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LĪGA RUPERTE, MAIJA ZAESKA

3x3 Gaŗezerā
Raiņa un Aspazijas zīmē

1939. gada 23. augustā Mas-
kavā PSRS Ārlietu tautas ko    mi -
sārs Vjačeslavs Molotovs un Vā -
cijas Ārlietu ministrs Joahims 
fon Ribentrops parakstīja Neuz-
brukšanas līgumu starp Vāciju 
un PSRS, ko vēlāk vēsturnieki 
nodēvēja par Molotova-Riben-
tropa paktu. Paktā bija ietverti 
trīs slepeni papildprotokoli, kuŗi 
sadalīja Somiju, Igauniju, Lat-
viju, Lietuvu, Poliju un Rumāniju 
PSRS un Vācijas interešu sfērās. 

“Šodien atceramies Baltijas 
ceļu. Tas bija laiks, kad, nevienam 
neprasot, tikai klausoties sirds-
balsī, mēs cēlāmies, gājām un sa -
devāmies rokās brīvības vārdā. 
Mēs bijām brīvi un drosmīgi savā 
izvēlē. Toreiz mums kompromisi 
nebija pieņemami. Jautājumā 
par Latvijas brīvību kompromisu 
nav un nevar būt, un tas jāpatur 
prātā šodien. Ieklausīsimies savā 
sirdsbalsī un savā brīvības sajū -
tā, – kā toreiz, pirms 26 gadiem. 
Paliksim brīvi. Paliksim dros-
mīgi!” sacīja Ināra Mūrniece 23. au -
gustā.

“Jons Baldvins Hanibalsons, 
bijušais Islandes ārlietu ministrs, 
šajās dienās, atceroties Baltijas 
ceļa laikus, par baltiešiem teica 
viedus vārdus: “Viņiem bija jā -
piedzīvo nepatīkama atmošanās. 
Patiesībā viņi tika uztverti kā 
nevēlami iebrucēji, apvainoti 
bezatbildībā un pat dēvēti par 

“miera jaucējiem”. Viņiem tika 
ieteikts rast kompromisu ar sa -
viem Kremļa saimniekiem, ne -
izvirzot nekādus nosacījumus,” 
norādīja Saeimas priekšsēde.

Interesanti, ka baltiešu parau-
gam radās sekotāji. Vairāki simti 
tūkstošu cilvēku 2013. gadā pie -
dalījās akcijā Via Catalana – 
Katalonijas ceļš, sadodoties rokās 
un izveidojot 400 kilometrus 
gaŗu dzīvo ķēdi, lai tādējādi de -
monstrētu savu vēlmi pēc neat-
karības no Spānijas. „Jūs, baltieši, 
mums jau sen esat paraugs at -
tiecībā uz mierīgu un demokra-
tisku neatkarības ceļu,” toreiz in -
tervijā plašsaziņas līdzekļiem 
sacīja Katalonijas laikraksta Punt 
Avui žurnālists Oskars Palau.

***
Jau trešo gadu pēc kārtas, at -

balstot Baltijas ceļa gadadienu, 
Radisson Blu Cycling Team devās 
trīs dienu gaŗā velobraucienā, 
kuŗā tika izbraukts 600 kilo-
metrus gaŗais posms, kuŗā pirms 
26 gadiem, savienojot visas trīs 
galvaspilsētas – Viļņu, Rīgu un 
Tallinu, iedzīvotāji bija izveido-
juši dzīvo cilvēku ķēdi, lai pie -
vērstu pasaules uzmanību vēs-
turiskajiem faktiem, no kuŗiem 
cietušas Baltijas valstis.

Drosmīgie Radisson Blu Cycl-
ing Team dalībnieki gaŗo ceļu 

21. augusta rītā uzsāka Viļņā, 
nākamajā dienā veicot posmu 
cauri Rīgai, un visbeidzot, vēs-
turiskajā Baltijas ceļa gadadienā 
– 23. augustā, beidzot braucienu 
Tallinā.

***
1991. gada 21. augusts. Šogad 

aprit 24 gadi, kopš Latvijas Re -
publikas Augstākā Padome (AP) 
pieņēma konstitūcionālo likumu 
“Par Latvijas Republikas val-
stisko statusu”, 111 deputātiem 
balsojot par, 13 – pret. 21. augusts 
ir datums, kas mūsu valstij atnesa 
faktisko neatkarību un starptau-
tisko atzīšanu, aizsāka valsts ne -
atkarības reālas atjaunošanas ce -
ļu, atjaunoja Satversmi un no -
šķīra Latvijas tiesību telpu no 
PSRS tiesību telpas. 

Konstitūcionālo likumu “Par 
Latvijas Republikas valstisko sta-
tusu” 1991. gada 21. augustā Lat-
vijas AP pieņēma plkst.13, un jau 
plkst. 14.10 padomju armijas de -

santnieki, kuŗi visu rīta cēlienu 
bija biedējuši rīdziniekus gan ar 
bruņumašīnu rēkoņu, gan dūmu 
svecēm, aizvācās no Doma lau-
kuma. Viņus, visticamāk, jau bija 
sasniegusi ziņa, ka pučs Maskavā 
ir izgāzies, armija pārgājusi Krie-
 vijas AP jeb “Baltā nama” aiz -
stāvju pusē.

 No Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa apsveikuma 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas de facto 24. gadadienā 21. au -
gustā:

„Pirms divdesmit četriem ga -
diem – 1991. gada 21. augustā 
Latvijas Republikas Augstākā pa -
dome pieņēma konstitūcionālo 
likumu “Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu”. Šis likums to -
reiz iezīmēja Latvijas Republikas 
valstiskās neatkarības faktisko 
atjaunošanu – tika izbeigts ne -
skaid rais pārejas periods uz pil-
nīgu valstisko neatkarību. Lat-
vijas Republikas valstiskā neat-
karība nepārprotami tika atjau-
nota uz 1922. gada 15. februāŗa 
Satversmes un valsts nepār trauk-
tības doktrīnas pamata. Pēc 1991. 
gada 21. augusta mūsu neatka-
rības atjaunošanu atzina citas 
valstis un mēs atguvām tiesības 
pašiem lemt savus likteņus un 
būt brīviem.”

Raimonds Vējonis: „Mēs atguvām tiesības būt brīviem”

Molotova-Ribentropa pakta 
parakstīšana

Baltijas ceļa dalībnieki

Laika gaitā Molotova-Riben-
tropa pakts vēstures literātūrā ir 
izpelnījies dažādus, reti skaļus 
apzīmējumus un izteikti negā-
tīvus vērtējumus kā neviens cits 
dokuments... Kaŗa un dalīšanas 
pakts, iznīcināšanas pakts, sāta-
niskais vai laupīšanas pakts. Tas 
bija prettiesisks, amorāls un ci -
nisks darījums, kam grūti sa -
meklēt analogu visā Eiropas 
jaunākajā vēsturē.

***
Šogad aprit 26. gadskārta ak -

cijai  Baltijas ceļš. 1989. gada 23. 
augustā apmēram divi miljoni 
cilvēku sadevās rokās un apmē-
ram 600 kilometrus veidoja gaŗu 
dzīvo ķēdi no Tompea pils pa -
kājes Tallinā līdz Ģedimina torņa 
pakājei Viļņā, pa ceļam šķērsojot 
Rīgu un Daugavu un radot vie-
notību trīs valstu centienos pēc 
brīvības. Šī demonstrācija tika 
sa   rīkota, lai pievērstu pasaules 
uz  manību vēsturiskajiem faktiem, 
no kuŗiem cietušas Baltijas val-
stis, kopīgi pieprasot Molotova-
Ribentropa pakta slepeno pa  -
pildprotokolu publisko atzīšanu 
un Baltijas valstu neatkarības at -
jaunošanu. Baltijas ceļš notika  
50 gadus pēc Molotova-Rīben-
tropa pakta parakstīšanas, kad 
PSRS un Vācija sadalīja ietekmes 
sfēras Austrumeiropā. 
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LATVIJA – LATVIJA – 20152015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

LELDE KALMĪTE, nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs”

Jaunā Rīgas Teātra un Pannas Teātra viesturneja Ziemeļamerikā 
2015. gadā ar lugām "VECTĒVS" un "TĀDA ES ESMU"

TORONTO – otrdien, 8. sept., plkst. 19:00 (VECTĒVS)
Latviešu Centrā Toronto – 4 Credit Union Dr., Toronto
Rīko Toronto Latviešu Centrs – 416-759-4900

TORONTO – trešdien, 9. sept., plkst. 19:00 (TĀDA ES ESMU)
Latviešu Centrā Toronto - 4 Credit Union Dr., Toronto
Rīko Toronto Latviešu Centrs – 416-759-4900

VAŠINGTONĀ DC – piektdien, 11. sept., plkst. 20:00 (VECTĒVS)
Vašingtonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes namā – 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu Organizācijas Vašingtonā – Anita Juberte 301-869-3127

ŅUJORKĀ – sestdien, 12. sept., plkst. 16:00 (VECTĒVS)
Jonkeru Baznīcā – 254 Valentine Ln., Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas Latviešu Org. Padome – Baiba Rudzītis Pinnis 917-270-4786

PRIEDAINĒ – svētdien, 13. sept., plkst. 16:00 (TĀDA ES ESMU)
NJLB īpašumā "Priedainē" – 1017 State Route 33, Freehold, NJ 
Rīko Ņūdžersijas Latviešu Biedrība – Jānis Grigalinovičs-Leja 732-610-8226

BOSTONĀ – ceturtdien, 17. sept., plkst. 19:00 (TĀDA ES ESMU)
Trimdas Draudzes zālē – 58 Irving St., Brookline, MA
Rīko ALTS un Mākslas Draugi Bostonā – Gita Līgure 508-369-8316

BOSTONĀ – piektdien, 18. sept., plkst. 19:00 (VECTĒVS)
Trimdas draudzes zālē – 58 Irving St., Brookline, MA
Rīko ALTS un Mākslas Draugi Bostonā – Aija Dreimane 781-558-3814

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība "TILTS"
sadarbībā ar izrādes vietējām organizācijām

Šogad Cēsīs esam atklājuši jau 
otro latviešu diasporas mākslas 
izstādi, par ko esam pateicīgi 
mākslas darbu ziedotājiem, pro-
jekta financiālajiem atbalstītā-
jiem – mūsu tautiešiem mītņu 
zemēs un Latvijā, kā arī Latvijas 
valsts institūcijām. 

Pārsteidzoši, ka autors nav va -
rējis atrast “Pasaules latviešu māk-

slas savienības” mājaslapu un ka 
tas it kā izraisīja nepamatotu pār-
metumu par mūsu organizāciju 
– proti, ka mēs “sevi apmierinām 
ar paveikto, uzsitam sev uz pleca, 
sak, lūk, cik mēs esam lieli malači! 
Taču tālāk?” Aicinu ikvienu, kam 
interesē šis projekts, ieskatīties tī -
mekļa vietnē: www.latviandias-
poraart.org. 

Jāpiezīmē, ka esam spēruši soli 
uz priekšu un plašākā PLMC 
aktīvitāšu reklamēšana notiek 
Facebook vietnē, kur informējam 
par aktuālitātēm, kā arī piedā vā-
jam plašu vizuālo ieskatu mūsu 
izstāžu zāles darbībā. Katru gadu 
izdodam apkārtrakstu, kas tiek iz -
sūtīts interesentiem visā pasaulē. 
Šogad sadarbībā ar Vidzemes 
TV esam uzsākuši dokumentālās 
filmas projektu .

Piekrītu autoram, ka “Diasporas 
mākslas izstāžu zāle jāieved Lat-
vijas kultūras un mākslas dzīves 
apritē”. Pie tā mēs strādājam, taču 
tas nevar notikt pēc burvju mā -
jiena. Ja ieskatāmies PLMC iz -
stāžu zāles atsauksmju grāmatā, 
redzam, ka uz Cēsīm iepazīties ar 
diasporas latviešu mākslu dodas 
Latvijas bibliotēku un mūzeju pār -
stāvji, Vidzemes un Rīgas mūzi-
kas un mākslas skolu pedagogi un 
skolēni, kultūras jomas pārstāvji no 
visiem Latvijas novadiem, Lat vi jas 
un ārvalstu diplomāti. Priecē arī 
plašās ārzemju jauniešu grupas, 
kas ierodas 2x2 un Sveika Latvija! 
programmu ietvaros.

Mēs esam gatavi uzklausīt kon-
struktīvus ieteikumus mūsu dar-
bības uzlabošanai un aicinām vi  sus, 
kam interesē diasporas latviešu 
mākslas saglabāšanas projekts, 
ieskatīties tīmekļa vietnē: www.
latviandiasporaart.org vai mūsu 
Facebook sadaļā. 
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LOLITA LŪSE

Arī es biju Gaŗezera jubilejā
(turpinājums)

Viļānu 3x3 saieta dalībnieki
godā senču saknes

Vispirms vietējās pilsētiņas Trej-
 upes laikraksts „Three Rivers Com-
 mercial News”, kas iznāk kopš 
1895. gada, veltīja lielu fotografiju 
1. lappusē tautasdeju an  sambļa 
„Dzintar nieki” dalībniekiem dejas 
laikā.

Šī grupa, kuŗā dejo Gaŗezerā 
un tā apkārtnē dzīvo jošie vidējās 

paaudzes ļaudis Ingrīdas Velkmes 
vadībā, jau izcēlās Gaŗezera jubi le-
jas kon certā Roberta Zuikas estrādē.

Vīri spožos zābakos un sti li zē -
tos tautastērpos ar dzeltenām sal -
menīcām galvā atgādināja Ul  maņ -
laiku jaunsaimniekus lauku zaļum-
 ballē. Stalti un braši tie grieza 
savas partneres polkas soļos, un 

Ieminos, ka grieķi arī ir lieli 
dejotāji. Tonijs attrauc: „Nu vairs 
ne, jo valsts financiālie apstākļi ir 
nospieduši tautu uz ceļiem, bet, 
ja Eiropas bankas atkal piešķirs 
miljardu kreditus, tad gan svi nē-
sim un dejosim kā vecos laikos.”

Mūzika, dejas un jauniešu čalas 
ir izskanējušas. No visa skaistā un 

nav jābrīnās, ka viņus ievēroja 
amerikāņu laikraksta fotografs.

Arī vietējās pilsētiņas auto re -
montdarbnīcas īpašnieks Tonijs, 
pēc izcelsmes grieķis, bija atnācis 
uz Lielkoncertu un komentēja: 
„Kad jūsu latviešu ciltis (tribes) 
sanāk kopā un tiek dziedāts un 
dancots, tas ir brīnišķīgs skats!”

Piecdesmitajā Latvijas 3x3 
saietā Viļānos no 2015. gada 
28. jūnija līdz 5. jūlijam pulcē-
jās 328 dalībnieki no Latvijas, 
Francijas, Norvēģijas, Amerikas 
un Austrālijas, nedēļas gaŗumā 
domājot par savām saknēm. 

Alekša Sarmas radītajā Viļānu 
3x3 saieta emblēma – no šūnām 
veidota Dieva zīme, kuŗā spēcīgas 
saknes dzen puķe, kas uzzied krā-
 sainā ziedā. Saieta tema SAK NES 
daudzas ģimenes mudināja iz  vē-
lēties tieši Viļānu 3x3 saietu: ci  tam 
Latgale ir bērnības zeme, citam 
te meklējamas saknes, citam kāds 
neatrisināts vai neatbildēts jautā-
jums par saviem senčiem un 

Viktoram Jurčenko šis jau bija 
piektais saiets, kam viņi bija saim-
 nieki. Jau pirms saieta Aloida 
solīja, ka Viļāni ļaus spilgti iz  dzī-
 vot Latgales īpatnības: sajust, iz -
prast un pieņemt to, cik ļoti viegli 
un pašsaprotami kristietība te 
savijas ar senču tradicijām, cik 
liela nozīme tam ir šīs puses 
ļaužu ikdienā. Un tā arī bija – 
saieta mājvieta atradās pavisam 
blakus baznīcai un klostera krāš-
ņajam dārzam, dienā ik pēc stun-
das skanēja baznīcas zvani, kas 
Viļānos mudina domāt, cik 
daudz esi pa stundu padarījis. 
3x3 Viļānu saietā dalībnieki 
padarīja daudz. 

pieskatīti, devās ganiņu gaitās. 
Lielākie puikas kopā ar Aigaru 
Mežalu apguva Vilku mācību. Tik-
mēr pieaugušie klausījās Līgas 
Reiteres dalītajos Zāļu sievas pa  -
domos, apguva runas mākslu pie 
Ārijas Liepiņas-Stūrnieces, inte-
re sējās par polītiku pie Anša Bo -
gustova, devās uz Ģimeņu se  mi-
nāru Jāņa Vītola vadībā un uz 
sarunām par dievišķo gan klu-
sumā, gan kustībā pie Gundegas 
Puidzas. 

Arī pēcpusdienā – darbu pil-
nas rokas un domas. Lūk, tikai 
dažas iespējas: vēsture pie Andŗa 
Tomašūna, gleznošana pie Agras 
Ritiņas un, protams, tradiciju un 

cību pie Ineses Reines. 
Bet arī tas vēl nebija viss, jo klāt 

pēcpusdienas ievirzes. Izvēle – 
plaša un daudzpusīga: vai iet mā -
cīties gatavot ēst pie Ineses un 
Baibas Rozēm, vai mācīties lat ga-
liešu valodu pie Marutas Latkov-
skas, doties uz folkloru ģimenēm 
ar bērniem pie Daces Miezītes 
un Gundegas Dravas, bet varbūt 
uz kādu citu interesantu nodar-
bi? Un jāatstāj taču spēks vakara 
aktīvitātēm – koncertiem, vie-
siem, dančiem un nīkšanai!

Aizņemts katrs vakars
Jau otrajā dienā Viļānu 3x3 sa -

ieta dalībnieki devās ekskursijā. 
Pieci ekskursiju maršruti saieta 

un lika zārdā smaržojošu sienu. 
Tradicionālais Brīvais mikro-

fons Viļānu saietā notika salī dzi-
noši agri – jau trešdienā, tomēr tas 
neliedza sagatavot virkni priekš-
nesumu, kam publika veltīja ska-
ļas ovācijas. No Viļānu Brīvā mik-
rofona prātā paliks Krūmiņu ģi -
mene ar brīnišķīgajiem sešiem 
bundziniekiem, radot jaunu tei-
cienu – „Ai, kā patīk, ai, kā patīk” un 
„Kaut kas traks!”. Daina Kuple, 
Lilita Miķelsone un Rudīte Li  po ra 
nodibināja savu uzņēmumu „Trīs 
vītušas rozes” un vārīs kartupeļu 
klimpas ar biezpienu un gaļu, 
savukārt Maksis Lovs deklamēja 
gan franciski, gan latviski, bet ar 

// FOTO: Andris Tomašūns Ceļā uz daudzinājumu, kuŗš veltīts saknēm.  Priekšā: Inese un Jānis Atis Krūmiņi 
un Aloida Jurčenko // FOTO: Andris Tomašūns

viņu likteņiem. Saieta vadītāja 
Aloida Jurčenko, aicinot visus ne -
dēļas gaŗumā justies kā savā bēr-
nībā pie vecmāmiņas laukos, teica: 
„Ceram, ka šī kopā pavadītā ne -
dēļa vēl vairāk palīdzēs izprast un 
novērtēt spēku, kuŗu mēs smeļa-
mies no savām saknēm, savas ze -
mes un tautas, kā arī apzināties 
un pieņemt to, kas noticis pa -
gātnē, lai pilnvērtīgi varētu dzīvot 
tagadnē un nākotnē.” Saieta at  klā-
šanā valsts karogu mastā pacēla 
Barkānu-Miežu ģimene: jelgav-
nieki Edmunds, Elīza, Edgars, 
Haralds, Māra Barkāni un 
mamma Ilva Mieze. 

Saieta vadītājiem Aloidai un 

Rosīšanās no rīta līdz vakaram
Ik diena sākās agri no rīta. Me -

ditācija Edgara Jansona vadī bā 
sākās pavisam agri, un tūliņ pat 
arī rīta izkustēšanās Edgara Kau-
 puža gādībā. Rīta pusē pie Andŗa 
Rozes tapa kokles, pie Ulda Mel-
berga – sudraba rotas, pie Vijas 
Liepas – stipri lina krekli, bet Va -
lentīna Vaivode un Alla Koz lov-
ska mācīja aust. Pavisam mazie 
bērni rīta pusē kopā ar vecākiem 
devās uz bēbīšu skolu pie Ar -
man da un Aivas Zeidmaņiem, 
viņu brāļi un māsas uz sprīdīšu 
skolu pie Ingūnas Semules un 
Ievas Kalniņas, bet maķenīt lie-
lākie, Baibas un Rolanda Auziņu 

godu zinības pie Ineses Krūmiņas. 
Lielu interesi izraisīja organisma 
attīrīšana ar dabas līdzekļiem, 
kur Lilija Bērziņa mācīja gatavot 
skrubjus un krēmus, savukārt 
Jānis Atis Krūmiņš mācīja ap  strā  -
dāt koku, bet Diāna Apele – ie -
kārtot savu mājokli. Īpaši sva rīga 
bija Dzimtas vēstures pētniecības 
un ciltskoka veidošanas ievirze, 
kuŗas vadītājs Jānis Apīnis dalījās 
savā pieredzē: „Atrodot baznīcas 
grāmatās pirmos savus senčus, 
man no prieka trīcēja ceļi.” Tik-
mēr bērni kala rotas pie Uģa un 
Dārtas Dravām, zīmēja multfil-
mu par bitēm pie Daces un Silvas 
Liepām un devās uz Zirgu mā -

dalībniekus veda dažādos tuvējās 
apkārtnes virzienos, bet īpašs 
pie   dzīvojums gadījās ekskursijas 
piektajā maršrutā – apskatot do -
lomīta raktuvi Pērtnieki, autobuss 
ar visiem četriem riteņiem tā ie -
grima smiltīs, ka izvilkšanai no 
tām nācās gaidīt speciālu techni-
ku. Tāda iegrimšana raktuvē gan 
esot ikdiena, bet ekskursantiem 
tas bija neaizmirstams eks kursijas 
specefekts. Visu piecu eks  kursijas 
maršrutu dalībnieki va  karpusē 
satikās Pēteŗdienas svi nī bās Lat-
gaļu sētā Dekšārēs, kur pirms 
va  kariņām nācās krietni pa  strādāt: 
maizi cepa, bērni sviestu kūla, 
bet puiši ņēma rokās siena dakšas 

smalku franču akcentu. Daiļās 
„Naktsvijoles” dziedāja romanci 
par skumjām – o, jē, juhaidrā! –, 
diemžēl viņām tas, kas vientu lī-
gajā pastaigā izskatījās pēc kaut 
kāda vīrieša, bija tikai sētas stabs. 
Tieši Brīvajā mikrofonā pirmo 
un vienīgo reizi publikai parādījās 
Zebras, kas ātri atauļoja, ieskaid-
roja visiem, ka zebra nav zirgs, 
un tikpat ātri aizauļoja.

Novadnieku vakarā uzstājās 
Viļānu kultūras nama lauku 
kapela „Buburneicys”, ko vada 
viļāniete, 3x3 kustībai labi zināmā 
Vivita Skurule.

pieredzētā paliks labas atmiņas 
un daži dzirdētie komenti no 
tautas, piemēram: „Šogad Gaŗ-
ezerā meitenēm modē gaŗi mati, 
gaŗas kājas un īsi šortiņi”. Tuvāk 
un saprotāk izklausījās – „Vai jūs 
zināt, ka Čikāgas Piecīši ir vecāki 
par Gaŗezeru?”

Par gadiem nedomādams, 
ALBERTS LEGZDIŅŠ
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„Tavās dziesmās, tavu dziesmu valodā spēks”
dzejniecei un valodniecei Lalitai Muižniecei – 80

Šis ir īpašs augusts. Nevien 
tālab, ka tik vasarīgi silts un 
saulains, tas ir arī valodnieces 
un dzejnieces Lalitas Muižnieces 
augusts un dzimšanas dienas 
laiks. Kā sarunā ar gaviļnieci 
atklājas, – pirmais kopš 1944. ga -
da augusta un tolaik Mežapar-
ka dzīvoklī svinētās dzimšanas 
die nas – „Aizbraucu mātei pie 
rokas, pirms mēneša piedzīvojusi 
savu devīto dzimšanas dienu”. 
Pēc septiņdesmit viena gada 
viss notiek turpat, kaut arī tas ir 
cits Mežaparks, bet, kā teicis 
dzejnieks Jānis Rokpelnis ciklā 
„Rīgas iedzimtie” – „Mežaparka 
pamežā aug laiki un likteņi.” 
Bet pati Lalita, pamazām iekār-
to dama savu Mežaparkā namu 
un dārzu, atzīst: „Bet ir skaisti. 
Un es savās divās istabās ar 
ceriņiem, mežrozītēm un jasmī-
niem un tēva stādītajām, tagad 
jau milzu liepām aiz logiem 
jūtos ļoti labi, kā mājās.”

Lalita pirmo reizi Latvijā, Rīgā 
atgriezās 1974. gadā un vēlāk 
tapa nedaudz sirreālie „Melitas 
piedzīvojumi Rīgā” (daļēji pub-
licēti žurnālā, Avots 1990), bet 
kopš 1990. gada Latvijā ir viņas 
pa  vasari un rudeņi, tiekoties ar 
draugiem, baudot mākslas iz  stā -
des, koncertus, izrādes, konfe -
rences, cepot pankūkas saviem 
viesiem Mežaparka mājā – „gan-
drīz līdz apmātībai piedzī voju, 
kā savējo pulks pieaug”. Šogad 
beidzot Lalita varēja pirmo reizi 
priecāties par vasaras ziediem, 
kas saziedēja viņas dārzā. Ir 
noslēdzies arī viņas Kalamazū 
laiks, un nu Amerikas mēneši 
saistās ar ASV austrumkrasta 
Bostonas apkārtni meitas dzej-
nieces un gleznotājas Sarmas 
Muižnieces-Liepiņas ģimenē. 

Lalitas Muižnieces (dzim. 
Lā cis) dzīves ritējums ir viņas 
paaudzes un laikmeta griežu 
iezīmēts. Dzimusi 1935. gada 
11. augustā rakstnieka un žur-
nālista Jūlija Lāča un dzejnieces 
Rūtas Skujiņas ģimenē. „Kādā 
naktī / dauzīja durvis / otrā rītā 
tēva istaba bija tukša” – Lalita 
savu sāpi par zaudēto tēvu Jūliju 
Lāci ierakstīja dzejas rindās. 
Tēvs iemācīja lasīt, spēlēt šachu, 
veda pasaulē. Kad pēc tēva ap -
cietināšanas 1941. gada 7. jan-
vāŗa naktī paiet trīsdesmit trīs 
gadi, tikai tad Lalita spēj vēstīt 
– top īpatna dokumentālās pro-
zas grāmata ar Sniedzes Ruņ-
ģes illustrācijām „Pēdas” (1975), 
kuŗu Valija Ruņģe nodēvējusi – 
„vēsture personīgu pārdzīvo-
jumu dzejas prizmā”. Zaudējums 
ir bijis tik neaptveŗami smags, 
un arī neatbildamu jautājumu 
pārlieku daudz, meklējot pēdas 
un mājas, – „Cērt, cērt uz rite-
ņiem savu māju, / tā ripos no 
kalna kalnā, / pāri robežām, / 
līdz pat mājām.” Lalita atzinusi, 
ka grāmatas un lasīšana, ko 
agrā vecumā iemācījis tētis, ir 
mūžā devušas visu. Uzaugusi ar 
Kārļa Skalbes pasakām un dze -
ju, dodoties svešumā ar mam  -
mu dzejnieci Rūtu Skujiņu un 
māsu Māru, tagad Māru Celli, 
Lalita līdz paņēmusi Kārļa 
Skalbes tikko iznākušo grā-
matu „Sirds bagātība”. Jāatzīmē, 

ka „Pēdas” drāmatizējusi un 
1983. gadā iestudējusi Māra 
Rozīte Stokholmas Latviešu 
teātrī un izrādīja jauniešu 
lo kā lā „Bodīte”, un šī drāmatiskā 
kollāža atjaunotā versijā 1990. 
gadā izrādīta arī Rīgā. 

zemē. Ņujorkas ostā viņas sa -
gaida kāda kundze, pie kuŗas 
mātei, dzejniecei Rūtai Skujiņai 
paredzēta kalpones vieta, bet 
abām māsām jādzīvo citviet. 
Māte un meitas satiekas vien 
nedēļas nogalēs. Amerikā Lalita 
pabeidz Betlēmes ģimnaziju 
Pensilvānijas pavalstī, Rietum-
mi čiganas universitāti ar baka-
laura gradu angļu un vācu li  te-
rātūrā un iegūst arī maģistres 
gradu lingvistikā un pedago-
ģijā. Viņa atzinusi, ka interesi 
par valodniecību viņā raisījis 
profesors Jāzeps Lelis, tiekoties 
kādā 2x2 nometnē ASV. „Tā 
bija pirmā reize, kad man at -
klājās jauna pasaule: valoda, va -
lodniecība, valodas struktūra ir 
kaut kas interesants.” Jāatzīmē, 
ka latviešu ģimnazijas pilnu 
latviešu valodas un literātūras 
kursu Lalita divu gadu laikā 
neklātienē apguva Rasmas Si -
nātes vadībā. No 1970. gada 
Lalita ir profesore Rietum mi-
čiganas universitātes valodu fa -
kultātē. Ar Lalitas aizrautību 
Rietummičiganas universitātē 
1981. gadā tiek iedibināts lat-
viešu valodas fakultātīvais kurss 
(mācīta arī literātūra, vēsture, 
kultūras vēsture), kur viņa iz -
strādā programmu un vada šo 
kursu daudzus gadus līdz pat 
Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanai. Ar Lalitas un 
Valža Muižnieku atbalstu tiek 
izveidots arī Latviešu Studiju 
centrs Kalamazū. 1981. gadā 
Lalita Mičiganas universitātē 
Annarborā iegūst doktores gra-
du lingvistikā. Lalita rosīgi pie-
dalās arī 2x2 un 3x3 nometnēs. 

Nozīmīgs ir Lalitas veikums, 
dokumentējot latviešu trimdas 
periodikas bagātīgo pienesumu 
latviešu rakstniecībā un veido-
jot dažādas datu bazes. Ceru, ka 
tās atradīs vietu arī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājumā 
kā nozīmīgs izpētes un infor-
mācijas avots.  

20. gs. 50. gados rakstnieka 
un žurnālista Aivara Ruņģa 
(šo gad deviņdesmitgadnieka) 
vadībā īpaši rosīgi bija latviešu 
jaunieši Kalamazū, tur pēc 
ģimnazijas beigšanas nonāk arī 
Lalita un iesaistās latviskajā 
jaunieši dzīvē. Rūta Skujiņa kā -
dā vēstulē 1955. gadā rakstīja: 
„Lalitai ir tik izlīdzināts un 
inteliģents raksturs – īsta sava 
tēva meita. Ar viņu pat bārties 
nevar – nebaŗas pretī. Esmu 
priecīga, ka viņas [Lalita un 
māsa Māra] dabūjušas tik labas 
stipendijas augstākai izglītībai. 
Bet reizē viņas vēl ir stipri, stip ri 
latviskas.” Lalita aktīvi piedalās 
žurnāla Jaunā Gaita (tam ru -
denī jau 60. gadskārta!) redak-
cijas darbā, ir bērnu žurnāla 
Mazputniņš (1960-1961) un jau -
niešu žurnāla Mēs (1961-1966) 
redakcijas locekle, apgāda „Ce -
ļinieks” (1971-1981) redaktore. 
Ilgus gadus Lalitas un Valža 
Muižnieku (sabiedriskais dar -
binieks un ārsts pēkšņi mūžībā 
aizgāja 2009. gada vasarā) mājas 
bija Kalamazū, kur viesojies, 
laipni un gādīgi uzņemts ne -
viens vien Latvijas viesis, uzau-
guši arī abu bērni Zintis un 
Sarma. Jāatzīmē, ka Lalita un 
Valdis 2009. gadā ieguva PBLA 
balvu „par viņu kopīgo, neat-
laidīgo un sekmīgo darbu, iz -
veidojot latviešu studiju pro-
grammu Rietummičiganas uni-
versitātē”. 

Lalitas pirmās literārās pub-
likācijas lasāmas Kalamazū Lat-
viešu jaunatnes kopas biļetenā, 
pēc žurnālā Mēs, kaut pirmais 
dzejolis uzrakstīts 1944. gada 
vasarā – tas kopā ar citiem 
pierakstīts burtnīciņā arī uz 
bēgļu kuģa, tomēr juku laikos 
dzejoļi gājuši zudībā. Nākamā 
rakstīšana uzsākta atkal uz 
kuģa, šoreiz ceļā uz Ameriku – 
savā veidā kā tāda literāra die-
nasgrāmata, tad sekojušas lite-
rāras izpausmes angļu valodā 
Betlēmes skolas laikā. Viesturs 
Vecgrāvis par Lalitas dzejoļu 
krājumu „Žuburu rota” un dze-
jas lapu „Rikšiem ziloni es 
palaidu” teicis: „Tā ir trimdi-
nieka tieksme atrast svešumā 
sev radniecisko, latvisko, dzim-
tenes atmiņas reālijas, kā arī 
modernās dzīves steigas un 
chaosa negātīvā tēlojums.” 1970. 
gadā iznākušā dzejoļu krājuma 
„Žuburu rota” dzejolī „20. gad-
simta mājas” ietverta dzejnieces 
literārā autobiografija – iesākas 
ar agrā bērnībā redzēto māju 
vīziju, tālāk iezīmē posta ceļu, 
kas viņai ir bijis ejams, un 
beidzas ar nākotnes māju – 
Rīgas vīziju. Par Lalitas dzeju 
valodniece Rasma Sināte teiku-
si: „Izaugusi viņa ir svešumā, 
chaotiskā un nežēlīgā laikā, kas 
ir postījis viņu, tāpat kā kuŗu 
citu domātāju cilvēku. Tādēļ ir 

saprotami, ka sirreālistiskais 
virziens, vismaz izteiksmes un 
dažu motīvu ziņā, ir virziens, 
kuŗam viņa daļēji ir pakļāvusies. 
Tā Lalitas Muižnieces dzejā 
netrūkst ne sapņu, ne mistērijas, 
ne zemapziņas strāvojumu, ne 
iracionālu gleznu, ne protesta.” 
1975. gadā Latviešu Rakstnieku 
apvienības dzejlapu serijā iznāk 
Lalitas dzejlapa „Rikšiem ziloni 
es palaidu”, dzejas publikācijas 
ik pa laikam lasāmas arī Latvijas 
periodikā, bet īpaši nozīmīgi ir 
Lalitas jaunāko literāro darbu 
vērtējumi Jaunajā Gaitā. 1967. 
gadā „Mazputniņa” skolu daļas 
serijā iznāca latviešu valodas 
mācību grāmata 1. klasei „Cūka 
cilpo” (atk. 1972, 1999), pirmā 
darba grāmata ģeografijā „Lat-
vija: zeme, kalni, ūdeņi” (1968, 
1972), kopā ar Rasmu Sināti un 
Sandru Kronīti-Sīpolu tapa 
„Turi pa rokai, iemet aci”: lat-
viešu valodas pareizrakstības 
rokasgrāmata (1990, 1991, 1997) 
un Lalitas pētījums „Latviešu 
valodas praktiskā fonoloģija” 
(2002). 

Lalita ir bijusi viesprofesore 
Latvijas Universitātē Filoloģijas 
fakultātē, Latvijas Kultūras aka-
dēmijā, maģistrantūras studen-
tiem lasot kursu par trimdas 
literātūru un arī, tolaik profe-
sores Janīnas Kursītes rosināta, 
par tautasdziesmu valodu, tau-
tasdziesmu tekstu analīzi, jo 
Rietummičiganas universitātē 
iegūts doktores grads par diser-
tāciju „Latviešu miršanas un 
bēŗu dziesmu lingvistiskā ana-
līze”. Kopš 1993. gada Lalita ir 
LaRAs un Latvijas PEN kluba 
locekle, LZA ārzemju locekle, 
2014. gadā saņēma arī Ērika 
Raistera Piemiņas fonda balvu.

Uzaugusi garīgi bagātīgā pa -
saulē, arī Lalita ir sirdsgudrs un 
ļoti gaišs cilvēks, nesteidzīga 
pēc būtības un ļoti atvērta sa -
runām, neuzbāzīga ar pado -
miem. Iepazinusi arī padomju 
Latvijā tapušo rakstniecību, gal -
venokārt dzeju, viņa tajā rada 
arī atbalsi vai sabalsojumu, at -
zīstot – „Es nejutu to, kas šķiŗ”, 
ja tā bija patiesa dzeja ar dze-
jiskām kvalitātēm, zemstrāvo-
jumiem, domu, jo viņai bija un 
vēl tagad ir daudzi gara (dzejas) 
radinieki un draugi Latvijā. Sa -
runā ar dzejnieku Māri Čaklo 
Lalita atzinusi: „Dzejolīši atnāk 
un nozibsnī. Ja es noķeŗu aiz 
astes un pierakstu, tad kaut kur 
tie paliek. Zini, Māri, uzrakstīt 
kaut kādu izvirdumu ir viens, 
bet izstrādāt dzejoli – tas prasa 
garīgu enerģiju, un prasmei ir 
jābūt ne tikai pirkstos, bet arī 
smadzenēs.” Esmu pateicīga lik-
tenim, ka pirms gadiem mēs 
sastapāmies, ka Lalita ir atbal-
stījusi ar padomu, labu vārdu 
mani mana pētnieciskā darba 
labirintos, ka viņas Latvijas laiks 
kļūst ilgāks un priecājos par 
katru satikšanos. Vēlot daudz 
baltu dieniņu, spēku, izturību, 
arī beidzot sagaidīt ilgi gaidīto 
(es arī gaidu!) kopgrāmatu „Pē  das” 
un „Melitas piedzīvojumi Rīgā”, 
ar vislabākajiem vēlējumiem,
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Arī Lalitas izglītības gaitas 
sadalās nogriežņos: divas klases 
viņa beigusi Mežaparka skolā. 
1944. gada rudenī ar mammu 
un māsu Māru dodas bēgļu gai-
tās uz Vāciju, kur mācās latviešu 
bēgļu nometņu skolās (dzīvo-
jusi Minchenē, Fišbachā, Dillin-
genā), bet 1950. gada 9. jūnijā, 
kad saņemts galvojums, visas 
izceļo uz ASV, ierodas jaunajā 

Tavā pūrā vecās mātes ābele balto
 un rudens krāšņumā sārto.
Tavā pūrā Vidzemes pļavas,
 baltkreklu pļāvējiem piekaisītas.
Tavā pūrā Gaujas ziedošie līči,
 Vasarsvētku meijas
 un ik pakalnā jāņuguns,
 dziesmu stīgu,
 līgotāju iemīto stigu
 cita ar citu sasieta.
Tavā pūrā Rīgas ielu trauksme,
 pilsētas plašums no Pēteŗa baznīcas torņa,
 sarunu spraigums ar Medeni, Čaku un Skalbi....

Kā vecās mātes villaines atmiņas guļ tevī kārtu kārtām,
 pa reizei izpurināmas,
 izvēdināmas,
 noglāstāmas un –
 salokāmas no jauna.

Ābeles baltums,
 pļavu košums,
 Jāņu nakts burvība,
 Rīgas gara un nemiera skaistums
 man sapnis
 šķautņu šķautņains.

Tev piedzīvots sapnis, man – nojausts.
Kas pateiks, kuŗš šodien īstāks?

(„Divējādi sapņi”, publ. žurnālā Mēs, 1965, Nr. 17)



LAIKS 52015. ga da 29. augusts – 4. septembris

GUNDEGA
SAULĪTE

Vilis Daudziņš izrādē "Vectēvs" Zane Daudziņa izrādē "Tāda es esmu"

Viesizrādēs dosies visa ģimene. No kreisās: Kārlis, Zane, Matīss un Vilis Daudziņi

Divi izcili aktieŗi
viesojas ar divām atšķirīgām izrādēm

Jaunā ASV vēstniece Rīgā ieradīsies 28. augustā

Kultūras biedrība TILTS tau-
tiešiem sagatavojusi jaunu teat-
rālu piedzīvojumu – viesizrāžu 
braucienam uz Kanadu un ASV 
gatavojas Latvijā populārais, 
plašu atzinību ieguvušais ak -
tieŗu pāris Zane un Vilis 
Daudziņi.

Viņa – daudzpusīga, asprātīga 
un savās lomās teatrāli vitāla 
būtne, kas aizrautīgi iesaistās 
dažādos skatuves mākslas pro-
jektos, vairāku gadu gaŗumā 
filmējas populārā televīzijas se -
riālā un… strādā Kultūras aka-
dēmijā, mācot topošajiem ak -
tie ŗiem skatuves runas prasmi. 

Viņš – Jaunā Rīgas teātŗa ak -
tieris, skatuves tēlos pārsteidzoši 
trāpīgs, reizē psicholoģiski pre-
cīzs, taču žanrā un tēlojuma 
stilā dažkārt pat pārgalvīgs. 
Dziļš un nopietns attieksmē 
pret līdzcilvēkiem, savu profe-
siju un savu teātri. 

Ikdienā abi Daudziņi strādā 
ar pilnu jaudu, un parasti vi -
ņiem neiznāk uz skatuves būt 
duetā. Arī tagad viesizrādēs 
katrs cels skatītājiem priekšā sa  vu 
monoizrādi; tā būs Latvijā dau-
dzas teātŗa balvas nopelnījusī 
izrāde „Vectēvs” un izrāžu ap -
vie nības „Panna” iestudējums 
„Tāda es esmu”. Tomēr šajās 
viesizrādēs Daudziņu ģimene 
būs vienota komanda, jo par 
izrāžu norisi rūpēsies abu dēli 
Kārlis un Matīss. Šo kopējā 
darba aizrautību viņi pirms 
pāris gadiem pirmo reizi pie-
dzīvojuši viesizrādēs Austrālijā, 
arī šoreiz Kārlis gādās par izrāžu 
video un audio aparātūru, „Vec-
tēvā” pārraudzīs titrus angļu 
valodā. Tāpēc uz šo izrādi droši 
varat aicināt līdzi radiniekus vai 
draugus, kas latviski neprot. 
Jau  nākais dēls Matīss darīs visu, 
kas nepieciešams izrādes sek-
mīgai norisei, – gādās par ska-
tuves iekārtojumu un rekvizī-
tiem, ja vajadzēs, apgaismos 
skatuves norises. 

Izrādei „Vectēvs”, kas Jaunā 
Rīgas teātŗa repertuārā ir kopš 
2009. gada janvāŗa, ir laimīgs 
mūžs. To cenšas apmeklēt visu 
paaudžu skatītāji, un nopietnu 
vielu pārdomām iegūst gan 
skol  nieki un studenti, gan Zi -
nātņu akadēmijas locekļi. Ne 
velti izrāde ieguvusi arī augstu 
profesionāļu vērtējumu, gads-
kār tējā Spēlmaņu nakts skatē tā 
saņēmusi balvu „Gada labākais 
latviešu autora darba iestu dē-

jums”, bet Vilis Daudziņš togad 
tika godināts kā „Gada aktieris”. 
Par cilvēkpētniecību un aktie-
risko iemiesojumu izrādē „Vec-
tēvs” viņš saņēma arī skatītāju 
simpatiju balvu, turklāt skatī-
tāju balsojums šajā Spēlmaņu 
naktī „Vectēvu” atzina par 
„Gada izrādi”. 

Jau 2006. gadā Vilis Daudziņš 
saņēmis teātŗa sabiedrībā aug-
stu vērtēto Harija Liepiņa balvu, 
kuŗu kollēgas piešķiŗ  par spilgtu 

mie sosies trīs atšķirīgos varo-
ņos – Otrā pasaules kaŗa dalīb-
niekos. Šie dzīvesstāsti būs pil-
nīgi atšķirīgi, atšķirīgs ir viņu 
skatījums uz vēstures notiku-
miem, bet tajos arī daudz ko -
pēja, tie radušies pēc tikšanās ar 
dažādu uzskatu cilvēkiem. Do -
mājot par atsevišķu cilvēku un 
visas mūs tautas pieredzi kaŗa 
gaitās, autors-aktieris meklēs 
atbildes uz daudziem sāpīgiem 
jautājumiem. Vai atradīs?... Ie -

Aivas Birbeles komēdija „Tāda 
es esmu” kopš 2010. gada ir 
izrāžu apvienības „Panna” re -
per tuārā, šai laikā tā spēlēta ne 
tikai visā Latvijā, bet arī 
Zviedrijā, Īrijā, Austrālijā un 
Baltkrievijā. 

Aktrise par šo iestudējumu 
stāsta: „Tā ir himna sievietes 
dabiskajam skaistumam. Mēs, 
izrādes veidotāji, mēģinām ap -
strīdēt to masu psīchozi, ko 
sievišķīgās būtnēs izraisa dažādi 

žurnālu vākiem, ieved sievietes 
neveselīgos kompleksos. Mums 
gribējās šos kompleksus veselīgi 
nosmiet nost.”

Zane Daudziņa piedalās vai-
rākās izrāžu apvienības „Panna” 
izrādēs, viņu saista izrāžu prob-
lemātika, kas prot saskatīt ap -
kārtējā dzīvē kādu asu jautā-
jumu, pasmieties par to un 
pārdurt kā ļaunu augoni. Tāda 
izrāde ir arī „Puse no sirds”, 
kuŗā Zane spēlē partnerībā ar 
aktieri Aldi Siliņu; tā stāsta par 
aizbraucējiem. Aktrise uzskata, 
ka šī komēdija palīdz nomieri-
nāt satrauktos prātus – daļa 
prombraucēju tomēr atgriežas 
Latvijā, viņi pārbrauc pavisam 
citādi. Kad savulaik saasinājās 
problēma par demografisko 
situāciju, tapa izrāde „Gribu 
bērnu”, bet šogad vai visa Latvija 
apbraukāta ar iestudējumu 
„Ku kulis” – pat korupcijas ap  -
kaŗotāji pēc noskatīšanās atzi-
nuši: divās stundās uz skatuves 
par kukuļdošanas netikumu 
pateikts daudz pārliecinošāk 
nekā dažā labā teorētiskā se -
minārā…

„Man ir prieks apzināties, ka 
sievietes pēc monoizrādes „Tāda 
es esmu” aiziet mājās laimī-
gākas,” stāsta Zane. „Tas taču ir 
brīnums – sievietes visā pasaulē 
atzīst mūsu izvirzītās problē-
mas aktuālitāti! Pat labklājīgajā 
Zviedrijā viņas teicami sajuta, 
par ko mēs smejamies. Kad 
izrādi spēlēju Baltkrievijā, kur 
tekstu sinchroni tulkoja, sirsnīgi 
smiekli atskanēja tieši tajās 
pašās vietās, kur smejas latvie-
tes vai zviedrietes. Šīs izrādes 
veiksmi lielā mērā nosaka 
autores Aivas Birbeles paširo-
nija, viņas savdabīgā asprātība 
un asā valoda. Šie teksti ļauj 
sevī uztaustīt un izpaust rak-
sturīgākās sieviešu īpašības, kas 
ir gan skaudras, gan smieklīgas 
reizē…” 

Šajās TILTA rīkotajās izrādēs 
acīmredzot jāliek skatītājiem 
pie sirds izdarīt pareizo izvēli: 
teātŗa apmeklējumam, lai tiktos 
ar patiešām izciliem Latvijas 
aktieŗiem, izraudzīties izklai dē-
jošu, jautru monoizrādi vai ie -
dziļināšanos Lat vi jas vēstures 
sāpīgajās lappusēs un dažādu 
viedokļu sadursmēs, meklējot 
savu vienīgo patiesību. Kā vie -
niem, tā otriem vērtīgi mākslas 
iespaidi garantēti.

Teātŗa viesizrāžu turnejas 
programma skatāma 2.lpp.

aktieŗa darbu galvenajās lomās. 
Bet tas, ko Latvijas sabiedrībā 
paveica izrāde „Vectēvs”, ir no -
vērtēts ar visaugstāko valsts 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni.

„Vectēvā” Vilis Daudziņš ie -

spējams, katrā, kas gribēs ie -
klau sīties, tie uzvandīs perso -
nis kas atmiņas par paša vai tuvo 
radinieku pārdzīvoto.

Atšķirīga satura un žanra iz -
rādi uz Ziemļamerikas konti-
nentu ved Zane Daudziņa. 

plašsaziņas līdzekļi, īpaši jau 
krāsainie illustrētie žurnāli, kas 
sieviešu apziņā kultivē vaja-
dzī bu izdabāt vispārzināmām 
prasībām, vēlēšanos nemitīgi 
būt perfektām. „Skaistuma eta-
loni”, kas uzsmaida mums no 

Jaunā ASV vēstniece Latvijā 
Nensija Bikofa Petita Rīgā iera-
dīsies piektdien, 28. augustā. 
Vēst nieces pienākumus viņa ofi-
ciāli sāks pildīt pēc akreditācijas 
pie Latvijas prezidenta Raimon-
da Vējoņa 8. septembrī.

ASV prezidents Baraks Obama 
Nensiju Petitu vēstnieces darbam 
Latvijā nominēja 2014. gada 8. sep-
 tembrī. ASV Senāts viņu šim 

amatam apstiprināja 24. jūnijā, 
un zvērestu Valsts departamentā 
Petita nodeva 29. jūlijā.

Vēstniece ir ASV ārlietu die -
nesta karjeras diplomāte, kas no 
2013. gada līdz apstiprināšanai 
jaunajā amatā bija ASV Valsts 
departamenta Eiropas un Eirā-
zijas biroja Rietumeiropas lietu 
pārvaldes direktore. No 2010. līdz 
2013. gadam viņa vadīja Starp-

tautiskā narkotiku apkaŗošanas 
un tiesībaizsardzības biroja Polī-
tikas plānošanas un koordināci-
jas nodaļu. Vēstniece Petita ir 
bijusi arī padomniece tiesībaiz-
sardzības polītikas ieviešanas un 
atbalsta jomā vēstniecībā Mas-
kavā, preses atašeja vēstniecībā 
Kijevā un Polītikas nodaļas va -
dītāja vēstniecībā Vīnē. Vašing-
tonā Petita strādāja nesen Eiropā 

neatkarību atguvušo valstu at -
balsta koordinātora birojā, Tuvo 
Austrumu nodaļā, Izlūkošanas 
un izpētes birojā, kā arī Ārlietu 
dienesta eksaminācijas komisijā. 
Viņa ir strādājusi arī Amerikas 
institūtā Taivānā. Vēstniece Petita 
ir saņēmusi septiņus vidēja lī -
meņa un divus augstākā līmeņa 
ASV goda apbalvojumus. Viņa ir 
ieguvusi bakalaura gradu Vasara 

kolledžā un maģistra gradu Miči-
ganas universitātē. Vēstniece 
runā krievu, ukraiņu, vācu, 
spāņu un angļu valodā, kā arī 
mācās latviešu valodu. Vēstniece 
ir precējusies ar ASV diplomātu 
Džeimsu Petitu (James D. Pettit), 
un abiem ir divi pieauguši bērni.

ASV VĒSTNIECĪBA RĪGĀ,
PRESES UN

KULTŪRAS NODAĻA
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(Turpināts no 3. lpp.)

VILNIS BAUMANIS

SENČI UN LATVISKĀ MANTOJUMA 
MEKLĒTĀJI KATSKIĻOS

Ņujorkas ev. lut. draudzes 
lauku īpašumā gleznainajos Kat-
skiļu kalnos no 9. līdz 15. au -
gustam pulcējās 20  latviešu pen-
 sionāri – tā dēvētie „senči” –, 
kas tur pavadīja nedēļu, veselīgi 
izklaidējoties un stiprinot sav-
starpējās draudzības. Šo svētīgo 
pasākumu vada un iedvesmo 
pieredzējusī nometņu vadītāja 
un virtuves māku zinātāja Ingrīda 
Mieme. Pensionāru saimē šo  va-
sar bija izteikts dāmu pārsvars, 
līdz ar to nedaudzie kungi varēja 
justies īpaši ievērojami.

grammu bija rūpējusies Māra 
Buka. Viņas rosinātas, divas 
senču dalībnieces nolasīja satu-
rīgas apceres par šī gada jubilāru 
Raini. Valija Skrodele stāstīja par 
simboliem Raiņa lugā „Uguns 
un nakts”, bet Vera Siliņa – par 
Raiņa dzīvi un nozīmi latviešu 
kultūrā un nacionālajā apziņā. Ik 
vakarus pensionāri skatījās vi -
deo filmas uz plata ekrāna, kāds 
tagad iegādāts Atpūtas namam. 
Smieklus un arī pārdomas iz -
raisīja Māŗa Putniņa  pērn klajā 
laistā komēdija „Džimlai rūdi 

par sevi un saviem iedvesmas 
avotiem. Pēc tam savu dzeju la -
sīja tā laika līdzgaitnieki un tagad 
pensionāru saimes dalībnieki 
Rita Gāle un Voldemārs Avens, 
bet citi nolasīja pa dzejolim no 
Gunara Saliņa, Ainas Kraujietes 
un Jāņa Krēsliņa literārā pūra.

Pensionāri daudz dziedāja. Ik 
dienas no bērnu nometnes pie 
viņiem ieradās mūzikas skolotā -
ja Irēne Jasuta, kas ar dinamisku 
klavieŗu pavadījumu vedināja 
viņus ļaut savām pilsētā apslā-
pētām balsīm pacelties un at  rai-

un valodu. Sadalīti divās grupās, 
viņi vairākas stundas „kustināja 
smadzenes”, cenzdamies atcerē-
ties pirms 70 gadiem skolā ie   mā-
cītus vēstures faktus, kā arī ga  ŗajā 
mūžā dziedātu dziesmu tekstus 
un latviešu valodā retāk lietotus 
vārdus. Bija gandarījums vērot, 
kā, saliekot galvas kopā un kat-
ram atceroties pa kripatai, iegais-
mojās pareizās atbildes.

Vērtīga pensionāru nodarbība 
bija pastaigas, vairākas reizes 
dienā. Viņi staigāja pa diviem, 
trim, daži ar spieķīšiem neste-
dzīgā tempā, vērpdami klusus 
sarunu pavedienus. Viņu fīzisko 
labsajūtu veicināja arī Birutas 
Paiperes (Piper) vadītie jogu vin-
 grinājumi – ne jau stāvot uz gal-
vas, bet mierīgi sēžot krēslos. Un 
kas gan būtu senču nometne bez 
garšīgajām maltītēm? Par tām 
Miemju Ingrīdas vadībā gādāja 
jau labi iestrādājusies vienība: 
Maija Baumane, Maija Braun-
felde, Māra Buka, Krista Liepiņa, 
Laila Ganserte un šogad arī 
Renāte Grāvere. Atpūtas nama 
nelielajā virtuvē viņas uzbūra 
gardumus latviešu gaumē: ceptu 
lasi, frikadeļu zupu, pildītas pan-
kūkas un citus. Trīsreiz dienā 
paēdināt 20 izsalkušus pensio-
nārus, kā arī pārējo personālu, 
nav nieka lieta. Turklāt, saim-
nieces visu pasniedza ar vislie-
lāko sirsnību un uzmanību, kā  
vislabākajā Bed and Breakfast 
pansionātā.

Senči to ļoti novērtēja. Pieci 
viņu vidū – četras dāmas un 
viens kungs – bija šai saulē no -
dzīvojuši jau deviņus gadu des-
mitus. Ko gan visu viņi nebija 
pieredzejuši! Kādreizējo brīvo 
Latviju, kaŗu, bēgšanu, „dīpīšu 
laikus” un grūtos sākuma gadus 
Amerikā. Vairums viņu laika 
biedru jau gulēja Katskiļu Brāļu 
kapos. Tamdēļ viena no pār stei-
dzošākām senču iezīmēm bija 
viņu gaišā sadraudzība, viņu hu -
mors, viņu vēlēšanās vienam otrā 
ieklausīties un citam citu atbal-
stīt. Vispār, Katskiļos pensionāri 
daudz smaidīja.

Viņiem radās izdevība iepa zī-
ties ar draudzes lauku īpašuma 

jaunajiem saimniekiem Veru un 
Sauļu Udrām, kuŗi dzīvo turpat 
Atpūtas nama augšējā stāvā. 
Sauļs (Saulius) ir lietuvju cilmes, 
bet, jaunībā, dzīvodams Latvijas 
pierobežā, iemācījies latviski. 
Viņš ir draudzīgs un pieklājīgs 
un, kā stāsta, zinīgs techniskās 
lietās. Vera, dzimusi latviešu ģi -
menē Sibīrijā, (bet ne izsūtīju -
mā), bija redzama čakli apkopjot 
Atpūtas nama un citu ēku 
daudzās telpas. Šķiet, jau pāris 
mēnešu laikā viņa iejutusies sava 
prasīgā darba ritmā, laipni at   bil-
dēja ikvienam taujātājam un 
tiem uzsmaidīja.

Kā katru gadu, tai pašā laikā, 
kad Atpūtas namā darbojas senči, 
bērnu nometnē savu gaitu iet tā 
sauktais „Valodas periods” – ta -
gad oficiāli pārdēvēts par „Man-
tojuma periodu”. Tajā pulcējas 
bērni, kuŗi latviski nerunā, bet 
vēlas kopt savu latvisko manto-
jumu. Starp pensionāriem un 
bērniem radās zināma saskare: 
bērnu grupas nāca senčus iztau-
jāt par viņu bērnību Latvijā un 
pieredzi kaŗa laikā. „Kādas drē-
bes jūs valkājāt? Kādas spēles 
spēlējāt? Kāda bija jūsu skola?” 
viņi angliski jautāja. 

Mantojuma nometne izstrāvo 
pozitīvu auru, tā īpaši bija 
manāma nometnes noslēguma 
koncertā. Nometnieki uzstājās ar 
tautasdejām un dziesmām, vai -
rākas nodziedādami latviski un 
pārsteigdami klausītājus ar korī 
nodeklamētu Blaumaņa „Tālavas 
taurētāju”. Imponēja šo bērnu 
pieklājīgā un disciplinētā stāja. 
Par visu to jācildina nometnes 
vadītāja Elisa Millere, program-
mu vadītāja Austra Zubkova, 
dziedāšanas skolotāja Irēne Ja -
suta un visi pārējie audzinātāji.

Tāds ir Katskiļu nometnes 
krāšņais audums – tur pulcējas 
jauni un veci. Tur ierodas tie, kas 
latviskumā bagāti, un tie, kas 
vēlas kļūt bagātāki. Tiklīdz senči 
devās mājās, tā viņu vietā ar sa -
viem SUV kumeļiem sabrauca 
3x3 dalībnieki. Atkal skanēs 
dziesmas, raisīsies draudzīgas 
sarunas un humors. Vēl ir vasara 
un Katskiļi smaida.

sīties. Pēdējā vakarā rīkotajā 
„ballē”, pēc spēcinošām vakari-
ņām, vainagotām ar torti un vīna 
malku, arī man bija jāsēžas pie 
klavierēm un jāapbrīno senču 
dziedāšanas prieks, kad kopā ar 
klāt nākušiem viesiem viņi trīs 
stundās izdziedāja labu tiesu no 
latviešu tautasdziesmu un ziņ  ģu 
repertuāra. Toties iepriekšējā 
dienā nodarbināju senčus ar 
„prāta rotaļu” – jautājumiem par 
Latvijas vēsturi, latviešu kultūru 

rallallā”, kuŗā kāda pensionāru 
nama iemītnieki Latvijā, vēlē da-
mies darīt ko nozīmīgu, sadomā 
visi kā viens iestāties armijā. 
Skaista un emocionāli piesāti-
nāta bija 1966. gadā darinātā 
filma „Purva bridējs” ar Viju Art-
mani un Uldi Pūcīti Kristīnes un 
Edgara lomās. Programmā bija 
arī literārais vakars, ar videofil-
mu par kādreizējā Ņujorkas 
„Elles ķēķa” dzejniekiem, kuŗi, 
jau mūža norieta pusē, stāstīja 

Senču dienišķajās nodarbībās 
ietilpa mācītāja Laŗa Saliņa 
vadītās apceres par Bībeles pir-
majām nodaļām – par pasaules 
un cilvēka radīšanu. Tās klauso-
ties Atpūtas nama verandā, kur 
visapkārt vizuļo saulaina rīta 
košums un virs galvas nolīkuši 
kupli ābeles zari ar jaunajiem 
ābolīšiem,   patiešām nebija grūti 
iedomāties Dieva radīto Paradī-
zes dārzu. 

Par bagātīgu kultūras pro-

Senču nometnes dalībnieku un personāla kopbilde // FOTO: Vera Gutman Udra

Dziedāja bērnu folkloras kopa 
„Biteitis”, tātad – bitītes, kas 
Viļāniem ir īpaši mīļš kukainis, 
jo redzams arī pilsētas ģerbonī. 
Ar brašām, lustīgām dziesmām 
priecēja Dekšāru vīru kopa „Kū -
zuls” (tā kādreiz sauca seno stro-
pu kokā), dejoja jau nie šu deju 
kolektīvs „Austra”, dziedāja sie-
viešu koris „Alta”, savukārt lī  nij-
deju grupa „Cherry Lady” Lat  ga-
lei tik raksturīgo tautasdziesmu 
„Auga, auga rūžeņa” piedāvāja pa -
  visam neparastā izpildījumā – 
izdejojot kā līnijdeju.

Daudzinājumā – deviņas at -
ziņas

Daudzinājuma tema atbilstoši 

saieta temai bija saknes, un de -
viņi saieta dalībnieki dalījās savā 
pieredzē, tā dāvājot klausītājiem 
katrs savu atziņu. Lūk, tikai dažas 
no tām. Andris Tomašūns mu  di-
nāja: „Nemetiet ārā fotografijas un 
neļaujiet to darīt citiem! Labāk 
novietojiet tās redzamā vietā – 
lai priekšteči ir mums klāt.” Līga 
Reitere atgādināja, ka valodā kat-
ram vārdam ir sakne, kas nes visu 
vārda nozīmi un spēku, tajā ir 
visspēcīgākā informācija. Viļā nie te 
Vivita Skurule rādīja divas sveces 
un teica: „Vienu no tām var ielikt 
kastītē, lai stāv un tieši tāda kā 
tagad tā ir arī pēc 100 gadiem. 
Bet otru varam aizdedzināt. Tev 
vienmēr ir izvēle, kuŗa svece tu 
gribi būt: tā, kas izdeg, dodot ci -

tiem gaismu, vai tā, kas neskarta 
paliek.” Jānis Atis Krūmiņš atgā-
dināja, ka nedrīkstam piemirst, 
ka lietu kārtībai ir sievu kārta un 
vīru kārta: „Lai dzimtas varētu 
izdzīvot, ir vajadzīga stipra vīru 
kārta. Vīriem ir ne vien jāaŗ un 
jākaŗo, viņiem jābūt arī ģimenes 
sargātājiem. Bet, lai nosargātu ģi -
meni, vīram nav jāskrien kā ra -
ķetei un kā raķetei jāsadeg, bet 
jānosargā pirmkārt sevi, jo tikai tā 
var nosargāt citus.” Ieva Kalniņa 
atzinās: „Dzimtas stāstos es gūstu 
spēku – ja man ir kāds izaicinā-
jums dzīvē, risinājumam ir stāsts no 
savas dzimtas. Stāsts par saknēm 
noteikti ir stāsts par atbildību un 
mīlestību. Mēs katrs kādreiz kļū-
sim par saknēm, un aiz mums 

paliks ne tikai gadskaitļi, bet arī 
stāsti. Kādi tie būs?” Savukārt 
Inese Krūmiņa jautāja: „Vai vērts 
skumt par to, ka reiz visi kļūsim 
par vara saknēm? Ja aiz mums 
paliks gana daudz sudraba lapu, 
mūsu uzdevums būs izpildīts, un 
savu darbu turpināsim arī tad, 
kad būsim kļuvuši par saknēm.”

Svētbrīdis, koncerts un atvadas
Piektdienas vakarā Viļānu Svētā 

Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu 
baznīcā saieta dalībnieki klausījās 
gan svētbrīdi, gan garīgās mūzi-
kas koncertu – novadnieku kon-
certu: Adele Stafecka (klavieres), 
Patriks Tabaks (balss), Aurēlija 
Šimkus (klavieres) un Biruta Me -
žatuča (soprāns). Daži māksli nie ki 
nebija koncertējuši Viļānos, lai gan 

ar šo vietu katram ir īpaša saikne.
Viļānu saieta dalībnieku kop-

darbs bija krāsains lupatu grīd-
celiņš – katrs, kam bija griba un 
doma, devās uz aušanas ievirzes 
māju un ieauda savu devumu. No -
beiguma vakarā pa pāriem vien 
saieta dalībnieki devās uz skatuvi, 
lai stātos cits citam aiz muguras un 
parādītu, cik stiprs spēks ir sen-
čiem. Pēc mielošanās ar 3x3 saieta 
50. dzimšanas dienas torti, no -
beiguma koncerta tumsā gaiši iz -
dega Gundara Kozlovska va  dībā 
gatavotās uguns skulptūras. Un 
tad jau – uz satikšanos citugad! 
Viļānu 3x3 un visi pārējie 3x3 pa -
saulē notika ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas atbalstu, par 
ko viņiem esam ļoti pateicīgi.

LOLITA LŪSE

Viļānu 3x3 saieta dalībnieki
godā senču saknes
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By Going to Tallinn on August 23, Poland’s Duda 
Begins Forming Intermarium

PAUL GOBLE
Staunton, August 23 – By going 

to Tallinn rather than Berlin on 
his first foreign trip and by doing 
so on August 23rd, the anniver-
sary of the Molotov-Ribbentrop 
Pact that led to the occupation of 
Poland and the Baltic countries, 
Polish President Andrzej Duda 
has taken a major step toward 
the formation of an alliance of 
the countries in between 
Germany and Russia.

The first foreign trip any leader 
makes says a lot about his inten-
tions. In contrast to his post-
Soviet predecessors, Duda has 
chosen to go to the Estonian 

capital rather than Berlin, an 
indication of his focus on the 
Intermarium, the countries 
between the Baltic and the Black 
Sea that he has said he wants to 
make the focus of his presidency.

And in what is an even more 
symbolic act, Duda has done so 
on the anniversary of the 
Molotov-Ribbentrop Pact which 
not only made Hitler and Stalin 
allies opening the way for World 
War II in Europe but which also 
led to the division of Poland 
between the two dictators and 
the occupation of Estonia, Latvia 
and Lithuania.

Neither of these points will be 
lost either on the Poles, the Baltic 
nations, the peoples of the other 
countries “in between,” or per-
haps most importantly on Europe 
and on Moscow.  On the one 
hand, it is the latest assertion by 
those “in between” that they are 
going to insist that “no decisions 
about them are to be taken with-
out them.”

And on the other, Duda’s action 
is a clear challenge to Moscow 
and the EU, the former because 
it has pursued a divide and dom-
inate strategy in the region, and 
the latter because it has increas-

ingly acted as if Berlin and Paris 
can make deals with Moscow 
over the objections of the coun-
tries there.

In one of the first Russian reac-
tions to Duda’s trip, 
AleksandrShtorm of Regnum.ru 
is alternatively dismissive of 
Poland’s move, hopeful that it 
will divide Europe and thus pro-
vide an opening for Moscow, 
and clearly alarmed by the pros-
pect that Duda may gain traction 
for his ideas..

More reaction from Moscow 
and Europe is certain over the 
next few days, but it is already 

clear that however much some in 
both places oppose the 
Intermarium idea, President 
Duda by going to Estonia has 
created a new reality, what diplo-
mats like to call “facts on the 
ground.”

And that means that an idea that 
has its roots in the time of Jozef 
Pilsudski may now be about to 
come to flower, a challenge for 
those who think that only the great 
powers should make history and 
who forget that on many occa-
sions, as the Poles, the Balts, and 
the Ukrainians have proved, the 
peoples in between actually do.

SALLIJA
BENFELDE

Zolitūdes traģēdijas parla-
men tārās izmeklēšanas komi-
sija Saeimas mājaslapā publi-
cējusi savu gala ziņojumu, un 
24. augustā notiks Saeimas ko -
misijas sēde, kuŗā galaziņojums 
tiks izskatīts, tas būs jāparaksta 
visiem parlamentārās izmek-
lēšanas komisijas locekļiem. Pēc 
tam galaziņojums tiks izskatīts 
Saeimas sēdē.

Droši vien, ka lielāko interesi 
izraisa viens no ziņojuma se -
cinājumiem – ievērojot krimi-
nāllietu apjomu un nepie cie-
šamību pēc kvalitātīva, juridiski 
korekta ekspertīzes atzinuma, 
nav pamata pārmest policijai 
pārāk ilgu Zolitūdes traģēdijas 
izmeklēšanu. “Lietas izmek lē-
šanā tika iesaistīti ievērojami 
financiāli un cilvēku resursi. Ja 
policija būtu pakļāvusies sa -
biedrības un polītiķu spiedie-
nam, pastāv liela iespējamība, 
ka šāda sasteigta izmeklēšana 
varētu beigties ar fiasko tiesā. 
Komisija par izmeklēšanas kva-
litāti varēs spriest tikai pēc tie-
sas procesa nobeiguma,” teikts 
publicētajā galaziņojumā. Do -
māju, ka šim atzinumam var 
ticēt, jo komisijas sastāvā dar-
bojas ne paši miermīlīgākie de -
putāti. Varbūt var apšaubīt viņu 
kompetenci it visos specifiska-
jos jautājumos, kuŗos komisijai 
nācās iedziļināties, tomēr ko  mi-
sijas deputāti bija noskaņoti vi -
siem parādīt, “kur vēži ziemo”.

Ziņojumā ir vairākas lielas 
nodaļas, un katra ir veltīta kādai 
no nozarēm un tās rēgu lējo ša-
jiem likumiem un noteikumiem: 
būvniecības jomas nor ma tīvais 
rēgulējums un uzraudzības sis-
tēma, valsts un pašvaldību die-
nestu gatavība rīcībai ārkārtē  -
jās situācijās un traģēdijas seku 
novēršana. Parlamentārās iz -
mek lēšanas komisija par savu 
mērķi izvirzīja konstatēt un 
izvērtēt Zolitūdes traģēdiju vei -
cinošas nepilnības valsts un 
pašvaldību iestāžu darbā un 
normatīvajā rēgulējumā, identi-
ficējot arī par nepilnībām atbil-
dīgās amatpersonas, kā arī for-
mulēt priekšlikumus normatī vā 
rēgulējuma un valsts un paš val-

dību iestāžu darba uzlabošanai. 
Vārdu sakot, komisijai bija jā -
atrod Zolitūdes traģēdijas cēloņi 
likumos un noteikumos un 
iestāžu rīcībā, kā arī jāvērtē, kā 
iestādes tika galā ar traģēdijas 
sekām. Jāpiebilst, ka komisijas 
darbā piedalījās arī dažādi 
speciālisti un eksperti.

Par vienu no galvenajiem cē -
loņiem komisija atzinusi to, ka 
2009. gada 1. jūlijā spēkā stājās 
grozījumi Būvniecības likumā, 
ar kuŗiem tika likvidēta Valsts 
būvinspekcija, bet tas faktiski 
nozīmēja valsts pilnīgu atteik-
šanos no būvniecības uzrau-
dzības funkcijas, to atstājot tikai 
pašvaldību (konkrēti – pašval-
dību būvvalžu) ziņā. Saeimā 
esošajos dokumentos saistībā ar 
grozījumiem minētajā likumā 
norādīti divi iemesli, proti, 
funk ciju dublēšanās novēršana 
un budžeta līdzekļu ietaupī-
šana. Komisijas ieskatā Valsts 
būvinspekcijas likvidācijas mēr-
ķis bija steidzama nepiecie ša-
mība ietaupīt valsts budžeta 
līdzekļus, nerēķinoties ne ar ko. 
Funkciju dublēšanās novēršana 
tika izmantota vien kā papildu 
arguments, kuŗam nebija iz  šķi-
ŗošas nozīmes. Neiedziļinoties 
visās esošo likumu un situācijas 
detaļās, kuŗas komisija pamatīgi 
pētījusi, jāteic, ka secinājums ir 
skaidrs – paviršība. Izskatās arī, 
ka vieglākas un ērtākas dzīves 
labad nostrādājis arī būvnieku 
lobijs. Vainota tajā tiek tā laika 
Valža Dombrovska valdība un 
Ekonomikas ministrija. Lai 
gū tu priekšstatu par visām ne -
būšanām un aplamībām gan 
būvniecībā, gan valsts un paš-
valdības iestāžu darbā, būtu 
jāpārstāsta visas 50 ziņojuma 
lappuses, kas šeit nav iespējams, 
tādēļ aprobežošos ar pavisam 
īsu secinājumu: nelāgi!

Var piekrist, ka daudzās ap -
lamajās lietās vainojama valdība 
un tās ministrijas, tomēr lasot 
ziņojumu, gribējās jautāt, kur 
tad visu laiku ir bijis pats li -
kumdevējs – Saeima? Kāpēc 
partijas (un tātad to deputātus) 
toreiz neinteresēja grozījumi 
Būvniecības likumā? Kāpēc 

2009. gadā nevarēja izdarīt no -
pietnu likumu un normu gro-
zījumu seku analīzi? Protams, 
priecē, ka vismaz tagad tas ir 
noticis, bet cena ir bijusi šaus-
minoši dārga, turklāt Saeimai 
tagad būs jāpanāk, lai ieteiktie 
labojumi un pārmaiņas tiktu 
īstenotas.

Līdzīgas domas nāk prātā, 
gaidot, kas notiks ar Nacionālo 
Elektronisko plašsaziņas lī  dzek-
ļu padomi (NEPLP). Esmu rak-
stījusi, ka Saeima atcēla no 
amata tās vadītāju Aināru Di -
mantu saistībā ar Valsts kon-
troles revīzijas secinājumiem. 
Tiesa gan, tas, ko deputāti pub-
liski pārmeta NEPLP un tās 
vadītājam, atšķīrās no tā, kādus 
pārmetumus savā rakstā Di -
mantam veltīja Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece, gan dažs 
labs deputāts privātās sarunās. 
Uz jautājumu, kāpēc publiski 
tiek runāts par naudas izšķēr-
dēšanu, pat zagšanu, ja patiesībā 
iemesli ir citi, kas raksturojot 
Dimantu kā vadītāju? Kādēļ par 
to nerunāja skaļi? Turklāt bija 
labi redzams, ka vairākus jau-
tājumus, kas rada problēmas, 
atrisināt varēja tikai Saeima, 
kuŗa par to nav likusies ne zinis 
gadiem. Tad nu pārkāpēju sa -
rak stā ir milzums valsts iestāžu, 
bet pie atbildības sauc tikai 
NEPLP vadītāju. Tagad gaidāma 
tiesāšanās, jo Ainārs Dimants 
Saeimas lēmumu ir pārsūdzējis.

Pamatīgas putas ir sakultas 
arī bēgļu jautājumā, gandrīz 
nemaz nerunājot par to, ka 
neatkarīgi no tā, vai Latvija 
uzņems vai neuzņems 250 bēg-
ļus, globālajā un atvērtajā pa -
saulē nav iespējams izvairīties 
no lielākas vai mazākas bēgļu 
plūsmas. Tāpat arī turpinās strī-
dēšanās ap skolotāju algu re -
formu. Par spīti tam, ka vismaz 
vārdos Saeima un valdība ir par 
to, VDK dokumentu izpētes 
komisijai ir jāstrādā, līdz šim 
atrodas dažādi šķēršļi un sīkas 
nebūšanas, un komisija tā lāgā 
līdz strādāšanai netiek. Neiz pro-
  tama ir arī Saeimas deputātu 
attieksme pret bēdīgi slaveno 
Korupcijas novēršanas un ap  -

karošanas biroja (KNAB) va -
dītāju, kuŗu Saeima nu nekādi 
negrib atlaist. Pēc skais tajām 
runām par to, ka nā  kam gad 
jāpalielina pensijas un ka valsts 
to var izdarīt, ja vien grib, nupat 
zaļzemnieku labklājības minis-
trs nācis klajā ar pazi ņojumu, 
ka tā bija kļūda šogad tik strauji 
celt minimālo algu (par 40 eiro) 
un ka nākamgad minimālajai 
algai būtu jāpaliek nemainīgai 
– 360 eiro. Eko no mikas minis-
trija (EM) atbalsta minimālās 
darba algas palie lināšanu no 
360 līdz 375 eiro, bet Labklājības 
ministrija (LM) uzskata, ka mi -
nimālo algu va  jadzētu palieli-
nāt vien par sep tiņiem eiro vai 
nepalielināt ne  maz. Ja atceras, 
kā labklājības ministrs pirms 
tam kvēli aiz  stāvēja ideju par 
pensiju palie lināšanu, rodas 
neizpratne, kur tad valsts bu -
džetā nauda ir, bet kur un 
kādiem nolūkiem tās nav? Ne -
darītā vai līdz galam nepa darītā 
sarakstu varētu tur pināt, bet ir 
skaidrs, ka Saeima, kas ne tikai 
raksta un pieņem likumus, bet 
apstiprina arī valdību (tātad 
partiju ministrus ar visām viņu 
nostādnēm), iemācījusies skaļi 
klaigāt, tā novēršot uzmanību 
no tā, ka pašas nepadarītie darbi 
krājas kaudzītēs. Tikpat cītīgi 
notiek valdības šūpošana. Vis-
pirms par iespējamo un visai 
ticamo valdības maiņu sāka 
runāt po  lītikas vērotāji uzreiz 
pēc Valsts prezidenta ievēlē-
šanas. Tad par to, ka rudenī 
valdība varētu mainīties, runāt 
sāka arī paši polītiķi un atkārtoja 
jau pub liski izskanējušās socio-
logu un polītologu prognozes. 
Arī Saei mas deputāte un „Vie-
notības” vadītāja Solvita Ābol-
tiņa nenoliedza, ka kaut kas 
valdībā va  rētu mainīties un ka 
viņa varētu piekrist premjera 
amatam. Sa   vukārt zaļzemnieki 
apliecināja, ka viņi Āboltiņu 
premjera ama  tā atbalstītu. Pē -
dējā laikā gan premjere Laim-
dota Straujuma ir paudusi 
vairākas atziņas – koalīcija 
nedomājot par valdī bas maiņu, 
tā esot vienota izpratnē par 
budžeta veidošanu, bet tūlīt pat 

premjere arī ap  liecināja, ka esot 
gatava atkāp ties no amata, ja 
partiju priekš likumi būtiski pa -
lielinās nā  kamā gada budžeta 
deficītu. 2016. gada budžeta 
deficīts plā nots 1% apmērā no 
iekšzemes kopprodukta, un mi -
nistru vidū par nepieciešamo 
deficītu valdot vienprātība, taču 
partiju frakcijās šī vienprātība 
sama zinoties – sacīja Strauju-
ma. Lai kā, šobrīd runas par 
valdības maiņu ir pieklusušas, 
arī Ābol  tiņa un zaļzemnieki 
klusē. Ie  spējams, ka tās bijušas 
vien tāds „pilotprojekts”, lai 
redzētu, kā reaģē sabiedrība un 
Saeimas opozīcijas partijas. Jā -
teic, ka nekādu sajūsmu vis maz 
vēlētāji par šo „Āboltiņas pro-
jektu” nav izrādījuši, turklāt tā 
tiešām būtu atsevišķu ministru 
un premjera maiņa, bet ne 
koalīcijas partneru mainīšana, 
jo nekādas dižās izvēles jau nav. 
Protams, miera koalīcijā nav un 
diez vai tas ir gaidāms. Izskatās, 
ka pret runas un domstarpības 
koalī cijā raisa ne jau normāla 
un saprotama viedokļu daudz-
vei dība, meklējot valstij un cil-
vē kiem labāko risinājumu, bet 
gan domstarpības, meklējot sev 
vai sponsoriem ērtāko un la -
bāko rezultātu. Patiesībā jeb-
kuŗu no minētajiem pusri si-
nātajiem vai neatrisinātajiem 
jautājumiem var izmantot, lai 
valdību gāztu. Vārdu sakot, val-
dība ir un būs šūpolēs, un grūti 
paredzēt, kuŗā brīdī kāds vai 
kādi no tām izkritīs. Galu galā 
valdības ministri vairāk vai 
mazāk seko savas partijas norā-
dēm, un partijas ir tās, kuŗas 
dara vai nedara. Tādēļ, paļājot 
valdību par kārtējiem nepa-
darītajiem darbiem, vainīgos 
gan vajadzētu meklēt partijās 
un Saeimas frakcijās. Patiesībā 
aizvien biežāk jādomā, ka šī 
Saeima nav pelnījusi strādāt 
visus tai atvēlētos četrus gadus 
un tā pamazām pelna Prezidenta 
rīkojumu par tās atlaišanu. Vai 
tas ir iespējams? Maz ticams, 
tomēr dzīvē un polītikā notiek 
visādi, arī pie mums.
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Jau 35. reizi GVV skolēniem 
pa pēdām sekoja trīsreiz trīsi-
nieku saime, ar nometni no 9. 
līdz 16. augustam noslēdzot šīs 
vasaras bagātīgo pasākumu 
klāstu Gaŗezerā.  162 dalībnieki, 
gan jauni, gan vecāki, gimenes 
un vieninieki, bija ieradušies no 
dažādiem štatiem ASV un Ka -
nadas, ieskaitot 15 no Latvijas.  
Ļoti priecēja kuplais bērnu 
pulks – 47! Arī jauniešu ne -
trūka, un viņu darbs gan bērnu 
programmu vadībā, gan citur 
bija ļoti nozīmīgs. Bijām lepni 
un priecīgi, redzot jauno paau-
dzi čakli strādājam un ne ma -
zāk čakli rādām savu dziesmu 
un danču māku vakaros, “nīk-

kuŗai šogad daudz palīdzēja 
līdzvadītājas Daiga Rūtiņa un 
Larisa Kaļiņa.

Gaŗezera 3x3 nometnē bija 
12 ievirzes vai nodarbības pie -
augušajiem, taču arī bērniem 
trīs vecuma grupās bija bagātīgs 
klāsts interesantu nodarbību.  Ko -
pumā ieviržu piedāvājums bija 
visnotaļ klasisks, tomēr vadītāju 
pulkā redzami arī jauni vārdi.

Ievirzi Rainim 150 vadīja Vilis 
Inde, advokāts un mākslas ga -
lerijas īpašnieks Teksasā. Viņš ir 
ieguldījis milzu darbu, tulkojot 
Raiņa “Zelta zirgu” visām pa  au-
dzēm uztveŗamā angļu va  lodā. 
Vilis stāstīja ne tikai par šo lugu 

nes dalībnieki varēja iegādāties 
Viļa tulkoto grāmatu.  

Kā vienmēr, populāra bija 
Polītikas ievirze, kuŗu šogad 
vadījā žurnālists Ansis Bogus-
tovs, viņš vada Latvijas Radio 1 
programmu “21. gadsimta lat-
vietis”. Ievirzes dalībnieki pār-
runāja dažādus polītiskos pro-
cesus Latvijā, ieskaitot Saeimas 
vēlēšanas, ministru kabineta 
sastādīšanu u.c. Pēc Anša do -
mām, pēdējo 20 gadu nozīmī-
gākie polītiskie notikumi Lat-
vijā ir iestāšanās NATO un ES. 
Ansis savā ASV pavadītajā laikā 
ierakstīja vairākas intervijas sa -
vam raidījumam.

paspēja jau izmēģināt noslēgu -
ma vakarā. Gandarījums mil-
zīgs, bet darbs nebija viegls! 
Sāpēja ne tikai pirksti, bet arī 
mugura… Citus koka apstrādes 
darbus varēja strādāt pie Agnāra 
Cickovska.

Laima Rožkalne ir vitrāžas 
māksliniece jau otrajā paaudzē, 
pēdējos gados veiksmīgi aiz stā-
jot savus vecākus, ilggadīgos 
Gaŗezera 3x3 meistarus,  stikla 
darbnīcā. Ievirzes dalībnieki 
stāstīja, ka viņa esot ļoti zinīga, 
talantīga, izpalīdzīga un mīļa.  
Darbnīcā tapa skaistas lietas da -
žādās stikla apdares technikās.

un lepnums bija labi apmeklētās 
bērnu programmas.  Mazlācīšus 
(0-5 g.v.) pieskatīja un no  dar-
bināja Laima Zvilna, bērnu-
dārza vadītāja no Latvijas ar pa -
līdzēm GVV skolotājām Kristīni 
Tuču un Leldi Upīti, arī no 
Latvijas, un Aleksandru D’Aoust 
no ASV.  ½ x ½ , (6-12 g.v.) bija 
sadalīta vairākās vecuma gru-
pās un viņiem gadskārtu tra-
dicijas ar visu cepšanu, vārī-
šanu, zīlēšanu, vainagu pīšanu, 
dziedāšanu un dancošanu pa -
līdzēja iepazīt gados jaunais, bet 
darbā ar bērniem jau piere-
dzējušais Guntis Rūtiņš kopā 
ar Latvijas viešņām Jolantu Bo -
gustovu ar palīdzēm Anniju 

LĪGA RUPERTE, MAIJA ZAESKA 3x3 Gaŗezerā Raiņa un Aspazijas zīmē

Vadītājas Daiga Rūtiņa un Maija Zaeska

Kokļu gatavotāji – no kreisās: Samuēls Knochs, Lilita Matisone, 
seno instrumentu meistars Eduards Klints, Andris Prātiņš, Ieva 
Džonsone (Johnson)

Danči vakarā

Bildē ir 1/2 X 1/2 (Pusreizpuse) bērni ar vadītājiem un palīgiem. Pilnā skaitā šogad to bija 28! Kreisā 
pusē vadītāja Jolanta Bogustova, labā pusē vadītājs Guntis Rūtiņš. Trīs palīdzes slēpjas starp 
bērniem

šanā”, kopā ar vecāko paaudzi.  
Bezgala jauki bija redzēt arī 
Gaŗezera 3x3 veterānus. No -
metni jau vienpadsmito gadu 
veiksmīgi vada Maija Zaeska, 

un savu darbu, to tulkojot, bet 
arī par Latvijas Atmodas laika 
vēsturi un Raiņa un Aspazijas 
dzīvi un darbiem. Pārrunas bija 
dzīvas un interesantas.  Nomet-

Vienmēr populāra ir arī 
Folkloras ievirze, kuŗu šogad 
vadīja Latvijas viesi Kristīne un 
Juris Rotbahi.  Ievirzē pārrunāja 
folkorā sakrātās un saglabātās 
dzīves gudrības, sadzīves liku-
mus, paražas un ticējumus, kas 
mūsu senčiem palīdzēja dzīvot 
un kas tagad mums palīdz 
izzināt un kopt tautas tradicijas. 
Gadskārtu ieražas dzīvas darīja 
dziesmas un rotaļas.   

Interesanta bija Mūzikas ie -
virze, kuŗu vadīja Juris Ķeniņš 
no Kanadas, komponists, dir-
ģents, čellists un skolotājs. Pār-
runās svarīgas temas bija Dzies-
mu svētki, latviešu mūzika un 
komponisti. Juris vadīja arī 
nometnes kori.

Vienmēr jautra un smaržīga 
bija Latviskās virtuves ievirze, 
kuŗu vadīja Elga Pone. Aukstās 
zupas, Jāņu siers, rupjmaize, 
pīrāgi, plātsmaizes, ūdens kliņ-
ģeŗi… Pārrunas ne tikai par 
ēdiena gatavošanu, bet par vis-
dažādākajām paražām un dzī-
ves gudrībām. Ja kādu laiku 
pastāvēja Saulgriežu virtuves 
durvīs ar īpaši bēdīgu seju, tad 
dažreiz palaimējās un varēja 
da būt kaut ko garšīgu!  
Mmmm…

Ja gadījās redzēt nometnē 
kādu, kas sūkstīdamies tirpināja 
pirkstus, tad varbūt tas bija 
viens no četriem izredzēta-
jiem, kuŗš ar Latvijas meistara 
Eduarda Klinta un viņa dēla 
Audara palīdzību no koka ga -
bala pagatavoja sev kokli, ko 

Māksla Lindas Treijas vadībā 
ir vienmēr bijusi populāra, un 
katrs galu galā varot būt māk-
slinieks, ja tikai ļaujas zīmēša-
nas vai gleznošanas priekam.  
Linda, tāpat kā interesantās  
Zīda apgleznošanas ievirzes 
meistare Inga Strause-Godejord  
ir pie mums ieradusies no 
Teksasas. Kas to varēja iedo-
māties, ka Teksasā atrodami 
talantīgi jauni latvieši, kuŗi tā 
bagātināja Gaŗezera 3x3 pro-
grammu!

Tradicionāli Rokdarbu ievirzi 
vadīja Zinta Enzeliņa, kuŗa lai-
kam prot visu! Pie viņas var 
pagatavot tautastērpu no aug -
šas līdz apakšai, ja tikai ir pa -
cietība un kaut cik talanta.  
Zintai blakus darbojās Ilga 
Rūtiņa, kuŗa necik sen pati gāja 
uz 1/2x1/2… Ilga meistarīgi 
mācīja izgatavot pērlīšu prie-
vītes.

Rotkalšanā mūsu meistari, 
Vecie bleķi,  Lilita Spure, Andris 
Rūtiņš un Astrīde Otto kā 
vienmēr ierādīja, ko un kā darīt, 
lai dalībnieki ar pašgatavotām 
skaistām rotām varētu piedalī-
ties izstādē nometnes noslē-
gumā.  Un ne tikai. No viņiem 
arī daudz ko varēja mācīties par 
tautas tradicijām un vēsturi. 

Keramiku jeb podniecību jau 
otro gadu vada Uldis Stepe.  Kā 
pieaugušajiem, tā bērniem viņš 
mācīja veidot trauciņus, dzīv-
niekus un citus mākslas darbus.

Gaŗezera 3x3 lielākais prieks 

Matisoni, Paulu Pastori un 
Katrīnu Vildavu.

Vakara programmas bija 
daudz veidīgas un interesantas 
– netrūka ne polītikas, ne Rai -
ņa, ne mūzikas, bija ugunskurs, 
šķēršļu gājiens ar atbilstošu 
temu “Saule, Pērkons, Daugava”, 
iepazīšanās vakars un noslē-
gu ma sarīkojums ar ieviržu uz -
stāšanos, uzkodām, dziesmām 
un dančiem.  Bija koncerts, kur 
netrūka klasiskās mūzikas – 
Juŗa Ķeniņa čella, Pēteŗa Brieža 
un Andas Prātiņas vijoles, kā 
arī Āŗa Stepes klasiskās ģitaras 
izpildījumā, ne tautas mūzikas, 
ko izpildīja Eduards un Audars 
Klinti (paštaisītas dūdas), un 
dalībnieki no folkloras kopām 
Teiksma, Lini, un Sudrabavots 
no ASV un Savieši un Saucējas 
no Latvijas.

Iznāca divi skaisti, krāsaini, 
interesanti nometnes avīzes 
“Lauztās priedes” numuri, re -
dak tore Maira Bundža un fo -
tografs Sams Knochs.

Tūlīt pēc noslēguma vakara 
prāva grupa darbinieku devās 
uz Katskiļu 3x3, lai nākamajā 
dienā sāktu tur visu no jauna.  
Laimīgi, kaut arī noguruši!   
Viss bija jauki, nebija ne ko pie-
likt, ne atņemt. Taču varbūt 
visvairāk iepriecināja tas, ka 
visur redzējām bērnus un jau-
niešus, un labs skaits mūsu 
ieviržu vadītāju šķiet nupat, 
nupat vēl bija pusreizpusinieki 
un pat mazlācīši.  Ko vēl vairāk 
var vēlēties! Paldies visiem!
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Rīgā atklāj 

NATO Izcilības centru
20. augustā Rīgā tika  atklāta 

NATO Stratēģiskās komūnikā  ci -
jas izcilības centra (NATO Strat -
com) jaunā ēka. Jaunās ēkas atklā-
 šanas ceremonijā Kalnciema ielā 
piedalījās Latvijas prezidents Rai   -
m onds Vējonis un Lietuvas pre zi-
  dente Daļa Grībauskaite,  Igauni-
jas ārlietu ministre Marina Kal - 
ju randa un ASV senātori Džons 
Mak keins, Šeldons Vaithauss un 
Džons Baraso, kā arī citas augstas 
Latvijas un ārvalstu amatperso-
nas. Atklāšanas dienā notika svi -
nīga ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa ar ASV senātoru pie-
dalīšanos.

NATO Stratēģiskās komūni kā-
cijas izcilības centrs

Šī būs starptautiski nozīmīga 
institūcija, kuŗai zaļo gaismu, ak -
reditējot kā starptautisku militā-
ru organizāciju, Ziemeļatlanti -    
jas padome deva aizvadītā gada 
1. sep tembrī. Centrā pašlaik strā-
 dā 28 cilvēki, taču līdz nākamā 
gada nogalei darbinieku skaits 
varētu pieaugt līdz 35, no kuŗiem 
daļa būs ārvalstu eksperti no da -
žādām NATO valstīm. Līdzīgi 
centri ir arī Igaunijā un Lietuvā. 
Igaunijā ir NATO iestāde, kas 
nodarbojas ar kiberdrošības, bet 
Lietuvā – ar enerģētikas drošības 
jautājumiem. Latvijas NATO Stra-
 tēģiskās komūnikācijas izcilības 
centra uzdevums būs vērot pro-
cesus pasaulē, radīt idejas tam,   
kā par NATO lietām runāt ar sa -
biedrību, piemēram, laikā, kad,  
saasinoties konfliktam Ukrainā, 
pieaug Krievijas oficiālā nomel-
nojošā propaganda, kā arī sniegt 
ekspertīzi un atbalstu pašai ali-
ansei. Centrs arī organizēs ap  -
mācības.

Centra atklāšanā Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis sacīja, 
ka  “katru dienu notiek cīņa par 
cilvēku prātiem un sirdīm, šo -
dien ir jābūt gataviem jebkuŗai 
situācijai un stratēģiskai komuni-
kācijai,  ar katru dienu pieaugs 
nozīme”.

Lietuvas prezidente Daļa Grī -
bauskaite pauda pārliecību, ka 
NATO tiks galā ar visiem izaici-
nā  jumiem. Viņa norādīja – ir sim-
 boliski, ka katrā no trīs Baltijas 
valstīm atrodas pa NATO izcilī-
bas centram. “Izcilības centru iz  -
veide Baltijas valstīs nozīmē, ka 
tās ir sasniegušas konkrētu lī -
meni. Tas ir skaidrs vēstījums par 
NATO solidāritāti. Es ticu, ka 
starptautiski centieni palīdzēs Rī -
gas centram gūt panākumus,” 
sacīja Grībauskaite.

Pēc centra oficiālās atklāšanas 
ASV senātors Džons Makkeins 
plašsaziņas līdzekļiem uzsvēra, 
ka centrs nodrošinās sabiedrību 
ar patiesu informāciju, turklāt 
informācija tiks pasniegta ope  rā-
tīvi, ievērojot, ka mūsdienās arī 
propagandas informācija sabied-

rībā izplatās ļoti ātri. “Mūsdie -
nās kiberuzbrukumi skar jebku-
ŗu vals ti, tāpēc šim centram būs 
liela nozīme,” norādīja Makkeins. 
Senātora ieskatā  melīga infor-
mā cija nav jaunums, taču pēdē-
jos gados tā ir būtiski pieņēmu - 
s ies spēkā. Nav noslēpums, ka 
Krie  vijas prezidents izvērš dezin-
 for mācijas kampaņu, kas īpaši 
skar Baltiju, bet ietekmē arī citas 
NATO valstis. Valstīm ir nepie-
cie šams rast labākus komūni kā-
cijas veidus, lai sabiedrība izprot 
tai pieejamo informāciju, tādēļ 
Rīgā bāzētais NATO Stratēģiskās 
komūnikācijas izcilības centrs ir 
lielisks sākums.

ASV senātors Džons Makkeins

Runājot par stratēģisko komū -
nikāciju, Makkeins arī skaidroja, 
ka tā sauktā “Islāma valsts” aktīvi 
izmanto sociālos tīklus, par pie-
mēru minot twitter un facebook, 
lai rekrutētu jauniešus no visas 
pasaules. Krievijas prezidents 
Vla dimirs Putins izmanto pie  eja-
 mos līdzekļus, lai izplatītu pro -
pagandu, bet, piemēram, Ķīna 
sakopo spēkus, lai sabiedrībā iz  -
platītu savas ziņas. Krievijas īste-
no tajai propagandai ir bijusi ie -
tekme uz krieviski runājošo sa  -
biedrības daļu Baltijas valstīs. 
„Dezinformācija nav jauna me  -
tode, jo tā veikta jau gadsimtiem 
ilgi. Es ticu, ka NATO Izcilības 
centrs Rīgā var palīdzēt sniegt 
patiesu informāciju un reālitāti 
visu NATO dalībvalstu iedzīvo-
tājiem, ieskaitot Baltijas valstis. 
Esmu pārliecināts, ka mēs varam 
cīnīties pret propagandu, jo pro-
paganda ir meli. Šī institūcija 
[NATO Izcilības centrs Rīgā] būs 
svarīga, lai nodrošinātu patiesas 
informācijas izplatību, jo patie-
sība vienmēr gūst virsroku,” uz -
svēra ASV polītiķis.

Centra atrašanās Latvijā ir ār -
kārtīgi svarīga,  un tema, ar ko tas 
nodarbosies, proti, stratēģiskā 
komunikācija, patlaban ir aktuā-
la gan Latvijai, gan visai aliansei 
kopumā,” sacīja  Austrumeiropas 
polītikas pētījumu centra pēt-
nieks Māris Cepurītis. Jau līdz 
šim centrs ir veicis vairākus pē -
tījumus, sadarbojoties ar eks-
pertiem un pētniekiem citos Lat-
vijas centros, analizējot, piemē - 

r am, dažādas Krievijas kampaņas, 
arī cilvēku vervēšanu, piemēram, 
sociālajos tīklos. Taču ir arī pro-
jekti, par kuŗiem plašāka sabied-
rība, visticamāk, neuzzinās, jo tie 
paliks NATO sienās. Kopumā 
centra uzdevums būs radīt pro-
duktu, kas būtu tieši noderīgi un 
aliansei.

*
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notika divu dienu starptautiska 
konference, kuŗā diskutēja par 
stratēģiskās komūnikācijas no   zī-
mi jaunajā informācijas vidē un 
kā tā var stiprināt NATO aizsar-
dzības spējas. Konference pulcēja 
aptuveni 300 dalībnieku – valstu 
vadītāju, ārlietu un aizsardzības 
ministru, NATO pārstāvju, kā arī 
pētnieku, aizsardzības un komū-
nikācijas ekspertu no NATO un 
partnervalstīm.

***
Tiekas ar Zviedrijas latviešu 

sabiedrības pārstāvjiem
21. augustā Latvijas vēstniecī -

bā Stokholmā Zviedrijas latviešu 
sabiedrības pārstāvjiem bija ie -
spēja tikties ar Saeimas priekš-
sēdi Ināru Mūrnieci (attēlā).

Uzrunājot klātesošos, Latvijas 
vēstnieks Gints Jegermanis atgā -
dināja minētās dienas vēsturisko 
nozīmi. Savukārt Saeimas priekš-
sēde dalījās domās par šobrīd 
aktuāliem jautājumiem – bēg - 
ļ iem, migrāciju un sociālo nodro-
šinājumu, un vēlējās uzzināt 
Zviedrijas latviešu domas un iz  -
jūtas. Tikšanās laikā tika rosināts 
domāt arī par tuvojošos Latvijas 
simtgadi.

***
Aicina starptautiski izmeklēt 

komūnisma noziegumus  
Igaunijā pirmo reizi Eiropas lī -

menī tika pieminēta 76. gada-
diena kopš Molotova-Ribentropa 
pakta. Igaunijas tieslietu ministrs 
Urmass Reinsalu  norādīja, ka ko -
 mūnisma noziegumi nav nevie-
nas starptautiskās tiesas kompe -
tencē, tādēļ Igaunija ierosina iz  -
veidot starptautisku institūciju 
komūnistisko noziegumu izmek-
lēšanai. Ierosinājumu atbalstīja 
Čechija, Gruzija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Polija, Slovakija un Un -
gārija.

***
Abu Meri par bēgļu jautājumu

Saeimas deputāts un Arabu 
kultūras centra vadītājs Hosams 
Abu Meri ir pārliecināts, ka Lat -

vijai nevajag masveidā uzņemt 
bēgļus, tomēr solidāritātes vārdā 
250 bēgļi ir jāuzņem. Lielākā da -
ļa no šiem 250 cilvēkiem, kuŗus 
Lat  vija uzņems, būs sīrieši, ņemot 
vērā, ka Sīrijā norisinās kaŗš.

Atklājot diskusiju “NVO loma 
bēgļu integrācijas jomā”, Abu 
Meri sacīja, ka šos 250 bēgļus 
Lat vijā cilvēki nemaz nemanīs, jo 
tas ir pārlieku mazs skaits. Viņš 
arī uzsvēra, ka Latvijas sabiedrī -
ba jau tagad ir sašķelta divās 
daļās un nevēlas, lai šie 250 bēgļi 
kļūtu par trešo sašķeltas sabied -
rības daļu. “Nezinu, vai tas man 
maksās polītisko karjēru, bet ir 
jārunā par faktiem, par cilvē - 
k iem, kas grib tikt Eiropas Savie-
nībā, jo viņiem draud nogalinā-
šana,” sacīja Abu Meri, kuŗš pats 
nāk no Libānas. Deputāts arī mi -
nēja, ka jau šobrīd Latvijā dzī vo 
150-200 arabu, kuŗi runā latviešu 
valodā, strādā kā ārsti, inženieŗi, 
pārdevēji un ir vairāku citu pro-
fesiju pārstāvji.

*
Bēgļu atbalstam rīkotā akcija 

par “cilvēcīgu attieksmi pret bēg -
ļiem” pulcēja pretēju viedokļu 
pau dējus. Andreja Pumpura ielā, 
pretī Kultūras ministrijai, bija 
pulcējušies apmēram 50 akcijas 
atbalstītāju, savukārt ielas pretējā 
pusē ar plakātiem rokās stāvēja 
nepilns desmits pretēju viedokļu 
paudēju ar biedrības “Antiglo bā -
listi” līderi Andri Orolu priekš-
galā.

***
Latvijas jaunieši – Pasaules 

ģeografijas olimpiadas laureāti
Pasaules ģeografijas olimpiada 

šogad Krievijas pilsētā Tverā pul-
 cēja 159 dalībniekus no 40 pa  -
saules valstīm, tostarp visām trim 
Baltijas valstīm. Olimpiadas da -
lībnieki pārbaudījumus risinā -
juši gan telpās, gan lauka darbos, 
apsekojot un kartējot Staritsas 
pilsētu. Latvijas izlasi vadīja Uldis 
Klepers un Gatis Kampernovs. 

Miķelis Dāvids Rikveilis, kas 
pēc izcīnītās zelta medaļas 12. 
Pasaules ģeografijas olimpiadā 
Krievijā Madonā tika sagaidīts 
ar dziesmām un ziediem // Foto: 
Dāvis Veckalniņš

Olimpiadā zelta godalgu ieguva 
Madonas Valsts ģimnazijas sko -
lēns Miķelis Dāvids Rikveilis, 
savukārt Ziemeļvalstu ģimnazi-
jas audzēknis Morics Roberts 
Mūr  nieks izcīnīja bronzas me  da-
  ļu. Kopumā Latviju šajā olimpia-
dā pārstāvēja četri skolēni. Lat-
vijas izlasē startēja arī Rīgas Na  -
tālijas Draudziņas vidusskolas 
skolniece Ketija Nadežņikova un 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijas audzēk-
nis Anrijs Kristiāns Ābele. Izlašu 
reitingā Latvijas komanda ierin -
dojās 16. vietā.

***
Latvijas mākslinieki 

uzvar smilšu skulptūru 
festivālā Šveicē

Šveicē notika Roršahas 17. starp-
tautiskais smilšu skulptūru fes -
tivāls, kuŗā par uzvarētājiem at -
zīti latviešu mākslinieki Kārlis     
Īle un Maija Puncule ar skulptūru 
“Iekšpuse – ārpuse” (attēlā).

Latvijas tēlnieku radītā skulp -
tūra “Iekšpuse – ārpuse” no vienas 
puses atveido sievieti, kuŗas ārējā 
forma vairāku pakāpju veidā pār-
 vēršas par pusapli, bet viņas krū -
tīs ir atvērts neliels logs uz iekšējo 
pasauli. No skulptūras otras pu -
s es atklājas, ka aiz šī mazā loga 
slēpjas liels vairāku slāņu iekšējās 
pasaules dziļums. Profesionāla 
mākslinieku žūrija šo latviešu 
radīto skulptūru vienbalsīgi at -
zina par šī festivāla mākslinie-
ciski augstvērtīgāko darbu un 
apbalvošanas ceremonijā uzsvē-
ra, ka šī kompozīcija ir riskanta   
technisko robežu šķērsošana, kas 
pierāda, ka smilšu tēlniecības 
iespējas joprojām nav izsmeltas.

***
Palangā tiekas 

Baltijas valstu valdību vadītāji
Palangā divas dienas notika ik -

gadējā neformālā triju Baltijas 
valstu Ministru prezidentu pa   do-
 mes sanāksme. Latvijas Mi nis  t  ru 
prezidente Laimdota Strau juma, 
Lietuvas premjērministrs Aļģirds 
Butkevičs un Igaunijas prem   jēr-
ministrs Tāvi Reivass pārrunāja 
reģiona enerģētiskās drošības 
jautājumus, kopīgos projektus sa -
tiksmes un enerģētikas jomā, kā 
arī situāciju lauksaimniecībā sais-
tībā ar Krievijas noteikto piena 
produktu importa aizliegumu. 
Amatpesonas runāja arī par to, 
kā cīnīties pret nelegālo migrā-
ciju no trešajām valstīm, apsprie-
da Eiropas Savienības Austrumu 
partnerības programmu un situā-
 ciju Ukrainā. 23. augustā Baltijas 
valstu valdību vadītāji kopīgi pie-
minēja Baltijas ceļa 26. gada  die-
nu un pārrunāja Baltijas valstu 
neatkarības simtgades svinību 
plānus.

***
Latvijā viesojas 

ASV amatpersonas
Latvijā vizītē bija ieradies ASV 

Valsts departamenta valsts sek-
retāra vietnieks publisko attiecību 
jautājumos Dags Francs. Aug - 
s tais viesis piedalījās NATO Stra-
tēģiskās komūnikācijas izcilības 
centra ēkas atklāšanas sarīko jumā.

Dags Francs // Foto: LETA

Lietuvas prezidente Daļa Grī -
bauskaite, Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un ASV se -
nātors Džons Makkeins preses 
konferencē

Abu Meri // Foto: LETA
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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 
Tas ir liels gods un unikāla ie -

spēja dzirdēt Rīgā vienu no la   bā-
kajiem pasaules mēroga ērģel nie-
kiem, atskaņojot koncertprogram-
mu uz, iespējams, pasaules labā ka-
jām un Eiropā senākajām ērģelēm.

***
Kā latvieši runā Abrenē, Īrijā 

un Krasnojarskā
Ko tur liegties – izloksne otra 

mutē nereti tiek uztverta kā           
at  avisms, no kuŗa jāatbrīvojas. Jo 
vieglāk taču gāzēt pa taisno lite -
rārās valodas šoseju, nevis līku -
mot pa svešādajām dialektu ta -
ciņām. Izdevumā “Viena zeme, 
vieni ļaudis, nevienāda valo  di-
ņa” CD iemūžinātas latviešu iz  -
loksnes, kā teiktu senajā Sven -
tājā – sasipulcējas vienuviet. Nu, 
šausmīg smuk sanāk!

Mūsu pasaules nozīmes valod-
nieks Jānis Endzelīns izaudzināja 
izcilo latviešu dialektoloģi Martu 
Rudzīti, kuŗas skolniece, tagad 
jau profesore, Lidija Leikuma šo 
izdevumu veltījusi skolotājai.

Latvijas Universitātes profesore, 
valodniece Lidija Leikuma

Grāmatas atvēršanā, kas zīmīgi 
notika Gaismas pils pašā korē, 
Lei   kuma vērsa uzmanību, ka      
vel   ti mums ausīs griež dažs labs 
vārds – kā ievadā minētais šaus -
mīgi. Tikpat baiss, starp citu, esot 
arī literārais ļoti, jo radies no sen-
krievu liut, kas nozīmējis ko 
augstākajā pakāpē baisu. Tie tādi 
valodnieku jociņi. Līdzās Lidijai 
Leikumai pie izdevuma strādājis 
arī sociologs Ilmārs Mežs un iz  -
devniecības Upe tt vadītāja Iveta 
Mielava. Grāmatā ir izlokšņu 
tekstu fonētiskā transkripcija – 
lai nezinātājs saprastu, kas tiek 
stāstīts. Uz festivāla Baltica sliek -
š ņa visādi krāšņumi – gan par 
kovārņu košanu, gan jūrā ieša nu, 
slavenā pasaka par mušu sep tiņās 
izloksnēs, arī lībiski – īsta tautas 
dienasgrāmata.

***
Ar tīmekļa starpniecību 
apgūst latviešu valodu

Rankas pamatskola kopš šā ga -
 da janvāŗa ar tīmekļa  starpniecību 
ārzemēs dzīvojošajiem latviešu 
bērniem piedāvā apgūt latviešu 
valodu. Nodarbības notiek ar 
prog rammas skype palīdzību, un 
savā brīvajā laikā tās vada divas 
Rankas pamatskolas skolotājas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

mūzikas draugs Alekss Ambrozs 
(Alex Ambrose), izmantojot gan 
starptautiskajās izdevniecībās, 
gan Latvijā izdotos latviešu mūs-
dienu mūzikas diskus, kā arī ie -
rakstus, kuŗus raidstacija jau 
vairāku gadu gaitā saņēmusi no 
Latvijas Mūzikas informācijas 
centra, Latvijas Radio 3 Klasika, 
latviešu koriem, instrumentā lis-
tiem un citiem avotiem. Ļoti 
daudzus ierakstus raidstacijai 
piegādājusi Ņujorkā dzīvojošā 
komponiste Dace Aperāne.

***
Atklāj Latvijas mākslas un 

zinātnes izstādi Monsā
19. augustā Monsā (Beļģija) 

tika atklāta Latvijas Jauno me -
diju kultūras centra RIXC veido -
ta mākslas un zinātnes izstāde 
Trans formative ecologies 2015.   
Iz   stādes atklāšanā klātesošos      
uz   runāja Eiropas kultūras gal  -
vas pil sētas Monsas nodibināju-
ma Mons 2015 vadītājs Īvs Vasērs 
(Yves Vasseur), RIXC vadītāji Ra -
 sa un Raitis Šmiti, kā arī Latvi -     
jas vēstniecības Beļģijā pārstāve 
Vita Timermane-Moora.

Uz izstādes atklāšanu bija ie -
radušies arī pieci jaunie latviešu 
mākslinieki, kuŗu instalācijas – 
utopiskās vīzijas un pozitīvi nā -
kotnes scenāriji – skatāmi izstādē 
(attēlā).

***
Sidrabenes kafejnīca 

pārveidojas par franču kafē
Toronto Sv. Andreja draudzes 

lauku īpašumā Sidrabenē dzies -
mu un mūzikas skaņas atbalsojās 
siltajā vakara vēsmā. Sidrabenes 
kafejnīca bija maģiski pārcelta uz 
Parīzi Francijā, un trois etoiles - 
Pēteris Zariņš, Anna Broka-Black 
un Maria Thorburn savaldzināja 
70 klausītājus ar starptautiskas 
mūzikas sniegumu.

Pēteris Zariņš ne tikai ie   pa -
zīstināja klausītājus ar tās mūzi-
kas, ko viņš spēlēja, vēsturi, bet 
arī izskaidroja to dziesmu būtību, 
ko angliski, latviski un franciski 
dziedāja  dziedones Anna Broka-
Black un Maria Thorburn. Zem 
kafejnīcas jumta, svecēm liesmo-
jot un Edītes Piafas dziesmām 
plūstot mierīgajā novakarē, klau-
sītāji atbildēja ar vētrainiem un 
atzinīgiem aplausiem.

Arī šefpavārs Ēriks Maldonis 
vakara mielastu veidoja ar fran -
ču temu, pasniedzot dažādus 
siera veidus un vīnā marinētu 
liellopu gaļu.

***
Pasaulslavenais dāņu 

ērģelnieks Jakobs Lorentsens 
koncertē Rīgas Domā

26. augustā Rīgas Domā savu 
virtuozitāti rādīja izcilais un no  -
pelniem bagātais dāņu ērģelnieks 
Jakobs Lorentsens (Jakob Lorent -
zen). Viņš ieradās Rīgā, lai ar sa  -
vu koncertprogrammu svinētu 
dāņu kompozīcijas granda Karla 
Nīlsena 150. jubileju.

Jakobs Lorentsens

***
Piemiņas brīdis un aizlūgums 

bojāgājušajiem latviešiem
1945. gadā 6. februārī 77 Lat -

vijas dzelzceļa darbinieki un viņu 
ģimenes,  kuŗi bija piespiedu kār-
tā pārvesti no Liepājas uz Gotu, 
gāja bojā angļu bombardēšanas 
uzlidojumā. Šogad paiet 70 gadi 
kopš šī traģiskā notikuma.

Daugavas Vanagu Liepājas no -
daļa rīkoja piemiņas brīdi un 
dievkalpojumu (māc. Tālis Red-
manis). Notikuma atcerē pieda lī-
jās bojāgājušo radinieki no Lie-
pājas.

***
Latvijā ierodas 

Vācijas Jūras spēku fregate
No 21. līdz 24. augustam Rīgā 

uzturējās Vācijas Jūras spēku fre-
gate Lübeck, kuŗu apskatīt bija 
iespēja ne tikai oficiālajiem vie - 
s iem, bet arī pārējiem interesentiem.

LÜbeck Rīgas ostā

Šis Vācijas karakuģis ar apkal -
pi 180 cilvēku sastāvā kopš 1. au  -
gusta kuģo Baltijas jūrā fregates 
kapteiņa, fregates Lübeck koman-
danta Petera Kristiana Semrau 
vadībā. Jūrā pavadītās dienas ku -
ģa apkalpe velta mācībām, pie-
mēram, kā rīkoties ugunsgrēka 
gadījumā vai kaujas apstākļos. 
Pēc kopīgām mācībām ar Balti -
jas valstu jūras spēkiem viesoša-
nās Rīgā apkalpei deva iespēju 
atpūsties pēc intensīva mācību 
kursa jūrā un iepazīt Latvijas 
galvaspilsētu.

***
LNB atklāj vērienīgu 

Ķīnas grāmatu izstādi 
“Civīlizācijas nospiedumi”
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

(LNB) atklāta vērienīga Ķīnas 
grāmatu kultūrai veltīta izstāde 
“Civīlizācijas nospiedumi”. Iz -
stā dē ir eksponāti no Taivānas 
Na   cionālās Centrālās bibliotēkas 
kol lekcijas. Skatāmas grāmatas, 
kaligrafijas, plakāti, kartes un citi 
materiāli, kas ļauj iepazīt gan 
senās Ķīnas civīlizācijas savda bī-
bu, gan tās parallēles ar Eiropas 
kultūru.

***
Ņujorkas radio Q2 skan 

latviešu mūzika 24 stundas
Ņujorkas laikmetīgās mūzikas 

tīmekļa  radio Q2, 24. augustā, 
div desmit četras stundas raidīja 
latviešu mūzikas maratonu, kuŗā 
skanēja vienīgi latviešu mūsdie-
nu klasiskā mūzika. Q2 kanālam 
ir vairāk nekā 16 miljonu klau-
sītāju auditorija, un Latvija ir tre-
šā valsts pēc Polijas un Somijas, 
kuŗas mūzika ir saņēmusi šādu 
ievērību. Maratonu var klausī -
ties visā pasaulē tīmekļa vietnēs 
www.wqxr.org/q2 vai www.q2music.org, 
un to atkārtos vēlreiz 29. augus tā.  

Q2 mājaslapā latviešu mūsdie-
nu mūzika ir raksturota kā “di -
namiska un krāsaina”. Maratona 
programmu ir sakārtojis tā ini -
ciātors un mākslinieciskais vadī -
tājs, Q2 producents un latviešu 

Krievija iesniedz Latvijai 
prasības par šprotu ievešanu
Krievijas patērētāju tiesību aiz-

sardzības dienests Rospotrebna-
dzor no 1. augusta bija aizliedzis 
ievest zivju konservus no pie - 
c iem Latvijas uzņēmumiem, jo 
esot konstatēti pārkāpumi Krie-
vijas patērētāju tiesību aizsar-
dzības likumu prasību izpildē.

Rospotrebnadzor ir iesniedzis 
Latvijai prasības, kuŗu izpilde ir 
nepieciešama, lai Krievijas tirgū 
varētu atgriezties Latvijas špro -
tes. Šāds lēmums pieņemts pēc 
pārtikas produkcijas valsts sani -
tārās uzraudzības un patērētāju 
tiesības aizsardzības uzraudzības 
rezultātiem. Šobrīd ir dokumen-
tu sagatavošanas posms, šo darbu 
organizē Latvijas puse.

 ***
Latvijas zemnieki 

piedalīsies vērienīgā 
protesta akcijā Briselē

Lai protestētu pret krizi piena 
un gaļas nozarē, kas gada laikā 
kopš Krievijas noteiktā embar -  
go piemeklējusi lauksaimniekus  
visā Eiropā, Latvijas pārstāvji 
sep tembŗa sākumā dosies uz 
Briseli, kur plānota vērienīga 
protesta akcija. 

Akciju 7. septembrī organizē 
Eiropas lauksaimniekus vieno-
jošā organizācija Cop/Cogeca, un 
plānots, ka tajā piedalīsies pār-
desmit pārstāvju no Latvijas. Sa -
vukārt kopumā akcija pulcēs vai-
rākus simtus zemnieku, kuŗi ak -
centēs bezprecedenta situāciju 
piena, cūkkopības, lopkopības, 
augļu un dārzeņu nozarēs un 
pieprasīs tūlītēju rīcību no atbil-
dīgajām Eiropas Savienības  insti-
tūcijām.

***
Par “čekas maisu”  atvēršanu
Latvijas Radio raidījumā vēs -

tur  nieki atkal  runāja par “čekas 
maisiem”.  Tika konstatēts, ka lus-
trācija jeb “čekas maisu” atvēr-
šana nenozīmē izrēķināšanos ar 
„stukačiem” un dažādu tiesve-
dību sākšanu pret cilvēkiem, kas 
padomju laikā drošības iestādēm 
ziņoja par līdzcilvēkiem. 

Vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs 
sacīja, ka lustrācijas jēga ir nevis 
izrēķināšanās, bet mēģinājums 
“nepaslaucīt pagātni zem paklā-
ja” un plašāk vērtēt padomju lai-
ka pagātni. Tās simboliskā nozī-
me ir “ienest gaismu” un labāk 
saprast, kā darbojās padomju 
sistēma un kāds ir tās manto -
jums mūsdienās, piemēram, 
cilvēku domāšanā. “Mērķis nav 
sastādīt sarakstu un doties uz 
prokurātūru,” sacīja Mintaurs.

Francs tikās ar Latvijas valsts 
pārvaldes pārstāvjiem, kā arī pie-
dalījās konferencē The Riga Strat-
com Dialogue: Perception Matters 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Lat  vijā bija  ieradies arī  ASV kon -  
 g resmenis Stīvs Šabots. Viņš ti  -
kās ar Latvijas valsts augstākajām 
amatpersonām no Ekonomikas, 
Ārlietu un Aizsardzības minis - 
t rijas, lai pārrunātu reģionālās 
drošības un ekonomikas jautā -
jumus. Šabots apmeklēja arī Āda-
 žu militāro bazi un tikās ar ASV 
un Latvijas kaŗavīriem.

***
Aizsardzības ministrs Igaunijā

Aizsardzības ministrs Rai - 
m onds Bergmanis uzturējās 
darba vizītē Igaunijā, kur tikās ar 
Igau nijas aizsardzības ministru 
Svenu Mikseru (attēlā) un ap  -
mek  lēja NATO kiberaizsardzī -
bas izcilī bas centru un Emari 
gaisa spēku bazi.

Abas amatpersonas atzina par 
nozīmīgu kopīgas militāro iepir-
kumu stratēģijas izveidošanu 
Baltijas valstīs. Ministri pauda 
vie notu viedokli par Igaunijas un 
Latvijas izcili labo sadarbību aiz-
sardzības jomā. Sarunas laikā mi -
nistri pievērsās jautājumiem par 
aizsardzības financējumu abās 
valstīs, kas šobrīd ievērojami at  -
šķiras, bet par kuŗa pieaugumu 
atbilstoši valdības lēmumam sa -
sniegt 2% no iekšzemes kop-
produkta līdz 2018. gadam stin -
g ri iestājas aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, nosaucot 
to par būtiskāko uzdevumu viņa 
darbā.

***
Igaunijas ārlietu ministre 

Latvijā
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē -

vičs tikās ar jauno Igaunijas ār -
lietu ministri Marinu Kaljuran-
du, kuŗa bija ieradusies pirmajā 
darba vizītē Latvijā. 

Marina Kaljuranda

Ministri pārrunāja valstu div -
pusējās attiecības un ekonomis -
ko sadarbību, kā arī apsprieda 
drošības situāciju reģionā un 
Ukrainā.  Tikšanās laikā ministri 
pievērsās arī aktuālajai Eiropas 
Savienības dienaskārtībai – mig -
rācijai  un situācijai  Grieķijā.  
Īpa   ša uzmanība tika veltīta stra -
tēģiskās komūnikācijas jautā -
jum iem.

***
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Ar prātu Krieviju nesaprast, ar 
kopīgu olekti neizmērīt, XIX gad -
simtā vārsmoja krievu dzejnieks 
Tjutčevs. Jā, daudz kas prātam ne -
  aptverams notiek mūsdienu Krie  -
vijā – Putinzemē. Bet kur ņemt 
piemērotu olekti? Tas, kas te la  -
sāms, vedina uz pārdomām – un 
tās ir juceklīgas.

Vladimirs Putins vairs ne  -
kont   rolē situāciju, un valsti kra-
ta bailes no tā, kas būs pēc viņa, 
The New York Times slejā raksta 
Ivans Krastevs, Bulgārijas Libe-
rālo stra  teģiju centra vadītājs. 
Savā rakstā viņš atsaucas uz 
Gļebu Pavlovski – kādreizējo 
disidentu, kurš vēlāk bija ļoti 
pietuvināts Putinam un palī -
dzēja viņam veidot t.s. “varas 
vertikāli” jeb “suverēno demo -
kra  tiju”. Pēc tam, kad Putins 
bija uz    ņēmies atbildību par Kri-
mas anek  siju un ieguvis 80% 
Krievi jas iedzīvotāju atbalstu, 
viņš zau   dē   jis interesi par die-
nišķo lemša nu, un ministriem 
nākas stun dām ilgi dirnēt pie 
Putina biroja, gaid ot norā  dī-
jumus, bet galu galā viņš ne  dod 
rīkojumus, bet tikai klaus ās. 
Ivans Krastevs citē Pav lovski, 
kuŗš spriež, ka Kremlī no  tei-
cošais faktors nav vis Putina gri-
ba, bet viņa nenoteiktība (am -

Kur ņemt olekti?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

biguity). Iz   nākumā asāki kļūst 
konflikti starp dažādām varas 
frakcijām, konstatē Pav  lovskis.

Izlasījis Pavlovska grāmatu 
“Krievijas Federācijas sistēma” 
(kas pagaidām lasāma tikai krie  -
viski), Krastevs norāda, ka vēro -
tāji rietumvalstīs diemžēl nav at  ģi-
 duši, ka Putina elitārajā lokā val  da 
“pasaules gala” jutoņa. Kremlī 
gro  zās cilvēki, kas rēķinās ar “ļau -
nāko variantu” un dzīvo “ārkārtējā 
stāvokļa” gaidās. Šis komplicētais 
un neparedzamais konteksts, un 
ne tikai Putina prāta līkloči ir tā 
atslēga, kas ļauj izprast mūsdienu 
Krievijas polītiku, pabeidz savu 
apcerējumu Ivans Krastevs.

Šveices laikrakstā Neue Zuercher 
Zeitung eksperts Igors Eid  mans 
savā apcerējumā “Krievija bez Pu -
  tina” norāda, ka Krievijas si   tuā  cija 
patlaban esot nedabiska un ka 
“krieviem vajadzīga demo kratis -
ka un eiropiska perspektī va”. Eid -
manam diemžēl nav pie  mē rotas 
atslēgas vai olektes, lai ļau tu lasī-
tājam noticēt šādām gai šām iz -
redzēm. Viņš konstatē, ka Putina 
vadībā Krievijas “impe ris  kais pro-
jekts” atdzimis tīri fašis tiskā vei-
dolā. Taču Putina milzīgā popu lā-
 ritāte tautā, par kuru raks ta     
Krem lim pietuvinātie sociologi, 
esot illu  zoriska, norāda Eidmans, 

atgādinot, ka autoritārās valstīs 
cilvēki baidās aptauju rīkotājiem 
teikt patiesību. Taču, turpina au  -
tors, nav noliedzams tautas masu 
augošais naids pret policiju un 
oligarchiem un sociālas taisnības 
alkas. Tagadējās sistēmas ietvaros 
Putina atkāpšanās ir ne tikai ne  -
reāla, bet arī nepietiekama. Biro -
kratu oligarchija arī bez Putina 
iedzītu Krieviju kaŗā, jo bez tā viņi 
nenoturēsies. Bet ja galīgi sabruks 
Krievijas ekonomika, mūs mēģina 
mierināt Eidmans, “sitīs demo-
kratu stunda”. Tātad mākonim 
tomēr ir sudraba maliņa?

Krietni redzīgāks šķiet britu 
žurnāla The Economist ievadrak -
s  ta autors, kuŗš brīdina: kaut gan 
pasaule ir pamatoti nobažījusies 
par Krievijas ekspansiju (a Greater 
Russia), Krievijas sarukums (a 
Lesser Russia) būtu pamats ne 
mazākām bažām.

The Economist atsaucas uz vēs -
turnieku Michailu Jampolski, kuŗš 
salīdzina mūsdienu Krieviju ar 
austrumniecisku chanātu, kur re  -
ģionālie prinči saņem no Lielā 
chana pilnvaru (licence) valdīt, 
vairojot balsis Putina labā un kā 
atlīdzību saņemt daļu no naftas 
eksporta ienākumiem. Tāds prin-
cis ir Čečenijas autoritārais vald-
nieks Ramzans Kadirovs. Un “ja 

Putina vairs nebūs” un nauda 
beigsies, Čečenija atdalīsies kā 
pirmā, raujot sev līdzi visu Zie -
meļ kaukazu. Tad nāktu Tatarsta-
nas kārta, tai naftas ir papilnam, 
un tā var kļūt par spēcīgu musul-
maņu valsti, kāda tā bija 15. gad-
simtā.

Varētu atdalīties Urālu novads, 
kas sabiedrotos ar Sibiriju un Klu-
 sā okeāna piekrasti, kur Vladi vo  s -
toka un Chabarovsķa jau tagad 
ciešāk saistītas ar Ķīnu un Dien -
vidkoreju nekā ar “Eiropas Krie -
viju” rietumos no Urāliem.

Un kā tādā gadījumā izsekot,   
vai kādi kodollādiņi no Krievijas 
krājumiem nenokļūst terroristu 
rokās?

Ukrainas portālā Apostrof krie-
vu polītologs Andrejs Piontkov - 
s kis nāk klajā ar apgalvojumu: 
Pu   tinu Maskavā nomainīs Sergejs 
Ivanovs, un viss noskaidrosies tu  -
vākajās nedēļās (!). Sergejs Iva -
novs patlaban ir Putina admi  nis-
trācijas vadītājs, un viņa izteikumi 
pēdējā laikā ir manāmi mērenāki. 
Jā, viss izšķiršoties jau nākamajās 
nedēļās, raksta Piontkovskis: ja 
Maskava neuzsāks militāru akciju 
augustā vai septembrī, tā vispār 
vairs nenotiks. Oktobris tādiem 
notikumiem nav piemērots...

Ļoti  trauksmains savos izteiku-

mos ir no Krievijas emigrējušais 
Vladimirs Jakovļevs, Maskavas 
avīzes Kommersant dibinātājs un 
galvenais redaktors. Savā Facebook 
lapā viņš raksta, ka intuīcija viņu 
nekad nav pievīlusi, un pauž pār  -
liecību, ka Krievijā tuvākajos mē  -
nešos vai pat nedēļās īstenosies 
viens no diviem scenārijiem: vai 
nu varas maiņa ar neparedza  - 
m  ām un bīstamām sekām, vai 
sma ga sociāla krize līdz ar krasu 
no  ziedzības pieaugumu. Vladimirs 
Jakovļevs aicina “visus, kas vien 
var” aizbraukt no Krievijas un, gal-
venais, aizvest bērnus – kaut uz 
diviem trim mēnešiem, uz pusga-
du. “Ja pa to laiku nekas nenotiks 
un situācija nokārtosies, būšu 
priecīgs, ka kļūdījos,”  nobeigumā 
raksta Jakovļevs.

Un tikmēr... Tikmēr š. g. 3. sep -
tembrī Pekinas Debesu rāmuma 
laukumā pulksten 10.30 Ķīnas 
prezidents Sji Jinpins un Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins pie -
ņems parādi, kas veltīta 70 gadiem 
kopš uzvaras pār mītaristisko Ja  -
pānu. Uzdrošinos atgādināt, ka 
pirms 70 gadiem Ķīnas komūnisti, 
kas tagad atrodas pie varas, kaŗo -
ja galvenokārt pret starptautiski 
atzīto Ķīnas Republikas valdību, 
ko vadīja Čangkaišeks, nekā pret 
militāristisko Japānu.

Ik pa laikam uzvirmo runas 
par valdības krišanu rudenī, 
un par vienu no iemesliem 
tiek minēta budžeta pieņem -
šana un arī tas, ka dažs labs 
polītiķis vēlētos sev citu ama -
tu. Nacionā lās apvienības (NA) 
līderis Raivis Dzintars nupat in -
 tervijā paudis, ka koalicijas sta-
bilitāte nav atka rīga tikai no 
idejām, bet arī no at    sevišķu po -
lītisko spēku vai polī ti  ķu varas-
kāres vai varas ambī  ci   jām: “Ir 
ļoti grūti kaut ko progno z ēt par 
to, kuŗā brīdī kādam va   raskāre 
var kļūt lielāka par valsts inte-
resēm, partijas interesēm vai 
prāgmatisku polītisko darbību. 
Tas var notikt drīz vai ne tik 
drīz.” Dzintars uzskata, ka val -
dība ne   kritīs nākamā gada 
valsts budžeta dēļ, jo iemesls 
var tikt izmantots kā iegansts, 
bet,  pēc viņa domām,  valdību 
var apdraudēt tikai atse višķu 
polītiķu varaskāre.

Protams, koaliciju šūpo arī    
bēg ļu jautājums, un katra par -
tija cenšas iegūt sev “lielāku 
punktu skaitu”, tomēr, runājot 
par to, kas var gāzt valdību un 
kas īsti šūpo mūsu valsti, iz -
skatās, ka tā ir ne tikai pieminē-
tā varaskāre, bet arī augstprā-
tība. Spilgts piemērs, ma  nuprāt, 
ir nesenais starpgadījums ar 
Saeimas deputāti un Vienotības 
līderi Solvitu Āboltiņu pen sio-

Augstprātība
nā ru piketa laikā pie Saeimas. 
Latvi jas Pensionāru federācija 
(LPF) bija sarīkojusi piketu par 
lielāku pensiju indeksāciju jau 
šoruden, piketētājus uzrunāja 
gan Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece (NA), gan Saeimas 
Sociālo un darba lie  tu komisi -
jas priekšsēde Aija Bar ča (ZZS), 
bet plašu sašutumu izraisī ja 
garāmejošās Solvitas Ābol  tiņas 
rīcība, kuŗa skaļi ūjināja, tā 
ironis  ki, gribētos pat teikt – ņir-
 dzīgi, rea ģējot uz pensionāru 
skaļajām balsīm. Kāds notiku -
šo bija uzfil mējis un ievietojis 
sociālajos tīk los, ziņās to rādīja 
arī vairākas te   levīzijas, un tas 
sabiedrībā izraisīja sašutuma 
vētru. Vispirms gan par  tijas 
vār dā atvainojās Vienotības de -
putāte Ilze Viņķele, un tikai lai-
ciņu vēlāk arī Āboltiņa atvai   -
no jās pensionāriem par savu 
uzve  dību. Jāteic, ka Solvita Ābol-
  tiņa arī agrāk ne reizi vien ar 
savu attieksmi ir demonstrē -
jusi nicinājumu par “vienkāršo 
cilvēku” nesapratni vai dusmas 
par uzdrīkstēšanos viņai uzdot 
jautājumus, kuŗi nav ērti. Jau 
labu laiku izskatās, ka Vie notība 
devusies pa to pašu ne    bū tības 
ceļu, kuŗu savulaik nogāja Lat-
vijas ceļš un Tautas partija. Par-
 tijas, kas savulaik darījušas val -
s tij un cilvēkiem vajadzīgus dar-
bus, ar laiku vairs nejuta, kas 

notiek ar cilvēkiem un valsti, 
viņu augst prā tība un atsveši -
nātība auga no dienas dienā, 
līdz vēlētāji tām patei ca skaid -
ru “Nē!”. Tagad to pašu ceļu iet 
Vienotība, un brīžiem šķiet, ka 
tās polītiķi dzīvo pavisam citā 
pasaulē ar pavisam citiem li  -
kum iem. Dažas dienas pēc ne  -
jau kā atgadījuma pie Saeimas 
bažas par partijas nākotni in -
tervijā Latvijas Televīzijai pau-
da arī no Vienotības ievēlētā Ei   -
ro parlamenta deputāte Sandra 
Kal  niete, sakot, ka lielāko varas 
partiju Vienotība var pie   mek  lēt 
Tautas partijas liktenis, jo sa -
vulaik populārās, bet tagad lik -
vidētās Tautas partijas beigu sā -
 kums bija savu vēlētāju uzticī-
bas zaudēšana. Tagad līdzīgi no -
  tiek ar Vienotību – partija “zau-
 dē kontaktu ar savu vēlētāju,” 
viņa sacīja. Kalniete pauda, ka 
Vienotība ir liberāla partija, 
taču šo liberālo virzienu pār -
stāv tikai astoņi Vie  notības Sa  -
eimas frakcijas deputāti. Partija 
sliecas vairāk atbalstīt kon  ser-
vatīvās idejas, ko jau pārstāv 
koalicijas partneŗi – Zaļo un 
Zem   nieku savienība (ZZS) un 
Nacio  nālā apvienība (NA). Ei  -
ropar   la menta deputāte sacīja 
arī, ka Vie notībai un tās līderei 
Solvitai Ābol tiņai vairāk būtu 
jādomā par pēctecību – jaunām 
sejām polīti kā un polītiķu 

paaudžu maiņu. Kalnietes sa  -
cītajam var piekrist, turklāt, 
šķiet, ne pati Āboltiņa, ne viņas 
atbalstītāji partijā nejūt, ka ar 
saviem izteikumiem un rīcību 
strauji tuvina partijas galu.

Tomēr nav tā, ka Vienotība ir 
vienīgā partija, kuŗas polītiķiem 
var pārmest lepnības un augst   -
prā tības garu. Ne mazāk dīvai -
ni dažā dos jautājumos izturas 
un rīkojas jau minētie zaļzem-
nieki saistībā ar pensijām. Kā 
zināms, Latvijas Pensionāru fe  -
derācija ir savākusi vairāk ne -
kā 70 tūkstošus parakstu par 
lielāku pensiju in   dek sāciju jau 
šoruden, bet šogad radikālas 
izmaiņas pensiju iz mak sās nav 
iespējamas un indek sācija ru  -
denī notiks pēc plāna knapā 
budžeta dēļ. Pensionāri vē  las 
palielinātu pensiju indeksā ciju 
un valsts veselības apdrošinā-
šanas sistēmas izveidi senio -
riem. Savukārt Saeimas Sociālo 
un dar ba lietu komisijas priekš-
 sēde Aija Barča uzskata, ka va -
rētu būt “ļoti nopietna runa” 
par lielāku indek sāciju 2016. 
gadā. Barča uzskata, ka pensiju 
indeksācijā diezin vai visiem 
pensionāriem būtu pie mē ro -
jams dubultais algas indekss. 
Tāpat esot jādomā, kā papil -  
dus atbalstīt cilvēkus, kuŗiem       
ir  liels darba stāžs. Tātad par to 
varētu lemt tikai nākamgad, jo 

šogad nau das tam nav. Tiesa 
gan, lab  klā jības ministrs un 
Barčas partijas biedrs (abi ir no 
zaļzemniekiem) Uldis Augulis 
un viņa vadītā mi  nistrija jūnijā 
bija sagatavojusi izskatīšanai 
valdībā grozījumus pensiju li  -
kumā, paredzot ne tikai krīzes 
laika pensiju pārrēķināša nu,   
bet arī izmaiņas indeksācijas 
kār  tībā. Valdība abus priekšli-
ku mus noraidīja, bet Pensiju li -
kums attiecībā uz indeksāciju 
nav gro zīts, tātad oktobrī notiks 
parastā pensiju indeksācija. Ar 
vārdu sakot, kaut kas notiks 
gan, bet ne šogad.

Mulsina divas lietas. Pirmā ir 
ministra Auguļa, manuprāt, po -
pu listiskā nostāja – zinot, ka 
šo   gad nekas nevar mainīties,      
jo budžets to neļauj, ministrs 
skaļi un skaisti runā par to, ka 
nevajadzēja sadalīt atsevišķos 
jautājumos ministrijas ierosi-
nāto pensiju indeksāciju un 
krizes laikā piešķirto pensiju 
pārrēķināšanu. Vēl šogad maijā 
Au  gulis runāja par netaisnību  
pret pensionāriem: “Joprojām ne     -
atbalstu likumprojekta sa  da lī-
ša  nu, jo tajā iekļautie pasā kumi, 
no polītikas attīstības vie  dokļa, 
ir vien  līdz svarīgi un novērstu 
gan krīzes radītās sekas, gan 
mazinātu nabadzību un uzla  bo-
tu pensio nā ru dzīves kvalitāti. 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Nupat aizgājušajā vasarā uz brīv-
dienu namiņu pie Sasmakas ezera 
biju paņēmis līdzi divus Jāņa 
Sudrabkalna dzejoļu krājumiņus. 
Savā laikā kā solīds un discipli -
nēts trimdinieks “padomju ideo -
loģijai pakalpīgo un uzticamo 
censoni” Sudrabkalnu biju igno -
rējis, bet tagad šķita, ka gadsimta 
ceturksni pēc padomju sistēmas 
sabrukuma un četrdesmit gadus 
pēc šī dzejnieka nāves nebūs vairs 
par apgrēcību iepazīt vismaz viņa 
jaunības laika sacerējumus.

Nonācis pie rindām
Kā Beatriči minot mirdza Dants,
Tā Tavā gaismā spirgst un skan 
mans pants, 

sadugu aiz īgnuma. Lai kā arī būtu 
ar vārda mirdzēja saīsināša nu 
ritma prasību dēļ uz mirdza, vai 
varēja par labu dzejnieku uz  -
skatītajam Sudrabkalnam piedot – 
šoreiz atskaņas labad – italiešu 
klasiķa Dantes Aligjēri pārdē  vē-
šanu par “Dants”? Sāku prātot:     

Aizrautība
Astrida B. Stahnke, Aspazija’s Prose, Astrīdas Stahnkes angļu valodā  tulkoti un 

ar paskaidrojumiem  papildināti Aspazijas autobiografijas fragmenti, kā arī Aspazijas 
liriskās prozas izlase, izdevusi Jūrmalas  Mākslas un kultūras biedrība 2015.g., 272 lpp.  

ja dzejolis sacerēts 1923. gadā, var -
būt Dantes vārda latviskā rakstība 
nemaz vēl nebija stabilizējusies? 
Zentas Mauriņas grāmatas Dante 
tagadnes cilvēka skatījumā pir-
mais izdevums taču iznāca tikai 
1937. gadā! Ielasījies Sudrabkal -
nā dziļāk, atskārtu, ka viņā mājo -
ja māžotājies daba un ka lasītāja 
pārsteigšana ar neparastām atska-
ņām (teātrs – neātrs, dums para -
dums) bija viņa speciālitāte: dulna 
efekta labad viņš gramatiķus un 
ortografus bija gatavs pat nepa -
ma nīt. Mans pirmais iespaids par 
Sudrabkalnu bija izrādījies pa  ga-
lam greizs.

  Arī pirmie iespaidi par Astrī-
das Stahnkes jaunāko publikāciju 
varētu būt neprecīzi un mulsināt. 
Vispirms jau Aspazijas proza. Vai 
daudzi mūsdienu latvieši ir lasī -
juši mūsu pašu valodā kādu Aspa-
zijas prozas darbu? Ja daudzu tādu 
nav, kāpēc censties Aspazijas pro-
zu uztiept caur angļu valodu cit-
tautu lasītājam? Pazīstam taču 
Aspaziju pirmām kārtām kā dzej  -
nieci un drāmatiķi. Mulsināt var 
termins “liriskā proza”, tātad pro  -
za ar dzejas iezīmēm vai pat dzeja 
prozā? Reiz Austrālijā dzīvojušais 
vieglu pantu kalējs Kārlis Kāre, 
īstajā uzvārdā Reintāls, sikšņoja: 

Kaut ar pietvīkušu seju
Mēģiniet to saukt par dzeju,
Tomēr, kas ir dzeja prozā.
Paliks tikai dzeja prozā! 
(Krājumā Kukabarra, Salas ap  -

gāds Sidnejā, 1971. g., 91. lpp.)
Vai uzskatīt lirisku prozu jeb 

dzeju prozā par tādu pašu cita, jau 
tāla laikmeta parādību kā, teik - 
s im, melodeklamāciju, kas ir kaut       
kur vidū starp mūzikas un dze  jas 
priek šā nesumu? Weder Fisch 

noch Fleisch, teiktu vācietis; ne šis, 
ne tas, viņam piebalsotu latvis. 
  Tāpat kā pirmie kucēni jāslīcina, 
pirmie iespaidi jārevidē. Centieni 
Aspaziju populārizēt latviešu valo-
das nepratēju, bet angļu valodas 
pratēju vidū uzskatāmi par Astrī-
das Stahnkes sev pašuzliktu turpat 
vai mūža uzdevumu. Par lugu 
Sidraba šķidrauts viņa 1977. gadā 
Dienvidilinoisas universitātē ie  -
sniegusi maģistra darbu, bet pēc 
tam par tematiem, kas saistīti ar 
Aspaziju, publicējusi trīs grāma -
tas un vairākus rakstus zinātnis-
kos žurnālos. Jaunākā – jeb trešā – 
grāmata tālab vērtējama mazāk 
pati par sevi, bet vairāk kopsakarā 
ar visu agrāk sarakstīto. Savā ziņā 
šo jaunāko pat varētu uzlūkot par 
postskriptu visam līdz šim pa -
veiktajam. Tiesa gan, ka, uz visu 
kopumā raugoties, maz uzmanī-
bas veltīts Aspazijas dzejai, tās 
tul  košanai un apcerēšanai, bet te 
iemesls būs meklējams grūtībās 
dzeju pārcelt no vienas valodas 
ci   tā. Dažas šādas grūtības krasi 
pa  rādās šai trešajā grāmatā. Mē -
ness starus stīgo dzelmē dzidrajā 
at dzejots kā The moon tunes its 
strings in deep waters, burtiski – 
Mēness uzskaņo savas stīgas dziļos 
ūdeņos. Dievzemīte tulkota vār - 
d  iem God’s beloved little country, 
burtiski – Dieva iemīļotā mazā ze -
 me. Te nepavisam negribas pār -
mest Atrīdai Stahnkei, kas darī-
jusi, ko varējusi. Drīzāk gribas 
no  žņaugt angļu valodu, kas sava 
rakstura dēļ iznīcina daiļāko, ko 
izcila dzejniece mūsu pašu mēlē 
pratusi pateikt.

Ko sacīt par Aspazijas “lirisko 
prozu”? Jā, tā ir senāku laiku gara 
apdvesta, un to droši vien nelasīs 

“parastais” lasītājs, kas mūsu at  -
dvēseļotajā laikmetā nesaprastu 
dziļās alkas pēc patiesības un    
skaistuma, kas izstrāvo no Sokra -
ta un  bakchantes  divsarunas (95. – 
107. lpp,). Šos sacerējumus lasīs 
li   terātūrzinātnieki, pētnieki, aistēti, 
mazāk ierastas lasāmvielas mek-
lētāji, īpaši tādi, kas vēlēsies As  pa-
ziju salīdzināt ar viņas laikmeta 
literāriem strāvojumiem citur 
pasaulē. 

Ārzemniekiem diemžēl paslī   -
dēs garām daža kontekstuāla de -
taļa, kas varētu fascinēt latviešu 
lasītāju. Sacerējumā Atēna pār-
mē rīgi jūtīgais, šīs pasaules dzīvei 
nepiemērotais Indris ir ne vien 
Po   ruka Cibiņa līdzinieks Kaujā 
pie Knipskas, bet dabū arī tādu 
pašu galu salā un sniegā kā Cibiņš. 
Po  ruka stāsts pirmpublicēts 1897.
ga   dā, bet Aspazijas darbs – 1902. 
ga   dā. Vai paticami, ka Aspazija 
Po   ruka stāstu nebūtu pazinusi? 
Jeb vai tematu aizņemšanās rakst-
niekam  no rakstnieka viņos lai-
kos bija akceptējama, ja vien ap  -
dare atšķīrās? Poruka stāsts ie  -
kļaujas reālistiskajā tradicijā. Ka -
mēr Aspazijas darbs ir – nu labi, 
dzejisks. 

Lasām Stahnkes ievadā, ka jau-
nībā Aspazija tikusi mudināta 
rakstīt arī prozu, tomēr tā viņai 
nepadevusies tik dabiski kā dzeja 
(14.). Šī apgalvojuma patiesīgumu 
skaisti demonstrē gaŗākais sace-
rējums visā grāmatā, novele Sau -
lespuķe. Darbs sākas un beidzas 
ar dzelzceļa katastrofu, kas dzi-
mušam stāstniekam taču būtu 
gards kumoss, ko paviļāt ilgāk.  
Bet paskatieties, cik ātri Aspazija 
traģiskajiem notikumiem pārslīd 
pāri, kaut tie ir nāves un iznīcī - 

bas nesēji! Aspaziju saista liriski 
traktētie notikumi starp abām ne -
laimēm, te viņa var izvērsties pa 
īstam. 

Jāpievienojas vienam no grā  -
matas ieteicējiem uz tās aizmu  gu-
rējā vāka, emeritētajam profeso - 
  r am Rolfam Ekmanim, kas uzslavē 
Astrīdu Stahnki par viņas labo 
valodas, precīzāk – “vārdu” izjūtu. 
Protams, kašķīgs kritiķis allaž 
atradīs pa vietai, uz ko aizrādīt. Ja 
Aspazijas jaunībā lietoto parak -
stu Kalnu Elza vispār vaja  dzē -       
ja tulkot, tad taču labāk uz Elza 
Hill, nevis Elza from the moun-
tains.(39.) Avīze Dienas Lapa, ma -
  nuprāt, labāk tulkojama kā Daily 
Paper vai Daily News –sheet, nevis 
kā Daily Page, jo page taču ir lap-
puse. (42.,57.) Jāpasmaida par retu 
vietu, kur autore un tulko -               
tāja “uzdevusi” panākt kaut kā 
latviska precīzu pārcēlumu angļu 
mēlē: saimnieču un zelteņu ka  -
lendārs (cik daiļi!) vienkārši no  -
saukts par gada grāmatu sievie-
tēm. (85.) Nelaimīga grāmatas iz  -
skaņā ir Aspazijas “national – so  -
cia listic ideas” piesaukšana: dažam 
paviršākam grāmatas pāršķirs tī -
tājam var sagribēties Aspazijā sa  -
skatīt nacionālsociālisti jeb nacisti. 

Nekur nav trāpījies pareizi uz  -
rakstīt Pēteŗa un Doras Stučku 
uzvārdu: iznācis vai nu Štucka 
(57., 73. u.c.) vai Štučka (270.)

Visu cieņu Astrīdai Stahnkei! 
Kaut viņa ļāvusi sevi latviešu un 
amerikāņu aprindās manīt arī ar 
rakstiem par citiem tematiem, 
viņas aizrautība tieši ar Aspaziju ir 
apsveicama un apbrīnojama. Jā, 
nupat aplūkotā grāmata arī at -   
klāj, kā šī interese par Aspaziju 
radusies un veidojusies. 

Tā varētu saukties romantisma 
laika novele vai romāns, tomēr 
ar tik senu laiku notikumam      
nav nekāda sakara. Ar nedaudz 
jau nā ku gan ir – Jelgavas Svētās 
Trīs  vienības baznīcā reiz tika 
kristīts vēlākais mākslinieks Mā  -
ris Platais. No iespaidīgās baz -
nīcas palicis tikai tornis, kuŗā 
pa   šā augšā zem stikla piramīdas 
iekārtota neliela izstāžu zālīte. 
Tur kopš 21. augusta un visu 
sep  tembri skatāma iepriekš  mi-
nētā jelgavnieka darbu izstāde, 
kam dots tāds pats nosaukums 
kā rakstam.

Māris Platais ir dzelzceļa loko-
motīves vadītāja dēls. Šis arods 
tēvu un ģimeni paglāba gan 
krievu, gan vācu laikā – kādam 
kravas taču jāpārvadā, lai cik 
varai viņš nebūtu tīkams. Zi  nā-
dams, kāds liktenis viņu sagai -
da, ja paliks dzimtajā Jelgavā, 
Plato ģimene 1944. gada oktobrī, 
pārvarot visus šķēršļus, devās uz 
Rietumiem, pieredzēja Berlīnes 
bombardēšanu un apmetās   
“ma  zajā Latvijā” Eslingenā.

1949. gadā Platie ieceļoja Bos -
tonā. Peldot pāri milzīgajam 

Atgriešanās Trīsvienības baznīcā
okeā  nam, pusaugu Māris īsināja 
dienu, vienmuļību zīmējot. Reiz 
pie viņa pienācis solīdi ģērbies 
kungs žaketē un kaklasaitē, brīdi 
noskatījies zēna zīmējumā un tik 
vien noteicis:

“Strādā vien tālāk.”
Vēlāk tēvs painteresējās:
“Vai tu zini, dēls, kas tas bija? 

Tas bija Sigismunds Vidbergs.”
Puisēns mulsumā sastinga. Vid-

 bergs bija pats slavenākais zīmē -
tājs, kuŗa līnijas bija apbrīnojis.

Zīmēt viņam patika un pa  de -
vās. Māris saņēma pat stipendi-
ju, lai papildus mācītos zīmēša -
nu Bostonas Mākslas mūzeja 
Mākslas skolā.

Pieaudzis un sakrājis naudu 
stu  dijām, Māris turpināja mācī-
bas šai skolā. Pēc beigšanas strā -
dāja Bostonas firmā “Dennison 
Manufacturing Company” par 
reklāmas mākslinieku, darinot 
ilustrācijas, preču iesaiņojumu 
un cita veida dizainu. Paralēli 
Māris strādāja arī par pedago  - 
gu tai pašā Bostonas Mākslas 
mu  zeja Mākslas skolā. 1980. ga -
dā viņš beidza darba gaitas un 
no   dibināja savu privāto zīmēša-

nas studiju, kuŗu vada joprojām.
Mākslinieku piesaista daba. 

Visbiežāk Māra zīmējumos, 
ofor  tos un akrila gleznojumos 
atainoti, tā vien šķiet, cilvēku ne -
 skarti dabas stūrīši ar veciem 
kokiem, kas plaši izpletuši savus 
zarus kā putni spārnus pārli do-
jumos, ar mežu biežņām, kur 
koki dzīvo savu patstāvīgo, no 
cil vēkiem savrupināto dzīvi, ar 
ezeru un upju līčiem, kuŗu kras-

tos piemetušās laivas vai vēžo -
tāji izlikuši murdus. Debesis ir 
zilas, kas atspīd uz ūdens virs-
mas. Cauri lapotnēm un gar ko  -
ku skupsnām laužas saules stari, 
ceļas migla. Ziemā, pavasarī, va -
sarā vai rudenī mainās ainava    
un apgaismojums.

Zīmējumos lapotne vai zaru 
rokas iegravējušās lapā vissīkā-
ka jās detaļās, taču tās pakļaujas 
mākslinieka iecerei – atklāt da -

bas nesatricināmo mieru un 
neatkārtojamību, viņa prieku  
par dzīves pilnasinību. Tā uz 
pasauli skatās mīlētāja acis.

Gleznās, kā autors pats brīnās, 
kaut arī iemūžinājis tuvējo Ame-
rikas apkārtnes un pat Īrijas da -
bu, tomēr krāsās atklājas latvis -
kā krāsu izjūta un pat sentiments. 
Arī latviskā kautrība viņā mājo, 
neraugoties uz garo mūžu, kas 
aiztecējis citā krastā, tik tālu no 
dzimtās zemes, citos ļaudīs, kas 
ar pazemību neizceļas. Kautrība 
bijusi par iemeslu tam, ka viņu 
Latvijā tikpat kā nepazīst. Iecere 
par izstādi dzimtajā Jelgavā ra -
dusies viņam jau sen, bet bija 
vajadzīgs uzaicinājums.

Jelgavas 750 gadu jubilejas 
reizē tas beidzot ir noticis –    
Māris Platais ir atgriezies mājās, 
bet ne tukšām rokām – ar izstā -
di un dāvanu. Visi darbi tiks pār-
 doti, un iegūtā nauda ziedota 
pil sētas trūcīgajiem bērniem. Tā 
ir izšķērdīga dāvana, ko Jelga -     
va – un neesmu dzirdējis par lī -
dzīgu precedentu visā Latvijā – 
saņem pirmo reizi.
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Kādi ir aktuālākie jautājumi, 
kas jārisina Latvijas Tiesīb-
sargam?

Nemainīgi kopš pirmās dienas, 
kad esmu šai amatā: bērnu tie-
sību jautājumi, smagi un gadiem 
nerisināti; cilvēku ar invalidāti, 
ar psīchiskām kaitēm, pensionā-
ru un ieslodzīto problēmas. Visi 
šie jautājumi joprojām risinās  
smagnēji – galvenokārt polītis-
kās nevēlēšanās vai nespējas dēļ. 
Tāpēc manā darbā dažkārt nākas 
izmantot tādas metodes, kas om -
 buda darbā nav tipiskas, pie  mē -
r am, ar masu plašsaziņas līdzek - 
ļu starpniecību diezgan agresīvā 
vei  dā, informējot sabiedrību, iz -
darīt spiedienu uz polītiķiem. 
Lai gan jāatzīst, ka, piemēram, 
bērnu tiesību jomā salīdzināju-
mā ar citām valstīm situācija     
ne   maz nav tik slikta, taču tas ir 
vājš mierinājums bērniem, kas 
joprojām aug bērnu namos. Tā -
du Latvijā ir 1390. Gan no LR 
Satversmes, gan bērnu tiesību 
likumdošanas un starptautisko 
konvenciju viedokļa tas ir pats 
galējais līdzeklis. Tā ir traģiska 
ietekme uz bērnu, un lai gan  de -
 mografiskā situācija valstī ir kri-
tiska, mēs atļaujamies izšķērdēt  
šo resursu un piedalāmies bēr -
nu likteņu laušanā. Tāda ir īste-
nība. 

Otrs – veselības aprūpe, kva li-
tāte un pieejamība kā bērniem, 
tā pieaugušajiem. Kad 2014. ga -
dā tika apspriesta valsts Veselī-
bas aprūpes financēšanas kon -
cep  cija, Tiesībsarga institūcijas 
vēsturē pirmo reizi nācās pub  -
liski paziņot, ka veselības mi  nis - 
t re melo. Proti, ministre jauno 
koncepciju argumentēja ar to,     
ka tā saskaņota ar ANO augstā-
ko komisāri cilvēktiesību jautā-
ju   mos,  bet  izrādījās, ka tā nav 
taisnība. (Tiesībsargs redakcijas 
rīcībā nodeva attiecīgo doku men-
 tu kopijas. – L. K. )  Mums ir rak-
s     tisks apliecinājums, ka ne  kāda 
apstiprinājuma nav bijis, vēl vai -
rāk – Pasaules Veselības organi-
zācija bija kritiski izteikusies par 
atsevišķu iedzīvotāju grupu  iz  -
slēgšanu no valsts garantētās ve -
selības aprūpes sistēmas. Kon-
cep cija paredzēja, ka veselības 
aprūpi pilnībā saņems nodokļu 
maksātāji, taču netika paredzēts, 
ko iesāks tie, kam nav rēgulāru 
ienākumu vai tie ir niecīgi mazi? 
Arī rindas pie speciālistiem ne  -
mazinātos, turklāt saglabātos tā 
sauktā kvotu sistēma. Proti, ja 
izbeidzies valsts apmaksātā  pa -
kalpojuma resurss, var iznākt      
tā, ka mēs abi, būdami nodokļu 
maksātāji, atnākam pie speciā-
lista, bet līdz ar jums beidzas šī 
“kvota” un es palieku “aiz strīpas”. 
Tēlaini izsakoties, pakalpojums 
neatbilst cilvēku vajadzībām, bet 
tiek noteikts “pēc vidējās tempe-
rātūras slimnīcā”.

Latvijas Ārstu biedrība, ko 
ministrei bija sākumā izdevies 
pārliecināt, pēc rūpīgas iepa  zī-
šanās mainīja domas, kā arī li -
kuma projekts pēc pirmā lasī  ju-
ma Saeimā tika apturēts. Galu 
galā likumā ir jābūt skaidri 
definētam, kas ir valsts garantē-

Par liekulību, bēgļiem un to, 
cik tiesiski korrekta ir Latvijas valsts

LR Tiesībsargs Juris Jansons intervijā Ligitai Kovtunai

tais minimums veselības aprū -
pē, turklāt izpratnei par to, kāds 
minimums valstij jānodrošina, 
un tam  jāsaskan ar ANO tiesību 
normām. Īsi sakot – valstij ir jā  -
no drošina labs savu pavalstnieku 
fiziskās un garīgās veselības 
līmenis. 

Vai jums ir labas cerības at  -
tiecībā uz tagadējo veselības 
ministru Gunti Belēviču?

 Bez  pamatīgām reformām     
un kollēgu profesionālā atbalsta 
viņš viens nebūs cīnītājs, lai cik 
labi izprastu sistēmu.

Vai šai fonā varam ticēt valsts 
varas pārstāvjiem šobrīd tik 
aktuālajā bēgļu uzņemšanas 
jautājumā?

 Ar lielām bažām raugos uz šo 
jautājumu, pirmām kārtām, re -
dzot, kā tas īsti tiks darīts. Briselē 
kaut ko nolemj, Latvija saņem 
kādus uzdevumus, bet sabiedrī-
bai netiek skaidrots. Vēl vairāk – 
tiek stāstītas juceklīgas lietas par 
uzņemšanas termiņiem, par to, 
ka mēs paši varēsim braukt vi -
ņus izraudzīties – kas tas vispār 
ir, kāds “vergu tirgus”?!

Kāds asprātis teica, ka šim 
uzdevumam vislabāk sūtīt mei-
tas precību gados, jebšu Latvijā 
grūti ar labiem vīriem...

 Kā katrā jokā, sava loģika jau 
te ir. Taču nevajag arī “uzpūst” 
sensāciju – Latvijas robežu vai ik 
nedēļu šķērso kāds desmits cil-
vēku, kas tiek ievietoti aizturēto 
personu centros, kur viņi saņem 
minimālo aprūpi, kamēr tiek 
noteikts viņu statuss – patvēru-
ma meklētājs vai bēglis. Polīti  - 
ķ iem ir jābūt atklātiem un patie-
siem, skaidrojot situāciju sabied-
rībai. Tad arī var cerēt, ka sabied-
rība izturēsies ar izpratni – kas 
jādara, tas jādara. Un nevajag 
apzināti jaukt prātus, salīdzinot 
ar situāciju Otrā pasaules kaŗa 
laikā un pēc tam! Situācija ir pil-
nīgi atšķirīga pirmām kārtām  
tāpēc, ka tolaik bēgļi bija no vie-
nas kultūrtelpas. Tagad sastopas 
divas dažādas civīlizācijas – Rie -
tumu un Austrumu –  ar dažādām 
tradicijām, vērtību sistēmu utt. 
Esmu runājis par referendu mu, 
man atbildēja – likumdošanas 
ak   tos tas nav paredzēts. Nu tad 
varbūt jāparedz! Lai iegūtu sa  -
biedrības viedokli ar lemšanas 
iespēju. Valsts budžetu taču va  -
ram pieņemt vienā naktī... Kādas 
problēmas pieņemt īpašu liku-
mu? Piemēram, Šveicē rīko re -
ferendumu par smēķēšanas  at  -
ļauju publiskās vietās. Tāda ir 
demokratija, kādu sabiedrība ir 
pelnījusi. Pelnījusi vismaz pie  da-
līties ar viedokli. Par valstij būtis-
k  iem jautājumiem ir jāprasa man-
dāts jeb pilnvarojums no tautas. 
Tikai tad polītiķi var rīkoties. 

Bažas rada arī integrācijas 
programmas nevarība Latvijas 
valstī. Ja atmināmies, Pakistā-
nas bēgļu atvases skolojās krie-
vu skolās.

Neticu, ka mēs varam būt tie 
pionieri integrācijas jomā, ja      

jau Vācijai un Francijai tas nav 
izdevies. Un no Briseles tikai  pie-
nāk tādi argumenti, lai mums 
nebūtu izvēles, lai “ar sakumpu-
šu muguriņu” tos pieņemtu. Kur 
ir iespēja mums pašiem izlemt?! 

Vai par palikšanu savā amatā 
nemaz neraizējaties, tā runā-
dams?

Ja raizētos, tad nevarētu ik 
dienu kvalitātīvi darīt savu 
darbu.

Izskanējis vēl kāds “oriģi  -
nāls” priekšlikums – uzņemt 

bēgļus audžuģimenēs. Un to 
proponē gan augstā ierēdne 
Ilze Pētersone-Godmane, kuŗai 
uzticēts izveidot bēgļu uzņem-
šanas mechanismu, gan viņai 
pievienojies Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdis Ojārs Kal-
niņš, nedēļrakstam Ir sakot: “... 
tā nebūt nav slikta doma.” 

Tas neiztur nekādu kritiku!   
Jau iepriekš minēju, ka Latvijas 
bērnunamos joprojām mīt 1390 
bērnu, un valstī nepietiek resur -
su – ne financiālo, ne cilvēcisko, 
lai viņiem  atrastu ģimenes. Bet 

nu būsim gatavi pieņemt pie au-
gušus cilvēkus no citas kultūras, 
ar citām tradicijām?! Varbūt lai 
šie cilvēki, kas ideju izteikuši un 
akceptējuši, rāda priekšzīmi un 
bēgļus  uzņem savā ģimenē... 

Kā veicas Tiesībsarga biroja 
sadarbība ar valsts “integrāci-
jas šūpuli” – Kultūras ministriju?

 Teikšu tā – sadarbība ir pozi-
tīvi neitrāla. 

UZZIŅAI. 
Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā 
tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu 
labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas 
vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju 
un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību 
polītiskām partijām. 
Par pirmo tiesībsargu 2007. gadā LR Saeima ievēlēja Romānu Apsīti. Kopš 
2011. gada šai amatā ir Juris Jansons. Citās valstīs tiesībsargu sauc par 
ombudu. Igaunijā – par Tieslietu kancleru, Lietuvā – par Seima kontrolieri.

(Turpinājums 15. lpp.)
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PĒTERIS
AIGARS 

(Turpinājums sekos)

ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

Lēdija atkal piecēlās, piegāja 
pie rakstāmgalda, sajauca tur 
noliktos papīrus, aizsmēķēja un 
atlaidās atzveltnē par jaunu.

“To vakaru mēģināju izteikt 
dzejā, izteikt tēlojumos, bet īs  te-
nība bija iegūlusies dvēselē pārāk 
dziļi. Nebija vārdu, kas attēlotu tā 
vakara izjūtas, mēnesnīcas bur  -
vību un pirmā skūpsta skurbu-
mu. Vārdi likās kā pelēki zvirbuļi, 
bet vajadzēja notvert ugunsput-
nu. Tikai tad vakars atvizētu va -
ravīksnes krāšņumā.

Taču pasaulei drīz vien laidās 
pāri tērauda putni, sējot uguni. 
Bija 1939. gads. Gordonu mobi-
lizēja. Viņu nozīmēja zemūdeņu 
štābā. Karam sākoties, visas britu 
sabiedrības dāmas centās iestā-
ties izpalīdžu dienestā. Mani pie-
 ņēma par sakaru izpalīdzi flotes 
ministrijā. Tā diendienā varēju 
tikties ar kapteini Kesviku. Īs -
tenībā abi bijām tik ļoti aizņemti 
ar sevi, ka nemaz nejutām kaŗu, 
neizbaudījām Francijas bojāejas 
traģēdiju. Atmodāmies tikai tad, 
kad Gordons Kesviks saņēma 
pavēli pārņemt vienu no tāl -
braucējām zemūdenēm.

Pirms Gordona aizbraukšanas 
jūrā mēs salaulājāmies...

Paliku agrākajā darbā, bet die-
nas aizņēma ilgas pēc Gordona. 
Gaidīju vēstules, bet tās dažkārt 
nepienāca mēnešiem. Nedrīk  - 
s tēja pat runāt, kur Gordons at  -
rodas. Vecie sirmie virsnieki, kas 
saimniekoja štābā, parasti mani 
mierināja – nekas ļauns nav no -
ticis. Kad kapteinis Kesviks būs 
veicis savu pienākumu, viņš at -
kal ieradīsies ostā. Taču, cik vieg-
li bija dot padomu – paciesties 
un gaidīt, tikpat grūti nācās gai-
dīt. Gaidīju, sagaidīju, sekoja da -
žas saulgoža dienas, īsi laimīgi 
klusuma brīži lielajā nelaimju 
viesulī, kas plosīja pasauli. Tad 
atkal Gordonam vajadzēja atva-
dīties.

Gordonu izvadot, iemācījos 
raudāt. Līdz tam likās dīvaini, ka 
var otra cilvēka dēļ raudāt. Man 
šķita, ka tikai gļēvas dvēseles 
raud. Bet, kad Gordons sniedza 
atvadskūpstu, vairs nevarēju val-
dīt asaras. Biju kļuvusi tāda pati 
kā visas sievietes, kuras mīlēja un 
cieta un bija norūpējušās par 
savu tuvinieku likteni.”

Lēdija uz brīdi apklusa un 
raudzījās grīdā. Tad dobjākā bal-
sī turpināja: “Īsi pirms invāzijas 
Normandijā kapteiņa Kesvika 
vadītā zemūdene vairs neat grie - 
z ās no brauciena gar Francijas 
piekrasti. Gordona Kesvika un 
viņa karabiedru kaps kļuva Bis -
kajas jūras līcis. Gordona nāvi 
pārdzīvoju dziļi un sāpīgi, īste -
nībā viņš bija pirmais vīrietis, 
kuru patiesi mīlēju. Tas bija cil-
vēks, kura dēļ varētu doties nāvē, 
bet tagad nāve bija paņēmusi vi  -
ņu pašu. Kara beigās un uzvaras 
gavilēs nostaigāju sērās. Vēl ne -
kad nebiju jutusies pasaulē tik 
vientuļa. Vientulības bēdu māk-

ta, sāku atkal rakstīt dzejoļus. Tie 
iznāca tik dziļdomīgi un gatavi, 
ka tos lielākie Londonas mē  neš -
raksti bez kavēšanās iespieda. 
Centos minēt mīlestības un nā  -
ves noslēpumus. Tie bija sen seni 
temati, bet izjūtu svaigums tiem 
uzspieda vienreizējuma zīmogu. 
Man sāka vērties durvis ne vien 
uz bohēmiešu, bet īsto literātu 
sabiedrību, britu autoru apvie-
nībā uzņēma par biedri. Nedēļas 
žurnāli meklēja manu adresi un 
deva labi samaksātus literārus pa  -
sūtinājumus. Es taču biju no  pel - 
  n  iem un goda zīmēm vainagota 
jūras virsnieka atraitne, biju iz -
jutusi karu daudz skaudrāk nekā 
daža laba cita literāra dāma. Tas 
redaktoriem patika. Patrīcijas 
Kesvikas vārds parādījās BBC 
raidījumos.

Bet jo vairāk iegrimu darbā un 
jo vairāk apradu ar savu jauno 
stāvokli sabiedrībā, jo izjūtas no -
  trula. Pēc pāris gadiem ar bažām 
atzinu, ka būtībā nekā vairāk nav 
ko teikt, kā tas, kas jau pateikts 
pirmos trijos dzejoļos. Viss pārē-
jais, kas uzrakstīts vēlāk, bija tikai 
pirmo aso jūtu neveikls variē-
jums vai atkārtojums.

Pēdējiem dzejoļiem pietrūka 
klusinātu pustoņu, sīko valdzi-
nošo nianšu. Un jo atklātāka un 
patiesāka centos būt, jo mazāk 
tas interesēja lasītāju. Biju para-
dusi no laika gala rakstīt, ko jūtu, 
bet izjūtas bija trulas, mīlestības 
skumjas izraudātas, nāves noslē-
pums neatminēts. Man trūka lie-
lās meistarības, kas arī pa  rastām 
pārdzīvojumu dzirkstīm piešķir 
pasakainu spožumu.

Lai valdzinātu lasītājus, laik-
rakstu redaktori pamudināja 
raks tīt erotiskus dzejoļus. Bet 
dvēseles kailums ir tikpat apni-
cīgs kā miesas kailums, īstu mī  -
lestību neviens nevar izdomāt, 
tai jānāk kā pavasara plūdiem,   
kā atkusnim neatvairāmi un 
spēji. Cilvēks nevar izraisīt dziļu 
saviļņojumu citos, ja viņā pašā tā 
nav. Bet es vairs nevienu nevarē-
ju iemīlēt. Redzēju cauri katram, 
kas tuvojās ar glaimīgiem vār - 
d iem, ar dāvanām. Tie tīkoja ma -
nu bagātību, bet ne dvēseli. Man 
derdzās šie izputējušie muiž -
nieki, atvaļinātie virsnieki vai 
augstskolu nepabeigušie ierēdņi.

Par maskoti un laika kavēkli 
iegādājos baltu pūdeli. Taču pū   -
delis drīz vien nobeidzās kādas 
neizdibināmas kaites dēļ. Pēc tam 
iegādājos papagaili. Arī gudrais 
putns sāka slimot un nobeidzās. 
Neveiksmes ar dzīvniekiem ma -
ni pilnīgi satrieca. Iestāstīju sev, 
ka esmu nelaimes putns. Man 
nekad nebūs veiksmes ne dzīvē, 
ne mākslā. Esmu nevajadzīga, 
nekam nederīga būtne. Pašap-
ziņa, kas stājās līdz ar pirmām 
sekmēm rakstniecībā, bija mani 
pametusi.

Izstāstīju savu negalu kādai 
vecākai rakstniecei, kura rakstīja 
kriminālstāstus. Kolēga ieteica 
vērsties pie indiešu ārsta, kas 
prak tizēja Harleja ielā. Viņš palī-

dzot grūtsirdībā nonākušām sie-
vietēm ar sevišķām Indijā au  dzē-
tām zālēm. Dr. Prasāds ārstējot 
Londonas labāko aprindu dā - 
m ām gan gara, gan miesas kaites.

Dr. Prasāds bija kalsns, tumšu 
seju vīrietis iesirmiem matiem, 
iekārīgām lūpām, līku ērgļa de -
gunu un melnām caururbjošām 
acīm. Varbūt viņam piemita kā -
das garīgas ietekmēšanas spējas, 
varbūt patiesi viņa rīcībā bija 
kādas noslēpumainas zāles, kas 
spēj atdot jaunību, sekmēt asins-
riņķošanu un atsvaidzināt atmi-
ņu. Prasāda valoda bija lēna, 
laip na. Kustības graciozas kā ba -
letdejotājam, bet skatiens dziļš, 
ietekmējošs.

Dr. Prasādam bija daudz at -
zinēju, bet vēl vairāk nelabvēļu, 
kas doktoru vienkārši dēvēja par 
pūšļotāju. Indijas brīnumdaris 
ieteica iegādāties žurku. Tā dro -
ši vien līdzēšot arī man, kā dau-
dzām sievietēm jau līdzējusi.

Doktors Prasāds to visu stāstī-
ja, piemiedzis acis, ar roku glās -
t ot plecu. Žurka uzlabojot atmi-
ņu, padarot intensīvāku izdomu, 
vispār sekmējot gara un miesas 
vingrumu. Žurkas piegādāja Pra-
 sāda draugs indietis, kas tirgojās 
Portobello tirgū ar Siāmas ka -
ķiem, svētiem pērtiķiem, žurk ām, 
baltām pelītēm, papagaiļiem un 
kanārijputniņiem. Žurka, lūk – 
tur viņa ir, ar visu būri un zelta 
ķēdīti maksāja simtdivdesmit 
mārciņu. Kas ir simtdivdesmit 
mārciņu, salīdzinot ar jaunību? 
Dr. Fausts par otru jaunību pār-
deva velnam dvēseli. Patiesi, sā  -
kumā jutu dīvainu satraukumu, 
kad žurka lodāja pa muguru, 
aizskāra kaklu vai rotaļājās ar 
matiem. Taču brīžam žurka kļu -
va untumaina, grauza būri un 
zelta ķēdīti, skrāpēja mani, un tās 
šaurās tumšās acis bija pilnas 
vārdos nepasakāma mežonīga 
nemiera.

Pamazām tomēr pieradu pie 
žurkas. Vairs nejutu satraukumu, 
kad žurka pārskrēja pār krūtīm 
vai muguru, vai naktī saritinājās 
manā azotē. Īstenībā žurkai ne -
piemita nekāds fluīds, kas kaut 
kādā veidā ietekmētu. Sapnis par 
brīnumdarītāju žurku bija iz  -
sapņots, palika tikai maskote. 
Ārsts nebija melojis, ka šis dzīv-
nieciņš var izgaisināt grūtsirdī-
bu, bet gan tikai tiem, kas šī dzīv-
 nieka brīnumdarītāja spējām tic. 
Man šīs ticības pietrūka...”

Lēdija Patrīcija piecēlās, salika 
rokas aiz pakauša un lūkojās ilgi, 
vaicājot Česlavam, lai izdibinā  -
tu, kādu iespaidu atstājis uz stu-
dentu viņas dzīvesstāsts. Viņa 
seja bija skaidra, nopietna, tikai 
pierē ēnojās dziļas rievas. Liekas, 
ka lēdijas stāsts arī viņā bija uz -
vandījis veselu gūzmu neat bil-
dētu jautājumu...

Česlavs juta, ka lēdija Patrīcija 
gaidīja no viņa kaut vienu vārdu, 
vienu sapratēju skatienu. Ko viņš 
varēja teikt par šo izniekoto dzī -
vi, kas vēl arvien meklēja attais-
nojumu?

“Kādēļ jūs visu to neuzrakstāt? 
Tas ir romāns, aizrautīgs, maz  - 
liet sentimentāls, bet patiesības 
caurstrāvots. Jums noteikti tas 
jāuzraksta, jāpublicē. Atveriet sa -
 vu sirdi publikai tāpat kā man 
šovakar, un jūs būsit laimīga un 
slavena.”

“Vai jūs patiesi domājat, ka 
ma  na dvēsele ir tik bagāta, ka to 
vērts atkailināt? Man nav lielu 
tikumu, ne lielu netikumu. Par 
spīti daudziem notikumiem, ma -
  nā mūžā pārāk maz kontrastu, 
pārāk maz cildenas traģikas...”

“Neviena dvēsele nav tik naba-
ga, lai tai vajadzētu nomaldīties 
un salt vientulībā. Jums tikai jā  -
prot vibrēt ar visām stīgām, jums 
jāieskandina sava dvēsele, lai    
citi varētu to sadzirdēt...” uzsvēra 
Česlavs.

“Vērā liekams padoms...” teica 
Patrīcija skumji. “Īstenībā tas ir 
padoms, ko līdz šim neviens no 
maniem draugiem nav devis. Es 
pilnīgi jums pievienojos, bet dvē-
sele neskan bez mīlestības...”

Pie šiem vārdiem viņa pie -
tvīka un nolaida acis. Viņas    
pirksti ner vozi burzīja cigaretes 
galu...

“Īstenībā ir vēl ļaunāk. Kad mī -
 lu, nerakstu un nespēju rakstīt, 
jo atdodos mīlamajam cilvēkam 
ar miesu un dvēseli. Un tad, kad 
skurbums pagājis, vairs nekā ne -
atceros, kas pieminēšanas vērts. 
Es nepazīstu pusnomodas vai 
pus sapņu, kas tik raksturīgi vi - 
s iem lieliem gariem. Es zinu savu 
spēku un savu nespēku, bet pē -
dējais ir stiprāks par pirmo. Es 
rakstu, bet neesmu nekad bijusi 
rakstniece. Viss bijis aušošanās, 
sevis un citu apmānīšana. Pro-
tams, es neesmu vienīgais šāda 
veida pārpratums pasaulē, taču 
tas mani neattaisno. Lūk, te sā  -
kas mana traģēdija, bet to nav 
vērts aprakstīt, jo lasītājam patīk 
tikai apdāvinātu cilvēku, ne dile-
tantu bojāeja... Tā, mans jaunais 
draugs, ir tikai viens līdzeklis, 
kas var glābt mani no pazudi  - 
nā šanas – kaut kam pieķerties, 
kaisli, bez atmaņas, līdz ārprā-
tam. Es zinu, ka ir aplam gaidīt. 
Vēl aplamāk jums šādas lietas 
atklāt. Jūs varētu būt mans dēls, 
bet es runāju ar jums kā ar bikts-
tēvu, kā ar tuvu, tuvu cilvēku, 
kaut šovakar pirmoreiz jūs sa -
stopu. Piedodiet manu muļķību, 
bet – ko lai es iesāku…”

“Pašam arvien vieglāk iz  vai-
rīties no kļūdām nekā otru no 
tām pasargāt. Kādu padomu 
jums lai dodu? Es neteikšu – iz  -
daliet mantu nabagiem un ejiet 
kopt izlikteņus, kā parasti dara 
jūsu aprindu dāmas, kad tām 
apnikušas pieņemšanas un ceļo-
jumi pa tropiskām zemēm. Ne  -
ņemiet ļaunā, teikšu, ka jums 
ne  pieciešama garīga klimata pār-
maiņa. Jūsu dvēselei nepiecie-
šams svaigs gaiss, lieli vēji, negai-
sa brāzieni. Tas allaž tā notiek ar 
cilvēkiem, kuri kustas zināmā 
noslēgtā lokā, kad viņiem viss 
apnīk, viņi zaudē ticību sev, sa -

vam tuvākam un savam dievam. 
Katram taču ir kāds dievs, kuru 
viņš apgrūtina ar cienīgām vai 
necienīgām lūgšanām. Jums,     
bez šaubām, ir kādreiz bijis savs 
dievs, varbūt to pati nemaz ne -
esat apzinājusies, bet jums bija. 
Tagad jūs esat aizmirsusi savu 
dievu, vai Dievs jūs ir atstājis. 
Cilvēks nekad nejūtas laimīgs,      
ja viņš kaut kam nepieķeras, ja 
viņš nespēj kaut kam kalpot...”

“Ak, Dievs, jūs runājat kā ga  -
rīdznieks,” lēdija pārtrauca Čes -
lavu, “bet jūs nesakāt, ko īsti man 
darīt. Man derdzas šī milzu pil-
sēta, kas smok pati savos dūmos, 
man derdzas šie ļaudis, kas dzīvo 
tikai savai pagātnei, savām vā -
jībām, kuriem augstākais elks ir 
azarts, nepelnīts sudraba grasis. 
Man riebjas draugi, kuri tikai 
tāpēc mani šodien apmeklē un 
iztaujā, lai rīt citā mājā pie cita 
kamīna aprunātu visneķītrā - 
k iem vārdiem. Mēs dzīvojam kā -
 das civilizācijas bojā ejas laik  me-
tā, kad visapkārt mētājas tikai 
morālas drupas un daiļuma krās-
matas. Bet ko gan darīt, kā attais-
not dzīves norieta pēdējos ga -
dus?”

Česlavs pacēla uz viņu līdz ju-
tīgu skatienu un tad lēni teica: 
“Brauciet līdzi... Tikai tas ierauga 
dzīvi, kas raudzījies nāvei acīs.”

“Bet ko es tur darīšu? Esmu 
par vecu, lai kļūtu par karavīru 
mīļāko, kaut arī karavīri palai-
kam nav izvēlīgi. Esmu par vār-
gu, lai pati karotu. Es neprotu  
pat pati sev pagatavot ēdienu ...” 
“Jūs brauksit līdz kā mecenāte, 
kā sanitāre. Nav lielāka goda, kā 
apsiet to brūces, kas cīnījušies 
par brīvību…”

“Jums varbūt ir taisnība.” Lēdija 
nolaida acis un apklusa. “Pro-
tams, jums taisnība. Bet – kā lai 
sapošos divdesmitčetrās stun-
dās? Neesmu uzrakstījusi pat   
testamentu. Kam lai norakstu vi -
su savu mantu, ja gadījumā ar 
mani notiek kaut kas, piemēram, 
ja mani panāk kāda nomaldīju -
s ies drauga vai ienaidnieka lode? 
Taču es vairs nevaru palikt šeit, 
ja zināšu, ka jūs esat tur. Es to 
vien kārši nepārdzīvotu. Jums 
tais  nība. Man jābrauc, man ir kaut 
kam jāpieķeras, par kaut ko jā  -
upurējas. Varbūt ir bērnišķīgi 
ma   nos gados tā runāt, bet ve - 
  c ums nepasargā no muļķībām 
Ak, es jūtos tik nogurusi, ļaujiet 
man piespiest galvu pie jūsu 
pleca, ļaujiet jau no tālienes man 
dzirdēt tās vētras, kuŗām mēs 
do  simies pretim. Ļaujiet, es jums 
noskūpstīšu pieri kā svētajam, 
kas ved mani uz apsolīto zemi.”

Česlavs samulsa. Viņš satvēra 
Patrīcijas izstieptās rokas, sau-
dzīgi glāstīja tās, bet izvairījās, 
kad sieviete ar lūpām tiecās pie-
skarties viņa pierei.

“Es neesmu tik svēts, par kādu 
jūs mani uzskatāt.”

(Turpināts no Nr. 32)
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 To arī varēju manīt Pasaules 
Romu jeb čigānu kongresā, kas 
16. augustā notika Rīgā un kuŗā 
par IRA (International Roman 
Association) prezidentu ievē-
lēja mūsējo – Normundu Rude-
 viču. Kongresam “sveicienus” no 
Kultūras ministrijas bija “at -
nesis” tās parlamentārais sek -
retārs Einārs Cilinskis, kuŗš 
savā uzrunā čigāniem izstāstīja 
viņu vēsturi. Nu, ļoti formāli!

Tas ir paradoksāli – Eiropas  
un pasaules lielāko,  “pārnacio-
nā lo” institūciju līmenī ir mil -
zīgi līdzekļi, skaitāmi miljardos, 
kas paredzēti romu problēmu 
risināšanai – veselības aprūpei, 

nodarbinātībai, izglītībai utt. Arī 
Latvija ir saņēmusi miljonus, 
tikai līdz mūsu valsts čigāniem 
tie nav nonākuši. Tie izplēn starp 
nelielām organizācijām, projek-
tiem, kas sākas un beidzas, sa  vu-
reiz “uzrīkojot” kādu “pasāku mu”, 
piemēram, skolotāju palīgu ap  -
mācīšanu. “Projekts”  beidzās un 
skolotāju palīgu arī vairs nav. 
Kad jāpriecājas par krāšņajām 
čigānu dziesmām un dejām, visi 
priecājamies, bet pētījumi rāda, 
ka negribam, lai vienā klasē ar 
mūsu bērniem mācās čigān-
bērni. Un ierēdņi, kas neko ne  -
sa prot no šīs etniskās vides, tur -
pina rakstīt koncepcijas. Starp 
citu, Tiesībsarga birojā strādā ro -
mu tautības darbiniece Rok  sana 

Par liekulību, bēgļiem un to, 
cik tiesiski korrekta ir Latvijas valsts

Rudeviča, jauna, skolota, spējīga 
speciāliste. 

Vai pie Tiesībsarga bieži vēr -
š  as krievi un citu mazākum tau-
tību pārstāvji – pēc palīdzības 
sakarā ar “diskrimināciju”, 
“apspiešanu” no Latvijas valsts 
un sabiedrības puses, kas taču 
tiek vēstīts pasaulei? 

(Pēc ilgākas pauzes.) Nu gan 
āķīgs jautājums! Jā, par dažu labu 
sociālekonomisku jautājumu 
tiešām ir bijis kāds iesniegums, 
bet par etnisku, par “apspieša -
nu” – kas nu ne, tas ne. Īstenībā 
Latvija ir unikāla valsts – par 
vals ts un pašvaldības līdzekļiem 
te tiek uzturēta bilingvālā izglī tība.

Ja nu kāds piemin vārdu 
“apspiešana”, tad tie ir daži ultra-

kreisie polītisko spēku pārstāvji, 
kuŗus nepārliecina arī mūsu pē  -
tījumi, kur, starp citu, atklājas,    
ka ir pulks skolotāju krievu 
skolās, kas pilnībā nepārvalda 
valsts valodu. Viņi arī “aizmirst” 
par Izglītības likumu ar t. s. pār -
ejas noteikumiem, kas ir visai 
korrekts no cilvēktiesību vie -
dok ļa – valsts rūpējas par to, lai 
jaunieši varētu nokārtot eksā  me-
nus valsts valodā, turpināt izglī -
tību un iekļauties darba tirgū. 
Ideoloģiskās propagandas “meis-
tari” šai jomā turpina strādāt. 

***
PAR UN PRET 

BĒGĻU UZŅEMŠANU

Saeimas Ārlietu komisijas 
priekšsēdis (Vienotība) Ojārs 
Ēriks Kalniņš:

Protams, lai integrācijas pro-
cess būtu veiksmīgs, tam jābūt 
labi pārdomātam, turklāt jāat-
zīst, ka līdz šim Latvijai nav biju-
si pieredze šādu bēgļu uzņemša-
nā. Kopumā līdz šim Latvijā 
bēgļa statuss ir piešķirts aptuveni 
50 cilvēkiem. Vienlaikus jāteic, 
ka 250 cilvēku ieplūšana Latvijā 
divu gadu laikā nav nekas nereāls 
un neradītu lielas problēmas. Ir 
iespējams sagatavoties cilvēku 

uzņemšanai šādā tempā, turklāt 
ar apziņu, ka viņiem šeit jāie-
dzīvojas un jāspēj uzturēties arī 
ilgtermiņā. 

***
Saeimas deputāts (Nacionālā 

apvienība) Edvīns Šnore:

Bēgļu uzņemšana Latvijā, it 
īpaši tādā līmenī, lai viņi varētu 
pretendēt uz mūsu valsts pilso nī-
 bu, manuprāt, ir uztverama vis -
notaļ skeptiski. Mēs tam vienkār-
ši neesam gatavi. Šajā kontekstā 
jāatgādina, ka Latvija savulaik 
jau ir pievienojusies starptautis-
kajai bēgļu konvencijai, kas pa  -
redz, ka valstij, kuŗa uzņem bēg -
ļus, viņus jāspēj asimilēt. Latvijā 
pamatnācija veido 62% no kopējā 
iedzīvotāju daudzuma. Līdz ar  
to rodas loģisks jautājums – ko 
gan mēs šeit spējam asimilēt? 
Šeit nav runa par par kaut kādu 
naidu, rasismu, ksenofobiju vai 
ko tamlīdzīgu. Vienkārši ir jāap -
zinās, cik lielā mērā esam gatavi 
izdarīt to, ko gatavojamies ap -
ņem ties. Apgalvojums, ka spē  jam 
šeit asimilēt kaut vienu bēgli, iz  -
klausās traģikomiski. Turklāt nav 
jau neviena piemēra, kuŗu varētu 
minēt, ka Latvijā ieradies bēglis 
šeit būtu veiksmīgi asimilēts. 

IRA (International Roman Asssociation)   kongresā Rīgā par prezidentu ievēlēja Latvijas čigānu 
sabiedrisko darbinieku, bijušo LR Saeimas deputātu Normundu Rudeviču. No kr.: LR Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu kongresam lasa Roksana Rudeviča, Normunds 
Rudevičs un Viktors Famulsons (Zviedrija, IRA Goda prezidents) kongresa laikā Rīgas domē

(Turpināts no 13. lpp.)

(Turpināts no 11. lpp.)

Turklāt valsts budžeta iespēju 
kontekstā nav ko  rrekti pret  no -
statīt dažādas sa   bied  rības gru-
pas, jo visvairāk naba dzības 
riskam šobrīd ir pakļauti tieši 
pensionāri.”

Protams, pensijas lielākajai 
pen sionāru daļai ir mazas un 
dzīve ir visai skarba. Taču mi -
nistrs un vi  ņa partiju apvienī -
ba nevar ne   zi nāt, ka vajadzīgi 
lielāki budžeta ieņē  mumi, lai 
palielinātu indeksāciju un pār-
rēķinātu krizes laika pen sijas. 
Tajā pašā laikā ministrs ir pret 
minimālās algas palielināša nu 
nākamajā gadā, jo uzņēmēji ne -
varot nodokļos samaksāt vai-
rāk, tādēļ samazināšot oficiālo 
dar ba slodzi, bet likšot strādāt 
vēl vairāk. Varbūt minimālo al -
gu maksātāji tiešām paši lāgā 
nevar galus ar galiem kopā sa -
vilkt, bet būtu vajadzīgi kādi 
pētījumi un aprēķini, lai pār-
liecinātos, ka tas tiešām tā ir un 
ka budžets, palielinot minimā -
lo algu, neko neiegūs. Pašlaik 
izskatās, ka ir jautājumi, kuŗos 
ministrs izrāda sapratni par 

ekonomiku un budžetu, bet 
vienlaikus ir jautājumi, kuŗos 
fiskā lās likumsakarības tiek 
ignorētas. Tikpat dīvaina ir mi -
nētās partijas attieksme pret     
to, ka cilvēkiem ar minimāla -
jām un mazajām algām tiktu 
palielināta ar nodokļiem ne   ap -
liekamā summa – tas neko ne  -
došot, jo sākumā visiem nodok-
ļus atvilkšot vienādi un tikai ga  -
da bei gās, iesniedzot ienā kumu 
dekla rāciju, mazo algu saņēmē-
jiem daļa nodokļa tikšot at -
maksāta. Bet ne pārāk turīga-
jiem būšot problēmas elektro-
niski iesniegt ienākuma dekla -
rāciju, jo viņiem bieži vien ne -
esot ne datora, ne interneta 
pie slēguma. Jā, tā tiešām bieži 
vien ir, bet vai tas nozīmē, ka 
Latvijā mū   žu mūžos cilvēkiem 
ar maziem ienākumiem būs 
jāmaksā tikpat lieli nodokļi kā 
turīgajiem un bagātajiem? Ma  -
zāk turīgajiem pēc nodokļu no -
maksas pāri paliek pavisam 
maz, jo ir starpība, vai tos mak-
sā no diviem, trijiem simtiem 
eiro, vai no tūkstoša un vairāk, 
jo visiem atvelk vienādus pro -
cen tus. Patiesībā izskatās, ka 

Augstprātība
visa tā runāšana par pensijām, 
algām un nodokļiem ir tikai 
“gaisa kusti  nāšana”, jo vadošie 
polītiķi nezina un negrib zināt, 
kā cilvēki ikdienā dzīvo un – vēl 
sliktāk – tas viņus pat neinteresē, 

jo cilvēki viņu acīs ir tikai vē -
lētāji, “balsošanas ma   šīnas”, kas 
jāizmanto, kad tas va   jadzīgs po -
lītiķiem, bet kuŗu dzīves viņus 
neinteresē ne mazākajā mērā. 
Izskatās, ka daļa polītiķu Lat-

vijā sevi uzskata par kādas aug-
s  tākas kastas cilvēkiem, bet pā  -
rējos par niecīgām būtnēm,   
kuŗi pelnījuši vien izsmējīgu 
ūji nāšanu.

SALLIJA BENFELDE
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 32 atrisinājums)
Līmeniski.  1. Lorupe. 4. Ako -

tains. 10. Rota. 11. Skat! 12. Jāt -
nieks. 14. Igate. 15. Akots. 16. 
Api ņi. 20. Labdaris. 21. Nopirkt. 
24. Analoga. 25. Laukmala. 27. 
Marss. 29. Venda. 30. Tanks. 34. 
Balamute. 36. Tase. 37. Puma. 
38. Peļastes. 39. Stress. 

Stateniski.  1. Liriķi. 2. Rita. 3. 
Efeja. 5. Koristi. 6. Tulks. 7. Ne -
kādi. 8. Netiklis. 9. Stilisti. 13. 
Stabules. 17. Paipalas. 18. Sargs. 
19. Kolka. 22. Mazmeita. 23. 
Galdauts. 26. Nelaime. 28. Rīkste. 
31. Sapals. 32. Kalps. 33. Ledus. 
35. Mute.   

     

Ar Dārza svētkiem atklāj 
Patvēruma māju jaunajām māmiņām

Patvēruma mājā varēs vienlai-
kus uzturēties sešas mammas ar 
bērniem, pusgada garumā bau-
dot ģimenisku, atbalstošu vidi 
un mācoties rūpēties par sevi un 
mazuli. Projekts īpaši koncen -
trēsies uz šo sieviešu, tostarp ne  -

pilngadīgu meiteņu, turpmāku 
sociālu integrāciju un drošum-
spējas attīstīšanu.

Plašāka informācija par bied -
rību un tās aktīvitātēm: www.
gimenes-supulis.lv

Līmeniski. 3. Tauriņziežu 
dzim  tas krūmi vai nelieli koki.      
9. Strinkšķināmais krievu tautas 
mūzikas instruments. 11. Polī  tis-
ka rakstura tautas komēdijas se -
najā Romā. 14. Tropu vētra. 15. Uz 
kokiem parazitējoša sēne. 16. 
Priekštecis. 17. Trauks ar vāku. 
18. Pilsēta Moldovā, Dņestras 
krastā. 20. Celtnes vertikālā pa -
matdaļa. 22. Spēcīgas. 24. Izklai-
dējoša rakstura skatuves darbs. 
26. Neliels dzeramais trauks. 27. 
Sēklis, kas sākas tieši no krasta. 
28. Senās Grieķijas polītiskais 
darbinieks (ap 490-429 p. m. ē.). 
29. Domu apmaiņa sanāksmē. 
30. Zivs bez zvīņām. 33. Odžu 
dzimtas čūskas. 34. Upe Dienvid-
amerikā. 36. Angļu rakstnieks 
(1896-1981). 37. Ventas piete - 
ka. 39. Pūšamais mūzikas instru-
ments. 40. Malkas tilpuma mēr -
vienība. 41. Šautenes koka daļa. 
43. „Dievišķās komēdijas” autors. 

44. Ūdens transporta līdzekļi.  
45. Vienādas, līdzvērtīgas. 47. 
Speciālista palīgs. 48. Persona, 
kas protokolē sēdē vai sapulcē. 

Stateniski.  1. Budistu lamaistu 
mūks. 2. Bangladešas galvas pil-
sēta. 3. Ciets silicītiezis. 4. Vārnu 
dzimtas putns. 5. Aizbildne, aiz -
bāzne. 6. Valsts Ziemeļa merikā. 
7. Vājas. 8. Aizsprostojumi ielu 
cī   ņās. 10. Vērtspapīri. 12. Ļoti ātrs 
divu akordu atkārtojums. 13. Kā -
 das valodas vārdu krājums. 17. 
Pilsēta Kazachstānas austru -
mos. 18. Vienpadsmitais mēnesis 
fran  ču revolūcijas laika kalen-
dārā. 19. Plaša labības noliktava. 
21. Kuģa vadīšanas speciālists. 
23. Iecere, nodoms. 25. Dabiskas 
ūdenstilpes. 31. Sena, strauja spāņu 
tautas deja. 32. Ēkas ele ments, 
atbalsta stabs. 33. Mākslī  ga starp-
tautiska valoda. 35. Liela kaŗa  ku-
ģu vienība. 36. Sporta spēle. 38. 
Iekārta zemūdens objektu atra ša-

 nās vietas noteikšanai. 40. Saist -
audu veidojumi. 42. Deggāzes 
sastāvdaļa. 44. Kaķu dzimtas 
dzīvnieks. 46. Sieviešu tērps In -
dijā. 47. Stāvoklis sporta spēlēs ar 
bumbu. 

Sestdien, 15. augustā, Valmie - 
r as apkaimē ar ikgadējiem Dārza 
svētkiem tika atklāta Patvēruma 
māja grūtībās nonākušajām to   po-
šajām un jaunajām māmi ņ ām. 

Biedrības “Ģimenes šūpulis” 
rīkotos Dārza svētkus ar saviem 
priekšnesumiem atbalstīja virk-
ne mūziķu no tuvākajām un tā  -
lākajām malām, sarīkojuma ap -
meklētāji iepazinās ar projektā 
paveikto un vēl darāmo, bija klāt 
mājas iesvētīšanā un baudīja 
kopīgas pusdienas, savukārt ma -
zie viesi guva jaunas iemaņas 
īpa ši viņiem paredzētajās rado-
šajās darbnīcās.

Svētkos koncertēja dziesmi-
nieki Haralds Sīmanis un Mikus 
Frišfelds, kā arī Kluču ģimene   
un draugi, apvienojušies ansam-
b lī “Tēvi, meitas un arfa”. Vakara 
nobeigumā ar sirsnīgu mūzikālu 
sveicienu bija ieradušies grupas 
“Prāta vētra” dalībnieki Renārs 
Kaupers un Jānis Jubalts.

“Sen jau radās doma, ka kaut 
kas jādara, lai sievietēm nav jā   -
pieņem izmisīgais lēmums veikt 
abortu, ja bērniņš nāk necerēti,” 
par Patvēruma mājas misiju 
stāsta viena no tās dibinātājām 
vecmāte Rudīte Brūvere. “Aborts 
nav izvēle, šeit ir iespējams otrs 

solis – bērniņu sagaidīt ar cieņu 
un mīlestību, laist pasaulē un tad 
raudzīties, kā situācija abām 
pusēm attīstās tālāk.”

Patvēruma mājas ideja sāka 
īstenoties 2003. gadā, kad R. Brū-
  vere kopā ar diakoni un skolo-
tāju Irēnu Bindemani pēc kopī-
gās pieredzes Raunas misijā “Pa -
 kāpieni” nodibināja biedrību “Ģi  -
menes šūpulis”. Gadu vēlāk bied-
 rība saņēma dāvinājumā “Jaun -
paleju” mājas Kauguru pagastā, 
kuŗas pamazām ar ziedotāju un 
brīvprātīgo nenogurstošu atbal -
s  tu tika iekārtotas topošo māmi-
ņu un viņu mazuļu uzņemšanai. 

Starptautiskā svētvieta Aglonas bazilika 15. augustā uz Vissvētā  -
kās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem pulcināja aptu -
veni 150 000 kristiešu un svētceļnieku. Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētki ir atzīti par valsts nozīmes svētkiem, 
tāpēc to rīkošanai Latvijas valdība šogad piešķīra 124 886 eiro. Tajos 
piedalījās Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Latvi  -
jas prezidents Raimonds Vējonis. Latvijā Dievmātei veltītas 72 baznī-
cas, no kuŗām 49 ir katoļu un 10 nosauktas par godu Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētkiem.

Daugavpilī no 17. līdz 30. augustam notiek Starptautiskais kera -
mikas mākslas simpozijs CERAMIC LABORATORY, kurā piedalās      
18 mākslinieku no Latvijas, Somijas, Spānijas, Polijas, Ukrainas, Ru  -
mānijas, Turcijas, Izraēlas un Ēģiptes. Jau trešo reizi Marka Rotko 
Mākslas centrs un biedrība “Daugavpils Māla mākslas centrs” pulcē 
izcilus laikmetīgās keramikas māksliniekus, lai savstarpēji dalītos 
pieredzē. Simpozija laikā tiks radīti unikāli mākslas darbi, kas būs ap  -
skatāmi divās izstādēs. No 27. līdz 29. augustam notiks II Starp  tau -
tiskais eksperimentālo apdedzināšanas technoloģiju festivāls, kuŗa lai -
kā tiks rīkotas meistardarbnīcas, lekcijas, demonstrēti dažādi kerami-
kas apdedzināšanas paņēmieni, kā arī atklāta Ukrainas mākslinieku 
radītā uguns skulptūra.

20. augustā (pēc jaunā stila) aprit 205 gadi, kopš Krievijas impe  -
rators Aleksandrs I 1810. gadā apstiprināja Dinaburgas (Daugav-
pils) cietokšņa ģenerālplānu. To izstrādājis pulkvežinženieris Jegors 
Hekeļs. Pie Nikolaja vārtiem tika pacelts cietokšņa vēsturiskais ķeizara 
karogs, bet uz vārtu vaļņa tika izšauta lielgabala zalve. Līdz 13. sep -
tembrim Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā ap  -
skatāmi Baltkrievijas nacionālajā vēstures archīvā iegūto dokumentu 
kopiju izstāde, kas veltīta Dinaburgas cietokšņa ģenerālplāna izstrā-
dātājam un komandantiem. 

Latvijā pieaudzis ārvalstu tūristu skaits, kuŗi no Rīgas Starptautis-
kās autoostas dodas uz Latvijas skaistākajām pilsētām – Cēsīm, Sigul-
du, Kuldīgu, Liepāju, Ventspili, Daugavpili un citām. Šovasar palielinā-
jies arī starptautisko reisu skaits uz Viļņu, Tallinu, Klaipēdu, Sankt -
pēterburgu, Maskavu un Minsku. No Rīgas autoostas iespējams no  -
kļūt 16 valstīs un 112 pilsētās. Ik dienu tiek nodrošināti vidēji 420 
reisi, no tiem 80 ir starptautiskie. Arvien biežāk biļešu iegādei izman-
to tīmekli bezrindas.lv, buseurope.eu un mobilly.lv. 

Latvijā 1. septembrī mācības 1. klasē uzsāks aptuveni 21 000 bērnu, 
informē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Pērn skolas gaitas sāka 
20 700 pirmklasnieku. No 1. septembra skolēniem no 1. līdz 4. klasei 
tiks nodrošinātas brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem. Pagā-
jušajā mācību gadā tās bija no 1. līdz 3. klasei. Lai arī 4. klašu skolēni 
saņemtu brīvpusdienas, šogad papildus no budžeta būs nepieciešami      
2 150 946 eiro, bet 2016. gadā – 4 473 384 eiro. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

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

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

Piedāvājam iegādāties skaistu īpašumu,
kas sastāv no savrupmājas un viesu mājas, Kuldīgas novadā,

Padures pag. “Silmaņi”. Īpašums atrodas klusā, mierīgā vietā
uz Kuldīgas pilsētas robežas. Celtniecībā izmantoti tikai dabīgi 

materiāli. Kanalizācija – bioloģiskā attīrīšanas sistēma;
Apkure – NIBE zemes siltumsūknis. Saules baterijas, kas nodrošina 

papildu enerģiju siltumsūknim (samazina elektrības patēriņu). 
Attālināta temperātūras maiņa. Visu ēku pirmajos stāvos visās telpās 

siltās grīdas. Ap visām ēkām ierīkota lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēma. Visā territorijā ierīkota gruntsūdeņu drenāžas sistēma.

Ir garāža, pirts, dīķis, dārzs.
Mājas platība 260 m2; Viesu mājas platība 316 m2;

Zemes platība 3.5ha;
Detalizētāku informāciju un īpašuma fotogrāfijas pēc pieprasījuma 

nosūtīsim uz e-pasta adresi.
Piedāvātā pārdošanas cena – EUR 315.000,–

Kontaktinformācija – Normunds Kvilis, normunds@blg.lv, +371 2727 1111

ĢIMENES ĪPAŠUMS LATVIJĀ
Īpašniece pārdod savrupmāju 
ar plašu dārzu un oriģinālu 
plānojumu Jūrmalā, priežu 

ieskautā vietā, Lielupes krastā, 
tuvu jūra, lidosta, Rīga.
Ir elektrības pieslēgums, 

būvatļauja; veicami iekšdarbi 
un komunikāciju izbūve. Pirts, 

šķūnis, pagrabs. 
Zeme– 1839 m2, māja– 317m2– 2st. 

Cena: 250 000 EUR
ievabaz@inbox.lv vai zvanīt 

+371 28371270; +371 26453488

LŪDZU NĀCIET UZ
DZIESMU SVĒTKU 

TIRDZIŅU SANHOSĒ, 
KALIFORNIJĀ!

Normunda Treija oriģinālie
rokdarbi būs pieejami,

ieskaitot viņa Nameja jostas 
sprādzes un skaistie krusti,

ko viņš ir pārdevis 30 gadus.

Tiksimies tirdziņā!

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas Draudzes zāle (58 Irv-

ing St. Brookline, MA)
17. septembrī 19:00 Apvienības 

„Panna” izrāde „Tāda es esmu”.
18. septembrī 19:00 Jaunā 

Rīgas teātŗa izrāde „Vectēvs”.
Biļešu cena „Tāda es esmu” $20, 

„Vectēvs” $25, uz abām izrādēm 
$40.

Turneju organizē TILTS ar 
ALTS un Mākslas draugi Bosto -
nā atbalstu. Info: Maija Priede, 
tālr.:781-329-7491.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latviešu bied-

rība (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123)

8. septembrī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
Arvīda Lielkāja referāts par grā-
matu „Latviešu kaŗa zēnu stāsti’’. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183rd St, 

Bronx, NY 10453)
19. septembrī 14:00 Ņujorkas 

DV Apvienības sezonas atklā-
šana! Ielūdz jūs piedalīties 14. jū -
nija akcijas mākslas izloze, sekos 
„Latgališu Pusdinas”, godinot ilg -
gadīgo Vanadžu saimnieci Martu 
Apeli (1920- 20150). Ieeja pret 
ziedojumu, sākot ar $10. Visi 
mīļi gaidīti!

PRIEDAINE (NJ)
29. augustā 14:00 Ņudžersijas 

Latviešu Biedrība svinēs savu 
65 gadu dibināšanas jubileju! 
Dziedās un mūzicēs Armands 
Birkens un Lorija Vuda Cin ku sa. 
Jubilejā piedalīsies arī Latvijas 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece. Sekos svētku mielasts 
„Cūku bēres”. Būs arī deju mūzika 
un sadraudzīgs vakars. Ieeja pret 
ziedojumiem, sākot ar $25. Bied-
rība lūdz pieteikties līdz 15. au -
gustam, e-pasts: priedaine@prie-
daine.com, tālr.: 732-610-8226. 
Ar pastu sūtiet uz adresi: Jubileja 
65, 1017 State Route 33, Freehold, 
NJ 07728.

SIETLA (WA)
Sietlas Latv. Sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125)
5.-7. septembrī Mežu dienas – 

nometņošana un izklaidēšanās 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Pieteikšanās 
e-pasts: valdisr@gmail.com

12. septembrī 11:30 14. Lat-
vie šu Golfa sacīkstes Sietlā, Jack-
son Park golfa klubā; vakariņas 
17:00 Latv.centrā. Info: Edmunds 
Leitis, tālr.: 425-369-0401, vai Ro -

lands Abermanis 425-398-9145.
15. septembrī 12:00 Latviešu 

Pensionāru kopas pusdienas ar 
programmu.

26. septembrī 9:00 Sietlas Lat-
viešu Draudzes skolas pirmā 
mācību diena.

4. oktobrī 12:00 Pļaujas svētki 
pēc dievk. Programma, siltas pus -
dienas; $15 pieaugušajiem, $10 
bērniem zem 12 gadiem.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas 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.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Info: www.detdraudze.org. Visi 
dievk. notiek 10:00 no rīta. Māc. 
Biruta Puiķe Wilson.  

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
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 Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 10:00. Sākot ar 13.
septembri dievk. notiek 11:00. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. 30. au  gustā dievk. 
ar Sv. vak., pusgada informāc. 
sapulce, PIKNIKS. 6. septembrī 
dievk. nenotiks- Labor Day 
nogale.
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13. septembrī 11:00 dievk. 
20. septembrī  11:00 dievk. ar 
Sv. vak. Plkst. 15:00 Vilmingtonā 
Good Shepherd bazn. (1530Foulk 
Rd- Rt. 261) dievk. ar Sv. vak., 
kafijas galds. 27. septembrī dievk. 
vietā skatīsim arch. Laumas Zu -
šēvicas konsekrācijas video. 4.ok -
tobrī dievk. ar Sv. vak, Pļaujas 
svētki- Bazārs- Pusdienas.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). Visi dievk. 
notiek 10:00. 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 trešdienā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 19.septembrī 
12:00 dievk. ar dievg., diak. In  dri-
ķis Kaņeps. 17. oktobrī 11:00 dievk. 
ar dievg, diak. Linda Sniedze- 
Taggart. Sekos Pļaujas svētku 
sarīkojums.

• 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.  30. augustā 
dievk., sadraudzība. 6. septembrī 
dievk. nenotiks. 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

• 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-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com  
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 Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-

town NJ)
Ņudžersija Holy Trinity Luther-

an Church (70 River Rd, Mont-
ville NJ) 

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sippany 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) 

 30. augustā 13:30 St. Andrew 
bazn. dievk., māc. Saivars. 

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 13. septembrī 
14:00 dievk. ar dievg.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Arins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com  20. septembrī 13:00 
dievk., kafija.

• 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: jlegzdins@
san.rr.com. Visi dievk. notiek 
sestdienās 12:00. Māc. Martins 
Rubenis. 29. augustā dievk. 19. 
septembrī dievk. Kafija un gro-
ziņu 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 30. aug. 
dievk. nenotiek.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308), 
20. septembrī 14:00 dievk., dzies mu 
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. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Uzmanību – va -
sa   ras dievk. notiks biedrības 
namā 11:00!  30. augustā Bībeles 
stunda. 6. septembrī Bībeles 
stunda. 13. septembrī Bībeles 
stunda. 20. septembrī dievk. 27. 
septembrī Bībeles stunda. 4. ok -
tobrī Pļaujas svētki ar pašu 
nestām brokastīm.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, 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 Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309, e-pasts: sukse@sympatico.
ca 30. augustā dievk.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 

macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 10:00 Dievkal po-
jums. Kristīga sadraudzība. Grā-
matu galds. Paziņojums – sākot 
ar 14. jūniju vasaras dievk. no -
tiek 10:00, seko kristīga sa -

draudzība. 30. augustā Sv. vak.
dievk. 13. septembrī Latviešu 
skola atsāk mācības. 11. oktobrī 
Jauniešu iesvētības. 

Aizgāja mājās ilggadīgais skautu vadītājs

EMĪLS ELSTIŅŠ
Dzimis 1920. gada 11. martā Grundzāles pagastā,

miris 2015. gada 11. jūlijā Walnut Creek, CA.

RITA SIMS,
dzim. BIKS

Dzimusi 1922. gada 1. decembrī Veclaicenes pagastā,
mirusi 2015. gada 25. jūnijā Attleboro, MA

Mūžībā aizgājis

ULDIS PATVALDNIEKS
(ALEC PATVALDS)

Dzimis 1932. gada 29. decembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 22. augustā Hayward, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

MARTA APELIS,
dzim. PROŅUKS

Dzimusi 1920. gada 9. augustā Krāslavā,
mirusi 2015. gada 13. augustā Ņujorkā, ASV

Dieva mierā aizgājusi

OLGA AKERBERGS
Dzimusi 1921. gada 12. jūlijā Runtortas muižā, Ludzā,

mirusi 2015. gada 6. augustā Baltimorā, Merilandē

LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLĒNS KREDO, VELTA BĒRZIŅŠ

VIŅU BĒRNI: DZINTRA, KRUSTDĒLS KREDO JR., DAINA, LĪGA
MAZBĒRNI: ALEKSANDRA, MIRANDA, ANCE UN ZAIGA

MĀSĪCA GUNA JURKA AR ĢIMENI

Viņu mūžīgā atmiņā paturēs 
SIEVA AURORA, MEITA MARY UN DĒLS MARKS

MĀSA LELDE UN MĀSAS MEITA MARIKA

Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
MEITAS INESE UN SELĒNA

DĒLS EGĪLS UN SIEVA BAIBA
DĒLS GEORGS UN HANNA 

MAZDĒLS MARKUS UN SIEVA ĒRIKA UN MAZMAZDĒLS KĀRLIS
MAZDĒLS ĒRIKS UN SIEVA MALLORY

MAZDĒLS ALEKSANDRS
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
ANNIJA, INTA UN RAIMONDS KERNO ŅUJOKĀ 

AKERBERGU UN VĪTOLU DZIMTAS LATVIJĀ

„Kad ugunskurā 
beidz kvēlot ogles...”

Neraudiet, kad projām gāju
Savā dzīves vakarā,
Izvēlējos mūža māju
Dzimtās zemes kalniņā.

Es apgūlu saldu miegu
Jūras kāpas maliņā:
Dzied akmens, raud ūdens,
Vēja māte gavilē.
T.dz.

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
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Mīlestībā piemin
MEITA AIJA KLEBERS

MAZDĒLS ERIKS KLEBERS UN ANNALISA
MAZMAZBĒRNI ERIK JR., VALENTINA UN RYAN

Mīlestībā un sirsnībā viņu piemin
SIEVA DAILE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA ZIGRIDA ARBATSKY

BRĀLĒNI JURIS GERTNERS AR ILZI
IVARS BENKS AR ILZI

Sēro
BRĀLIS VIDVUDS ASV

UN MEDEŅU DZIMTAS PIEDERĪGIE
ASV, AUSTRĀLIJĀ, LATVIJĀ UN UK

Piemiņā paturēs
CINCINNATI LATV. EV. LUT. MIERA DRAUDZE

Mūžībā aizgājusi mūsu draudzes ilggadējā dāmu komitejas locekle

IRĒNE P. KUKAINIS,
dzim. PĒTERJĀNIS

Dzimusi 1917. gada 19. septembrī Baku, Azerbaidžānā,
mirusi 2015. gada 23. jūlijā Springfield, Ohio

Ilgu mūžu nodzīvoji, 
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.

Ziedu laiks ir piepildījies –
krāšņāk zeme neuzziedēs;
ziedi – mazas pļavu saules –
cits aiz cita strauji rietēs,
kamēr dzīves krāsa paliks
dievkociņos, eglēs, priedēs.
/A. Auziņš/

Tik tālu pasaule un viņas naids un slava,
Ka liekas,- sapnis viss, ko kādreiz jutis tu,
Un ātra mirāža, kur skrēja dzīve tava.
(Jānis Medenis)

Dieva mierā aizgājis
mūsu mīļais tēvs, vectēvs un vecvectēvs

LAIMONS BIRKMANIS
Dzimis 1921. gada 7. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2015. gada 17. augustā Port Vašingtonā, NY

99 gadu vecumā
mūžības ceļos devās mans vīrs

OTTO RULLIS
03.09.1916. - 05.08.2015.

Mūžībā aizgājis

ZIGURDS KĀRKLIŅŠ
Dzimis 1927. gada 7. novembrī,

miris 2015. gada 25. jūlijā

Dr. med. vet. ARTIS VISVALDIS MEDENIS, OAM, latvus, korp. Latvia fil!
Dzimis 1920. gada 5. novembrī Lejasješkās, Praulienas pag., Latvijā,

miris 2015. gada 21. augustā Gerringongā, Austrālijā

IVARS GALIŅŠ

Pēc pēdējā kaŗa, sākot jaunu 
dzīvi mītņu zemēs, bija vesela 
paaudze jaunu latviešu, kas 
vēlējās par katru cenu iegūt 
augstāko izglītību. Tās cena nebi-
ja zema. Tā nozīmēja kokvilnas 
plūkšanu dienvidos, namu 
aprūpes un būvdarbus Ņujorkā, 
koku apstrādi ziemeļos, daudzas 
citas fiziskā darba profesijas. Jāņa 
Rumbas gadījumā tā bija apelsīnu 
plūkšana Kalifornijā. Lielo 
putekļu dēļ Jānis apelsīnu 
plūkšanu uzskatīja par netīrāku 
darbu nekā kartupeļu rakšanu 
vecāku saimniecībā Slokā. Viena 
no drošākām iespējām turpināt 
izglītību bija dienests Amerikas 
bruņotajos spēkos. Ar godpilnu 
dienesta beigšanu bija garantēta 
iespēja saņemt apmaksātas studi-
jas Amerikas augstākajās mācību 
iestādēs. Dienests Amerikas 
armijā  Jānim deva iespēju studēt 
vienā no pasaules slavenākajām 
inženieru augstskolām MIT 
Bostonā. Ne tikai to. Armijas 
slimnīcās pēc vairākkārtējām 
operācijām izdevās atgūt kreisās 
rokas darbaspējas. Smago ievaino  -
jumu viņš bija guvis vācu armi-
jas sapieŗu vienībā, atbruņojot 
mīnas. Pārējie viņa grupas biedri, 
mīnai sprāgstot, gāja bojā. Rokas 
pirksti tika atjaunoti tiktāl, ka 
varēja netraucēti noturēt spēļu 
kārtis. Kaut apveltīts ar teicamu 
skaitļu atmiņu, nekāds labais 
kāršu spēlētājs Jānis nebija. Toties 
viņš ātri ieguva slavu kā izcils 
struktūru inženieris, strādādams 
prominentās inženieŗu firmās. 
Savā darbā viņš nepazina kom-
promisu. Kā projekta inženieris 
viņš parakstīja plānus tikai tad, ja 
ar tiem bija pilnīgi apmierināts. 
Ja viņa ieteikumi netika pieņemti, 
viņš iesniedza atlūgumu no 
darba. Parasti šādus atlūgumus 
firma nepieņēma, bet notika arī 

TRIMDINIEKU 
CENSOŅU 
PAAUDZE

Inženieri JĀNI RUMBU pieminot

pretējais. Vismaz vienā šādā 
gadījumā Jāņa noraidītais pro-
jekts (jūras valnis) slodzi 
neizturēja. Dažkārt Jānis izrādījās 
zinīgāks par saviem 
priekšniekiem un to arī pārāk 
neslēpa. Savu inženieŗa karjeru 
Jānis Rumba pabeidza 
Kalifornijas štata galvaspilsētā 
Sakramento, pavalstī kur kādreiz 
bija plūcis apelsīnus. Šoreiz kā 
ASV armijas inženieris (US 
Army Corps of Engineers) . Viņam 
bija uzticēts pārrakstīt armijas 
inženieŗu reglamentus un 
manuālus. Par to viņš saņēma ne 
tikai uzslavas, bet arī naudas 
prēmijas. Jāņa sirds piederēja 
kalnu slēpošanai. Pensijas gados 
bija slēpošanas instruktors 
(Alpine Certified). Tie, kas ar 
viņu kopā slēpojuši, atcerēsies, 
ka vienmēr, kad sāka snigt, Jānis 
iesaucās: „Skat , māsiņa, snieg kā 
Latvijā!” Jānis bija Bostonas 
Trimdas draudzes Padomes 
loceklis, ALTS valdes loceklis, 
piederēja studentu korporācijai 
Latvia. Viņam trūka iecietības 
sabiedriskā darbā, un viņš nereti 
izteicās, ka daži vadītāji kalpotu 
latviešu sabiedrībai vairāk, ja tur 
nedarbotos. Ar izstāšanos pats 
rādīja piemēru. Jānis Rumba 
mīlēja humoru un arī pats 
mēģināja to kultivēt. Ne vienmēr 
ar labām sekmēm. Viņš pats 
stāstīja, ka reiz atlaists no 
slēpošanas instruktora darba ar 
piebildi, ka esot labs slēpotājs un 
instruktors, bet viņa jokus  ilgāk 
vairs nevarot paciest. Tomēr lik-
tenim labpatīkās, ka pēdējā 
dziedināšanas iestādē, māsiņas, 
kas viņu kopa, priecājās par viņa 
labo humoru un liecināja, ka 
šarmantāka pacienta viņām nav 
bijis. Jāņa pēdējās istabas skats 
bija uz kalna virsotni, ko tik bieži 
bija skatījis savā dzīves laikā.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 12. septembrī 11:00 dievk., 
māc. Jānis Keggi. 17. oktobrī 
12:00 Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg., diak. Indriķis Kaņeps.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 

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

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

vēlākais – svētdienās.
Kārtējam avīzes numuram

ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Piezīmes pie ALAs 
meistarsacīkstēm

No redakcijas. Par ALA meis-
tarsacīkstēm autoru kopas rak-
stu ar fotoattēliem publicējām 
Laika 26. numurā. Pēc kāda 
laika redakcija saņēma cita 
autora plašu papildinājumu pie 
apskata par basketbola turnīru. 
Redakcijas ieskatā sporta ap -
skat    niekiem būtu jāsaskaņo 
rīcība, lai nerastos nevajadzīgi 
pārpratumi. Tāpēc publicējam  
tikai dažus izvilkumus no vēlāk 
atsūtītā raksta.

***
 ALAs meistarsacīkstēs bas-

ketbola sacīkstēs piedalījās tikai 
divas vienības, kur abās dienās 
satikās pagājušā gada meistars 
Ņujorkas Rakte pret pagājušā  
gada otrās vietas ieguvēju – 
Minesotas Starts. Citas Vidējo 
valstu vienības bija atteikušās  
ceļot uz Vašingtonu. Nepie da-
lījās Kalamazū LSK, Čikāgas DV, 
Toronto basketbola vienī bas.  
Ceturtdienas vakarā rīcības ko -
mitēja uzzināja, ka sarunātie 
basketbola tiesneši neieradīsies 
tiesāt basketbola spēles, jo Va -
šingtonas apkārtnē notiek daudz 
dažādi basketbola turnīri, un 
viņi laikam varēja labāk nopel-
nīt citur.  Līdz ar to veikli bija 
jāsameklē tiesnešu atvietotāji.  
Pienākumus uzņēmās ievaino-
tais “raktietis” Ādams Galuppo, 

jaunais ALAs basketbola noza-
res referents, kuŗš galvas ievai-
nojuma dēļ (concussion) neva-
rēja spēlēt, un bijušais “rak  tietis” 
Dr. Jānis Ģiga. Vienības vieno-
jās spēlēt sestdienā un atkārtot 
spēkošanos svētdienā,  lai abām 
atbraukušām vienībām izdotos 
nospēlēt divas pilnas spēles, kas 
ir parastā kārtība ASV fināl-
spēlēs.  

Raktei bija tikai trīs pamat-
sastāva spēlētāji – Krūms, Alcul-
umbre un Mārtiņš Trautmanis.  
Liekas, ka visi Raktes basket-
bolisti ir augumā īsāki nekā 
gandrīz visi Starta spēlētāji, 
kuŗi atstāja ļoti iespaidīgu au -
guma pārsvaru. Rakte tomēr  
spēles gaitā lika Minesotai ner-
vozēt un beigās rezultāta star-
pību samazināja. Sacensība bei-
dzās ar rezultātu 101:89, un  
Minesotas Starts atkal izcīnīja 
uzvaru ALA meistarsacīkstēs.  
Startā spēlēja un punktus guva: 
Joey Ryan  – 24, Chris Thompson 
– 23, Chris Braun – 22, Pauls 
Ješinskis – 13, Matt Thompson  
– 11, Markus Braun – 6, un 
Miķelis Ģiga. Raktei: Ed. Al  cul-
umbre – 28, Mārtiņš Trautmanis 
– 27, Jānis Krūms – 26, Grants 
Osvalds – 5, Aleks Rācenis – 2, 
Kārlis Jansons – 1, Andris 
Trautmanis, un Ojārs Bērziņš. 

Abas vienības izteica 
gandarījumu par notiesātām 
spēlēm un likās, ka abas vienī-
bas bija apmierinātas ar  ties-
nešiem, kuŗi spēja novadīt abu 
vienību spēkošanos un bija ne -
itrāli, kaut abiem bija saistības 
ar Rakti.

JĢ

Pasaules 
meistarsacīkstes 

vieglatlētikā
Laurai Ikauniecei-

Admidiņai – bronzas 
medaļa

Ķīnas galvaspilsētā Pekinā ri -
sinās Pasaules meistarsacīkstes 
(PM) vieglatlētikā. Latvijas izlasē 
startē Laura Ikauniece-Admi-
diņa septiņcīņā, Madara Pala-
meika, Sinta Ozoliņa un Rolands 
Štrobinders šķēpa mešanā, Aiga 
Grabuste tāllēkšanā, Arnis Rum-
benieks 50 km soļošanā, Anita 
Kažemāka maratonā un Gunta 
Latiševa-Čudare 400 m skrējienā. 
Meistarsacīkšu normatīvus izpil-
dīja arī Jeļena Prokopčuka un 
Valērijs Žolnerovičs maratonā, 
taču viņi uz Pekinu neaizbrauca 
karstuma dēļ.

Pirmā startēja daudzcīņniece 
Ikauniece-Admidiņa. Viņa 100 m 
barjērskrējienā sasniedza jaunu 
personisko rekordu -13,21 (1093 
punkti). Tas bija sestais labākais 
rezultāts no visām sportistēm.

Latviešu namā sportisti tikās ar Losandželosā dzīvojošajiem latviešiem

Panākumi Losan-
dželosas  Speciālajā 

olimpiadā
Ar bagātīgu zelta, sudraba un 

bronzas medaļu birumu no Spe -
ciālās olimpiadas vasaras spēlēm 
Losandželosā mājās atgriezusies 

Latvijas komanda – basketbolisti, 
peldētāji un vieglatlēti. Latviju 
pār  stāvēja 13 sportisti, kuŗi star-
tēja piecu treneŗu vadībā.

Jauniešiem bija liels pārbau dī-
jums startēt 35 gradu karstumā. 
Mini šķēpmešanā zelta medaļu 
izcīnīja Vitalijs Kuļikovs, un čet-
rus gadus par viņu spēcīgāka pa -
saulē nav. “Es biju sajūsmā, ka 
esmu uzvarētājs no mazās Lat-
vijas. Viegli nebija, bet uzvarēju,” 

sacīja Kuļikovs.
Savukārt Kristīne no Upes grī-

vas skolas izcīnīja zeltu augst lēk-
šanā un sudrabu tāllēkšanā, bet 
Rīgas 1. speciālās internātpa mat-
skolas peldētāji ieguva vienu 
zelta, vienu sudraba un trīs bron-
zas medaļas. Elvim Vīgantam 
tika zelta medaļa 200 m peldē-

jumā kraulā. Puisim tā bija trešā 
zelta medaļa, bet nāca visgrūtāk. 
Priecīga bija arī trenere un skolas 
direktore Laila Lapiņa, sakot, ka ir 
gandarīta par saviem audzēkņiem 
un visas skolas komandas darbu. 
Bet galvenais bija ne jau tas, cik 
un kādas medaļas katrs saņēma. 
Svarīgi bija sajust olimpiadas gai-
 sotni, tikties ar citiem sportistiem 
un izjust savas komandas spēku.

Pēc atgriešanās no Losandže lo-

sas jauniešiem būs jāsāk gatavo-
ties Speciālās olimpiadas ziemas 
spēlēm, kas notiks pēc diviem 
gadiem Austrijā. Pasaules Spe-
ciālā olimpiada notiek ik pēc 
četriem gadiem.

Redakcija saņēma vēstuli un 
foto no ALAS Rietumpiekrastes 
sporta vadītāja Valža Kera. Viņš 

raksta: „Olimpiadas laikā biju 
Latvijas delegācijas koordinātors 
(liason) un tulks. Ieguvu trīs pad-
smit „speciālos” draugus. Latvijas 
sportisti dzīvoja Klermontas pil-
sētas viesnīcā. Olimpiadas atklā-
šana notika slavenajā Collisium.   
Latvijas sportisti ieguva pa pie-
cām medaļām peldēšanā un 
vieglatlētikā. Basketbolisti izcī-
nīja ceturto vietu.

Augstlēkšanā Ikauniece-Admi-
diņa pārvarēja 1,77 m, ierindo-
joties 23.vietā (941). Lodes grū-
šanā Lauras rezultāts bija tikai 
12,71 m, kas deva 29. vietu 33 
dalībnieču konkurencē, un 708 
punktus. 200 m distancē Laura 
ar 23,97 sekundēm bija labākā 
savā skrējienā un kopvērtējumā 
ieguva augsto piekto vietu. Pēc 
šīm disciplīnām Latvijas septiņ-
cīņniece ierindojās 13. vietā. 

Lauras prieks par izcīnīto me -
daļu

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis ar LBS vadību

Vai iekritīs?

Sacensību turpinājums iznāca 
lielisks. Tāllēkšanā Laura sasnie-
dza personisko rekordu – 6,32 m, 
lieliski startēja arī šķēpa mešanā 
(53,67) un pirms pēdējās dis-
ciplīnas – 800 m skrējiena bija 
jau ceturtā. Laura sasniedza re -
zultātu rezultātu 2:13.79 minū-
tēs. Tas viņai deva 910 punktus un 
palīdzēja pacelties kop sum mā 
uz trešo vietu ar 6516 punktiem.

Sarunā ar Starptautiskās Vieg-
latlētikas savienības (IAAF) pār-

stāvjiem Laura sacīja: “Šis bija 
manas otrās pasaules meistar-
sacīkstes, bet negaidīju, ka tikšu 
pie medaļas. Esmu tiešām lai-
mīga, un man tas bija liels 
pārsteigums, jo vēlējos sasniegt 
jaunu Latvijas rekordu, taču 
tiku pie bronzas medaļas. Tas ir 
kaut kas satriecošs. Pēc pirmās 
dienas nedomāju, ka man ir 
izredzes pacīnīties par meda-
ļām. Tobrīd man prātā bija tikai 
valsts rekords.”

Ikauniece-Admidiņa ir otrā 
Latvijas sportiste, kuŗa pēc Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas 
Pasaules meistarsacīkstēs tikusi 
pie medaļas. 2011. gadā Dien-
vid  korejas pilsētā Daegu bron-
zu tāllēkšanā izcīnīja Ineta 
Radēviča. Bronza ir arī šķēp-
raidim Dainim Kūlam (1983. g.).

Gunta Latiševa-Čudare sa -
sniedza personisko rekordu 400 m 
distancē, taču pusfinālā ne  ie-
kļuva un sacensības beidza  
priekšsacīkstēs, kopvērtējumā 
ierindojoties 30. vietā.

Rolands Štrobinders šķēp-
mešanā labākajā no trim mēģi-
nājumiem šķēpu aizmeta 79,11 m 
tālu un nespēja pārvarēt kva li-
fikāciju. Savu labāko rezultātu 
viņš sasniedza jau pirmajā mē -
ģinājumā, otrajā šķēps lidoja 
76,88 m tālu, bet trešais netika 
ieskaitīts.  Štrobinders ieņēma 
19. vietu. 

Valsts prezidents 
uzdāvina karogu 

basketbola 
valstsvienībai

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis Rīgā uzdāvināja vīriešu 
valstsvienībai Latvijas karogu 
un novēlēja panākumus Eiro-
pas basketbola meistarsacīkšu 
finālturnīrā.

Vējonis viesojās valstsvienī-
bas birojā, kur uzrakstīja savu 
novēlējumu komandai uz īpašās 
līdzjutēju sienas, kā arī oficiāli 
pievienojās “6. spēlētāju” lokam. 
Latvijas Basketbola savienības 
prezidents Valdis Voins, ģene-
rāl sekretārs Edgars Šneps un 
nacionālās izlases galvenais tre-
neris Ainars Bagatskis iepazīs-
tināja Vējoni ar komandas ga -
tavošanos Eiropas meistar sa-
cīkšu finālturnīram, kas Rīgā 
sāksies 5. septembrī.

“Būsim devīgi – sametīsim 
pretiniekiem pilnus grozus!,” 
skanēja Valsts prezidenta novē-
lējums basketbolistiem. Valsts-
vienības galvenais treneris Ba -
gatskis to atzina par akceptu 
uzbrūkošam spēles stilam, ne -
aizmirstot par aizsardzību.

Valsts prezidents 
piedalās „Krastu 

mačā”
15. un 16. augustā Rīgas svēt ku 

ietvaros pie Latvijas Nacionālās 
operas un baleta risinājās tra -
dicionālās diennakts basketbola 
sacensības “Krastu mačs”. Šajā 
turnīrā notika arī polītiķu sav-
starpējā spēle.

Viens no ikgadējiem spēles 
dalībniekiem ir arī Raimonds 
Vējonis, kuŗš pirmo reizi lau-
kumā devās savā jaunajā statusā 
– Valsts prezidents (attēlā). 
Labais krasts ar 1155:1048 pār-
spēja Kreiso krastu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


