
Likteņdārzā, lai godinātu Latvi-
jas izcilāko sportistu piemiņu, 

ne  tālu no Ābeļu alejas, tika at  -
klāta īpaša piemiņas vieta “Lat-
vijas sportistiem - dažādu repre-
siju upuŗiem”. Ina Druviete ie  -
pazinās ar būtiskāko līdz šim 
Likteņdārzā paveikto, kā arī      
tiem darbiem, kas vēl darāmi, lai 
2018. gadā Likteņdārzs kļūtu par 
dāvanu Latvijai 100. dzimšanas 
dienā. Sarīkojumā piedalījās 
“Kokneses fonda” un Kokneses 
novada domes pārstāvji.

***
Pieņem Circenes demisiju

Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma (Vienotība) 14. jūlijā 
parakstīja rīkojumu par veselī-
bas ministres Ingrīdas Circenes 
(Vienotība) demisiju. Potenciā-
lais kandidāts šim amatam - Rī  -
gas Stradiņa universitātes attīstī-
bas prorektors Toms Baumanis - 
savu atbildi par iespēju kļūt par 
ministru varētu sniegt tuvākajā 
laikā. 

Straujuma žurnālistiem pēc 
koalīcijas padomes sēdes pastā-
stīja, ka viņai bijusi saruna ar 
Bau    mani par konkrētajiem darb-
iem ministra amatā. Viņš iepazīsies 
ar nozares dokumentiem, tiksies 
ar Veselības ministrijas valsts 
sek retāru Rinaldu Muciņu un 
tad sniegs savu atbildi.

***
Dienvidamerikā cilvēki 
atceras savu latvietību

Lai arī latvieši Dienvidame -
rikā jau gadu desmitiem nedzī -
vo savā etniskajā dzimtenē, sen-
ču tra  dicijas tie nav aizmirsuši. 
Viens no viņiem ir Pasaules koŗu 
olimpiadas dalībnieks,  Venecuēlā 
dzīvojošais Guntars Gedulis (at  -
tēlā).Viņš jau 40 gadus dzīvo Ve -
necuēlā un ir Dienvidamerikas 
Latviešu apvienības viceprezi-
dents, komponists un diriģents. 
Olimpiadas laikā Geduļa pienā-
kums ir pārstāvēt Venecuēlu 
Starp tautiskajā koŗu padomē, 
kuŗā darbojas ap 2000 koŗu - 
diviem no tiem bija plānota uz -
stāšanās arī Rīgā.

Gedulis pats vada „Gaudea-
mus dziedāšanas biedrības” koŗi. 
Tajā nedzied neviens latvietis, ta -
ču koris vairākas dziesmas dzied 
arī latviski. Etnisko latviešu koŗu 
Venecuēlā nav, jo trūkst dzie dā-
tāju.

Latviešu kopienu Venecuēlā 
diriģents raksturo kā jauku, sir-
snīgu, draudzīgu, bet nelielu. 
Tiesa, šobrīd dzīve valstī ir diez-
gan grūta un nedroša visiem, jo 
daudzās pilsētās ir protesti pret 
valdību, kuŗa ir korumpēta un 
neprot valsti pārvaldīt. Tāpēc 
daļa Venecuēlas latviešu ir aiz-
ceļojuši uz citām valstīm. 
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jeb Stūŗa mājas atvēršana, Rīga 
2014 saulgrieži un deju uzve-
dums „Lec, saulīte!”. Jūnijā moni-
toringā uzskaitīti vismaz 129 
raksti vai sižeti par Rīgu – Eiro-
pas kultūras galvaspilsētu, kā arī 
kopā ar Latvijas Institūtu Rīgā 
uzņemti 35 ārvalstu žurnālisti. 

***
Romantiskām vasaras 

brīvdienām iesaka Rīgu

Rīga atzīta par vienu no 28 la  -
bākajām vietām pasaulē, kur pa -
vadīt romantiskas brīvdienas, 
ziņo LiveRiga.com pārstāve An -
na Blaua. Pēc trīs dienu viesoša-
nās Rīgā, viens no vadošajiem 
tūrisma žurnāliem pasaulē, ame-
rikāņu izdevums Travel+Leisure 
saviem lasītājiem Latvijas galvas-
pilsētu iesaka par piemērotu vie-
tu romantiskām vasaras brīvdie-
nām. Rīga izcelta, pateicoties tās 
skaistajai architektūrai un patī-
kamajam tūristu skaitam pilsētā. 
Lai brīvdienas Rīgā būtu pilnībā 
izdevušās, Travel+Leisure žurnā-
lists iesaka apmeklēt un gīda pa -
vadībā iepazīt Latvijas Nacionālo 
operu, doties pastaigā uz Alberta 
un Strēlnieku ielu, lai aplūkotu 
skaistās jūgendstila ēkas, apmek-
lēt arī Jūgendstila mūzeju. Viens 
no ieteikumiem ir apmeklēt vei-
kalu Madam Bonbon, nobaudīt 
lielisku maltīti restorānā Vin-
cents, kur šefpavārs Mārtiņš Rī  -
tiņš pasniegs kādu no saviem 
ku    linārajiem šedevriem vai Val -
tera restorānā, kur šefpavārs Val-
ters Zirdziņš izmanto bioloģis -
kās lauksaimniecības produktus. 
Nakšņošanai par piemērotāko 
amerikāņu žurnālists nosaucis 
viesnīcu Bergs - 19. gadsimta ēku 
ar mūsdienīgu interjēru.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

***
Aicina meklēt 

pazudušo Tēvzemes balvu
Valsts kanceleja sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo vēstures mū -
zeju un Latvijas Nacionālo archī-
vu aicina ikvienu Latvijas iedzī-
votāju iesaistīties un palīdzēt at -
rast vēsturiskas liecības par Tēv -
zemes balvu. Tēvzemes balva ir 
Latvijas valdības augstākā apbal-
vojuma - Ministru kabineta bal-
vas vēsturiskā priekštece, ko pir-
mās Latvijas brīvvalsts laikā 
1937. gadā nodibināja prezidents 
Kārlis Ulmanis. Pirmskaŗa Lat-
vijā Tēvzemes balvas pirmie lau-
reāti 1937. gadā bija dzejnieks 
Jā  nis Akuraters, operdziedātāji 
Mil da Brechmane-Štengele un 
Ādolfs Kaktiņš, režisors Aleksis 
Mierlauks un komponists Jāzeps 
Vītols.

Latvijas Nacionālā vēstures mū -
 zeja direktora vietniece zi  nāt-
niskajā darbā Irina Zeibārte 
skaidro, ka Tēvzemes balvu pa -
sniedza līdz 1940. gadam, kad 
Latvija tika okupēta. Diemžēl 
kaŗš un padomju okupācijas  
laiks ir bijis nežēlīgs šo unikālo 
vēstures liecību glabāšanai - Tēv-
 zemes balvas nozīmītes un diplo-
mi nav saglabājušies mūzejos, 
nav izdevies atrast arī foto lie cī-
bas. Ja kāda liecība tomēr ir sa -
glabājusies, tad to atrast, visti ca-
māk, varam tikai ar apbalvoju -
ma saņēmēju pēcteču, radinieku, 
draugu palīdzību. Nav izslēgts, 
ka kaŗa laikā, emigrējot no Lat-
vijas, augstais apbalvojums pa -
ņemts līdzi un, iespējams, liecī-
bas glabājas kaut kur ārpus Lat-
vijas.

***
Augusta Dombrovska 

8. starptautisko konkursu 
organizē Rīgas pašvaldības     

kul  tūras iestāžu apvienības  struk-
 tūr vienība Kultūras pils „Ziemeļ-
blāzma” sadarbībā ar Augusta 
Dombrovska mūzikas skolu. 

Kon kurss notiks 2014. gadā no 
23. līdz 30. novembrim Kultūras 
pilī „Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāz-
mas ielā 36, Rīgā. Konkursa pir-
mā  kārta notiks Augusta Dom-
brovska mūzikas skolā, Rīgā, 
Ziemeļblāzmas ielā 38. Konkur-
sā var piedalīties vijolnieki, altisti 
un čellisti, kas dzimuši pēc 1993. 
gada 23. novembra. Konkursa da -
lībnieku sniegumu vērtēs starp-
tautiska žūrija. Dalībniekam līdz 
2014. gada 15. oktobrim jāiesū -
ta pieteikuma anketa. Plašāka 
informācija par konkursa norisi 
konkursa mājaslapās: www.music.lv

***
Interese par Rīgu 
nemainīgi augsta

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu 
monitoringa dati par jūniju lie -
cina, ka interese par Rīgu – Eiro-
pas kultūras galvaspilsētu un tās 
programmu saglabājas augsta. 
Lielu interesi izraisījusi „čekas” 

***
Iepazīstina ar Japānā izdoto 

latviešu pasaku grāmatu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

direktoram Andrim Vilkam svi-
nī gā ceremonijā pasniegta Japā-
nā izdota grāmata “Brīnišķīgais 
mežs”. Grāmata tapusi Rūjienas 
un Japānas pilsētas Higašikavas 
sadraudzības projekta ietvaros 
un izdota japāņu, angļu un lat-
viešu valodā.

Rakstnieks Taku Miki japāņu 
bērniem tuvā valodā ir inter-
pretējis latviešu pasakas “Zvēri 
un abru taisītājs” motīvus.  Pro-
jektu atbalstījusi Kultūras mi -
nistrija, Latviešu rakstnieku sa  -
vienība, Ārlietu ministrija un 
Lat vijas vēstniecība Japānā. Ār -
lietu ministriju ceremonijā pār-
stāvēja valsts sekretāra vietnieks 
Pēteris Vaivars, kas no 2006. līdz 
2013. gadam bija Latvijas vēst-
nieks Japānā. Rūjiena un Higa-
šikava noslēdza sadraudzības 
pilsētu līgumu 2008. gadā.

***
Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā  atklātas 

jaunas izstādes
Marka Rotko mākslas centrā 

atklātas jaunas izstādes. Līdz 15. 
septembrim būs skatāma zvied-
ru izcelsmes norvēģu māksli nie-
ka Larsa Stranda izstāde “Aiz ho  -
rizonta”. Pats mākslinieks saka, 
ka viņa darbiem raksturīga “po -
lihromā monohromija” - no at  -
tāluma izskatīdamies vienkrā-
saini, tuvplānā tie piedāvā lēru-
mu toņkārtu, kā arī daudzveidīgi 
niansēto tekstūru un faktūru. 

Glezna „Ziemeļu Venēra”

Līdz 15. septembrim būs ska -
tāma arī Dmitrija Lavrentjeva 
iz  stāde “Uzlecošā Venēra”. Māks-
li  nieka daiļrades evolūcija saistīta 
ar pirmsākumu meklējumiem. 
Viņa darbu tēlainība nāk no 
archaiskajām Āfrikas skulptū-
rām, no indiāņu kultūras tradi-
cijām, tostarp no meksikāņu ma -
skām.

Līdz 9. augustam Marka Rotko 
mākslas centrā  skatāma laikme-
tīgās mākslas centra “kim?” koll-
ekcijas skate “kim? salons”. Laik -
metīgās mākslas centrs “kim?” 
maijā svinēja piecu gadu jubile-
ju. Šajā laikā notikušas vairāk 
nekā simts izstādes, desmitiem 
pasākumu un publikāciju, kā arī 
krietni daudz sarunu ar ievē ro-
jamu skaitu mākslinieku, rakst-
nieku, kurātoru un filozofu. 
Kollekcija aicina atsaukt atmiņā 
un ielūkoties aizvadītajos notiku-
mos.

XX starptautiskā Senās mū  zi-
kas festivāla īpašais viesis Endrū 
Lourenss-Kings (attēlā) ir viens 
no pasaulē ievērojamākajiem  
ba  roka arfas virtuoziem. Viņš  
pārvalda arī ērģeļu, klavesīna un 
psaltērija (līdzīgs cītarai, bet spē-
lējams ar vālītēm) spēli.

***
Cēsu mākslas festivāla īpašais 

viesis - Jons Meks
Šogad Mākslas festivāla “Cēsis 

2014” īpašais viesis un notikums 
ir Jons Meks – pasaulslavens lie tu-
viešu izcelsmes amerikāņu kul-
tūras pārstāvis, īstena 20. gad-
simta kulta figūra – mākslinieks, 
režisors, rakstnieks, dzejnieks, 
kritiķis un mūziķis.

Viņa mākslas uzmanības cent-
rā ir viss apkārt notiekošais – ik -
diena, dzīve un draugi. Nekas nav 
mainījies kopš 20. gadsimta 50. 
gadiem, kad 27 gadu vecumā 
Jons Meks nokļuva Ņujorkā un 
par pirmo naudu iegādājās Bolex 
filmu kameru. Viņa pirmie va  -
roņi bija Bruklinas imigranti, 
vēlāk tiem pievienojās Endijs 
Vorhols, Džons Lenons, Joko 
Ono, grupas The Velvet Under-
ground balss – Niko. Tagad Jona 
Mekas radošā darba kopums ir 
ne tikai spilgts mākslas fakts,     
bet vienlaikus arī 20. gadsimta 
otrās puses Ņujorkas radošās vi -
des chronika.

Dien vidamerikā lielākā lat vie-
šu ko  piena atrodas Brazīlijā. To 
dažā dās pilsētās veido aptuveni 
10 000 latviskas izcelsmes cilvē-
ku, un dažviet vēl aizvien var sa -
stapt latviešu valodā darinātus 
viet vār dus vai arī drupas, kas lie-
cina par savulaik atbraukuša -
jiem lat viešiem un viņu celtajām 
bū vēm.

“Savā laikā, kad man bija jāre-
ģistrē Brazīlijas latvieši, tad es 
ap   braukāju lielu skaitu latviešu 
koloniju, un biju patīkami pār-
steigts, ka pat vecākajās koloni-
jās, kas radušās 19. gadsimtā, jo -
projām darbojas latviešu centri, 
kur tiek dejotas tautasdejas un 
notiek citas aktīvitātes. Tā kā šie 
latvieši - kaut arī vairāk jau ir 
bra zīlieši - viņi tomēr izjūt šīs se -
nās saiknes un vēlas piedalīties,” 
gandarīts ir Gedulis. Nelielas 
latviešu kopienas ir Čīlē un Ve -
necuēlā.

Gedulis atzīst, ka tagad gan 
diez vai kāds latvietis pārvācas 
uz dzīvi Dienvidamerikā. Attie-
cībā uz Venecuēlu viņš ir drošs, 
ka tas nav noticis, jo gan Vene-
cuēlā, gan, piemēram, Brazīlijā ir 
problēmas, kuŗu dēļ latviešu 
imigrācija nenotiek.

Gedulis Rīgā piedalījās gads-
kārtējā konferencē “Latvieši pa  -
saulē - piederīgi Latvijai”. 

*** 
Senās mūzikas festivālā 

uzstāsies pasaulslavenais 
arfists Endrū Lourenss-Kings 

“Hot Surface” //zīmējums: Zemgus Zaharāns
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KĀRLIS STREIPS

FRANKS GORDONS
Saskaņas centra deputāts Igors 

Pi   menovs nolēmis latviešu lasītā -
jiem - ar laikraksta NRA palīdzību - 
pateikt, kas un kā jāsaprot. Virsraks-
tā Pimenovs retoriski vaicā: „Kāpēc 
padomju varu saukt par okupā-
ciju?” Un tūdaļ man, piedodiet,   
na   gi niez: nākas nu jau kuŗo reizi 
skaid rot, to, kam vajadzētu būt 
kristallskaidram. Vienkāršības la  -
bad atjaunotajā Latvijā „pieņemts” 
nosaukt to, kas šai zemei bija jā  -
pārdzīvo gandrīz vai pusgadsimta 
gaŗumā, par „padomju varu”.  Tas 
vispār jau ir absurds, bleķis. Jo reā -
lā vara šai gaŗajā laikposmā piede-
rēja nevis kaut kādām padomēm - 
sakot ar Augstāko Padomi un bei-
dzot ar ciema padomi -, bet PSKP - 
Padomju Savienības komūnistis-
kajai partijai. Tā bija hierarchiska 
struktūra, kuŗas virsotni veidoja 
PSKP CK Polītbirojs Maskavā, ar 
sēdekli pelēcīgajā ēkā, kas atradās 
Vecajā laukumā (Staraja ploščad). 
Kremlī notika tikai šīs partijas kon - 
g  resi, kad bija vajadzīga liela zāle. Šī 
Polītbiroja ģenerālsekretārs tad nu 
bija šīs milzu valsts saimnieks, 
krieviski chozjain.

Manu dzimto Rīgu tīri formāli va -
   dīja „padomju varas” vīrs - pilsē tas 
izpildkomitejas priekšsēdis (bir - 

Nu vai tas simtreiz jāpierāda...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ģ ermeistars jeb mērs, jeb lielvecā -
kais, sauc, kā grib). Bet viņš bija 
pil  nīgi pakļauts  PSKP Rīgas komi -
tejas  pirmajam sekretāram, pats 
būdams prasts šīs komitejas biroja 
(biuro gorkoma) loceklis, faktiski 
vie  nā līmenī ar avīzes Rīgas Balss 
gal  veno redaktoru. Novazātajā dzies -
mā bija pateikts viss: Partija - naš 
ruļevoi – „mūs vada Partija”.

Igors Pimenovs tad metas vēstu-
res brikšņos un uzsveŗ, ka 1939. ga    -
da 5. oktobŗa t. s. bažu līgums, pēc 
kuŗa Latvijā izvietojās 25 tūkstoši 
sarkanarmiešu, nav bijusi okupā-
cija: „Tieši tādēļ, lai nepieļautu oku-
pāciju, tika parakstīts pakts, ko Lat-
vijas valdība novērtēja par mazāko 
no ļaunumiem.” Latvija bija spiesta 
šo paktu parakstīt, tas bija brutāls 
diktāts, un tieši tas būtu jāuzsveŗ.

Tālāk, runājot par PSRS 1940. ga -
  da 16. jūnija ultimātu, Igors Pi  -
menovs raksta, ka tie bijuši „agresi-
jas draudi”... un turpat apgalvo, ka 
„iebrukums nenotika”, jo 17. jūnija 
rītā „tika panākta vienošanās par 
padomju kaŗaspēka ievešanu”. Tā -
tad, secina Pimenovs, tas bijis „mie-
rīgs konflikta norēgulējums”. Kāda 
idille, kāds debešķīgs formulējums 
saskaņā ar visām Hāgas un Ženē -
vas konvencijām, vai ne?

Labi vēl, ka Pimenovs piebilst: „Tā 
bija Latvijas kapitulācija.” Un at   gā di-
na, ka „padomju kaŗaspēks ienāca 
dislokācijas vietās Latvijas armijas 
virs nieku pavadībā”. Skum ja aina, 
taču tāda bija Maskavas prasība.

Padomju Savienība piespieda 
Lat  viju pakļauties ultimātam, iz -
mantojot savu kolosālo militāro 
pārsvaru un draudot ar asiņainu 
militāru izrēķināšanos.

Padomju kaŗaspēks ienāca Lat-
vijā no austrumiem, dienvidiem 
(jau okupētās Lietuvas) un rietu - 
m  iem (no bazēm Kurzemē). Tā bija 
okupācija. Šī sveša kaŗaspēka klā -
tiene vien noteica visu turpmāko: 
valdības un režīma maiņu,  vēlēšanu 
farsu, aneksiju jeb inkorporāciju. 
Vai tas tiešām simtreiz jāpierāda?

Vai tiešām man simtreiz jāat gā -
dina tas, ko rakstīju 2010. gada 11. 
augustā Latvijas Avīzē: ”Ja sarkanar-
mija patriektu Lielvācijas kaŗaspē -
ku no Latvijas un 1945. gada  vasarā 
atgrieztos uz PSRS 1938. gada ro  -
bežām - pieņemsim tādu fantas-
tisku varbūtību -, tad t.s. padomju 
vara Daugav’s abās malās neno-
turētos pat vienu dienu.” Bez jeb-
kāda angļu vai zviedru desanta...

Un, ja Maskavā 1991. gada au -
gustā nebūtu izgāzies pret Gorba-

čovu un Jeļcinu vērstais apvērsums, 
pastāvētu ļoti reāla varbūtība, ka At -
 moda tiktu apspiesta ar bruņotu 
spēku, ar to pašu 1940. un 1944. ga -
da okupantu tankiem.

Igors Pimenovs, jāatzīst, neatkār-
to „padomju varas” aģitpropa mur-
gus par „revolūcionāro situāciju” 
Latvijā 1940. gada pavasarī, taču 
pamāca mūs, ka  „iniciātīva vietējas 
varas iestādēs” – visādas rīcības ko -
mitejas un tml. – „parādījās jau ne  -
dēļu pēc tam, kad padomju armi -
jas kolonnas ienāca Latvijā”. Te jau 
tas suns ir aprakts: pēc tam, nevis 
pirms tam! Nelaiķis Eduards Ber-
klavs savā grāmatā „Zināt un neaiz-
 mirst” uzskatāmi apraksta, kā tās 
lietas tika darītas  - gan pilsētās, gan 
laukos. Tas pats attiecas arī uz „ma-
su mītiņiem, kas notika no jūnija 
līdz augustam”, kuŗus kā trumpi 
savā rakstā uzskaita Pimenovs.

Viņš gan neuzdrošinās noliegt   t.s. 
Tautas Saeimas vēlešanu falsi fikā  -
ciju, bet nez kāpēc mūs infor mē,       
ka „saglabājušies 612 vēlēšanu ko  -
mi siju sēžu protokoli: pilsētu un 
lauku pārvalžu sekretāri, advokāti, 
skolotāji, tirgotāji - cilvēku tūkstoši, 
latviešu uzvārdi...”. Nabaga mobi  li-
zētie skrīverīši - viņi taču zināja,  ka ir 
tikai viens saraksts - Darba tau  tas 

bloks, un viņi darīja, ko vi    ņiem lika 
Višinska pilnvarotais   LKP sekretārs 
Žanis Spure un viņa palīgi - padom-
ju kaŗaspēka drau dīgā klātienē.

Pimenovs paliek pie sava, maļ sa -
vu maļamo un atkārto savu mant-
ru: ”Tātad padomju agresijas drau-
di, kapitulācija, revolūcija (?),  anek-
sija. Šajā vēsturisku notikumu 
virknē nav vietas okupācijai,”

„Kāpēc,” vaicā Pimenovs, „pie va -
 ras esošie polītiķi jau 23 gadus visu 
padomju laiku uzstājīgi sauc par 
okupāciju?” Un atbild: „Bez oku  pā-
cijas grūti izskaidrot, kāpēc 50 ga -
dus pastāvēja Latvijas PSR. Ja tā 
nebija okupācija, tad nāksies atzīt, 
ka cilvēki, arī latvieši, šo varu pie -
ņēma. Lamāja to, cieta no tās, lepo-
j ās ar to, centās uzlabot, attīstīt - dzī-
 voja! Mācījās paši un mācīja bēr -
nus, cēla pilsētas, ceļus, ostas.”

Jā, dzīvoja! Nācās vien dzīvot div-
arpus paaudžu gaŗumā, samierino-
ties ar svešo varu, ar to, ka visu no -
teica Maskava. Tikai ap 1985. gadu, 
Gorbačovam  iekustinot „perestroi-
ku”,  šīs svešās varas pamati sāka 
grīļoties. Bet, lai saprastu, kā Latvijā 
dzīvojuši pirms tam, - neskādē pa  -
šķirstīt manu necilo grāmatiņu 
„Mij  krēslis mikrorajonā”.  Saku to 
tikai puspajokam...

Nupat esmu atgriezies Latvijā no 
Amerikas Savienotajām Valstīm, 
kur, tāpat kā katru gadu, divas ne -
dēļas pavadīju, ciemojoties pie tur 
dzīvojošajām māsām un viņu ģi  -
menēm. Viss bija, kā nākas. Ap  -
mek lēju ASV Neatkarības dienas 
svinības un baudīju grandiozu sa  -
lūtu, daudz ciemojos ar radinie-
kiem, labi atpūtos, izlasīju kādas 
piecpadsmit grāmatas (Latvijā ne -
kad nav pietiekami daudz laika, lai 
lasītu tik, cik gribas), priecājos par 
to, ka māsa Žubīte, pie kuŗas pali-
ku,  pārcēlusies uz dzīvesvietu tu  -
vāk Čikāgas pilsētas centram un 
dažādā nozīmē krietni ir inte re-
santāka nekā bijušais miteklis, vie-
sojos ar draugiem, daudz staigāju 
pa pilsētu u.tml. 

Atgriezos Latvijā ar domu, ka 
vasara būs tāda pati kā parasti, – 
mēreni silta un ne vairāk. Biju 
priecīgi pārsteigts, šodien (svēt -
dien, 13. jūlijā) konstatējot, ka ārā 
ir tuvu  30 gradiem (pēc Fāren -
hei ta izpratnes ap 85 gradi) un 
sajū  tams pastāv Latvijas hidro-
meteorologu bieži piesauktais 
“ne liels, īs   laicīgs lietus, brīžiem 
skaidrosies”. 

Protams, par karstiem laika ap  -
stākļiem var domāt ne vien tie  ša -
jā, bet arī pārnestajā nozīmē. Ai, 
kas tik viss mūsu pasaulē patlaban 
nedarās! Tepat mūsu „apcirkņos” 
turpinās nemieri Ukrainā, kuŗus 
joprojām krietni  atbalsta Krievi -
jas Federācija. Nupat šodien zi -
ņots, ka jau atkal Ukrainas robežu 
šķērsojuši kaut kādi Krievijas spē -
ki un, lai arī nevar būt absulūtas  
pārliecības, ka tā ir patiesa vēsts, 
fakts tomēr ir tāds fakts, ka Ma   s-

Laiks ir karsts
kavas interesēs joprojām ir un 
paliek Ukrainas destabilizēšana, 
pirmkārt, tāpēc, ka, Kremlim par 
lielu nepatiku, minētās valsts pār -
valde nepārprotami ir virzījusies 
Eiropas, nevis Krievijas virzienā, 
un, otrkārt, tāpēc ka joprojām pa -
liek jautājums par Krievijas sa - 
mē rā nesen anektēto Krimas pus-
sa lu un dzīves īstenību, ka starp 
Krie  viju un okupēto territoriju nav 
zemesceļa, pa kuŗu piegādāt da  -
žā das preces un pakalpojumus.     
Ja izdotos atsevišķos Ukrainas 
dien vidaustrumu rajonos izvei -   
dot se  parātistu paģērētās “neatka-
rīgās” republikas, tad abos gadī ju-
mos si  tuācija mainītos. Eiropas 
Savie nī ba nebūt nav gatava savās 
rindās uzņemt valsti, kuŗai ir 
territoriāls konflikts ar citu valsti, 
savukārt “ne atkarīgo” valstu pār -
stāvji no   teikti būtu gatavi ļaut  
Krie vijai  ne   traucēti šķērsot viņu  
territoriju, lai apgādātu Krimā dzī-
 vojošos. Pro tams, Ukraina arī  nav 
ar pliku ro   ku ņemama, pēdējo 
nedēļu laikā Kijevas kaŗaspēkam 
vairākos ga   dījumos ir izdevies     
pret separā tistiem gūt ievērojamu 
pārsvaru, tostarp “atbrīvojot” vai -
rākas pil sē  tas, kuŗās separātistiem 
vēl nesen bija teikšana. Taču jau -
tājums pa liek neatbildēts  – vai 
Krie  vija atstās minētos nemiera 
cēlājus likteņa va   rā vai arī turp -
māk Ukrainā ie   jauksies tieši vai 
netieši, kā tā  ir rīkojusies jau dau-
dzu gadu ga  ŗu mā.

Šis arī ir jautājums, kas  aktuāls 
pašai Latvijai. Ja arī mūsu valsti - 
NATO dalībvalsti - klasisks militārs 
iebrukums neapdraud, Kremļa ar  -
senālā ir ļoti  daudz citu resursu, ar 

kuŗiem nodarboties kaitnieciski. 
Plašsaziņas līdzekļos  šajās dienās 
ziņots, ka pēdējā mēneša laikā 
NATO kaŗaspēka lidmašīnas mū -
su reģionā bijušas spiestas pacel -
ties gaisā savas 50 reizes, lai reaģē -
tu pret Krievijas lidmašīnām, kas 
gaužām bieži cenšas pārbaudīt 
mū   su gaisa robežas drošību. Ne -
kur nav pazudusi Maskavas gata vī-
 ba polītisku un stratēģisku ie  mes  lu 
pēc izmantot ekonomiskas sviras. 
Neaizmirsīsim visnotaļ dau dzos  
gadījumus, kad Krievijas sanitā  ra-
jām iestādēm piepeši ir radušies 
kaut kādi “iebildumi” pret mūsu 
valsts šprotēm, desām, cūkām u.c. 
precēm. Tāpat Kremļa arsenālā 
joprojām ir iespēja izmantot  elek-
troniskos plašsaziņas līdzekļus  - 
Krievijā tie gandrīz bez izņēmu  -
ma ir zem Krievijas valdnieku 
tupeles, un tas  nozīmē, ka tos var, 
cik vien uziet,  izmantot propagan-
das vajadzībām.. Protams, cits jau -
tājums ir par to, kāpēc arī Latvijā 
diezgan daudz cilvēku ir gatavi 
ticēt Kremļa meliem. Te runa ir 
par izglītības sistēmu, kā arī par      
to, ka mūsu valstij pagaidām nav 
īpaši daudz ko likt tiem pretī. 
Ministru kabinets pirms kāda lai -
ciņa apstiprināja krietni  lielu nau-
das summu, lai mūsu valsts sa  -
biedriskie plašsaziņas līdzekļi  va -
rētu veidot   saturu krievu valodā, 
bet tas nav nekas tāds, ko var pa -
veikt rīt uz brokastu laiku, turklāt 
ar visu MK apstiprināto naudu 
Latvijas Televīzijas un Latvijas Ra -
dio budžets tomēr nav samērojams 
ar milzīgo summu, kādu par pro-
pagandu izdod kaimiņvalsts re -
žīms.

Savukārt Amerikā veidojas  sma-
ga situācija ar bēgļiem un imi-
grantiem. Pēdējo nedēļu laikā ro  -
bežu starp Meksiku un ASV ir 
šķēr sojuši  daudzi bērni no Gva-
temalas, Hondurasas un Salva  do-
ras, kur cilvēki tādējādi cer bērnus  
pasargāt no vardarbības un no  -
ziedzības. Nelaime Amerikā ir tā, 
ka ASV Kongress un it īpaši Re  -
pub likāņu partijas kontrolētā ap   ak  š-
palāta nav gatavs darīt neko, lai 
pilnveidotu Amerikas likumus par 
imigrāciju.

Šis Kongress ir “izcēlies” tādējādi, 
ka tā sesijas laikā  pieņemts ma -
zāks (un tas ir maigi teikts) skaits 
likumu nekā jebkad visā Ameri -
kas vēsturē. Tieši tāpēc jautājums 
par imigrāciju ir kļuvis par ķīlnie-
ku, lai arī vairākums ASV iedzī  vo  -
tāju, tostarp arī Republikāņu par - 
ti jas piekritēji, domā, ka situā  cijai  
vajadzīgs steidzams risinā jums. 

Miermīlīgāka, bet tāpat ļoti no -
pietna situācija patlaban veidojas 
Apvienotajā Karalistē, kur pēc pā  -
ris mēnešiem Skotijā ir gaidāms 
referendums par šīs territorijas ne -
 atkarību. Ja skoti nobalsos par ne  -
atkarību, radīsies vesela strīpa ļoti 
nozīmīgu jautājumu, kādu naudu 
Skotija izmantotu, vai tai automa-
tiski rastos iespēja atsevišķi pie -
vienoties Eiropas Savienībai un 
NATO (attiecīgās  instances vismaz 
pagaidām šādu iespēju noliedz), 
arī jautājums par Lielbritanijas ka  -
ŗaspēku, kam Skotijā ir ievēroja-
mas jūras bazes, u.tml. Pieredze 
rāda, ka šāda sadalīšanās var būt 
krietni sarežģīta, piemēram, Čechu 
Republika un Slovakija jautājumu 
par bijušās Čechoslovakijas zelta 

rezervēm atrisināja tikai  astoņus 
gadus pēc tam, kad minētās valstis 
bija atdalījušās. 

Visos minētajos gadījumos pa  -
tiesībā mazāk  jārunā  par “karstu 
laiku” valstu kontekstā, bet vairāk 
par karstgalvīgiem cilvēkiem. Tu -
vajos Austrumos netrūkst  cilvēku, 
kuŗi ir pārliecināti, ka viņiem vie-
nīgajiem ir patiesa izpratne par is -
lāmu vai par Izraēlas nākotni, un 
visi pārējie var  ieskrieties. Krievijā 
runa ir par atsevišķiem cilvēkiem 
ar Krievijas caru Vladimiru priekš-
galā, kuŗi nespēj atbrīvoties no 
pārliecības, ka viņiem joprojām      
ir visas tiesības noteikt bijušās 
PSRS kādreizējo dalībvalstu nā -
kotni, tāpēc “vajadzības” gadījumā  
iz   man tojot arī militāru spēku. Kā 
minēju, Amerikā jautājums ir par 
atsevišķiem polītikāņiem un ne -
būt ne par tautas gribu. Arī Sko -
tijā runa ir par atsevišķiem aktī -
vistiem,  nevis par to, kas Skotijai  
būtu vislabākais variants.

Tāda nu reiz ir cilvēka daba.   
Mēs katrs esam pārliecināts, ka 
zinām, kas mums ir vajadzīgs, un 
ne vienmēr esam gatavi to samē -
rot ar citu cilvēku vajadzībām vai 
pārliecību. Taču lielākoties mēs 
neesam atbildīgi par veselu sa  -
biedrību vai valstu nākotni. Tieši 
pretēji, mēs esam minēto karst-
galvju upuŗi, vai tas būtu jautāju-
mā par šprotu aizliegšanu polītis -
ku iemeslu pēc, par bombardēša -
nu vai par nespēju atrisināt pilnīgi 
humānitāru jautājumu Amerikas 
pierobežā. Tāpēc jau ir jārunā par 
mi  nēto karsto laiku. Kaut nu 
daudz viet pasaulē izdodos to atvē-
sināt!
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PAULS DAMBIS
Kuŗš var paredzēt zvaigžņu lie-

tu? Kā teikts Bībelē, arī cilvēku - 
zvaigžņu likteņi bieži nav viņu 
ro  kās, tos veido līgumi un dažādi 
menedžeri un aģenti. Šodien viņš 
ir Neapolē, bet rīt jau var atrasties 
Kioto. 

Savākt vienkopus pasaules iz  ci-
los latviešu mūziķus bija patiesi 
grūts darbs. Taču tas vainagojās ar 
panākumiem,  un par to pienākas 
pateicība Zvaigžņu koncerta or  ga-
nizātoriem Rīgā 6. jūlija vakarā.

Savlaicīgi operas laukumā  tika 
uzbūvētas divas skatuves, pacelta 
skatītāju grīda, lai netraumētu 
apstādījumu  zaļumus, bija izvie-
toti skaļruņi un gaismas sistēmas. 
Krietnu laiku pirms šī koncerta 
Rīgā ieradās Anglijas BBC tele vī-
zijas ļaudis, kuŗu rokās bija šī kon-
certa tiešlaide pa daudzām Eiro-
pas pilsētām. Par visu technisko, 
vizuālo un akustisko darbu var at -
rast festivāla Rīga-2014 mājaslapā 
plašāku informāciju. Mani inte  -
re sēja koncerta norise, koncerta 
kva litāte un iespaidi, ko guva 
klausītāji.

Laiks bija pasakaini jauks, silts, 
un, šķiet, pati daba piedalījās ša -      
jā pirmajā latviešu megazvaigž - 
ņu  un cita lieluma zvaigžņu un 
„zvaigznīšu” saietā. Pāris tūkstoši 
skatītāju bija ērti izsēdināti pašā 
Rīgas sirdī, rīdzinieku iemīļotā 
pastaigu un satikšanās vietā jau 
kopš senseniem laikiem. Klusu -
ma mirkļos varēja iedomāties no 
tramvaja puses steidzoties druk -
no Ādolfu Kaktiņu, pāri kanāļa 
tiltiņam ar dāmu zem rokas mie-
rīgi soļojošo smaidīgo Marisu 
Vēt ru. (No viņa Arvīds Jansons, 
strādājot mūsu Baltajā namā, ir 
patapinājis savam dēlam vārdu 
Mariss.) Un, viegli nosmaržojot 
jas mīna aromatam, pa sāndur -
vīm ieslīdēja temperamentīgā 
tumšmate Milda Brechmane-
Štengele. Arī viņi bija megazvaig-
znes, par kuŗām pirmskaŗa pasau-
lē daudz  tika runāts. Varbūt viņu 

Zvaigžņu lietus Rīgā. 
Koncerts „Dzimuši Rīgā”

dzīve un darbs ir licis stabilus pa -
matus šāda koncerta veiksmēm? 

Koncertu atklāja ar nodevu 
starptautiskajai klausītāju un ska-
tītāju auditorijai – Richarda Vāg-
nera divu operu kombināciju, ko 
atskaņoja „Festivāla orķestris”, sa  -
kombinēts no LNO, LNSO, Sim-
fo nietta Rīga un citu orķestŗu la -
bākajiem mūziķiem. Nedomāju, 
ka mūsu Nacionālais simfonis -
kais vai Operas simfoniķi būtu 
slik tāki, taču šī „spīdēšanas” pa -
raža pārnākusi no padomju lai-
kiem, kad „lielo viesu” sveikšanai 
izlasīja īpašus apkalpotājus, uzti-
camus dancotājus un mūzikan -
tus. Arī šoreiz šī indeve šķita klāt-
stāvoša.

Taču „samontētā” Festivāla or  -
ķestŗa spēle ir jāuzteic. Orķestris 
skanēja tembru ziņā izlīdzināti, 
solisti „neizlēca” ar savām solo re -
 plikām, vienoti skanēja gan koka, 
gan metalla pūšamie instrumen -
ti. Stīgu grupas koncertmeista re 
Vi  neta Sareika bija panākusi 
gandrīz Londonas simfoniskā or -
ķestŗa vieglumu un elastību savā 

stīdzinieku priekšnesumā. Pro -
tams, īpaša pateicība pienākas va  -
kara galvenajam diriģentam An  -
drim Pogam. Meistara cienīgs 
darbs! Beidzot mūsu orķestris ir 
izcilas personības rokās.

Baritons Egils Siliņš, kas strādā 
un dzīvo Austrijā,  savu „Votāna 
sveicienu” no R. Vāgnera operas 
„Reinas zelts” sniedza kā sava vei -
da paraugstundu. Balss jo  pro jām 
visos reģistros izlīdzināta, nav 
manāmas paguruma pēdas. Vā g- 
 nera varonis atdzīvojās visā sa vā 
varenībā . 

 Vijolniece Baiba Skride tagad 
mājo Vācijas dienvidos. Par viņas 
mūziķes gaitām pēdējā laikā ir 
maz ziņu, tāpēc ar interesi gaidīju 
viņas uzstāšanos. Jāņa Mediņa 
„Latvju kapričo” noskanēja tech-
niski nevainojami, ar viņai ierasto 
emocionālo ietvaru, un tas arī 
viss! Diemžēl jaunu vēstījumu ar 
šī populārā darba atskaņojumu  
nesaklausīju.

Līdzīgi bija ar Mišas Maiska 
spēlēto P. Čaikovska „Rokoko 
variācijas”, līdz žāvām nospēlēto 

populāro gabaliņu, kuŗā varbūt var  
atrādīt savu rutīnu, īpaši skaņ -
darba beigās, bet arī neko vairāk. 
Šķita, ka Maiskim Rīga tāda „ie -
skrienamā telpa” vien ir. Jau no 
skolas gadiem, kad Rīgas E. Dār -
ziņa skola bija labs iemesls, lai 
tiktu Maskavas konservātorijā un 
no turienes tālāk Eiropā, kur arī      
ir palikusi.

Komplimentu vēlos izteikt Ine -
sei Galantei par emocionāli uzlā-
dēto operas ārijas dziedājumu. 
Skaists, līdzens dziedājums, nejūt 
piepūli. Kā īpašu pārsteigumu      
so  liste dziedājuma beigās node  -
mon strēja savu slaveno pp augsto 
skaņu diapazonā. Tas viņai pa  de-
vās teicami. 

Par īpašu koncerta kulmināciju 
jāmin Vestarda Šimkus spēlētais 
Roberta Šūmaņa-Lista „Veltījums” 
no mazās skatuves. Vienkāršs uz  -
nāciens, neliela sagatavošanās klu-
sumā, un ar pirmajiem akordiem 
Vestards mūs pakļāvīgus un pa - 
  de vīgus ieveda patiesas mūzi - 
kas, neviltota, bet pilnīgi negai -
dīta pār dzīvojuma pasaulē. Ma - 
zā, vien kāršā miniatūra bija tik 
bagātīgi piepildīta ar pianista do  - 
m ām, iz  jū tām, jautājumiem un at     -
bildēm sev un citiem, ka pat visai 
prāg matiskie klausītāji šoreiz sa -   
j ūsmā „uzsprāga”. Tas bija skaists 
mirklis.

 Par „naglu” visa koncerta norisē 
organizātori bija sagatavojuši des-
mit gadus vecā vijolnieka Daniila 
Bulajeva uzstāšanos. „Brīnum-
bērns”, kaut gan krietni paaudzies, 
vairāk gan atbilst Latvijas mēro-
giem, bet ne pasaules, - varbūt 
treš ās pasaules? Bezgala gaŗā un 
popmūzikas garā sacerētā Geor -
ga Pelēča kompozicija „Plauks to-
šais jasmīns”, ko atskaņoja mazais 
vijolnieks Kremerata – Baltica pa -
vadījumā (bez Gidona Kremera 
klātienes), bija tik gaŗš un vien-
muļš, ka novīta klausītāju ausis    
un arī pats „Jasmīns”.

 Laika normas nebija ievērotas, 

arī atskaņojot visu Artura Maska ta 
„Tango” baletmākslinieku priekš-
nesumā. Organizātoriem būtu jā -
mācās no britu Promo koncertu 
veidotājiem, kā saspiest, īsināt. Arī 
klausītāji jutās noguruši, un to va -
rēja just pēc  pašķidrajiem aplau-
siem.

Protams, galvenais koncerta 
trumpis bija Maijas Kovaļevskas 
un Aleksandra Antoņenko priekš-
nesumi. Žēl, ka to bija tik maz!  

 M. Kovaļevskas Mimī no Pučīni 
operas „Bohēma” 1. cēliena bija 
mākslinieces kroņa numurs. Var-
būt nedaudz pastiprinātā koķetī -
ba netraucēja nevainojami, ele-
ganti nodziedāto āriju. Tā bija 
viņa - Maija Kovaļevska! Vēl tikai 
pāris soļu, un viņa jau būtu uz 
Baltā nama skatuves. Vai mēs to 
sagaidīsim? 

Aleksandrs Antoņenko ir iz   vēr-
ties par īstu vokālo megazvaigzni. 
Tenors ar neierobežotām vo   kā -
lām un aktieriskām iespējām. Krā-
sains, tomēr neuzspēlēts, temb  rāli 
daudzveidīgs, bet ne manierīgs. 
Varam priecāties par šī mūsu 
dziedoņa karjēru. 

 Taču daži jautājumi, kuŗi palika 
neatbildēti. Kāpēc visa koncerta 
gaŗumā netika pieminēts Kristī-
nas Opalais un Andŗa Nelsona 
vārds? Pat sveicienu caur TV ka  -
nā ļiem nebija. Turpretī savus svei-
cienus gaŗi un plaši klāstīja Ma  -
riss Jansons, Elīna Garanča, Alek-
sandrs Barišņikovs u.c. 

 Koncertam jaunu, izteiksmīgu 
krāsu piešķīra abu profesionālo 
koŗu - Valsts Akadēmiskā koŗa 
„Latvija” un Radio koŗa pieda lī-
šanās. Īpaši jāpiemin spožais Kar-
la Orfa (kaut viņš nav no Rīgas) 
skatuves kantātes „Garmina Bu -
rana” (kas arī nav par Rīgu) divu 
fināla koŗu atskaņojums kopā ar 
orķestri koncerta nobeigumā. Iz -
skanēja braši un dzīvespriecīgi 
For tūnas lemtajos pagriezienos – 
no priecīgā uz skumjo un no 
skumjā atkal uz priecīgo. 

Pēc koncerta. No kreisās: Ingrīda Ķirse, Miša Maiskis, Diāna 
Čivle, Raimonds Pauls, Inese Galante, Solvita Āboltiņa, Laimdota 
Straujuma, Aleksandrs Antoņenko, Daniils Bulajevs, Nils Uša-
kovs, Laima Jansone, Andris Ameriks, Baiba Skride 

Piektdienas -  6. jūnija pievaka-
rē, kad negaiss bija pārskrējis pāri 
Jūrmalai un nu tuvojās Rīgai, Kriš-
jāņa Barona ielā 21a, pagalmā ne  -
sen atvērtajā mājīgajā grāmatu un 
kultūrpreču mājā „Nice Place Man-
 sards” pulcējās interesenti, lai bū - 
tu klāt jaunas grāmatas atvērša -
nas svētkos. Patiesību sakot, šis 
nav grāmatas pirmais izdevums – 
jau tālajā 1935. gadā iznāca romāns 
“Garlībs Merķelis”, un tās autors 
bija Kārlis Lejnieks. Tagad, lai gan 
grāmatas vāks vizuāli ir gandrīz 
tāds pats, uz tā lasāms cits vārds – 
Kārlis Dziļleja. Nekāda alošanās 
gan nav notikusi – tā ir viena un tā 
pati persona. Pēc 1934. gada Ul  ma-
ņa apvērsuma Kārlis Dziļleja bija 
spiests publicēties ar pseudonimu.

Vakaru vadīja literātūrvēstur-
nieks Andrejs Grāpis, kam pagā-
jušajā gadā, lasot skolēnu radošos  
sacerējumus Merķeļa konkursā 
un parallēli vērtējot studentu zi  -
nātniskos darbus Kārļa Dziļlejas 

MAIJA KALNIŅA

Gaismas nesējs
Kārļa Dziļlejas grāmatas “Garlībs Merķelis” atvēršanas svētki

konkursā, radās ideja par šīs grā -
matas izdošanu. Viņš īsi rakstu-
roja Kārļa Dziļlejas interesi par 
biografisko žanru vispār un pa  -
rādīja, ka pēdējos 30-40 gados 
Lat vijā nav bijis publikāciju par 
Garlība Merķeļa personību. Tādē-
jādi jaunajai paaudzei, iespējams, 
nav skaidrs, kāpēc Rīgā ir Merķe -
ļa iela un kāpēc skolu program -
mā iekļauta grāmata „Latvieši”.  
Jaunais izdevums palīdzēs “aiz-
pildīt robu” zināšanās.

Grāmata iznāca ar Kārļa Dziļ-
lejas fonda materiālu atbalstu. 
Fonda priekšsēdis  Ilgonis Bēr-
sons izteica pateicību fonda me  -
cenātei Ilzei Zīvertei, Kārļa Dziļ -
lejas meitai, kas daudzu gadu ga  -
ŗumā katru rudeni arī atbalsta 
studentu zinātnisko darbu kon kur-
sa uzvarētājus ar naudas balvām.

Ilze Zīverte, kas bija ieradusies 
no Zviedrijas, savukārt pateicās 
visiem, kuŗi  pielikuši savas do -
mas, prātu un rokas, lai šī grāmata 

ieraudzītu dienasgaismu: “Mer ķe-
lis bija gaismas nesējs, un labi, ka 
to neaizmirstam!”

Pirmoreiz Latvijā pēc 1944. ga -
da no Kanadas Britu Kolumbijas 
bija atlidojis rakstnieka mazdēls 
Andrejs Sināts, kuŗa māte valod-

niece Rasma Sināte ir Kārļa Dziļ-
lejas vecākā meita. Viņš pastāstīja, 
ka tīmeklis palīdzējis “uzņemt sa -
karus” ar Ilzi, abiem satikties Rīgā 
un apmeklēt vectēva dzimto pusi 
Talsus. Viņš bija atvedis un svinīgi 
nodeva Rakstniecības un mūzi -

kas mūzejam Rīgā vērtīgu dāvanu – 
ģimenes relikviju: divdesmit de   vi-
 ņas rūpīgi saglabātas, ar Jāņa Jaun-
sudrabiņa roku rakstītas vēstules 
Reinim Sinātam.

Domās par jauno grāmatu da   -
lījās arī vēsturnieks Gvido Straube, 
kas bija aicināts rakstīt ievadvār  -
d us šim izdevumam. Viņš atzina, 
ka Kārlis Dziļleja veiksmīgi ap   -
spēlējis un ievijis romānā vēstures 
faktus un ka grāmatu var lasīt ar 
aizrautību. Un pauda cerību, ka tā 
rosinās citus rakstniekus radīt sais  - 
tošus literārus darbus par cilvē -
kiem, kam ir ievērojama loma 
Latvijas vēsturē. Viņš arī pateicās 
par iespēju piedalīties šajā projek-
tā un novēlēja grāmatai veiksmī -
gu “iziešanu tautās”.

Laukā pa to laiku bija nolijis 
lietus, gaiss kļuvis spirgts, bet va -
kara dalībnieki vēl labu brīdi ka -
vējās draudzīgās sarunās pie vīna 
glāzes. Par to bija parūpējies 
apgāds “Mansards”.

Kārlis Dziļleja
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Rīgā notiek  
8. Pasaules koŗu olimpiada

Arēnā Rīga 9. jūlijā notika 8. Pa -
saules koŗu olimpiadas atklāšanas 
ceremonija ar dalībvalstu karogu 
parādi un olimpiadas karoga svi -
nīgo pacelšanu, starptautiskās kon-
kursu žūrijas godināšanu un īpa -
šo Zvana ceremoniju. Oficiāli 8. 
Pasaules koŗu olimpiadu atklāja 
Vācijas kultūras organizācijas pre-
 zidents Ginters Tīčs.

Olimpiadas atklāšanas ceremo-
nijā piedalījās Latvijas Nacionā -
lais simfoniskais orķestris, solisti 
Re   nārs Kaupers un Intars Busu -
lis, saksofonists Oskars Petraus  kis, 
Lat vijas Nacionālās operas ba leta 
mākslinieki, solisti, deju grupa 
„Dzirna”, tautas deju ansamblis 
„Daiļrade”, vairāki koŗi, folkloras 
kopas un dūdinieku grupa. Di   -
riģenti – Mārtiņš Klišāns, Mārtiņš 
Ozoliņš, Romāns Vanags, cere-
mo nijas režisore - Mirdza Zīvere.

Daži skaitļi. Pasaules koŗu 
olimpiadā Rīgā piedalās 460 ko -  
ŗi ar 27 000 dalībniekiem no 73 
vals tīm. •Vistālāko ceļu ir mēro -
jis Sidnejas koris - 15 319 kilomet-
rus. •Lielākais dalībnieku skaits ir 
Vācijas korī - 109 dziedātāji. •Visās 
astoņās Pasaules koŗu olimpiadās 
ir piedalījies bērnu koris no Zag-
rebas Chorvatijā. •Visvecākais ko -
 ŗa dalībnieks ir no ASV, viņam  90 
gadu. 

***
Latvijai bagātīgs medaļu pūrs
Latvijas koŗi Pasaules koŗu   

olimpiadas čempionu konkursā 
izcīnīja trīs zelta un desmit sud-
raba medaļas, kā arī piecus zelta 
un piecus sudraba diplomus at -
klātajā konkursā. 

Pirmajā apbalvošanas ceremo-
nijā tika paziņoti pirmie uzvarētā-
ji astoņās čempionu konkursa 
katēgorijās, kuŗi saņēma čempio-
na titulu un mākslinieces Olgas 
Šilovas veidoto čempiona balvu. 
Savukārt atklātā konkursa labā -
kie saņem zelta, sudraba un bron-
zas diplomus. Čempionu kon-
kurs os piedalījās koŗi ar starptau-
tisku kon kursu pieredzi.

• Zelta medaļu jaukto jauniešu 
koŗu grupā izcīnīja Rīgas Valsts 1. 
ģimnazijas jauktais koris ar diri-
ģentu Kasparu Vēveru.

• Sakrālās mūzikas ar pava  dī-
jumu konkursā Latvija ieguva 
divas zelta un sešas sudraba me  -
daļas. Par čempionu šajā grupā 
kļuva koris no DĀR. Zelta meda  -
ļu saņēma koris “Via Stella” ar 
diriģenti Lieni Batņu un Latvijas 
Universitātes Fizikas un matē  mā-
tikas fakultātes jauktais koris 
“Aura” ar diriģentu Edgaru Vīto -
lu. Sudraba medaļas ieguva Sigul-
das jauktais koris “Atvars” (diri-
ģents Jānis Baltiņš), bērnu koris 
“Lielvārde” (diriģente Baiba Kle -
pere), jauktais koris “Anima” (di  -
riģents Kārlis Rūtentāls), Liepājas 
jauniešu koris “Intis” (diriģente 
Ilze Valce), jauktais kamerkoris 
“Matejs” (diriģenti Rudīte Tālber-
ga un Māris Dravnieks) un Rīgas 
Valsts 1.ģimnazijas jauktais koris 
(diriģents Kaspars Vēvers).

• “Barbershop” kvartetu katēgo-
rijā uzvarēja KeyChord no Nīder-
landes, bet sudraba medaļu iegu -
va Harmony 4 Riga ar diriģentu 
Āriju Šķepastu. “Barbershop” ko  -
ru grupā par čempionu kļuva 

koris The Old Joe’s Choir no Šril-
ankas.

• Skatuviskā tautas mūzikas 
kon  kursā uzvarēja studentu koris 
no Ķīnas, bet sudraba medaļas 
ieguva trīs Latvijas koŗi - Latvijas 
Universitātes Fizikas un matē ma-
tikas fakultātes jauktais koris      
“Au ra” (diriģents Edgars Vītols), 
bēr nu koris “Lielvārde” (diriģente 
Bai ba Klepere) un jauniešu koris 
“Mēs lidosim…” (diriģente Liene 
Batņa).

• Atklātā konkursa uzvarētāji 
tika nosaukti astoņās katēgorijās. 
Zelta diplomus saņēma Jelgavas 
novada senioru koris “Gaisma” 
(diriģente Zita Kurševa), Rīgas 
Lat viešu biedrības senioru koris 
“eReLBe” (diriģente Zaiga Laz di-
ņa), senioru koris “Atvasara” (di  -
riģente Skaidrīte Pugača), koris 
“Vivat” (diriģenti Ināra Freimane 
un Jānis Veļičko) un jauktais koris 
“Vidzemīte” (diriģenti Dzidra Jē -
kabsone un Baiba Žēbina). Savu-
kārt pie sudraba diplomiem tika 
senioru sieviešu koris “Noktirne” 
(diriģente Ilga Bērziņa), senioru 
sieviešu koris “Atvasara” (diriģente 
Daiga Galeja), kamerkoris “Ama-
deus” (diriģente Inga Dziļuma), 
Ogres kultūras centra jauniešu 
koris (diriģentes Gunita Bičule  
un Daina Čudare) un Rīgas 84. 
vidusskolas jauktais koris “Har-
mo nija” (diriģente Justīne Voitke-
viča).

Beidzoties Pasaules koŗu olim-
piadas otrajai apbalvošanas cere-
monijai, kuŗā tika paziņoti vēl 
sep tiņu katēgoriju uzvarētāji, Lat-
vija ir līdere iegūto medaļu skaita 
ziņā, Kopā mūsu valsts koŗi iz  cī-
nījuši 33 dažāda kaluma medaļas, 
otrajā vietā ir ASV koŗi ar 24 me  -
daļām, trešajā - Indonēzija ar 17 
medaļām.

Arī atklātajā konkursā Latvijas 
koŗiem apbalvotajās katēgorijās 
bi   juši teicami panākumi: kopā 
iegūti seši zelta un četri sudraba 
diplomi.

***
Pasaules koŗu padomē 

slavē Rīgu 
Pasaules koŗu padomes sēdē 

tika spriests, kā turpmāk  strādāt 
kopā, kā sadarboties un nodroši-
nāt pieredzes apmaiņu, lai veici -
nātu turpmāko sadarbību. Pasau-
les koŗu olimpiadas mākslinie-
ciskais vadītājs Ralfs Eizenbeiss 
uzsvēra, ka līdz šim notikušajos 
konkursos lielākā daļa čempionu 
katēgorijas koŗu saņēmuši vis -
aug stāko novērtējumu - kopumā 
piešķirtas 109 zelta medaļas. Tas  
apliecina gan koŗu olimpiadas da -
lībnieku augsto māksliniecisko 
līmeni, gan Pasaules koŗu olim-
piadas attīstību pēdējo gadu laikā.

Starptautiskās žūrijas pārstāve 
no Dienvidāfrikas Renette Bu  ve - -
re pauda gandarījumu, ka koŗu 
olimpiada piesaistījusi neviltotu 
interesi un visi koncerti notiek 
pilnās zālēs, turklāt koŗu uzņem-
šanu Rīgā viņa raksturoja kā     
“karalisku”.

Līdzīgu viedokli pauda arī Vā -
cijas kultūras organizācijas pre-
zidents Ginters Tīčs, norādot, ka 
Rīga ir ideāla vieta Pasaules koŗu 
olimpiadai, jo pilsētā ir daudz 
skaistu konkursu norises vietu, 
turklāt infrastruktūra ļauj tās ērti 
sasniegt gan ar sabiedrisko trans-
portu, gan  kājām.

***
Grandiozi izskanēja 

lielkoncerts Mežaparkā
Mežaparka Lielo estrādi, kur 

rei  zi piecos gados pulcējas Latvi -
jas labākie koŗi, 13. jūlija vakarā, 

beidzot Pasaules koŗu olimpiadas 
pirmo daļu, pieskandināja pa  sau-
les apvienotais koris - 10 000 Lat -
vijas dziedātāju līdzās stājās 5000 
koristi no visas pasaules. Latviešu 
Dziesmu svētku klasisko reper-
tuā ru šoreiz papildināja gan oper-
mūzika, gan spiričuelu dziedāju-
mi, gan visiem labi zināmas un 
populāras melodijas. 

Lielkoncerta dalībnieki šim no -
tikumiem bija  gatavojušies vairāk 
nekā pusgadu, dažādās pasaules 
vietās rēgulāri sanākot uz kopmē-
ģinājumiem, lai koncertā atska-
ņotu mūziku no dažādiem konti-
n entiem, dažādās valodās, bet vie-
notā izpratnē par mūzikas īpašo 
spēju tuvināt tautas un kultūras. 

Šī bija pirmā reize, kad Meža-
parkā pulcējās tiks liels dziedātāju 
skaits no visas pasaules. Pirms 
koncerta koristi bažīgi raudzījās 
debesīs, taču uz estrādi devās dzie-
dādami. Dažs Afrikas koŗu pār-
stāvis dejoja pat lietusgāzes laikā.

Lielkoncerta pirmajā daļā Lat -
vijas koristi iepazīstināja ārvalstu 
dalībniekus un viesus ar Dzies -
mu svētku klasisko repertuāru, 
tostarp tautasdziesmām „Dziedot 
dzimu, dziedot augu” un „Rozēm 
kaisu istabiņu”. Jāzepa Vītola 
dziesmu „Gaismas pils” publika 
klausījās, stāvot kājās. Diriģēja 
Māris Sirmais.    

Aptuveni 1000 ārvalstu dziedā-
tāju izpildīja visu koncerta pro-
grammu, jo iemācījušies arī dau-
dzās latviešu dziesmas, savukārt 
pārējie ārvalstu viesi pievienojās 
koncerta nobeiguma daļā, dzie d-
sot gan Mārtiņa Brauna kom-
ponēto “Saule, Pērkons, Daugava”, 
gan Ērika Ešenvalda komponēto 
8. Pasaules koŗu olimpiadas him-
nu – „My Song”. 

Lielkoncerts izskanēja ar „Pūt, 
vējiņi!” kopkoŗa un skatītāju dzie-
dājumā. 

Lielkoncertā Mežaparkā uzstā-
jās Japānas bungu grupa Yamato, 
drummers of Japan, profesionā -
lais pūtēju orķestris “Rīga”, Rai- 
m onds Pauls, postfolkloras grupa 
“Iļģi”, dūdu un bungu grupa       
“Auļi”, Kristaps Krievkalns ar gru-
pu, Mārtiņš Brauns, Intars Busulis, 
Laima Jansone un citi Latvijas 
mūziķi.

Latvijas kultūras ministres Da -
ces Melbārdes  ieskatā koncerts 
Mežaparkā parāda, cik koŗmū -
zika var būt dažāda, jo dziesmas 
bija atšķirīga tipa. „Es domāju, ka 

Kopā dziedāšana vieno tautas un kultūras
ir viena joma, kuŗā mēs neap šau-
bāmi Latvijā esam līderi,” norā -
dot uz kormūzikas augsto līmeni 
pasaules mērogā, teica Melbārde.

***
Pasaules koŗu olimpiadas 

ceremoniālā mūzika
Nozīmīga Koŗu olimpiadas tra-

dicija ir krāšņās atklāšanas un 
no   beiguma ceremonijas - karoga 
ienešana, dalībvalstu karogu godi-
nāšana, Miera zvana iezvanīša -   
na - tās pavada īpašā Pasaules ko -
ŗu olimpiadas mūzika. Sagaidot 8. 
Pasaules koŗu olimpiadu Rīgā, 
līdz šim izmantoto mūziku no -
mai nījis jauns skaņdarbs. Cere-
mo niālo mūziku Pasaules koŗu 
olimpiadai sacerējis  komponists 
un Latvijas Nacionālās operas va -
dītājs Zigmars Liepiņš. 

Zigmars Liepiņš

Vācijas kultūras organizācijas 
Interkultur prezidents Ginters   
Tīčs atzina, ka Liepiņš ir paveicis 
lielisku darbu. Viņš norādīja, ka 
tas ir liels pagodinājums organi -
zā cijai un pasaulē lielākā koŗu 
konkursa cienīgs notikums, ka 
sla venais latviešu mūziķis piekri -
tis uzņemties šo pienākumu.

Interkultur mākslinieciskā di -
rektora Ralfa Eizenbeisa ieskatā 
pēc septiņām Pasaules koŗu olim-
piadam bija pienācis laiks jaunai 
ceremoniālajai mūzikai. Pulci-  
not 27 000 dalībnieku, astotā Pa  -
saules koru olimpiada Rīgā ir lie-
lākā olimpiada visā notikuma 
norises vēsturē. “Šis nozīmīgais 
sasniegums līdz ar jauno mūziku 
simboliski ievada mūs nākotnē,” 
uzsvēra Eizenbeiss.

***
Nīcas koris saņem 
sudraba godalgu 

Lielākajā pasaules koŗu mūzikas 
festivālā starp daudziem tūksto-
šiem dalībnieku ir arī Nīcas vi -
dusskolas divdesmit četri 5.-10. 
klašu skolēni skolotājas Līgas Ame-
rikas-Ansiņas vadībā. Uzstā ša nās 
atklātajā konkursā bija pats nozī-
mīgākais iznāciens koŗa pastāvē-
šanas vēsturē, jo starptautiskai žū -
rijai vēl nebija dziedāts. Prieks, ka 
klausītāju vidū bija arī skolas di -
rektore, Skolas padomes priekš-
sēde, Vecāku padomes priekšsē-
dis, skolotāji un vecāki. Pēc kon-
certa tapa koristu kopbilde pie 
Brīvības pieminekļa. Bet te jau at -
kal emocijas - Nīcas krāšņie tau -
tastērpi pievilināja ne vienu vien 
gribētāju kopā fotografēties.

8. Pasaules koŗu olimpiada go -
dam aizvadīta - dziedot vienā ka -
tēgorijā ar Ķīnas, Igaunijas, Dāni-
jas, Dienvidafrikas, Malaizijas, 
Krievijas, Čechijas, Spānijas dzie -
dātājiem, saņemts ļoti labs novēr-
tējums - iegūts Sudraba diploms.

Koris no Indonēzijas // Foto: Gints Ivuškāns

Pasaules koŗu olimpiadas atklāšana. Miera zvana iezvanīšana // Foto: Kaspars Garda
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Kazachstānas spožums un maksa par to
Nodibinājuma „Sibirijas bērnu fonds” 

ekspedīcija uz Kazachstānas izsūtīto nometnēm 2014.gadā
TAIRA ZOLDNERE

Te jāpiemin slavenais krievu 
rakstnieks Aleksandrs Solžeņi -
cins, kas daļu ieslodzījuma pa -
va dījis Kazachstānas ogļu raktu-
vēs un savu pieredzi aprakstījis 
darbos „Viena diena Ivana De  ņi -
soviča dzīvē”, „Gulaga archipe -
lags” un citos. Septiņdesmitajos 
ga  dos A.Solžeņicins tika izrai -
dīts no Padomju Savienības un 
divdesmit gadus dzīvoja Ame ri -
kas Savienotajās Valstīs. Pēc Sa  -
vienības sabrukuma viņš at  grie-
zās Krievijā, bet divi viņa dēli 
palika uz dzīvi ASV.

Vēl joprojām nav skaidrs, cik 
cilvēku bijuši ieslodzīti Kaza ch -
stānas vergu nometnē un cik no 
viņiem gājuši bojā. Ieslodzīto 
skaitu lēš ap vienu miljonu cil-
vēku, bet par bojā gājušajiem zi  -
nāms vēl mazāk. Kas zina, kur 
at  rodas baismie nometņu doku-
menti un vai tie jebkad tiks no -
doti vēsturnieku rīcībā... Mūsu 
delegācija Doļinkas mūzeja ek - 
s pozīcijā atstāj arī Latvijas velti – 
vaŗā kaltu piemiņas plāksni iz -
sūtītajiem Latvijas tēviem.

Mūzeja installācijās apskatām 
Karlaga vadības oficiālos darba 
kabinetus, kuŗos dominē zaļas 
sienas, zaļi paklāji, visur Staļina 
ģīmetnes, plakāti ar komū nis-
tiskajiem saukļiem un sarkanie 
karogi. Tad noejam pagrabos – 
tur baigās nopratināšanu telpas, 
ieslodzīto pazemes kameras, kas 
Vidusāzijas valstīs tiek sauktas 
par „zindan”, ir arī kāda telpa ar 
metru biezām sienām, droši vien 
spīdzināšanas kamera. Cilvēces 

vēsture visos laikos ir bijusi var -
darbības un nežēlības pārpilna, 
bet visaptveŗošajā masveidīgu -
mā nesenie 20. gadu simteņa 
notikumi, liekas, pārspēj iepriek-
šējo pieredzi. Un kas gan ir mai-
nījies šodien?! Vai tiešām pasaule 
ir mācījusies tikai uzlabot iznīci-
nāšanas ieročus? Kas notiek Afri-
 kas valstīs, Tuvajos Austrumos? 
Kā  pēc mums atkal ar bažām 
jādomā par Krieviju?

Tālāk stepē Spaskas nometnes 
vietā izveidots memoriāls bojā gā -
  jušajiem, nobendētajiem, iznī ci -
nātajiem. Katras tautas piede rī-
gajiem uzlikts piemiņas akmens. 
Atrodam Latvijas sarkanā granī -
tā izcirsto piemiņas akmeni, ko 
2013. gadā atklāja Latvijas prezi-
dents Andris Bērziņš. Uzraksts 
vienkāršs: „Represēto Latvijas ie  -
dzīvotāju piemiņai” un trīs zvai g-
z nes virs tā. 

Spaskas memoriālā nemanot 
pienācis vakars. Mirkli paliekam 
klusumā stāvot un dzirdam tikai 

savu elpu bezgalīgajā, klusajā ste-
 pē, kur spožā pilnmēness gaismā 
mēmi slejas piemiņas akmeņi 
desmitiem tautu upuŗiem.

Otrā rīta dodamies 750 km ga -
ŗā ceļā uz Džeskazganu, bet pa 
ceļam mums jāiebrauc ciematā 
Akžal, kur kādreiz nometināju-
mā dzīvojis Zigfrīda tēvabrālis. 
Zigfrīda tēvabrāli izsūtīja 1941. ga  -
dā, pēc kaŗa 1947. gadā viņš at   -
griezās Latvijā, bet 1949. gadā ti   ka 
izsūtīts vēlreiz, šoreiz uz Ka  za  ch-
stānas raktuvēm. Zigfrīds stāsta, 
ka tēvam bijuši vairāki brā ļi, bet 
izsūtītais bijis vistuvā kais, un dē -
lu viņš nosaucis brāļa vārdā – par 
Zigfrīdu. Zigfrīds ve   cākais Kaza ch-
stānā apprecējies ar vācu iz   cel-
smes izsūtīto - Ēriku un ar ģime-
ni palicis dzīvot raktuvju ciematā 
Akžal. 

Septiņdesmitajos un astoņ des-
mitajos gados ģimene pāris rei -
zes viesojusies Latvijā, tad Zigfrī-
da tēvabrālis aizgājis mūžībā ar 
plaušu kaiti, sieva pēc laiciņa se -

kojusi. Tomēr Zigfrīda ģimenes 
piederīgie arī turpmāk sarakstī-
jušies  un arī sazvanījušies  ar tē  -
vabrāļa meitām Annu un Ēriku, 
līdz pēkšņi, apmēram pirms des-
mit gadiem, kontakti pārtrūkuši. 
Vēstules palikušas neatbildētas, 
telefons tāpat. Zigfrīds dodas  ša -
jā braucienā ar vienu domu – vai 
iz   dosies atrast māsīcas? Viņam 
līdzi tikai vecā mājas adrese Mie-
ra ielā 10, uz kuŗu pasts neiet jau 
desmit gadus. 

Ciemats Akžal atrodas noma-
ļus no šosejas, kas ved no Kara-
gandas uz Balkašu, un kādu lai -
ku braucam pa putekļainu ze mes 
ceļu, kam labajā pusē paceļas  
kalnu grēda. Ieskatāmies labāk 
un saprotam, ka tie nav kalni, bet 

milzīgas zemes kaudzes no atklā-
tām raktuvēm, kas kilometriem 
stiepjas gar ceļu. Aiz tām gluži  
vai paslēpies nelielais raktuvju 
cie matiņš ar zemei pieplakušām 
vienstāva ēkām, tomēr ceļa zīme 
skaidri norāda, ka esam at  brau-
kuši Akžala ciemā. Pirmais cil-
vēks, ko ieraugām, kad nosēdu - 
š ies busiņa saceltie putekļi, ir vie-
tējais policists, apmēram divdes-
mitgadīgs puisis. No mūsu jautā-
juma par Zigfrīda māsīcām viņš 
pilnīgi samulst, jo Akžala ciemā 
esot tikai vienu mēnesi. Adresē 
minētā Miera iela sen jau vairs 
neeksistējot, esot pārdēvēta, un 
policists nezina, kā šo ielu sauc 
tagad.

L AT V I E ŠI  AU S T R Ā L I JĀ

1949. gada aprīļa beigās Ne  a-
po li atstāja bijušais angļu am -
bulances kuģis Oxfordshire ar      
ga   lamērķi - Austrāliju, pasaules 
ga   lu, kontinentu, kas atrodas vis-
 tālāk no dzimtenes, bet arī vistā-
lāk no Padomju Savienības. Starp 
dažādu tautību bēgļiem bija arī 
krietns pulciņš latviešu, kuŗi kuģi 
atstāja Adelaidē un šogad varēja 
atskatīties uz Austrālijā nodzī - 
vo tiem 65 gadiem. Tālaika vecā -
kā paaudze jau sen vairs nav šai 
saulē, bet daži no tiem, kuŗi to -
reiz bija bērni vai jaunieši, 24. 
maijā sanāca kopā DV namā 
iedzert pa vīna glāzītei, iebaudīt 
Dzidras Virginas cepto kūku un 
pakavēties atmiņās. 

Oxfordshire  uz Adelaidi atve -
da daudzus pazīstamus cilvēkus, 
tostarp  sabiedriskos darbinie-
kus. Māris Žvīgulis strādā Lat vie  -
šu nama kafejnīcā; Dzidra Vir  gi-
na, Soņa Nikitina, Vera Bur di ko-
 v a un Rita Pillupa ir jauktā koŗa 
dziedātājas  un čaklas Daugavas 
vanadzes; Herta Šulca dziedājusi 
korī un gadu gaitā darbojusies 
da  žādās sabiedriskās jomās, tur -

Pēc Otrā pasaules kaŗa briesmām – jauna dzīve Austrālijā
Oxfordshire 65 gadu svinības 2014. gada 24. maijā

k lāt izaudzinājusi divas čaklas 
sabiedriskas darbinieces: meitu 
Irēni, kuŗa darbojas koŗa valdē 
un kafejnīcā, un meitu Lilitu, kas 
ir koŗa diriģente, Vasaras vidus -
skolas pārzine un vēl daudz kas 
cits. Arī Hertas mazbērni šodien 
darbojas latviskā vidē. Lūcija un 
Kārlis Auziņi, Rita un Ansis Lu  -
te ri, Viktors Valtenbergs ar bēr  -
n iem ir tikai daži no latviešu 
kontingenta, kas 1949. gadā 25. 
maijā Adelaides ostā nokāpa no 
kuģa un šausminājās par kailo 
apkārt ni un nemīlīgo laiku. 

Uz kuģa bija iespējams strādāt 
un drusku ietaupīt naudiņu. Tā, 
piemēram, Rita Pillupa stāsta, ka, 
strādādama kuģa virtuvē, gata-
vo jot bērniem siltu dzērienu no 
piena pulveŗa un ūdens, gandrīz 
nodedzinājusi kuģi, jo aizmirsu -
si izslēgt plīti! Viņas 18. dzimša-
nas dienu bija ievērojis pat kuģa 
kapteinis un viņai par godu licis 
izcept  jubilejas kūku. Rita  spilg-
ti atceras arī ekvātora pārbrauk-
šanas ceremoniju un balli, kad 
viņa apbērta ar miltiem, pēc tam 
iemesta kuģa baseinā! Būdama 

algota darbiniece, viņa ēda pie ap -
 kalpes galda, nevis pie pasažie - 
 ŗ iem, un atceras labo pārtiku. 

Vudsaidas (Woodside) armijas 
nometne Adelaides kalnos bija 
pirmā bēgļu apmešanās vieta. Ri -
 ta stāsta, ka pirms izbraukša nas 
no Eiropas, saklausījusies, ka Aust-
rālija ir karsta, sausa zeme, pār  -
devusi savu ziemas mēteli. Šo da    -
rījumu Vudsaidā rūgti no    žēloju -
si, jo jau maijā bija iestā jusies 
Ade laides ziema ar auks tiem vē  -
jiem, lietu un tik zemu gaisa tem-
 perātūru, ka peļķēs sa   sala ūdens.  
Labums gan bijis tas, ka kopīgā 
ēdamzālē „saimnieki” ar labas 
kva litātes ēdienu nesko pojās.  

Sākums Austrālijā nevienam ne -
bija viegls. Dzidra Virgina stā sta, 
ka viņa vēl šodien nevarot mu  tē 
ieņemt tradicionālo austrāliešu 
Ziemsvētku žāvēto augļu pudi -
ņu ar vaniļas mērci, (custard), jo 
uz kuģa tas bija katru dienu.  
Viņa atceras, ka tēvs, savu divu 
gadu līgumu ar Austrālijas val  -
dī bu izpildīdams, strādājis uz 
dzelz ceļiem un visos gadalaikos 
dzīvojis teltī Adelaidē kopā ar ci -

 tiem strādniekiem. Pa to laiku     
ar vācu luterāņu mācītāja Zinn -
bauera palīdzību Dzidras māte 
ar diviem bērniem atradusi pusi 
mājas (otrā pusē mitinājusies ci  -
ta bēgļu ģimene no tā paša ku -
ģa) uz laukiem, Barosas Ielejā, 
savus 100 kilometrus no Adelai-
des. Sie  vietes nodarbināja skolu 
un slimnīcu tīrīšanā,  jauniešiem 
deva izvēli: skola vai darbs. Ģi -
me nes bija šķirtas, un gadījās lau-
lības, kas šo pārbaudījumu neiz-
turēja, jo normāla ģimenes dzīve 
nebija iespējama.         

Tas gan tolaik nebija nekas ne -
parasts, jo daudzus vīrus (bija arī 
daudz vieninieku) aizsūtīja sma-
gos darbos mežā, raktuvēs, cu  -
kur niedŗu laukos ziemeļu Kvīn s-
landē vai uz dzelzceļa. Vienīgā 
starpība ar Sibiriju bija tā, ka šeit 
ļoti labi maksāja un šai vergoša-
nai bija skaidri redzams gala-
punkts - līguma termiņš. Ja cil-
vēks pārāk neaizrāvās ar glāzītes 
cilāšanu, kāršu spēli vai zirdziņu 
sacīkstēm un spēja atturēties arī 
no pārliekas pīpēšanas, tad va -
rēja ļoti labi nopelnīt un ietaupīt 

naudu mājas vai vismaz zemes 
iepirkšanai, tā liekot pamatus 
normālai dzīvei šai patvēruma 
zemē, kur tagad  visi ir labi ie -
dzīvojušies vai nu virs, vai zem 
zemes.

Vera Burdikova stāsta, ka strā-
dājusi golfa klubā par istabeni un 
tīrītāju - astoņas stundas dienā, 
sešarpus dienas nedēļā, par ko 
algā saņēmusi trīs mārciņas, bet, 
tā kā viņa turpat arī  dzīvojusi, 
tad par istabu un uzturu, kā arī 
par ienākuma nodokli atvilkta 
krietni vairāk nekā puse un viņai 
uz rokas palikusi labi ja mārci - 
ņa nedēļā, un tas  jaunas sievietes 
apģērbam, izpriecai un citām va -
 ja dzībām bija gaužām maz. Jā, 
iesākums jaunajā zemē tiešām 
bija grūts. Nav šaubu, ka dažos 
gadījumos valodas nepratējus arī 
izmantoja un apcēla.  

Jubileju DV namā kuplināja 
Dzidras atnestās fotografijas un 
izgriezumi no tā laika žurnāla 
PIX, kuŗa 1949. gada  20. augusta 
izdevumā aprakstīta un foto uz-
ņēmumos skatāma  „jaunaustrā-
liešu” dzīve.

GUNTA RUDZĪTIS

Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju piemiņas akmens Spaskas memoriālā 
// Foto: Irēna Pārupe

Spaskas memoriāls ar piemiņas akmeņiem izsūtītajām tautām
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MAIJA LENIK, SANDRA SAMODUROVA

Beidzot ir piepildījies divu  Liel-
 britanijas latviešu folkloras kopu – 
Māŗa Pūļa vadītās Līdsas tautas-
deju kopas “Kamoliņš” un Rai -
monda Dāles vadītā Ziemeļ  ang -
lijas  folkloras kopas ”Dūdal nieki”   
senlolots sapnis - nokļūt  tālajā, 
skaistajā, neaptveŗami plašajā un 
tagad jau arī neaizmirstamajā ze -
mē, ko sauc  Sibirija.

Šī ideja, kas tika lolota vairāk 
nekā divdesmit gadus, beidzot 
tika īstenota, kad 2014. gada 12. 
jūnijā Līdsas dzelzceļa stacijā abu 
kopu 23 dalībnieku grupa, kuŗa 
apvienoja gan otro un trešo pēc-
kaŗa Anglijas latviešu paaudzi, 
gan arī jaunos iebraucējus no 
Lat vijas, uzsāka savu neticamo 
ceļojumu pāri astoņām laika 
joslām.

Visu brauciena laiku mūs pa -
vadīja mūsu jaukais operātors 
Ronalds Dimants, kas nemanā-
mi, bet neiztrūkstoši bija klāt vi -
sur, lai  iemūžinātu mūsu brīniš-
ķīgo ceļojumu.

Devāmies ceļā ar daždažādām 
izjūtām - tur bija gan dedzīgas  
gai das un  bažīga neziņa, gan sa  -
traukums - viss, kas apvienoja da     -
žādu cilvēku un viņu piederī go 
dažādo pieredzi un to, kas dzir -
dēts un lasīts par masveida de -
por tā cijām uz Sibiriju.

Kad lidmašīna pēc trīsarpus 
stundu ilgā lidojuma nolaidās 
Maskavā, mēs  satraukti un gaid-
pilni spērām kāju uz Krievijas 
ze   mes.

Pēc vairāku laika joslu šķēr-
sošanas bija jāaprod ar domu, ka 
pulkstenis rāda vakaru, bet spožā 
saule un zilās debesis virs galvas 
vieš mazliet biedējošu sajūtu, ka 
esam citā reālitātē.

Iebaudījuši pamatīgas brokas-
tis, mēs pametām savas  pirmās 
naktsmājas - viesnīcu Aerotel  
pastaigas attālumā no Domo  de-
dovas lidostas un devāmies pretī 
nākamajam ceļam – 4,5 stundu 
lidojumam uz Krasnojarsku.

Galamērķa lidostā mūs vies mī-
   līgi sagaidīja Krasnojarskas Lat -
viešu biedrības vadītāja Anasta-
sija Muchina un Kristīne Zvir-
bule - mūsu pastāvīgā pavadone 
un gīde turpmāko vienpadsmit 
dienu ceļojumā. Nedaudz vēlāk 
mēs tikām iepazīstināti  arī ar Ei -
 ropas Latviešu apvienības prezi -
dija priekšsēdi  Aldi Austeru, kas 
bija ieradies, lai mums pievieno-
tos un mēs pēkšņi visi kopā ju   -
tāmies vienoti īpašā kopības iz -
jūtā - mūsu mīlestībā pret Latviju 
un tās kultūru.

Iekārtojušies savdabīgā, pa   dom-
ju laika elpas apdvestā vies  nīcā 
Sever (Ziemeļi), devāmies nelielā 
pastaigā pa tuvējo apkārtni, lai 
gūtu pirmos iespaidus par brī -
nišķīgajām ainavām, kas rakstu-
rīgas šai pilsētai. Krasnojarska 
iz   veidojusies ap kazaku 1628. ga -
dā  dibinātu cietoksni, kas saukts 
par Sarkanajām Klintīm (Krasnij 
Jar) un atradies šajā vietā.

Krasnojarska Jeņisejas upes 
krastos ir trešā lielākā Sibirijas 
pilsēta ar vairāk nekā  vienu mil-
jonu iedzīvotāju un lielākais 
Centrālās Sibirijas  un Austrum-
sibirijas  ekonomikas, kultūras, 
izglītības un rūpniecības centrs, 
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un šeit atrodas viena no Krie -
vijas lielākajām aluminija ražot -
nēm. Krasnojarska ir arī svarīgs 
Transsibirijas dzelzceļa maģist-
rāles mezgls.

Pēc nakts atpūtas viesnīcā bijām 
priecīgi, tiekoties ar mūsu vies -
mīlīgajām namamātēm, kas starp 
citām norisēm  mums bija noor -
ganizējušas ekskursiju pa pilsētu 
un tās tuvējo apkārtni.

Pastaiga pa pilsētu apstipri -
nāja, ka krievu rakstniekam An -
tonam Čehovam bijusi taisnība, 
kad viņš savulaik Krasnojarsku 
novērtēja par Sibirijas skaistāko 
pilsētu.

Dažādi architektūras stili, sākot 
ar vecām, smalki izstrādātiem 
kokgriezumiem rotātām mājām 
līdz grandiozām austrumnie cis-
kām celtnēm radīja vēsturiskas 
intrigas gaisotni, bet zeltā mir-
dzošie katedrāles kupoli un glez-
nainās baznīciņas piešķīra īpašu 
krāsu akcentu baltajām namu fa -
sādēm un caurspīdīgajām strūk-
lakām.

Ielā izkaisītās uzjautrinoši bur-
vīgās modernās skulptūras kā 
magnēts pievilka iepozēt gribē tā-
 jus, īpaši bronzas piemineklis 
Krasnojarskas apgabalā dzimu - 
ša  jam māksliniekam Andrejam 
Poz dejevam, kam studenti un fo -
 tografēšanās kārotāji noberzuši 
degunu līdz spīdumam. Šo pie-
minekli ļoti iecienījuši jaunieši, 
un tas pastāvīgi ir studentu  ie  -
lenkts, jo esot ticējums, ka, pa -
beržot pieminekļa degunu, sesiju 

varēšot nokārtot bez ”astēm”.
 Mūsu jaukās gīdes rūpējās, lai 

mēs apskatītu pēc iespējas vai -
rāk skaistu, ievērojamu vietu 
Krasnojarskā, un iepazīstināja 
mūs ar pilsētas vēsturi un mūs-
dienu dzīvi.

Sākām ar vienu no pilsētas   
simboliem - Sardzes kalnu ar 
Paraskovjas Pjatņicas kapellu,  no 
kuŗas paveŗas brīnišķīgs skats uz 
pilsētu un kuŗa ir iecienīta pilsē-
tas iedzīvotāju atpūtas vieta. 
Pirmā celtne, kas uzbūvēta paš -
reizējās  kapellas vietā, bijis koka 
sargtornis, kuŗu uzcēluši krievu 
pārceļotāji un no kuŗa kazaki 
pār lūkojuši apkārtni, lai brīdi-
nātu pilsētas iedzīvotājus par 
drau došām briesmām. Nedaudz 
zemāk par kapellu atrodas lielga-
bals par piemiņu  kazakiem - pil-
sētas dibinātājiem, un ar to katru 
dienu vienreiz tiek izšauts, lai 
pavēstītu, ka ir pusdienlaiks.

Pa Komūnālo tiltu, kas savu -
laik bijis lielākais autosatiksmes 
tilts Āzijā un arī pašlaik ir viens 
no visvairāk noslogotiem, šķēr -
sojam Jeņisejas upi un dodamies 
apskatīt Divnogorsku - vienu no 
visskaistākajām un ekoloģiski 
tīrākajām apdzīvotajām vietām 
majestātisko Sajānu kalnu pie-
kājē  pie Jeņisejas upes. Šī pilsēta 
uzcelta „komplektā” ar Krasno -
jarskas hidroelektrostaciju, un 
tāpēc lielākā daļa veco  iedzīvo-
tāju ir bijušie brīvprātīgie kom -
jaunieši, kuŗi toreiz šeit  ieradu - 
š ies darba un romantikas meklē-

jumos. Protams, apskatām arī 
iespaidīgo HES, kas ir astotā  lie -
lākā hidroelektrostacija  pasaulē 
un otrā lielākā  Krievijā, un tai 
vienīgajai Krievijā ir  kuģu pacē-
lājs, kas kuģus no Jeņisejas upes 
nogādā uz mākslīgo ūdenstilpi, 
ko sauc par Krasnojarskas jūru. 

Lai cik iespaidīgas būtu celt -
nes, tās tomēr nespēj sacensties 
ar pašu lielāko šā novada lepnu-
mu - neaizmirstamo Sibirijas 
dabas skaistumu. Krauju  klinšu 
un mežiem bagātīgi  klātu kalnu 
ieskauta, Krasnojarska izvietoju-
sies abās pusēs varenajai, leģen-
dām apvītajai Jeņisejas upei, kas 
plūst cauri pilsētas sirdij un ir 
viens no pilsētas simboliem. Sa -
jūta bija fantastiska, stāvot pie šīs 
varenās upes, kas ir viena  no lie-
lākajām ne tikai Krievijā, bet arī 
pasaulē. No Sajānu kalniem līdz 
Ziemeļu Ledus okeanam Jeņiseja 
šķērso visas klimatiskās joslas, 
tāpēc upes augštecē  ir sastopami 
kamieļi, bet lejtecē - baltie le -
duslāči.

Kroni mūsu brīnišķīgajai eks -
kursijai pa Krasnojarskas skai stā-
kajām vietām uzlika Nacionālā 
dabas parka Stolbi (stabi) ap  mek-
lējums.

 Pirms miljoniem gadu Sibiri-
jas centrā no zemes dzīlēm izlau-
zusies magma sastingstot izvei-
dojusi unikālus akmens stabus, 
kuŗi kā kaklarota izvijas kalnu 
taigas panorāmā. Šie neparastie, 
drāmatiskie  un neaizmirstamie 
akmens veidojumi, kuŗi kā sa  rež-

ģītas milzu skulptūras paceļas 
pāri koku galotnēm, padarījušas 
Krasnojarsku slavenu visā pasau-
lē un saista izcilus alpīnistus un 
klinšu kāpējus no daudzām pa -
saules valstīm.  Sajūta bija īpaši 
satraucoša - būt šeit, elpot spir -
dzinošo kalnu gaisu, vērot šīs 
sla venās klintis un  gleznainās  ai -
navas un justies niecīgiem šīs 
ne   aprakstāmās dabas varenības  
priekšā un tomēr būt tās daļai! 

Šo piedzīvojumu  beidzām ar 
elpu aizraujošu nobraucienu pa 
trošu ceļu. Paēduši garšīgas va  -
kariņas  mūsu Lido līdzīgā resto-
rānā, devāmies uz tikšanos ar 
Sibirijas latviešiem.

Latviešu biedrības pārstāvji 
mūs gaidīja pie piemiņas akmens 
polītisko represiju upuŗiem. Ar 
klusuma brīdi godājām  visus 
represijās bojāgājušos  latviešus  
un nolikām ziedus viņu pie-
miņai. 

Saviļņojošs bija kādreizējā Kra s-
 nojarskas Latviešu biedrības va -
dītāja Jāņa Kunga atmiņu stā  s -
tījums par  viņa paša depor tāciju 
uz Sibiriju un cīņu par izdzī-
vošanu.

Pēc tam visi kopā devāmies      
uz Latviešu biedrības mītni, kur 
mūs ļoti  viesmīlīgi sagaidīja dau-
dzi Krasnojarskas latviešu bied-
rības latvieši. Māris Pūlis un 
Raimonds Dāle pastāstīja par 
„Kamoliņa” un „Dūdalnieku” 
aizsākumu un  gaitām Lielbri -
tanijā, bet Aldis Austers - par Ei  -
ropas Latviešu apvienības darbu. 
Pārējo vakara laiku pavadījām, 
dziedot un dejojot ļoti  draudzīgā 
un sirsnīgā gaisotnē.

Nākamajā  dienā mums bija 
pa   redzēta uzstāšanās Krasno-
jarskas Centrālajā parkā, kur 
spožās, zilās debesis un svelmai-
no sauli pārspēja vienīgi negaidīti 
atsaucīgā un atraktīvā publika. 
Katrai dziesmai un dejai tika 
veltīti enerģiski aplausi, publika 
ar lielu patiku iesaistījās jautra -
jās dejās, kas mums lieku reizi 
lika justies lepniem par savu 
latviešu kultūras mantojumu. 

Laiku līdz tālākbraukšanai 
veltījām atpūtai, pastaigām pa 
pilsētu, draudzīgai kopā būša - 
nai ar jaunajiem draugiem no 
Kras nojarskas. Nākamajā vakarā 
mums jau bija jāatvadās - mūs 
gaidīja 22 stundu brauciens  ar 
slaveno Transsibirijas ekspresi 
līdz Omskai.

(Turpinājums sekos)

Skats uz Jeņiseju

Mēs visi kopā

Krasnojarska
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Krustvārdu mīklas (BL Nr.26) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Arats. 4. Garde. 
6. Amorāla. 7. Atlants. 8. Rektors. 
10. Kantilēna. 13. Stafete. 15. Sta-
dija. 17. Durbe. 19. Direktors. 20. 
Filigrāns. 22. Esene. 23. Balādes. 
26. Klaušas. 29. Varakļāni. 30. 
Eksakts. 31. Aprīlis. 32. Talants. 
33. Saiga. 34. Amors. 

Stateniski.  1. Atlanta. 2. Sa   -
skare. 3. Kreditori. 4. Garants. 5. 
Egoisti. 7. Anīss. 9. Sulla. 11. Pe -
rikards. 12. Karaganas. 14. Ta  -
pioka. 16. Jaunava. 17. Dorbe. 
18. Elite. 21. Delikātas. 23. Breve. 
24. Lemesis. 25. Skaista. 26. 
Kinšasa. 27. Šakālis. 28. Smūls.              

Līmeniski. 1. Vienīgā Bētho-
vena opera. 6. Romāna „Triumfa 
arka” autors. 10. Pilsēta Latgalē. 
11. Ostas pilsēta Lībijā – Otrā 
pa   saules kaŗa arēna. 12. Bijusī 
Gdaņska. 13. Skuju koku sula. 
16. Mācība par gaismu un redzi. 
17. Trūcīgs. 18. Ķīmiska elemen-
ta sīkdaļa. 19. Latviešu glezno -
tājs (1896-1944). 24. Paša. 25. 
Centrāleiropas valsts galvaspil sē -
ta. 27. Ziest, lai (kas) labāk darbo-
tos. 28. Populārākie latviešu svēt-

ki. 29. Lapu koks. 30. Smags 
me   talls. 32. Aizturēt. 33. (Kā) ko -
  pums. 35. Zvelt. 39. 6. jūnija zēns. 
41. Dzeja. 42. Fiziskas nodarbī-
bas ķermeņa izturības nostipri -
nāšanai. 43. Dienvidamerikas 
deja. 46. Piepildīt, reālizēt. 47. 
Valsts, kas šogad zaudēja savas 
territorijas daļu. 48. Darbarīks. 
49. Panākt, lai ierodas. 50. Brīvs. 

Stateniski. 1. Populārākā ko  -
mandu sporta spēle. 2. Apmai-
nīties domām. 3. Sala personi-

ficējums latviešu folklorā. 4. 
Lieldienu veltes. 5. Indīga čūs -
ka. 6. Laika vienības. 7. Lietas.      
8. Govs vārds. 9. Sliņķis.14. De  -
jotāja, choreografe (1923). 15. 
Su  ka. 20. Kalni Krievijā. 21. Se n-
 ēģiptiešu svētais vērsis. 22. Dār-
zenis. 23. Mazdūšīgs. 24. Saslietu 
labības kūļu kopa. 25. Plaši pa  -
zīstams latviešu komponists 
(1946). 31. Sīkos kristallos sa -
salusi rasa. 32. Karikatūrists 
(1909-2001). 33. Vāgnera opera. 
34. Pūžņi. 36. Ierosina, rada (3. 
pers.). 37. Vīstāms. 38. Radīt 
skaņas. 40. Senās Grieķijas vals ts. 
43. Apstāties. 44. Ar spēcīgu 
kustību sadala ( d.v. 3.pers.). 45. 
Dzirdes organs.

Krustpils novada konkursā „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” 
nominācijai „Pagasta lepnums” no Atašienes izvirzīts viens no lielā -
kajiem neskartajiem sūnu purviem un mitro ekosistēmu komplek - 
s iem Baltijā, ES Natura 2000 aizsargājamā territorija – Teiču dabas 
rezervāts un Krustakroga skatu tornis, kas pavēris iespēju no putna 
lidojuma ielūkoties rezervāta neskartajā dabā.

Daugavpili 10. jūlijā darba vizītē pirmo reizi apmeklēja Liel bri-
tanijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējā un pilnva -
rotā vēstniece Sāra Koulija (Sarah Cowley). Domes priekšsēdis Jānis 
Lāčplēsis pateicās vēstniecei par Lielbritanijas atbalstu Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra izveidošanā. Vēstniece atzina, ka viņai  ļoti 
svarīgi ir klātienē iepazīt Latvijas otro lielāko pilsētu - Latgales kultū -
ras, izglītības un biznesa centru. Viešņa  iepazinās ar Daugavpils uni-
versitāti, Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils cietoksni un citām 
kultūrvēsturiskām vietām.

Valmierā 18. un 19. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā norit XX Valsts 
prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Piedalās Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas sportisti.  2013.gadā kopvērtējumā Prezidenta balvu ieguva 
Igaunija. Līdztekus šķēpmešanai, 100 m sprintam, 4 x 100 m stafetei 
iekļautas  arī leģendārā soļotāja Jāņa Daliņa disciplīnas – 5 000 m un 10 000 
m soļojums. 

Kuldīgā no 17. līdz 20. jūlijam – XIX Pilsētas festivāls „Dzīres 
Kul  dīgā”. Tas sākas ar senā ķieģeļu tilta mūzikālu godināšanu 140 ga  -
du jubilejā un ielu teātŗa Quidams izrādi no Francijas. Svētku laikā var 
vērot 150 dažādas izklaidētājas norises un tajās līdzdarboties.

Salacgrīvā, Zvejnieku parkā, no 18. līdz 20. jūlijam notiek lielā -
kais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā – POZITIVUS.  Ar 10. jū   -
liju visās Lattelecom televīzijas platformās pieejams Positivus TV, kas 
raida visu diennakti un informē par jaunumiem un ārvalstu viesu 
mūzikas grupām. Pēc festivāla Salacgrīvas mūzikālās norises būs sk -
atāmas koncertierakstā. 

Staicelē 19. jūlijā notiks svētā putna stārķa Pivālind svētki - svi-
nīga trīsgadīgo bērnu uzņemšana pilsētnieku kārtā. Brīvdabas estrā -     
dē Viļķenes amatieŗteātris izrādīs  R. Blaumaņa lugu „Trīnes grēki”,  un 
svētku  izskaņā būs balle kopā ar „Valmiermuižas mūzikantiem”.

Liepājā 24. jūlijā koncertestrādē „Pūt, vējiņi” notiks Nacionālā 
teātŗa aktieŗu ansambļa „Greizais ratiņš” 15 gadu jubilejas svinības – ar 
jokiem, dāvanām un skaistākajām dziesmām. Ansamblī  apvienojušies 
aktieŗi Dace Bonāte, Juris Hiršs, Ivars Puga, Uldis Anže, Normunds 
Laizāns un Valdis Zilveris.  Ir izdoti vairāki viņu ieskaņotie  mūzikas 
al  bumi.

Mazsalacā no 23. līdz 27. jūlijam notiks Pilsētas svētki ar daudz-
veidīgu programmu. Novada mūzejā būs apskatāma izstāde „Mazsala -
cas tekstilfabrikai – 150”. 25. jūlijā Kultūras centrā uz Novadnieku 
vakaru  laipni aicināti visi bijušie Mazsalacas iedzīvotāji, kas izkaisīti 
plašajā pasaulē. Diena iesāksies ar Amatnieku tirdziņu un tradicionālo 
seno velosipēdu svētkiem „Ērenpreisam 123!”. Diena beigsies  ar džeza 
koncertu un balli kopā  ar grupu „Klaidonis”.

Rēzeknē no 1. līdz 3. augustam gaidīti tuvie un tālie novadnieki uz 
Pilsētas svētkiem. Skanēs dienas un nakts koncerti. Vēstures notikumu 
rekonstrukciju klubi palīdzēs izbaudīt viduslaiku elpu Rēzeknes pils-
kalnā. Būs amatnieku tirdziņš, svētku gājiens, radošās darbnīcas un 
citas rosības lieliem un maziem. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Latvijas autoru biedrībai AKKA/ 
 LAA šis gads ir īpašs, jo biedrība 
pastāv un sekmīgi darbojas jau 
20 gadu! Tās pamatuzdevums 
kopš dibināšanas brīža līdz šai 
die nai palicis nemainīgs – kollek-
tīvi administrēt autoru mantis -
kās tiesības uz viņu darbiem da  -
žādos izmantojuma veidos: uz 
dar bu publicēšanu, publisko iz  -
pildījumu, reproducēšanu, raidī-
ša nu un retranslēšanu, publis -
košanu tīmeklī. 2014. gadā bied-
rībai ir uzticēts pārstāvēt vairāk 
nekā 4900 Latvijas un 4 miljonus 
ārvalstu mūzikālo, literāro, drā-
matisko, vizuālo un audiovizuālo 
darbu tiesību īpašniekus.

Aicināta atskatīties uz AKKA/
LAA darbību 20 gadu laikā, tās 
izpilddirektore Inese Paklone pa -
 stāstīja: „Iesākumā, beidzoties 
1993. gadam, strādāju viena as to    ņu 
kvadrātmetru istabā, ko Rakst-
nie ku savienība atļāva iz  mant ot 
bez maksas. Biju parak stī  jusi pir-
mos līgumus ar dzej nie  kiem, 
prozistiem, drāmati ķiem, bija 
pieteicies pirmais kom ponists – 
Imants Kalniņš, biju autoriem 
sa      vākusi atlīdzību no teātŗiem. 
1994. gada janvārī Anita Sosnov-
ska – viņu satiku seminārā par 
autortiesībām grāmatniecībā – 
piekrita mani aizstāt vienu mē  -
nesi, lai es februārī varētu aiz-
braukt uz tulkotāju namu Am  -
ster damā; tikko pieņemtā grā-
matvede Baiba Lapiņa man iz -
maksāja algu par iepriekšējā ga  -
dā nostrādātajiem trīs mēne -
šiem, autoriem – manis iekasēto 
atlīdzību. 2014. gadā nu jau mūsu 
pašu ēkā kopā ar citiem 30 dar-
biniekiem mūsu starptautiskajā 

Latvijas Autoru apvienībai – 20 gadi!

organizācijā, kas patlaban pār -
stāv vairāk nekā 4900 Latvijas 
autoru un miljonus pasaules au  -
toru, vēl arvien strādājam kopā 
ar Anitu; Baiba kļuva par nestrā-
dājošu seniori; es atvaļinājumu 
nodzīvoju Ventspils rakstnieku 
un tulkotāju mājā un uzrakstī -     
ju, nevis iztulkoju savu pirmo 
grāmatiņu. Divdesmitais gads 
ļoti līdzinās pirmajam, tikai kļu-
vis visādi stiprāks ar labiem kollē-
  gām un sarežģītākiem veiku- 
m iem. To novēlu mums visiem 
arī nākamgad – lai autori savos 
jaunrades procesa pavedienos un 
mū su labi nostādītās un ilgt spē-
jīgās organizācijas darbinieki sa  -
vu darbu pavedienos var iesiet 
rezultātu mezgliņus un mezglus, 

lai gads atgādina seno peruāņu 
kipu – krāsainas aukliņas ar da  -
žā das formas un izvietojuma 
mez gliem, kas apzīmē padarīto.”

Šo 20 darbības gadu laikā AKKA/
LAA Latvijas autoriem par viņu 
darbu izmantojumu izmaksāju -  
si ievērojamu naudas summu – 
14 725 746 latu, savukārt blakus-
tiesību organizācijām mūsu val - 
s tī – 1 8 37 251 latu. Ārvalstu au      -
toru organizācijām biedrība pār-
skaitījusi 8 412 075 latus un citu 
tiesību īpašniekiem ārvalstīs – 
855 407 latus. 68% jeb 26,8 miljo-
nus latu no atlīdzības esam iz  -
maksājuši pārstāvētajiem tiesību 
īpašniekiem. 

Autoratlīdzība, kuŗu līdz šim 
nav bijis iespējams izmaksāt 

tiesību īpašniekiem neiesniegto 
programmu vai nereģistrēto dar -
bu dēļ, ir 11% jeb 4 338 504 latu. 
Pēc pabeigtajiem tiesas proce-
siem vairāki lielie lietotāji (pie -
mē ram, televīzijas) ir iesnieguši 
iz   mantoto darbu programmas, 
pēc kuŗām tiek dalīta atlīdzība 
par iepriekšējiem gadiem. Tā pa -
kāpeniski tiks sadalīta un iz -
maksāta.

Faktiskie izdevumi par komū-
nālajiem maksājumiem, darbi-
nieku atalgojumu, juridiskajiem 
un informācijas technoloģiju pa  -
kalpojumiem un citiem izde -
vum iem AKKA/LAA darbības 
nodrošināšanai, ieskaitot no  dok-
ļus, bijuši 20%. 

Viens procents  savāktās autor-
atlīdzības bijuši AKKA/LAA Kul-
tūras un izglītības (KI) fonda lī -
dzekļi, kuŗus veido atskaitījumi 
par ārvalstu tiesību īpašnieku 
darbu administrēšanu Latvijā. 
No KI fonda – ārvalstu autoru 
naudas – tiek samaksātas Autoru 
dienas un Autoru akadēmiju in -
formātīvās un izglītojošās, au  tor-
tiesībām veltītās nodarbības un 

Daļa  AKKA/LAA darbinieku Autortiesību bezgalības balvas 
pasniegšanas ceremonijā // Foto: Aivars Liepiņš

LĀSMA ĢIBIETE, 
AKKA/LAA sabiedrisko attiecību speciāliste

semināri, Autortiesību bezgalī -
bas balvas un Autora balvas un to 
pasniegšanas norises.

AKKA/LAA sekmīgo darbību 
ir pamanījuši un novērtējuši arī 
kollēgas ārzemēs. Pēc Pasaules 
bankas un Starptautiskās Autoru 
un komponistu biedrību kon-
federācijas CISAC datiem par 
2012. gadu, Latvijā iekasētā au -
tor atlīdzība bijusi 2,7 eiro uz vie-
nu iedzīvotāju. Latvija un Igaunija 
ir 30. vietā starp 35 valstīm, kuŗu 
iekasētā autoratlīdzība 2012. ga -
dā pārsniedza pasaulē vidēji 1,79 
eiro uz vienu iedzīvotāju. Lietuvas 
starp šīm valstīm nav.

Biedrībai un tās pārstāvēto au  -
toru darbībai nākotnē AKKA/
LAA prezidents – padomes priekš-
sēdis Valdis Muktupāvels novē-
lējis: „Domājot par tuvāku un 
tā   lāku nākotni, patiešām gribē-
tos, lai ikviens autors jūtas brīvs 
un pieprasīts un lai sajūt AKKA/
LAA kā savu biedrību. Tāpat no -
vēlu, lai ikvienam autordarba 
lietotājam tas būtu pašsaprotami 
un viegli – godīgi atlīdzināt au -
toriem!” 
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

APVIENOTĀ LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT.
DRAUDZE MEKLĒ MĀCĪTĀJU

Draudzē ir ap 114 locekļi, ir savs dievnams un sarīkojumu ēka. 
Draudze sagādā mācītājam māju, apmaksā mājas uzturēšanu

un vietējos ceļa izdevumus. Kandidātam vajag spēt noturēt
dievkalpojumus latviešu un angļu valodās. Pieteikšanās pie
apgabala prāvesta Gunāra Lazdiņa: glazdins@indy.rr.com

vai mailto: glazdins@indy.rr.com

JAUNUMS
“HOW TO INVEST IN CONDOMINIUMS”

– ANDRIS VIRSNIEKS,
IZDOTA LATVIEŠU VALODĀ!

WWW.JUMUVA.LV

PĀRDOD

Pērku Zemi, Māju vai Dzīvokli. 
Apmaksa uzreiz skaidrā naudā. 
Tālr.: 20151111

PĒRK

PĒRK

Īpašnieks pārdod īpašumu 6 km 
no Smiltenes, šosejas Smiltene – 
Blome malā. Māja – 215 m2, 
zeme – Smiltenes pag. 12.4 ha, 
Blomes pag. 14.6 ha. Lauk ak-
meņu mūri bez jumta, kā arī 
laukakmeņu saimn. ēka labā 
stāvoklī 133.3 m2. Trīs pagrabi 
ar kopējo platību 118.6 m2. 
Iz skatīšu dažādus variantus. 
Tālr.: 26599563

SIA “LBH” pērk meža un zemes 
īpašumus visā Latvijā. Pērkam 
cirsmas un veicam mežizstrādi. 
e-pasts lbhmezs@inbox.lv Tālr.: 
29771707

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

S P O R T S  A M E R I K Ā

Denverā (ASV) ar atklāšanas 
ceremoniju un spēli ASV – Ka  -
nada sākās Pasaules meistar sa-
cīkstes lakrosā vīriešiem, kuŗās 
startē arī Latvijas izlase. Kopumā 
meistarsacīkstēs piedalās 38 ko -
mandas.

3. jūlijā Latvijas vīriešu lakrosa 
izlases komanda mēroja ceļu uz 
Amerikas Savienotajām Valstīm, 
lai jau trešo reizi piedalītos 

Pa saules meistarsacīkstēs. No 4. 
līdz 9. jūlijam tika aizvadīta piecu  
dienu treniņnometne Kolorado 
Springs kolledžā, lai pēc iespējas 
labāk pielāgotos augstkalnes ap -
stākļiem un sagatavotos gaidā-
majām spēlēm. 

Lakross ir komandu spēle, ko 
spēlē ar speciālām nūjām un 
bumbiņu. Spēles mērķis ir, pie -
spēlējot bumbiņu pa gaisu, to 
raidīt vārtos. Lakross ir Kanadas 
nacionālais sporta veids, kurš ir 
populārs arī citās angliski runā-
jošās valstīs – ASV, Austrālijā, 
Lielbritanijā. Pēdējos gados lak-
ross iegūst arvien lielāku popu-
lāritāti arī Eiropas valstīs.

Pasaules meistarsacīkstes Den-
verā Latvijas izlase grupas turnīrā 
spēlē pret Skotiju, Šveici un Tai -
zemi, bet vispār piedalās trešo 
reizi. Iepriekš, 2006. gadā Ka -
na  dā, izcīnīja 14. un 2010. gadā 
Anglijā – 20. vietu.

Pirmajā spēlē pret Šveici mūsu 
lakrosa spēlētāji piedzīvoja zau -
dē jumu – 5:10. Spēles gaita gan 
neliecināja par Šveices pārākumu. 
Arī spēles statistiskie rādītāji Lat-
vijas izlasei bija augstāki. Latvijas 
izlase izdarīja 40 metienus uz 
vārtiem, Šveice – 31. Arī cīņā par 
groundballs Latvija bija pārāka – 
36 pret 25. Taču vārtu gūšanā 
Šveicei veicās labāk. Šveices vie-
nības vārtsargs atvairīja 20 
me tienus, no kuŗiem vairāki bija  
ļoti sarežģīti. Latvijas izlases sa -
stāvā rezultātīvākais spēlētājs 
bija uzbrucējs Kristofers Zariņš, 
izdarot septiņus metienus uz 
vārtiem un izcīnot sešus  ground-
balls.

Otrā spēlē pret Taizemes vie-
nību Latvijas spēlētājiem veicās 
labāk. Tika izcīnīta pirmā uzvara 
grupā ar 14:11. Arī šoreiz Latvi-
jas izlase dominēja visos spēles 
rādītājos, līdz ar to uzvara bija 

Latvijas lakrosa vienība turnīra atklāšanas parādē

Jānis Jaks

likumsakarīga. Rezultātīvākais 
spēlētājs ar četriem gūtiem vār-
tiem atkal bija Zariņš. Pirmos 
vārtus Latvijas izlases labā guva 
Artūrs Krastiņš. Trešā spēlē Lat-
vijas vienība zaudēja Skotijai – 7:17.

Latvijas hokeja izlasē pavasarī 
Pasaules meistarsacīkstēs debitē-
jušais aizsargs Jānis Jaks karjēru 
turpinās Ziemeļamerikā, spēlējot 
ASV junioru hokeja līgas (USHL) 
klubā Fargo Forces.

18 gadus vecais Jaks jūnijā bija 
devies atrādīties uz Fargo Forces 
treniņnometni, pēc kuŗas vieno-
jies par spēlēšanu USHL ko  man-
dā. Aizvadītās divas sezonas viņš 
pārstāvēja HK Rīga komandu 

Jānis  Jaks karjēru turpinās ASV junioru līgā

Latvijas vīriešu lakrosa izlase startē Pasaules meistarsacīkstēs

Krievijas jaunatnes hokeja līgā 
(MHL), bet pēc aizvadītās sezo-
nas vienošanās ar Latvijas ko -
mandu viņam beidzās. Jaks aiz -
vadītajā sezonā spēlēja arī Latvijas 
U-20 junioru izlasē, bet pirms 
tam bija arī U-18 izlases hoke-
jists. Pavasarī viņu tā brīža Lat-
vijas valstsvienības galvenais tre-
neris Teds Nolans iekļāva vienībā uz 
Pasaules meistarsacīkstēm Min skā, 
kur Jaks piedalījās trīs spēlēs.
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S A R Ī K O J U M I

Dieva mierā aizgājusi

ELEONORE HELGA STĀMURS,
dzimusi SITTE (ZITTE)
Dzimusi 1922. gada 15. septembrī Saldū,

mirusi 2014. gada 1. jūnijā Lamairā, Viskonsīnā

Dzīļās sērās:
BENNO STĀMURS

INGE UN RON ADELMEYER UN ĢIMENE
ĒRIKA UN TERRY HILBERT UN ĢIMENE

HERBERTS UN JAYNE STĀMURS UN ĢIMENE
KRISTĪNE UN TOM HIGGINS UN ĢIMENE

RADI UN DRAUGI ASV, LATVIJĀ, VĀCIJĀ UN KANADĀ

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl’;
Teku, teku – nepanāku,
Saucu, saucu – nesasauc’...

Mūsu mīļā ilgo gadu draudzene

LILIJA PURMALIS
mūžībā

Mūžībā aizgājis
mūsu tēvs, vectēvs un brālis

ARNOLDS PŪPOLS
Dzimis 1923. gada 9. aprīlī Saldus novadā, Latvijā,

miris 2014. gada 4. jūnijā Vesper, Wisconsin

Saules laukos aizgājis
mūsu gaŗo gadu draugs

TĀLIVALDIS BĒRZIŅŠ

Skumjās:
LŪCIJA ZIRNIS

PĒTERIS ZIRNIS JR

Mīlestībā piemin:
MEITA GUNTA AR EGILU, DĒLS JĀNIS AR JACKI

MAZDĒLI CHRISTOPHER AR KAMIE, ĒRIKS AR KRISTEN
BRĀLIS ALBERTS AR ĢIMENI KANADĀ

UN RADI UN DRAUGI PLAŠAJĀ PASAULĒ

Skumst
AUSTRA LĪDACE

KĀRĻA UN MAIJAS RAČEVSKU ĢIMENE

Es zinu, kā roze plaukst – klusi, klusi,
Un kapu zvans skan: dusi, dusi.
(J. Poruks)

Tev zeme bij’ svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tik tālos ceļos pagura kājas,
Un svešā malā apstājās sirds.

Kūp bēŗu sveces sīvi,
Un vējā liesmas plok.
Trīs smilšu saujas dzīvi
Pie zemes bitēm rok.
(Elza Ķezbere)

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 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelph-
ia, PA 19123), Info: www.Lat-
viansociety.com

Baidiņu mājā (1104 Windon 
Dr, Wilmington, Delaware)

19. jūlijā 12:00 notiks Fila-
delfijas latviešu pikniks groziņu 
veidā. Par groziņu, lūdzu, sa -
zināties ar saimnieci Dzintru 
Baidiņu, tālr.: 302-478-7065. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

Līdz 2. augustam Izglītības 
centrā Šeltonā būs Kursas va -
saras vidusskola. Pieteikšanās 
un info: www.kursa.org 

No 3. līdz 9. augustam Izglītības 
centrā Šeltonā būs bērnu vasaras 
nometne. Info: www.mezotne.org 
vai sazināties ar Inesi Graudiņu, 
e-pasts: inese@mezotne.org

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713), tālr.: 727-365-7856.

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt oktobrī. 
Info: Anita, tālr.973-755-6565, 
ext. 5, jeb 973-744-6565.

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī – 7. ok -
tobrī 11:00- 12:00

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr.: (58 Irving Str, Brook-
line MA 02445). Visi dievk. no -
tiek 11:00, dievg. katrā dievk. 
20. jūlijā dievk. 27. jūlijā dievk. 
3. augustā dievk. Pēc dievk. ār -
kārtas pilnsapulce. 10. augustā 
dievk. 17. augustā dievk. 14:00 
Kapusvētku dievk. Ģetzemanes 
kapsētā kopā ar Bostonas Trīs-
vienības draudzi. 24. augustā 
dievk. 31. augustā dievk.

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. 20. jūlijā dievk. neno-
tiek. 27. jūlijā dievk. ar dievg. Dr. 
māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. 

S. Lizlova, L. Upīte un Margarete 
Thompsen. Info: www.det-
draudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles CA 90039). Jūlijā 
dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. 17. augustā 10:30 dievk.. 
14:00 Kapu svētku kopējais 
dievk. ar Trimdas draudzi Ģet-
zemanes kapsētā. Kalpo mācī-
tājs Dr. Jānis Keggi, dr.sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. 20. jūlijā 
dievk.. 27. jūlijā dievk. ar Sv.
vakarēdienu. 3. augustā dievk. 
10. augustā angļu val. dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. 17. augustā 
11:00 kapu svētki Glenwood 
kapos un 12:00 Montrose kapos. 
24. augustā dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu, sekos pusgada infor mā-
cijas sapulce. Māc. Ieva Dzelz-
galvis.

• 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.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville 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: ziedo-
nis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 garden St, Manchester, 
CT 06040). 19. jūlijā 11:00 
dievk., māc. Daina Salnīte. 23. 
augustā 10:00 Kapu svētku 
dievk. Mančesteras Austrumu 
kapsētā, māc. Daina Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Prāv. L. 
Zu šēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Info: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr-
ziņš, tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 19. 
jū  lijā 21:00 Tērvetē nometnes 
noslēgšanas svētbrīdis. 20. jū -
lijā Tērvetē dievk. nenotiks. 27. 
jūlijā 15:00 Latviešu centrā 
dievk. Mācītāja atvaļinājums no 
29. jūlija līdz 29. augustam. 
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Dvēsele pavadīta uz debesīm, William-Adolphe Bouguereau glezna

(Turpināts no 18. lpp.)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

BIRUTA BĪBELNIEKS,
dzimusi SMILGA

Dzimusi 1922. gada 27. martā Priekulē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 29. jūnijā Ņujorkā

Sēro
ZINTA, ERIK & BRITT LUNDBORG

And flights of angels sing thee to thy rest!

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

2014. gadā Mūžības vārti atvērušies

VELTAI RAMOLIŅAI 9. maijā
DZIDRAI RUMBAI 28. maijā

Joslina laboratorijas kādreizējām darbiniecēm un
ļoti jaukām līdzgaitniecēm.

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! ILMĀRS JUNGE
Dzimis 1943. gada 26. novembrī Bauskā, Latvijā,

miris 2014. gada 14. jūnijā Milwaukee, Wisconsin

Sirsnībā un mīlestībā viņas atceras
MAIJA UN MARTA.

PAR VELTU SKUMST ARĪ LOLITA KALIFORNIJĀ.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA 

Dzīvības cerība zaļā,
Atkal tu tālāk riti,
Bet jau ar dvēseli citu.
Noslēdzu vēl vienu loku,
Mākonim māju ar roku
Nu jau no krasta jauna.
(Ā. Elksne)

Mūsu mīļā draudzene

LILIJA PURMALIS,
dzimusi JANBERGS

Dzimusi 1918. gada 16. maijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 17. jūnijā East Straudsburg, Pa

Skumjās:
BRIGITA UN AIVARS JERUMAŅI

Mūžīgu mieru dodi, Kungs, viņai,
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņai.

17. augustā 11:00 Tērvetē 
Otavas un Montrealas draudžu 
kopīgs dievk. un pikniks. 6. 
septembrī 11:00 Avokas kapu-
svētki. 7. septembrī 11:00 Tēr-
vetē dievk. 10. septembrī 19:00 
Latviešu centrā valdes sēde. 11. 
septembrī 13:00 Latviešu centrā 
pensionāru saiets. 14. septembrī 
15:00 dievk. 21. septembrī 15:00 
Mont Royal kapsētā kapusvētki.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ).

20. jūlijā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 27. jūlijā 13:30 
Īstbransvikā dievk. 3. augustā 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 
10. augustā 10:00 kapu svētki 
Van Liew kapsētā, North Brun-
swick. (stipra lietus gadījumā 
baznīcā 13:30). 17. augustā 9:30 
Leikvudā kapu svētki Woodlawn 
kapsētā. 24. augustā 13:30 Īst-
bransvikā dievk. ar dievg. 31. 
augustā dievk. nenotiek. Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-mail: latvian-
lutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovnā St. Mark Luth-

eran Church (100 Harter Rd, 
Morristown, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luth-
eran Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luth-

eran Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luth-
eran Church (639 Mountain 
Ave, Springfield, NJ 07081)

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Prāv. Oļģerts 
Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St). 20. jūlijā 11:00 
Kapu svētki Forest Lawn kap-
sētā. Kalpos māc. R Franklins. 
Dr. sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 20. jūlijā 10:30 dievk. 
27. jūlijā 10:30 dievk. ar dievg., 
sprediķos Denveras mācītāja 
Helēne Godiņa. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: 
www.  seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: (35 Furman St, Schenectady, 
NY 12308). Jūlijā dievk. neno-
tiks. 17. augustā 14:00 dievk., 

dz.grāmatas. Prāv. O. Sniedze, 
asistē diakone L. Sniedze-
Tagart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: ziemas mēnešos 
dievk. notiek Mūsu Pestītāja 
(Our Savior) bazn. (301 – 58th 
Street S, St. Petersburg, FL 
33707), Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Uzma-
nību – vasarā dievk. notiks 
Biedrības namā 11:00! 20. jū -
lijā Bībeles stunda. 27. jūlijā 
Bībeles stunda. 3. augustā Bī -
beles stunda. 10. augustā Bībe-
les stunda. 17. augustā dievk. 
24. augustā Bībeles stunda. 7. 
septembrī Bībeles stunda. 14. 
septembrī dievk.. 21. sep tem-
brī Bībeles stunda. 5. oktobrī 
Pļaujas svētku svētbrīdis. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. 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: bazni-
ca@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. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@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) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 
dievk., vasaras mēnešos dievk. 
10:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds.

Paziņojums. Draudzes mācī-
tāja Anita no 19. jūlija līdz 2. au -

gustam būs nometnes mācītāja 
Katskiļos. Viņas prombūtnē par 
steidzīgiem mācītāja pakalpo-
jumiem lūdzam sazināties ar 
pērminderi Dagniju Ķilpi, tālr.: 
410-730-5797).

20. jūlijā laju vadīts dievk. 27. 
jūlijā laju vadīts dievk. 3. au -
gustā Sv.vakarēdiena dievk. 10. 
augustā dievk. 17. augustā 10:00 
kapu svētku dievk. Rock Creek 
kapsētā. Dievk. Rokvillē neno-
tiek. 24. augustā dievk. ar Sv.
vakarēdienu un Iesvēti. Pie kafi-
jas galda jūlija un augusta ju  -
bilāru sveikšana. 31. augustā 
dievk. 7. septembrī 9:15 latviešu 
skolas 1. diena; 11:00 jaunā 
mācību gada atklāšanas dievk.. 
Septembrī atzīmēsim Luterāņu 
imigrācijas un bēgļu aprūpes 
(LIRS) 75 gadu jubileju, kā arī 
uzņemsim LELBA Laju kursus 
(23.-28.sept.). Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@
verizon.net. Info: www.dcdrau-
dze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: (76 Windham Rd, Wili-
mantic, CT). Māc. Daina Sal-
nīte. Dr.pr. Vija Bachmuts, tālr.: 
860-644-3268.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

San Jose-Los Gatos (16548 
Ferris Ave, Los Gatos).

Oaklande Resurrection Luth. 
Church (397 Euclid Ave, Oak-
land).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave)

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās.
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē
Iemūžināta Kārļa 

Skrastiņa piemiņa
Izcilajam latviešu hokejistam 

Kārlim Skrastiņam 9. jūlijā pa -
liktu 40. Viņa dzimšanas dienā 
Meža kapos Kārļa sieva un mei-
tas atklāja viņam veltītu pie  mi-
nekli – „Krītošā zvaigzne”. Tēl-
nieks Ģirts Burvis tajā attēlojis 
pāršķeltu zvaigznes ceļu, jo lid-
mašīnas katastrofa pārcirta Kārļa 
un viņa ģimenes dzīvi uz visiem 
laikiem. 

jams, piepildīsies Linarda lielā kais 
sapnis izvest pie rokas Pa  saules 
kausa izcīņas rezultātīvāko spēlē-
tāju Miroslavu Klozi vai kādu 
citu zvaigzni. Sapnis patiešām 
piepildījās.

Latvijas U-20 basket-
bolistes piektajā vietā 

Latvijas U-20 sieviešu basket-
bola izlase Eiropas meistarsa-
cīkstēs Italijā, Udīnē, izcīnīja 
piekto vietu.  Sacensību pirmajā 

līgas  turnīrā izcīnīja trešo vietu 
un ceļazīmi uz spēcīgāko grupu. 
Septiņām spēlētājām šis bija tre -
šās U-20 meistarsacīkstes,  Asnā-
tei Fominai – ceturtās. Latvijas 
izlasei palīdzēja 18 gadus vecās 
Kate Krēsliņa un Kitija Laksa, 
kuŗas šovasar jau spēlēja Latvijas 
pieaugušo valstsvienībā, kas kva-
lificējās 2015. gada Eiropas meis-
tarsacīkstēm.

2012. gadā Latvijas U-20 izlase 
Eiropas meistarsacīkstēs A līgā 
palika 15. vietā, tāpēc pērn tai bija 
jācīnās par ceļazīmi uz spēcīgāko 
komandu grupu. Pirms tam – 
2005., 2009. un 2010. gadā – Lat-
vijas izlase šajā vecuma grupā 
tika pie Eiropas meistarsacīkšu 
bronzas godalgām.

***
Latvijas U-20 vīriešu basket-

bola izlase Grieķijā Eiropas 
meistarsacīkšu pirmā posma bei-
dzamajā, ceturtajā, spēlē ar 84:67 
(24:18, 25:23, 18:17, 17:9) uzva-
rēja līdzaudžus no Ungārijas.

Latvijā notiks 
Pasaules 

meistarsacīkstes 
orientēšanās sportā

Starptautiskās Orientēšanās fe -
derācijas (IOF) ģenerālā asam-
bleja apstiprinājusi 2018. gada 
Pa  saules meistarsacīkšu rīkošanu 
Latvijā. Mūsu valsts bija vienīgā 
pretendente uz Pasaules meistar-
sacīkšu uzņemšanu. 

Latvijas pieteikums paredz 
sprinta distancēs Pasaules mei -
star sacīkšu medaļas sadalīt Rīgā, 
bet meža distancēs sacensības 
būtu Siguldā. Augstākā līmeņa 
orientēšanās sacensību rīkošanu 
Latvijā LOF uzskata par nepie-
ciešamu pašmāju sportistu aug-
sto panākumu un sacensību pie-
augušās kvalitātes dēļ.

Linards pie rokas Miroslavam Klozem (no kr. ceturtais)

Pirms diviem gadiem Kārļa 
Skrastiņa trejmeitiņu Karolīnas, 
Laurēnas un Vivjenas veidotais 
zīmējums arvien ir pie hokejista 
kapa. To nav sabojājis ne sniegs, 
ne lietus. Jaunākā, Vivjena, savu 
tēti nav redzējusi nekad. Zane 
viņu vēl tikai gaidīja, kad Kārļa 
mūžs 2011. gada 7. septembrī ap -
rāvās lidmašīnas katastrofā, kas 
atnesa nāvi visai viņa hokeja vie-
 nībai – Jaroslavļas Lokomotiv. Ta -
gad Kārļa piemiņa iemūžināta 
„Krītošajā zvaigznē”. Piemineklis 
tapis pusgada laikā. Tēlnieks uzsver, 
ka mums ir maz īstu varoņu – tādu, 
kam tiešām gribas līdzināties. 
Kārlis bija un ir zvaigzne. Un 
viņš iedvesmo joprojām.

Taču Kārļa lielākais pieminek-
lis vienmēr ir un paliks viņa fan-
tastiskais sniegums uz ledus, ie -
gūstot Dzelzsvīra vārdu. Iztu rība 
un apbrīnojamas darba spējas. 
To viņa draugs, hokejists Oskars 
Bārtulis māca mazajiem sportis-
tiem arī šovasar Kārļa Skrastiņa 
un Oskara Bārtuļa hokeja no -
metnē.

Piepildījies mazā 
Linarda lielais sapnis
Svētdien, 13. jūlijā, Riode ža-

nei ro notika Pasaules kausa fut-
bolā finālspēle Arģentīna – Vā -
cija. Laukumā izgāja arī Latvijas 
pārstāvis, astoņgadīgais Linards 
Lazdāns. Viņš stadionā izveda 
Vā  cijas izcilo futbolistu Miros-
lavu Klozi (attēlā).

manis pirms tam pārliecinoši 
aizvadīja priekšbraucienus, tur-
klāt pēc tam abi uzvarēja arī 
pusfinālā, droši iekļūstot iz  šķi ro-
šajā braucienā par Eiropas čem-
piona titulu. Jau pašā finālbrau-
ciena sākumā Štrombergs izrāvās 
vadībā un distances beigās ne -
radās nekādu šaubu par viņa 
panākumu.

Sacensību rīkošanu Latvijā at -
balstīja 28 Ģenerālās asamblejas 
dalībnieki, seši balsoja pret. Sa -
gaidāms, ka Latvijai apstiprinās arī 
2019. gada Pasaules veterānu mei-
 starsacīkšu rīkošanas tiesības.

Pasaules meistarsacīkstes 2017. 
gadā notiks Igaunijā, tādēļ LOF 
cer, ka iespēja divus gadus pēc 
kārtas startēt augstākā līmeņa 
sacensībās Baltijas valstīs var kļūt 
par iedvesmas avotu un mērķi 
veselai sportistu paaudzei.

***
Pasaules meistarsacīkstēs or  i e-

ntēšanās sportā Italijā pir majā 
dienā gaŗajā distancē (16,36 km) 
veiksmīgākā bija Inga Dambe, 
izcīnot 18. vietu. Līga Ārniece ierin-
dojās 39. vietā. Kalvis Michailovs 
ieguva 21., Andris Jubelis – 49.
vie  tu, Edgars Bertuks nefinišēja.

Štrombergs kļūst par 
Eiropas čempionu

Divkārtējais olimpiskais čem -
pions BMX braucējs Māris Štrom-
bergs Dānijā kļuva par Eiropas 
čempionu otro gadu pēc kārtas. 
Gan Štrombergs, gan Edžus Trei-

Prieks par labu spēli

Ne tik labi finālbraucienā vei -
cās Edžum Treimanim, kas pēc 
ne pārāk veiksmīga sākuma ne -
paguva apdzīt vairākus konku-
rentus, viņam sestā vieta.

Priekšbraucienos elites grupā 
veiksmīgi startēja arī Richards 
Veide, taču viņš vēlāk nespēja 
pārvarēt astotdaļfināla barjēru.

Junioru konkurencē Eiropas vi -
cečempiona titulu izcīnīja Kris-
tens Krīgers. Arī Krīgers pirms 
tam ļoti pārliecinoši aizvadīja 
priekšbraucienus, kā arī pēcāk 
izslēgšanas braucienos sasniedza 
finālu. Kristenam startā izdevās 
izrauties vadībā, taču pēc pār des-
mit metriem viņš tika apdzīts, bet 
pirmo vietu atgūt vairs neizdevās.

Kristens Krīgers

Rebekas Kochas kilogrami

Jānis Šaltāns

Māris Štrombergs braucienā

Jānis Preiss

Linards Lazdāns bija uzvarējis 
konkursā par iespēju stadionā 
ievest kādu no finālspēles dalīb-
niekiem spēlētājiem. Puisēna tētis 
Jānis Lazdāns stāstīja, ka, iespē-

posmā Latvijas vienība ar 69:56 
pieveica grieķietes, pēc tam zau-
dēja spēcīgajai Francijas un Spā-
nijas komandai attiecīgi ar 43:68 
un 66:72. Turnīra otrajā posmā  
mūsu vienība ar 60:53 pieveica 
Turciju un ar 59:49 uzvarēja līdz-
audzes no Čechijas, bet ar 59:63 
zaudēja krievietēm. Ce  turt daļfi-
nālā latvietes pārliecinoši ar 
50:79 piekāpās Serbijai, bet pus-
fināla cīņā par 5.-8.vietu drāma-
tiskā spēlē galotnē ar 60:59 uz -
varēja Slovakijas vienību. Cīņā 
par piekto vietu Latvijas izlase ar 
60:46 pārspēja līdzaudzes no 
Polijas.

Izlases galvenais treneris Aivars 
Vīnbergs sasniedza personisko 
rekordu Eiropas meistarsacīkstēs. 
Pirms sešiem gadiem viņš ar 
1988. gadā dzimušo spēlētāju 
paaudzi izcīnīja sesto vietu, savu-

kārt Udīnē nopelnīja vietu va -
došo komandu piecniekā.

Latvijas U-20 izlases sastāvā 
bija astoņas basketbolistes, kuŗas 
pērn Eiropas meistarsacīkstēs B 

Pie Eiropas čempionu tituliem  
U-15 grupā Challenge sacensībās 
tika Vineta Pētersone un Mikus 
Strazdiņš. Bronzas medaļu izcī -
nīja Kristaps Konrāds, startējot 
25 līdz 29 gadu veco sportistu 
grupā.

***
Latvijas BMX riteņbraucējs 

Edžus Treimanis Dānijā izcīnīja 
trešo vietu Eiropas līgas bei dza-
majā – 11. posmā. Kopvērtējumā 
viņš ir pirmajā vietā.

Vindsērfings
Pasaules Masters meistarsa cīk-

stēs vindsērfingā Formula klasē 
Italijā pirmo vietu izcīnīja Lat-
vijas sportists Jānis Preiss.

Sacenšoties starp Masters gru-
pas sportistiem, kas ir vismaz 35 
gadus veci, Preiss uzvarēja devi-
ņos no 15 braucieniem, bet pā  rē-
jos bija otrais. Izcīnītie 15 punkti 
deva pārliecinošu uzvaru, tuvāko 
konkurentu apsteidzot par pieciem 
punktiem. Cits latvietis Māris 
Birzulis uzvarēja beidzamajā 
braucienā, bet kopvērtējumā ar 
51 punktu izcīnīja ceturto vietu.

Rebekai Kochai 
ceturtā vieta

Latvijas talantīgā svarcēlāja Re -
beka Kocha Krievijā pasaules 
meistarsacīkstēs junioriem ar 
kopsummā paceltajiem 163 kilo-
gramiem izcīnīja ceturto vietu, 
sasniedzot pieaugušo rekordu. 
Svara katēgorijā līdz 48 kg 16 
gadus vecā Kocha raušanā veica 
trīs sekmīgus mēģinājumus un ar 
paceltiem 73 kg ierindojās trešajā 
vietā, tiekot pie mazās bronzas 
godalgas. Grūšanā Kocha vēl pēc 
vēl trim veiksmīgiem mēģinā ju-
miem ar pievārētiem 90 kilogra-
miem ierindojās ceturtajā vietā. 

Peldēšana
Talantīgais Latvijas peldētājs 

Jānis Šaltāns Eiropas junioru  
meistarsacīkstēs Nīderlandē iz  cī-
nīja trešo vietu 50 m distancē uz 
muguras – 25,54, par 0,29 sekun-
dēm labojot Latvijas rekordu.

Teniss
Šīgada Vimbldonas junioru 

turnīrā uzvarējusī Latvijas teni-
siste Aļona Ostapenko pārlie ci-
noši pārvarēja Čechijas pilsētā 
Olomoucā ITF 50 000 serijas 
tur nīra pirmo kvalifikācijas sa -
censību kārtu. Viņa pārliecinoši 
ar 6:1, 6:2 uzvarēja Lenku Juri-
kovu no Slovakijas.

Beisbols
Latvijas beisbola izlase Rīgā 

pārbaudes spēlē ar rezultātu 8:5 
uzvarēja ASV armijas desant-
nieku komandu. Ar šo spēli lat-
vieši gatavojas startam Eiropas 
meistarsacīkstēm C līgas turnīrā. 
ASV šajā spēlē pārstāvēja 91. ka -
valērijas pulka pirmās eskadriļas 
kaŗavīri. Pirms spēles Latvijas 
izlases sportisti un ASV desant-
nieki mācīja beisbola spēles pa -
matus Rīgas bērnunamu bērniem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


