
Vo lu me LXV  Nr. 28 (5677) 2014. ga da 26. jūlijs – 1. augusts

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT LARGO, FL

AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

"LAIKS" IS PUBLISHED SINCE 1949 // "LAIKS" IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770

Pho ne: 727-953-6313; Fax: 727 286 8543; E-mail: rasma@laiks.us

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

JULY 26

No labās: PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietniece sadarbībai ar Latviju Anta Spunde, 
Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, 
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un PBLA pārstāvības vadītājs Rīgā Jānis Andersons 14. jūlijā 
Izglītības un zinatnes ministrijā PBLA un IZM sadarbības memoranda parakstīšanas laikā
// FOTO: PBLA

Samanta Power

(Turpināts 6. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Mūs visus satriekusi Malaizijas 
aviolīniju lidojuma #17 (MH17) 
notriekšana. Visi 298 lidmašīnas 
pasažieŗi un 15 apkalpes perso-
nas gāja bojā. Pētījot pasažieŗu 
sarakstu, ievērojām, ka aiz trīs 
vārdiem bija burts „I”, kas no -
zīmē Infant – bērns. Mums trūkst 
vārdu, lai piederīgajiem izteiktu 
visdziļāko līdzjutību. Mēs vie -
nīgi varam viņiem apsolīt, ka 
nepagursim, iekams nebūsim 
at  raduši šim notikumam pilnī -
gu izskaidrojumu. Pilnīgi uzti-
cama, neierobežota starptautis-
ka izmeklēšana jāsāk neka vē-
joties! Vainīgie jānotiesā! Tiem 
neviena pie Apvienotajām Nā -
cijām piederīga valsts nedrīkst 
sniegt patvērumu! (..)

Piedzīvoto  šausmu konteksts 
ir skaidrs: separātisti,  Krievijas 
valdības atbalstīti, joprojām  
des tabilizē Ukrainas tautas  ie -
vēlētās valdības centienus iz -
veidot demokratisku, stabilu, 
vienotu un drošu Ukrainu, kas 
būtu spējīga pati lemt par savu 
nākotni.

Krievija gan deklarē, ka tā ir 
par mieru Ukrainā, bet mēs 
Asamblejai esam vairākkārt 
iesnieguši pierādījumus par 
Krievijas nepārtraukto atbalstu 
separātistiem. Atkal un atkal 
mēs esam lūguši Krievijas val-
dību samazināt spriedzi, apstā-
dinot kaujinieku un ieroču plūs-
mu uz Ukrainu. Atkal un atkal 
prezidents Putins ir solījies vei -
cināt miera sarunas: aprīlī Že -
nēvā, jūnijā Normandijā un šī 
mēneša sākumā Berlīnē. Bet ne 
reizi viņš savu vārdu nav turējis.

Mums ir zināms:
Pēdējās nedēļās Krievija ir 

palielinājusi tanku, bruņu ma-
šīnu un raķešu raidīšanas sis -
tēmu skaitu Krievijas dienvid-
austrumos. 

Maskava nesen ir separātis-
tiem nodevusi padomju laika 
tankus un artileriju,  un  mili tā-
rais transports vairakkārt ir 
šķērsojis Ukrainas robežu.

Kad pagājušās nedēļas nogalē 
tika atgūtas vairākas Ukrainas 
pilsētas, Ukrainas amatperso-
nas tur atrada Krievijas ieroču 
krājumus, ieskaitot portatīvas 
raķetes, mīnas, granātas, kaujas 
lauka proviantu, transportlī-
dzek ļus un pat pontonu tiltu.

Pēdējās dienās atbrīvotajos 
apgabalos Ukrainas bruņotie 
spēki atklājuši arī daudzus citus 
Krievijas piegādātus militārus 
materiālus un ierīces kopā ar 

Krievijai šis kaŗš jāizbeidz!
No ASV vēstnieces ANO Samantas Power nolasītās  deklarācijas ANO Drošības padomē

dokumentāciju, kas liecina par 
to Krievijas izcelsmi.

Pašā Krievijā paplašinājās cen-
tieni vervēt brīvprātīgos kauji-
niekus separātistu ierindai, un 
separātisti ir atklāti sludinājuši, 
ka tie meklē brīvprātīgos ar 
pieredzi smago ieroču –  tanku 
un gaisa aizsargierīču – dar bi-
nāšanā. Krievija ir ļāvusi „Do -
ņeckas Tautas republikas” pār-
stāvjiem Maskavā atvērt vervē-
šanas biroju.

Jūnija vidū separātisti sagūs-
tīja Nadju Sančenko, ukraiņu 
militāro piloti ar izcilu karjēru. 
Viņa tagad ir ieslodzīta – kur? 
– Voroņežā, Krievijā! No Ukrai-
nas valdības avotiem ir zināms, 
ka Krievijai viņu nodevuši se -
parātisti.

Krievija aizvien no jauna iz -
vieto bruņotus spēkus tuvu  
Uk  rainas robežai.

Turklāt Ukrainas gaisa telpā 
nesen notriekta Ukrainas gaisa 
spēku transporta  lidmašīna un 
dažas dienas vēlāk, tāpat Uk -
rainas gaisa telpā, sašauts uk -
raiņu reaktīvais iznīcinātājs. 
Ukrainas valdībai ir aizdomas, 
ka uz šīm lidmašīnām šauts no 
Krievijas territorijas.

Savienotās Valstis ir ieviesu-
šas sankcijas pret Krievijas eko-
nomikas militārajiem, enerģē-
tis kajiem  un finanču sektoriem, 
ieskaitot finanču iestādes. Šajās  
rīcībās iekļauta Krievijas mili-
tāro uzņēmumu līdzekļu iesal-
dēšana un Krievijas svarīgāko 
banku un enerģētikas uzņē-
mumu jaunu financējumu blo-
ķēšana. Šīs sankcijas  ir ne tikai 
nozīmīgas, bet arī mērķtiecīgas 
un ar domu minimāli skart 
krievu tautu, ierobežojot negā-
tīvu ietekmi uz mūsu pašu un 
mūsu sabiedroto interesēm. 

Kamēr mēs esam šeit, gandrīz 
300 cilvēku, tostarp  nevainīgu 
zīdaiņu, bērnu mirstīgās atlie-
kas gul izkaisītas pār nokvē-
pušiem, gruzdošiem Ukrainas 
laukiem. Šie upuŗi  ir vismaz no 
deviņām valstīm. Tikpat labi tie 
varēja būt bijuši no jebkuŗas 
mūsējās. 

Mums ir pienākums pret ik -
vienu no šiem cilvēkiem, viņu 
piederīgajiem un viņu valstīm 
noskaidrot, kāpēc lidmašīna 
gāja bojā, un atbildīgos saukt 
tiesas priekšā. Šis šausmīgais 
uzbrukums notika saistībā ar 
krizi, ko veicinājis Krievijas at -
balsts separātistiem, piegādājot 
ieročus un sniedzot apmācību 

to lietošanā, kā arī ar atteikšanos 
izpildīt solījumus un ievērot 
ANO chartas pamatprincipus. 

Šī traģēdija tikai izceļ stei-
dzamību un noteiktību, ar kādu 
mums jāvēršas pie Krievijas, lai 
tā nekavējoties uzsāk  konkrētu 
rīcību kaŗadarbības pārtrauk-
šanai Ukrainā un piebiedrojas 
miera atjaunošanas procesam, 
ko Ukrainas valdība ir konsek-
venti piedāvājusi. Šo kaŗu var 
izbeigt. Krievija var šo kaŗu 
izbeigt. Krievijai šis kaŗš jāiz-
beidz.

Tulkojis
PĒTERIS BOLŠAITIS

Izglītības un zinātnes ministrija 
nostiprina sadarbību ar

Pasaules brīvo latviešu apvienību
diasporas izglītības

jautājumos

Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) un Pasaules brīvo 
lat viešu apvienība (PBLA) stip-
rinās sadarbību diasporas izglī-
tības jautājumos. Izglītības un 
zinātnes ministre Ina Druviete 

JĀNIS ANDERSONS

un PBLA priekšsēdis Jānis Ku -
kainis 14. jūlijā parakstīja sadar-
bības memorandu, kuŗa mērķis 
ir pilnveidot IZM sadarbību ar 
diasporu, stiprinot jau pašreizējo  
sadarbības modeli.

Ministre sacīja, ka šis brīdis ir 
simbolisks un tas apstiprina sa -
darbību, kuŗa ir ilgusi vairākus 
gadus un kuŗai  jau tagad iezīmē-
jusies plaša perspektīva nākotnē. 
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Brauciet man līdzi uz ĪRIJU
no 21. līdz 31. martam!

************ LŪDZU PIESAKIETIES! **************

SARĪKOJUMI

LASĪTĀJU BALSISLatvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
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Administrātore ASV: Rasma Adams
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Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Lūgums atsaukties!

Silkalns un Neiburgs

Latvijas Autoru biedrība 
AKKA/LAA ļoti lūdz atsaukties 
Māru Ziemeles kundzi, kuŗa ir 
mūsu biedrības pārstāvēta auto -
re, vai viņas radiniekus. Lūgums 
ar mums sazināties, rakstot uz 
e-pastu – info@akka-laa.lv vai 
sūtot vēstuli pa pastu – Biedrība 
AKKA/LAA, A.Čaka ielā 97, Rī -
ga LV-1011, Latvijas Republika. 
Iespējams sazināties arī telefo-
niski – 00371 67315632. 

M. Ziemeles dzimšanas dienas 
datums ir 30. jūlijs, pēdējā 
AKKA/LAA darbiniekiem zi  nā-
mā pasta adrese – Vācijā. 

Lūdzam atsaukties arī lasītājus, 
kuŗi minēto kundzi pazīst, lai 
pāatrinātu sazināšanās iespējas.

Latvijas Autoru biedrība 
AKKA/LAA apvieno dažādus 
autorus, kuŗi kopā, kollektīvā 
pārvaldījumā, īsteno savas autor-
tiesības un veido efektīvu sadar-
bību starp autoriem un viņu 
darbu izmantotājiem, lai nodro-
šinātu darbu izmantotājiem ērtu 
iespēju likumīgi izmantot autoru 
darbus un autoriem saņemt par 
to atlīdzību. 

AKKA/LAA ir dibināta 1994. ga -
dā, un tās pamatuzdevums ir 

kollektīvi administrēt autoru 
mantiskās tiesības uz viņu dar-
biem dažādos izmantojuma vei-
dos: darbu publicēšanu, publisko 
izpildījumu, reproducēšanu, rai -
dīšanu un retranslēšanu, publis-
košanu tīmeklī. 2014. gadā bied-
rībai ir uzticēts pārstāvēt vairāk 
nekā 4900 Latvijas un četrus mil-
jonus ārvalstu mūzikālo, literāro, 
drāmatisko, vizuālo un audio vi -
zuālo darbu tiesību īpašniekus.

LĀSMA ĢIBIETE,
AKKA/LAA sabiedrisko 

attiecību speciāliste

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 

biedrība (531 N 7th Str, 

Philadelphia, PA 19123), Info: 
www.Latviansociety.com

9. augustā 12:00 notiks otrais 
Filadelfijas latviešu pensionāru 
pikniks pie Necijas Van Basselaer 
(1120 Brennan Dr, Warminster 
PA). Par groziņu, lūdzu, sazināties 
ar saimnieci Neciju, tālr.:215-
672-2784. 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 vasaras 
vidusskola. Pieteikšanās un info: 
www.kursa.org 

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un ifor-
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00, dievg. katrā dievk. 27. jū -
lijā dievk. 3. augustā dievk. Pēc 
dievk. ārkārtas pilnsapulce. 10. au -
gustā dievk. 17. augustā dievk. 
14:00 Kapusvētku dievk. Ģetze-
ma nes kapsētā kopā ar Bostonas 
Trīsvienības 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 mācītāja pieņemšanas 
stun das. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

Eduardam Silkalnam, manu-
prāt, ir nepieņemama Ulda Nei -
burga pieeja pagātnei grāmatā 
Dievs, Tava zeme deg! Viņš rak-
sta: „...U. Neiburgam, arī lasītājam 
nākas lavierēt starp patiesību, pus-
patiesībām un meliem.” Ja lavierēt 
vietā būtu teikts izšķirties, tad tas 
raksturotu Neiburga ieceri  atstāt 
lasītāja paša ziņā, kam ticēt. Kaut 
arī Silkalns saka, – recenzents ne -
drīkst kļūt subjektīvs, viscaur 
ma  nāma viņa nepatika un vēlme 
apšaubīt autora patiesīgumu. 
Viņš gribētu skaidrus slēdzienus, 
bet Neiburgs tādus nedod.

Silkalns ir personiski pazinis 
dažus grāmatā minētos cilvēkus. 
Kaŗa laikā Jēkabs Dzenis iecelts 
par Ulda Kurzemnieka aizbildni. 
Dzeni viņš pazinis Austrālijā un 
jūtas aicināts teikt, ka Dzenis bi  jis 
goda vīrs, kaut gan grāmatā tas 
nav ticis apšaubīts. Līdzīgi ir ar 
pulkvedi Robertu Osi. Grūti pa -
teikt, vai Silkalnu vairāk uztrauc 
tas, ka Osis un Rīgas policisti 
bijuši Rumbulas nāves gājiena 
apsardzē vispār, vai tas ka viņš kā 
„kultūrāls” cilvēks būtu teicis:  
„Nu mūsu žīdiņu vairs nav”.

Beigās diskusija par kalendā-

riem. Vai nedēļu sākt ar svētdienu, 
kā to dara kristīgajā tradicijā, vai 
ar pirmdienu, kā tas bija padomju 
laikā. Silkalns nav ievērojis, ka ik -
katras nodaļas sākumā ir tā gada 
kalendārs, kur nedēļa sākas ar 
svēt  dienu. Un, kā senie latvieši 
teica, tur tas suns ir aprakts. 
„Naciķi, protams, bija velli un 
slepkavas, tomēr viņi atjaunoja 
kristīgās tradicijas,” tā Silkalns. 
Neiburga grāmatā ir ļoti daudz  
iepriekš maz zināmu liecību par 
to postu, ko latviešiem nodarīja 
vācu okupācija. Lasītāja ziņā, vai 
tam ticēt vai ne.

ANITA LIEPIŅA
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ARMANDS
BIRKENS

Kanadas latviešu XIV Dziesmu 
svētku Mūzikas nozares rūpīgi sē -
tie graudi nesa savu ražu 3. jūlijā 
Hamiltonas Christ’s Church Cathed-
ral. Izskanēja Garīgās mūzikas 
kon  certs! Pilnā baznīca liecināja 
par tautiešu interesi šajā pirmajā 
lielajā svētku koncertā.

Pienāk pļaujas laiks, un izskan 
pirmā nots. Pēteŗa Vaska  „Vakara 
mūzika“. Baznīca lēnām apklust. 
Klausāmies instrumentālo duetu: 
ērģeles spēlē Dāvids Šmits, bet 
čellu Juris Ķeniņš. Šīs ir Hamil-
tonas pilsētā lielākās ērģeles, un 
šajā baznīcā cauru gadu skan 
dau dzi koncerti. Šodien dziedam 
un spēlējam mēs. 

Koncertā klausītājiem trīs rei-
zes bija iespēja tapt arī par da -
lībniekiem. Brigita Alka, vadošā 
dvēsele šī koncerta veidošanā, pro -
grammā ievietoja trīs dziesmas, 
kuŗas var dziedāt arī publika. 
Pimā iespēja bija jau pašā sākumā 
pēc ērģeļu un čella dueta. Vairāk 
nekā sešsimt apmekletāji dzie-
dāja baznīcas himnu „Dievišķīgā 
mīlestība“. Tā visus klātesošos 
dziesmoti vienoja.

Koncertā nepārtrauktā plūsmā 
bez starpbrīža pa vienam atplauka 
skaistas, skanīgas un interesantas 
dziesmas. Cits pēc cita ziedēja di -
riģenti, solisti un mūziķi. Brigita 
un Mūzikas nozare mums sniedza 
mūziku, kas komponēta dažādos 
laikmetos un vietās. Dziesmu iz -
vēlē bija labs komponistu, tekstu 
un stilu klāsts. Katra dziesma 
koncertā atrada savu īsto vietu, 
savu īsto diriģentu, solistu, pa -
vadītāju, un koristu.

Necentīšos katru dziesmu ana-
lizēt vai komentēt. Izcelšu gan trīs 
komponistus, tajā secībā, kā tie 
bija ievietoti programmā.

Pēc pirmās kopdziesmas ska nē ja 
Imanta Mežaraupa kompo nētā: 
„Tu, mana dziesma, pacelies“. Ar šīs 
dziesmas iekļaušanu pro gram mā, 
mīlestībā un cieņā pieminējām 
Imantu Mežaraupu (1958 – 2013), 
kuŗš pagājušajā gadā pāragri no 
mums šķīrās. Imants, dzimis ASV, 
bet dzīvojis un strādājis vairākus 
gadus arī Latvijā, kur beidzās viņa 
gaitas šai saulē. Viņš ir iecienīts kā 
komponists, pedagogs un mūzi ķis 
visā latviešu pasaulē. Starp citiem 
mūzikas darbiem Latvijā, Meža-
raups bija ērģelnieks un koŗu di -
riģents Talsu evanģēliski luteriskā 
draudzē, kuŗā tagad strādā Rai -
monds Felšs. „Tu, mana dziesma 
pacelies“ tagad diriģēja Felšs. Šīs 
draudzes koris „Amenda“ arī at -
brauca no Talsiem, lai piedalītos un 
dziedātu. Svētku Vadonī ievietots 
In memorium raksts par Mežaraupu.

Viena no pazīstamākajām un ie -
cie nītākajām dziesmām, kuŗas uz -
rakstītas pēdējos gados, ir Ērika 
Ešenvalda „Dvēseles dziesma“. Tā 
skanēja pagājušā gada Dziesmu 
svētkos Latvijā, vērienīgajā Noslē-
guma koncertā Mežaparkā. Šajā 
koncertā šī dziesma izcēlās ar to, 
ka solo partiju dziedāja sop  rāns 
Inga Šļubovska un tenors Rai -
monds Bramanis. Samtainu smel-
  dzi piedeva Juŗa Ķeniņa uz  rak-
stītais pavadījums kameror ķes -
trim. To izjusti diriģēja Raimonds 
Felšs. Šļuboska un Bramanis, abi 
ar reti skaistām un „dvēseliskām“ 

Garīgais. Ko sēja, to pļāva
balsīm, bija īstais balsu „sapā ro-
jums“. Atļaušos teikt, ka dziesma 
droši vien uzrunāja katru klāt-
esošo dvēseli. Esmu šo dziesmu 
dažas reizes dzirdējis Latvijā, bet 
nebiju vienīgais, kuŗš tagad teica, 
ka Hamiltonā izskanēja visskais-
tākais sniegums, kāds līdz šim 
piedzīvots.

Trešā dziesma, kuŗu pieminē -
šu, ir III daļa no Arvīda Purva 
„Psalmu kantātes“. Koncerta kul-
minācija bija par godu ilggadīgam 
un neatlaidīgam Kanadas Lat vie šu 
Dziesmu svētku  diriģentam un 
darbiniekam Arvīdam Purvam.  
Purvs no savām pirmajām die nām 
Kanadā ir bijis daļa no visiem 
Kanadas Dziesmu svētkiem, jau 
vairāk nekā 50 gadu gaŗumā. At -
kārtoti bijis svētku Rīcības komi-
tejas priekšsēdis un Mūzikas no -
zares vadītājs. Purvs bija šo svētku 
Rīcības komitejas Emeritus dalīb-
nieks, sniedzot padomus un at -
balstu, bet šie bija pirmie svētki, 
kuŗos Purvs pats nediriģēja vai 
nepiedalījās vadošā lomā. Sajūtas 
noteikti dirģentam bija dažādas, bet 
pēc ilggadīgās kalpošanas dziesmai, 
jācer, ka nebija nepatīkami baudīt 
šos svētkus arī no klausītāju per -
spektīvas. Paldies Purvam par paš -
aizliedzīgo kalpošanu latviešu 
kultūrai, it īpaši mūzikai, it īpaši 
garīgajai mūzikai!

Psalmu kantāte beidzas ar baz-
nīcas korāli „Teici to Kungu“, kuŗu 
atkal kopā ar kori dziedāja pub-
lika. Dzied pāri par 100 dziedātāju 
lielais kopkoris, dzied pāri par 
600 klausītāju, spēlē kameror ķes-
tris, spēlē klavieres un ērģeles! 
Patiešām kulminācija! Skanīgs, 
atkal vienojošs moments. Kantātes 
noslēgumā, Purvam, kuŗš sēdēja 
baznīcas priekšā, nācās piecelties 
un saņēmt klausītāju aplausus.

Koncerta norisē bija pāris mai-
ņas. Paredzētā čelliste Džilla Vītola 
diemžēl nevarēja ierasties, bet viņu 
atvietoja Juris Ķeniņš. Viesu koŗa 
„Sonore“ sniegtajās trīs dziesmās, 
katrs pa dziesmai nodiriģēja šī 
koŗa trīs diriģenti, ne tikai galve-
nais diriģents Mārtiņš Ozoliņš.

Gribas pieminēt vēl to, ka ka -
merorķestrī visi četrpadsmit mū -
ziķi bija latvieši, atskaitot vienu, 
kuŗu pieaicināja pēdējā mirklī, lai 
tas atvietotu Džillu Vītolu. Kop-
korī bija dziedoņi no Kanadas, 
Amerikas un Latvijas, skaņa bija 
burvīga. Koristi bija labi sagato-
voti, skaņa saliedēta un ļoti pa -
tīkama. Ir vienmēr jāatceras, cik 
īsā laikā svētku koncerti ir salikti, 
it  sevišķi garīgie, jo tie mēdz būt 
svētku sākumā.

Kā jau vairākos iepriekšējos 
svētkos, koncertus kuplināja viesi 
no Latvijas. Šoreiz tie bija Mārtiņš 
Ozoliņš, Inga Šļubovska, Ilze 
Ozoliņa, Raimonds Bramanis, 
Raimonds Felšs, un koŗi „Sonore“ 
un „Amenda“. Kopā ar viesiem no 
Latvijas ar mums kopā bija pa  zīs-
tami un iecienīti mūziķi un di  ri-
ģenti no Ziemeļamerikas: Gunta 
Plostniece, Brigita Alka, Anita Gaide, 
Juris Ķeninš, Pauls Berkolds, 
Kar mene Lūsis un Dāvids Šmits. 
Visi bija savu pienākumu aug s-
tumos. No visiem staroja sir-
snība. Karmene Lūsis bija vie-
nīgā, kuŗa Garīgās mūzikas kon-

certā piedalījās pirmo reizi. Viņa 
ir dzimusi Hamiltonā, bet vairāk 
nekā trīsdesmit gadus dzīvo St. 
Pētersburgas apkārtnē, Floridā, 
kur viņa tikpat ilgi ir pazīstama 
kā dziedātāja dažādos mūzikas 
žanros. Prieks, ka rīkotāji Kar-
meni, „savējo“, bija uzaicinājuši 
piedalīties. Arī viņas dziedājums 
bija sirsnības pilns un skaists.

Nevaru atcerēties līdzīgu kon-
certu, kuŗā viss būtu noritējis tik 
patīkamā veidā. Manā un, cik 
zinu, daudzu citu klausītāju 
no vērtējumā, izdevās dziesmu 
izvēle un to secība programmā, 
diriģentu un tiem diriģējamo 
dziesmu izvēle,  solistu un tiem 
piešķiŗto  dziesmu sadale un 
koncerta gaŗums.

Izvēloties mūziku, solistus, 
diriģentus, un mūziķus, Brigita 
Alka, Juris Ķeniņš un viņu ko -
lēgas, lielās cerībās sēja graudus 
savam Garīgajam koncertam. Kā 
vienmēr, nezinām, kā graudi iz -
augs. Vai būs laba raža? To redz 
tikai sezonas beigās. Šīs rūpīgi 
sētās un auklētās mūzikālās un 
garīgās sēklas izauga par skanīgu, 
mīļu, vērtīgu, interesantu un 
pacilājošu koncertu!  

Sirsnīgs paldies katram koris-
tam, diriģentam, solistam, mū -
ziķim un rīkotājam!

Lauks ir kluss; garīgā druva 
tagad nopļauta. Tā gaida jaunas 
sēklas, kuŗas cerams, nākamajos 
gados atkal sēs Kanadas Dziesmu 
svētku labie, dedzīgie darbinieki.

Garīgais koncerts „Slavēsim To Kungu“
Programma

Vakara mūzika    Pēteris Vasks
Džilla Vītola – čells, Dāvids Šmits – ērģeles

Tu, mana dziesma, pacelies
(atdzejojis Jānis Ērmanis) Imants Mežaraups

Inga Šļubovska – soprāns, koris, diriģents Raimonds Felšs
Alleluia     Jānis Barušs
Pār kluso kalnu Golgātā
(E. Vankina)    Viktors Baštiks

Koris, diriģente Gunta Plostniece
Vadi visus ļaudis, Dievs

Koris, diriģente Gunta Plostniece,
Dāvids Šmits – ērģeles, stīgu kvartets

Mana lūgšana (Leonīds Breiksšs) Viktors Baštiks
Koris, diriģente Gunta Plostniece

Exaudi nos
(69. psalma teksts – „Uzklausi mūs“) Richards Dubra
Zem Tavām acīm (Zelma Dzenīte) Ēriks Ešenvalds

Koris, diriģente  Brigita Alka
Jēzus pie akas
(O. Sakārnis un Svēto rakstu sakārtojums Jāzeps Vītols

Inga Šļubovska – soprāns, Raimonds Bramanis – tenors,
Pauls Berkolds – baritons, Anita Gaide – ērģeles,

koris, diriģents Mārtiņš Ozoliņš
Mūsu Tēvs    Andrejs Jurjāns

Koris, diriģente Gunta Plostniece
Lūgšana (Visvaldis Sanders)  Ādolfs Ābele
Golgātas krusts    Jēkabs Mediņš
Ave verum corpus   Imants Ramiņš

Rīgas kultūras un mākslas centra Mazā Ģilde 
jauniešu koris „Sonore“,

diriģents Mārtiņš Ozoliņš
Pastorāle no Luterāņu korāļu partitas Tālivaldis Ķeniņš

Svētku kamerorķestris,
diriģents Mārtiņš Ozoliņš

Spēku dod, sēku dod (Arnolds Lūsis) Tālivaldis Ķeniņš
Draudzes dziesma

Dod, Dieviņi (Nora Ikstena)  Raimonds Tiguls
Karmena Bleks-Lūsis – alts, Raimonds Bramanis – tenors, 

Ilze Ozoliņa – klavieres, svētku kamerorķestris,
koris, diriģente Gunta Plostniece

Es miera Diebu redzēju(Atis Ķeniņš) Juris Ķeniņš
Koris, svētku kamerorķestris, diriģente Brigita Alka

Dvēseles dziesma (Anita Kākliņa) Ēriks Ešenvalds
Inga Šļubovska – soprāns, Raimonds Bramanis – tenors,

Ilze Ozoliņa – klavieres, svētku kamerorķestris, koris,
diriģents Raimonds Flešs

III daļa no Psalmu kantātes  Arvīds Purvs
(Autora sastādīts teksts no dažādiem psalmiem un

J. Iņķa atdzejotā korāļa „Teici to Kungu“)
Inga Šļubovska – soprāns, Ilze Ozoliņa – klavieres,

    Anita Gaide – ērģeles, svētku kamerorķestris ar Maiklu Janoski 
(Michael  Yanoski) – timpāni, koris,

diriģents Mārtiņš Ozoliņš
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Laikabiedri un kollēgas – no kreisās: Dr. Kristaps Zariņš, Dr. Valdis Zatlers un Dr. Bertrams Zariņš

DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE
Mūsu tautā ir izcili piemēri 

tam, ko var kopīgi paveikt brāļi. 
Minēsim brāļus Reini un Matīsu 
Kaudzītes un viņu gara darbu ro -
mānu “Mērnieku laiki”, minēsim 
brāļus Gvido un Imantu Kokarus, 
Latvijas koŗa kultūras ciltstēvus 
un koŗdiriģentu skolas pamat-
licējus.

Brāļi ārsti Kristaps un Bertrams 
Zariņi, Richarda Zariņa – Rīgas 
Doma baznīcas mācītāja dēli –, ir 
uzauguši, izglītojušies un profe-
sijas augstumus sasnieguši ASV, 
taču ir atraduši savu nišu, kā būt 
noderīgiem Latvijai. Tā ir medi-
cīnas augstāko sasniegumu un 
ārstniecības metožu importēšana 
no ASV Latvijā, kā arī mācību 
stipendiju sniegšana topošajiem 
ārstiem. 

Mecenāti brāļi Dr. Zariņi Latvijai
Saruna ar Dr. Bertramu Zariņu un Dr. Kristapu Zariņu 

Latvijas Medicīnas fonda 25 gadu jubilejā Rīgā
doties. Tādi ir brāļi Zariņi, kas 
savu mūža daļu ir veltījuši medi-
cīnas attīstībai Latvijā – Kristaps 
Zariņš sirdsasinsvadu chirurģijā 
un Bertrams Zariņš sporta me -
dicīnā un ortopēdijā. 

Brāļu paveikto darbu simboliski 
var salīdzināt ar iedēstītu ozolu, 
kuŗš aug stipri, jo droši varu teikt  – 
tūkstošiem pacientu ir saņēmuši 
kvalitātīvu nepieciešamo un me -
dicīnas aprūpi, pateicoties tam,  
ka brāļi Zariņi, ir spējuši sniegt 
augsti kvalificētu pasaules stan-
darta, jaunākajos pētījumos sak -
ņotu ārstniecību, audzinājuši sa -
vus sekotājus medicīnā Latvijā, 
tādus kā Dr. Dainis Krieviņš sirds 
asinschirurģijā un Dr. Val  dis Zat  -
lers ortopēdijā, kā arī daudzi citi.

Mūsu sarunas norit brāļu Za -

lēnām veidoja savu patstāvību un 
būvēja savu medicīnas sistēmu, 
kad zāļu vajadzības vairs nebija, 
LMF darbība vērsās jaunā vir-
zienā – jauno un talan tīgo ārstu 
studiju atbalstam ārze mēs. Pēc 
1993. – 94. gada bija vai   rāki pro-
jekti, bet ar laiku izvei dojās doma 
– labāk mēģināt ar stipendijām 
apmācīt jaunos ār  stus un tā 
palīdzēt celt medicīnas līmeni, jo 
pārmainīt lietas Latvijā mēs neko 
daudz nevaram. Tas, ko mēs 
varam, – izplatīt mūsu zinā šanas, 
atbalstot ar stipendijām, ievest 
jaunas modernas metodes Lat-
vijā. Atskatoties uz šiem 15 ga -
diem, mēs esam daudz iegu vuši, 
bet ir arī tādi ārsti, kas ir 
izmācījušies, bet nav palikuši 
Latvijā, jo vienkārši nav darba. 

Kāds ir jūsu vērtējums par 
Latvijā notiekošo kopš brīv-
valsts atjaunošanas laika? Kā 
jūs raksturotu to, kā klājas 
Latvijas medicīnai?  

Es domāju – problēma ir tā, ka 
valsts nepiešķiŗ pietiekami lī -
dzekļus medicīnas aprūpei. Nav 
līdzekļu, lai rūpētos par  veselību, 
līdz ar to ārsti ir ļoti, ļoti izglītoti 
un spējīgi, bet šeit vienkārši nav 
darba... un ārsti aizbrauc tur, kur 
viņi var strādāt. Tas ir liels trū -
kums Latvijai. Es domāju, ka Lat-
vijas valstij vajag vairāk resursu 
ielikt medicīnā un tos labos cil-
vēkus paturēt Latvijā, tad lī  me nis 
ies uz augšu. Vēl viena lieta – 
Latvijā vajadzētu attīstīt medi cī-
nas speciālitātes, lai cilvēki no ār -
ze mēm brauktu uz šejieni ārstē-
ties. Piemēram – artroskopiju, ko 
Latvijā var iztaisīt daudz lētāk un 
tikpat labi kā ASV.

Kādas ir  jūsu domas par to, 
cik vērīgi Latvijā cilvēki paši 
rūpējas par savu  veselību, lat-
viski sakot, – “vai cilvēks sevi 
taupa, saudzē veselību”?

Es nezinu, vai es varu tā izteik-
ties, bet es domāju, ja mazāk 
smēķētu un mazāk lietotu alko-
holu, tad veselība būtu labāka. 

Jums ar brāli un māsu Antru, 
un ģimeni ir stipendiju fonds 
Latvijas Universitātē – “Ri -
charda Zariņa piemiņas fonds 
vēstures studiju atbalstam”

Mēs negribam aizmirst mūsu 
pagātni. LU vēstures profesors 
Ēriks Jēkabsons ir pierādījis sa -
vas spējas, sakopojot Latvijas 
vēsturi, un mēs to atbalstām.

Kad esat Latvijā, vai aizejat 
uz Doma baznīcu?

Jā, mēs to darām. Baznīca, kuŗā 
strādāja tēvs, mums ir sevišķi tuva.

Un jūsu dēli?
Abi runā latviski un grib tagad 

pieteikties Latvijas dubultpilso-
nī bai. Mūsu jaunākais dēls 
mājās ir latviešu valodas “poli-
cists”, viņš neļauj mums jaukt 
valodas un liek runāt latviski. 
Viņš ir vairāk iededzies par 
latvietību nekā mēs.

Ko jūs vēlētu Latvijas ārstu sai-
 mei, saviem kollēgām Lat vijā? 

Mans vēlējums ir, lai Latvija 
varētu vēl vairāk attīstīt savu ve -
selības sistēmu. Valdībai vaja-
dzētu tai veltīt vairāk resursu.
Tautas veselība ir tik svarīga.

Kādu vārdu par demografiju 
Latvijā.

Tā ir problēma, kuŗu būs grūti 
atrisināt. Iebraucēji nebrauks prom, 
vislabāk būtu tos pieņemt un 
asimilēt. Latviešiem ir jāiemācās 
sadzīvot ar krieviem un citam citu 
saprast, vajadzētu viņus vairāk 
iesaistīt. Valodas ir jāprot visiem. 
Ir nepieciešams, lai katrs iedzī-
votājs prot runāt  latviski, krievis-
ki un angliski.

Un kā jūs izjūtat trimdas 
latviešu dzīvi pašreiz? Mainās 
paaudzes, kā jūs jūtat dinami-
ku? Jūs latviešu nometnē Kat-
skiļos restaurējāt lielo saimes 
ēku. Daudziem latviešiem Kat-
skiļu nometne ir mazā Latvija. 
Arī tam jūs atradāt laiku, spēku 
un līdzekļus.

Trimdas latvieši centās uzturēt 
latvietību, kad Latvija bija aiz 
dzelzs priekškara, un tam bija 
liela nozīme. Tagad, kad Latvija 
ir brīva, tas mainās. Bet esmu 
manījis, ka samērā liela daļa no 
jaunās paaudzes grib saglabāt  
latvietību un sūta savus bērnus 
uz latviešu skolām un nometnēm. 
Tā notiek pat jauktās laulībās.

Un dubultpilsonība ir ļoti labs 
solis tajā virzienā. Nākamajās 
pa  audzēs jaunie latvieši ir par to  
ļoti, ļoti sajūsmināti, pat jaukta-
jās laulībās latvieši „gravitē” uz 
Latviju. Dubultpilsonība ir ļoti 
labs solis tajā virzienā.

Ko jūsu tēvs jums bērnība 
teica, lai pieturētu pie latvie-
tības?

Es nedomāju, ka viņš ko teica. 
Mums vienkārši bija latviešu 
dzīve, mēs uzaugām Ņujorkas 
draudzes namā, kur tēvs bija 
mācītājs. Tas bija pats par sevi 
saprotams, ka esam latvieši. 

Izskaņā vēlos pajautāt par 
kultūru. Bostona tagad lepojas 
ar latviešu diriģentu Andri 
Nelsonu. Vai jums ir gadījies 
tikties ar Maestro? 

Tikties ne, bet klausīties gan. 
Pie mums pēdējos divus gadus 
dzīvoja Andris Poga, Bostonas 
simfoniskā orķestŗa diriģenta 
asistents. No viņa mēs esam 
daudz dzirdējuši par Latvijas 
mūziku. Bostonā esam bijuši uz 
koncertu, kur diriģē Andris Nel -
sons. Bostonieši ir par viņu  sa -
jūs mināti. Viņš ir zvaigzne, kas 
staro pāri visai pasaulei.

Bostona var lepoties ar dau -
dziem izciliem latviešiem. Gribu 
jums novēlēt, lai nākamie 25 
LMF gadi turpina palīdzēt 
Latvijai būt tādai, kādu mēs visi 
gribam, – stiprai,veselai, mī -
lētai, pat arī tad, ja mēs daudzi 
dzīvojam kur citur.

Paldies. Tāpēc esmu ievirzījis 
arī savu dēlu Kristapu darboties 
šajā fondā.

INTERVIJA AR
KRISTAPU ZARIŅU

Kā jūs jūtaties šajās dienās? 
Tāpat kā brālis Bertrams Za -
riņš, arī jūs esat medicīnas 
mecenāts, Latvijas patriots. 
Mēs parasti uzsveram, ka tiek 
ziedots daudz naudas, bet ir 
ziedota enerģija un tas, kas 
ārstam visdārgākais, – laiks un 
zināšanas.

Laiks ir tas, kā mums vienmēr 
trūkst, nekad nav pietiekami laika 
visu izdarīt. Liels gandarījums, ka 
varu būt dzimtenē, varu sadar-
boties ar kollēgām un, galvenais, 
varu palīdzēt pacientiem. Man 
vienmēr lielāko gandarījumu 
sagādā rūpēties par pacientiem, 
viņus ārstēt gan Amerikā, gan 
Latvijā. Tāpēc es esmu ārsts, me -
diķis. Tas man daudz ko nozīmē, 
ja  varu kaut ko labu padarīt.  

Konferencē savā referātā jūs 
pieskārāties tam, kas paveikts 
sirds un asinsvadu chirurģijā. 

Tas ir galvenais mirstības cē -
lonis pasaulē. Gan Amerikā, gan  
Latvijā, cilvēki cieš no tā. Vien kārši 
jācenšas saprast to zināt niskā un 

Latvijas Medicīnas fondu no -
dibināja tūdaļ, kad bija sabrukusi 
Padomju Savienība un Latvija 
“plika, pastalās, tomēr brīva” uz -
sāka savu atjaunotnes ceļu. Brāļi 
Zariņi kopā ar citiem tautiešiem, 
tolaik trimdas latviešu ārstiem, 
organizēja līdzekļu vākšanu medi-
  kamentu un aparātūru iegādei 
jaunajai valstij. Tas bija pirms 25 
gadiem. Bet turpmākajos Latvijas 
izaugsmes gados Latvijas Medi cī-
nas fonds mainīja savus mērķus un 
prioritātes, sekojot vajadzī bām, 
kuŗas parādījās medicīnas laukā, 
un tā kopš 2003. gada vairāk nekā 
27 jaunu talantīgu ārstu saņēma 
LMF stipendijas125 000 dolaru  
apmērā, lai stažētos ārzemēs 10 
dažādās valstīs.

Par paveikto un nākotni saru-
nājos ar katru no ārstiem. Pēc sa -
runas ar brāļiem Zariņiem palika 
sajūta, ka gluži tāpat kā ārsts seko 
un uzmana sava pacienta vese-
lības vajadzības, tā brāļi Zariņi ar 
rūpību un uzmanību seko līdzi 
veselības nozarei Latvijā un ir 
modri, gatavi un griboši atkal un 
atkal likt lietā savus profesionālos 
sasniegumus medicīnā un zi  nāt-
nē, lai īstā brīdī un īstā vietā tos 
ieviestu Latvijā. Kā pasakā, kur 
tēva dēli, kas atrod veidu, kā 
veikt varoņdarbus, – ar gudrību, 
sirdsmīlestību un gatavību zie-

riņu dibinātā Latvijas Medicīnas 
fonda 25 gadu jubilejas atceres 
konferences laikā Rīgā13. jūnijā.    

INTERVIJA AR
BERTRA MU ZARIŅU

Žurnāla „Latvijas Ārsts” 25 ga -
du jubilejai veltītajā konferencē 
un Latvijas Medicīnas fonda 25 
gadu konferencē sniegtajā lasī-
jumā Dr. Bertrams Zariņš skru-
pulozi atstāstīja un ar bagātu 
fotomateriālu illustrēja trimdas 
ārstu un Latvijas mediķu vēstu-
riskos pirmos sadarbības soļus, 
organizējot Pirmo Vispasaules 
lat viešu ārstu kongresu. Vārdā 
tika saukti visi pirmie lielie zie-
dotāji LMF, kas deva iespēju sūtīt 
zāles, medikamentus, medicīnas 
aparātūru uz jauno brīvību atgu-
vušo valsti, kam mantojumā no 
padomju gadiem bija palicis 
trūcīgs medikamentu un aparā-
tūras arsenāls.Tādi bija pirmie 
gadi, bet par tālāko darbu un 
Latvijas Medicīnas fonda nākotni 
saruna ar Dr. Bertramu Zariņu, 
LMF fonda dibinātāju, valdes 
priekšsēdi, mecenātu un spilgtu 
personību, ieturētu vārdos, bet 
dižu darbos.

Pastāstiet par LMF mērķiem 
pēdējos gados medicīnas izglī-
tības laukā?

Kad Latvijas medicīna pati 

Turpmākais LMF virziens būs 
mēģināt atrast, kur ir galvenās 
vajadzības Latvijā un kur ir tie 
vājākie punkti. Dažas speciali tā-
tes, piemēram, – asinsvadu chi -
rurģija un ortopēdija – ir ļoti labi 
attīstījušās, bet tur arī mēs esam 
piestrādājuši.

Tur jūs abi ar brāli Dr. Kris-
tapu Zariņu esat devuši savu 
iegul dījumu.

Ir citas medicīnas nozares, kas 
nav tā attīstījušās, un mēs gribam 
tās identificēt un un ielikt tur 
darbu. Mums pievienojās Valdis 
Zatlers kā mūsu fonda priekšsē-
dis un valdes loceklis. Tagad viņš 
palīdzēs mums atrast to vaja-
dzīgāko virzienu, jo es domāju – 
mēs spējam naudu un līdzekļus 
vākt, bet mēs īsti nezinām, kā to 
vislabāk izlietot.

Vai jūs varētu paraksturot 
kādu vienu atsevišķu gadījumu 
visu šo 25 gadu laikā? Kāds ir 
lielākais gandarījums?

Es nedomāju, ka mēs esam 
daudz sasnieguši, mēs esam mazs 
fonds, bet mēs kaut ko esam da -
rījuši. Mēs esam lepni par Valdi 
Zatleru un arī par Daini Krieviņu. 
Ir bijis daudz labu un spējīgu 
cilvēku, kuŗus esam apmācījuši. 
Esam pateicīgi, ka Norman Knight 
ir bijis mecenāts un devis finan-
ciālu iespēju LMF darboties.
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praktiskā veidā. Jādomā par  
ārstēšanu un arī par to, ko tas 
nozīmē slimniekiem, pacientiem, 
ģimenēm. Ja kaut ko var darīt lie  tas 
labā, tad to mēs mēģinām darīt.

Šajos 25 gados, kopš darbo-
jaties LMF, ir izveidojusies Dr. 
Kristapa Zariņa sirds asinsvadu 
chirurģijas medicīnas skola?

Nē, es nedomāju, ka tas ir tik 
personīgi. Tā nav “mana skola”. Mēs 
visi mācāmies kopīgi, visvairāk jau 
mācāmies no slimniekiem pašiem. 
Latvijā daudzējādā ziņā veidos 
var padarīt vairāk, vajadzības ir 
lielākas, un tas ir gandarījums, 
ka var kaut ko palīdzēt.

Vai arī Latvijā ir augsts mir-
stības līmenis ar sirds un asins-
vadu slimībām?

Jā, es domāju, tas ir augstāks 
nekā Amerikā.  Kalcinoze, asins-
vadu aizsprostojumi, aneirismas, 
asinsplūsmas nepietiekamība... 
Atbraucu un skatos, cik daudz 
pacientu ir slimnīcās ar sirds un 
asinsvadu slimībām un cik no -
pietnas ir slimības sekas. Tiešām, 
slimības nasta un mirstība no 
koronārām sirds slimībām ir lie -
lāka nekā Amerikā un Rietum-
eiropā, un publicētie dati to pie -
rāda. Es nezinu īsti, kāpēc. Ne -
zinu, vai visu var izskaidrot ar 
dzīves stila un diētas atšķirībām. 
Bet nav šaubu, ka Latvijā vēl 
arvien ļoti daudzi  cilvēki smēķē 
un par savu veselību nerūpējas, 
kā pienāktos. 

Daži varbūt nevar to atļauties?
Nezinu, vai tas ir attaisnojums. 

Ir cilvēki, kas ir turīgi un nav 
veseli, un ir cilvēki, kas ir nabagi, 
tomēr turas.

Vai jums ir kāda atziņa, ko jūs 
gribētu šajā jubilejas reizē izcelt?

Gribētu izteik atzinību jauniem, 
spējīgiem un enerģiskiem ār  stiem, 
kuŗi nemitīgi strādā, lai uzlabotu 
veselības aprūpi Latvijā. Kā pie-
mēru varu minēt Daini Krieviņu, 
kuŗu es pirmo reizi satiku pirms 
25 gadiem 1.Vispasaules latviešu 
ārstu kongresa laikā. Tolaik Dainis 
bija students Rīgas Medicīnas aka  -
dēmijā. Kad Padomju Savienība 
sabruka un Latvija atguva neat-
karību, Amerikā bija liela intere-
se, kā palīdzēt jaunajām valstīm, 
un man izdevās no Čikāgas uni-
versitātes rektora dabūt atļauju 
piešķirt stipendijas, lai Latvijas 
medicīnas studenti varētu pamā-
cīties Čikāgas universitātes medi-
cīnas skolā. Dažus gadus vēlāk to 
vairs nevarēja darīt, jo tad sāka 
preotestēt studētgribētāji no 
citām valstīm. Dainis atbrauca 
1993. gadā. Viņš no pirmās die-
nas mācījās kopā ar pārējiem 
pēdējā kursa studentiem, un es 
atceros, ka visi brīnījās, ka Dainis 
zināja daudz vairāk par pacien-
tiem nekā Čikāgas universitātes 
studenti. Tad viņš atgriezās uz 
rezidentūru Latvijā. Rezidentūras 
laikā viņš atgriezās ASV Stan for-
das universitātē, uz kuŗu es biju 
pārcēlies, un tur nostrādāja vienu 
gadu (1995-1996). Cik daudz viņš 
varēja paspēt! Viņš dzīvoja pie 
mums, un manā  ieskatā strādāja 
24 stundas dienā, viņš  palīdzēja 
man, nodevās pētījumiem, gāja 

operācijas zālē... Viņš bija pir-
mais, kas iemācījās power point 
un taisīja man slīdītes lekcijām, 
jo bija viens no pirmajiem, kas 
mācēja pielietot šo jauno techno-
loģiju. Bet interesanti, ka tajā pašā 
laikā Mikle Dake, Stanfordas in  vā-
 zīvās radioloģijas katedras vadī-
tājs, domāja, ka Dainis strādā 
pilnu laiku ar viņu. Un tādā veidā 
Dainis iemācījās ne tikai asins-
vadu chirurģiju, bet arī invāzīvo 
radioloģiju. Šīs spējas viņš ir at -
tīstījis un pielietojis Latvijā, un 
par to man liels prieks.

Visus šos gadus esat snieguši 
stipendijas jaunajiem ārstiem.
Kāds ir atlases princips? 

Stipendiju konkurss tiek izslu-
dināts katru gadu, un jaunie ārsti 
piesakās – aizpilda anketas, kur 
viņi izklāsta savas idejas. Komisija 
atlasa vērtīgākos priekšlikumus. 
Es apbrīnoju, cik gudri un spējīgi 
ir LMF stipendiāti. Daudzi brau-
kuši uz ārzemēm mācīties, daudzi 
ir bijuši rezidenti vai strādājuši 
laboratorijās un ir atveduši iegū-
tās zināšanas uz Latviju.

Kas ir jums sagādā lielāko 
prieku, kad atbraucat uz Lat-
viju?

Man lielākais prieks ir sadar-
boties ar kollēgām slimnīcā. 
Sākuma gados operēju kopā ar 
asinsvadu chirurgiem Stradiņa 
un Gaiļezera slimnīcās, bet pēdē-
jā laikā vairāk nodarbojos ar klī-
niskiem pētījumiem un jaunu 
technoloģiju attīstību. Zināmā 
mērā ir vienkāršāk un veiksmī-
gāk novērtēt jaunas ārstēšanas 
metodes Latvijā nekā Amerikā, jo 
Amerikas FDA process un biro-
krātiskā slodze pieprasa tik daudz, 
ka jaunā technoloģija bieži vien 
tiek apstiprināta daudzus gadus 
vēlāk nekā Eiropā un citur pasaulē. 
Tāpēc braucu uz Latviju, lai vei-
cinātu klīniskos pētījumus. Šo -
dien Latvijā ir pasaules līmeņa 
izmeklēšanas un ārstēšanas ie  spē-
jas, it sevišķi sirds-asinsvadu sli-
mībās, un ir liela pieredze klīnis-
kos pētījumos, kuŗi ir nepiecie-
šami, lai novērtētu šīs jaunās ār -
stēšanas metodes. Viens no aktī-
vākajiem centriem pasaules lī  me ņa 
klīniskos pētījumos ir Latvijas 
kardioloģijas centrs Stradiņa slim-
nīcā Andreja Ērgļa vadībā. Paš reiz 
kopā ar kardiologiem Stradiņa 
slimnīcā veicam klīniskus pētīju-
mus, lai novērtētu jaunu metodi, 
kā neinvāzīvi izmeklēt pacientus 
ar koronāriem sirds bojājumiem. 
Šī metode tika izstrādāta Stan-
fordas universitātes biomechāni-
kas pētījumu laboratorijās (15 
gadu laikā ar 30 miljoniem dola-
ru National Institutes of Health 
(NIH) un National Science Foun-
dation (NSF) research grants) un 
pirmo reizi pasaulē tika pielietota 
Rīgā, P. Stradiņa slimnīcā 2009. 
gadā. Pirmie 20 pacienti, kuŗi tika 
izmeklēti ar šo metodi Latvijā, 
tika prezentēti Eiropas kardiolo-
gu konferencē Stokholmā 2010. 
gadā. (Dr. Andrejs Ērglis vadīja 
klīnisko pētījumu, Dr. Sandra 
Jēgere sniedza lekciju European 
Society of Cardioloģy, ESC, Stock-
holm, Sweden, 2010.gadā). Pirms 

tam neviens pasaulē nebija dzir-
dējis par šo jaunumu. Šodien 
vai  rāk nekā 1000 pacienti pasaulē 
ir izmeklēti ar šo metodi, un ce -
ram, ka drīz pat Amerikā tas tiks 
apstiprināts. Veicam arī klīniskus 
pētījumus par jaunām mazinvā-
zīvām metodēm, lai veiksmīgāk 
ārstētu aortas aneirismas, un šinī 
sakarā Latvija var lepoties ar pirmo 
vietu pasaulē ar jauno ārstēšanas 
metodi. Dainis Krieviņš veica klī -
nisko pētījumu, pielietojot jaun-
izgudrotu ierīci, un, tā kā viņam 
bija pasaules pieredze ar jauno 
metodi, viņš bija aicināts lasīt lek-
cijas Eiropas asinsvadu sanāksmē 
2013. gadā, ko viņš darīja ar la -
biem rezultātiem. Es lepojos, jo 
Latvija atkal ir pirmajā vietā pa -
saulē. Tāpēc es braucu, skatos un 
palīdzu ar klīniskiem pētījumiem, 
un par to es runāju šodien LMF 
25 gadu jubilejas reizē savā referātā.

bet nerunā latviski. Mūsu meitas 
Dainas meitiņas  Zinta un Ziedīte 
nāk katru otrdienas vakaru ar 
mums uz koŗa mēģinājumu, vi  ņām 

kiem pētījumiem, un, man nezi-
not, saņēma darbu šajā jaunajā 
kompanijā. Izrādās, ka šajā kom-
panijā kāds bija dzirdējis, ka Lat-

Tie būs mīļie latvieši Amerikā, 
kas lasīs mūsu sarunu. Kāds ir 
jūsu  redzējums par latviešu 
sabiedrību Amerikā? Gadi iet, 
mainās paaudzes, – vai latvie-
tība turpinās?

Mana sieva Zinta vada Ziemeļ-
kalifornijas latviešu kori, es katru 
otrdienas vakaru eju uz mēģinā-
jumiem, viņa 2003. gadā vadīja 
Sanfrancisko Rietumkrasta Dzies-
mu svētkus. 2015. gadā viņa atkal 
rīkos Dziesmu svētkus Sanhosē. 
Tā ka mēs tur darbojamies aktīvi 
– baznīcā, sabiedrībā... Šodien 
dodos uz mājām, jo 21. jūnijā ir 
koncerts, kuŗā man jādzied korī.

Man ir četri mazbērni divas 
meitenītes runā perfekti latviski, 
un divi mazdēliņi, kuŗi saprot, 

ir 3 un 5 gadi. Viņas tur priecājas 
un nevar sagaidīt, kad iesim uz 
koŗa mēģinājumu. Un meitenītes 
tur ņemas un dauzās pa mēģinā-
juma laiku, bet visiem ir tāds liels 
prieks par maziņajām. Tas ir sva-
rīgi – tā ir jaunā paaudze, tā ir 
nākotne. Mūsu dēla Sašas puisīši 
Zachary un Svens, kuŗiem ir 3 un 
6 gadi,  arī dzīvo mums tuvumā, 
un mums ir liels prieks par mūsu 
lielo ģimeni.

Mūsu otra meita Karīna arī 
dzīvo tuvumā un arī strādā pie 
medicīnas klīniskiem pētījumiem.
Viņu tikko pieņēma darbā kom-
panija, kas uzsāk pētījumus pie 
jaunas  aortas aneirismu ārstēša-
nas metodes.Viņa jau daudzus 
gadus bija strādājusi pie klīnis-

vija ir laba vieta, kur veikt klīnis-
kos pētījumus, un tagad mana 
meita strādā šeit, Rīgā. Viņas 
darbs sūta viņu strādāt uz Latviju. 
Viņi brauc strādāt uz divām vie-
tām pasaulēm – uz Santjago, Dien-
 vidamerikā, un uz Rīgu. Un uz -
miniet, ar ko viņa strādā kopā 
šeit, Rīgā?

Ar dakteri Daini Krieviņu?
Jā, tieši tā, ar Daini Krieviņu. 

Maza pasaule.
Ko jūs vēlat Latvijai, sagaidot 

vasaru?
Vasara Latvijā ir brīnišķīga. 

Man patīk gaŗās dienas, saule. Te 
ir ļoti jauki, tāpēc es bieži šurp 
braucu. Es novēlu visiem priecī-
gus Jāņus, lai daudz dzied, prie-
cājas un dejo!

Kristaps Zariņš ar sievu Zintu (labā pusē) un bērniem Karīnu, 
Sašu un Dainu slēpošanas izbraukumā Kolorado kalnos

LMF valde. Pirmajā rindā no kreisās: Bertrams Zariņš, Valdis Zatlers, Kristaps Zariņš; otrajā rindā 
no kreisās: Kristaps Zariņš Jr., Dainis Krieviņš un Pēteris Otlans
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Izglītības un zinātnes ministrija nostiprina sadarbību
ar Pasaules brīvo latviešu apvienību

diasporas izglītības jautājumos(Turpināts no 1. lpp.)

Sākusies Gaŗezera vasara. Karogu gājiens

Šīs vasaras pirmais ugunskurs iedegts

Draudzībā sadotas rokas, skan dziesma "Daugav' abas malas"

Dievkalpojums vasaras sākumā

Apvienotais ugunskurs 

ALBERTS
 LEGZDIŅŠ

Vairāk nekā 100 audzēkņi, 
skolotāji, darbinieki, vecāki un 
vecvecāki Gaŗezera brīvdabas 
baznīcā sagaidīja Detroitas/
Lansingas mācītāju Aiju Gra ham, 
kuŗa 29. jūnijā vadīja GVV 50. mā -
cību vasaras atkāšanas dievkal-
pojumu. Ģitaru spēlēja audzi-
nātāja Kristīne Dmitrijeva un 
elektriskās ērģeles – audzinātājs 
Māris Janavs. 

Mācītājai vienmēr bijis labs 
sakars ar jauniešiem, tā arī šo -
reiz, aicinot astoņus klātesošos 
pie altāŗa, lai viņi palīdzētu dar-
boties ar papīra durvīm, kas 
simbolizē durvis, kuŗas var at -
vērt vai neatvērt no iekšpuses – 
ielaižot vai noraidot Dievu. 

GAŖEZERA VASARA

Kāds būs jauniešu sešu nedēļu 
piedzīvojums Gaŗezerā – ar at -
vērtām vai aizslēgtām sirdīm?

Sprediķis vienkāršs un jaunie-
šiem saprotams. Arī man, vecā-
kam dievlūdzējam, domas ne -
aizklīda, domājot par Pasaules 
futbola kausa rezultātiem vai 
vienkārši paslēpjoties brīvdabas 
baznīcas lapotnē.

Paldies Aijai un citām Latvijas 
mācītājām, kuŗas Amerikas lat-
viešu draudzēs nodrošinās ga -
rīgo aprūpi vēl daudzus gadus.

Jāpateicas arī Vidienes drau-
džu prāvestam Gunāram Lazdi-
ņam, kas rūpējas,  lai Gaŗezerā 
sprediķotu komunikabli mācī-
tāji.

Piektdienas, 4. jūlija pievakarē 
skautiski sakrautais ugunskurs 
bija pulcinājis visas Gaŗezera 
vasaras programmas – Bizbiz 
bērnus (GBD), bērnu nometni 
(GBN), sagatavošanas skolu 
(GSS) un vidusskolu (GVV). 
Kopā ar vecākiem un citiem 
piederīgiem skatītāju skaits va -
rēja būt ap 300.

Ugunskura programma bija 
bagātīga un ar izdomu. Lielu 
mūzikālu atbalstu sniedza labi 

saspēlējušās ģitaristes un man-
dolīniste – Ariāna Ūle, Kristīna 
Vītoliņa un Imanta Nīgale – un 
pieteicēja Tija Pūtele. Visiem 
apmeklētājiem rokās dziesmu 
lapiņas ar populārām dzies-
mām, kas Gaŗezera ugunskuros 
dzirdētas jau simtām reižu, bet 
katru vasaru izklausās kā jau-
nas. Sevišķi sirsnīgi skanēja 
„Zi  lais lakatiņš”, ko dziedāja 
lielie un mazie latviešu leģio-
nāru pēcteči. Bija jauki noska-

tīties visu vecuma grupām pie -
mērotos uzvedumus – gan dzies-
mas, gan skitus, kas balstīti uz 
Gaŗezera notikumiem.

Savu audzinātāju režijā braši 
turējās Bizbiz bērni.

Noslēgumā visi klātesošie, 
sadevušies rokās, nodziedāja 
vakardziesmu „Daugav’ abas 
malas” un varēja apmierināti 
doties uz savām nometnēm un 
vidusskolu.

“Apliecinot, cik augstu vērtējam 
to ieguldījumu, ko tautieši ār -
zemēs ir devuši Latvijas valstij, 
saglabājot un kopjot valodu un 
kultūru, stiprinot nacionālo paš-
apziņu, aizstāvot latviešu tiesības 
uz savu neatkarīgu valsti, mēs 
parakstām šo sadarbības memo-
randu,” teica I.Druviete.

Ministre norādīja, ka nepie cie-
šams valsts atbalsts un rūpes par 
to, lai latvieši ārzemēs justos kā 

daļa no Latvijas. “Latvieši, kas dzīvo 
ārzemēs, ir neatraujama mūsu 
tautas daļa. Lai mēs šo domu no -
stiprinātu ne tikai vār  dos, bet arī 
darbos, ir nepieciešams īstenot 
divus atslēgas jēdzienus. Viens ir 
sadarbība, un otrs ir atbalsts,” 
uzsvēra I. Druviete.

PBLA priekšsēdis pieminēja ilg-
 gadējo veiksmīgo sadarbību ar 
IZM un Latviešu valodas aģen-
tūru diasporas jautājumos, to -

starp valodas apguves materiālu 
izstrādē. Kukainis norādīja, ka šī 
sadarbība ir ļoti svarīga un paš-
reizējais atbalsts ir jāturpina. Pēc 
Kukaiņa domām, izglītība ir 
pa mats latviskuma uzturēšanai 
diasporā.

Latviešu valodas aģentūras di -
rektors Jānis Valdmanis augstu 
vērtēja IZM atbalstu Latviešu 
valodas aģentūras darbam. Vald-
manis novēlēja, lai izdodas īste not 

memorandā nospraustos mērķus.
Sadarbības memorandā IZM 

atbilstoši savai kompetencei un 
PBLA vienojas par vairākiem sa -
darbības pamatvirzieniem – par  
latviešu valodas apguves atbalsta 
turpināšanu diasporā, rēgulāru 
sadarbību un informācijas ap  -
maiņu starp PBLA un ministriju 
un tās padotības iestādi – Latviešu 
valodas aģentūru – latviešu valodas 
apguves atbalsta sistēmas satura 

izveidē un īstenošanā. IZM arī 
apņemas veicināt latviešu diasporas 
sadarbību ar valsts institūcijām.

Savukārt PBLA apņemas rūpē-
ties, lai pārstāvētu iespējami plašu 
pasaules latviešu organizāciju un 
biedrību loku diasporas izglītības 
jautājumos, kā arī savlaicīgi sniegt 
konstruktīvas atbildes uz IZM un 
Latviešu valodas aģentūras un citu 
iesaistīto institūciju jautā jumiem 
par diasporas izglītības vajadzībām.

Sirsnīgs paldies Bruno Bau-
manim par uzstādītiem mikro-
foniem, kas palīdzēja saklausīt 
kautrīgākās nianses.

Lai vienmēr tik labi izdotos!
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Mūsu baraka cieta ne tikai no 
viesuļvētras, bet arī no uguns. 
Arī šis datums man palicis labā 
atmiņā: 1949. gadā, ap trim naktī 
uz svētdienu, 16. janvāri. Zemi 
klāja pabieza sniega kārta, bet 
nakts bija rāma, debesis skaidras. 
Visi jau sen pie miera, nevienas 
balss, neviena trok šņa.

Es biju tā, kas pamodās pirmā. 
Pa miegam dzirdēju neparastu 
švīkstēšanu. Atvēru acis un ie -
raudzīju, ka mūsu istabas vienā 
stūrī no griestiem karājas košs, 
oranžs aizkars. Ne tikai karājas, 
bet kustas un šņāc. Tas strauji 
kļuva arvien lielāks, tā mežonī-
gās liesmu mēles taustījās uz 
riņķi un nāca arvien zemāk un 
tuvāk. Pielēcu kājās un laidu vaļā 
tādu nāves bļāvienu, ka no tā 
pamodās visi barakas iemītnieki 
(tā man vēlāk stāstīja): „Uguns! 
Uguns!” es kliedzu no visa 
spēka.

Viss pārējais notika dažās se -
kundēs. Mammīte mūs ar Lalitu 
izgrūda ārā pa durvīm, sniegā. 
Bijām basām kājām, naktskrek-
los. Mammīte mēģināja kaut ko 
grābt un ķert. Jāatzīst, ka viņai 
galva tomēr darbojās tīri labi, jo 
viņa paspēja paķert savu portfeli, 
kuŗā atradās dokumenti un citi 
svarīgi papīri, ieskaitot tēta pēdē-
  jās vēstules, kuŗas viņš mums 
bija rakstījis 1941. gada pavasarī, 
vēl būdams Rīgā, apcietinājumā. 
Vēl viņa paspēja pagrābt savu 
eleganto, melno čemodānu un 
izsviest to pa logu. Vienīgi žēl, ka 
čemodānā neatradās nekas cits, 
kā tikai viens rūtains kokvilnas 
maza bērna ķitelītis. Vairāk ne -
kam nebija laika, jo vienīgajās 
durvīs, kas veda uz āru, jau šņāca 
liesmu virpulis. Mammīte izlēca 
pa logu. Uguns viņai apsvilināja 
uzacis un matus uz pieres.

Ko kuŗš brutāli no miega pa -
modinātais barakas iemītnieks 
šai brīdī domāja, ko darīja – kas 
to vairs zina. Mēs, bērni, attapā-
mies, ka stāvam ar basām kājām 
līdz potītēm sniegā. Nebija ne 
auksti, ne karsti. Mēs stāvējām kā 
sastinguši, bijām šokā. Ska tī jā-
mies, kā dažu minūšu laikā visa 
baraka jau bija uguns varā. Tā 
baroja pati sevi, griezās uz riņķi 
satracinātā milzu virpulī, kas 
rūca ar tādu troksni, it kā vilciens 
tuvotos. Liesmas sprakšķēja un 
dzirksteles šāvās augstu gaisā 
melnajā ziemas naktī.

***
Kā tas varēja gadīties, ka bara-

ka nodega tik mežonīgā ātrumā? 
Neatklājās nekādas ļaunprātības, 
ne arī elektrisko vadu vaina. 
Vaina bija tā, ka elektrības vispār 
nebija. Nesen nometnes vadība 
bija saņēmusi rīkojumu, ka jā -
taupa elektrība, tādēļ tā tika 
izslēgta pulksten vienpadsmitos 
katru vakaru. Ja kāds gribēja 
gaismu vēlāk naktī, tam vajadzē-
ja degt sveces. Tā tas arī bija 
noticis. Mākslinieku pāris, kas 
dzīvoja mums blakus, otrā pusē 
no Māŗa ģimenes, bija pēc vien-
padsmitiem dedzinājuši sveces, 
aizmi guši, bet aizmirsuši sveces 
nopūst. Kad tās bija nodegušas 
līdz apakšai, uguns pārsviedās uz 
galdautu vai drēbes gabalu, bet 
tad ļoti drīz jau sāka laizīt istabas 

MĀRA CELLE

Meitene no Mežaparka
Atcerēšanās

sienas. Tās bija iztapsētas ar 
papes gabaliem, kuŗus kopā tu -
rēja darva. Izolācija laba, bet 
ugunij gardāka kumosa nevarēja 
būt. Mūsu kaimiņi bija mammī-
tei labi draugi, bet šīs nelaimes 
dēļ viņu draudzība uz laiku cieta. 
Visi saprata, ka mākslinieku pāris 
tomēr ir bijis bezatbildīgs un 
izklaidīgs. Protams, vislielākos 
mantiskos zaudējumus cieta viņi 
paši un mēs, jo uguns sākās tieši 
mūsu kopējā sienā. Tālāko istabu 
iemītnieki paspēja kaut ko vairāk 
izglābt, bet tie, kas dzīvoja bara-
kas galos, nezaudēja tikpat kā 
nekā.

***
Uzausa rīts, it kā nekas nebūtu 

noticis. Līdz tam nometnes stū-
rim, kur atradās ambulance, pat 
dūmu smaka nebija atplūdusi. 
Visi tā sauktās aktieŗu barakas 
iemītnieki atkal bija kopā, ap -
kampās, noraudājās un pat smē-
jās. Smējās arī mam mīte un teica, 
ka jūtoties ļoti atvieglināta, ka 
nebūs vairs klapatas ar mantām.

***
Neviens, izņemot bērnus, tai 

naktī tikpat kā nebija gulējis. 
Pieaugušie tupēja uz gultu ma -
lām un pārsprieda notikušo, 
mēģināja iztēloties, kā tagad viņu 
dzīve turpināsies. Daži iz  degušie 
teicās, ka iešot atpakaļ uz nelai-
mes vietu, lai apskatītu, vai nav 
kaut kas palicis pāri. Mammīte 
teica, ka viņa neies. Toties es gan 
gribēju un arī aizgāju. Sanestajā 
mantu kaudzē es sev atradu 
tumši zilu vilnas kleitiņu, atradu 
arī zeķes un kurpes, jaciņu un 
galvas lakatu. Viena pati devos 
atpakaļ uz vietu, kas uz īsu laiku 
bija bijušas mūsu mājas.

Pa ceļam man ienāca prātā 
kāds iepriekšējās dienas noti-
kums. Nākot mājās no skolas 
(sestdienās līdz pusdienas lai -
kam bija stundas), es sniegā 
ieraudzīju mazu putniņu lēkā-
jam. Kad piegāju tuvāk, redzēju, 
ka tas bija zvirbulis un ka viņš 
nespēj pacelties gaisā. Viņš varē-
ja tikai lēkāt pa sniegu un čiep-
stēt, jo viņa spārns bija ievainots. 
Sapratu, ka šeit, klajā sniega 
laukā, kāds suns vai kaķis ievai-
noto putniņu drīz vien pamanīs 
un noķers. Varbūt pat kāds bērns 
viņam ko ļaunu nodarītu. Do -
māju, ka es gan varētu šo dzīvī-
biņu izglābt, aiznest to mājās, 
barot un saudzēt, līdz ievaino-
jums sadzīst. Nebija nemaz grūti 
putniņu noķert. Viņu saujā sil-
dīdama jutu, kā viņa sirsniņa 
dauzās nāves bailēs. Steidzos uz 
mūsu istabiņu. Ar katru soli 
mans prieks pieauga, jo nu man 
pašai būs savs dzīvnieciņš, par 
kuŗu gādāt, kuŗu mīlēt, ārstēt un 
izārstēt un pēc tam palaist atkal 
vaļā, lai atgriežas debess tālē, lai 
sveiks un vesels dzīvo brīvībā. Šis 
zvirbulis bija pavisam citā „klasē” 
nekā vistas.

Mammīte nebija tik priecīga 
kā es. Tādam mazam putniņam 
spārns diez vai vispār varēšot 
sadzīt. Turklāt – kur mēs viņu 
turēsim? Ar ko barosim? Bet, 
protams, mest mazo dzīvībiņu 
ārā pa durvīm, atpakaļ sniegā, 
nevarēja. Atradās papes kaste, 
atradās viens gaiši zaļš plīvurs, 

kuŗu pārklāt kastei, lai mazulis, 
sparīgāk palecoties, tomēr pa  liek 
kastē, drošā vietā.

To visu es atcerējos, steigdamās 
atpakaļ uz ugunsgrēka vietu. 
Nonākusi pie izdegušās barakas, 
redzēju, ka tās vietā rēgojas vairs 
tikai pelnu čupa. Kā var viena 
celtne, kuŗā vēl vakar dzīvoja 
cilvēki un kas bija vismaz pāris 
metru augsta, pārvērsties par 
sprīdi biezu pelnu un gruvešu 
kārtu? Savā vietā stāvēja tikai abi 
barakas gali. Dzestrās ziemas 
gaiss bija degušu papīru, kok-
snes, bet visvairāk ugunī gruzdo-
šu drēbju dvingas pilns. Nekad 
agrāk tādu smaku nebiju pazinu-
si. Tā palikusi ar mani uz mūžu. 
Ja saožu kaut mazāko deguma 
smaku, mana sirds salecas un 
mani grasās pārņemt panika.

Ap nodegušo baraku zemē bija 
iedzīti stabiņi, uz tiem no viena 
uz otru izvilktas virves. Tur gro-
zījās vairāki oficiāla izskata vīri. 
Kad gribēju kāpt pāri virvei, viņi 
man teica, ka nedrīkstot. „Bet 
šeit bija manas mājas!” es iesau-
cos. „Es šeit dzīvoju. Mēs visi te 
dzīvojām. Es gribu apskatīties, 
vai kaut kas zem pelniem nav vēl 
atrodams!” es jau gandrīz klie-
dzu raudulīgā balsī.

Uzzinājuši manu vārdu, pārlie-
cinājušies, ka tāda ģimene bara-
kā patiešām mitusi, man atļāva 
iet un rakāties pa pelniem. Biju 
vienīgā, kas to darīja. Kaut nebija 
vairs ne durvju, ne logu, es tomēr 
zināju, tieši kur mūsu istaba bi -
jusi. No sākuma likās bezcerīgi. 
Caur maniem pirkstiem bira 

tikai pelni, vēl gluži silti. Paņēmu 
vienu ko  ciņu un sāku rakņāties 
dziļāk. Daži kunkuļi, kaut kas 
mazliet smagāks par oglēm pavī-
dēja starp pelniem. Un patiešām 
– es atradu paciņu ar fotogra-
fijām. Tās bija cieši sasietas ar 
šņorīti, no ārpuses viss melns, 
bet kad pacēlu pirmo kārtu, 
nodrupināju stūŗus, atklājās, ka 
fotografiju vidiņi bija veseli. Tās 
taču bija neatvietojamas, no Me  -
žaparka vestas, visu līdzšinējo 
bēgļu ceļu pārcietušas bildītes. 
Tur tētis turēja mani un Lalitu 
katru uz savas rokas. Tur mēs ar 
Lalitu stāvam Mežaparka dārzā 
kopā ar augšstāva meitenēm 
Dzintru un Zani. Pat lelle Ilze tur 
bija, uzlūkoja mani savām liela-
jām, apaļajām, nedzīvajām acīm.

Rakājos vēl kādu laiku un atra-
du kaut ko vēl neticamāku. Starp 
oglēm un pelniem kaut kas 
iemirdzējās. Divi zelta gredzeni, 
kuŗus tētis 1930. gados bija pircis 
un vedis no tālām zemēm, dāvi-
nājis mammītei. Viens ar ametis-
ta akmeni – tas taču februārī 
dzimušo bērnu akmens. Ma  nē-
jais. Otrs kameja, ovāls kā man-
dele, uz ķieģeļkrāsas pamata balts 
kā eņģelis izgrebts dejojošas sie-
vietes at  veids: vienu roku viņa 
iespraudusi sānos, otru vijīgā, 
bet pašapzinīgā žestā pacēlusi 
virs galvas. Mati gaŗi un kupli, 
bet brunči viegli plīvo ap gur-
niem. Šis gredzens esot no Flo -
rences, kas ir slavena ar kameju 
meistariem.

Vairs nekā cita barakas gruve-
šos neatradusi, steidzos atpakaļ 

uz ambulanci, priecīga par pel-
nos atrasto. Rādīju to mammītei. 
Viņa skumji pasmaidīja un 
noglaudīja man galvu. Ja nebūtu 
aizgājusi atpakaļ uz ne  laimes 
vietu, šīs piemiņas lietas būtu 
zudušas uz visiem laikiem. Var-

Māra Celle. „Meitene no Mežaparka”.
Rīga, „Laika grāmata”, cietos vākos, 199 lpp.,
bagātīgi illustrēta.
Grāmatu var iegādāties Latvijas grāmatu veikalos, kā arī Laika 
un Brīvās Latvijas redakcijā Rīgā, Ģertrūdes ielā 27.

Lasītājus Amerikā aicinām sekot reklāmai – grāmata ir ceļā 
un ASV būs nopērkama augusta beigās/septembŗa sākumā. 

NĀKUŠAS KLAJĀ JAUNAS GRĀMATAS

Jānis Zilgalvis. „Laiks ceļot”.
Latvijas sakoptākās pilis, muižas, 
parki un pastorāti.
Rīga, „Laika grāmata”, 487 lpp., daudz krāsainu illustrāciju, 
latviešu, angļu un vācu valodā.
Grāmatu  var iegādāties Latvijas grāmatnīcās, kā arī Laika un 
Brīvās Latvijas redakcijā Rīgā, Ģertrūdes ielā 27.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku par USD 45, –
Rasmai Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

vai arī minēto summu ieskaitot
SIA VESTA-LK:
Reģ.Nr. 40003905506
SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV90UNLA0050009776346
un paziņot savu pasta adresi redakcijai

būt gredzenus kāds pēc gadiem 
būtu atradis. Tie bija vērtīgi, īsta 
zelta. Bet nevienam tie nevarēja 
būt tik vērtīgi un nozīmīgi, kā tie 
bija mūsu ģimenē. Tie ir pie 
manis vēl šodien.

Māra ar mammīti pie Fišbachas 
nometnes barakas 1949. gada 
pavasarī
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Divi sarīkojumi no dzimtenes izsūtīto piemiņai
Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas

Ņujorkas DV namā 2014. gada 14. jūlijā. Tautas sēru dienas programmas dalībnieki: no kreisās Līga 
Balode, Rita Gāle, Vanadžu priekšniece Marija Maher un Valdis Čirkste // FOTO: Eleonora Šturma

ELEONORA
ŠTURMA

Kaut arī biedru vidū īsteno 
darboņu nav daudz, Ņujorkas 
Daugavas Vanagi – it sevišķi va -
nadzes – tomēr nemitīgi darbo-
jas, piemēram, arvien ar īpašu 
programmu atzīmē latviešu vēs-
tures lappusēs nozīmīgas die-
nas, šīm atcerēm parasti veltījot 
sestdienu pēcpusdienas. Tā kā 
Tau tas sēru diena 14. jūnijs 
šogad iekrita sestdienā, tad šī 
sakritība pamu dināja vanadžu 
priekšnieci Ma  riju Maher un 
jaunievēlēto kul tūras nozares 
vadītāju – apsvei camā kārtā no 
„jaunie ce ļotāju” vidus! – Valdi 
Čirksti ai  cināt tau tiešus sest -
dienas pēc pusdienā būt savējo 
vidū DV namā, lai ar sēru die-
nas noskaņai veltītu program-
mu pieminētu 1941. gada 14. jū -
nijā un 1949. ga  da 25. martā no 
dzimtenes mo  ku ceļos izsū tītos 
tūkstošu tūk stošus.

Šīs drūmās vēstures lappuses 
uzskatāmi dokumentētas Oku-
pā cijas mūzejā Rīgā. Šis mūzejs 
ir kā atvērta vēstures grāmata 
ik vienam ārzemju tūristam un 
Rīgas apmeklētājam. Bet vai šo 
grāmatu „lasa” arī vietējie un 
Latvijas skolu jaunatne, īpaši no 
citiem Latvijas novadiem? Ir 
ļoti būtiski, lai mūsu tautas 
vēsture, tieša un neviltota, no -
nāktu mūsu jaunatnes apziņā. 
Tādēļ Oku pā cijas mūzeja pa  spār-
nē ir nodi bi nāts īpašs fonds, 
kuŗa mērķis – sagādāt iespēju 
skolu jaunatnei no visas Latvijas 
nokļūt Rīgā un apmeklēt Oku-
pācijas mūzeju. Programmai 
dots nosaukums „Ceļa nauda uz 
mūzeju”. Ņujorkas Daugavas 
Vanagu lēmums bija atbalstīt šo 
programmu, konkrēti – lūdzot 
sēru dienas sarīkojumu ieejas 
ziedojumu (sākot ar $ 20) šīs 
programmas atbalstam; tika arī 
izziņots, ka ziedojumus var 
iesūtīt neklātienē.

Par laimi vai nelaimi 14. jūnijs 
Ņujorkā bija skaista, saulaina 
die  na, un līdz ar to nevarēja gai-
  dīt kuplu apmeklētāju skaitu, 
bet toties spožā saulīte ikvienā 
bija pamodinājusi dāsnu ziedo-
tāju, un savāktā summa pār-
sniedza $ 500. Vanadžu cēlais 

nodoms bija īstenojies slavē-
jami, un tikpat sla vējama īste-
nojās Piemiņas die  nai sagata-
votā programma. 

Programmas ievadījumam bi -
ja aicināta dzejniece Rita Gāle. 
Viņas dzeja bija no tautas cie-
šanām veltītā dzejoļu pūra. Īpaši 
saviļņoja rindas no dzejoļa „Si -
birijā dzimusī”: „Es biju lāse 
asins/ manas mātes mazajā 
augumā,/ kad no jūnija dārza to 
izrāva/ un aizveda ziemā.” Dzej-
nieces arvie nu patiesi iz  justās 
dzejas tikpat izjustie, klusinātie 
lasījumi radīja apcerīgu no  ska-
ņu, kuŗas pārdzī vojamā būtiski 
iekļāvās Līgas Balodes skandētā 
proza – izvilkumi no visiem 
pazīstamās rakstnieces Melā ni-
jas Vanagas per sonīgo Sibirijas 
pārdzīvojumu grā matas „Veļ-
upes krastā”. 

Fragments, kas apraksta bez-
palīdzīgo arestēto „iekāpšanu” 
iz  sūtāmo vagonā, Līgas Balodes 
klusināti saviļņojošā sniegumā 
pārtapa par it kā viņas pašas 
pār dzīvotā izmisuma atspo-
guļo ju mu. Vēl dzirdējām Egila 
Ramiņa Si  birijas izsūtījuma at  -
miņu fragmentus Valža Čirk-
stes lasījumā; viņš arī nolasīja 
Okupācijas mū  zeja idejas auto-
ra prof. Pauļa Lazdas uzrunu  
mūzeja 20 gadu pastāvēšanas 
svētkos (sākotnēji bija iecerēta 
viņa personiskā līdzdalība šajā 
sarīkojumā).

Programmas otro pusi aiz-
ņēma Mutvārdu vēstures pēt-
niecības asociācijas vadītājas 
Māras Zir nī   tes producēta un 
šaipusniekiem labi pazistamās 
filmrežisores Ma  rutas Jurjānes 
veidogta video fil ma „Rakstniece 
Melānija Vanaga”.

Septiņu Sibirijas izsūtījuma 
ne  cilvēcīgu atmiņu grāmatu 
autores (1905-1997) bērnību un 
skolas gadus redzam atspo gu-
ļotus pie  vilcīgās jaunības dienu 
fotogra fijās. Rakstniece vēl Lat-
vijas lab klājības gados paguvusi 
izstudēt jurisprudenci, ir jauna 
juriste un reizē aktīva žurnā-
liste, strādā kopā ar vīru Dau-
gavas Vēstneša redaktoru Dau -
gav pilī. Harmo nisko dzīvi pār-

šķeļ 1941. gads un sešpadsmit 
Sibirijas izsūtījumā pavadītie 
gadi. Kad 1957. gadā viņa at -
griežas Latvijā, viņai jau 42 gadi; 
viņa nav salauzta, bet garīgas 
vitālitātes pilna un ar visu sirdi 
nododas ne tik vien rakstnie-
cībai, bet arī plaši izvēr stam 
pētniecības darbam. Filmā va -
ram vienīgi apbrīnot sakrāto 
materiālu pārpilnos plauktus – 

kas notika Ņujorkas latviešu 
lute riskās draudzes Ziemeļu 
novada dāmu komitejas izkār-
tojumā 23. martā Jonkeros, gal-
venā patei cība pienākas idejas 
iniciātorei komponistei Dacei 
Aperānei, jo viņas ieskatā sarī-
kojumā pare dzētās Dzintras 
Gekas videofilmas „Bērnības 
zeme Sibirija” pirm izrādi pie-
nāktos apvienot ar 1949. gada 

1941. gada 14. jūnija naktī Gul-
benes stacijā, stāvot pie aizres-
totajiem vagoniem, kuŗos atra-
dās viņas apcietinātais vīrs – 
jauns Latvijas armijas virsnieks.

Vija Vētra nolasīja tautā iecie-
nīto Kārļa Skalbes veltījumu 
„Mocekļi”. Dzintras Gekas do -
ku  mentālā videofilma „Bērnī-
bas ze  me Sibirija” – līdzīgi  kā 
Sibirijas serijas iepriekšējās fil-

viņas dzimtas plašo pētījumu 
liecības, kā arī citu viņai tuvu 
tematu pētījumus. Rakstniece 
Anda Līce Melāniju Vanagu sa -
vulaik salīdzinājusi ar „veselu 
pētniecības institūtu ar vairā-
kām nodaļām”.

Vidofilma ir uzņemta Melā-
nijas Vanagas mūža beigu pos-
mā, un tajā redzam rakstnieci 
vitālu, garā možu, dzīvīgā un 
lietišķā stāstījumā, atbildot uz 
Māras Zirnītes vaicājumiem par 
viņas iecerēm un mūža vei-
kumiem. Laba daļa stāstījuma 
noris, rakstniecei staigājot pa 
dzimtenes ārēm, un rodas sa -
jūta, ka saskare ar Latvijas glez-
naino dabu viņu nepārtraukti 
uzlādē. Filmā ie  gū tais mudina 
secināt, ka cilvēka garīgums var 
zelt vienīgi har mo nijā ar Latvi-
jas dabas izlīdzināto skaistumu. 

Piemiņas dienas apmeklētāji 
jutās gandarīti kā par noskaņoto 
programmu, tā par pozitīvi īs -
tenojušos atbalstu Okupācijas 
mūzejam. Sekoja vanadžu sarū-
pētas bagātīgas pusdienas.

Sniedzot atskaiti par Tautas 
sēru dienas piemiņu 14. jūnijā, 
nedrīkstam atsevišķi nepiemi-
nēt otras sēru dienas – 25. marta 
– atceri, kas arī Ņujorkā tika 
at  zīmēta, vienīgi dažu kavēkļu 
dēļ netika savlaicīgi aprakstīta. 
Par ko sirsnīgi atvainojos! 

1949. gada 25. martā aiz-
vesto piemiņa un Dzintras 
Gekas vi  deo filmas „Bērnības 
zeme Si  birija” pirmizrāde 
Jonkeros

Par 25. marta upuŗu atceri, 

25. marta traģiskā no  tikuma 
piemiņu. Šajā sakarībā viņa bija 
sagatavojusi informā tīvu stās-
tījumu par šo necilvēcīgo izsū-
tīšanas akciju, kuŗas mērķis bija 
salauzt jebkuŗu latviešu na -
cionālā gara dzīvotspēju un lik-
vidēt lauku iedzīvotāju pre-
testību zemes piespiedu kollek-
tīvizācijai kolchozos. Apcieti-
nāja un uz Sibiriju izsūtīja ve -
selas ģimenes, nežēlojot ne zī -
daiņus un mazus bērnus, ne arī 
slimus un vecus cilvēkus. Un, 
protams, tūkstošiem darba spē-
jīgu vīriešu un sieviešu, tādējā -
di „vērienīgi” papildinot jau pa -
stāvošo plaši izvērsto vergu no -
metņu tīklu. Faktiem bagātā 
Daces Aperānes uzruna klau-
sītāju apziņā iegravēja gandrīz 
neap tveŗami lielus izsūtīto 
skaitļus: 1949. gada 25. martā 
no Baltijas valstīm kopumā 
izsūtīti 94 779 pieaugušie un 
bērni (28,6% bērnu līdz 16 gadu 
vecumam). Izsūtīto vidū vis vai-
rāk latviešu – 42 149, lietu vieši 
– 31 917, bet igauņi – 20713.

Piemiņas pēcpusdiena sākās 
apcerīgā noskaņā ar aizvesta-
jiem veltītu dzeju Daces Ape-
rānes klusinātā skandējumā. 
Noska ņo juma iedzīvināšanai 
citēšu dažas rindas no Zentas 
Liepas dzejoļa „Tundrā”: „Vien-
tuļu egles krustu/ Saltā ziemas 
salkumā plosa/Tundras puteņa 
vilki...” Bija ai  ci  nājums arī klau-
sītājiem piedalī ties ar dzejas 
lasījumiem. Šo rindu rakstītāja 
nolasīja divus Elzas Ķezberes 
dzejoļus, kas bija sacerēti tieši 

mas – aptveŗ izdzīvojušo Sibi-
rijas bērnu – ta  gad sirmgalvju 
– personīgu at  miņu stāstījumus 
savijumā ar filmētajām ainām, 
kuŗās varam vērot, kāda šī 
„bērnības zeme” izskatās šo -
dien. Tas ir ceļojums pa tālām 
atmiņu takām visumā paskumjā 
ainavā, tiekoties ar turienes 
cilvēkiem viņu mājokļos, vidē, 
kas var šķist kā pavisam cita 
pasaule. Sižets balstīts uz 
Tomskas un Krasnojarskas ap -
gabalu ap   ceļojumiem. Kā vien-
mēr, Dzin  tras Gekas vadītā 
ceļotāju grupa ietveŗ arī intere-
sentus, bet galvenā loma pie -
šķiŗta pašiem atmiņu stāstītā-
jiem – Rutai Ikauniecei, Maijai 
Krūmiņai, Jurim Vidiņam, De -
dzim Andrejam Broderam, Da -
cei Siliņai un Astrīdei Ruško. 
Braucienā piedalījusies arī 
rakst niece Gundega Repše, vē -
lēdamies izsekot bērnībā aiz -
vestās mātes Ilgas Dedzis takas. 
Viņa arī rū  pējusies par filmas 
tekstiem. Citēšu dažas rakstnie-
ces rindas: „Par lielāko noziegu-
mu gulagizācijas epopejā mana 
mamma Ilga uz  skatīja cilvēka 
novešanu lopa stāvoklī, kuŗam 
amputēta jebkāda garīga 
dziņa.” 

Vērtīgais sarīkojums rosināja 
nopietnām pārdomām un vēl-
reiz atgādināja, cik svarīgi ir ne   -
aiz mirst mūsu tautas vēstures 
drū mās lappuses.

Lai pateicība iniciātorei Da  cei 
Aperānei, režisorei Dzintrai 
Ge  kai un draudzes dāmām!

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Krievijas kultūras darbinieku 
„melnais saraksts” 

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs  pieņēmis lēmumu aiz-
 liegt „Krievijas imperiālisma un 
agresijas apoloģētiem ierasties 
Lat vijā uz smalkiem sarīko ju - 
m iem”. Par to ministrs paziņojis 
sa  vā twitter kontā, piebilstot, ka 
“saraksts sekos”. Ministra lē  mums 
saistīts ar pēdējo dienu notiku -
m iem Ukrainā, kur notriekta Ma -
    laizijas pasažieŗu lidmašīna, no  -
galinot 298 cilvēkus. Kaut arī vi -
sām Ukrainas territorijā notie -
ko šajā konfliktā iesaistītajām pu -
sēm vajadzētu maksimāli sa  dar-
bo ties, lai novērstu traģēdijas se  -
kas, no Krievijas puses vēlies pro   -
pagandas vilnis, dīvainas teo rijas, 
pārmetumi un destruktīva rī  cība. 

Intervijā Latvijas Radio Rinkē-
vičs pastāstīja, ka aizliegums ie -
braukt Latvijā trīs četriem Krie-
vijas kultūras darbiniekiem, kuŗi 
agresīvā formā attaisnojuši Kri -
mas aneksiju, skars mūzikas kon-
kursa  Jaunais  vilnis apmeklētā-
jus un būs signāls Krievijai, ka  
ES dalībvalsts Latvija neļaus iz -
mantot sarīkojumus savā terri to-
rijā Maskavas informātīvā kaŗa 
turpinājumam. Ir zināmi cilvēki, 
kuŗi jau kopš marta at  kārtoti ne 
vien attaisnojuši Kri mas anek-
siju, bet arī noniecinā juši Ukrai-
nu.  Ministrs norādīja, ka nevar 
aizliegt cilvēkiem paust kādu vie-
dokli, bet, ja daži neat šķiŗ pro-
pagandu no mākslas un kultū - 
ras brīvības, šādi cilvēki Lat  vijā 
nav vēlami, vismaz kādu lai ku. Ja 
kāda no šīm personām jau atro-
das Latvijā, tai dos laiku – dažas 
dienas, lai tā  atstātu valsti.

Pēc Ārlietu ministrijas  sniegtās 
informācijas, ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs  liedzis Latvijā ie  -
ceļot trīs plaši pazīstamiem Krie-
vijas dziedātājiem - Oļegam Gaz-
manovam, Josifam Kobzonam 
un Allai Perfilovai, kuŗa pazīsta-
ma ar skatuves vārdu Valerija. 
Kobzons Latvijas “melnajā sa  -
rakstā” nonācis jau otro reizi.

***
Krievijas Ārlietu ministrija 

izsauc uz pārrunām 
Latvijas vēstnieci

Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas 
lēmuma aizliegt valstī iebraukt 
trim pazīstamiem Krievijas es - 
t rā des māksliniekiem Krievijas 

Ār lietu ministrija 21. jūlijā uz pār-
runām izsaukusi Latvijas vēstnieci 
Krievijā Astru Kurmi sniegt pa -
skaidrojumus sakarā ar Krievijas 
mākslinieku iekļaušanu “melnajā 
sarakstā”.

***
ASV vēstnieks Pekala 

atvadās no Latvijas
Atvadu vizītē pie Valsts prezi-

denta bija ieradies ASV vēstnieks 
Latvijā Marks Pekala (attēlā). 

Netiek atklāti iemesli, kāpēc 
notiek vēstnieka nomaiņa tikai 

pēc nepilniem diviem gadiem 
šajā amatā. Pagaidām vēl nav arī 
zināms, kas būs jaunais ASV 
vēstnieks Latvijā.

Marks Pekala ir karjēras diplo-
māts un Latvijā ieradās pirms 
ne   pilniem diviem gadiem. Viņš 
tika akreditēts triju gadu termi-
ņam. Diplomātiskā kārtība pa -
redz, ka viņam šeit vēstnieka 
amatā būtu jāstrādā vēl gads. To -
mēr arī iepriekš ASV vēstnieki 
mainījušies, nesagaidot termiņa 
beigas. Pēc atgriešanās Vašingto-
nā Marks Pekala  turpināšot dar-
bu Valsts departamentā jauno 
diplomātu un valsts adminis - 
t rātīvā aparāta ierēdņu apmācībā.

***
Notriec Malaizijas 

pasažieŗu lidmašīnu
Virs prokrieviski noskaņoto 

separātistu kontrolētā reģiona 
Ukrainas austrumos 17. jūlijā 
tika  notriekta Malaysia Airlines 
pasažieŗu lidmašīna, kas no Am -
sterdamas devās uz Kualalum-
puru. Visi lidmašīnas pasažieŗi 
un ekipāža, kopumā  298 cilvēki, 
gāja bojā. Starp bojāgājušajiem 
pasažieŗiem bijuši 192 Nīderlan-
des pilsoņi, 44 malaizieši, tostarp 
visi 15 apkalpes locekļi, 27 aus - 
t rālieši, 12 indonēzieši, 10 briti, 4 
vācieši, 4 beļģi, 3 filipīnieši un pa 
vienam Kanadas un Jaunzēlan-
des pilsonim. Ārlietu ministrijas  
rīcībā nav ziņu, vai virs Ukrainas 
notriektajā lidmašīnā bijuši arī 
Latvijas pavalstnieki.

Ukrainas Drošības dienestam 
(UDD) izdevies  precīzi noskai d-
rot  vietu (attēlā), no kuŗas tiku - 
si izšauta BUK sistēmas raķete,  
kas notrieca Malaizijas lidmašī-
nu, - tā palaista no kaujinieku 
kontrolētās Sņižnes rajona. Raķe-
ti palaidušas Krievijas militār per-
sonas, bet pavēli šaut devis viens 
no krievu algotņu bandu vado-
ņiem – Igors Bezļers, kas pazīs-
tams ar palamu „Bes” („Sātans”). 
Starptautiskie speciālisti sākuši 
katastrofas izmeklēšanu.

*
Ar liktenīgo  lidojumu ceļā no 

Nīderlandes uz Pasaules AIDS 
konferenci Melburnā devās vai -
rāk nekā simt pētnieku un medi-
cīnas darbinieku, kuŗi savu mūžu 
ziedojuši AIDS izpētei. Tie bija 
vieni no pasaules vadošajiem 
ekspertiem AIDS jomā. Viņu vi -
dū bija arī viens no izcilākajiem  
šī gadsimta prātiem - Amster da-
mas universitātes zinātnieks Jups 
Lange, kas radījis zāles HIV po -

zitīvām grūtniecēm. Doktora 
Lan ges mūža darbs bija AIDS iz -
pēte. Viņa darba rezultātā radītas 
zāles HIV pozitīvām topošajām 
māmiņām, lai viņas dzemdībās 
neinficētu savus mazuļus. Lange 
uz konferenci devās kopā ar sie-
vu Žaklīnu, kas arī darbojās HIV 
izpētes jomā

 ***
Ukrainas prezidents pateicas 

Latvijai par ātru ES Asociācijas 
līguma ratifikāciju

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs kopā ar Islandes ārlie -
tu ministru Gunaru Bragi Svein-
sonu un Polijas ārlietu ministru 
Radoslavu Sikorski tikās ar Uk -
rai nas prezidentu Petro Poro-
šenko  un ārlietu ministru Pavlo 
Kļimkinu. Visu trīs valstu ārlietu 
ministri izteica atbalstu Ukrai -
nas prezidenta centieniem atjau-
not mieru un stabilitāti Ukrainas 
austrumos. Ministri uzsvēra at -
balstu valsts virzībai pa turpmā-
ku reformu un eirointegrācijas 
ceļu, kuŗā milzīga nozīme būs ES 
un Ukrainas Asociācijas līguma 
ieviešanai.

Ukrainas prezidents izteica 
Lat vijai sirsnīgu pateicību par 
ātru ES Asociācijas līguma rati -
fikāciju Saeimā jau šā gada 14. 
jū lijā. “Šīs ir kritiskas un no  zī-
mīgas dienas Ukrainas vēsturē, 
un tieši šajā brīdī mēs augsti no -
vērtējam Ukrainas draugu at -
bals tu un solidāritāti,” sacīja P. Po -
ro šenko. 

***
Ārlietu ministrijas valsts 

sekretārs tiekas ar 
Krievijas vēstnieku Latvijā

Saistībā ar Malaizijas aviosa-
biedrības s lidmašīnas notriekša-
nu virs Ukrainas territorijas  17.
jū   lijā pēc Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas valsts sekretā-
ra Andreja Pildegoviča iniciātī -
vas uz tikšanos Ārlietu ministrijā 
tika uzaicināts Krievijas Federā-
cijas vēstnieks Latvijas Republikā 
Aleksandrs Vešņakovs. 

Aleksandrs Vešņakovs

Sarunas laikā valsts sekretārs 
stingri nosodīja notikušo vardar-
bības aktu un aicināja Krieviju 
atbalstīt notikušā starptautisku, 
neatkarīgu izmeklēšanu. Pilde go-
vičs pauda pārliecību, ka vainīgās 

personas izmeklēšanas gaitā tiks 
atklātas un sodītas. Valsts sekre-
tārs īpaši uzsvēra nepieciešamī -
bu pārtraukt ieroču un kaujinie-
ku plūsmu pāri Ukrainas-Krie-
vijas robežai un aicināja Krieviju 
sākt konkrētu rīcību šajā vir-
zienā.

Latvija izsaka neapmierinātību 
ar to, ka tiek traucēta traģēdijas 
izmeklēšana. Krievijai ir jāsaprot 
situācijas svarīgums, kritiskums 
un sava loma šajā situācijā, sacīja 
Pildegovičs, uzsveŗot, ka Ukrai-
nas separātistu apbruņošana nav 
pieņemama.

Līdz ar minēto notikumu, Pil-
degovičs piebilda, situācija no 
Uk rainas krizes ir kļuvusi par 
pasaules krizi, tāpēc mūsu valsts 
aicina Krieviju nodrošināt savas 
robežas kontroli, lai separātisti 
ne  varētu iekļūt Ukrainas terri-
torijā, kā arī brīvi pārvietoties no 
vienas valsts uz otru valsti.

***
Nosauktas desmit mūsdienu 
Latvijas izcilākās personības
Latvijas Institūts sabiedrības 

sa  darbībā ar televīzijas kanāli 
History aptaujā noskaidrojis Lat-
vijas mūsdienu desmit izcilākās 
personības. Balsot aptaujā “Ku  -
ŗas ir Latvijas mūsdienu izcilā -
kās personības, kas veido nākot-
nes vēsturi?” ikviens interesents 
varēja līdz 13. jūlijam, izvēloties 
savu favorītu starp 100 preten-
dentiem.  

Par mūsdienu izcilākajām per-
sonībām atzīts komponists Rai -
m  onds Pauls, gleznotāja Džem-
ma Skulme, dzejniece Māra Zā  -
līte, akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga, teātŗa režisors Alvis Her-
manis, režisors Jānis Streičs, 
dzej  nieks Jānis Peters, hokeja 
vārtsargs Artūrs Irbe, kā arī me   -
cenāti Boriss un Ināra Teterevi.  

Lai izceltu pozitīvo mūsu val - 
s tī, rīkotāji  izveidojuši 100 Latvi-
jas mūsdienu izcilāko personību 

sarakstu, ievērojot  viņu reputā-
ciju, devumu tautsaimniecības 
izaugsmē, konkrētas nozares iz  -
veidē vai attīstībā, innovāciju ie -
viešanā un Latvijas tēla pozitīvas 
pazīstamības veidošanā.

***
Koalicija Satversmes tiesneša 

amatam virzīs pašreizējo 
ECT tiesnesi Inetu Ziemeli
Valdību veidojošo partiju koa-

licija Satversmes tiesneša (ST) 
amatam nolēmusi izvirzīt paš  rei-
zējo Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(ECT) tiesnesi Inetu Ziemeli (at -
tēlā).

Par to 21. jūlijā pēc koalicijas 
pa  domes sēdes žurnālistus in  for-
mēja Ministru prezidente Laim-
dota Straujuma. Saeimas depu -  
tā ti līdz 1. augustam varēs izvir zīt 
kandidātus Satversmes tiesas  
ties neša amatam. Tas nepiecie-
šams, jo līdz ar Augstākās ties -     
as Krimināllietu departamenta 
no  tiesājošo spriedumu Vineta 
Muiž niece ir zaudējusi  ST tie - 
s  neša amatu. Muižniece atzīta 
par vainīgu un sodīta par to, ka 
viņa, būdama valsts amatperso-
na, vilto jusi  dokumentu.  Zieme-
les man dāts ECT beidzas 2015. 
gada 31. oktobrī.

***
Balso par Baltijas ceļa 
25. gadadienas saukli!

Šogad aprit 25 gadi, kopš Lie-
tuvas, Latvijas un Igaunijas iedzī-
votāji sadevās rokās, vairāk nekā 
miljonu cilvēku vienojot ķēdē, 
kas visā pasaulē kļuvusi par sim-
bolu centieniem pēc brīvības un 
neatkarības. 

Petro Porošenko un Edgars 
Rinkēvičs

Astra Kurme

S P I L G T S  C I T Ā T S

Plašu interviju Latvijas Avīzē  sniedzis Na  cionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) radio nozaŗes kurātors, 
žurnālists Dainis Mjartāns. Viņš runā par plašsaziņas līdzekļu 
polītikas problēmām. Mūsu lasītājiem ieskatam neliels citāts.   

Nerēgulēta brīvā tirgus un līdzšinējās plaš -
saziņas līdzekļu polītikas ietekmē Latvijā      

ir izveidojušās divas atšķirīgas informā cijas 
telpas – gan lingvistiskā un ģeopolī  tiskā, 
gan žurnālistikas tradiciju un kul   tū ras 
ziņā. Lemjot par programmu aprai des 
aptveršanas zo  nu palielināšanu na   cio nā -

lajiem vai reģionālajiem elektronis ka  jiem 
plašsa ziņas līdzekļiem, šobrīd NEPLP vēr tē 

tikai tos pieteikumus, kuŗu veidotajā prog ram mā 
vismaz 60% raidlaika ir latviešu valodā.

Ja runājam par turpmākām pārmaiņām nozares rēgulējumā, 
jāmin arī nodoms izskaust tā sauktās slēptās retranslācijas radio-
staciju ēterā. Paredzēts noteikt, ka Latvijā veidotam radio program-
mas saturam jābūt vismaz 80% no kopējā raidlaika. Citu Elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu programmu iekļaušana programmā būs 
jāpielīdzina retranslācijai. Tāpat būs pienākums savā programmā 
pieteikt un atteikt retranslāciju vai citu raidorganizāciju un produ-
centu grupu veidotus raidījumus. Šīs nostādnes NEPLP vēlas pa -
nākt ar EPL likuma grozījumiem. Tātad padomes ieskatā ēterā 
jāskan pašmāju veidotam saturam. Ar nozares pārstāvjiem esmu 
uzsācis diskusiju par iespēju pāriet uz reklāmu tikai valsts valodā.  

Ēterā jāskan pašmāju 
veidotam saturam
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(Turpināts no 9. lpp.)

“Europe and rose glases” //zīmējums: Zemgus Zaharāns

Valdis Bušs bija vecākais aktīvi 
strādājošais gleznotājs Latvijā. 
Viņš bija ļoti spēcīga, patstāvīga 
un spilgta personība Latvijas 
mākslā, kā arī sabiedrībā. Galve-
nā tema mākslinieka darbos ir 
Latvijas daba, noskaņa, mirkļa 
emocionālais tvērums.  

***
Piemin tautu draudzību

Pieminot Baltijas ceļa akciju  
un sagaidot tās 25. gadadienu, 
Aivars Noviks-Grasis uzvilcis 
sporta kurpes, uzmetis somu ple-
cos un devies ceļā. Viņš iziet to 
pašu ceļu, pa kuŗu 1989. gada 23. 
augustā cilvēki izveidoja dzīvo 
ķēdi - no Viļņas caur Rīgu līdz 
Tallinai. Baltijas ceļa akcija sim-
bolizēja triju Baltijas valstu pro-
testu pret Molotova-Ribentropa 
paktu un latviešu, lietuviešu un 
igauņu alkas pēc neatkarības.

Aivara mērķis ir 15 dienās iziet 
šo maršrutu, dienā veicot aptu-
veni 40 – 50 kilometrus, ceļā pa -
vadot 10–12 stundas. Kopējais 
maršruta gaŗums varētu būt ap -
mēram 700 km. Aivara Novika-
Graša maratons pa Baltijas ceļu 
sākās 14. jūlijā ap pulksten se -
šiem no rītā Viļņā, Ģedimina 
laukumā. Rīgā Aivars ieradās  19. 
jūlijā, gājiens beigsies 28. jūlijā 
Tallinā.

***
Pērn no  Latvijas aizbraukuši  

22 600 iedzīvotāju
Pēc Centrālās statistikas pār-

valdes (CSP) jaunākajiem datiem, 
starptautiskās ilgtermiņa mig rā-
cijas apstākļos  Latvijas iedzī vo-
tāju skaits 2013. gadā samazinā-
jies par 14 300 jeb 0,7%, kas ir par 
2400 vairāk nekā 2012.gadā, kad 
iedzīvotāju skaits starptautiskās 
ilgtermiņa migrācijas rezultātā 
samazinājās par 11 900 jeb 0,6%. 
Laika posmā no 2000. līdz 2013. 
gadam no Latvijas emigrācijā de -
vušies un nav atgriezušies apmē-
ram 259 000 cilvēku, bet 2013.ga -
dā no Latvijas izbrauca 22 561 cil-
vēks, kas ir par 2600 mazāk nekā 
2012.gadā, bet uz pastāvīgu dzīvi 
Latvijā ieradās 8299 cilvēki, kas ir 
par 5000 mazāk nekā 2012. gadā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

jektu. Rūpējamies par medicī - 
nas nozares līdzekļu lietderīgu 
izlietošanu,” stāstīja Bechmane.

LNT raidījumā 900 sekundes 
22. jūlijā Bechmane telefonin-
tervijā paziņoja, ka ir atteikusies 
kļūt par veselības ministri un     
ka lēmums ir saistīts ar īso laiku, 
uz kuŗu ministra  amats tiek pie-
dāvāts, jo tad viņai nāktos pār-
traukt savu līdzšinējo darbību.

Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma  nolēmusi  līdz rude -
nī gaidāmajām Saeimas vēlēša -
nām Veselības ministrijas  vadī-
tā ju vairs aktīvi nemeklēt.

***
Rīgā viesojas pasaulslavenais 
pāris – Pļisecka un Ščedrins
Rīgas – Eiropas kultūras galvas-

 pilsētas sarīkojumu programmā 
spilgts notikums 17. jūlija vakarā 
bija pasaulslavenā krievu kom-
ponista Rodiona Ščedrina operas 
“Apburtais ceļinieks” Sanktpēter-
burgas Marijas teātŗa viesizrāde. 
2008.gadā šī opera saņēma divas 
Zelta Maskas prēmijas – par la -
bāko komponista un labāko so -
listes darbu. Operu diriģēja izci-
lais diriģents Valerijs Gergijevs. 
No klausīties sava skaņdarba 
pirm atskaņojumu Latvijā  bija 
ieradies arī pats komponists un 
viņa dzīvesbiedre un mūza – le -
ģendārā prīmabalerīna Maija Pļi-
secka. kuŗu ar Rīgu saista īpašas 
atmiņas. Pļisecka Rīgā pirkusi 
skaistas mantas no pirmskaŗa  
laikiem – īstas Rīgas tasītes, ļoti 
skaistus auskarus, kuŗus valkā-
jusi, piedaloties filmā „Anna Ka -
reņina”. Rodionam Ščedrinam 
Rīgā notikuši pirmie autorkon-
certi un izveidojusies sadarbība 
ar daudziem šejienes mūziķiem.

***
Rīgā apskatāmas Ravennas 
vēsturisko mozaīku kopijas
Sadarbībā ar Ravennas pilsē -

tas pašvaldību Rīgā, Gaismas     
pilī, atklāta izstāde - seno mozaīku 
ko    piju kollekcija, kas radusies   
20. gadsimta vidū.  Ekspozīcija 
Rīgā skatāma līdz 30. augustam. 

Sakrālo būvju mozaīkas ļauj ie -
raudzīt tās  tuvplānā un atklāj to 
izgatavošanas metodi. Katrs no 
krāsainajiem stikliņiem un ak -
mentiņiem izvietots savā leņķī, 
lai to virsmas dažādi lauztu sau-
les starus un mozaīka pēc iespējas 
izteiksmīgāk spēlētos ar gaismu.

***
Taškentā atklāj latviešu 

gleznotāja Valda Buša izstādi 
“Ainavas”

24. jūlijā Taškentā, Uzbekistā-
nā, vienā no augstākā prestiža iz  -
stāžu zālēm -  “Fotografijas nams”  
atklāj  latviešu gleznotāja Valda 
Buša darbu izstādi “Ainavas”. 
Iepriekš izstāde bija skatāma 
Samarkandas pilsētas vēsturiskā 
Registānas kompleksa Ulugbeka 
medreses lielajā zālē. Izstāde būs 
pieejama apmeklētājiem līdz 10. 
augustam.  

nām. Partijas „lokomotīves” Rīgā 
būs  Edgars Rinkēvičs, Vidzemē – 
Laimdota Straujuma, Kurzemē – 
Solvita Āboltiņa, Latgalē - Anrijs 
Matīss, Zemgalē - Jānis Reirs. 
Kopumā vēlēšanām pieteikti seši 
ministri, 24 Saeimas deputāti, 16 
sadarbības partneŗi, piecu pilsētu 
galvas.

***
Sandis Ozoliņš nestartēs 

Saeimas vēlēšanās no 
Repšes partijas saraksta

Leģendārais hokejists Sandis 
Ozoliņš maija beigās tiešraides  
intervijā LTV raidījumā „Viens 
pret vienu” paziņoja par savas 
profesionālās karjēras beigām   
un atklāja, ka iesaistījies polītikā – 
partijā Latvijas attīstībai – un 
startēs Saeimas vēlēšanās. Tagad 
kļuvis zināms, ka viņš tomēr ne  -
kandidēs. Plašaziņas līdzek ļiem 
Sandis sniedzis paziņojumu: 
„Esot pilnīgi atklāts pret sevi, es 
sapratu, ka šobrīd nevaru piln-
vērtīgi darboties polītikā un uz -
ņemties atbildību par saviem lē -
mumiem. Tāpēc nolēmu vēlēša-
nās nekandidēt. Es pievērsīšos 
uzņēmējdarbības sfairas izziņai, 
tam, kā reālitātē strādā uzņēmēji 
Latvijā, lai vēlāk nāktu klajā ar 
savu redzējumu, kā uzlabot si  tuā-
ciju šajā jomā: kas aizkavē  vēla-
mo izaugsmi, vēlamo attīstību, 
kādi šķēršļi ir uzņēmējdarbībai 
no valsts puses.” Lēmums nekan-
didēt Saeimas vēlēšanās esot 
viegli saprotams: daudzi sabied-
rībā populāri cilvēki, kuŗi savu-
laik kandidējuši vēlēšanās, pēc 
Ozoliņa sākotnējā paziņojuma 
pēkšņi nākuši klajā ar atklās- 
mēm par savu vilšanos un izman-
totības izjūtu.

Intervijā LTV raidījumam Rīta 
Panorāma Ozoliņš stāstīja, ka  ie -
saistījies biedrībā „Latvijas attīs-
tībai”, lai gūtu pieredzi. Pagai -
dām viņš turpināšot sabiedrisko 
darbu, lai šo pieredzi vairotu. 
Ozoliņš plānojot tikties ar cilvē-
kiem, „izzināt patiesas lietas”, kas 
cilvēkus satrauc, un izprast, kā 
meklēt optimālus risinājums. 
Ho  kejists atzina, ka pilnvērtīgai 
darbībai polītikā viņam pietrūk-
stot izglītības, ko viņš  tagad cen-
šas iegūt, kā arī visa plašā lauka 
apzināšanas – „cik viena joma 
ietekmē citu”.  

***
Baumanis atsakās, uzrunā 
Bechmani, arī viņa atsakās
 Rīgas Stradiņa universitātes 

attīstības prorektors Toms Bau -
manis atteicies no piedāvājuma 
kļūt par veselības ministru. Mi -
nistru prezidente Laimdota Strau-
juma turpināja sarunas ar ie  spē-
jamiem veselības ministra amata 
kandidātiem. 

Vakantajam veselības minis- 
tra amatam Straujuma  uzrunāja 
Latvijas Veselības ekonomikas 
asociācijas (LVEA) vadītāju Dai-
gu Bechmani. Viņa piedāvājumu 
saņēmusi 18. jūlijā, un  atbilde 
esot jādod nākamo dienu laikā. 
Vaicāta, kāpēc tieši viņa ir uz -
runāta veselības ministra ama-
tam, Bechmane atklāja, ka viņas 
vadītā asociācija esot diezgan 
aktīva. “Daudz darām, lai vese  - 
lī bas nozares sistēmu padarītu 
efektīvāku. Esam rosinājuši iz -
veidot arī kvalitātes balvas pro-

arī tika dalītas lentes Ukrainas 
karoga krāsās. Plakātos bija rak-
stīts:  „Apturēt Krievijas agresoru, 
rokas nost no Ukrainas!” Protesta 
organizātori skaļrunī uzrunāja 
klātesošos un pieprasīja, lai Krie-
vija pārtrauc slepkavošanu. Viņi 
izteica arī aicinājumu pieminēt 
aviokatastrofā bojāgājušos.

 ***
Saskaņas Ministru prezidenta  
amata kandidāts būs Ušakovs
Partijas Saskaņa dome nolē-

mu si, ka šī polītiskā spēka Mi  -
nistru prezidenta amata kandi-
dāts 12. Saeimas vēlēšanās būs 
Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs 
(attēlā). Starp iespējamiem ama-

ta kandidātiem bija arī Saeimas 
deputāti Jānis Urbanovičs un An -
drejs Elksniņš. Divas trešdaļas 
reģionālo organizāciju esot at -
bal  stījušas Ušakovu. Urbanovičs  
do   mes sēdē sacīja, ka Ušakova 
izvirzīšana nav priekšvēlēšanu 
gājiens, tas ir pa īstam, turklāt Sa -
skaņai esot izredzes ne tikai iz -
virzīt savu kandidātu Ministru 
prezidenta amatam, bet arī vadīt 
valdību. Nevarot atrisināt visas 
rīdzinieku problēmas, ja vada 
Lat vijas tautas intereses ignorē-
tāja valdība.

***
Vienotības līdeŗi 

Saeimas vēlēšanās
Valdošā partija Vienotība val-

des un domes sēdē apstiprinājusi 
savus kandidātus Saeimas vēlē ša-

Valsts kanceleja un Ārlietu mi -
nistrija aicināja ikvie  nu nobal - 
sot par pašaprāt labāko Baltijas 
ceļa 25. gadadienas nori šu sauk -
li. Balsojums notika so  ciālu tīklu 
aptauju vietnē Twtpoll: http://
twtpoll.com/BC25_sauklis.

Balsojumam izvirzīti trīs no 
gandrīz pussimta iedzīvotāju ie -
sūtītajiem 21 autora priekšli -
kum  iem: 1. “Caurvijot tautas un 
likteņus”; 2. “Baltijas ceļš - brī  vī-
bas ceļš”; 3; “Brīvība ir kopīga”. 
Balsojums par labāko Baltijas 
ceļa 25. gadadienas norišu  saukli 
notika līdz  23.jūlijam.

Valsts kanceleja un Ārlietu mi -
nistrija pateicas visu iesūtīto ide-
ju autoriem! Labākā saukļa au -
toru pirmdien, 28. jūlijā, ap  bal-
vos Ministru prezidente Laim-
dota Straujuma un ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs. Trīs no -
beiguma balsojumam izvirzītos 
saukļus izvērtēja un izvēlējās par 
Baltijas ceļa 25. gadadienas no -
rišu organizēšanu atbildīgās dar-
ba grupas pārstāvji - ministrijas, 
pašvaldības, mūzeji, bibliotēkas, 
skolas u.c.

***
Protesta akcija 

pie Krievijas vēstniecības 

Pie Krievijas vēstniecības Rīgā 
notika protesta akcija (attēlā) pret 
Krievijas iejaukšanos Ukrainas 
iekšējos jautājumos.

Protestā bija redzami vairāki 
Ukrainas un Latvijas karogi, kā 
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KĀRLIS STREIPS

FRANKS GORDONS
Tātad ar 69 balsīm pret 28 Sa -

eima Latvijas Republikas Satver-
smi papildinājusi ar preambulu, 
kuŗā teikts, ka “Latvijas valsts      
ir izveidota, apvienojot latviešu 
vēs  turiskās zemes (..), lai garan  -
t ētu latviešu nācijas, tās valodas 
un kultūras pastāvēšanu un at  -
tīstību cauri gadsimtiem, nodro-
šinātu Latvijas tautas un ikviena 
brīvību un sekmētu labklājību”.

Kas te slikts, kas te peļams? Vā -
cijas konstitūcijas (Grund ge  s  etz) 
preambula sākas ar vārd iem “Das 
Deutsche Volk” - vācu tauta, nevis 
Vācijas tauta. Pie  me tināsim, ka 
Vācija ir ļoti tole ranta valsts, kuŗā 
dzīvo divi miljoni turku. Fran   -
cijas konstitūci jas preambula sā -
kas ar vārdiem “Le peuple français” - 
franču tau ta, nevis Francijas tau -
ta. Pieme tināsim, ka arī Francija   
ir toleranta valsts, kuŗā dzīvo pieci 
miljoni islāmticīgo.

Tautai sava valsts
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

1922. gadā, kad stājās spēkā 
Latvijas Republikas Satversme, 
latviešu īpatsvars bija ap 75%, 
ceļ vežos par tālaika Latviju bija 
teikts, ka tās valoda ir latviešu 
valoda, “bet daudzi prot arī vā -
ciski un krieviski”. Tagad, jau 
ce turtdaļgadsimtu pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas, lat vie-
šu īpatsvars ir tikai kādi 60% un 
latviešu nācijai demografiski 
pretim stāv t.s. krievvalodīgie - 
nez kāda “lingvistiska kopiena”, 
kuŗas īpatsvars joprojām ir ap -
mēram 40%, un diemžēl ceļvežos 
par mūsdienu Latviju lasām, ka 
tā ir zeme, “kuŗā runā latviski un 
krieviski”. Ārzemnieki šādu tei-
kumu saprot kā konstatējumu, 
ka Latvija ir divkopienu valsts, 
kuŗā mājo divas nācijas.

Šāda uztvere apdraud latviešu 
tautas izredzes izdzīvot “cauri 
gadsimtiem” kā nācijai, kas šai 

zemei devusi vārdu un šo valsti 
1918. gada 18. novembrī dibi-
nājusi, balstoties uz neatņema-
mām pašnoteikšanās tiesībām. 
Tāpēc ir vajadzīga preambula! 

Portālā www.delfi.lv Saeimas 
deputāte Ingūna Rībena pauž 
sašutumu par naida izvirdumu, 
ko pret Satversmes preambulu 
atļāvies žurnāla Rīgas Laiks gal-
venais redaktors Uldis Tīrons, 
runādams LNT „Dombura stu-
dijā” (un arī žurnālā Subbota - 
F.G.). Man elitārais mēnešraksts 
Rīgas Laiks ļoti patīk, un es cie -
nu un pat apbrīnoju Uldi Tīro -
nu kā spilgtu, apdāvinātu žur - 
nā listu, kuŗa vadītais žurnāls ie -
man tojis atzinību pasaulē. Taču, 
tāpat kā Ingūnu Rībenu, mani 
nepatīkami pārsteidz Ulža Tī -
rona spriedums, ka preambu -     
la esot “katastrofa”, ka “latviešu 
iden titāte” esot “šaušalīgs termins” 

un ka “latviešu dzīvesziņa” esot 
“velns zinkas”. Kas Uldim Tīro-
nam lēcies? Atzīstos, ka es, ja 
būtu latvietis, laikam būtu diev-
turis: dainas ir brīnišķīgs tautas 
mantojums, folkloras saistība ar 
dabu ir apbrīnojama, ko atzi -
nusi “pati UNESCO”.

Būdams žīds/ebrējs/jūds, es 
kopā ar Ingūnu Rībenu esmu 
neizpratnē par to, ka “preambu-
las teksts apvainojot Ulža Tīro -
na ebrēju un krievu draugus”. 
Par krievvalodīgo “lingvistisko 
kopienu” es raksta sākumā iztei-
cos, bet attiecībā uz maniem tau-
tiešiem un viņu neatkarīgo valsti 
Tuvajos Austrumos Ingūna Rī  -
bena pamatoti citē Izraēlas Ne -
atkarības deklarāciju, kuŗā teikts: 
“Tās ir dabiskas ebrēju tautas,     
kā arī jebkuŗras citas tautas tie-
sības - būt sava likteņa noteicējai 
savā suverēnā valstī.” Kāpēc tas, 

kas Izraēlas dibinātājiem ir paš-
saprotams, kļūst “apvainojošs” 
Tīrona ebrēju draugiem, ja lī -
dzīgu stāju pauž latvieši Latvijā?

Izraēlas premjērministrs Ben-
jamins Netanjahu prasa, lai Pale s - 
tīnas pašpārvaldes prezidents 
Machmuds Abass atzīst Izraēlu 
kā Jewish State, taču Abass tam 
pretojas, un tagad ASV Valsts 
sek retārs Kerijs ierosina kom-
pro misa formulu: Izraēla ir the 
nation-state of the Jewish people, 
t.i., ebrēju tautas nacionāla vals ts. 
Un vai tiešām Uldim Tīronam     
ir iebildumi pret Satversmes 
pream bulā pausto aksiomu, ka 
Latvija ir latviešu tautas nacio-
nālā valsts?

Beigās gribu atgādināt, ka pre-
ambulas iniciātors un tās teksta 
autors Egils Levits no tēva puses 
ir tās pašas izcelsmes kā Zigfrīds 
Anna Meierovics...

Gandrīz 300 cilvēku, tostarp 
gru  pa speciālistu HIV/AIDS jo  -
mā, nu ir miruši. Lasītāji jau no  -
teikti zina, ka šie cilvēki lidoja   
no Amsterdamas uz Kualalum-
puru Malaizijā un virs Ukrainas 
dienvidaustrumiem lidmašīnai 
trā pīja raķete un dzīvību zaudēja 
visi tās pasažieŗi un apkalpe.

Ko mēs par notikušo zinām 
konkrēti? Nepārprotami ir  skaidrs, 
ka iepriekšējo nedēļu un mēne   -
šu laikā Krievijas Federācijas 
spēki ir apmācījuši Ukrainas tā 
dēvētos separātistus ļoti smagu 
pretgaisa ieroču izmantošanā. 
Tū  līt pēc traģēdijas separātisti 
tai snojās – mēs ne, mums tādu 
ie  roču nav, mēs nevarējām iz  -
šaut raķeti. Viņiem piebalsoja 
oficiālā Krievija ar tādu pašu 
attieksmi – nē, nē, mēs tie nebi-
jām, acīmredzot vainīga ir Uk -
rai na. Starp citu, kādā Krievijas 
plašsaziņas līdzeklī parādījās pa -
galam absurdā “teorija”,  ka vai -
nīgie bijuši ne vien Ukrainas mi -
 li   tārie spēki, kas notrieca lidma-
šīnu, patiesībā viņu mērķis bijis 
notriekt citu lidmašīnu, kuŗā 
lidojis Krievijas prezidents Vla-
di mirs Putins un kuŗa attiecīgo 
territoriju šķērsojusi mazliet vē  -
lāk. Lai nu kā, ir pilnīgi skaidrs, 
ka separātisti melo. Pirmkārt, 
pirms kāda laiciņa viņi okupēja 
Ukrainas militāro bazi un tūdaļ 
publiski izlielījās, ka viņiem iz -
de vies sagrābt tieši tādu raķešu 
sistēmu, kāda acīmredzot  izman-
tota Malaizijas aviosabiedrības 
lidmašīnas notriekšanā. Otr kārt, 
tikai dažas dienas pirms notiku-
šā separātisti notrieca Ukrainas 
transporta lidmašīnu, kas lidoja 
krietni augstāk, nekā to būtu ie  -
spējams notriekt ar viņiem pie-
eja  mām raķešu sistēmām. Tātad 
ir skaidrs, ka separātistu rīcībā bi -
jušas raķetes, kas varēja no triekt 

Kaŗa noziegums
lidmašīnu, kuŗa lidoja vairāk ne -
kā desmit kilometru augstu mā.

Ukrainas rīcībā esot audioie-
raksts, kuŗā kāda Krievijas mili-
tārpersona un kāds separātists 
apspriež notikušo, vispirms do -
mājot, ka notriekta kaŗa lidma-
šīna, un tad attopoties, ka patie-
sībā tā bijusi pasažieŗu lidmašī-
na. Iespējams, lasītāji  šo ierakstu 
ir dzirdējuši. Ukrainas televīzijā 
pirms pāris dienām demonstrēja 
skatu, kuŗā it kā attiecīgā BUK 
raķešu sistēma tiek vesta prom 
no notikuma vietas Krievijas vir-
zienā. Abos gadījumos nevienam 
Rietumu žurnālistam vismaz pa -
gaidām nav izdevies atrast aplie-
cinājumu, ka minētā saruna tie-
šām notikusi, un ka pārraidītajā 
skatā tiešām bijusi redzama     
BUK tipa raķete. Ir pilnīgi un 
nepārprotami skaidrs, ka Ukrai-
nas separātisti par notikušo ir 
visaugstākajā mērā nosodāmi. 

Nākamajā dienā pēc traģēdijas 
Ukrainas aviokatastrofu speciā-
listi ieradās notikuma vietā, lai 
veiktu izmeklēšanu, bet tajā pa -
šā vakarā separātisti pavēlēja  vi -
ņiem aiziet un attiecīgajā poli-
gonā atgriezties tikai nākamajā 
rītā. Tas nozīmē, ka traģēdijas 
vie ta visu nakti  bijusi pilnīgi se -
parātistu rīcībā un  vairāku dien-
nakšu gaŗumā nelaimīgo pasa-
žieŗu mirstīgās atliekas gulējušas 
klajā laukā, kur nokritušas. Sā -
kotnēji traģēdijas vieta pat bija 
kaut cik brīvi pieejama visiem 
“interesentiem”. Kāds separātistu 
pārstāvis pat nekaunējās pazi -
ņot, ka patiesībā lidmašīna  biju-
si pilna nevis ar dzīviem pasa žie-
ŗiem, bet ar līķiem un lidmašī -
nas pilots pats to nogāzis provo-
kācijas nolūkā. 

Vēl tiek ziņots, ka  separātisti    
ir savākuši lidmašīnas tā dēvē -
tās melnās kastes un nebūt nav 

gribējuši tās atdot starptautis-
kajiem izmeklētājiem. Pēc Ukrai-
nas ziņotā, separātisti tās  atde-
vuši Krievijai, taču skaidru lie-
cību nav. Melnās kastes var sniegt 
pietiekami konkrētu informā -
ciju - kur precīzi lidmašīna at -
radusies uzbrukuma brīdī un ci -
kos tas noticis. Ja tas ir zināms, 
tad droši vien ir iespējams iz -
kalkulēt, no kurienes raķete iz -
šauta. Ja separātisti tiešām nebū-
tu vainīgi, tad kāpēc viņi melnās 
kastes vēlas turēt noslēpumā. Tas 
ir kliedzošs starptautisko notei-
kumu pārkāpums. Lai arī sepa   r ā-
tisti nepārstāv nevienu valsti,   
bet tikai pašu izdomāto “repub-
liku”, viņus financē tieši Krievi -
jas Federācija, un Krievijas Fe  -
derācija ir parakstījusi starptau-
tisko līgumu par aviokatastro-
fām. Ja melnās kastes ir nonāku -
š as Maskavas rīcībā, tai ir neap-
šaubāms pienākums tās nodot 
izmeklētājiem.

Ļoti konkrētas parallēles te ir 
velkamas ar 1983. gadā PSRS ka -
 ŗa lidmašīnas notriekto Korejas 
aviolīnijas pasažieŗu lidmašīnu. 
Toreiz PSRS pārstāvji melnās kas -
tes pievāca nekavējoties, un līdz pat 
PSRS sabrukumam gand rīz 20 
gadus vēlāk oficiālā Maskava 
meloja, ka notriekta ir nevis pa  -
sažieŗu, bet gan spiegu un, kon - 
k rētāk,  – ASV spiegu lidmašīna. 
Maz ticams, ka cara Vladimira 
režīms šajā jautājumā būs pie-
laidīgāks, it īpaši ja melnās kastes 
pierādīs, ka raķete ir šauta pre-
cīzi no separātistu kontrolētās 
territorijas.

Ir pilnīgi skaidrs, ka notiku - 
š ais ir klasificējams par  kaŗa no -
 ziegumu. Kāds deva attiecīgo 
pavēli, un kāds piespieda nepie-
ciešamo podziņu. Ir citi, kas zi -
na, kuŗš devis pavēli un kuŗš 
piespiedis podziņu, jo, starp citu, 

BUK tipa raķeti viens pats cil-
vēks palaist nevar. Tur ir bijuši 
vismaz divi vīri. Protams, sepa-
rātisti šo cilvēku identitāti diez 
vai atklās, un to pašu var gaidīt 
arī no Krievijas. Korejas lidmašī-
nas pilots, kas izšāva attiecīgās 
raķetes, pēc tam tika apbalvots ar 
medaļu par “varonību”.

Manuprāt, Ukrainas varas ie -
stādēm ir visas tiesības aizturēt 
separātistu pasludinātās “repub-
likas” vadītājus līdz brīdim, kad 
būs noskaidrots, kas īsti noticis 
un kas notikušajā vainīgs. Pro-
tams, separātisti nav ar pliku ro -
ku ņemami, jo tos atbalsta Krie-
vija.

Pārējai pasaulei ir pēdējais  
laiks beidzot noņemt rožainās 
brilles, lai saskatītu, kas ir mūs-
dienu Krievija un, kas ir Vladi-
mirs Putins. Arī tām valstīm, kas 
ir atkarīgas no Krievijas ener-
goresursiem vai kā cita. Pirms 
sešiem gadiem, kad Krievija oku-
pēja daļu Gruzijas, Rietumi klusi 
papurpināja, bet drīz vien viss 
atkal bija “normāli”. Kremļa vil-
kam apetīte aug ēdot. Krimas 
aneksija jau bija milzīgs starp-
tautisku likumu pārkāpums, pat 
ja tur tika sarīkots “referendums”. 
Krievija ar separātistu starpnie-
cību kaŗo pret Ukrainu. Kaŗš Ei -
ropā nav pieredzēts kopš biju - 
š ās Dienvidslavijas sabrukuma, 
taču Ukrainā notiekošais ir kaŗš. 
Putins var gvelzt, cik viņam tīk, 
ka Ukrainas dienvidaustrumos 
darbojoties “cilvēka tiesību aiz -
stāvji”,  kuŗiem ar Krieviju nav 
nekāda sakara. Tieši tāpat tas 

bija Krimas gadījumā – vispirms 
cars Vladimirs nesarkstot apgal-
voja, ka tā ir pašdarbība, kuŗā 
Krievija nu nekādi nav bijusi ie -
saistīta, lai gan tie, kuŗi Krimā 
gā  za pastāvošo iekārtu, starptau-
tisku kameru priekšā tūlīt  vaļ sir-
dīgi atzina, ka viņi ir no Krie-
vijas. Pēcāk arī pats cars atzina, 
ka Krievija bijusi iesaistīta. Viņa 
skatījumā Krimas jautājums 
acīmredzot ir “nokārtots,” bet 
Uk  rainas dienvidaustrumos ne  -
kas nav beidzies. Patlaban Krie-
vijai nav iemesla atklāt savus 
mērķus, pat ja tie ir kā uz delnas 
redzami.

Amerika un Eiropas Savienība 
vēl spriež, kā reaģēt uz šo nozie-
gumu. Ir visnotaļ skaidrs, ka 
Putina pievaldīšanai amerikāņi 
un NATO neizmantos to pašu 
pro cedūru, ko viņi izmantoja, lai 
gāztu Serbijas diktātoru Milo  - 
še viču, proti, – uzlidojumus un 
bom bardēšanu. Krievija ir pa  vi-
sam kas cits. Ir arī pietiekami 
daudz citu resursu, – daudzkārt 
stingrākas sankcijas nekā tās, ku -
ŗas ieviestas patlaban. Nav vairs 
laika baidīties, ko tādā gadīju -  
mā darīs Krievija. Šī valsts jau 
tagad ir pierādījusi, ka starptau-
tiskā kārtība un neatkarīgu val - 
s tu robežas tai ir absolūti nulles 
vērtībā. Eiropā tā aktīvi izmanto 
“skaldi un valdi” polītiku, lai 
nodrošinātu nevienprātību par 
sankcijām un daudz ko citu. Jā, 
Krievija ir liela valsts ar kodo l-
ieročiem, taču par visu vairāk tā 
baidās no konkrēta pretspēka.     
Ir laiks to demonstrēt!

www.brivalatvija.lvwww.brivalatvija.lv
Eiropas latviešu laikraksts tīmeklī
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die nu bija daudzu uzmanības cen-
t rā. Ap to jau pusdienlaikā spie toja 
biļešu kārotāji un biļešu speku-
lanti, jo izpirktas tās tika visai ātri, 
līdzko bija saņemta ziņa par Lon-
donas Simfoniskā orķestŗa vies-
kon certu Rīgā. Londonas simfo ni -
ķi bija sen gaidīti, un mūzikas mīļi 
izpirka biļetes pāris dienu laikā. 
Interesi uzkarsēja ziņa, ka orķes- 
t ris atvedīs „kārtīgu programmu”, 
nevis atspēlēs dežūrrepertuāru, kā 
tas ierasts ar slavenību koncertiem. 

Londonas simfoniskais orķestris 
ir viens no vecākajiem un cienī  ja-
mākiem mūzikas mākslas repre-
zentantiem Eiropā. Šogad viņi 
svin 110 gadu jubileju! Apskau ža-
ma kopa, komplektēta no visaug -
s tākās raudzes mūziķiem. Parasti 
uz vienu orķestŗa mūziķa vietu 
pretendē ap 100 kandidātu no 
visas pasaules. Un nevis citu or -
ķestŗu „atbirumi” vai viegla darba 
meklētāji.

Orķestŗa uzstāšanos Rīgā no  -
drošināja Borisa un Ināras Tete re-
vu fonda dāsnums. Par šī fonda 
aktīvitātēm ne tikai kultūrā vien 
varu tikai  nobrīnīties: stipendi jas, 
koncerti, izrādes, TV uzvedumi un 
citas donoraktīvitātes kriet ni pa  -
līdz Latvijas trūcīgajam valsts kul-
tūras atbalstam. Domāju, ka die zin 
vai Londonas simfoniķi bez šī fon-
da atbalsta būtu ieraudzījuši Rīgu. 
Orķestris bija atvedis interesantu, 
katrai klausītāju gaumei piemē -
rotu programmu: Gustava Mālera 
Pirmo simfoniju un Franča Šū -
berta Nepabeigto simfoniju. 

Viesdiriģents, 39 gadus vecais 

Dāvana Rīgas klausītājiem
metra Saimona Retla  bijušais asis-
tents Daniels Hārdings. Diriģents 
īpašas rekomendācijas neprasa. 
Līdztekus darbam ar Londonas 
sim  fonisko viņš ir Zviedrijas Ra -
dio orkestŗa šefs, New Japan Phil-
harmonic orķestŗa vadītājs, arī Mā -
lera kamerorķestris ir viņa pārzi-
ņā. Līdzīgi kā viņa bijušajam sko -
lotājam seram Retlam, viņa darba 
stils ir ātrs, bet precīzs dienas da  lī-
jums. Arī savas programmas Hār-
dings iestudē ātrā tempā, ļaujot 
orķestrim simtprocentīgi sevi iz -
teikt jau mēģinājuma procesā, ne -
 kavējot laiku ar sīkumiem savas 
koncepcijas „iestāstīšanai  un iz  -
skaidrošanai”. Mēģinājumā viņš     
ir racionāls, pat šķietami pārāk 
lietišķs, ko varēja vērot mēģināju-
mā Rīgā. Telpas akustiskos trūku-
mus viņš uztvēra acumirklī un 
tū   daļ pieslēdza sava orķestŗa ska-
nējumu „vidējam akustiskajam” 
līmenim. Faktiski neko „pārslēgt, 
ne pieslēgt” viņam nevajadzēja, jo 
Londonas Simfoniskajam piemīt 
angļu orķestŗiem tik raksturīgais 
telpiski izlīdzinātais, caurspīdīgais 
un eleganti vieglais tonis, kas ideā-
li vieno visas instrumentu grupas. 

To mēs jau dzirdējām pirms 
pāris gadiem Andŗa Nelsona va  -
dītajā Birminghamas simfoniķu 
uzstāšanās reizē. Orķestŗa skaņu 
varēja baudīt un izgaršot kā vieglu, 
gaisīgu saldējumu. Jau toreiz daži 
Rīgas mūziķi kļuva domīgi un 
sprieda, ka arī mūsu Nacionāla-
jam simfoniskajam būtu pama-
zām jārod vieglāka, laikmetīgāka 
un precīzi izlīdzināta visu instru-
mentu skaņa. Mūsu orķestŗu kul -

tūrā ilgus gadu desmitus tika kul-
tivēti vācu romantisko orķestŗu 
skaņveides principi. Protams, tie 
at  šķīrās no krievu orķestŗu pār -
spī  lētās teātrālības un toņveides 
paviršības: sak, kā gribu, tā spēlēju! 
Varbūt tāpēc visus padomju ga -
dus Rīgas Simfoniskais un Talli-
nas Simfoniskais orķestris izdalī-
jās no kopējā orķestŗu spēles fona. 
Taču mūsu orķestŗa solistu daž -
kārtēja „izrādīšanās” ir novecojusies.

Arī mūsu simfoniskais pēdējos 
gados ir mainījis ne tikai savus šef-
 diriģentus, bet arī savu skanēju mu. 
Tas kļuvis skaidrāks, precī zāks in   -
tonātīvā un ritmiskā ziņā. An  -
samb ļa spēle ir vairāk unifi cēta. 
Mums ir fainomenāli mūziķi ar 
milzīgu pieredzi. Taču solistu iz -
nā ciens vienmēr  ir saistīts drīzāk 
ar kompromisu, mazāk ar sevis 
parādīšanu. 

Gustava Mālera simfonijas, sā  -
kot ar Pirmo, 1888. gadā, ir vē  līnā 
romantisma apliecinājums gan 
konstrukcijas (grandiozas, mo  nu-
mentālas), gan ideoloģiskās ievir-
zes ziņā. Vīnes Karaliskās operas 
diriģenta prakse nāca par labu     
arī viņa mūzikai. Simfonijās, sākot 
ar Pirmo D-dura un pārējām de -
vi ņām, jaušams īpašs stilu sinte-
zes, stilu laušanas princips. Aiz 
monumentālām fasādēm slēpjas 
pārsteidzošas un asprātīgas do -
mas, kā arī daudz dažādu nevaja-
dzīgu sīkumu. Taču tieši te roda-
ma Mālera mūzikas oriģinālitāte 
un pievilcība. Tajā atspoguļojas 
sava laikmeta iespaidi no literā tū-
ras, jaunā Vīnes secesijas stila ar -
chitektūrā un glezniecībā. Ne  pa-

rastās ieceres, dekorātīvie efekti 
bieži „nozagti” no citiem stiliem, – 
tā visa ir secesijas īpatnība. Un to 
var saklausīt Mālera mūzikā. Viņa 
milzīgajās, izvērstajās formās, or -
ķestŗa skanīgajā pārbagātībā, me -
lodiju un harmoniju raksturā. 
Līdzīgi kā sava laika māksla, arī 
komponista darbi, viņam dzīvam 
esot, netika īpaši atzīti, bet rene-
sanse sekoja tikai pag. gs. 80. ga  -
du otrā pusē, tuvojoties 21. gad-
simtam, kur visi stili drīz vien 
vairs nebija stili un individuā -
lisms ieguva primāro nozīmi 
mākslā arī bez stilu zīmēm. 

Kad Gustavs Mālers ķērās pie 
savas Pirmās simfonijas, viņam 
jau bija vairākas agrāk rakstītas  
ope ras, dziesmas, bet no tām maz 
kas saglabājies. Varbūt arī labāk,  
jo visas viņa deviņas simfonijas 
(vai sekošana Bēthovenam un 
Brukneram?) ir kā kopotu rakstu 
kopums. Gatavs, pabeigts, noapa-
ļots dzīves stāsts. Nav kvalitātīvas 
atšķirības starp tām, jo arī rado- 
š ais pacēlums Māleram bija tikai 
22 gadi. Līdzīgi Vāgneram un 
Brukneram, komponistam vajag 
kārtīgi pastiprināt metalla pūtēju 
grupu ar septiņiem (!) mežragiem, 
„lai himniskais korālis nomāktu 
visu pārējo”. Piecdesmit minūtes 
gaŗā simfonija gan ir visīsākā no 
pārejām (II – 80, III – 88, VII – 80, 
VIII – 90 minūtes gaŗa) simfoni-
jām. Mālera metafiziskās filozofis-
kās idejas vēlāk pārtvēra socreā-
lisma „ienaidnieks un draugs” 
Dmitrijs Šostakovičs.

Pirmās simfonijas atskaņojums 
bija visa koncerta nagla. Ar tās at  -

skaņojumu orķestris un diriģents 
ieguva Rīgas klausītāju nedalītas 
simpatijas. 

Franča Šūberta VIII simfonija 
h-mollā jeb „Nepabeigtā”, kuŗas 
ma  nuskriptu nejauši atrada pie 
Anzelma Hitenbrennera, Šūberta 
drauga. To komponists bija kā pa -
teicību veltījis Grācas Mūzikas 
biedrībai par viņa ievēlēšanu go  da 
biedru skaitā. Pateicība no bied rī-
bas puses bija darba nobē dzi  nā-
šana tālos plauktos, līdz 1837. ga -
dā jau  pēc komponista nā  ves to 
„nejauši atrada”. Divdesmit minū-
tes īsā divdaļu simfonija ir viens 
no katra orķestŗa pamatrepertuā-
ra skaņdarbiem. Londonas mūzi-
ķi to nospēlēja viegli, eleganti, 
īpa ši neizceļot traģiskās čello un 
kontrabasa spēlētās melodijas 
īpašo nozīmi. Romantiskais tra-
ģisms tika nevis mūzikāli izdzī-
vots un atkārtoti pārdzīvots, bet 
pasniegts klausītājiem kā ieskats, 
priekšlikums pašu tālākai rīcībai. 
Manuprāt, ļoti laikmetīgi un pa -
reizi, mūsdienām atbilstoši. 

Piedevās orķestris neskopojās   
ar britu romantiķa Edvarda El  -
gara orķestŗa variāciju „Enigma” 
(1898) cikla 14. variācijas piede -
vu. Kulminācija bija ne tikai El  ga -
ram, bet visam koncertam. Pub -
lika gan mums ir īpaša: mīl labu 
mūziku, bet neprot to inteliģenti, 
„eiropiski” klausīties: čabināšanās, 
knosīšanās, aplausi starp daļām un 
citas provinciālas izdarības augsto 
mākslu brīžiem aizskaloja ikdie-
nības reālitātē. Žēl! Bet nevar iz -
augt inteliģents mākslas sapratējs 
ar ziņģu burtnīciņu padusē. 

Pirms neilga laika apgāds “Zināt-
ne” izdeva Aijas Jansones grāma -
tu „Atkal dzimtenē. Aleksandras 
Dzērvītes mūža devums latviešu 
lietiskās mākslas attīstībā trimdā”. 
Izdevums veltīts māksliniecei, daiļ-
  amatniecei un paidagoģei Alek -
sandrai Dzērvītei, kas visu savu 
dzīvi veltījusi latviešu tautas māks-
las tradiciju apguvei, īpatnēji lat-
viskā saglabāšanai un nodošanai 
nākamām paaudzēm.

Katrā tautā ir izcilas personības, 
kas devušas paliekamu ieguldīju-
mu kultūras mantojuma pētniecī-
bā un saglabāšanā. Latviešiem tā ir 
Aleksandra Dzērvīte (1904-1996), 
kas trimdas latviešu sabiedrībā un 
Latvijā pazīstama kā ļoti radoša 
māksliniece, izcila rokdarbniece un 
rokdarbu paidagoģe. Lai kuŗā ze  mē 
Aleksandra Dzērvīte dzīvotu, viņas 
darba pamatā bija nepārtraukts 
zināšanu apguves, radošā darba un 
paidagoģes darbs.  

Aleksandra Dzērvīte ir māksli-
nieka Arvīda Dzērvīša (1897- 
1942) dzīvesbiedre. Viņus vienoja 
kopīga interese par archaioloģiju, 
ornamentiku, tautas mākslu un  lat-
vju rakstiem. Pag. gs. 30. gados 
Arvīds Dzērvītis jau bija ievēro-
jams mākslinieks – keramiķis un 
paidagogs, kas 1933. gadā Rīgā 
izveidoja Valsts mākslas amatnie-
cības skolu un bija šīs skolas pir-
mais direktors (šodien šo skolu 

Aleksandras Dzērvītes mūža devums 
latviešu lietiskās mākslas attīstībā trimdā

mēs pazīstam kā Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolu).  Sekojot sa    va 
vīra ideāliem un aicinājumam, 
Aleksandra bija vairāku Arvīda 
Dzērvīša grāmatu līdzautore, jo 
pārzināja visas rokdarbu technikas 
un pazina latviešu tautas mākslas 
darinājumus. Arvīda Dzērvīša dzī-
ves laikā Aleksandra, darbodamās 
it kā viņa ēnā, veica lielu materiālu 
vākšanas un sistēmatizēšanas dar-
bu. Vīrs nomira 1942. gadā. A. Dzēr-
vīte kaŗa pēdējā gadā ar abām 
mei tiņām devās uz Vāciju, kur 
bēgļu nometnē Eslingenā vadīja 
rokdarbu kursus un aušanas darb-
nīcu, bet 1950. gadā izceļoja uz 
Kanadu un tur  līdz sava mūža no -
galei aktīvi darbojās trimdas lat-
viešu daiļamatnieku vidū.  

Ar saviem tekstildarbiem viņa 
piedalījās Kanadas un ASV Dzies-
mu svētku un Austrālijas Kultūras 
dienu rīkotās izstādēs. Viņas dar-
bus raksturo formas, kompozici -
jas, techniku un materiāla lielā 
dažādība, viņas viedoklis tika uz -
klausīts daiļamatniecības un etno -
grafijas jautājumos, kā arī daiļ-
amat  niecības darbu un tautastēr -
pu vērtēšanas komisijās. 

Dzērvīte, sakopojusi visas savā mū -
žā apgūtās zināšanas un piere dzi, 
daudz publicējās. Balstoties gal  ve -
nokārt uz archaioloģisko un etno -
grafisko materiālu, viņa rak stīja par 
latviešu tautas mākslas jautāju- 

m iem, par skaistuma nozī mi cilvē-
ka dzīvē, par kompozicijas veidoša-
nas likumsakarībām un rakstu sali-
kumiem. Neiztrūkstoša ir krāsu 
mācības teorija un ieteiku mi, kā 
radoši veidot jaunas kompozicijas, 
tas ir, latviešu tradicionā los rakstus 
pārnest uz laikmetīgām telpu ro  -
tājošām tekstilijām. Publi kācijās 
sniegti arī plaši apraksti par visu 
novadu tautastērpu darinā ša nu, 
val kāšanas tradicijām un no  vē ro-
tajām „nepareizībām”. Dzīvojot Ka -
nadā, A. Dzērvīte bija neskaitā mu 
rakstu un vairāku grāmatu autore. 
Trimdas sabiedrība augstu novēr-
tēja viņas devumu, un 1969. un 
1973. gadā A. Dzērvīte saņēma PBLA 
Kultūras fonda balvu un atzinību.

Aleksandras Dzērvītes nozīmī-
gākā darba daļa neapšaubāmi ir 
viņas līdzdalība latviešu etno gra-
fiskā materiāla vākšanā, tā detali-
zēta izzināšana, darināšanas tech-
niku studijas, publikācijas, pai da-
goģiskā darbība rokdarbu mācī - 
ša nā un pašas izcilie roku darbi.

Dzērvīte publicējās gandrīz līdz 
80 gadu vecumam, bet daudzi me -
  todiskie materiāli – kompozicijas, 
krāsu salikumu māksla, tautastēr -
pu daļu darināšana un citi - ir 
saglabājušies rokrakstā. 

Aleksandras sapnis bija kļūt par 
mākslinieci, bet, tēva ietekmēta, 
viņa aizgāja mācīties Kaucmindes 
mājturības seminārā, lai kļūtu par 

skolotāju. Seminārā neizdzēšamu 
ie  spaidu uz Aleksandras interesi par 
latviešu etnografiju atstāja māks li-
nieks Ernests Brastiņš, kas bija lat -
viešu tautas mākslas paidagogs. 
Viņa  apmeklēja kursus rokdarbu 
skolotājām, kuŗos Arvīds Dzērvītis 
lasīja lekcijas par latviešu etnogra-
fiju, rakstu un krāsu kompoziciju. 
Jau 40. gadu sākumā A. Dzērvīte 
bija kļuvusi par redzamu latviešu 
tautas mākslas pazinēju, viņas vie-
dokli un uzskatus par latviešu or  -
namentu respektēja pat māks li-
nieks J. Bīne, jo savā ornamentu 
lekciju kursā iekļāva arī A. Dzērvī-
tes sastādīto latvju ornamentu kla-
sifikāciju ar nosaukumu skaidro-
jumiem.

Ievērojot Aleksandras interesi 
par seno latvju mākslu un izcilās 
zīmēšanas spējas, mākslinieks Ar -
vīds Dzērvītis uzaicināja viņu par 
līdzstrādnieci žurnāla Zeltene rok-
darbu nodaļā. Tā aizsākās viņu 
kopīgais dzīves ceļš. 

Otrais pasaules kaŗš pārtrauca 
latviešu lietiskās mākslas attīstību. 

1950. gadā par A.Dzērvītes mīt -
nes zemi kļuva Kanada. Arī Kana-
dā viņa aktīvi iesaistījās latviešu 
sabiedriskā dzīvē. Skolotāja mācīja 
izšūt, aust, saprast ornamentus, iz -
just krāsas, veidot kompozicijas. 
Jau Kanadā izdotajās publikācijās 
A. Dzērvīte rakstīja par brīvās 
pasaules latviešu lietisko mākslu 

un par okupētās Latvijas lietisko 
mākslu, jo katra gāja savu ceļu.  
Kad 1953. gadā Kanadā nodibina-
jās „Latviešu daiļamatniecības sa  -
vienība”, Aleksandra aktīvi iesais tī-
jās tās darbā.

Augstu vērtējot Aleksandras 
Dzēr vītes devumu latviešu tautas 
mākslas saglabāšanā trimdā, 1995. 
gadā Rīgā, Latvijas Nacionālā bib-
liotēkā, tika sarīkota Aleksandras 
Dzērvītes 90 gadu jubilejai veltīta 
izstāde. Izstādes nosaukums bija 
“Aleksandra Dzērvītis atkal dzim-
tenē savā 90. gadskārtā”. Te pirmo 
reizi pēc Otrā  pasaules kaŗa Lat -
vijā bija apskatāmi A. Dzērvītes 
darbi. Tie bija rokdarbi, miniatūri 
rokdarbu technikas paraugi, darba 
skices, etnografisko rakstu veido-
šanas uzmetumi, katalogi ar viņas 
dalību izstādēs, fotografijas, izdotās 
grāmatas.  1997. gada augustā Rīgā, 
Dekorātīvi lietiskās mākslas mū -
zejā (tagad Dekorātīvās mākslas un 
dizaina mūzejs) bija sarīkota Arvī-
da (1897-1942) un Aleksandras 
(1904-1996) Dzērvīšu piemiņas iz -
stāde.

Aleksandras Dzērvītes mūža de -
vums apliecina, ka latviešu tautas 
māksla ir neizsmeļama savā at -
tīstībā, lai arī kuŗā pasaules malā 
dzīvotu tās kultūras nesēji. 

Grāmatas teksts ir tulkots arī 
angļu valodā. Tulkojušas Inese Au -
ziņa-Smita un Ingrīda Lāčkāja. 

RUDĪTE KALNIŅA
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No 9. līdz 19. jūlijam Rīgā no -
tika 8. Pasaules koŗu olimpiada. 
Tajā piedalījās 460 koŗi ar 27 000 
dziedātājiem no 73 valstīm. Olim-
 piadas mērķis bija apvienot ko -
ŗus draudzīgā sacensībā un ap  -
liecināt kopā dziedāšanas nozī-
mīgumu. Pasaules koŗu olimpi-
adas tiek rīkotas kopš 2000. ga -
da un notiek reizi divos gados. 
Pa  saules koŗu olimpiadu Rīgā 
rī    ko  ja nodibinājums Rīga 2014 
sa   darbībā ar Vācijas kultūras 
organizāciju Interkultur.

 ***
Ar gājienu ieskandina 

Koŗu olimpiadas otro kārtu
15. jūlijā piecos pēcpusdienā 8. 

Pasaules koŗu olimpiadas dalīb -
nie ki devās dziedošā gājienā no 
Doma laukuma līdz Brīvības pie-
mineklim, ieskandinot koŗu olim-
piadas otro kārtu. Jauktais koris 
no Nigērijas atzina, ka šī Rīgā ir 
vēsa diena, jo mājās gaisa tem pe-
rā tūra šobrīd esot +34 gradi. Arī 
Vācijas pārstāvji bija labā noska-
ņojumā. Gan tāpēc, ka joprojām 
jūsmoja par iegūto Pasaules kau -
su futbolā, gan par to, ka var īste -
not olimpisko patiesību – galve -nais 
ir piedalīties. „Ar futbolu mums 
varētu pietikt. Vismaz šeit ļausim 
arī citiem izcīnīt zelta me   daļas,” 
smējās kāds korists no Vācijas.

Visplašāk olimpiadā bija pārstā-

vēta Ķīna – gandrīz divi tūkstoši 
dziedātāju. Tāpat plaši pārstāvē -
tas ir ASV, Krievija un Indonēzija. 
Daudzi koŗi uz skatuvēm un brīv-
 dabas estrādes vēlāk bija redzami 
ar tradicionālajiem instrumentiem 
un tautastērpos, kuŗus viņi jau de -
monstrēja gājiena laikā. Skanēja 
dziesmas spāņu, indonēziešu, ķī -
niešu, lietuviešu, kazachu, krievu 
valodā, izraēlieši rādīja savu dejas 
mākslu. Pēc gājiena ķīniešu mei-
tenes fotografējās kopā ar Latvijas 
policistiem. Skatītāji gājiena dalīb-
niekus sagaidīja ar lielu entuzias-
mu un atbalstu, izrādot interesi 
gan par tuvāku, gan tālāku zemju 
delegācijām. Latvijas koŗi soļoja 
gājiena beigās.

8. Pasaules koŗu olimpiada Rīgā – visu laiku vislabākā!

***
Ko varam mācīties 

no ķīniešiem?
Koŗu olimpiadas laikā Rīgas 

Lat viešu biedrības namā notika 
vai  rākas meistarklases. Vienā meis -
tar klasē bija iespēja uzzināt, kāda 
ir atšķirība starp ķīniešu un Rie -
tumu koŗiem un iepazīt ķīniešu 
koŗdiriģentu svarīgākos paņē  -
mie nus, trenējot bērnu balsis. 
Meis tar  klasi vadīja ķīniešu koŗ-
diri ģents Hongnians Jangs no Pe -
kinas. Jangs apmāca bērnu koŗus 
jau 30 gadus. Meistarklasē diri-
ģents de    monstrēja un interpre -
tēja vairā kus ķīniešu koŗmūzikas 
skaņdar bus, iesaistot publiku - 
dažāda ve   cuma interesentus, ku -
ŗus vieno mūzika. 

“Es nedomāju, ka ir liela atšķi-
rība starp ķīniešu un Eiropas ko -
ŗiem,” sacīja diriģents Jangs Li. 
Pro fesoram Jangam ir specifiski 
paņēmieni un pieredze, kā trenēt 
bērnu koŗus. 

***
Koristi mājās aizveda ne tikai 

dzintaru un linu, bet arī... 
svilpauniekus un „Mērnieku laikus” 

Pasaules koŗu olimpiadas ko  ris-
ti ar lielu interesi apmeklēja suve-
nīru tirgošanas vietas. “Vis vairāk 
man patīk magnēti, kuŗus var  
pielikt pie leduskapja un tādējādi 
raisīt sev atmiņas par šo pilsētu un 
koŗu olimpiadu,” atzīst koŗa dzie-
dātāja no Krievijas Margarita. “Un 

vēl man patīk dažādi kokizstrā-
dājuma virtuves instrumenti,- tie 
man ļauj atcerēties šī 2014. gada 
jūliju.”

“Man patīk lina izstrādājumi,” 
savu gaumi atklāj dziedātāja Jū -
lija. “Manuprāt, tas ir Latvijas sim-
bols. Un arī es labprāt vestu mājās 
kādu kreklu ar koŗu olimpiadas 
simboliku.”

Vērmanes dārzā ierīkotajā 
amatnieku darinājumu tirdziņā 
pieejamais suvenīru klāsts bija ie -
spaidīgs, un katrs šeit varēja atrast 
sev piemērotāko Latvijas identi tā-
tei raksturīgu izstrādājumu. Pār-
devēji paši ir arī rokdarbnieki, tā  -
pēc  koristi varēja arī vērot, kā top 
suvenīrs, un pēc tam to iegādāties. 

“Es priecājos par dzintara ro  -

kassprādzēm un krellēm,” saka 
koŗa dziedātāja no Turcijas Oga, 
piebilstot, ka noteikti kaut ko ie -
gādāšoties. “Manu draugu mam-
mas ļoti grib dzintaru un jau ir 
man pasūtinājušas, lai mājās pār-
vedu krelles” - “Citu zemju dzie -
dā  tāji pērk kaut ko tādu, kas nav      
liels, ko viņi var aizvest sev līdzi.   
Un tas ir lins,” stāsta pārdevēja 
Ināra no audēju darbnīcas “Ren-
cēni”.

Ārzemnieki īpaši aktīvi pirka 
suvenīrus, ja tos rotā pilsētas vai 
valsts iniciāļi. Sievietes biežāk iz -
vēlējās dzintara rotaslietas vai lina 
apģērbu, paklājus, bet stipro dzi-
mumu vairāk kārdināja uzturā 
lietojamas preces, piemēram, lat -

viešu dienišķais rupjmaizes klaips. 
Ārzemnieki izrādīja interesi par 
visu, ko latvieši radījuši savām     
ro   kām.  Afrikāņi priecājās par ze -
ķēm un cepurēm – mūsu zaļā 
zie  ma viņiem nešķita pietiekami 
karsta. Kāda koriste no Namībijas 
stāstīja, ka iemīlējusies Rīgas ar -
chitektūrā, viņa pirka tautiskos 
svilpauniekus. Afrikāņiem tas ir 
liels brīnums. Tika nopirkts arī 
„Mērnieku laiku” tulkojums vācu 
valodā. Savulaik Namībija bija 
Vācijas kolonija.    

***
Romāns Vanags: Latvijas koŗi 

apliecināja savu augsto kvalitāti
Rīgas un Latvijas vārds šajās 

desmit dienās izskanējis visā pa  -
saulē. Atvest Pasaules koŗu olim-
piadu uz Latviju bija leģendārā 
diriģenta Imanta Kokara sapnis, 
ko viņš uzticēja īstenot savam 
kād reizējam skolniekam, diri  ģen-
tam Romānam Vanagam. „Tas ir 
ļoti grūts darbs,” tagad atskatoties, 
saka Pasaules koŗu olimpiadas 
mākslinieciskais vadītājs Romāns 
Vanags. Viņa sapnis ir izveidot Rī -
 gu par pastāvīga starptautiska 
koŗu konkursa mājvietu, konkur-
sam dodot diriģenta Imanta Ko -
kara vārdu.

Romāns Vanags ir priecīgs par 
Latvijas koŗu teicamo sniegumu 
un priecājas, ka gūtie panākumi 
nekādā ziņā nav žūrijas nodeva 
mājiniekiem. „Latvijas koŗi patī-
ka mi atšķiŗas ar savu vokālo snie-
gumu. Ne vienmēr tie ir izteik - 
s mīgi scēniskā ziņā, skatuviskā 
aktīvitāte un intensitāte mums bū -
tu jāmācās no citiem. Tas ir grū ti, 
bet jāattīsta,” saka Vanags. Vi -
ņaprāt, „koris skolā nav slodze, 
bet atslodze bērniem, jāatrod  laiks 

dziedāšanai, kas izvēdina ne tikai 
prātu, bet arī dvēseli. Bērniem tas 
vajadzīgs viņu harmoniskai at    tīs-
tībai.” Ja izdosies uzturēt mūzikālo 
audzināšanu un Dziesmu svētku 
tradicijas, Latvija spēs attaisnot tai 
piedēvēto nosaukumu – koŗu liel-
valsts.

***
Latvijas medaļu raža

Latvijas koŗi Pasaules koŗu 
olimpiadā čempionu sacensībās 
izcīnīja sešus čempiona titulus 
un  kopumā ieguva 54 medaļas.  

Latvija ir arī nepārspēta šo spē -
ļu čempione ar 54 medaļām un 
sešiem absolūtajiem čempio- 
 n iem, - dažādās katēgorijās visvai-
rāk punktu ieguva gan vīru koris 
„Gaudeamus”, ko vada diriģents 
Ivars Cinkuss, gan vokālais an  -
samblis „Anima Solla”, Jelgavas 4.
vidusskolas bērnu koris, Emiļa 
Melngaiļa Liepājas mūzikas vi -
dus skolas meiteņu koris, Emīla 
Dār ziņa jauktais koris un koris 
„Maska”.

***
Pasaules koŗu olimpiadas 

rīkotāji slavē latviešus
Ar krāšņu ceremoniju Arēnā 

Rī ga beidzās Pasaules koŗu  8. 
olim piada. 

Vācijas kultūras organizācijas 
Interkultur prezidents Ginters Tīčs 
atzina, ka Rīga un Latvija lieliski 
tikusi galā ar organizātoriskajiem 
izaicinājumiem. “460 koŗi, vairāk 
nekā 800 konkursu uzstāšanās,     
71 000 maltīšu ēdināšanas centrā, 
gandrīz 80 000 nakšņošanu un 
tūkstošiem kilometru pārbrau - 
cie nu - viss ir noorganizēts augstā 
līmenī. Šīs bija vislabākās un 
vislielākās spēles Pasaules koŗu 
olimpiadas vēsturē. 

Zviedru diriģenta Roberta Sundas temperaments atbalsojās 
orķestrī, kopkoŗī un klausītājos

Karogu parādē dalībnieki, viesi un organizātori uzgavilēja Latvijai

Olimpiadas nobeiguma koncertā ar pasaules koŗu izlasi dziedāja 
Daumants Kalniņš

Klausītāju rindās valdīja sajūsma, visi dziedāja līdzi

(Nobeigums 15 lpp.)
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Kazachstānas spožums un maksa par to
Nodibinājuma „Sibirijas bērnu fonds” 

ekspedīcija uz Kazachstānas izsūtīto nometnēm 2014.gadā
TAIRA ZOLDNERE

Liekas, situācija sāk kļūt bez ce-
rīga, bet daži mūsējie jau pa   spē-
juši sameklēt vietējo veikalnieci, 
viņa gan visu zina un uzreiz var 
pateikt, ka Zigfrīda māsīca Anna 
dzīvo tepat aiz stūŗa. Viņa iesēžas 
busā blakus šoferītim, un trīs mi  -
nūšu laikā mēs jau esam pie An -
nas mājas. Zigfrīds tajā ieiet viens, 
mēs, pārējie, brītiņu paliekam tur-
pat pie autobusiņa, lai ļautu vi -
ņiem satikties netraucētiem. Kad 
pēc minūtēm piecpadsmit arī 
mēs, pārējie, bikli dodamies iekšā, 
satiekam saimnieci Annu, slaida 
auguma sievieti tumšiem matiem, 
viņiem abiem ar Zigfrīdu sarau-
dātas acis, bet ģimenes līdzība 
ne  pārprotama – brālēns un mā   sī-
ca. Viņi abi kaut ko runā, ko sa -
prot tikai paši, pastarp kādam tiek 
zvanīts, Anna visu laiku šņukst,    
ka nav viesus gaidījusi un gatavo-
jusies, mājās nav ar ko viesus pa  -
cienāt, tikai zivis šodien sacepusi... 
Kamēr mēs, visi trīspadsmit, cen-
šamies kaut kā iekārtoties nelie -
lajā mājiņā, uz virtuves galda pa -
rādījies labais Kazachstānas kon-
jaks, kārdinoši smaržo liela kau-
dze siltu, nupat saceptu zivju, tur-
pat marinēti gurķīši, un saimniece 

griež biezas baltmaizes šķēles no 
četrkantīga kukuļa, kas gluži karsts 
nupat atnests no veikala. Ar vilka 
apetīti ķeŗamies klāt cienastam, 
pirms tam gan neaizmirsuši ie -
dzert pa graķītim uz laimīgo at  -
kalsatikšanos. 

Jaunākā māsa Ērika, kas dzīvo 
150 km attālajā Balkašas pilsētā, 
pa šo laiku jau ir ceļā, lai arī satik -
tu Latvijas brālēnu. Kamēr gaidām 
viņu atbraucam, dodamies uz ka -
piem, kur guldīts Zigfrīda tēva-
brālis. Stepē pāris kilometru vie -
na no otras atrodam divas nelie -
las kapsētiņas – viena tradicionālā 
musulmaņu, otra – kristiešu. Pa  -
vi   sam netālu slejas raktuvju kal -
ni, kas, liekas, pavisam drīz varētu 
aprakt nedaudzos kapu paugu ri-
ņus. Karstajā, sausajā stepē nekas 
neieaug, un kapsētas vienīgais 
„greznums” ir neliels pelēcīgs 
krūms. Te izskatās kā vientuļākā 
vietā pasaulē, kur Zigfrīds un An -
na beidzot kā viena ģimene stāv  
pie savu tuvinieku atdusas vietas.

Tuvojas pavēla pēcpusdiena, vēl 
gaŗš ceļš priekšā, un šoferis mūs 
mudina braukt tālāk. Ko lai da -
rām, ja jāsagaida māsīca Ērika, kas 
steidzas šurp  no Balkašas? Beidzot 
tiek nolemts Ēriku satikt pa ceļam, 
braucot viņai pretim. Tomēr ne -

esam vēl paspējuši izbraukt no 
Akžalas ciema, kad Ērika jau ir 
klāt, un Zigfrīds ar abām māsī -
cām iesēžas vienā automobilī, lai 
līdz lielajam ceļam dažas minūtes 
vēl paspētu parunāties „ģimenes 
lokā”. Esam piebraukuši pie ceļu 
krustojuma, kur mums jāno grie-
žas, lai turpinātu braucienu uz 
Džeskazganu, un Zigfrīds atgrie-
žas mūsu busā. Mums par pār  -
stei gumu, viņš nes vairākas lielas 
stikla burkas ar marinētiem gur-
ķiem, kā arī tradicionālo tomātu 
un piparu mērci, ko gatavo mājās 
un lieto pie gaļas ēdieniem. Mēs 
protestējam, jo autobusā, braucot 
pa nelīdzeniem stepes ceļiem, 
kuŗu katru brīdi burkas var gan 
apgāzties, gan sasisties. Zigfrīds  
to pašu teicis māsīcai, bet nekas 
nelīdz – bez ciemakukuļa prom 
nav laists. Tā sakot, bez burkām 
nekādi. Lieki teikt, ka pāris die -
nās tas viss tiek notiesāts – gan 
gur ķīši, gan gardās marinādes.

Atkal braucam, iestājas vakars, 
un pa ceļam mēs vērojam tumši 
sarkanu, ugunīgu saulrietu stepē. 
Neviens nevar īsti pateikt, kad 
plānots tikt galā. Ap astoņiem va  -
karā atrodam kādu ēstuvīti ceļa 
malā un pie vakariņu galda jau-
tājam mūsu šoferītim, kā varam 

līdzēt pret nogurumu. Viņš atbild, 
lai dziedam, tas viņam neļaušot 
aizmigt. To arī pēc labākās sirds -
apziņas darām nākamās  četras 
stun das, vispirms „iet” tautasdzies-
mas, tad patriotiskās dziesmas, 
ziņģes un citi no atmiņas dzīlēm 
izvilkti „gabali”. Atklājas dažs labs 
iepriekš nezināts dziedātāja talants, 
atklājas dažs labs aktieŗa talants, 
beidzot esam tā aizrāvušies, ka 
patriotiskās dziesmas vīri dzied, 

turpat busa vidū stāvēdami kājās.
Kad ap pustrijiem naktī atro-

dam savu viesnīcu, esam bijuši 
ceļā astoņpadsmitarpus stundas. 
Džeskazganā ir mūsu ceļojuma 
galamērķis – te izsūtījumā bijuši 
Andreja un Gunta vectēvi, un te, 
Žeskazganā, notika lielākā un no  -
zīmīgākā Gulaga ieslodzīto sacel-
šanās 1954. gadā, kuŗas liecinieks 
bijis arī izsūtītais Dzintras tēvs.

Brokastis Žeskazganā

EDUARDS SILKALNS

Kad martā rakstīju par Māras 
Zālītes Pieciem pirkstiem, no -
dē vēju grāmatu par 55 stāstiņu 
sakopojumu. Mēreni pārsteigts 
pēc tam iepazinos ar pāris Rīgas 
amatbrāļu recenzijām, kur Zālī-
tes grāmata nosaukta par romā-
nu. Lūdzu atvainot, bet Pieci 
pirksti, kas pamatā ir safrizētas, 
izdaiļotas, literārizētas autores 
bēr  nības atmiņas, romānu katē -
gorijā iekļaujamas vienīgi tad, ja 
gribam paplašināt literātūrzi nāt-
nieku un skaidrojošo vārdnīcu sa -
stādītāju izstrādātās romāna de   -
finīcijas un par romāniem pār-
dēvēt arī  Jaunsudrabiņa Balto 
grāmatu un Brigaderes trīs grā -
matas Dievs, daba, darbs serijā. 

Ir vēl kas. Daudziem vārdiem 
līdzās pamata nozīmei piemīt 
kāds blakus jēgums, kas valodas 
lietotāju  apziņā iekrāso pamata 
nozīmi. Latviešu literārās valo-
das vārdnīcā  lasām, ka vismaz 
sarunu valodā romāns nozīmē 

Kas Andrim ar Astrīdu?
Gundars Cedriņš, Palaidnieks, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2014.g., 240 lpp.

arī „intimas attiecības starp vīrie-
ti un sievieti”. Jāvaicā, vai par 
romānu (vārda galvenajā nozī-
mē) der saukt sacerējumu, kuŗā 
nav neviena romāna (vārda otrā 
nozīmē)? Gundara Cedriņa (dz. 
1942. g.) Palaidnieks, kas uz aiz-
mugurējā vāka nosaukts par at  -
miņu grā  matu, manuprāt, ir vai  r-
āk tiesīgs nest romāna apzī  mē-
jumu nekā iepriekš minētie dar -
bi. Tajā lasā mie ar atsevišķiem 
virsrakstiem apveltītie 55 (atkal 
55!) posmi    cits ar citu ir ciešāk 
saistīti un ne  trūkst arī romānu 
(jā, jā, tai otrā nozīmē). Tur nu 
nav nekā brīnu maina, jo Zālītes 
Laura visā grā matā paliek pie  c-
gadniece, tur pretī Cedriņa va   ro-
nim Andrim jau grāmatas sāku-
mā gadu ir četrpadsmit.Palai - 
d nieka darbība noris 1960. – 
1980. gadu Latvijā. An  dris ar 
māti dzīvo Leišmalē. Kādu dienu 
viņš  bez prasīšanas aizņe mas 
kaimiņa Gusta divriteni, lai ātrāk 
sasniegtu vajadzīgo ceļa mērķi, 
un pēc izmantošanas no   liek to 
atpakaļ savā vietā. Tomēr kaimiņš 
riteņa īslaicīgo pazu šanu pama-
nījis un apsūdz Andri zādzībā. 
Andris nonāk „spec sko lā”, kur 
audzināšanai stingrā re   žīmā no -
lemti jaunieši, kas pār kāpuši li -
kumus. Lielā grāmatas daļa tad 
nu stāsta par ierobe žojumu pilno 
dzīvi internātā  un par padomju 
laiku dzīves īstenību vispār. Starp 
Andŗa nedaudzaj iem prieciņiem 
ir veiklas angļu valodas apgūšana 
ar magneto fonā noklausāmu sava 
laika po  pulāru angļu dziesmu 
atska ņo šanu. Tāpat viņu saista 
basketbo la spēle. Sporta un pop-

mūzikas necienītājiem šie divi 
temati va  rētu šķist pārāk izvērsti. 
Pa  dom ju laiku specifika tekstā 
iekaisīta stipri mēreni, nav uz  mā-
cīga. 

Kad grāmata jau gandrīz pusē, 
skatuvē uznāk, kā mēdz teikt, 
audzinātāja Astrīda. Viņa ir div-
tik veca, cik Andris, bet starp viņu 
un Andri veidojas, kā atkal mēdz 
teikt, nesaraujamas romantiskas 
saites. Gan internātā, gan ārpus 
tā abu mīlestībai jāsaglabājas sle-
penai. Kaut gan autors nekur nav 
izcēlis Astrīdai draudošo ap  sū -
dzību, ja viņa tiktu  pieķerta maz-
gadīgā pavedināšanā, līdz lasītā-
jam nonāk, ka notiek kas nepie-
dienīgs: tiek pārkāpta sabiedrībā 
vispārpieņemtā norma, kas liedz 
cilvēkam, kuŗš ir autoritārā jeb 
uzraudzītāja lomā, veidot tuvas 
attiecības ar viņam pakļauto. Nav 
svarīgi, kuŗa puse šīs attiecības 
iniciē, šoreiz Andris un Astrīda 
liekas būt vienlīdz „vainīgi”. Grā-
matas epilogā, kas noris jau brī-
vību atguvušajā Latvijā, tās varo-
nis vēlreiz atskatās uz saviem 
agrī najiem gadiem un reizē šar-
manti izskaidro darba nosaukumu.

Reiz pa ausu galam dzirdēju,    
ka varasvīri Latvijā gatavojot jau-
nu likumprojektu – atļaušot mīlē -
ties no piecpadsmit gadu vecuma. 
Ja projekts tiks pieņemts īsi pirms 
vēlēšanām, šis cipars varētu būt 
arī četrpadsmit. Ja tā, tad es esmu 
piedzimis gandrīz sešdesmit ga -
dus par agru. Tāpēc es esmu PA -
LAIDNIEKS.                        

Kad Astrīda nelaimīgā kārtā 
pazūd no Andŗa redzesloka, viņš 
ballē Bauskā sastop sava vecuma 

meiteni Daigu, bet ballē Valmie-
rā – Guntu. Viņš cenšas attiecībās 
ar katru no viņām sevī no jauna 
uzvandīt, atgūt devītās debesis, 
kādās viņš juties, būdams kopā  
ar Astrīdu, bet sekmju nekādu. 
Tā nu viņš dodas ilgos, ilgos 
savas Astrīdas meklējumos. Ne -
drīkstu jau te visu stāstīt līdz 
galam, lai potenciālos grāmatas 
lasītājos saglabātu intrigu, tomēr 
jāpasaka, ka nodaļas „Astrīdas 
meklējumos” beigas 225. lappusē 
liekas šausmīgi sakonstruētas, 
„sa  taisītas”.  Puikas iemīlēšanās 
pie  augušā sievietē nav ierasta te -
ma latviešu rakstniecībā. Laikam 
taču domā  jam, ka visnormālāk  
ir veidoties puslīdz vienāda vecu-
ma pāŗiem. Rakstu šīs rindas 
Jāņos, pēc tam kad daudzi simti 
cilvēku Nacio nālajā teātrī gads-
kārtējo reizi kaislīgi aplaudējuši, 
kad dabū jušies aptuveni līdzīga 
vecuma, tātad „pareizie”, pāŗi: 
Antonija un Dūdars, Aleksis un 
Elīna. Arī tā paša Blaumaņa Ugu-
nī vairākums mūsu, liekas, Kris-
tīnes palikšanu pie līdzaudža, 
dzē rājpuiša Edga ra uzskata pie-
ņe mamāku par viņas aiziešanu 
pie vecā Akmen tiņa. Bet tieši da -
žāda vecuma pā   ŗu mīlestības te -
mata neierastī ba mūsu literatūrā 
liek vēlēties, kaut Gundars Ced-
riņš būtu dzi ļāk pavandījies sava 
Andŗa un sa  vas Astrīdas dvēseles 
dzīlēs. 

Var jau būt, ka vaina meklēja-
ma darba nosaukšanā par atmi-
ņu grāmatu, nevis par romānu. 
Autoram zinot, ka lasītāji Andrī 
saskatīs viņu pašu, Gundaru, va -
rētu būt bijis neērti sevi dziļāk 

psīchoanalizēt. Bet, ja nu atmiņu 
grāmata, kāpēc tad sevi saukt par 
Andri? Un kā var atmiņu grāma-
tā būt tik daudz dialogu, tik 
daudz atkārtotas runas? Atmiņā 
taču neviens rakstītājs no sen  -
dienu sarunām precīzos vārdus 
nespēj rekonstruēt! 

Gundars Cedriņš ir dzejnieka, 
padomju izsūtījumā mirušā Viļa 
Cedriņa un rakstnieces, trimdā 
devušās Mirdzas Čuibes dēls. 
Gundaru Cedriņu personiski ne -
pazīstot, gribu viņam garā spiest 
roku par diviem grāmatā ietver-
tiem sīkumiem. Pirmkārt, pie-
vienojos viņa atziņai, ka Zvārtas 
iezis pie Amatas ir burvīgs, un 
saprotu viņa vērtējumu, ka tas, 
kuŗš nav pie tā stāvējis, nav bijis 
Latvijā pa īstam. Ar Zvārtas iezi 
skaistumā, manuprāt, var mēro-
ties vienīgi Ventas Rumba. Otr-
kārt, 83. lappusē nosauktais bi -
ju šais padomju jūrnieks Māris 
Krusts, kas 1963. gadā Gēteborgā 
peldus aizlaidās no sava kuģa un 
kļuva par polītisku bēgli, tūlīt  
pēc tam pārtapa par manu angļu 
valodas skolnieku Minsteres Lat-
viešu ģimnazijā. Vēlāk viņš izce-
ļoja uz Austrāliju, kur tagad mīt 
latviešu veco ļaužu ciemā Mel-
bur nas pievārtē. Angļu valodas 
rakstības un izrunas īpatnību dēļ 
austrālieši viņu sauc par misteru 
Krastu. Skaisti: kaut pārveidots, 
vārds tik un tā saglabājas latvisks! 
Mēdz teikt, ka nav jau svarīgi, kā 
katŗu sauc, ja vien viņš ir labs 
cilvēks. Tāpat var teikt: nav jau 
svarīgi, vai grāmatu sauc par ro -
mānu vai par atmiņu grāmatu, ja 
vien tā ir laba grāmata.
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Valsts kanceleja sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo vēstures mū  -
zeju un Latvijas Nacionālo ar  chī-
 vu aicina ikvienu Latvijas ie    -
dzī  votāju iesaistīties palīdzī bas 
dar  bā, lai atrastu vēsturiskas 
lie cības par Tēvzemes balvu.

Tēvzemes balva ir Latvijas 
Republikas valdības augstākā 
apbalvojuma - Ministru kabi-
neta balvas – vēsturiskā priekš-
tece, ko starpkaŗu Latvijas brīv-
valsts laikā 1937. gadā nodi  bi-
nāja Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis.

Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja direktora vietniece zi -
nātniskajā darbā Irina Zeibār-
te: „Tēvzemes balvu pasniedza 
līdz 1940. gadam, kad Latvija 
tika okupēta. Diemžēl kaŗš un 
pa  domju okupācijas laiks ir bijis 
nežēlīgs pret šo unikālo vēstu - 
res liecību glabāšanu, - Tēvzemes 
bal  vas nozīmītes un diplomi mū -
zejos  nav saglabājušies, nav iz -
devies atrast arī foto liecības. Ja 
kāda liecība tomēr ir saglabājus-
ies, tad to atrast, visticamāk, va -

Meklēsim vēsturiskas liecības
Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistīties Tēvzemes balvas meklējumos

ram tikai ar apbalvojuma saņē-
mēju pēcteču, radinieku, draugu 
palīdzību. Nav izslēgts, ka kaŗa 
laikā, emigrējot no Latvijas, aug-
stais apbalvojums paņemts līdzi 
un, iespējams, liecības glabājas 
kaut kur ārpus Latvijas.”

I.Zeibārte piebilst, ka augstais 
apbalvojums prestiža dēļ būtu 
dēvējams par Latvijas „Nobela 
prēmiju”. „To dibināja, lai ar se -
višķu atzinību novērtētu visiz ci-
lākos Latvijas gara un saimnie-
ciskos darbiniekus,” viņa skaidro.

Valsts kancelejas direktore 
Elita Dreimane norāda, ka val -
dības augstāko apbalvojumu mi -
sija ir pateikties tiem iedzīvo tā-
jiem, kuŗu ieguldījums Latvijas 
valsts attīstībā ir būtisks un no -
zīmīgs. „Šie cilvēki ar savu dar -
bu un sasniegumiem ir vieno -
juši sabiedrību, cēluši tautas paš-
apziņu, darījuši stiprāku un vie-
dāku mūsu Latviju. Tēvzemes 
balva ir neatraujama daļa no Lat-
vijas valsts vēstures, un jebkuŗa 
saglabājusies liecība ir nenovēr-
tējama. Ja kāda liecība vēl ir – 

atradīsim un godāsim to!”
Pirmo reizi Tēvzemes balvu 

pasniedza 1937. gada 15. maijā 
uz Latvijas Nacionālās operas 
skatuves. Pirms Otrā pasaules 
kaŗa Tēvzemes balvas pirmie 
laureāti Latvijā bija

1937.gadā: dzejnieks Jānis 
Akuraters, operdziedātāji Milda 
Brechmane-Štengele un Ādolfs 
Kaktiņš, režisors Aleksis Mier -
lauks un komponists Jāzeps 
Vītols; 

1938. gadā: dzejnieki Vilis 
Plū dons un Edvarts Virza, māks-
 linieks Vilhelms Purvītis un tēl-
nieks Kārlis Zāle, profesors un 
izcilais folklorists Pēteris Šmits 
un sabiedriskais darbinieks Her-
manis Enzeliņš;

1939. gadā: dzejniece Aspa-
zija, aktrise Jūlija Skaidrīte, pro-
fesors Jānis Endzelīns, skolotājs 
Juris Bebris, komponists Alfrēds 
Kalniņš un lauksaimniecības 
darbinieks Jānis Mazvērsītis; 

1940. gadā: profesori Ludvigs 
Kundziņš un Augusts Tentelis, 
architekts Eižens Laube, skolo-

tāja Valērija Seile, sportists Jānis 
Daliņš, kā arī tautsaimnieks un 
polītiķis Alfrēds Bērziņš.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas Ministru kabineta balvu 
iedibināja 1995. gadā, simboliski 
atjaunojot Tēvzemes balvu. Ap  -
balvojuma nolikums paredz, ka 
to piešķiŗ par nozīmīgiem dar - 
b iem vai nopelniem demokratis-
kas un tiesiskas Latvijas valsts 
attīstībā, saimnieciskajā vai sa  -
biedriskajā darbībā vai citās val - 
s tij nozīmīgās jomās. Visu 1995. 
gadā atjaunotās Ministru kabi-
neta balvas laureātu sarakstu 
iespējams aplūkot Ministru ka -
bineta mājaslapā.

Pēc Valsts heraldikas komisi -
jas aicinājuma 2013. gadā Valsts 
kanceleja sadarbībā ar dizaina 
biroju „H2E” pilnveidoja apbal-
vojuma vizuālo koncepciju, lai 
augsta prestiža balva, kas ietveŗ 
Ministru kabineta Goda diplo-
mu un Ministru kabineta balvas 
nozīmīti, atbilstu gan Latvijas 
Re  publikas valdības augstākā 
ap balvojuma statusam, gan 21. 

gad  simta saturiskajam koncep-
tam, mākslinieciskajām un tech-
noloģiskajām iespējām.

2014.gadā Ministru kabineta 
balva tiks pasniegta jau 19. reizi, 
kopš neatkarīgajā Latvijā1995. 
gadā atjaunoja šo augsta prestiža 
ap   balvojumu. Ikviens iedzīvo-
tājs ir aicināts palīdzības darbā, 
lai atrastu vēs  turisku liecību 
par 1937. gadā di  bināto Tēv-
zemes balvu – diplomu vai krū-
šu no   zīmīti. Vērtīga būs jebku-
ŗa lie cība, arī fotogra fijas, kur 
re  dzams, kā izskatī jusies  Tēv-
zemes balva! Aicinām šo ziņu 
izplatīt pēc iespējas pla šāk, – lai 
kopā izdodas atrast vie nu no 
Latvijas brīvvalsts visaug stākā  
prestiža apbalvojumiem!

Interesentus, kā arī tad, ja        
ro das papildu jautājumi, aici -
nām sazināties ar Valsts kance-
lejas komūnikācijas departa -
men tu: telefons: 80000120 vai 
e-pasts: vk@mk.gov.lv.

ASV slavenā ceļojumu žurnā -
lā Travel-Leisure Rīga atzīta par 
vie nu no 28 labākajām pilsētām 
pasaulē, kur pavadīt romantis -
kas brīvdienas. Bet ne visi redz 
romantiku tikai greznās celtnēs 
un slavenu restorānu ēdienkar-
tēs.

Jau maija sākumā Anglijas put-
nu mīļotāji tika aicināti organi-
zētā Latvijas putnu novērošanā 
gan Rīgā un tās tuvākā apkārtnē, 
gan Liepājā un Kolkā. Atsauks-
mes par šo ceļojumu neesmu vēl 
dzirdējusi, – nedomāju, ka tā da -
lībnieki būtu vīlušies.

Nupat Anglijas žurnāls Ceļo jo -
šais Dabmīlis (Travelling Natu  ra  -
list) Dorsetā aicina sēņu, ogu, 
nē    ģu un citu vietējo delikatešu 
baudītājus uz diviem atseviš -
ķiem pārgājieniem Vidzemes 
mežos un parkos šī gada sep -
tembrī. Katra tūre uzņem ne vai-
rāk par 14 personām, – tām so  -
līts redzēt kūdras un ogu pur -

Vēlreiz par tūrismu Latvijā

vus, Mores savvaļas dzīvnieku 
(staltbriežu) safari parku, vērot 
gājputnus, čūskas, bebrus un pat 
meža cūkas (par cūku mēri Lat  -
vijā tūristu vadone Liz Charter 
laikam nav vēl neko dzirdējusi). 
Interesentiem mācīšot, kā saga-
tavot nēģus, sēnes un ogas pēc 
mūsu zemītē vēl arvien uzturē-
tām tradicijām. Mūžam piesar-
dzīgie angļi, protams, neizvai -  
rās no pamācošas piebildes, ka 
sē nes, lai arī tās būs ekspertu 
lasī tas, katrs ēd „pats uz savu 
galvu” un pirmo reizi tās nobau-
dot ti kai pa šķipsniņai... Iztēlē 
jau redzu pārbijušos sēņotājus 
bālu seju pieklājīgi atraidot pie-
dāvā tos mūsu ikdienas gardu-
mus.

Katrs ceļojums ilgst astoņas 
die nas, trīs naktis tiek pavadītas 
varenajās Nītaures dzirnavās un 
trīs - Ķoņu dzirnavās pie Rūjie-
nas. Beidzamās ir vēl arvien vie -
nīgā vieta Latvijā, kur vienkopus 

maļ graudus, kārš un vērpj vilnu, 
šuj segas un spilvenus, kas pildīti 
ar aitas vilnu un jo koši grezno 
ikkatru viesu nama gultu un sie-
nas. Pirms gadiem četriem abas 
ar meitu tur pavadījām dienu    
kā pasakā –  bijām vienīgās vieš -
ņas. Mums ļāva mazliet pastrā-
dāt pie 19. g.s. milzu vilnas kār-
stuvju mašīnām, apglaudīt katru 
senlietu divstāvu graudu dzir na-
vās, un, kamēr atvēsinājām kājas 
dzirnavu dīķī, saimniece mums 
uzcepa veselu spaini vismaigāko 
pankūciņu ar meža aveņu ievā-
rījumu. Iepazināmies arī ar ka  mu, 
grauzdētu graudu malumu, ko  
pasniedz ar vēsu pienu vai ke -
fīru. Lai Anglijas tūristiem sep-
tembrī šī apbrīnojami daudzvei-
dīgā vieta tāpat iet pie sirds! Lai 
ne odi, ne odzes nedzeļ un meži 
ir pilni ar sēnēm!

Beidzamā šīs tūres diena tiek 
pavadīta Rīgas apskatē. Bez tās 
jau nevar iztikt.

KRIKA

Kolkas rags

SIGNE ZNOTIŅA-ZNOTA, 
Ministru kabineta preses sekretāre

Rīga pašlaik ir ne vien Eiropas 
kultūras gal vaspilsēta, bet arī pa -
saules koŗ dziedāšanas galvas  pil-
sēta. Lat  vija ir maza valsts, bet 
liela nā  cija!” 

Koŗu olimpiadas goda māksli-
nieciskais vadītājs Mortens Lau  -
ridsens pateicās rīkotājiem par ie -
spēju viesoties zemē ar tik bagā-
tām koŗdziedāšanas tradicijām  
un iepazīt koŗus no visas pasau -
les: “Mēs esam liecinieki ļoti sva-
rīgam notikumam – mēs spējam 
apvienoties vienā dziesmā, un to 
no Pasaules koŗu olimpiadas da  -
līb niekiem var mācīties visa pā -
rējā pasaule. Šis ir notikums, kad  
27 000 dziedātāju dalījās ar pašu 
personiskāko instrumentu, kas 
viņiem pieder, - ar savu balsi. 
Esmu lepns būt par daļu no šī 
notikuma.” 

Olimpiadas nobeiguma cere -
mo  nija ar kopā izdziedātām po -
pulārām pasaules melodijām iz  -
vēr tās par sirsnīgu atvadu brīdi 
daudziem tūkstošiem koristu, kas 
šajās dienās ne vien sacentušies par 
medaļām, bet arī ieguvuši jau nus 
draugus daudzās pasaules malās. 

***
Nākamā koŗu olimpiada notiks 

Sočos: dažādi viedokļi
Nolemts, ka nākamā Pasaules 

koŗu olimpiada  pēc diviem gadiem 
tiks rīkota Krievijā, Sočos. Ievērojot 
Krievijai neglaimojošo tās lomu 
Ukrainas notikumos un arī noti-
ku šajā traģēdijā, galvenais jautā -
jums, ko preses konferencē uzdeva 
olimpiadas rīkotājiem: vai tomēr 
nākamā olimpiadas vieta netiks 
mainīta.

Atklājās, ka nākotnes plānos ne -
 kas netiks mainīts. Jaunākie no   ti -
kumi Ukrainā nav mainījuši Pa   -
saules koŗu olimpiadas viedokli 

par to, ka nākamajām spēlēm jā -
notiek Sočos. 

Izskanējuši dažādi viedokļi par  
pasaules Koŗu olimpiadas rīko - 
 ša  nu Sočos. Jāievēro, ka Pasaules 
ko   ŗu olimpiadu rīko neatkarīga or -
 ganizācija, kuŗas sēdeklis atrodas 
Vācijā. Koŗu olimpiadas rīko  tāj or-
ganizācijas Interkultur prezidents 
Ginters Tīčs skaidroja, ka vieta lie-
lajam sarīkojumam tiek izvē lēta 
ļoti savlaicīgi. Soči kon ku  rējuši ar 
Rīgu jau par šī gada olimpiadas 
rīkošanu, bet pietei  kuš ies  tai jau 
pirms desmit gadiem. Tīča ieskatā 
viņa organizācijai lēmums 2016. 
ga  dā  olimpiadu rīkot So čos nebū-
tu jāmaina, ietekmējo ties no aktuā-
lajiem polītiskajiem notikumiem. 
“Nē, šis lēmums ne   tiks mainīts. 
Pasaules koŗu olimpiadas jēga ir 
būt par paraugu jauniešiem un 
bērniem. Ne jau bērni un jaunieši 
ir tie, kas izraisa kaŗus, tie ir pieau-
gušie. Mēs gri bam būt paraugs 
tam, ka konfliktus var risināt arī 
citā ceļā, un tiem nav nekāda loma 
mūsu izvēlē,” uzsvēra Tīčs.

Pēc ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča domām, Latvijai valsts 
līmenī jābūt ļoti rezervētai pret da    -
lību nākamajā olimpiadā  Krie -
vijā. “Tas nenozīmē, ka mēs kaut 
kādā veidā aizliedzam pašiem 
koŗiem tur piedalīties. Tā ir viņu 
pašu izvēle, bet, vai tas būtu jāsa  -
maksā no Latvijas valsts nodokļu 
maksātāju līdzekļiem, - par to 
man būtu šaubas,” norāda Rin  kē-
vičs. “Es pilnīgi noteikti, ja pats 
dziedātu korī, tādos apstākļos uz 
Sočiem nebrauktu”.

Polītologu ieskatā uz Sočiem 
labāk ir braukt un runāt ar Krie-
vijas sabiedrību, nevis uzgriezt tai 
muguru. Tomēr tas esot indivi-
duālas izvēles jautājums. 

Ziņas par Koru olimpiadu 
sakopojis P. KARLSONS

8. Pasaules koŗu 
olimpiada Rīgā – 

visu laiku vislabākā!
(Turpināts no 13. lpp.)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr.27) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Fidelio. 6. Re  -
marks. 10. Ludza. 11. Tobruka. 
12. Danciga. 13. Sveķi. 16. Optika. 
17. Nabags. 18. Atoms. 19. Suta. 
24. Savs. 26. Prāga. 27. Eļļot. 28. 
Jāņi. 29. Apse. 30. Svins. 32. 
Kavēt. 33. Viss. 35. Sist. 39. Arnis. 
41. Lirika. 42. Sports. 43. Salsa. 
46. Īstenot. 47. Ukraina. 48. 
Āmurs. 49. Atsūtīt. 50. Svabads. 

Stateniski.  1. Futbols. 2. De   -
batēt. 3. Lausks. 4. Olas. 5. Oaze. 
6. Radi. 7. Mantas. 8. Raibaļa. 9. 
Slaists. 14. Vētra. 15. Ķemme. 20. 
Urāli. 21. Apiss. 22. Kālis. 23. 
Gļēvs. 24. Stats. 25. Vasks. 31. 
Sarma. 32. Keišs. 33. Valkīra. 34. 
Strutas. 36. Izraisa. 37. Tīstams. 
38. Skanēt. 40. Sparta. 43. Stāt. 
44. Lauž. 45. Auss.     

Daugavpili apmeklēja bijušie Augstākās Padomes deputāti, 
bied  rības „4. maija Deklarācijas klubs” pārstāvji, kuŗi 1990. gada 
4.maijā balsoja par Latvijas Neatkarības deklarāciju. Kluba prezi-
dents Juris Karlsons sacīja: „Mēs polītikā neiesaistāmies, to darām  
vienīgi tādos jautājumos, kas apdraud Latvijas neatkarību.”

Valmierā no 23. līdz 27. jūlijam notiek IX Starptautiskais gaisa 
balonu festivāls „Valmieras kauss 2014”. Piedalās 10 gaisa balonu 
komandas no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm. Katru vakaru no   -
tiek  gaisa balonu pacelšanās atsaitē, lai ikviens varētu tos aplūkot 
tuvumā    un izbaudīt pacelšanās burvību.

No 26. līdz 30. jūlijam miera skrējienā Peace Run (Miera skrē -
jiens) viesosies tā  Eiropas posma daudznacionālā skrējēju koman -
da. Skrējēji no Igaunijas dosies uz Lietuvu caur Vidzemi, Kurzemi 
un Latgali.

Siguldas pilsdrupu estrādē 1.–3.augustā notiks XXII Starp -
tautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. 1. augustā plkst.19.00 
Siguldas Jaunās pils dārzā – Svētku uvertīra „No latviešu līdz 
pasaules klasikai”. 2. augustā plkst.21.00 – Ž. Bizē operas „Kar -
mena” brīvdabas oriģināliestudējums. Galvenajās lomās pasaules 
operas solistu buķete: Karmena - Klementīne Margeine (Francija), 
Mikaēla - Maija Kovaļevska (Latvija), Hosē - Filipe Do (Francija), 
Eskamiljo - Pjērs Īvs Privo (Francija). 

Turaidas mūzejrezervātā 1. - 3. augustā svinēs  „Turaidas pilij – 
800”. Latvijas Pasts 11.jūlijā izdevis jaunu pastmarku „Turaidas pils 
800 gadi”

Bauskā no 1. līdz 3. augustā svinēs pilsētas 405 gadus ar novada 
svētkiem „ Zelts un sidrabs manim pūrā”. Gads aizrit dižā novad-
nieka,  latviešu skolotāja un dzejnieka Viļa Plūdoņa 140. gadskār -
tas zīmē. 2.augustā plkst.11.00 Saules dārzā atklās Plūdonim veltī -
tu pieminekli (tēlnieks Ģirts Burvis). Vakara koncertā „Sveiciens 
Bauskai vasarā” uzstāsies viesi no Bauskas sadraudzības pilsētām – 
Ripinas (Polija), Nāhodas un Hedemoras (Zviedrija), Pakrojas un 
Radvilišķiem (Lietuva), kā arī Hašuri (Gruzija).

Koknesē šovasar ieviests jauns, netradicionāls tūrisma piedā-
vājums – izzinoša spēle „Misija”. Kokneses pilsdrupās ikviens tūrists 
par noteiktu samaksu var saņemt “Misijas” uzdevumu lapu un do -
ties aizrāvīgā  piedzīvojumā. Īpašajā maršrutā iekļauti visi svarīgā -
kie Kokneses parka objekti. Veiksmīgāko atbilžu atradēji saņems 
pārsteiguma balvu.

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde jau laikus iz  -
sludinājusi pretendentu pieteikšanos uz apbalvojumu “Pa   go  di-
nājums izglītībā”. Apbalvojuma mērķis ir pateikties pašvaldī bas 
dibinātajām izglītības iestādēm un to darbiniekiem par nozī mīgu 
ieguldījumu paidagoģiskajā darbībā un to pasniedz oktobrī Skolo-
tāju dienai veltītā svinīgā sarīkojumā.

Līdz 26. jūlijam Olimpiskā centra „Ventspils” sporta bazēs no -
tiek starptautiska karatē treniņnometne, kuŗā piedalās 140 dalīb -
nie ki no septiņām valstīm. Ieradušās Somijas un Latvijas pieaugušo 
izlases, kā arī sportisti no Igaunijas, Serbijas, Baltkrievijas, Krievijas un 
Ukrainas. Nometnes  dalībnieki trenējas starptautisku treneŗu vadībā.

Ventspils 1. ģimnazijā 17. jūlijā  sākās izglītības programmas 
“Iespējamā misija” (IM) vasaras skola. Gandrīz 150 Ventspils pilsētas 
5. – 8. klašu skolēniem ir iespēja attīstīt patstāvīgās mācīšanās pra s-
mes un pieredzēt, ka mācīšanās arī vasarā var būt interesanta. 

Valsts prezidents Andris Bērziņš,  viesojoties  Talsos. nolika zie-
dus pie pieminekļa „Koklētājs”, iepazinās ar uzņēmumu „Talsu pien-
saimnieks”, tikās ar Talsu novada deputātiem, lai apspriestu iz  glītī -
bas un medicīnas turpmāko attīstību. Prezidents viesojās arī  SIA 
„Talsu tipografija” un laikraksta Talsu Vēstis redakcijā, kā arī ap -
meklēja Mārtiņa Barkāna „Abavas vīnu” darītavu.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski.  5. Latviešu grafiķe 
un bērnu rakstniece (1914-2014). 
7. No viena ādas gabala darināti 
apavi. 10. Normāls organisma stā-
 voklis nomodā. 11. Piemiņas, at   -
zinības vai goda zīme. 12. Sla  ve-
na šokolādes fabrika A-Eiropā. 
13. Neliela, strauja upīte. 15. Ap -
sējs. 17. Viengadīgas dārza pu -

ķes. 18. Augs, ko īpaši sagatavotu 
lieto smēķēšanai. 22. Cepurīšu 
sēne. 25. Viedoklis, pārliecība. 
27. Malkas tilpuma mērvienība. 
28. Neliela ārija. 29. Atšuve, at -
loce. 30. Pretinde. 31. Ierakumi. 

Stateniski. 1. Apliecība par mā  -
cību iestādes beigšanu. 2. Skaņa, 
ko  atvirza atpakaļ apkārtnes 

priekšmeti. 3. Kādas Kurzemes 
pilsētas senais nosaukums. 4. Ar 
roku rakstīts personas, uzvārds, 
vārds. 6. Salacas pieteka. 8. At  -
va  se; jaunaudze. 9. Paralize. 14. 
Dārza oga. 16. Noteikts masas 
daudzums. 19. Ar rievām; grum-
b   ains. 20. Putnu medību šķirnes 
suns. 21. Statiņš (sar.). 23. Paklāji. 
24. Noteikts, precīzs. 25. Uzkliegt, 
uzbļaut. 26. Dārgakmeņu masas 
mērvienība.

Pasaulē un Eiropā labi zinā-
mais Afrikas cūku mēris šogad 
26. jūnijā pirmo reizi konsta -
tēts arī Latvijā. Pārtikas un ve -
terinārais dienests (PVD) Lat  -
vi jas pierobežā, dažus metrus 
no robežas ar Baltkrieviju, trim 
mežacūkām konstatēja Afrikas 
cūku mēŗa vīrusa klātieni. To 
atklāja arī trim mājas cūkām 
piemājas saimniecībā Krāsla -
vas novadā – 6 km attālumā no 
robežas ar Baltkrieviju. Slimī-
bai izplatoties, Saeima izsludi-
nāja no 2. jūlija līdz 1. oktobrim 
ārkārtas situāciju Latgales re -
ģio  na 18 novados – līdz Balt-
krie vijas un Krievijas robežai.

Afrikas cūku mēris (Pestis afri-
cana suum) ir akūta cūku infek-
cijas slimība, ko raksturo ļoti 
augsta letālitāte. Endēmiska rak-
stura izplatība konstatēta Afri -
kas, Dienvidamerikas un Karību 
jū ras valstīs. Pirmo reizi Eiropā 
reģistrēta 1957. gadā Portugalē, 
pēc tam Spānijā, Francijā, Italijā. 
Jau daudzus gadus sastopama 
Sardīnijā. 1978. gadā konstatēta 
arī Austrumeiropā – Ukrainā un 
pašlaik Krievijas Federācijā mā -
jas cūku populācijā. Kopš  2007. ga -
da reģistrēta arī Kaukaza vals tīs - 
Armēnijā, Azerbaidžānā, Gru zi-
jā. Polijā šogad februārī pēdējo 
reizi tika konstatēts Afrikas cūku 
mēŗa vīrusa uzliesmojums, bet 
jūlija sākumā Podļaskas provincē, 
pierobežā ar Baltkrieviju, tika at  -
rastas 11 nobeigušās  mežacūkas, 
kuŗām apstiprināta ACM vīrusa 
klātiene.

2014. gada 26. jūnijā Afrikas 
cūku mēris pirmo reizi tika kon-
statēts arī Latvijā, dažus metrus 
no robežas ar Baltkrieviju. PVD 
konstatēja ACM vīrusa klātieni 
trim mežacūkām un trim mājas 
cūkām piemājas saimniecībā 

Afrikas cūku mēris – Latvijā, Eiropā un pasaulē

Krā slavas novadā, sešu kilometru 
attālumā no robežas ar Baltkrie-
viju. Slimības uzraudzības zona 
izvērsta  plašā territorijā, kur no   -
teikti ierobežojumi  tirdzniecībā 
ar dzīvām cūkām un cūkgaļu. 
Tiek arī dezinficēti transport lī -
dzekļi  un pastiprināta kravu  
pār baude.

Darba vizītē bija ieradušies divi 
Eiropas Komisijas (EK) inspek-
tori ACM jautājumos. Kopā ar 
PVD speciālistiem viņi devās uz 
Krāslavu un Dagdu noskaidrot, 
kas ir izdarīts slimības apkaŗoša-
nā, un  izstrādāt rekomendāciju 
turpmākai rīcībai. Uz žurnālistu 
jautājumu, kāda ir Latvijas spe ci-
fika salīdzinājumā ar Krieviju, 
Baltkrieviju vai Gruziju, kur ga -
diem ilgi cūkas slimo ar ACM, 
EK inspektors ACM jautāju mos 
Klauss Depners atbildēja:

„Latvijas specifika ir kopējā 
robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, 
kas ļauj pierobežas iedzīvotājiem 
nemitīgi pārvietoties turp un at  -
pakaļ. Šis riska faktors nav pro - 
g  nozējams, jo kaimiņvalstīs šī in -
 fekcija ir, cilvēki somās ved visu 
ko, arī cūkgaļu, kuŗas atlikumi 

pēc tam nonāk mājas cūkas silē. 
Latvijas PVD kopā ar muitnie-
kiem tikai šajā gadā vien kon fis-
cējis 14 tonnas gaļas pro duktu 
privātpersonu bagāžā. Kamēr ar 
tādu apziņu cilvēki dzīvos, tāds 
būs arī rezultāts.”

ACM no Afrikas ievazāta Spā-
nijā, Portugalē un Nīderlandē pa -
 gājušā gadsimta 50. gados no 
ku  ģiem un lidmašīnām ar pārti-
kas atkritumiem - ar vītinātu cūk -
gaļu un desām, kuŗu apstrādes 
temperatūra bijusi zemāka par  
nepieciešamiem 70 gradiem, lai 
mēŗa vīruss ietu bojā. Šie pārti -
kas atkritumi nonāca ceļmalu 
mežos, un „maisam gals bija va -
ļā”. Vīrusologi samērā drīz sapra-
ta, ka tieši pārtikas atkritumi ir 
lielākais risks, bet pagāja krietns  
laiks, līdz Eiropas iedzīvotāji ap -
jēdza, ka šīs kaites izplatība bū -
tībā ir atkarīga no viņu attieks-
mes. Spānija, piemēram, ar ACM 
cīnījās 35 gadus. Vācijā katrā au -
tomaģistrāles atpūtas vietā re -
dzams plakāts, kuŗā četrās valo-
dās, tostarp krievu valodā, no  rā-
dīts - neizmest atkritumus, sods 
tāds un tāds. Protams, globāli-

zācijas laikmetā neviena insti tū-
cija nevar izkontrolēt cilvēku 
kus tību un rīcību, bet lielākais 
ĀCM risks ir cilvēku pārvie to-
šanās.

18. jūlijā Latvijā  apstiprināti 
pie ci jauni ACM gadījumi, no 
tiem viens Vidzemē - Ērģemes 
pagastā, Valkas novadā. Izsludi-
not ārkārtas situāciju gan Valkas, 
gan Valmieras novadā, šī zona 
savienosies ar Latgalē noteikto 
zo  nu, iekļaujot visu pierobežu ar 
Krieviju un Igauniju. Par ārkār-
tas situācijas izsludināšanu Val-
kas un Valmieras novadā valdī-
ba lemj otrdien, 22. jūlijā. 

PVD inspektori ACM uzrau-
dzības zonā ir pārbaudījuši 2912 
saimniecības, no kuŗām 426 tiek 
turētas cūkas. Laboratoriskai iz -
meklēšanai ir noņemti 1063 asins 
paraugi. 

Medniekiem par nomedītu 
me   žacūku 12 stundu laikā jāpa-
ziņo PVD, kā arī Valsts meža 
dienestam. 

Bailēs no ACM izplatības Švei-
ce noteikusi cūkgaļas importa 
aizliegumu no Rumānijas un 
Bul gārijas, bet no Latvijas un 
Chor vatijas – tikai no dažiem re -
 ģioniem, kur konstatēta tā i   z-
platība.

Latvijai ārkārtas situācijas lai -
kā – līdz 1. oktobrim ir jāsagata-
vo pārliecinošs ACM apkaŗoša-
nas plāns, ko tālāk iesniegs Eiro-
pas Komisijai. 

Afrikas cūku mēris (ACM) ne -
padodas medikamentozai ārstē-
šanai,  un nav izstrādāta efektīva 
vakcīna cūku ganāmpulku pro-
filaksei. Tāpēc inficētās mājas 
cūkas tiek nokautas un sade dzi-
nātas.

VALIJA BERKINA
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Realitāte bija skarba
Daudzi atceras bijušās otavietes, tagad ASV, Mainas pavalstī dzīvojošās rakstnieces

Ilzes Bērziņas grāmatu "Happy Girl", kas bija pirmā grāmata,
kuŗā aprakstīti jaunas ārzemju latviešu meitenes piedzīvojumi,

dodoties uz senču zemi pēc ilgā padomju okupācijas laika.
Ilze Bērziņa stāsta: "Es uzrakstīju "Happy Girl"

1996. gadā pēc viena gada pavadīšanas Latvijā. Biju nolēmusi apmesties tur uz dzīvi, 
sagaidot, ka Latvija būs tāda, kādu uzbūra manu acu priekšā mana mamma savās 

nostalģiskās un romantiskās atmiņās. Reālitāte bija skarba.
Visu, ko piedzīvoju Latvijā, – gan prieku, gan sirdssāpes, es iekļāvu savā grāmatā.

Tagad, kad gatavojos to otrreiz izdot, redzu, cik daudz no toreiz piedzīvotā vēl arvien 
pastāv. Piemēram, kad es devos uz Parīzi Latvijas Augstākās tiesas uzdevumā,

vienīgais, ko eiropieši zināja par Latviju, bija tas, ka tur apspiež minoritāti,
tas ir, krievus. Neticami! Biju priecīga, ka gadījās tā,

ka varēju viņiem izskaidrot īsto situāciju. Arī šodien šis jautājums ir "karsts",
redzot Putina skaidrojumu par uzbrukuma iemeslu Ukrainai.

Grāmatā "Happy Girl, then and now" iekļauts gan mans oriģinālais grāmatas teksts,
gan arī manas sajūtas tagad, kad es apciemoju Latviju gandrīz divdesmit gadus vēlāk.

Es pārskatīju savas vecās sajūtas un sastapu daudz pārsteigumu.
Es jūtu, ka "Happy Girl" – mana pirmā un pēdējā grāmata – ir mana labākā grāmata."

Aicinām arī jūs, cienījamie lasītāji,
kopā ar Ilzi Bērziņu izstaigāt šos latviešu vēstures līkloču ceļus. Red.

Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv

Eiropas latviešu laikrakstu
Jaunākais numurs digitālā PDF formātā 

tikai 2.73 USD

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

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

Pērk meža īpašumu, ātra sa -
maksa. Tālr.: 26157008

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

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

PĀRDOD

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

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

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

Toreiz un tagad...
Ilze Bērziņa izdevusi savas pirmās grāmatas 

"Happy Girl"
atkārtotu izdevumu,

papildinot ar jauniem piedzīvojumiem

Cena 20, – ASV dolari, ieskaitot sūtīšanu.
Grāmatu varat iegādāties

www.amazon.com vai arī, sazinoties ar autori:
Ilze Berzins, 21 Roosevelt Avenue Waterville Maine 04901,
www.ilzeberzins. com, e-pasts: ilzeberzins@hotmail.com.



LAIKS 2014. ga da 26. jūlijs – 1. augusts18

(Turpināts 19. lpp.)

(Turpināts no 2. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

Mūžībā aizgāja mūsu mīļā mammiņa

VALENTĪNA KUČINSKIS
dzim. MORTUZĀNS

Dzimusi 1918. gada 8. jūlijā,
mirusi 2014. gada 8. jūlijā

Mūža miegā aizmidzis
mūsu mīļais brālis, krusttēvs un onkulis

architekts JĀNIS FREIJS
Dzimis 1936. gada 25. augustā Tukumā,

miris 2014. gada 9. jūlijā Rīgā

Pēc gaŗas un svētīgas dzīves,
rūpējoties par Dieva radību, tagad mūžībā

DZIDRA RUMBA,
dzimusi GALIŅŠ

Dzimusi 1929. gada 11. jūlijā Taurenē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 28. maijā Fryburg, Maine, ASV

Mūžībā aizgājis
skolotājs, mākslinieks

un vidusskolas direktors

IMANTS ŽŪRIŅŠ
Dzimis 1923. gada 5. janvārī Rīgā,

miris 2014. gada 31. maijā Vīpes pag. „Jostos”

Mīlestībā piemin
MEITAS ANNA KUČINSKIS UN LIDIJA KAMPA

AR ĢIMENI

Sērās un mīlestībā atvadās:
MĀSA INESE

KRUSTBĒRNI MĀRIS, DIANA UN KRISTĪNE AR ĢIMENĒM

Mīlestībā un pateicībā par viņu sēro:
VĪRS JĀNIS

BRĀLIS AIVARS AR MAIJU
BRĀĻA JĀŅA ĢIMENE – RASMA, KRUSTMEITA KRISTĪNE UN JĀNIS

MĀSĪCA ĀRIJA TREIJS AR NORMUNDU UN ĢIMENI
BRĀLĒNS IVARS AR NORU UN ĢIMENI

BRĀLĒNS PĒTERIS AR LAILU UN ĢIMENI
BRĀLĒNS VALDIS UN SALIJA

BRĀLĒNA REIŅA DZĪVES BIEDRE ASTRA

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA 1942. GADA IZLAIDUMA KLASES BIEDRI 

UN VISA RĪGAS, CĒSU UN JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTU SAIME

Tec, saulīte, gaiši, gaiši
Pa taciņu debesīs.
Tur Dieviņš mīļu roku
Gaidīs Tavu dvēselīt’.

...mīliet, kā Es jūs esmu mīlējis...

gustā 11:00 Tērvetē Otavas un 
Montrealas draudžu kopīgs dievk. 
un pikniks.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

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

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

27. jūlijā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 3. augustā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 10. augustā 10:00 
kapu svētki Van Liew kapsētā, 
North Brunswick.(stipra lietus 
gadījumā baznīcā 13:30). 17. au -
gustā 9:30 Leikvudā kapu svētki 
Woodlawn kapsētā. 24. augustā 
13:30 Īstbransvikā dievk. ar dievg. 
31. augustā dievk. neno tiek. Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-mail: latvianlu-
theranchurch@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 Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luther an 
Church (70 River Rd, Montville, NJ)

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Pa  -
rsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfildā Holy Cross Lutheran 

Church (639 Mountain Ave, Spring-
field, NJ 07081)

• 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: jleg-
zdins@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).  
27. jūlijā 10:30 dievk. ar dievg., 
sprediķos Denveras mācītāja He -
lēne Godiņa. 3. augustā „Mežotnes” 
atklāšanas dievk. Šeltonā. Dievk. 
Sietlā nenotiek. 10. augustā Kapu 
svētki Evergreen Washelli kapsētā. 
Pēc dievk. Dāmu komiteja aicina 
uz kopējām pusdienām Latviešu 
namā ($10). Lūdzu pieteikties pie 
Intas Wiest, tālr.: 425-678-8774. 
17. un 24. augustā dievk. ne  no-
tiek. 31. augustā 10:30 dievk..
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. Peters-
burg, FL 33707), Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. Uz -
manību – vasarā dievk. notiks 
Biedrības namā 11:00! 27. jūlijā 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta.  
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.detdraudze.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 Ģetze manes kap-
 sētā. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida Kruč-
kova, 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. 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. au -
gustā dievk. ar Sv. vakarēdienu, 
sekos pusgada informācijas sa -
pulce. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru svēt-
 dienu 11:00 dievk. Apvienotās 
draudzes dievnamā. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās 14:30.

3. augustā dievk. ar dievg.. 10.au -
gustā 11:00 Kapu svētki River side 
kapsētā. 17.augustā dievk. drau-
dzes nama Zaļajā zālē. 24. augustā 
11:00 Kapu svētki Sunset kapsētā. 
31.augustā dievk. nenotiks.

• Lankastera: Mt. Calvary Luther-
an Church (308 East Petersburg 
Rd, Lititz Lancaster, PA 17543). 
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone (PO 
Box 380, Henryville PA 18332), 
mob. tālr.: 570-460-5375, e-pasts: 
silver11@ptd.net un emer. māc. 
Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net 

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. S. Kalve, 
tālr.: 414-536-0358. Info: www.
milwaukeedraudze.org 

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

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org 
27. jūlijā 15:00 Latviešu centrā 
dievk. Mācītāja atvaļinājums no 
29. jūlija līdz 29. augustam. 17. au -

Bībeles stunda. 3. augustā Bībeles 
stunda. 10. augustā Bībeles stunda. 
17. augustā dievk. 24. augustā 
Bībeles stunda. 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: baznica@bellnet.ca. Māc. 
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 

tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur  ley 

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 tā   ja 
Anita no 19. jūlija līdz 2. augus-
tam būs nometnes mācītāja Kat-
skiļos. Viņas prombūtnē par stei-
dzīgiem mācītāja pakalpojumiem 
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Mūžībā aizgājis

VILNIS A. SARMA
Dzimis 1932. gada 2. augustā Daugavpilī,
miris 2014. gada 17. aprīlī Ročestrā, NY

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālēns

ILMARS JUNGE
Dzimis 1943. gada 26. novembrī Bauskā, Latvijā,
miris 2014. gada 14. jūnijā Milvokos, Viskonsinā

Mīlestībā piemin
SIEVA DAGNIJA, DĒLS AIGARS AR CANDY

DĒLS ILMĀRS AR SUSAN, MAZDĒLS ADAM AR JESSICA
MAZMEITA PAULA AR JOSHUE, MAZDĒLS TIMOTHY

MAZMAZDĒLS JACOB
MĀSĪCA SKAIDRĪTE RYAN AR ĢIMENI NEW YORK

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA BAIBA LENSS AR ĢIMENI

MĀSĪCA RUTA STIEBRIS AR ĢIMENI

2013. gadā Aizsaulē aizgājuši
DV Apvienības Bostonā biedri:

VILNIS OTTO BĒRZIŅŠ
EMĪLIJA DESAINIS

ZENTA DAUGE
ĒRIKA EGLĪTE
JĀNIS KUSIŅŠ

SIGURDS OGRIŅŠ
ANDRIS PLATAIS
ILGA RUDZROGA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ELITA GOBIŅA
Dzimusi 1932. gada 13. jūnijā Valmierā,
mirusi 2014. gada 1. jūlijā Flushing, NY

JĀNIS LUKAS VINTERS
Dzimis 1935. gada 10. decembrī Bauskas apr., Zālītes pag.,

miris 2014. gada 6. jūlijā, Oxford, MS, ASV

Pieminam mūsu sirsnīgo un apzinīgo bijušo darbinieci

ELITU GOBIŅU,
mirusi 2014. gada 1. jūlijā Ņujorkā

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA BOSTONĀ

Draudzībā viņu piemin
LĪGA UN ĢIMENE

ILZE UN VILMĀRS, UN ĢIMENE
JĀNIS UN IEVA, UN ĢIMENE

SIEVA MAGGIE UN DĒLI JOHN J. UN DAVID

ŅUJORKAS FEDERĀLĀ KREDITSABIEDRĪBA

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais draugs

ARTŪRS GERHARDS
Dzimis 1926. gada 17. jūnijā Gulbenē, Latvijā,

miris 2014. gada 16. jūlijā St. Pētersburgā, Floridā

Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā

ZENTA ANDERSONS
dzim. ZAĶIS

Dzimusi 1911. gada 2. novembrī,
mirusi 2014. gada 29. jūnijā

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu mīļā

ALĪDA KRASTS
Dzimusi 1918. gada 26. februārī Latvijā,
mirusi 2014. gada 11. jūlijā Doverā, ASV

Mīlestībā piemin
PĒTERIS UN INGUNA OZOLI

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MAZDĒLI MARTINS UN FILIPS

ANDERSONI, PETERIS ANDERSONS AR ĢIMENI
ANDA ANDERSONS UN JĀNIS PURGALIS

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
DĒLI AIVARS UN JĀNIS, MAZDĒLI UN MAZMAZBĒRNI

BRĀLIS GOTFRIDS
HOOGLANDU-KRASTU ĢIMENE ZVIEDRIJĀ

DĀBOLIŅU ĢIMENE KANADĀ UN ASV

Es sajūtu, kā puķes aug un zied,
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,
Caur bezgalību aiznesdama mani.
(E. Virza)

Saldu dusu!

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet.

lūdzam sazināties ar pērmin deri 
Dagniju Ķilpi, tālr.: 410-730-
5797).

27. jūlijā laju vadīts dievk. 3. 
augustā 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. va  kar-
ēdienu un Iesvēti. Pie kafijas gal da 
jūlija un augusta jubilāru sveik-
šana. 31. augustā dievk. Prāv. Anita 

Vārs berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
 zon.net. Info: www.dcdraudze.org

• 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, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baznīca 

(301 Burlingame Ave)

Ak, retākas rindas...

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

Saldu dusu!
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S P O R T S  A M E R I K Ā

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

Prezidenta balvas 
izcīņa vieglatlētikā
Jāņa Daliņa stadionā Valmierā 

divdesmito reizi notika Valsts 
prezidenta balvu izcīņa vieglat lē-
tikā. Pirms 19 gadiem Valmieras 
rajona padomes priekšsēdis Kār lis 
Greiškalns pārliecināja toreizējo 
Valsts prezidentu Gunti Ulmani, 
ka šādas sacensības nepieciešamas 
ne vien Valmierai, bet visai Lat-
vijai. Kopš tā laika mums bijuši 
četri Valsts prezidenti, tagad cits 
darbs arī Greiškalnam, bet viņa 
projekts joprojām plaukst un zeļ.

Sākot no 2012. gada, sacensības 
„Valsts Prezidenta balva vieglat-
lētikā” notiek  jaunā formātā un 
kvalitātē. Galvenā izmaiņa no 
iepriekšējiem 17 gadiem ir tā, ka 
līdzšinējā formāta vietā, kad savā 
starpā sacentās pieci novadi (Rīga, 
Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un 
Latgale), šoreiz sacensības notika 
starptautiskā mērogā. 

Pirms diviem gadiem valstu kop-
vērtējuma summā panākumu svi-
 nēja Latvijas vienība, pērn uzva ras 
laurus plūca Igaunijas izlase. 2014. 
gada Prezidenta balvas izcīņā uz -
varēja Latvijas vieglatlēti ar 325 
punktiem, apsteidzot Igauniju – 
257 un Lietuvu – 229. Mūsu vieg-
latlēti uzvarēja arī atsevišķajās 
ieskaitēs vīriešu un sieviešu spor-
tistiem. Vīru konkurencē Latvijai 
161 punkts (igauņiem 141, lietu-
viešiem 105), savukārt dāmas 

tika pie 164 punktiem (Lietuvai 
124, Igaunijai 116). Šogad pirmo 
reizi sacensībās bija iekļautas arī 
Baltijas U-18 meistarsacīkstes 
jau niešu izlasēm, kur mājinieki 
palika otrie aiz Igaunijas.

Augstvērtīgu rezultātu sasnie-
dza 22 gadus vecais šķēpmetējs 
Rolands Štrobinders, kuŗa me  s-
tais šķēps pārsniedza 83 metru 
robežu – 83,10. Viņš  laboja per-
sonisko rekordu, un izpildīja šī -
gada Eiropas meistarsacīkšu nor-
matīvu. Šis ir sestais tālākais me -
tiens Latvijas šķēpmešanas vēs-
turē. Iepriekšējo personisko re -
kordu Štrobinders sasniedza 
pērn maijā, kad Liepājā raidīja 
šķēpu 81,68 metrus tālu. 

dāmu konkurencē individuālo 
balvu ieguva Lietuvas diska me -
šanas pārstāve Zinaīda Sen-
driūte, labākajā mēģinājumā 
raidot disku 64,84 m.

Veseŗa mešanā vīriem pieau gu-
šo konkurencē uzvarēja Latv jas 
pārstāvis Igors Sokolovs, kas visus 
četrus ieskaitītos metienus raidīja 
pāri 70 m robežai (labākais – 73,42). 
Šajā disciplīnā liela uzmanība tika 
pievērsta arī jauniešu sacensībām. 
Trīs Lietuvas rekordus laboja Toms 
Vasiļausks. Nepilnus 17 gadus 
vecais sportists veseŗi aizmeta 
77,66 m tālumā, sasniedzot  jau-
nus valsts rekordus U-16, U-17 
un U-18 vecuma grupā.

Dāmām šķēpmešanā, nestartē-
jot Madarai Palameikai, uzvarēja 
Līna Mūze, kas ar rezultātu 58,02 m 
izpildīja Eiropas meistarsacīkšu  
normatīvu. Otrā vietā ierindojās 
Sinta Ozoliņa-Kovala – 56,96 m.

Latvijas lakrosa 
spēlētāji Denverā – 

19. vietā
Denverā Pasaules meistar sa-

cīkstēs lakrosā 13. jūlija rītā Lat-
vijas lakrosa izlase pēdējā grupas 
spēlē stājās pretī spēcīgajai Sko-
tijas izlasei un piekāpās ar rezul-
tātu 7:17. Latvija spēlēja ātru un 
fizisku lakrosu, taču spēles meis-
tarībā pārāki bija skoti. Pēc aiz va-
dītām visām grupas spēlēm Lat-
vijas izlase ierindojās trešajā  vietā 
aiz Skotijas un Šveices, aiz sevis 
atstājot Taizemes izlasi. Šāds vietu 
sadalījums Latvijas izlasei nedeva 
iespējas cīnīties par vietu pasaules 
labāko lakrosa komandu sešpad-
smitniekā.

Spēlē ar rezultātivitātes punk-
tiem izcēlās komandas kapteinis 
Kristofers Zariņš, gūstot vienus 
vārtus un vienu reizi rezultātīvi 
piespēlējot, pa vieniem vārtiem 
guva Railijs Lazda, Gatis Zeps, 
Ģlebs Šupeņko, Ronalds Zau ma-
nis, Maikls Menekers.

Latvijas izlase pēc spēlēm devās 
uz Latviešu kultūras centru Den-
verā, lai klātienē tiktos ar saviem 
atbalstītājiem, faniem un ziedotā-
jiem, kas palīdzējuši gan emo cio-
nāli, gan financiāli, lai Latvijas 
izlase varētu pilnvērtīgi startēt 
Pasaules meistarsacīkstēs. Latvi-
jas vienība ar šo pateicās visiem 
atbalstītājiem ASV, uzsveŗot, ka 
bez šī atbalsta piedalīšanās meis-
tarsacīkstēs nebūtu iespējama.

14. jūlijā Latvijas lakrosa spē lē-
tāji aizvadīja pirmo nākamās kār-
tas spēli ar Spānijas izlasi. Mūsējie 
uzvarēja pārliecinoši – 21:3. Arī 
šajā spēlē Latvijas izlasei izdevās 
diktēt spēles noteikumus, spēlējot 
fizisku un ātru lakrosu, kas spā-
ņiem neizdevās. Spēlē ar četriem 
gūtiem vārtiem izcēlās Latvijas 
izlases spēlētāji  Īlaijs Lazda (4+4) 
un Artūrs Krastiņš (4). Pie rezul-
tātivitātes punktiem tika Kristo-
fers Zariņš (3+4), Gatis Zeps (1+4), 
Gļebs Šupeņko (3), Maikls Mene-
kers (2), Railijs Lazda (1+1), Ro -
nalds Zaumanis (1+1), Edgars 
Purmalis (1).  Par spēles vērtīgāko 
spēlētāju komanda atzina Īlaiju 

Lazdu, kas dominēja visos spēles 
komponentos: 4 groundball, 7 
me  tieni uz vārtiem, 4 vārti un 4 
rezultātīvas piespēles. Arī Game-
Ball saņēma Īlaijs. 

Turpinājumā Latvijas lakrosa 
vienība ar 15:8 pārspēja norvēģus, 
ar 19:9 – Honkongas vienību, ar 
15:16 zaudēja velsiešiem, ar 17:7 
uzvarēja poļus. Meistarsacīkšu 
kopvērtējumā Latvijas lakrosa 
komanda ierindojās 19. vietā 
starp 38 vienībām. 

amerikas 45. meistarsacīkstēs 
gol fā. Pēc pirmās dienas golfa 
spēlētāji pulcējās Grandrapidu 
biedrībā, kur maltīti bija sagā-
dājuši Lindy Tanis un Sandra 
Daukss. 

Divu dienu rezultātu kopvēr-
tējums

Vīriešu meistarklase: Andris 
Runka, jr. 151;  Andris Lizenbergs 
152; Ron Russell 154. Vīriešu A 
klase: Andris Runka, sr. 161; Pe -
teris Daukss 164;  Eriks Kildiss 
179. Vīriešu B klase: Steve Pu -
tans 201; Eric Cheadle 206; An -
drejs Plate 213. Vīriešu senioru 
klase:  Juris Putans 188. Vīriešu 
supersenioru klase: Talis Libants 
172; Dzintars Abuls 181; Eriks 
Ziedins 186.

Sieviešu meistarklase: Katie 
Visockis 172; Darlene Putans 203.

Liels paldies visiem, kuŗi sek-
mēja turnīra norisi! Sportistus re -
ģistrēja Velga Plate, Mary Visoc-
kis un Elita Wood. fotografēja 

Jānis Plate, rezultātus ar skait ļo-
tāja palīdzību aprēķināja Eriks 
Kildiss un Peteris Daukss, ziedo-
jumi – Latvian Heritage Federal 
Credit Union,  palīdzība – Brons 
Visockis, Lindy Tanis un Sandra 
Daukss.

Ziemeļamerikas 46. meistar -
sa cīkstes golfā  būs 2015. gada 
11. jūlijā.

JĀNIS DAUKSS, jr.
// FOTO: JĀNIS PLATE

(Turpinājums no nr. 27)

Spēles moments

Rolands Štrobinders

Līna Mūze

Līga Velvere distancē No kreisās: Linda Elizabete 
Gram  berga un Tina Graudiņa

Sacensību dalībnieki

Pēc otrās dienas sacensībām visi 
bija laipni lūgti pie Jāņa, San-
dras, Svena un Aksela Daukss 
mājās

Ziemeļamerikas 45. 
meistarsacīkstes 

golfā
Mičiganas Grandrapidu Alpine 

golfa laukumā 12. un 13. jūlijā 30 
golfa spēlētāju piedalījās Zie  meļ-

Sezonas sākumā Rolands sa  cīja, 
ka 83 metru robežas sasniegšana 
ir viņa  galvenais mērķis.

Sacensību augstvērtīgāko rezul-
tātu vīriešu konkurencē sasniedza 
un individuālo balvu ieguva Lie-
tuvas diska metējs Andriuss 
Gudžiuss, kas jau pirmajā mēģi-
nājumā raidīja disku 64,51 m tā -
lumā. Otrais labākais rezultāts 
punktu ziņā bija šķēpmetējam 
Štrobinderam, trešais – Elvijam 
Misānam, kas tāllēkšanas sektorā  
sasniedza 7,91 m atzīmi. Arī 

lases sacensībām pirms Eiropas 
meistarsacīkstēm Cīrichē. Lat-
vijas Vieglatlētikas savienība cer, 
ka Latviju sacensībās varētu pār-
stāvēt apmēram 30 sportistu.

Jaunajām  plūd ma-
les volejbolistēm – 

bronzas medaļas!
Plūdmales volejbolistes Tina 

Graudiņa/Linda Elizabete Gram-
berga lieliski cīnījās U-17 Pasau les 
meistarsacīkstēs Meksikā. Visās 
spēlēs grupā viņas uzvarēja divos 
setos un kā grupas uzvarētājas 
bija brīvas no dalības izslēgšanas 
pirmajā kārtā. Vietu turnīra četru 
spēcīgāko pāŗu vidū Latvijas 
duets nodrošināja ar uzvaru tri-
jos setos pār Nīderlandes spēlē-
tājām Niku Dālderopu/Susannu 
Kosu – 2:1 (21:19, 16:21, 15:13).

Pusfinālā Latvijas meitenes sīvā 
cīņā ar 1:2 (15:21, 21:17, 12:15) 
zaudēja amerikānietēm Martinai/
Plammerei, kuŗas vēlāk kļuva 
par pasaules čempionēm. 

Cīņā par trešo vietu Latvijas duets 
ar rezultātu 2:0 (21:9, 21:9) 30 mi -
nūšu laikā sagrāva Dujgu Nuru Do -
ganu un Pelinu Ilginu no Turcijas.

Graudiņa/Gramberga Latvijai 
izcīnīja pirmās godalgas junioru 
plūdmales volejbola meistarsa cīk-

stēs kopš 2011. gada, kad sudraba 
godalgas Eiropas U-20 meistarsa-
cīkstēs ieguva Haralds Regža/
Armands Āboliņš.

***
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš Hāgā ar uzvaru sāka 
Grand Slam turnīru. Viņi ar 2:0 
(21:17, 21:10) pieveica čechus 
Kufu/Dumeku. Turpinājumā bija 
uzvara pret Austrijas un Čīles 
duetu – 2:0. Ceturtdaļfinālā Lat-
vijas pāris ar 1:2 (21:23, 21:12, 
13:15) zaudēja  Salgadu/ Regu no 
Brazīlijas, turnīru beidzot dalītā 
piektajā vietā.

Aleksandrs 
Beļavskis – Latvijas 

hokeja izlases galve-
nais treneris

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) 
valdes sēdē tika apstiprināts jau-
nais Latvijas hokeja izlases galve-
nais treneris, bijušais Latvijas ho -
keja izlases uzbrucējs Aleksandrs 
Beļavskis. Otra potenciālā izlases 
treneŗa slovaka Juliusa Šup  lera 
kandidātūra tika noraidīta.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Pie uzvaras tika arī Jānis Bal-
tušs 400 m barjērskrējienā (51,07), 
kas ir atkārtoti izpildīts Eiropas 
meistarsacīkšu normatīvs. Dā  mām 
šajā distancē ātrākā bija Līga 
Velvere (57,02),  izpildot Eiropas 
meistarsacīkšu normatīvu. Līga uz -
varēja arī 800 m skrējienā – 2:07,01.

Šīs bija vienas no pēdējām at -


