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Par ārvalstu tautiešu ieguldījumu
Tēvzemes tautsaimniecībā

Otrais Pasaules latviešu eko-
nomikas un innovāciju fo -
rums, kas 9. un 10. jūlijā no -
risinājās Rīgā, pulcēja vairāk 
nekā 200 dalībnieku no 17 val-
stīm. Kā liecina Latvijas Uni-
versitātes pētnieku aptaujas 
dati, katrs ceturtais no ārvalstīs 
mītošajiem tautiešiem ir iein te-
resēts dibināt savu uzņēmumu 
Latvijā vai ieinteresēt savu 
darba devēju veidot ekono mis-
kās saites ar Latviju. 

Kā to praktiski izdarīt? Tas 

bija viens no foruma galvena-
jiem jautājumiem. Eksperti at -
zinuši, ka Latvija ir laba vieta 
uzņēmējdarbībai – gudri cilvē -
ki, pieņemamas uzturēšanās  iz -
 maksas un vienkārša birokra-
tiskā sistēma, lai, piemēram, 
re  ģistrētu uzņēmumu. Taču, kā 
sacīja LR Goda konsuls Čikagā 
Roberts Blumbergs, kuŗš ļoti 
aktīvi piedalījās arī Pirmā fo -
ruma darbā, „ir ļoti svarīgi, lai 
Latvijas valdība būtu tieši iein-
teresēta investīciju vides sakār-
tošanā, kā arī būtu gatava vei -
dot sinerģiju ar pieredzējušiem 
uzņēmējiem no ārvalstīm”. 

Vairāk lasiet mūsu laikraksta 
nākamajā numurā. 

Red.

Izskanējuši XI Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar dzīvesbiedri Ivetu 
Vējoni noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa // FOTO: I. Urtāns

Atklāšanas koncertā 11. Novembŗa krastmalā // FOTO: I. Urtāns
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Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

NOTIEK KAUT KAS NEPARASTS...
Ar smīnu par ASV augstākās tiesas lēmumu

Pagājušā gadsimteņa piec des-
mitajos gados, kad ar savām 
kuslajām angļu valodas zināša-

Gan Latvijas presē, gan mūsu 
pašu Laikā parādās intervijas un 
raksti par un pret Āfrikas bēgļu 
uzņemšanu Latvijā. Mani kā lat-
vieti, kuŗš no pēckaŗa bēgļu no -
metnēm nonāca ASV, uztrauc 
bieži dzirdamais arguments gan 
no vēsturniekiem Latvijā, gan arī 
no maniem līdzgaitniekiem, ka 
mums ir jābūt līdzjutīgiem, jo 
Rietumvalstis mūs arī esot uz  ņē-
mušas.

Neviena valsts pēckaŗa bēgļus 
no Austrumeiropas neuzņēma 
tikai žēlastības pēc, bet gan tāpēc, 
ka viņi meklēja darba spēku. An -
glija, Kanada un Austrālija mek-
lēja vīriešus spēka gados darbam 
ogļu raktuvēs, lauksaimniecībā 
un meža darbos. 1949. gadā ASV 

izdeva likumu par apmēram 290 
tūksošu Austrumeiropas bēgļu 
uzņemšanu, bet ar specifiskiem 
nosacījumiem. Katram preten-
dentam un viņa ģimenei bija 
jādabū galvojums no kāda ASV 
iedzīvotāja vai organizācijas. Pro-
cess sākās ar lūgumrakstu un fo -
tografijām, apliecinājumu par 
darba pieredzi un izglītības ap -
rakstu potenciālam galvotājam, 
kuŗš tad izsūtīja galvojumu, ka 
iebraucējiem tiks dots darbs un 
mājoklis vismaz uz vienu gadu. 
Sekoja veselības un drošības pār-
baudes. Daži tika noraidīti vese-
lības dēļ, piemēram, ja kādam 
bija lipīga slimība. Manam tē  vam, 
Atbrīvošanas kaŗa invalidam, ti -
ka pieprasīts papildu galvojums. 

Daudzi latvieši nonāca ASV 
dienvidos kokvilnas plantācijās, 
citi kļuva par sētniekiem daudz-
dzīvokļu mājās, neskatoties uz 
savu profesiju un izglītību, bet 
neviens nekļuva par slogu ASV 
pašvaldībām. 

Pēc kaŗa Apvienotās Nācijas 
izkārtoja bēgļu izmitināšanu tā 
sauktajās DP nometnēs. Paceļas 
jautājums, ko tagad dara Ap  vie-
notās Nācijas? Jo šie bēgļi jau nav 
tikai Eiropas rūpes, bet gan visas 
pasaules!

Kā Latvija spēs pārskolot šos 
cilvēkus pilnīgi jaunā vidē un 
bez Eiropas kultūras un vides 
zināšanām un saprašanas? 

JĀNIS ŠĶINĶIS, ASV

nām bija jāmācās Amerikas 
vēsture un jālasa Konstitūcija, 
kur katru trešo vārdu bija jā -

meklē vārdnīcā, tomēr radās po -
zitīvs iespaids par Amerikas lē -
mējvaru, izpildvaru un tiesību 
līdzsvaru. Tagad, pēc vairāk 
nekā pussimt Amerikā nodzī-
votajiem gadiem, viss tik rožaini 
neizskatās un redzami arī ērk-
šķi. Varētu salīdzināt Ameri kas 
Konstitūciju ar Bībeli, kur, labi 
meklējot, allaž var atrast savam 
mērķim atbilstošu vārdu vai tei-
kumu. Lai cik neparasts, likums 
paliek likums. Patīk vai nepatīk, 
viena dzimuma laulības tagad ir 
spēkā. Pirmais, ko mēģināju 
darīt, domās atcerēties savus 
jaunības draugus. Lai cik tuvi 
un labi bija mani draugi, neva-
rēju atrast nevienu, ar ko būtu 
vēlējies precēties. Tas pats jāsaka 
par vēlākā laika draugiem. Dau-
 dziem nu jau ir par vēlu vaicāt 
viņu domas. Te man jā  atzīstas, ka 
pirmos gadus Ame rikā gulēju 
vienā gultā ar tēva māsīcas dēlu 
Ilmāru. Mūsu as  toņu  galvu ģi  me-
 nei gultas vietas bija ierobežotas, 
un mans brālis Pēteris pa nakti 
pārāk spārdījās. Abi bijām piln-
gadīgi. Kad vēlāk pēc kāzām 
Ilmāra sievu Irēni kaitināju, ka 
ar viņas vīru esmu gulējis kopā 
ilgāk nekā viņa, Irēne pasmējās 
un parādīja man gaŗu degunu. 
Par vienas kārtas pāŗiem nebūtu 
ko iebilst. Nopietnāks ir jautā-
jums par ģimeni. No vienas 
kār tas pāŗa nekāda ģimene 
tomēr ne  sanāk. Vienu priekš-
rocību varu saskatīt jauno pāŗa 
dzīvē. Nebūs domstarpības par 
klozetpoda vāku. Skatoties tele-
vīzijas raidī jumus, saprotu, ka, 
par jauno likumu visvairāk 
prie cājas vi  dējās un vecākās pa -
audzes pie  derīgie. Ļoti maz re -
dzami jau nieši. Šķiet, ieguvēji 
būs juristi, jo šķiršanās un man-
tojumu tie sību prāvas prasīs jau-
nus spēkus. Mazumā neies arī 
bērnu adop tēšana. Cerams, ne 
tirgošanās, kā vergu laikos. 

Bet mainās jau gan tie likumi. 
1952. gadā no Sietlas pie Klusā 
okeana braucu „daiļmeitiņas lū   -
koties” uz Milledžvillu Džor-
džijas štatā ar „Pelēko suni” 
(Greyhound), kas toreiz bija 
lētākais satiksmes līdzeklis. Pār-
sēžoties Jaunmeksikā, mani lū -
dza atstāt aizmugures sēdekli, 
jo likums to paredz citiem.
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Jaunieši tiekas ar Kultūras ministri Daci Melbārdi

DAGNIJA GRĪNFELDE

SANITA ŠŪMANE,
ALAs Kultūras fonda vadītāja

ALA programma darbojas!

ALAs Kultūras fondam projektu pieteikumi 
iesniedzami līdz 2015. gada 31. jūlijam

8. jūlijā kultūras ministre 
Dace Melbārde tikās ar 15 
jauniešiem no ASV un Ka   na-
das, kuŗi vasaras praksi strā-
dājaLatvijas kultūras un iz  glī-
tības iestādēs. Vasaras prak ses 
programmu financē Ameri-
kas Latviešu apvienība (ALA), 
un tā tiek īstenota sadarbībā 
ar Latvijas Republikas Kul-
tūras ministriju.

Kultūras ministre Dace Mel-
bārde: „Uz kultūras pamata lat-
viešu nācija veidojās un nesa 
ideju par Latvijas valsti. Nacio-
nālajai kultūrai vienmēr ir bi -
jusi un būs liela nozīme Latvijas 
izveidē un pastāvēšanā. Paldies 
tiem, kas mācās latviešu valodu, 
vēsturi, tradicijas – tas ir man-
tojums, ko ir svarīgi saņemt no 
saviem senčiem, lai būtu emo-
cionāla vēlme to nodot tālāk.” 

ALA atbalstītās programmas 
mērķis ir veicināt ASV dzimušo 
Latvijas izcelsmes jauniešu lat-
visko piederību un saites ar 
senču dzimto zemi, kā arī no -
drošināt iespēju gūt profesio-
nālu un sadzīves pieredzi Lat-
vijā. No maija līdz augustam 16 
jaunieši no ASV un Kanadas 
vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
piedalās vasaras prakses darbā 
Latvijas kultūras un izglītības 
iestādēs – Latvijas Okupācijas 
mūzejā, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, Dekoratīvās mākslas 

un dizaina mūzejā, Izstāžu zālē 
„Arsenāls”, Latvijas Nacionālajā 
archīvā, Latvijas Etnografiskajā 
brīvdabas mūzejā, Latvijas Kul-
tūras akadēmijā, Nacionālajā 
kino centrā un Mūzejā un 
pētniecības centrā „Latvieši 
pasaulē”.

Kā jaunieši norādījuši savās 
pieteikuma anketās, viņu gal-
venā motivācija dalībai prakses 
darbā Latvijā ir latviešu valodas 
prasmju stiprināšana un profe-
sionālās pieredzes gūšana. Tik-
šanās laikā jaunieši uzsvēra, cik 
necerēti dažāda veida prasmes 
un zināšanas jau paspējuši sa -
ņemt gan no darba procesa, gan 
kollēgām iestādē. Prakse ir 
nodrošinājusi iespēju jaunie-
šiem gūt reālu priekšstatu par 
Latvijas ikdienas dzīvi, kā arī 
stiprinājusi izpratni par Latvijas 
kultūru, īpaši vēsturi. Šī piere-
dze arī likusi vēl vairāk novēr-
tēt savu vecāku un vecvecāku 
ieguldījumu latviskās identi-
tātes kopšanā. 

Kultūras ministrija ir saņē-
musi pozitīvas atsauksmes no 
prakses vadītājiem, kuŗi novēr-
tējuši jauniešu degsmi un pa -
tieso ieinteresētību iesaistīties 
darbā. Tikšanās laikā Kultūras 
ministrijas pārstāvji ar jaunie-
šiem savstarpēji vienojās par 
sadarbības turpināšanu, gata-
vojoties Latvijas simtgadei un 

plānojot drīzu praktikantu tik-
šanos ar Latvijas Republikas 
simt gades jauniešu rīcības ko -
miteju.

Programma paredz, ka jau -
nie tim savā izraudzītajā prakses 
vietā sešu līdz astoņu nedēļu 

ALA ir financiāli atbalstījusi 
šādas vasaras prakses jau vai-
rākus gadus, iepriekšējos gados 
piedaloties ne vairāk kā trīs 
jauniešiem gadā. Pateicoties iz  -
vērstajai sadarbībai ar Kultūras 
ministriju un pēckaŗa laikā ASV 

pieckāršot.  
1951. gadā dibinātā ALA ir 

Amerikas latviešu organizāciju 
centrālā apvienība, kas pārstāv 
un vieno ap 90 000 latviešu visā 
Amerikā. Pie ALA pieder vairāk 
nekā 140 dažādas latviešu orga-

laikā jānostrādā vismaz 150 stun -
das. Jaunieši saņem ALA ap -
maksātu stipendiju ceļa un uz -
turēšanās izdevumu segšanai.

nonākušā Elmāra Freiberga 
atstātajam testamenta novēlē-
jumam, šogad ir bijusi iespēja 
programmas dalībnieku skaitu 

nizācijas – biedrības, baznīcas 
un kultūras organizācijas – un 
gandrīz 5000 biedru no visām 
ASV pavalstīm.

ALAs Kultūras fonda valdes 
vārdā sirsnīgi pateicamies orga-
nizācijām, draudzēm un katram 
individuālajam ziedotājam par 
devīgo financiālo atbalstu ALAs 
Kultūras fonda darbam. 2014. ga -
dā jūs atkal atsaucāties un ar 
saviem dāsnajiem ziedojumiem 
latviešu kultūras atbalstam ra  dī-
jāt augsni jauniem, sparīgi plaukt 
gribošiem projektiem. Jūsu zie-
dojumi deva iespēju ALAs 
Kultūras fondam 2014. gadā 
piešķirt $24 460 astoņiem 
kvalitātīviem un daudzpu sī-
giem projektiem. Paldies jums, 
kuŗi devāt iespēju projektu va -
dītājiem īstenot savas ieceres, 
un paldies jums, projektu vadī-
tāji, par uzņēmību un darbu pie 
interesantajiem projektiem!

ALAs Kultūras fonds darbo-
jas Amerikas Latviešu apvie nī-
bas paspārnē kopš 1951. gada. 
ALAs Kultūras fonda prezidijā 
ir ALAs Kultūras fonda priekš-
sēdis (priekšsēde), ko ievēl 
ALAs kongresa delegāti, un 
viņa (viņas) vietnieki. 2014. ga  dā 
tie bija: Latviešu institūta va -
dītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs 
Izglītības nozares vadītāja An -
dra Zommere, ALAs Kultūras 
nozares vadītāja Līga Ejups un 
ALAs KF padomniece Sarma 
Muižniece Liepiņa.

Seko ALAs Kultūras fonda 
2014. ga  da financējuma piešķī-
rumi un projektu sīkāks apraksts.

Radošā stipendija skaņ dar-
bam La pierre se tait, la pierre 
parle (Akmens klusē, akmens 
stāsta). Lielas formas skaņdarbs 
(ap 25 min.) 3 instrumentiem: 
klavierēm, vibrafonam, vio  lon-
čello, darbā iekļautas mūzikālās 
kollāžas no A. Okolo-Kulaka 
instrumentālās mūzikas. Veltī-
jums Jānim un Minjonai Kļa-
viņiem, caur mūziku izstāstot 
skulptores akmens stāstus, kad 
tie no klusētājiem pārvēršas par 
vēstītājiem… Iesniedza: kom-
ponists Pauls Dambis. (Stipen-
dijai līdzekļi paredzēti no A. 
Okolo-Kulaka fonda nogul dī-
juma augļiem). ($2100.)

The Glass Mountain: A story 
about Latvia, the Latvian Na  -
tional Library and Rainis. 
Grā   matā iecerēts apkopot lat -
viešu tautai nozīmīgu Raiņa 
darbu, iekļaujot Latvijas vēstu-
res un kultūras aspektu, vienlai-
kus izskaidrojot Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas, Gaismas pils,  
simbolisko nozīmi. Grāmatu ie -
cerēts izdot 2015. gadā angļu 
va  lodā, noderīga katram latvie-
tim un tūristam Latvijā. Projekta 
vad. Vilis Inde. ($5000.-)

Daugavpils Universitātes 
Jau niešu interešu izglītības 
skolas Humanitārā akadēmija 
jauniešiem (HAJ) studiju pro-
grammas „Latvijas jaunatnes 
intelekts Latvijas nākotnei“ 
2014./2015. gada apmācības 
nodrošināšana. Semināri jau-

niešiem par plašajām izglītības un 
darba iespējām Latvijā. Pro  jekta 
vad. Dr. Maija Burima. ($800.)

Atbalsts avīzes „Mazpulks“ 
izdošanai. Avīze iznāk vairākas 
reizes gadā, atspoguļojot Maz-
pulku darbību Latvijā. Tiek iz -
platīta Latvijā, arī ASV dzīvojo-
šajiem mazpulku labvēļiem. Pro -
jekta vad.: Agr. Arvīds Bļod-
nieks. ($700.-)

G50 Dokumentālfilma: „Kas 
ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗ-
ezers!“ Filmā tiks apkopotas 
Latviešu centra Gaŗezers esošās 
saimes, kā arī absolventu inter-
vijas, archīvu materiāli, uz  svēr-
tas aktuālitātes, notikumi, parā-
dot, ko Gaŗezers nozīmē lat-
viešu sabiedrībai. Projektu ie -
sniedza Latviešu centrs Gaŗ-
ezers, projekta vadītāja Māra 
Pelēce. ($3000.-)

Grāmata „Dārlinga līkloči“. 
Autore grāmatā stāsta par savu, 
trimdas latvieša dzīvi, atspo gu-
ļojot darbību dažādās latviešu 
organizācijās ASV un par pār-
cel   šanos uz dzīvi atpakaļ dzim-
tenē pēc Latvijas brīvības atgū-

šanas. Projekta vad. Astrīda 
Jansons. ($1500.-)

„Trimda Dimd“ 2. posms 
(montāža). Īsfilmas par mūzi-
kas tapšanu trimdā, tās lomu 
ASV dzīvojošo latviešu sabied-
rībā, iekļaujot intervijas, archīv-
materialus, tādējādi saglabājot 
un nododot nākamajām paau-
dzēm ieskatu par trimdas mū -
zikas vienreizību. Projektu ie -
sniedza Māra Pelēce un Mārtiņš 
Sīmanis. ($2300.-)

Viskonsinas „veclatviešu“ 
stāsts internetā interaktīvā 
formātā. Izglītojoši interaktīva 
spēle internetā ar vēsturisku 
ieskatu, iejūtoties latviešu iece-
ļotāja lomā. Iesniedza LaPa mū -
zejs, projekta vad. Antra Cel-
miņa. ($1760.-) 

 
Pasaules latviešu mākslas 

centra (PLMC) darbība un kol -
lekcijas izveide Cēsīs. Latvijā. 
(PLMC ir PLMS filiāles or -
ganizācija – Latvijas nodib-
nājums, Latvijā.) Latviešu māk-
slas darbu apzināšana, atlase, 
nogāde uz Latviju. Projekta vad.: 

Lelde Kalmīte. ($ 3800.-)
Dokumentālā filma „A to B 

Rollerski“. Filmas pamatā stāsts 
par sportista, biatlonista, Rai -
monda Dombrovska gribas spē-
ku un neatlaidību. Projektu ies-
niedz: „Look at Riga“, projekta 
vad. Arnis Aspers. ($ 1000.-)

Dokumentālā filma „Baltic 
University (Hamburg 1946-
1949)“. Uz vēsturiskiem noti-
kumiem balstīta filma par Bal-
tiešu Universitātes darbību 
bēgļu laikā Vācijā, atspoguļojot 
baltiešu mērķtiecību un neat-
laidību, lai pat juku laikos rastu 
iespēju izglītoties. Projekta vad. 
M. Phil. Helga Merits. ($ 4600.)

 
ALAs Kultūras fonda 2015. 

gada projektu līdzekļu pie -
prasījuma veidlapa atrodama 
ALAs mājaslapā: www.alausa.
org un veidlapu var lūgt atsūtīt 
arī pa parasto pastu. Jauni 
projekti jāpiesaka līdz 2015. 
gada 31. jūlijam. 

Paldies visiem KF atbalstī tā-
jiem un KF valdei par sadar bību!
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„Mēs visi esam Gaŗezers!”
Gaŗezera 50 darbības gadu svētku atklāšanas sarīkojums Graša paviljonā

Ar skaistu, saules un putnu 
dziesmām pārpilnu rītu 3. jūlijā 
sākās Latviešu centra Gaŗezers 
50 gadu darbības svētku diena 
Graša paviljonā, kuŗu svinību 
rīkotāji bija rezervējuši lietus 
mākoņu pulcēšanās gadījumam.  

Ļaudīm vēl labā atmiņā no 
iepriekšējā vakara bija palikusi 
uguņošana Dūņu ezera debesīs.  
Pēc kino dokumentālistes Māras 

Pelēces triju gadu neatlaidīgā 
darba, Dzintaru territorijā uz 
diviem ekrāniem vienlaicīgi tika 
izrādīta video filma par Gaŗezera 
vēsturi un tagadni. Gaŗezers svi-
nēja savu 50 gadu pastāvēšanas 
jubileju ! 

Arī pēc uguņošanas vēl ilgi 
nerimās apkārtējo ļaužu rosība 
un čala, jo tik lielam skatītāju pū -
lim siltās vasaras nakts iespaidā 

vēl negribējās atstāt Dzintarus. 
Bija radusies vēlēšanās vēl maz -
liet uzkavēties, vērojot Gaŗezera 
klaidā neskaitāmas motorlaivu 
ugunis, braucēji arī bija skatīju-
šies Māras Pelēces dokumentālo 
fil mu uz viena pret Gaŗezeru pa -
vērstā ekrāna. Ideja atrisinājās 
vienkārši un ātri, kā to bija plā-
nojuši vakara organizātori. Sākās 
savstarpēja sadziedāšanās, un pā  ri 

Gaŗezeram aizviļņoja visiem zi  nā-
  mās un tautā iecienītas melodijas.

Nākamā rītā ar Latvijas himnu 
iesākās svinīgais akts Graša pa -
viljonā. Visi klātesošie vienojās 
kopējam svētbrīdim, kuŗu notu-
rēja prāv. Gunārs Lazdiņš. Gaŗ-
ezera prezidents Imants Ejups  
uzrunai aicināja Latvijas vēst-
nieku ASV Andri Razānu. Viņš 
sirsnīgi apsveica Latviešu centru 
Gaŗezers tā pastāvēšanas 50 ga -
dos un sveica visus Gaŗezera dar-
 biniekus un palīgus šajā jubilejā.

Latvijas vēstnieks ASV uzru-
nāja klātesošos: „Kā liecina lielais 
latviešu apmeklētāju skaits svēt-
ku laikā, Gaŗezers tiešām ir visas 
latviešu sabiedrības īpašums. Es 
jums visiem izsaku lielu paldies 
par latvisko devumu Latvijas val-
stij un personiskā gara stipri nā-
šanu. 4. jūlijs un 18. novembris ir 
mūsu abu valstu idejiski iden-
tiski svētki. Tautieši, patvēruma 
meklētāji pēc Otrā pasaules kaŗa, 
atrada ASV savas mājas, rodot 
iespēju pasargāt un stiprināt 18. 
novembŗa Latvijas ideju. Tāpēc 
šodien, suminot šī lieliskā Lat-
viešu centra pastāvēšanas 50. ga -
dadienu, mums ir jāatceras ASV 
un Latvijas valstiskuma dibinā-
šanas brīžus. Savos pastāvēšanas 
gados Gaŗezers ir izveidojies par 
atzītu mācību, sabiedriskās aktī-
vitātes, latviskās audzināšanas, 
kultūras un sporta centru. Pirms 
gada pirmo reizi iegriezos Gaŗ-
ezerā. No tā, ko es redzēju un 
iepazinu, man bija vēlēšanās at -
griezties šeit vēl un vēl. 

Īpašs paldies ir labo darbu 
Gaŗezera trīs mūzeju vadītājām 
un arī šo mūzeju atbalstītājiem. 
No savas puses gribu uzsvērt to, 
ka, Latvijas Valstij kļūstot arvien 
spēcīgākai un pārliecinātākai, ir 
neizbēgama latviešu pārvie toša-
nās no vai uz Latviju. Pagaidām, 
diemžēl, vairāk gan no Latvijas. 
Bet tas tā nebūs mūžīgi. Tāpēc 
man ir gandarījums, ka pēdējo 
gadu laikā ir palielinājies Latvijas 
praktiskais atbalsts dažādām lat-
viešu sabiedriskās dzīves aktīvī-
tātēm ārzemēs. Tai skaitā ir iz -
veidota stabila situācija Gaŗezera 
vasaras vidusskolai, palīdzot šeit 
ierasties un strādāt Latvijas sko-
lotājiem, atbalsts šīm svinībām 
Gaŗezerā, atbalsts Latvijas mū  zi ķu 
koncertiem ASV, kā arī atbalsts 
tiks sniegts rudenī notiekošajiem 
Rie  tumkrasta latviešu Dziesmu 
svētkiem. Domāju, ka šī abpusējā 
atbalstīšana nostiprināsies un 
paplašināsies. 

Pēc divi ar pusi gadiem ieiesim 
Latvijas Valsts pastāvēšanas sim-
tajā gadā. Tas būs brīdis, kad su -
minām valsti, ko radījuši mūsu 
senči un kuŗu šodien veidojam 
mēs paši. Mēs visi kopā.  Tāpēc 
mūsu valsts simtgade ir liels noti-
kums latviešiem, liela iespēja ra -
dīt tik nepieciešamo garīgo pa -
cēlumu Latvijā un lieliska iespēja 
par Latviju un latviešiem stāstīt 
daudzās pasaules zemēs. Tai skai tā, 
ASV. Aicinu vareno Gaŗezera 
saimi iesaistīties Latvijas simtga-
des svinēšanā un simtgades sarī-
kojumu īstenošanā! Gan šeit, ASV, 
gan arī Latvijā, svētkus kopā 
plānojot un svinot, iegūsim mēs, 
iegūs mūsu bērni, iegūs mūsu 
Latvija. Un visu beidzot: nostip-

rināsies ciešākas attiecības starp 
ASV un Latviju. Vēlreiz, no sirds 
sveicu Latviešu centru Gaŗezers 
lielajā jubilejā un novēlu Gaŗ eze-
ram palikt par vietu, kur latvieši 
atgriežas vēl un vēl!  Paldies!”  

Ar dzejoļu deklamācijām par 
Gaŗezeru uzstājās GVV ceturtās 
klases audzēkņi. Tad vārdu atkal 
ņēma Gaŗezera prezidents: „Sir-
snīgi sveicu jūs Gaŗezera pastā-
vēšanas 50. gadadienā! Svētku 
dienas norisēs jums pašiem ir 
dota izvēle baudīt visu, ko Gaŗ-
ezera vide spēj piedāvāt – no 
Dziesmu lejas līdz Atbalsīm, no 
Brīvdabas dievnamam līdz spor-
ta laukumiem, no GVV līdz In -
drāniem. Visi kopā nosvinēsim 
sapņa īstenošanu. Paldies visiem, 
kuŗi esat atbraukuši kopā no -
svinēt šo nozīmīgo vasaru. „Kas 
ir Gaŗezers? Jūs esat Gaŗezers!””

Vārds tika dots Kārlim Vizulim, 
kuŗš ir bijušais Gaŗezera prezi-
dents un pārstāv organizāciju 
“Gaŗezera draugi”, arī DV ASV 
priekšniekam Andrim Kursietim 
un Kalamazū DV apvienības 
priekšniekam Zigfrīdam Jirgenam.

Uz skatuves tika aicināts GVV 
jauniešu ansamblis, lai skanīgi 
nodziedātu tautasdziesmu. Ar ap -
lausiem klātesošie uzņēma jaun-
ievēlētās  LELBĀL archibīskapes 
Laumas Zušēvicas uzrunu. Viņa 
uzsvēra, ka vienīgi ar Dieva vār-
diem ir izskaidrojamas tās pozi-
tīvās pārmaiņas, kuŗas notikušas 
Gaŗezerā pēdējos 50 gados. Viņa 
apliecināja, ka ar prieka un pie -
nākuma apziņu, ar savu piede-
rību Latvijai radīsies turpinājums 
arī nākamajās jauniešu paaudzēs 
ieaudzināt cēlus mērķus. 

Atsaucoties uz Gaŗezera un 
ALAs, gan arī ALJAs kopīgiem 
mērķiem – stiprināt latvietību 
ša  jā zemē, ALAs priekšsēdis Pē -
teris Blumbergs un ALJAs pār-
stāve Inga Purmale aicināja arī 
turpmāk jo cieši sadarboties un 
stiprināt latviešu izglītību, kul-
tūru un sportu šajā zemē. Lai vēl 
daudzus gadus nākotnes darbā 
visi varētu teikt: “ Mēs visi esam 
Gaŗezers!”

GVV direktore Sandra Kronī-
te-Sīpola savā uzrunā klāteso-
šajiem atgādināja, ka Gaŗezera 
vasaras vidusskola, ar pateicību 
Dievam, atzīmē savu noteicošo 
vietu Gaŗezera jau 50 gadu ilg-
stošajā vēsturē. Vairāk ne kā 25 
ga  dus, ar skatu uz Latviju, viss Gaŗ-
 ezers un arī skola ieslēdza savās 
sirdīs ilgas būt brīvai Latvijai. 
Mēs dziedājām “Zeme, zeme, kas 
tā zeme, ja tev īstas brīves nav...” 
Un tas tā, līdz uzausa ilgi gaidītais 
brīves rīts. Gaŗezera saimē ie  kļā-
vās skolotāji, audzinātāji, skolēni 
un citi darbinieki no Latvijas. Un 
tas tā, līdz šai dienai. Dievam un 
Latvijai! Vārdi, kuŗos viss ir pa -
teikts. Turpināsim šo iesākto dar  -
bu un strādāsim, kā teikts Gaŗ-
ezera devīzē, vēl ilgus gadus!

Tika nolasīti apsveikumi arī no 
Latvijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa un bijušās prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas, kā arī 
no ASV Kongresa pārstāvja Mi -
čiganā Freda Aptona (Fred Upton).

Ar skanīgu tautasdziesmu 
beidzās svinīgā jubilejas atklāša-
na par godu Gaŗezera darbības 
50 gadu pastāvēšanai.

Filmas autore Māra Pelēce kopā ar Ēriku Kīnu (pa labi) un viņas tuvākais  palīgs Cory (pa kreisi)
// FOTO: Vilis Trops

Dzied GVV 4. klases skolēnu vokālais ansamblis // FOTO: Vilis Trops

Visu Dzintaru territoriju piepildīja vairāk nekā tūkstotis  Māras Pelēces filmas skatītāju // FOTO: Vilis Trops
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„Mēs visi esam Gaŗezers!”
Gaŗezera svētku lieluzvedums Dziesmu lejā

Gaŗezera Dziesmu leja kopš 
pagājušā gada ir pārdēvēta par 
Roberta Zuikas estrādi, meitenes 
koncerta laikā koŗu ielokā uznesa 
apliecinājumu par šīs lejas no -
sauk šanu diriģenta Roberta Zui -
kas vārdā. 

Gaŗezera svētku uzvedums 5. jū -
lija novakarē sākās ar dažāda ve -
cuma personu uznākšanu skatī-
tāju priekšā un skaļu apliecinā-

deja” un sevišķi izteiksmīgajā 
“Meitas puišus dancināja” ar izri-
tinātām jostām uzstājās vairākas 
deju kopas.  

Nodaļā “Ģimene” koŗa un tau-
tas ansambļa uzstāšanās reizē 
dzirdējām tautasdziesmas “Ziedi, 
ziedi, rudzu vārpa” un “Neba lie-
tas lieli dēli”, kā arī redzējām tau -
tasdejas “Žīgu”,”Ai, ai, ciema mei-
tas” un “Pērkoņdanci”, kuŗš nebūt 

landes, Kalamazū jauktos  korus 
Andreja Berkolda, Monikas Dauk-
stes, Ingrīdas Jennings un Juŗa 
Ķeniņa vadībā.

Uzvedumā piedalījās arī deju 
kopas – Čikāgas “Dzelmieši” Lin  -
das un Erika Zušēvicu vadībā, 
Gaŗezera “Dzintarnieki” Ingrīdas 
un Juŗa Velkmes vadībā, India-
napoles “Jautrais Pāris” Ivetas 
Asones vadībā, Milvoku “Metie-

niņš” Intas Veldres vadībā, To -
ronto “Daugaviņa” Selgas Apses va -
dībā, Krišjāņa Barona Latviešu 
skolas “Uguntiņa” un GVV dejotāji.

Bez pieminētajiem bija vēl daudz 
jo daudz brīvprātīgi darbojošos 
personu, bez kuŗiem šis lielais 
darbs nebūtu  iedomājams. Kon-
 certam beidzoties, laukuma malā 
tika iedegts milzu ugunskurs.  
Atvadām vēl pēdējā fotografē-

šanās, un tad palēnām tika at -
brīvots laukums, lai varētu sākties 
dejas. Vispirms skatuvi “iesildīja” 
mūzikas ansamblis “Bob and the 
Latvians”,  līdz to pilnīgi pārņēma 
mūziķu grupa “Pērkons” no Lat-
vijas, kuŗa ar Latvijas Kultūras 
ministrijas dotāciju viesojās Gaŗ-
ezerā tieši uz šīm svinībām. Ska-
tītāju un dalībnieku līksmošana 
turpinājās vēl ilgi.

jumu: “Man ir 50 gadu!”, un tas 
turpinājās ar bērnu uznākšanu vi -
ņiem piemērotas mūzikas pava -
dījumā dziesmu un deju laukumā. 
Tad skanēja tautasdziesmas “Saim-
nieks brauc uz mežu” un “Juku, 
juku, sīki putni” ar bērnu iesais tī-
šanos jautrā dejā “Dadzītis”, kuŗu 
nomainīja Ernesta Brusubārža II 
diriģētā “Bēdu manu, lielu bēdu” 
Valtera Kaminska apdarē. Visa 
darbība uz laukuma bija veltīta 
bērnu dienu bezrūpīgam atspo-
guļojumam.

Sākot ar “Vidusskolas laikiem”, 
koris, kas bija izvietojies visapkārt 
laukumam, dziedāja J. Ķēniņa 
“Ro  žu vainadziņu” un, Mārai Vār-
pai diriģējot, slaveno un Gaŗezerā 
iemīļoto Mārtiņa Brauna dzies mu 
“Saule, Pērkons, Daugava”. Ro -
berta Zuikas piemiņai vīru koris 
dziedāja Bruno Skultes „Aijā” di  ri -
ģentes Monikas Daukstes va  dī bā. 
Diriģējot Aijai Vinterei-Brugman, 
soliste Indra Brusubārde kopā ar 
jaukto kori nodziedāja Zigmara 
Liepiņa “Svētī debesīs šo zemi”. 
Ar trim dejām sadaļā “Draudzība” 
“Nerātni ciema suņi”, ”Lauci nie ku 

nav svešs GVV audzēkņiem.  
Kon certa nobeigumā ansambļa 
“Idvasa” un Armanda Birkena ko -
pējā dziedājumā dzirdējām Al -
berta Legzdiņa “Sirdsezeru”. De -
jotāji, apvienotais koris un tautas 
mūzikas ansamblis vienoti atska-
ņoja “Ģērbies, Saule, sidrabota” 
diriģenta Paula Berkolda vadībā. 
Un visbeidzot – Jāzepa Vītola 
“Gaismas pils”, ko dziedāja ap -
vienotais koris Ernesta Brusu-
bārža III vadībā, kas vairāk nekā 
2000 skatītāju klātbūtnē izska-
nēja ļoti pacilāti. 

Uzveduma vadītājs bija Pauls 
Berkolds, dalību ņēma vēl dau -
dzas atbildīgas personas, kuŗām 
koncertā bija uzticēti visdažādā-
kie pienākumi. Uzvedumā pie -
dalījās Brusubārdas – “Dzim te-
nes” jauktais koris abu Ernestu 
Brusubāržu vadībā, Čikāgas vīru 
koris diriģentes Māras Vārpas va -
dībā, Indiānas latviešu bied rības 
koris diriģentes Aijas Vin teres-
Brugman vadībā un Mineapoles 
St. Paul’s ev. lut. draudzes koris 
Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā. 
Un neaizmirsīsim arī GVV, Klīv-

Deju laukumā uznāk ņiprie jaunākā gadugājuma gaŗezerieši // FOTO: Vilis Trops Vairāk nekā divi tūkstoši skatītāju bija pucējušies Roberta Zuikas 
estrādē uz Gaŗezera jubilejas koncertu // FOTO: Vilis Trops

“Svētki ir izdevušies godam !” saka visi čaklie darba darītāji grupā. Uz redzēšanos Gaŗezerā!
// FOTO: Vilis Trops

Diriģenta Roberta Zuikas nopelnus apliecinošo zīmi drīzumā uzstādīs koncertu norises vietā
// FOTO: Vilis Trops

Indianapoles sieviešu ansamblim “Idvasa” un solistam  Armandam 
Birkenam skanēja lieliski // FOTO: Vilis Trops
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Daukšu tagadējā saimniece Madlēna Bratkus

Vai pa šo logu pasaulē raudzījusies nākamā dzejniece?

DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE

Vasaras ceļš mani aizveda uz 
vēsturisku vietu Jelgavas novada 
kultūras kartē. Kāds šodien ir 
“Saulainais stūrītis” – Aspazijas 
bērnības mājas “Daukšas” Zaļe-
nieku pagastā? Tur viesojos 
maija beigās, bet ceļu pie lasī-
tāja domas atrod tagad. 

Pavisam vējaini un saulaini 
te, Zemgalē, es sajūtos, ieslīdot 
rapšu laukā līdzi vēja brāzmai, 
kas dzelteno puķi viļņo un loka, 
liekot laukam viļņoties kā jūrai. 
Horizonts atvērts uz visām pu -
sēm, tikai saule, ripojot debesu 
jumā kā Jāņu siera ritulis, rāda 
savu pirmsjāņu gaŗo taku debe-
su jumā, kad krēslu var gaidīt 

tikai desmitos vakarā.
Cik daudz tādā gaŗas gaismas 

cēliena dienā var paveikt! 
„Tikko kvieši viļņojās vējā, tas 
vēsta par to, ka labība briest,” 
stāsta man māju saimniece 
Madlēna Bratkus. Tāda sidra-
baina gaisma pārskrēja pār 
lauku, liecinot par vārpu aug-
šanu un briešanu, acīs sariesās 
asaras no tā mirkļa skaistuma.

Tepat pie pirtiņas ir tas lauks. 
Pagalma galā, kur puķu dobē 
magones koši saskan ar sārto 
Madlēnas jaku. Saimniece ir 
saulainas enerģijas pilna, atvē-
lot man laiku un stāstot par 
savām sajūtām, dzīvojot Aspa-

Saulainais stūrītis 
zijas mājās. “Kad māju no  pir-
kām, mēs zinājām, ka nebūsim 
vieni, te dzīvojot”, tā par dzej-
nieces Aspazijas klātbūtnes sa -
jūtu māju dzīves ritmā un aurā 
saka saimniece. 

Sarkanā ķieģeļu māja cienīgi 
sēd pagalma vidū un glabā savu 
svēto stāstu par mazo meiteni, 
kas te uzauga un kuŗa savai 
bērnības mājvietai vēlāk dzejā 
deva visgaišāko un vissiltākās 
mīlestības izjusto nosaukumu 
“Saulainais stūrītis”. Sirdī 
plaukst saviļņojums kā rapšu 
lauks – te, no manas mīļās 
Zemgales māla zemes karalis-
tes, debesu plašā kupola ap -

svētīta, izauga manas tautas 
dižākā dzejniece – Aspazija.

Elza Rozenberga, esi sveici-
nāta šodien savās tēva mājas!

“Es esmu Zemgales meita,” tā 
Aspazija saka pati par sevi, kad 
mūža nogalē, radiofonā ieru-
nājot atmiņas, kavējās bērnības 
zemē.       

actiņas,” saka Madlēna.
Ciemošanās “Daukšās” ir pa -

kavēšanās mājas otrajā stāvā, 
kur Aspazijas klātbūtne vairāk 
jaušama priekšmetu, mēbeļu un 
it kā nejauši pavērtas kumodes 
atvilktnes izšūdināto un izrak-
stīto špicaino balto apģērbu 
sievišķīgajā esamībā.

Lielisks atradums nonāk 
manās rokās “Daukšu” mājās. 
Pirms 20 gadiem Bostonā no -
risinājās Aspazijas jubilejas 
svinības. Šī dzejas uzveduma 
scenāriju Madlēnai Bratkus,  
viesojoties “Daukšās”, uzdāvi-
nājusi Bostonas latviete Ilze 
Raudsepa, kuŗa toreiz veidoja 
sarīkojumu Amerikas latviešu 
sabiedrībā. Fotografijā atpa zīs-
tu sevi – toreiz uz skatuves ieju-
tos Aspazijas jaunības tēlā un 
runāju dzeju.

„Daukšu” māju saimniece, 
dzīvespriecīgā un enerģiskā 
Madlēna Bratkus vada ne tikai 
saimniecību, bet ir choreografe 
un vada Jelgavas bērnu un 
jauniešu tautasdeju ansambli 
“Jundēns”. Madlēna ar saviem 
dejotājiem pošas uz Skolēnu 
dziesmu svētkiem Rīgā. Cho-
reografes sapnis ir kopā ar 
režisori Elīnu Apsīti izveidot 
koncertuzvedumu, iedzīvinot 
Aspazijas bērnu dzeju un dzies-
mas „Daukšu” pagalmā, lai ie -
skandinātu dzejnieces bērnības 
zemi –viņas Saulaino stūrīti. 

„Kāpēc tev liekas svarīgi, lai 
bērni ieraudzītu Aspazijas acīm 
tverto pasauli?” vaicāju Mad-
lēnai. „Svarīgi ir parādīt bēr-
niem pasaules skaistumu, to, ka 
puķe ir dzīva, ka margrietiņai ir 
ne tikai ziedlapiņas, bet arī 

Blakus vairāk  nekā 80 hektāru 
kopjamai zemei Zemgales vidū 
ir maza daļa no lauku vides 
reālitātes neskartas, dzejniecei 
vēsturiski pietuvinātas situācijas, 
tā ir šī Aspazijas istaba.

Pēc paviesošanās “Daukšās” 
mani urda domas un sauc pēc 
nepieciešamības pēc mūzejiski 
pamatīgāk iekārtotas dzejnieces 
bērnības vietas.

Nāk septembrī dzejas dienas. 
Kāpēc Jelgavā nesarīkot As -
pazijas dzejas lasīšanas Labda-
rības maratonu, kuŗā dzeja pie -
saistītu sabiedrības uzmanību 
un iespējamo labvēļu atbalstu, 
lai Aspazijas Saulaino stūrīti 
veidotu par pilnasinīgāku 
ekspozīciju!..

Kāpēc nevarētu izveidot vie -
nu daiļu vaska lelli – meitenīti 
– mazo Elzu bērnībā? Tas va -
rētu būt “Daukšu” māju jau-
nieguvums, kad Zemgales bēr-
ni, braucot skolas ekskursijā, te 
sastaptos ar Aspaziju bērnībā! 
Pasaules iespaidi atveŗ acis un 
izjūtas uz skaisto, un tad tas 
pārdzimst vārdos, dzejā, un no 
bērna var izaugt ne tikai pie-
audzis cilvēks, bet arī Dzej-
nieks.

Aspazijai pašai, es domāju, 
patiktu ideja par lelli viņas 
saulainajā stūrītī “Daukšās”.

Serijā Laika grāmata
nākusi klajā mākslinieka

ULŽA ZEMZAŖA
astotā prozas grāmata

"Nupat bija rīts".
Skaistā, krāsainā valodā rakstītas 
apceres un vērojumi par dzīvi, dabu, 
cilvēkiem, tostarp par mums labi 
zināmiem. Grāmatā paša autora 
gleznu reprodukcijas.

I n t e r e s e n t i  A m e r i kā  g rām a t u  v a r  i e gād ā t i e s ,
n o s ū t o t  č e k u  R A S M A I  A D A M S
11 4  4 t h  Av e  N W,  L a r g o ,  F L 3 3 7 7 0
T ā l . :  7 2 7  9 5 3  6 3 1 3
e - p a s t s :  r a s m a @ l a i k s . u s
C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  2 5 , –
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Tik uzkarsētas debates par 
Latviešu strēlnieku laukumu 
nav piedzīvotas kopš 20. gs. 
90. gadiem. Toreiz bija jau  tā-
jums – nojaukt vai nenojaukt 
memoriālu, komerciālās in -
tereses piesedzot ar cīņu pret 
sarkanajiem strēlniekiem. Pa -
teicoties Latvijas Architektu 
savienības pūlēm, Rīgas domes 
lēmums par nojaukšanu tika 
apturēts, bet (sic!) tas joprojām 
nav atcelts. Šoreiz jautājums ir 
pavisam cits – atļaut vai neat-
ļaut pārbūvēt ēku, kuŗu jau 
viena paaudze pazīst kā Oku-
pācijas mūzeju. Publisko dis-
kusiju iniciēja 20 architektu 
grupa, kuŗu pārstāv architekte 
Zaiga Gaile.

Architektūras risinājumi iz -
riet no cilvēku domāšanas un 
darbības veida, ko nosaka sa -
biedrībā valdošā uzskatu sis tē-
ma jeb noteiktā vēstures perio-
da paradigma. Rātslaukumam 
piegulošā kvartāla vēsture ir 
piedzīvojusi paradigmu maiņu. 
Būvējot un nojaucot, lai būvētu 
no jauna, piešķiŗot laukumiem 
nosaukumus un tos atņemot, 
Rātslaukums ir pazudis un at -
jaunots, pārveidots, apvienots 
un sadalīts, iegūstot Latviešu 
sarkano strēlnieku, bet pēc 
1991. gada Latviešu strēlnieku 
laukuma vārdu, un arī ēku, kuŗā 
kopš 90. gadu vidus darbojas 
Okupācijas mūzejs, nevar uz -
skatīt par nemainīgu.

Latviešu strēlnieku devums 

Okupācijas mūzejs un
Nākotnes nams

un kļūst grūti samanāmas.”1 
Turpat redzami arī darbi, kuŗu 
motīvus autori reālizācijas gai -
tā izmantoja – kompakti vei -
dotā triju galvu kompo zīcija 
(tēl nieks J. Mauriņš, 2. prēmija) 
un būvapjoms, kas ir fons 
skulptūrai (arch. G. un O. Os -
ten bergi, tēln. A. Voitkāns, 
3. prēmija).

Kā sarunā ar šo rindu auto-
ru – kā vēlāk izrādās – kļūdaini 
atcerējās Gunārs Lūsis-Grīn-
bergs: „Mūsu konkursa pro -
jektā bija monolīta trīs strēl-
nieku grupa, bet, rādot darbu 
LKP CK, sekretārs Beluha bija 
neizpratnē, kāpēc strēlnieki 
ie ņēmuši pozīciju „krugovaja 
oborona” (no krievu val. – totāla 
aizsardzība), un deva norādī-
jumus viņus izretināt un no  stā-
dīt pret Rietumiem, kas nozī-
mēja – pret Daugavu. Uguns-
grēka būvlaukumā rezultātā 
skulp tūras bija apdegušas, un 
vienīgā iespēja darbu pabeigt 
laikus, uz Ļeņina 100. dzimša-
nas dienu, bija trīs strēlnieku 
skulptūras atkal apvienot grupā. 
Tiesa gan, lai izturētu iecerēto 
skulptūru augstuma proporciju 
pret laukumu, tās nācās novie-
tot uz pjedestāla, kāds sākotnēji 
nebija iecerēts, jo skulptūras 
bija paredzēts novietot uz ze  -
mes.”2 Arī mūzeja ēkas novie-
tojums neatbilst autoru sākot-
nējai iecerei, saskaņā ar kuŗu tai 
būtu jāatrodas uz Melngalvju 
nama pamatiem, izslēdzot ie -

Eizenmana me  mo riālais an -
samblis holokausta upuŗiem 
Berlīnē (2005). Varam tikai 
nožēlot, ka Rīgai tik mo -
numentāla pasaules līmeņa me -
tafora ir gājusi secen.

Arī šodien, kad žūrijas lomā 
uzstājas 20 biedru grupa, svaru 
kausos ir divas savstarpēji iz   slē-
dzošas vēlmes. Pirmā ir prasība 
saglabāt savulaik augsti novēr-
tēto (PSRS Valsts prēmija, 1971) 
padomju modernisma ikonu 
nemainītā veidā. Otrā ir Oku-

no tās depresīvā satura jeb, 
Hēgeļa vārdiem sakot, tā kļūs 
par sevis paša citu. Noliedzot mū -
zeja ēkas pārveidojuma iespējas, 
mēs vēršamies arī pret tās satura 
pārmaiņām, kas notikušas Lat-
vijas sabiedrībā pēc 1990. gada 
4. maija. Tiek apšaubīta valsts 
un tās galvaspilsētas nepiecie ša-
mība pēc lielām sabiedrisku ēku 
jaunbūvēm vispār, un Latvijas 
Nacionālā bibliotēka var izrā-
dīties pirmā un pēdējā no tām 
šajā gadsimtā. Metaforu laiks 

tēja kā tautas garīguma atmodas 
un nacionālā lepnuma iemieso-
jumu. Šogad augstākā ideja, par 
kuŗu liela daļa sabiedrības savu-
laik sajūsminājās, atzinības vietā 
saņēma Zaigas Gailes vadītās 
Latvijas Architektūras Gada 
bal   vas 2015 žūrijas skarbu kri-
tiku.

Estētika un ētika. Patlaban ir 
aizskarta ekspertu iecienīta te -
ma – padomju modernisma aiz -
sardzība. Labākajā gadījumā tās 
ir emocijas, balstītas uz vājām 

pācijas mūzeja biedrības vēlē-
šanās atstāt vēsturi pagātnē un 
paust stāstu par nākotni. Ar to 
nāca klajā Gunārs Birkerts 2001. 
gadā, komentējot sava projekta 
skici un runājot par metaforu: 
„Esošās architektūras tēls paliek, 
tātad tas ir melns, tumšs un no -
spiedošs. Jaunais apjoms būtu 
pārklāts ar gaišu akmeni, kas 
izteiktu to tīrību un atklātību. 
Doma tiktu vēl pastiprināta ar 
stiklu, kas dotu caurspīdību un 
skaidrību – pretstatu visam, kas 
tiek eksponēts mūzejā. Tā ir 
vēlēšanās izslēgt smago un no -
spiedošo, dodot gaišo un pozi-
tīvo. Lai to panāktu, daļa fasādes 
tiek noņemta un pārklāta ar 
gaišo akmeni, tātad tā ir tā vie -
nīgā pārmaiņa.”

Ja ēku apskatām kā brošu pie 
Vecrīgas kleitas, tad jāpiekrīt 
20 biedru grupas viedoklim – 
pārmaiņas nav nepieciešamas, 
bet, ja vērtējam to kā kāda lie -
lāka ģeopolītiska procesa sastāv-
daļu, kuŗa mērķis ir dot sabied-
rībai cerību uz pozitīvu attīstību 
nākotnē, ēkas forma jāatsvešina 

Latvijas architektūrā, šķiet, ir pa -
gājis, un arī koncertzāle uz AB 
dambja nav pareizā vietā, vēl jo 
vairāk konkursa uzvarētāju iz  pil-
dījumā, kuŗu akadēmiskās ap -
rindas jau nodēvēja par ogļu 
kaudzi.

Acīmredzot ir notikusi para-
digmas maiņa, un metaforas vairs 
nav vēlamas. Par to pirms da  žiem 
gadiem jau signālizēja izdevumā 
Process publicētais Matīsa Gros-
kaufmana teksts: „Jauno profe-
sionāļu darbi mēdz būt imūni 
pret metaforu un uzsvērta lat-
viskuma klātbūtni architektūras 
koncepcijā, un jebkādām citām 
iezīmēm, kas vēstītu par piede-
rību konkrētai vietai un kultū-
rai.”3 Turpat citēts architekts Mi   -
ķelis Putrāms: „Metafora un virs-
pusēji uzlūkots konteksts ne -
veido sasaisti ar patiesajām cil -
vēku vajadzībām un alkām, bet 
tiražē klišejas.”

Esot konsekventiem, pie kli-
šejām būtu jāpieskaita arī Gais-
mas pils – Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas metafora, kuŗu vie -
dokļu līderi 90. gados vēl no  vēr-

zināšanām Latvijas architektūrā, 
sliktākajā – visa šī jezga ir daļa 
valsts budžeta finanču pārdales 
schēmas par labu kādam citam 
kultūras projektam. Merkantilās 
intereses neviens nav atcēlis, un 
simptomatiska ir architekta Anda 
Sīļa replika, apšaubot mūzeja 
tiesības atrasties uz „viena no 
dārgākajiem zemesgabaliem 
Rīgā” („Diena”, 17.06.2015.).

Saprotamas ir Rīgas pilsētas 
galvas  Nila Ušakova bažas par 
nesakārtoto Latviešu strēlnieku 
laukumu un solījums: „Būvvalde 
būs neitrāla un pārbaudīs tikai 
to, kas ir tās kompetencē – dro-
 šības, techniskie jautājumi, pie -
kļuves risinājumi utt. Būvvalde 
nepārbauda nevienas ēkas satu-
ru, arī ne Okupācijas mūzeja.” 
Atbilde uz jautājumu par 20 ar -
chitektu vēstuli ir skaidra: „Mēs 
šo vēstuli pieņēmām zināšanai. 
Un viss, ko vēlamies, ir drīzāk 
sagaidīt abu pušu saprašanos 
un konkrētu lēmumu par pār-
būves sākšanu. Rīgas dome būv-
niecību atbalstīs.”4

1 J. Vasiļjevs. Revolūcijas va -
ro ņu tēlu meklējumi, „Māksla” 
Nr. 1(33), 1967., 7. lpp.

2 Autora saruna 20.10.2007. 
3 M. Groskaufmanis. Ar me -

taforu pret globalizāciju, „Pro -
cess”, 2013., 147. lpp.

4 Okupācijas muzejs ir pelnījis 
pašvaldības atbalstu, Laiks/Brī -
vā Latvija  nr.21.

Nākamajā numurā lasiet šī 
temata turpinājumu. 

Publikācija tapusi sadarbībā ar 
žurnālu Latvijas Architektūra.

cīņā par neatkarīgu Latvijas 
valsti, līdzdalība Krievijas im -
pe rijas sagrāvē, kā arī īpašā lo  ma 
padomju varas represīvā aparāta 
izveidē nav noliedzama. Memo-
riāls, pārvērsts par Okupācijas 
mūzeju, ir šīs polītiski karstās 
monētas divas puses. Memo-
riālu iniciēja latviešu nacio nāl-
komūnisti, un viens no to lī  de-
riem – Vilis Krūmiņš – bija 1966. 
gada memoriāla konkursa žū -
rijas priekšsēdis. Padomju archi  -
tektūras un mākslas profe sio-
nālā elite (žūrijā bija L. Svemps, 
E. Melderis, O. Tīlmanis, A. 
Birzenieks u.c.) un kompartija 
izvēlējās autorus (arch. Dz. Dri -
ba, G. Lūsis-Grīnbergs, tēln. V. 
Albergs, 2. prēmija,), kuŗi sa  vu 
darbu reālizēja pārvei dotā 
formā. „Viņu radītajā četr figū -
ru grupā pamattema atklā jas 
vēstoši, pat plakātiski. [..] Te 
atrasti diezgan pareizi figūru 
samēri, detaļu vispārinājuma 
pakāpes utt. Un tomēr laukumā 
šīs figūras it kā izgaist ietverošo 
ēku vidū. Novietotas bez posta-
menta, tās saplūst ar laukumu 

spēju pēdējo atjaunot tā vēs tu-
riskajā vietā. Projektu saska-
ņojot, Rīgas galvenais architekts 
Edgars Pučiņš, nākotnē pare-
dzot Melngalvju namu atjau not, 
jaunbūvi pārbīdīja.

Cīņa starp radošajiem archi-
tektiem un restauratoriem ir 
mūžīga, bet Latvijā tā ir īpaši 
sīva. Memoriāla konkursa žū -
rija 1966. gadā noraidīja avan-
gardisko Martas Staņas projek-
tu, kas bija visefektīvākais nā -
cijas pašapziņas veidošanai. Pēc 
architektes ieceres, laukumu 
būtu jāšķērso vairākām dzi  ļām, 
granītā veidotām ierakumu 
joslām. Dažās vietās virs tām 
slīpi paceltos akmens daudz-
skaldņi, simbolizējot strēlnieku 
rindas, kas cita aiz citas metas 
triecienā. Īstenojot Staņas ideju, 
būtu konsekventi reālizēts arī 
Ulmaņa plāns – latviskot veco 
Hanzas pilsētu, un rīdzinieki 
sajustu respektu pret vēsturi, jo 
ikdienas ērtību labad šķērsot 
kvartālu pa dia gonāli nebūtu 
iespējams. Mūs dienās Staņas 
projektam konģe niāls ir Pītera 
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Gostiņu evaņģēliski luteriskai baznīcai – 185
Gostiņu draudze pateicīga mecenātei Aijai Pakules kundzei un

Hamiltonas luterāņu draudzei Amerikā
Gostiņi (Trentelberga, 

Dankari, Glazmanka, Zarnu 
miests) ir Pļaviņu pilsētas daļa 
pie Aiviekstes ietekas Dau-
gavā. Tiek stāstīts, ka vēl tajos 
laikos, kad Latvijas ūdeņos 
kuģojuši vikingi, Aiviekstes 
grīvā izveidojusies tirgotāju 
apmetne. Lielu plūdu laikā 
krastā izskalots akmens ar 

Gostiņu baznīcas labdare Aija Pakule Amerikā nesen nosvinēja 99.dzimšanas dienu // FOTO: no 
A.Pakules archīva

Gostiņu Evaņģēliski luteriskai baznīcai šogad septembrī tiks 
svinēta 185 gadu jubileja // FOTO: Valija Berkina

tiņu luterāņu baznīcu  iesvētīja 
1830. gadā. Vēsturiskie doku-
menti liecina, ka sākumā tā 
bijusi barona Korfa agrāk 
celtās Krustpils Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas filiāl drau-
dze. Pastāvēšanas 185 gadu 
laikā tā vienmēr bijusi vietējo 
ļaužu garīgais centrs, kā arī 
ceļotāju un tūristu iecienīts 

piebūvētu ģērbkambari un 
zemu torni, kuŗu nosedz 
kupols, kas nav raksturīgi 
luterāņu baznīcām. Gandrīz 
visu simetriskās ēkas torņa 
fasādi aizņem portiks. Arī 
galvenā ieeja ir atšķirīga – tieši 
pretim galvenajai ieejai no -
vietots kancelaltāris – kan  cele 
atrodas tieši virs altāŗa. Al -

jusi, ka tai nepieciešams at -
balsts dažādu remontu veik-
šanai. Drīz vien sekojis pa -
prāvs naudas sūtījums, un tā 
baznīca tikusi pie jauna jumta, 
nomainīti logi un izkrāsotas 
grīdas. Lielu atbalstu Gostiņu 
baznīcai sniedz arī Hamiltonas 
luterāņu draudze Amerikā.  

Savukārt otra aktīva novad-

pārstāvjiem  Ausmas Korules, 
Dainas Kūlaines un citiem. 

Šogad Gostiņu ev. luteriskā 
baznīca atzīmē savu 185. gads-
kārtu, tādēļ sevi un visas ap -
kārtnes iedzīvotājus ieprieci-
nām ar dažādiem koncertiem 
un pasākumiem. Maija vidū 
visus priecēja Pļaviņu mūzikas 
skolas audzēkņu koncerts un 

šķietamu krusta zīmi, ko ie -
dzīvotāji iztulkojuši kā Dieva 
norādi celt baznīcu. Sākumā 
uzbūvēta koka ēka, kas kļuva 
par Grīvas baznīcu. Tai sa -
brūkot, zemes īpašnieks ba -
rons Nikolauss fon Korfs 1828. 
gadā licis celt jaunu – mūra 
baznīcu, bet jau citā, no pa -
vasaŗa paliem daudz drošākā 
vietā. To projektējis archi tekts 
Johans Eduards de Vitte. Gos-

apskates objekts. 
Stāsta mācītājs Haralds 

Biete: – Gostiņu luterāņu 
baznīca piesaista ar savu uni-
kalitāti, otras tādas Latvijā nav. 
Tā ir Valsts nozīmes kultūras 
piemineklis. 

Gostiņu baznīca ir ievēro-
jams vēlā klasicisma archi-
tektūras piemērs, bet ar dau-
dziem netradicionāliem ele-
mentiem. Tā ir halles tipa ar 

tāŗglezna „Kristus Ģetzemes 
dārzā” tapusi 20. gs. sākumā. 
Kolonnas ar kapiteļiem balsta 
luktas, kuŗās var nonākt pa 
simetriski izvietotām kāpnēm 
galvenās ieejas abās pusēs. 

Otrā pasaules kaŗa laikā baz-
nīca izpostīta. Iznīcinātas arī 
1869. gadā iebūvētās ērģeles, 
bet baznīcas zvans aizvests uz 
Krieviju.

Savukārt padomju gados 
baznīcā  vēlējās ierīkot kultū-
ras namu, kinozāli un pat 
graudu kalti, bet uzņēmīga-
jām draudzes  sievām izdevās 
to paglābt no laicīgās varas 
tīkojumiem. Viņas ir jau viņ-
saulē, bet šos notikumus at -
ceras aktīvā draudzes locekle 
pensionētā skolotāja Ausma 
Korule.  

Gostiņi kopš 1956. gada ie -
kļauti Pļaviņu pilsētas sastāvā. 
Līdz Pļaviņu centram ir 3-4 km.

Gostiņos vairākkārt ciemo-
jusies novadniece Aija Pa  ku -
les kundze no Sietlas Amerikā.  
Viņa dzimusi Pūķu mājās  
Aiviekstes malā. Viņas mā -
muļa savulaik aktīvi darboju-
sies Gostiņu draudzes dāmu 
komitejā. 1944. gada vasarā ģi -
mene devusies projām no Lat-
vijas. Aijas k-dze, ciemojoties 
dzimtajā pusē, apmeklējusi arī 
Gostiņu baznīcu, kur ievē ro-

niece ir Aija Ebdene no Vācijas, 
kuŗa, izrādās, ir kristīta Gos-
tiņu baznīcā. Viņa zina teikt, 
ka Aija Pakule atbalsta ne tikai 
Gostiņu, bet arī Vaiņodes baz-
nīcas draudzi, ģimenes, bēr-
nus, skolas ar grāmatām. Svēt-
kos uz Gostiņu baznīcu atceļo 
novadnieku no tālām zemēm 
sūtītie sirsnīgie apsveikumi, 
kas  goda dienās redzamā vietā 
nolikti sakristejā. Varbūt tāpēc 
draudzes ļaudis par novad-
niekiem stāsta ar lielu mīles-
tību. Iespējams, ka Aijas kun-
dzes atvērtība un labestība 
netieši liek arī draudzes cilvē-
kiem dzīvot saticībā un sav-
starpējā sapratnē. Katra mē -
neša sākumā tiek sumināti 
vārda un dzimšanas dienas 
gaviļnieki. Draudzes mācītājs 
tad nodzied slavinājuma dzies-
mu. Nesen arī draudzes lab-
dare Aija Pakules kundze sa -
ņēma sirsnīgus apsveikumus 
99. dzimšanas dienā, arī tele-
foniski no aktīvākajiem tās 

emocionālais smilšu kino 
priekšnesums. Pirmsjāņu laikā 
Gostiņu baznīcā skanēja dzeja 
un dziesmas. Savu dzeju lasīja 
dzejniece Ligita Ābolniece. 
Skanēja gan reliģiska satura 
dzeja, gan dzeja, kas apdzied 
mūsu Latvijas dabas krāšņu-
mu. Maijas Kīnes dziesmas 
izpildīja novadniece I. Lapteva 
(dzim. Vārpa) ar meitu Mariju. 
Paldies par atsaucību gan kon-
certa dalībniecēm, gan klau-
sītājiem.

2. augustā plkst. 16.00 Gos-
tiņu ev. lut. baznīca atkal visus 
aicina uz koncertu “Harmo-
nija mūzikas skaņas”. Klausī-
tājiem būs iespēja ieklausīties 
baznīcas atjaunotā harmonija 
skaņās – Latvijā pazīstamā 
ērģelnieka Jāņa Pelšes izpildī-
jumā. Koncertu kuplinās oper-
dziedātāja Ieva Parša, – aici-
nādams uz koncertu, savu 
stāstījumu nobeidz mācītājs 
Haralds Biete.

"Fired Up to Help to throw a Smoke Box Fundraiser" from now 
until July 31, we will be selling tickets for $25 apiece. Each ticket 
earns a spot in a 5 X 5 grid. For each 5x5 grid we fill, Fired Up to 
Help will draw one winner who will receive their choice of:

six racks of smoked pork spareribs
two smoked pork loins, or 
one smoked beef brisket. 
That’s a 1 In 25 Chance To Win!!
Tickets can be purchased online through Latvian Heritage 

Camp Fundraiser www.shop.fireduptohelp.org
or contact Sean directly at Sean@FiredUpToHelp.org.
BBQ can be shipped anywhere, delivered in the Washington, 

DC area, or arranged to be picked up at the first or second week-
end of Latvian Heritage Camp in August! Winners have up to 12 
months to claim their prized and smoked BBQ.

The fundraiser is organized by Fired Up to Help Founder and 
CEO Sean Kirgan is the father of two Latvian Heritage campers, 
Charlie & Alexis, as well as husband of counselor, Larisa. To learn 
more about his non-profit venture, please visit: www.firedupto-
help.org.

Aicinām piedalīties līdzekļu 
vākšanas akcijā

"Catskills Latvian Heritage Camp"



LAIKS 92015. ga da 18. jūlijs – 24. jūlijs

(Turpinājums 10. lpp.)
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Andris Bērziņš, uzņēmējs, IT inkubatora 
TechHub Riga līdzdibinātājs

Nule notikušajā Otrajā Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju forumā Rīgā pie-
dalījās arī Andris Bērziņš,  uzņēmējs ar dar-
ba pieredzi ārzemēs un Latvijā, kuŗš savu 

viedokli par veiksmīgu uzņēmējdarbības at  -
tīstību un ārzemju kapitāla piesaisti izteicis 

žur  nālā Ir  (š. g. 8. jūlijā). Publicējam citātu no šīs 
publikācijas.

Strādājot ASV un Izraēlas uzņēmumā pirms desmit gadiem, sa     -
v  ām acīm redzēju, kāds spēks ir izraēliešu diasporai ekonomiskajā 
attīstībā. Kad mūsu strauji augošajam uzņēmumam vajadzēja sa  -
zināties ar kādu nepazīstamu firmu vai investoru, gandrīz vien  mēr 
atradām kādu diasporas cilvēku, kas mūs iepazīstināja. Zinā  jām, 
ka bez šāda ieteikuma būs grūtāk nodibināt jaunus kontaktus (..).

Pirmais darāmais ir skaidrs – palīdzēt atrast šos diasporas pār  -
stāv  jus. Daudzi tā sauktie trimdinieki  un jaunie emigranti  pazūd 
savās darīšanās citās valstīs un neuztur aktīvus sakarus ar Latviju. 
Valsts uzdevums būtu viņus atrast un uzrunāt, vismaz aicināt būt 
atvērtiem sadarbībai.(..)

Te nevajag izgudrot riteni – vienkārši jāizmanto esošie tīklošanās 
rīki, kas jaunajā sociālo plašsaziņas līdzekļu (mediju) ērā ir pazīs -
tami. Biznesa vidē absolūtā vadībā ir LinkedIn. Piemēram, ASV un 
Lielbritanijā vien ir 565 cilvēki ar uzvārdu Berzins! Ja Ārlietu mi -
nist   rijas speciālo uzdevumu vēstnieka vārdā izsūtītu aicinājumus 
pievienoties LinkedIn grupai, kas pulcē ar Latviju saistītus biznesa 
cilvēkus, atsaucība, man šķiet, būtu laba. Tā kā viena no LinkedIn 
lielajām vērtībām ir meklēšana (ierakstot firmas vārdu, ar kuŗu 
meklē kontaktus, vari uzzināt, ka pazīsti kādu, kuŗš savukārt ir pa -
 zīstams ar firmas pārstāvi), grupas saite vien jau veicina iespējas 
sakontaktēties. Turklāt publiskie profili ļauj vieglāk izvērtēt, kādi 
cilvēki meklē tavus kontaktus, un vieglāk izvairīties no darīšanas ar 
blēžiem, kas grib izmantot cilvēku labestību, jo arī tādi diemžēl ir.

Mūsu zelts 
aprakts ārzemēs

Mūsu bagātā kultūras 
mantojuma, dziesmas un 

dejas mīlestības apliecinājums 
“Manā dziesmā tu”

No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā risi-
nājās XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ar devīzi 
“Manā dziesmā tu...”, pulcējot       
37 890 dalībnieku no visas pa  -
sau les. Pēc svētku organizātoru 
snieg   tās informācijas, koncertus 
apmeklējuši 66 600 skatītāju, sa   -
vukārt kopumā svētku norišu ap -
 meklētāju skaits varētu būt ap  -
mēram 200 000. Svētku izpilddi -
rektore Agra Bērziņa plašsaziņas 
līdzekļos pateicās visiem dalīb-
nie kiem, svētku virsdiriģentiem 
un deju virsvadītājiem, visiem 
atbalstītājiem un iesaistītajiem.

Svētdienas vakarā ar divarpus 
stundas gaŗu koncertu „Manā 
dziesmā tu...” Mežaparka Lielajā 
estrādē beidzās XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki. Nobeiguma  koncerta māksli-
nieciskie vadītāji bija virsdiri -
ģen ti Gints Ceplenieks un Edgars 
Vītols. Koncertā piedalījās 13 000 
koristu, 800 dejotāju, 900 skolu 
pūtēju orķestŗu dalībnieku, 800 
folkloras kopu dziedātāju un 36 
diasporas pārstāvji.

***
Kas grib, lai iet gājienā...

Pēc lieliski aizvadītajiem kon-
certiem pēdējā dienā, svētdienā,  
gadījās liels misēklis. Iepriekš 
dziesmu un deju svētku nobei-
guma koncerta ģenerālmēģi nā-
jumā Mežaparkā daļa bērnu sā  -
ka ģībt, medicīniskā palīdzība  
tika sniegta desmitiem bērnu,      
17 nogādāti slimnīcā. Tas tika 
skaidrots ar neierasto slodzi un 
nedēļas laikā sakrāto nogurumu. 
Masveida ģībšana esot kā do  mi -
no efekts, ķēdes reakcija – ja bērns 
redz, ka blakus ģībst, arī viņam 
kļūst slikti. Ģībuši bija apmēram 
50 bērni.

Mēģinājums tika pārtraukts un 
pēc dažām stundām paziņots, ka 
svētdien plānotais svētku gājiens 
atcelts. Savukārt agrā svētdienas 
rītā tika ziņots, ka svētku dalīb -
niekiem netiks liegts doties gājie-
nā pēc pašu iniciātīvas, kas grib, 
lai iet,  un visi iecerētie satiksmes 
ierobežojumi paliek spēkā. 

Lai gan svētku gājiens oficiāli 
bija atcelts, tajā kuplā skaitā pie -
dalījās  vairāki tūkstoši dalībnie-
ku un viesu. Svētku gājienā pieda-
lījās Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni, 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr -
nie ce, dziesmu un deju svētku 
virs vadītāji u.c.

Tradicionāli gājiena dalībnieki 
bija tērpušies tautastērpos ar svēt-
ku vainagiem un ziedu puš ķ iem. 
Skanēja dziesmas, dejotāji de    -
mons trēja dejas soļus, mūzi cēja  
pū  tēju orķestŗi. Organizātoru ap -
 lēses liecināja, ka gājienā piedalī-
jušies aptuveni 98% dalībnieku.

***
Par darvas karoti...

Kad svētku fanfaras bija izska -
nējušas,  sākās notikumu izvērtē-
šana. Dažus secinājumus snie  -
dz  am mūsu lasītājiem.

• Bija auksti, liels nogurums un 
par maz ēdiena. Tā atzinuši sko -
lēnu dziesmu svētku dalībnieki, 
kuŗiem koncerta ģenerāl mēģi-
nājuma laikā pasliktinājās paš  sa -
jūta. Vecāki domā, ka dziesmu 
svēt  ku rīkotajiem nākotnē va   ja -
dzē   tu pārskatīt mēģinājumu ap   jo-
 mu un samazināt bērniem slodzi.

• Situācija, kad oficiāli gājiens ir 
atcelts, taču tajā piedalās Valsts 
prezidents, Saeimas priekšsēde, 
svētku izpilddirektore un citas 
amatpersonas,  ir absurda, un tā ir 
liela necieņa pret novadu svētku 
dalībniekiem, viņu paidagogiem, 
vecākiem un pārējiem sabiedrī-
bas locekļiem, kuŗi respektēja rī  -
cības komitejas, kuŗa pārstāv 
vals ti, lēmumu, kā arī pret valsti 
kopumā.

• Skolās vajadzētu aktīvāk no   -
drošināt sporta nodarbības, ie -
viest veselības mācību, kā arī vei-
cināt, lai par veselīgu dzīvesvei -
du vairāk runātu jau ģimenē.

• Skolēnu dziesmu svētkos va  -
jadzētu nodrošināt arī psīcholo -
ga pakalpojumus, lai vajadzības 
gadījumā viņi palīdzētu saglabāt 
mieru.

• Uz slimnīcu nogādāto un tur 
ārstēto bērnu skaits bijis  ļoti mazs 
salīdzinājumā ar citiem gadiem. 
Deviņu dienu laikā uz slimnīcu 
tikuši nogādāti 62 svētku dalīb-
nieki, no kuŗiem stacionārā dažas 
dienas pavadīja 13 bērni.

***
Sašūpojies izglītības un 

zinātnes ministres krēsls... 
Partijas No sirds Latvijai (NSL) 

valde aicina izglītības un zināt  -
nes ministri Mārīti Seili uzņem-
ties polītisko atbildību “par savu 
vienpersonisko, neprofesionālo 
lēmumu” un atkāpties no amata 
saistībā ar notikumiem XI Lat  vi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku nobeiguma koncerta 
ģenerālmēģinājumā. Partijas val -
des ieskatā “ministres lēmums ne  -
liecina par viņas atbilstību ama-
tam un spēju kritiskā situācijā 
profesionāli izvērtēt visus riskus, 
atbilstošo dienestu operātīvo in  -
formāciju, ieklausīties profesio-
nā ļu viedoklī un pieņemt labāko 
lēmumu, kas ļautu visiem skolē-
nu dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem izjust vienu no skaistā -
ka jām mūsu tautas tradicijām – 
dziesmu svētku gājienu”.

Izglītības un zinātnes ministres 
Mārītes Seiles ieskatā naktī uz 
svētdienu bijis pamats Skolu 
jaun  atnes dziesmu un deju svētku 
gājiena atcelšanai. Lemjot par gā -
 jienu, izšķirīgais bijis viņas vie-

doklis, jo rīcības komitejas do -
mas dalījušās puse uz pusi.  “Mans 
lēmums balstījās pārliecībā, ka 
bērnu veselība un drošība ir gal-
venais. Vēl divpadsmitos naktī 
daudzi bērni nebija pārbaudīti 
un negulēja.  Bija bažas, ka no -
guruma spirāle varētu turpinā -
ties – ja tas ir notikušā galvenais 
ie   mesls. Pusnaktī nevarējām zi -
nāt bērnu veselības problēmu 
iemeslus. Kā viens no ticamā ka-
jiem tika minēts bērnu pārgu-
rums ilgstošākā laikā. Bērni pēc 
pārdzīvotā šoka nez vai gulēja, lai 
ietu gājienā, jāceļas sešos no rīta, 
man bija skaidrs, ka nedrīkstam 
gājienā iet...  Bērnu ģībšana ir se -
 kas ilgtermiņa tendencēm. Tas, 
kas notika ar bērniem, nav viena 
vakara sekas,  tas ir  ilgāka laika 
se  kas. Svētku laikā  bērniem dota 
veselīga pārtika, kādu ikdienā 
bērni nav pieraduši ēst,” viņa sacīja. 

Mārīte Seile parakstījusi rīko -
jumu par izvērtēšanas komisijas 
izveidošanu, kuŗā darbosies mi -
nistriju un atbildīgo dienestu 
pār stāvji, lai vērtētu aizvadītos 
svētkus, kā arī izstrādātu ietei-
kumus turpmākiem svētkiem. 
Komisijai darba veikšanai būs 
atvēlētas divas nedēļas.

Intervijās LTV Rīta Panorāma 
un Latvijas Radio Seile skaidroja, 
ka lēmumu par iespējamo aizie-
šanu no amata pieņems pēc sa -
runas ar Ministru prezidenti 
Laimdotu Straujumu (Vienotība), 
kad viņa būs atgriezusies no 
ārzemju komandējuma. 

Valsts prezidents Raimonds 
Vē   jonis nedomā, ka izglītības un 
zinātnes ministrei Mārītei Seilei 
saistībā ar Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku gājiena atcel-
šanu  būtu jāatkāpjas no amata. 
Prezidents paziņojumā plašsa  zi-
ņas līdzekļiem uzsver, ka ir sa -
protamas ministres rūpes par bēr-
nu un jauniešu veselību, kas lika 
viņai pieņemt sarežģīto lēmumu 
par oficiālā svētku gājiena atcel-
šanu. Tomēr tam nevajadzētu būt 
par iemeslu ministres demisijai. 
Vienlaikus Valsts prezidents iz -
saka pateicību visiem XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem un organi-
zā toriem: “Šī nedēļa apliecināja 
mūsu bagāto kultūras mantoju-
mu, dziesmas un dejas mīlestību 
un lepnumu par savu valsti.”

***
Ministru prezidente 

neprasīs Seiles demisiju
Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma (Vienotība) neprasa 
izglītības un zinātnes ministrei 
Mārītei Seilei demisionēt sakarā 
ar viņas lēmumu atcelt Skolu  
jaunatnes dziesmu un deju svēt -
ku gājienu. To intervijā LTV rai-
dījumam Rīta Panorāma 14. jū  -
lija  rītā sacīja Straujuma.

“Iespējams, ka ministres rīcība 
varēja būt niansētāka. Taču mi -
nistre nevarēja nerīkoties. (..) Šo -
 brīd man nav prasības [Seilei] 
demisionēt,” teica Straujuma. Vi -
ņa akcentēja, ka naktī uz svēt  die-
nu, 12. jūliju, kad bija pieņemts 
lēmums atcelt svētku gājienu bēr-
nu veselības stāvokļa dēļ, Seile 
nevarēja neņemt vērā bērnu dro-
šību, kas ir galvenais aspekts. 
“Mi   nistre tobrīd rīkojās adekvāti. 
Cits jautājums – tā izpilde,” no  rā-

dīja Straujuma. Viņa pieļāva, ka 
gājienu varēja neatcelt, taču ie  -
teikt dalībniekiem apsvērt, vai tie 
patiešām ir gatavi doties gājienā.

***
Jaunā prezidenta 

galvenais uzdevums –
 stiprināt valsts drošību

Galvenais Valsts prezidenta uz -
 devums ir stiprināt valsts dro šī-
bu, pēc svinīgā solījuma, uzru  -
nā jot Saeimas deputātus, teica 
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis.

Raimonds Vējonis nodod svi nī-
go solījumu

Saskaņā ar Satversmi Valsts 
prezidents, uzņemoties amata 
pienākumus, Saeimas sēdē dod 
šādu svinīgu solījumu: Es zvēru, 
ka viss mans darbs būs veltīts Lat-
vijas tautas labumam. Es darīšu 
visu, kas būs manos spēkos, lai 
sek  mētu Latvijas valsts un tās ie  -
dzīvotāju labklājību. Es turēšu svē   -
tus un ievērošu Latvijas Sat vers  mi 
un valsts likumus. Pret vis  iem es 
izturēšos taisni un savus pienāku -

mus pildīšu pēc labākās apziņas.
Vējonis pauda atziņu, ka viņam 

ir gods uzņemties Valsts prezi-
denta pienākumus un viņš daudz 
domājis par šo godājamo amatu 
un to, kas jāpaveic prezidentam. 
Savā uzrunā prezidents akcen-
tēja, ka galvenais darbs būs valsts 
drošības stiprināšana,  un tas ir 
grū  tāks uzdevums, nekā izklau -
s ās. Drošība ir būtiska visās jo  mās, 
piemēram, jādomā par sociālo 
drošību, uzņēmējdarbības vidi, 
darbavietu radīšanu un citiem 
jautājumiem. Vējonis uzsvēra, ka 
negrasās nodalīt savu darbu iekš-
polītikā vai ārpolitikā, bet pildīs 
galveno uzdevumu – stiprinās 
dro  šību, solīja, ka darbosies pēc 
principa “miers baro, nemiers 
posta”.

Vējonis arī sacīja, ka ir lepns 
dzīvot Latvijā un par Latvijas 
cilvēkiem.

Īsa Raimonda Vējoņa biografija.
Dzimis 1966. gada  15. jūnijā. 

Beidzis Madonas 1. vidusskolu. 
Absolvējis LU Bioloģijas fakul - 
tā ti. Madonas reģionālās vides 
pārvaldes direktora vietnieks. 
Pievienojas Latvijas Zaļajai  par-
tijai. Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes direktors. Vides mi -
nistrs Einara Repšes valdībā. Vē   -
lāk saglabājis šo pašu amatu arī 
Induļa Emša, Aigara Kalvīša, Iva-
 ra Godmaņa, Valža Dombrovska 
valdībā. Pirmo reizi ievēlēts 9. Sa -
eimā, pēc tam atkārtoti ievēlēts 
visās nākamajās Saeimās, arī pērn. 
Aizsardzības ministrs Laim  dotas 
Straujumas valdībā. Ievēlēts par 
Valsts prezidentu.
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(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
tēm, attīstības tendencēm, eks-
porta potenciālu un investīciju 
iespējām. Foruma dalībniekus 
uz  runāja Ministru prezidente 
Lai mdota Straujuma un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs.

***
Saeima no amata atbrīvo 

NEPLP vadītāju 
Saeima nolēma no amata at -

brīvot Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes 
(NEPLP) vadītāju Aināru Di  -
man tu. Šādu lēmumu atbalstīja 
50 deputāti no dažādām frakci -
jām, pret bija Lolita Čigāne (Vie -
notība), Andrejs Judins (Vieno tī  -
ba), Vilnis Ķirsis (Vienotība), Ai   -
nars Latkovskis (Vienotība), Il   -
mārs Latkovskis (VL/TB/LNNK), 
Aleksejs Loskutovs (Vienotība), 
Veiko Spolītis, kā arī Ilze Viņķele 
(Vienotība). 

Balsojumā atturējās Ojārs Ēriks 
Kalniņš (Vienotība), Aleksandrs 
Kiršteins (VL/TB/LNNK) un Ed -
 gars Putra (ZZS).  24 parlamen tā-
rieši balsojumā nepiedalījās, tajā 
skaitā Saskaņas frakcija un vai-
rāki koalicijas deputāti.

Vienlaikus Saeima noraidīja 
priekšlikumus par NEPLP trīs 
locekļu – Daiņa Mjartāna, Aijas 
Duļevskas un Ivara Zviedra – 
atbrīvošanu no amata.

***
Čikāgas vīru koŗa 30 gadu 

jubilejas koncerts 
 Čikāgas vīru koris ar 2015. 

gada 16. maija koncertu “Kas kai-
tēja nedziedāti – 30 gadus” svi-
nēja savu jubileju. Klausītāji prie-
cājās nebeidzamos aplausos un 
dziesmas bija jāatkārto.

Čikāgas vīru koŗa priekšnieks 
Armands Birkens pateicās koŗa 
diriģentei Mārai Vārpai par lielo 
darbu un neatlaidību, paturot 
koŗa dziesmu spējas. Sirsnīgi pa -
teicības vārdi tika veltīti vakara 
pavadītājiem  – Arunai Kaminskai 
un Ernestam Brusubārdim III. 
Birkens  pieminēja koŗa pirmos 
diriģentus Teodoru Ozoliņu un 
Loriju Vudu. Čikāgas vīru koris 
un dziedātāji ir piedalījušies vi - 
s os atjaunotās Latvijas dziesmu 
svētkos.

***
Pieminekli Ēvaldam Valteram 
Kuldīgā veidos Oskars Mikāns

Beidzies konkurss par piemi-
nekli izcilajam aktierim un kul-
dīdzniekam Ēvaldam Valteram. 
Iz  vērtējot konkursā iesniegtos 
darbus, par labāko atzīts  tēlnieka 
Oskara Mikāna mets (attēlā).

//Foto: Signeta Reimane

Konkursa žūrijas komisijas 
vairākums atbalstīja iedzīvotāju 
pausto viedokli un izvēlējās pie-
dāvājumu ar devīzi ROK29 “Tējas 
tase kopā ar Ēvaldu Valteru”. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

“Jaunatnes Forums 2015” 
nobeiguma sarīkojums notiks 

Rīgā
 Forumā tiks aktuālizēts jau -

tājums par sadarbības iespējām 
starp diasporas jauniešiem un 
Latviju, diskutējot kopā ar eks-
pertiem no Latvijas Tirdzniecī-
bas un rūpniecības kameras, val -
dības pārstāvjiem, kā arī ar ra -
došo industriju, nevalstisko or  -
ganizāciju, uzņēmumu un valsts 
institūciju pārstāvjiem. Tāpat tiks 
noskaidrots viedoklis un sadar -
bī bas veidi par Latvijas simtga -
des svinēšanu, tās iespējamiem 
pasākumiem, lai kopīgi iezīmētu 
nākotnes uzdevumus. 

“Jaunatnes Forums 2015” aktī -
vitāšu  serija beigsies ar  sarīko ju-
mu, kas tiks rīkots 1. augustā 
Lat vijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkā Rīgā.

Šī gada “Jaunatnes Forums 
2015” galvenais mērķis ir stipri -
nāt Latvijas jauniešu darbību un 
pārstāvību organizācijās. Foruma 
pamatā ir nevalsts organizāciju 
un valsts institūciju daudzpusē-
jās, profesionālās un personīgās 
pieredzes, zināšanu, ideju apmai-
ņa un īstenošana. Tā iemesla dēļ 
šogad tika uzrunāti jaunieši, tieši 
ejot pie viņiem, prasot viedokli, 
aktīvizējot līderus un palīdzot 
noteikt nākotnes uzdevumus. 
Pie teikšanās forumam – http://
www.jaunatnesforums.lv/ 

***
Aicina diasporu aktīvāk veidot 

biznesa kontaktus ar Latviju
Pirms Pasaules latviešu ekono-

mikas un innovāciju foruma Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā  ār  -
lie tu ministrs Edgars Rinkēvičs 
sveica diasporas uzņēmējus, kuŗi 
bija  ieradušies Latvijā apspriest 
eksporta veicināšanas, investīciju 
piesaistes un ekonomiskās attīs-
tības perspektīvas.

Uzrunājot foruma  dalībniekus, 
ministrs uzsvēra trīs galvenās 
val   dības un ārlietu dienesta prio -
ritātes: “Pirmā – Latvijas un Bal-
tijas reģiona drošības nostipri nā -
šana, otrā – ekonomisko sakaru 
veicināšana gan ES, gan ārpus 
tās, trešā – saiknes stiprināšana 
ar Latvijas diasporu ārvalstīs.” 
Rinkēvičs pateicās par diasporas 
ieguldījumu Latvijas tautsaim-
niecībā, tās izaugsmes veicināša-
nā, kas ik gadu sasniedz aptuveni  
600 miljonu eiro.

“Prezidentūra ir beigusies, bet 
ārlietu dienests turpina aktīvi 
darboties. Nopietni strādājam ar 
vēstniecību tīkla paplašināšanu, 
kas arī ir būtiski, lai stiprinātu 
saikni ar diasporu. Šobrīd Lat - 
vi jas pilsoņi dzīvo 120 pasaules 
valstīs,” sacīja  ministrs.

*
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notika sanāksme, kuŗā otrā Pa  -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju foruma priekšvakarā 
ārvalstu dalībnieki iepazinās ar 
Latvijas ekonomikas aktuālitā-

du Bergmani (ZZS). Par Berg -
ma ņa apstiprināšanu amatā no  -
balsoja 50 deputāti, pret – pieci, 
attu rējās septiņi deputāti.

Pēc izvirzīšanas ministra ama-
tam Bergmanis pauda, ka aizsar-
dzības jomā nav nepieciešamī -
bas pēc kādām lielām pārmai - 
ņ ām un ir jārūpējas par to, lai 
tik tu izpildīta valdības apņemša -  
nās sarūpēt atbilstošu budžetu 
no zarei. Ar darāmajiem darbiem 
Bergmanis solījis iepazīstināt 
vēlāk. Viņš gan atzina, ka ir jāiz -
pilda saistības, ko Latvija uzņē-
mus ies pret starptautiskajiem 
partneriem. “Ir jāstrādā, lai iz  -
pildītu saistības, kuŗas esam uz -
ņēmušies, tā sauktie mājas darbi. 
Neviens nav teicis, ka būs viegli, 
bet strādāt es nekad neesmu 
baidījies.”

***
Rīgā ierodas ASV kuģis 

USS Jason Dunham
Svētdien, 12. jūlijā, Rīgā ieradās 

ASV vadāmo raķešu kuģis iznī ci-
nātājs Jason Dunham. 

Kuģa vizīte ir daļa no NATO 
centieniem stiprināt saites ar re  -
ģionālajiem partneriem un sa  -
bied rotajiem, veicinot mieru un 
stabilitāti Baltijas reģionā. 13. jū  -
lijā jūrnieki no ASV kuģa USS 
Jason Dunham piedalījās lab da-
rības projektā Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības bērnunamā “Sprī  dī-
tis” un veica iekštelpu krāsoša -
nas un citus renovācijas darbus.

***
Piedalās Srebreņicas 

masu slepkavības upuŗu 
piemiņas sarīkojumā

1. jūlijā Latvijas vēstnieks Bos-
nijā un Hercegovinā Alberts Sar-
kanis pēc Srebreņicas mēra Ča  -
mila Durakoviča  ielūguma pie-
da lījās Srebreņicas genocīda upu-
ru piemiņas sarīkojumā Sreb-
reņicas-Potočari memoriālajā 
centrā.

Šogad jūlijā aprit 20. gadadie -
na kopš 1992. – 1995. gada kaŗa 
vistraģiskākajiem notikumiem 
bijušās Dienvidslāvijas territo -
rijā, kad tika nogalināti vairāk 
nekā 8300 bosniešu civiliedzī  vo-
tāju. Šī gada atceres pasākumā 
Srebreņicas memoriālajā kapsē -
tā, kur jau guldīti vairāk nekā 
6000 bosniešu vīru un jauniešu, 
tika apbedīti vēl 136 masu slep-
ka vību vietās atrastie un identi-
ficē tie upuri.

***

ar Lietuvas prezidenti Daļu Grī-
bauskaiti (attēlā).

//Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents, pateicoties 
par patīkamo uzņemšanu Lie tu -
vā, norādīja, ka šobrīd tik sarež-
ģītajos drošības un ekonomikas 
apstākļos Baltijas valstu sadarbī-
ba ir ievērojami augusi un at  -
tīstījusies, kas apliecina, ka grū-
tībās mēs spējam konsolidēt sa -
vus spēkus. Amatpersonas tikša-
nās laikā pārrunāja Krievijas 
sankciju tiešo un netiešo ietekmi 
uz abu valstu ekonomiku.

Tikšanās laikā ar Lietuvas pre -
zidenti Raimonds Vējonis kā la -
bas sadarbības piemēru minēja 
kopīgus militārā iepirkuma pro-
jektus. Viņš norādīja, ka abas 
pus  es jau ir vienojušās par šā -
diem iepirkumiem, un uzsvēra 
savu pārliecību, ka sadarbībai 
jāturpinās arī nākotnē.  Arī citās 
militārās sadarbības jomās pa  -
stāv labas perspektīvas rast šādu 
sadarbību.

***
Aizsardzības ministrs – 
Raimonds Bergmanis

Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS) aizsardzības ministra ama-
tam bija izvirzījusi Raimondu 
Bergmani, jo līdzšinējais aizsar-
dzības ministrs Raimonds Vējo-
nis kļuvis par Valsts prezidentu.  
Pēc apstiprināšanas amatā Berg-
manis bija plānojis nolikt Saei-
mas deputāta mandātu.

Saeima 8. jūlijā aizsardzības mi -
 nistra amatā apstiprināja līdz ši-
nējo Saeimas deputātu Raimon-

Tikšanās ar Ilvesu  
sirsnīgā gaisotnē

Dienu pēc stāšanās amatā 
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis devās savā pirmajā ārvalstu 
vizītē  uz Igauniju.  

Raimonds Vējonis un Tomass 
Hendriks Ilvess

Tikšanās ar Ilvesu noritēja ļoti 
draudzīgā gaisotnē. Ilvess, izsa-
kot pateicību par izrādīto godu 
Igaunijai to apmeklēt kā pirmo 
valsti savā prezidentūrā, uzsvēra: 
kā abu valstu prezidentu uzde-
vumu viņš redz iespēju panākt, 
lai abu valstu attiecības kļūst 
ciešākas.

 Prezidenti, runājot par aktuā -
lo Eiropas Savienībā, izklāstīja 
savus redzējumus par situāciju 
Grieķijā un Vidusjūras reģionā 
saistībā ar pieaugošo bēgļu plūs -
mu. Runājot par Grieķiju, abi 
pre zidenti bija vienisprātis, ka 
šobrīd būtiski ir sagaidīt no Grie-
ķijas kvalitātīvu piedāvājumu tā -
lākajai rīcībai.

Attiecībā uz iespējamajiem ri -
si nājumiem bēgļu problēmai 
Rai monds Vējonis sacīja, ka ES 
valstīm jābūt solidārām, tomēr 
tām būtu arī jāmēģina uz šīs 
prob lēmas risināšanu skatīties 
daudz plašāk, domājot, kā sama-
zināt bēgļu plūsmu.  

Abi prezidenti sarunā arī ap -
sprieda Baltijas attiecības ar Krie-
 viju, norādot uz kopīgām bažām 
par Krievijas rīcību. Raimonds 
Vē    jonis sacīja, ka šajā situācijā, 
ievērojot Krievijas rīcību pēdējā 
gada laikā, un Minskas vienoša-
nās nepildīšanu nav iespējams 
runāt par attiecību uzlabošanos.

***
Otrajā ārvalstu vizītē – 

uz Lietuvu
13. jūlijā Latvijas Valsts prezi-

dents Raimonds Vējonis savā 
otrajā ārvalstu vizītē Lietuvā tikās Raimonds Bergmanis

Karikatūra: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet 11. lpp.)
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Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas, 
biržu “nogruvums” Ķīnā liek pa -
saules finanču dūžiem no   dre b ēt 
un pieminēt ne tikai 2008. ga -   
da krizi, ko iekustināja ASV hi    -
po  tēku bankas, bet arī 1929. ga  -
da Lielo depresiju, ko izraisīja 
spē cīgs kursu kritiens Ņujorkas 
biržā.

“Viedais bārdainis” Markss, 
kver  nēdams British Library lasī -
tavā, pareizi izpunktierēja, ka 
krizes, kas raksturīgas brīvajam 
tirgum jeb kapitālismam, ir      
cikliskas. Tātad periodiski križu 
krampji ir nolemtība? Chronis-
kas bezrūpības, izšķērdības un 
nevīžības rezultātā Grieķija pat-
laban ir maksātnespējīga, un 
Eiropai nu jāšķiež miljardi, lai 
glābtu eirozonas veselumu un 
ne   ļautu grieķiem kārt zobus va  -
dzī. Bet kas tad ir Grieķija,  salī-
dzi not ar Ķīnu, kas ekonomiskās 

ASV un Ķīnas vibrācijas atbalsojas visā pasaulē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

jaudas ziņā atrodas otrajā vietā 
aiz ASV, atstājot Japānu un Vā  -
ciju, kas ieņem trešo un ceturto 
vietu, tālu iepakaļ.

Londonas Daily Telegraph no  -
rāda, ka 30 % akciju vērtības kri-
tiens Ķīnas biržās salīdzināms ar 
visas Apvienotās Karalistes eko-
nomikas saražotajām vērtībām 
viena gada laikā. Ķīna ir lielākā 
ASV parādzīmju turētāja: te ru -
na ir nevis par miljardiem, bet 
triljoniem dolaru, un tas, kas no -
tiek Šanhajas un Honkongas 
biržās, var ietekmēt dolara un 
vairāku citu valūtu kursu. Ķīnai 
pieder liela daļa tīra zelta krā ju-
mu, un arī zelta kurss pasaules 
tirgos ir apdraudēts. 

Ķīnas kompartijas vadība no  -
lēmusi steigā investēt līdzekļus 
šīs milzu zemes infrastruktūras 
turpmākai izbūvei, lai iedrošinā-
tu akciju tirgu biržās. Kā ziņo 

The New York Times, Šanhajas 
finanču eksperts Ve Tans teicis: 
“Ja krize izplatās un visa vidus-
šķira (kas Ķīnā pēdējos gados 
skaitliski pieaugusi. – F.G.) tiks 
izmēzta, jebkuŗa valdība steig - 
s ies palīgā. Un,  ja kāds noasiņo 
un var mirt, nav ko spriedelēt 
par viņa dzīvesveidu vai pus -
dienu ēdienkarti.”

Abi milzeņi – Ķīna un ASV – 
atrodas savstarpējas atkarības 
situācijā, un to mijiedarbe gan 
str atēģijas, gan finanču jomā at -
balsojas visā pasaulē.

Jo aktuālāks ir tas, ko raksta 
daudz pulgotais (arī Latvijā) 
Džordžs Soross. The New York 
Review of Books 9. jūlija numu -
rā viņš nāk klajā ar  apcerējumu: 
A Partneršip with China to avoid 
World War. Viņš konstatē, ka at  -
tiecībās ar Ķīnu Savienotajām 
Valstīm ir diezgan maz “bargain-

ing power”. ASV varētu censties 
bremzēt Ķīnas augšupeju, bet     
tas būtu bīstami. Prezidents Sji 
Jinpins uzņēmies personisku at  -
bildību par savas valsts ekonomi-
 ku un drošību. Ja viņa reformas, 
kas balstās uz brīvo tirgu, izgāz-
tos, viņš varētu uzkurināt dažus 
ārējos konfliktus, lai saliedētu   
sa   vu valsti un noturētos pie va -
ras. Tas varētu pamudināt Ķīnu 
bied roties ar Krieviju ne tikai 
finanču jomā, bet arī polītiskajā 
un militārajā sfairā. Šajā gadī  ju-
mā, ja kāds ārējs konflikts pār -
augtu militārā pretstāvē ar kādu 
ASV sabiedroto, piemēram, Ja -
pā   nu, tad nebūtu pārspīlēts, ja 
se  cinātu, ka pasaule atradīsies uz 
Trešā pasaules kaŗa sliekšņa.

Soross uzsver: gan ASV, gan 
Ķī   nas vitālajām interesēm atbil -
s tu savstarpēja izpratne un apjo-
mīga vienošanās par sadarbību 

ne tikai klimata maiņas jomā. 
Tiekoties ar prezidentu Obamu 
2013. gadā, prezidents Sji runāja 
par “jauna tipa attiecībām starp 
lielvalstīm”. ASV prezidentam, 
spriež Soross, vajadzētu apzinā-
ties starpību: kamēr Krievija at  -
vietojusi likuma varu ar spēka 
va  ru, Ķīna ne vienmēr cienī li -
kuma varu, bet respektē savas lī -
gum   saistības. Grūtību un šķēršļu 
ir daudz, un tomēr, raksta Soross, 
Savienotajām Valstīm vajadzētu 
papūlēties, lai panāktu stratēģis-
ku partnerību ar Ķīnu. Kad pre-
zidents Sji šā gada septembrī at  -
kal būs prezidenta Obamas vie - 
s  is Vašingtonā, ASV prezidents 
gudri rīkotos,  piedāvājot Ķīnai 
šādu stratēģisku partnerību, no -
beigumā raksta Soross.

Nu, viņa vārdi Dieva ausī, kā 
mēdz teikt...

Būtībā pats pēdējais polītis - 
k ais darbiņš nu jau bijušajam Lat-
vijas Valsts prezidentam And - 
r im Bērziņam bija nedarbiņš.  
Proti, prezidents nolēma izslu -
dināt pret runīgi vērtētos Izglī tī-
bas likuma grozījumus, kuŗos 
paredzēts, ka skolās vajag mā -  
c  īt “tikumību,” it īpaši domājot 
par “Satversmē aizsargātajām ģi  -
menes vērtībām.”  Pret šādiem 
gro zījumiem iebilda i Izglītības 
ministrija, i arī atbildīgā komi si - 
ja Saeimā, taču parlamenta “gud-
 rajām galvām” šādi iebildumi 
acīmredzot nebija svarīgi, un “ti -
kumības” grozījumi nu ir ieviesti 
likumā.

Te dažas piebildes.  Pirmkārt, 
par grozījumu nudien apšaubā-
mo raksturu varējām pārlieci nā-
ties pirms pāris mēnešiem, kad 
Saeimas deputāti ar vienu roku 
atbalstīja minētos grozījumus 
par “tikumību,” bet ar otru – no -
 raidīja priekšlikumu, ka skolās 
nedrīkst izmantot “netikumīgus” 
materiālus. Protams, neviens ne -
  ņemsies apgalvot, ka bērniem 
skolas solā būtu jāsaskaras ar 
netikumību, taču vispirms būtu 
jāprecizē, par ko konkrēti ir ru -
na.  Jebšu tikumība un netiku-
mība tomēr nekādi nav uzskatā-
ma par objektīvi izkalkulēja - 
m iem jēdzieniem. Tie ir un vien-
mēr būs gana subjektīvi arī tad, 
ja runa ir par sabiedrības jaunā-
ko paaudzi.

Nav tālu jāmeklē šo priekšli-
kumu patiesais iemesls.  Latvijas 
(un ne tikai) sabiedrībā ir pa -
niskas bailes no domas, ka kāds 
varētu atbalstīt tā dēvēto seks uā-
lo minoritāšu tiesības.  Te ir “ap -
raktais suns” jautājumā par “ti -
kumību” skolās – aizstāvēt Sat -
versmē it kā  uz mūžu mūžiem 
iegravēto domu, ka laulība var 
būt tikai starp vienu vīrieti un 

Par tikumību un labām ziņām
vienu sievieti.  Protams, var jau -
t āt, kuŗš ir iecēlis ievēlētus polī-
tikāņus par valsts izglītības si s  -
tē mas ideoloģiskajiem krust - 
ve cā kiem, bet tā nu vismaz pat-
laban tas ir.

Lieki teikt, ka pašā izglītības 
sistēmā nekādas lielas sajūsmas 
par grozījumiem nav un arī ne  -
būs.  Skolotājām mūsu valstī pat-
laban pirmais un galvenais jau -
tājums ir par samaksu, jo vēl jo     -
projām – 25 gadus pēc valsts ne   -
atkarības atjaunošanas val  do  šā 
iekārta kā nav, tā joprojām nav 
varējusi atrast pienācīgu kom-
pensācijas modeli, kas apmie ri-
nātu visas iesaistītās puses.  Diez 
vai kāds īpaši priecājas par do -
mu, ka nu klasē papildus visam 
pārējam būs jādomā arī par 
“tikumību.”  Piemēram, ko iesākt 
ar Rūdolfu Blaumani, kuŗa daiļ-
radē ir stāsts par Andriksona 
no   dedzināto mežu? Mežu dedzi-
nāt pavisam  noteikti nav “tiku -
mīgi.”  Tāpat, Dievs pasargi, di - 
ž ais autors reiz rakstīja par ne -
rātniem velniņiem, kuŗi tikpat 
noteikti nav “tikumīgi” (lai arī, 
protams, attiecīgajā stāstā situā-
ciju glāba māju saimnieks, kuŗš 
laikam bija “tikumīgs”).  Alek - 
s  andrs Čaks, kuŗu tomēr uzskata 
par klasiķi, savā dzejā apdziedāja  
plenčus un ielasmeitas.  Nedrīk-
s tēs par to vairs runāt?  Varam iet 
vēl tālāk  un “izpīpēt”, ka aizlie-
dzama... Bībele, jo īpaši Vecā 
de   rībā taču runāts par seksu.    
Neticiet?  Izlasiet Mozus 1. grā-
matas 19. nodaļu par Latu un 
viņa meitām.  

Lietas būtība slēpjas pavisam 
citā,  proti – polītikāņiem “tiku-
mības” tēma ir ļoti ērts aizsegs 
faktam, ka ārpus tā no viņiem 
nekāda īpaši liela labuma nav.  
Patlaban Latvijā paši nozīmīgā-
kie ir jautājumi par valsts aiz sar-

dzību, nacionālo tautsaimnie-
cību, eiro  nākotni, attiecībām ar 
Krieviju, Maskavas ieviestā em  -
bargo sekām u.tml., bet vai “gud-
 rajām galvām” par tiem ir kas 
sakāms?  Nav gan pamanāms.  Ir 
daudz vieglāk spriedelēt par          
to, ka Latvijas skolu jaunatne ir 
apdraudēta ar “netikumību” un  
stundām ilgi diskutēt un deba - 
t ēt, ko darīt.

Te ir arī cita nianse, proti – 
“tikumības” likumprojekta ak  -
tīvākie aizstāvji Saeimā nākuši 
no divām šķietami ideoloģiski 
nesaderīgām partijām, proti, no 
prokremliskās Saskaņas un tau-
tis  kās Nacionālās Apvienības 
(NA). Tieši Saskaņas deputāte 
Jū  lija Stepaņenko pieteica gro -  
zī jumus par “tikumību” skolās, 
un te nu ir viens (bet ne vienī-
gais) gadījums mūslaiku polītis-
kajā ķēķī, kad lielie latviskuma 
aizstāvji ir gatavi mesties uz vie-
nu roku ar tiem, kuŗi joprojām 
noliedz, ka mūsu valsts kādreiz 
bija okupēta.  Interesanti gan!

Ir arī citas ziņas!  Gan jāsāk ar 
ne īpaši labu ziņu, proti, par to, 
ka pagājušajā nedēļā Saeimas 
deputātu vairākums (patiesībā 
50 no 100, bet ar to pietika, jo 
liels bars “gudro galvu” balsoju-
mā vispār nepiedalījās) nolēma 
atbrīvot no amata Latvijas Na -
cionālās Elektronisko plašsa zi -
ņas līdzekļu padomes (NEPLP) 
vadītāju Aināru Dimantu, it kā 
tāpēc, ka NEPLP bija pieņēmu -  
si aplamu  lēmumu attiecībā uz 
krievu valodas proporciju kādā 
radio stacijā, kā arī tāpēc, ka 
Valsts kontrole padomei bija pār-
metusi nesaimnieciskumu.  Li -
ku mā par padomi ir teikts, ka 
NEPLP locekli var atbrīvot pēc 
paša vēlēšanās, gadījumā, ja sli-
mības vai cita iemesla dēļ viņš 
ilgstoši nav varējis piedalīties 

padomes darbā, vai arī, ja “ir 
konstatēti tādi normatīvajos ak  -
tos noteikti apstākļi, kas liedz 
attiecīgajai personai būt par Pa -
domes locekli.”  Grūti spriest, cik 
lielā mērā minētās problēmas 
“liedza” Aināram Dimantam 
dar  boties NEPLP vadītāja lomā.  
Drīzāk te atkal būs tā pati polī -
tikāņu indeve bāzt degunu tur, 
kur nevajag, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka tajā pašā likumā ir teikts,       
ka NEPLP ir “neatkarīga pilntie-
sīga autonoma institūcija.” Pats 
Ainārs Dimants ir solījis tiesāties 
ar valsti par atjaunošanu amatā.  
Laiks rādīs, vai viņam tas izdosies.

Tajā pašā laikā, kad NEPLP 
zaudēja priekšsēdi, padome arī 
ieguva jaunu locekli pēc paša 
vēlēšanās no amata aizgājušā 
Ginta Grūbes vietā.  Viņa vietā 
Saeimas apstiprinātā Dace Ķez -
bere nav pilnīgs zaļknābis, jo 
viņa padomē jau darbojas no 
1997. līdz 2005. gadam.  Taču ir 
iemesls jautāt, ko viņa taisās 
padomē darīt.  Latvijas televīzijas 
galvenajā ziņu raidījumā Pano-
rā ma viņa apgalvoja:  “Vajag sākt 
ar kaut ko gaišu, kas cilvēkus 
iepriecina, pēc tam varam runāt 
par kriminālām lietām un visu 
pārējo.”  Gluži kā padomju lai - 
k  os, kad  televīzijā vispirms parā-
 dīja, ko labu un jauku ir izdarījis 
Brežņevs, Čerņenko vai Gorba -
čovs, pēc tam – ko  sasniegušas 
valsts varones lopkopējas, un 
tikai pēc tam (ja vispār) runājot 
par padomju dzīves negācijām.   
Intervijā, kuŗā Dace Ķezbere 
dalījās pārdomās par to, kas zi -
ņās ir “gaišs,” viņa arī sprieda, ka 
Latvijas televīzijā pietrūkst “pro-
fesionāļu ar pasaules skatu,” kuŗi 
spētu analizēt pasaules notiku-
mus.  Kuŗš “profesionālis” viņai 
ir padomā?  Izrādās, tas ir kom-
ponists un kādreizējais Saeimas 

deputāts Imants Kalniņš (!), kuŗš 
pēdējā laikā izcēlies ar “profe -
sionāliem” apgalvojumiem par 
to, ka polītiska diktātūra var būt 
labāka par demokratiju un par 
to, cik lieliski savas “tautas” pār -
stāvji ir Krievijas fīrers Putins   
un viņa kollēga Baltkrievijā.  At  -
radies “profesionālis ar pasau - 
les skatu”!

Vēl varam konstatēt, ka Dace 
Ķezbere laikā, kad nedarbojās 
NEPLP, darbojās uzņēmumā 
“Ģi   menes TV” Jūrmalā, kur cita 
starpā 2011. gadā tika pārrai -  
dīta ļoti komplimentāra, lai ne  -
teiktu lišķīga, intervija ar skan-
dalozo Ventspils pilsētas galvu 
Aivaru Lembergu.  Minētajā in  -
tervijā par “gaišām” ziņām Dace 
Ķezbere arī atzīst, ka viņas pār-
stāvētajai televīzijai par minēto 
interviju tika samaksāts (“Lai tu 
kaut ko varētu parādīt, tas kaut 
ko arī maksā”).  Vai “Ģimenes TV” 
arī saņem financējumu no paš-
valdības, pret kuŗu vismaz teo - 
rē tiski masu informācijas lī  - 
dz ek lim būtu jāizturas neitrāli?        
“Ja mazajam reģionālajam me -
dijam atņem nost pašvaldī -           
bas financē jumu, izdzīvot tas 
nevar.”  

Ir pat ļoti iespējams, ka NEPLP 
tieši Dace Ķezbere būs atbildīgā 
par Latvijas televīzijas darbību, 
un tam nu būtu jādara piesar-
dzīgus visus tos, kuŗi tur darbo-
jas. Tāpat kā ar jautājumu par 
“tikumību” skolās, arī sabiedris-
ko plašsaziņas līdzekļu statuss ir 
ērti diskutējams. 

Tādi nu mums ir tie polītiķi.  
Vienas nedēļas laikā skolām uz  -
liek pilnīgi nevajadzīgus ideolo-
ģiskus grožus un apdraud sa -
bied risko mediju un to pārrau - 
g ošās iestādes patieso neatkarību 
un autonomiju. Diez kas nav.
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Aizrāvušies ar dižgaru Raiņa un 
Aspazijas 150 gadu svinēšanu šajā 
gadā, esam varbūt nedaudz pie-
mirsuši citus savas tautas piemi  nē -
šanu pelnījušus apaļos jubilārus.  
Tomēr mūzikoloģe Zane Gailīte 
sarakstījusi jauku monografiju  
par mūsu valsts himnas “Dievs, 
svētī Latviju!” teksta autora un kom-
 ponista Kārļa Baumaņa dzīvi un 
darbiem. Baumanis dzimis tajā pa     -
šā 1935. gadā kā Krišjānis Ba   rons, 
tātad abiem šogad paliktu 180.

Mūsu himnas autors dzimis un 
miris Limbažos, bet pēc Jāņa Cim-
 zes vadītā Valkas skolotāju semi-
nāra beigšanas dažus gadu desmi-
tus strādājis par skolotāju un vācu 
valodas lektoru Pēterburgā, kur 
piedalījies arī tur mītošo mūsu 
Tautas atmodas laikmeta darbi -
nieku sanāksmēs un rosmēs. Viņš 
apprecējies ar vācu tautības diž -
ciltīgo Mariju fon Vitkovsku, kas 
viņam dāvinājusi četras meitas, 
no kuŗām divas izdzīvojušas. Lau-
 lība tomēr nav bijusi īsti laimīga.

Šķistu jau, ka par tik ievēroja -
mu personu kā par valsts himnas 
autoru nedrīkst rakstīt citādi kā 
vien pozitīvi, bet pagātnē noticis 
visādi. Tā, piemēram, Švābes Lat v-

Ne gluži hagiografija
 Zane Gailīte, Mūsu Baumaņu Kārlis, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2015. g., 176 lpp.

ju enciklopēdijā (1950) anonī-
mais šķirkļa autors vērtē, ka, 
“trūkstot dziļākai mūzikālajai iz  -
glītībai, B. skaņdarbi nepacēlās 
pā  ri apdāvinātam diletantis - 
m am”. Himnas melodiju un tekstu 
esot “jūtami ietekmējusi britu un 
cariskās Krievijas himna”. Mūža 
nogalē Baumanis esot bijis garīgi 
slims.

Zane Gailīte Baumanim tuvojas 
ar pietāti un cieņu, tajā pašā laikā 
sekmīgi izvairīdamās no hagio-
grafijas veidošanas, kas viņas va  -
ro  ni padarītu nepaticamu. Lim -
bažu apriņķa skolā, raksta mūzi -
koloģe, Kārļa sekmes mācībās bi  -
jušas ļoti labas, tomēr kādā pus-
gadā liecībā viņam ierakstīts, ka 
esot ķildīgs un strīdoties ar citiem 
skolēniem. Par divām 24 gadu ve -
  cumā sarakstītām Baumaņa lu -
dzi   ņām Gailīte nenoliedz, ka tajās 
“mākslinieciskas vai literāras vēr -
tības patiesībā nav”, tomēr viņa 
ludziņas piemin kā Baumaņa 
daudzpusīgo interešu izpausmi 
un citē kāda kritiķa vārdus, kas 
mazajos sacerējumos pamanījis 
arī kaut ko labu. Tuvu grāmatas 
beigām, kad visu iepriekš teikto 
nākas sasummēt jeb dabūt zem 
kāda kopīga saucēja, Gailīte rak-
sta: “Viss (Baumaņa – E.S.) mūžs 
ir bijis spraiga cenšanās, strādāša-
na, pūles savas tautas un Tēvzemes 
labā, cīniņi par tautas pastāvēša -
nu un godaprātu.” (157. lpp.).

Nupat citētajā teikumā kaut kur 
gribētos iespraust mazo vārdiņu 
“arī”. Nav jau jānoliedz visas šeit 
Baumanim piedēvētās cilvēciskās 
un tautiskās īpašības, tomēr grā-
mata parāda, ka viņā iemita vēl 
ci tas vēlmes un centieni. Meklējot 
savu īsto vietu zem saules, savu 
identitāti jeb patību, Baumanis 
privātajā dzīvē pagājās arī citos 
virzienos. Cimzes skolotāju semi -

nārā daudz lietoja vācu valodu 
(49. – 50.), jo šīs valodas laba ap  -
guve tika uzskatīta par līdzekli 
zemnieku dēlu pakāpšanai uz 
augšu pa sabiedrisko šķiru kāp -
nītēm. Un tā mūsu Carl Baumann, 
gluži kā par viņu daudz slavenā-
kais Joseph Wihtol, ietvēra sevī 
kādu daļu vāciskās identitātes. 
Seminārista gados viņš dienas  grā-
 matu rakstījis vāciski (70.; vācu 
Vasarsvētku apzīmējamais vārds 
gan latviski kļūdaini pārtulkots 
par Lieldienām!). Savos Pēterbur-
gā pavadītajos skolotāja gados 
viņš uzraksta tik kvalitātīvu vācu 
valodas mācību grāmatu (106.), 
ka par nopelnīto honorāru var 
ievākties skaistā dzīvoklī. Kādā 
vēstulē viņš apraksta smalkā dzī-
vokļa iekārtu sevišķi kaismīgi, tā, 
ka Zane Gailīte, lai attālinātu savu 
stāstījumu no hagiografijas (Ha  -
gio grafija – baznīcas vēstures lite -
rātūra, kanonizēto garīgo un lai -
cīgo personu dzīves apraksti – 
Red.), jūtas spiesta iesaukties: “Te 
nu ir lielīšanās par visu naudu! 
Ak, mazā cilvēka neprāts, ak, lielās 
bagātības un dižošanās vēlmes, it 
kā ar to piepildījumu varētu kļūt 
laimīgs!” (108.) Bet Baumaņu Kār -
lis jutās esam uzlabojis savu lab  -
klājību. Vācu valoda bijusi sarunu 
valoda arī Baumaņa nodibinātajā 
ģimenē: Marijas prasme apieties 
ar ikdienas valodu bijusi stipri 
ierobežota. Cik daudz atraisītāk, 
brīvāk Baumanim padevusies 
“peršiņu” rakstīšana vācu nekā 
latviešu valodā, jūtam, ja salī   dzi -
nām viņa vācisko veikumu (140. – 
141.) ar latvisko (157. – 158.).

Baumanis, kā jau sava laika iz  -
glītojies cilvēks, pratis vēl krievu 
un mazliet arī franču valodu,    
krie  viskā vide uz viņu Pēterburgas 
ga   dos būs atstājusi jūtamu ietek-
mi, tomēr viņa patības krustcelēs 

sastapās un par dominējošo vietu 
cīnījās, liekas, tikai latviskais ar vā -
 cisko. Pēterburgai atvēlēta grā ma -
tas pati plašākā nodaļa, un tajā 
parādīti vairāki par Baumani sla-
venāki “jaunlatvieši”, turklāt  Bau -
maņa loma un rosmes viņu vidū 
necik neizceļas. Autore sakās būt 
pārliecināta, ka Pēterburga bijusi 
tikai “pieturas vieta nākamības, 
nākamās valsts ideju veidotā -  
jiem” (136.). Bet, vai pieturas vie-
tās mēdz uzturēties tik ilgus ga -
dus, cik tur uzturējās Baumanis? 
Vai viņš krieviskajā apkārtnē jau 
jutās kā mājās, gluži kā vāciskajā 
garīgajā pasaulē? 

Kārlim Baumanim, limbaž-
niekam, varētu piedēvēt mūsdie-
nu caurmēra ārzemju latvieša  
īpa  šības. Kādas gan galējības vi  -
ņos! No Amerikas atbraucis mīļš 
cilvēks, sendienu klasesbiedrs, in  -
teresējās, vai šeit Rīgā varētu no  -
pirkt kādu amerikāņu grāmatu, 
ko lidmašīnā lasīt atceļā. No tik -
pat mīļas paziņas Austrālijā reiz 
saņēmu kartīti ar sveicienu Chris-
 tus dzimšanas svētkos. Bet atlido 
arī pa superlatvim, acīmredzot 
cītīgam avīžu lasītājam un tīmek -
ļa pētītājam, kam Latvijas sabied-
riskie, polītiskie un kultūras noti-
kumi skaidrāk pārskatāmi nekā 
dažam labam, kas dzīvo tepat Lat-
 vijā. Uz garā aizgājušo un latvie-
tībai saglabājušos skalas Kārli 
Bau mani, liekas, varētu likt kaut 
kur vidū. Ar vārdiņu “mūsu” un 
ar uzvārda likšanu pirms vārda 
(kas senāk bija lielākā modē, bet 
ko tagad praktizē vairs tikai diev -
tuŗi un superlatvji) savas grāmatas 
virsrakstā Zane Gailīte, kā jau tas 
jubilejas gadā pienākas, tuvina 
Bau  mani skalas latviskajam ga  lam.

Tāpat kā Tirzmalietei jeb Min-
nai Dzelzkalnei būtu pieticis sa  -
rakstīt vienu vienīgu dzejoli “Es 

dziedāšu par tevi, tēvu zeme”, lai 
viņai būtu nodrošināta sava vie-
tiņa mūsu kultūrvēsturē, tā arī 
Kārļa Baumaņa piemiņas sagla-
bāšanai pietiktu ar to, ka viņš bijis 
autors mūsu valsts himnai. Zane 
Gailīte neatkārto citur publicē -    
tus apgalvojumus, ka sākotnēji šī 
dzies ma, kas 20. gadsimtā ieguva 
svētuma un svinīguma oreolu, 
laik  meta varas prasību dēļ būtu 
ti  kusi dziedāta ar vārdiem “Dievs, 
svētī Baltiju!”. Viņa citē kādā 1935. 
gada Jaunāko Ziņu izdevumā pub-
licētu Pirmo vispārējo dziesmu 
svētku korista apgalvojumu, ka 
jau dziesmas pirmajā skanējumā 
atskanējis Latvijas vārds (154.). 
Lai nu būtu kā būtu! Bet runājot 
par vienu vārdu vai otru, gribētos 
no kāda gudrinieka uzzināt, kuŗu 
no diviem vārdiem “kustināt” vai 
“samaitāt” uzskatīt par pareizo 
pēdējo vārdu populārās dziesmas 
divrindē

Kā niedra būsi svešā malā tur,
Ko mazais vējiņš iespēj...
110. lappusē lasām “kustināt”, 

bet 124. lappusē “samaitāt”. Sa   tu-
riski attaisnojamāks šķistu “kus  ti-
nāt”, tomēr parasti dzied “samaitāt”.

Gan negremdējoties domu dzi -
ļumos, autore simpatiskā kārtā 
pietuvina vēsturisko vielu mūs -
die nām, lasītājam šo to pajautājot, 
viņam piebikstot, viņu uz kādas 
attieksmes ieņemšanu skubināt. 
Piemēri: 

Varbūt..., liekot smadzeņu vietā 
elektroniskos līdzekļus, zaudēsim 
spēju spriest, spēju priecāties, brī -
nīties, pārdzīvot un sajūsmi nā ties? 
Vai sajutīsim vēl jaunatklāsmi, brī-
 numus dabā un cilvēkos? (68.)

Vai jaunie laiki ir jau pienākuši, 
vai esam brīvi no saviem aizsprie-
dumiem, skaudības, paviršības? 
Vai esam tēvzemes patrioti? (135.)

Grāmata patriotiem!

Ja šajā vasarā plānots doties 
ciemos uz Latviju, varbūt kļūs 
aktuāls jautājums, kā pēc iespē-
jas saturīgāk pavadīt laiku, lai 
va   rētu gan uzzināt jaunas un in -
teresantas lietas par mūsu zemi, 
gan arī atpūsties brīvā dabā: pel-
dēties, vizināties ar laivu vai iet 
īsākās vai garākās pastaigās. 

Visas minētās vēlmes lieliski 
iespējams apvienot, dodoties 
brau cienā uz Daugavas mūzeju, 
kas atrodas Doles salā Salaspils 
novadā, vien 20 kilometru attā - 
l umā no Rīgas. Mūzejā iespējams 
aizraujoši pavadīt laiku, sākot no 
pāris stundām līdz pat veselai 
dienai, jo tā darbinieki ir parū -
pējušies, lai Doles muižas, kuŗā 
mūzejs iekārtots, apmeklējums 
būtu saistošs visu paaudžu cil-
vēk iem. Vispirms var apskatīt it 
kā nelielu, ļoti kompaktu, taču 
tajā pašā laikā informātīvu eks -
pozīciju muižas telpās, tad doties 
ārā, lai apmeklētu brīvdabas eks-
pozīciju, kas nedaudz līdzinās 
brīv dabas mūzeja eksponātiem, 
savukārt, kad viss ir redzēts un 
jautājumu, ko uzdot mūzeja dar-

Likteņupes vēstījums un 
atmiņas par Staburagu

biniekiem, vairs nav, pienācis 
laiks nokāpt lejā pie Daugavas. 
Likteņupē var ne tikai nopeldē-
ties, bet, iznomājot divvietīgas 
kanoe tipa laivas, izvizināties. 

“Ķīsīt’s brauca pār Daugavu// 
Rakstītās kamanās”

Šo rindu autore kopā ar nelie -
lu kompaniju – diviem kungiem – 
mūzeja apmeklējumu sāka ar 
patstāvīgās ekspozīcijas apskati. 
Pirmais, kam pievērsām uzma -
nību, ienākot Doles muižas tel-
pās, bija nelielais akvārijs, kuŗā 
tajā brīdī tika apmainīts ūdens. 
Tajā atradās to zivju sugu pār-
stāves, kas sastopamas Daugavas 
ūdeņos: karpa, spoguļkarpa, asa-
ris, rauda, vimba, grudulis un 
citas. Būtu pat nedaudz sarežģīti 
uzskaitīt visu likteņupē mītošo 
zivju sugas, vieglāk būtu nosaukt, 
kādu zivju šeit nav. Viens no iz -
ņēmumiem ir alate, savukārt līdz 
1965. gadam bijuši neveiksmīgi 
mēģinājumi aklimatizēt sterletu. 
Īpašs stāsts mūzeja darbiniekiem 
ir par nēģiem, kuŗus Doles ie -
dzīvotāji ēšanai sagatavojuši ne -

daudz īpatnā veidā, kas atšķiro-
ties no Gaujas nēģu sagatavoša-
nas. Šo stāstu gan iespējams 
uzzināt, apmeklējot brīvdabas 
ekspozīciju – Daugavas lejasgala 
zvejnieka sētu ar 19. gadsimta 
beigu un 20. gadsimta sākuma 
sa  dzīves priekšmetiem un dar-
ba rīkiem, kas atrodas mūzeja 
parkā zem 200 gadu veciem ozo-
liem. 

Pagalmā uzmanību piesaista 
arī neparasts koka veidojums, 
kuŗa jēgu un funkcijas ar zvej-
niecību nesaistītam cilvēkam sā -
kumā pat grūti uzminēt. Izrādās, 
tie ir tači – nēģu un lašu zvejas 
aizsprosti, kuŗus aptuveni pirms 
150 gadiem izmantoja Dauga -
vas krastu iedzīvotāji. Tacis ir 
laipa ar murdiem, ko zvejnieki 
novietojuši no viena upes krasta 
līdz otram. No tača Daugavā tika 
iegremdēti nēģu murdi, un šādā 
veidā notika zvejošana. 

Daudz liecību par Daugavu un 
tajā mītošo zivju sugām glabā 
latviešu folklora – īpaši tautas-
dziesmas. Jāpiebilst gan, ka sais-
tībā ar Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas 

HES darbību, kas traucē upes 
dabīgo tecējumu, zivju skaits upē 
ir krasi samazinājies.

Zudusī Daugava
Mūzejā apskatāmi Daugavas 

krastu iedzīvotāju – baltu un 
Baltijas somu jeb lībiešu – dar ba-
rīki, sadzīves priekšmeti un ro -
tas lietas, no kā ievērojama daļa 
atrasta archaioloģisko izrakumu 
laikā. Tā kā upe kalpojusi par 
tirdzniecības transitceļu starp 
Austrumiem un Rietum iem, 
eks pozīcijā ir arī attēli, kuŗos 
“iemūžināti” transporta līdzekļi – 
strūgas, liellaivas, plosti.

Gadu simtiem ilgi vietējie ie -
dzīvotāji uz pretējo upes krastu 
varēja nokļūt tikai ar pārcēlāju 
laivām. Šad un tad cilvēki savu 
pārcēlāju gaidījuši pat dienām 
ilgi, piemēram, ja bija vajadzība 
nokļūt no Pārdaugavas uz Rīgu. 
Situācija mainījās, kad sāka bū  -
v  ēt tiltus – sākumā no koka vai 
dzelzs. Mūzejā var uzzināt, cik 
un kādi tilti savienojuši abus 
likteņupes krastus un cik no  
tiem saglabājušies līdz mūsdie - 

n ām. Viens no neparastākajiem 
droši vien ir Lībekas tilts Rīgā,    
ko Pirmā pasaules kara laikā 
1917. gadā uzcēla frontes apgā-
des vajadzībām un kas 1924. 
gada palos sabruka.

Pēc Doles salas apmeklējuma 
vislabāk atmiņā palikušas mel n-
baltās fotografijas, kas veido ie -
vērojamu krājuma daļu un lie -
cina par laikiem, kādu vairs ne -
kad nebūs. Vienai no fotogr -     
ā fi ju kolekcijas daļām dots no  - 
sau kums “Zudusī Daugava”. Tā 
glabā liecības par vietām un lie-
tām, kas agrāk bija cieši saistītas 
ar mūsu likteņupi, taču mūsdie-
nās diemžēl vairs neeksistē. Jā  -
piemin 18,5 metrus augstā avot -
kaļķu klints upes kreisajā stāv-
krastā – Staburags, kā arī Kok-
nes es mūra pilsdrupas Dauga -
vas un Pērses satecē. Ja pirmais 
no minētajiem zudis uz neat  -
grie šanos, tad pilsdrupas vēl ap  -
ska tāmas, kaut arī šai celtnei 
milzu postu nodarījusi Pļaviņu 
HES – jaudas ziņā lielākā hidro-
elektrostacija Baltijā. 
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Nu jau jaunais prezidents Rai-
monds Vējonis būs pietiekami 
norumulēts, varēs izžāvēt un sa  -
sukāt matus. Asaras būs apžuvu -
š as. Par tiem, kas netika ievēlēti,  
ne gluži par Egilu Levitu. Daudzi 
zinīgi cilvēki ir izteikušies, ka ar 
viņa neievēlēšanu palaista gaŗām 
izdevība Latvijai tikt pie pasaules 
līmeņa prezidenta. Te gribu ie -
bilst, ka Latvijai tāds jau bijis 
Vairas Vīķes Freibergas personā. 
Par viņas pirmajiem četriem ga  -
diem jāliek pieci ar krustu, par 
otrajiem grūti likt pietiekamu 
atzīmi. Cik spoža bija ārpolītika, 
tik neperspektīva iekšpolītika un 
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ES NETICU LAIMEI PIRTIŅĀ
Ar JONI jaunajam VĒJAM līdzi

valsts ekonomija. Tajā laikā tūk -
s tošiem Latvijas īpašumu gan uz 
laukiem, gan pilsētās nebija zi   nā-
 mi īpašnieki. Bija jāaptur sāktā 
privātizācija un īpašumi jāie -
kļauj fondos līdz tiesiskai īpaš-
nieku no   vērtēšanai. Tas nenotika. 
Vispār,  runājot par privātizāciju, 
nebūtu pārsteigts, ja nākotnē to 
salīdzinātu ar kollektīvizāciju. 
Prezidentei bija uzticīgi sekotāji 
latviešos ārpus Latvijas. Ja toreiz 
būtu bijuši tieši aicinājumi at   -
griez ties Latvijā ar iespējamu 
īpa šuma iegādi savas dzimts no -
vadā vai pilsētā, kas zina, kas no  -
tiktu? Bet nevainosim prezidenti 

vien. Godīgi sakot, pat vēl līdz 
šim brīdim nopietni valdības ai  -
cinājumi atgriezties Latvijā man 
nav zināmi. Pēdējo reizi aicinā-
jums atgriezties Latvijā notika Vā -
 cijas nometņu laikos. Ārzem ju 
latvieši, kas brīvvalsts sākuma 
gados mēģināja kaut ko saimnie-
cisku uzsākt Latvijā, tika  pievilti 
un vairums pazaudēja naudas ie  -
guldījumus. Valsts par viņiem ne  -
likās ne zinis. Arī man par tē   va 
mantojumu bija jātiesājas un bei -
gās jāsamaksā, kas bija eko no mis-
kāk, nekā turpināt tiesā ties. Mani 
moka doma, ka tieši privātizāci -
jas rezultātā daži kļu vuši miljo-

nāri, bet tūkstošiem bijuši spiesti 
atstāt Latviju. Ne   bū tu godīgi par 
to vainot pirmos prezidentus, bet 
tikpat negodīgi būtu par to ne  -
runāt. Te nu ir vie tā Rūdolfa Blau-
maņa teiktais, par laimi, pirtiņā. Ir 
jāgādā, lai  latviešu cilvēks Latvijā 
būtu spē jīgs sev nopelnīt iztiku   
un kādu nieciņu izpriecai. Latvie-
tim nav jāpaliek pirtiņā.

Tas ir darba lauks jaunajam 
prezidentam. Viņam nav jāmācās 
angļu valoda un jāapgūst diplo -
mātiskās manieres. (Viņam ir 
pie tiekami plaša izvēle no savas 
valsts vidus tam izraudzīt spējī-
gus delegātus). Kāda jēga spodri-

nāt Latvijas tēlu citiem, ja pašiem 
jābēg prom no savas zemes?! Arī 
Egilam Levitam nav jāgaida čet -
rus gadus. Arī viņš var būt pre-
zidenta komandas loceklis (iz   -
cē  lums mūsu – Red.). Tas attiecas 
arī uz bijušajiem prezidentiem. 
Un ne tikai uz runas vīriem, bet 
arī uz mums visiem. Jaunajam 
prezidentam jāprot un mums  jā -
 palīdz saimniekot. Jāpalīdz Lat -
viju izveidot par labklājības zemi. 
Zemi, kuŗā prieks dzīvot un atkal 
atgriezties. Zemi,  kuŗā var “laimē 
diet’’. Reiz tas ir noticis. Tāpēc 
mans ieteikums būtu: “Iesim ar 
joni jaunajam vējam līdzi!’’

Es biju viens no tiem  30 000 
bēgļiem no Latvijas un Igau ni -
jas,  kuŗi bēgļu laivā pāri Balti-
jas jūrai sasniedza Zviedrijas 
drošos krastus 1944. gada vasa-
 rā un rudenī, bēgot no komū -
nis ma terrora. 

Kad 15 cilvēki va    ļējā zvejnieku 
laivā iebraucām Gotlandes pilsē-
tiņā Slitē, bijām acīm redzami 
gaidīti. Lielas teltis dzīvošanai 
bija saceltas pilsētas parkā un ar -
mijas daļas gādāja par ēšanu. 

Pirmajās dienās jau mūs atuto-
 ja un drēbēm veica  de z  infek -  
ciju (Bondara kunga zi   nāšanai). 
Tad pamazām izvietoja pa visu 

Toreiz, 1944. gadā...
Zviedriju. Daži dzīvoja nometnēs, 
daži bēgļi tika izvie toti ģimenēs. 
Nākamajā vasarā mums  piešķīra 
divistabu  dzī  vok li ar nepiecie-
šamām mēbe lēm. Mēs ar brāli 
un vecākiem dzīvojām vienā 
istabā un krust tēvs ar kundzi 
otrā. Vecāki dabūja darbu, un es 
gāju skolā.

Zviedrijā 1944. gadā bija 6 mil-
joni iedzīvotāju. Valsts nebija ba -
 gāta, apmēram kā Latvija Ul   maņ-
laikā. Gan  vairāk industrē jus ies 
nekā Latvija, kas bija skaid ri lauk-
saimniecības zeme. Kaut gan Zvied-
 rija nebija iesaistīta kaŗā, valsts 
iedzīvotāji varēja pārtikt, bet 

nebija nekādas lielās izaugs mes.
Laika gaitā mēs, šie 30 000 bēg-

ļu, kļuvām par pilntiesīgiem 
valsts iedzīvotājiem. Otrā paau -
dzē no Baltijas bēgļiem jau  nāca 
ministri, pilsētu galvas, uzņēmē-
ji, skolotāji. Es kļuvu par vienu  
no vairākiem skolu direktor iem. 
Kaut gan vecākām paaudzēm 
bija grūtāk ar zviedru valodu, 
mēs, jaunie,  ātri vien asimilē jā-
mies. 

Tā līdz šai dienai esmu pa   teicīgs 
zviedru tautai, kas ma  ni, bēgli, 
pieņēma un deva man ie   spēju 
dzīvot cilvēka cienīgu mūžu.

Man šodien liels kauns par 

mūsu valsts polītiķiem, kas ne  -
grib palīdzēt Ziemeļafrikas bēg -
ļiem. Kad mums vajadzēja palī -
dzību no citiem, to pieņēmām kā 
pašsaprotamu, bet saviem līdz-
cil  v  ēkiem, kas nonākuši lielās 
grūtības, mēs, atsacīsim? Jo,  lūk,  
mums tak pašiem iet slikti! To, 
cik ļoti “slikti” mums iet, var re -
dzēt autostāvietās pie tirdzniecī-
bas centriem. Ja Zviedrija toreiz 
uzņēma 30 000 bēgļu,  tad mums,  
kas esam par divām trešdaļām 
“mazāk”, būtu jāuzņem 10 000! 
Bet vaimanājam un uztrauca-
mies par dažiem simtiem.

Varētu saprast vecāko paaudzi, 

kas uzaugusi komūnismā ar ideo-
loģisko naidu pret citiem, sevišķi 
citu reliģiju vai ādas krāsu. Bet 
jādomā, ka vismaz  daļa no mū su 
polītiķiem taču ir iemācījušies 
un izjūt kristīgās civīlizācijas so  -
li dāritāti pret savu līdzcilvēku. 

Latvija šodien ir valsts, kas   
sek mīgi attīstās. Derētu pado  māt 
par to, kā augstāk atalgotiem cil-
vēkiem paaugstināt nodokļus,     
lai uzlabotu veselības aprūpi, iz -
glītību.  Un arī, lai varētu uzņemt 
bēgļus.

Kristīgā mīlestība tomēr  ir 
augstāka par visu.

MĀRIS SLOKENBERGS

IVARS GALIŅŠ

SALLIJA BENFELDE

12. Saeima lēni, bet neatlai  -
dī gi “pelna punktus” savai at  -
lai  šanai. Tiesa gan, Satversme 
no   teic, ka tiesības ierosināt tau-
tas nobalsošanu par Saeimas 
atsauk šanu nevar izmantot ga -
du pēc Saeimas sanākšanas – 
tātad ne agrāk par šī gada 5. no  -
vembri. Un, protams, Saeimas 
atlaišanu var ierosināt vai nu 
vēlētāji, vai Valsts prezidents. Ne 
mazāk kā vienai desmitdaļai 
vēlētāju ir tiesības ierosināt tau-
tas nobalso šanu par Saeimas at  -
saukšanu. Arī Valsts prezidenta 
lēmumu apstiprina vai neap-
stiprina tautas nobalsošana jeb 
referen dums. Vai, par spīti liela-
jai ne   ap mierinātībai ar Saeimas 
darbu, vēlētāji būtu gatavi pie-
dalīties referendumā un balsot 
par tās atlaišanu, šobrīd ir jau-
tājums bez atbildes. Tāpat kā 
šobrīd ne   var paredzēt, vai prezi-
dents Rai m onds Vējonis kaut 
kad būtu gatavs pieņemt tādu 
lēmumu.

Jau esmu rakstījusi par mēģi-
nājumiem ieviest grozījumus li  -
kumos un citos normatīvajos ak -
tos, lai ierobežotu preses tiesī - 
bas un iespējas atspoguļot polī ti-
 ķiem netīkamus faktus jeb vien-
kāršāk sakot – ierobežot pres es 
brīvību. Līdz šim šos mēģināju-
mus ir izdevies apturēt, jo ir bi  -
jusi asa sabiedrības reakcija. Nu -
pat Saeima atlaida Nacionālās 
Elektronisko plašsaziņas līdzek -

Saduļķotā polītika
ļu padomes (NEPLP) vadītāju, 
par ko jau rakstīju un par ko   
raksta arī kollēga Kārlis Streips. 
Visā stāstā par NEPLP vadītāja 
atlaišanu mulsina tas, ka tie ie  -
mesli, kuŗus aizrautīgi skandi-
nāja Saeimas deputāti, bija klaji 
meli, bet par atlaišanu, jau pēc 
balsojuma minot pavisam citus 
iemeslus, 8. jūlijā nobalsoja arī 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece. Savā nupat publicētajā 
rakstā viņa skaidro, ka balsojusi 
pēc sirdsapziņas, jo NEPLP Ai  -
nārs Dimants bijis slikts vadītājs, 
ar kuŗu sadarbība nav izdevu - 
s ies. Pārējie Saeimas NEPLP kri-
tiķi kaut kādu nesaprotamu 
iemeslu dēļ publiski minēja pa  -
visam citus iemeslus, arī Mūr-
nie ce pirms balsojuma klusēja. 
Vai tas nozīmē, ka daļa deputā -
tu gribēja izrēķināties ar NEPLP 
vadītāju un viņiem bija vienalga, 
kādus iemeslus nosaukt? Vai tas 
nozīmē, ka Saeimas priekšsēde 
negrib konfliktu ar Saeimas polī-
tikāņiem, lai neapdraudētu savu 
amatu, kuŗā viņa var darīt Latvi-
jai vajadzīgas lietas? To, ka strā-
dāt pēc sirdsapziņas un savai 
valstij vajag klusiņām un tik, cik 
“atļauj” pie varas esošie, manu-
prāt, apliecina arī 9. jūlijā sa   -
sauk tā ārkārtas Saeimas sēde, 
kuŗa ne ar ko nebeidzās, jo daļa 
koalicijas deputātu sēdi “norā -
va”, uztaisot kvoruma trūkumu. 
Turklāt 12. Saeimas deputāts 

Rich ards Kols tika atlaists no 
parlamentārā sekretāra amata 
premjeres Laimdotas Strauju -
mas birojā, jo bija parakstījis 
opo zicijas deputātu iesniegumu 
par Saeimas ārkārtas sēdes sa -
sauk šanu, tāpat kā citi Nacionā-
lās apvienības (NA) deputāti. Kā 
zināms, gan sabiedrības, gan po -
 lītiķu viedokļi dalās jautājumā 
par bēgļu uzņemšanu Latvijā. 
Ministru prezidente bija paziņo-
jusi, ka divu gadu laikā Latvija 
labprātīgi uzņems 250 bēgļus     
no Afrikas un citiem reģioniem. 
Koa licijā esošā NA kopā ar opo-
zīcijas partijām prasīja sasaukt 
ārkārtas sēdi, lai balsotu par         
lē   m u mprojektu, kas paredzēja 
uz   dot Ministru kabinetam līdz 
13. jūlijam sagatavot un iesniegt 
Saeimai detalizētu ziņojumu par 
bēgļu uzņemšanu Latvijā, rīcī -
bas plānu bēgļu izmitināšanai     
un integrācijai Latvijas sabied-
rībā, kā arī pamatot financiālās 
izmaksas un sniegt skaidrojumu, 
no kādiem valsts budžeta līdzek-
ļiem tiks segtas bēgļu izmitinā-
šanas un integrācijas izmaksas 
tri ju gadu periodā. Patiesībā šāda 
informācija ir nepieciešama ne 
tikai polītiķiem, bet arī Latvijas 
sabiedrībai neatkarīgi no tā, vai 
bēgļus uzņemsim vai neuzņem-
sim, jo ir taču jāzina un jāsaprot, 
ko nozīmē viens vai otrs lēmums. 
Koalicija par to runāt negribēja 
un paziņoja, ka opozicijas atbal - 

s tīšana šajā jautājumā ir node-
vība, koalicijas līguma laušana 
un tamlīdzīgi. Protams, NA de  -
putātus no Saeimas izmest ne -
var, bet no darba Ministru pre-
zidentes birojā Richardu Kolu 
atlaist varēja, un tas arī tika iz  -
darīts. Ar vārdu sakot, strādāt 
Latvijas, nevis savās vai partijas 
interesēs var tikai tad, ja valdo ša-
jiem nav iebildumu, pretējā ga  dī-
jumā var zaudēt arī tās ie  spējas 
strādāt savai zemei, kas vēl atli-
kušas. 

Pavisam nelāgi pēdējā laikā 
izskatās Latvijas Reģionu apvie-
nības (LRA) frakcija ar tās vadī-
tāju Mārtiņu Bondaru, kas ba -
lan sē uz rasisma robežas. Frak -
cija gribēja sasaukt ārkārtas Sa - 
ei mas sēdi, lai uzdotu Ministru 
ka    binetam sagatavot ziņojumu 
par jautājumiem, kas saistīti ar 
bēgļiem, jo, viņuprāt,  šie bēgļi pa  -
matā ir ar noziedzīgām noslie-
cēm un nes sev līdzi arī bīsta -
mas un lipīgas slimības. Frakcijas 
de  putātu nostāja lika vaicāt, vai 
tiešām viņi uzskata, ka visi, kuŗi 
nav “baltie cilvēki”, ir noziedz-
nieki un briesmīgu slimību pār-
nēsātāji? Šādi apgalvojumi mo -
dina rasismu sabiedrībā, par ko 
liecināja tīmekļa  komentāri pēc 
deputātu apgalvojumiem, ka 
bēgļi Latvijā var ienest Ebolas 
vīrusu un ka tas ir risks musul-
maņu terrorismam. Protams, 
bēgļu jautājums nav vienkāršs, 

bet jau sākotnējā nostāja, ka viņi 
tā īsti nemaz nav cilvēki, situā-
ciju tik tiešām var padarīt ris-
kantu. Turklāt opozicijas izman-
totie argumenti dažādos jautā-
jumos darbu Saeimā padara grū-
tāku, jo godprātīgam deputātam 
ir grūti izlemt, ko darīt. Atbalstīt 
lēmumprojektu par informāci -
jas sagatavošanu bēgļu jautāju -
mā vai neatbalstīt? Atbalstot opo-
 zicijas iesniegumu, deputāts var 
izskatīties kā rasists, kurš piekrīt 
LRA argumentiem, bet informā-
cija taču ir vajadzīga! Balsot vai 
nebalsot par NEPLP vadītāja 
atlaišanu? Oficiāli minētie ie -
mesli ir aiz matiem pievilkti, bet 
skaļi iebilst kollēgām un publiski 
strīdēties nav īsti prātīgi – Vieno-
tības partijas un frakcijas vadītāja 
Solvita Āboltiņa pret katru, kuŗš 
nav ar viņu vienisprātis, cīnās ar 
dzelžainu tvērienu. Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) Saeimas 
frakcijas vadītājs Augusts Brig-
manis lielāko tiesu Āboltiņu at  -
balsta ar smaidu sejā, Mārtiņš 
Bondars nodarbojas ar popu-
lismu un savas populāritātes pa  -
lielināšanai ir gatavs sludināt 
gandrīz jebko. Aizvien biežāk 
pār ņem sajūta, ka atgriežamies 
pie okupācijas laika tikumiem, 
kad valdošajiem bija taisnība 
vienmēr un pārējiem vajadzēja 
klusēt, ja negribēja iedzīvoties 
nepatikšanās.
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ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

Atkusnis sākās oktobrī
“Neaizmirsti, ka visi mēs esam 

bijuši jauni. Arī es domāju, ka pa  -
saule salāpāma kā caurs cimds, 
bet nekas neiznāk. Latvieši ir kri -
tuši par daudzām cēlām lietām, 
bet mēs neesam tik daudz, lai ar  -
vien varētu upurēt pa simttūksto-
tim. Kad karojām par valsti, pretī 
Latgalē arī stāvēja latvieši, kas 
tāpat runāja latviešu valodā un 
dziedāja latviešu dziesmas, kuri 
tāpat cīnījās par kādu iedomātu 
labklājības valsti. Toreiz mēs uz  -
varējām, viņi zaudēja, bet zaudē-
tāji galā bijām abi, jo mūsu valstij 
pēc divdesmit gadiem pietrūka to 
simttūkstošu, lai godam stātos 
pretī spēcīgākam varmākam. Mēs 
padevāmies, domājām, ka palik-
sim katrs savā vietā, bet tā bija 
alošanās. Neviens nav nācis uz 
mū   su zemi kaut ko atnest, tikai 
paņemt. Mūsu valdība šo vien -
kāršo patiesību bija aizmirsusi... 
Nebrīnies, kādēļ es tev tieši tagad 
to stāstu. Ne tāpēc, lai mazinātu 
ta  vu apņēmību vai padarītu tevi 
gļēvu, gribu tikai, lai tu pats visu 
izdomā līdz galam, iekāms liec 
dzīvību ķīlā. Ir lietas, par kurām 
vērts uzupurēties, bet ne viss ir 
zelts, kas spīd, un ne katra ir re  -
volūcija, kas par tādu dēvējas, un 
ne katra ir brīvība, kas sola ļau -
dīm brīvību. Latviešu kauli atdu -
s as gan Sibirījā, gan pie Pereko -
pas, gan Indoķīnā, bet neviens tos 
nepiemin. Vai tevi kāds pieminēs, 
ja nāve tevi pārsteigs Budapeštas 

ielās? Ja tu man vari atbildēt uz     
šo jautājumu, tad mēs ar māti 
dosim savu svētību un arī tava 
māte neraudās, ja tu vairs nepār-
nāksi. Baibai nekādu padomu 
nevajag, viņa pati tiks ar sevi galā, 
bet mans prāts nav mierīgs, tādēļ 
tev to saku.” Pēteris Bebrups pa  -
bei dza, un atkal visi lūkojās Iman-
tā, arī Baiba vērās ar jautātāju 
ska tienu. Imanta māte, nolaidusi 
acis, nopūtās. Viņas šķīvī nokrita 
liela asara. Dēls to ievēroja.

“Māt, vai raudi manis dēļ?”
“Neraudu tevis, bet visas mūsu 

tautas dēļ... Pēteris uzplēsa kādu 
pusaizdzijušu rētu. Gadiem tā     
bija dzijusi, bet tagad atkal atvērās. 
Es tevi neatrunāšu, dari, kā pats 
par pareizu atrodi. Tavs tēvs arī 
nekad man neprasīja padomu. 
Karavīrs nevar prasīt padomu 
sievām, tam pašam jāizšķiras. Bet 
es raudu par tiem simttūkstošiem, 
kuru mūsu tautai un valstij pi e-
trūka, kad to visvairāk vajadzēja. 
Ja mums šo simttūkstošu arvien 
pietrūks, nekad nevarēsim kļūt 
brīvi. Maģāri, poļi, bulgāri, visi 
savu brīvību atgūs, viņiem šie 
beidzamie simttūkstoši ir, bet es 
nezinu, vai mums viņi būs. Mēs 
pārāk dedzīgi paklausām citu 
aicinājumiem un esam pārāk 
neiecietīgi cits pret citu. Visi, kam 
bija vajadzīgas mūsu asinis, ir     
kaut ko solījuši. Arī strēlniekiem 
Kremlī 1918. gadā, kad mūsu 
valsts vēl nebija, komunisti solīja 
brīvu Latviju. Viņi cīnījās un izcī -
nīja sev moku nāvi... Arī Hitlers 

kaut ko solīja “pēc uzvaras,” bet 
mēs neapzinājāmies, ka tāda uz   -
vara nekad nenāks. Es raudu šo 
nevietā un nelaikā nomaitāto dēļ. 
Paši sevi esam tik tālu noplicinā-
juši, ka tagad bail iedomāties, cik 
nabagi esam kļuvuši. Visa tā daiļ -
runība par latviešu tautas kultūru, 
par čaklumu ir tikai īstenības ap   -
miglošana. Arī romiešiem bija kul-
tūra, bet – kur viņi paši tagad?”

Imants lūkojās uz māti, uz sie  vas-
tēvu un uz Baibu. Bija domājis par 
daudziem jautājumiem, bet tieši      
uz šiem likās pārāk grūti atbildēt. 
Taču atbildi parādā ne  varēja palikt.

“Māt, Pēter, jūsu brīdinājums ir 
vietā,” iesāka Imants, iekšēji sa  -
traukts. “Negribu nevienu vārdu 
apstrīdēt, ko jūs šovakar teicāt.   
Bet – lai sāktos lavīna, ir jākrīt 
pirmam, nejaušam akmenim, kas 
iekustina sniegu kalna nogāzē. 
Akmens ir nokritis, lavīna veļas, 
vienīgi pārāk lēni. Mēs gribam to 
pasteidzināt, varbūt aiztaupīsim 
tos simttūkstošus, kuru vajadzētu 
upurēt. Es zinu, ka mums šo lieko 
un izšķirošo simttūkstošu nav,     
bet ja lielajās upēs iesākas pali,      
tad arī mazajās iet ledus. Vados 
tikai no šīs domas – pasaulē ne -
viens nevar ievest kārtību, lielā -
kais palīdzēt savai tautai. Tagad ir 
tikpat kā šaha spēlē: lai ielenktu 
pretinieka karali, ir jāzaudē daži 
bandinieki, tikai daži. Esmu brīv-
prātīgi pieteicies, ne aiz sajūsmas, 
bet aiz auksta aplēsuma: ja kaut 
kas sāksies, tad arī mēs būsim tur 
klāt; ja nekas nenotiks, ja lavīna 

apstāsies kādā aizā, tad jāsamieri-
nās ar to, ka bijis tikai mēģinā-
jums. Ozols nekrīt uz pirmā cir-
tiena, bet varmācība ir stiprāka, 
simtkārt stiprāka par ozolu. Tīšu 
prātu ugunī neskriešu, bet patla-
ban vēsture dod pirmo izdevību 
pēc tik daudz gadiem. Tā būtu 
nolaidība, ja nemēģinātu šo izde-
vību izmantot. Tēvs savu ciešanu 
daļu nav vēl izcietis, man jāiet vi -
ņ am palīgā. Tas nav ideālisms, bet 
vienkārša nepieciešamība. Mani 
poļu un ungāru draugi ņem lietu 
pārāk sajūsmīgi un karsti, es tu -
rēšu viņiem līdzi tikai tik ilgi, 
kamēr būs kāda jēga. Vājprātīgos 
nedēvē par varoņiem. Māt, kap -
teiņa Liepas dēls zina, ko dara.”

“Imanta viedoklis nav aplams,” 
ierunājās arī Baiba. “Katra pār-
maiņa jāsagatavo:

“Ikviens lai uguni kurina,
Kas visu pasauli sasilda.”
No tā, kas Ungārijā sācies, kaut 

kas var izkūņoties. Dilst ne vien 
asmens, dilst arī galoda. Varbūt 
pali sākas arī mūsu upēs, kaut 
oktobris nav palu mēnesis.”

“Tu, Baiba, teici ļoti pareizi: dilst 
ne vien asmens, bet arī galoda,” 
iesaucās Imants. Pacēlis labo roku, 
viņš turpināja:

“Ikvienam ir roka jāpieliek,
Lai lielais darbs uz priekšu tiek.
Lai kur iedami, lai ko darīdami, 

mēs arvien prātā paturēsim Lat  viju.” 
“Ja Rīgā kas sāktos, pirmā dotos 

turp. Man tik ļoti gribētos redzēt 
mūsu zemi, redzēt Daugavu. Kād-
 reiz naktī liekas, ka vajadzētu cel-

ties un braukt. Es taču nekā neat-
ceros, man tikai miglaini priekš-
stati: kāds bērzs, kāds tilts, kāds 
lielceļa posms... To visu esmu pa  -
tu rējusi no dienām, kad devāmies 
prom. Bet ar to vien nepietiek, lai 
dzīvotu, lai ticētu.”

Baiba raudzījās pāri Imanta 
mātei kaut kur neredzamā tālumā, 
it kā jau tagad raudzītos Latvijas 
debesīs. Viņas acīs bija neparasts 
mirdzums, bet seja nopietna, piere 
apskaidrota.

Tā bija pirmā reize, kad vecāku 
klātienē Baiba runāja par savu 
zemi. Līdz šim bija runājis tikai 
tēvs un māte.

“Taisnība, bērni, taisnība...” pie-
krita Pēteris Bebrups. “Teicu. ka 
negribu atrunāt, atklāju tikai, ko 
pats domāju un ko esmu atzinis 
savā mūžā par pareizu. Viena 
paaudze nevar otrai atstāt regla-
mentu, kā dzīvot. Un ja arī vēlētos, 
reglaments nederētu, jo jūsu mūžā 
plūdīs citas straumes, tās ievilks 
citus sēkļus, izgrauzīs citus atva-
rus. Lai Dievs jums palīdz tos pār-
peldēt. – Redzu, Imant, tu būsi 
lietas koks. Iedzersim!”

Pēteris Bebrups piepildīja glāzes 
visiem un pacēla savu uz Baibas 
un Imanta veselību. Glāzes pildī-
jās un tukšojās. Arī Imanta mātei 
sirds kļuva vieglāka. Viņā bija at  -
mo dusies senā iecirtība un tai līdzi 
auga lepnums par Imantu. Gļēvu-
lis taču nepieteiktos cīnīties. Viņa 
cieši ielūkojās dēla sejā. Vaiga bār da 
padarīja viņu vecāku, vīriš ķīgāku. 

(Turpināts no Nr. 26)

(Turpināts no Nr. 26)

Sievietes un bruņotie spēki Latvijas 
Neatkarības kaŗa laikā 1919.–1920. gadā

Sevišķi daudz sieviešu uz brīva 
līguma pamata darbojās da    žā-
dajās armijas darbnīcās, kādu 
bija samērā daudz. Piemēram, 
1919. gada 5. maijā Liepājā tikko 
darbību atjaunojušajā Apsar dzī-
bas ministrijas Apģērbu un kaŗa 
piederumu darbnīcā (16. aprīlī  
“pie vācu bruņota uzbrukuma 
darbnīcas iekārta līdz pēdējam 
izlaupīta un izpostīta”) tika pie-
ņemti 17 brīva līguma darbi  -     
nie ki – 6 kurpnieki, 3 drēbnieki 
un 8 šuvējas (Anna Rozentāle, 
Broņislava Žurkis, Anna Griģe, 
Broņislava Raudnieks, Otīlija 
Zem ture, Made Griģe, Jūlija Rē -
riha un Katija Baubele). Savukārt 
1919. gada 12. – 21. jūlijā jauniz-
veidotās Latvijas armijas Auto-
centra (vēlākā Armijas galvenā 
mechaniskā darbnīca) pārvaldē 
tika pieņemtas žurnālistes Na  -
tālija Virtola, Olga Hartmane, 
mašīnrakstītājas Olga Birn bau -
ma, Julianna Zavzdrava, kanto -
riste Lūcija Grikmane, saimniece 
Olga Reisa, apkalpotāja Lote 
Strazdiņa un rēķinvede Otīlija 
Eitvina, bet augustā viņām pie -
vienojās arī mašīnrakstītājas El  -
frīda Moora, Vera Jirgena, žur-

nā listes Olga Hermane, kanto -
riste Otīlija Orlovska, faktūriste 
Vilhelmīne Krēsliņa, apkalpotāja 
Helēna Reizenberga. Izņemot 
apkalpotājas (acīmredzot apko -
pē jas – Ē. J.), lielākā daļa no vi - 
ņ  ām bija ar ģimnazijas izglītību. 
Armijas Saimniecības pārvaldes 
Sedlinieku (vēlāk – t. s. Kaŗa mu  -
nīcijas) darbnīcā no 1919. gada 
22. augusta par rakstvedi strā-
dāja Anna Anša meita Gulbe 
(dzimusi 1888. gadā Rīgā, ģim-
nazijas izglītība, skolotāja), par 
šuvējām, sedliniecēm un strād-
niecēm – Emma Timrota (1876. 
gadā, no 1919. gada 29. jūlija), 
Anna Jāņa meita Gulbe (1890. ga -
dā Jaunjelgavas apriņķī, no au   -
gusta), Febronija Irbe (1890. ga  -
dā), Minna Lapiņa (1884. gadā), 
Austra Zariņa (1892. gadā), 
Milda Rozentāle (1895. gadā), 
Elizabete Kurpniece (1869. gadā, 
visas – no 1919. gada septem-
bra), Helēna Kluka (1901. gadā), 
Elza Kurmīte (1895. gadā), Lība 
Sniedze (1872. gadā, visas – no 
1919. gada oktobŗa), Anna Ivena 
(1899. gadā Emburgas pagastā), 
Emīlija Krastiņa (1882. gadā, 
abas no 1920. gada janvāra), Mil-
da Sobanska (1890. gadā, no 
mar ta), Lilija Lazda (1891. gadā), 

Jūle Strauja (1882. gadā), Māra 
Zīverte (1895. gadā), Katrīne 
Zvirbule (1869. gadā, visas – no 
jūnija), Lūcija Kukevica (1900. 
gadā Bauskā, no jūlija), Anna 
Runkaite (1882. gadā, no 1920. 
gada 2. augusta) u. c. Bez algas 
(piemēram, šuvēja saņēma 112 
rubļus dienā) viņas tika nodro -
šinātas arī ar “naturālijām” (pro-
duktiem) vai naudu to vietā 28 
rubļu vērtībā par dienu.

Sievietes tika pieņemtas arī 
Sibīrijā formētajā 1. Latvijas strēl-
nieku (Troickas) bataljonā (pēc 
ierašanās Latvijā – 1. Latvijas 
strēl  nieku pulkā Robežsargu di  -
vīzijas sastāvā). Piemēram, jau 
1919. gada decembrī pasīvajā 
simtā (rezerves rotā) kā veļas 
mazgātāja tika ieskaitīta Zofija 
Zommerfelde, bet 1920. gada 5. 
aprīlī 5. simtā tādā pašā amatā – 
māsas Marija un Margarita Un -
tas (pulkā dienēja arī vairāki   
viņu brāļi, igauņu tautības ģi -
mene bija cēlusies no Vīlandes 
apriņķa). Jau pēc atgriešanās   
Lat vijā pulkā bija jaunākā rakst -
ve de Olga Strežecka (dzimusi 
1894. gadā Viļņā, brīvprātīgi ie  -
stājusies Latvijas armijā 1920. ga -
 da aprīlī Daugavpilī), jaunākā 
litogrāfe Elza Štobe (1901. gadā 

Asītes pagastā), jaunākā rakst-
vede Lillija Šauriņa (1902. gadā 
Lēdurgas pagastā, abas – brīv -
prātīgi 1920. gada  jūlijā Daugav-
 pilī), jaunākā rakstvede Emīlija 
Sproģe u. c.

Sevišķi daudz sieviešu uz brīva 
līguma pamata darbojās centrā-
lajās armijas iestādēs, neizslē - 
dz ot Armijas virspavēlnieka stābu 
(pie mēram, kantoristes, apko  pē-
jas, trauku mazgātājas u.c.). Tā 
Dienvidlatvijas armijas (bijušās 
1. atsevišķās Latviešu brigādes 
un topošās Kurzemes divīzijas) 
intendantūrā 1919. gada vasarā 
brīvprātīgi iestājās mašīnrak - 
s tītājas Milda Birģele (dzimusi 
1895. gadā, beigusi N. Draudzi-
ņas ģimnaziju, iestājusies jūlijā), 
Lidija Bērziņa (1898. gadā, ģim-
nazijas izglītība), Elizabete Lode 
(1899. gadā Lodes pagastā, Dze -
ņa ģimnazija, 30. jūnijā), Berta 
Krūmiņa (1897. gadā, iestājusies 
22. jūnijā), Marta Kensberga 
(1893. gadā Grīnvaldes pagastā, 
komercskolas izglītība, jūlijā), 
kantoristes Elza Frišbīre (1891. ga  -
dā, mājskolotāja, 27. jūnijā), Mil-
  da Lībere (1898. gadā, iestā jusies 
jūlijā), Olga Oglevica (1896. ga  -
dā, 15. jūlijā), grāmatvede Mar -
ta Tančere (1895. gadā, komerc-

skolas izglītība, 2. jūlijā), strād-
niece Elza Gintere (1887. gadā 
Vitebskā, vāciete, 26. jūlijā) utt.

Ar sievietēm kaŗaspēka daļu 
vai iestāžu komandieŗi (priekš-
nieki) slēdza līgumus. Piemē - 
r am, Kurzemes divīzijas papildu 
bataljona komandiera kapteiņa 
Andreja Svarāna un Annas Sta-
bulnieces 1920. gada 10. janvārī 
noslēgtais līgums paredzēja, ka 
sieviete uzņemas mašīnrakstītā-
jas pienākumus kancelejā, saņe-
mot jaunākā rakstveža algu (192 
rubļus) un uzturu pēc kareivja 
normas. Turklāt viņa apņēmās 
“padoties visiem rīkojumiem, 
kuŗi tiek doti no bataljona ko -
mandieŗa un adjutanta, ievēro -
jot arī aizrādījumus darba ziņā 
no vecākā rakstveža” un deva “svi-
 nīgu solījumu neko neiz paust     
uz ārieni par bataljona darbību, 
viņa sastāvu un pār mai ņām, kā 
arī rīkojumiem, kuŗi tiek doti no 
augstākās priekšniecības jeb ba  -
taljona. Pretējā gadījumā tiks 
saukta pie atbildības, kāda pare-
dzēta kaŗa likumos.” Tāpat lī  -
gums paredzēja, ka sievietei ir 
tiesības to uzteikt 10 dienu laikā, 
bet bataljonam – “kuŗā katrā laikā”.
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 26) atrisinājums
Līmeniski.  4. Laiva. 5. Batika. 

7. Litijs. 10. Briga. 11. Kabala. 12. 
Skavas, 13. Kariess. 16. Pasaka. 
19. Karaša. 22. Pastila. 23. Pokāls. 
24. Satīrs. 25. Persona. 26. Matīss. 
28. Patoss. 30. Tripsis. 35. Klauns. 
37. Slaidi. 38. Tulpe. 39. Skauti. 
40. Kenija. 41. Kārot.

Stateniski.  1. Alabama. 2. Pi   -
lis. 3. Balasts. 5. Bekars. 6. Tuba. 
8. Ieva. 9. Sesija. 14. Resursi. 15. 
Edisons. 17. Arona. 18. Kolts. 20. 
Abaka. 21. Šarms. 27. Trakts. 29. 
Optika. 31. Rustika. 32. Insekti. 
33. Rasa. 34. Kivi. 36. Elara.        

Līmeniski.  1. Čaikovska ope-
ra. 6. Pilsēta Ēģiptes dienvidos. 
10. Saticība. 12. Snauda. 13. In  -
dijas svētā upe. 14. Viszemākā 
vīriešu balss. 16. Garšviela. 18. 
Speciāli izveidota zemes josla, 
kas atvieglo sauszemes trans -
portlīdzekļu, kā arī gājēju kus -
tību. 19. Kalni ASV austrumos. 
21. Ierasties par vēlu. 23. Griezt 
ar izkapti. 24. Izraēlas galvenā 
ostas pilsēta. 25. Just skābekļa 
trūkumu. 28. Elpvads. 29. Kāzu 

atsvēte. 33. Latviešu gleznotājs 
(1831-1877).  35. Sievietes  tēls Vil-
  jama Šekspīra lugā “Hamlets”. 
38. Latvijas šachists – pasaules 
čempions (1960–1961). 42. Pie -
rod. 43. Lapu koks. 44. Dzeļoņaini 
lakstaugi. 45. Ļoti liels. 46. Mest. 

Stateniski.  2. Amerikāņu dzie-
 dātājs. 3. Romāna “Muižnieki” 
au   tors. 4. Gaujas pieteka. 5. Sa  -
skatīt. 6. Zirga krēpju sari. 7. Ne -
 liels strauts. 8. Pilsēta ziemeļ-
rietumu Francijā. 9. Vienšūnas 

organisms. 11. Militāras parādes 
mūzika. 15. Augsta avotkaļķu 
klints Daugavas kreisajā stāv-
krastā. 16. Latvijas  Valsts pārval-
des iestāde, kuŗas moto ir “Gods 
pār varu”. 17. Japāņu alkoholisks 
dzēriens. 18. Izglītot, audzināt, 
pieradināt. 19. Joņot. 20. Mezo -
potāmijas agrākais nosaukums. 
21. “Melnais zelts”. 22. Spāņu 
uzkodas. 26. Aizliegums. 27. Ga -
 nas galvaspilsēta. 30. ASV pa  -
valsts. 31. Gaišmatis. 32. K. Ķez -
bera stāsts jaunatnei “...zēnu 
dēkas”. 34. Noteikts mērs. 36. 
Au    tomobiļu ražošanas celm-
lauzis. 37. Senlatviešu druvu 
dievība. 39. Pirmais cilvēks, ko 
radījis Dievs. 40. Indīga čūska. 
41. Zivju olas. 

Reti kuŗš zina, ka pašos Bra -
zīlijas dienvidos, Ižui pilsētā, 
dejotāji ar latviskām saknēm 
ceturtajā paaudzē ir izveido -
juši tautisko deju kopu “Sta -
burags”. Tās dalībnieki pavi - 
s am nesen viesojās Latvijā, lai 
piedalītos Sēlijas novada svēt -
kos Jaunjelgavā, ar kuģīti iz   -
braucot Daugavā apskatītu vie-
tu, kur nogrimis Staburags, 
viesotos Rīgā un Siguldā, kā arī 
ierastos uz pieņemšanu pie 
kultūras ministres Daces Mel-
bārdes.

Ižui ir neliela pilsēta ar 79 tūk-
s tošiem iedzīvotāju, kur 19. gad-
simta beigās apmetās pirmās 
latviešu ģimenes. Patlaban tur 
mitinās daudzu Eiropas tautu 
pēcteči, un viņi pilsētā izveido-
juši savus tautas namus. Latviešu 
tautas namā katru svētdienu sa  -
nāk kopā “Staburaga” dejotāji – 
studenti, advokāti, farmaceiti, 
dizaineri... Kaut gan šie divdes-
mit un trīsdesmit gadus vecie 
jaunieši runā tikai portugaļu 
valodā, tomēr viņu senči ir ra  -
dījuši pietiekami lielu interesi 
par Latviju un tās kultūru, lai   
ne   pārtrūktu saikne ar dzimtas 
sak nēm. Piemēram, Marijas Au  -
gustas Sakis vecaistēvs, vistica-
māk, bijis uzvārdā Zaķis, kas 
portugaliskojies par Saki.

Deju kopas vadītājs Sandro  
Ro  berto Medeiross ir sporta sko-

Brazīlijas “Staburags” – SēlijāMĀRA LINDE

lotājs, kuŗa dzīslās rit ne tikai 
latviešu, bet arī portugaļu un 
vācu asinis un kurš atzina, ka 
“īstenībā latviešu kultūra ir 
maģiska, un tas, kurš to iepazīst, 
tajā iemīlas”. 

Brazīliešu uzstāšanās Sēlijas 
novada svētkos daudziem bija 
pārsteigums, un viesu dejotās, 
pārsvarā temperamentīgās lat -
gaļu tautasdejas, kuŗas viņi ie -
mācījušies no tīmekļa, guva lie -
lu skatītāju atsaucību. Svētku 
nobeiguma koncertā viesi ar 

Vietējais Sēlijas fotografs Aivars Bite Brazīlijas viesiem uzdāvināja 
Daugavpils dzelmē dusošās Staburaga klints fotografiju

interesi vēroja gan latviešu tau-
tasdejas, gan arī lietuviešu uz -
stāšanos.

Eiropa “Staburagam” ir jauns 
izaicinājums Latvijas un Brazīli-
jas sadarbības formu paplaši nā-
šanai. Septiņpadsmit no div  des-
mit jauniešiem pirmo reizi bija 
Eiropā. Deju kopas vadītājs San-
d ro sacīja, ka dejotāji  apņēmu - 
š ies atkal atbraukt uz Latviju 
2018. gadā, lai piedalītos dzies-
mu un deju svētkos valsts simt-
gadē.

Latgali apmeklēja plašsaziņas līdzekļu pārstāvji no Japānas. 
Triju dienu laikā viņi iepazinās ar Daugavpili – Marka Rotko māk - 
s las centru un vēsturisko cietoksni, bet Daugavpils novadā ar dabas 
parku “Daugavas loki” un likteņupi Daugavu. Krāslavā apskatīja 
Plāteru pili un parku. Aglonā viesus viesmīlīgi uzņēma Maizes 
mūzejā, Aglonas bazilikā un keramiķu Ušpeļu sētā, kur viņus sa  -
gaidīja arī seno latgaļu karavīru kopas “Kroma kolna broliste” da  -
lībnieki. Savukārt Ludzā bija iespēja izstaigāt Latvijas senākās pilsē-
tas vēsturisko centru un doties izbraucienā ar mūzikālo plostu. Rē  -
zeknē apskatīja ievērojamākās kultūrvēsturiskās, bet Gaigalavas 
pagastā iepazinās ar Gunāra Igauņa Mūzikas instrumentu darb-
nīcu. Apskatīja arī  Latgales tradicionālās kultūras centru “Latgaļu 
sāta” un Varakļānu muižu. 

Lielvārdes luterāņu baznīca atjaunota, lai sagaidītu 270 gadu 
jubileju. Tā atrodas Daugavas krastā līdzās tūristu un ekskursantu 
iecienītajai „Lāčplēša gultai”, Andreja Pumpura mūzejam un sena-
jām pilsdrupām. Baznīcā būvdarbi tika veikti kā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda financēts (85%) projekts “Lielvārdes luterāņu baz -
nīcas saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektīvitātes 
uzlabošana”. Tā kopējās izmaksas – 49 883 eiro, līdzfinancējumu        
(15 %) nodrošināja  Lielvārdes luteriskā draudze.

Jelgavas pils kapenēs jūlija sākumā notika Kurzemes hercoga 
Jēkaba mātes hercogienes Sofijas restaurētā sarkofaga un viņas 
pārapbedīto mirstīgo atlieku iesvētīšana. Darbus veica restaurātori 
Arvis Druviņš un Jānis Līdaka Rundāles pils mūzeja Zinātniskās 
restaurācijas nodaļas vadītājas Ainas Balodes vadībā. Iesvētīja   Lat -
vijas ev.  lut. Baznīcas archibīskaps Jānis Vanags. Svinīgo uzrunu 
teica Kurzemes bruņniecības pārstāvis barons Oto fon Grothuss. 
Līdz ar to beidzies  viens no Rundāles pils mūzeja ekspozīcijas “Kur-
 zemes hercogu kapenes” sarkofagu restaurācijas projektiem, kuŗu 
financiāli atbalsta Kurzemes Bruņniecības apvienotie fondi. Apskatīt 
restaurēto sarkofāgu un ekspozīciju iespējams līdz 31. oktobrim.  

Daugavpils Robežsardzes pārvaldes darbinieki 8. jūlijā, vei cot 
imigrācijas kontroli, uz autoceļa Sventes pagastā apturēja 3 vieg lās 
automašīnas ar Krievijas reģistrācijas numuriem. Bez trīs au  -
tovadītājiem no Krievijas tur atradās arī 10 Vjetnamas pilsoņi bez 
personu apliecinošiem dokumentiem un vēl viena Krievijas pilsone. 
Visas 14 personas tika aizturētas un nogādātas Daugavpils Ro   bež-
sardzes  pārvaldes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā. Šo  -
gad Latvijā jau aizturēti 124 Vjetnamas pilsoņi, bet kopumā 150 
ne  legālie imigranti un 35 viņu pārvadātāji. Savukārt visā 2014. gadā 
tika aizturēti 139 nelegālie imigranti. 

Maizes izstrādājumu lielražotājs “Hanzas maiznīcas” slēgs sa vu 
uzņēmumu Rēzeknē. To paredzēts darīt pakāpeniski (līdz no   vem - 
b rim),  atlaižot visus 84 strādājošos. Trešajai daļai ir piedāvāts darbs 
Rīgā. „Hanzas maiznīcas” pērn strādāja ar 20,81 miljona eiro ap   gro-
zījumu un 973 300 eiro lielu peļņu. Latvijā zīmols “Hanzas maiznī cas” 
izveidojās, kad Somijas viens no lielākajiem maizes ra  žotājiem 
Vaasan&Vaasan 1994. gadā nopirka no  bēdīgi slavenās “Ave Lat gru-
 pas” akciju kontrolpaketi četros  maizes ražošanas uz   ņēmumos – 
“Rīgas maizniekā”, “Rēzeknes maizniekā”, “Abrā” un “Balt  maizniekā”.  

Saulkrastos no 16. līdz 19. jūlijam notiek pilsētas svētki “Dzīve – 
tas ir kino!”. Svētkus atklāja ceturtdien, 16. jūlijā, ar karoga pa -
celšanu, un Baltajā kāpā skanēja par tradiciju kļuvušais Saulrieta 
koncerts. Nākamā diena bija veltīta sportiskām aktīvitātēm un sa  -
cen  sībām Jūras parkā. Sestdienā, 18. jūlijā,  pilsētniekus modinās 
Saulkrastu pūtēju orķestris “Neibāde”. Visas dienas garumā būs 
iespēja skatīt mākslas darbus biedrības “Vidzemes mākslinieki” iz -
veidotajā izstādē Gleznotāju ielā, bet  Ainažu ielā  darbosies svētku 
tirdziņš. Uz kopā sadziedāšanos  aicinās radošās apvienības “Teāt - 
ris un ES” mākslinieki uzvedumā “Visi kopā!”. Vakarā būs krāšņs 
svētku gājiens līdz brīvdabas estrādei, kur notiks svinīga Saulkrastu 
Lielās balvas pasniegšana un īpašs koncerts “Latviešu kino mūzika”, 
kas beigsies  ar svētku salūtu un balli. Svētdien, 19. jūlijā, Saules 
lau   kumā izskanēs Saulkrastu svētki ar komponista un mūziķa  Jāņa 
Lūsēna mūzikālās apvienības “Promenāde” dueta – Anmary un Uģa 
Rozes – koncertu. 

Rēzeknē 18. un 19. jūlijā risināsies Starptautiskā folkloras 
festivāla “Baltica 2015” nobeigums. 18. jūlijā būs dižkoncerts 
“Četru tāvu bagateiba” Ančupānu ielejā, kuŗā uzstāsies Latvijas folk-
loras kopas un viesi no Norvēģijas, Īrijas, Polijas, Lietuvas, Ukrainas 
un citām valstīm. Svētdienas  19. jūlija rītā festivāla dalībnieki 
pulcēsies Rēzeknes pilskalnā, kur kopā muzicēs, dejos, sadziedāsies, 
lai pēc tam dotos svētku gājienā uz Festivāla parku, kur izskanēs 
festivāla Baltica 2015 nobeigums  ar Lietuvas, Igaunijas, tautiešu no 
Sibirijas un Lielbritanijas,  Polijas, Ukrainas, Īrijas, Skotijas, Gruzijas 
un Portugales kopu koncertu. 

Latgalē no 17. jūlija līdz  2. augustam norit Ērģeļu dienu fes  ti-
vāls, kas  aptver katoļu baznīcas, kurās līdz mūsdienām ir saglabāju-
š ās īstas stabuļu ērģeles. 18. jūlijā koncerts notiks Malnavas Jaunavas 
Marijas – Rožukroņa karalienes  katoļu draudzes baznīcā Kārsavā,  
19. jūlijā  – Aglonas bazilikā, 24. jūlijā  – Riebiņu Svēto apustuļu 
Pē   teŗa un Pāvila Romas katoļu baznīcā, 25. jūlijā  -  Nautrēnu Romas 
katoļu baznīcā, 2. augustā  – Viļakas Vissv. Jēzus sirds Romas katoļu 
baznīcā un Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē. Festivāla goda viesis ir 
Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, ilggadējs ērģeļu mūzikas pai-
dagogs, ērģeļu restaurātors, ērģeļbūves eksperts un pasaulslavenais 
koncertērģelnieks Tālivaldis Deksnis. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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ARTIS INKA

Gaŗezera vasaras vidusskolas skolēni aicina 
ciemos basketbolistu Kristapu Porziņģi

Vairāk nekā simts GVV vidus-
skolas skolēnu ir aicinājuši 
Kristapu Porziņģi apmeklēt Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolu, lai 
iepazīstinātu viņu ar latviešu 
centru, kuŗš darbojas Mičiganas 
štatā un šovasar svin sava 50. 
pastāvēšanas gada jubileju. Sko -
lēni vēlas kopā ar Kristapu Por-
ziņģi diskutēt par latviešu va -
lodu, tradicijām un latviskās 
iden titātes saglabāšanu ārpus 
Latvijas.  

Gaŗezers ir latviešu centrs 
dienvidu Mičiganā. Gaŗezers 
pastāv, lai pulcinātu latviešu 
sabiedrību, audzinātu un mā -
cītu latviešu jaunatni, lai stip-
rinātu latviešu valodu, kultūru 

un garīgās vērtības, lai veici-
nātu latvietību un saites ar Lat-
viju. Vasarā darbojas vairākas 
programmas: Gaŗezera bērnu-
dārzs, Gaŗezera bērnu nomet -
ne, Gaŗezera sagatavošanas  
skola un vasaras vidusskola. 

Gaŗezera vasaras vidusskola 
(GVV) ir lielākā latviešu vi -
dusskola ārpus Latvijas. Šeit 
skolēni vasarā mācās latviešu 
valodu, Latvijas vēsturi, ģeo gra-
fiju, tautasdejas, dziedāšanu un 
citus priekšmetus. Amerikas 
latvieši šeit pulcējas, lai uzturētu 
savu latvietību svešumā, jo 
daudzi no viņiem ir dzimuši 
okeana šajā pusē – Amerikā vai 
Kanadā. Šovasar vidusskolā 

NOTIEK KAUT KAS 
NEPARASTS...

Ar smīnu par ASV augstākās tiesas lēmumu

Milvoku Mednieku un makšķernieku klubs
gaida jaunus biedrus

Arī pieturas vietās bija divi 
dzeramie fontāni, pie viena teikts 
„krāsains”. Ienāca prātā, ka tur 
varētu būt limonāde... Arī lab ie-
rīcības bija divējādas. Tie laiki sen 
jau aizgājuši. Manuprāt, uz  trau-
kums par jauno likumu ir pār  spī-
lēts. Nekas ļauns jau nav nodarīts, 
un noteicošais būs, kādu dzīves-
veidu izvēlēsies paši Amerikas pil  -
soņi, kur vēl arvien valda brīvība. 
Lai gan pēdējā laikā tautas gribu 
uzņēmušies izteikt deviņi ties ne ši, 
kas iecelti uz mūžu, un pārmaiņas 
nav gaidāmas. Ar visiem ērkš ķiem 
Amerikas demokratija ir „rožai-
nākā” visā pasaulē.

IVARS GALIŅŠ

vasaru pavada 115 jaunieši. Bez 
nopietnajām mācībām skolēni 
atrod laiku arī sportam. Slave-
nais treneris Valdemārs Bau -
manis, kas vadīja leģendāro 
Sapņu komandu 1935, aizsāka 
basketbola tradiciju Gaŗezerā.

GVV direktore Sandra Kro-
nīte-Sīpola izteica gandarījumu 
par skolēnu iniciātīvu un cerī-
bu, ka Porziņģa jaunskungam 
izdosies satikties ar skolas jau-
niešiem. GVV skolēni ar nepa-
cietību gaida tikšanos ar nesen-
NewYork Knicks komandā ie -
kļuvušo latviešu basketbolistu 
Kristapu Porziņģi. 

Jau 54 gadus Milvoku Med-
nieku un Makšķernieku klubs 
sanāk kopā uz gadskārtējo sa -
pulci.

Programma ierastā: vadītāju 
vēlēšana, jaunu biedru uzņem-
šana, aizgājušo pieminēšana ar 
klusuma minūti; Medību un 

Makšķerēšanas nozaru atskai-
tes, budžets, kasieŗa ziņojums. 
Kluba priekšnieks – Andris Ma -
gurs, sekretāre Irēna Empele. 

ANDRIS MAGURS

Jānis Rozīte un Egils Burgelis – 
Medību sekcijas vadītāji, Kārlis 
Slegelis – Makšķernieku noda-
ļas priekšnieks, Valdis Kalve un 
Armīns Muižnieks – revīzijas 
komisija. Saņemtas pateicības 
no jaunajiem kluba biedriem, 
kuŗiem piešķirti pabalsti Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolai. Zie-
dots ir arī Milvoku pulkveža 
Kalpaka latviešu skolai.

Klubs pastāv un ir aktīvs. 
Maija beigās klubs organizē 
mak šķernieku sacensības Vis-

kon sinas pavalstī uz Poigena 
ezera un Vilku upes. Sacensī-
bas bija labi apmeklētas. Gan 
jauni, gan veci – laivās un no 
krasta – tikuši pie zivīm. Vakarā 
notika zivju svēršana un veik-
smīgāko makšķernieku apbal-
vošana. Tradicijas turpinās.

Vienmēr gaidām jaunus bied-
rus. 15. augustā Rozīšu ģime -
nes īpašumā notiks gadskār-
tējās ,,Cūku bēres”, – visi laipni 
aicināti. Informācijai rakstit A. 
Maguram 920-296-0863.

Makšķerēšanas sacensību uzvarētāji

Šobrīd sabangotajā pasaules 
telpā, kuŗā sastopamies ar visda-
žādākiem pārdzīvojumiem, jūlija 
otrās nedēļas sešas dienas latviešu 
tautai un valstij iezīmējās ar īpašu 
sarīkojumu ciklu, – XI Skolu jau -
natnes dziesmu un deju svētkiem. 
Kalna galotnes tās sasniedza svēt-
ku noslēguma koncertā 12. jūlija 
vakara stundās Mežaparka Lie-
lajā estrādē.

Dziesma mana Tu
saime – uzņēmīgi vecāki, jaunat-
nes audzinātāji, kultūras darbi-
nieki, jaunu pieeju meklētāji, kas 
spēj un grib darboties, lai tauta un 
valsts dzīvotu saticībā un cerībā uz 
labākiem laikiem. 12. jūlijs Meža-
parkā estrādē apiecināja, ka tau-
tai un valstij ir nākotne, ka tās 
pastāvēs ne tikai gadus, bet gan 
gadu simtus tāpat kā līdz šim.

Treškārt, mums ir mūsu dzies-

Pirmkārt, Latvijai ir jauns saim-
nieks. Vīrs ar platmali galvā – 
Valsts prezidents Raimonds Vējo   -
nis, kas redz un zina, ka tautas 
un valsts nākotnes veidotāji būs 
šie mūsu jaunatnes pārstāvji, kas 
pulcējušies vienuviet, lai priecī gām 
sejām, dzidrām balsīm, rai  tiem 
soļiem piedalītos tautas garīgā man-
  tojuma cildināšanā un paušanā.

Otrkārt, mums ir veiksmīga 
sabiedriskās sadzīves veidotāju 

ma, mūsu deja, mūsu tēvzemes 
mīlestība, kas mūs vieno un 
stiprina grūtos brīžos. Uz mums 
ir gudras galvas!

Aizvadītie svētki vairāk kā jeb-
kad agrāk apliecināja, ka, kaut 
gan maza tauta, mēs varam būt 
stipri, gaiši un brīnumaini savas 
zemes un valsts veidotāji un ko -
pēji. Un kā tādi gatavoties Latvijas 
valsts simtgadei 2018. gada 18. no -
vembrī.

MĀRTIŅŠ ŠTAUVERS
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

100% LATVIEŠU UZŅĒMUMS
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālr.: +371 22003161
e-pasts: abmezs@inbox.lv

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums “Baltinami”,
LV Reg Nr 40003640547, 

piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jūsu īpašumu 

(daudzdzīvokļu namu vai 
tā daļu) Latvijā. Zvaniet uz 

845-462-3317 (NY).

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

GAŖEZERS (MI)
Latviešu centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers MI 
49093)

18. jūlijā 11:00 Padomes un 
admin. sēde, viesi gaidīti! Ka  la-
mazū medn.un makšķ. klubs 
rīko māla baložu šaušanu. 

19. jūlijā 10:30 Brīvdabas 
bazn. dievk. ar Sv. vak., māc. 
Ojārs Freimanis.

26. jūlijā 10:30 Brīvdabas 
bazn. katoļu dievk.

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
29. augustā 14:00 Ņūdžersi-

jas Latviešu biedrības 65 gadu 
jubilejas sarīkojums. Mūzicēs 
un dziedās Armands Birkens 
no Čikāgas. Gaidāms bagātīgs  
ruksīša bēru mielasts.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125), www.seatt-
lelatviancenter.com

2.-8. aug. Mežotnes bērnu 
vasaras nometne Šeltonā. Info: 
www.mezotne.org 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pēterburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 (th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka vasarā – no aprīļa 
līdz oktobrim – būs slēgta. 

1. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

10. oktobrī 10:00 DV apvien. 
Floridā gadskārtējais pikniks 
War Veterans Memorial Park 
(9600 Bay Pines Blvd. N, nojume 
#4). Līdzi jāņem priecīgs prāts 
un groziņi kopīgam azaidam. 
Par ceptām desiņām, sautētiem 
sk.kāpostiem un vēsu dzērienu 
gādās vanadzes un vanagi.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, 

e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stun das. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Info: www.detdraudze.
org. Visi dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson.    
26.jūlijā dievk. 9.augustā 12:00 
Kapu svētki Woodlawn kapsētā. 
Lūgums ņemt līdzi krēslus! 23.
augustā dievk. ar dievg.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050, e-pasts: makej@aol.com. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. 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 10:00. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. 19. jūlijā 
dievk. 26. jūlijā dievk. ar Sv.
vak. 2. augustā angļu val. dievk. 
ar Sv. vak. 9. augustā dievk. 16. 
augustā dievk. ar Sv. vak. 23.
augustā Kapu svētki – Glenwood 
kapos 11:00, Montrose kapos 
12:00. 30. augustā dievk. ar Sv. 
vak., pusgada informāc. sapulce.

• Kalamazū latv. apvienotā 

ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Visi dievk. 
notiek 10:00. 19. jūlijā laju va -
dīts dievk. 26. jūlijā dievk. ar 
dievg., māc. R. Franklins. 2.au -
gustā dievk., māc. R. Franklins. 
9. augustā dievk. ar dievg., māc. 
A. Graham. 16. augustā dievk. 
angļu val., māc. A. Graham. 23. 
augustā Kapu svētki Riverside 
kapsētā, māc. A. Graham. Lietus 
gadījumā dievk. notiks diev na-
mā. 30. augustā dievk. ar dievg., 
māc. A. Graham.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā treš-
dienā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. Zie -
done (PO Box 380, Henryville 
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). Dr. pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 18. jū -
lijā 11:00 dievk., māc. Dr. Jānis 
Keggi. 22. augustā 10:00 Kapu 
svētku dievk. Mančesteras Aus-
trumu kapsētā, Imants Gor-
bants. Lietus gadījumā dievk. 
notiks dr. baznīcā.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 

tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles-St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). Visi 
dievk. notiek 10:00. 19. jūlijā 
dievk. ar Sv. vak., sadraudzība. 
26. jūlijā dievk. ar Sv. vak., sa -
draudzība. 2. augustā dievk., 
sa    draudzība. 9. augustā dievk., 
sadraudzība. 16. augustā dievk., 
sadraudzība. 23. augustā Kapu 
svētki Crystal Lake kapsētā 
(3816 Penn Ave N, Minneapolis 
MN 55412). 30. augustā dievk., 
sadraudzība. 6. septembrī dievk. 
nenotiks.  

• 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. 18.
jū  lijā 20:00 Tērvetē nometnes 
slēgšana. 2. augustā 11:00 Avo ka 
Kapu svētku dievk. 16. augustā 
11:00 Tērvetē dievk. un pik niks.

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

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

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

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com.19. jūlijā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 26. jūlijā 13:30 
Īstbransvikā dievk. ar dievg. 2. 
augustā 12:30 Leikvudā dievk. 
ar dievg. 9. augustā 10:00 Kapu 

svētki Van Liew kapsētā, North 
Brunswick (stipra lietus gadī ju-
mā – baznīcā 13:30). 16. augustā 
Lūdzu sekot dr. informācijai! 
23. augustā dievk. nenotiek. 
30. augustā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY NY)
Morristovna St. Mark Luther-

an Church (100 Harter Rd, 
Morris town NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville NJ) 

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

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)  

19. jūlijā 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš. 11:00 Kat-
skiļu nometnē dievk., māc. Go -
diņa. 19:00 Katskiļu nometnē 
dievk., māc. Saivars. 26. jūlijā 
10:00 Jonkeru bazn. dievk., diak. 
Kaņeps. 13:30 St. Andrew bazn. 
dievk., diak. Kaņeps. 11:00 Kat-
skiļu nometnē dievk., māc. 
Saliņš un Godiņa.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins.
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VIEGLAS SMILTIS DZIMTĀ ZEMĒ, MĪĻAIS DRAUGS!
Sērās viņu piemin

ILMĀRS UN RASMA KRASTS

Sērojot piemin
BRĀLIS AGRIS AR AUSMU

KRUSTDĒLS PĒTERIS AR ĢIMENI

Mīlestībā pieminam mūžībā aizgājušo mūsu draugu un coetus brāli

Ing. TALIVALDI DUMPI, Lett! 56II
Dzimis 1937. gada 15. aprīlī Rīgā, 
miris 2015. gada 20. maijā Rīgā

Izsakām dziļāko līdzjūtību kundzei Zīlei un visai ģimenei!

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā māsa un krustmāte

RITA SIMS,
dzim. BIKS

Dzimusi 1922. gada 29. novembrī Latvijā,
mirusi 2015. gada 25. jūnijā Norton, MA

Tik putekļi klāj cepuri,
Un vakarā viss klusu.
Jau rūsa apklāj rapieri,
Drīz jāiet būs uz dusu...

Milda Grimma Štrausa dzi-
musi 1921. gada 24. maijā Mas-
 kavā, Krievijā. Viņa aizgāja mū -
žībā Sanfrancisko 2015. gada 
11. maijā. Mildas bērnības gadi 
tika pavadīti Rīgā, Pārdaugavā. 
Jau pamatskolas gados viņa iz -
juta dziļu vēlmi piedalīties izrā-
dēs un dziedāt. Tomēr Mil das 
māte Anna Grimma mu  dināja 
savu meitu iegūt prak tiskas zinā-
šanas, lai viņa savā dzīvē varētu 

būt kaut cik neat karīga. Un tā 
Milda Grimma pa  beidza Viļa 
Olava komercskolu Rīgā, kur 
viņa iemācījās grā  matvedību, 
matēmatiku un angļu valodu.  
Nobeidzot skolu, Milda Grimma 
saņēma darbu pilsētas valdē. 
Ienākumi deva viņai iespēju arī 
studēt kla vieŗ spēli pie A. H. Her -
bergas un dziedāšanu pie He  lē-
nas Cin kas–Berzinskas. 

1944. gadā Milda Grimma  uz -

 sāka bēgļu gaitas un izceļoja uz 
Vāciju. Viņa nonāca Dancigā (šo -
dien Gdaņska, Polijā). Otrā pa -
saules kaŗa bēgļu gaitas aiz  veda 
viņu tālāk uz Vācijas dienvidiem 
pie Štutgartes ameri kāņu zonā. 
Kad Milda uzzināja par Eslin ge-
nas nometnes mūzi kas skolas 
dibināšanu, kur daudz profesio-
nāli latviešu dziedātāji, diriģenti 
un režisori bija pul cējušies, viņa 
pārcēlās uz dzīvi Eslingenā. Tur 

Milda Grimma nodevās mūzi-
kas studijām, un ļoti drīz viņas 
dzidrā soprāna balss tika ievē-
rota. Viņa tur pi nāja dziedāšanas 
studijas un pie dalījās Eslingenas 
operešu ansamblī. 1948. gadā an -
samblis deva Mildai Grimmai 
iespēju izpildīt vienu no trim gal-
 vena jām lomām operetē „Trej mei  -
tiņas”.  Izrāde un it sevišķi Milda 
Grimma saņēma ļoti pozitīvas at  -
sauksmes. Pēc pirmizrādes Mil-

da ar izrādi viesojās Vācijas lat-
viešu pārvietoto personu no -
metnēs amerikāņu zonā.

Gadu vēlāk Mildai Grimmai 
radās iespēja doties uz jaunu 
dzīvi Amerikā. Viņa atstāja Vā -
ciju uz ASV flotes kuģa General 
Hersey un ieradās Jaunorleānas 
(New Orleans) ostā, tas bija 
1949. gada 4. jūlijā, ASV Neat-
karības dienas svētkos.

Dr. sekretāre Vija Arins, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 
19. jūlijā 11:00 Kapu svētki 
Forest Lawn kapsētā.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no -
tiek sestdienās 12:00. Māc. Mar-
tins Rubenis. 29. augustā dievk. 
19. septembrī dievk. Kafija un 
groziņu galds.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Visi dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.org 
19. jūl. dievk. nenotiek. 26.jū -
lijā 10:30 Kapu svētki. Evergreen 

Washelli kapsētā. Pēc dievk. 
Dr.dāmu komiteja aicina uz 
kopējām pusdienām Latviešu 
namā ($10). Lūdzu pieteikties 
līdz 19. jūlijam pie Intas Wiest, 
tālr.: 425-678-8774. 2. aug. dievk. 
nenotiek. 9. augustā dievk. ar 
dievg. 15. augustā 17:00 Kapu 
svētki Takomā, New Tacoma kap-
sētā. 16. aug. dievk. neno tiek. 
23. augustā dievk. ar dievg. 30. 
aug. dievk. nenotiek.

• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman Str, Schenectady, NY 
12308). 19. jūlijā 14:00 dievk., 
dziesmu grām., diak. L.Sniedze-
Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Uz  ma-
nību – vasaras dievk. notiks 
biedrības namā 11:00! 19.jū -
lijā Bībeles stunda. 26. jūlijā 
Bī  beles stunda. 2. augustā Bī -
beles stunda. 9. augustā Bībeles 
stunda. 16. augustā dievk. 23. 

augustā Bībeles stunda. 30. au -
gustā Bībeles stunda. 6. sep tem-
brī Bībeles stunda. 13. septem-
brī Bībeles stunda. 20. septem-
brī dievk. 27. septembrī Bībeles 
stunda. 4. oktobrī Pļaujas svētki 
ar pašu nestām brokastīm.

• 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. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, e-pasts: 
aigaide@yahoo.com. Diakone 
Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-
8491, e-pasts: avotinsa@aol.com. 
Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr. vietn. Sibilla Ko -
rule. Dāmu kom. pr. Maija Suk se, 
tālr.: 416-221-4309, e-pasts: 
suk se@sympatico.ca  Visi dievk. 
notiek 11:00. 19. jūlijā 14:00 
dievk. Saulainē – nometnes at  -
klāšana. Ievērībai – Sv. Jāņa 
bazn. dievk. nenotiks! 26.jūlijā  
dievk. (Sv. Andreja dr. izkār to-
jumā), prāv. emer. Ivars Gaide. 
11:00 dievk. Saulainē-nometnē. 
2. augustā  dievk. ar dievg., (Sv.
Jāņa dr. izkārt.), prāv.emer. Ivars 
Gaide. 11:00 dievk. Saulainē. 9. 
augustā dievk. (Sv. Andreja dr. 

izkārt.). 16. augustā dievk.(Sv.
Jāņa dr. izkārt.). 23. augustā 
dievk.(Sv.Andreja dr.izkārt.). 
30. augustā dievk.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur-
ley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net, Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob. 
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. Jā  nis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 10:00  Dievkalpojums. 
Kristīga sadraudzība. Grāmatu 
galds. Paziņojums – sākot ar 
14.jūniju vasaras dievk. notiek 
10:00, seko kristīga sadrau-
dzība. 19. jū  lijā laju vadīts 
dievk. 26. jūlijā Sv. vak. dievk., 
jūnija, jūlija, au  gusta jubilāru 
sveikšana. 2. au  gustā dievk. 9. 
augustā Sv. vak. dievk. 16. au -
gustā 10:00 Kapu svētki Rock 
Creek kapsētā, Va  šingtonā DC. 
Rokvillē dievk. ne  notiek. 23. 
augustā dievk. 30. augustā Sv. 
vak. dievk. 13. sep tembrī Lat-
viešu skola atsāk mācības. 11. 
oktobrī Jauniešu iesvētības. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak 

St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
8. au  gus tā 10:00 Kapu svētku 
dievk. Vili mantikas jaunos ka -
pos, I. Gor bants. Lietus gadī-
jumā dievk. notiks Ebenezer 
bazn.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 

19. jūlijā 13:00 dr.dārza svētki 
(12635 Indio Court, Saratoga, 
tālr.: 408-252-1423. Būs garšīgas 
pusdienas, atspirdzinājumi un 
mantu izloze. Ziedojums $20. 
26. jūlijā 11:00 Sanfrancisko 
dievk., māc. Kārlis Žols. 16. au -
gustā 11:00 Sanfrancisko dievk., 
diak. Ruta Bambāne. 16. au  gus-
tā 15:00 Los Gatos dievk., diak. 
Ruta Bambāne.

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

vē  lākais – svētdienās. Kārtējam 
avī  zes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Dziedone Milda Grimma Štrausa mūžībā  (1921 – 2015) 



LAIKS 192015. ga da 18. jūlijs – 24. jūlijs

(Turpināts no 18. lpp.)

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,

veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, 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?!

Skatiet – www.nekropole.info!

I N  M E M O R I A M

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SĒROJOŠĀ ĢIMENE

Viņu mīļā piemiņa paturēs
PĒTERIS DAJEVSKIS, ANN CLAUSEN ar ĢIMENI

Sēro
LETTGALLIAS KONVENTS 

Mīlestībā viņu piemin 
BĒRNI:VIKTORS (CYNDI) MUIŽNIEKS, MAIRA (ED) RIEGER, NORA (BRENT) STEELE 

MAZBĒRNI: LAURA, CAROLYN UN PAUL (ALAYNA) MUIZNIEKS; 
ERIK UN ALEX RIEGER; ELĪSA, KĀRA UN KRISTA STEELE

BRĀLIS OJĀRS NĀGELIS

Sēro:
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

BURTNIEKU DRAUDZE
PIEMARES DRAUDZE

Sava vīra Harija mīlošā sieva 76 gadu gaŗumā un
mīļā Vecmama Coral, Michelle, Anitai un viņu ģimenēm

HILDA SPRUKTS
Dzimusi 1918. gada 8. novembrī Latvijā,

mirusi 2015. gada 5. jūlijā Northport, Ņujorkā

Mūžības ceļos aizgājusi 

Dziedātāja MILDA GRIMMA-ŠTRAUSS
Dzimusi 1921. gada 24. maijā Maskavā, Krievijā,

mirusi 2015. gada 11. maijā Sanfrancisko, Kalifornijā

Mūžībā aizsaukta

GUNA MUIŽNIECE,
dzim. NĀGELIS

Dzimusi 1929. gada 25. decembrī Bejas pagastā,
mirusi 2015. gada 26. maijā ārpus St. Louis, Missouri

ĀPŠES  EDĪTE,
dzim. PREISA

Dzimusi 1938.gada sveču mēneša 13. dienā Daugavpilī,
aizsaukta veļos 2015. gada ziedu mēneša 1. dienā Toronto.
Izvadīta veļos 2015. gada ziedu mēneša 8. dienā Toronto

Dieva dēli tiltu taisa
Vairāk zelta, ne sudraba;
Saules meita pāri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.

Te bij laba saimeniece, 
Te mūs labi pamieloja.

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij iet darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad būs iet aizsaulē. 

Sit tibi terra levis

Mūsu mīļais filistrs
pharm.

ARNOLDS GOLTS
1940 – I

Dzimis 1919. gada 25. augustā Rencēnos, Latvijā,
miris 2015. gada 20. maijā Penfield, NY, ASV

No Ņuorleānas ar vilcienu 
Milda Grimma ceļoja pāri ASV 
plašajiem Rietumiem uz San-
francisko, kur sagaidīja mātes 
māsa. Dažu nedēļu laikā Milda 
Grimma dabūja administrātīvu 
darbu Greihaunda (Greyhound 
Transportation Corporation) au -
tobusa firmas techniskā apkal-
pes darbnīcā. Milda Grimma 
nostrādāja šai Greihaunda fir mā 
35 gadus, līdz pensionējās. Pie-
rādījās, ka Mildas mātes ieteiktās 
grāmatvēdības un matēmatikas 
zināšanas patiešām bija vērtīgs 
dzīves ieguldījums.

Uzsākot savu jauno dzīvi Zie-
 meļkalifornijā, dziedone papil-
dināja savas studijas vokālajā 
mākslā pie Dr. Otto Šūlmaņa 
(bijušais Minchenes Operas re -
žisors, kuŗš emigrēja uz Ame-
riku Otrā pasaules kaŗa laikā). 
1952. gadā Milda Grimma ap -
precējās ar pazīstamo latviešu 
pianistu Hugo Štrausu. Abi dzī-
 vesbiedri uzsāka mūzicēt kopā. 
Mildas Grimmas Štrausas kon-
certdziedones gaitas progresēja 
un repertuārs paplašinājās. Pir -
mais Mildas Grimmas Štrausas 
patstāvīgais koncerts notika 
1953. gada 17. janvāri San fran-
cisko, Kalifornijā. Milda Grim-
ma Štrausa piedalījās vairākās 
Sanfrancisko ansambļa izrādēs 
un debitējā Ņujorkas Carnegie 
Recital Hall zālē1957. gadā.

Hugo Štrausa klavieŗu pava-
dījumā Milda Grimma Štrausa 
sniedza neskaitāmi daudz kon-
certu latviešu koncertapvie-
nību sarīkojumos. Kopā ar vīru 
viņa koncertturnejās viesojās 
latviešu centros ASV, Kanadā 

un Anglijā. Viņa izpelnījās kā 
publikas, tā preses atzinību.  
Mildas Grimmas Štrausas re -
per tuārā bija Šopēna, Debisī, 
Pučīni, Guno, R. Štrausa, Hen-
deļa un Sibeliusa darbi. Pro-
grammās vienmēr bija latviešu 
komponistu dziesmas – Jāzeps 
Vītols, Emīls Dārziņš, Jānis 
Mediņš, Arvīds Žilinskis, Bruno 
Skulte, Jānis Ķepītis, Jānis Kal-
niņš un Alfrēds Kalniņš. Milda 
Grimma Štrausa piedalījās lie-
lās formas kantātēs un izlases 
koncertos Dziesmu svētkos 
Klīv landē (1963), Portlandē 
(1965), Sanfrancisko (1967) un 
Losandželosā (1970 un 1977).  
Viņa arī iedziedāja vairākas 
skaņuplates un kaseti. Abi mū -
ziķi ieguva plašu ievērību kā 
latviešu, tā amerikāņu publikā. 
Milda Grimma Štrausa 1969. 
gadā saņēma ALAs Kultūras 
biroja goda balvu 

Mildas Grimmas Štrausas 
izvadīšana notiks Ziemeļka li-
fornijas draudzes dievnamā 
svētdien, 2015. gada 26. jūlijā 
pulksten 11:00. Dievkalpojumu 
vadīs māc. Kārlis Žols. (Baznīcas 
adrese: 425 Hoffman Avenue, 
San Francisco, CA 94114; Tel: 
415-550-9056 ). Viņas urna tiks 
novietota Latviešu brāļu kapos 
Katskiļos, Ņujorkas štatā 2015. 
gada oktobrī.

Ziedojumus Mildas Grim-
mas-Štrausas piemiņai var no -
sūtīt Ziemeļkalifornijas drau-
dzei vai arī Latvijas Nacionālās 
operas Ģildei (Latvian National 
Opera Guild, Inc.,c/o Andris 
Padegs, 2 Merry Hill Rd., 
Poughkeepsie, NY 12603-3214; 
Tel: 845-462-3317).

PĒTERIS DAJEVSKIS
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S P O R T S  A M E R I K Ā

Latvijas 
Kausa
izcīņa 

futbolā
Gaŗezera 50 gadu jubilejas 

ietvaros starp daudziem sarī  -
koju miem notika arī Latvijas 
Kausa izcīņa futbolā, ko iz  spē-
lēja 49. reizi. Kausu dāvināja 
1956. gadā Laika izdevējs Hel-
mars Rudzītis, un par to cīnī-
jušās daudzas lat viešu futbola 
vienības no Ka  na das, Austrum-
krasta un Vidienes.

Šoreiz savā starpā sacentās di -
vas futbolam uzticīgi paliku   šās 
komandas – Vidējo valstu DV 
un Ņudžersijas Kursa. Pirms 
spēles sākuma svilpes tika pa  -
celts Latvijas karogs atjaunotajā 
Ērika Pētersona sporta lau ku-

sporta nozares vadītājs Toms 
Trautmanis uzrunāja klāteso-
šos, un tad sākās spēle, kas bija 
bagāta ar labām saspēlēm un 
sitieniem uz vārtiem. Varēja 
redzēt, ka abās vienībās spē lē-
jošie jaunieši ir attīstījuši savas 
spējas un mums aug jauni ta -
lanti. 

Spēles gaitā abām vienībām 
bija iespējas gūt vārtus, bet to 

Vidējo Valstu DV vienības ve -
terāni ar Latvijas kausu. No kr: 
vienības vadītājs Alberts Legz-
diņš, vienības treneris Pēters 
Albertiņš, spēlējošais treneris 
Edgars Legzdiņš

No kr.: Ausra Venckus Liason 
lietuviešu delegācijai un Valdis 
Keris – Liason Latvijas dele-
gācijai

Kristaps Porziņģis

FOTO: Dereks Lengs/Getty Images

Vidējo Valstu DV vienība ar izcīnīto Latvijas Kausu

Ņudžersijas Kursas vienība

Vidējo valstu DV komandas kapteinis Kalvis Melbārdis saņem 
kausu no ALA sporta nozares vadītāja Toma Trautmaņa

Pasaules Speciālā 
olimpiada 

Losandželosā
No 25. jūlija līdz 2. augustam 

Losandželosā notiks Pasaules Spe-
 ciālās olimpiskās spēles, kuŗās  
piedalīsies 7000 atlētu no 170 
val stīm, tajā skaitā no Latvijas. 
Sportu spēļu atklāšanas cere-
monija notiks University of South-

kavēja abās komandās labi 
spēlējošie vārtsargi un aizsar-
dzības līnija. Tomēr spēles 33. 
minūtē pēc Markusa Grīviņa 
izpildītā stūŗa sitiena veiklākais 
pie vārtiem izrādījās Dāvis 
Kārk liņš un rezultāts kļuva 1:0 
Vidējo valstu labā. Pēc neilga 
brīža Krišjānis Ūle izgāja viens 
pret vārtsargu un šķita jau, ka 
rezultāts kļūs neizšķirts, tomēr 
līnijtiesnesis bija pacēlis savu 
karodziņu, vēstījot par aizmugu -
res stāvokli. Ņūdžersijas „Kur sa” 
palielināja spiedienu, cenšoties 
panākt neizšķirtu, taču, kad līdz 
spēles beigām bija palikušas  15 
minūtes, „iekrita” aizsardzībā, 
un lieliska iespēja panākt 2:0 
bija Markusam Grīviņam. Taču 
Markus precīzi „neapstrādāja” 
bumbu un to tvēra Kursas vārt-

sargs. Par spīti nemitīgiem 
Kursas uzbrukumiem spēles re -
zultāts tā arī vairs nemainījās, 
jo veiksmīgi darbojās Vidējo 
valstu aizsardzība un vārtsargs 
Kalvis Melbārdis, kuŗš pēc spē -
les saņēma spēles vērtīgākā 
spēlētāja jeb MVP balvu.

Pēc sacensībām uzvarētājiem 
kausu pasniedza Toms Traut-
manis, bet medaļas – GVV 

sporta koordinātors Jānis La -
bucs. Lai arī spēle bija emoci-
jām bagāta, sacensības galve-
nais tiesnesis Fils Beikers (Phil 
Baker) parādīja tikai vienu dzel-
teno kartīti. Tāpat veiksmīgi 
darbojās arī līnijtiesneši Brūss 
Mastnijs (Bruce Mastny) un 
Roberts Vītoliņš.

Spēlē redzētais liecina par 
jauno spēlētāju izaugsmi abās 
vienībās, kas dod cerību, ka 
cīņas par Latvijas Kausu tur-
pināsies nākotnē.

Komandu sastāvi. Vidējo 
valstu DV. Komandas kaptein-
is: Kalvis Melbārdis, Kristīna 
Bērzkalne, Kārlis Vītoliņš, Dāvis 
Berkolds, Dāvis Kārkliņš, Pauls 
Šulcs, Jēkabs Šulcs, Markus Rei-
 neks, Matīss Reineks, Ēriks 
Reineks, Markus Grīviņš, Lūkas 

Grīviņš, Andrejs Albertiņš, Ed -
gars Legzdiņš, Sean Goulette, 
Marcel Lazdiņš, Kristaps Pūtelis, 
Arianna Daukšs, Agate Māgurs, 
Eva O’Donnell, Mārtiņš Linde. 
Komandas vadītājs Alberts Leg  z-
diņš,  treneris: Pēteris Albertiņš. 
Ņudžersijas Kursa. Komandas 
kapteinis – Lūkas Pūris, Marisa 
Liziņa, Andris Ģērmanis, Vilnis 
Pūris, Kārlis Kancāns, Alek-
sandrs Puriņš, Ansis Auziņš, 

Krišjānis Ūle, Pauls Willems, 
Andrejs Rumpēters, Andris Perri, 
Māris Kalniņš, Līna Ba  taraga, 
Nikolajs Batarags, Dainis Bēr ziņš, 
Mārtiņš Jansons, Zach Fried-
richs, Markus Līdacis. Koman-
das vadītājs: Dr. Jānis V.Ģiga, 
treneris: Dr. Vidvuds Celtnieks. 

Rakstu sagatavojis Vidējo
valstu DV vienības vadītājs

ALBERTS LEGZDIŅŠ

mā. Ka  roga pacelšanas laikā 
abu vienību spēlētāji kopā ar 
apmēram 150 skatītājiem dzie-
dāja Latvijas Valsts himnu.

Amerikas Latviešu apvienības 

ern California Colisiumaa 25. jū -
lijā. ESPN paziņoja, ka būs ofi -
ciāls sporta pārraides kanālis.  
Olimpiadas godu viesu vidū būs 
ASV prezidents Baraks Obama 
ar dzīvesbiedri, Losandželosas 
mērs  Eric Garcetti un Kalifornijas 
pavalsts gubernātors Jerry Brown.

Dienvidkalifornieši, nāciet un 
atbalstiet latviešu sportistus! Pa -
pildu informāciju par 2015. gada 
Pasaules Speciālajām olimpis ka-
jām spēlēm Losandželosā varat 
atrast Latvijas tīmekļa lapā www.
solatvia.lv un Olimpisko spēļu ofi -
ciālajā tīmekļa lapā www.la2015.org.

Paldies un uz redzēšanos  Spēlēs!
VALDIS KERIS,

ALA  Rietumpiekrastes Sporta 
vadītājs un Latvijas

delegācijas palīgs

Porziņģis debitē 
un veicina Knicks 

uzvaru
NBA vasaras līgā lielākoties 

spēlē basketbolisti, kas vēlas sevi 
parādīt klubu vadībai un pār lie-
cināt par savu noderību, kā arī 
komandu nesen papildinājuši 
basketbolisti. Kā zināms, NBA 

draftā ar ceturto numuru tika iz -
vēlēts Latvijas basketbolists Kris-
 taps Porziņģis. Viņu izvēlējās Ņu -
jorkas klubs Knicks. Tagad 19 ga -
dus vecajam basketbolistam iz -
strādāta 12 nedēļu treniņpro-
gramma, lai nostiprinātu viņa 
prasmes un fizisko kondīciju 
atbilstoši NBA kluba līmenim.

tieniem, bet viņa vienīgais trīs-
punktnieks bija neprecīzs. Ber -
tāns netrāpīja visus septiņus me -
tienus, tostarp sešus trīs pun kt-
niekus, bet izcīnīja trīs atlēkušās 
bumbas. Laukumā uz maiņu nā -
kušais Bertāns bija 17 minūtes.

***
Nacionālās basketbola asociā ci-

jas (NBA) kluba Ņujorkas Knicks 
jaunieguvums Kristaps Porziņģis 
(19, 216) un viņa komandas 
biedrs Kleantonijs Ērlijs ciemojās 
vienības rīkotajā bērnu vasaras 
treniņnometnē (attēlā).

franšīzes vēsturē, un viens no 
šiem spēlētājiem ir arī 20 gadus 
vecais latviešu uzbrucējs Roberts 
Lipsbergs (attēlā).

Šā gada janvārī Kalgarī Flames 
īpašnieku grupa pārņēma Ņujor-
kas Islanders paspārnē esošo 
Stoktonas Thunder, un Thunder 
no Kalifornijas ir pārcēlusies uz 
Ņujorkas pavalsti.

Bijušais kluba Rīgas uzbrucējs 
Roberts Lipsbergs, kuram 29. jū -

Kristaps Porziņģis pēc pievie-
nošanās Ņujorkas Knicks pirmajā 
spēlē ar 12 punktiem veicināja 
ko  mandas uzvaru – 78:73 pār Sa -
nantonio Spurs. Sanantonio klu  ba 
sastāvā bez punktu guvuma palika 
Dairis Bertāns. Porziņģis lau ku mā 
devās pamatsastāvā centra spē lē-
tāja pozicijā un spēlēja 18 ar pusi 
minūtes, kurās izcīnīja arī trīs at -
lēkušās bumbas un bloķēja divus 
metienus. Porziņģis trāpīja trīs 
no četriem divpunktu metieniem 
un sešus no septiņiem soda me -

lijā apritēs 21 gads, Ziemeļamerikā 
spēlē kopš 2012. gada. Pirmās 
divas sezonas viņš pavadīja 
Rietumu hokeja līgas komandā 
Sietlas Thunderbirds, pagājušo 
sezonu sāka ECHL –Stoktonas 
Thunder sastāvā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Roberts Lipsbergs 
atgriežas ECHL

Austrumkrasta Hokeja līgas 
(ECHL) komanda Adirondack 
Thunder savā mājaslapā pazi ņo-
jusi par līguma parakstīšanu ar 
pirmajiem četriem hokejistiem 


