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VILNIS
BAUMANIS
Saulainā un svētdienīgā noskaņā šī gada 19. jūnijā, Vašingtonas latviešu saime atvadījās no
Latvijas vēstnieka Andŗa Razāna
un viņa ģimenes, kas pēc četriem
Vašingtonā pavadītiem gadiem
jūlija sākumā atgriežas Rīgā. Laimīgu ceļu un gaišu nākotni Razānu ģimenei novēlēja vairāki
latviešu sabiedrības pārstāvji,
sākot ar atvadu rīkotāju, grupējuma “Latviešu organizācijas Vašingtonā” priekšnieci Anitu Juberti. Reizē ar visa laba vēlējumiem Anita vēstniekam pasniedza dāvanas: Vašingtonas pilsētas
ainavu, Ulža Gravas atmiņu grāmatu “Tālumā, bet ne svešumā”
un ansambļa “Trīs no Pārdaugavas” dziesmu ierakstus – kas,
kā teica Anita, katra savā veidā atspoguļo trimdas latviešu vēsturi.
Laimīgas turpmākās gaitas Razānu ģimenei novēlēja arī Vašingtonas ev. lut. draudzes priekšnieks
Jānis Vītols, raksturojot vēstnieku
Razānu un viņa kundzi Guntu
kā “jauku, smaidošu pāri”, kas
tāds turpinājis būt, par spīti saspringtajam darbam un pasaules
krizēm. Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs atgādināja vēstniekam ielikt ceļa somā vai piespraust pie
svārku atloka ALAs kongresā

KRISTS KĀRKLIŅŠ
Kaut arī šogad pavasaris kavējās
ierasties Bostonā, uz to, ka Bostonas Latviešu skolas (BLS) mācību gads beigsies ar 8. klases izlaidumu, var paļauties gan liels,
gan mazs skolas saimes dalībnieks. Izlaidums ir viens no nozīmīgākajiem un skaistākajiem notikumiem BLS dzīvē, un tam nopietni gatavojas gan audzēkņi,
gan skolotāji, gan arī vecāki. Visvairāk šo notikumu gaidīja mūsu
šī gada absolventi: Elise Dinberga,
Kārlis Grava, Nikolass Kenney,
Diāna Kreišmane, Anita Lemešuka un Kristofs Ruszczyk. Mēs,
plašākās latviešu sabiedrības pārstāvji, viņus no sirds apsveicam
ar šo sasniegumu un priecājamies
par beidzēju vēlmi ierādīt latvietībai nozīmīgu vietu savas dzīves
līdzšinējos un nākotnes ceļos.
Izlaiduma sarīkojuma svinīgā
daļa iesākās ar skolas direktores
Agneses Linartes un mācītājas
Daces Zušmanes apsveikuma uzrunām visiem klātesošajiem. Turpinājumā vārds tika dots beidzēju
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ASV tautieši teic sveikas vēstnieka ģimenei
viņam pasniegto Goda biedra
nozīmi. Daugavas Vanagu Zemes
valdes priekšnieks Ilmārs Dambergs cildināja vēstnieka Razāna
allaž izrādīto cieņu latviešu leģionāriem un leģionāru dibinātajai DV organizācijai. Labu ceļa
vēju novēlēja arī Vašingtonas
Daugavas Vanagu priekšnieks
Vitauts Hāzners. Un jau pirms
tam – dievkalpojumā – Dieva
svētību vēstniekam un viņa ģimenei bija novēlējusi ev. lut.
draudzes mācītāja, prāveste
Anita Vārsberga-Pāža.
Andris Razāns, pēc izskata
gandrīz vai pārāk jauneklīgs tik
nopietnam amatam, atstāj sirsnīga, vienkārša un varbūt pat
drusku kautrīga cilvēka iespaidu.
Pateikdamies par labajiem vēlējumiem, viņš apliecināja, ka no
vietējās latviešu saimes, kā arī no
latviešiem visā Amerikā, viņš
jutis izstrāvojam lielu draudzību
un vēlēšanos viņu atbalstīt. „No
jums mēs saņēmām ne tik vien
draudzīgu atbalstu, bet arī jūsu
ikdienā uzkrātās zināšanas par
valsti, kuŗā jūs dzīvojat. Bieži
vien jūs bijāt mūsu acis un ausis;
jūs padarījāt mūs redzīgākus un
dzirdīgākus,” teica vēstnieks. Viņš
atklāja, ka sākotnēji bijis paredzēts viņam kļūt par vēstnieku

Vācijā, bet apstākļi pēkšņi sagrozījušies, un visai steidzīgi nācies
pārorientēties uz darbu ASV
galvaspilsētā. Ierodoties Vašingtonā, viņš bija gatavojies galvenokārt nodarboties ar Latvijas

arī nesen panāktā Latvijas uzņemšana Eiropas sadarbības un
attīstības organizācijā (OECD).
Bijis krietni jāpiepūlas, lai gūtu
Amerikas atbalstu.
Atgriežoties dzimtenē, Andri

No kreisās: vēstnieks Andris Razāns, Anita Juberte un Gunta
Razāne // FOTO: Ināra Apine

ekonomiskās attīstības veicināšanu, bet atkal iznācis citādi –
Krievijas agresīvie gājieni likuši
galveno uzmanību veltīt valsts
aizsardzības jautājumiem. Par
ievērojamu diplomātisku panākumu savā amata laikā vēstnieks
uzskata NATO spēku izvietošanu
Baltijas valstīs. Nozīmīga bijusi

Razānu gaida jauns svarīgs postenis. Viņš vadīs Ārlietu ministrijas “Polītiskās plānošanas grupu” –
ārpolītikas lietpratēju kollēģiju,
kuŗas uzdevums ir raudzīties nākotnē un sniegt padomus Latvijas ārlietu ministram. “Man
maksās par lasīšanu un domāšanu,” Andris smaidīdams pa-

skaidroja.
Jaunu dzīves posmu sāks arī
Razāna kundze Gunta. Būdama
allaž izdarīga un enerģiska, viņa
Latvijas vēstniecībā bija uzsākusi
rosīgu mākslas un kultūras programmu, rīkodama gleznu izstādes, koncertus un filmu seansus, ko apmeklēja gan vietējie
latvieši, gan cittautieši. Savus
nākotnes plānus viņa vēl neatklāja, teikdama vienīgi, ka viņa
cerot darboties kādā saistošā
pasākumā. Toties, turpmākās gaitas jau esot nospraustas 14 gadus
vecajam dēlam Hermanim: viņš
būšot 8. klases audzēknis Rīgas
pamatskolā “Rīdze”. Vai viņam
nebūs mazliet “ierūsējusi” latviešu valoda? Nē, kā paskaidroja
Gunta, skolotājs no Rīgas ar Skype
palīdzību jau labu laiku Hermani
privāti apmācījis un sagatavojis
pārejai uz latviešu skolu. Taču, kā
piezīmēja Gunta, Hermanis gan
vēl neapzinoties, ka Latvijā viņam
būs jāmācās vairāk nekā Amerikā,
jo caurmērā Latvijas skolas ir
prasīgākas.
Par godu vēstniekam, viņa ģimenei un varbūt arī Tēvu dienai,
Vašingtonas latviešu organizāciju
dāmas bija sarūpējušas gaumīgu
azaidu, to bagātinādamas ar dienvidniecisko kokteili mimosa.

Bostonas Latviešu skolas izlaidums

Bostonas Latviešu skolas absolventi ar audzinātājām

klases audzinātājām Annijai Reinbergai un Renātei Ruszczyk, kas
izlaiduma apmeklētājus saviļņoja
ar sirsnīgām un emocionāli izjustām runām. Ar savu pieredzi un
gadu gaitā gūtajiem iespaidiem
dalījās arī paši beidzēju klases skolēni. Viņi pateicās skolotājiem, kā
arī kavējās atmiņās par pagājušo

laiku notikumiem gan kopīgi sagatavotā priekšnesumā, gan arī
personīgās uzrunās klātesošajiem.
Tie, kas gadu gaŗumā rūpējas par
latviskās izglītības nodrošināšanu
jaunajai Bostonas latviešu sabiedrības paaudzei, var lepoties ar
audzināšanas darbā panākto –
visi beidzēji izrādija savam vecu-

mam patīkami nobriedušu vērtējumu latvietības nozīmei savās
jaunajās dzīvēs un neviltotu pateicību tiem, kas viņiem parādījuši savas piederības apziņas saglabāšanas vērtību un senču kultūras mantojuma bagātību. Pēc
diplomu pasniegšanas, beidzējus
sveica Sarma Puriņa (Trimdas

draudze), Ināra Suuberg (Latviskā
mantojuma fonds), Aivars Oga
(Daugavas 8. Skautu vienība) un
Gita Līgure (ALTS). Lolita Ūle,
Maira Galiņa, Laura Ramane,
Andra Zommere (ALA izglītības
nozares vadītāja) un Dace Micāne-Zālīte savus apsveikumus bija
atsūtījušas rakstiski. Svētku koncerta nobeigumā apsveikuma
runu teica arī ilggadējā BLS vadītāja un izglītības darba organizatore Valda Grinberga.
Svinīgā sarīkojuma otrajā daļā,
norisinājās skolēnu koncerts, kuŗā
uzstājās visu klašu audzēkņi ar saviem sagatavotajiem priekšnesumiem. Šeit sevišķu pateicību ir
pelnījusi Krisīte Skare, kas šobrīd
atbild par mūzikas izglītību skolā,
un Māra Bolis par tautasdeju mācīšanu. Svētku noskaņu vairoja kā
8. klases absolventu izpildītais skanīgais tautasdziesmu apkopojums,
tā arī dziesmas un dejas jaunāko
audzēkņu izpildījumā. Svētku koncerta nobeigumā dziedāja Krisītes
Skares vadītais BLS skolēnu koris.
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Vai Steuben?

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00;
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

4.–10. jūnija numurā Sigurds
Krolls raksta, ka kuģis Steuben
1944. gada 29. septembrī devās
uz Gotenhaven Vācijā. Iespējams, ka tas bija Steuben pēdējais brauciens.
1944. gada 6. oktobŗa vakarā
ar kuģi Minden atstājām Rīgu
un degošo ostu.
Desmit no mūsu konvoja
četrpadsmit kuģiem nogremdēja Padomju Savienības zemūdenes. Jūrnieki teica, ka mums

domātās divas torpēdas pagāja
gaŗām. Uz klāja nedrīkstējām
rādīties, bet dzirdēju, ka zenītartilērija atvairīja krievu iznīcinātājus. Kad 8. oktobŗa agrā
rīta stundā pietauvojāmies
Gotenhaven ostā un iznācām uz
klāja no mūsu visdziļākā stāva,
redzēju lielu kuģi guļam uz
sāniem steķa malā ostas otrā
pusē mazliet pa labi no mums.
Kuģim uz skursteņa vai baltā
sāna bija liels sarkans krusts.

Biju gandrīz vienpadsmit gadus
vecs, un šis skats manā atmiņā
ir palicis neaizmirstams. Varbūt
kāds zina, vai šis sarkanā krusta
kuģis bija Steuben? Ar to mana
krustmāte „aizceļoja“, ja nemaldos, 1939. gadā uz Sudetiju, jo
bija precējusies ar Baltijas vācieti. Kuģis gāja pa Daugavu
gaŗām Vecmīlgrāvim, un vecāmāte un māte sauca mani pie
loga skatīties.
GUNTIS PLĒSUMS
Lorane, Oregonā

Meklējam tā laika lieciniekus!
Mēs, daži bijušie Špakenbergas
latviešu bēgļu nometnes bērni,
meklējam tā laika lieciniekus
un lūdzam jūsu palīdzību.
Pēc 65 gadiem bijām Gēštachtā
(Geesthacht), Spakenbergā, un
izstaigājām bijušo latviešu nometnes territoriju, pārgājām
pāri gravai, bijušās lietuviešu

jauniem logiem un durvīm, un
ir arī uzceltas daudzas jaunas
ēkas.
Kaŗa laikā netālu no nometnes bija municijas fabrika
(Dynymit Nobel), kuŗā strādāja
tā sauktie Fremdarbeiter (“svešstrādnieki” t.i. spaidu strādnieki), starp tiem arī daudzi

pilsētas valdi un ierosinājām
pie bijušās nometnes vārtiem
uzstādīt piemiņas plāksni. Atsauksme ir labvēlīga.
Gribam arī runāt ar vietējo
ģimnazijas vadību par iespēju
skolēniem sniegt vēsturisku
informāciju gan par nometni
un bēgļiem no Baltijas, kā arī

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
1 gadam.............ASV $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!
Gada abonenti saņems bez maksas:
• četrus JAUNO LAIKS pielikumus;
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

Brālis Verners un es šogad pavasarī pie Špakenbergas nometne 1940. gadu beigās
tās mājas durvīm, kur līdz 1950. gadam
dzīvojām

nometnes vietā, tur atradās arī
nometnes slimnīca (tagad kāda
vācu firma) un apmeklējām
kapsētu, kuŗā apbedīti daudzi
latvieši un citi baltieši.
Nometnes mājās tagad atkal
dzīvo vācieši. Mājas vēl ir tādas
pašas, kādas atcerējos, bet ar

latvieši. Vairāki ir gājuši bojā
kādā eksplozijā un apglabāti
Špakenbergas kapsētā.
Runājām arī ar dažiem tagadējiem iedzīvotājiem, tie maz
zina vai pat neko nezina par
bijušo DP nometni. Tādēļ esam
tagad kontaktā ar Gēštachtas

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $____________
par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

"Visa dzīve
man viens ceļojums..."
Apceļosim
svešas zemes

kopā ar Inesi!

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

par spaidu strādniekiem.
Kad 1950. gadā pārcēlāmies
uz nometni Lībekā, mēs bijām
vēl ļoti jauniņi (man bija tikai
seši gadi) un tāpēc daudz ko
vairs neatceramies.
Mūsu vecāki ir sen jau miruši,
tāpēc meklējam tā laika lieciniekus, kuŗi varētu mums dot
vairāk ziņu par dzīvi nometnē,
pastāstīt kādu piedzīvojumu tur
jeb anekdotu, vai arī atsūtīt
fotografijas.
Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs
atsauktos!
Patiesā cieņā,
bijušo nometnes bērnu vārdā –
OĻĢERTS SĒJA
Mana adrese:
Oļģerts Sēja
Goldenberg 11
D-42855 Remscheid
Vācija – GermanyDeutschland
e-pasts:
o-seja@-online.de@t-online.de

LAIKS
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PAULS
BERKOLDS

Šogad maijā Losandželosas
filharmonija rīkoja tā saukto
minifestivālu ar pasaulslaveno
komponistu Volfganga Amadeja Mocarta un Arvo Pērta
darbiem. Kopumā piecas atšķirīgas programmas, dažas atskaņotas vairākas reizes, kopumā
– desmit koncertu. Programmas bija daudzpusīgas – simfonijas, klavieŗkoncerti, klavieŗu
un ērģeļu darbi, kā arī darbi
koŗiem un solistiem. Bet ir jāvaicā, kāpēc tieši bija izraudzīti
šie divi komponisti? Kas saista
ikonisko Mocartu ar laikmetīgo Pērtu? Filharmonijas mūzikālais vadītājs Gustavo Dudamels uz šo jautājumu atbildēja
tā: „Abi meistari ir vienkārši,
abi darbojas ar caurredzamām
akustiskām skaņām; tā ir mūzika, kas attīstās dabīgi un bez
īpašas piepūles. Abi savus darbus komponējuši ar dziļu dvēselīgu izjūtu, kas pārspēj ikdienišķās rūpes un atraisa skatu uz
bezgalību.”

JURIS ĶENIŅŠ
28. maijā 33 dedzīgi Dziesmu
svētku labvēļi – gan koŗu diriģenti, gan deju kopu vadītāji,
gan mākslinieki, gan organizāciju pārstāvji – bija ziedojuši
sestdienas rītu, lai lemtu par
XV Latviešu Dziesmu svētkiem
Kanadā. Viņi bija ieradušies pat
no tālās Kanadas galvaspilsētas
Otavas uz Latviešu Dziesmu
svētku biedrības Kanadā pilnsapulci Kanadas Latviešu centrā
Toronto.
Biedrības padome sastāv no
šiem sabiedrības vadītājiem,
kuŗiem ir uzdevums reiz pa
pieciem gadiem izraudzīt datumu, vietu un rīkotājus nākamiem Kanadas dziesmu
svētkiem.
LDSBK valdes priekšsēdis
Juris Ķeniņš sveica visus klātesošos un pateicās par neatlaidīgo līdzdalību, jo bez viņiem
svētki noteikti nebūtu. Par XV
Dziesmu svētkiem jau ir ziņots
Latvijas Kultūras ministrijai, ka
tie būšot Latvijas simtgades
zīmē kā daļa no Latvijas trīs
gadu svinībām. Viņš arī ziņoja,
un kasieris Andrejs Buņķis
apstiprināja, ka svētki ir uz laba
finianciāla pamata, lai varētu
sākt tos rīkot. Bet arī aizrādīja,
ka ikkatros svētkos kopš 1976.
gada ierodas arvien mazāks
skaits dalībnieku un svētku
viesu.
Izdevumi aug, bet ienākumi
krīt – šī krize ir visā, kas skaŗ
arī Dziesmu svētkus ASV un
Kanadā.
Pilnsapulce svētkiem noteica
2019. gadu, turpinot ilggadējo
un pierasto piecu gadu režīmu,
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Baltijas koŗi dzied Losandželosas Disneja zālē
Es apmeklēju trešo cikla koncertu, tajā vakarā atskaņoja tikai
divus darbus – A. Pērta Miserere
un V.A. Mocarta Rekviēmu. Abas

darbs, ir viens no vispopulārākajiem komponista sacerējumiem. Programmā par Rekviēmu lasām: “Visumā Rekviēms
ir grandiozs darbs, kuŗā ir spēcīgs pārdzīvojums, tuvojoties
dzīves pastardienai, un arī cildens maigums, domājot par
dvēsele glābšanu un mūžīgo
mieru.” Skaņudarba harmonijas
un instrumentācīja ir dziļi
sakņotas klasiskā stilā, forma
seko misas noteiktajam strukKaspars Putniņš
tūras iedalījumam. Skaņdarbs
ir dzidrs, viegli izprotams un
dziļi izteiksmīgs.
Salīdzinājumā, A. Pērta skaņdarbs raisās vienkāršībā un
klusumā. Par šo lasām: „Saprotu, ka pietiek ar vienu vienkāršu, skaisti nospēlētu toni. Šis
viens tonis vai pat viens klusums pardara mani gardarītu.
Sigvards Kļava
Es lietoju ļoti maz elementu –
šīs kompozicijas ir orķestra vienu balsi, divas balsis –, es dardarbi korim un solistiem.
bojos ar vissīkāko materiālu, ar
Labi pazīstamais Rekviēms, trīsskani un vienu tonalitāti.” Šis
pēdējais V.A. Mocarta rakstītais stils pazīstams ka tintinnabulli.

Pasaulē pazīstamais Pērts ir
cēlies no Igaunijas, kas padarīja
šo vakaru īpaši interesantu
Baltijas izcelmes tautiešiem, bet
vēl interesantāk – ka koŗa partijas atskaņoja kopkoris, sastādīts no divām Baltijas koŗu
vienībām – Igaunijas filharmonijas kamerkoŗa (vadītājs Kaspars Putniņš) un Latvijas Radio
kora (vadītājs Sigvards Kļava).
Kaut gan man par šo bija liels
prieks, īsti nesapratu, kāpēc
īpaši bija jāaicina koŗi no tādas
tālienes. Mocarta Rekviēms ir
standarta repertuārs un A. Pērta
darbs arī ir tāds, kas noteikti
būtu pa spēkam vietējam profesionālam korim, kā, piemēram, Losandželosas Master Chorale. Bet meistars Dudamels
gribēja kaut ko speciālu, ne
tikai labu un korrektu atskaņojumu, bet īpašu koŗu saliedējumu un kopskaņu, kas atraisa
darbu vienkāršības maģiju. Un
tādu arī mēs dzirdējām. Kopkoŗa tonis bija bezgala vienkāršs

– precīza skaņa, slaida nokrāsa
un vienreizēji niansēts balsu
saliedējums. Piecdesmit dziedātāji izsklausījās kā viens. Abi
šie koŗi ir radināti dziedāt ar
šādu nokrāsu, un tāpēc Gustavo
Dudamels atrada par nepieciešamu aicināt tieši viņus. Arī
solisti bija attiecīgi izmeklēti –
Lucy Crowe, Roxana Constantinescu, Paul Appleby, Frederick
Bnallantine, Luca Pisaroni. Īpaši
iespaidīgs bija soprāna Lucy
Crowe dziedājums, ar dziļu
izjūtu un dvēselīgu noskaņu
vijot smalkus, izteiksmīgus
toņus.
Koncertzāle bija izpārdota, un
klausītāji koncertu novērtēja ar
ilgstošiem aplausiem. Apmeklētāju vidū arī sastapu igauņu
un latviešu valodas runātājus,
kuŗi noteikti lepojās par saviem
tautiešiem un viņu izcilo māksliniecisko sniegumu. Ļoti ceru,
ka šī nebūs vienīgā reize, kad
piedzīvojam šādu sadarbību.

Dziesmu svētki Kanadā būs 2019. gadā!
kaut no pirmajiem svētkiem
Kanadā 1953. gadā bija jāgaida
tikai četri gadi līdz nākamiem
svētkiem, lēnām ieejot piecu
gadu programmā. Vienīgi 2000.
un 2004. gadā rīkotājiem ar redzamu entuziasmu un darba

pilnsapulce nolēma rīkot svētkus nākamajā nedēļā – no
ceturtdienas, 4. jūlija, līdz svētdienai, 7. jūlijam. Lasītājiem
būs skaidrs, ka šie datumi ir
sevišķi labvēlīgi mūsu ASV
draugiem, un svētki cer uz viņu

Dziesmu svētki Kanadā, pirms
spējīgie un čaklie hamiltonieši
uzņēmās rīkot XIII un XIV
svētkus. Biedrības valde bija jau
veikusi vairākus priekšdarbus,
meklējot piemērotu viesnīcu
(Chelsea Hotel, Kanadas lielākā

Rīcības komiteja
tikumu izdevās svētkus sarīkot
pēc četriem gadiem. Šoreiz
četru gadu intervāls nebūtu vēlams, jo tad mūsu svētki sakristu ar Latvijas Simtgades
Dziesmu svētkiem.
Tā kā 1. jūlijs, Kanadas Valsts
svētki, ir pirmdiena, un līdz ar
to neizdevīga diena svētkiem,

kuplu līdzdalību, gan kā dalībniekiem, gan klausītājiem un
skatītājiem.
Plašākas debates notika par
vietu, bet pilnsapulces delegāti,
ar lielu vairākumu, vienojās par
biedrības valdes ieteikto lielāko
latviešu centru Kanadā – Toronto, kur skanēja pirmie 12

viesnīca pilsētas centrā), un
piemērotas telpas koncertiem,
(galvenokārt Toronto Universitātes telpas), kaut Toronto
izcilām koncertu vietām nav
trūkuma. Bet valde apsolīja
klātesošiem, ka visas sarīkojumu
telpas būs viegli sasniedzmas
Toronto centrā – kājām vai ar

pazemi. Protams, paliek arī
iespējamība lietot telpas, kuŗas
ir, sevišķi vecākajām paaudzēm,
pazīstamas, pat vēsturiskas:
bijušais Eaton Auditorium, tagad The Carlu, un vēsturiskie
Maple Leaf Gardens, šodien
Ryerson universitātes Mattamy
Athletic Centre, jo tās ir viegli
sasniedzamas, ejot kājām no
Chelsea Hotel.
Svētku rīkošanu uzticēja (att.)
Jurim Ķeniņam (priekšsēdis),
Selgai Apsei un Arturam Jansonam (vicepriekšsēži), un četriem rīcības komitejas locekļiem – Zintai Amoliņai, Tijai
Freimutai, Guntai Krūmiņai
un Kristai Treigutei. Rīcības komitejai ir ievērojama pieredze:
Juris, Selga, Arturs un Gunta
jau vairākas reizes kalpojuši
svētkiem, savukārt Arturs Jansons mūzikas nozarē darbojies
jau no 1976. gada. Bet jaunas
sejas arī ir nepieciešamas, sniedzot svaigas idejas no vairākām
perspektīvām, no saviem piedzīvojumiem, no dažādām paaudzēm un zināšanām.
Sēdes beigās Juris Ķeniņš aicināja visus, ne tikai 33 klātesošos, nākt talkā. Itin visiem,
kuŗiem rūp un interesē Dziesmu
svētki, ieteicams sazināties ar
Rīcības komiteju un pastāstīt
locekļiem savas labās idejas
Rīcības komiteja jau ir sākusi
darbu, tūlīt pēc obligātās fotografēšanās norunājot pirmo
sēdi Chelsea Hotel telpās pēdējā
jūnija nedēļā.
Lai skan XV Latviešu Dziesmu svētki Kanadā – 2019. gadā,
no 4. līdz 7. jūlijam Toronto!
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ANITA
BATARAGA
Šovasar svinam Ņujorkas draudzes īpašuma Katskiļos Nometnes 60. jubileju, ar sešiem sarīkojumiem izceļot Nometni kā
nozīmīgu latviešu sabiedrisko
vidi visām paaudzēm. Viens no
šiem sarīkojumiem būs nedēļas
gaŗumā paredzētais „Atgriezies
Nometnē” (no 17. jūlija līdz 23. jūlijam) notikums, kas uzsāksies
ar sabiedriskā pasākuma “Melnais Lācis” noslēgumu un sola
dalībniekam, kas vēlas atgriezties vai arī iegriezties, ja nav
Nometnes absolventu rindās,
jautru, aktīvu nedēļu skaistā
dabā un labā kompānijā.
Nedēļu iesāksim svētdienas
pēcpusdienā ar Pēteŗa Dajevska
apceri par viņa tēva Evalda Dajevska scēnografijas darbiem,
un paša piedzīvojumiem. Evalda Dajevska darbi būs apskatāmi un arī pērkami Melnā Lāča
mākslas galerijā 16. jūlijā. Apceres viela par scēnografiju ir
īpaši būtiska saskaņā ar Nometnes 2. perioda temu, jo nometnieki varēs iepazīties ar Latvijas
aktrisēm Ingu Tropu un Laumu
Balodi, kas bērnus iepazīstinās

Atgriezies nometnē –
iesildies Dziesmu svētkiem!
ar interaktīvo teātri. Interaktīvā
teātŗa programma un citi šīs
vasaras papildinātās latviskās
programmas pienesumi notiek,
pateicoties atbalstam, ko sniedz
Latvijas valdības Sabiedrības
integrācijas fonds.
Svētdienas vakarā vēl pirms
svecīšu dievkalpojuma būs iespēja noklausīties Latvijas pārstāvniecības pie ANO vēstnieka
Jāņa Mažeika uzrunu par apstākļiem Baltijas valstu ārpolītikā.
Un tad pārslēgsimies – līdz
otrdienas vakaram uz noskaņojuma iesildīšanu nākamā gadā
gaidāmajiem XIV Vispārējiem
Dziesmu un Deju svētkiem
ASV – bet ar vienu pagriezienu
citā virzienā. Pirmdienā piedāvājam noklausīties Dr. Juŗa Pupčenoka lekciju par šodienas polītiskajos apstākļos ļoti būtisku
tematu: “Musulmaņi Latvijā un
ASV: Pārpratumi un patiesība”.
Dziesmu svētku noskaņojuma iedziedāšanai un iedejošanai aicinām atkal visus uz
neformālām tautasdeju apmācībām, uz dziesmu vakariem,

CITUR IZLASĪTS

JURIS LORENCS,

(..) Pastardiena nav pienākusi,
un dzīve turpinās. Bet vismaz
man šķiet, ka to visu jau kādreiz
esmu piedzīvojis. Kad 1991. gada
martā Latvija rīkoja iedzīvotāju
aptauju, kurā vajadzēja atbildēt
uz jautājumu: “Vai jūs esat par
demokratisku un neatkarīgu
Latviju?” – no Maskavas skanēja
gan kaunināšana, gan brīdinājumi. Un arī tolaik tika uzdoti
līdzīgi jautājumi: “Kā jūs vieni
bez mums iztiksiet?” – vai: “Kas
notiks ar Latvijas krieviem?”. Bet
ne jau Baltijas republiku aiziešana sagrāva PSRS, to paveica
“smagsvari” – Krievija, Ukraina
un Baltkrievija, parakstot Belovežas vienošanos. Un atkal parallēle ar šodienu – Lielbritanija
neapšaubāmi ir viens no ES
“smagsvariem”, tās aiziešana būs
sāpīga polītiski, saimnieciski un
arī simboliski. Jo Lielbritanija

uz prāta asināšanu ar tautasdziesmu spēli“Dzepardija”. Ir
cerība, ka dalībnieki, kājas un
balss saites ielocījuši, veidos
tautasdeju pulciņus savās pilsētās vai arī attīstīs vēlmi piebiedroties jau pastāvošiem koŗiem, lai kuplinātu dalībnieku
skaitu jau nākamā gada jūlijā
notiekošos Dziesmu svētkos Baltimorā, un pēc tam 2018. gadā
Latvijas Simtgades svētkos Rīgā!
Tautiskajām nodarbībām, pamīšus būs arī jogas stundas,
kāda iespējama masāža, volejs
un pastaigas.
Arī pārējā nedēļa veidojas
daudzsološa ar jau pieminētajām fiziskajām nodarbībām, kā
arī ar pievakara meditācijas
stundu Prāvestes Anitas Vārsbergas-Pāžas vadībā, un ar interešu grupām: “Mūžu dzīvo,
mūžu mācies”, kuŗās ieskaitītas
personīgi pielāgotas latviešu
gramatikas un datoru programmas stundas, adīšanas un kulinārās apmācības, pārrunu
pulciņi balstoties uz dažādu
lasāmvielu latviešu un angļu
valodās, zolītes un sporta

nodarbības. Viss notiks neformālā gaisotnē ar dienaskārtības
pielāgošanu dalībnieku interesēm un laika izjūtai. Kā pēdējo
no pieteiktajām diskusijām, aicinām jūs uz piektdienas vakara
sarunu „Grieķu dievietes un to
archetipi mūsdienās” Līgas Balodes vadībā.
Dabas vidi Katskiļu kalnos
izbaudīsim, gan raugoties no
ēdamzāles verandas uz tuvajiem kalniem, gan arī slīdot pa
Esopus upi riepu tūbās. Katskiļu kalnu un Hudzonas upes
ielejas skaistumu uztversim,
braukdami ekskursijā uz Hudzonas upes krastā dzīvojošā
dabas mākslinieka Frederick
Church mājām un mūzeju
“Olana”, kur ne tikai papildināsim zināšanas par “Hudson
River School of Painting” bet arī
radīsim iespēju vēlreiz iedzīvināt jau pērnās “Melnā Lāča”
nogales “Mana mīļākā vieta
Nometnē” temu šī īpašā glezniecības stila apmācībās.
Gaidām Jūs uz visu nedēlu,
vai uz diennakti! Dalības maksa
ir $25 pa dienu, kuŗā ieskaitītas

trīs maltītes Nometnes ēdamzālē. Būs piemaksa par atsevisķām nodarbībām. Pieteikšanās un naktsmājas sarunājamas ar Atpūtas nama saimnieci Veru Ūdri: veraudra@live.
com, vai pa telefonu: 518 589
9932.
Ar jautājumiem vai lai pieteiktos novadīt nodarbības, lūdzu rakstiet: abatarags@optonline.net
Par “Melnā Lāča” nogali: lai
iepriekš pieteiktos uz vakariņām ar atlaides cenu ($25):
MelnaisLacis2016@gmail.com;
lai pieteiktu darbus mākslas
galerijai un tirgum, kā arī 50-5
izsolei: abatarags@optonline.
net; lai pieteiktu fotografijas un
darbus “Mana mīļākā vieta
Nometnē” mākslas sienai, kā arī
foto žūrijai: katskilu60@gmail.
com.
Gaidām Jūs – kopā novērtēsim
šo skaisto vidi un brīnumus, ko
grupiņa cilvēku no dažādām
paaudzēm, ar dažādu pieredzi,
ar latviskām saknēm cits citam
var sniegt!

„Pavadi vasaru Latvijā!”

Turpinās programma trešās paaudzes latviešu jauniešiem

Pavadi vasaru Latvijā! ir
Amerikas latviešu apvienības
(ALA) programma, kas paver
iespēju jauniešiem uzturēties
un gūt profesionālu pieredzi
Latvijā, tādējādi veicinot latnozīmē arī bijušās imperijas viešu valodas apguvi un stiprislavu, angļu valodu, kodolieročus un veto tiesības ANO Dro- not piederības izjūtu Latvijai.
šības padomē.
Ja līdzīgs referendums šodien
notiktu Francijā, ļoti iespējams,
rezultāts būtu līdzīgs, un tās gan
būtu vienotās Eiropas beigas.
Nopietns signāls bija arī nesenais
balsojums Nīderlandē, kuŗā pilsoņi noraidīja ES un Ukrainas
asociācijas līgumu. Tāpēc pie
varas esošajiem polītiķiem gan
ES dalībvalstu galvaspilsētās, gan
Briselē tagad galvenais ir nestrēbt
karstu, ieturēt pauzi un mazliet
nogaidīt. Jo briti gan aiziet, bet
Eiropas problēmas – eirokrize,
saimnieciska stagnācija, bēgļi, drošības izaicinājumi kontinenta
austrumos – paliek. (..)
Mani pašu visvairāk uztrauc
iespējamie Latvijas drošības riski.
Pēc Britanijas referenduma viss
šķiet iespējams, arī Tramps ASV
Amerikas latviešu apvienīprezidenta amatā. Ļoti iespējams,
arī amerikāņu “klusējošais vairā- bas Kultūras nozares vadītāja,
kums” kaunas atklāti izteikt savu šīs programmas iniciātore
atbalstu tik daudz kritizētajam Līga Ejupe skaidro: „Pavadi
un izsmietajam republikāņu kandidātam, kuŗš iestājas par ASV vasaru Latvijā! programma ir
(un tātad arī NATO) militārās klāt- vienreizēja iespēja ārpus
būtnes samazināšanu Eiropā. Latvijas dzimušiem un auguTad uz ko Latvija turpmāk varēs šiem jauniešiem pavadīt vapaļauties? Vai tiešām tikai uz Vā- saru Latvijā un iziet praksi
ciju, kuŗa nekad nav slēpusi savas
kādā no Latvijas kultūras vai
īpašās attiecības ar Maskavu?

„Briti aiziet,
problēmas paliek”

Latvijas Avīze

2016. gada 2. jūlijs – 8. jūlijs

izglītības iestādēm un iegūt
vērtīgu pieredzi, kas vēlāk
noderēs akadēmiskā un profesionālā dzīvē.“
Pagājušā gadā rīkotajā programmā piedalījās 16 jaunieši
no ASV un Kanadas. Aizvadītā gada rudenī Laiks pub-

licēja šo jauniešu iespaidus.
Šogad programmas dalībniekiem pievienojušās arī jaunietes no Austrālijas – Laila
un Daina no Melburnas, un
Daila no Adelaides. Latviešu
Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē atbalsta šo projektu,
piešķirot katram apstiprinātajam dalībniekam stipen-

diju $1000 vērtībā.
Šoreiz publicējam pirmos
iespaidus, ko uzrakstījušas
Kristīna Vītoliņa un Tija
Pūtele no Amerikas, kuŗas
Homo Eccos* stendā Brīvdabas
mūzeja gadatirgū vadīja aktīvitāti par ūdens tērēšanu un
lietošanu.
„Mūsu uzdevums bija izveidot informāciju par videi
draudzīgu attieksmi. Sagatavojām arī nelielu lekciju birojā
par savu pieredzi veidot videi
draudzīgus pasākumus. Savācu informāciju no savas
pagājušas vasaras prakses
darba Vans Warped Tour Eco
Initiative un mēģināju kollēģiem izskaidrot, kā mēs organizējam darbus.
Nedēļas nogalē mums bija
grupas ekskursija uz Lietuvu.
Mēs, vairāki praktikanti, ar
busiņu aizbraucām uz Viļņu,
lai baudītu mūzikas festivālu
Summerburst. Mums ļoti labi
tur gāja!
Mēs, praktikanti, bieži tiekamies, un mums ir labas
attiecības savā starpā.”
*Homo Eccos ir Nākotnes
sabiedrība, kas nešķērdējas ar
dabas resursiem, bet prot tos
izmantot sev un saglabāt arī
nākamajām paaudzēm.
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ASTRĪDA
JANSONE
Māra atnāk pie manis pēc
darba un atnes man ciemakukuli
– kastīti ar desmit ekoloģiskām
olām. Viņas kolēģes vecāki laukos audzē ekoloģiski tīru produkciju. Māra stāsta:
„Mana mamma Ināra Zvirbule
dzimusi 1933. gadā, tētis VitautsVito Sīmanis dzimis 1928. gadā.
Es uzaugu ārpus Čikāgas, mācījos
Krišjāņa Barona latviešu skolā.
Mana mamma bija bārene un no
Latvijas izbrauca kopā ar savu
tanti, viņa dzīvoja Čikāgā. Tēvs
izbrauca kopā ar savu tēti un
mammu un arī nonāca Čikāgā,
tur viņi satikās un apprecējās. Ilinojas štatā dzīvo mana jaunāka
māsa Kristīna Laimiņa, kuŗa ir
skolotāja un pašlaik vada Latviešu
Fondu. Brālis Mārtiņš Sīmanis ir
datorgrafiķis. Tētis bija mākslinieks un grafiskais dizainers Amerikā, mamma no darba brīvajā
laikā mācīja latviešu skolā, darināja 13. gs. tautastērpu un nodrošināja, lai mēs augtu latviskā garā.
Savu latvisko izglītību pēc Krišjāņa Barona skolas turpināju
Gaŗezera Vasaras vidusskolā un
Minsteres latviešu ģimnazijā.
Bakalaura gradu ieguvu starptautisko attiecību zinībās – par
Padomju Savienības jautājumiem.
Lai papildinātu izpratni par citiem
pasaules reģioniem, uz diviem
gadiem aizbraucu uz Japānu, kur
mācīju angļu valodu. Latviski
domāju citādi nekā angliski, un
mani interesēja tas, kā „notiek”
domāšana valodā, kuŗu raksta
hieroglifos.
Sešdesmitajos gados vietā, kur
Japānā dzīvoju, bijis bads, bet tad
tur uzbūvēja dambi un līdz ar to
varēja applūdināt laukus un izaudzēt labus rīsus. Laikmetā, kad
pasaule kļūst arvien sasaistītāka,
vietējā pārvalde vēlējās saviem
iedzīvotājiem radīt iespējas kontaktēties ar “ārzemniekiem”. Tad nu
es biju viņu „ārzemnieks”. Mācīju
trīs skolās, tikos ar cilvēkiem
kultūras centros, piedalījos vietējos sarīkojumos. Es turp aizbraucu ar savu 13. gadsimta
tautastērpu, ar kokli un stāstīju
ne tikai par ASV, bet arī par Latviju. Atklāju, ka japāņiem un latviešiem ir daudz kas radniecīgs,
piemēram, mēs varam runāt par
situācijām, nepieminot sevi. Es
Japānā dzīvoju vietā, kur piekopa

ZIGFRIDS ZADVINSKIS
Nu jau divdesmit vienu gadu
grandrapidieši sanāk kopā, lai
atcerētos tos traģiskos notikumus kopš Otrā pasaules kaŗa, kad
Latvija zaudēja neatkarību un
daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju zaudēja dzīvību čekā, Gulaga
nometnēs un citur. Tāpat kā
iepriekšējos gados, to saistīja
kopā ar ziedojumu akciju Okupācijas mūzejam Rīgā. Sanāksmi
ievadīja prāveste Ilze Larsen ar
lūgšanas vārdiem. Grandrapidu
latviešu organizāciju padomes
priekšsēdis Dr. Zigfrids Zadvinskis sveica visus klātesošos un
teica – lai arī mēs paši dzīvojam
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Trimdas bēnu bērni Latvijā. Māra Sīmane
gan šinto, gan budistu tradicijas.
Šinto dzīvesziņa nāk no izpratnes par dabu, un tieši te saskatīju
daudz kopīga ar latviešu dzīvesziņu. Attiecības ar lauku iedzīvotājiem bija ļoti sirsnīgas – vectēvi
pat man parādīja savas labākās
sēņošanas vietas.
Pēc tam aizbraucu strādāt uz
Vašingtonu, bet man bija vajadzīgs maģistra grads, tāpēc uzsāku maģistra studijas Vermontas
School for International Training.
Kurss vadības zinībās (management) bija piemērots cilvēkiem ar
pieredzi vairākās kultūrās. Prakses darbs bija pie Gunta Priedīša,
kas tolaik vadīja PBLA Sabiedrisko zinātņu institūtu (SZI).
Institūts bija veidots jauniešiem
no dažādiem kontinentiem, kas
turklāt ir pabeiguši augstskolu
un kuŗus latviešu organizāciju
apvienības uzskata par potenciāliem trimdas organizāciju vadītājiem nākotnē. Bija svarīgi saprast ne tikai to, ko mācīja
vietējās latviešu skolās, bet arī to,
kāda ir reālā situācija Latvijā.
Ministerē strādāju no 1987. gada
līdz 1990. gadam un kļuvu par programmas koordinātori. „Atkušņa”
laikā SZI lekcijās, semināros, izbraukumos un akcijās piedalījās
ne tikai trimdas, bet arī Latvijas
jaunieši. Lektori bija, piemēram,
Egīls Levits, Ādolfs Šilde. Reizi
gadā mēs braucām uz Stokholmu
tikties ar Andreju Eglīti, Uldi
Ģērmani, Bruno Kalniņu u.c.
Pāris reižu gadā braucām uz
Latviju. Mūsu jaunieši piedalījās,
piemēram, Radošo savienību plēnumā, Tautas frontes sanāksmēs,
daži bija klāt LNNK dibināšanā,
tikās ar disidentiem, žurnālistiem,
palīdzēja Augstākās Padomes
preses centrā. Mēs visi bijām
laikmeta liecinieki.
Tai vēsturiskajā vakarā, kad apvienojās abas Vācijas daļas, latvieši vēroja uguņošanu Ministeres Doma laukumā. Nākamajā
dienā sapakojos un savā mašīnā
atbraucu dzīvot uz Latviju. Mani
aicināja Sarmīte Ēlerte – strādāt
laikrakstā Diena, ko viņa vadīja.
Sarmīte tolaik komplektēja cilvēkus, lai veidotu pirmo Rietumu
stila avīzi. Sākumā es palīdzēju
izveidot Ārvalstu ziņu dienestu,
tad koordinēju Dienas informācijas biroja darbu. Veidojām Dienai

latviešu korespondentu tīklu pa
visu pasauli. Kad Latvija atjaunoja neatkarību, Ārlietu ministrijā palīdzēju izveidot Latvijas
Ārvalstu palīdzības koordinācijas sistēmu. Toreiz Latvijai bija
svarīgi izveidot un nostiprināt
dažādas valsts sistēmas. Piemēram, Latvijai nebija atbalsta sistēmas bezdarbniekiem, mums
vajadzēja panākt, lai atbalsts būtu
sistemātisks, godīgs un caurredzams. Radījām kārtību, kādā
valdība varēja noteikt prioritātes
un gaidāmos rezultātus.

man iesaka izlasīt Noras Ikstenas
grāmatu „Mātes piens”, kurā ir
epizode par skolotāju Blūmu –
tas ir Egīls. – A.J.) Pēc konferences, Egils palīdzēja organizēt
pēdējo SZI izbraukumu uz
Latviju. Kad es pārcēlos uz Latviju, viņš piedāvāja man dzīvesvietu savā verandā. Tā es arī
paliku tajā verandā...
Kad Latvija atguva neatkarību,
manas Japānas pilsētiņas pārstāvji
atsūtīja telegrammu – „Banzai.
Latvijai neatkarība”. Viņi mani
un vīru uzaicināja ciemos stāstīt

Drīz vien sapratām, ka jāuzlabo
valsts pārvaldes darbs. Tika dibināta valsts Reformu ministrija,
un man uzticēja koordinēt valsts
pārvaldes reformas koncepcijas
izstrādāšanu. Kādu laiku strādāju
pie budžeta plānošanas semināra,
kurā ministri nonāca pie kopsaucēja par budžeta prioritātēm.
Man ļoti palīdzēja Brunis Rubess
ar savām zināšanām par stratēģisko plānošanu un ar savu lielo
pieredzei darbā Volkswagen firmā.
Tad man piedzima mans pirmais dēls Alekss, un es atstāju
darbu valsts pārvaldē.
Savu vīru satiku Minsterē pirmajā Latvijas un Rietumu latviešu
skolotāju konferencē 1990. gada
pavasarī. Viņu interesēja mana
pieredze Japānā. Viņš bija Egīls
Blūms no Latvijas Izglītības biedrības. Būdams kultūras vēstures
skolotājs, viņš bija vedis skolēnus
ekskursijās, un par to viņu un skolēnus izsauca uz VDK un galu
galā atlaida no skolas. (Te Māra

par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tad arī nolēmām apprecēties. Pēc neatkarības atjaunošanas Egīls nodibināja Jūrmalas
Alternatīvo skolu ar nolūku veidot paraugskolu izglītības sistēmas pārmaiņai. Deviņgadīgā
skolā un bērnudārzā vēl šobaltdien strādā ļoti labi skolotāji, un
es priecājos, ka maniem bērniem
bija iespēja tur mācīties. Lai varētu apvienot ģimenes un darba
dzīvi, nodibināju firmu – „Māras
Sīmanes konsultāciju birojs”. Tur
strādāju pie vairākām stratēģijām – „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas valsts programma”,
„Programmas lībiešiem Latvijā”,
„Iekšējā audita ieviešana valsts
pārvaldē”. Sadarbojos ar Apvienoto Nāciju Attītstības padomi.
Kopā ar savu komandu, kurā bija
psihologs, antropologs, ekonomists, politologs un sociologs,
biju galvenā redaktore “Pārskatam par tautas attīstību”, kas
saņēma ANO balvu par innova-

tīvu pieeju. Latvijā, uzlabojoties
demokratijas un ekonomikas
stāvoklim, nāca pienākums palīdzēt valstīm, kura ir mazāk attīstītas. Tā 2006. gadā sāku vadīt
Latvijas attīstības LAPAS, „jumta
organizāciju” nevalstiskajām organizācijām, kuras palīdzēja citām valstīm attīstīties.
Sākoties krizei, atgriezos valsts
darbā – strādāju par padomnieci
Finanšu ministrijā. 2012. gadā
pārgāju strādāt Pārresoru koordināciju centrā, lai strādātu komandā, kura gatavoja Nacionālās
attīstības plānu 2014.–2020. gadam. (Plāns nosaka, kā izmantot
nelielo papildu pieejamo valsts
budžeta naudu un Eiropas Savienības fondu piešķītumus.) Šobrīd
joprojām strādāju Pārresoru koordinācijas centrā. Mēs uzraugām,
lai ministriju darbība atbilstu
Nacionālājam attīstības plānam.
Kopā ar Finanšu ministriju vērtējam ministriju budžeta pieprasījumus.
Mēs esam laimīgi, ka esam piedzimuši laikā, kad Latvijai bija
iespēja atgūt neatkarību. Tomēr
daudziem, kas pārdzīvoja padomju laikus, pāreja nav bijusi
viegla. Krizes dēļ daudzi spiesti
meklēt darbu citās valstīs. Mums
jāatceras, ka latviešu ir maz,
mūsu tautas vēsture ļoti sarežģīta.
Tagad mums jāsadarbojas, lai
būtu iespējas cilvēkiem dzīvot un
attīstīties tepat, Latvijā. Jārada
darbavietas, jāpiedāvā cienīgs
darbs, jāmazina birokratiskie un
cita veida šķēršļi. Svarīgi ir sadarboties un savstarpēji uzticēties.
Tādā veidā mēs tiksim galā ar
izaicinājumiem, ko nesīs nākotne.
Man ir divi dēli – Aleksandrs
Blūms, tagad 21 gadu vecs un
studē polītoloģiju Southampton
universitātē Anglijā. Otrs dēls
Pēteris Blūms ir Jūrmalas Alternatīvas skolas skolēns, un viņam
ļoti interesē ķīmija. Viņš skolas
avīzē raksta dzejoļus par kristālu
veidošanos un citiem ķīmijas
procesiem.
Pirms beidzam sarunu pajautāju Mārītei, vai, viņasprāt, Aleksandrs pēc studijām atgriezīsies
Latvijā, un viņa ir droša, ka
brauks, jo viņam Latvijā ļoti
patīkot. Un viņai pašai? Atbilde
ir ātra un vienkārša: „Protams,
ka patīk!”

Grandrapidieši atceras aizvestos un
godina viņu piemiņu
tālu projām no Latvijas, taču
mūsu sirdis vēl vienmēr ir Latvijā, notikumi Latvijā mums nav
vienaldzīgi. Šoreiz sanākam, lai
atcerētos mūsu tautas ciešanas
un upurus. Sekoja kopīgi nodziedāta Valsts himna „Dievs,
svētī Latviju!”
Lidija Tarbunas, kuŗas tēvs
četrpadsmit gadus pavadīja Gulaga nometnēs Sibirijā, ļoti iejūtīgi nodeklamēja Jāņa Berkāna
dzejoli 14.jūnijs.
Sanāksmes runu teica Dr. Zigfrids Zadvinskis, kurā, starp citu,
viņš sacīja:
„Latvieši ir maza tauta, bet

vēstures gaitā tai ir bijis daudz
mocekļu. Nav daudz tautu pasaulē, kam ir tik daudz izkaisītu,
nezināmu kapu kā latviešiem.
Pirmiem izsūtītiem Golgatas ceļš
sākās 1941. gada 14. jūnijā. Melānija Vanaga, pati būdama izsūtītā, to labi apraksta savas grāmatas Veļupes krastā ievadā:
Gaišā vasarā arī Baltijā sākās
neprāta svelme. Vīta ziedi, zuda
cilvēki, milzis ar asiem nagiem
grāba kopā sievietes, bērnus, vīrus
un nespējniekus, tikko dzimušas
un vēl nedzimušas dvēselītes,
slānija tās lopu vagonos un prom
uz aizzušanu, uz Veļupes krastu.

Tās ciešanas, ko daudzi aizvestie
pārdzīvoja nav aprakstāmas.
Paceļas balsis, vai šos notikumus vajadzētu aizmirst un par
tiem vairāk nerunāt?
Atbilde ir – nē. Mēs nedrīkstam atņemt tautai atmiņu, jo tā
ir kritiska tautas un valsts pastāvēšanai. Dzejnieks un latviešu
tautas patriots Andrejs Eglītis ir
teicis: Ja mēs aizmirstam pagātni,
mums nav tiesības uz nākotni.
Pagātne mums māca to kas jādara nākotnē lai izbēgtu no deportācijām un slepkavībām. Izlīdzināt un aizmirst ir iznicināt
sevi un savu tautu. Mums ir

pienākums neaizmirst savus upuŗus. Tātad mums jāzina sava
vēsture. Dainis Ivāns, viens no
Tautas frontes vadītājiem, uzskata, ka 1990. gada 4. maija balsojums Latvijas Augstākā Padomē
par Latvijas neatkarības atgūšanu
nebūtu bijis iespējams bez Latvijas
okupācijas fakta apzināšanas un
tā juridiskās apliecināšanas valsts
atjaunošanas dokumentos.
Tūlīt pēc neatkarības atgūšanas
un krievu armijas izvešanas no
Latvijas samērā labvēlīgās krievu
valdības Jelcina laikā, šķita, ka
Latvijai nekas vairs nedraud.
(Turpināts 6. lpp.)
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Aijai Pakulei – 100
Aizaug ceļi, aizaug takas,
Gadi, gadi gaŗām skrien,
Bet tu savā mīlestībā
Plauksti baltāka arvien.
ASV Vašingtona pavalsts pilsētā Sietlā šā gada 10. jūnijā Aija
Pakule nosvinēja savu 100 gadu
jubileju. Meitas Sarmīte Dāvidsone un Rudīte Aleksandere
(Alexander) mātei par godu bija
sarīkojušas viesības Sietlas Latviešu centrā. Lielā zāle pilna Aijas
Pakules tuviniekiem – bērniem,
mazbērniem un mazmazbērniem, kā arī draugiem no latviešu

ar viņu Dr. Valters Nollendorfs,
Okupācijas mūzeja biedrības
valdes priekšsēdis. Gadu gaitā
Aija Pakule mūzejam daudz ziedojusi. Tālis Jaundālderis, Aijas
Pakules skolnieks Rundāles pagasta pamatskolā, kavējas atmiņās. Apsveicot māmiņu Sarmīte
nolasa Valdas Moras skaisto dzejoli ,,Mātes sirds”. Daudziem acīs
asaras. Kad vēlāk Sarmītei vaicājam, kas ir mātes gaŗās dzīves
noslēpums, viņa atbild, ka mātes
moto vienmēr bijis ,,be happy”
un visur iet ar smaidu.
Jubilārei par godu divi jaunieši
atskaņo mūziku. Ciemiņš no
Latvijas, Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas au-

Aija Pakule jaunībā

Aija 100 gadu vecumā

saimes. Uz skaisti klātiem galdiem ziedi no dārziem, uz skatuves malas vāzē klēpis sarkanu
magoņu un rudzupuķu un daudz,
daudz rožu! Jubilāre ar smaidu
klausās apsveikumus no Latviešu
ev. luterāņu draudzes, no Latviešu biedrības Vašingtona štatā,
no Mazpulku sakarnieka ASV
Arvīda Bļodnieka. Krustmeita
Aija Ebdene atbraukusi no Latvijas krustmāti apsveikt un līdz

dzēknis, pianists Erlands Griezītis spēlē Raimonda Paula
skaņdarbu no filmas „Ilgais ceļš
kāpās” un vēlāk vairākus skaņdarbus uz saksofona. Marissa
Bitnere (altvijole) atskaņo Giovani
Battista Pergolesi kompoziciju
„Nina”.
Uz ekrāna rāda fotouzņēmumus no Aijas Pakules dzīves:
skaista, jauna meitene Latvijā;
vēlāk ar vīru Frici Pakuli, meitām

/Valda Mora/

Sarmīti un Rudīti trimdas gados
Vācijā un iebraucot Amerikā;
meitu kāzās, ar mazbērniem, ģimenes godos, strādājot latviešu
sabiedrībā. Pēc apsveikumiem
viesi aicināti uz Selgas Pētersones
gatavotām pusdienām – sulīgu
lasi ar garšīgām piedevām. Uz
saldēdienu galda Sarmītes ceptais klinģeris un vairākas tortes.
Protams, arī šampanietis un vīns.
Aija Pakule, dzimusi Auziņa,
1916. g. 10. jūnijā Pļaviņās pie
Aiviekstes upes. Ģimenē vēl
divas māsas un brālis, kuŗš 11
gadu vecumā nomira ar šarlaku.
Aija mācījusies ģimnazijā Pļaviņās, 1938. gadā beigusi Skolotāju
institūtu Rīgā un strādājusi par
skolotāju Rundāles pagastā, kur
viņa nodibināja un vadīja mazpulku. 1941. gadā viņa apprecas
ar Frici Pakuli, bet jau trīs gadus
vēlāk, 1944. gadā, Pakuļu ģimenei
ar meitiņu Sarmīti jādodas bēgļu
gaitās uz Vāciju. Tur piedzimst
otra meita Rudīte. Pēc sešiem gadiem, kas nodzīvoti dažādās vietās
Vācijā angļu zonā, ģimene izceļo
uz ASV, vispirms uz Dienviddakotu, kur viņi vienu gadu strādā
fermā. Aukstās ziemas un karstās
vasaras grūti panest, un ģimene
nolemj pārcelties uz Sietlu Vašingtona pavalstī, kur viņiem ir
latviešu paziņas. Tur sākās Aijas
Pakules dzīves gaŗākais posms –
nu jau 65 gadi pavadīti Sietlā.
Pirmie gadi bija grūti, smagi
strādājot par nelielu samaksu.
Bet jau 1951. un 1952. gadā
Pakuļi sāk sūtīt palīdzības saiņus
uz Latviju – drēbes, apavus, pārtiku un ārstniecības līdzekļus.
Sazinoties ar citām firmām, viņi
iekārto paku sūtīšanu savā mājā
un nosauc to par Global Parcel
Service. Galveno darbu veic Aija.
Mājās arī ir latviešu veikaliņš,
kur var iegādāties latviešu grāmatas, skaņuplates un daiļamat-

nieku izstrādājumus. Par šo laiku
Aija saka: ,,Meitenes gāja skolā, vīrs
darbā. Vakarā, kad ģimene pārnāca
mājās, pati skrēju nakts darbā –
tīrīt biroju telpas. Kā tika strādāts!
Dienu un nakti!” Kad Fricis saslima, Aija aizgāja daļējā pensijā.
Fricis Pakulis aizgāja mūžībā
1995. gadā. Vīra piemiņai Aija
palīdzēja Vaiņodes baznīcai sagādāt solus un izdaiļot altāri ar
svečturiem. Visu savu mūžu Aija
Paukule ir veltījusi labdarībai:
dibinājusi stipendijas fondu vietējo jauniešu latviskai izglītībai;
atbalstījusi 3 X 3 un citas latviešu
nometnes; Mazpulku, kas atsāka
darbību 1991. gadā; Amerikas
latviešu apvienību; Latvijas Nacionālās operas atjaunošanu
(operā ir krēsls ar viņas vārdu);
Vītolu fondu; Kalpaka piemi-

Aijai Pakulei Goda rakstu un
viņa ir saņēmusi atzinību un
pateicību no Latviešu biedrības
Vašingtona štatā (LBVŠ). Arī šobrīd, tik cienījamos gados, Pakules kundze aktīvi atbalsta svarīgākās latviešu aktīvitātes Amerikā un Latvijā. Viņas vecākā
meita Sarmīte sekojusi mātes
pēdās, rosīgi strādājot latviešu
sabiedrībā. Jau 14 gadus viņa
vada LBVŠ, ilgāk nekā jebkuŗš
no iepriekšējiem vadītājiem. Arī
tas ir Aijas nopelns.
Aija Pakule vēl arvien nāk uz
latviešu dievkalopjumiem Sietlā,
ik mēnesi uz pensionāru pusdienām, apmeklē citus sarīkojumus.
Vēl joprojām viņa izstaro enerģiju, siltumu un labestību. Sietlas
latviešu saimē Aija ir tiešām
labais gariņš, visu cienīta un

Gavilniece kopā ar savu krustmeitu Aiju Ebdeni. Laika saime no
sirds vēlē augstu laimi savai uzticamajai lasītājai Aijai Pakulei!
// FOTO: Tom Davidson

nekļa celšanu; Sibirijas bērnus;
Okupācijas mūzeju; Nacionālās
bibliotēkas Gaismas pils būvēšanu. 2003. gadā Amerikas latviešu apvienība (ALA) piešķīra

mīlēta. Suminām un apbrīnojam
Aiju Pakuli viņas 100 gadu jubilejā un vēlam viņai gaišas,
mīlestības pilnas atpūtas dienas!
I.M.

Grandrapidieši atceras aizvestos un
godina viņu piemiņu

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

(Turpināts no 5. lpp.)
Taču pēc Putina nākšanas pie
varas viss mainījās uz slikto pusi.
Putina mērķis ir atjaunot bijušo
Padomju Savienību, ņemot visas
bijušās Padomju republikas savā
paspārnē. Krievija sāka propagandas kampaņu pret Latviju, noliedzot, ka tāda Padomju okupācija vispār ir bijusi. Latvijas valdība brīvprātīgi esot ielaidusi iekšā
Padomju karaspēku, pati Latvijas
Saeima nobalsoja par pievienošanos Padomju Savienībai utt.
Pašreizējā Latvijā pie varas esot
fašisti, minoritāšu – krievu apspiedēji utt. Latvijai šī visa krievu
propaganda, vēstures pārgrozīšana ir jāatspēko pasaules forumā,
un tas nav viegli, jo Krievijas ziņu
dienesti ir daudz lielāki nekā
Latvijas. Te mūsu bijušam grandrapidietim Paulim Lazdam bija
pareiza nākotnes vīzija – 1993. gadā
dibināt Okupācijas mūzeju Rīgā.
Sevišķi pēc Putina nākšanas pie
varas Okupācijas mūzeja loma
tapa arvien svarīgāka un svarīgāka. Mūzejs rādīja Latvijas vēs-

turi patiesības gaismā. Mūzeja
apmeklētāji dabūja informāciju,
kas tieši notika Latvijā pēc Otrā
pasaules kaŗa un kaŗa laikā. To
mūzejs darīja sekmīgi visus šos
gadus. Ārlietu ministrija gādāja,
lai mūzeju apmeklē daudzi karaļi,
prezidenti, polītiķi, diplomāti un
tūristi. Mūzejs organizē skolotāju
seminārus, mācot tiem Latvijas
vēsturi. Mūzejs organizē provinces skolu jauniešu braucienus uz
Rīgu, lai apmeklētu muzeju. Mūzejs organizē ceļojošas izstādes
Latvijā un ārpus tās.
Okupācijas mūzeja darbībai
ejot plašumā, tā telpas kļuva par
šaurām Architekts Gunars Birkerts uzzīmēja plānus mūzeja piebūvei, ko nosauca par Nākotnes
namu. Sākumā viss attīstījās ļoti
lēni, pa daļai saimnieciskās krizes
dēļ, kas skāra arī Latviju. 2014.
gada beigās likās, ka plāns tiks
īstenots Mūzeja eksponātus pārvāca uz bijušo Amerikas vēstniecību, lai darbi varētu sākties.
Vairāk nekā pirms gada Rīgas
architektu grupa ar Zaigu Gaili

priekšgalā sāka presē kampaņu
pret Nākotnes nama būvi. Jācer,
ka tas nokārtosies labvēlīgi, jo
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, valdība, lielākā daļa Saeimas deputātu atbalsta Nākotnes
nama būvi.”
Sarīkojuma programmu nobeidza mūzikālie priekšnesumi,
tos izpildīja vietējie mākslinieki
Ilze Larsen (čello) un Dāvids
Heinze (klavieres).
Pēc tam sarīkojuma dalībnieki
atvadījās no ilggadīgās Grandrapidu sabiedriskās darbinieces
Rūtas Puriņas. Viņa aktīvi darbojās Grandrapidu latviešu biedrībā, valdē, teātŗa, tautasdeju
kopās, literāros pulciņos. Rūta
Puriņa pārceļas uz dzīvi Latvijā.
Sarīkojumu kuplināja šoreiz
seviški bagātīgs ēdienu galds, ko
bija sarūpējušas visu organizāciju
dāmu komitejas, koordinātore
Paulīne Zadvinskis.
Sarīkojums un ar to saistītā ziedojumu akcija ienesa Okupācijas
mūzejam $5000. Viss cienasts un Priekšplānā Ruta Puriņa, aizmugurē Dr. Zigfrids un Paulīne
darbs sarīkojumam bija ziedojums. Zadvinski // FOTO: Līga Gonzalez
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Iesvētības Klīvlandē

Klīvlandes Apv. ev.luteriskā draudzes jaunatnes iesvētes dievkalpojumā Trīsvienības
svētdienā,
22. maijā, iesvētīja mūsu jaunos tautiešus.
Vasarsvētkos, 2016. gada 15. maijā St. Marks luterāņu
baznīcā Huntsvillē, Alabamā, iesvētīja septiņas jaunietes.
Starp tām bija latviete Lija Ērika Ābele. Šovasar Lija apceļo Latviju kopā ar ALA organizēto grupu “Sveika, Latvija!” un pēc tam viņa cītīgi mācīsies Gaŗezera vidusskolā.

1.rindā no kr.: Karlīna Marie Kubuliņa, Tija Emīlija Kubuliņa. 2.rindā no kr.: Pauls Kristaps Šulcs,
draudzes priekšnieks Egīls Apelis, draudzes māc. Dr. Sarma Eglīte, Jēkabs Jānis Šulcs

Aizvesto piemiņas
diena Gaŗezerā

E. KUBULIŅŠ

TAMĀRA RŪSE

Iesvētības
Dienvidkalifornijā

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes baznīcā 2016. gada 29. maijā prāveste
Daira Cilne iesvētīja deviņus jauniešus. Piedalījās arī Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut.
draudzes mācītāja, diakone Rota Stone, līdz ar savas draudzes jaunieti Marlēnu Ramani,
lai iesvētītu viņu kopā ar Dienvidkalifornijas draudzes jauniešiem. Sveicam jauniešus gan
Dienvidkalifornijas, gan Ziemeļkalifornijas draudzēs!

14. jūnija pēcpusdienā apmēram 35 latvieši no Gaŗezera
ciema Latvija un apkārtnes sapulcējās pie pieminekļa aizvestajiem, kas atrodas blakus brīvdabas baznīcas vārtiem.
Uz granīta plāksnes pie tā ir rakstīts “LATVIETI, ATCERIES
AIZVESTOS, KRITUŠOS UN MOCEKĻUS.”
Uģis Grīnbergs (att.), ciema Latvija valdes priekšnieks,
ievadīja aktu ar atceres vārdiem. Māc. Roberts Franklins
noturēja svētbrīdi. Gita Grīviņa nodziedāja „Aijā”, un pēc
No kreisās puses: Daina Ābele (draudzes sekretāre), Annija Tetere, Liāna Berkolda, Daina Reimane, tam dalībnieki noslēdza piemiņas aktu ar klusuma brīdi.
Dāvis Berkolds, prāveste Daira Cilne, Tamāra Rūse (draudzes priekšniece), diakone Rota Stone, Ārijs Vilemsons pieminēja ģimenes piedzīvojumus,
Zigurds Beķeris, Aija Reimane, Sabrīna Lapiņa, Marlēna Ramane, Skaidrīte Beķere, Guna Jostsone
uzsveŗot, ka tās briesmas nedrīkstam aizmirst.
(draudzes padomes locekle) un Egīls Ozoliņš (draudzes ērģelnieks)
// FOTO: Egons Kubuliņš
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RASMA
PĒRKONE
Šā gada 28. maijā Sestdienas
skolas saime un viesi pulcējās
Latviešu centrā uz 65. izlaidumu. Šogad TLB Sestdienas skolu
absolvēja seši skolēni: Einārs
Bāze, Vilnis Bāze, Amanda
Gaide, Sandria Magrics, Lidija
Rasa, Anna Strok. Absolventu
klases un nākamās absolventu
klases skolēni, skolas pārzine un
daži skolotāji bija tērpušies
tautastērpos, kas piešķīra svinīgumu šim notikumam. Zāle un
galdi bija dekorēti ar pavasaŗa
ziediem. Aktu vadīja pārzine
Rasma Gaide un aicināja izrādīt
godu karogam. To ienesa absolvents Einārs Bāze ar pavadonēm, kam sekoja pārējie absolventi un audzinātājs Pauls Legzdiņš. Klavieŗu pavadījumu deva
Dāvis Ratermann. Pēc kopīgi
nodziedātas Kanadas himnas,
pārzine aicināja mācītāju Ilzi
Kuplēnu-Ewart novadīt svētbrīdi.
Mācītāja paskaidroja, ka savā
laikā arī Jēzus stāstīja par Dievu
un mācīja, kādiem būtu jābūt
cilvēkiem. Lai cilvēkiem būtu
vieglāk izprast Viņa mācību,
Dievs ņēma piemērus no apkārtnes un dabas. I. Kuplēna
aicināja absolventus ieskatīties
ziedos, kas bija uz galda vāzēs.
Tur daudz sīku mazu ziediņu
veidoja skaistus baltus ziedu
ķekarus. Viņa tos salīdzināja ar
skolu, kur sīkie ziediņi ir skolēni,
bet kopā ar skolotājiem, kas
māca latviešu valodu un tradicijas, veido kaut ko lielu un vērtīgu. Mācītāja atgādināja Jēzus
teikto: “Pavērojiet putnus debesīs.” Putni rudenī lido uz siltām
zemēm, bet kā tie zin pareizo
ceļu? Vecie putni to iemāca jaunākiem, tāpat kā skolā skolotāji
saviem skolēniem. Dievs gādā
par visu savu radību. Sekoja lūgšana un kopīga dziesma.
No LNAK Izglītības nozares
absolventus sveica vadītāja Elita
Pētersone un vēlāk pasniedza
grāmatiņu “Špikers”. Tur varot atrast visādas gudrības, pat gramatiku, ja tā piemirstas. Viņa aicināja turpināt latvisko izglītību
un palikt pie latviešu sabiedrības.
No Toronto latviešu biedrības
absolventus sveica R. Pērkone un
pasniedza TLB rakstu krājumu
“Laikmeta straumē” ar veltījuma
ierakstu. Absolventi var būt lepni
uz savu veikumu, apgūstot pamatus latviskā izglītībā. Ja ir stipri
pamati, t.i., latviešu valoda, tad
uz tiem var turpināt būvēt visu
mūžu – papildināt, paplašināt
un padziļināt savas latviskās
zināšanas. „Latviešu sabiedrība
liek uz jums cerības, ka turpināsiet šo iesākto darbu,” teica apsveicēja un citēja kādreizējās
ilggadīgās Setdienas skolas skolotājas V. Slaviešas teikto: “Pazaudējis savu tautu, tu pazudīsi pats.”
Vēlot labas sekmes nākotnē, viņa
mudināja nekad neaizmirst
savas latviskās saknes.
Sekoja mūsu tautas lūgšana:
“Dievs, svētī Latviju!”
Skolas pārzine uzrunāja absolventus, atgādinot, ka tā nav bijusi viņu izvēle piedzimt latviešu
ģimenē. Tāpat Sestdienas skolas
apmeklēšana pamatā ir bijusi
vecāku izvēle, jo latviskums ir
bijis viņiem svarīgs. Vecāki kopā
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TLB Sestdienas skolas 65. izlaidums
ar skolotājiem ir palīdzējuši zemi
sagatavot, bet tagad nu absolventiem pašiem ir jāizvēlas, ko
darīt tālāk, vai sēt labību, vai ļaut
laukam aizaugt ar nezālēm un
alkšņiem.
Pārzine aicināja absolventu
klases pārstāvi Vilni Bāzi nodot
karogu nākamai absolventu klasei, un to saņēma Karlīne Zubāne. Tam sekoja 7. klases solījums būt centīgiem un paklausīgiem un augt Latvijai. Visi
kopīgi nodziedāja “Tev mūžam
dzīvot, Latvija!”.

No Sestdienas skolas absolventi
saņēma grāmatu “Lāčplēsis”, jo
šinī pagājušā mācību gadā daudz
bijis runāts un rakstīts par varoņiem.
Absolventi bija sagatavojuši
priekšnesumus, ar ko iepriecināt
klātesošos viesus. Visi kopā nodeklamēja R. Blaumaņa “Tālavas
taurētāju” un, piedaloties skolotājiem Marisai Zubānei un Markum Keon, uz kokles nospēlēja
“Seši mazi bundzenieki” un “Oda
priekam”. Tad katrs pēc kārtas
nolasīja savu secerējumu par

Skolēni ir novērtējuši audzinātaju pūles, sagatavojot interesantu mācību vielu. Anna kavējās
atmiņās par 6. klasē uzvesto lugu
“Torņu istabiņā” Lilitas Tannes
režijā. Teātris devis iespēju ciešāk
sadraudzēties ar klases biedriem.
Viņai esot arī jaukas atmiņas par
ķekatām un spoku mājas veidošanu, kaut gan ar to izdevies
tikai divus cilvēkus nobaidīt.
Amanda atzina, ka Sestdienas
skola ir bijusi liela sastāvdaļa
viņas līdzšinējā dzīve. Te viņa
ieguvusi draugus un mācījusies

8. klases koklētāji skolotāju M. Zubānes un M. Keon vadībā

Pārzine nolasīja apsveikumus ar
ziedojumu no Toronto Vanadžu
kopas, Sv. Andreja draudzes un
Anitas un Ivara Gaidēm.

varoņiem. Vairāki minēja lat- mīlēt Latviju. Viņa pateicās viviešu kaŗavīrus, bet arī – aizves- siem skolotājiem par iemācīto.
tos, sportistu, kas iznesis Latvijas
No vecākiem atvadu vārdus
vārdu pasaulē, un dzejnieku teica Crystal Rasa, atskatoties uz

Absolventi ar skolas skolotāju saimi, pirmajā rindā absolventi Vilnis Bāze, Anna Strok, Amanda
Gaide, Sandria Magrics, Lidija Rasa un Einārs Bite. Otrajā rindā trešā no kreisās Rasma Gaide, skolas pārzine

Šīs absolventu klases agrākā
audzinātāja S. Campbell kundze
apsveica savus skolēnus ar ziediem. Savus skolēnus viņa dēvēja
par dzintara graudiem un īsumā
pakavējās kopīgās atmiņās par
savu klasi. Katram absolventam
viņa izdalīja Lolitas Gulbes dzejoli par dzintara graudu, izrakstītu uz lapiņām, un lūdza to
visiem kopīgi nolasīt.
Sekoja gatavības apliecību un
balvu pasniegšana absolventiem.

Raini, kas savā dzejā mudināja
kļūt labākiem. Viņi varoni raksturoja kā pašaizliedzīgu, devīgu,
uzticīgu un izturīgu grūtībās.
Pēc viņu domām, visi var būt
varoņi, darot arī sīkus darbiņus
citu labā.
Absolventu klases atvadu vārdus teica Amanda Gaide, Lidija
Rasa un Anna Strok. Lidija pateicās audzinātājiem S. Campbell
kundzei un Paulam Legzdiņam
par neatlaidību, mācot šo klasi.

šīs klases skolas gaitām. Desmit
gadu laikā bijušas visādas pārmaiņas skolēnu sastāvā – daži
skolu atstāja, citi nāca klāt. Kad
Campbell kundze sākusi mācīt
gramatiku šai klasei, tad Lidija
sākusi aizrādīt mammai gramatikas kļūdas. Skolai vecāki dāvāja
baltus galdautus skolas sarīkojumiem. S. Campbell un P. Legzdiņš katrs saņēma mazu egles
stādu dārzam un lielu ziedu
pušķi.

Klases audzinātājs Pauls Legzdiņš absolventiem uzdeva jautājumu: – Kas ir varonis? Tas,
kam ir vara izturēt, pārvarēt
grūtības u.t.t. Tad viņš pārbaudīja
absolventu valodas spējas, jautādams, kā apzīmēt tādu, kuŗš dzied,
tirgojas, dara darbu vai kaut ko
vada. Absolventu atbildes bija
pareizas – dziedonis, tirgonis,
darbonis, vadonis –, tā pierādot,
ka valodas un gramatikas mācības bijušas sekmīgas. P. Legzdiņš
turpināja temu par varoņiem,
atgādinot, ka latviešiem ir bijuši
vairāki varoņi jau no seniem laikiem un viņi lietojuši sava laikmeta ieročus. Cirvis viņiem bijis
ne tikai darbarīks, bet senči to
lietojuši arī par ieroci. Audzinātājs
katram absolventam uzdāvināja
mazu cirvīti kā ieroča simbolu
ar vēlējumu, lai viņi savu cīņu par
latvietību turpina arī uz priekšu.
Šo cirvīti varot pakārt važiņā vai
pie atslēgām kā atgādinājumu.
Noslēgumā arī skolas pārzine
pielīdzināja absolventus varoņiem,
kas savu pirmo cīņu ir veikuši,
lielā mērā pateicoties saviem vecākiem. Arī vecāki šodien var
pārdomāt savu devumu, veidojot savus bērnus par atbildīgiem
cilvēkiem, kam var uzticēties, ka
viņi izdarīs pareizas izvēles paši
sev un pēc daudz gadiem arī
vecāku vietā.
Ar pateicību un skumjām pārzine atvadījās no četrām ģimenēm. Divas no šīm ģimenēm
Bite/Bāze un Magrics Sestdienas
skolā bija iesaistītas tikai divus
gadus. Strok ģimene vairākus
gadus pienesusi savas mākslinieciskās dotības teātŗa izrāžu veidošanā un dekorēšanā. Meta Bāze
ir piedalījusies visur skolas dzīvē,
kur vien vajadzējis pielikt roku.
Viņa bijusi režisore, skolotāja,
bibliotēkāre un arvien cepusi
gardus kliņģeŗus skolas sarīkojumiem.
R. Gaide pateicās S. Campbell un
P. Legzdiņam par lielo devumu,
šo klasi mācot. Viņa abus pielīdzināja Tālavas taurētājam, kas
nepadodas un nekāpj zemē. Arī
saviem skolēniem viņi mācījuši, ka
“Mans zelts ir mana tauta, Mans
gods ir viņas gods.” Atvadoties
no absolventiem, pārzine R. Gaide
jautāja, ko darīs viņi – vai kāps
zemē vai paliks eglē līdz pēdējam? Savu uzrunu viņa nobeidza
ar Imanta Ziedoņa dzejoli:
Sava laime katram pašam
jāatrod,
Savi draugi katram pašam
jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un
jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē
jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara
jānolūzt.
Katram pašam jārūgst līdzi savam
raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs
augam.
Visi kopā nodziedāja skolas
himnu. Tad nākamās absolventu klases audzēkņi iznesa
karogu.
Vecāki bija sarūpējuši bagātīgas pusdienas un saldumu galdu.
Netrūka arī no rīta ceptā Metas
kliņģeŗa.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
ELA aicina aizstāvēt
Lielbritanijā dzīvojošos
Latvijas piederīgos
Eiropas Latviešu apvienība (ELA)
aicina Brexit kontekstā aizstāvēt
Lielbritanijā dzīvojošos Latvijas
piederīgos un stiprināt diasporas
polītiku, sacīja ELA prezidija pārstāve Elīna Pinto.

Kristaps Grasis
Eiropas Latviešu apvienība (ELA)
pauž sarūgtinājumu par Lielbritanijas referenduma rezultātu attiecībā uz tās turpmāko dalību
Eiropas Savienībā. ELA prezidija
priekšsēdis Kristaps Grasis uzsver: “Latvijas drošības un pārticības pamats ir vienota un spēcīga
Eiropas Savienība. Cerams, Lielbritanijas piemērs neradīs nestabilitāti un domino efektu citviet
Eiropā.”
Lielbritanijā dzīvo nozīmīga,
tradicijām bagāta, daudzskaitlīga
un daudzveidīga Latvijas diasporas daļa. Tā ir vērtība Latvijai.
Brexit balsojuma rezultātā Lielbritanijā dzīvojošajiem Latvijas
izbraucējiem, kam nav Lielbritanijas pilsonības, ir radīta neskaidrība par nākotni šajā valstī – par
viņu darbavietām vai studiju iespējām, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo nodrošinājumu. Tas
nu tiks sīkāk noskaidrots sarunās
ar Eiropas Savienības valstsvīriem.
ELA aicina Latvijas valdību šajās
sarunās apņēmīgi aizstāvēt savus
piederīgos, viņu tiesības un intereses, un nepieļaut diskrimināciju.
Jaunie apstākļi varētu atturēt uz
Lielbritaniju doties daļu cilvēku,
kas apsvēra izbraukšanu no Latvijas, vai pamudināt nesenos izbraucējus atgriezties, pieļauj ELA.
Visticamāk, ka tas nebūs milzīgs
skaits cilvēku. Svarīgi šiem cilvēkiem nenoslēgt durvis atpakaļ uz
Latviju un vajadzības gadījumā
sniegt atbalstu būtiskāko vajadzību atrisināšanai īstermiņā, norādīja Pinto. ELA arī rosina reemigrējušo latviešu savstarpējā atbalsta
biedrības izveidošanu. Latvijas
valdībai gan nevajadzētu uztvert
šo Lielbritanijas lēmumu kā savu
panākumu emigrācijas novēršanā vai reemigrācijas veicināšanā:
“Tas, vai cilvēki jūtas piederīgi
Latvijai, spēj sevi Latvijā nodrošināt vai reālizēt, pirmām kārtām ir
pašas Latvijas izaicinājums. Latvijas valdībai nopietni jāstrādā,
lai Latvijā uzlabotos ekonomika
un tiesiskums, mazinātos nevienlīdzība un augtu saliedētība. Šajā
ziņā ir vajadzīgi jēgpilni, praktiski, mūsdienu reālitātei atbilstoši
soļi.”
Vienlaikus ELA ieskatā ir būtiski uzturēt Lielbritanijā dzīvojošo
Latvijas izbraucēju saikni ar Latviju. ELA prezidija priekšsēdis

Kristaps Grasis norāda: “Mums
jāsargā un jākopj diasporas latvietība un latviešu valodas prasmes – īpaši bērnos un jauniešos.
Tam nepieciešams ieguldīt pašu
laiku un pūliņus, bet arī stiprināt
atbalstu no valsts puses (latviešu
skoliņām, biedrībām, vēstniecības/konsulāta resursiem) un veidot ilgtspējīgas programmas, piemēram, latviešu skolēnu un studentu apmaiņas jomā. Nedrīkstam aizmirst arī tos, kuŗi jau ir
Lielbritanijas pilsoņi vai par tādiem kļūs.” ELA turpinās atbalstīt
Latvijas valdības centienus saiknes stiprināšanā ar diasporu un
reemigrācijas polītikas pilnveidošanā.
ELA ir apvienojušās 19 latviešu
un latviešu sadraudzības nevalsts
organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. Tās mērķis ir
pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru
organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras
un pilsoniskās ELA līdzdalības
jomās, kā arī veicināt sadarbību
starp biedru organizācijām un ar
radniecīgām organizācijām.

lina programmās, kā arī programmu SUSI, “Izcilība un sasniegumi
mācīšanā”, Holokausta organizāciju asociācijas Skolotāju apmācības un Nākotnes līderu apmaiņas
programmas FLEX stipendiju
ieguvējus. Šogad trīs studenti un
trīs pētnieki saņems Fulbraita stipendiju studijām un pētniecībai
ASV, viens profesionālis saņems
Hamfrija stipendiju, viena skolotāja saņems Programmas “Izcilība
un sasniegumi mācīšanā” (TEA)
stipendiju, viena skolotāja piedalīsies Holokausta organizāciju
asociācijas Skolotāju apmācības
programmā, viena vidusskolniece
saņems Bendžamina Franklina
stipendiju dalībai jauniešu vasaras
skolā, divi studenti piedalīsies
ASV Institūciju programmā
(SUSI) un 12 skolēni saņems
FLEX stipendiju studijām ASV
vidusskolās.
***
Saeima veselības ministra
amatā apstiprina Andu Čakšu
Saeima 16. jūnijā izteica uzticību
veselības ministrei Andai Čakšai.
Par A. Čakšas apstiprināšanu balsoja 78 deputāti, pret – 3, atturējās
4 deputāti.

***
3. jūlijā Īrijā pirmo reizi
norisināsies Baltijas diena
3. jūlijā valsts kompleksā Farmleigh, Phoenix parkā, Dublinā
(www.farmleigh.ie) notiks Baltijas
diena, kuŗā Īrijas sabiedrība tiks
iepazīstināta ar Baltijas valstu kultūras mantojumu un tradicijām,
informē Latvijas vēstniecība Īrijā. Ministru prezidents Māris Kučinskis sveic veselības ministres
amatā Andu Čakšu // Foto: LETA

Pirms apstiprināšanas ministra
amatā Anda Čakša bija Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas
valdes priekšsēde.

Pirmo reizi Dublinā būs iespēja
vienkopus redzēt visu trīs Baltijas
valstu tradicionālos mūzikālos
priekšnesumus un deju soļus,
baudīt nacionālās virtuves un
skatīt daiļamatnieku izstrādājumus.
***
ASV vēstniecība sveic izglītības
un apmaiņas programmu
stipendiju saņēmējus

***
ASV kadeti mācās Latvijas
vēsturi un iepazīst cilvēkus
Vairāk nekā trīsdesmit Rezerves virsnieku mācību korpusa
(ROTC) kadeti no ASV jūnija sākumā ieradās apmaiņas programmā Latvijā. Šis laiks viņiem
tuvākus padarīja ne tikai Latvijas
cilvēkus, bet arī mūsu valsts vēsturi un ikdienas dzīvi. Izmantojot
ASV armijas sniegto iespēju, topošie virsnieki var doties apmācībās uz vienu no 48 piedāvātajām
valstīm. Arī Latvija nesen pievienojusies šo valstu pulkam.

Kadeti rok tranšeju Līgatnē.
Pirmā no labās kadete Kamilla
Keldirova // Publicitātes foto

16. jūnijā ASV vēstniece Nensija
Petita rīkoja pieņemšanu, sveicot
jaunos stipendiātus Fulbraita,
Hamfrija un Bendžamina Frank-

Programma ļauj kadetiem gūt
izpratni par kultūrām, iepazīt dažādas valstis. Tās galvenais mērķis
ir attīstīt kadetu vadības prasmes,
uzlabot pielāgošanās un spriestspējas, pieņemt pareizo lēmumu
svešā vidē, vairot sagatavotību, lai
nepieciešamības gadījumā kaŗavīrs prasmīgāk darbotos un neapjuktu. Tā par šo programmu
izsakās jaunā kadete Kamilla Kel-
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“Pelnām Anglijā, lai
palīdzētu Latvijai”
Interviju ar šādu virsrakstu DVF (Daugavas Vanagu fonda) valdes loceklis Pēteris
Pētersons sniedzis Latvijas Avīzes žurnālistei Mārai Libekai. Mūsu lasītāju ieskatam neliels fragments no šīs intervijas.
(..) ‒ Manu vecāku paaudze ieceļoja
Anglijā 1947. gadā bez augstākās izglītības,
svešvalodas zināšanām, jo kaŗš izpostīja daudzus plānus, un sāka strādāt tā sauktos melnos darbus ogļraktuvēs,
uz laukiem, slimnīcās... Tikai nākamā paaudze, mana paaudze, ir
tās emigrācijas pozitīvie mantinieki. Mums tagad ir skaistas
mašīnas, mājas...
Pašreizējā imigrantu paaudze gaida kaut ko, kas ir nesagaidāms. Lielā bilde ir tā, ka viņi te strādā, savā ziņā vergo, bet ieguvēji
būs viņu bērni, ja viņi šeit paliks.
Jūs teicāt – “pelnīsim, lai palīdzētu Latvijai”. Kā konkrēti?
Vispirmām kārtām – izglītībai, konkrēti – caur Vītola fondu un
arī Anglijas Izglītības fondu. Vītolu fondā jau ir vairākas mūsu stipendijas, ko vēlamies turpināt un papildināt, jo uzskatām, ka tieši
izglītība ir pats svarīgākais, kur Latvijā jāiegulda. Un vēl, ja iespējams, arī biznesā. Ceru, ka ar savu peļņu varēsim atbalstīt jauno
uzņēmēju darbību Latvijā. Tas veicinās latviešu atgriešanos mājās
un nostiprināšanos.

dirova, kā arī Dereks Kāns un
Neitens Goulets.
Kopš programmas sākuma ik
gadu ASV kadeti piedalās brīvprātīgajā darbā, palīdzot labiekārtošanas darbos. Šovasar audžuģimeņu mājā Zvanniekos kopumā
tika pavadītas trīs dienas. Kadetu
zināšanas par Latvijas situāciju un
vietu Eiropā papildināja Saeimas
Eiropas lietu komisijas priekšsēde Lolita Čigāne (Vienotība). Savukārt mācītājs un Zvannieku saimnieks Juris Cālītis iknedēļas dievkalpojumu vadīja angļu valodā,
stāstot par sociālām problēmām
Latvijā.
***
Trauksmes zvans
Eiropas Savienībai
Notika referendums par Lielbritanijas palikšanu Eiropas Savienībā vai izstāšanos no tās. Lielbritanijas izstāšanos no ES atbalstīja
51,9% referenduma dalībnieku,
palikšanu ES atbalstīja 49,1% balsotāju. Par izstāšanos (Brexit) nobalsoja 17,4 miljoni referenduma dalībnieku, bet par palikšanu
ES ‒ 16,1 miljons. Līdz ar to izstāšanās piekritēju balsu pārsvars
ir nepilni 1,3 miljoni. Latvijas
Ārlietu ministrija (ĀM) izsaka
nožēlu par Lielbritanijas referenduma rezultātiem. Ministrija uzsver, ka Lielbritanija arī turpmāk
paliks Latvijai nozīmīgs sabiedrotais un starptautiskais partneris,
ar kuŗu tiks uzturētas ciešas attiecības, tai skaitā ārlietās un
drošības polītikā.

norādījis ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (Vienotība). Tuvākajā
laikā jāuzsāk sarunas par Lielbritanijas izstāšanos no ES noteikumiem un turpmāko attiecību
modeli. Šajās sarunās Latvijas
valdība darīs visu iespējamo, lai
aizstāvētu savas nacionālās, Latvijas valstspiederīgo Lielbritanijā
un ES dalībvalstu kopējās intereses. Būs jāpanāk visām iesaistītajām pusēm pieņemams risinājums.
***
Valdim Dombrovskim
jauns amats
Lielbritanijas pārstāvis Eiropas
Komisijā (EK) Džonatans Hils
paziņojis, ka atkāpsies no amata
pēc tam, kad referendumā Lielbritanijas vēlētāji atbalstīja valsts izstāšanos no Eiropas Savienības
(ES), un viņa pienākumi tiks uzticēti EK viceprezidentam Valdim
Dombrovskim.

Valdis Dombrovskis

Hils pauda “ļoti lielu vilšanos”
par referenduma rezultātu, tomēr
atzina, ka “izlietu ūdeni nesasmelt”. EK prezidents Žans Klods
Junkers norādīja, ka pēc sarunas
ar Eiropas Parlamenta prezidentu Martinu Šulcu ir lūdzis par
eiro un sociālo dialogu atbildīgo
Dombrovski uzņemties atbildību
arī par finanču stabilitātes, finanču pakalpojumu un kapitāla tirgu
savienības portfeli, jo viceprezidents Dombrovskis koordinē
daudzus nozīmīgus šī portfeļa
Edgars Rinkēvičs
aspektus. Hila atkāpšanās spēkā
stāsies 15. jūlijā, bet no 16. jūlija
Lielbritanijas lēmums izstāties viņa amata pienākumi tiks nono Eiropas Savienības ir trauk- doti Valdim Dombrovskim.
smes zvans visiem eiropiešiem Eiropā, tā sociālajā vietnē Twitter
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Latvijas vēstniece Vācijā
Elita Kuzma Ķīles nedēļā
23. jūnijā Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma apmeklēja Šlēzvigas-Holšteinas federālās zemes
galvaspilsētu Ķīli, lai tradicionālās Ķīles nedēļas ietvaros svinīgajās vakariņās diplomātiskā korpusa vārdā sveiktu klātesošos viesus.

Elita Kuzma
Savā uzrunā vēstniece E. Kuzma norādīja, ka Baltijas jūras
reģions ir viens no dinamiskākajiem, innovatīvākajiem un ekonomiski attīstītākajiem reģioniem
Eiropā. Tomēr arī tas saskaras ar
aktuālajiem migrācijas, ekonomikas, ekoloģijas, demografijas un
ģeopolītiskajiem izaicinājumiem.
Demokratiskas un pārtikušas sabiedrības veidošana ir visa reģiona
interesēs, tādēļ reģiona valstīm arī
turpmāk jāsadarbojas, saglabājot
uzticību eiropiskajām vērtībām.
***
Jaunā Latvijas vēstniece Izraēlā
21. jūnijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pasniedza
akreditācijas vēstules jaunajai
Latvijas Republikas ārkārtējai un
pilnvarotajai vēstniecei Izraēlā
Elitai Gavelei (attēlā).

Līdz šim Elita Gavele pildījusi
ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Gruzijā un nerezidējošās vēstnieces Armēnijā pienākumus.
***
Paraksta Latvijas un Izraēlas
valdību sadarbības programmu
Izraēlas Ārlietu ministrijā Jeruzalemē tika parakstīta Latvijas
Republikas un Izraēlas Valsts valdību sadarbības izglītībā, zinātnē,
kultūrā, jaunatnes lietās un sportā
programma 2016. – 2019. gadam.

Pēc programmas parakstīšanas
vēstnieks Andris Vilcāns apsprieda ar Izraēlas Ārlietu ministrijas
ģenerāldirektora vietnieku, Kultūras un zinātnes lietu nodaļas vadītāju, vēstnieku Rafaēlu Gamzou
un Sadarbības kultūrā un zinātnē

departamenta direktori Pninu vīru bataljoni, un, protams, KrieElalu 2013. – 2015. gadā paveikto vijas tanku divīzijas tos noslauun veidu, kā visefektīvāk reālizēt cītu, taču tā nenotika.
nākamajam laika periodam programmā nospraustās prioritātes.
***
ASV sauszemes spēku
***
pavēlnieks Eiropā: NATO
Globālās uzņēmējdarbības
nespēj aizsargāt Baltijas valstis
konferencē
NATO šobrīd nespētu aizsargāt
Liepājas elektromobiļu uzņē- Baltijas valstis pret Krievijas uzmējs Artis Daugins piedalījās Glo- brukumu, paziņojis ASV sausbālās uzņēmējdarbības samitā zemes spēku pavēlnieks Eiropā
(Global Entrepreneurship Summit, ģenerālleitnants Bens Hodžess.
GES) Paloalto, Kalifornijā. Samitā
piedalījās vairāk nekā 700 uzņēmēju, investoru, lektoru un uzņēmējdarbības līdeŗu no visas pasaules.
***
Krievijas rīcība
kļūst aizvien agresīvāka
un neprognozējamāka
Krievijas rīcība kļūst aizvien agresīvāka un neprognozējamāka,
bet NATO uz to ir tikai reaģējusi,
“Krievija ieņemtu Baltijas valintervijā aģentūrai BNS sacīja Na- stis ātrāk, nekā mēs spētu tās
cionālo bruņoto spēku (NBS) ko- aizstāvēt,” viņš uzsvēra intervijā
mandieris ģenerālleitnants Rai- Vācijas nedēļas laikrakstam Die
monds Graube.
Zeit. Ģenerālis norādīja, ka ir
vienisprātis ar militārajiem ekspertiem, kas uzskata, ka Krievijas
armija varētu ieņemt Baltijas valstu galvaspilsētas 36 līdz 60 stundu laikā. Hodžess arī atzina, ka
NATO konstatējusi daudzus trūkumus Polijā notikušo militāro
mācību “Anakonda” laikā. Smagais militārais aprīkojums nevar
tikt pietiekami ātri pārvietots no
Rietumeiropas uz Austrumeiropu, viņš atklāja, paužot bažas arī
Raimonds Graube // Foto: LETA par alianses komūnikāciju technoloģijām.
Komandieris atzina – bieži vien
***
gan Latvijas sabiedrībā, gan ār- Aptauja par Latvijas diasporas
valstīs ir diskusijas par to, vai
pilsonisko aktīvitāti
NATO darbības drošības situāciEiropas Latviešu apvienība (ELA)
jas uzlabošanai neprovocē Krie- aicina Eiropā dzīvojošos Latvijas
viju un nerada papildu eskalā- piederīgos piedalīties aptaujā “Eiciju. “Taču, ja mēs novelkam laika ropā dzīvojošo Latvijas piederīgo
līniju – saliekam gan ciparus, gan pilsoniskā aktīvitāte”. Aptauja nodatumus, Krievijas mācību lielu- tiks no 17. jūnija līdz 15. jūlijam,
mu, bazu izvietojumu, bruņoju- un tā ir pieejama tīmeklī latviešu
ma veidus – redzam, ka Krievija un krievu valodā: http://aptauja.
no paša sākuma ir bijusi aktīvā migracija.lv. Aptauju veic Latvijas
puse. NATO ir tikai un vienīgi Universitātes (LU) Filozofijas un
reaģējis uz to,” uzsvēra Graube.
socioloģijas institūta pētnieki. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik
***
lielā mērā Eiropā dzīvojošie LatPildegovičs Kanadā uzsver
vijas piederīgie līdzdarbojas LatNATO nozīmi Baltijā
vijas un savu mītnes zemju sabiedLatvijas Ārlietu ministrijas valsts riskajā dzīvē un iesaistās dažādu
sekretārs Andrejs Pildegovičs vi- organizāciju un interešu grupu
zītes laikā Kanadā uzsvēris, cik darbā. Aptaujas ietvaros tiek pētīti
svarīga būtu Kanadas līdzdalība arī līdzdalību veicinošie vai kaNATO spēku izvietošanā Baltijas vējošie faktori. Aptaujas mērķgruvalstīs, jo tas pierādītu NATO pa ir Eiropā dzīvojošie Latvijas
vienotību un atturētu Krieviju no piederīgie. ELA prezidija pārstāve
agresijas, lai gan šie spēki reāli ne- Elīna Pinto uzsver: “Mūsdienu Eispētu pretoties, ja Krievija uz- ropā latvietība un piederība Latvibruktu. Latvijas un Kanadas dip- jai nav ģeografiski jēdzieni. Arī
lomāti apsprieduši NATO klāt- uzturoties ārpus Latvijas, mēs vabūtnes palielināšanu Austrum- ram dot savu pilsonisko ieguldīeiropā un Baltijas valstīs Krievijas jumu visdažādākajos veidos: ieagresijas atturēšanai. Pildegovičs saistoties latviešu biedrību darbā,
sarunā ar laikrakstu Ottawa Citiz- piedaloties vēlēšanās, ziedojot laben izvairījās apstiprināt iepriekš darībai, aktīvi komentējot visai
izskanējušās versijas, ka Kanada sabiedrībai svarīgas norises presē
jau piekritusi piedalīties NATO un sociālajos tīklos.
bataljona formēšanā Latvijā, taču
uzsvēris, cik svarīga ir Kanadas
***
līdzdalība NATO spēkos Eiropā
Latviete no Sibirijas plāno
un salīdzināja situāciju ar Rietumiegūt Latvijas pilsonību
berlīni Aukstā kaŗa laikā. Viņš
Irina piedzima un uzauga
skaidrojis, ka runa ir par pārlie- Krasnojarskā. No Latvijas viņas
cinošu atturēšanas faktoru, kas vecvecmāmiņa izbrauca jau 1906.
spēj novērst konfliktu. Pagātnē gadā. Sibirijā Irina mācījusies latRietumberlīnē bija izvietoti daži viešu valodu un tagad plāno iegūt
amerikāņu, britu un franču kaŗa- Latvijas pilsonību.

Irinas mamma dzimtajā valodā
vēl nedaudz runājusi, bet Irina
valodu apguvusi pašmācības ceļā
un apmeklējot kursus, un šogad
speciāli ieradusies Latvijā, lai nokārtotu valsts valodas eksāmenu
un iegūtu pilsonību. Katru sestdienu Sibirijā viņa papildinājusi
valsts valodas zināšanas un tagad
Daugavpilī eksāmens ir nokārtots
un nākamais solis būs Latvijas pilsonības iegūšana. Viņa vēlas iegūt
dubultpilsonību, jo dzīve paiet
Sibirijā, strādājot par ārsti, bet
sirds pieder Latvijai.
***
Sanktpēterburgā piemin
represijās bojā gājušos baltiešus
Sanktpēterburgā 14. jūnijā notika komūnistiskā terrora upuŗu
atcerei veltīti piemiņas sarīkojumi. Latvijas ģenerālkonsule Irina
Mangule Ļevašovas memoriālajā
kapsētā ar piemiņas brīdi godināja
represiju upuŗus un nolika ziedus
pie kapsētā uzstādītās piemiņas
zīmes represētajiem latviešiem,
lietuviešiem un igauņiem. Represētos pieminēt bija ieradušies arī
poļu, somu un vācu biedrību pārstāvji, un piemiņas brīdī tika aizlūgts par visiem komūnistiskā
terrora upuriem.
Pēc piemiņas brīža Ļevašovas
kapsētā Sanktpēterburgā dzīvojošie latvieši, lietuvieši un igauņi
tika aicināti piedalīties eukumēniskajā dievkalpojumā, kuŗu rotācijas kārtībā šogad organizēja
Latviešu biedrība Daugava ar ģenerālkonsulāta atbalstu Sanktpēterburgas somu luteriskajā Sv. Marijas baznīcā. Dievkalpojumu
vadīja visu triju kopienu mācītāji
gan krievu, gan nacionālajās valodās. Baznīcā garīgās un tautas
dziesmas izpildīja triju kopienu
koŗi. Klātesošie ar aizlūgumu pieminēja Baltijas tautu genocīda un
represiju upuŗus, lai nekad neatkārtotos mūsu tautu pagātnes
traģiskās lappuses.
***
Prāgas Kārļa universitātē
aizstāv doktora disertāciju
letonistikā
Prāgas Kārļa universitātes Čechu nacionālā korpusa institūtā
Mihals Škrabals veiksmīgi aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju
letonistikā “Latviešu leksika un
divvalodu leksikografijas viedokļa: teorētiskais pamats latviešučechu vārdnīcas izveidošanai”.
Tās vadītājs bija prof. Františeks
Čermāks, konsultants – Dr. Pavels
Štolls, viens no oponentiem – Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta Dr. habil. Ojārs Bušs.
Tā jau ir trešā doktora disertācija,
kas letonistikas jomā ir aizstāvēta
Kārļa universitātē. M. Škrabals
pašlaik strādā pie lielās Latviešučechu vārdnīcas sagatavošanas.
Disertācijas aizstāvēšanā piedalījās arī Latvijas vēstnieks Čechijā
Dr. Alberts Sarkanis, kas savulaik
pats ir bijis lietuviešu-latviešu,
latviešu-poļu, kā arī Kalupes izloksnes vārdnīcu līdzautors un
sagatavotājs. Vēstnieks izteica gandarījumu par to, ka Kārļa universitātē tradicionāli liela uzmanība
tiek veltīta baltistikai, un M. Škrabala nopietnais darbs papildinās
mūsu abu tautu valodniecisko un
kultūras pūru.

***
Saeima pagarina Latvijas
kaŗavīru misiju
Saeima atbalstīja lēmumprojektu par Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) kaŗavīru dalību
ANO vadītajā visaptverošajā stabilizācijas misijā Mali. Parlaments
pagarināja kaŗavīru misiju Mali
atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai. Iepriekš operācijas darbības laiks tika noteikts līdz
šī gada 30. jūnijam. Patlaban NBS
ANO misijā Mali piedalās ar vienu stāba virsnieku, kuŗš dienesta
pienākumus pilda kā informācijas analitiķis Nīderlandes vadītās
informācijas apstrādes stāba vienības sastāvā Bamako.
***
Latvijā pirmie patvēruma
meklētāji no Turcijas
Latvija pērn apņēmās divu gadu laikā uz Latviju pārvietot 531
patvēruma meklētāju. Lielākā daļa
būtu no Eiropas Savienības valstīm – Grieķijas un Italijas, taču
50 cilvēkus nepieciešams pārvietot no trešajām valstīm.
16. jūnijā Latvija Eiropas Savienības pārvietošanas programmas
ietvaros uzsākusi pirmo patvēruma meklētāju pārvietošanu no
Turcijas. Latvijā ieradās sešu personu ģimene no Sīrijas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tai skaitā četri pirmsskolas
vecuma bērni. Ģimene atrodas
Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos. Viena no pārvietotajām
personām Sīrijā strādājusi celtniecības nozarē.
***
Dāvinājumā saņem latviešu
tēlnieka Zigfrīda Sapieša darbus
2. jūlijā Cēsīs, Pasaules latviešu
mākslas centrā, notiks tēlnieka
Zigfrīda Sapieša uz Latviju pārvesto mākslas darbu dāvinājuma
oficiālā ceremonija.
Mākslinieks dzimis 1924. gadā
Latvijā, studējis Dānijā, 1952. gadā pārcēlās uz dzīvi Edinburgā.
Z. Sapietis bija Karaliskās britu
tēlniecības biedrības loceklis un
mācībspēks, viņa veidotie mākslas
darbi rotā daudzas ēkas Skotijā,
Anglijā, Vācijā. 2013. gadā, tiekoties ar vēstnieku Apvienotajā Karalistē Andri Teikmani, mākslinieks izteica vēlmi pārvest savus
mākslas darbus uz Latviju. Pēc
tēlnieka nāves 2014. gadā Z. Sapieša atraitne daļu keramikas
darbu dāvināja Pasaules latviešu
mākslas centram Cēsīs. Pēc divu
gadu ilga projekta īstenošanas
sekmīgi pabeigta mākslas darbu
transportēšana uz Latviju, ko realizēja Latvijas Kultūras ministrija,
Pasaules latviešu mākslas centrs,
Latvijas vēstniecība Apvienotajā
Karalistē un Latvijas goda konsuls
Skotijā Džons Makgregors. 2. jūlija dāvinājuma ceremoniju atklās kultūras ministre Dace Melbārde, Cēsu domes priekšsēdis
Jānis Rozenbergs un to ar savu
klātbūtni pagodinās Latvijas goda konsuls Skotijā Džons Makgregors, tēlnieka Zigfrīda Sapieša
atraitne Paula Sapietis ar meitu un
Latvijas vēstniecības Apvienotajā
Karalistē vēstnieka vadītāja vietniece Solveiga Silkalna.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Nabaga Eiropa
FRANKS
GORDONS
Brexit ‒ pašā vārdā saklausāma
tāda kā sprakstoņa, kaut kas atlūzis... Jā, lūzums ir pamatīgs, un
tas, ka 52 procenti balsojuši par
Lielbritanijas atdalīšanos no Eiropas Savienības, liecina par tendencēm, kas nesola nekā laba ne tikai
Eiropai, bet arī Amerikai.
Britu premjērs Deivids Kamerons, var teikt, “baigi” pārrēķinājās, piedāvājot ņurdētajiem referendumu: “Redzēsiet, ka paliksiet
mazākumā!” Nu viņam, galvu nokārušam, jāatkāpjas no amata.
Labs ir, Lielbritanija, būdama
viens no Eiropas Savienības balstiem, nepievienojās eirozonai, bet
saglabāja savu “karalisko” valūtu ‒
sterliņu mārciņu, mantotu no
tiem laikiem, kad pār Britu imperijas īpašumiem saule nekad nenorietēja. Bet tas laiks sen aizgājis
nebūtībā, un Elizabete II nav Viktorija, kuŗas vārdā nosaukts vesels
elites dzīvesveida stils. Sava burvība tam karaļnamam piemīt jo-

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
projām: cik glīta bildīte, kad Elizabete, savu 90 gadu jubileju
baudot, kopā ar visu lielo “pamīliju” parādījās tautai Bekingemas pils balkonā.
Nabaga Eiropa ‒ kas kaitēja Lielbritanijai joprojām kopā ar Vāciju un Franciju saturēt vienkopus
28 dalībvalstu saimi ‒ milzīgu (500
miljoni eiropiešu) nesaskaldītu
brīvo tirgu, kas pārspēja ASV ekonomisko jaudu? Jā, ne tikai brexit
piekritējiem bija apriebusies Briseles birokratija, nebeidzamie
priekšraksti un standarti ‒ arī
Latvijā sāka “pretī brēkt” ne tikai
Imants Kalniņš. Un tomēr ‒ pārvietošanās brīvība t.s. Šengenas
zonā, darba tirgus un studiju iespējas jauno ES dalībvalstu iedzīvotājiem. Kādas trīs paaudzes Vakareiropā uzauga stabila miera
un augošas labklājības apstākļos,
un te savs nopelns ne tikai NATO,
bet arī “vienotās Eiropas” idejai.
Tagadējais Eiropas Padomes

priekšsēdis, bijušais Polijas premjērministrs Donalds Tusks – kas
vainas? Labs administrātors, patiess demokrats, pilsoniskās sabiedrības atbalstītājs. Un viens no
viņa līdzgaitniekiem Eiropas Savienības vadībā ‒ Valdis Dombrovskis: vai tad viņš nebija labākais ministru prezidents atjaunotajā Latvijas brīvvalstī?
Ne Tusks, ne Dombrovskis nav
vainojami migrantu krizē, kas
pērngad satricināja Eiropas Savienības pamatus un padarīja dūšīgo
Vācijas kancleri Angelu Merkeli
no žurnāla TIME “gada cilvēka”
par nicināmu – piedodiet, metaforu – grēkāzi.
Par vēlu, daudz par vēlu Berlīnē un tai pašā Briselē attapās
no “bēgļu plūdu” šoka un sāka
krampjaini sijāt un pārbaudīt
“patvēruma meklētājus” pa vienam,
pa ģimenei.
Migranti, tiesa, izmisīgi lauzās
ne tikai uz Vāciju vai Zviedriju,

Donalds Tramps vēlas novembrī
kļūt par ASV prezidentu. Kas ir Tramps,
to mēs – diemžēl un paldies Dievam – ļoti labi zinām. Un tagad
paskatīsimies, kur Trampam ir visvairāk piekritēju ‒ valsts vidienē,
neskaitāmajās mazpilsētās, kur par
viņu grasās balsot baltie ‒ tā dēvētie
rednecks: drusku vienkāršojot ‒
bodnieki, automechaniķi, fermeri,
mājsaimnieces, samērā maz izglītotu ļaužu, kas uzķeras bļaustītāja
demagoģijai. Vismazāk piekritēju
Trampam ir abās piekrastēs ‒ East
Coast, joslā no Bostonas līdz Filadelfijai, un West Coast ‒ Kalifornijas
IT puduros, piemēram, un Sietlā.
Tramps riebjas izglītotiem, uz nākotni orientētiem, gados samērā
jauniem cilvēkiem.
Šis salīdzinājums nevieš īpašu
optimismu...
Un tomēr novēlēsim, lai ES atkopjas no brexit šoka, atveseļojas,
saliedējas ‒ par svētību turpmāk nu
27 dalībvalstīm, ieskaitot Latviju.

Ardievas Briselei?

KĀRLIS
STREIPS
Aizvadītajā Jāņu rītā pamodos
visai agri un ar domu – “Lielbritanijā taču vakar bija referendums!” Nospriedu, ka nekādas
steigas nav, kas tad tur tāds varēja
notikt, ja jau visa pasaule britiem
pateica, ka viņu izstāšanās no Eiropas Savienības būtu katastrofa
i viņiem, i citiem? Pagatavoju sev
rīta tēju, pažāvājos, pastaipījos, tad
ieslēdzu datoru, “aizgāju” uz laikraksta The Guardian mājaslapu…
un konstatēju, ka vairākums salas iedzīvotāju tik tiešām nobalsojuši par domu, ka Lielbritanijas
un Ziemeļīrijas Apvienotajai karalistei būtu jāizstājas no Eiropas
Savienības! Aptuveni 52 pret 48
procentiem, kopumā nobalsojuši
pāri par 72 procentiem (kas nav
slikts rezultāts ‒ pagājušajā reizē,
kad Lielbritanijā bija parlamenta
vēlēšanas, vēlētāju skaits bija vien
66%).
Uzkrītoši šajā sāgā, pirmkārt, ir
tas, kā laikā pirms referenduma
notika kampaņa. Tā notika apmēram šādi: vienā laukuma pusē
nostājās premjērministrs Deivids
Kamerons. Otrā pusē ‒ kādreizējais Londonas mērs Boriss Džonsons. Un abi sāka kliegt pilnā
rīklē: Džonsons par to, ka Lielbritanija katru nedēļu ir spiesta sūtīt
desmitiem miljonu mārciņu uz
Briseli, kur sazin kas ar to naudu
tiek darīts, Kamerons par to, ka
tie ir meli un Lielbritanija izstāsies
no ES, būs banku krize un finanču katastrofa. Visam pa vidu pagalam odiozais Lielbritanijas Neatkarības partijas (UKIP) vadītājs
Farāžs noaurojās, ka gadījumā, ja
nenotiks izstāšanās, Angliju pārplūdinās milzīgas migrantu ordas
un “kārtīgiem” angļiem vairs nebūs, kur dzīvot. Nevienu brīdi nenotika nopietna diskusija, nopietnas debates par to, ko aiziešana no pasaules lielākā brīvās

bet arī uz Angliju, un drausmīgā
drūzma pretējā ‒ Francijas ‒ krastā
pie ieejas “eirotunelī” par to liecina. Bailes no migrantiem bija
dzinulis, kas pamudināja brexit
piekritējus 23. jūnijā masveidā
steigties uz balsošanas iecirkņiem.
Un te nu mēs nonākam pie ļoti
nozīmīga secinājuma: par atdalīšanos no ES balsoja galvenokārt Anglijas dienvidu novadu iedzīvotāji –
visumā vidēja vecuma, samērā
maz izglītoti provinciāļi, drusku
vienkāršojot ‒ bodnieki, automechaniķi, fermeri, mājsaimnieces,
kamēr Londonā, kas joprojām ir
globālās nozīmes finanču un
kultūras centrs, īsta mētropole, manāms pārsvars bija “Eiropas entuziastiem”, kuŗu vidū bija daudz
IT nozares ļaužu un ‒ bez ironijas ‒
zinātkāru jauniešu. 24. jūnijā jau
sāka vākt parakstus zem petīcijas,
prasot pasludināt Londonu par
neatkarīgu brīvpilsētu (free city)
Eiropas Savienības sastāvā.

tirdzniecības bloka nozīmēs.
Pirms pāris mēnešiem visai klusiņām grupa juristu paziņoja, ka
viņi to visu bija izpētījuši no juridiskā viedokļa, izanalizējuši visas
iespējas, pārbaudījuši visus datus,
aprobējuši dažādus scēnārijus un
secinājuši, ka galu galā tomēr būtu
labāk Lielbritanijai palikt Eiropas
Savienībā. Bet viņus īpaši nesadzirdēja.
Par to, kas notiks tālāk, vēl
skaidrības nav. Pirmais jautājums
būs par to, vai Lielbritanija lūgs
iedarbināt (vai Brisele uzstās, ka ir
jāiedarbina) Lisabonas līguma 50.
pantu, kuŗā paredzēts, ka nākamo
divu gadu laikā notiks sarunas par
tālākām attiecībām starp bloku
un dalībvalsti. Šo divu gadu beigās
dalībvalsts no savienības izstājas,
turpmāko attiecību noteikumiem
kļūstot par balsojuma objektu
visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (“par” jānobalso vismaz 20
no 27 dalībvalstīm ar vismaz 60%
ES kopējo iedzīvotāju). Gadījumā,
ja tas viss “saiet dēlī”, un man nav
lielas pārliecības, ka patlaban vairums dalībvalstu būs īpaši noskaņotas ar Lielbritaniju auklēties,
tad automātiski Londona atgriezīsies pie Pasaules Tirdzniecības
organizācijas sistēmas, kas nozīmēs, ka visā Eiropas Savienībā
pret Lielbritanijas precēm automātiski iestāsies tarifi. Nemaz nerunājot par to, ka Apvienotā Karaliste automātiski zaudēs pieeju
visiem Eiropas Savienības tirdzniecības līgumiem ar citām pasaules valstīm.
Otra iespēja ‒ Lielbritanijai izveidot savveida “hibrīdattiecības”
ar Eiropas Savienību, tādas, kādas
patlaban ir Norvēģijai. Tas nozīmē brīvu pieeju Eiropas kopējam
tirgum, bet pēc pilnas programmas ievērojot visus Eiropas kopējā
tirgus noteikumus un prasības.

Savulaik man bija iespēja apmeklēt Norvēģiju un intervēt ļaudis
par attiecībām ar ES, un gan savienības pretinieki, gan piekritēji
apgalvoja ‒ vairums Norvēģijas likumu tiek rakstīti Briselē, ne
Oslo, un norvēģiem pie to veidošanas sakāms nav pilnīgi nekas.
Droši vien pēc notikušā Lielbritanijas premjērministrs pamodās ar visai lielām galvassāpēm, jo
lielā mērā viņš pats vien ir vainīgs.
Deivida Kamerona vadītā Konservātīvā jeb Toriju partija allaž
bijusi gražīga par Eiropas Savienību, jau kopš Lielbritanija 1973.
gadā iestājās tās priekštecē, Eiropas Ekonomiskajā savienībā. Savulaik leiboristi un Tonijs Blērs
parlamentā ieguva vairākumu
vairākas reizes pēc kārtas vismaz
daļēji tāpēc, ka Toriji šķita izmisīgi novecojušies ar savu mūžīgo
īdēšanu par nedemokratisko un
diktatorisko Briseli. Taču kopš tā
laika ne tik daudz ir mainījusies
Konservātīvā partija, kā no Anglijas “vienkāršās” tautas ir izniris
minētais UKIP. Pērn Lielbritanijas parlamenta vēlēšanās UKIP
dabūja 12 procentus balsu, lai arī
Apvienotās Karalistes vēlēšanu
specifikas dēļ tikai vienu vietu
parlamentā. Savukārt Konservātīvā partija, mazliet negaidīti, parlamentā ieguva absolūtu vairākumu. Pirms tam tā bija koalicijā
ar Liberālajiem demokratiem,
kas Kameronam savas partijas
eiroskeptiskajam spārnam varēja
pateikt, “klau, čaļi, es jau saprotu,
bet tie Liberālie demokrati man
neļauj rīkoties.”
Pēc vēlēšanām tas tā vairs nebija. Vispirms Kamerons centās
ar Eiropu sarunāt speciālus noteikumus par cilvēku kustību,
attiecību ciešumu u.c., Brisele arī
piekrita, bet pirms minētajām
vēlēšanām premjērs bija solījis

referendumu, un te nu mēs esam.
Vairākums britu nobalsoja par
izstāšanos. Un D. Kamerons nudien paziņoja par demisiju, tikai
to atliekot līdz oktobrim, lai būtu
laiks atrast citu premjērministru
un sastādīt ministru kabinetu.
Manuprāt, nopietnāks ir jautājums par to, kā balsojums ietekmēs līdzīgi domājošos citur Eiropā. Nav nekāds noslēpums, ka
UKIP līdzīgi veidojumi ir daudzviet mūsu kontinentā, un Tuvo
Austrumu migrantu krize, kuŗa
turpinās joprojām, šiem cilvēkiem ir gluži kā medusmaize. Polijā pašreizējā valdība visai naski ir
centusies sašaurināt demokratiju,
apcirpt mediju neatkarību, polītizēt konstitūcionālo tiesu. Arī Polijā noteikti Lielbritanijas balsojums liks padomāt: varbūt arī mēs
varam tāpat?
Pilnīgi noteikti par Lielbritanijas balsojumu priecājas Kremlis,
jo jebkas, kas vājina Rietumu pasaules institūcijas, Maskavai ir
pozitīvs notikums. Putina režīmam jau sen bijuši centieni ieviest
“skaldi un valdi” principu, un re ‒
briti nolēma paši sevi “atskaldīt!”
Vareni! Savukārt Amerikā patlaban viens no diviem kandidātiem
Valsts prezidenta amatam ir ļoti
līdzīgs minētajam UKIP Farāžam
tādā nozīmē, ka viņš var sarunāt
visneiedomājamākās muļķības un
melus, bet cilvēki vienalga par
viņu balso. Dievs pasargi, ka novembrī vairākums amerikāņu uzķersies uz tādas pašas klaunādes!
“Oficiālā” Latvija aicināja Lielbritaniju neizstāties no Eiropas
Savienības. Pat slaveni eiroskeptiskais un savdabīgais Ungārijas
premjērministrs Viktors Orbans
izlīda no savas alas un pateica, ka
droši vien tā nevajag. Taču mūsu
valstij Lielbritanija ir daudz,
daudz vairāk nekā polītisko saru-

nu objekts, mums tā arī ir drošības ventilis, kas ļāvis mūsu visai
trūcīgajai sabiedrībai pēdējo desmit un vairāk gadu laikā Lielbritanijā pelnīt naudu un kaut
ko atsūtīt arī mājās. Man ir labs
draugs, kuŗš Anglijā nostrādāja
divus gadus ar konkrētu mērķi ‒
mammai nomaksāt dzīvokļa parādu. Pēc tam viņš atbrauca atpakaļ uz Latviju. Daudzi tā nedara. Lielbritanijā patlaban dzīvo vismaz pāris simti tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju. Varu iedomāties, ka
viņiem pagājušajā piektdienas
rītā bija gana neomulīga sajūta, ja
vien viņi paši nebija pasteigušies
saņemt Lielbritanijas pilsonību.
Visiem pārējiem tagad būs diezgan gaŗš nedrošības laiks. Būtiski
ir saprast, ka Lielbritanija vairs
nav Eiropas Savienības dalībvalsts
šī vārda pilnā nozīmē. Katrā gadījumā tam jādara uzmanīgus vismaz tos, kuŗi vēl nav pārcēlušies
uz Apvienoto Karalisti, bet vēl
vēlas to darīt.
Kameronam un viņa diplomātiskajam dienestam būs grūti.
Londonas attiecības ar Eiropas
kopējo tirdzniecības sistēmu mainīsies, un ne jau īpaši pozitīvā
virzienā. Brīdī, kad tapa skaidrs,
ka darbaļaužu vairākums ir nobalsojis par izstāšanos, britu mārciņas vērtība samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 30 gadu laikā. Tas ir spēcīgs signāls.
Savukārt Briselei patlaban ir ļoti
daudz, par ko domāt: migrantu
krize, Grieķijas finanču klapatas,
attiecības ar Turciju, sankcijas pret
Krieviju, energodrošība, kiberdrošība. Un nu nāksies nākamo
divu gadu laikā noņemties ar
nepaklausīgo bērnu, kuŗš aizcirtis
durvis un piesitis kāju. Diez vai
Briseles gaiteņos kāds par šo domu ir īpaši priecīgs.
Lielbritanija, tā nevajadzēja!
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Konjunktūras cilvēks

EDUARDS
SILKALNS

Par žurnālista un Mākslas akadēmijas profesora Mavrika Vulfsona runu slavenajā 1988. gada
Rakstnieku savienības plēnumā
Pēteris Krupņikovs Dialogā ar
vēsturi saka: “Vulfsons... runāja
tā, it kā visu mūžu nebūtu bijis
komūnists.” (268. lpp.) Par paša
Krupņikova dzīvesstāstā lasāmo
savukārt var teikt: “Krupņikovs
mēģina pavājināt akcentu uz to,
ka viņš sava mūža lielākajā daļā
koķetējis ar komūnismu.” Kad
nacionāli domājošu latviešu jau
krietns pulks paguvis izstāstīt
rakstos par savu pasaulē pieredzēto no Latvijas pirmā neatkarības perioda līdz mūsdienām,
nav ne interesanti iepazīt arī
kreisi noskaņotā ebrēja pieredzi
un attieksmi.
Krupņikovs dzimis 1920. gadā
Florencē. Pēc Parīzē un Berlīnē
pavadītajiem pirmajiem dzīves
gadiem viņš kopā ar ģimeni pārnācis uz Rīgu, kur sarunu valoda

Pēteŗa Krupņikova dzīvesstāsts Dialogā ar vēsturi, Guntas Strautmanes teksts pēc
Dagmāras Beitneres audiointervijām, apgāds “Zinātne”, 2015. g., 352 lpp.
ģimenē bijusi krievu valoda, bet
apmeklētā skola – “apzinīgi luterticīga” vācu pamatskola. (42.)
Krupņikovs saka: “Kļuvu spēcīgs
abās kultūrās. Un trešā man bija
latviešu valoda.” (43.) Jau agrīnajos gados Krupņikovs iesaistās
Latvijas komūnistiskajā pagrīdē. Iemesli pārliecinoši izklāstīti
63. – 64. lappusē, vienkāršoti tos
varētu arī saukt par jauna cilvēka
ideālismu. Pēc pieredzētā 1940. –
1941. gada padomju varas laikā
Krupņikovs par sevi un saviem
domubiedriem saka: “Mūs, kas
Ulmaņa laikā bijām kreisi, padomju īstenība nostādīja idiotiskā stāvoklī.” (96.) Pret padomju
varu viņos rodas pretīguma sajūta. (99.) Tomēr kaŗa sākšanās ar
Vāciju pilnīgi maina situāciju.
Žīdam Hitlers tomēr lielāks ļaunums un drauds par Staļinu, tāpēc Krupņikovs kaŗā cīnās krievu pusē.
Pēc kaŗa beigām Krupņikovs
Rīgā strādā par tulku, žurnālistu
un lektoru par starptautiskām
problēmām (neesot aģitējis kā
viņa kollēgas, tikai informējis! –
166.). 1953. gadā beidzis universitāti, kļuvis par lektoru un vēlāk
par partijas vēstures katedras
vadītāju Lauksaimniecības akadēmijā, tad par Zinātniskā komūnisma katedras mācībspēku
universitātē. Kad Latvija atgūst
neatkarību, Krupņikovs sava darba mūža pēdējos gadus pavada
kā viesprofesors dažādās universitātēs Vācijā. Krupņikovs miris
2009. gadā Rīgā.
Kaut kas visā Krupņikova stāstā
īsti “nerīmējas”. Ja taisnība viņa
teiktajā, ka viņš “uztvēris padomju sistēmu kā tādu, kas audzina
idiotismu” (241.), tad taču iznāk,
ka, docējot par partiju un par

komūnismu, viņš idiotu audzināšanā pats aktīvi iesaistījies. Pelt
taču padomju sistēmu nedrīkstēja: tā būtu bijusi aktīvā pretestība, kas, kā Krupņikovs atzīst,
“padomju laikā bija diezgan
bezcerīga” (turpat).
Gan mūsu autors visādi lokās,
norādīdams, ka, par spīti valdošajai ideoloģijai, pat “toreizējos
laikos” varēts “pastāstīt par citiem viedokļiem, norādot, ka par
to no buržuāziskām pozīcijām
ir rakstīts tas un tas” un ka, pēc
kāda kollēgas tuvāk mūsdienām
izteikta vērtējuma, “Krupņikova
nodarbībās notika normāls zinātnisks un pedagoģisks darbs” (turpat). Tomēr skeptiskais lasītājs
nevar un nevar tikt vaļā no jautājuma, kāpēc sabiedriskā iekārtā, kur jebkuŗa laikmeta un jebkuŗas zemes vēsturi nevarēja mācīt citādi kā vien no ideoloģiskām
pozīcijām, mūsu vēsturniekam
vajadzēja ļaut sevi iemanevrēt
pašu ļaundabīgāko tematu – komūnisma un partijas vēstures
“skaidrošanas” pienākumos. Jo
tālāk ielasāmies Dialogā ar vēsturi, jo izteiktāk Krupņikovs
mūsu acu priekšā stājas kā konjunktūras cilvēks, kas, pēc vārdnīcas definīcijas, ir “bezprincipu
cilvēks, kas savā labā veikli izmanto stāvokli, apstākļus, situāciju, maina savus uzskatus atkarībā no tiem”. Grāmata, par kuŗu
tās pasītē lasām, ka tās tapšanu
un izdošanu nodrošinājusi Krupņikovu ģimene, iekļaujas tajos
pašos konjunktūras izmantošanas ietvaros: kad nu reiz Padomija un komūnisms pagalam, tad
vai nu arī iekšēji vai vismaz ārēji,
t.i., notēloti, sarkanais ir jāpārkrāso par pūkainu un baltu.
Tā kā Krupņikovs saviem stu-

dentiem izdabājis, ka lietas esot
arvien jāskata kontekstā un ka
par vienu un to pašu lietu varot
būt arī vairāki viedokļi, pateiksim
par viņu pašu un viņa grāmatu
arī kaut ko labu.
Grāmatas beigās ievietots Krupņikova intervētājas Dagmāras
Beitneres sarakstīts Krupņikova
portretējums, kur izcelta viņa
pievilcīgā personība: “Ģimene,
draugi, darbabiedri un studenti
viņu pazina un atceras kā cilvēku, kuŗam bija īpašs talants stāstīt
un iesaistīt klausītāju, faktiski
paņemt savā varā.” (301.) Viņš
nosaukts par “brīvās domāšanas
ceļvedi”. (304.) Grāmatas postskriptā lasāmi vēl šādi ārzemju
profesoru cildinājumi: “Pēteris
prot atdzīvināt pagātni tagadnē
un likt akmeņiem runāt... Viņš
piespiež mirdzēt visu, kas aizgrābj viņu pašu... Krupņikova
lekcijas ir uztveramas kā pabeigti
mākslas darbi.” (308.)
Vai lai recenzents, kas Krupņikovu ne reizi nav saticis un
nevienu viņa lekciju nav noklausījies, ielaistos ar slavinājumu tiecējiem disputā? – Protams, ka ne!
Grāmata ir pilna dažādu sīku
ikdienas detaļu vērojumu un vērtējumu, kas daļēji varbūt skaidrojams ar to, ka pats autors neko
nav rakstījis uz papīra, bet veicis
audioierakstus. Uz papīra raksta
selektīvāk, kamēr runājot bieži
pasprūk jebkas, kas attiecīgajā
brīdī ienāk prātā. Krupņikovs atkārtoti priecājas, ka varējis bērnību pavadīt bez televīzijas. (28., 38.)
Viņš skaidro savu attieksmi
pret reliģiju. (31. – 32.) Viņš nožēlo, ka tagad bērniem skolā
vairs neliek mācīties no galvas
dzejoļus. (42.) Viņš konstatē, ka
Ulmaņa laikā katra Latvijā dzī-

vojošā tautība literāros darbos un
memuāros rakstījusi tā, it kā citu
tautību pārstāvju te nemaz nebūtu. Anšlava Eglīša Līgavu mednieki rādot ainu, ka Rīgas iedzīvotāji ir tikai latvieši. Baltvācu
rakstniekiem savukārt citas tautības pavīdot tikai fonā – “kāds
latvietis amatnieks, kuŗš atnācis
kaut ko salabot, ebrējs – bodnieks vai vecene, kas uzpērk vecas mantas, dvorņiks (sētnieks)
krievs, bet citādi viņu Rīgā dzīvo
vienīgi vācieši.” (72.)
Par savu jaunības laiku Krupņikovs saka: “Lai pilnvērtīgi baudītu intelektuālo dzīvi Eiropā,
angļu valoda tolaik nebija īpaši
vajadzīga. Amerika vēl bija province. Ar franču un vācu valodu,
tāpat krievu valodu, tev pavērās
plašs redzesloks.” (72.) Kā poliglotam un tulkam Krupņikovam
tad nu pavērusies iespēja ar uzdevumu būt klāt vismaz divās
svarīgās norisēs: viņam vajadzējis
trīs valodās (latviski, krieviski,
vāciski) nolasīt nāves spriedumu
nacistu kaŗa noziedzniekam
Jekelnam pirms tā pakāršanas
1946. gadā, un viņam nācies tulkot Chruščova un Ulbrichta tikšanās reizē Latvijā 1959. gada vasarā.
Pats grāmatas kodols ir Krupņikova pārdomas par vēsturi kā
zinātni, kam pilnīgas objektīvitātes iespēju viņš nepiedēvē. (153. –
157.) Dažādos laikmetos un dažādās aprindās būs mainīgas vēsturisko notikumu un apstākļu
interpretācijas.
Lai kāda arī būtu Pētera Krupņikova biografija, Dialogu ar
vēsturi katrā ziņā ir vērts iepazīt. Pat ja autors nav “mūsējais”
nedz etniski, nedz ideoloģiski,
grāmata ir par mūsu izcelsmes
zemes, mūsu tautas likteņiem.

Jaunā Gaita atkal klāt!

Vasaras numurs gatavs! Brenča
Sila latviskais Bafomets uz vāka.
Masačūsetsā spiestuve TigerPress
izsūtīs drukāto žurnālu abonentiem u.c. saņēmējiem ASV un
Kanadā. Rīgā SIA Drukātava izsūtīs to adresātiem Eiropā, Austrālijā un citur pasaulē. Tad arī būs
lēti pērkami vasaras numura
eksemplāri, piegādāti Okupācijas mūzeja grāmatgaldam, NicePlace veikalam un Jāņa Rozes
tirgzinei Rīgā.

Ar fotografijām un mākslas
darbu reprodukcijām pieminēts
pāragri mūžībā aizgājušais mākslinieks Ilmārs Blumbergs (19432016). Palīgredaktore Linda Treija raksta: “... viņa mantra Es nemiršu ir patiesa, jo Ilmārs Blumbergs dzīvos, kamēr viņa radītais
un domātais iespaidos mūs un
nākamās paaudzes.”
Dzejnieks/mākslinieks, ilglaicīgais JG redkolēģijas loceklis
Voldemārs Avens piedāvā sešus
jaunus dzejoļus – maiga humora
un dziļdomības caurstrāvotus.
Aināra Zelča vēsturiskās fantazijas romāna Abrene 2002 fragmentā PSRS cenšas tuvināties Eiropai un ASV, lai veicinātu ātrāku saimniecisko attīstību.
Lienītes Mednes-Spāres īsstāsts
“Draugi, vai ne?” attēlo mīlnieku
pāra tikšanos kafejnīcā. Trīsdesmit gadus šķirti, nu viens otru
uzgājuši feisbukā un sarunājuši
randiņu, lai pārrunātu dzīvi.
Kārļa Lāča mūzikla “Žanna
D’Arka” pirmuzvedumā š.g. janvārī Jāņa Elsberga sacerētais libretto tika vietām īsināts. Šeit dzejnieks piedāvā “Āksta runu” visā
pilnībā.

Par dzejnieku, grafiķi, mākslas/
literatūras vēsturnieku Ojāru Jēgenu (1924-1993) – par viņa izcelsmi un par viņa mūža darbu –
raksta Jānis Krēsliņš, Sr.
Sandis Laime ar secinājumu
uzskaiti pieliek punktu savam
izsmeļošajam pētniecības darbam par raganu tradiciju Ziemeļaustrumu Latvijā.
Neatkarīgās žurnālistes Sanitas
Uplejas eseja ir par Padomju okupācijas laikā Latvijas sabiedrībā
iesakņojušos liekulību pret sieviešu lomu tajā.
Ildzes Krontas pārdomas “Par
laiku, ko neizvēlamies” – par literātūrkritiku un vispārējo intelektuālo vidi padomju okupācijas
un agrīnā pēcpadomju laikā veltītas piemiņai viņas tēvam, Sibirijas izsūtījumā bojā gājušajam
Robertam Krontālam un mātei
Austrai Krontālei.
Filozofa/literāta Pāvila Vīlipa
(1901-1979) un viņa sievas aktrises Elvīras Brambergas dzīves
darba fondos Nacionālā archīvā
un Nacionālajā bibliotēkā ieskatās Jānis Liepiņš. Arī par vēsturnieka Ulža Ģērmaņa (1915-1997)
studiju gadiem raksta Jānis Liepiņš.

Laika/Brīvās Latvijas redaktore
Ligita Kovtuna intervē 1991. gadā
atjaunotās neatkarīgās Latvijas
pirmo aizsardzības ministru Tālavu Jundzi.
Franks Gordons apraksta pirms
simt gadiem neiedomājami brutāli apspiestu Vidusāzijas tautu
sacelšanos pret carisko Krieviju,
kad bojā gāja un trimdā uz Ķīnu
aiztriekti tika ap miljons cilvēku.
Jura Šlesera pārdomas par vienu no Latvijas Satversmes autoriem, minoritāšu tiesību celmlauzi Paulu Šīmani (1876-1994)
izriet no jautājuma “Kad jāsargā
vairākums?”.
No 2015. gada 27. maija līdz
12. jūnijam mūzeja “Latvieši pasaulē” sponsorēto ekspedīciju pa
Sibirijas latviešu ciemiem apraksta tās vadītāja Ieva Vītola.
Vēsturnieks Valters Ščerbinskis
nāk klajā ar priekšlikumu rakstu
valodā terminu “Padomju laiki”
atvietot ar “Padomju okupācija”,
tādā veidā uzsverot un atgādinot
tautai to laiku negatīvo mantojumu.
Nodaļā “Dažos vārdos”, kā vienmēr, kodolīgas, bet enciklopēdiskas ziņas par kulturālām un sociopolītiskām aktuālitātēm Latvi-

jā, Latvijas diasporā, Krievijā un
arī citur Krievijas “tuvējā ārienē”.
Grāmatu apskatu nodaļā Māra
Zirnīte apraksta grāmatu “Baltijas bēgļi Dāvida Holmerta fotografijās 1944-1945”; Gundega Zēhausa – Sarmītes Radiņas dzejkrājumu “Pļavas nomniece”; Nikolajs Balabkins – Līgas Blauas
biografiju “Jānis Stradiņš: Ceļš
cauri laikiem”; Anita Apele – Ulda
Siliņa autobiografiskās piezīmes
“Atskatīties, pasmaidīt”; Anna
Andersone – Jāna Unduska prozas krājumu “Gaidot vārdus” (no
igauņu valodas tulk. Maima
Grīnberga).
Viena gada abonements uz
jebkuŗu adresi visā pasaulē maksā
USD 39 (EUR 34), attiecīgi citās
valūtās pēc pastāvošā kursa. Pastā
piesūtīts atsevišķs numurs maksā
USD 10 (EUR 9). Abonementu
varat pieteikt gan pie JG saimnieces Tijas Kārkles, gan pie mūsu
pārstāvjiem Austrālijā un Eirozonā, kā arī lietojot PayPal starpniecību, kā norādīts mājaslapā
jaunagaita.net. Turpat varat arī
ieskatīties JG rakstu krājuma
e-archīvā no 1955. gada līdz pat
šim gadam.
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INESE RAUBIŠĶE
“... laika gaitā sakotnēji vienotā
latviešu luterāņu baznīca, šķiet,
sadalījusies divās savstarpēji karojošās baznīcās ar atšķirīgu pārvaldi...”, “... ja šobrīd latviešu luteriskās baznīcas ir sadalījušās
teoloģiski, tad kurai – LELB vai
LELBĀL – būtu jāpiekāpjas?”, “Kas
notiek starp šīm divām baznīcām
šodien?” – šādi un līdzīga satura
apgalvojumi un jautājumi patlaban bieži izskan sociālajā vidē.
Savu skatījumu par domstarpībām,
kādas pastāv starp Latvijas evaņģeliski luterisko baznīcu (LELB) un
Latvijas evaņģeliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) aicināju paust prāvestu Klāvu Bērziņu – LELBĀL Vācijas mācītāju
iecirkņa apgabala prāvestu un
Rīgas Evaņģeliskās draudzes mācītāju.
Taču vispirms lūdzu Klāvu
Bērziņu īsumā pastāstīt par savu
ceļu uz kalpošanu Dievam.
Esmu dzimis Vācijā pēc kaŗa.
Ģimene gribēja izceļot uz ASV, bet
tur mūs nepieņēma, jo māte bija
slimojusi ar tuberkulozi; Austrālija atteicās dot patvērumu –
skaitījāmies nesaimnieciski cilvēki
(no pieciem ģimenes locekļiem
tikai divi strādājošie); arī Jaunzēlandei nebijām pietiekami labi,
jo abi vecāki bija ar akadēmisku
izglītību, bet vajadzēja strādniekus. Un tā palikām Vācijā – un
galu galā tomēr bijām laimīgi, jo
šeit attīstījās trimdas latviešu kultūras dzīve (manai mammai tas
bija ļoti svarīgi). Esmu uzaudzis
pastorālā ģimenē, mācītāja ģimenē, un tā jau no bērnības baznīcas
dzīve bija arī manējā. Tēvs aprūpēja savas draudzes un bija arī kasieris Baznīcas pārvaldē Vācijā.
Mani ņēma līdzi uz mācītāju konferencēm (ir pat saglabājušās fotografijas, kur es, būdams zēns, esmu
kopā ar Ernstu Elmāru Rozīti).
Īstenībā mācītājs esmu jau trešajā paaudzē – mans vectēvs savulaik bija Brāļu draudzes virstētiņš Rīgā, un šai draudzei piederēja nams Kalēju ielā 8, ko privatizācijas laikā ieguva Latvijas
ev. lut. baznīca un vēlāk par lielu
naudu pārdeva. Šai namā stāvējusi mana vectēva Luda Bērziņa
bronzas biste, žēl – neesmu to
redzējis.
Tā dzīves gaitā biju iepazinis
vai visus vecos cienīgtēvus, kas
bija izbraukuši no Latvijas. Atceros Elmāra tēvu Elmāru senioru
Rozīti. Sieva viņam liedza pīpēt,
jo bija veselības problēmas, bet
viņš man pa kluso iedeva naudu,
lai nopērku cigaretes, un mēs abi
kā skolas puikas gājām aiz mājas
stūra uzvilkt dūmu. Smieklīga un
nebūt ne audzinoša epizode, bet
nenoliedzami, ka viņš nekad necentās izcelties ar savu amatu.
Autoritāti Rozītis ieguva ar savu
darbu. Arī man tas bija kā pamudinājums – paliec cilvēcīgs visās
situācijās, bet esi arī priekšzīme.
Un, ejot uz dievkalpojumu, neliksim to svētdienas ģīmi (kā teica
vecmamma manai mammai).
Paliksim tie paši cilvēki, arī ejot
baznīcā.
Lai arī man aiz muguras stāvēja divas mācītāju paaudzes un
agri radās izpratne par pastorālo
kalpošanu (būtībā biju gatavs uz
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“Paliksim tie paši cilvēki, arī ejot baznīcā”
Foto: Aleksands Poļakovs

Klāvs Bērziņš: “Starp mūsu baznīcām ir atšķirības arī Svēto Rakstu
izpratnē un interpretācijās. Bībelē nekur nestāv rakstīts, ka sievietes
nevarētu būt mācītājas...”
to), es tomēr negribēju kļūt par
mācītāju, vairāk nodarbojos ar
laicīgām lietām. Taču tolaik latviešu sirmie cienīgtēvi Vācijā
palēnām aizgāja pelnītā atpūtā.
Kas stāsies viņu vietā? – šis jautājums ar laiku kļuva arvien aktuālāks. Tēvs uzrunāja arī mani –
vai negribot aizbraukt uz Kanadu, tur rīkojot neklātienes teoloģijas kursus. Atbildēju: “Nu, labi,
tēt. Tu skaitīsi tos lielos pātarus,
es tos mazos.” Turēju tēvam doto
solījumu – 1985. gadā mani ordinēja par diakonu. Taču maizi es
pelnīju, strādājot lielā uzņēmumā par ekonomu. Straujš pagrieziens manā dzīvē notika tad, kad
divus gadus pēc manas ordinācijas tēvs aizgāja Mūžībā un toreizējais prāvests (un vēlākais archibīskaps) Ernsts Elmārs Rozītis
mani uzrunāja: “Klau, Klāv, vai tu
nevarētu sava tēva draudzes tālāk
aprūpēt?” Es: “Zini, man gan ir
savs maizes darbs, bet ja draudzes mani pieņems tādu, kāds
esmu, tad varētu.” Tolaik vācu
baznīcas, kas maksāja algas arī
latviešu mācītājiem, bija noteikušas – ja kāds mācītājs aiziet, tad
tā vietā nevienu vairs nealgos. Un
tā manai toreizējai piekrišanai
sekoja 30 kalpošanas gadi.
Kas, jūsuprāt, šodien kavē satuvināties (varbūt pat apvienoties) LELBĀL un LELB?
Cerība jau vienmēr bija pēc
tā sauktās apvienošanās, bet ...
starp mūsu baznīcām pastāv būtiskas atšķirības. Pirmām kārtām –
mums nav vienota skatījuma uz
Latvijas baznīcas vēsturi. LELB ir
padomju laiku dibinājums, kas
atsaucas uz vērtībām pirms Otrā
pasaules kaŗa. Bet mēs taču zinām, ka, sākoties padomju laikiem,
vara noteica, kā viss funkcionēs,
arī baznīca. Tika sasaukta jauna
Sinode, ievēlēja citu archibīskapu (uz Vāciju deportēto archibīskapu Grīnbergu atcēla, lai gan

vēl nebija beidzies viņa pilnvaru
laiks), tika uzrakstīta jauna Satversme, kas (lai arī modificēta),
bet ir spēkā arī šodien. Faktiski
tika radīta jauna baznīca – un tai
nav nekāda sakara ar pēctecību.
Mūsu (trimdas) ev. lut. baznīca
(LEBLĀL) nebija no jauna jādibina – tā mums trimdā nāca līdzi
(gluži kā ģimenes, kas nebija no
jauna jādibina – tās eksistēja un
dzīvoja tālāk). Trimdas baznīca
sekoja vēsturiskajai plūsmai –
1920. gadā uzrakstītajai un 1928.
gadā Latvijas ev. lut. baznīcas Sinodē pieņemtajai Satversmei.
Gribu uzsvērt, ka šo Satversmi
pirms pieņemšanas izmēģināja
astoņus gadus, un tā darbojas un
joprojām ir spēkā ārpus Latvijas.
Un vēl – Latvijas baznīca – jaundibinājums – ir stipri samocīts
veidojums. Ir mainījusies liturģija,
daudz kas notiek pārspīlēti, ārišķīgi – piemēram, uzsvērtā krusta
mešana, biežā ceļos krišana, bet
luterāņu baznīcā pat soli nav tā
iekārtoti, lai turpat mestos ceļos.
Negribu teikt, ka tas ir nepareizi –
tās ir laika zīmes: padomju laikā kristīgs cilvēks gāja turp, kur
dievkalpojums vispār notika –
vai pareizticīgo, vai luterāņu, vai
katoļu baznīcā. Un daudz kas
saplūda. Bet daudz kas ir kļuvis
par sliktu kopiju. Mums jāapzinās, kas mums ir kopīgs, ja gribam, ko pārmainīt. Bet nevar būt,
ka katrā draudzē katrs mācītājs
rīkojas, kā grib. Latvijas archibīskaps tērpjas kā Romas pāvests,
dievkalpojuma laikā divreiz pārģērbjas, liturģija ir katoliciskāka
(atkal slikta kopija!). Kāpēc? Mums
ir savas tradicijas – tās, kuŗas trimdā uzturējām. Reiz man kā diakonam nācās aizvietot kādu mācītāju Lībekā, Ziemeļvācijā. Novadīju dievkalpojumu, daudz cilvēku nebija, un, beigās atvadoties,
man veca mammīte tur roku ciet,
raud un saka: “Tas bija kā manās

iesvētībās.” Divi pamatakmeņi –
kristīgais un latviskais, un cilvēki
dievkalpojuma laikā jutās kā mājās. Tas ir svarīgi! Ir jājūtas brīvam – tad tu Dievam vari atvērties.
Un tā arī bija pamatideja, kāpēc
mēs Rīgā 2008. gadā nodibinājām Rīgas Evaņģelisko draudzi.
Te jau draudžu ir daudz, un baznīcu arī, bet cilvēkiem nebija izprotams šis katoliciskais virziens.
Viņi grib lūgt Dievu tā, kā to darījuši viņu tēvi un tēvutēvi. Ir jāievēro, kur un kā mēs dzīvojam
un ko un cik varam piedāvāt cilvēkiem, lai tos pulcētu ap sevi.
Mūsu jaundibināto Rīgas Evaņģelisko draudzi (Latvijā esam autonoma draudze un reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā kā uzņēmums) pieņēma Vecā Ģertrūdes
baznīca. Maksājām īres naudu.
Taču reizēm pārdomāju – ja viņi
būtu vienkārši pateikuši – mīļie,
palīdziet restaurēt un atjaunot,
esmu pārliecināts, ka draudzes
locekļi samaksātu vēl vairāk, jo
saplūstu cilvēciski kristīgais un
ekonomiskais motīvs. Baznīcā garīdzniekiem, draudzes valdei to
jāsaprot un jāzina pieņemt pareizus lēmumus. Bet mēs pieredzējām šīs baznīcas attieksmi,
kad mūsu draudzē ordinēja par
mācītāju sievieti – Ievu Puriņu.
Skaidri un gaiši jau nepateica
acīs – mums nepatīk, ka ordinējat
sievieti. Nē, vienkārši uzteica telpas, sak, pašiem vajadzīgas. Man
baznīcā nav pieņemama divkosība. Meklējām, skatījāmies vairākus dievnamus, kas mūs labprāt
uzņemtu. Un kārtējo reizi izjutām
pretstatus – viens izraida, bet otrs
pieņem. Piemēram, Jaunās Ģertrūdes baznīcas mācītājs Dimants
mūs pieņēma labprāt. Bet mēs
nobijāmies – milzīga baznīca, mēs
pazustu plašajās telpās (mūsu
draudzē patlaban reģistrēti 85
draudzes locekļi, varbūt nedaudz
vairāk par pusi ir to, kas atbrau-

kuši no ārzemēm). Tad metodisti
piedāvāja savu renovēto baznīcu
tepat blakus jūsu redakcijai – Akas
ielā. Šīs telpas izrādījās mums
ļoti piemērotas. Tagad šeit esam
četru konfesiju draudzes – paši
metodisti, reformāti, baptiski
angliskā draudze un mēs.
Latvijas luterāņu baznīcai ir samainījusies vadības piramīda. Katoļu baznīcai tā ir pilnīgi skaidra –
pāvests ir noteicējs, viņš ir Kristus
pārstāvis zemes virsū un to, ko
viņš saka, jums nebūs apšaubīt.
Man šķiet, ka archibīskapam Jānim Vanagam tas ļoti patīk, jo
tieši viņš savulaik teica, ka “manā
baznīcā (uzsvars uz manā.) sievietes neordinē.” Bet galvenais lēmējs
taču ir Sinode – tā nolemj, ordinē vai ne. Pēc šī gada jūnijā notikušās Sinodes, kad Satversmē pieņēma bēdīgi slaveno paragrafu,
ka Latvijas ev. lut. baznīca neordinē sievietes par mācītājām. Redziet nu, archibīskaps Vanags
varēs rokas mazgāt nevainībā un
teikt – tas ir rakstīts Satversmē.
Arī tā ir divkosība.
Vai LELB pastāv autoritārisms?
Neapšaubāmi – jā.
Kas norādīts par sieviešu ordināciju 1928. gadā pieņemtajā
Satversmē, pēc kuŗas šodien
darbojas LELBĀL?
Tur nekas nav rakstīts pret
sieviešu ordināciju!
Bet kā tad ar Svētajiem Rakstiem? LELB mācītāji publiski
saka, ka varētu jau ordinēt sievietes, bet, redz, nevar pārkāpt
Rakstos teikto.
Starp mūsu baznīcām ir atšķirības arī Svēto Rakstu izpratnē
un interpretācijās. Bībelē nekur
nestāv rakstīts, ka sievietes nevarētu būt mācītājas...
Daudzas modernās, sociāli aktīvās un, kā tagad mēdz teikt, –
pašpietiekamās 21. gadsimta
sievietes dziļi aizskar Latvijas
ev. lut. baznīcas diskriminējošā
attieksme. Kāpēc baznīcai šodien vajadzētu vairot pret sevi
vērstus skeptiķus? Kā tas skaidrojams?
Tās ir vecās hierarchijas atliekas, patriarhālā domāšana (senāk
taču vīrietis – patriarhs – bija noteicējs). Vēl vairāk – man šķiet pavisam nepieņemami, ka sieviešu
ordināciju mācītājas amatam un
homoseksualitāti piemin vienā
elpas vilcienā. Pat no mācītāju
puses tiek pausts, ka tur, kur sievietes ir mācītājas, pieaug homoseksuālo draudzes locekļu skaits.
Dzīve pierāda, ka ir lietas, kuŗas
labāk spēj veikt vīrieši, bet citas –
sievietes. Jāprot to apvienot. Mūsu
draudzē – es vecais onkulis, kuŗam
līdzi nāk daudz kas no konservatīvās trimdas baznīcas, un gados
jaunā mācītāja Ieva Puriņa ar savu izpratni par šejienes situāciju –
kopā varam uzrunāt cilvēkus, un
jūtu, ka ar kalpošanu tiekam galā
ļoti labi.
Vai LELB domāšana varētu
būt ietekmēta no kādu dāsno
labvēļu puses?
Iespējams. Neatklāšu nekādu
noslēpumu – LELB ilgus gadus
sadarbojusies, tikusi financiāli atbalstīta un arī orientējas pēc slavenās Misūri Sinodes, ASV, kas
raksturojama pat ne kā konservatīva, bet fundamentāla...
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Latvijas armijas 1. Studentu bataljons Bermonta
kaŗaspēka uzbrukuma laikā 1919. gada 9. oktobrī –
novembra sākumā: Kareivja Oskara Ozola liecība
(Turpināts no Nr. 22)

Beidzot Bruņinieks esot tam
piekritis, un tagad nu mēs palikšot šeit. Un man viņš uzdeva
gādāt par Lībekas tilta pacelšanu. Nācēju pa tiltu nebija vairs
daudz.
Likās, ka viņā pusē Daugavai
gan vairs nekas nevar būt, kas
būtu saucams par kādu kaŗaspēka daļu. Un tiešām, pār Lībekas
tiltu tādu pārnākam arī neredzēju, izņemot bruņumašīnas, laikam divas. Vai bija vēl kāds karaspēks viņā pusē un atkāpās pa to
pusi uz Daugavas grīvu, to nezinu.
Nakts uz Lībekas tilta
Apskatījis paceļamās tilta daļas,
sapratu, kādā veidā tās ir paceļamas. Vajadzēja atrast divus griežamkloķus. Bet kur tos lai meklētu? Nebija neviena, kam to prasīt.
Tilta pilsētas galā un arī tirgus
būdu apgabalā nebija nekas atrodams. Beidzot tilta otrā galā,
netālu no tā bija aizslēgta koka
būda. To uzlauzu. Kloķi bija tur.
Dabūju palīgus un tūliņ izmēģināju celšanu. Bija neliela mešanās ar aizšautņu bultīm, tomēr
beidzot izdevās tās atvilkt vaļā,
un tad tiltu pacēlām. Pēc tam to
tūliņ atkal nolaidām, tikai vairs
neaizbultējām, baidījos, ka negadās, ka bultis tā sametas, ka bez
palīglīdzekļiem vairs nav atvelkamas vaļā, un nekādu rīku jau
nebija. Nācēju pār tiltu vairs nebija daudz, pa lielākai daļai tikai
atsevišķas personas. Ziņoju brālim Markum. Viņš man uzdeva

palikt pie paceļamā tilta daļām.
Un no tā es vairs nenogāju līdz
pašai ienaidnieka pienākšanai
pie Daugavas otrā rītā 10. oktobrī.
Bijām izsalkuši. Man pienāk
brālis [Markus] un stāsta – esot
viena lauka virtuve ar ēdienu.
Bet mums nevienam nebija nedz
katliņa, nedz arī karotes. Brālis
ieminējās izmantot vienu tirgus
būdu laukā atrastu vecu konservu bundžu ir kā katliņu, ir kā
karoti. Bija kārdinājums to darīt,
bet atturēja bailes, ka nezin kas
viss ar to bundžu jau nav darīts.
Atteicos to lietot un paliku izsalcis – pēdējā ēšana bija bijusi
“Café de Paris” dienā. Ir jautājums, kā ar ēšanu mums būtu
gājis, ja vakarā vai naktī mēs
būtu no Šmita fabrikas nokļuvuši
frontē saskarē ar ienaidnieku.
Nekādas sausas vai citādas ēdamvielas mums netika līdzi dotas.
Nezinu, vai kāds arī no savām
mājām bija ko ēdamu vai dzeramu paņēmis. Arī ja frontē pienāktu lauka virtuve, mēs tik un
tā no tās neko dabūt nevarētu
bez katliņa un karotes un būtu
jāpaliek neēdušiem.
Garlaikodamies uz tilta, dzirdēju lejpus tiltiem Daugavas malā atskanam rīkošanos ar dzelzs
rīkiem pa bruģa akmeņiem. Laikam bija kādi sapieri. Dzirdēt šīs
skaņas bija patīkami, tās teica,
ka neesam vieni, palielinājās drošības sajūta.
Pār tiltu nāca vairs atsevišķi
kareivji un privātie, kad no pilsētas piebrauca auto ar ģenerāli
Sīmansonu, ko pazinu, un vēl

otru virsnieku. Šis otrs ir bijis
ģenerālis Kalniņš. Viņi aizbrauca Pārdaugavā. Nebija liels laiks,
kad viņi atkal atgriezās un aizbrauca projām. Vai ģenerālim
bija arī sastapšanās ar Studentu
bataljona komandieri un virsniekiem, un kādi ir bijuši viņa
rīkojumi, ja sastapies, to nezinu.
Netiku arī redzējis bataljona
novietošanos.
Ap pusnakti tilta pilsētas puses
paceļamo daļu drusku pacēlām,
lai gadījumā, ja pēkšņi lielā ātrumā nāktu ienaidnieka bruņumašīnas, tām būtu jāapstājas.
Kājnieki varēja tikt pāri pavisam
viegli. Bija pāris gadījumu, kad
nāca atsevišķs kareivis, kas bija
tik noguris, ka man vajadzēja
viņam palīdzēt, pats vairs nevarēja uzkāpt uz nelielā pacēluma,
kas nebija augstāks par galdu.
Nāca uz rīta pusi. Radās gājēji
pa tiltu kā no vienas puses, tā arī
no otras, vairāk no Pārdaugavas.
Kad aizrādīju, ka varbūt ilgākam
laikam vairs nebūs atpakaļ tikšana mājās, daudzi ilgi svārstījās,
pat pārgāja pār pārcēlumu un
tad atkal atpakaļ, dažs pat pāris
reižu tā darīja, kamēr galīgi
izlēma, kurp doties.
Kā vakars, tā arī visa nakts un
agrīnais rīts pagāja pilnīgā klusumā Daugavas abās pusēs. Nedzirdēja nedz šāviņu, nedz lielgabalu dunoņas, nedz arī ratu
riteņu dārdoņas.

Saule bija augstu, kad atnāca
mans brālis Markus ar četriem
kareivjiem un lika nekavējoties
pacelt tiltu pavisam. No Pārdaugavas tad arī sāka atskanēt šāviņi,
arī lodes sīca ap mums un augstu
gaisā sprāga šrapneļu šāviņi.
Griezējiem kareivjiem darbs
bija jādara uz tilta ietvēm, ārpus
kopņu režģa. Tur stāvoklis bija
klajš un šķita vairāk apdraudēts,
lai gan īstenībā stāvoklis bija vienādā mērā bīstams kā uz ietvēm,
tā uz braucamās daļas starp kopņu režģiem. Kareivji griezēji pie
darba bija piedabūjami tikai ar
visai asu Markus uzstāšanos. Un
tilts cēlās un pacēlās. Kareivji
griezēji pazuda no tilta ātri. Markus tomēr vēl uzrāpās pa paceļamo daļu augšā novērošanai,
un no turienes arī pāris reižu
izšāva. Uz krastu es gāju pa tilta
vidu. Markus gan ieteica vairāk
turēties pie kopnēm. Nezinu, kas
bija pareizāk. Bet tā kā Markus
jau bija kauju virsnieks un es tikai iesācējs kareivis, tad es jaunākajam brālim paklausīju, un mēs
abi krastu aizsniedzām sveiki.
Esot vēl uz tilta, laikam pat vēl
to ceļot, ieraudzīju Bermonta
bruņu vilcienu turpat jau uzbraucam uz jaunā dzelzs tilta.
Paskatoties uz tā paceļamo daļu
pilsētas galā, redzēju, ka tā lēnām un mierīgi ceļas. Bruņu vilciens apstājās, izšāva un brauca
atpakaļ, un pazuda skatam. Bija
gaužām patīkami to redzēt. Pa
Atkāpšanās nost no tilta
veco dzelzs tiltu nevarēja tikt pāAusa saulaina diena. Viss bija ri Daugavai. Trūka dažu kopņu.
vēl klusu. Ienaidnieka nemanīja. Tās bija zudušas lielajā kaŗā.

Angļu kaŗa kuģi
Pret pili stāvēja divi vai trīs lieli
angļu kaŗa kuģi, pelēki, klusi,
draudīgi. Bija kā spoku kuģi, bez
cilvēkiem un kustības uz tiem.
Šie kuģi bija stipra drošība: sāks
tie strādāt, bermontieši tad itin
nekā nevarēs padarīt. Bija jau
angļu kuģi pirms mēnešiem
desmit
rīkojušies
mūsu
sadumpojušos
kareivju
savaldīšanai šeit pat Rīgā. Tas
deva
pamatu
ticēt,
ka
aizstāvēšanās mums nebūs
veltīga. Nakti stāvēt uz tilta tie
darīja gandrīz vai par pilnīgi
drošu lietu. Bet kas notikās! Vēl
rīkojoties ar paceļamā tilta daļu,
ieraudzīju, ka šie spoku kuģi bez
redzamiem uz klāja cilvēkiem
jau slīd uz leju pa Daugavu. Tas
bija smags mirklis. Pamati zem
kājām tā kā saļodzījās. Bija vairs
pašu vājie spēki vieni paši jāliek
cīņā ar stipro ienaidnieku. Un tai
brīdī arī nemaz nezinājām, vai
mūsu aizmugurē pilsētā maz ir
vēl kādi mūsu spēki.
Noejot no tilta, redzēju dažas
cilvēku pilnas laiviņas iramies no
Āgenskalna puses pāri Daugavai.
Bija bailes, ka daudzi tanīs netiek
nošauti un ievainoti no viņa
krasta. Šaušana no turienes bija
stipra. Bija jautājums, vai spoku
kuģi vēl tos neaizturēs, slīdēdami
uz jūru. Kļuva vieglāk ap sirdi,
kad laiviņas nokļuva pilsētas
pusē no kuģu līnijas, un ar to
viņām bija dota pilna aizsardzība
no apšaudes.
(Turpinājums sekos)

ZIEMCIEŠU CILTS

Latviešu skautisma 100 gadi

Vad. JĀNIS ŠĶINĶIS
Turpinājums
Grāmatas sastādīšana un salikšanas darbs turpinājās ar mērķi
tās atklāšanu noturēt Rīgā 2017.
g. 7. aprīlī un 23. aprīlī Ņujorkā,
tieši 100 gadus kopš pirmajiem
skautu pulciņu sākumiem Rīgā
un Cēsīs.
Grāmatas saturs ir iedalīts četrās nodaļās: 1. nodaļā ‒ Savā zemē laiks Latvijā no 1917. līdz
1944. gadam, 2. nodaļā ‒ Bēgļu
gaitās pēc kaŗa Rietumeiropā,
3. nodaļā – Pasaules tālēs izceļošana no Rietumeiropas pāri jūrām uz Angliju, ASV, Kanadu,
Austrāliju, 4. nodaļā Atkal savā
zemē skautu darbība no 1988. gada līdz šai dienai. Katra nodaļa
tiek atdalīta ar vad. Aivara Zandberga zīmējumiem.
Grāmatu izdos Latvijā, SIA
VESTA-LK Rīgā, kuŗa īpašniece
ir Ligita Kovtuna, literārā redaktore Inese Raubišķe un māksliniece Zane Neimane. Pirmās trīs
daļas jau ir nodotas un tiek saliktas. Pēdējo daļu nodosim 2016.
gada jūlijā, lai grāmata varētu
būt laikus nodrukāta.
Tagad sniedzam lasītājiem maza mirkļa ieskatu grāmatas saturā par liktenīgo 1941. gadu.

1941. gads. Latvijā valda brutālā padomju vara. Latvijas Skautu centrālās organizācijas priekšnieks ģen. Kārlis Goppers ir jau
arestēts, un viņa tālākais liktenis nav zināms. Pienāk traģiskais
14. jūnijs, un trīs no vadošiem
LSCO vadītājiem ‒ Žoržs VikšSoboļevskis, Jēkabs Pone un admirālis Teodors Spāde ‒ kopā ar
tūkstošiem citu tiek aizvesti uz
Sibiriju.
Pienāk 1. jūlijs. Sarkanā armija
jau bēg prom no Latvijas, un
tieši šis datums kļūst liktenīgs
vienam bijušajam Latvijas skautu priekšniekam Teodoram Baltpurviņam.
Par Baltpurviņa pēdējām minūtēm žurnālists un skautu vadītajs Raimonds Čaks žurnālā
Ugunskurs 1958. g. 20./194. numurā raksta:
Pievakarē ap divi simti puļķīšu
vīru šķībacainajām sejām ielīgoja ķieģeļnīcas pagalmā. Kamēr
kareivji meklēja pārtikas pagrabus un noliktavas, poļitruks izbrīnā un dusmās vērās uz karogu.
Kas te to uzvilka? Viņš, zvēriski
saviebtu seju, skarbi prasīja pūlī
sastājušajiem strādniekiem.
Buhaļter Baltpurviņš – priecīgi
kāds iesaucās.

Tas bija – spriedums. Kā izsalkuši zvēri, krievu bars zibeņātri
ielenca pārvaldes ēku, un jau pēc
dažām sekundēm Baltpurviņš
stāvēja poļitruku priekšā.
Tu esi vainīgs? Sadiski smīnēdams, viņam jautāja poļitruks,
un visapkārt priecīgi un uzvaroši
ņirdza kareivju un svešo strādnieku pūlis.
Baltpurviņš neatbildēja. Viņš
spītīgi vērās poļitruka netīrajā un
sasvīdušajā sejā. Viņš zināja, kas
to sagaida.
Runā, tu ..... brēca poļitruks.
Vai tu uzvilki šo lupatu?
Bet Baltpurviņš klusēja. Šim
cilvēkam, šim baram viņam nebija jāatbild. Viņš arī nejutās vainīgs. Viņš tikai bija pildījis skautu
likumu un solījumu un katra godīga un krietna latvieša pienākumu.
Iesim! Poļitruks pagrūda Baltpurviņu, un krievu kareivji un
strādnieku pūlis to cieši ieslēdza.
Tuvējā mežmalā gājiens apstājās....
Lielupes rāmajam plūdumam
pārrībēja spalga zalve.... Baltpurviņa acu priekšā nozibēja svelmains un liesmojošs – SARKANBALTSARKANS KAROGS......
Teodors Baltpurviņš
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“Neaizmirstiet mūs!”
Aizvesto piemiņas dienas atcere Sietlā ASV

INTA MORUSS
Baltiešu kopienas Sietlā atzīmēja Aizvesto piemiņas dienas 75
gadu atceri 12. jūnijā Latviešu
centrā ar dievkalpojumu un svinīgu aktu. Karogus baznīcā ienesa baltiešu pārstāvji tautastērpos.
Latviešu karognesējas bija Indra
Ekmane, Larisa Šulca un Ella Lutere. Dievkalpojumu angļu valodā
vadīja prāveste Daira Cilne, ērģeles
spēlēja Dr. Andris Āboliņš, igauņu mācītājs Hendriks Laurs deva
aizlūgumu un no svētiem rakstiem lasīja igaunis Arno Jānsons,
latvietis Jānis Šulcs un lietuviete
Irēne Blekys, katrs savā valodā.
Dr. Āboliņš atskaņoja savu kompoziciju Prayer of the Innocent, kā
arī J. S. Bacha “Prelūdi G minorā”.
Prāveste Daira Cilne iesāka spre-

diķi ar vārdiem “neaizmirstiet
mūs”, rakstīti uz papīra gabaliņa,
ko 1941. gada vasarā meitene
Dzidra bija atradusi pie sliedēm
netālu no savām mājām Rīgā.
Prāveste citēja Vinstonu Čercilu:
“Tautai, kas aizmirst savu pagātni, nav nākotnes.” Deportāciju mērķis 1941. un 1949. gadā bija sēt
bailes un izdzēst baltiešu tautu atmiņu par brīvību. Piecdesmit gadus baltiešu tautas dzīvoja ar šīm
bailēm, bet tomēr cerību nezaudēja. Tā atplauka dziesmotajā revolūcijā. Tagad mūsu kaimiņš
austrumos atkal cenšas izplatīt
bailes – ne tikai ar militāro drau- No kreisās: Dr. Valters Nollendorfs, Aija Ebdene, prāv. Daira
du, bet ar tā saukto “maigo varu”, Cilne, Dr. Juris Cilnis // Fotografs Andris Rogainis
propagandu, kas sagroza patiesību. Jēzus mums saka: “Nebaidie- ties!” Nezaudēsim cerību. Tā ir ņu grāmatas par Sibiriju, rakstīstiprāka par bailēm. Atcerēsimies tu 2001. gadā. Klimauskaitei bija
savu pagātni, lai mums būtu nā- 7 gadi, kad 1941. gada 14. jūnijā
kotne, prāveste sacīja.
viņu ar māti (Martas vecmāmiņu)
Uz sarīkojumu bija atnācis Tai- un tēvu apcietināja un aizveda.
vanas ekonomiskā un kultūras Māsiņa Vida, Martas māte, bija
biroja vadītājs Sietlā Andy Chin, slimnīcā, un tā viņu neaizveda.
kas piecus gadus vadījis Taipejas Tēvs Sibirijā nomira, bet Daina ar
misiju Rīgā, un darījis daudz la- māti pēc 17 gadiem atgriezās Lieba. Latvija viņam vēl arvien tuva tuvā. Vida nonāca Amerikā, kur
sirdij, un viņam rūp tās nākotne. viņu adoptēja lietuviešu ģimene.
Svinīgo aktu vadīja Vaira Pelēķe- Abas māsas satikās pēc daudziem
Kristofere (Christopher), atskatī- gadiem – 2015. gadā. Lasījumu
damās uz 14. jūnija nakti, kad ap- Marta papildināja ar fotografimēram 47 500 cilvēku no Baltijas jām, kuŗas rādīja uz ekrāna.
valstīm, tostarp 2400 bērnu zem
Goda viesis, Okupācijas mūze10 gadiem, tika apcietināti un aiz- ja biedrības valdes priekšsēdis
vesti uz Sibiriju. Līdz šai dienai Dr.Valters Nollendorfs iesāka saKrievijas valdība nav atzinusi un vu uzrunu ar spēcīgu, aizkustinoatvainojusies par baltiešu tautu šu dzejoli, paša sarakstītu pēc
genocīdu. Mums jācīnās pret dez- kāda izsūtītā piezīmēm. Dr. Nolinformāciju un negatīvo propa- lendorfs atgādināja, ka vairums
gandu, ko Krievija izplata pret no aizvestajiem bija bīstami jaubaltiešiem, un jāgādā, lai vēsture najai iekārtai. Viņus apcietināja
neatkārtotos. Ar klusuma brīdi ne tāpēc, ka viņi bija kaut ko noapmeklētāji pieminēja tos, kuŗi darījuši, bet par to, kas viņi bija.
cietuši un gājuši bojā Sibirijā.
Dr. Nollendorfs runāja par nozieProgrammā lietuviešu izcel- gumu pret baltiešu tautām, pret
smes Marta Tomasa (Martha Tho- valsti un sabiedrību, pret cilvēka
mas) lasīja izvilkumus no savas saprātu un garu. Zem visur esošās
tantes Dainas Klimauskaites atmi- baiļu sajūtas, ko šis režīms radīja,
Goda sardze baznīcā // Fotografs Andris Rogainis

DĀRTA APSĪTE,
2x2 rīcības komiteja
Es gribu runāt tieši ar Tevi. Ar
Tevi, kuŗam katrā solī un darbā
atmirdz Latvija. Jo man liekas,
Tu mazliet esi aizmirsis, ka jūlijā
Tev ir jābūt Latvijā. Un mēs Tev
pastāstīsim, kāpēc.
Kā pie mums, 2x2, ir? Nu apmēram tā.
Ir rāms vakars. Es sēžu uz
mājas lieveņa un skatos, kā top
draugi. Un tas ir ļoti forši – tā
sēdēt un redzēt, kā dzimst draudzības. Tā ir mierīga, sirdspilna draudzība. Uz trepītēm sēž
divi kā ķipji jau vairākas stundas un runā. Smejas. Saule slīd
pār tālumā redzamajiem mežiem. Vēl mazliet, mazliet, un
būs jāiet uz vakara apli. Kopīgi
padziedāt, pateikt paldies, sasmaidīties, sabakstīt apaļos vaigus blakusstāvošajam, iekniebt
degunā pretī stāvošajam un
pateikt, ka vispār tu man ļoti
patīc.
Vai kādreiz esat bijuši Latvijā,
kad pār to plešas naksnīgās jūlija debesis? To nevar tā pastāstīt.
Tur liels lepnums, spēks un bezgalība ir iekšā. Nakts tad uzsedz
zvaigžņu segu, un, tā naktī sēžot,

cilvēku gars tika salauzts, cilvēciskās attiecības sabruka. Kā lai mēs
saglabājam atmiņu par to, kas
mūsu tautām nodarīts? Kā mēs
varam pārliecināt pasauli, ka tas
vēl nav beidzies? Noziegumi pret
cilvēka prātu un garu turpinās.
Mēs nedrīkstam to aizmirst. Mums
ir nemitīgi pasaulei tas jāatgādina.
Dr. Nollendorfs uzrunu beidza
ar stāstu par 10 gadu vecu zēnu,
kas, ejot pa ceļu, redz, kā cilvēkus kravas automašīnā aizved.
Pārnākot mājas, tēvs saka, ka jāpakojas prombraukšanai, jo cilvēki tiek arestēti. Pēc kādām dienām, ejot pa to pašu ceļu, zēns atkal redz šo automašīnu un aizturētu elpu vēro, vai tā piestāsies
pie viņa mājas. Bet tā pabrauc garām. Liktenis viņa ģimeni glābis.
Zēns ir Valters Nollendorfs 1941.
gada vasarā. Līdz šai dienai viņš
nezina, ko būtu darījis, ja automašīna būtu iegriezusies viņa sētā.
Viņam laimējās. Paturēsim atmiņā tos, kam nelaimējās. Turpināsim viņus pieminēt paaudžu paaudzēs.
Pēc uzrunas Sietlas lietuviešu
koris “Vakarai” Daiņa Vaičekona
(Dainus Vaičekonis) vadībā nodziedāja “Kur tėvynė, kur motutė”
(Kur ir mana tēvija, kur mana
māte) un skaisto “Ebrēju vergu kori” no Džuzepe Verdi operas “Nabuko”. Pēc svinīgā akta visi kopā
nodziedāja Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas un Amerikas himnas.
Saviesīgajā daļā draudzes dāmu
komiteja aicināja dalībniekus pakavēties pie vīna glāzes un baudīt
labumus no bagātīgā apmeklētāju groziņu cienasta. Paldies visiem, kas piedalījās Aizvesto piemiņas sarīkojumā, īpaši Dr. Valteram Nollendorfam, kas bija mērījis tālo ceļu no Latvijas, lai apmeklētu ģimenes piederīgos un
kuplinātu mūsu sarīkojumu.

Aicinājums Tev doties uz 2x2 Latvijā
tu saproti, cik visi tie dzīves grūtumi ir mazi nieki.
Tālumā kāds dzied. Tā pavisam noteikti ir tautasdziesma.
Neapšaubāmi šodien iemācījies
un tagad dzied, lai neaizmirstu.
Te katrs satiekas ar savu. Savu
burvju, spēka, drosmes, prieka
dziesmu. Tādu, kuru paglabāt
līdz brīdim, kad uznāks grūtumi. Latvieši jau visu savu sāpi
izdzied. Izdzied un atkal ir laimīgi.
Un, vai esat bijuši jūlija pļavās?
Ja jūnijā pļavas zied kā jaunas
meitas, košas, mazliet piesarkušiem vaigiem, rasainas un biklas,
tad jūlijā pļavas ir kā skaistas sievietes. Pilnbriedā. Staltas. Klusi
audzējot sevī dzīvību. Tur tāda
gudrība slēpjas tajās pļavās. Un
tāds miers. Tad vairs negribas tā
negausīgi skriet, tad gribas iet
lēnīgi, katru solīti pārdomājot,
pazemīgi. Jo pļava tagad ir pieaugusi. Tā ir lepna. Tā māca izslieties un lepni iet.
Un, vai zināt, kā smaržo jūlija
vakari? Ja maijā ceriņi un ābeles
smaržo pēc iemīlēšanās, tad jūlijā viss smaržo pēc mīlestības.

Pēc lielas, stipras, noturīgas, pazemīgas, cienījamas mīlestības.
Un, ārprāts, tie trakie jūlija
lieti. Vai esat kādreiz trāpījušies
tais lietos? Man liekas, nav citas
tik sirdi remdinošas sajūtas. Uz
brīdi tad zeme apstājas un labpatikā nokunkstas. Pakš, pakš,
pakš. Ūdens ielīst katrā šķirbā
un starpā. Un liekas, ka viss mostas no jauna. Daba elpo dziļi un
gribas elpot tai līdzi. Salijis siens.
Pļik, pļik, pļik. Smaržojošs. Īsts.
Un zināt, kas ir pats skaistākais? Ka es varu būt tam visam
pa vidu. Tajā mīlestības, smaržu,
skaņu, nakts, lietus burvību jūklī.
Pilnīgi pa vidu. Pakšķināt kājas
tikko pielijušā zemē un plati
smaidīt. Un Tu arī vari. Mēs gribam, lai Tu arī varētu plikšķināt
kājas tikko pielijušā zemē, ievilkt
dziļi elpu un saprast, cik labi ir
dzīvot.
Vēl ir atlicis pavisam nedaudz,
un tūliņ sāksies jauns 2x2 vasaras
piedzīvojums, pļavas atkal sanēs,
naktīm būs bezgalības elpa un
vakari smaržos pēc mīlestības.
Un Tu vēl vari paspēt pieteikties! Mēs Tevi ļoti gaidīsim!

2x2 semināram var pieteikties, reģistrējoties mājaslapā
www.2x2pasaule.lv vai rakstot
uz e-pastu info@2x2pasaule.lv.
Dalības maksa seminārā 290,- EUR,
bet, nosūtot motivācijas vēstuli,
iespējams saņemt atlaidi dalības maksai līdz pat 50%. Motivācijas vēstuli var rakstīt ikviens,
kuŗš vēlas pieteikties 2x2 semināram, pastāstot par sevi un par
to, kāpēc ir ieinteresēts piedalī-

ties. Noteikti iesakām jauniešiem
arī vērsties vietējās latviešu kopienās, lai lūgtu atbalstu dalībai
nometnē, jo tas noteikti būs liels
ieguvums un gandarījums ikvienam – gan jaunietim, kas piedalās, gan kopienām un organizācijām, kas atbalsta latvietības
saglabāšanu.
Izmanto šo iespēju un piesakies 2x2 semināram!
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POŠAMIES ESLINGENAS
DZIESMU SVĒTKIEM
Mūsu laikrakstā Nr. 22 publicējām informāciju par to, ka
2017. gada vasarā, godinot 70.
gadadienu kopš lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijā,
Eslingenā, 1947. gadā notikušajiem Dziesmu svētkiem un ieskandinot Latvijas valsts simtgadi, notiks vērienīgs sarīkojums – “Eslingenas Dziesmu
svētkiem 70!”.
No 2017. gada 15. līdz 18. jūnijam esat aicināti uz satikšanos
Eslingenā (Dienvidvācijā), kur
notiks minētais sarīkojums. Svētkos piedalīsies latviešu diasporas
kori, deju kopas, folkloras kopas
no Vācijas un latviešu kopienām citās pasaules valstīs, kā arī
ciemiņi no Latvijas. Svētku laikā
notiks dievkalpojums un gājiens, koŗu sadziedāšanās, deju
un folkloras kopu koncerti, izstāde par Eslingenas nometni un
svētku balle. Par svētku kulmināciju kļūs mūzikls, trimdas latviešu stāsts “Eslingena”, kuŗa autori ir Čikāgas Piecīšu solists un
dvēsele Alberts Legzdiņš, komponiste Lolita Ritmane un ārsts
un literāts Andris Ritmanis. Mūzikla pirmiestudējums notika
pirms vairāk nekā 10 gadiem,
otro iestudējumu Latvijā bija iespēja vērot pirms pāris gadiem,
bet 2017. gada vasarā Eslingenas
svētkos būs jauniestudējums, ko
veidos režisors Jānis Mūrnieks.
Līdz ar šiem svētkiem ārvalstīs
tiks ieskandināta Latvijas simt-

Redakcija saņēmusi no mūsu lasītājas un autores Leldes
Patvaldnieces-Gilmanes vēsturisku foto, kurā redzams profesora
Ābeles vadītais latviešu koris. Tajā dziedājis Leldes tēvs Eduards
Patvaldnieks. Pašai Leldei tolaik bijuši astoņi gadi, ģimene
dzīvojusi Hersbrukas nometnē. “Dziesmu svētki bija saviļņojoši,”
atceras Lelde.

gade un 2018. gada Vispārējie
latviešu Dziesmu un deju svētki.
Latviešu kopiena Vācijā iecerējusi īpašu uzmanību veltīt latviešu trimdas gaitām un dzīvei
bēgļu nometnēs, tostarp 1947. gada 25. maijā notikušajiem Eslingenas Dziesmu svētkiem. Šie
svētki pulcēja vairāk nekā 1000
dalībnieku. Drīz pēc tam sākās
latviešu bēgļu masveida izceļošana uz visām pasaules malām.
1950. gada maijā Eslingenas nometne tika slēgta.
Lai arī šobrīd vēsturiski polītiskā situācija ir mainījusies,

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 7. Apmelojošs sacerējums. 8. Daudzstūris. 10. Māla grīda. 11. Lielbritanijas administrātīvi polītiskā sastāvdaļa.
12. Platas, taisnas ielas. 16.
Ūdenssporta centrs pie Tallinas.
19. Lauki. 20. Tropu, subtropu
pākšaugu dzimtas augi. 21. Lieli
dekorātīvi dārzi. 22. Asinsrades
organs. 23. Čechu dziedātājs (dz.
1939). 24. Neliels strauts. 25.
Nievāt, pelt. 27. Daugavas pieteka. 29. Rāpulis. 31. Vingrinājumi

svētku rīkotāji cer, ka Dziesmu
svētki Eslingenā tāpat kā pirms
70 gadiem kļūs par latviešu kopības svētkiem.
Svētku rīkošanu uzņēmusies
Štutgartes un Eslingenas latviešu
kultūras biedrība Saime, sadarbojoties ar Eiropas latviešu apvienību, Latviešu kopību Vācijā,
Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eslingenas pilsētas pašvaldību, sadarbības sarunas ir uzsāktas ar Latvijas Republikas ministrijām un citām
valsts institūcijām.
Red.

43

aktieŗmākslas technikas attīstīšanai. 32. Sarīkojumu deja. 36.
Šablonisks. 40. Dokumentu kopums juridiskā lietā. 41. Radioaktīvs ķīmisks elements. 42. Vēsturiski lauka nocietinājumi. 43.
Apdzīvota vieta Carnikavas novadā.
Stateniski. 1. Pilsēta Vācijā pie
Reinas. 2. Katoļu mācītāja vai
bīskapa palīgs. 3. Latviešu tēlnieks (1915-1998). 4. Pilsēta Polijā, osta pie Odras. 5. Pūšamais

mūzikas instruments. 6. Govis bez ragiem. 7. Strīds presē, sapulcē par kādu jautājumu. 9. Principu kopumi.
13. Cariskajā Krievijā un
Rietumeiropas monarhijās –
viszemākā amata galminieki. 14. Ātri virzīties, lai paspētu ierasties laikā. 15. Neskaidras, neizprotamas. 17.
Gausas, kūtras. 18. Saules
sistēmas planēta. 26. Medicīniskas iestādes. 28. Stāvoklis, kad traucēta līdzsvara
sajūta. 30. Plaša mēroga gadatirgus. 33. Liels braucamais ceļš kalnos. 34. Bīstama
vieta upē. 35. Būvkonstrukcijas. 37. Komēdijas paveids.
38. Laukums boksa cīņai.
39. Vistveidīgo kārtas putni.
Krustvārdu mīklas
(BL Nr. 23) atrisinājums
Līmeniski. 7. Pēnelope. 8.
Aspazija. 10. Stāja. 11. Spīts.
12. Karameles. 16. Domnas.
19. Balsot. 20. Kartāga. 21.
Eseja. 22. Tēzes. 23. Kurts.
24. Balvi. 25. Nauru. 28.
Nauda. 30. Asteres. 31. Flauta.
32. Ekrāns. 36. Turmalīns. 40.
Vīzas. 41. Kuģis. 42. Spilvens. 43.
Valmiera.
Stateniski. 1. Ūnija. 2. Moiras.
3. Teika. 4. Pauze. 5. Spēles. 6.
Virpa. 7. Patisons. 9. Antilope.
13. Malta. 14. Karakurts. 15.
Martinika. 17. Mantisa. 18. Agrafes. 26. Arlekīns. 27. Venta. 29.
Dinamika. 33. Bukses. 34. Angola. 35. Valis. 37. Marss. 38. Laiva.
39. Butes.

2016. gada 2. jūlijs – 8. jūlijs

ZIŅAS ĪSUMĀ
A/s “Lazdonas piensaimnieks”, A/s “Rankas piens”, LPKS
“Dundaga”, LPKS “Straupe” un A/s “Valmieras piens” bija pirmie
Latvijā, kas šogad Līgo svētkiem gatavoja Jāņu sieru pēc sentēvu
receptes (no piena, biezpiena, olām, sviesta, ķimenēm), kas iekļauts
ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Viņi saņēmuši ES marķējumu “Garantētā tradicionālā īpatnība”, tāpēc ir tiesīgi izmantot
Jāņu siera nosaukumu.
Liepāju Līgo svētku laikā apmeklēja plašsaziņas līdzekļu
pārstāvji no Japānas – Travel&Life, Love!Hukuo, PHP Magazine,
Keito dama, grāmatu izdevumiem – Visit Latvian beautiful handwork and tasty food, Featured Latvian mitten, Knit marche un citi, lai
iepazītos ar Latvijas nacionālajām vērtībām un tradicionālo svētku
svinēšanu.
Liepājā no 13. līdz 16. jūnijam viesojās viena no vecākā ASV
dzīvesstila žurnāla Esquer redaktora asistents Džeks Holms (Jack
Holmes) un fotografe Diana Markosian, lai iepazītu Nacionālās basketbola līgas basketbolista, liepājnieka Kristapa Porziņģa dzimto
pilsētu.
Nomināciju “Latvijas uzņēmums ar augstāko reputāciju” šogad
saņēmusi maizes ceptuve “Lāči”, bet tās vadītājs un īpašnieks Normunds Skauģis ieguva pirmo vietu uzņēmumu vadītāju reputācijas topā. Viņus apbalvoja Ministru prezidents Māris Kučinskis un
LIAA direktors Andris Ozols. Reputācijas topā 2. vietu ieguvis Latvijas Mobilais telefons un 3. vietu – graudu pārstrādes uzņēmums
“Dobeles dzirnavnieks”.
Baltikums Bank labdarības fonds Baltikums Foundation ziedojis modernus techniskos palīglīdzekļus Strazdumuižas neredzīgo un vājredzīgo bērnu internātskolai 5 000 eiro vērtībā. Skola
ieguvusi trīs Braila rakstāmmašīnas un inovatīvu elektronisku video
lupu, kas bērniem būtiski atvieglo lasīšanu un rakstīšanu.
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle saņēmusi ziedojumu (1 000
eiro) no sadraudzības pilsētas Darmštates Vācijā ērģeļu atjaunošanai. Darbus veic SIA “Ērģeļu darbnīca” restaurators Alvis Melbārdis, kas turpināsies līdz jūnija beigām, bet jau jūlijā atsāksies
ērģeļmūzikas koncerti.
Literātam Jānim Akurateram (1876-1937) ‒ 140 gadu. Viņa
dzimtajā Ābeļu pagastā veidos daiļrades taku, kas kļūs par visiem pieejamu tūrisma objektu. Pašvaldība piešķīrusi 3 300 eiro.
Novadpētniecības mūzejā ir informācija par rakstnieka dzīves
gājumu un daiļradi. Savukārt viņa ģimenes mājā Torņakalnā Rīgā
1991. gadā tika iekārtots Jāņa Akuratera mūzejs, kuŗam šogad aprit
25 gadi.
Kalupes pagastam – 150 gadu. Jubilejai no 1. līdz 2. jūlijam
veltīts otrais novadnieku saiets “Gaidom gostūs Kolupā”. To financiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammas “Latvijai –
100” projektā „Kalupes pagasta kultūras zīmes Latvijas stāstā”. Kalupes pamatskolā tiks atvērta novadnieka fotomākslinieka Ilmāra
Znotiņa izstāde “Latgales ļaudis”. Novadpētnieces Ģ. Rasnačes vadībā tapusi izstāde “Kalupes pagasts laiku lokos”. Īpaša ekspozīcija
veltīta norisēm pagastā pirmās brīvvalsts laikā.
Dāviņu pagasta Bruknas muižā 3. jūlijā plkst. 15 jau piekto
reizi notiks labdarības sarīkojums “Uzcel savu baznīcu!” ar meistardarbnīcām kopā ar Rīgas māksliniecēm Elitu un Ilzi Patmalniecēm, Ievu Bondari un iespēju vērot Latgales podnieka Ēvalda Vasiļevska melnās keramikas technikā veidotu trauku tapšanu keramikas ceplī. Pēc tam izskanēs lielkoncerts ar Latvijā iemīļotu mūziķu
piedalīšanos. Apmeklētāju saziedotā nauda tiks izmantota kapellas
celtniecības, iekārtošanas un apustuļu skulptūru izveidei Bruknā.
Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Pilsrundālē no 2. līdz 7. jūlijam risināsies VIII Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas”, kuŗā
piedalīsies deju ansambļi no Izraēlas, Ķīnas, Polijas, Turcijas, Armēnijas, Gruzijas, Baltkrievijas un Latvijas. Festivāla viesi – Latvijas
Tautas deju ansambļi “Dancis”, “Gatve”, “Līgo”, “Rotaļa” un “Teiksma”.
Pirmo reizi deju kopas vērtēs starptautiska žūrija. Informācija festivāla mājaslapā: www.sudmalinas.lv.
Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, 5. jūlijā ar koncertu beigsies XIII Starptautiskais akordeonistu plenērs “Gabrova–Rēzekne
2016”. Šogad tās norises vieta bija Gabrovā Bulgārijā, tāpēc nobeiguma koncertā skanēs bulgāru komponista Valentīna Atanasova simfonija “Gaismas dzimšana”, V. A. Mocarta, R. Paula, D. Šostakoviča,
G. Bregoviča un citu skaņdarbi.
Aizkrauklē no 8. līdz 14. jūlijam risināsies nometne “Daugavas
stāsti”, lai stiprinātu diasporas bērnu un jauniešu saikni ar
Latviju. To financiāli nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds (SIF),
bet organizē biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Italijas un Šveices itāļu daļas latviešu biedrību ALISI,
Stokholmas Latviešu skolu, Ogres novada Bērnu un jauniešu centru,
Aizkraukles novada pašvaldību, biedrību “Baltaine”.
Etnografiskajā brīvdabas mūzejā Rīgā no 9. līdz 10. jūlijam
noritēs Latvijas pirts un medus svētki, kur piedalīsies pirtnieki un
biškopji no visiem valsts reģioniem. To laikā būs iespēja iepazīties ar
latviskās pirts tradicijām, būs amatniecības izstrādājumu un biškopības produktu tirdziņš, netradicionālās medicīnas, masieŗu, dziednieku, astrologu meistarklases un radošās darbnīcas.
Honkongā, Ķīnā, no 6. līdz 16. jūlijam notiks 57. Starptautiskā
matēmatikas olimpiada, kuŗā Latviju pārstāvēs Rīgas Valsts 1. ģimnazijas un Siguldas Valsts ģimnazijas skolēni.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

Rīgas centrā izīrējam jūlijā un augustā
divguļamistabu dzīvokli.
$750 nedēļā, ieskaitot auto stāvvietu.
cepuritis@comcast.net / 847/256-0268
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
9. jūlijā Trimdas draudzes
lauku īpašumā „Piesaule” paredzēta Liepājas teātŗa izrāde
„Zelta zivtiņa”. Lomās Kaspars
Gods un Egons Dombrovskis.
Režiju vada Dailes teātŗa režisors
Dž. Dž. Džilindžers.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu
deju grupa, 20:30 notiek koŗa
mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība (531 N 7th St, Philadelphia
PA 19123).
9. jūlijā 12:00 pensionāru kopas saiets. Programmā pikniks
groziņu veidā un saviesīga dzīve.
Dzimumdienu svinēšana pie
kafijas galda. Viesi arvien laipni
gaidīti!
KANADA
Kanadas latviešu centrs Toronto.
13. jūlijā – BBQ. Kokteiļu stunda

no 17:30. Vakariņas 18:00 – 19:00.
27. jūlijā – BBQ. Kokteiļu
stunda no 17:30. Vakariņas 18:00
– 19:00.
PRIEDAINE (NJ)
2. jūlijā 13:00 Goda teātŗa
pirmizrāde „Bļitka”. Spēlē pazīstamie Liepājas teātŗa aktieŗi Egons
Dombrovskis un Kaspars Gods.
Luga risināta vienlaidus notikumā starp diviem vīriešiem, kas
satiekas uz aizsalušā Liepājas
kanāļa. Viens izlēmis pasīvi pārdomāt dzīvi, otrs cenšas aktīvi
mukt no nevēlamā. Info: www.
priedaine.com, tālr.: 732-6108226. Ieeja $25.
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125),
www.seattlelatviancenter.com
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt
grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

1. septembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
TĒRVETE
3. jūlijā 11:00 dievk. Nometnes
atklāšana.
10. jūlijā 11:00 Nometnes dievk.
17. jūlijā 11:00 dievk.
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514992-9700.
VILLAMSTOVNA (MA)
Williamstown Theatre (1000
Main Str, Williamstown MA
01267), Info: www.wtfestival.org,
tālr.: 413-597-3400.
13. – 23. jūlijā Laila Robiņa
spēlē Maikela Vesta lugā ’’The
Chinese Room’’.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
(Turpinājums 18. lpp.)

Galerija “Livonija” pērk
Ludolfa Liberta darbus.
info@livonija.lv,
+371 22999000

PĒRK
Pērku mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165
Ja domā pārdot mežu, ieskaties:
www.kokvalde.lv
Tālr.: 29376490

Sirsnīgi sveicam Daini Rudzīti 95. dzimšanas dienā!
Dainis Rudzītis dzimis 1921. gada 22. jūnijā Rīgā Latvijas
Republikas Valsts kancelejas pirmā direktora
Dāvida Rudzīša ģimenē. Otrā pasaules kara beigās dodoties
bēgļu gaitās, Dainis Rudzītis paņem līdzi ticību
neatkarīgās Latvijas idejai, kuru 1918. gadā kopā
ar citiem valstsvīriem īstenoja viņa tēvs, un uzticību valstij,
kurai Valsts kancelejas pirmais direktors kalpoja 20 gadu
garumā līdz pat sava mūža beigām.
Dzīvodams ASV, Dainis Rudzītis bijis aktīvs latviešu
trimdas organizāciju dalībnieks – darbojies
Amerikas latviešu apvienībā, Latvijas Brīvības fondā,
Latviešu apvienībā Detroitā, kā arī bijis Latvijas delegāts
Apspiesto Eiropas Tautu asamblejā.
Dainis Rudzītis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni,
Ministru prezidenta Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu,
strādājot Latvijas labā, un Aizsardzības ministrijas medaļu
“Sekmējot Latvijas dalību NATO”.
Pateicamies par ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē un
Latvijas interešu aizstāvību!
Vēlot enerģiju un dzīvesprieku,
Valsts kancelejas kolektīvs

LAIKS
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv.ev.lut.Trimdas
dr: (58 irving St, Brookline, MA
02445). Māc. Dace Zušmane.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r au d z e 255043897965234. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek
svētdienās 9:30. Pēc dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 –
13:00 mācītāja pieņemšanas
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.:
720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Māc. Biruta Puiķe Wilson.
10. jūlijā dievk. ar dievg. 24. jūlijā dievk. 14. augustā 12:00 Kapu
svētku dievk. Woodlawn kapsētā.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Ave, Los Angeles CA 90039).
Jūlijā dievk. nenotiks.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, dr. sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA

19073), tālr.: 610-353-2227. Dievk.
notiek 10:00. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 3. jūlijā dievk. nenotiek.
10. jūlijā dievk. ar Sv. vak. Seko
filmas izrāde „Džimlai rūdi rallalā”. 17. jūlijā dievk. 24. jūlijā
dievk. ar Sv. vak. 31. jūlijā dievk.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Dievk. notiek
10:00. Māc. A. Graham. Pēc dievk.
kafijas galds. 3. jūlijā dievk. nenotiek. 10. jūlijā dievk. ar dievg.
17. jūlijā Vārda dievk. 24. jūlijā
dievk. Māc. R. Franklins. 31. jūlijā dievk. Māc. R. Franklins.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās
14:30. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis
(529 Linden Place, Cresco PA
18326-7248), tālr.: 570-629-6349,
e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā
10:00. 2. svētdienā dievk. angļu
val. Pensionāru saiets katrā otrajā
ceturtdienā.
10. jūlijā salātu pusdienas.
14. augustā hamburgeru pusdienas.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. 16. jūlijā 11:00
dievk. ar dievg. māc. Daina
Salnītis.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Archibīskape Lauma
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.com,
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414258-8070. Dievk. notiek katru

svētdienu10:00.
• Mineapoles- St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). 3. jūlijā 10:00 Svētbrīdis māc. Dāga
mājā. Sekos ’’Open House’’līdz
14:00. 10. jūlijā 10:00 dievk. Sadraudzība.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Mācītāja vieta vakanta!
• 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: latvianlutheranchurch@gmail.com
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335
Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY).
Priedaine (1017 state rte 33,
Freehold NJ).
St. Stephen Lutheran Church
(873 Dewitt Str, Syracuse NY).
Katskiļu nometne (231 Greenhill Rd, Elka Park NY).
3. jūlijā 19:00 Katskiļu nometnē
dievk. Māc. Saivars.
10. jūlijā 10:30 Salas bazn.
dievk. māc. Saliņš.
11:00 Katskiļu nometnē dievk.
Māc. Saivars.
17. jūlijā 11:00 Katskiļu nometnē dievk. Māc. Saivars.
19:00 Katskiļu nometnē dievk.
Prāv. Pāža.
24. jūlijā 11:00 Katskiļu nometnē dievk. Prāv. Pāža.
31. jūlijā 10:00 Jonkeru bazn.

dievk. Māc. Saivars.
13:30 St. Andrew bazn. dievk.
Māc. Saivars.
19:00 Katskiļu nometnē dievk.
Māc. Saliņš.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: (1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14450). 10. jūlijā 14:00 dievk.
Diak. Linda Sniedze-Taggart.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Dr. sekretāre Vija Arins, e-pasts: vijaarins@yahoo.com
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek 12:00.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. notiek katra mēneša 3.
svētdienā 14:00. Pēc dievk. saiets
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). 17. jūlijā 14:00 dievk.,
dz.grāmatas. Diakone L. SniedzeTaggart.
• St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301
– 58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). Bībeles stundas notiek
Biedrības namā 11:00. Māc.
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Katras 1. svētdienas
dievk. notiek Biedrības namā
plkst. 14:00.
3. jūlijā Bībeles stunda. 10.jū-

lijā dievk. Biedrības namā. 17.
jūlijā Bībeles stunda. 24. jūlijā
Bībeles stunda. 31. jūlijā Bībeles
stunda.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, e-pasts: baznica@
bellnet.ca. Māc. Dr. Anita Gaide,
tālr,: 905-477-7042, e-pasts:
aigaide@yahoo.com. Diakone
Aina Avotiņa, tālr.: 416-9208491, 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
• 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 Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža,
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts:
macanitavp@gmail.com, dr. pr.
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089.
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola.
10:00 Zaķīši. 10:00 dievk. Kafijas
galds. Grāmatu galds.
3. jūlijā dievk. nenotiek. 10.,
17., 24. jūlijā dievk. 31. jūlijā Sv.
vak. dievk.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). dr. pr. Vija
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
9.jūlijā 11:00 dievk. ar dievg.
Māc. Daina Salnīte.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Pēkšņi no mums šķīrās mūsu mīļā meitiņa, māsiņa, sieva un mammiņa

LAURA ANDREA LENSS
Dzimusi 1977. gada 5. augustā Los Gatos, California,
mirusi 2016. gada 15. jūnijā Seattle, Washington

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! PĒTERIS SKULTE
ing., 1956.II

Saldu dusu, Lauriņ...

Par viņu skumst
VECĀKI ANDRIS UN BAIBA LENSS
MĀSA KRISTINA LENSS-MANFREDI AR VĪRU GARY
VĪRS MATT OREFICE, DĒLI HENRY UN WALTER
KĀ ARĪ RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dzimis 1938. gada 22. jūlijā Rīgā,
miris 2016. gada 10. jūnijā Konektikutā
Sit tibi terra levis!

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Dzīves gaitas beigusi mūsu mīļā

ILGA JANKOVSKIS
Mūsu mīļais filistrs
Inženieris

ANDREJS MUZIKANTS, sen.
Dzimis 1932. gada 16. novembrī Rīgā,
miris 2016. gada 19. jūnijā Rīgā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Dzimusi 1921. gada 19. novembrī Liepājā,
mirusi 2016. gada 8. jūnijā Studio City, Kalifornijā
Kas nāve, kas dzīvība ir?
Kur robeža kāda, kas šķiŗ?
Ik vārpa pār izkapti slīgst,
Lai taptu par sēklu, kas dīgst.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
BRĀLIS JĀNIS AR SIEVU DZINTRU, MEITU JINU
DĒLIEM JĀNI UN PAULI AR ĢIMENI UN
RADI LATVIJĀ

LAIKS
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Dieva mierā aizgājis

ROBERTS INCIS
Dzimis 1920. gada 11. novembrī Bīriņos, Latvijā,
miris 2016. gada 6. jūnijā Sykesville, Maryland

Mūsu loceklis

Fil! ANDRIS BALTMANIS, Sel!
Dzimis 1947. gada 31. maijā Stetten, Vācijā,
miris 2016. gada 3. jūnijā Čikāgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

Pie rokas ņem un vadi,
Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi
Un gaišs būs skats.

Mīlestībā piemin
IRENE
ILZE, IEVA, DACE, ANDRIS
MAZBĒRNI MĀRA, PĒTERIS
DĀVIS, LAILA AR ĢIMENĒM
Mūžībā aizgājis mans mīļais bērnības draugs un Lettonias brālis

Pēc grūtas slimošanas mūžībā aizgājusi mana mīļotā meitiņa,
mūsu māsa, māte, vecmāmiņa un tante

VAIRA V. LYONS,

PĒTERIS SKULTE, Lett! 56 II
Dzimis 1938. gada 22. jūlijā Latvijā,
miris 2016. gada 10. jūnijā CT, ASV

Par viņu sēro
GATIŅŠ UN ANU LĀCIS LETT! 57 II

dzim. LAUBE

Dzimusi 1940. gada 22. novembrī Liepājā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 19. martā Stone Mountain, GA
Mīlestība nekad nebeidzas...

Dziļās skumjās un mīlestībā piemin
MĀTE VALIJA, MĀSA ANITA
BĒRNI EMILY UN ANDREW AR ĢIMENI
MĀSAS BĒRNI EDGAR, VIKTOR UN LARISA
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi

VELTA JANUMS

Dzimusi 1924. gada 20. septembrī Latvijā,
mirusi 2016. gada 13. maijā Latvijā
Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt debesīs;
Bij` Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.

Mīlestībā piemin
RADI AMERIKĀ

Dieva mierā aizgājis

IMANTS B. KĀKULIS
Es aizeju.
Viss paliks kā bijis –
Tik tālāk steigsies laiks...

Dzimis 1926. gada 20. decembrī,
miris 2016. gada 28. martā

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! ANDRIS GVIDO BALTMANIS (65./66. g.c.)
Sēro
BRIGITA, ANITA
ARTŪRS AR ĢIMENI

Dzimis 1947. gada 31. maijā Stetten, Vācijā,
miris 2016. gada 3. jūnijā Čikāgā, IL, ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Mūžībā aizgājis mans mīļais vīrs,
mūsu tēvs un vectētiņš “bebop”

PĒTERIS SKULTE

2015. gadā mūžībā aizgājušie
Klīvlandes DV apvienības
biedri un mūža biedri

Dzimis 1938. gada 22. jūlijā Rīgā,
miris 2016. gada 10. jūnijā Farmington, CT

DV Vanadžu Goda priekšniece

Putni zaros meklē dusu,
Mīļā saule projām steidz:
Puķes aizmieg klusu, klusu,
Diena savu gaitu beidz.

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA GAIDA
DĒLI ANDRIS UN KĀRLIS AR ĢIMENĒM

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā sieva, māte, vecmāte un vecvecmāte

VERONIKA GRĪNS,
dzim. MURKSĶIS

Dzimusi 1922. gada 31. janvārī Gulbenē, Latvijā,
mirusi 2016. gada 16. maijā Salem, Ohio ASV
Tajā tālajā pļavā,
Kur atmiņas zied,
Tur mani Jūs vienmēr
Satiksiet ...

Mīlestībā un sērās viņu piemin
VĪRS MAKSIS
MEITAS AIJA ĀRUMS UN INTA GRINS
MAZMEITA KARĪNA BRENNEMAN AR VĪRU EARL
MAZDELS ĒRIKS ĀRUMS AR SIEVU ANNU
MAZMAZBĒRNI KRISTINA BRENNEMAN
SARMA UN MĀRTIŅS ĀRUMI

RITA KAUGURS
un mūža biedri

KĀRLIS FREIMANIS
NELLIJA KRONĪTIS
VALENTĪNA LOGINS
CHARLES ROSKEY
MĀRA ZEMESARĀJS
un biedrs/e

ARISTĪDS CERS
VERA PAGRABS
Ak. retākas rindas...

VIŅUS MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

LAIKS
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Kas brauks uz
Riodežaneiro un
Amsterdamu?

Latvijas sportisti piedalās
dažādās starptautiskās sacensībās, lai iegūtu ceļazīmi uz Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm. Tuvu normatīvam trīssoļlēkšanā ir Elvijs Misāns (+8 cm),
400 metru barjērotajā distancē
Rio sapnis vēl saskatāms ir Līgai
Velverei (+0,57 sekundes), kuŗa
šogad bija Latvijas vienīgā
pārstāve pasaules meistarsacīkstēs telpās. Vēl ir Latvijas rekordists vesera mešanā Igors
Sokolovs, kuŗš savainojuma dēļ
nestartēja pagājušā gada pasaules meistarsacīkstēs. Uz veselību un veiksmi cer arī lodes
grūdējs Māris Urtāns, bet tāllēkšanā par olimpisko normatīvu vēl var pacīnīties Aiga
Grabuste, Lauma Grīva un
Māra Grīva.
Vislielākais vieglatlētu skaits
līdz šim bijis Londonas Olimpiskajās spēlēs – 22. Atlantā,
Sidnejā un Pekinā startēja 17,
Atēnās – 15 mūsu sportisti. Cik
būs Riodežaneiro? Kopumā Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm 27. jūnijā bija kvalificējušies 30 sportisti. No četrām
maratona skrējējām vienai būs
jāpaliek mājās, jo Rio katru valsti pārstāvēt atļauts tikai trim.
***
2008. gada Pekinas Olimpisko
spēļu medaļnieks Ainārs Kovals starptautiskajās sacensībās
Tallinā kā piektais no Latvijas
šķēpmetējiem izpildījis Eiropas
meistarsacīkšu normatīvu. Kovals guva uzvaru ar savu šosezon
tālāko metienu – 79,02 metri.
Normatīvu viņš apsteidza par
diviem centimetriem. Jānis
Svens Grīva ierindojās trešajā –
(76,28), Ansis Brūns – septītajā
(70,07) vietā.

Ainārs Kovals

Iepriekš no Latvijas šķēpmetējiem Eiropas meistarsacīkšu
normu bija izpildījuši arī Rolands Štrobinders (83,37), Zigismunds Sirmais (83,95), Jānis
Svens Grīva (79,36) un Gatis
Čakšs (80,06). Ja situācija strauji
nemainīsies, paredzams, ka
ārpus braucējiem uz Eiropas
meistarsacīkstēm paliks Kovals
un Čakšs, kurš savu labāko
rezultātu sasniedza pērn. Eiropas meistarsacīkstes notiks
no 6. līdz 10. jūlijam Amsterdamā.
***
Sacensībās Valmierā labots
Latvijas jauniešu (U-18) rekords

700 gramu šķēpa mešanā. Matīss Velps sasniedza rezultātu
77,71 m, par 57 centimetriem
labojot iepriekšējo rekordu, kas
piederēja Patrikam Gailumam.
***
Prāgas centrā, Vāclava laukumā, notika tradicionālās
kārtslēcēju sacensības Pražska
tyčka (Prāgas kārts). Ceturto
vietu ar rezultātu 5,55 m izcīnīja
Mareks Ārents. Ar jaunu Čechijas nacionālo rekordu uzvarēja Jans Kudlička – 5,83 m.
Latvijas rekordiste veseŗa
mešanā Laura Igaune sacensībās viņpus okeana, Ešlandē,
aizmeta veseri 64,58 m un bija
otrā. Nākamajā dienā turpat
Ešlandē rezultāts bija labāks –
65,44 m.

Rebekai Kochai
ceļazīme uz Rio

Starptautiskā Svarcelšanas
federācija (IWF) kongresā nolēma piešķirt kvotas vietu Latvijas sieviešu svarcēlājai. Tas
nozīmē, ka uz Riodežaneiro
Olimpiskajām spēlēm dosies arī
Rebeka Kocha.

ceļazīmi uz planētas meistarsacīkstēm. Tā ka pirmajā spēlē
Minskā mūsējie zaudēja ar
24:26, rezultāts divu spēļu
summā tādējādi bija kļuvis
neizšķirts – 52:52, taču finālturnīru sasniedza Baltkrievija,
kas iemetusi vairāk vārtus
izbraukuma spēlē.

Regža sacentās ar austriešu
vājāko duetu un uzvarēja ar 2:0.
Finsters/Točs ar tādu pašu rezultātu saviem pretiniekiem
zaudēja. Visu izšķīra līdeŗu
sacensība, kuŗā Pļaviņš/Regža
sīvā cīņā zaudēja Hūberam/
Zeidlam – 1:2 (23:21, 26:28,
19:21). Līdz ar to kopējais rezultāts kļuva 2:1 austriešu labā,
un Latvijas duetam bija jāizstājas. Tādējādi Latviju Rio pārstāvēs tikai viens duets ‒ Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš.

Sevastovas
panākums

Spēles nobeigums Valmierā
bija drāmatisks. Sākoties beidzamajai minūtei, mājinieki
bija vadībā ar 28:25, turklāt viņiem bija uzbrukums. Tas bija
nesekmīgs, jo Baltkrievija pārtvēra bumbu un 26 sekundes
pirms beigām Lilienfelds pārkāpa noteikumus, novēršot pretinieku pūliņus gūt vārtus. Līdz
ar to baltkrievu līderis Rutenka
izpildīja septiņu metru soda
metienu, ko viņš arī realizēja,
panākot 26:28, kas jau derēja
Baltkrievijai. Pēc šāda pavērsiena Latvija tā arī neatkopās
un vēl vienus vārtus nespēja
gūt. Latvijas izlases labā lielisku
sacensību aizvadīja Dainis
Krištopāns, iemetot 14 vārtus.

Latvijas sieviešu tenisa otrā
rakete Anastasija Sevastova
Maljorkas WTA International
serijas turnīra pusfināla spēlē
pret bijušo pasaules ranga līderi
Jeļenu Jankoviču no Serbijas
teicami aizvadīja sacensības
otro pusi, svinot panākumu un
otro reizi karjērā iekļūstot WTA
turnīru finālā. Sevastova stundu
un 52 minūtes ilgušajā spēlē
guva uzvaru ar 4:6, 6:1, 6:2. Tas
bija viens no lielākajiem panākumiem Anastasijas karjērā.

Plūdmales volejbolā
uz Rio – viens duets

Plūdmales volejbola duets
Rebeka Kocha // FOTO: Malta
Aleksandrs Samoilovs un Jānis
Weightlifting Association
Šmēdiņš daudzu Latvijas līdzRebeka Kocha šogad Eiropas jutēju skaļi atbalstīti triumfēja
meistarsacīkstēs izcīnīja bron- Polijas pilsētā Olštinā notikuzas medaļu. Pasaules rangā viņa šajā Pasaules kausa Grand Slam
ieņēma 14. vietu, bet olimpiadai serijas posmā.
automātiski kvalificējās pirmās
desmit. Iepriekš Kocha kandidēja uz wild card vietu, taču
IWF lēma to nepiešķirt. Pēc
kvotu pārdales, kuŗā tika ņemta
vērā kontinentu pārstāvība, gan
vieta rangā, Latvijas sieviešu
svarcelšanai atvēlēta viena vieta.
Pasaules meistarsacīkstēs junioriem Tibilisi Kocha ierinFinālspēlē Latvijas sportisti ar
dojās 4. vietā – summa 195kg. rezultātu 2:0 (21:19, 21:15) uzIepriekš pēc vietas rangā varēja pašreizējos pasaules
Riodežaneiro Olimpiskajām čempionus Alisonu Čeruti un
spēlēm kvalificējās Artūrs Plēs- Brunu Šmitu no Brazīlijas. Šī
nieks, kuŗš pavasarī uzvarēja Latvijas sportistiem bija otrā
Eiropas meistarsacīkstēs svara uzvara šosezon – pirms mēneša
katēgorijā līdz 105 kilogramiem. viņi triumfēja Turcijā notikuIespējams, ka Plēsniekam būs šajā Open katēgorijas posmā
par vienu spēcīgu sāncensi Antālijā. Savukārt Grand Slam
mazāk, jo divu iepriekšējo Olim- katēgorijas posmā Samoilovs
pisko spēļu čempions un pa- un Šmēdiņš uzvarējuši pirmosaules rekordists no Kazach- reiz kopš 2013. gada augusta,
stānas Iļja Iļjins nav izturējis kad bija labākie Maskavā.
dopinga kontroli.
Kontinentālā kausa izcīņā
Riodežaneiro olimpiskās spē- Stavangerā tika noskaidroti Rio
les risināsies no 5. līdz 21. au- Olimpisko spēļu papildu kvotu
gustam.
ieguvēji. Uz to tēmēja arī Latvijas plūdmales volejbolisti, kuŗi
turnīra pēdējo posmu NorRokasbumbas izlase uz
vēģijā ieradās ar pāriem Mārnetiek PM finālā tiņu Pļaviņu/Haraldu Regžu
Latvijas handbola izlase Val- un Richardu Finsteru/Edgaru
mierā izšķirošajā spēlē par Toču. Bija jāspēlē pret Austrijas
iekļūšanu pasaules meistarsa- volejbolistiem. Saskaņā ar nocīkstēs ar 28:26 (16:14) uzva- teikumiem, astotdaļfinālā Latrēja Baltkrieviju, taču neieguva vijas spēcīgākais pāris Pļaviņš/

Anastasija Sevastova

Līdz šim vienīgo reizi WTA
turnīru finālā Sevastova bija
spēlējusi 2010. gadā Ešturilā.
Pirms fināla Sevastovai nācās
vienu nakti pavadīt slimnīcā,
tāpēc nogurusi, viņa bija spiesta
atzīt Karolīnas Garsijas (Francija) pārākumu – 3:6, 4:6.

Dažos vārdos

Latviešu motobraucējs Pauls
Jonass izcīnīja trešo vietu Lielbritānijā notikušajā MX2 posmā,
braucienos ieņemot attiecīgi
ceturto un trešo poziciju. Lieliski debitēja Kārlis Sabulis,
kuŗš abos braucienos tika pie
12. vietas. 12. posmā Italijā
Pauls Jonass ierindojās piektajā,
Kārlis Sabulis – 20. vietā. Kopvērtējumā Jonass ir trešajā vietā.
Latvijas labākais smaiļotājs
Aleksejs Rumjancevs izcīnīja
trešo vietu Krievijā Eiropas
meistarsacīkstēs 200 m distancē.
Savukārt 200 metru distancē
dāmām sensacionāli triumfēja
Turciju pārstāvošā latviete Lāsma
Liepa. Rumjancevs kā vienīgais
Latvijas smaiļotājs un kanoe
airētājs ir nodrošinājis dalību
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs. Liepa olimpiskajām spēlēm
kvalificējās jau pērn.
Latvijas vīriešu basketbola
izlase, turpinot gatavoties jūlijā
gaidāmajam
Riodežaneiro

Olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīram, Liepājā aizvadīja divas pārbaudes spēles ar Tunisijas vienību. Abās spēlēs mūsu
basketbolisti uzvarēja: 99:79
(24:20, 25:18, 29:23, 21:18) un
83:72 (24:9, 21:22, 20:19,
18:22).
Andorā 2. Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīrā FIBA
3 pret 3 vīriešu komandām Latvijas pārstāvji Artūrs Kramiņš,
Artūrs Dušelis, Sandis Silavs un
Toms Straudovskis ceturtdaļfinālā ar 19:21 zaudēja Čechijas
komandai, neiegūstot ceļazīmi
uz finālturnīru, kas no 2. līdz 4.
septembrim notiks Rumānijas
galvaspilsētā Bukarestē.
Latvijas ratiņbasketbola komanda, gatavojoties Eiropas
meistarsacīkšu B grupas turnīram, Austrijas pilsētā Sanpeltenē pārbaudes turnīra pirmajā
spēlē ar 57:64 zaudēja Austrijas
izlasei, otrajā ar 65:55 pārspēja
Vācijas U-22 izlasi, bet trešajā
ar 67:55 pārspēja Šveices vienību, turnīrā izcīnot pirmo
vietu. Eiropas meistarsacīkstes
Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā risināsies no
9. līdz 18. jūlijam.
Rīgā notika starptaustisks turnīrs snūkerā. Uzvarēja pasaules
čempions Nīls Robertsons no
Austrālijas. Vienīgā Latvijas pārstāve šajā turnīrā Tatjana Vasiļjeva kvalifikācijā ar 1:4 zaudēja
Honkongas sportistam Marko
Fu, tādējādi pamatsacensībās
neiekļūstot. Pamatturnīrā sacentās 64 snūkera spēlētāji.
Latvijas sportiste Jeļena
Rubļevska Polijas pilsētā Toruņā ieguva 13. vietu Eiropas
čempionātā paukošanā sacensībās ar špagu.
Ilgstoši Latvijas skeletonistus trenējušais šveicietis Matiass Bīdermans turpmāk vadīs
savas dzimtenes izlasi, vēstī
Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF). Pašlaik
33 gadus vecais Bīdermans
sportista karjēras laikā trīs reizes kļuva par pasaules junioru
vicečempionu un 2004. gadā
ieguva bronzu Eiropas meistarsacīkstēs, bet kopš 2010. gada
viņš trenēja Latvijas izlasi.
Latvijas futbola izlases vārtsargs Andris Vaņins karjeru
turpinās Šveices klubā “Zurich”,
ar ko noslēdza trīs gadu līgumu.
Kopš 2009. gada Vaņins, kuram
šobrīd ir 36 gadi, pārstāvēja citu
Šveices komandu – “Sion”, taču
šīs sezonas beigu daļā viņš zaudēja vietu Sjonas kluba vārtos.
Latvijas lakrosa vīriešu komanda izcīnīja pirmo vietu
starptautiskā turnīrā Berlin
Open. Finālā mūsu sportisti
sīksti spēkojas ar ASV vienību
Aist Lacrosse, uzvarot ar 11:10.
Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

