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Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Tuvojas 12. Saeimas vēlēšanas
Sestdien, 4. oktobrī, Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kuŗās vēlēsim 12. Saeimu.

Baltais nams nāk klajā ar 
paziņojumu par Putinu

ASV pastiprina 
sankcijas pret 

Krieviju

Kā var piedalīties vēlētāji, 
kuŗi uzturas ārvalstīs?

Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir visiem Latvijas pil-
soņiem, kuŗi vēlēšanu dienā būs 
sasnieguši 18 gadu vecumu, uz -
 rādot tikai derīgu Latvijas pil-
soņa pasi.

Vēlētāji Saeimas vēlēšanās 
drīkst balsot jebkuŗā vēlēšanu 
iecirknī pēc izvēles. Balsotājus 
reģistrē vēlēšanu iecirknī, izda-
rot atzīmi vēlētāja pasē.

ASV dzīvojošos vēlētājus, kuŗi 
vēlas piedalīties 12. Saeimas vē -
lēšanās, aicinām laikus nofor-
mēt pasi, piesakoties uz pierak-
stu Latvijas vēstniecībā ASV.  
Pie reizes informējam, ka sep-
tembŗa sākumā tiek plānots 
mobilo pasu darbstacijas iz -
braukums uz Sanfrancisko, tā -
dējādi nodrošinot pasu pietei-
kumu pieņemšanu ārpus Va -
šing tonas. Lai pieteiktos uz ap -
meklējumu Sanfrancisko, ne -
pie ciešams nosūtīt dokumentus 
uz Latvijas vēstniecību līdz 
2014. gada 15. augustam; pla-
šāka informācija Latvijas vēst-

niecības mājaslapā www.latvia-
usa.org<http://www.latvia-usa.
org>, e-pasts consulate.usa@
mfa.gov.lv

Vēlētājiem, kuŗi uzturas ār -
valstīs, ir divas iespējas, kā pie -
dalīties 12. Saeimas vēlē šanās:

1.Vēlēšanu dienā, 2014. gada 
4. oktobrī, balsot kādā no ār -
valstīs izveidotajiem vēlēšanu 
iecirkņiem. ASV tiks izveidoti 
15 vēlēšanu iecirkņi: Vašing-
tonā, DC; Ņujorkā; Detroitā; 
Mineapolē; Klīvlandē; Sanfran-
cisko; Losandželosā; Bostonā; 
Čikāgā; St. Pētersburgā (Flori-
das pavalsts); Sietlā; Indiana-
polē; Filadelfijā; Grandrapidos 
un Milvokos.

2. Balsot pa pastu, iepriekš 
nosūtot dokumentus (iesnie -
gumu un derīgu Latvijas pilsoņa 
pasi) uz Latvijas vēstniecību ASV, 
Vašingtonā. Pieteikums bal so-
šanai pa pastu jāsaņem Latvijas 
vēstniecībā (2306 Massachusetts 
Ave., N.W., Washington, DC 
20008) līdz 12. septembrim.

Reģistrēties balsošanai pa 
pastu var personiski vai ar tre-

šās personas starpniecību. Re -
ģis trējoties balsošanai pa pastu, 
Latvijas vēstniecībā jāiesniedz 
vai jānosūta pa pastu personas 
parakstīts iesniegums un derīga 
Latvijas pilsoņa pase. Iesnie-
gumu reģistrē vēlētāju sarakstā 
balsošanai pa pastu. Vēlētāja 
pasē iespiež spiedogu, kas ap -
liecina, ka vēlētājs ir nobalsojis, 
un pasi kopā ar vēlēšanu ma -
teriāliem nosūta pēc vēlētāja 
iesniegumā norādītās adreses. 
Vēlētājs izdara izvēli un saskaņā 
ar norādījumiem vēlēšanu ap -
loksni līdz 4. oktobrim nosūta 
iecirknim balsošanai pa pastu.

Ja vēlētājs pieteicies balsoša-
nai pa pastu, viņš nevar balsot 
iecirknī!

Vēlētāji, kuŗu pastāvīgā dzī-
ves vieta ir ārvalstīs, bet kuŗi 
vēlēšanu dienā uzturēsies Lat-
vijā, drīkst balsot jebkuŗā no 
Latvijā izveidotajiem vēlēšanu 
iecirkņiem.

Vēlētāji, kuŗu pastāvīgā dzī-
ves vieta ir Latvijā, bet kuŗi vē -
lēšanu dienā uzturēsies ārval-
stīs, drīkst balsot jebkuŗā no 

ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu 
iecirkņiem.

Vēlētājs, kuŗš ir reģistrēts bal-
sošanai pa pastu, var mainīt 
vēlēšanu materiālu saņemšanas 

trālās vēlēšanu komisijas mā -
jaslapā www.cvk.lv

Ja rodas jautājumi, aicinām 
jūs kontaktēties ar Latvijas 
vēstniecības Konsulāro nodaļu 

adresi ārzemēs ne vēlāk kā trīs 
nedēļas pirms vēlēšanu dienas, 
iesniedzot par to iesniegumu 
vēstniecībā.

Ar plašāku informāciju par 
12. Saeimas vēlēšanām iespē-
jams iepazīties Latvijas Cen-

pa tālruni: (202)328-2881 vai 
(202)328-2882, e-pasts consul-
ate.usa@mfa.gov.lv 

LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS 
ASV KONSULĀRĀ 

NODAĻA

Baltais nams 25. jūlijā pa -
ziņoja, ka Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins ir vainojams 
par aviosabiedrības Malaysia 
Air lines pasažieŗu lidmašīnas 
no  triekšanu Ukrainas austrumos. 
„Mēs zinām, ka Malaysia Air -
lines lidmašīna tika notriekta ar 
raķeti, kas tika izšauta no zemes 
rajonā, kuŗu kontrolēja sepa-
rātisti, un šajā rajonā tobrīd 
ukraiņi neizmantoja pretgaisa 
aizsardzības ieročus.

Tāpēc mēs esam secinā-
juši, ka šajā traģēdijā ir 
vainīgs Vladimirs Putins 
un krievi,”
žurnālistiem pavēstīja Baltā 
nama preses pārstāvis Džošs 
Ernests. Viņš vēl piebilda, ka 
krievi separātistu spēkiem pie -
gādājuši smagos ieročus, to starp 
pretgaisa iekārtas SA-11 (BUK).

„Neatkarīgi no tā, vai 
pogu nospieda paši krievi 
vai krievu apmācītie se  pa-
rātisti, viss pēdīgi aizved 
līdz Vladimiram Putinam,” 
uzsvēra Baltā nama pār-
stāvis.

Baltais nams izplatīja atseviš-
ķu paziņojumu, ka viceprezi-

ASV valdība pastiprinās sank-
cijas pret Krievijas amatpersonām 
un uzņēmumiem. Šis lēmums pie -
ņemts pēc prezidenta Baraka Oba-
 mas konsultācijām ar Vācijas, Fran-
cijas, Lielbritanijas un Italijas aug-
stākajām amatpersonām. „Mūsu 
mērķis nav sodīt Krieviju, bet dot 
šai valstij skaidru signālu par ne -
pieciešamību pārtraukt destabi-
lizēt situāciju Ukrainā un atbalstīt 
separātistus,” – paziņoja Baltā 
nama pārstāvis Tonijs Blinkens. 

Trīs ietekmīgi ASV senatori de   -
mokrati – Senāta Ārlietu ko  mi-
tejas priekšsēdis Roberts Menen-
dess, Izlūkdienesta komitejas 
priekšsēde Daiena Feinsteina un 
Bruņojuma jautājumu komitejas 
priekšsēdis Kārls Levins – vērsu-
šies pie ASV prezidenta Baraka 
Obamas ar aicinājumu ieviest 
stingras sankcijas pret Krievijas 
aizsardzības sektoru, kā arī ener-
ģētikas un finanču sektoriem. 
Vienlaikus senātori lūdza Obamu 
pasludināt Austrumukrainas pro-

maskavisko kaujinieku grupē-
jumu “Doņeckas tautas republi-
ka” par terroristu organizāciju.

Senātori aicina Obamu ieviest 
“plašas ekonomiskās sankcijas pret 
Krievijas aizsardzības sektoru, arī 
pret valsts uzņēmumu Rosoboron-
eksport, lai liegtu Krievijai iespēju 
piegādāt bruņojumu un iekārtas, 
kā arī sniegt separātistiem palī-
dzību un īstenot separātistu saga-
tavošanu Ukrainā. Mēs arī aici-
nām jūs apdomāt plašāku sankciju 
ieviešanu pret Krievijas enerģē-
tikas un finanču jomām, kā arī 
citiem Krievijas ekonomikas sek-
toriem”.

Senātors republikānis Dens Kouts 
tostarp paziņojis, ka Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu 
virza “patoloģiska nepārlieci nā-
tība” un “imperiskās ambīcijas”. 
Senātora ieskatā Putinu ir iespē-
jams piespiest apturēt intervenci 
Ukrainā. Lai turpmākās sankci-
jas būtu efektīvas, ASV un Ei  ro-
pai ir jācīnās vienotā frontē.

dentam Džo Baidenam bijusi 
saruna ar Ukrainas prezidentu 
Petro Porošenko par avioka ta-
strofas izmeklēšanu, kā arī 
valsts polītisko notikumu at -
tīstību. Baidens pavēstījis Po -
rošenko, ka ASV strādā ar 
Eiropas Savienību un G7 par 
tālāku sankciju noteikšanu 
Krievijai par tās „dziļi des ta-
bilizējošo un bezatbildīgo rī -
cību Ukrainā”.
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

ĪRIJA ...... no krodziņa
uz krodziņu!

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

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

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: ____________________________

Pirmdiena ir otrdiena?
Mūsu laikraksta slejās bieži 

redzam Eduarda Silkalna re -
cenzijas par jauniznākušām 
grā matām. Ļoti interesantas, 
labi formulētas, ar asprātīgu 
humoru. 26. numurā ir atrefe-
rēti vēsturnieka U. Neiburga sa -
kopotie Latvijas Otrā pasaules 
kaŗa stāsti „Dievs, Tava zeme 
deg!”. Neiburgs kā vēsturnieks 
šo sacerējumu piesardzīgi sauc 
par stāstiem, tomēr ir risks, ka 

neuzmanīgs lasītājs pieņem 
teikto par vēsturisku faktu. Ka 
stāsti no Latvijas okupācijas 
visbaigākajiem gadiem var būt 
pretrunīgi, nav brīnums – at -
karīgi no tā, kuŗā pusē ir stās-
tītāja simpātijas.

Recenzijas beigās E. Silkalns 
nāk ar pārsteidzošu prasību, 
proti, ka par nedēļas pirmo 
dienu latviešu kalendārā būtu 
jāuzskata svētdiena (pretēji 

padomju kalendāram), jo tas 
atjaunotu „kristīgajās tradicijās 
un kristietības vēsturē bazētu 
praksi”. Protams, šai lietai 
praksē lielas nozīmes nav, bet 
rodas aizdomas, ka, radot tra-
dicijas, kristieši ir visai pavirši 
(vai, apžēliņ, nav nemaz!) la  sī-
juši Bībeli, kuŗa taču ir pamats 
visām kristiešu tradicijām. Jau 
tās otrā lappusē nepārprotami 
ir teikts, ka septītā diena būs 
atpūtas diena pēc tam, kad 
Dievs pirmās sešas dienas bija 
strādājis pie pasaules radīšanas. 
Tas arī pilnīgi saskanētu ar 
latviešu seniem tikumiem, ka 
atpūšas tikai pēc padarītā darba. 
Arī latviešu valodā pirmdiena 
ir pirmā diena – vai tiešām 
pirmdiena varētu būt otrā 
diena?

Tā nu padomju laika kalendārs 
tomēr būs jāatzīst par to, kas 
vistuvāk seko kristiešu tradici-
jai. Bet vai mums jākaunas būt 
strādniekiem, kam nedēļa sākas 
ar darbu?

GRŪŠPURVJU ANDREJS

Baiba Bičole

Vasara Ņujorkā
I

Palss, nekustīgs, pietvīcis gaiss,
pielipušas pie zariem lapas, 
pie kātiem puķes,
pie ietvēm gājēju pēdas,
kā pastmarkas skatlogos 
sejas,
upē ielipis kuģis.
  Pelēkos palagos ieracies 
saulriets,
  pelēkas sviedrlāses mēs.

II
Tveice; un gaidu laiks:
   uz palodzes stāvi,
   uz dzegas pār 107. stāvu,
   uz Verazano tilta visaugstā-
kā spraišļa stāvi – 
      nē, negaidi nāvi,
          nemaz, nepavisam to!
          gaidi to brīdi,
          kad izklīdīs smacenis,
          kad debesis trūksies,
          tvīksti:
           ai, pērkons un zibens,
           vēji un lietus, ai,
             lietus, kas nomazgā 

tīru!
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Gatavojoties ballei. Priekšplānā no kreisās: Ella Dahncke, Rūdis Jātnieks, Ella Damratoski, Kristers 
Leja-Grigalinovics un Lilija Puriņa. Labajā pusē: vadītāja Laima Caunīte
// FOTO: Dzintra Alversone

Sportotāji, ballētāji un melnais lācis
nedēļas nogale Katskiļu vasaras nometnē

(Turpināts 4. lpp.)

ARMANDS
BIRKENS

VILNIS
BAUMANIS

Debess Mannā!
Zinām, kas ir debesmannā. 

XIV Kanadas Latviešu Dziesmu 
svētkos baudījām citu debes man-
nā, šoreiz dziedošu. Piekt die nas 
vakarā, 4. jūlijā, vairāk nekā 600 
klausītāji ieradās uz ansambļa 
Debess Mannā kabarē izrādi. 
Gardais sastāvs: Eva Tentere no 
Hamiltonas, Anna Broka-Black 
no Toronto un ansambļa dibi-
nātāja, vadītāja Linda Maruta, arī 
no Toronto. Jaunas, talantīgas, at -
  raktīvas dāmas! Man gan uzreiz 
ir jāsniedz diskleimeris (dis-
claimer) – es šajā koncertā pie da-
lījos. Tāpēc pats sevi pārmērīgi 
neslavēšu un neizcelšu, bet mē -
ģināšu vērst uzmanību uz citiem, 
uz visu skaisto, skanīgo un vēr-
tīgo šajā izrādē (smaids).

Šis vakars man bija saldsērīgs, 
jo iepriekšējos Kanadas Dziesmu 
svētkos, pirms pieciem gadiem 
tieši tajā pašā Hamiltonas Con-
vention Centre zālē piedalījos pē -
dējā Čikāgas Piecīšu izrādē Ka -
nadas svētkos. Bijām uzstājušies 
gandrīz visos Kanadas svētkos 
kopš 70-to gadu sākuma. Tagad 
ansamblis pensijā. Ar patiesu 
prieku saņēmu Lindas aicinā ju -
mu piedalīties Debess Mannā 
koncertā! Izrādas, ka Linda bija 
izgudrojusi, ka skaisti būtu veidot 
izrādi no dziesmām, kuŗas dzie-
dājuši dažādi dziedoņi un an  -
sambļi trimdas gados. Tātad te 
būšot vieta arī man. Piekritu. 

Kā radās Debess Mannā nosau-
kums? Citēšu Lindas Marutas 

izskaidrojumu: „...nosaukums 
bija mana ideja. Gribēju kaut ko 
latvisku, kas atspoguļotu kaut ko 
vieglu, labu, saldu, meiteņu trio, 
kur ir arī tomēr saturs (mannā 
putra!). Kaut kā tas nosaukums 
nokrita no debesīm.“

Pēc tam izbira idejas un dzies-
mas, kopsummā 27 „gabali“, 25 
dziesmas un divi humoristiski 
skeči. Dziedātājus pavada četri 
spēcīgi Kanadas mūziķi, kuŗiem 
piemīt arī laba izdoma un hu -
mors. Pēteris Zariņš un Dāvids 
Šmits labi pazīstami kā klasiskās 
mūzikas pārstāvji un Roberts 
Ādlers, un Lindas vīrs Henrijs 
Cifersons, kuŗi spēlē galvenokārt 
populāro mūziku. Kopā ar Debess 
Mannā dāmām un pavadošo 
orķestri piedalījās trīs lūgtie viesu 
mākslinieki, visi no trimdas an -
sambļiem: Lolita Ritmane no 
Dzintars, Alberts Vītols no Skan-
dāls un es – no Čikāgas Piecīšiem. 
Es ļoti izbaudīju iespēju atkal 
redzēt un dzirdēt Lolitu dzie-
dam. Tā iespēja mums ir pārāk 
reta. Rokgrupas Skandāls dziesmas 
tikpat kā nezināju, tātad priecājos 
par iespēju dzirdēt arī Albertu 
dziedam  „Paga, paga“, vienu no 
grupas Skandāls dziesmām, kuŗu 
uzrakstījis Vītols pats. 

Vai atceraties: Trīs no Pārdau-
gavas, Larisa, Dzintars, Dundurs 
(Zviedrija), Frikadeļu zupa, Mi -
ķelis Akerbergs, Skandāls (Ka -
nada), un Čikāgas Piecīši? Bau-
dījām izvilkumus no šo ansam-

b ļu un dziedoņu daiļrades. Senās 
dziesmas lika atcerēties citus lai-
kus, pakavēties nostalģiskās at -
miņās. Jaunākie koncerta ap -
mek lētāji iespējams, dzirdēja šīs 
dziesmas pirmo riezi, un arī tas 
bija vērtīgi. Lai iepazīstas ar zelta 
repertuāru!  

No sākuma līdz beigām, dzies-
mu pa dziesmai pavērās skats uz 
mūsu trimdas bagātīgo populāro 
dziesmu pūru. Skanēja nopiet-
nas, patriotiskas, romantiskas, 
un jocīgas dziesmas. Minēšu 
tikai dažas koncertā iekļautās: 
Pusnakts vilciens (Frikadeļu zupa); 
Svešās zemēs stādu rozes (Larisa); 
Kauli deg (Miķelis Akerbergs un 
Dundurs); Lietus līst manā pilsētā 
un Ja tev dots, tev jādod tālāk 
(Dzintars); Jumi, jumi, jumi (Dun-
  durs); Mūsu mīlestība un Made 
in Latvia (Piecīši). Koncerta bei -
gās skanēja ansambļa Trīs no 
Pārdaugavas dziesma Mēs gribam 
rokās sadoties. Tā arī beidzās 
mūsu nostalģiskā pastaiga pa 
trimdas mūzikas vēsturi. Vairākas 
reizes ienāca prātā, ka šīs dzies-
mas nav zaudējušas savu vērtību! 
Temas vēl šodien ir relevantas.

Es pats tagad iepazinos un 
pirmo reizi sastradāju kopā ar 
dziedonēm, aktrisēm Evu un Annu. 
Viņas kopā ar Lindu un mūziķiem 
veidoja spēcīgu, talan tīgu, gaišu 
un radošu komandu. Bija tīrā 
bauda būt ar viņiem kopā uz 
skatuves. Klāt vēl nāca Lolita un 
Alberts, un es biju patiesā sajūsmā.

Kā tas dabīgi mēdz būt, kon-
certā skanēja dziesmas, kuŗas 
mani uzrunāja īpaši. Minēšu 
tikai trīs. Lindas izpildījumā 
dzirdēju ļoti izjustu un īpaši mīļu 
izpildījumu Brigitas Ritmanes 
dziesmai ar Andra Ritmaņa vār-
diem Manai tautai. Publikā sē -
dēja Andris kopā ar kundzi Asju, 
bet diemžēl Brigitas nebija klāt. 
Es ceru, ka Andrim patika Lindas 
sniegums tikpat labi kā man. Tad 
Debess Mannā ansamblis dziedāja 
„Janīnas popuriju“, kuŗā Linda 
interesantā veidā savija kopā da -
žas Janīnas Ankipānes reiz dzie-
dātās dziesmas. Šo popuriju an  -
samblis dziedāja arī Atklāšanas 
koncertā. Kā trešo izceļu Trīs no 
Pārdaugas dziedāto „Tauta tā  lu mā“. 
Dāmas dziedāja ļoti izjusti un 
emocionāli, un šī dziesma spilgti 
parādīja, cik skaisti un saliedēti 
dzied Linda, Eva un Anna. Sen 
kādā koncertā nebiju bijis tik aiz-
 kustināts. Izpildījums skanēja vien-
kārši, spēcīgi, aiz  kus tinoši. Kon-
certā ieguldīts liels darbs. Nevaru 
sagaidīt, kad va  rēšu vēlreiz no -
klau sīties Tauta tā  lumā un pārējās 
dziesmas LTV komandas uz -
ņemtā šī koncerta videofilmā. 

Jāuzsveŗ, ka visām dziesmām 
arranžējumus veidojusi Linda 
Maruta, efektīgi uzķeŗot katras 
dziesmas oriģinālo „skaņu“, lie  to-
jot oriģinālās ansambļu harmo-
nijas. To it īpaši varēja manīt 
Frikadeļu zupas dziesmās, jo an  -
samblis dziedāja ar ļoti rakstu-

rīgām harmonijām. Frikadeļu zu -
pas dalībniece Laila Medne arī 
atradās publikā. Publikā redzēju 
arī Trīs no Pārdaugavas dalīb-
nieku Vilni Baumani. Pietrūka 
pārējo pārdaugaviešu Feliksa un 
Mārtiņa Ērmaņu, it īpaši Mārti-
ņa, kuŗš no mums šķīrās pāragri. 
Koncerta noslēgumā no skatuves 
lūdzām, lai Laila un Vilnis pie -
ceļas un saņem publikas mīles-
tību klātesošo aplausos. Tikai 
vēlāk uzzinājām, ka publikā at -
radās arī Dundura dalībnieks 
Jānis Zālītis no Stokholmas.  

Kā jau minēju, programmā pa -
rādījās divi humoristiski skeči, 
kuŗus uzrakstīja Pēteris Zariņš, 
tos viņš izrādīja kopā ar Annu. 
Publikas skaļie smiekli liecināja 
par Pēteŗa un Annas trāpīgo 
humoru un efektīgo izpildījumu. 

Es atceros, ka Ziemeļamerikas 
Dziesmu svētkos pirms vairākiem 
gadiem, ziedu laikos, no trimdas 
ansambļiem uzstājās Dzintars un 
Trīs no Pārdaugavas. Bija pat 
svētki, kur ar koncertiem uzstājas 
vairāk nekā viens populārās 
mūzikas ansamblis. Apmek lē tā-
jiem vienmēr patikusi iespēja 
izklaidēties un pasmieties šādos 
koncertos. Linda, Eva, Anna, 
Pēteris, Dāvids, Roberts un 
Henrijs mums Hamiltonā deva 
to iespēju pavadīt jauku, dzies-
motu un emociju pilnu vakaru. 
Mīļš paldies viņiem par to! 
Debess Mannā? Manuprāt bur -
vīga! Izdevās!

Nav jaukākas vietas, kur pabūt 
nedēļas nogalē, par Ņujorkas ev. 
lut. draudzes vasaras nometni,  it 
īpaši, ja kāds no nometniekiem 
ir pašu ģimenes prieks un lep-
nums. Sestdienas rītā, 19. jūlijā, 
pirmā nometņošanas perioda 
beigās, tur bija saradušies vecāki 
un vecvecāki, lai uzmundrinātu 
savus lolojumus nometnes olim-
piskajās spēlēs. Saules apmirdzē-
tā laukumā, ciemiņi dzīvoja līdzi 
sportistiem, kas, nometnes aveņ-
krāsas krekliņos tērpti, sadalīti 
pa vecuma grupām, skrēja, lēca, 
grūda lodi un meta bumbiņu.

60 un 200 metru skrējieni 
veidoja īslaicīgas drāmas. Sacīkšu 
rīkotājs, ALAs Sporta nozares 
pārstāvis Jānis Ģiga megafonā 
svinīgi paziņo sacensoņu vārdus 
un „celiņu”, kuŗā katrs startēs. 
Sportisti saspringst lēcienam. 
Tad – starta šāviens un pieci 
sprinteŗi, kā no stobra izšauti, 
metas uz priekšu, skatītājiem 
saucot: „Sarauj! Sarauj!” Gadās, 
ka tiesnešu kollēģija nespēj iz -
šķirt, kas bijis otrais, kas trešais – 
abi deguni šķērsojuši gala līniju 
tajā pašā sekundē. Nākas sudraba 
medaļu piešķirt abiem. Toties 
200 metros svarīga ir izturība un 
arī taktika. Jāmāk taupīt spēkus 
pēdējam rāvienam. Vienā gadī-
jumā skrējējs, dažus metrus no 
gala līnijas, jau uzvaras priekā 
paceļ rokas, bet līdz ar to salēnina 
soli; tikmēr otrs pēdējā brīdī aiz-

stiepjas gaŗām. Pirmais to ņems 
vērā nākamreiz.

Ņujorkas draudzes lauku īpa-
šumā, gleznainu kalnu ieskautā, 
latviešu bērni nometņo kopš 
1957. gada. Varētu domāt, ka pēc 
pus gadusimta svešā zemē uz 
latviskiem pamatiem veidotais 
pasākums sen jau būs izplēnējis. 
Bet nē! Tas dzirkstī joprojām. 
Nometņošanas pirmajā periodā 
bija reģistrēti 113 bērni, to vidū 
arī no nesen Amerikā nonāku-
šām latviešu ģimenēm. Nomet-
nes valodu bagātināja 7 jauni 
audzinātāji no Latvijas. Par no -
metnes dzīvotspēju liecina arī 
nesen uzceltā jaunā, plašā ēdam-
zāle ar administrācijas birojiem.

Taču ēkas un programmas 
prasa līdzekļus. Tamdēļ nu jau 
par tradiciju izveidojies gads-
kārtējais labdarības mielasts un 
ballīte, ko rīkotāji nosaukuši par 
„Melno lāci”. Mauriņā pie Atpūtas 
nama tiek uzslieta telts, kur par 
maksu pie galdiem pulcējas va -
kariņotāji un ballētāji. Lielāko 
daļu lepnā cienasta, ar garnelēm, 
sieriem, cepešiem, salātiem un 
smalkmaizītēm, šoreiz bija sagā-
dājuši vecāki no Vašingtonas 
drau dzes. Vēlāk balles viesus uz 
atlētisku lēkāšanu sasparoja an -
samblis „Lugers” (no vārda luge), 
kuŗā braši mūzicēja Lars un 
Kārlis Alversoni, Ivars Kuškēvics, 
un Pauls Pilmanis. Darbojās arī 
atspirdzinošu dzērienu bārs un 

klusā izsole. Tikmēr nometnes 
sarīkojumu zālē ballējās nomet-
nieki. Gatavošanās tā dēvētajai 
dinejballei parasti sākas jau dienu 
iepriekš ar puišu un meiteņu sa -
pārošanu. Katrs un katra iesniedz 

sarakstu ar trim vēlamākajiem 
partneriem, ko tad vadība iespēju 
robežās cenšas ievērot. Tā kā 
dažos vecumos meiteņu ir vairāk 
nekā zēnu, tad zēns var tikt 
aplaimots ar divām meitenēm. 

Puiši, svētdienīgos kreklos, glīti 
sasukātiem matiem dodas gājienā 
uz meiteņu mītnēm, kur viņas, 
skaisti saposušās un pārvērtušās 
par dāmām, gaida uz kāpnēm. 
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Atminoties kādu neilgu tik-
šanos 2002. gada rudenī Kala-
mazū ar Ilzi Liepiņu un Ausekli 
Zaļinski, sirsnīgi sveicinu va  sa-
ras jubilāri Ilzi. Es apbrīnoju 
vi  ņas sabiedrisko rosību un prie -
cājos par dzeju, kas sakopota 
divos dzejoļu krājumos (kas, 
pateicoties mūsu satikšanās rei-
zei, nonāca arī manā grāmatu 
plauktā), kaut droši vien vēl ne 
mazums palikuši periodikā un 
Ilzes archīvā.

Ilze Tamāra Liepiņa dzimusi 
1929. gada 19. jūlijā medicīnas 
doktora Artura Liepiņa ģimenē 
Rīgā. Beigusi Rīgas pilsētas V. Zā -
līša pamatskolu un mācījusies 
Rīgas pilsētas 3. ģimnazijā. Ilze 
bijusi profesora Kārļa Kārkliņa 
audzēkne. Tomēr ģimnazijas 
izglītību nācies turpināt Vācijā. 
Arī Ilzes ģimene 1944. gada ru -
denī dodas bēgļu gaitās uz Vā -
ciju. Tur Ilze mācās meiteņu li -
cejā Neiminsterē un latviešu ģim  -
nazijā Neištatē. 1951. gadā ģi -
mene izceļo uz ASV un Ilze 
turpina izglītošanos Ilinoisas 
biznesa kolledžā (1952-1956). Ilgi 
gadi saistās ar Ilzes nerimtīgo 
darbošanos Čikāgas un Kala-
ma zū latviešu vidē. Ilze ir gan 
skolotāja un sekretāre Krišjāņa 
Barona latviešu skolā (1951-1976), 
darbojas laikraksta Latvija Ame  -
rikā Čikāgas redakcijā (1968-1976), 
līdzdarbojas pie laikraksta Či -
kāgas Ziņas un valodnieciskas 
ievirzes žurnāla „Vēstis”, ir sek-
retāre latviešu skolotāju biedrībā 
(1964-1968), līdzdarbojas Čikā-
gas latviešu evaņģēliski lute ris-
kās Sv. Jāņa draudzes padomē 
un dāmu komitejā, arīAmerikas 
latviešu tautasdeju apvienībā, ir 
režisore Čikāgas latviešu jau-
natnes teātŗa studijā, vada Či -
kāgas koklētāju ansambli „Be -
verīna”, ir pianiste tautas deju 
kopā „Dzelmieši”, ērģelniece 
Či  kāgas evaņģēliski luteriskajā 
Ciānas draudzē, darbojas Lat-
viešu preses biedrības (globālās) 
valdē, Kalamazū latviešu drau-
dzē. Un droši vien, ka vēl kas 
palicis nepateikts. Apbrīnojama 
ir Ilzes neizsīkstošā enerģija, jo 
līdzās šīm sabiedriskajām ros-
mēm bijis arī maizes darbs, viņa 
strādāja par grāmatvedi,  ģime-
nes ikdiena, bērnu audzināšana, 
un, protams, ne vien žurnālistika, 
bet arī literārā jaunrade, kad 
viņa ir Ilze Liepiņa, kamēr sa -

Ilze Liepiņa

Sapnis
No manas bērnības, no manas Vidzemes
Nu atkal sapnis sveicienus man nes,
Un redzu: Gaujas līčos zied purenes, 
Un dzirdu: tālā silā kūko dzeguzes.

Ir pavasaris manā zemē atnācis,
Jau ganiņš ganāmpulku pļavā izdzinis
Un sējējs savus laukus apsējis,
No ziemas važām atraisījies viss.

Es priekā iesaucos, un atbalss skaņas nes
Līdz apvārsnim, kur pazūd padebess.
Tad – pēķšņi atmostos no sapņa burvības,
No manas Vidzemes, no manas bērnības.

„Ievij gaismas staru savā dvēselē”
dzejniecei un sabiedriskai darbiniecei Ilzei Liepiņai – 85INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

biedriskais darbs aizrit ar Ilze 
Šīmanes vārdu.

Mūzika, māksla (šī pasaule 
iepazīta ar vīru, gleznotāju 
Arnoldu Šīmani; tā tuva meitai 
Iriss), teātris, rakstītais vārds, 
sabiedriskā dzīve un līdzdzī vo-
šana latviskajā sabiedrībā. Tas 
viss ir Ilzes dzīve un dzīves pie -
pildījums. Pārsteidzoša daudz-
pusība. Un, kā sastapšanās reizē 
šķita, arī dziļa cilvēcība un 
sirsnība. Sava veida atvērtība pa -
saulei. Tādējādi arī bagātinoties – 
gan sevi piepildot, gan citiem 
dodot. Un paldies Ilzei par svei-
 cinājumiem arī man gadu gaitā 
kopš mūsu satikšanās reizes!

Autorizdevumā ar meitas gra-
fiķes Iriss Šīmanes-Blaines illus-
trācijām izdotas divas Ilzes 
Liepiņas dzejoļu grāmatas ar 
romantiskiem nosaukumiem: 
„Brīnums” (1981) un „Sapnis” 
(1992). Dzejoļi publicēti laik-
rakstos Latvija Amerikā un 
Laiks, žurnālos Kaŗa Invalīds, 
DV Mēnešraksts u. c. Kaut arī 
minēts, ka pirmās publikācijas 
ir 1965. gadā, šobrīd izdevies 
gūt apliecinājumu par publikā-
cijām laikrakstā Latvija Amerikā 
kopš 1971. gada. Šķiet, ka 1972. ga -
dā Ilze sāk piedalīties literāros 
sarīkojumos: vispirms rakst-
nieku parādē Milvokos, tad 
Rietumkrasta Dziesmu svētkos 
Vankuverā, un tā turpinās arī 
nākamos gadus. Raimunds Čaks 
viņas dzejā akcentējis saulainu 
lirismu un mīlestības izjūtas, 
tomēr viņas dzejā jaušamas arī 
reliģiskas noskaņas un nokrāsas. 
Jau pirmo krājumu „Brīnums” 
iekrāso gadalaiku tema, kad 
cilvēka mūžs rada ritiem dabā, 
vairāk pavasaŗa un vasaras no -
krāsu, jo „ar tevi pavasaris manī 
atnācis”, kā brīnums tiek uztver ta 
mīlestība, kas pārņem sirdi, 
kad, šķiet, – sastopot otru cil-
vēku, ir atrastas mājas, patvē-
rums, tomēr sveša nav arī sāpju 
lāse, šaubas, skumjas, rezignā-
cija, mokas, kad „par dziļu nakti 
kļuvusi diena”, taču cerības ne -
tiek zaudētas, izskanot vēlēju-
mam – „ievij gaismas staru savā 
dvēselē”, jo bez ticības un cerības 
nav iespējams dzīvot, būt. „Tu 
atnāc / un atveŗ logus un durvis 
/ un atveŗ sev mani / uz mirkli. 
// Tu aizej / un aizveŗ logus un 
durvis. / Bet atvērta palieku es 
tev / uz mūžu” („Tu atnāc un 

aizej”). Otrajā krājumā līdzās 
šīm temām ienākusi arī Latvija, 
kas arī bijusi sapnis – tās ir arī 
lūgšanas par Latviju, domas par 
Latvijas atmodu, brīvību, par 
kritušajām važām, prieks par 
to, ka Latvija dzīvo, elpo, un arī 
– sauc mājās, akcentējot sajūtu, 
ka dzejniece kopā ar savu liris-
ko es jūtas bāra bez Latvijas 
(„Ak, kaut reizi vēl spētu / 
Dzimtenes strautā izskalot acis”). 
„Kā koks bez zariem, / zieds bez 
smaržas, / maize bez garšas, / 
esmu bez tevis, dzimtene tālā. / 
Nīkstu tā gadiem, / sadegu do  -
mās, / izplēnu ilgās, / mana dzī-
vība, dzimtene dārgā” („Dzim-
tene”). Sapnis nāk un ved la  sī-
tāju kopā ar dzejnieces lirisko es 
ne vien uz Latviju, tas ved arī uz 
bērnības zemi, bērnības laiku, 
Gaujas līčiem, kur purenes zied 
un silā dzeguzes kūko. Šajā krā-
jumā līdzās simboliskām ilgām 
pēc pavasaŗa (jaunības) un va -
saras, ieskanas arī atvasaras, 
rudens noskaņas, sava veida 
nostalģisks apcerīgums, kā arī 
reliģiskas noskaņas Lieldienu 
un Ziemsvētku dzejoļos. Tomēr 
neiztrūkst arī mīlestības dzejas 
– klusinātas, maigas, liegas, kad 
dominē nakts, bet tā ir siržu nakts, 
kad tiek meklēts sirds siltums.

Vēlētos Ilzes dzejā izcelt vēl 
kādu aspektu – tā pilna smaržu – 
ievu, jasmīnu, matiolu, liep zie du, 
netrūkst margrietiņu, pureņu, 
pieneņu, arī putnu dziesmu, tā 
uzbuŗ dabas valdzinājumu. Šī 
dzeja savā ziņā ir kā ainavas, kā 
gleznas, dzejas rindās ietvertas. 
„Basām kājām” iet vēlējās arī 
dzejniece Aina Zemdega pir-
majā dzejoļu krājumā. Arī viņai 
tuvojas dzimšanas diena, deviņ-
desmitā, piemiņas zīmē rakstīta.

Ak, kā es vēlos
izskriet no ziemas,
izskriet no sniega un sala
un vasarā ieiet.
Basām kājām
pārskriet pār pļavu
sila malā
pirmās zemenes lasīt. 
(„Vēlēšanās”)
Sūtot sirsnīgus sveicienus 

dzimšanas dienā, vēlu Ilzei ra -
došu iedvesmu un daudz va -
sarīgu smaržu un krāsu. 

P.S. Ilzes sveicēju pulkam 
pie  vienojas arī Laika redakcija 
un izdevēji, vēlot allaž možu  
garu un radošas veiksmes!

Kungi tām svinīgi pasniedz 
ziedus, piedāvā elkoni un ved uz 
vakariņām. Tad tikpat cēli visi 
dodas uz balli. Celiņa malā vēlīgi 
noskatās vecāki un vecvecāki, 
kas viņus iemūžina fotoaparātos 
un aizlaiž tālāk tīmeklī. Nav iz -
slēgts, ka reiz kāds no šiem pā  rī -
šiem pēc gadiem piecpadsmit 
dejos kāzu valsi.

Nākamajā rītā – sportistu ap -
balvošana pie karogiem ēdam-
zāles priekšā. Katras vecuma gru-
pas trīs labākie skrējēji, tāllēcēji, 
bumbiņas metēji un lodes grūdēji 

kāpj uz goda podesta, kur tiem 
tiek uzkārtas kaklā zelta, sudraba 
vai bronzas medaļas. Dažs saņem 
vairākas, bet daudzi paliek tukšā – 
tāds ir olimpiešu liktenis. Taču 
ALA, kas apbalvojumus sagādā-
jusi, ir padomājusi arī par viņiem, 
piešķiŗot katram piemiņas lentīti.

Pusstundu vēlāk zvans aicina uz 
svētdienas rīta dievkalpojumu. 
Klusā gājienā pa meža taku va -
kardienas sportotāji un ballētāji 
kāpj kalnā uz brīvā dabā iekārtoto 
svētnīcu, ko rotā no akmeņiem 
krauts altāris un balts bērza 

krusts. Svētnīcu skauj lapu un 
skuju koki, radot mierīgu, it kā 
pārlaicīgu noskaņu. Viešņa no 
Vašingtonas prāveste Anita Vārs-
berga-Pāža, kuŗas īpašā dotība ir 
uzrunāt bērnus, salīdzina cilvēka 
pārtapšanu kristīgā būtnē ar kā -
pura izplaukšanu krāšņā taurenī.

Seko perioda noslēguma kon-
certs. Klausītāju pilnā sarīkojumu 
zālē vecākus un viesus iepriecina 
mazo un lielāko koklētāju varē-
šana, kā arī Andreja Jansona rū -
pīgi apmācītais meiteņu ansam-
blis – kas iepriekšējā vakarā bija 

skaisti ievadījis „Melnā lāča” balli. 
Tad nometnes kopkoris, dina-
mis kās Krisītes Skares vadībā, 
dažādu instrumentālistu pava-
dīts, dzied, gan skanīgas tautas-
dziesmu apdares, gan Prāta Vēt ras, 
gan Mielava grāvējus, beigās sa -
viļņojot klausītāju dvēseles ar 
Ērika Ešenvalda pacilājošo „Dvē-
seles dziesmu”. Koncertam izska-
not, klātesošie ar dimdošiem ap -
lausiem pateicas mūzikas un citu 
programmu vadītājiem, kā arī 
nometnes direktorēm Ievai Al  ver-
sonei un Lijai Kurēnai. Vecā kie 

nometnieki, savā starpā sadrau-
dzējušies, apkampjas un norauš 
no vaiga pa asarai. Kaut daļa 
paliks uz nākamo periodu, daļa 
dosies mājās. Droši vien tur viņi 
kādu laiku paši klās savas gultas, 
nokops ēdiena galdu un centīsies 
runāt latviski.

Jāpiemin, ka nedēļas nogali va -
reni izbaudīja arī kāds Katskiļu 
lācis, jādomā – melns, kas pēc 
„Melnā lāča” balles bija pār bau-
dījis atkritumu tvertnes un ar 
laipni atstātajām delikatesēm svi-
nības turpinājis visu nakti.

SPORTOTĀJI, BALLĒTĀJI UN MELNAIS LĀCIS
Nedēļas nogale Katskiļu vasaras nometnē(Turpināts no 3. lpp.)
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ASTRĪDA

Pie Brīvības pieminekļa sastaptās korejiešu meitenes // FOTO: Astrīda

Trīs viesi no Dienvidafrikas republikas // FOTO: Astrīda

Nekad Latvija nav bijusi tik 
skanīga kā šovasar. Kad jūnija 
sākumā atgriezos no Amerikas, 
priecājos, ka esmu paspējusi 
laikā. Tikai dažas dienas vēlāk 
sāku klausīties, ka Dikļos skaists 
koncerts par godu 150. at  ceres 
dienai kopš pirmajiem latviešu 
Dziesmu svētkiem! Tur ne tikai 
dzied lieli un mazi, bet arī dejo, 
un koncerts ir vairāku stundu 
gaŗumā. Mani aizkustina kan-
tāte „Tēvijai”, kur pirmo reizi kā 
solisti dzirdu Ingu Šļubovsku. 
Viņu līdz šim esmu dzirdējusi 

Welcome to my country!
certu es vēroju tikai televīzijā, 
jo pašai savu riteņu vairs nav, 
un ne vienmēr varu tikt, kur 
gribu. Bet koncerta latviešu daļā 
es pirmo reizi koŗa izpildījumā 
dzirdu mūsu jaunās paaudzes 
slavenības Ērika Ešenvalda skais-
to „Dvēseles dziesmu”. Tai ir 
skaista, melodiska un plūstoša 
melodija, un vēlāk visu pava-
kari pie sevis dziedu: „Dzied, 
mana dvēsele dzied” un no  žē-
loju, ka savu korī dziedāšanu 
esmu uzdevusi. 

Drīz pēc tam mūs iepriecina 

dziedāšana, turklāt liela dzie-
dāšana Jāņos notiek it visur 
Latvijā. Diemžēl, kā jau teicu, 
esmu bez riteņiem un Jāņus 
pavadu mājās viena pie televi-
zora. Toties tā es esmu pasargāta 
no odiem, bet jāņubērns esmu 
tīri labs. Man ir savs gadskārtē-
jais aliņš, Talsu siera ritulītis un 
ir arī pīrāgi. Ja televīzijā atskan 
kāda Jāņu dziesma, līgo, līgo, es 
arī varu piedziedāt. 

Pēc Jāņiem nav ilgi jāgaida. 
Šogad uz 75. dzimšanas dienu 
dzejnieks Jānis Peters tiek godi-

skaistas skaņas. Neticami! Saka, 
ka viņš jau 8 gadu vecumā ar 
Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri ir izpildījis ļoti sarež-
ģītu Sarasates skaņdarbu. Šova-
kar viņš, tāpat kā citi mūziķi, ir 
tērpies smokingā un mirdzošā 
baltā kreklā. Viss šis koncerts ir 
neticams. Ne tikai skaistās mū -
zikas dēļ, bet arī skatuves un 
iespaidīgo gaismu dēļ, kas kon-
certa laikā nepārtraukti mainās 
un rada mistisku un roman-
tisku gaisotni.

Paiet tikai trīs dienas, un 
Latvijā sākas tā vislielākā ska-
nēšana, kāda vispār pasaulē ir 
pieredzēta. No 9. līdz 19. jūlijam 
Latvijā notiek 8. Pasaules Koŗu 
olimpiada. Pēc visiem rakstiem 
un reģistriem Rīgā tajā piedalās 
460 koŗi ar 27 tūkstošiem ko -
ristu, un tie ir skaitļi, kādi vēl 
nav bijuši nevienā no iepriek-
šējām septiņām koŗu olimpia-
dām. Desmit dienas pasaule 
dzied Rīgā, un desmit dienas 
pasaule Rīgu redz un dzird. Šīs 
desmit dienas Rīgā ir koristi no 
visiem pieciem kontinentiem, 
un man ir grūti iedomāties 
vienu valsti, kas te nav pār stā-
vēta, ja ne vairāk, tad tikai ar 
vienu mazu korīti, kā, piemē-
ram,  Namībija. Dzied parkos, 
dzied laukumos, dzied visās 
iespējamās zālēs, un dzied gru-
pas, vienkārši pastaigājoties pa 
Rīgas ielām. Bet dzied jau arī 
ārpus Rīgas. Dzied koŗi Jelgavā, 
dzied Dobelē, dzied Valmierā 
un dzied tuvu un tālu no Rīgas. 
Kā visās olimpiadās, arī šajā 
tiek izpelnītas medaļas, gan 
zelta, gan sudraba, gan bronzas. 
Koris var iegūt vēl vienu goda 
pakāpi – tas var kļūt par čem-
pionu. To gan nezinu, kas korim 
jāizdara, lai par tādu kļūtu, bet 
Olimpiadas beigu dienā sapro-
tu, ka latviešiem ir 6 koŗi, kas 
bez 54 dažādas krāsas medaļām 
ieguvuši vēl šo čempiona godu.

Kā visās olimpiadās, arī šajā 
medaļas tiek pasniegtas ar at -
tiecīgās valsts himnu un karogu. 
Ja saprotu pareizi, tad Latvijas 
himna tiek dziedāta vismaz 11 
reižu. Kopš dziedāšana un sa -
censības notiek 29 katēgorijās, 
tad ir neiespējami visai pro -
cedūrai izsekot. Man pietiek ar 
klātbūtni četros koncertos, pā  -
rējos skatos tikai televīzijā. Vis-
iespaidīgākais man šķiet atklā-
šanas koncerts, kas notiek Arēnā 
Rīga. Tur cilvēku apvie notajā 
korī un publikā ir tik daudz, ka 
pakustēties vairāk kā soli uz 
vienu vai otru pusi gan  drīz nav 
iespējams. Pirms kādu no ievē-
rojamām personām laiž pie at -
klāšanas vārdiem, Renārs Kau -
pers visiem ārzemju koristiem, 
kas jau iebraukuši Rīgā, nodzied 
savu „Welcome to my country, 
here you can’t go wrong”. Un 
izrādās, ka tā arī ir, jo ciemiņiem 
Latvija un latvieši patīk. Tas ir 
redzams vienmēr un visur, kur 
koristi parādās, jo smaida cie -
miņi un smaida vie  tējie, kur un 
kad vien iznāk satikties. Tālāk 
sarīkojumā pie   vārda tiek Rīgas 
galva Nils Ušakovs, pie vārda 
tiek mūsu prezidents Andris 
Bērziņš, un tad pie vārda tiek 
arī starp tau tiskās koŗu organi-
zācijas Inter kultur prezidents 

Ginters Tīčs.  Kad visi apsvei-
kumi un patei cības ir izteiktas, 
zālē pa vienam ienāk visu da -
lībvalstu karogi un nosaukumi. 
Tas ir aizraujošs brī dis visiem 
koristiem, kad mūsu skaistās 
tautu meitas ienāk ar dalībvalstu 
vārdiem un staltie tautu dēli 
ienes attiecīgās valsts karogu, jo 
katram no tiem seko aplausu un 
skaļu saucienu vētra. Pirms 
koncertu var sākt, jā   ie skandina 
uz Rīgu atvestais koŗu miera 
zvans. To izdara Ginters Tīča 
kungs. Zvans tiek noskan dināts 
reizi katram kontinentam par 
godu, pirms var sākt koncertu.  

Un koncertu šajās dienās ir 
daudz un dažādi –  ir zvaigžņu 
koncerts, ir čempionu koncerts, 
ir medaļnieku koncerts, ir liel-
koncerts Mežaparkā un vēl 
daudzi citi. Kopš es tagad dzī-
voju ļoti tuvu Esplanādes par-
kam, un tur ir uzbūvēta skatuve, 
kur koŗi ir dzirdami bieži, man 
ir izdevība ar viņiem parunāties. 
Ilgāka saruna man iznāk ar trim 
Dienvidafrikas koristiem. Tie ir 
divi izskatīgi jaunekļi un viena 
skaista meitene, kuŗi saulītē 
atsēdušies izbauda brīvu brītiņu, 
un es viņus nobildēju. Viņi par 
Rīgu ir sajūsmā un sajūsmā ir 
arī par sarīkojumu labo organi-
zāciju un aprūpi. Tai pašā va -
karā, kad eju uz Operu, lai no -
klausītos Latvian Voices un An -
glijas The King’s Singers, ielas krus-
tojumā pie Brīvības pieminekļa 
saskrienos ar dziedātājām no 
Korejas. Kad es pamāju viņām 
ar savu fotoaparātu, viņas smai-
dot dod man piekrišanu bildei. 
Sastājas glītā rindiņā un veltī 
man burvīgu smaidu. Par šo 
lielo notikumu vien jau varētu 
uzrakstīt veselu grāmatu, tas 
tiešām ir visiespaidīgākais sarī-
kojums, kādu man ir bijusi iz -
devība redzēt. Tas ir kaut kas, 
ko var piedzīvot tikai vienreiz 
mūžā, un es esmu bezgala prie-
cīga, ka man ir bijusi izdevība 
to piedzīvot. Tā atkal ir reize, 
kad es sev katru dienu atgādinu:  
„Paldies Dievam, ka esmu lat-
viete un dzīvoju Latvijā!”

Vēl šis skaistais sarīkojums 
nav beidzies, un vairums cie -
miņu no ārzemēm vēl nav sapa-
kojušies mājupceļam, kad jau 
iesācies kāds cits, arī ļoti skanīgs 
sarīkojums. Tas ir festivāls Posi-
tivus Salacgrīvā, kas ir sasaucis 
ap 25 tūkstošiem klausītāju ne 
tikai no Latvijas, bet arī no 
Lietuvas, Igaunijas un tālākām 
zemēm. Bet tas ir klausītājiem 
no pavisam citas paaudzes un 
mani neinteresē. 

Kad tikko beidzies Positivus, 
Jūrmala sagaida savu kārtu būt 
skanīgai. Tur jau 13. reizi pāri 
Latvijai viļņo Jaunais vilnis. Bet 
arī tas ir sarīkojums, par kuŗu 
es nevaru un negribu inte re-
sēties. Manis dēļ, tas varētu aiz-
viļņoties nezināmās tālēs un uz 
neatgriešanos.

Latvija tiešām šo vasaru ir 
bijusi bezgala skanīga, un es 
esmu pārliecināta, ka tā skanēs 
atkal un atkal, jo latvieši ir un 
vienmēr būs dziedātāju un mū -
ziku mīloša tauta, un es esmu 
lepna, ka esmu tai piederīga un 
tagad jau piecpadsmito gadu 
varu atkal būt tās vidū.

tikai operetēs, bet ta  gad viņa 
kļuvusi par pieprasītu soprānu 
arī mūsu operā. 

Gandrīz tai pašā laikā Dau -
gavpilī notiek trīs Baltijas valstu 

Losandželosas vīru koris, ko 
vie  tējie latvieši uzņem ar lielu 
sajūsmu un aplausiem. Kad viņi 
biedrības namā dzied „Kad ar 
uzvaru šo kauju līdz galam 

nātas ar vairākiem ļoti skais-
tiem koncertiem. Tur mūsu 
dziesmu mākslinieki dzied 
dziesmas, kuŗām vārdus devis 
viņš, un tādu ir daudz. Mana 
mīļākā no tām visām ir „Manai 
dzimtenei”, un to no Jāņiem līdz 
Pēteŗiem sajūsmināta klausos 
mazākais reizes desmit. Kad 
atskan dziesmas pēdējās rindi-
ņas „Mūžam gaismas pils kalnā 
gavilēs”, man skudriņas skrien 
ne tikai pa muguru vien.

Un tad 6. jūlijā mēs jau sa -
gaidām nākamo lielo, lielo un 
skaisto mūzikālo sarīkojumu, 
kur mēs dzirdam tikai pasaules 
slavenības, kas visas tomēr ir 
dzimušas Rīgā. Tādu arī ir 
daudz. Žēl, ka visas šoreiz ie -
rasties nevar iepriekšēju saistī-
bu vai ģimenes apstākļu dēļ. 
Koncerts notiek parkā pie ope-
ras, kur ir uzburta jauna liela 
skatuve ar visādiem skaistiem 
izgaismojumiem un izgrezno-
jumiem. Grūti iedomāties, ka 
visi, kas te dzied vai mūzicē, ir 
dzimuši Rīgā un tagad dzied un 
mūzicē visā pasaulē! Tie ir Egils 
Siliņš, Baiba Skride, Inese Ga -
lante, Maija Kovaļevska, Ale-
sandrs Antoņenko, Vestards 
Šimkus, Iveta Apkalna, Ksenija 
Sidorova, Laima Jansone un 
pavisam jauna zvaigznīte pie 
vijolnieku debesīm – desmit-
gadīgais brīnumbērns Daniils 
Bulajevs. Viņu klausoties, es 
gandrīz nespēju ticēt, ka tik 
mazi pirkstiņi var izvilināt tik 

studentu dziesmu un deju svētki 
Gaudeamus, tie notiek vairākas 
dienas pēc kārtas. Vienu dienu 
mēs dzirdam un redzam igau-
ņus, tad lietuviešus, tad latvie-
šus un tad redzam visus kopā, 
un man nav un nebūs skaidrs, 
kur viņi visi var palikt Dau-
gavpilī! Varbūt, ka tā man ne -
vajadzētu teikt, jo tur es vēl 
neesmu bijusi. Šo skaisto kon-

nobeigsim”, nams rīb no bēni-
ņiem līdz pagrabiem, un es 
domāju, ka viņus dzird ne tikai 
Rīga, bet arī Losandželosa. Lat-
viju viņi pieskandina no Dau-
gavpils līdz Liepājai un no Do -
beles līdz Valmierai. Ar vienu 
mūsu sieviešu kori ir tā sa  dzie-
dājušies, ka gandrīz vai gatavi 
viņas ņemt sev līdzi.

Pats par sevi saprotams, ka 
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Meistarkursu dalībnieki un organizētāji // FOTO: Maija Avota

Meistarkursu orķestris ar diriģentu Normundu Dreģi // FOTO: Maija Avota

Divi komponisti – Dace Aperāne un Ēriks Ešenvalds
// FOTO: Maija Avota

MĀRTIŅŠ
ŠTAUERS

Trīs gadus pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas Latvijā uz -
sākām mūzikas nometņu/meis-
tarkursu projektu, kuŗu pirms 
tam bija izveidojusi Latviešu 
jau  natnes Dziesmu svētku pa -
dome Kanadā. Pārcelšanās no 
Mt.Orfordas Kvebekā, Kanadā, 
izdevās necerēti labi. Par to jā -
pateicas ikvienam, kas šajā dar-
bā pielika savu roku. Sadarbība 
ar Latvijas mūzikas vidusskolu 
un J. Vītola Mūzikas akadēmijas 

SVĒTCEĻOJUMS UZ TĒVZEMI
Pastaiga latviešu mūziķu koptajā mūzikas dārzā

Rasma Larsena). Programmu 
nobeidza Jāņa Kalniņa „Skumjā 
un jautrā oma” no svītas „Omas 
klavierēm” vijolei, altam un čel-
lam (Gunārs Larsens, Andra Dār-
ziņa, Mārcis Kuplais un Ventis 
Zilberts). Atskaņoto darbu sali-
kums bija meistarīgs un atska-
ņojums spožs. Klausītāji varēja 
priecāties par latviešu mūzikas 
pērļu vainagu, kuŗu no skaisti 
sakoptā latviešu mūzikas dārza 
tie saņēma ar izjustu pārdzīvo-

Gidonu Krēmeru. Viņai izpalī-
dzēja krēmerietis Andrejs Puš-
karevs ar mūzikāliem atskaņo-
jumiem uz vibrafona. Dalībnieki 
bija gandarīti. 

6. jūlijā pēc dievkalpojuma 
Siguldas luteriskajā baznīcā no -
tika garīgās mūzikas koncerts. 
Tajā Maijas Einfeldes „Ave Maria” 
un Ata Stepiņa „Prelūdiju par ko -
rāli „Dievs kungs ir mūsu stipra 
pils”” atskaņoja Kristīne Ada mai-
te un M. Rēgera „Benedictus”, 

dza Siguldas luterāņu draudzes 
mācītājs Andris Grots. Guntars 
Prānis jau savā 2. jūlija rīta lek-
cijā bija izpelnījies klausītāju 
atsaucību par lekciju „Senās mū -
zikas atskaņotājmākslas ten-
dences pasaulē un Latvijā.” 

Otrais dalībnieku koncerts 
notika 6. jūlija vakara stundā. 
Tajā 19 dažādu komponistu 
darbus atskaņoja 26 jaunie mū -
ziķi, izveidojot arī ansambļus, 
čellu kvartetus un kamermūzi-

izskanēja braši, meistarīgi un ar 
iedvesmu. Koncertu ievadīja 
Meistarkursu orķestris diriģen-
ta Normunda Dreģa vadībā. 
Bija sagatavota Pēteŗa Vaska 
„Epifānija”, kas liegi un klusinā-
ti izskanēja koncertzālē, dodot 
tīkamu pārdzīvojumu. Evijas 
Skuķes „Tramvajs” atgādināja pār-
vietošanos vecajos satiksmes 
līdzekļos Rīgā un Imanta Ra -
miņa „Aunu, aunu baltas kājas” 
ieveda latviešu tautasdziesmu 

mūziķiem izrādījās teicama. Lek-
toru, mācības spēku un kursan-
tu netrūka, darbs varēja turpi-
nāties bez sevišķām grūtībām. 
Kursu veidošanā piedalījās mū -
ziķi no dažādām pasaules ma -
lām. Tas šķita nozīmīgi. Šogad 
kursu vadība Latvijā varēja at -
skatīties uz 20 pastāvēšanas 
gadiem. 

XI Starptautiskos latviešu 
jauno mūziķu meistarkursus 
„Latviešu mūzika un mūziķi 
pasaulē” atklāja 1. jūlijā Siguldas 
mākslu skolas Baltais flīģelis 
zālē. Tieši kā pirms divdesmit  
gadiem pirmajos kursos Jaun-
gulbenē.  

Divi dienas iepriekš, 29. jūnija 
vakarā, RLB Zelta zālē notika 
īpašs koncerts meistarkursu ie -
skaņai, kā tas noticis jau beidza-
mos 6 gadus. To rīkoja RLB, RLB 
Mūzikas komisija un XI meistar-
kursu vadība. Sākumā uzrunas 
teica Mūzikas komisijas priekš-
sēdis mūzikologs Arvīds Bo  miks  
un XI meistarkursu mākslinie-
ciskā vadītāja Dace Aperāne.

Koncerta programmā bija ti -
kai latviešu komponistu darbi 
meistarkursu mācības spēku iz -
pildījumā. Jāzepa Mediņa „Ba -
lāde”, kuŗu atskaņoja čellists 
Mārcis Kuplais un pianiste Herta 
Hansena; Jēkaba Mediņa „Svīta 
altam un klavierēm” – Linda 
Skride-Zondervana un Lauma 
Skride; Jāņa Mediņa „Dainas” 
klavierēm – Lauma Skride; Jā -
zepa Vītola sešas bērnu dzies-
mas dziedāja soliste Ieva Parša, 
pie klavierēm Herta Hansena; 
Tālivalža Ķeniņa „Otrā sonāte 
vijolei un klavierēm” Rasmas 
Lielmanes un Venta Zilberta at -
skaņojumā, „Elēģija” un „Rondo” 
Andras Dārziņas un Venta Zil-
berta priekšnesumā. Pirmat ska-
ņojumā Latvijā skanēja Selgas 
Mences „Inquieto” (Andra Dār-
ziņa un Lauma Skride), kā arī 
Helmera Pavasara „Andante 
sostenuto” (Gunārs Larsens un 

jumu, kas saviļņoja sirdis.
Atklāšanas koncertā jubilejas 

uzrunu ceremoniju meistars 
bija Baltā flīģeļa direktors un 
meistarkursu administrātors 
Guntars Zvejnieks (pirmajos 
kursos piedalījies kā kursants). 
Uzrunas teica Dace Aperāne, 
Normunds Vīksne, kursu direk-
tors, nolasīdams arī nometnes 
direktores Dr. Ingrīdas Gutber-
gas, kas nebija varējusi ierasties, 
atsūtīto vēstuli. Runas teica arī  
M. Štauvers un Jolanta Borīte, 
Siguldas novada domes Kultūras 
pārvaldes vadītāja. Koncerta pro-
gramma bija piemēroti īsa: J. Vī -
tola „Bērnu dziesmas” (I. Parša un 
H. Hansena); J. Mediņa „Dainas” 
(L. Skride); Pēteŗa Plakida „Sa -
dziedāšanās” un „Vakara mūzi-
ka” – pirmatskaņojums Latvijā  
(Andra Dārziņa un Linda Skri-
de-Zondernvan). Trīs Alfrēda 
Kalniņa dziesmas dziedāja bass 
Krišjānis Norvelis. Meistarkursi 
latviešu mūzikas dārzā ieskanē-
ja ar skaistu noti.

Notika vēl divi citi lektoru 
koncerti. 2. jūlijā dzirdējām de -
viņu latviešu komponistu skaņ-
darbus, to vidū Romualda Jer -
maka „Zem vakara zvaigznes” 
pirmatskaņojumu, kā arī Di  mit ra 
Maronidis „Orbitu” (G. Šmite, 
klavieres) un divus perkusiju 
trio „Perpetum Ritmico” at  ska-
ņojumus. Mūzikas dārzā plūk-
tie ziedi atbalsoja kursu pamat-
temu.  

Īpašs piemiņas koncerts bija 
veltīts mūžībā aizgājušiem kom-
ponistam Imantam Meža rau-
pam un skolotājai, administrā-
torei Aurikai Gulbei. 

5. jūlija vakarā meistarkursu 
dalībnieki pirmo reizi kursu 
vēsturē paši bija viesi Kremerata 
Baltica koncertā. Sadarbība ar 
plaši pazīstamo mūzikālo vienī-
bu ir teicama, un nākamajā va -
karā Baltajā flīģelī tai notika 
otrs koncerts. 5. jūlija rīta lekci-
jā Ingrīda Zemzare stāstīja par 

op. 59 – Lāsma Inkina. S. 
Rachmaņinova „Mūzikālo mo -
mentu” – čellu duets Beatrise 
Blauberga un Linda Heiberga. 
Programmā bija divi Richarda 
Dubras darbi – „Lux Confes-
sionis” (Mārcis Kuplais un Kris-
tīne Adamaite) un „Lūgšana” 
(koris, Sigita Razminoviča un 
Agnese Egliņa). Meistarkursu 

kas grupējumus. Bija patiesi 
jāpriecājas par ikviena sniegu-
mu. Tas bija rūpīgi sagatavots. 
Meistarklašu vadītāji ar to varē-
ja lepoties. 

Šim koncertam sekoja „Bez-
talantu vakars”, kas arvien meis-
tarkursos ir neatņemama sastāv-
daļa. To atjautīgi vadīja Dace 
Aperāne. Viņa tam bija izvēlē-

bagātaja pūrā. Jāapsveic diri-
ģenta atdeve un sasniegums. 
Senās mākslas vokālais ansam-
blis Guntara Prāņa vadībā tur-
pināja sekmīgu kāpšanu senās 
mūzikas kalnā.

Noslēgumā dziedāja meistar-
kursu koris diriģentu Anitas 
Kuprisas un Jāņa Baltiņa vadī-
bā. Vispirms dzirdējām indiāņu 

koris A. Kuprisas un J. Baltiņa 
vadībā dziedāja „Aleluja”; Ē. Eš  en-
 valda „Aicinājums” (ar solisti 
Emīliju Leiškalni, soprāns) un 
Ola Gjello „The Ground” izpil-
dījumam pievienojās vijolnie-
ces Ilze Ābola un Marta Šem-
bele, alts Dāvis Sliecāns, čells 
Beatrise Blauberga un pianiste 
Agnese Egliņa. 

Šī koncerta skaists jauninā-
jums kursu pastāvēšanas vēstu-
rē izrādījās Guntara Prāņa vadī-
tais senās mūzikas vokalais an -
samblis. Atskaņojumi dziļi at -
balsojās katrā klausītājā, un par 
sniegumu vadītājam roku snie-

jusies īpašu dziedājumu „Sigul-
da”. Tas iesaistīja visus vakara ap -
meklētājus. Sekoja 4 citi priekš-
nesumi, šoreiz tikai instrumen-
tāli. Vakars noslēdzās ar jauku 
noti – kursanti un apmeklētāji 
veidoja  mūzikas bišu saimi, kas 
bija vienota un skanīga.

Kompozicijas meistarklases 
elektroakustiskās mūzikas kon-
certs notika 7. jūlija pēcpusdienā.

Trešais kursantu koncerts 
notika 7. jūlijā, bet  meistarkur-
su noslēguma koncerts notika 
8. jūlija pēcpusdienā. Čaklā lat-
viešu mūzikālā bišu saime bija 
paveikusi teicamu darbu. Tas 

sasaukšanās dziesmu „Yanaway 
Heyona”. Šīs skaņas liecināja, ka 
neesam vienīgie, kas sasaucas 
pasaules tālēs. Imanta Meža-
raupa „Ko gaidīji, sērdienīte” 
(ar Sigitu Razminoviču, flauta, 
Haroldu Klipu, klarnete un Ag -
nesi Egliņu, klavieres) ieskandi-
nāja dvēseles stīgas. A. Kuprisas 
veltījums XI meistarkursiem 
„Pērkonītis dancināja” (ar Ilzi 
Ābolu, Martu Šembeli, Dāvi 
Sliecānu, Beatrisi Blaubergu, 
Žannu Soneču un Agnesi 
Egliņu) dimdināja zāli.
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Jaunākais kursants Māris Narvils no Jaunpiebalgas mūzikas 
skolas // FOTO: Maija Avota

Sandis pie grāmatām // FOTO: Jeff Strong

SANDIS KONDRĀTS

Sietlas latviešu centrā 8. jūnijā 
notika grāmatas ,,Anatomy for 
Sculptors” (Anatomija tēlnie kiem) 
atvēršanas svētki, kas no  risinājās 
ar Sietlas Latviešu jau niešu ap -
vienības atbalstu. No ietirgotajām 
grāmatām atklā šanas dienā 20% 
jeb 247 USD tika ziedoti ALJAs 

Grāmatas atklāšana Sietlā
internetu pie  dalījas 500 dalīb nie ku 
no Lat  vijas un visas pa   saules. 
Kopš ide jas par grāma  tas tapšanu 
ir pagājuši 20 gadi. 11 gadi pagāja 
klasiskās mākslas studijās un 9 
gadi profesionālā darbībā, pie  da-
loties vairāk nekā 200 starptau-
tiskos tēlniecības festivālos, sim-

zultātā ar projektu ir iepa zinušies 
vairāk nekā 200 000 cilvēku no 
visas pasaules ar so  ciālo tīklu 
starpniecību. At  bal stītāju skaits 
Facebook ir jau sa  sniedzis 46 000 
cilvēku, mājas lapu lieto 25 000 
cilvēku mēnesī.

Stāsts par grāmatas izveidi aiz -
sākās deviņdesmito gadu sā  ku mā, 
kad Sanda kursabiedrs un labā-
kais draugs Uldis Zariņš, ideālu 
un cerību pilns pēc PSRS sabru-
kuma, jaunizvei do tajā Latvijas 
valstī sapņoja kļūt par tēlnieku. 
1994. gadā viņš tika uzņemts au -
toritātīvajā Rī  gas Mākslas kolle-
džā. Mācības bija grūtas un kon-
kurence liela, taču studijas sagā-
dāja ganda rī jumu. Katru dienu 
viņš kopēja mālā slavenus klasis-
kos grieķu portretus, krūšutēlus, 
figūras. Valdīja uzskats, ka antīko 
skulp tūru kopēšana veicina for-
mas izpratnes veidošanos. Jau 
pēc pusgada Uldis juta, ka acis, 
pro tams, pierod, rokas kļūst 
veik lākas, taču izpratne par 
formu neveidojas.

Kādu dienu, kopējot slavenās 
skulptūras Poliklīta (Polyclitus) 
„Amazon” portretu, viņš saskā-
rās ar problēmu – kā uzveidot 
vaigu. Bija skaidrs, ka forma nav 
viekārši sfaira, bet gan da  žādu sa -
režģītu formu kombi nācija. Viņš 
nodomāja: „Cik labi būtu sa  prast, 
kas ir šīs formas un kā tās savie-
not!”. Sko lotāji tikai atrunājās, 

sakot: „Studē, pēti, mēri!” Bet ko 
lai mēra, tur taču nav neviena 
paša stūŗa, nevienas šķautnes. 
Sko lotājs atbildēja: „Pastudē ana-
to miju, varbūt tiksi galā”!

Veidošanas skolotājs Uldim 
teica: ,,Ja jau tu tā gribi visu sa  -
prast, lūk, cilvēka galvaskauss, 
anatomijas grāmata – studē un 
uzveido mums écorché!”. Uldis 
izlēma veidot krūšutēlu ar ple ciem. 
Visi muskuļi tika salikti vietā, 
taču skulptūra izskatījās slikti. Gal -
venais, ka viņa sapratne par for mu 
nebija pieaugusi ne par kripatiņu! 
Formas vietā viņš bija izstudējis 
muskuļus. Izrokoties cauri vese-
lam kalnam anatomijas grāmatu, 
Uldis sa  prata, ka tās visas domā-
tas glez notājiem, zīmētājiem un 
citiem 2D māksliniekiem. Viņš 
konsta tēja, ka visas grāmatas ir 
vienlīdz gaŗlaicīgas, ar trūcīgiem, 
chaotiskiem zīmējumiem. Ne -
viens, izrādās, nav padomājis par 
tēlniekiem! Uldis atrada tikai 
vienu anatomijas grāmatu, kas 
nedaudz pieskārās formai – 
Gotfried Bammes «Der Mensch”. 
Tad viņš uzdeva sev jautājumu: 
,,Kāpēc grāmatās ir tik maz attēlu 
un tik daudz teksta?”

Pēc kolledžas, Uldis un Sandis 
iestājās Latvijas Mākslas Akadē-
mijā. Tur, tāpat kā kolledžā, uz -
svars tika likts uz vingrināšanos, 
nevis uz izpratnes veidošanu par 
formu. Ikreiz, kad Uldis veidoja 

jaunu skulptūru, viņš veica priekš-
darbus, ne tikai sa  gatavojot kar-
kasu un mālus, bet arī uz papīra 
veidoja nelielu skici, kur sev 
saprotamā veidā analizēja formu. 
Vairāku gadu gaŗumā tika uzkrāti 
zīmējumi, skices, anatomijas grā-
matas un veiksmīgas fotografijas. 
Uldis bija sācis ievērot, ka viņa 
vei  dotās skices un attēli ir ļoti 
pieprasīti kollēgu vidū. Bieži nā -
cās dzirdēt ierosinājumus visu 
apkopot un izdot grāmatā, kur 
kopā būtu salikta formas analīze 
un pamatinformācija par anato-
miju, kas būtu jāzina tēlniekam. 
Tā Uldim radās ideja par grā-
matas izveidi! Sandis visus šos 
gadus atbalstīja Uldi un pirms 
pusotra gada abi no  lēma ideju 
īstenot.

Grāmata tika prezentēta arī 
Kalifornijā, Stanfordas un San 
Jose State universitātēs. Šobrīd ir 
pārdotas 650 grāmatas un sa -
ņemtas tikai pozitīvas atsauk-
smes. Šī grāmata tiek vērtētā kā 
labākā anatomijas grāmata māk-
sliniekiem, kāda pašreiz ir pie-
ejama pasaules tirgū. Pazīs tamais 
ASV anatomijas pasniedzējs Ray 
Bustos no Losan dže losas Mākslas 
akadēmijas ir novērtējis grāmatu 
kā labu un iesaka to saviem stu-
dentiem. Pašreiz Sandis strādā 
pie lekciju cikla organizēšanas 
Rietum krasta mākslas universi-
tātēm šī gada oktobrī. 

pozijos un izstā dēs. Pēdējie 4 
gadi tika pavadīti, lasot grāma-
tas, studējot cilvēka anatomiju un 
veidojot illustrā cijas grāmatai.

Pirms gada tika izveidota Kick-
starter kampaņa, kuŗas ietvaros 
tika savākti 22 000 USD. Tā re -

kongresam. Grāmatas līdzautors 
tēlnieks San  dis Kondrāts pre zen-
tēja grā matu latviešu sabiedrībai 
un starptau tiskai atbalstītāju gru-
pai ar in  te rneta translācijas pa -
līdzību. Pa  sākumu klātienē ap -
meklēja ap 80 cilvēku, un caur 

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

Tradicionālais katoļu dievkal-
pojums Gaŗezera āra baznīcā 
šogad notika 20. jūlijā. Parasti 
šajos Gaŗezera skolas un nomet-
nes dievkalpojumos piedalās visa 
saime bez konfesiju izšķirības. 
Dievkalpojumu šogad vadīja  
Grandrapidu St. Marys slimnīcas 
kapelāns priesteris Ayub Nasar. 
Viņš arī notur ik svētdienas diev-
kalpojumus Grandrapidu katoļu 
draudzei. Pie dievkalpojuma asis -
tēja ALKAS priekšnieks Leons 
Liepa, lasījumus lasīja Oļģerts 
Svilāns, ērģeļniece Ieva Rozen-
bacha. Priesteris lasīja Mises li -
turģiju angliski, dievkalpojuma 
da  lībnieki atbildēja latviski, tāpat 
visi lasījumi, lūgšanas un dzies-
mas bija latviešu valodā. Dievkal-
pojumu kuplināja Gaŗezera no -
metnes bērnu koris Ievas Rozen-
bachas vadībā. Savā sprediķī pries -
teris Ayubs uzslavēja skolēnu 
saimi, kas brauca uz Gaŗezeru, 
lai turētos pie savas tautas sak-
nēm, runātu latviešu valodā, mā -
cītos savas tautas kultūru un tra -
dicijas, kuŗās uzauguši viņu ve -
cāki, vecvecāki un vecvecvecāki.

Katoļu dievkalpojums un 
pikniks Gaŗezerā

Viņš aicināja visus palikt stip-
riem savā ticībā un cīnīties pret 
ļaunumu pasaulē.

Pēc dievkalpojuma katoļu sai  me 
ar draugiem no ciema Latvija pie 
Gaŗezera pulcējās ciema paviljo-
nā piknikam pie pašu sanestiem 
groziņiem.

Piknika laikā Ieva Rozenbacha, 
kas nupat bija iebraukusi no 
Latvijas, lai pievienotos Gaŗezera 
skolotāju saimei, informēja par 
pēdējiem notikumiem Latvijā. 
Viens no vissvarīgākajiem – Pa -
saules koŗu olimpiada Latvijā, 
kas pul cinājusi Rīgā pāris desmit 
tūk stošu dziedātāju no visas pa -
sau les, un bija ļoti labi organizēta 
un apmeklēta. Atjaunota Sv. Ma -
rijas Magdalenas baznīca. Tiek 
remon tēta kūrijas māja. Svarī gā-
kais no  tikums augustā būs 15. 
augusts, kad uz Aglonas baziliku 
dosies tūkstošiem cilvēku, gan 
kājām, gan braukšus no visas 
Latvijas. Noslēgumā ALKAS 
priekšnieks pateicās visiem par 
piedalīšanos piknikā un visām 
saimniecēm par bagātīgo maltīti 
un tās sa  gatavošanu.

Viņas skaistā tautasdziesma 
„Ģērbies, saule, sudrabota” (ar 
Lauru Elīzu Muskari, Elīzu 
Šēru, Kitiju Buidreiku, Rai -
mondu Almani, Anitu Kuprisu, 
Sigitu Razminoviču un Guntaru 

un kursu sarīkošanas atbalstī-
tājiem. 

Nākamajā dienā – 9. jūlijā  
notika kursu vadības sēde, kuŗā 
iztirzāja paveikto un nosprauda 
turpmākas darbības aprises XII 

SVĒTCEĻOJUMS UZ TĒVZEMI
Pastaiga latviešu mūziķu koptajā mūzikas dārzā

Prāni), skanēja bramanīgi un 
skaisti. Ērika Ešenvalda „My 
song” (Tagore) bija sniegums pats 
par sevi. Piedevām – I. Meža-
raupa „Dod, Dieviņi, kalnā 
kāpt” ar visu klausītāju pievie-

nošanos pēdējā pantā, noslēdza 
šo mūzikālo tikšanos jauno lat-
viešu mūzikas dārzā. Ziņojumos 
uzzinājām, ka rakstnieka Knuta 
Lesiņa balva jaunajiem mūzi-
ķiem piešķirta Rīgas 1. Jāņa Me -
  diņa mūzikas skolas audzēknei 
čellistei Emīlijai Rozenšteinai.
Viņa varēs koncertēt un papil-
dināt savu mūzikālo izglītību 
ASV. Kursu vadības Diplomu 
par čaklu lekciju apmeklēšanu 
saņēma jaunākais kursants Māris 
Narvils no Jaunpiebalgas Mūzi-
kas un mākslas skolas. Bija vai-
rākas kursu noslēguma pa  tei cī-
bas uzrunas, visi kursanti un lek -
tori saņēma Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas aplie-
cības, nometnes avīzes du  bult-
numuru un Ligitas Ašmes grāma-
tiņu „Mūzikas nometņu stāsti”. 

Dalībniekiem bija pieejama 
Ideju kastīte. Tajā bija ienākuši 
27 ieteikumi. Nozīmīgākās vēl-
mes: kursiem vajadzētu notikt 
katru gadu un tos pagarināt par 
pāris dienām. Interesants bija 
ārzemnieku atzinums, ka līdzīgi 
kursi mūzīkā nekur citur Eiropā 
neesot pieejami.Latviešu mūzi-
kas bišu saime ir rosmīga un 
garšīga mūzikāla medus ražotā-
ja. Būt tās vidū ir brīnišķīgs 
piedzīvojums – svētceļojums un 
brīnums!. 

Kursi noslēdzās ar bagātīgu 
banketu, kuŗu bija sagādājusi 
veiksmīga pavāru dzimta Si -
guldā, kas arī rūpējās par visu 
ēdināšanu kursu laikā – pusdie-
nās un vakariņās. Viss garšoja 
teicami. Paldies pienākās arī 
visiem koncertu apmeklētājiem 

meistarkursu sarīkošanai 2016. 
gadā. Viss notika saskanīgi un 
drosmīgi. Sīkāka informācija 
interesentiem pieejama Face-
book sadaļā „Starptautiskie 
meistarkursi”.
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SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

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

9. augustā 12:00 notiks otrais 
Filadelfijas latviešu pensionāru 
pikniks pie Necijas Van Bassela-
er (1120 Brennan Dr, Warmin-
ster PA). Par groziņu, lūdzu, 

sazināties ar saimnieci Neciju, 
tālr.:215-672-2784. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

PRIEDAINE (NJ)
Info:www.priedaine.org
5. sptembrī 18:00 teātris ’’Rī -

ga-Parīze-Rīga’’ un sekos mūzi-
kāls priekšnesums ar Karīnu 
Tatarinovu, dziedot R. Paula, 
I. Kalniņa un J. Lūsēna dzies-
mas! Ieejas maksa $25.

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 
3. līdz 9. augustam Izglītības 

centrā Šeltonā būs bērnu vasaras 
nometne. Info: www.mezotne.org 
vai sazināties ar Inesi Grau diņu, 
e-pasts: inese@mezotne.org

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbo-

sies. Tā būs atvērta rudenī – 
7. oktobrī 11:00- 12:00

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
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, Brook-
line MA 02445). Visi dievk. 
notiek 11:00, dievg. katrā dievk. 
3. augustā dievk. Pēc dievk. 
ārkārtas pilnsapulce. 10. au -

gustā dievk. 17. augustā dievk. 
14:00 Kapusvētku dievk. Ģet-
zemanes kapsētā kopā ar Bos-
tonas 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 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

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

Latvijas Republikas 100. dzim-
šanas dienu gaidot, apgāds “Ju -
mava” izdošanai gatavo jau ce -
turto grāmatu serijā “Latvijas 
leģendas”, kas vēsta par izcilām 
personībām, kas cēlušas Latviju. 
Grāmatu idejiskais mērķis tiek 
saistīts ar Draudzīgā aicinājuma 
kustību, ko 1935. gada 28. janvārī 
aizsāka toreizējais Latvijas Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis. Kus-
tības pamatā ir doma palīdzēt  
savām skolām ar mērķi uzlabot 
izglītības kvalitāti, ceļot vispārējo 
labklājības līmeni Latvijā. Grā-
matas “Latvijas leģendas” stāstu 
virkni paplašinot, apgāds “Ju  ma va” 
16. jūlijā sarīkoja tematisku pēc-
pusdienu „Latvijas leģendas – 
tau tiešiem pasaulē. Šai sarīko-
jumā runu teica Uldis Grava. 

Meklējumos pēc Latvijas leģendām
laukā, zinātnē, uzņēmumdar-
bībā, polītikā, kultūrā un sportā 
bira kā no pilnības raga. Tāpēc es 
nemācēšu izvērtēt vienu vai 
dažas latviešu leģendas, jo to ir 
par daudz, bet arī tāpēc,  ka šie 
ievērojamie un savā darbībā iz -
cilību sasniegušie vīri un sievas 
īstenībā nav paši lielākie latviešu 
varoņi.

Manuprāt daudz nozīmīgāki 
par zvaigžņu statusu sasniegu-
šām personālijām bija tie brīvībā 
izkļuvušie ļaudis, kuŗi saprata, ka 
sākusies cīņa par latviešu tautas, 
latviešu valodas, latviešu kultūras 
izdzīvošanu. Tikai, kad būs no -
drošināta nacionālā identitāte ar 
tautas dzīvo spēku, varētu cerēt, 
ka nākotnē atkal latviešu tautai 
būs iespēja pašai noteikt savu 
likteni.

Par nacionālo jautājumu jau 
1913. gadā latviešu pirmo no -
pietno zinātnisko analīzi veica 
Marģers Skujenieks, vēlāk šo 
jautājumu pētīja Arveds Švābe 
un trimdā Edgars Dunsdorfs. 
Bet punktu pielika Egīla Levita 
ierosinātā Satversmes preambu-
la, kuŗu šogad pieņēma Saeima. 
Tomēr pēckaŗa trimdas sākuma 
gados to vissaprotamāk formulēja 
trimdas latviešu luterāņu galva 
archibīskaps Teodors Grīnbergs. 
Viņš vienkāršā valodā teica: 
“Mūsu ienaidnieki grib mūs 
iznīcināt. Mūsu draugi grib mūs 
asimilēt. Bet  mēs gribam palikt 
latvieši.”

Faktiski to nebija grūti izdarīt, 
kamēr piecus gadus pēc Otrā 
pasaules kaŗa no okupācijas 
bēgušie latvieši dzīvoja samērā 
izolēti no ārpasaules, bet kopā 
bēgļu nometnēs Vācijā. Neziņa 
par nākotni tikai stiprināja na -
cionālās jūtas un latviešu kultū-
ras izpausmes uzplauka kā vēl 
nekad.  Kad 1950. gadu sākumā 
pavērās iespējas izceļot galve no-
kārt uz Ameriku, Kanadu un 
Austrāliju, tad turpināt savu lat-
visko pasauli jaunajās mītņu 
zemēs vairs nebija tik viegli.

Tomēr radās savas leģendas. 
Vēlākais celtnieks Jānis Rīsbergs 
Ņujorkā jau ar saullēktu sita 
naglas jaunbūvētajās ģimenes 
mājās, bet, kad uznāca tumsa, 
iekoda zobos bateriju un tur pi-
nāja naglot visu cauru nakti. Kad 
iebrauca kuģi ar jaunajiem lat-
viešu imigrantiem, tad bija jau 

sapelnījis pietiekami daudz nau-
das, lai savā būvfirmā varētu 
piedāvāt darbu katram latviešu 
vīrietim. Atgādināja arī par lat-
viešu tautai raksturīgo čaklumu. 
Līdzīgs veiksmes stāsts radās 
Venecuēlā, kur Viļa Vītola ģime-
nes būvfirma no katra veiktā 
projekta 10 procentus atvēlēja 
latviešu vajadzībām.

Kaut arī bija jāsāk jauna dzīve 
no nulles, latviešu trimdnieks 
nevarēja iztikt bez savas kultūras 
dzīves. Latvijas laika “Grāmatu 
Draugs” izdevējs Helmars Ru -
dzī tis ne vien atsāka savu grāmatu 
izdevniecību, bet uzdrošinājās 
divreiz nedēļā publicēt drīz visā 
brīvajā pasaulē lasīto latviešu 
laikrakstu Laiks, kas iznāk vēl šo 
baltu dien’.

Tikpat leģendārs bija viņa pir-
mais un ilgstošais redaktors 
Kārlis Rabācs, kuŗu zīmīgi vienu 
rītu atrada mirušu pie sava 
redaktora galda.

Radās un atdzīvojās koŗi, drau-
dzes, svētdienas skolas, bied rības, 
studentu korporācijas, skauti un 
gaidas, mākslinieku grupas, kon-
 certapvienības. Nacionālā teātŗa 
bijušais režisors Osvalds Uršteins 
sapulcināja savus bijušos aktie-
ŗus Vašingtonā, izmācija arī jau-
nus un iepriecināja tautiešus ar 
savām ceļojošā teātŗa izrādēm. 
To pašu veica režisors Lejiņš 
Bostonā un Siliņš Kalifornijā. 
Līdzīgi tas notika Austrālijā, 
Kanadā un Zviedrijā. 

Daudz palīdzēja arī trimdas 
literārais talants. Sevišķi iemīlēts 
par saviem romāniem un lugām 
bija Anšlavs Eglītis. Un, ja Latvijā 
ir pazīstami komponista Ādolfa 
Skultes darbi, tad grūti bija iedo-
 māties kādus trimdas Dziesmu 
svētkus, kuŗos nebūtu skanējušas 
viņa brāļa Bruno Skultes dzies-
mas vai simfoniskie darbi. Neno-
liedzami tautisko garu ne vien 
trimdā palīdzēja uzturēt tādi 
vieglās mūzikas pārstāvji kā Či -
kāgas Piecīši, Ritmaņu ģimene, 
Trīs no Pārdaugavas un Brāļi 
Graši, tieši viņu kompozicijas 
bija Atmodas laika dziesmotās 
revolūcijas kaujas dziesmas.

Latviešu leģendas var atrast 
visos iespējamos laukos. Kā vie -
nu tādu kuriozu varu pieminēt 
šachu. Visi zinām, ka Rīgas ša -
chists Mihails Tāls bija pasaules 
meistars. Bet pirms 50 gadiem 

notika Pasaules Studentu šacha 
čempionāts, kur cīņas notika pie 
četriem galdiņiem. Toreiz Tāls 
un Aivars Ģipslis pārstāvēja Pa -
domju Savienību, bet Edmars 
Mednis un Ivars Kalme Ameri -
kas Savienotās Valstis. Neuzva-
rēja neviena no šīm divām liel-
valstīm, bet ja būtu atļauts sa -
skaitīt kopā četru latviešu spē-
lētāju rezultātus, tad īstenībā 
uzvarētāja bija Latvija.

Vēl par sportu. Pirmais trim-
das latvietis Amerikā, kas izcīnīja 
zelta medaļu Olimpiadā, bija 
Aldis Bērziņš 1984. gadā volej-
bolā Losandželosā. Pēc negaidī-
tās uzvaras, prese viņam jautāja, 
vai viņš gatavosies arī nākamajai 
Olimpiadai. “Nē,” atbildēja Bēr-
ziņš, “tagad pienācis laiks veidot 
ģimeni un izaudzināt mazus 
latviešus.”

Šiem individuāliem sasniegu-
miem  pāri stāv tas darbs, ko 
veica latviešu vietējās un centrā-
lās organizācijas, veidojot un 
sekmīgi izpildot lielos pasāku-
mus. Pretēji citām etniskām 
grupām rietrumos latvieši palika 
vienoti visas savās mītņu zemēs 
un arī pasaules mērogā. Te būtu 
pieminami daudzi vārdi. Visilgāk 
kalpoja toreiz tā sauktajā Brīvās 
pasaules latviešu apvienībā val-
des priekšsēdis profesors Pēteris 
Lejiņš. Vēlāk kā Pasaules brīvo 
latviešu apvienība tā sevi pieteica 
jebkādā nozīmīgā konferencē, 
kur varēja izšķirties Latvijas lik-
tenis.

Sevišķi izšķirīga bija palīdzība, 
ko tā varēja sniegt Atmodas laikā, 
kad Latvija tuvojās savas neatka-
rības atgūšanas laikam. Šajā kri-
tiskā laikā globālo centralor ga-
nizāciju vadīja Gunārs Meiero-
vics un pirms viņa Olģerts 
Pavlovskis. Informātīvā darbā 
leģendāru darbu veica Jūlijs 
Kadilis un Jānis Ritenis.

Mani iepriekš pieminētie vārdi 
ir visi pelnījuši nest Latvijas le -
ģendas apzīmējumu, bet es to -
mēr kā savu nomināciju izvirzītu 
pavisam anonīmu personību, 
kuŗam nav pat vārda un uzvārda. 
Tas ir tas vienkāršais caurmēra 
latvietis t.s. vecajā trimdā, kas 
blakus saviem ģimenes pienā-
kumiem, piebremzējot pat sap-
ņus par savu personisko lab-
klājību, ieguldīja gan savu laiku, 
gan savu naudu, gan savu gara 

spēku, lai latviešu pastāvēšanas 
jautājums būtu dzīvs vismaz līdz 
laikam, kad  tautai atkal tika dota 
iespēja noteikt savu likteni savā 
pašu zemē. Es šo savu izvēlēto 
Latvijas leģendu vienkārši sauktu 
par Vidējo Trimdas Latvieti. 

Vidējais Trimdas Latvietis ne -
dēļas nogales brīvdienās neplā-
noja sev atpūtu, bet iejūdzās trim-
das ratos, lai tos vilktu tālāk. 
Var būt vienu vienu sestdienu bija 
jāpieceļas agrāk, lai sasmērētu 
maizītes, lai tās pēc sarīkojuma 
draudzes, biedrības vai Daugavas 
Vanagu telpās pats arī tās pašas 
nopirktu un pēc tam priecātos, 
ka ienākusi naudiņa kādai spie-
došai organizācijas vajadzībai. Bet 
varbūt tā bija cita sestdiena, kad 
bija jāiet demonstrēt  pie Padomju 
Savienības vēstniecības, atgādi not, 
ka latvieši nekad nav atteikušies 
no savas valsts vai brīvības. Vai 
arī ziemas vidū steigties uz lat-
viešu bērnu nometni, lai pieda-
lītos talkā, lai uzceltu jaunu mītni 
vasarā sapulcētajiem latviešu bēr-
niem, kur viņi nostiprina savas  
latviešu saknes. Vai svētdienas 
vakarā pārskaitīt savu naudu un 
no tās atskaitīt savu daļu cen trā-
lajām organizācijām, lai tās veik-
tu savu polītisko darbu, vai arī 
vietējai latviešu svētdienas skolai, 
ne jau skolotāju atalgošanai, kas 
savu darbu veica par velti, bet lai 
varētu izdot jaunas mācību grā-
matas. Bet, ja Vidējais Trimdas 
Latvietis vēl gribēja uzturēt lat-
viešu Dziesmu svētku tradiciju 
vai atgādināt savam vēlēšanu 
iecirkņa tautas pārstāvim parla-
mentā viņa morālo pienākumu 
pret Latviju, tad, saprotams, koŗa 
mēģinājumiem vai biedrības val-
des sēdēm bija jāveltī arī darb-
dienas vakari.

Manā skatījumā šis Vidējais 
Trimdas Latvietis arī ir Latvijas 
leģenda tādēļ, ka trimdas gaŗajos 
turpat 50 gados latviešu polītiskā 
un sabiedriskā darbība noritēja 
bez jebkādiem skandāliem. Ie -
mesls vienkāršs – viss tika darīts 
brīvprātīgi un par velti. Korupcijai 
nebija nekādas iespējas iesēties. 
Toreiz tika padarīts tas pats vals-
tiskais darbs, ko šodien spēj veikt 
tikai veselas valsts ministrijas.

Jāsaka, gandrīz vai žēl, ka trim-
das laiks ir beidzies. Redzē sim, 
ko tagad nesīs jaunais diasporas 
laiks.

Par ārzemēs dzīvojošām lat-
viešu leģendām varētu sākt stāstu 
no paša 20. gadsimta sākuma. 
Jau 1901. gadā Augusts Krastiņš 
nodibināja savu autombiļu ra -
žošanas uzņēmumu un ne vien 
patentēja savu benzīna dzinēja 
mašīnu, bet arī uzbūvēja pat 
elektriskos automobiļus, kam 
sekoja ledusskapji un lauk saim-
niecības mašīnas.

Tā turpinājās arī starp Pasaules 
kaŗiem, kad, piemēram, Rundālē 
dzimušais Jānis Akermanis 1929. ga -
dā kļuva par aeronautikas profe-
soru Minesotas Universitātē un 
vēlāk par vienu no slavenākajiem 
izgudrotājiem aeronautikā, strā-
dājot ASV Nacionālās aizsar dzī-
bas pētniecības centrā. Viņa pa -
nākumiem pieder pirmā lid ma-
šīna, kas uzbūvēta tikai no me -
talla, tāpat lidaparāti bez astēm.

Kad 20. gadsimta  otrajā pusē 
Rietumu valstīs ieplūda lielais 
latviešu bēgļu skaits ar neat ka-
rīgās Latvijas gaišākiem prātiem, 
kas meklēja patvērumu no pa -
domju okupācijas, tad latviešu 
sasniegumi ārzemēs akadēmiskā 
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ES un ASV vienojas paplašināt 
sankcijas pret Krieviju

Eiropas Savienība  un ASV pa -
vēstījušas par jaunu, paplašinātu 
sankciju ieviešanu pret Krieviju. 
Sankcijas tiks vērstas pret  Krie-
vijas prezidenta Vladimira Putina 
ciešākajiem sabiedrotajiem. Tiks 
noteikti arī stingrāki tirdzniecī-
bas un investīciju ierobežojumi 
pret Krievijas anektēto Krimu.

Ministru prezidentes Laimdo-
tas Straujumas ieskatā jaunās 
sank cijas pret Krieviju nebūs ka -
tastrofālas Latvijai. Intervijā LTV 
raidījumā Rīta panorāma Strau-
juma sacīja, ka jaunajā sankciju 
kārtā nebūs skarti transita un 
pārtikas sektori. Šajās sfairās ne -
būs noteikti kādi ierobežoju -     
mi. „Latvijas tautsaimniecībai šīs 
san kcijas nav katastrofālas,” teica 
Straujuma, gan atzīstot, ka „Lat-
vija ļoti nopietni strādāja, lai     
ne  tiktu skarts gāzes sektors”.

***
Baiba Broka atkāpjas 

no tieslietu ministra amata
Tieslietu ministre Baiba Broka 

(VL/TB/LNNK) nolēmusi atkāp-
ties no amata un iesniegt Minist-
ru prezidentei Laimdotai Strau ju-
mai (Vienotība) demisijas rakstu.

Polītiķe savu lēmumu argu-
mentēja ar atbildīgu pieeju mi -
nistres amatam, turklāt tuvākajos 
mēnešos valdībai jāpieņem vai-
rā ki svarīgi lēmumi saistībā ar 
Ci   tadeles bankas pārdošanu, Lat -
vijas Gāzes dažādiem jautāju- 
m iem, un tam ir nepieciešama 
pielaide valsts noslēpumam. Šādā 
si   tuācijā jārīkojas atbildīgi, lai mi -
nistrs valdības sēdēs varētu pie -
dalīties visu jautājumu apsprie-
šanā. “Es atkāpjos no šī amata,     
lai būtu ministrs, kuŗam ir šī      
pielaide un kuŗš spēj kvalitātīvi 
piedalīties pilnīgi visos jautāju-
mos, kas ietilpst tieslietu minist -
ra kompetencē,” skaidroja polīti-
ķe. Broka  arī nav mainījusi savu 
nodomu un plāno vērsties Eiro-
pas Cilvēktiesību tiesā saistībā ar 
pielaides nepiešķiršanu. Attie cī  -
bā uz savu pēcteci, Broka norā-
dīja, ka tas varētu būt  NA polītiķis 
Gaidis Bērziņš, kuŗš jau savulaik 
bijis tieslietu ministrs.

Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma apstiprināja tieslietu 
ministres Baibas Brokas  demisi-
jas rakstu. Rīkojumā  noteikts, ka 
Brokai par ministri  jānostrādā 
līdz 6. augustam.

***
 Rinkēvičs piedalās 

ES Ārlietu padomē Briselē
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs 22. jūlijā piedalījās Eiropas 
Savienības (ES) Ārlietu padomes 
sanāksmē Briselē. Sanāksmē liela 
uzmanība tika pievērsta 17. jūlijā 
notriektās „Malaizijas aviolīniju” 

lidmašīnas traģēdijas izmeklē ša-
nai, kā arī aktuālajai situācijai 
Uk  rainā.

Attēlā (no kr.): Eiropas Savie nī-
bas paplašināšanās komisārs 
Štefans Fīle, Lietuvas ārlietu mi  -
nistrs Lins Linkevičs, Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs

Rinkēvičs pauda stingru no -
sodījumu Krievijai, ka tā neizda-
ra spiedienu uz separātistiem, lai 
tiktu nodrošināta neatkarīga tra-
ģēdijas izmeklēšana. Ministrs īpa -
ši uzsvēra objektīvas izmeklē ša-
nas nepieciešamību.

***
Apsveic Lietuvu 

ar dalību eirozonā
Eiropas Savienības (ES) Vispā-

rējo lietu padomē 23. jūlijā tika 
pieņemts galējais lēmums, kas 
nodrošinās Lietuvas pievieno ša-
nos eirozonai 2015. gada 1. jan-
vārī. Lēmums pamatots no Eiro-
pas Komisijas 2014. gada konver-
ģences ziņojuma par Māstrich -
tas kritēriju izpildīšanu, ko 27. 
jūnija Eiropadomē apstiprināja 
ES valstu vadītāji.

Lietuvas eiro monēta. Uz visu 
nominālu monētām attēlots Lie-
tuvas valsts ģerboņa simbols – 
balts bruņinieks zirgā.

Sanāksmes laikā Latvijas ārlie-
tu ministrs Edgars Rinkēvičs ap -
sveica Lietuvu - 19. eirozonas da  -
līb valsti un uzsvēra, ka eirozonas 
turpmāka paplašināšanās sniegs 
ieguldījumu eirozonai kopumā 
un stiprinās uzticību vienotajai 
valūtai.

***
Valsts prezidents Polijā

Pēc Polijas prezidenta Broņis-
lava Komorovska iniciātīvas Var-
šavā pulcējās Baltijas valstu, Više-
gradas valstu grupas, Bulgārijas 
un Rumānijas prezidenti. Tika 
diskutēts par šī brīža situāciju 
Eiropas drošības sistēmā un ga  ta-
vošanos NATO galotņu ap  sprie-
dei Velsā, kā arī par aizsar dzības 
financējumu, aizsardzības polī-
tiku un reģionālo sadarbību. 

Neformālās sanāksmes dalīb-
nieki bija vienisprātis, ka Krievi-
jas agresija ir mainījusi drošības 
situāciju Eiropā, tādēļ vissvarīgā-
kais ir vienota sabiedroto izprat-
ne un turpmākā rīcība, lai nepie-
ļautu situācijas eskalāciju. Sanāk-
smes dalībnieki izteica līdzjutību 
Malaizijas aviosabiedrības lid -
ma š īnas traģēdijā bojā gājušo tu -
viniekiem un piederīgajiem, kā 
arī nosodīja terrorismu un tā at -
balstītājus, aicinot visas iesaistī -
tās puses sniegt atbalstu neatka-
rīgai, starptautiskai un profesio-
nālai nozieguma izmeklēšanai.

***
Nīderlandē parakstās 

līdzjutību grāmatā
Latvijas vēstniecības pārstāvji 

Nīderlandē, Hāgā, Nīderlandes 
Tieslietu ministrijā 25. jūlijā pa  -
rakstījās lidojuma MH17 upuŗu 
piemiņas līdzjutību grāmatā. 23. 
jūlijā Nīderlandē bija nacionālā 
sēru diena. Nīderlande ir traģē  -
di jas izmeklēšanas vadītāja, tāpēc 
visi bojāgājušie tiek nogādāti iden-
tificēšanai Nīderlandē, kur iz  -
meklēšanas komandā darbojas 
ap 200 Nīderlandes un citu vals -
tu ekspertu.

***
Pikets pie 

Dzintaru koncertzāles 
Latvijas ukraiņu kongress atkal 

bija  vienojies kopīgā protestā 
pret Krievijas agresiju un iejauk-
šanos Ukrainas iekšējās lietās. 
Šoreiz pikets notika Jūrmalā pie 
Dzintaru koncertzāles Jaunā viļ-
ņa koncertu laikā.

Piketētāju plakātos bija ne      
tikai agrāk redzētie  saukļi, pie-
mēram,  “Rokas nost no Ukrai-
nas!”, bet arī  aicinājums  Jauna-
jam vilnim doties prom. Atšķirībā 
no iepriekšējās reizes (pie Krie-
vijas vēstniecības), kad bija tikai 
PRET, šoreiz bija arī vēstījums 
PALDIES. Piketētāji pateicās da  -
ļai Jaunā viļņa dalībnieku, kuŗi 
gan ar savu apģērbu, gan publis-
kiem izteikumiem atbalstījuši 
Uk  rainu un nosodījuši Krieviju.

***
Putins mēģinājis 

iebiedēt Vairu Vīķi-Freibergu
Krievijas prezidents Vladimirs 

Putins jau pirmajās tikšanās rei-
zēs mēģinājis izmantot iebiedē-
šanas taktiku, intervijā žurnālam 
Klubs atzinusi bijusī Valsts prezi-

dente Vaira Vīķe-Freiberga. „Pu  -
tina kungs mēģināja mani iebie-
dēt jau pirmajā tikšanās reizē. 
Kad tas viņam lāgā neizdevās, 
viņš bija sapīcis. Bet viņš varēja 
arī trīs sekunžu laikā uzskrūvēt 
sev laipnu un mīlīgu vaigu un 
pārvērsties par pilnīgi citu cil-
vēku, to viņš mācēja. Bargā kunga 
vai draudzīgā cilvēka seju viņš 
tiešām varēja mainīt tikpat veikli, 
kā atveŗ vai aiztaisa ciet krānu. 
Putins mēģināja radīt tādu lielās 
imperijas pārstāvja tēlu - jūs tur 
ar savu zemīti kaut ko cenšaties... 
Piemēram, sūdzoties par saviem 
tautiešiem, stāstot, kā Padomju 
Savienības laikā mums nebija 
robežu, visi brālīgi varējām ceļot 
turp un atpakaļ, cik tas bija jauki 
un brīnišķīgi. Es teicu - ziniet, 
daudzi mani tautieši, kas ar brīv-
biļetēm izceļoja pāri tām robe-
žām, labāk ar savu Latvijas pasi 
braukātu uz Parīzi, Londonu, ne -
vis lopu vagonos uz Sibiriju,” stā-
stīja eksprezidente.

Jautāta, vai Putins mēģinājis 
iebiedēt ar vārdiem, Vīķe-Frei-
berga norādīja, ka prezidents sa -
vu centies panākt ar attieksmi. 
„Tas nebija gluži tas virziens, kuŗā 
viņš to sarunu būtu gribējis vir-
zīt,” atzina Vīķe-Freiberga.

***
Barselonā veido izstādi 

par Latvijas vēsturi
Pieminot 25. gadskārtu kopš 

krita Berlīnes mūris un beidzās 
aukstais kaŗš, Barselonas pilsētas 
domes Kultūras institūts gatavo-
jas iekārtot izstādi par Latviju – 
valsti, kas šo procesu rezultātā at  -
guva neatkarību. Izstādē aptveŗs 
laika posmu no 1918. gada, kad 
Latvija pasludināja neatkarību, 
līdz 2004. gadam, kad Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā.

Latvijas Okupācijas mūzejā 28. 
jūlijā notika gaidāmās izstādes 
koncepta prezentācija. Rīgā bija  
ieradies Barselonas pilsētas do  -
mes Kultūras mantojuma, mūze-
ju un archīvu Kultūras institūta 
direktors Žozefs Rodrigess un pa -
 stāstīja par izstādi, ko paredzēts 
atvērt vienā no Barselonas no -
zīmīgākajām kultūrvēstu riska-
jām vietām - Svētās Agates kapelā. 
Izstādi plānots atvērt 15. oktobrī 
un tā būs atvērta līdz 11. jan vā-
rim.

***
Cēsu novads – lielisks paraugs

23. jūlijā, atklājot diasporas jau-
tājumiem un reemigrācijai veltī -
to konferenci “Cēsis pasaulē”, Lat -
vijas Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš uzsvēra Cēsu sakārtotās iz -
glītības sistēmas nozīmi aiz brau-
kušo tautiešu aicināšanā atpakaļ, 
piebilstot, ka Cēsis ir izcila vieta 
dzīvei un personiskai izaugsmei.

“Cēsīs ir lieliski sakārtota izglī-
tība, kas man rada pārliecību par 

intelektuālo uzņēmējdarbības jo -
mu attīstību. Šeit ir  arī  lieliska 
vieta ieguldījumiem, jo pēdējo 
laiku notikumi rāda, ka šī territo-
rija ir tieši tā Austrumeiropas 
daļa, kur ir droša vide ar lielām 
iespējām eksportam,” sacīja pre-
zidents.

Arī Pasaules brīvo latviešu ap  -
vienības (PBLA) priekšsēdis Jānis 
Kukainis savā uzrunā akcen tēja 
nepieciešamību pēc iniciātīvas 
uzņemšanās ilgtermiņā un ilgt-
spējīgu sakaru izveidošanā ar 
dia sporu, kas būtu lietderīga un 
izdevīga visām iesaistītajām pu -
sēm. “Nedrīkst visu gaidīt no 
valsts,” piebilda Kukainis, norā-
dot, ka Cēsu novads ir lielisks pa  -
raugs aizbraukušo uzrunāšanā.

 ***
Ārlietu ministrijas vadībā 
izstrādāts pirmais Latvijas 

diasporas polītikas dokuments
17. jūlija Valsts sekretāru sa -

nāk smē tika izsludināts Ārlietu 
mi  nistrijas vadībā izstrādātais Rī -
cības plāna „Par sadarbību ar 
La t   vijas diasporu 2015. – 2017. ga  -
dam” projekts. Šis polītikas plā-
no šanas dokuments pirmo reizi 
Latvijas vēsturē definē vispatve-
ŗošu pārnozaŗu polītiku sadarbī-
bai ar tautiešiem ārzemēs. Rīcī-
bas plānu izstrādāja darba grupa 
diasporas polītikas jautājumos. 
Grupu vada Ārlietu ministrija sa -
darbībā ar Kultūras ministriju.

***
Pasaules Jauniešu dienu 

krusta ceļojums pa Latviju
No  27. jūlija līdz 8. augustam 

vairākās vietās Latvijā tiks no -
gādāts Pasaules Jauniešu dienu 
krusts (attēlā).

Koka krusts, kuŗa garums ir 
četri metri un svars trīsdesmit 
pieci kilogrami, ir Pasaules Jau-
n iešu dienu simbols. Jauniešu 
dienas ik pēc trim gadiem notiek 
kādā no pasaules kontinentu 
lielajām pilsētām, un tajās pie-
dalās ap divi līdz četri miljoni 
jauniešu no visas pasaules, to -
starp Latvijas. Šo krustu pāvests 
Jānis Pāvils II pasniedza jaunie-
šiem pirmo Pasaules Jauniešu 
dienu laikā Romā 1984. gadā. 
Kopš tā laika krusts ceļojis vis-
apkārt pasaulei, un tā svētceļo-
jums no valsts uz valsti ir liecība 
mīlestībai, ciešanām un piedo ša-
nai. Latvijā krusta ceļojums no -
tiek, sagaidot Pasaules Jauniešu 
dienu Krakovā 2016. gadā. Krus-
ta pirmā pieturvieta Latvijā būs 
Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle. Pa -
saules Jauniešu dienu krusta klā-
tiene ir īpašs garīgs un oikumē-
nisks notikums, jo tā priekšā 
lūgušies gan Jauniešu dienu ini-
ciātors pāvests Jānis Pāvils II, gan 
pāvests Benedikts XVI, gan pērn 
Pasaules Jauniešu dienu laikā 
Riodežaneiro pāvests Francisks.Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš sarunā ar Polijas prezi-
dentu Broņislavu Komorovski
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rīnas Albužes ieskatā ielu deja     
no citiem dejas veidiem atšķiras 
ar to, ka jādejo uz asfalta. Tas no -
zīmē, ka ir grūtāk dejotāja ceļ-
galiem un mugurai.

***
Lidostā Rīga sagaida 
10 000 000. pasažieŗi

Starptautiskā lidosta Rīga 23. 
jūlijā sagaidīja lidostas desmit 
miljono transita/transfera pasa-
žieŗi kopš Latvijas neatkarības at  -
jaunošanas. Tas  ir Kristians Zūls, 
kas lidostā ieradās ar aviosa bied-
rības  airBaltic lidojumu no Bri-
seles un tālāk devās uz Tallinu.

Starptautiskā lidosta Rīga 10 
miljonajam pasažierim dāvāja 
četras biznesa zāles dāvanu kar-
tes, kā arī pasniedza lidostas su -
venīrus.

***
Latviešu zīmols juvelieŗ-

izstrādājumu izstādē ASV
Latvijā radītais juvelieriz strā-

dājumu zīmols Anita Sondore ie -
kļauts ASV juvelieŗizstrādājumu 
izstādē Ņujorkā. Anita Sondore ti -
cis pieteikts ar kollekciju Sounds 
of silence (“Klusuma skaņas”). 

Kollekcija veidota, par pamatu 
ņemot latviešu etnografiskos 
raks tus, taču senais mantojums 
pasniegts citā gaismā, ar citiem 
izteiksmes līdzekļiem - neparas-
tiem akmeņiem un dārgme tal- 
l iem.

***
Maskavā atklāj mākslinieka 
Juŗa Jurjāna personālizstādi
21. jūlijā Krievijas Mākslas 

akadēmijas izstāžu kompleksā, 
Zuraba Cereteli  mākslas galerijā, 
tika atklāta latviešu mākslinieka 
Juŗa Jurjāna personālizstāde “Uz 
pūces spārna”. Izstādē apskatāmi 
vairāk nekā 60 mākslinieka un 
Latvijas Mākslas akadēmijas pro-
fesora Jurjāna darbi.

Izstādes atklāšanā vēstniece 
Astra Kurme izteica gandarīju-
mu par šādu notikumu, kā arī 
patei cās māksliniekam un orga-
ni zā toriem par izstādes sarīko ša-
nu. Vēstniece uzsvēra, ka šāda mē -
roga izstāde nozīmīgajā Maska -
vas galerijā ir ievērojams noti-
kums Latvijas un Krievijas kul tū-
ras sadarbībā un ka šī ir lieliska 
iespēja Maskavas iedzīvotājiem 
un pilsētas visiem parādīt dar -
bus, ko radījis viens no izcilāka-
jiem Latvijas māksliniekiem.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

vērojot albuma vēsturisko, māks-
liniecisko un kultūras vērtību, kā 
arī to, ka albums ir nozīmīga 
Latvijas nacionālā kultūras man-
tojuma sastāvdaļa, ar faksimilu 
un komentāru izdošanu šīs man-
tojums ir padarīts pieejams arī 
plašākai sabiedrībai.

***
Nacionālā bibliotēka saņem 

Oskara Stroka archīvu
Latvijas Nacionālajā bibliotē - 

kā (LNB) 24. jūlijā notika izcilā 
komponista, par tango karali dē -
vētā Oskara Stroka archīva no -
došana bibliotēkai. Stroka archī-
vā atrodas skaņu ieraksti, nošu 
manuskripti, vēstules, fotogra-
fijas un citi dokumenti. Dāvinā-
jumu LNB pasniedza mantoju  -
ma glabātājs Dmitrijs Goldgābers. 

Dmitrijs Goldgābers ar Oskara 
Stroka archīvu

Vairākus gadus Oskara Stroka 
(1892–1975) atstātais mantojums 
glabājās ģimenē – pie viņa dēla 
un mazmeitas. Nezinot, ko iesākt 
ar archīvu un mainot dzīves vie-
tas, komponista mazmeita man-
tojumu pag.gs. 90. gadu vidū uz  -
ticēja Stroka mūzikas mīļotājam, 
bijušajam rīdziniekam Dmitri-
jam Goldgāberam (Ph. D., Dr. 
Sci., psīchiatrijas profesors, spe-
ciālizācija – molekulārā biolo-
ģija), kas kopš 20. gs. 70. gadiem 
dzīvo Amerikas Savienotajās Val -
s  tīs. Goldgābers Stroka ar  chīvu ir 
atvedis atpakaļ uz dzimteni, lai 
nodotu to glabāšanā LNB.

Pirmās romances Stroks sace-
rēja 10 gadu vecumā, bet viņa 
radošās darbības uzplaukums 
bija tieši pagājušā gadsimta  20. 
un  30.gadi. Dzīves laikā kom-
ponists sacerēja vairāk nekā 300 
da  žā du žanru darbus, tomēr 
dzies mas tango ritmā viņam at -
nesa īpašu popularitāti.

***
Rīgā viesojas japāņu 

ielu dejas mākslinieki
Rīgā ieradusies japāņu ielu     

de   jas mākslinieku apvienība 
Contact Gonzo un vairāku nedēļu 
gaŗumā strādās ar 10-12 latvie -   
šu choreografiem un dejotājiem, 
at  tīstot performances Rīgas ap -
kaimē. Dejotāju radošais pro -
cess, tāpat kā performances, no -
tiks galvenokārt pilsētvidē, kļūs- 
 t ot par apkaimes ikdienu un ļau -
jot vietējiem iedzīvotājiem un 
nejaušiem gaŗāmgājējiem kļūt 
par mākslas projekta tapšanas 
lieciniekiem. Choreografes Kat-

kaŗa un Brīvības cīņu atcerei 
veltītais piemineklis Latvijā.

Par godu Brīvības cīņu atcerei 
veltītā Nāves salas pieminekļa 90. 
jubilejai 27. jūlijā Nāves salā noti-
ka vērienīgs svinību sarīkojums, 
kuŗā tika rekonstruēta Nāves 
salas kauja. Kauju rekonstrukcijā 
piedalījās  Nacionālo bruņoto 
spēku kaŗavīri, notika autentisko 
ieroču apskate. Interesantiem ti -
ka dota iespēja ielūkoties un sa -
just Nāves salas skarbo vēsturi.

***
Svētceļnieki dodas uz Aglonu
Pirmā svētceļnieku grupa uz 

Aglonu šogad izgāja svētdien, 
27.jūlijā, no Liepājas. Jelgavnieki 
uz Aglonu devās 30. jūlijā, valmie-
rieši - 31. jūlijā. 

No Rīgas uz Aglonu svētceļnie-
ku grupas no Sv. J. ēkaba katedrā-
les un Sv. Alberta baznīcas drau-
dzes izies 1. augustā. Svētceļnieku 
grupu vadīs tēvi kapucīni.

***
Pabeigts darbs pie 

“Terra Mariana. 1186-1888” 
vēsturiskā albuma 

Ārlietu ministrijā tika svinētā 
ilggadīgā darba pie kultūrvēstu-
riskā albuma “Terra Mariana. 
1186-1888” faksimila un to zināt-
nisko komentāru izdošanas pa -
beigšana. Darbs ilga vairāk nekā 
desmit gadus.

Albums “Terra Mariana. 1186-
1888” atspoguļo kristīgās ticības 
vēsturi Latvijā un Igaunijā - kād-
reizējā Livonijā, ko mēdza saukt 
par Marijas zemi. Albums „Terra 
Mariana” tika izgatavots vienā 
eksemplārā, kuŗu Baltijas poļu 
muižniecība dāvināja pāvestam 
Leo XIII 1888. gadā. Tā vienīgais 
eksemplārs glabājās Vatikāna 
Apustuliskajā bibliotēkā. Baltijas 
telpā šim albumam idejas, sa -
turiskās koncepcijas un izpildes 
ziņā nav līdzvērtīga izdevuma. 
Tajā atrodams bagātīgs vizuālais 
un tekstuālais materiāls par Li -
vonijas pilīm, pilsdrupām, baz nī-
cām, senu dižciltīgu dzimtu ģer-
boņiem, zīmogiem, vēsturiskām 
personībām, kā arī seno sudraba 
un zelta monētu nospiedumi. Ie -

lī dzības un polītiskās brīvības. 
Pēc jaunākajiem pētījumiem, vis-
labākā dzīves kvalitāte ir Nor vē-
ģijā, savukārt vissliktākā dzīve ir 
vairākās Āfrikas valstīs, liecina 
ANO Attīstības programmas vei-
dotais 2014. gada Attīstības in -
dekss. Latvija Attīstības indeksā 
starp 187 pasaules valstīm ierin-
dota 48. vietā. Igaunija ierindota 
33., Lietuva - 35. vietā. Pirmo vie-
 tu Attīstības indeksā ieņem Nor-
vēģija, tālākajā vietās ir Austrā-
lija, Šveice, Nīderlande, ASV, Vā -
cija, Jaunzēlande, Kanada, Sin-
gapūra un Dānija. Saraksta no -
beigumā ir vairākas Āfrikas val-
stis. 

***
Baltijas ceļa 

25. gadadienas sauklis
Valsts kancelejas un Ārlietu 

ministrijas rīkotās aptaujas re  -
zultāti liecina, ka Latvijas iedzī-
votāji balsojumā par Baltijas ceļa 
25. gadadienas sarīkojumu vie-
noto saukli par  labāko atzinuši 
„Baltijas ceļš - brīvības ceļš!”.

Konkursā tika saņemts gan  -  
d  rīz  pussimts priekšlikumu vie -
no  tajam sauklim no 21 autora, 
taču par uzvarētāju atzīts Egila 
Kru tova sauklis, kas bal so jumā 
ieguva 50 balsis. Savu  kārt sauklis 
„Caurvijot tautas un lik teņus” 
kopumā saņēma 21 bal si,  sauk -       
lis „Brīvība ir kopīga” - 30 bals is. 
Bal vu Krutovam pasnie dza Mi -
nistru prezidente Laim dota 
Strau  juma un ārlietu mi  nistrs 
Edgars Rinkēvičs.

***
Rekonstruē Nāves salas kauju
Pieminekli Nāves salas aizstāv-

jiem 1924. gada 27. jūlijā atklāja 
valsts prezidents Jānis Čakste. 
Pieminekli veidojis Eižens Laube. 
Tas bija pirmais Pirmā pasaules 

ECT pasludina spriedumu 
Čalovska lietā 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
(ECT) pasludinājusi spriedumu 
lietā „Čalovskis pret Latviju”.  
ECT at  zinusi, ka kibernoziegumos 
ap   sūdzēto Denisu Čalovski ne  -
drīkst izdot ASV, kamēr nav stā-
jies spēkā ECT spriedums. Tie sa 
konstatējusi pārkāpumus saistī -
bā ar Čalovskim piemēro to dro -
šības līdzekli. Gadījumā, ja nevie-
na puse tiesas spriedumu nepār-
sū dzēs, tad Čalovski pēc tiesas 
sprieduma stāšanās spēkā varēs 
izdot ASV. ECT likusi Lat vijai sa -
 maksāt piecu tūkstošu eiro kom -
pensāciju par viņa ieslodzī šanu.

Deniss Čalovskis

ECT norāda, ka līdz dienai kad 
spriedums stāsies spēkā, sagla bā-
jas pagājušā gada augustā no -
teiktie pagaidu aizsardzības no -
teikumi. 

 ***
ANO: Vislabākā dzīve ir 

Norvēģijā; Latvija ieņem 48. vietu
ANO Attīstības indekss vei -

dots pēc daudziem kritērijiem, 
tostarp labklājības līmeņa, mūža 
ilguma, izglītības, dzimumu vien-

 “Sīkpartijas un pieci procenti” //zīmējums: Zemgus Zaharāns
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KĀRLIS STREIPS

FRANKS GORDONS

Abu konfliktu ietvaros situācija 
mainās ik brīdi. Tāpēc pieskaršos 
tikai atsevišķiem šo konfliktu as -
pektiem.

Malaizijas aviokompanijas lai ne-
ris Boeing 777 tika notriekts virs 
territorijas, ko Doņeckas baseinā 
kontrolē krievu separātisti, kuŗi 
neilgi pirms tam ar zenītraķešu 
bateriju BUK bija notriekuši uk  -
raiņu militāro transporta lidma-
šīnu, kuŗā atradās 47 virsnieki un 
kareivji. Šīs ukraiņu lidmašīnas 
apveids bija līdzīgs Malaizijas lai-
nerim, un daudz kas liecina, ka 
Doņeckas “kazaki” to noturējuši  
par tādu pašu Ukrainas armijas 
lidmašīnu un ar BUK to notrie-
kuši. Kad viņi attapās, ka noticis 
traģisks pārpratums, bija jau par 
vēlu.

Skaidrs ir, ka par šo traģēdiju, 
par 298 nevainīgu cilvēku nāvi ir 
atbildīga Maskava, un Putinam 
bija veselu nakti jāsazvanās ar rie-
tumvalstu līdeŗiem, lai uz rīta pusi 
varētu pagalam apjucis lūgtin lūgt 
“abām pusēm” sēsties pie sarunu 
galda.

Divi konflikti
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Taču separātisti, kuŗus bija sa  -
kūdījusi Maskava, turpināja kaŗu 
pret Ukrainas bruņotajiem spē-
kiem. Galu galā tas ir t.s. proxy war: 
Krievija pret Ukrainu - un pret 
Rietumiem. Lūk, raksturīgs ga  dī-
jums: Makejevkā (Doņeckas tu -
vu mā) separātistu kaujinieki bija 
uzstādījuši GRAD tipa raķešu 
rampu (tā ir modernizēta “kat-
juša” jeb “Staļina ērģeles”) starp de  -
viņstāvu dzīvojamiem namiem. 
Iedzīvotāji, uz ceļiem nometušies, 
lūdza kaujiniekus aizvest šīs ierī-
ces, taču šis lūgums tika ignorēts. 
Tikpat ciniska attieksme kā Ga zas 
joslā, kur raķešu rampas izvie  to  tas 
mošejās, skolās un slimnīcās.

Un meli, melu straume. Doņec-
kas separātistu barvedis Igors 
Girkins (Strelkovs) savā kārtējā 
zi   ņojumā apgalvo, ka redzēts uk  -
raiņu tanks, virs kuŗa plīvo ASV 
un NATO karogi, un tankisti savā 
starpā runājuši angliski.

Strelkovs Doņeckā melo gluži 
tāpat kā Dmitrijs Kiseļevs un 
Prochanovs Maskavā. Šai sakarā 
vērts citēt krietno Krievijas žur-

nālistu Igoru Jakovenko, kas  in -
tervijā Kijevas laikrakstam Den 
norāda, ka atšķirībā no nacistis -
kās Lielvācijas, kur galvenā loma 
bija vardarbībai - SS, gestapo u.
tml., kamēr Gebelsa propaganda 
bija šīm varas iestādēm pakļauta,  
“Krievijas kvazitotālitārajā režī -
mā viss ir otrādi: pamatā ir meli. 
Vardarbības pie mums nav tik 
daudz, pamatā ir meli, un tā nu ir 
principiāla atšķirība.”

Par to,  cik ciešas ir saites starp 
Kremli un “Jaunkrievijas kaza-
kiem”, liecina fakts, ka par “Do -
ņeckas tautas republikas prem - 
jēr ministra vietnieku drošības 
jau tā jumos” kļuvis 63 g.v. ģenerāl-
 leitnants (!) Vladimirs Antjufejevs, 
kas 1991. gadā vadīja akcijas pret 
Latviju, Moldovu un Gruziju un 
no 1992. līdz 2012. gadam bija 
“vietējais” KGB šefs t.s. Piedņes - 
t ras valstelē. Rūdīts čekists! No tā 
paša perēkļa, no kuŗa nācis Pu  tins.

Otra - itin kā nebeidzama un 
gandrīz vai bezizejas konflikta 
“atskaites punkts” bija 1947. gada 
29. novembris, kad arabu valstis 

balsoja pret ANO Kopsapulces 
rezolūciju, kas paredzēja Palestī-
nas sadalīšanu divās valstīs - vienu 
arabiem, otru žīdiem. Arabu pa  -
saule liedza žīdiem tiesības uz 
pašnoteikšanos senču zemē.

2005. gadā toreizējais Izraēlas 
premjērministrs Šarons izveda      
no Gazas joslas 7000 žīdu kolo-
nistu (settlers) un armijas vienības 
līdz pēdējam kaŗavīram. Gazas 
josla ar tās pusotru miljonu ie  dzī-
votāju varēja kļūt par “Vidus jūras 
Singapūru”: bija gatava “sava” li  - 
d osta, plānota jūras osta. Taču 
ekstrēmistisko islāmistu orga ni zā-
cija Hamas sagrāba varu šajā ter-
ritorijā un gadiem ilgi ar raķetēm 
apšaudīja tuvējo mazpilsētu Sde-
rotu un apkārtējos ciematus.

Izraēlas armijai nācās izmantot 
savu aviāciju un ievest kaŗaspēku 
Gazas joslā trijiem lāgiem - 2008.-
2009. gadmijā, 2012. gada nogalē 
un tagad - pēc tam kad Hamas 
iemanījās vērst raķešu zalves pret 
Izraēlas vidieni, tostrap Telavivu.

No rītiem es mēdzu izvadīt savu 
sievu, kuŗai ir stīva kāja un nākas 

klimst ar diviem spieķīšiem, pa -
staigā apkārt mājai. Divas reizes 
šādā pastaigā iekaucās sirēna un 
pēc tam dzirdējām blīkšķi - nokrita 
atlūzas no Hamas raķetes, ko bija 
notriekusi datorizēta (computeriz-
ed) pretraķešu baterija Iron Dome. 
Dažās sekundēs aizskriet uz pat-
vertni mēs, protams, neva rējām...

Pasaulē demonstranti brēc: “Jūs 
esat bērnu slepkavas!”  Mūsu ar  -
mija (IDF) brīdina Gazas iedzī vo-
tājus, gatavojot uzlidojumu vai 
uzbrukumu ienaidnieka objek-
tiem, taču bieži apdzīvotajā labi-
rin tā upuŗi ir neizbēgami. Brīdī, 
kad rakstu šīs rindiņas, Hamas 
polī tiskās vadības galva Mašals 
vil ci nās piekrist pamieram, uz -
sveŗot, ka “pretestība turpinās”, lai 
cik arabu sieviešu un bērnu dzī-
vības tas maksātu.

Pie reizes: kad NATO aviācija 
bombardēja Belgradu, lai saval-
dītu agresīvo serbu dižvadoni 
Miloševiču,  t.s. collateral damage 
upuŗu skaita ziņā bija lielāks, bet 
“pasaules dusmu” bija krietni 
mazāk. 

Joprojām Latvijā turas patiesi va -
sarīgi laika apstākļi. Katru dienu 
temperātūras stabiņš kāpj līdz pat 
30 gradiem un augstāk, jauki spīd 
saulīte, nu viss kā pēc program-
mas. Jēdziens “karsts laiks” ir in -
terpretējams arī metaforiskā no -
zīmē.  Šonedēļ var teikt - šādi laika 
apstākļi arī nozīmē, ka ļau dīm 
rodas slinkums un vēlme bū   tībā 
nedarīt neko. Savukārt Lat vijas 
lielajā polītikā šogad tā nu  īsti ne -
var, jo līdz nākamajām Sa   eimas 
vēlēšanām palikušas vairs tikai   
67 dienas. Gribot negribot mū  su 
valsts polītiskajām parti jām jāsāk 
sevi prezentēt un reklā mēt, jo 
pēdējā mēnesī pirms vēlē šanām 
dažu polītiķu un partiju kādreiz 
itin aktīvi izmantotā tele vīzijas 
reklāma nu pie mums ir aizliegta.

Tā nu partijas pamazām ir sā -
kušas ierasties Centrālajā vēlē ša -
nu komisijā (CVK) ar kandidātu 
sarakstiem un tā dēvēto īso prog-
rammu, kuŗā paredzēts izklāstīt, 
ko tad katra partija nākamajos 
četros gados vēlas panākt.  Šobrīd  
oficiāli ir pieteikušās tikai divas 
polītiskās organizācijas (laiks vēl 
nav spiedīgs, CVK sarakstus un 
programmas pieņems līdz pat 5. 
augustam) – viena līdz šim allaž 
parlamenta opozīciju ieņēmēja 
apvienība, kas šogad sevi piedāvā 
ar nosaukumu „Saskaņa” sociāl-
de mokratiskā partija. Tas nu ne -
būs pats labākais formulējums      
no gramatikas viedokļa, taču la   sī-
tāji sapratīs, ka runa ir par to pa - 
  šu Saskaņas centru.  Saskaņas pro-
 g ram mā paziņots, ka galvenais 
mērķis esot “sociālais taisnīgums 
un valsts atbalsts ekonomikas 
attīstībai,” tostarp “izbeigt bargās 
taupības polītiku,” krasi samazi -
nāt dažus, bet pacelt – citus no -
dokļus u.tml.  Visai tipisks “sociāl-

Nu vairs tikai pāris mēnešu
 demokratisks” piedāvājums, taču 
par spīti apvienības apgalvoju -
mam, ka „Saskaņa” sociāldemo-
kra tiskā partija ir vienīgais polītis -
kais spēks Latvijā, kuŗai ir pie  dā-
vājums un pietiekams sabiedrības 
atbalsts šādu reformu veikšanai 
un pārmaiņu vadībai,” šī partija, 
visticamāk,  arī jaunajā Saeimas 
sasaukumā paliks opozicijā.

Otra ir partija Suverēnitāte, kas 
vēlas atteikties no eiro, “pārskatīt” 
Latvijas atrašanos Eiropas Savie-
nībā, visiem Latvijas iedzīvotā -
jiem piedāvāt bezmaksas veselības 
aprūpi, kā arī atcelt piecu procentu 
barjēru vēlēšanās. Barjēras  jautā-
jums Suverēnitātei droši vien ir 
būtisks tādā nozīmē, ka apmēram 
par 99,99 procentiem var pare-
dzēt, ka šā gada 3. oktobrī minē-
tajiem pieciem procentiem ne 
tuvu netiks.  Starp citu, visā Lat -
vijā šī organizācija spējusi atrast 
tikai  43 kandidātus  uz 100 Saei-
mas mandātiem.

Likumā neparedzēts, bet polī-
tikā tradicionāls process ir jau lai-
kus darīt zināmu,  kas būs attie-
cīgā polītiskā veidojuma kandi-
dāts Ministru prezidenta ama -
tam, un te nu vairākos gadījumos 
jautājumu ir vairāk nekā atbilžu.  
Saskaņa, piemēram, ir paziņojusi, 
ka tās kandidāts uz minēto ama -
tu būs Rīgas domes priekšsēdis 
Nils Ušakovs. Pirmkārt, N. Uša-
kovs visai bieži ir teicis, ka viss 
viņa darbs ir veltīts Rīgas iedzī-
votāju dzīvei un labklājībai un      
par premjēru viņš negribot un 
viņam nevajagot.  Ja nu ļoti, ļoti 
vajadzētu... Acīmredzot vajag gan, 
ja jau apvienība ir paziņojusi.  
Otru jautājumu izraisīs fakts, ka 
arī pēc pēdējo mēnešu notiku - 
m iem “attiecībās” starp Krievijas 
Federāciju un Ukrainu, Saskaņai 

ir un paliek oficiāls sadarbības 
līgums ar Vladimira Pu  tina par-
tiju Vienota Krievija.  Tas ir būtis -
ki tāpēc, ka Latvijas Republikas 
prem jērministram, protams, ir 
vajadzīga pielaide valsts augstā-
kajam noslēpumam, bet Satver-
smes Aizsardzības bi  rojs (SAB), 
kas kūrē attiecīgo pielaižu izsnieg-
šanu, uz minēto līgumu, vistica-
māk, skatās ar ļoti skeptisku aci.  

Līdzīgs jautājums var rasties arī  
Latvijas Zaļo un Zemnieku sa  vie-
nībai (ZZS).  Oficiāli tā savu kan-
di dātu Ministru prezidenta ama-
tam vēl nav nosaukusi, bet vienā 
ZZS spārnā, gruzd pārlie cība, ka 
minēto amatu vajag uz  ticēt kom-
p romitētajam Ventspils domes 
priekš sēdim Ai   varam Lem bergam. 

Tāpat kā Saskaņa un ZZS, arī 
Nacionālā apvienība (NA) savu 
kandidātu ir sameklējusi ārpus 
Saeimas aprindām.  NA kandidāts 
augstajam amatam būšot Eiro -  
pas Parlamenta deputāts Roberts 
Zīle, un acīmredzot tas nekas, ka, 
tāpat kā N. Ušakovs un A. Lem-
bergs, R. Zīle Saeimas vēlēšanas 
nestartēs, piedevām jauno man-
dātu EP viņš vēl pat nav tā īsti 
sācis izmantot. Diez vai R. Zīle  
būtu īpaši ieinteresēts siltu vie -
tiņu Briselē atdot, lai uzmestos   
par līdaku dīķī, kāda ir Latvijas 
iekšzemes polītika.

Savukārt valdošajai partijai 
Vienotība šīs būs pirmās vēlēša-
nas pēc laba laika, kurās tā neva  -
rēs startēt ar Valdi Dombrovski 
priekšgalā, jo V. Dombrovskis, tā  -
pat kā R. Zīle, ir ievēlēts Eiropas 
Parlamentā un patlaban gaida        
ES grandu piedāvājumu ieņemt 
vietu Eiropas Komisijā. Tāpēc Vie-
 notības galvenā „seja” un “lokomo-
tīve” šajās vēlēšanās būs valdības 
vadītāja Laimdota Straujuma. Vie-

notībai vēlē  ša nās jautājums patie-
sībā būs cits, proti, – jau daudzu 
gadu ga   ŗu mā tā ir bijusi pie valsts 
stūres, un tas nozīmē, ka vēlētāji 
varēs padomāt gan par veiksm -
ēm, gan par neveiksmēm.  Tā, 
pie  mēram, droši vien atradīsies 
tādi, kuŗi tā īsti nesapratīs, kāpēc 
Vienotība nav spējusi atrast jaunu 
veselības ministru pēc Ingrīdas 
Circenes demisijas. Taču,  no vie-
nas puses, ir skaidrs, ka diez vai 
kāds nozares profesionālis būs 
gatavs uz pāris mēnešiem pamest 
savu darba vietu, lai kļūtu par 
ministru, bet, no otras puses,           
L. Straujuma mi  nistres pienāku-
mus ir uzņēmus ies pati, un tas      
var izraisīt visai nozīmīgu jautā-
jumu - vai viņai tiešām ir pietie-
kami daudz laika veikt visus at -
tiecīgos pienākumus. Veselības 
ap   rūpes nozarei, vis ticamāk, ir 
lemts dreifēt līdz pat brīdim, kad 
amatā stāsies jaunais Ministru 
kabinets un jaunā Sa  ei ma. 

Par to, ko valdības vadītāja 
amatam piedāvās citas partijas     
un citi saraksti, varam īpaši ne -
domāt, jo nekas lielisks tur nu  -
dien nespīd.  Redzamākās “alternā-
tīvas” nāk no mūžam hiperaktīvā 
Aināra Šlesera, kas šoreiz ir no -
lēmis startēt ar ievērojamu skaitu 
bijušu un izbijušu polītikāņu, to  -
starp vēlētājiem piedāvājot kād-
reizējo Saeimas priekšsēdi Jāni 
Straumi (kontā ir cietumā pava-
dītas desmit diennaktis pēc brauk-
šanas dzērumā, kā arī krietni  liela 
iesaiste tā dēvētajā Jūrmalgeitas 
afērā), bijušo Latvijas Republikas 
ārlietu ministru Jāni Jurkānu 
(pāris gadu ministra amatā un 
mūžīga dirnēšana Saeimas opozī-
cijā), kādreizējo premjērministru 
Ivaru Godmani (pēdējās EP vēlē-
šanās viņš  neatrada partiju, kas 

būtu gatava viņu uzņemt savās 
rindās, jo tās partijas, no kuŗas 
viņu ievēlēja iepriekšējā reizē, 
vispār vairs nav, un pat kādreizējo 
Ministru prezidentu Aigaru Kal-
vīti (Latvijas ekonomikas katast-
rofai tuvojoties,  pats sevi pasludi-
nāja par “stabilitātes garantu”) 

Vēl ap vēlēšanām grozās  kād-
rei zējā Vals ts kontroliere Inguna 
Sudraba, kuras lielākais “sasnie-
gums” līdz šim ir bijis notikums  
preses kon fe rencē, kuŗā  paziņo-
jusi par par tijas veidošanu, viņa 
noģība. Vēlēšanās startēs arī tā 
dēvētā Reģionālā apvienība, kād-
reizējā ekscentriskā  premjēr mi-
nistra Ei   nara Repšes jaunākais 
vei dojums u.c.  Gandrīz par vi -
siem jaunajiem veidojumiem pa -
visam skaidri ir saprotams, ka 
attiecīgie polītiskie veidojumi uz 
pieciem procen tiem cerēt nevar.  
Labākā gadīju mā, piemēram, Šle-
sers vai Repše var cerēt, ka vēlētāji 
būs pietie kami aizmirsuši viņu 
dažādos nedarbus, lai pabīdītu 
viņus maz lietiņ virs tiem pieciem 
procen tiem, taču tas arī ir viss.      
Un Sa  s kaņai, iespējams, šoreiz  
būs lie lāka konkurence tā dēvē -
tajā “kriev valodīgajā” galā, jo ar 
atse višķu sarakstu plāno startēt 
visa krieviskā aizstāves Tatjanas 
Žda nokas jaunā partija, kā arī 
citas.  Tas Saskaņai varētu nozīmēt 
zaudētus vēlētājus.  “Latviešu” pu -
sē kārtējo reizi vēlēšanu dienā      
būs daždažādi piedāvājumi no 
daž dažādiem ļautiņiem, bet brīdī, 
kad balsis būs saskaitītas, Saeimā, 
visticamāk, būs tās pašas partijas, 
kādas tur ir patlaban, vienīgi 
Reformu partijai aizejot pelnītā 
nebūtībā. Vienīgais jautājums būs 
par vietu sadalīšanu starp parti-
jām.  Nedomāju, ka ir iemesls gai-
dīt kādu radikālu pārbīdīšanos.
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Tikai dažas dienas pirms Pu -
tina raķete nogāza Malaizijas lid-
mašīnu un nogalināja 298 cilvē-
kus, to starpā 80 bērnus, arī es 
vai rākas reizes lidoju debesīs  
virs Ukrainas. Laimīgā kārtā rī -
kojumu apšaudīt privātās lid ma-
šīnas Putins tad vēl nebija devis. 
Šausmu tirpas pār manu mugu-
ru pārskrēja, tikai sēžot mājās pie 
datora, kad atklājās šī neticamā, 
noziedzīgā vardarbība. Tikpat la -
bi  raķete varēja tikt  tēmēta uz 
Air Baltic vai Lufthansa lidapa rā-
tiem,  kuŗos atrados.

Uz Ukrainu devos, lai rastu 
per sonīgu iespaidu par visu to, 
ko pēdējos mēnešos biju lasījis 
avīzēs. Galvenokārt mani intere-
sēja redzēt,  kādi ir vietējie ap -
stākļi un ko par situāciju savā 
valstī domā Ukrainas cilvēki. 
Ma  ni arī interesēja ukraiņu do -
mas par iespējamo palīdzību no 
Eiropas Savienības un ASV viņu 
nacionālā konflikta risināšanā. 
Es vēlējos izprast.

Nopietnais ceļojums sākās ar 
humoru. Kijevas taksametra šo  -
feris, man iekāpjot  mašīnā, ap -
vai cājās: „Ko jūs darīsiet Kije vā?” 
Tā kā nule biju ceļojis Tibetā,  
kur dzirdēju budistu lekcijas par 
intelekta, jūtu un gribas vieno tī -
bu, es jokodamies atbildēju: „Es 
šeit meklēju nirvānu!” Šoferis  
at   plauka smaidā: „Laba izvēle, 
kungs! „Nirvāna” ir ļoti populārs 
krogs. Pilns ar skaistām sievie-
tēm. Braucam!”

Uz „Nirvānas” krogu tomēr ne   -
braucu, bet  lūdzu, lai aizved ma -
 ni uz Kijevas Uzvaras jeb Mai-
dana laukumu, kas atrodas pašā 
galvaspilsētas centrā. Kije vas  
centrs, un sevišķi Maidans, vēl ar -
 vien izskatās pēc kaŗa un nemie-
ru zonas. Visapkārt barikā des, 
ros ās aktīvisti, kas dzīvo  turpat 
saceltajās teltīs. Pa laikam  dzirda-
mas uzrunas. Tautas protests tur-
pinās, kaut gan patlaban bez 
kautiņiem un asinsizlie ša nas.

Uzrunāju Konstantīnu, kuŗš 
dzī vo Kijevā, strādā par dator-
speciālistu, bet brīvo laiku pava-
da Maidanā, ir aktīvists. Jautāju, 
kā pašvaldība attiecas pret viņa 
dzīvi teltī pašā pilsētas centrā. Jā, 
pašvaldībai viņi nepatīkot, bet     
ar varu protestu likvidēt arī ne  -
grasoties, jo tad  cīņas atsāksies 
ar jaunu sparu. Konstantīns do -
mā, ka viņš tā dzīvošot un pro-
testēšot, kamēr valdība sāks no -
pietnas reformas Ukrainas eko-
no  mikā. Viņaprāt, nemieri Uk -
rai  nas austrumos neesot pats 
gal venais. Laika gaitā Ukrainas 
spēki uzvarēšot. Pats svarīgākais 
esot, lai  Eiropas Savienība un ASV 
izbeigtu sadarbību ar Krieviju. 
Viņam gribētos redzēt nozīmī-
gas sankcijas. Konstantīns  nevar 
ciest liekulīgos frančus, kas vai -
manā par Krievijas vardarbību, 
bet tai pašā laikā pārdod Krievi-
jai karakuģus un citus ieročus. 

Konstantīns domā, ka lielākā 
problēma ir Ukrainas sabrukusī 
ekonomika. Patlaban viņš ne  redz 
nopietnus valdības plānus situā-
cijas  uzlabošanā. Drīzi cil vēki 

„Esmu atgriezies no Ukrainas. Vienā gabalā” 
Iespaidi kaŗa un nemieru zemē

JĀNIS BOLIS*

sākšot mirt badā. Prasu, ko viņš 
darītu? Neesot speciālists, bet 
viņš sāktu ar korumpētības ap  -
karošanu. Šodienas Ukrainā  bez 
kukuļdošanas nevarot izdzīvot. 
Kukuļus  prasot visi: ārsti, ierēd-
ņi, policisti, pat skolotāji un uni-
versitāšu profesori. Sevišķi ba -
gā ti kļūstot satiksmes policisti, 
kuŗiem piederot lepnas mājas  
un luksa automašīnas.

Konstantīns mani iepazīstina 
ar draugu un domubiedru Igo ru. 
Igors studē ķīmiju Tarasa Šev -
čenko universitātē Kijevā. Viņš 
stāsta par Krievijas milzīgo pro-
pagandu Ukrainā - visi ukraiņu 
nacionālisti esot fašisti, etniskie 
krievi tiekot apspiesti un diskri-
mi  nēti. Es saku, ka tas man nav 
nekas nedzirdēts, ka Latvijā  
Krie vijas propagandas mašinē-
rija dar bojas tieši tāpat. Igors arī 
stāsta par Krievijas organizētiem 
šoka pasākumiem ne tikai Uk -
rainas austrumos, bet arī citos 
apgabalos. Katru dienu dzirdot 
par avārijām, sprādzieniem un 
slepkavībām visā valstī. Viņa-
prāt, Krievijas mērķis ir pārvērst 

Ukrainu par totāli nestabilu   
vals ti un tad pievienot Krievijai. 
Igors domā, ka līdz šim krievu 
vardarbība ir bijusi ļoti efektīva.

Kijevas policists Dimitrijs, Kon-
stantīna draugs un apsargs, man 
stāsta, kā daudzi bagātie Kijevas 
ļaudis atstājot Ukrainu, gan uz 
īsu laiku, kamēr polītiskā situā-
cija noskaidrošoties. Bet esot arī 
tādi, kas aizbrauc pavisam. 

Tūristu Kijevā šodien ir maz, 
un to var secināt arī tukšajā vies-
nīcā, kuŗā apmetos. Viesus neredz, 
tikai apkalpojošo personālu. 

Kaut gan Kijevas iedzīvotāji 
visumā liekas nacionāli noska ņo - 
ti un nebūt nevēlas nokļūt Krie-
vijas paspārnē, tai pašā laikā viņi 
arī ļoti ciena un respektē  Otrā pa -
saules kaŗa vēsturi,  kad kopā ar 
Padomju Savienību gūta uz  vara 
Lielajā Tēvijas karā pret na   cis-
tiem. Piemiņai 1981. gadā at  klāts 
Kaŗa mūzejs ar 18 galeri jām, mū -
žīgo uguni  un ekspo nā tiem, kas 
slavē Padomju armi jas uzvaras. 
Visu to vainago 62 metrus augstā 
Tēvzemes mātes statuja. Nu ļoti 
centrēta uz augšu. 

Satikos un runāju ar vēl  dau-
dziem cilvēkiem kā Kijevā tā 
Odesā. Visi kā viens, ieskaitot 
Kon stantīnu, Igoru un Dimit -
riju, ir pārliecināti, ka Putina 
galamērķis ir Krievijai pievie - 
not visu Ukrainu - tāpat kā Kri-
mu. Neviens no viņiem arī  ne -
cer uz sevišķu palīdzību no Ei -
ropas Savienības un ASV. Viņi 
arī nesagaida nozīmīgas Rietu-
mu sankcijas pret Krieviju.

Šis ukraiņu tautas pārstāvju  
viedoklis ir pretrunā ar augsta 
līmeņa viedokli par iespējamo 
ASV palīdzību Latvijai Krievijas 
uzbrukuma gadījumā, ko it kā 
dzirdēju, atrodoties Rīgā. To -
starp arī Latvijas goda konsulu 
sanāksmē, kur uzstājās Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs.  Rinkēviča kungam jautāju,  
vai viņš piekrīt Polijas ārlietu 
ministra Sikorska viedoklim, kas 
atreferēts avīzēs, proti, Krievijas 
uzbrukuma gadījumā Polija no 

ASV palīdzību negūs. Vispirms 
Rinkēviča kungs apšaubīja Si -
korska kunga teiktā autentisku-
mu, un tad piebilda, ka, viņaprāt, 
uzbrukuma gadījumā ASV Lat-
vijai noteikti nāktu palīgā. Ce -
rēsim, ka Rinkēviča kunga vie-
doklis nebūs jāpārbauda. 

 Ukrainas satrauktajā, nemie -
ru vajātajā vidē tomēr var pava-
dīt arī dažus jaukus, pat roman-
tiskus brīžus. Līksmoju par la -
ter nām, kas bučojas. Kādā Kije-
vas dārzā atpūtos uz soliņa bla-
kus kādreizējā slavenā aktiera 
Ni  kolaja Jakovenko statujai.  Tur-
pat patērzēju ar  krietnā kareivja 
Šveika statuju. (Šveiku Ukrainā 
ilgus gadus, izrādās, tē  loja ukrai-
ņu aktieris Gnats Jura.) Odesā 
atvadījos no elegantā Puš  kina      
un ar Lufthansu nokļuvu mā      jās. 
Laimīgā kārtā vienā gabalā.

*Jānis Bolis – advokāts, rakst-
nieks, ceļotājs. Latvijas Goda 
konsuls ASV, Rodailendā

Tēvzemes Mātes statuja Aktīvistu teltis Maidanā

Kijevas centrs. Barikādes Maidana laukumā

Raksta autors ar eleganto Puškinu
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Kāpēc tieši Nekropole – encik lo-
pēdija par mirušajiem?

A.B. Tas ir satriecoši, cik ātri 
tiek aizmirsti cilvēki. Pat slaveni, 
nemaz nerunājot par mūsu tu -
vajiem. Kopā ar draugu un biz -
nesa partneri Aināru Brūveli no  -
spriedām, ka jāizveido kaut kas 
tāds, lai ikviens, kas ir bijis šai 
pasaulē, netiktu aizmirsts. Tur - 
k lāt – līdz ar cilvēku aiziet infor-
mācija, aiziet viņa dzīves stāsts, 
kas ir daļa no nācijas vēstures. 
Un, stāstot par cilvēkiem, mēs 
pa  stāstām par laikmetu. Ar vē s-
tu res pētīšanu un pierakstu veik-
šanu nodarbojas daudzi, bet to 
vērienīgi apkopoto neviens nav ap -
 ņēmies. Rīgā pazīstamais pri vāt-
vēsturnieks Voldemārs Eichen-
baums (arī pievienojies mūsu ko   -
mandai) ir sakopojis laikrakstos 
publicētos nekrologus no 1915. 
līdz 1922. gadam, un arī te atklā-
jas interesanta tā vēstures laik-
posma aina. Piemēram, redzam 
skopu ierakstu par kādu perso -
nu - bijis mazpilsētas kārtīb -
nieks, darbojies arodbiedrībā, 
dziedājis korī – šie daži vārdi jau 
iztēlē vizuālizē tēlu: spējam iztē-
loties, kāds bijis šis cilvēks - sociāli 
aktīvs, sabiedrisks. Vēl svētīgāk 
būtu,  ja kāds tuvinieks nedaudz 
uzrakstītu par viņu - kad, kur 
dzi   mis, audzis, mācījies, strādājis 
u.tml., atzīmējot svarīgākos noti-
kumus, vietas kartē un pievieno-
jot kādu fotografiju. Pulkvedis 
Jānis Hartmanis ir sakopojis in -
formāciju par Lāčplēša un Svētā 
Juŗa ordeņa kavalieŗiem. Dau-
dziem ir saglabājušies veci foto-
grafiju albumi ar  grupu bildēm, 
un aiz katra cilvēka taču  ir vare -
ni stāsti, atmiņas. Šos likteņstās-
tus nedrīkst pazaudēt.

Tāpēc arī izveidojām Nekro po-
le.info - vietu, kur ikviens ir ai    ci-
nāts iemūžināt, ierakstīt savus 
senčus, piederīgos, tuviniekus,  
lai nākamām paaudzēm sagla -
bā tu piemiņu par viņiem. Un 
ne   gai dīt, ka to izdarīs kāds cits. 
Dau dzas personas mēs ierakstām 
paši, bet vienmēr der atcerēties - 
mēs varam ierakstīt tikai formā -
lu info, tuvinieki var ierakstīt  
emocijas un gaišumu piemiņā.

Atšķirībā no Vikipēdijas mēs 
nešķirojam personas svarīgās un 
mazāk svarīgās. Mums šķiet, ka 
viens klaidonis pie Matīsa tirgus 
vēsturei būs interesantāks nekā 
dažs labs šodienas Saeimas de -
putāts...

Un vēl – Nekropolē veidojas ne 
vien dzimtas koki. Bērnības 
draugi, klasesbiedri, paziņas, kai-
miņi utt. veido gan radniecības, 
gan sociālās saites, un rodas „so -
ciālie koki”. Parasti “objektīvo” 
vēsturi raksta varai pietuvināti 
vēsturnieki.  Daudzu cilvēku sub-
jektīvi atmiņu stāsti par saviem 
tuvajiem  noteikti būs daudz pa -
tiesāka informācija vēsturei. 

Sibirijas bērnu vadītāja reži-
sore Dzintra Geka zina stāstīt, 
kā traģiski iet bojā archīvi 
Krievijā, līdz ar to – ziņas par 
latviešiem, kas tur palikuši bie -
ži vien nezināmos kapu laukos. 

Mēs ar Dzintru sadarbojamies. 
Esam ieguvuši un pavēruši pa  -
saulei  mūsu rīcībā esošo unikālo 
GULAGa archīvu. Savus tuvi-

“Objektīvo vēsturi veido subjektīvās patiesības”
Aivars Borovkovs, jurists, virtuālās enciklopēdijas Nekropole.info viens no dibinātājiem intervijā Ligitai Kovtunai

niekus, kuŗi ir pazuduši vēl 1930.
gadu represiju laikā, atrod ne 
tikai latvieši. Bieži nākas piedzī-
vot, ka paši krievi ir šokā par 
savas valsts vēstures faktiem. Viņi 
savu vēsturi nezina, jo tā gadu 
desmitiem ir metodiski slēpta. 
Pēc starptautiskā Memoriāla ap -
lēsēm, laika posmā no 1917. līdz 
1953. gadam boļševiki likvidē -
juši vismaz 52 – 54 miljonus (!) 
savu pilsoņu. Tā nu sanāk, ka 
Nekropoli izvēršam arī par ie   -
spai dīgu izglītojošu un pat pro-
pagandas vietni Krievijas vir zie-
nā. Edvīna Šnores filmu „Padom-
ju stāsts” ar mūsu saita starp nie-
cību noskatījušies daudzi tūksto -
ši krievu, kas atklāti  atzinuši, ka 
piedzīvojuši kultūršoku. Un kad 
Krievija sāk „burbuļot” par 16. 
martu, mēs nekavējamies izsūtīt 
atgādinājumu, ka tieši šai datu mā 
dzimis viens no visasiņai nā  ka-
jiem boļševikiem Jakovs Sver d-
lovs – cara ģimenes likvidēšanas 
„idejiskais” autors, uz kuŗa sirds-
apziņas ir vēl daudzas nāves, to -
starp Donas kazaku, kreiso eseŗu 
u.c. masveida iznīcināšana. Bet 
viņa vārdā vēl joprojām Krievijā 
nosaukts vesels apgabals. 

Esam krieviem parādījuši 
„plauktos” noslēpto krievu-fran-
ču kopražojuma mākslas filmu 
“Čekists”.  Ar Nekropoles starpnie-
cību to noskatījušies vairāk nekā 
200 tūkstoši cilvēku.  Vienu gan 
var apgalvot - Rietumi komūnis-
ma patiesās sejas nezināšanas      
dēļ nav pielīdzinājuši to nacis-
mam.  Komūnisti joprojām var 
brīvi eksponēties. Starp citu, Uk -
raina ļoti spilgti parāda, kāds 
bīstams spēks Parlamentā ir šis 
spārns.

Kur vēl ņemat informāciju?
Lielu daļu vācam no dažādiem 

archīviem, datu bazēm, no pri -
vāt personu pētījumiem. Ar dau-
dziem oficiāli sadarbojamies.     
Tai skaitā, ar Starptautisko Sar-
kano krustu, starptautisko Me -
mo riālu. Ikviens cilvēks ir aici-
nāts rakstīt mums par saviem 
tuvajiem. Latvieši ir izkaisīti pa 
visu pasauli. Dažādu apstākļu 
ietekmē daudzi ir mainījuši sa -   
vu identitāti - mainīti vai pielāgo-
ti citām valodām ir vārdi, uzvār-
di. Mēs ik dienu pazaudējam da -
ļu no savas nācijas vēstures. Ne  -
atgriezeniski. Tam caurcauri ir  
jābūt entuziastu darbam, un, iz  -
mantojot izdevību, aicinu arī Rie-
tumu latviešus tajā aktīvi iesai-
stīties! Ja to neizdarīs ikviens no 
mums, tad to neizdarīs neviens.

Laika gaitā izveidojušās  dau-
dzas veiksmīgas sadarbības arī 
starpvalstu līmenī. Piemēram, ar 
Poliju, Ukrainu, Izraēlu, Krieviju, 
Baltkrieviju. Esam, piemēram,  
atraduši lielisku sadarbības par t-
neri – poli, kas kopš aizvadītā 
ga   da oktobŗa ir veicis vairāk ne -
kā 450 tūkstošus ierakstu mūsu 
enciklopēdijā. Nekropolē ir dati 
ne vien par četriem tūkstošiem 
poļu virsnieku, kuŗus nošāva 
Katiņā, bet esam atraduši arī šā -
vēju vārdus! Jāatzīst, ka tieši at -
tiecībā uz Polijas vēsturi ir pada-
rīts visapjomīgākais darbs, un to 
uzskatu par cieņas apliecināju -
mu poļu diasporai Latvijā. Poļu 
kopiena ir liela, un ar to latvie -

šiem nekad, nevienā vēstures 
posmā nav bijis sadzīvošanas 
problēmu. Viņi ir pratuši, dzīvo-
jot Latvijā, saglabāt gan savu kul-
tūru, identitāti un valodu, kā arī  
iekļauties latviešu sabiedrībā. Iz -
cils integrācijas piemērs. 

Kad Zolitūdes traģēdijas die-
nās Nekropolē izvietojāt infor-
mā ciju par bojāgājušajiem, 
Valsts katastrofu medicīnas 
cent ra direktors Mārtiņš Šics 
zaudēja darbu, jo „nelikumīgi” 
deva jums informāciju. (Inter-
viju ar M. Šicu publicējām mūsu 
laikraksta 19. numurā - L.K.)

Informācija bija mums pašiem. 
Pirms publicēšanas mēs salīdzi-
nājām sarakstus, lai nerastos kļū-
das. Zolitūdes traģēdijā mēs izrā-
dījāmies visoperātīvākie infor-
mā cijas ieguvēji un apstrādātāji. 
Mēs brīvprātīgi izdarījām savu 
darbu, kā arī  glābēju, mediķu un 
policijas darbu - informāciju va  -
rēja iegūt pie mums, netraucējot 
un neatraujot glābšanas dienestus 
no darba, tādējādi atslogojot tos. 

Mārtiņš Šics tiesu uzvarēs. 
Diemžēl, ierēdņu pieļautā kļūda 
netika atzīta, un tas atkal tiks 
atmaksāts no nodokļu maksā -
tāju kabatas. Mūsu valstī vispār  
ir tāda prakse „slidenos”, nedro-
šos jautājumus „noslepenot”. Lī -
dzīgi kā tas noticis ar „pareksiem”, 
„metallurgiem” un pat Nacionā-
lās operas auditu. 

Kā ir ar šo personas datu pub-
liskošanas likumību?

Pirmām kārtām, pats miršanas 
fakts jau nav ne slepens, ne ap  -
strīdams. Šie dati ir publiski sa -
skaņā ar likumu. Un nekas ne -
mai nīsies, ja kāds paģērēs izņemt 
no Nekropoles datus par savu mi -
 rušo piederīgo – šie dati paliks 
citās datu bazēs. Ar personas nā -

ves brīdi Fizisko personu datu 
aizsardzības likums beidz darbo-
ties, jo tas attiecas tikai uz dzī-
vajiem. Taču mēs ievērojam no -
tei kumu - par mirušajiem labu 
vai neko, kā arī nepublicējam 
sensitīvus datus. 

Un kāpēc gan lai kāds paģē-
rētu izņemt šīs ziņas? 

Mums ir bijuši divi gadījumi, 
kad piederīgie mēģināja iebilst. 
Pārbaudot izrādījās, ka tuvojas 
termiņš, līdz kuŗam var pieteik-
ties uz mantojumu.  Citu iemeslu 
nav.

Vai tātad Nekropolē var atrast 
kāda aizgājēja atdusas vietu,   
kas gadu gājumā pazudusi no 
atmiņas?

Jā, pamazām apgūstam kapsētu 
reģistrus. Rīgā vien ir 23 kapsētas. 
Pašlaik vispilnīgākā informācija ir 
par Ulbrokas (Pļavnieku) kapiem.

Nesen biju Eslingenā, kur, 
starp citu, apmeklēju arī divas 
kapsētas, kuŗās atdusas latvieši, 
daudz latviešu. Palūkosimies, 
piemēram, kas teikts par archi-
bīskapa Oto Grīnberga atdusas 
vietu?

(Ziņas par minētajām kapsē-
tām un konkrēti O. Grīnbergu 
neparādās. – L.K.)

Mēs, pāris cilvēki, visu pasauli 
aprakstīt nevaram. Mūsu galvenā 
funkcija - radīt drošu vietu, kur 
ērti, droši un technoloģiski pa -
reizi ierakstīt informāciju. Pārē-
jais ir piederīgo un tuvinieku 
ziņā. Neesiet kūtri! Mums sāk 
palīdzēt arī ārvalstīs dzīvojošie 
tautieši. Te ir neaptverams darba 
lauks jebkuŗam entuziastam! 
Piemēram, Anglijā mītošā latvie-
šu fotografe Žanna Žaka sūta 
mums lieliskus fotomateriālus.

(Arī Ņujorkas Grīnvudas kap-
sētas, kur atdusas Laika dibinā-

tājs Helmars Rudzītis, un Katskiļu 
kapu Nekropolē diemžēl nav. - L.K.).

Nekropole ir pasaules saits, un 
mēs nevaram novilkt kādas ro -
bežas laikā un telpā. Ir taču cil-
vēki, kas, dzīvojot Amerikā vai 
citur pasaulē, ir bijuši ievērojami 
savas mītnes zemes pilsoņi, bet 
dzimuši Latvijā vai saistīti ar Lat-
viju. Mums  rūp tas, ka lielas, ļoti 
lielas naudas summas tiek iz   tē-
rētas nejēdzīgos projektos, po  -
lītiskajā tūrismā utt., bet kultū -
ras vērtību un cilvēku piemiņas 
saglabāšanai nauda neatrodas. 

Nekropole ir privāts projekts, 
kuŗā mēs ar kollēgu Aināru esam 
ieguldījuši prāvus personiskos 
līdzekļus, par laiku nerunājot. Jo 
esam sapratuši, ka  pašiem vien 
mums jādokumentē savs laiks, 
un aicinu mums pievienoties, 
rakstot, sūtot ziņas, fotoreportā-
žas – jo ikviena cilvēka dzīves-
stāsts ir unikāls, neatkārtojams 
un daļa no vēstures.  

Aicinām atbalstīt Nekropole.
info arī materiāli, veicot mērķa 
ziedojumus. Šis ir unikāls pro-
jekts, kuŗam nav analoga pasau - 
lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo-
šo vēsturi, par centrālo asi, ap 
kuŗu viss griežas, liekot Latviju. 
Tas varbūt ir ambiciozi, bet - 
kuŗš gan darīs, ja ne mēs paši?!

Ja pirms četriem gadiem pro-
jektu varbūt kāds uztvēra ar 
smaidu vai kā untumu, tad šo -
brīd pat vislielākie skeptiķi at -  
zīst - projekts ir izdevies un tur-
pina augt un pilnveidoties.

Ikviens no jums   - 
• var ierakstīt ziņas par per  so-

nām, norādot (atzīmējot kartē) 
svarīgākās vietas cilvēka dzīvē - 
dzimšanas, miršanas, dzīves un 
izglītības, darba un citas vietas;

• var pievienot foto un video 
materiālus; 

• var norādīt tuvākas un tālākas 
radniecības saites!

• var norādīt arī sociālās saites - 
bērnības draugs, klases vai stu -
diju biedrs, draugs, paziņa, kai-
miņš, priekšnieks, padotais, var-
māka, upuris utml;

• var norādīt tautību,
• var norādīt profesiju vai kādu 

citu piederību kādai grupa,  pie-
mēram, Sarkanā krusta biedrs,

• jebkurai personai var norādīt 
kapsētu;

• var izveidot kapa vietas ap -
rakstu ( piemēram, ģimenes kapi) 
ar konkrētu norādi kapsētā.

Skatiet - www.nekropole.info

Nekropole.info var palīdzēt 
un atbalstīt, ziedojot :

Biedrība “Nekropole.info”
reģ. Nr. 40008208926
banka - AS SWEDBANK
konta Nr. - 
LV12HABA055 1036552408
Bankas kods HABALV22
Sabiedriskai organizācijai Ne -

kropole.info, kuŗa reģistrēta 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra Biedrību un nodibi nā ju-
mu reģistrā 2013.gada 22. ap rīlī 
ar reģistrācijas Nr. 40003208926 
ar Valsts Ieņēmuma dienesta 
2013. gada 11.jūnija Lēmumu 
Nr. 8.5-11/L-14878  ir piešķirts 
sabiedriskā labuma statuss kul-
tūrā un zinātnē.

Uzziņai.
Nekropole.info (izveidota 2010.gadā) ir pasaules tīmekļa 

kultūrvēsturiska  enciklopēdija, kuŗā iekļautas datu bazes 
un ieraksti par personām, notikumiem, kapsētām, piemi -
nekļiem, apbedījumu  un piemiņas vietām. Personu datu 
bazē ir ap 3,6 miljoniem personu, 132 672 kapsētu kartes. 
Virtuālo enciklo pēdiju Nekropole.info apmeklē tīmekļa 
lietotāji no 201 pasaules valstīs, informācija pieejama 10 
valodās. Apmeklētāju skaits lēšams ap 7 miljoniem. 

Aivars Borovkovs (1957), Latvijas Juristu biedrības pre-
zidents (kopš 1996. g.), strādājis par sevišķi svarīgu lietu 
izmek lē tāju Prokurātūrā, bijis viens no izmeklētājiem t. s. 
Gdļjana grupā, kas izmeklēja Kremļa korrupcijas lie tas 
Maskavā un Vidusāzijā. Tagad – juridiskā biroja AB grupa 
vadītājs. Vaļas prieks – fotomāksla, vēsture, literātūra, 
mūzika, franču kino.

Aivars Borovkovs
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Kazachstānas spožums un maksa par to
Nodibinājuma „Sibirijas bērnu fonds” 

ekspedīcija uz Kazachstānas izsūtīto nometnēm 2014.gadā
TAIRA ZOLDNERE

SACELŠANĀS
Kaut arī esam aizgājuši gulēt 

tikai uz rīta pusi, tomēr brokastis 
Metallurgu viesnīcā garšo labi, 
un drīz vien esam gatavi doties 
uz Džeskazganas vēstures un ar   -
chaioloģijas mūzeju. Mūzejā   
mūs interesē Kazachstānas Gu   -
laga nometņu vēsture, tomēr 
esam spiesti klausīties, kā mūsu 
jauniņā gīde detalizēti apraksta,  
kādas ūdens būtnes dzīvojušas 
Kazachstānas territorijā pirms 
pāris miljoniem gadu. Kādu lai-
ku „ciešos”, tad pajautāju, vai 
Ka   zachstānai tagad ir kādas eko-
loģiskās problēmas. Meitene ie  -
pleš lielas acis un saka, nē, nekā-
du īpašu problēmu neesot. To 
viņa apgalvo pāris minūtes pēc 
tam, kad pati izstāstījusi, kā pē -
dējos piecdesmit gados izsusē-
jusi Arāla jūra. Viņa nepiemin 
Se  mipalatinskas bijušo kodoliz-
mē  ģinājumu zonu, kuŗā izmēģi-
nājumi tika veikti līdz pat 1989. 
gadam, īpaši nerūpējoties par 
vietējo iedzīvotāju aizsardzību. 
Vēl tagad Krievija izmanto Ka   -
zachstānas zemi savām kosmosa 
programmām - Baikonuras kos-
modroms ir izīrēts Krievijai līdz 
2050. gadam. Atklātie raktuvju 
karjeri, kas pārvērš stepi līdzī -    
gu Mēness ainavai ar šur tur iz  -
mē tā tiem krāteŗiem, pārstrādes 
rūp  nīcas bez filtriem, kuŗas iz -
met debesīs tonnām ķīmikāliju 
un putekļu, skābie lieti un citas 
problēmas, – par to neviens ne  -
runā,  izliekas nemanām. Par 

vidi un ekoloģiju Kazachstānā 
pa   gaidām nerūpējas. Kas zina, 
varbūt ar pārticību nāks arī ap  -
jausma par apkārtējās vides vēr-
tību?

Vēlāk mūzejā mēs sanākam 
kopā apspriežu telpā, lai ap  ru -
nātos ar mūzeja līdzstrādnie-
kiem, kad gluži aizelsies iestei-
dzas enerģisks neliela auguma 
vīriņš, atvainodamies, ka tikai 
nupat izdzirdējis par mūsu ie  -
rašanos, jo pilsētas varasvīri ne -
ko nevar laikā saskaņot, tūlīt pa  -
metis visus darbus universitātē 
un steidzies šurp, un cik labi, ka 
paspējis un visu dienu būšot 
mūsu rīcībā. Kamēr esam ne  -
daudz apmulsuši par šādu dās-
nu mu, noskaidrojas, ka viņš ir 
Džeskazganas universitātes pro-
fesors Allanijazovs Turganbeks, 

kas veic pētniecības darbus par 
apkārtnes darba nometnēm. 

Liekas neticami, ka smagā dar-
ba, pusbada un visnežēlīgākās 
ap  spiešanas nomocītie cilvēki 
tomēr spēja rast enerģiju un ga  -
rīgo spēku, lai saceltos pret bais-
mo nometņu režīmu. Tiek mi -
nēti divi sacelšanās uzplūdi Gu  -
laga nometnēs – viens pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām, otrs - pēc 
Staļina nāves 1953.gadā. Tiranna 
nāve un tai sekojošā otra bais mī-
gā monstra L.Berijas arests un 
nošaušana vēlāk tajā pašā 1953.
gadā radīja iespējamas brīvības 
cerību, kas galu galā noveda pie 
ieslodzīto sacelšanās vairākās no -
 metnēs. Džeskazganas apkārt nē 
bija izvietotas trīs lielas Steplag 
(stepes nometne, saīsinājums no 
krievu valodas) darba nomet -

nes, un vienā no tām - Kengirā 
1954. gadā notika lielākā ieslo-
dzīto sacelšanās Gulaga vēsturē, 
kad ieslodzītie panāca sargu at  -
kāpšanos no nometnes territori-
jas, nodibināja savu nometnes 
pašvaldību un noturējās 40 die-
nas. Šajā laikā arī tika uzsāktas 
sarunas ar varas pārstāvjiem, iz -
virzot vairākas prasības ieslo dzī-
to dzīves apstākļu uzlabošanai. 
Kamēr „miera sarunas” tika vilk-
tas gaŗumā, pie nometnes tika 
atgādāti tanki un armijas vie  nī -
bas. Sacelšanās tika apspiesta vis-
 asiņainākajā un brutālākajā vei dā. 

Mēs Kengiru apmeklējam tieši 
sacelšanās 60. gadadienā – tā sā -
kās 1954.gada 16.maijā. Profeso-
ra pavadīti, dodamies uz vietu, 
kur kādreiz atradusies  nometne, 
bet tagad šī territorija iznomāta 

autoparkam. Pagaidām nekādas 
biznesa aktīvitātes nemanām, vēl 
saglabājusies pelēkā nometnes 
administrācijas ēka, baraku dru -
pas un žoga fragmenti. Tomēr ir 
tikai laika jautājums, kad tas viss 
tiks novākts un pazudīs pēdējās 
pēdas par Kengiras nometni un 
sacelšanos.

Jautājam mūsu profesoram, 
kas tad novedis pie ieslodzīto 
dumpja Kengirā. Viņš mazliet 
pasmaida: „Meklējiet sievieti...” 
Taisnība, Kengiras nometnes 
dumpis sākās ar to, ka ieslodzītie 
vīrieši uzlauza žogu, kas atdalīja 
vīriešu zonu no saimnieciskās 
un sieviešu zonas. Tomēr vai viss 
bija tik vienkārši?

Kengiras žogs ... barakas

Pirms 150 gadiem, 1864. ga -  
da 23. novembrī, Vidzemes pie-
krastē darbību sāka Krišjāņa 
Valdemāra izlolotā Ainažu jūr-
skola, kas gadu gaitā kļuvusi 
par vienu no tautas pašapziņas 
simboliem. 2014. gads Latvijā 
rit Ainažu jūrskolas jubilejas 
zīmē. Latvijas Banka pavasarī 
laida klajā pirmo Latvijas eiro 
kollekcijas monētu,  un tā veltī-
ta Ainažu jūrskolas 150 gadu 
jubilejai, savukārt Ainažu jūr-
skolas mūzejā atklāta izstāde 
“Mīlestība nekad nebeidzas,  
jeb tā mīlēja vecie jūras vilki”, 
kuŗa paveŗ intimu ieskatu vēs-
tulēs un pastkartēs, ko jūrnieki 
no tāljūru braucieniem rak  stī-
juši un sūtījuši savām mīļota-
jām sievietēm. 

Savukārt, 16. augustā Aina-
žos Ziemeļlivonijas festivāla 
ietvaros visas dienas un pat 
nakts gaŗumā notiks Ainažu 
jūrskolas jubilejai veltītu  sarī-
kojumu virkne. Svētku kulmi-
nā  cija būs lielkoncerts „Septiņas 
pēdas zem ķīļa!”, kuŗā pieda -     
līs ies  maestro Raimonds Pauls, 
virs diriģents Arvīds Platpers, 
solisti, 6 koŗi, 3 deju kopas, pūtē-
ju orķestris un Raimonda Maca-
ta mūziķu grupa. Koncertam se -
kos Lāpu gājiens uz jūru, Lūgs na 

Latviešu pašapziņas kalvei - Ainažu jūrskolai - 150
Ainažos skolotie „vecie jūras vilki”  jau 150 gadus kuģo pasaules jūrās un okeanos

jūrai un Uguns šovs.
Tas, ka 19. gadsimta sākumā 

klusais, purvainu mežu ieskau-
tais zvejnieku ciemats Ainaži (tā 
pirmiedzīvotāju - lībiešu dotais 
ciemata nosaukums „ainagi” – 
„vientuļš”) jau gadsimta vidū kļu-
 va par ievērojamu saimniecis -
kās un sabiedriskās dzīves cen - 
t  ru, bija rosīgo un uzņēmīgo ļau-
žu nopelns, kuŗi Ainažus bija 
izvēlējušies par dzīvesvietu un 
attīstīja aktīvu piekrastes kuģ nie-
cību, izbūvēja ostu, guva peļņu, 
kļuva turīgi, uzsāka tālbraucēju 
burinieku būvi. Un tāpēc nav ne -

 jaušība, ka Krišjānis Valdemārs, 
meklēdams vietu iecerētajai jau -
nā tipa jūrskolai, no visas plašās 
Baltijas jūras piekrastes izvēlē - 
jās tieši Ainažus. 

„Liekas, mūsu Baltiju gaida 
priecīga, smaidoša nākotne. Jūr-
niecības satiksmei Baltijas pie -
kra stē no paaudzes uz paaudzi 
va   jag plesties milzīgos apmēros. 
Tamdēļ latviešu jūrnieciskās spē-
jas ir kā apslēpta dārga manta, 
kas ilgi gaidījusi neaiztikta, bet 
tagad nu ceļama gaismā. Bet kā? 
Tas vislabāk izdarāms ar attiecī-
gu skolas izglītību,” jau 1857. ga  -

dā rakstīja Krišjānis Valdemārs. 
Sarežģīts bija ideālista, ideju 

ģenerātora, jaunlatviešu ideolo-
ga, nacionālās atmodas jundī tā -
ja, latviešu jūrniecības tēva Kriš -
jāņa Valdemāra zināšanu, vē    ro -
jumu, pārliecības un pārlie  ci -
nāšanas, diplomātijas, neatlai-
dības, drosmes, pašpārliecības 
un pacietības ceļš, līdz viņa ide -
ja tika īstenota, kad ar viņa paša 
ierosmi un gādību 1864. gadā 
Ainažos durvis vēra jaunā tipa 
jūrskola. Tā kļuva par atspēriena 
punktu, vārtiem uz pasauli lat-
viešu un igauņu piejūras zem-
nie ku puišiem un vīriem, jo mā -
cības tika piedāvātas bez maksas 
un notika dzimtajā valodā. Nau-
du skolas dibināšanai, Krišjāņa 
Valdemāra idejas iedvesmoti, sa -
ziedoja turīgākie Ainažu zem-
nie ki. Tas bija sākums, tālāk jau 
bija skolas attīstības un izaug - 
s mes ceļš. Ainažu jūrskolā (līdz 
1919. gadam) zinības bija ap  gu-
vuši ap 3000 audzēkņu, no ku   -
ŗiem vairāk nekā 1000 bija sa  -
ņēmuši tālbraucēja kapteiņa un 
tālbraucēja stūrmaņa diplomus.

1969. gadā  atklāja  Rīgas vēs-
tu res un kuģniecības mūzeja 
filiāli. Tā ir piemiņas vieta pir-
majai latviešu profesionālajai 
jūrskolai un tās absolventiem – 

latviešu un igauņu kapteiņiem 
un stūrmaņiem. 

“Pirms 150 gadiem, par spīti 
cara valdības striktajam “nē” un 
baltvācu muižniecības pretestī -
bai, Vidzemes guberņas Ainažu 
kuģinieki pēc Krišjāņa Valdemā-
ra iniciātīvas sanāca kopā un 
nosprieda - dibināt jūrskolu sa  -
viem dēliem. Ar lielām grūtī-
bām, milzu uzdrīkstēšanos, paš-
aizliedzīgu entuziasmu un god  a-
prātu Ainažos tapa pirmā lat-
viešu jūrskola visā Krievijas im -
perijā. Tā ne tikai lika pamatu 
latviešu jūrniecībai, bet cēla na -
cionālo pašapziņu,” stāsta Aina-
žu jūrskolas vadītāja Iveta Erd-
mane.

Kontaktinformācija:
Ingrīda Lukašēviča, Rīgas 

vēstures un kuģniecības mūzeja 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67356680; Mob.: 29129052; 
E-pasts: lukasevica@rigamuz.lv; 
www.rigamuz.lv
Iveta Erdmane, Ainažu jūrs -

kolas mūzeja (Rīgas vēstures un 
kuģniecības mūzeja filiāles) va -
dī   tāja

Tālr.: 64043340; 
Mob.: 29424867
E-pasts: ainazumuzejs@apollo.lv 
www.ainazumuzejs.lv 

Ainažu jūrskolnieku grupa 1908. gadā
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Nevēlēdamies dzīvot bēgļu no -
metnē Vācijā (Grosenbrodē), kur 
nonāca pēc nometnes Cēdelge-
mā, Arnolds Apse 1946. gadā do  -
das ogļrača darbā uz Franciju un 

V I E D O K L I S

“ Maidans bija īsta ukraiņu nācijas dzimšana” 
Fragmenti no bijušā PSRS militārā izlūkdienesta darbinieka, rakstnieka  un disidenta Viktora 

Suvorova sniegtās intervijas žurnālam ”Sestdiena” par Ukrainas un Krievijas problēmām

līdzīgi, tikai tautai nav iespējas, 
spēka un drosmes nogāzt savus 
zagļus, tā vēlas, lai arī pārējiem 
būtu tāpat. Kaut kaimiņam govs 
nosprāgtu!

Netīrs strādnieks Sibirijā zāģē 
kokus, kas nonāk Čechoslova-
kijā, kur tīrs strādnieks no rīta 
aiziet uz cechu, piespiež taustiņu 
un ražo mēbeles. Vakaros čechs 
dzēra alu, bet mūsu pārsalušais 
strādnieciņš vodku un sapņoja, 
ka varētu vēl kādu atbrīvot. Kāds 
teica, ka vergs, kas nospiests uz 
ceļiem, vienmēr sapņo par pa -
sau les pakļaušanu. Arī tagad 
vergi sapņo par pasaules kundzī-
bu un vēlas sodīt Ukrainu, kas 
cenšas izrauties.” Viktors Suvorovs

man prasa, vai esmu krievs, at -
bildu, ka esmu ukrainis, jo man 
ir kauns par savu tautu. Tas ir ga -
nāmpulks! Čechoslovakijā 1968.
gadā es sapratu vienu lietu, kas iz -
 skaidro, kāpēc esmu šeit un rak -
s tu grāmatas. Mēs ienākam Če  -
cho slovakijā, bet, salīdzinot viņu 
dzīves līmeni ar PSRS, tur tas 
bija daudz augstāks. Ja viņiem ir 
augstāks līmenis, mums jādara 
kā viņiem, bet mēs darām visu 
otrādi. Paši sēžam sūdos un arī 
pārējos  cenšamies tur ievilkt. Ja 
pār mums valda zagļi, lai arī Uk -
 rainā ir tāpat! Jūs taču redzējāt 
fotografijas no Janukoviča un 
viņam pietuvināto dzīvesvietām, 
to ārprātīgo greznību. Krievijā ir 

Eiropas Savienības noteikums 
paredz, ka banka Citadele pār do-
dama līdz šī gada beigām. Esot 
interesenti, kuŗi banku gribot ie -
gā  dāties, un tie tiek patlaban pār -
baudīti un izvērtēti. Šai iz  vēr tē  ša-
nai jānotiek šifrēti, tātad slepeni.

Esmu par dārgu naudu kon-
sultējis banku organizācijas dau-
dzās pasaules valstīs un pateikšu 
par baltu velti, kas ir jādara ar 
bankām Citadele un Reverta. Par 
baltu velti varu to darīt tādēļ,     
ka nebūs vajadzīgs attīstīt kādu 
jaunu innovatīvu ideju, bet gan 
tādēļ, ka varu ieteikt pārveidot 
Citadeli un Revertu pēc kāda ļoti 
sekmīga esošas banku oganizē-
šanas parauga. Proti, tā ir banku 
organizācija Eiropas Savienības 
bagātajā valstī – Luksemburgā. 

Kas jādara ar bankām 
AS Citadele un AS Reverta ?

Tā kā es  dzīvoju Luksemburgā,  
man ir praktiska pieredze ar 
Luk semburgas banku organi zā-
ciju. Tātad - Citadele un Reverta 
netiek pārdotas, bet tiek pāror-
ganizētas un paliek Latvijas vals ts 
netiešā īpašumā. Paraugs ir Luk-
semburgas BCEE – BANQUE ET 
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT. 
Latvijas variantā LBKR – LATVI-
JAS BANKA, KRĀJKASE UN 
RE  VERTA. 

Tā kā Latvijā pēc pilnīgi ne  ti c a-
mās Latvijas Krājbankas pār do -
šanas un bankrota nav vairs 
in stitūcijas, kas akcentē  svarīgo 
krāšanas aspektu,  Citadeles pār-
vei došana par Krājkasi ir gluži  
ieteicama. Organizāciju un darb ī  -
bu LBKR noteiktu pēc BCEE 
sta tūtu parauga, tos pielāgojot 

vien tai ziņā, ka Luksemburgas 
Lielhercoga funkcijas BCEE Lat-
vijā LBKR pārņem Valsts prezi-
dents vai Ministru prezidents.

Kas jādara ar bankām AS Ci  ta-
dele un AS Reverta? Jāievēro ban-
ku reorganizācijas un darbī bas 
priekšraksti. Tad LBKR bū tu tik-
pat droša un efektīva kā BCEE.

BCEE viens no galvenajiem 
uzdevumiem pēc Vācijas krāj-
banku paraugiem ir veicināt ma -
zo un vidējo uzņēmumu darbī -
bu katrā novadā. BCEE faktiski 
ir bezpeļnas organizācija, jo peļ-
na tiek izmantota uzņēmēj dar bī-
bas veicināšanai un dzīves ap -
stāk ļu uzlabošanai novados. Tiek 
atbalstīti medicīniskie pakalpo-
jumi, kultūras centri, sporta ak  tī-
vitātes, novadu labiekārtošana. 

Līdz ar to šīs aktivitātes no Luk-
semburgas valsts budžeta ir pār-
celtas uz BCEE. Ja LBKR pielī-
dzinātu BCEE, tad būtu pareizi, 
ja LBKR revīziju un pārraudzī -
bu veiktu BCEE speciālisti Lat-
vijā. Tāpat būtu izdevīgi un va  -
jadzīgi, lai jauni LBKR līdz - 
strād nieki stažētos BCEE.Varē -
tu iebilst, ka Eiropas Savienība ir 
pieprasījusi AS Citadeles  pārdo-
šanu līdz šī gada beigām un 
attiecīgās Latvijas institūcijas or -
ganizē šo pārdošanu šifrētā vei-
dā, lai atrastu labāko pircēju. Ta -
ču priekšlikums veidot LBKR 
pēc BCEE parauga nav AS Cita-
deles pārdošana, bet gan tās 
pārorganizēšana Latvijas valsts 
(netiešā) īpašumā. 

Vai Latvijas valsts var pretoties 

Eiropas Savienības priekšraks-
tiem?  Latvijas valsts var preto-
ties Eiropas Savienības norādī-
jumiem. Sevišķi tad, ja Latvijas 
priekšlikums no subsidiaritātes 
viedokļa ir labāks kā Eiropas     
Sa  vienības priekšlikums. Priekš-
likums organizēt LBKR pēc 
BCEE parauga tāds ir. Ja tomēr 
Eiropas Savienība pretotos orga-
nizēt LBKR pēc BCEE parauga, 
tad jābūt Latvijas valsts sūdzībai 
Eiropas tiesā. Man nav šaubu, ka 
Eiropas tiesa uzskatīs, ka LBKR 
organizācija pēc BCEE parauga 
no subsidiaritātes viedokļa ir 
Lat vijai izdevīgāks par Eiropas 
Savienības priekšlikumu un tā -
dēļ organizēt LBKR pēc BCEE 
parauga nāks par labu  kā Latvijai 
tā visai Eiropas Savienībai.

DR. KĀRLIS I. ĀBOLIŅŠ,
Ķelnes universitātes banku katedras ziņātņu doktors

Arnolds Apse dzimis 1914. ga -
 da 28. maijā Zemgalē, Iecavā, 
lauksaimnieka ģimenē. Mācījies 
Codes-Bērzes pamatskolā un 
Her coga Pēteŗa ģimnazijā Jelga-
vā, kuŗu beidzis kā eksterns. Pir-
mās literārās publikācijas ģim-
nazijas radošās gaisotnes un sko-
lotāja Jāņa Lapiņa ietekmē ta -
puš as jau Jelgavas gados un pub-
li cētas laikrakstā Zemgales Balss, 
pirmā publikācija - dzejolis „Mā -
 tei” (laikrakstā Bauskas Vēstnesis 
1931. g.). Rakstījis arī lugas, no 
kuŗām drāma „Kugrēni” ieguva 
Lauksaimniecības kameras god-
algu un tika izrādīta amatieŗu 
teātrī Garozē. Latvijas valstij 
liktenīgajā 1940. gadā tipogra -
fijā jau bija sagatavots izdošanai 
dzejas krājums „Dieva zeme”, bet 
apgādā „Zemnieka domas” - vēs-
 turiskais romāns „Kugrēni”, to -
mēr ieceres neīstenojās (varētu 
būt saglabājušies vienīgi daži 
eksemplāri). Tomēr pie Kugrēnu 
vides un ļaudīm rakstnieks at -
grie zās arī svešuma gados. Ar -
nolds Apse strādājis arī laikrak  -
s tā Brīvā Zeme un studējis Latvi-
jas Universitātes Tautsaimnie cī-
bas un tiesību zinātņu fakul tātē. 

1943. gadā Arnolds Apse kļūst 
par leģionāru, 1944. gada vasarā 
vēl pēdējo reizi, jau būdams  ka -
ŗavīrs, skata Jelgavu, cīnoties par 
katru tās māju un ielu, līdz pil-
sētas centru izposta uguns lies-
mas. Vēlāk viņš nonāk Austrum-
prūsijā un pēc kapitulācijas - 
gūstekņu nometnē Putlosā Vā -
cijā, pēc tam Cēdegemā Beļģijā. 
„Gulēju lāviņā un domāju par 
zaudēto kaŗu, par zaudēto dzim-
teni, mājām un ģimeni... Bieži, 
līdzko aizmigu, sāku murgot par 
tikko ceptu rudzu maizi. Tad 
trūkos no miega un taustījos pa 
lāviņu: tepat taču smaržoja mai-
ze. Bet maizes nebija. Bija tumsa 
un aukstums.” Tur, kliedēdams 
drūmās domas, viņš kopā ar ci -
tiem bijušajiem kaŗavīriem, re -
diģē un izdod izdevumus Ceļa 
Malā un Rīta Ziņas. 

Paaudzes likteņzīmē jeb vientuļnieks Klosteŗkalnā
Rakstniekam Arnoldam Apsem būtu 100

dzīvo Forbahā. Te aizsākas sma -
ga darba un vientulības gadi,     
kas gan viņu nesalauž, bet pa -
dara sīkstāku, rezignētāku un 
skeptiskāku. Latviskās vides, ne -
maz nerunājot par kultūras dzī-
vi, šeit nav. Tomēr viņš apciemo 
latviešus Vācijā un Anglijā, top 
jauni darbi, publikācijas. Desmit 
gados, kas aizvadīti smagā darbā, 
veselības problēmas liek divus 
ga   dus vadīt sanatorijā, un pēc 
tam viņš iegādājas nelielu mā -
jiņu Klosteŗkalnā pie Valšēdes – 
vēju appūstu klinšainu zemes 
gabalu un veca klosteŗa vietu ar 
dažām ēkām. Turienes skarbā, 
īpatnējā vide ar savdabīgiem cil-
vēkiem, paspilgtināta ar paša 
autora trimdinieka izjūtām un 
atmiņu zīmējumiem, atspogu-
ļojas  par pašportretu sauktajā 
romānā „Klosteŗkalns” (1964, 
bet Latvijā abas daļas 1998. g.). 

„Kā raksturīgs savas paaudzes 
pārstāvis viņš jūtas līdzatbildīgs 

par visu, kas notiek viņa tautā    
un pasaulē; viņš lūko pacelt vi  - 
s as pasaules chaotisko problēmu 
smagumu, kas, protams, nav iz -
darāms” (Jānis Andrups). Kritiķis 
Jānis Rudzītis uzsvēris  vienkār -
šo izteiksmi un spējas tēlot un 
raksturot. Savukārt 1966. gadā 
tiek izdots patriotisku noskaņu, 
vientulības un ētisku strāvoju -
mu caurvītas dzejas krājums 
„Saules puķes”. Abas šīs grāmatas 
atzinīgi novērtēja kritiķi, tomēr 
ikdienas rūpes paņēma daudz 
laika un rakstīšanai atlika vienīgi  
pavaļas brīži.

Kopš 1978. gada rakstnieks 
dzī voja Sārbūrā. 1982. gadā pie 
lasītājiem nonāca bērnības at -
miņu dokumentējums romānā 
„Gandrīz ģenerālis”. Savukārt 
romāns „Lepnā Zemgales bajāru 
cilts” ir agrāk tapušā romāna 
„Kugrēni” jauns variants, kuŗā 
tēloti kādas Zemgales dzimtas 
likteņi vairākās paaudzēs. Izdota 

arī Arnolda Apses dzejoļu izlase 
ar simbolisku nosaukumu „Ma -
nas saknes ir Latvijas zemē” 
(1990). Daļa rakstnieka Arnolda 
Apses literāro darbu, uzmetumu, 
tekstu palikuši manuskriptos, 
tostarp gandrīz pabeigts romāns 
„Zeme, kur cīruļi nedzied”, arī 
„Klosteŗkalna” tulkojums franču 
valodā. Jānis Andrups minējis 
arī romānu „Vēstules” un dzejoļu 
krājumu „Baltijas jūra”. 

Kritiķa Jāņa Andrupa ieskatā 
Arnolds Apse pieder pie tās  pa -
audzes, kas dažkārt dēvēta par 
izklīdināto vai pazudušo paau-
dzi, „jo tās rindas nežēlīgi izreti-
nāja kaŗš un okupācijas varas.”

Šis - 2014. gads ir simtgades 
gads vairākiem latviešu romānu 
autoriem. To vidū Arnolds Apse 
ar savu „Klosteŗkalnu” ieņem 
pa  liekamu vietu. Arī atgādinot, 
ko nozīmē tāda „pagaidu” dzī-
vošana, svešums un ilgas pēc 
(Zemgales) mājām. 

“Putina mērķis bija pārņemt 
Ukrainu savā kontrolē, ko viņš 
arī gandrīz izdarīja, parakstot 
kontraktu ar Janukoviču par 15 
miljardu ASV dolaru piešķirša-
nu. Mums daudzus gadus stāstī-
ja, ka ukraiņi nav īsta nācija, bet 
krievi, tikai runā ar ukraiņu ak  -
centu. Taču ukraiņi parādīja, ka 
ir īsta tauta, un Maidans bija īsta 
ukraiņu nācijas dzimšana. Uk  -
raina ir patstāvīga valsts ar pat-
stāvīgu tautu. Putina plāns ir sa   -
raut Ukrainu gabalos, lai tur 
sāktos pilsoņu kaŗš. (..)

Mans tēvs ir ukrainis, bet mā -
te krieviete. Padomju Savienībā 
tādi kā es bija miljoniem, krievi 
un ukraiņi jau ir ļoti tuvi. Kad 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

Arnolds Apse
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 28 
atrisinājums)

Līmeniski. 5. Stāraste. 7. Pasta-
las. 10. Samaņa. 11. Medaļa. 12. 
Laima. 13. Strauts. 15. Apsaite. 
17. Kreses. 18. Tabaka. 22. Tin -
tene. 25. Uzskats. 27. Sters. 28. 
Arieta. 29. Apmale. 30. Antidots. 
31. Skanstis. 

Stateniski.  1. Atestāts. 2. At  -
balss. 3. Sasmaka. 4. Paraksts. 6. 
Ramata. 8. Atauga. 9. Trieka. 14. 
Upene. 16. Svars. 19. Rievains. 
20. Seters. 21. Statenis. 23. Tepiķi. 
24. Eksakts. 25. Uzsaukt. 26. 
Karats.  

Liepājas mūzeja Kurzemes tautastērpu centrā notiks meistarkla -  
se „Pērkones krekls. Šūšana un rotāšana”. Krekls ir bagātīgi rotāts iz -
vilkuma technikā – izšūti piedurkņu gali, apkakle, aizdares vieta un 
plecu daļa. Pie  krekla valkāja  sudraba un dzintara rotas. Līdz ar 
meistarklasi atklāta  arī izstāde „Tautastērps Pērkonē”, kur eksponēti 
gan Liepājas mūzeja krājuma Pērkones etnografiskā tautastērpa ele-
mentu paraugi, gan mūsdienās darinātie tautastērpa krekli, brunči, 
villaines, rotas, lakati. Izstāde  apskatāma līdz 14. septembrim.

Daugavpilī 7. augustā ar Latvijas Lielās mūzikas balvas nominan-
 ta, Nacionālās operas solista Richarda Mačanovska (basbaritons), LNO 
mūziķu  Mārtiņa Zilberta (klavieres) un Jurija Savkina (vijole) kon-
certu - P.Čaikovska romancēm - Vienības nama koncertzālē sākas 
„Daugavpils mūzikālais augusts 2014”. 8.augustā uzstāsies Latvijas 
Radio bērnu vokālais ansamblis. „Dzeguzīte” un Rīgas mūziķi. 14. 
augustā Daugavpils Novadpētniecības un māk s  las mūzeja pagalmā 
20. gs. pirmās puses džeza zelta melodijas spēlēs Rīgas saksofonu kvartets.

Nurmes ev. lut. baznīcai 9. un 10.augustā tiks svinēta 420. gadskār-
ta. 9.augusta svētbrīdī piedalīsies arī LELBāL archibīskaps Elmārs 
Ernsts Rozītis, prāvests Klāvs Bērziņš no Vācijas. Pēc tam Nurmes pilī 
notiks konference „Evaņģeliski luteriskā Baznīca. Kurzeme. Latvija. Pa -
 saule – laikmetu griežos“. Garīgās mūzikas koncertā piedalīsies Briseles 
latviešu vokālā grupa „Ugunis” (diriģente Vita Timermane-Moore), 
Ventspils vīru koris (Lorija Vuda), Liepājas katoļu pamatskolas zvanu 
ansamblis „Re-Re-Mi-La...” (Ē.Bukants) u. c.

Bauskas Novadpētniecības un mākslas mūzejā līdz 1. septem -  
brim apskatāma glezniecības plēnēra izstāde „Bauskas vasara 2014”      
par godu  Bauskas 405.  gadadienai. 

Bauskas Pilskalna estrādē 9. augustā  notiks Latvijas Alus svētki. Būs 
alus darītavu prezentācijas, siera siešanas un alus uzkodu meis  tar klases, 
bērnu izklaides programma, Latvijas spēka atlētu sacensības, spēles un 
atrakcijas, Mūzikas programmā - Rīgas Danču kluba priekšnesumi. 

Aknīstes pilsētas brīvdienu mājā „Susēja” no 8. līdz 10. augustam  
notiks alternātīvs kamermūzikas festivāls „Sansusī” ar 14 koncertiem 
un divām izrādēm bērniem. 

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 23.augustā rīko  Baltijas ceļa 25. 
gadadienai veltītu velobraucienu pa Latviju. Starts tiks dots pulksten 
9.50 no Igaunijas robežas un pulksten 15.00 no Lietuvas robežas. Finiša 
līnija tiks sasniegta pulksten 20.00 pie Kongresu nama Rīgā.  No Lie  tu-
 vas robežas līdz Rīgai ir 84 km,  un šis ceļa gabals  tiks sadalīts 8 starp -
posmos. No Igaunijas robežas līdz Rīgai ir 176 km,  un ceļš  tiks sada līts 
17 starpposmos. Velobrauciena dalībnieki būs kaŗavīri, zemessargi, 
jaunsargi,  policisti un robežsargi. Varēs piebiedroties interesenti. 

  Latvijā lielākais būvmateriālu lielveikalu tīkla „Depo” (SIA „Depo 
DIY”) apgrozījums pērn bija 151,9 miljoni eiro - 10,3% vairāk nekā 
2012. gadā. Peļņa pieauga par 11,63%.  SIA „Depo DIY” dibināta 2004.
gadā,  100%  tās kapitāldaļu pieder uzņēmumam SIA „DMT Pluss”, 
kuŗa lielākais īpašnieks ir Andris Kozlovskis (25,19%),  kā arī Vera Ma -
  rinkēviča, Artis Kozlovskis un Vineta Atvara (19,94%).  15% daļu pie-
der SIA „Ausekļa ielas nams”, kas uz pusēm pieder Mārai Lielcepu  -      
rei-Gaveikai un „IBS Prudentia” partnerim Ģirtam Rungainim.

Power Machines OJSC ieguvis tiesības piedalīties Latvijas HES re -
 konstrukcijā. Aizvadītā gada nogalē firma tika izraudzīta par Pļaviņu 
HES un nesen arī par Ķeguma HES-2 hidroagregātu atjaunotāju. Abu 
līgumu kopsumma ir 78,05 miljoni eiro. Publiski pieejamā informācija 
liecina, ka konkursos uzvarējušais uzņēmums viss pieder Highstat 
Limited, kas ir Kiprā reģistrēts uzņēmums,  un tā  kontrolpaketes īpaš-
nieks ir Krievijas miljardieris Aleksejs Mordašovs - lielākais Severstaļ 
akcionārs.

Rundāles novada Mazmežotnes muižā notika Zemgales plāno-
šanas reģiona organizētā konference par īpaši aizsargājamo dabas 
territoriju apsaimniekošanas uzlabošanu Zemgalē un Ziemeļlatvijā. 
Konferences dalībnieki īpašu uzmanību veltīja Bauskas, Daugavas iele-
jas, Laukezera un Vilces dabas parkiem.

Cesvainē atjauno pirms 25 gadiem izveidoto ūdenstilpi, kas aiz -
augusi ar ūdensaugiem. Agrāk tā bija  pilsētnieku iecienīta peldēša -
nās vieta. Pašvaldība nolēmusi līdzās ierīkot arī plūdmales volejbola 
laukumu, lai jaunieši varētu aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Jūlija nogalē ar rīta un vakara lidojumiem norisinājās ikgadējais 
gaisa balonu festivāls „Valmieras kauss”. Debesīs virs Valmieras un 
tās apkārtnes  bija aplūkojami  desmit  sacensību dalībnieki.

Valmierā  no 3. līdz 17. augustam notiks  Baltijas Starptautiskā 
va   saras skola. Piedalīsies 56 studenti no 14 valstīm - ne tikai no Balti-
jas, bet arī  no Italijas, Šveices, Uzbekistānas, Meksikas, Nigērijas un 
citām valstīm. Studenti diskutēs par starptautiskā tūrisma un tā norišu 
vadību, kā arī par lauku reģionu un mazo pilsētu attīstības perspektī-
vām globālizētā pasaulē.

Ventspilī no 25. līdz 27. jūlijam  notika XIII Latvijas Amatieŗteāt ŗu 
salidojums. Ventspils pilsētā un novadā tika izrādīti 39 no aizvadīto ga - -
du veiksmīgākajiem Latvijas amatieŗteātŗu iestudējumiem - dažādi  pēc 
žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī pēc izteiksmes līdzekļu izvēles.

Staburaga pagasta pašvaldība godināja selekcionāru Jāni Vasa-
rieti. Viņš ir pagasta dienlīliju dārza ierīkotājs un Staburaga pagasta 
himnas autors. Sirmais vīrs (90 g.) saņēma apbalvojumu “Staburaga 
pagasta Goda pilsonis 2014”. Skanēja sirsnīgi pateicības vārdi, kā arī  
sieviešu koŗa “Daugavas vanadzes” dziedātās dziesmas.

Gulbenes novada pašvaldība 888 trūcīgo personu pabalstiem šo -
gad iztērējusi 200 000 eiro.  Salīdzinājumā ar 2013. gada šo pašu laika 
periodu trūcīgo skaits ir samazinājies par 185 personām. Visvairāk 
šādu personu ir tieši bērnu vidū. 

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 1. Formas tērpa uz -
 šuves. 7. Garšaugs. 10. Kakla  sai-
te. 11. Organisko skābju atvasi-
nā jumi. 12. Nestabils, svārstīgs. 
13. Apdzīvota vieta Apes novadā. 
14. Nekauņas. 15. Augu stumbru 
vidusdaļas. 16. Kokā izcirsti bišu 
mājokļi. 19. Sīka Indijas monē -
ta. 22. Upe Gaujas baseinā. 24. 
Zviedru rakstnieks (1857-1949). 
25. Astaino abinieku  kārtas 
dzim ta; dzīvo Z-Amerikā. 26. 
Vir  tuozs skaņdarbs taustiņin-
stru mentiem. 27. Dabas parādī-
ba. 28. Suņu šķirne. 31. Negaršīga 

vira. 34. Neapstrādājama vieta 
tīruma vidū. 37. Sengrieķu pil-
sēt valsts. 39. Vīrieša vārds (sept.). 
40. Eiropas valsts galvaspilsēta. 
41. Strauja plūsma. 42. Daudz-
gadīgi augi ar gaŗiem, vijīgiem 
stumbriem. 43. Mongolijas nau-
das vienība. 44. Bērni (sar.). 45. 
Latvijas Nacionālā teātŗa aktieris 
(dz. 1951).

Stateniski.  2. Ēkas sienas fak-
tūra, ko veido akmeņi ar rupji 
tēstu virsmu. 3. Brīvs no mikro-
biem. 4. Senas klejotāju ciltis Mel-
  nās jūras ziemeļu piekrastē. 5. 

Valsts galvaspilsēta Rietum afri -
kā. 6. Īpaša plāksne krāsu jauk -
šanai glezniecībā. 7. Sīki grau -
zēji. 8. Tēls T. Dreizera romānā 
„Amerikāņu traģēdija”. 9. Lat -
viešu aktieris (1894-1994). 16. 
Valsts galvaspilsēta Vidusjūras 
krastā. 17. Ostas pilsēta Dānijā. 
18. Operas „Pārdotā līgava” au -
tors. 20. Apdzīvota vieta Rūjie-
nas novadā. 21. Brūna krāsviela 
(pēc Italijas pilsētas nosaukuma). 
22. Starptautiska vienošanās. 23. 
Navigācijas  ierīces. 29. Virsotne 
Krimas kalnu galvenajā grēdā. 
30. Sena vergtuŗu valsts Zie meļ-
afrikā. 32. Ārkārtīgi reta. 33. Ap -
l oki tieši pie kūts sienām. 35. 
Latviešu grafiķis, gleznotājs 
(1911-1940). 36. Latvijas Nacio-
nālā teātŗa aktieris (dz. 1960). 38. 
Stīgu mūzikas instrumentu mei  s -
taru dzimta Italijā. 39. Angļu 
rakstnieks (1866-1946).

Turpinās Latvijas Televīzijas 
ziedojumu ak  cija Likteņdārza iz -
veidei Latvijas 100. dzimšanas die   -
nā. 9. augustā notiks jau sestā 
Latvijas Televīzi jas un „Koknes-
es fonda” organi  zētā ziedoju-
mu ak  cija „Top Lat  vijas Likteņ-
dārzs!”.

Akcijas mērķis ir parādīt Lik-
teņdārzā līdz šim paveikto un 
uzsvērt, cik nozīmīga ir ikviena 
cilvēka iesaiste dārzā vēl plānoto 
darbu īstenošanā. Ikviens tiek ai          -
cināts zvanīt pa ziedojumu tāl   -
ru ni 9000 6381, ar 1,42 eiro 
(ie      priekš 1 lats) ziedojumu at -
bals  t ot ceļa uz Likteņdārzu - 
apmeklē  tāju autostāvvietas – iz -
veidi. Ceļa izveidē tiks izmant -
ots arī Nacio  nālo bruņoto spēku 
dāvinājums – 20. gs. 30. gados Lat-
 vi jas iedzī vo tāju kaŗavīru lau -
kumam ziedotie laukakmeņi, 
tādējādi apliecinot zie dojuma 
tra  diciju pēctecību un nozīmi šo -
 dien. Stāvvietas pro jektu kā zie-
dojumu Likteņ dār  zam izstrādā-
juši AS „Ceļu pro jekts” un SIA 
„Aqua-Brambis”.

Likteņdārzam veltītajā ikgadē -
jā labdarības sarīkojumā - kon -
certā un izsolē - 17. jūnijā Gais mas 
pilī šim mērķim jau tika saziedo-
ti gandrīz 30 000 eiro. 9. augustā 
ar LTV skatītāju un Likteņdārza 
draugu atbalstu šo summu iece-
rēts palielināt līdz 100 000 eiro, 
lai varētu sākt būvniecību.

Atbalstot Likteņdārza tapšanu 
Latvijai 100. dzimšanas dienā, 9. 
augustā LTV1 stundu pirms Pa  -
norāmas būs iespēja noskatīties 
un noklausīties  profesionālā pū -

Piedalīsimies Likteņdārza veidošanā!

 tēju orķestŗa „Rīga” (diriģents 
Mār tiņš Ozoliņš), solistu Kristī-
nes Zadovskas, Daumanta Kal -
niņa un Oskara Petrauska kon-
certu. Savukārt tiešraidē no Lik-
teņdārza piedalīsies LTV kon-
kur sa „Radīti mūzikai” finālisti, 
diriģents Ints Teterovskis ar ap -
vienoto kori, mūziķi Raimonds 
Tiguls, Oskars un Raimonds 
Petrauski, soliste Ieva Sutugova, 
dziedošais aktieris Mārcis Maņ-
ja kovs un citi. Akciju vadīs LTV 
žurnālisti Aija Kinca un Arnis 
Blodons.

Akcijas dienā Likteņdārza am  -
fiteātrī ar Latvijas pašvaldību 
atbalstu tiks turpināta arī Ozolu 
godasardzes izveide, ko aizsāka 
pērn LTV ziedojuma akcijas die-
nā. Ozolus, iemūžinot polītiski 
re    presēto piemiņu, stādīs Babī-
tes, Jelgavas, Rīgas un Vecum nie-
ku pašvaldību pārstāvji. Līdz ar 
to Ozolu godasardzē kopu mā  
būs iestādīti 29 ozoli. LTV pirmā 
ziedojumu akcija „Top Latvijas 

Likteņdārzs!” notika 2009. gadā. 
Akcijās saņemtie līdzekļi devuši 
būtisku ieguldījumu dārza tap-
šanā. 2009. gadā par skatītāju sa   -
ziedoto naudu izbūvēts peri met -
rālais ceļš. 2010. un 2011. ga   dā 
dārza centrālajā daļā - amfiteāt -
rī – pabeigti zemes darbi un 
izbūvēta vidusdaļa. 2012. gadā – 
uzbūvēta pirmā pastāvīgā Lik-
teņ dārza būve – Skatu terase. 
2013. gadā tapis akmeņu krā-
vums „Sirmais saulriets”.

Ikviens ir aicināts piedalīties 
Likteņdārza īstenošanā, gan ie  -
stādot koku, atvedot savu pelēko 
laukakmeni amfiteātrim, gan      
arī ziedojot bruģakmeni ar savu 
vārdu Likteņdārza draugu alejā - 
www.draugiem.lv/liktendarzs, 
piedaloties talkās un piezvanot 
pa ziedojumu tālruni 9000 6381. 
Plašāka informācija – www.
likten   darzs.lv.

VALDA AUZIŅA,
„Kokneses fonda” 
valdes priekšsēde

// Foto: FotoBlog.lv
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Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
un

www.brivalatvija.lv
Rietumeiropas 

latviešu laikrakstu

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

JAUNUMS
“HOW TO INVEST IN CONDOMINIUMS”

– ANDRIS VIRSNIEKS,
IZDOTA LATVIEŠU VALODĀ!

WWW.JUMUVA.LV

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

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

PĒRK

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

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

Rīgā iznākušas Leonarda Inkina grāmatas

„Neizmantoto iespēju laiks” pirmās divas daļas.

Pirmā daļa „Kritiens” stāsta par autora personiskajiem 
piedzīvojumiem, saistot tos ar pagājušā gadsimta

20. gadu beigu vēsturiskajiem notikumiem.
Grāmatā daudz atklātības un paškritikas.

Otrā daļā „Meklējumos” pausts orģināls viedoklis par
dažādām organizācijām un norisēm Latvijā.

Grāmatā daudz kritisku atzinumu un vērtējumu.
Autors ir notikumu līdzdalībnieks un pauž savu viedokli.

Grāmatas var pasūtināt internetā – www.butlatvietim.lv
Pasta adrese: Leonards Inkins

k,70, Garkalne
Rīgas rajons,

LV–2137
Latvija

Tālr.: 29247998

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.

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.
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S A R Ī K O J U M I

Vīrs, Tēvs un Vectēvs pēkšņi aizsaukts no mums

DZINTARS MENKE
Dzimis 1937. gada 26. maijā Rīgā,

miris 2014. gada 22. jūlijā Newton, NH

Dziļās sērās
SIEVA BAIBA

DĒLS MARTINS UN SIEVA HEATHER
MAZDĒLS ANDREW 

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Mana visumīļā
Dzintru draudzenīte

ELITA GOBIŅA
aizgājusi 
mūžībā
2014

Mūžībā aizgājusi

BIRUTA BĪBELNIEKS
Dzimusi 1922. gada 27. martā Priekulē, Latvijā,

mirusi 2014. gada 29. jūnijā Ņujorkā

Līdzjutība
Brīvās Latvijas un Laika izdevēji un redakcija 

izsaka visdziļāko līdzjutību mūsu uzticamajam 
draugam un autoram Harijam Valdmanim, 

dzīvesbiedri pavadot mūžībā.

Sērās
DAGA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS, IEVA, ALEKSANDRS, TRACY, IAN ROZĒNS

Sāpes izcietusi,
mūžībā aizgāja mana mīļā sieva

MIRDZA VALDMANIS,
dzimusi SIRMAIS

Dzimusi 1922. gada 15. augustā Jaungulbenē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 4. jūlijā Oslo, Norvēģijā

Dziļās sērās, bet gaišā atmiņā viņu paturēs
HARIJS AR ĢIMENI NORVĒĢIJĀ

RADI AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ
Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs...

Tumšzaļā efeju ēnā
Vējš pakaŗ kokli un klus.
Gājējam čukst: bija nemiers,
Atpūta nu būs. Lai dus.
(Fricis Bārda)

Vai tiešām cilvēkam ir jāno-
mirst, lai patiesi izjustu viņa vēr-
tību? Un tas notiek pat ar ļoti 
tuviem cilvēkiem. Mūža beigās ir 
cilvēki, kuŗu dzīves loks tā sa -
šaurinās, ka vienīgās raizes ir 
tikai pašam par sevi. Bet ir tādi, 
kam  neizsīkst rosmes un rūpes 
par citiem. Tiem it kā pietrūkst 
laika novecot. Tāda bija mana 
māsīca Dzidra. Viņas dzīves 
stāsts ir līdzīgs daudziem, kuŗus 
Otrais pasaules kaŗš  padzina no 
savas zemes. Bērnu dienas Tau-
renē un Skujenē, kur viņas tēvs 
bija pagasta sekretārs. Tad bēgļu 
laiki. Latvijas atstāšana  ar tvai-
koni „Donava” no Rīgas uz Go -
tenhāfenu. Dachavas bēgļu no -
metne. Kaŗa beigas, kad vienā 
istabā dzīvoja septiņpadsmit ģi  -
menes locekļi. Vācijas nometņu 
laiki Neuotingā, Erlangenā un 

PIETRŪKA LAIKA NOVECOT
Atceroties Dzidru RumbuIVARS GALIŅŠ

Eslingenā. Šķirti sākuma gadi 
Ame rikā. Kopējie gadi Bostonā. 
Slēpošana un ziemas prieki Frye-
burgā. Dzidra slēpošanu pasāka 
tikai mūža vidus posmā, un sā -
kums bija grūts. Gandrīz katrreiz, 
kad bija uzvilkta kalnā, nokrita, 
un cēlāji dabūja celtni apturēt. 
Kāds bija viņai sacījis: „Lēdija, 
vai jums nederētu ieturēt gaŗāku 
kafijas pārtraukumu?” Reiz slē-
po jot bija nogāzusi (pēc domino 
principa) visus astoņus kursa 
biedrus un arī pašu instruktoru. 
Bet viņa nepadevās un vē  lāk 
slēpošanu iemācīja ne tikai mūsu 
meitām vien. Bērniem pa  tika 
Dzidra, un tie daudz lab prā tāk 
izvēlējās laiku pavadīt ar viņu 
nekā ar saviem vecākiem. Pēc 
skolas beigšanas Dzidra strādāja 
par laboratorijas techniķi Joslin 
pētniecības laboratorijā. Tajā laikā 

tika runāts, ka Bostonā un tās 
apkārtnē ir 64 augstākās mācību 
iestādes un tikpat daudz slim-
nīcu. Daudz latviešu bija atraduši 
darbu slimnīcu laboratorijās, un 
viņiem bija laba slava. Ja darba 
devēji dabūja zināt, ka pieteicies  
latvietis, tad teikuši, lai tikai rīt 
braucot uz darbu. Kad vadošais 
Dzidras ārsts-pētnieks dabūja 
jaunu pētniecības projektu Kali-
fornijā, tad pierunāja viņu  braukt 
līdzi par laboratorijas vadītāju, 
sedzot viņai visus ar pārcelšanos 
saistītos izdevumus. Pēc desmit 
gadiem Kalifornijas galvas pil sē-
tas Sakramento apkaimē Dzidra ar 
savu „motorizēto māju” at  grie-
zās Austrumu krastā. Par dzī vo-
jamo māju pārvērta savu slēpo-
šanas kabīni Fryeburgā, Mainas 
pavalstī. 

Pensijas gados Dzidrai  atklājās 

daiļamatniecības  talants .Tie bija 
dekorātīvi puķu un dabā sastopa-
mo stādu un augu sakārtojumi. 
Viņas klienti bija gan viesnīcas 
un restorāni, gan privātpersonas. 
Viņa rēgulāri piedalījās tuvāko 
štatu daiļamatniecības skatēs un 
izstādēs. Pieprasījums bija tik 
liels, ka viņa nespēja visu izpildīt. 
Dzidra nespēja arī atteikt, tāpēc 
nolēma uzņēmumu izbeigt. 

Dzidras lielā mīlestība jau no 
bērnības laikiem bija dzīvnieki. 
Kad Skujenē vista bija izperējusi 
pīlēnus, tie par savu māti iz  rau-
dzīja Dzidru un viņai visur seko-
ja. Spēlējot paslēpes,  viņu bija 
viegli atrast, jo kur bija pīlēni, tur 
bija Dzidra. Visa mūža gaŗumā 
Dzidrai vienmēr atradās kāds 
kopjams zvēriņš vai putns. To 
izmantoja arī vietējā veterinārā 
klīnika, piedāvājot viņai dzīv-

niekus izmitināšanai. Kad 2005. 
gada 29. augustā viesuļvētra Kat-
rīna izpostīja Amerikas Meksikas 
līča piekrastes pilsētas, Dzidra 
pieteicās palīdzēt. No Jaunor leā-
nas viņai atveda vairākus suņus 
un kaķus, arī divus papagaiļus. 
Par tiem viņa rūpējās līdz mūža 
pēdējām dienām, gādājot labāko 
pārtiku un medicīnisko aprūpi.  
Naudas viņai nebija žēl, un tur 
aizgāja prāva daļa no ģimenes 
vērā ņemamiem līdzekļiem. 
Dzidra samaksāja arī izdevumus 
par dzīvnieku sūtīšanu atpakaļ 
uz Jaunorleānu. Kad šīs rindas 
sasniegs lasītājus, dzīvnieku ceļš 
būs galā, un galā arī mans stāsts 
par cilvēku, kam nepietrūka mī -
lestības, bet pietrūka nedaudz 
mūža dienu līdz 85. dzimšanas 
dienai.             

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta.  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). 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 

val. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
17. augustā 11:00 kapusvētki 
Glenwood kapos un 12:00 Mont-
rose kapos. 24. augustā dievk. 
ar Sv.vakarēdienu, sekos pus-
gada informācijas sapulce. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie-
no tās draudzes dievnamā. Bap-
tistu dr. dievk. notiek svētdie-
nās 14:30. 

3. augustā dievk. ar dievg.. 
10. augustā 11:00 Kapusvētki 
Riverside kapsētā. 17. augustā 
dievk. draudzes nama Zaļajā 
zālē. 24. augustā 11:00 Kapu 
svētki Sunset kapsētā. 31. au -
gustā dievk. nenotiks.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -

ters burg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds Zie-
donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.: 570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net 

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

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

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

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr ziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org Mā -
cī tāja atvaļinājums no 29. jū -
lija līdz 29. augustam. 17. au -
gustā 11:00 Tērvetē Otavas un 
Montrealas draudžu kopīgs 
dievk. un pikniks. 6. septembrī 
11:00 Avokas kapusvētki. 7. sep-
tembrī 11:00 Tērvetē dievk. 

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 Kapusvētku 
kopējais dievk. ar Trimdas drau-
dzi Ģetzemanes kapsētā. Kalpo 
mācītājs Dr. Jānis Keggi, dr. 
sekretāre Zigrida Kručkova, 
tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. 3. au -
gustā dievk. 10. augustā angļu 
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecāmāte

LIESMA KRAUTMANIS
Dzimusi 1929. gada 24. martā Gulbenē, Latvijā,

mirusi 2014. gada 9. jūnijā Kalamazū, MI

Mūžībā aizgājis mīļais

PAULIS DUKS
Dzimis 1933. gada 29. maijā Rīgā,

miris 2014. gada 10. jūnijā Buffalo Grove, IL

Mūžībā aizgājis mans mīļais brālis

ARTURS EDUARDS GERHARDS
Dzimis 1926. gada 17. jūnijā Gulbenē,

miris 2014. gada 16. jūlijā Floridā

Par viņu sēro
MODRIS UN MĒTRA KRAUTMANIS, AGRIS UN MARIANNE KRAUTMANIS

MAZBĒRNI ANDRA, LARA , KRISTINA, LIA, ĒRIKS UN RADI ASV UN LATVIJĀ

Dziļā mīlestībā sēro
sieva INTA

māsa LĪVIJA RUTKOWSKI ar ģimeni
brāļa sieva JANICE DUKS ar ģimeni

radi LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs 
MĀSA INTA

Sēro
MEITA SOLVEIGA WOYCHUK

RADI TORONTO UN RIETUMU KANADĀ (ARĀJU, GERTNERU UN ROŽU ĢIMENES)
ASV UN LATVIJĀ

KRISTĪGO DRAUDŽU BRĀĻI UN MĀSAS
DRAUGI KANĀDĀ, ASV, BRAZILIJĀ, LATVIJĀ UN CITUR

DEBESU KRASTĀ GAIDĪJA:
BRĀLIS PĒTERIS (m. 1945. g.), DVĪŅU BRĀLIS ANDREJS (m. 2001. g.),
BRĀLIS KĀRLIS (m. 2001. g.),
MĀSA LIDIJA (m. 2003. g.), MĀSA MĀRĪTE (m. 2009. g.)

Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam 
Mateja ev. 28-20

Krājiet klusu gaismu
Savai dvēselei
(Kārlis Skalbe)

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

JĀNIS (DŽO) IMENICKIS
Dzimis 1924. gada 4. septembrī Rīgā,

miris 2014. gada 25. aprīlī Pitsburgā, PA

JĀNIS ARĀJS
Dzimis 1920. gada 5. martā Turlavas pagastā, Latvijā,

miris 2014. gada 20. jūlijā Toronto, Kanadā

Viņu mīlestībā piemin
PITTSBURGAS DRAUDZE

10. septembrī 19:00 Latviešu 
centrā valdes sēde. 11. septem-
brī 13:00 Latviešu centrā pen-
sionāru saiets. 14. septembrī 
15:00 dievk. 21. septembrī 15:00 
Mont Royal kapsētā kapusvētki.

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

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

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

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. augustā 9:30 Leikvudā kapu 
svētki Woodlawn kapsētā. 24. au -
gustā 13:30 Īstbransvikā dievk. 
ar dievg. 31. augustā dievk. ne -
notiek. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-mail: latvianlutheranchurch@
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, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, 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: jlegzdins@san.rr.com.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 3.augustā „Mežotnes” 
atklāšanas dievk. Šeltonā. Dievk. 
Sietlā nenotiek. 10. augustā 
Kapusvētki Evergreen Washelli 
kapsētā. Pēc dievk. Dāmu ko -
miteja aicina uz kopējām pus-
dienām Latviešu namā ($10). 
Lūdzu pieteikties pie Intas 
Wiest, tālr.: 425-678-8774. 17. 
un 24. augustā dievk. nenotiek. 
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). 17. augustā 14:00 
dievk., dz. grāmatas. Prāv. O. 
Snie dze, asistē diakone L. Snie-
dze-Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 

ev. lut. dr.: ziemas mēnešos 
dievk. notiek Mūsu Pestītāja 
(Our Savior) bazn. (301 – 58th 
Street S, St. Petersburg, FL 
33707), Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Uzma-
nību – vasarā dievk. notiks 
Biedrības namā 11:00! 3. au -
gustā Bībeles stunda. 10. au -
gustā Bībeles stunda. 17. au -
gustā dievk. 24. augustā Bībeles 
stunda. 7. septembrī Bībeles 
stunda. 14. septembrī dievk.. 
21. septembrī Bībeles stunda. 
5. oktobrī Pļaujas svētku svēt-
brīdis. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo -
tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Ka  ļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk., vasaras mēnešos 
dievk. 10:00. Kafijas galds. Grā-
matu galds.

Paziņojums. Draudzes mācī-
tāja Anita no 19. jūlija līdz 2. 
augustam būs nometnes mācī-
tāja Katskiļos. Viņas prombūtnē 
par steidzīgiem mācītāja pakal-
pojumiem lūdzam sazināties ar 
pērminderi Dagniju Ķilpi, tālr.: 
410-730-5797).

3. augustā Sv. vakarēdiena 
dievk. 10. augustā dievk. 17. 
augustā 10:00 kapusvētku 
dievk. Rock Creek kapsētā. Dievk. 
Rokvillē nenotiek. 24. augustā 
dievk. ar Sv. vakarēdienu un 
Iesvēti. Pie kafijas galda jūlija 
un augusta jubilāru sveikšana. 
31. augustā dievk. 7. septembrī 
9:15 latviešu skolas 1. diena; 
11:00 jaunā mācību gada at  klā-
šanas dievk.. Septembrī atzī mē-
sim Luterāņu imigrācijas un 
bēgļu aprūpes (LIRS) 75 gadu 
jubileju, kā arī uzņemsim LELBA 
Laju kursus (23.-28.sept.). Prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. 
baznīcā: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.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, Oak-
land).

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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Gata Čakša zelta 
šķēps 

ASV, Jūdžinā, risinājās Pasaules 
junioru (U-20) meistarsacīkstes 
vieglatlētikā. 

Vislabāko rezultātu no Latvijas 
jaunajiem sportistiem sasniedza 
Gatis Čakšs. Viņš turpināja mū -
su šķēpmetēju tradiciju, ieprie-
cināt sporta draugus ar teica-
miem rezultātiem šajā grūtajā 
disciplīnā. Līdz šim Latvijas šķēp-
metēji Pasaules junioru meistar-
sacīkstēs bija izcīnījuši piecas 
medaļas, bet šī ir pirmā stiprā 
dzimuma konkurencē. Kvalifi kā-
cijā Čakšs šķēpu aizmeta 68,38 m, 
kas bija septītais rezultāts. Or  ga-
nizātoru noteikto kvalifikācijas 
normu – 72 metrus sasniedza 
tikai pirmās vietas ieguvējs – 
Moldovas vieglatlēts Andrians 
Mardare – 74,46 m. Pārējos fināla 
dalībniekus noteica sasniegto 
rezultātu secībā. Gatis uzvaru 
izcīnīja pēdējā – sestajā mēģi nā-
jumā, turklāt sasniedza arī per-
sonisko rekordu – 74,04 m. Līdz 
tam viņš ar 70,89 m tālu raidī-
jumu bija ceturtajā vietā. Tuvāko 
sekotāju un sacensību galveno 
favorītu slovēni Matiju Mucharu 
Čakšs apsteidza vairāk nekā par 
vienu metru. Čakša sasniegtais 
rezultāts šogad ir piektais labā-
kais sasniegums pasaulē junioru 
konkurencē.

Pēc uzvaras Gatis stāstīja, ka 
pirms sacensībām aizmidzis tikai 
ap četriem naktī, jo bijis pārāk 
karsts. Par teicamam rezultātu 
viņš domājis:  „Joprojām nespēju 
noticēt uzvarai! Tomēr pēc pie-
ciem neveiksmīgiem metieniem 
es zināju, ka man ir iespēja 
izpildīt vienu ļoti labu. Domāju, 
ka varēju šķēpu aizmest vēl tālāk. 
Tagad esmu ļoti laimīgs, arī mans 
treneris un ģimene ir sajūsmā.” 

Gatis Čakšs

Edžus Treimanis

Sandra Grosberga

Roberts Akmens

Līdz šim pēdējo medaļu Lat-
vijai U-20 Pasaules meistar sa-
cīkstēs bija izcīnījusi Līna Mūze 
šķēpa mešanā 2010. gadā Monk-
t onā, Kanadā, kur viņa kļuva par 
sudraba laureāti. Līdzšinējās 14 ju -
nioru meistarsacīkstēs Latvijas 
vieglatlētu rēķinā ir trīs zelta, pie cas 
sudraba un viena bronzas medaļa.

Diemžēl cerības neattaisnoja 
iepriekšējo Pasaules meistar sa-
cīkšu medaļniece Anete Kociņa. 
Viņa ar pieticīgu sniegumu 32 da -
lībnieku konkurencē  ierindojās 
22. vietā. Pirmajā metienā Anete 
raidīja šķēpu 46,04 m tālumā, nā -
kamajā mēģinājumā rezultātu 
uzlaboja līdz 47,17 metriem, tre-
šajā piegājienā aizmeta šķēpu 
47,86 m, nekvalificējoties finā-
lam. Šajā sezonā Kociņa metusi 
šķēpu 55,56 m tālu.

Gunta Latiševa-Čudare 400 m 
skrējienā pārvarēja priekšsacīkšu 
kārtu un iekļuva pusfinālā, kur 
izcīnīja ceturto vietu – 54,23. Tas 
tomēr bija par maz, lai iekļūtu 
finālā. Kopvērtējumā Latiševa-
Čudare ierindojās 13. vietā. 

Kvalifikācijā Alberts Blajs par 
nepilnām 14 sekundēm uzlaboja 
savu personisko rekordu 3000 m 
šķēršļu skrējienā – 8:52,47 un 
iekļuva finālā, kur palika pēdējā 
vietā 15 skrējēju konferencē.

Andrejs Samburs 6 kg lodi aiz-
grūda 17,24 m un 26 dalīb nieku 
konkurencē ierindojās 21. vietā. 
Neveiksmīgs bija arī Elzas Annas 
Noriņas starts trīssoļlēkšanā – ar 
rezultātu 12,39 m viņa starp 31 
sāncensēm palika 28. vietā. 

BMX braucējiem 
augstākā –

ceturtā vieta
Roterdamā risinājās Pasaules 

meistarsacīkstes BMX riteņ-
braukšanā. Pirms pamatsacen sī-
bām notika sacensības Time – trial 
jeb solo brauciens, kuŗā uzvarēja 
Austrālijas sportists Sems Vilo-
bijs. Labākais no Latvijas brau-
cējiem bija Māris Štrombergs, 
izcīnot piekto vietu.

Pamatsacensībās labākajiem 
Latvijas BMX riteņbraucējiem 
neizdevās izcīnīt medaļas. Fināls 
izvērtās drāmatisks ar masu kri-
tienu, kas ietekmēja vairākus 
brau cējus. Edžus Treimanis fi  nā lā 
finišēja ceturtais un palika soli 
aiz pjedestāla. Divkārtējais olim-
piskais čempions Štrombergs 
bija tuvu iekļūšanai finālā, jo 
pusfinālā brauca otrajā pozicijā. 
Taču divritenim plīsa priekšējā 
riepa, viņš krita un nefinišēja.

Richards Veide izstājās astot daļ-
finālā, bet Klāvs Lisovskis netika 
tālāk par pirmo priekšsacīkšu 
kārtu. Junioru konkurencē Kris-
tens Krīgers aizkļuva līdz finā-
lam, kur astoņu dalībnieku kon-
kurencē nefinišēja. Viņam pie -
šķīra astoto vietu. Pēteris Kalniņš 
izstājās pirmajā priekšsacīkšu 
kārtā.

Kanadietis 
Dārlingtons – 

divkārtējs čempions 
Grīziņkalnā

Grīziņkalna skeitparkā ar ie -
spaidīgiem bumbas triecieniem 
grozā no augšas norisinājās 
starp tautiskais Sprite Slam Dunk 
konkurss. Otro gadu pēc kārtas 
triumfēja un 1500 eiro lielu  nau-
das balvu ieguva kanadietis 
Džastins Dārlingtons jeb Jus Fly.

Šogad konkursā startēja astoņi 
dalībnieki, starp kuŗiem bija 
pasaules labākie meistari bum-
bas triekšanā no augšas, tostarp 
arī latvietis Kristaps Dārgais. 

Konkurss aizritēja trīs kārtās, kur 
pusfinālā cīnījās seši dalībnieki, 
bet līdz finālam tika četri spē-
cīgākie. Dankeru sniegumu vēr-
tēja žūrija – basketbola ko  men-
tētājs Edgars Buļs, viens no bas-
ketbola kluba „VEF Rīga” dibi nā-
tājiem Valdis Valters, basketbo-
lists, autobiografiskās grāmatas 
„Āmen” varonis Kaspars Kam-
bala, Ghetto Games galvenais 
mākslinieks Vladislavs Lakše un 
Latvijas basketbola izlases kan-
didāts Žanis Peiners. 

Džastins Dārlingtons lēcienā pāri 2,15 m gaŗajam VEF Rīga bas-
ketbolistam Anžejam Pasečņikam

Finālā ar 128 punktiem pār-
liecinoši triumfēja Džastins Dār-
lingtons. atstājot aiz sevis šī gada 
Francijas Quai 54 slam dunk 
turnīra uzvarētāju poli Rafalu 
Lipinski ar 102 punktiem un 
Dmitriju Krivenko (Smoove) no 
Ukrainas. Latvijas labākais pār-
stāvis Kristaps Dārgais ierindojās 
ceturtajā vietā ar 55 punktiem.

Mairis Briedis uzvar 
pārliecinoši

Latvijas labākais bokseris 
Mairis Briedis Rīgā, Ķīpsalā,  
starptautiskā boksa turnīrā 
“Čempionu nakts” ar technisko 
nokautu pārspēja ugandieti 
Džoiju Vegasu.

Visu cīņu Latvijas bokserim 
bija stabils  pārsvars, bet sestajā 
raundā Briedis “aizsūtīja” pretin-
ieku nokdaunā. Vegass gan spēja 
turpināt spēkošanos. Pēc asto-
ņiem raundiem tiesnešu vērtē-
jums bija vienbalsīgs par labu 
Briedim, bet devītā raunda vidū 
duelis tika apturēts, uzvaru pie -
šķiŗot Briedim. Ar šo panākumu 
Mairis Briedis ieguva Pasaules 
Boksa padomes (WBC) Baltijas 
čempiona jostu.

Lūgs valdības
atbalstu 2015. gada 

Eiropas meistar-
sacīkšu rīkošanai 

Latvijā
Latvijas Basketbola savienības 

(LBS) prezidenta Valža Voina 
ieskatā  iespēja 2015. gadā Latvijā 
rīkot Eiropas meistarsacīkšu 

grupas turnīru ir nevis problēma, 
bet izdevība. ‘’Kopš 2007. gada 
astoņos gados esam sarīkojuši 
astoņas Eiropas meistarsacīkstes 
un Pasaules U-19 meistarsa cīk-
stes. Šajā laikā FIBA amatperso-
nas novērtējušas Latvijā pieeja-
mās infrastruktūras kvalitāti un 
rīkotāju profesionālitāti, savu-
kārt turnīru norisē iesaistītās 
pašvaldības bijušas apmierinātas 
ar basketbola pozitīvo ietekmi uz 
saimniecisko dzīvi un sporta 
propagandu. Viens no LBS mēr-

ķiem ir bijis izcīnīt Latvijai tie-
sības organizēt visaugstākā lī -
meņa basketbola turnīru – Pa -
saules un Eiropas meistarsa cīk stes 
vīriešu komandām,’’ sacīja Voins.

Nacionālās sporta padomes 
sēdes darba kārtībā pēc LBS 
lūguma iekļauts arī jautājums 
par 2015. gada Eiropas meistar-
sacīkšu grupas turnīra sarīkoša-
nu Latvijā.

***
Latvijas Nacionālā sporta pa -

dome (LNSP) atbalstījusi Latvijas 
Basketbola savienības (LBS) vēl-
mi 2015. gadā Latvijā sarīkot 
Eiropas meistarsacīkšu grupas 
turnīru, ja tam kvalificēsies arī 
mūsu valstsvienība. 

Sudraba airi
Latvijas smaiļotājs Roberts 

Akmens izcīnīja sudraba godal-
gu Ungārijā pasaules junioru 
meistarsacīkstēs 200 m distancē.

Akmens A finālā 200 m dis-

tanci veica 35,682 sekundēs, tikai 
par astoņām sekundes tūks toš-
daļām piekāpjoties jaunkro nē-
tajam pasaules čempionam un -
gāram Bencam Nādasam.

***
Airētāja Elza Gulbe Pasaules 

meistarsacīkstēs (U-23) Italijā 
vieninieču laivu klasē izcīnīja 
augsto piekto vietu. No goda 
pjedestāla Gulbi šķīra 9,670 se -
kundes. Vietu finālā Gulbe ie -
priekš nopelnīja ar uzvaru pus-
finālā. Pērn U-23 Pasaules meis -
tarsacīkstēs Austrijā Gulbe izcī-
nīja bronzas medaļu, šogad jūnija 
sākumā Serbijā ieguva 12. vietu 
Eiropas meistarsacīkstēs.

Orientēšanās
sports

Pasaules junioru meistarsa-
cīkstēs orientēšanās sportā Bul-
gārijas pilsētā Samokovā sprinta 
sacensībās no Latvijas pārstāvjiem 
labāko rezultātu sasniedza Līga 
Valdmane, izcīnot 43. vietu. Tas 
ir ceturtais visu laiku labākais 
rezultāts juniorēm sprintā.

Vīriešu konkurencē labākais 
rezultāts izdevās Rūdolfam Zēr-
nim, kas izcīnīja 51. vietu.

Toties gaŗajā distancē ieprie-
cināja Cēsu orientieriste Sandra 
Grosberga, izcīnot 22. vietu. Tas 
ir piektais visu laiku labākais 
rezultāts Pasaules meistarsa cīk-
stēs junioriem.

Arī Līga Valdmane ierindojās 
starp labākajām 40 sportistiem – 
38. vieta. No puišiem labākais 
rezultāts izdevās Alvim Reinso-
nam – 68.vieta.

Vidējā distancē Rūdolfs Zērnis 
ierindojās astotajā, Līga Vald-
mane – 16. vietā.  

Netika uz
augstāku grupu

Eiropas meistarsacīkstēs ba s-
ketbolā U-18 meitenēm Rumā-
nijā Latvijas vienība no sākuma 
cīnījās veiksmīgi, bet nobeigumā 
neizdevās grupā izcīnīt trešo 
vietu, lai no B līgas tiktu uz aug-
stāku grupu. Tika sasniegts pus-
fināls, un atlikušajās divās spēlēs 
vajadzēja gūt vienu uzvaru. Taču 
nepaveicās. Mūsu jaunās basket-
bolistes zaudēja gan ungārietēm – 
57:84, gan arī pēdējā spēlē Iz -
raēlas līdzaudzēm – 64:71, pa -
liekot grupā ceturtajā vietā. 

***
Latvijas U-18 izlases basket-

bolisti Eiropas meistarsacīkstēs 
Turcijā pirmajā posmā  ar 55:72 
zaudēja Italijas līdzaudžiem, ar 
72:68 spraigā galotnē pieveica 
Po  lijas vienību, ar 63:52  pārspēja 
Beļģijas izlasi. Otrā posma pir-
ma jā spēlē mūsu puiši  fantastiskā 
cīņā ar 78:76 (9:24, 20:20, 23:17, 
26:15) pieveica Lietuvu, beidza-
mās piecāsarpus minūtēs atspē-
lējot 17 punktu deficitu.

***
Latvijas vīriešu basketbola iz -

lase piektajā pārbaudes spēlē 
pirms 2015. gada Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīra sest -
dien Kauņā piekāpās Lie tuvas 
valstsvienībai – 74:93

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


