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Latvijā aizvadīts VIII Starptautiskais
tautasdeju festivāls "Sudmaliņas"
// FOTO: REINIS OLIŅŠ

Skats no festivāla atklāšanas koncerta Dzintaru koncertzālē un gājiena dalībnieki Jūrmalas ielās

„Sveika, Latvija!” atkal Tēvzemē

Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone 21. jūnijā Rīgā, Melngalvju namā pēc tikšanās
ar „Sveika, Latvija!” dalībniekiem

Divdesmit divi mūsu jauie tautieši devušies kartējā ALAs rīkotajā braucienā „Sveika,
Latvija!” Šogad viņi kopā ar Latvijas bērniem no Ļaudonas un Kalnu vidusskolām
iepazīst Tēvzemi, tās kultūru un tradicijas. Notikušas arī augsta līmeņa tikšanās – ar LR
Valsts prezidentu un Ārlietu ministrijas darbiniekiem.

Līdz š. g. 18. jūlijam esat aicināti reģistrēties dalībai sestajā
gadskārtējā konferencē „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016”. Konference notiks
29.–30. jūlijā Rīgā, Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
Konferenci rīko Kultūras ministrija (KM) kopā ar sadarbības
partneriem – Ārlietu ministriju,
Eiropas latviešu apvienību, Izglītības un Zinātnes ministriju un
Pasaules brīvo latviešu apvienību.
Konferencē turpināsim dialogu
starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm
un sabiedrību par latviskās identitātes saglabāšanu un saišu stiprināšanu ar Latviju. Temu loks: latviskās izglītības un kultūrtelpas
stiprināšana; pilsoniskā potenciāla stiprināšana mītnes zemēs
un ekonomiskās sadarbības ie-

spējas; atgriešanās Latvijā – izaicinājums un iespēja.
Līdzdalību konferencē lūdzam
pieteikt, elektroniski aizpildot
pieteikuma anketu [1] un norādot savu izvēli darboties kādā no
darba grupām – katram dalībniekam būs iespēja piedalīties
divās grupās.
Vietu skaits konferencē ir
ierobežots!
Neskaidrību gadījumā jautājumus lūdzam sūtīt uz adresi
konferenceinfo@gmail.com un
Gunta.Robezniece@km.gov.lv.
Konferences programma, materiāli un praktiskā informācija
reģistrētajiem dalībniekiem tiks
nosūtīta pirms konferences.
GUNTA ROBEŽNIECE,
KM pārstāve
Gunta.Robezniece@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330325 [2]
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Kliedēsim mītus par “Putina pretiniekiem” Latvijā!
Maija sākumā Jūrmalā bija
ieradušies daudzi Krievijas pilsoņi, lai 9. maija brīvdienās
savos īpašumos svinētu arī “uzvaras” svētkus. Sagadījās, ka
tieši šai laikā notika iedzīvotāju
parakstu vākšana PRET Jūrmalas domes pieņemtajiem territoriālajiem grozījumiem, kas
pieļauj tā saucamajiem “krievu
disidentiem” domāto daudzstāvu ēku (līdz pat 12 stāviem)
būvniecību vairākās aizsargājamās dabas territorijās. Personīgi apmeklēju ap 250 mājokļus, kur tikos un iepazinos
arī ar daudziem klātesošajiem
Krievijas pilsoņiem. Varu apliecināt, ka tie nav bēgļi no “Putina
režīma”, kā to tagad mēģina
pasniegt daudzi termiņuzturēšanās atļauju aizstāvji. Tie ir
visdažādāko profesiju cilvēki,
kuŗi Latvijā īpašumus iegādājušies pārsvarā Krievijas “treknajos gados”, līdzīgi kā Latvijas
pilsoņi savulaik, paņemot kredītus Latvijas bankās. Iebraucējiem šeit patīk, Maskava tuvu,
visur tiek laipni runāts krievu
valodā, un daudzi termiņuzturēšanās atļaujas izmanto arī
tāpēc, lai apmeklētu vēl kādu
savu īpašumu Spānijā, Anglijā,
Francijā un citur Eiropas Savienībā vai lai vienkārši paceļotu
pa Eiropu. Tomēr nu situācija ir
mainījusies. Ieņēmumi Krievijā
rubļa krituma dēļ viņiem ir
būtiski samazinājušies, tāpēc
rodas grūtības ar ārpus Krievijas
esošo īpašumu uzturēšanu un

apmeklēšanu. Pēdējā laikā viņi
bieži kavē komunālo un kreditmaksājumu termiņus un, iespējams, dažus īpašumus viņiem nākšoties pārdot. Kamēr Putins ir
pie varas, viņi jūtoties droši, bet
baidoties pat domāt, kas notiks
ar Krieviju, ja Putina nebūs.
Šādus ļaudis daži Latvijā vēlas
saukt par Putina Krievijas disidentiem. Vairāki “Putina pretinieku” bērni nēsāja krekliņus ar
nīstā vadoņa portretu, viņu vecāku mašīnas rotāja – Georga
lentītes. Tāds ir vidējais statistiskais Krievijas “investoru” tēls.
Satiku gan arī vienu (no daudziem desmitiem) rietumnieciski noskaņotu jaunu pensionāru pāri, kuŗi iepriekš Maskavā
nodarbojušies ar zinātni. Viņi
9. maiju Latvijā nesvin, jo zina,
ka latviešiem tas nepatīk. Pensiju apjoms viņiem sarucis divkārtīgi un, neuzskatot sevi par
disidentiem, viņi bija vienīgie,
kuŗi kritizēja Putinu, jo viņš
nerūpējoties par valsts ekonomiku, cilvēku ikdienas dzīvi, jo
tas vispār neesot viņa “dienas
kārtībā”. Šis pāris, kuŗi Latvijā,
Jūrmalā, dzīvo lētākā dzīvoklī
nekā iepriekšminētie, turklāt
bez termiņuzturēšanās atļaujas,
jo tā pagaidām neesot nepieciešama, kritizēja arī mūs, latviešus. Kāpēc mēs laižot Latvijā
iekšā tik daudz krievu un tirgojot termiņuzturēšanās atļaujas?
Vai tad mums savējo krievu
trūkstot? Vai mēs nesaprotot to,
ka tā ir Putina polītika – apzināti

ieplūdināt krievus, lai pēc tam
tos kaut kādā brīdī nāktos aizstāvēt? Un kāpēc Dzintaru koncertzālē joprojām esot tik daudz
Krievijas mākslinieku koncertu? Viņi tos neapmeklējot, jo,
arī īslaicīgi atrodoties Latvijā,
gribot iepazīties ar mūsu –
Latvijas – kultūru un mākslas
dzīvi. Viņi savukārt apmeklējot
Cēsis, Rundāli, Liepāju, Latvijas
Nacionālo operu, mākslas mūzejus u.c. vietas. Jūrmala pat
viņiem šķiet ļoti krieviska.
“Neesiet gļēvi,” viņi saka. “Nelaidiet vairāk krievus Latvijā!
Ko jūs darāt! Mēs negribam, lai
Latvija pārvēršas par Krieviju!
Neļaujiet apbūvēt skaistākās
Jūrmalas vietas!”
Mūsu pusotru stundu gaŗā saruna beidzās. Arī viņi atstāja
savus parakstus uz mūsu aptaujas lapām PRET Jūrmalas domes
lēmumu apbūvēt kūrortpilsētu
ar daudzdzīvokļu augstceltnēm.
Un tad es atcerējos arī Krievijas vēstnieka Latvijā Aleksandra Vešņakova plašsaziņas līdzekļos teikto. Lai gan A. Vešņakova pienākumos it kā ietilpst
savu tautiešu atgriešana dzimtenē, viņš arī turpmāk atbalstīšot
to, lai Krievijas pilsoņi turpina
braukt uz Latviju un iegādājas
īpašumus mūsu valstī.
Secinājumi mums jāizdara
pašiem.
JĀNIS ŽUGOVS,
Nacionālās apvienības
Visu Latvijai! – TB/LNNK
Jūrmalas nodaļas vadītājs

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
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Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

Ko es domāju par Trump?
Trampa kungam nav lielas
pasaules pieredzes. Viņu interesē zemes pirkšana, hoteļi,
golfs, kazino, reālitātes šovi un
skaistuma karalieņu sacensības.
Nav šaubu par to, ka viņš ir
bagāts, bet viņa biznesa prakse
ne vienmēr bijusi ētiska. Viņš
negrib maksāt parādus bankām,
aizdevējiem, kontraktoriem un
darbiniekiem. Ja viņam nav pa
prātam, viņš nemaksā, gaida, ka
vedīs uz tiesu vai pats sūdz tiesā
tos, kas viņu kritizē. Pēdējā

žurnālā Fortune ir interesants
raksts par Trampa biznesa problēmām, arī NY Times, 12. jūn., 2016.
Tramps ir rupjš, iedomīgs,
ātri sadusmojas, viņam nepatīk,
ka viņu kritizē, bet viņš viegli
kritizē citus un nav izvēlīgs
vārdu lietojumā.
Tiem, kas jūsmo par Trampa
„ienesto svaigo gaisu”Amerikas
politikā un saka, ka viņš mainīsies un pieņems labus padomus, vajadzētu izlasīt NY Times
Magazine, 22 May, 2016. Viņa

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

vadības stils nekad nav daudz
balstījies uz padomdevējiem,
un arī sekotājus viņš ir savācis
tieši no tiem republikāņiem,
kuŗus 40 gadus republikāņu
partija ir ignorējusi.
Tramps daudzreiz apgalvo, ka
viņš ir gudrākais cilvēks pasaulē, viņš labi satiks ar Putinu
un viņam ir šaubas par NATO
(The Economist, 26 March,
2016). Ja mēs esam īsti latvieši,
mums jāapstājas un nopietni
jāpadomā, vai tiešām Tramps ir
gudrākais cilvēks pasaulē un vai
ar zināšanu trūkumu pasaules
vēstures izpratnē viņš nevar
izdarīt nenovēršamo.
Trampa „globālā pieredze”nāk
no satikšanās ar Miss Russia un
Miss China. Runāt par polītiku,
pasaules ekonomiku un kaŗa
situāciju ar citu pasaules valstu
līderiem ir kaut kas cits nekā
dot savu vārdu kādam hotelim
Kazachstānā.
Protams, ka Trampa iespējamā
ievēlēšana nebūtu par labu
latviešiem, kas vienmēr bijuši
republikāņu pusē, nedz arī
daudziem Amerikas republikāņiem. Mums visiem dziļi
jāpārdomā, vai būtu gudri balsot par Trampu.
GUNARS FRICSONS
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Sākam posties uz svētkiem!

Gads aizritēs vēja spārniem, un
mūs atkal gaida tikšanās kārtējos
Dziesmu svētkos. Rīcības komiteja, ko vada Marisa Gudrā, jau
piedāvā svētku programmas aprises pa dienām: 29. jūnijā –
iebraukšana, tirdziņu un stendu
iekārtošana; 30. jūnijā – svētku
atklāšana, Garīgās mūzikas koncerts, iepazīšanās balle „Dziedāsim, dancosim!”; 1. jūlijā – jaundeju skate, teātris un populārās
mūzikas vakars; 2. jūlijā – ekumēniskais dievkalpojums un
Dievtuŗu daudzinājums, kamermūzikas koncerts, tautasdeju lieluzvedums, kuģīša izbraukums
„Līgo laiva”; 3. jūlijā – Rakstnieku
rīts, kopkoŗa koncerts, svētku
bankets ar šefpavāru Māri Jansonu no Rīgas restorāna „Biblio-

tēka Nr.1” un svētku balle „Ceļā piesakiet apmešanos viesnīcā!
uz Latvijas simtgadi”; 4. jūlijā –
Kā jau vēstījām, tā būs RenaisASV svēku diena, uguņošana.
sance Baltimore Harborpace (MarPar katru no norisēm laika gaitā riot viesnīcu tīkls).
stāstīsim vairāk. Bet tagad – steidzīgi
Cena – USD 179 diennaktī.

Tuvāk skatīt: https://aws.passkey.com/event/15508600/
owner/297/home

Dzintaru koncertzāles krāšņā
80. jubilejas sezona
Šogad Dzintaru koncertzāle
svin nozīmīgu jubileju – 80 gadus
kopš Mazās zāles – pirmās slēgtas
konstrukcijas koncertzāles Latvijā – atklāšanas 1936. gadā. Par
godu šim notikumam Dzintaru
koncertzāle kopā ar citiem koncertu rīkotājiem sagatavojusi plašu
koncertprogrammu visa gada
gaŗumā ar izcilu Latvijas un pasaules mākslinieku piedalīšanos.
Jubilejas sezonas atklāšanas

simfoniju”. Tās atskaņojumā piedalījās Latvijas Radio koris, Rīgas
Doma zēnu koris, Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris un izcilu solistu buķete.
Iepriekš šis grandiozais skaņdarbs
skanēja pirms astoņiem gadiem,
Latvijas 90. dzimšanas dienā.
Kopš Dzintaru koncertzāles
vadītāja Guntara Ķirša stāšanās
amatā (viņš arī Latvijas Koncertu

Dzintaru koncertzāles Lielā zāle

koncerts 4. jūnijā vienkopus pulcēja Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģenta Andŗa
Pogas vadībā, Londonā dzīvojošo
pianistu Antonu Ļahovski, bet
koncerta otrajā daļā klausītājus
iepriecināja Raimonda Paula melodijas, ko pats Maestro atskaņoja
kopā ar Latvijas Radio bigbendu un
populāriem latviešu džeza māksliniekiem – Kristīni Prauliņu, Intaru
Busuli un Daumantu Kalniņu.
18. jūnijā Dzintaru koncerzālē
izskanēja Gustava Mālera Astotā
simfonija, apjomīgā mūziķu sastāva dēļ dēvēta par “Tūkstošu

dziedātājs Intars Busulis. 15. jūlijā notiks koncerts “Brodvejas
mūziklu zelta izlase”, diriģents
– Robert Purvis. “Jūrmalas festivālu” noslēgs Gala koncerts
Viva Italia ar Jūrmalas Festivāla
orķestŗa un solistu-vokālistu Aleksandra Antoņenko, Egila Siliņa,
Alisas Zinovjevas un Marlēnas
Keines piedalīšanos.
Dzintaru koncertzāles komanda
koncertus veido pati, vai arī to

un Dmitrija Hvorostovska koncerts simfoniskā orķestŗa pavadībā ar Konstantīnu Orbeljanu
pie diriģenta pults.
Kā katru gadu, arī šogad Ineses
Galantes fonds aicina uz festivālu
Summertime, piedāvājot spožākās
opermūzikas pērles Ineses Galantes, Egila Siliņa, Sergeja Jēgera
un Raimonda Bramaņa sniegumā. Pie Festivāla orķestŗa pults
stāsies vācu diriģents Ekharts

Dzintaru koncertzāles Mazā zāle

vadītājs), koncertzāles menedžments spējis nodrošināt koncertu
producēšanu un kvalitatīva satura
veidošanu. Divu gadu laikā savu
klausītāju atradis “Jūrmalas festivāls”, starptautskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā”,
kā arī jauniedibinātā koncertu
serija “Jūrmala Jazz”.
“Jūrmalas festivālā” šogad uzstāsies izcilākie pašmāju un ārvalstu mūziķi: pianists Vestards
Šimkus, aktieris Ivars Kalniņš,
gruzīnu etnodžeza grupa “Egari”,
akordeoniste Ksenija Sidorova,
tenors Aleksandrs Antoņenko,

dara neatkarīgie producenti, kuŗi
zāli īrē un par mārketingu un
klausītājiem rūpējas paši. Šādā
veidā koncertzāles piedāvājums
sezonā pārstāv visus žanrus un
apmierina dažādas gaumes. Maldīgi būtu domāt, ka koncertzāle
orientējusies tikai uz krievu publiku. Caurlūkojot koncertzāles
mājas lapu internetā, no Līgo
vakara līdz sezonas noslēgumam
vien var saskaitīt 54 (!) dažādus
sarīkojumus.
29. jūnijā Dzintaru koncertzālē
opermākslas cienītājiem bija izcils notikums – Elīnas Garančas

Viciks (Ekhart Wycik), festivāla
Summertime – aicina Inese Galante
mākslinieciskais vadītājs. Fonda
rīkotajā koncertā “Duelis – Džezs
– Dialogs” krustosies Krievijas un
ASV ceļi: divas spožas personības
– leģendāri džeza pianisti Daniils
Krāmers (Даниил Крамер, Krievija) un Valērijs Grohovskis
(Валерий Гроховоский, Krievija,
ASV). Mīlestībai nav ģeografisku
robežu – koncerts “Viss par mīlestību” aicina baudīt Portugāles
un Argentīnas silto vakaru sajūtas Antonio Zambužu (António
Zambujo, Portugāle) izdziedāto

fadu un bosanovas ritmos, kā arī
Ilonas Bageles aizrautīgajos tango. Koncertā “Gadalaiki: Vivaldi.
Pjacolla. Čaikovskis” uz vienas
skatuves tiksies kamerorķestris
“Maskavas virtuozi” un mūsu pianists Reinis Zariņš. Turpmākajos
festivāla vakaros ar čigānu svinga
un čigānu džeza programmu
uzstāsies The Rosenberg Trio no
Nīderlandes, bet Āfrikas atmosfēru uzburs Grammy balvas ieguvēja, Kotdivuārā dzimusī harismātiskā dziedātāja, perkusioniste
un dejotāja Dobē Njaorē (Dobet
Gnahoré).
2. jūlijā Dzintaru koncertzālē
ar pasaules deju lielkoncertu
tika atklāts VIII Starptautiskais
tautasdeju festivāls “Sudmaliņas”. Lielkoncertā ar dažādu
zemju un kultūru deju rakstiem
iepazīstināja dejotāji no Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Ķīnas,
Latvijas, Polijas un Turcijas.
Jau otro gadu notiek Laimas
Vaikules rīkotais festivāls „Laima
Vaikule Jūrmala Rendez-Vous”.
Festivālā piedalās Intars Busulis,
Marija Naumova un mākslinieki
no Krievijas, Ukrainas, Gruzijas
un citām valstīm.
Arī šogad Dzintaru koncertzālē
trīs dienu gaŗumā notiks starptautiskais Romu Kultūras festivāls 2016 – Roma World.
Ikgadējā “Rudens kamermūzikas festivāla” atklāšanas koncerts
Dzintaru Mazajā zālē piedāvā izcilo franču stīgu kvartetu “Quatuor
Ebène”. Rudens sezona iezīmē arī
dziedātājas Ingas Kalnas solokoncertu un komponista Imanta
Kalniņa jubilejas koncertu.
Visa informācija par Dzintaru
koncertzāli: www.dzintarukoncertzale.lv
Red.
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MĀRIS
BRANCIS
Latvijas Nacionālais mākslas
mūzejs savas renovētās telpas 4.
maijā atklāja ar Miervalža Poļa
darbu izstādi „Illūzija kā īstenība”
kā centrālo, tā tur skatāma līdz
24. jūlijam. Lai tur nokļūtu, pēc
tam kad esi uzkāpis pa plašajām,
majestātiskajām kāpnēm līdz parādes durvīm turpat vai otrajā
stāvā, jādodas pazemē. Rodas
sajūta, illūzija, ka līdzīgi kā Maijai

Personības metamorfozes
Latvijas 100. jubileju). Jā, kāpēc
viņš ir ievērības cienīgāks? Tikai
tāpēc, ka līdz šim viņš pats nebija
sadomājis sarīkot pamatīgāku
savas daiļrades inventarizāciju?
Vai tāpēc, ka tā viņu vairs neinteresē vai ka bija gaidījis savu
stundu? Ka radīsies atsaucīgi
sponsori? Vai tāpēc, ka bija jau
kādu laiku iznākusi grāmata un
to bija sarakstījusi ne pašmāju

Miervaldis Polis. Olas uz pannas, 1975. Eļļa uz pannas

Annas Brigaderes ētiskajā pasaku
lugā „Maija un Paija” mums jālaižas dziļi jo dziļi pazemē, jāizstaigā, tā sakot, Dantes Elles loki,
lai īstenotu savu nodomu. Gājiens
ir gaŗš. No architekta Vilhelma Neimaņa projektētās ēkas klasisko
vērtību pasaules soli pa solim jāslāj mūsdienu primitīvo (laikmetīgo!) formu ejās, plaknēs, telpās,
gaņģos.
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jaunkundze vai laikmetīgās mākslas zinātniece, bet gan ārzemniece (!) – amerikāņu mākslas zinātniece Eimija Brizgela (Amy
Bruzgel). Skan pavisam labi. Un
viņa pie tam ir atzinīgi izteikusies par Miervaldi Poli ne tikai
Latvijas vai Eiropas, bet arī pasaules kontekstā. Tad arī mums
pašiem viņš jāizceļ citu vidū.
Šādi prātuļojot pie pareizās

metalla pannas uzgleznotas olas
dažādās sacepuma pakāpēs. Kaut
ko tādu 1970. gadu vidū toreizējais skatītājs nevarēja iztēloties
ieraugām izstādē. Visu ko, tikai
ne olas – kaut ko tik vienkāršu un
pat triviālu. Taču uzgleznots bija
tik meistarīgi, ka radās īstenības
illūzija.
Laikā, kad viena neliela daļa
latviešu mākslinieku aizrāvās ar
fotoreālismu, starp tiem Bruno
Vasiļevskis, Imants Lancmanis,
Guntis Strupulis, Miervaldis Polis
līdzīgi kā Bruno Vasiļevskis gleznoja koku – lielu egli – zaļas ainavas vidū. Arī šīs ainavas ir
meistarīgi uzgleznotas, turklāt
zaļš uz zaļa, krāsa, ko mākslinieki
uzskata par vienu no grūtākajām.
Miervaldim Polim izdevās pārliecināt skatītājus un kritiķus par
savu neordināro meistarību.
Tad izstādēs parādījās portreti,
vispirms nepretenciozs pašportrets (1976), tad mātes portrets
(1977). Ik detaļa te ir skrupulozi
precīzi attēlota. Astoņdesmito gadu sākumā parādījās tādi darbi kā
„Vēls vakars”, kas stāsta par Līgu
Purmali intimākā atmosfērā, nekā bija pierasts padomju mākslā
atklāt (lai gan nekas pikants tad
nebija, salīdzinot ar šodienu, kad
intimā dzīve ir sabiedrības, preses un interneta centrā). Nekā
nepieklājīga gleznā nebija, vien
„vaļīgāka” situācija, kādu sastopam katrā ģimenē vai ik dienu.
Drīz vien Miervaldis Polis sāka
gleznot darbus, kas veltīti dzejniekiem (Kārlim Skalbem, Jānim
Porukam u.c.), veidojot tos gan

kārtojamību – līdz šim tā neviens
nestrādāja.
Sākoties Atmodai, kas veicināja
arī folkloras kustību, Miervaldis
Polis šīs tautiskās noskaņas akcentēja savā daiļradē, attēlojot arī
Līgu sēžam un sapņojam Kurzemes ainavā Bārtas tautastērpā,
kas kompozicionāli atsauca atmiņā renesanses laika portretus
ar ainavu fonā.

Bet tad centrālo vietu viņa radošajās izpausmēs ieņem mūsu
jaunbagātnieki, kuŗu galvās bieži
nav daudz vairāk kā nauda un
apšaubāma gaume. Nezinu, cik
šajos portretos parādās personības atklāsme, tā vien šķiet, ka bieži
tādas nemaz nav, tad pirmajā plānā
izvirzās salkanība, sīrupainas
krāsu gammas un kompozicijas.
Kopš šīs izstādes apskates do-

Miervaldis Polis. “Lapas no mātes albūma Nr. 3”. 1975. Kartons,
papīrs, tempera, laka. 46 x 36,5 cm

Miervaldis Polis. Sapņojums. 1982. Kartons, eļļa. 67 x 81 cm

Kamēr eju gaŗo gājienu lejup,
ir laiks daudz ko pārdomāt – piemēram, par renovācijas ieguvumiem, par pirmajām izstādēm
atjaunotajā mūzejā. Arī par to,
kāpēc izvēle kritusi tieši uz Miervaldi Poli, ar šo atklāšanas pasākumu izceļot šo gleznotāju citu,
jaunāku un vecāku mākslinieku,
vidū. Jubileja gleznotājam tā kā
būtu vēl jāgaida – viņš dzimis
1948. gadā (70 viņam paliks
2018. gadā, kad mēs svinēsim

atbildes nenonākt, varbūt iemesls
bija pavisam triviāls – mūzejam
par katru cenu gribējās būt mūsdienīgam.
Atmetīsim arī šo pieņēmumu
– galu galā visa pamatā ir māksla.
Plašāka publika pirmo reizi
Miervaldi Poli un viņa toreizējo
sievu gleznotāju Līgu Purmali
iepazina izstādē Poligrafiķu kultūras namā, kuŗā savā pēdējā
studiju gadā (1975) viņš starp citiem darbiem izlika apskatei uz

kā grāmatu atvērumus, gan kā
pie dēlīša pamatnes piestiprinātas
fotografijas. Mākslinieks tiecās
pēc illūzijas, kāda var rasties, ieraugot viņa darbus – šķiet, ka skatām fotografijas imitāciju; pamanām, ka tā ir ar lauzītiem stūriem,
tur pat jaušami netīru pirkstu
nospiedumi vai līmlentes mākslīgais spožums, maigas ēnas pie
fotografijas malas, tā atklājot tās
biezumu. Šī tipa gleznas izsauca
sajūsmu un apbrīnu par gleznotāja un zīmētāja izcilību, neat-

Mākslinieka darbi sasaucās ar
Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa
un daudzu citu dzejnieku liriku,
kas garīgi stiprināja tautu, neļāva
aizmirst savas dziļākās saknes,
kuŗas stiepās sirmā senatnē. Dažkārt Miervaldis Polis netieši „sasēja”
latviešus kopā ar Eiropas kultūru.
Bet astoņdesmitajos gados viņš
pamazām audzēja savu pašapziņu,
diedzēja un loloja egocentrismu.
Sākumā viņš sevi rādīja dažādās
situācijās kā neatņemamu sastāvdaļu renesanses un vēlāku laiku
mākslas darbu reprodukcijās, tajās iekomponējot sevi. Pašapziņa
auga pa mēnešiem, līdz 1986.gadā
Miervaldis Polis dibināja Egocentru. Pēc gada viņš jau kā Bronzas cilvēks pirmo reizi parādās
Rīgas un pēc tam citu pilsētu ielās. Bronzas cilvēks vēlāk pasludināja, ka cilvēkam piemīt tieksme
„tapt glorificētam, tieksme pēc
slavas, pēc varas, pēc nemirstības,
tieksme pašslavināties”. Viņam
liela taisnība, bet ar laiku viņam
šī pašslavināšana kļuva par neatņemamu personības muskuli
virzībai uz priekšu un savu taku
atrašanai.
Deviņdesmitajos gados kapitālisms arvien noteiktāk noteica mūsu
dzīvi un domāšanu, morālos un
ētiskos principus. Miervaldis Polis
kļūst par, tā sakot, galma mākslinieku. Viņš glezno gan vairākus
Rīgas mērus, gan Valsts prezidentus Gunti Ulmani un Vairu
Vīķi-Freibergu. Tie ir reprezentatīvi parādes portreti, kuŗos izrādīta cieņa pret šīm amatpersonām.

mas man atkal un atkal atgriežas
pie vairākiem jautājumiem. Viens
no tiem saistās ar ētiku. Ilgus
gadus Miervaldis Polis gāja tautai pa priekšu, vizuāli atklājot to,
ko citi izteica vārdos, skaņās, melodijās. Aiztek vēl krietns laika
sprīdis, un mākslinieks, visu iepriekšējo aizmirsis, kā chameleons pielāgojas situācijai. Saprotams, ka nauda ir ļoti spēcīgs
dzinulis, īpaši šodien. Bet tomēr
nav skaidrs šāda kūleņa iemesls,
kādu veicis Miervaldis Polis.
Tiek atrasts arguments, ka, lūk,
uzlūkojot spāņa Velaskēza gleznoto pāvesta Inokentija X portretu,
sajūtam šermuļus pārskrienam
pāri augumam. Tomēr šādu patiesības pakāpi no Miervalža Poļa
mūsu bagātnieku ģīmetnēs nav
ko gaidīt, viņš glaimo pasūtītājam,
paijā viņa brūces liegiem rokas
pieskārieniem. Kāds viņa modelis ir patiesībā, tas paliek apslēpts.
Tomēr Miervalža Poļa meistarība ir apbrīnojama, tādu laikam
latviešu mākslā nav sasniedzis neviens. Tā ir apbrīnojama un
godājama.
Arī izstāde ir iekārtota izcili.
Kurātore Daina Auziņa savākusi
ap 200 darbu, no kuŗiem daudzi
ir privātkollekcijās. Tas vien jau
ir apsveicami. Mākslinieks iekārtotājs ir Ojārs Pētersons, kuŗš lieliski veicis telpas plānojumu, ļaujot no katra pagrieziena atklāt ko
jaunu. Izstādē atklājas Miervalža
Poļa daiļrade kā sarežģītas, ļoti apdāvinātas personības metamorfozes.
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Gara roze Gerdai Rozei

Gerda Roze, Sīpolu lobot, apgāds „Atēna”, 2015.g., 168 lpp.

EDUARDS SILKALNS
Laika 2013. gada 6. jūlija – 12.
jūlija numurā recenzēju ASV
dzīvojošās gleznotājas Gerdas
Rozes amerikāņu apgādā izdoto,
angļu valodā sarakstīto mūža
atmiņu krājumu To Peel an
Onion. Tā kā divus gadus vēlāk
Rīgā izdotā grāmata gandrīz
vārds vārdā ir Sandras Miļevskas
un Baibas Bičoles Rumpēteres
paveikts tulkojums, necentīšos
par Sīpolu lobot rakstīt jaunu
recenziju nedz arī citēt fragmentus no vecās, jo vispār jau citēt
paša reiz agrāk rakstīto skaitoties
neglīti. Pierakstīšu tāpēc viņreizējai pozitīvu vērtējumu itin
piesātinātajai recenzijai postskriptu, papildinājumu, pārdomas.

Arvien biežāk t. s. bijusī trimda un tās pēctecīgās paaudzes
savus memuārus raksta un
publicē angļu valodā. Varbūt
rakstītājam angliski vieglāk izteikties, varbūt viņa pēcnācēju
latviešu valodas prasme nav
pietiekama, lai šajā valodā varētu lasīt grāmatu, varbūt rakstītājs tiecas aizsniegt lielāku
lasītāju skaitu. Gerdas Rozes
sākotnējā To Peel an Onion
varētu būt sarakstīta angliski
visu šo apsvērumu dēļ, bet, tā
kā grāmata veltīta viņas mazdēlam Pēterim, vidējais no
nupat minētajiem varētu būt
noteicošais. Tiem no mums, kas
sevi pieskaitām nacionālajiem

ķīte, Dainis Švarcs, Lūkas Pētersons izlēma šādi: 1. vietā Maijas
Atvaras, 2. vietā Kate Atvaras
un 3. vietā Līvijas Circenes siers.
Lai gan neesmu liela alus cienītāja, nogaršoju arī pašbrūvēto
alu. Atkal grūta izvēle, tomēr
alus vērtētāji Diāna Atvara,
Valdis Riekstiņš, Lūkas Pētersons, Markus Andrejevs un
Imants Freimanis spēja atšķirt
alus dažādās apīņu radītās garšu
nianses un izvēlējās – 1. vietā
Valža Atvara, 2. vietā Andŗa
Kleinberga un 3. vietā Kārļa
Grendzes alu. Laiks nu bija ēst

Atvars un Jānis Riekstiņš. Pēc
dažām dziesmām Maija Riekstiņa piedāvāja visiem pašas
sieto jāņasieru, kamēr maza
puišu grupa sāka sacensties ar
pašu sacerētām Jāņu dziesmām,
apdziedot sanākušos līgotājus.
Dziedot mūsu ceļš turpinājās uz
estrādes laukumu, kur bez dziedāšanas jautrību radīja ,,Spriguļa
sišanas” deja. Publikas aicināti,
uzstājās 12+ zēni/jaunieši. Pēc
tam atkal cēlāmies un dziedot
devāmies gājienā uz ugunskura
vietu. Vēl daudzas dziesmas tika
izdziedātas, bet pa starpu izda-

mazuliet pie kāda jāpieturas…”
Daudzi jaunieši, dejotāji, dziedātāji, nosaluši sildījušies pie
ugunskura līdz rīta ausmai.
Saulainā svētdienas rītā Jāņa
dienas svinības noslēdzās ar
dievkalpojumu mūsu brīvdabas
baznīcā. Prāvestes Dairas Cilnes
sprediķis bija ļoti piemērots šai
skaistajai dienai. Caur baznīciņas stikla sienām vērojām apkārtni, klausīdamies prāvestes
vārdos: ,,Dieva svētība, kas ir
mums visapkārt ziemeļrietumos, tās dabas bagātības, kalni
un meži, kur pat sīka pienenīte

sprediķi ar tautasdziesmu: ,,Pamazām es dzīvoju, pamazām
Dievs palīdz, pamazām bite
nesa pa vienam ziediņam.” Pamazām ar Dieva palīgu varam
kaut ko vērtīgu veikt arī savā
dzīvē”.
Liels paldies Ivetai Āvai par
darbu, organizējot Jāņus Izglītības centrā. Pie programmas
plānošanas palīdzēja arī Karina Berkholtz, Inese Graudiņa,
Maija Riekstiņa. Virtuves darbinieki bija šefpavārs Dainis
Švarcs, Laura Švarcs, Daira
Andersone, Aleksandra Kramēna,

Pulkā jautra līgoŠana // FOTO: Edvīns Circenis
līja balvas sieru gatavotājām,
vakariņas – virtuves komandu alus brūvētājiem, un ar publikas
vadīja šefpavāts Dainis Švarcs, aplausiem un saucieniem tika
piedāvājot cūku ribiņas ar da- izvēlēti skaistākie vainagi. Nežādām piedevām. Viss bija gar- tika aizmirsti arī visi klātesošie,
šīgs, it sevišķi ribiņas, speciāli kam vārdā Jānis.
gatavotas Jāņu dienai.
Lielu jautrību un patiku pubLielais zvans ziņoja, ka beidzot likā izraisīja 3 dažādās pāŗu
laiks dziedāt! Zālājā pie karoga dejas (,,Pankūkas”, ,,Cūkas Drisapulcējušies jāņabērni, Karinas ķos un ,,Oirā”), uz kuŗām aiciBerkholtz un Jēkaba Kramēna nāja Katrīne Janga (Kathrine
aicināti, Valža Atvara ģitaras pa- Young) un Trejdeksnīša dejotāji.
vadījumā, no izdalītām dzies- Beidzot visas dziesmas no lamu grāmatiņām nodziedājām piņām bija izdziedātas, varēja
iemīļotās ,,paldies” dziesmas: iekurt ugunskuru. Sausā malka,
,,Es nenācu šai vietā savu miegu salikta kā maza piramīda, drīz
izgulēt, nācu ēst, nācu dzert, sita augstas liesmas. Skats no
nācu jautri padziedāt!” un ,,Te pakalniņa, kur sēdēja publika, Programmas vadītāji (no kreisās): Jēkabs Kramēns, Karina Berkholtz
bija labs saiminieks, te mūs labi bija fotografu uzmanības centrā, un Valdis Atvars // FOTO: Edvīns Circenis
pamieloja, te mums deva cūkas jo pāri ugunskura liesmām un
gaļu, miežu miltu plācenīti”. Kursas ezeram skaidrās debesīs stāsta par Dieva spēku – ravē Diāna Atvara un Bryn Riekstiņa.
Tad lielais pulks ļaužu, līksmi bija pilns, apaļš mēness! Tiešām un ravē to ārā, bet tā atkal pa- Programmu vadīja Jēkabs Kradziedādami, devās gājienā uz Jāņu nakts burvība! Nāca prātā radās mūsu dārzā ar dzeltenu mēns, Karina Berkholtz. un
baļķu māju, kur mūs sagaidīja Olafa Stumbra dzeja, rakstīta ziediņu, tas nozied, bet nu ir Valdis Atvars. Paldies rīkotājiem
tautastērpos greznojušās Jāņa 1988. gadā Kursā: ,,Es gribu pūkaina galviņa –, cik tā skaista, un visiem, kas atnāca līgot.
mātes – Maija Atvara un Maija mēness pļavās iet, un man vien- varbūt arī Dievs, to redzot, Jāņudienas svinībās piedalījās
Riekstiņa un Jāņa tēvi – Jānis alga kuŗās, man tikai mazu smaida.” Prāveste Cilne beidza 173 apmeklētāji, ieskaitot bērnus.

Jāņabērni pie ugunskura // FOTO: Edvīns Circenis

tautastērpos. Zālājā pie tur izliktiem galdiem bija redzami
vairāki spaiņi ar margrietiņām,
Jāņu zālēm un ozola zariem.
Tur valdīja liela rosība, jo mātes,
vecāsmātes un citi mācīja jauniešiem, bērniem un mazbērniem pīt ziedu un ozola lapu
vainagus. Katrs vainags bija citāds, vienalga kā izdevies, bet
pats pinējs to lepni valkāja.
Vairums ļaužu, atbraukuši no
Kolorādo, Kalifornijas, Oregonas un mūsu apkārtnes, stāvēja
un skatījās, kā rodas vainagi.
Visi gaidījām jāņusiera un Jāņu
alus vērtēšanu. Bija septiņi dažādi jāņusieri un četri pašbrūvēti ali. Pēc lietpratēju siera novērtēšanas, publika varēja nogaršot katras namamātes gatavoto sieru, un tad mēs sapratām
žūrijas grūto darbu, jo vairums
sieru garšoja ļoti līdzīgi. Pieci
siera vērtētāji Ārija Miķelsone,
Aleksandra Kramēna, Ilze Pu-

tāds kā vien latviskajam par
labu, vairo mūsu nacionālo
pašapziņu.
Bet vēl cits kas, latvisko tekstu
pārlapojot, lika sirdij iegavilēties. Savā 2013. gada recenzijā
par anglisko izdevumu biju norādījis, starp citu, uz kādu pusduci faktuālu aplamību vai neprecizitāšu, kas autorei tekstā
bija ielavījušās. Skatos, ka latviešu izdevumā šīs vainas novērstas. Tā kā kritiķim necik bieži
negadās pamanīt sava darba
augļus, kas darbam piešķiŗ jēgu,
pateicībā māksliniecei par manam 2013.gada rakstam veltīto
uzmanību sūtu viņai garā viņas
pašas uzvārdā sauktu ziedu.

Jāņu svinības Rietumkrasta Latviešu
izglītības centrā

VIJA RAUDA
Kā jau vienmēr Jāņu laikā,
sīks lietutiņš sagaidīja pirmos
ciemiņus Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā (RKLIC) sestdienas rītā, 18. jūnijā, bet pēcpusdienā, kad ļaudis pulcējās
pie ēdamzāles, jau spīdēja saule.
Svinēt Jāņus bija atgriezušies
RKLIC bijušie Mežotnes un
Kursas nometņu dalībnieki ar
saviem bērniem, mazbērniem,
radiem un draugiem. Vairākiem
jauniešiem bija latviska josta,
prievīte, sakta vai linu krekls, tā
izsakot savu piederību latviešu
kopienai, bija pat dažas līgotājas

ideālistiem, varētu šķist drusku
ačgārni, ka kundze jau cienījamos gados nav izvēlējusies
rakstīšanai savas mātes valodu,
bet gan svešvalodu un ka citiem
uz mātes valodu tekstu nācies
tulkot it kā atpakaļ. Tomēr
nacionālajiem ideālistiem tiek
atskārsme, ka latviskais izdevums padevies krietni skaistāks
par anglisko: tam ir labāks papīrs, lielāka druka, lielākas un
skaidrākas illustrācijas, un tas
papildināts ar vairāku Gerdas
Rozes gleznu samazinātām reprodukcijām visā to krāsu bagātībā. Katra iespēja salīdzināt
latvisko ar „svešo”, kuŗas iznākumā vērtējums nevar būt ci-
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Līgo vakars St. Pētersburgā, Floridā

IRĒNE EZERIŅŠ

Skaisti plīvojošs Latvijas karogs
Zāļu dienas vakarā
un liels vainags, pīts no Floridas
Pinu košu vainadziņu.
ozola lapām, sveica ap 50 tautiešu
Tur ieviju rudzu vārpas
23. jūnijā, ierodoties uz Līgo
Ar zilo rudzupuķi.
vakaru St.Pētersburgas Latviešu
Vēl pa starpām magonīti,
biedrībā. Vakaru atklāja BiedrīPļavas balto pīpenīti.
bas priekšnieka vietnieks Juris
Koši skaisto vainadziņu,
Epermanis, sveicot visus vietējos
Tad es liku galviņā!
un vairākus ciemiņus, kas bija
Mums gan nebija rudzu vārpu,
mērojuši tālu ceļu no citām Flo- bet skaistas pīpenītes un papardes
ridas pilsētām un pat no Latvijas. greznoja visus galdus, pie kuŗiem
Interesanti bija dzirdēt statistiku, sēdēja priecīgie līgotāji. Sevišķi

Jāņu naktī līgot gāju
Mīkstu sieru gribēdama,
Mīkstu sieru gribēdama,
Saltu alu padzerties.
Ar lepnumu Mārīte pastāstīja,
ka 2015. gada novembrī Latvijas
jāņusiers iekļauts Eiropas Savienības nacionālo produktu reģistrā. Šis ir liels notikums, jo uz
Eiropas preču zīmi var pretendēt
tikai tās valstis, kuŗas šo produktu ir lietojušas vismaz 25 gadus

Sievas apdzied vīrus // FOTO: Gundega Vilemsone

Vīri apdzied sievas // FOTO: Gundega Vilemsone

ka vairs tikai 16 pilsētās pa visu
Ameriku svin Jāņus. Tā mēs varam lepoties, ka vēl šodien cenšamies šos skaistos tautas svētkus
svinēt īstā Līgo vakarā. Tālāko
vakara vadību Juris uzticēja šo
rindiņu rakstītājai. Apsveicu visus, aicinot atcerēties, kā svinēja
Jāņus Latvijā, ar pantiņu:

un recepti nodevuši nākamām
paaudzēm.
Jāņusieru var uzskatīt par mūsdienu plašā sieru klāsta vectētiņu. Jāņusiers katrā novadā tiek
siets savādāk – cik saimnieču, tik
recepšu. Turklāt senie ticējumi
liecina, ka sieram ir maģiskas
spējas. Šo tradicionālo sieru

liels prieks mums bija par vairākiem ciemiņiem, kas bija mērījuši gaŗu ceļu no Floridas patālākiem stūrīšiem un arī no Latvijas. Mārīte Prāvs mums ieteica
šogad rīkot jāņusieru konkursu ar
godalgu labākajam sieram. Viņa
nolasīja referātu par jāņusiera vēsturi, un sāka ar tautasdziesmu:

parasti liek galdā vasaras saulgriežos, Līgo vakarā. Jāņusiera
vēsture sniedzas neatminamos
laikos, par ko vēstī latviešu tautasdziesmas. Savu interesanto
stāstu par siera vēsturi Mārīte
pabeidza ar tautasdziesmu:
Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Jānīšam viducītis.
Pirms tikām pie līgošanas, vēl

bija jānobalso par gardāko jāņusieru. Rīkotāji bija nobijušies, ka
nepietiks siera, taču sešas saimnieces bija sasējušas tik daudz
gardu sieru, ka trīs tiesnešiem
bija grūti izsķirties par labāko.
Beidzot viņi vienojās pirmo vietu
piešķirt sieram no saimnieces
Andas Bērziņas virtuves, tas

izpelnījās pirmo godalgu – skaistu latvisku šķīvi.
Tad mūsu mūziķi ķērās pie
klavierēm, ģitaras un vijoles, un
drīz vien līgo dziesmas varēja
dzirdēt pat pagalmā. Protams,
nevarēja iztikt bez apdziedāšanās kaŗiem, kuŗos šoreiz
uzvarēja vīri; bet sievas to
viņiem piedeva, un šķīrāmies
kā draugi.
No Latvijas bija ieradies Andris Buļa kungs ar ģimeni. Viņš
labi pazīstams Latvijā kā reportieris, aktieris, rakstnieks un
dzejnieks, un, pēc dāmu domām, “viens no izskatīgākiem Latvijas vīriešiem“. Buļa
kungs sirsnīgi uzrunāja Floridas tautiešus un izteica komplimentus par to, ka mēs turpinām un pie mums ir vēl dzīvas
mūsu tautas senās tradicijas.
Drīz vien mūsu saimniece
Mārīte Rubīns aicināja visus pie
azaida galda, kur no pašu sanestiem un Mārītes skaisti izkārtotiem gardumiem bija liela
ēdamo izvēle. Protams, nebūtu
Jāņu bez alutiņa, par ko bija
gādājuši Biedrības vīri. Ieturējušies un ar alutiņu stiprināti,
aicinājām maestro Ilmāru Dzeni
pie klavierēm, un viņam ar ģitaru pievienojās Pēteris Ozols
un ar vijoles spēli Karmene
Lūsis. Atskanēja vecās šlāgeŗu
melodijas un arī pa valsim, kas
vilināja vairākus pārus uz deju
zāli.
Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķīrāmies.
Te bij’ laba līgošana,
Te nāksim citu gadu!

“Līgosim kopā” – izdevās!
Jāņu bērni sabraukuši,
No maliņu maliņām(i)

Sākumā nedaudz vēstures. Jau
vairākus gadus grupa latviešu,
kas dzīvo un strādā Floridā,
sabrauca kopā un svinēja Jāņus.
Tā kā bieži 23. jūnijs iekrita
darba dienā, tad tieši šajā datumā satikties nevarēja. Tad nu
sanākšana tika rīkota tuvākajā

Un tā – pasākums “Līgosim
kopā” uzsāka savu sagatavošanas darbu. Pie tā strādāja brīnišķīga komanda aktīvu latviešu.
Un nu ir laiks pateikt mīļu, mīļu
paldies par idejām un ieguldīto
darbu. Tā jau šķiet, kas tad tur,
noorganizēt kādas svinības!

skaidro, ka pludmalē tas ne visiem tiek atļauts, bet Arturs mācēja to sarunāt un nokārtot.
Turklāt viņš pats gatavoja bluķus ugunskuram. Paldies Dacei
Nebarei par idejām vakara norisei. Pateicība Pēterim Ozolam
un Karmenei Lūsis par ģitaras

Un tā, viss bija sagatavots, un
tur jau nāca līgotāji „no maliņu
maliņām(i)”, dziedādami, smaidīdami, ar pilniem(i) groziņiemi(i). Un līgošana varēja
sākties!
Līgotāji bija sabraukusi no
Maiami, St. Port Lucie, Sarasotas,

līgoja līdz pat 3.30 no rīta.
Vakars bija pilns prieka – skanēja līgodziesmas, ļaudis dejoja,
gāja rotaļās, jūras krastā veidoja
Latvijas kontūru no svecēm,
dziedāja patriotiskas dziesmas un,
protams, kurināja ugunskuru
un mielojas ar gardumiem. Ne-

sestdienā. Parasti tas notika pie
kāda mājās. Šogad mēs sadomājām šo līgošanas vietu izraudzīties ārpus privātās territorijas.
Salikām vēlmes, idejas un iespējas kopā, un, pateicoties
Indrai Treimanis, izvēlējāmies
vietu pie jūras, pie viesnīcas
“SOL” Redington jūrmalā.

Bet, lai tās būtu pēc iespējas
piepildītākas, ir jāiegulda laiks,
darbs, zināšanas un mīlestība.
Tātad, PALDIES Indrai Treimanis un Ināram Auziņam par
vietas izvēli un visu technisko
nodrošinājumu, Arturam Treimanim par iespēju baudīt brīnišķīgu ugunskuru. Šeit jāpa-

un vijoles pavadījumu līgotājiem. Jūs bijāt lieliski. Mums
nekad tā neskanētu, ja ne jūsu
stīgu skaņas. Paldies visām meitenēm, kas gatavoja un pušķoja
mūsu svētku vietu – Agnesei
Kauliņai-Feldmanis, Indrai Treimanis, Brittany DeRosa un
Rasmai Adams.

Latvijas, Tampas, St. Pētersbur- trūka ne siera, ne pīrāgu, ne alus.
gas, Orlando un vēl, un vēl.
Citu gadu gaidīsim,
Brašu vīru pavadītas, sievas
Kad Jānītis atkal nāks,
nāca rotājušās skaistiem ziedu
Uz tikšanos nākamajos Līgo
vainagiem. Dažas pat tautastēr- svētkos!
pos, neskatoties uz silto, vasarīgo laiku. Sirsnīgs paldies viAr prieku sirdī
siem, visiem līgotājiem, kas atDACE KUPAČAHOHLOVA
brauca, atbalstīja un skanīgi
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A TALE OF TWO ECONOMIES

GUNARS FRICSONS
America is a nation of two
economies, the Investment
Economy and the Employee
Economy and has been for over
forty years. The Investment
Economy includes investors and
managers of American or multinational Big Business including
top managers, investors, arbitragers, private company owners,
whose income and wealth revolve
around investment and growth
in enterprise (small business and
high two person family incomes
can fall in this category). This is
the America of the top 10 to
20%, incomes, usually over the
$150,000 to $200,000 level. Over
the past forty years, their income
and wealth has risen dramatically. We have seen that in the
rocket like growth of CEO and
their staff salaries and bonuses
and financial district salaries and
bonuses. Investors have done
well as can be seen by the tremendous growth in the stock
market over the past eight years.
The other American Economy
is the Employee Economy which
includes the middle class and

blue collar workers. Their and
their children’s jobs began to disappear overseas starting in the
1980s (and to automation long
before that). With those changes,
job opportunities became more
limited and more competitive
driving many people including
college graduates to settle for
lower paying jobs. Wages for the
Americans in the Employee
Economy have been stagnant for
forty years with the median wage
hovering around $50,000 per
household (HH) while the
income of the top 20% has been
steadily rising during that time.
The balance and relationship
between the Investment Economy and Employee Economy, the
teeter-totter of pre 1980s equilibrium has tilted in favor of the
Investment Economy. Entering
the 1980s, the American economy was stagnant and the Reagan
Administration blamed the government and the regulatory constraints on Big Business and the
wealthy. From tax cuts for the
wealthy, relaxing business and
financial regulations, pushing

Pieminot Ohaio
senātoru Džordžu
Voinoviču

MĀRIS MANTENIEKS

Šī gada 13. jūnijā Klīvlandes
baltiešu kopiena saņēma sēru
vēsti par kādreizējā Ohaio
senātora Džordža Voinoviča
pēkšņo nāvi. Nākdams no
slovēņu imigrantu vecākiem,
Voinovičs nekad neaizmirsa
Austrumeiropas netaisno likteni Padomju Savienības jūgā.
Kad Padomju Savienība sabruka un austrumeiropieši atguva
savu neatkarību, prezidenta
Bila Klintona administrācija
deva iespēju tiem piebiedroties NATO. Tad Džordžs Voinovičs kopā ar dažiem citiem
ASV kongresmeņiem izmantoja izdevību pasargāt Austrumeiropu nevis no komūnistiskās, bet gan imperiskās
Krievijas uzbrukumiem. Oficiāli tika sludināts, ka NATO
paplašināšana ir ASV drošības
un Eiropas stabilitātes dēļ.
2003. g. 8. maijā ASV senāts
otrā kārtā ar lielu pārsvaru
apstiprināja Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas Slovākijas un Slovēnijas uzņemšanu par pilntiesīgas NATO dalībniecēm.
Voinovičs uzticīgi ziņoja
Klīvlandes Baltiešu komitejai
par šā ceļa progresu, un ceļš
nebija viegls. Pretestība bija
liela, it sevišķi pret Baltijas
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valstīm. Daudzi negribēja aizkaitināt Krieviju, kuŗa protams, pretojās ar visiem spēkiem. Tad vēl citi neatzina
Baltijas valstis par morāli
cienīgām uzņemšanai, atgādinot par piedalīšanos holokaustā Otrā pasaules kaŗa
laikā. Voinovičs šo veiksmi
uzskatīja par savas dzīves
lepnāko panākumu. Tomēr
viņa sapnis iekļaut Ukrainu
NATO nepiepildījās.
Dž. Voinovičs bija atbildīgs
arī par bezvīzu režīma (Visa
Waiver Program) ieviešanu
Latvijā. Voinovičs apciemoja
Latviju trīs reizes. 2009. gada
29. jūnijā, sakot pateicību
senātoram, Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers pasniedza viņam Triju Zvaigžņu
ordeni. Parādot solidaritāti ar
Klīvlandes latviešiem, senātors
Voinovičs nodeva savu ordeni
viņiem glabāšanai. Tas atrodas
Klīvlandes Apvienotās ev. Lutera draudzes telpās īpašā
skapī ar stikla durvīm.
Vairāki baltieši piedalījās
senātora Džordža Voinoviča
atceres brīžos un izvadīšanā.
Arī Klīvlandes pilsētas rātsnamā, kur klātesošos uzrunāja
lielie politiķi no daudzām ASV
vietām.

employee protection of unions
out the door to easing the shipment of jobs overseas, the Regan
Administration put America on
a road where the teeter-totter,
the balance between the Investment Economy and the Employee
Economy tilted more and more
toward the Investment Economy.
The Employee Economy as seen
by the median wage has fallen
behind the Investment Economy
and with many jobs having gone
overseas has decoupled from the
Investment Economy. Before
1980, the two economies tended
to move up and down together.
The Republicans platform
today proposes the same old
fixes, more tax cuts for the
wealthy, less business regulation,
trickle-down economics, more
tighten your belts, middle class,
cut or privatize social security
and Medicare, get rid of regulatory agencies such as the EPA
(no, let’s not be concerned about
the air and water we hand down
to our grand-grandchildren)
The majority of Americans
who vote Republican come from

the middle class and from blue
collar workers. For forty years,
they were promised that trickledown economics would work for
them, that the job creators, the
wealthy getting those big tax cuts
would create jobs in America,
instead of sending their investment dollars and jobs overseas.
While promising prosperity for
the Employee Economy through
tax cuts for the wealthy, the
Republicans have deflected attention away from the economy for
these forty years with social
issues, fear, more foreign intervention and blaming minorities
for all the ills of America.
What the Republicans have
never done is look for balance
between their powerful campaign
contributors and lobbyist driven
constituents, the Investment
Economy, and the Employee
Economy constituents who comprise the majority of their voters.
A refreshing Republican platform that would help the majority of those who vote Republican
would include re-building education so our next generation of

students grow to lead the developed nations. Two, find ways to
grow jobs, not just low paying
jobs, to increase middle class
stability in America. Three, push
for a higher median wage in
America to spur demand for
goods thereby incentivizing Big
Business to build in America.
Four, improve America’s decaying infrastructure so America
has the infrastructure to be a
world leader in the future. Five,
push for long term economic
development including more
R&D dollars in both business
(who has taken a very short term
view) and government. Our government led the way in the world
in R&D for many years and was
the seed that led to the advances
in technology that we see today.
Striving to improve the economic well-being of Americans and
pushing for American excellence
from education to investment in
the future for our children and
grandchildren would seem to be
an excellent way for the Republican Party to invigorate America and
take its constituency into the future.

Jāņabērni sabraukuši, līgo, līgo,
no maliņu maliņāmi, Līgo
ROBERTS KUKAINIS
Karolīnas latviešu apvienības
biedri 2016. gada 25. jūnijā
Leonarda (Leonard) un Intas
Rich mājās Šarlotē (Charlotte,
NC) sabrauca svinēt Jāņus.
Ēdienu galdā bija gan divēji
biešu salāti, gan rasols un pīrāgi,
un, protams, jāņusiers un alus,

kā jau vienmēr Jāņos. Dziedājām Līgo un tautasdziesmas,
dedzinājām iepriekšējā gada
izkaltušos vainagus, lēcām pāri
ugunskuram. Mudinājām cits
citu apmeklēt 2017. gada
Dziesmu svētkus Baltimorā.
Jāņabērni Šarlotē bija sabrau-

kuši no Ziemeļkarolīnas, Dienvidkarolīnas un pat Čikāgas.
Nākamais Karolīnas latviešu
sarīkojums ir Spartanburgas
(Spartanburg, SC) starptautiskais festivāls 2016. gada 1. oktobrī, kur latviešiem jau devīto
gadu būs izstāde par Latviju.

Pirmā rinda: Mikus Kukainis, Lauris Kukainis, Elizabeth Meeks, Noah Meeks, Silvija Robinsone.
Otrajā rindā: Roberts Kukainis, James Robinson, Bryce Robinson, Hayden Meeks, Adrian Meeks, Ava
Meeks, Liene Kukaine, Vilis Kukainis.
Trešajā rindā: Inga Lucāne, Kevin Robinson, Jānis Bērziņš, Harriet Bērziņš, Andy Hibyan, Baiba
Grazdiņa, Artūrs Auziņš, Inta Auziņa Rich, Leonard Rich, Nancy Rich, Gene Rich, Cyndi Celinskis,
Andrejs Celinskis, Hannah Meeks (rokās), Natalie Meeks // FOTO: Sarmīte Robinsone
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Mazā Mežotnes pils aicina
Mūzikas draugiem Latvijā šī
dabas skaistuma un mākslas
apskautā vieta – Mazā Mežotnes
pils (blakus lielajai Mežotnes
pilij) ir labi zināma. Arī ārpus
Latvijas mītošajiem, bet savas

gadu gājumu, un ka viņi varētu
daudz vairāk izdarīt. Tāpēc laiku pa laikam uzrunājam arvien
jaunus komponistus, lai viņi
rakstītu skaņdarbus. Tie vien-

Mežotnes pilī klausītājiem būs
iespēja baudīt Lielās Mūzikas
balvas 2015 laureāta, izcilā
latviešu pianista Georgija Osokina solokoncertu. Viņš atska-

Ieva Parša

Georgijs Osokins (fonā Mazā Mežotnes pils)

Pils saimniece Regīna Deičmane

dzimtenes lielās vērtības – mūzikas atbalstītājiem. Lai atceramies, ka te izskanējuši arī mūsu
Daces Aperānes darbi, ka ik
vasaru tradicionāli notiek koncerti „Ielūdz Pēteris Vasks”,
kuŗa fonds darbojas, lai uzturētu
dzīvu mūzikālo jaunradi. „Man
vienmēr šķitis, ka mums ir tik
ļoti labi komponisti, dažādu

mēr ir lieli svētki, kad radies
jauns skaņdarbs,” saka mūsu pasaulslavenais komponists.
Rokrokā ar viņu strādā Mazās
Mežotne spils saimniece Regīna
Deičmane – tēlniece, uzņēmēja,
kas savā īpašumā pulcē plenēros arī vizuālās mākslas pārstāvjus. Un tā –
29. jūlijā plkst. 20:00 Mazajā

klavieŗkoncertu. Aizvadītā gada
rudenī viņš kļuva par Frederika
Šopēna pianistu konkursa
Varšavā diplomandu, iemantojot vairāku mūzikas aģentūru
interesi, iespēju koncertēt visā
pasaulē un ierakstīt vairākus
CD. Mūzicējis kopā ar Varšavas
Filhamonijas orķestri, Krakovas orķestri Sinfonietta, Tokyo

ņos Sergeja Rachmaņinova un
Aleksandra Skrjabina darbus,
kā arī itāļu baroka komponista
Domeniko Skarlati un Frederika
Šopēna kompozicijas. Georgijs
beidzis Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolu sava tēva profesora
Sergeja Osokina klasē un turpina izkopt meistarību Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-

MĀRIS BINDERS

***
MARISS JANSONS

Oberammergau
Espace Philippe Auguste, Vernon
12. augusts Ainārs Rubiķis un
Somija
Nīderlande
Neue Philharmonie München,
13. augusts Pēteris Vasks, “Vox
28.,29.,30. septembris Mariss Passionstheater, Oberammergau amoris – fantāzija vijolei, čellam
Jansons un Het Koninklijk
un stīgu orķestrim”, atskaņo
Concertgebouworkest, Gustava
***
Lapin kamariorkesteri, Aittakuru,
Mālera 7. simfonija, De Nationale KRISTĪNE OPOLAIS Pyhätunturi
Opera, Amsterdam
ASV
20. augusts Kristīne Opolais
***
Aīdas lomā Džuzepes Verdi ĒRIKS EŠENVALDS
***
ANDRIS NELSONS operas “Aīda” koncertuzvedumā, Apvienotā Karaliste
diriģē Andris Nelsons, TangleASV
13. augusts Ēriks Ešenvalds
21. augusts Andris Nelsons un wood Festival, Koussevitsky Music „Tāls ceļš”, izpilda The National
Boston Symphony Orchestra, Shed, Lenox, MA
Youth Training Choir, Chapel of
Tanglewood Festival , Koussevitsky
St Augustine, Tonbridge School
Music Shed, Lenox, MA
***
28. augusts Ēriks Ešenvalds
REINIS ZARIŅŠ
20. augusts Andris Nelsons un
koŗmūzika, izpilda Cantica Alba,
Boston Symphony Orchestra,
Apvienotā Karaliste
St Andrew’s and St George’s
Kristīne Opolais Aīdas lomā
4. septembris Reinis Zariņš Church, Edinburgh
Džuzepes Verdi operas koncert- solokoncerts, The Dysart PeterAustrālija
uzvedumā “Aīda”, Tanglewood sham, 135 Petersham Rd, Rich2. augusts Ēriks Ešenvalds
Festival, Koussevitsky Music Shed, mond, Greater London, TW10 „The Heavens’ Flock”, izpilda
Lenox, MA
7AA
Choir of Trinity College Cambridge, Newcastle City Hall
***
***
4. augusts Ēriks Ešenvalds
„The Heavens’ Flock”, izpilda
ANDRIS POGA
PĒTERIS VASKS
Vācija
Austrālija
Choir of Trinity College Cam15. jūlijs Andris Poga un
13. augusts Pēteris Vasks, bridge, Llewellyn Hall, Canberra
Orchestre National de Lyon fes- “Līdzenuma ainavas (Plain6.,7. augusts Ēriks Ešenvalds
tivāla “Kissinger Sommer” galā scapes)”, St. Mary\’s Cathedral – „The Heavens’ Flock”, izpilda
koncertā, Bad
Kissingen, Sydney
Choir of Trinity College CamRegentenbau
Francija
bridge, Hobart
26. augusts Pēteris Vasks,
3. septembris Ēriks Ešenvalds
***
“Kvartets – instrumentācija vijo- „Ezeri atmostas rītausmā (Lakes
AINĀRS RUBIĶIS lei, altam, čellam un klavierēm”, Awake at Dawn)”, izpilda Vocal
Vācija
“Castillo Interior”, Musée des Manoeuvres un Brisbane Symp5.,7.,13.,14. augusts Ainārs impressionnismes, Giverny
hony Orchestra, Sun Coast Lake
Rubiķis diriģē Džuzepes Verdi
28. augusts Pēteris Vasks, Kawana Community Centre,
operu “Nabuko”, Passionstheater, “Viatore per 11 solisti d’archi”,
Sportsman Pde, Bokarina

mijā, kā arī veiksmīgi apvieno
solokarjeru ar mācībām Džuljarda skolā Ņujorkā. Būdams
vien 10 gadus vecs, Georgijs
pirmo reizi uzstājās kopā ar
Latvijas Nacionālo simfonisko
orķestri, atskaņojot Mocarta 20.

New City orķestri, Amadeus
kamerorķestri, Ļvovas simfonisko orķestri, Wratislavia
kamerorķestri, Liepājas Simfonisko orķestri u.c.
20. augustā plkst. 20:00 notiks Pēteŗa Vaska fonda Latviešu

kamermūzikas koncerts, vienlaikus svinot fonda piecu gadu
jubileju. Pirmatskaņojumi –
divi fonda pasūtinājuma jaundarbi, kuŗu autores ir Mārīte
Dombrovska un Ruta Paidere.
Vienlaikus šis būs arī Mākslas
plenēra noslēguma koncerts,
kuŗā dziedās Latvijas Nacionālās
operas soliste Ieva Parša.
Red.

MŪSĒJIE PASAULĒ
Somija
Saal Hohenems
3. augusts Ēriks Ešenvalds
Vācija
„Tikai miegā (Only in Sleep),
20. augusts Lauma Skride,
diriģents Romāns Vanags, Kaiserpfalz Goslar
Nordklang-festivalen, Åbo domk21. augusts Lauma Skride,
yrka, Turku
Kreishaus des Landkreis Goslar

***
SANTA RATNIECE

***
IVETA APKALNA

***
BAIBA SKRIDE,
LAUMA SKRIDE

RADIO KORIS

ASV
Šveice
21. augusts Santa Ratniece
3. septembris Iveta Apkalna
„My soul will sink within me”, Lucernas festivālā, KKL Luzern,
izpilda The Crossing choir, ICE Concert Hall
Ensemble, Lincoln Center’s Mostly
***
Mozart, Merkin Concert Hall,
New York, NY
LATVIJAS
Šveice
12. augusts Latvijas Radio
koris, Lucernas festivāla atklāšanas koncerts, Luzern
13. augusts Latvijas Radio
koris, Lucernas festivāls, Luzern
Zviedrija
3. septembris Latvijas Radio
koris, kamerorķestris “Sinfonietta
Riga”, diriģents Sigvards Kļava,
solisti Inga Kalna, Rihards Millers
festivālā “Baltic Sea festival”,
Berwaldhallen, Stockholm

Apvienotā Karaliste
31. augusts Baiba Skride un
BBC Symphony Orchestra, Royal
Albert Hall
Austrālija
19. augusts Baiba Skride un
Tasmanian Symphony Orchestra,
Federation Concert Hall Hobart
21. augusts Baiba Skride,
Sydney Opera House
23. augusts Baiba Skride,
***
Melbourne Recital Centre
SKYFORGER
26.,27. augusts Baiba Skride
Austrija
un West Australian Symphony
19. augusts grupa “Skyforger”
Orchestra, Perth Concert Hall
festivālā “Kaltenbach Open Air”,
Austrija
4. septembris Baiba Skride un Spital Am Semmering, SteierLauma Skride, Markus-Sittikus- mark
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Latvijas dejotāji uzvar
Korejas Starptautiskajā
baleta konkursā
Latvijas Nacionālā baleta soliste Jolanta Lubēja Korejas starptautiskajā baleta konkursā vecākajā grupā ieguvusi pirmo vietu,
informēja Latvijas Nacionālās
operas un baleta sabiedrisko attiecību vadītāja Irbe Treile.

pirmo reizi vēsturē dalībvalstis
bija kopā nepilnā sastāvā – bez
Lielbritanijas. Tika apspriesta
tālākā situācija saistībā ar britu
lēmumu izstāties no ES. Lielbritanijas premjērministrs Deivids
Kamerons iepriekš oficiāli atvadījās no pārējiem valstu vadītājiem un arī plašsaziņas līdzekļu
pārstāvjiem pavēstīja, ka šis ir
viņa pēdējais samits.

ceremonijā pasniedza akreditācijas vēstules Ivaram Punduram –
jaunajam Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam pastāvīgajā pārstāvībā

Ebrēju tautas genocīda upuŗu
piemiņas brīdis Lielās Horālās
sinagogas memoriālā // LETA

Eiropas Padomē.

Konkursa starptautiskajā žūrijā piedalījās arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais
vadītājs Aivars Leimanis, kuŗš
dalībniekiem šogad pasniedza
vīriešu dejas techniku vecāko
klašu audzēkņiem un puanšu
techniku meitenēm.

“Šodiena ir nevis par britiem,
bet par mums – ko mēs darīsim
tālāk. Par mūsu vienotību un sagatavošanos pārejas periodam.
Protams, ka virzīsimies uz priekšu! Kurš gan mūs apturēs,” kā
vienmēr enerģiski pirms sanāksmes sacīja Lietuvas prezidente
Savukārt Rīgas Choreografijas Daļa Grībauskaite.
vidusskolas absolvents Kārlis
Cīrulis Korejas starptautiskajā
***
baleta konkursā ieguvis otro vie- NATO spēkos Latvijā redzēsim
tu junioru grupā
vairāku valstu karogus
Latvijai svarīgi, lai tās territo***
rijā būtu multinacionāla NATO
Māris Kučinskis piedalās
spēku vienība, un, jo vairāk karoEiropadomes darbā Briselē
gu būs mūsu territorijā, jo labāk
Ministru prezidents Māris tas demonstrētu alianses vienoKučinskis 28. un 29. jūnijā pie- tību, intervijā LTV Rīta panorādalījās Eiropadomes darbā Bri- mai sacīja Nacionālo bruņoto
selē. Eiropas Savienības (ES) val- spēku (NBS) komandieris Raistu līderi apsprieda jautājumus monds Graube, komentējot gaipar Apvienotās Karalistes refe- dāmo lēmumu par NATO spēku
renduma rezultātiem, migrāciju izvietošanu Baltijā.
un ārējām attiecībām.

Māris Kučinskis
Eiropadomes laikā tika formulēta kopīga attieksme pret Apvienotajā Karalistē notikušā referenduma rezultātiem. Referendumā,
kas norisinājās 23. jūnijā, 51,9%
Lielbritanijas iedzīvotāju nobalsoja par izstāšanos no Eiropas
Savienības. Latvija jau ir paudusi
savu nožēlu par šādu referenduma rezultātu, vienlaikus norādot,
ka darīs visu iespējamo, lai aizstāvētu savu valstspiederīgo un
uzņēmumu intereses sarunās par
Apvienotās Karalistes izstāšanos
no ES. Apspriedes dalībnieki aktualizēja jautājumus, kas saistīti
ar migrāciju, konstatējot, kādas ir
izmaiņas kopš ES vienošanās ar
Turciju par ES territorijā iebraukušo patvēruma meklētāju atpakaļuzņemšanu. Pārceļošana
no Turcijas uz Grieķijas salām ir
strauji samazinājusies un šobrīd
gandrīz apstājusies. Latvija šobrīd
ES pārvietošanas programmā
kopumā uzņēmusi 47 personas.

Raimonds Graube
Gaidāms, ka NATO galotņu
apspriedē (samitā) Varšavā lems
par NATO spēku izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā, un iepriekš
izskanēja, ka Latvijā varētu būt
izvietoti 1000 Kanadas karavīru.
Graube norādīja, ka, visticamāk,
viss NATO vienības kontingents
Latvijā nebūs no vienas valsts, jo
būs svarīga tieši daudzu valstu
pārstāvniecība, un mēs esam ieinteresēti, lai būtu vairāku valstu
karogi mūsu territorijā, kas būtu
patiesa NATO alianses spēka demonstrācija, nevis fiziska spēka,
bet vienotības ziņā. Pašlaik Latvijā izvietotie NATO valstu kaŗavīri bez koordinējoša stāba nav
īsti NATO vienība, bet individuālo dalībvalstu vienības. Tāpēc
Varšavas samitu, kuŗā lems par
spēku izvietošanu Baltijas valstīs,
var saukt par vēsturisku.

Darba gaitas Ārlietu ministrijā
Ivars Pundurs sācis 1991. gadā,
strādājis Juridiskajā departamentā, Starptautisko tiesību departamentā, bijis padomnieks
Ārlietu ministrijas Plānošanas
grupā un Ārlietu ministrijas Ceturtā polītiskā departamenta direktors. Karjēras laikā I. Pundurs
pildījis valsts sekretāra vietnieka
drošības polītikas un starptautisko organizāciju jautājumos un
valsts sekretāra vietnieka–administratīvā direktora pienākumus.
***
Latvija oficiāli kļūst par
OECD 35. dalībvalsti
Ministru prezidents Māris Kučinskis un OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija 2. jūnijā Parīzē
parakstīja Līgumu par Latvijas
pievienošanos OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija). Savukārt 16. jūnijā
Saeima pieņēma likumu “Par
1960. gada 14. decembŗa Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un
Līgumu par Latvijas Republikas
pievienošanās Konvencijas par
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas nosacījumiem”, kurš stājās spēkā 30. jūnijā.

Firsta Sadovņikova ielu, Gogoļa
ielu un beidzās pie Lielās Horālās
sinagogas memoriāla. Gājienā
piedalījās dažāda vecuma cilvēki.
Pirms gājiena Vecajā ebrēju kapsētā notika piemiņas brīdis, kuŗā
sanākušie aizdedza sveces. Piemiņas brīdī ar runām uzstājās arī
holokaustā izdzīvojušie ebrēju
kopienas pārstāvji.
Holokausts ir ebrēju un visas
Latvijas kopīgā traģēdija, un
mums ir jāapzinās tā laika notikumi un varoņi, lai tas vairs nekad neatkārtotos, tā ebrēju genocīda upuru piemiņas dienas sarīkojumā Rīgā norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidents savā uzrunā nosodīja pirms
vairākām desmitgadēm veiktos
noziegumus, norādot, ka cilvēki
tika nogalināti tikai tādēļ, ka bija
ebrēji. “Holokausts ir ebrēju, bet
arī visas Latvijas kopēja traģēdija.
Holokausta neprāts tika ienests
no ārpuses. Diemžēl Holokausts
nenotika arī bez vietējiem līdzskrējējiem. Mums ir jābūt modriem,” aicināja prezidents.
***
Okupācijas mūzejā
jauna izstāde
Latvijas Okupācijas muzejā
7. jūlijā tika atklāta izstāde “Pēc
mums vēl ilgi zeme skums”. No
1941. gada 27. līdz 29. jūnijam
padomju čekisti nošāva un apraka Rīgas Centrālcietuma territorijā 99 Latvijas iedzīvotājus. Tas
bija viens no pēdējiem padomju
okupācijas režīma pastrādātajiem noziegumiem 1940. ‒ 1941.
gadā. Latvijas Okupācijas mūzeja
pētniece Inese Dreimane pēdējo
divu gadu laikā ir veikusi pētījumu, kā rezultātā pēc 75 gadiem
ir noskaidrojusi čekas upuru
identitātes, kas līdz šim sabiedrībai bija palikušas nezināmas.

***
Īrijā iedibināta jauna
1. jūlijā Parīzē Francijas Ārlietu
tradicija – Baltijas diena
ministrijai tika iesniegts Latvijas
pievienošanās raksts (attēlā) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Saskaņā ar OECD Konvencijas 16. pantu Latvija ar šo datumu ir kļuvusi par pilntiesīgu OECD dalībvalsti. Francijas valdība, kas ir
OECD Konvencijas depozitārijs,
par šo informēs visas OECD
3. jūlijā Dublinā, valsts kompdalībvalstis, un Latvijas pievienošanās organizācijai datums tiks leksā Fārmlījā, Fīniksa parkā
pieņemts zināšanai ar OECD (Farmleigh, Phoenix Park) sekmīgi norisinājās Baltijas diena,
Padomes atbilstošu lēmumu.
kuŗā Īrijas sabiedrība tika iepazīstināta ar Baltijas valstu vēs***
turi, kultūras mantojumu un traHolokausta upuŗu piemiņas
dicijām. Pirmo reizi Dublinā bija
gājiens Rīgā
***
Biedrības Šamir rīkotajā holo- iespēja vienkopus redzēt visu trīs
***
Akreditācijas vēstules Latvijas kausta upuŗu piemiņas gājienā Baltijas valstu tradicionālos mūRīgā bija devušies aptuveni 100 zikālos priekšnesumus un deju
27 ES valstu līdeŗi
vēstniekam Eiropas Padomē
cilvēku. Gājiens notika no Vecās soļus, baudīt nacionālās virtuves
apspriež Brexit
Ivaram Punduram
Eiropas Savienības (ES) valstu
29. jūnijā Latvijas Valsts prezi- ebrēju kapsētas Lomonosova gardumus un skatīt daiļamatnievadītāju sanāksmes otrajā dienā dents Raimonds Vējonis svinīgā ielā pa Līksnas ielu, Ludzas ielu, ku izstrādājumus. Baltijas dienu

ir plānots iedibināt kā tradiciju,
ik gadus pulcējot kopā Īrijā dzīvojošos latviešus, lietuviešus un
igauņus.
Vienas dienas festivālā piedalījās latviešu, igauņu un lietuviešu
dziedātāji un dejotāji, kā arī notika tirdziņš un sarīkojumi visai
ģimenei. Latviju pārstāvēja Īrijā
dibinātā latviešu ģimenes mūziķu grupa Kreicbergi (Savējie) un
Dublinas latviešu tautas deju
kopa Karbunkulis, kā arī vietējie
tautas daiļrades meistari un latviešu pārtikas produktu tirgotāji.
Festivālā bija iespēja arī pašam
izkalt īpašu Baltijas dienas piemiņas monētu, ko nodrošināja
Īrijā dzīvojošo latviešu uzņēmums Coin of Memory. Sarīkojumu visas dienas gaŗumā apmeklēja
vairāki tūkstoši apmeklētāju,
kuŗu vidū bija plaši pārstāvēti
gan Baltijas valstu tautieši, gan
īri, gan ārvalstu tūristi. Baltijas
dienā klātesošos uzrunāja gan
visu triju Baltijas valstu vēstnieki,
gan Īrijas Publisko pakalpojumu biroju (Office of Public Works OPW) vadītāja Klēra Makgrā
(Clare Mc Grath). Latvijas vēstnieks Īrijā Dr. Gints Apals savā
uzrunā uzsvēra kopīgo ne tikai
Baltijas valstu, bet arī Īrijas vēsturē. Baltijas dienas festivālu iniciēja un organizēja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecības sadarbībā ar Īrijas Publisko pakalpojumu biroju, kas pārvalda
valsts nozīmes vēsturiskos objektus Īrijā. Baltijas dienu atbalstīja portāls Baltic-Ireland.ie un
latviešu kopienas pārstāvji Īrijā.
***
Vēstniecībā Maskavā
labdarības vakars
28. jūnijā Latvijas vēstniecība
Krievijā sadarbībā ar Latvijas Lietišķo sieviešu apvienību un Rotari klubu “Maskava–Austrumi”
rīkoja labdarības sarīkojumu, lai
vāktu līdzekļus Latvijas bērnu
invalidu speciālās skolas vajadzībām Maltā.

Sarīkojuma laikā notika koncerts, kuŗā uzstājās bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī mākslas
darbu izsole un loterija. Visi izsolē un loterijā iegūtie līdzekļi
tiks tērēti Maltas bērnu invalidu
speciālās skolas amatniecības
klases labiekārtošanai. Labdarības vakaru vēstniecībā apmeklēja aptuveni 40 uzņēmēju, kā
arī kultūras un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
***
Goda raksts par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas labā
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs pasniedza ārlietu ministra goda rakstu
Latvijas goda konsulam Indonēzijā Ajubam Junusam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)

A. Junuss ir veicinājis Latvijas
un Indonēzijas sadarbību polītiskajā un ekonomiskajā jomā, kā
arī sniedzis nozīmīgu konsulāro
atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem. Goda konsuls aktīvi iesaistījies Latvijas un Indonēzijas ekonomiskās sadarbības sekmēšanā, veicinot abu pušu uzņēmēju
kontaktus. Pateicoties goda konsula aktīvam atbalstam, šogad
aprīlī Džakartā notikušajā nozīmīgākajā reģiona farmācijas izstādē piedalījās Latvijas lielāko
farmācijas uzņēmumu pārstāvji,
kā arī Latvija ar stendu bija pārstāvēta starptautiskajā tūrisma izstādē Destination Europe. Vienlaikus A. Junuss nodrošinājis
amatpersonu vizīšu sekmīgu norisi, tostarp ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīti Indonēzijā
2012. gadā, Indonēzijas ārlietu
ministra Mārtija Natalegavas vizīti Latvijā 2014. gadā un Latvijas
vēstnieces Baibas Bražes akreditācijas vizīti Džakartā šī gada
pavasarī.
***
Godina nacisma upuŗus
Lidicē un Ležākos
12. jūnijā Lidicē Latvijas vēstnieks Čechijā Alberts Sarkanis
un 26. jūnijā Ležākos vēstniecības vadītāja vietniece Rūta Radiņa piedalījās vainagu nolikšanas
ceremonijās, godinot nacisma
upuŗus. Lidices un Ležāku ciemi
Čechijas vēsturē traģiski ir iegājuši kā apdzīvotas vietas, kuŗas
1942. gadā pilnībā tika iznīcinātas, nošaujot to iedzīvotājus.

Piemiņas sarīkojumos piedalījās Čechijas amatpersonas, diplomātiskais korpuss, kā arī upuŗu
radinieki.
***
Piemineklis Latvijas zemessardzes kaŗavīriem Inčukalnā
3. jūlijā Inčukalnā notika piemiņas akmens atklāšana tiem
Latvijas zemessardzes jeb landesvēra kaŗavīriem, kuŗi cīnījās un
krita 1918. gada 31. decembŗa
kaujā, mēģinot apturēt lielinieku
uzbrukumu Rīgai.

Inčukalna kaujas piemiņas
akmens. Teksts latviešu, krievu
un vācu valodā

Pēc vēsturnieku liecības, Inču- bas piedāvājumu un personiskās
kalna kauja beigusies 1919. gada izaugsmes iespējas, pateicoties
1. janvārī. Pēc zemessargu atkāp- daudzveidīgai programmai.
šanās sarkanajiem ceļš uz Rīgu
bijis vaļā. Kaujā krituši 35 zemes***
sargi, aptuveni 100 tikuši ievai- Par Latvijas iedzīvotāju skaitu:
noti. Uzbrucēju rindās krituši
2 144 763 un 1 969 000
70, ievainoti 150.
Pēc portālā Raim.gov.lv ievietotās informācijas, gada sākumā
***
Latvijā dzīvesvieta bijusi deklaAtjauno pieminekli
rēta 2 144 763 iedzīvotājiem. No
1905. – 1907. gada
Pilsonības un migrācijas lietu
revolūcijas atcerei Talsos
pārvaldes (PMLP) saņemtie dati
Vienā no Talsu pilsētas pakal- par iedzīvotāju skaitu gada sākuniem, Leču kalnā, 1980. gadā tika mā liecina, ka iedzīvotāju skaits
atklāts tēlnieces Olitas Nigules ir par 15 362 mazāks nekā 2015.
veidotais piemineklis 1905. – gadā. Šie dati gan nesakrīt ar
1907. gada revolūcijas atcerei. Centrālās Statistikas pārvaldes
Gadu gaitā pieminekļa izskatu publiskotajiem datiem, kas lieietekmējuši laikapstākļi, kā arī cina, ka Latvijā gada sākumā dzītas vietām apsūnojis. Tagad sākta voja 1,969 miljoni iedzīvotāju. Šī
pieminekļa attīrīšana, informē būtiskā atšķirība starp datiem
Talsu pašvaldība.
parāda arī to, ka, visticamāk, liela
daļa ārvalstīs ilgstoši dzīvojošo
Latvijas iedzīvotāju joprojām savu dzīvesvietu ir deklarējuši Latvijā.
***
Alvim Hermanim
Rumānijā piešķirta sava
zvaigzne Slavas alejā
Latviešu režisors Alvis HermaPieminekļa tīrīšanas darbus, nis šovasar Sibiu Starptautiskā
pēc Talsu pilsētas pārvaldes pa- teātŗa festivāla nobeiguma ceresūtījuma, veic SIA “Akmens ap- monijā godināts un sveikts ar sastrāde”, un tie izmaksās 4850 eiro. vu zvaigzni Sibiu pilsētas Slavas
Šī summa ietver ne tikai piemi- alejā. Kopumā šādas zvaigznes
nekļa tīrīšanu, bet arī bojāto šuvju šovasar piešķirtas septiņām perrestaurēšanu un pieminekļa ap- sonām.
strādi pret laikapstākļu iedarbību. Pieminekļa attīrīšana un bojāto šuvju restaurācija paredzēta
veikt, nebojājot esošā akmens
materiāla virsmas struktūru un
akmens toņkārtu. Akmens pieminekļa pēcapstrādei paredzēts
izmantot tikai dabīgajam akmenim paredzētos kopšanas līdzekļus. Leču kalna territorijas atjaunošanas un labiekārtošanas darbi Alvis Hermanis // Foto: LETA
tiek īstenoti kopš pagājušā gada.
Attīrot aizaugušo dīķi, jau ir paPēc Jaunā Rīgas teātŗa informāvērusies gleznaina ainava, terri- cijas, šogad līdz ar Hermani slatorijā ierīkota jauna pastaigu ta- vas alejā iemūžinātas arī Tomasa
ka, uzstādīti soliņi un arka. Pēc Ostermaiera, Jevgeņija Mironopieminekļa attīrīšanas plānota va, Kristofa Martālera, Luka Perpieminekļa laukuma un kāpņu sevala, Tima Robinsa un Viktora
rekonstrukcija.
Rebenžuka zvaigznes. Kopš 2013.
gada, kad aleja tika atklāta, zvaig***
znes saņēmuši 25 mākslinieki.
Pirmā jauniešu vasaras
Laika gaitā Sibiu pilsēta saņēmusi
nometne ārpus Latvijas –
un baudījusi daudzu kultūras un
“KaLVe”, Luksemburgā
mākslas personību milzīgo iegul29. jūnijā Luksemburgā darbu dījumu, kas veicinājuši pilsētas
sāka Eiropas latviešu apvienības attīstību. Katrai no šīm personī(ELA) pirmā diasporas un Latvi- bām ir atšķirīgs un neparasts stāsts,
jas jauniešu vasaras nometne ār- kas tās vieno ar Sibiu likteni, papus Latvijas – “KaLVe”. Piecu die- liekot cieši ieausts šīs kopienas
nu gaŗumā trīsdesmit skolas ve- audeklā. Starp pagātni un nākotcuma latviešu jaunieši no Luk- ni ir izveidota Slavas galerija,
semburgas, Beļģijas, Vācijas, Nī- kuŗā ik gadus tiks pievienoti izderlandes un Latvijas reģioniem cili teātŗa, dejas un skatuves
aktīvi piedalīsies radošās, izglīto- mākslas pasaules personību vārjošās un sportiskās nodarbēs, lai di. Sibiu Slavas aleja ir iecerēta kā
stiprinātu savu kopības sajūtu, pastāvīga godināšanas vieta un
pilsonisko apziņu un saikni ar atzinība šiem ieguldījumiem, kā
Latviju.
arī cieņa pret Sibiu kultūras un
ELA prezidija priekšsēdis Kris- mākslas sasniegumiem vai saistaps Grasis pauž: “Mēs esam ie- tību ar to.
guldījuši lielu darbu, lai “KaLVē”
***
jaunieši varētu kopīgos darbos Laikmetīgās mākslas mūzeja
un nedarbos kaldināt savu latkonkursā uzvar britu un
vietību. Šī nometne ir viens no
latviešu tandēms
virzītājspēkiem Eiropas latviešu
Latvijas Laikmetīgās mākslas
jauniešu darbotiesspara atjauno- mūzeja (LLMM) metu konkursa
šanai, īpaši ceļā uz Latvijas simt- žūrija par atbilstošāko piedāvāgadi.” Šī vairākdisciplīnu vasaras jumu topošā mūzeja veidolam
nometne latviešu jauniešiem atzinusi Lielbritanijas architektu
Rietumeiropas centrālajā reģio- biroja Adjaye Associates un viņu
nā sniegs interesantu līdzdarbī- Latvijas partneru AB3D tandē-

mā radīto darbu.
Ar konkursa uzvarētāju notiks
sarunas par līguma nosacījumiem,
un paredzams, ka līdz 2016. gada beigām Latvijas Laikmetīgās
mākslas mūzeja fonds (LLMMF)
parakstīs līgumu ar architektu
biroju, lai 2017. gadā sāktu darbu
pie mūzeja projekta izstrādes un
2018. gadā New Hanza City territorijā uzsāktu mūzeja ēkas būvniecību.
***
Glastonberijas festivālā
Instrumentālā grupa Dagamba
piedalījās Glastonberijas festivālā, kas ieguvis lielu populāritāti.
Jau pagājušajā gadā grupa festivālā kļuva par īstu sensāciju, un
arī šogad tai ir izdevies pārliecināt festivāla apmeklētājus, kā arī
akadēmiskā mūzika var būt moderna un aktuāla.

Grupa Dagamba
Dagamba populāritāte Lielbritanijā aug strauji ‒ grupa aicināta
piedalīties citos festivālos Lielbritanijā, kā arī tās mūzika iekļuvusi
radiostaciju rotācijā. Glastonberijas festivālā Dagamba sniedza
sešus koncertus uz dažādām skatuvēm. Uz vienas no tām – Croissant Neuf – savas populāritātes
sākumposmā uzstājies arī Eds
Šīrans. Dagambas puiši priecājas
par pieredzēto Glastonberijas festivālā un gatavojas Latvijas rudens tūrei Vivaldi Rocks, kuŗā tā
prezentēs arī savu jauno albumu.
Šogad grupa uzstāsies ar septiņiem koncertiem lielākajās Latvijas koncertzālēs.
***
Kori Maska Čechijā sveic
ar stāvovācijām
Babītes novada jauktais koris
Maska 13. Starptautiskā koŗu festivāla Sborove Slavnosti Hradeckrālovē ietvaros aizvadīja koncerttūri Čechijā.
Lai veiksmīgi nestu Latvijas
koŗmūzikas tēlu pasaulē, koris
Maska festivāla koncertprogrammā bija iekļāvis tikai latviešu
komponistu darbus. Ārvalstu
klausītāji varēja iepazīsties ar J. Mediņa, L. Garūtas, P. Butāna, B. Skultes, L. Jēkabsones, Ē. Ešenvalda un
citu komponistu skaņdarbiem.
***
Grāmatnīcā Briselē
vesels plaukts atvēlēts
latviešu literātūrai
“Literātūra ir veids, kā mēs
atklājam, cik bagāti esam,” saka
italietis Antonio Parodi, kuŗš
nesen Briselē atvēris grāmatnīcu.
Te atrodami darbi dažādās Eiropas valodās, un vesels plaukts
atvēlēts arī latviešu literātūrai.
Antonio ļoti cer, ka viņa krājumos ienāks arvien vairāk latviešu grāmatu tulkojumi, lai ar
mūsu rakstniekiem varētu iepazīties arvien vairāk cilvēku.
***

Frankfurtes latvieši piedalās
Parade der Kulturen
25. jūnijā Frankfurtē 10. reizi
notika starpkulturāls sarīkojums
Parade der Kulturen”, ko organizē
jauniešu organizāciju apvienība
Frankfurter Jugendring kooperācijā ar vairāk nekā 100 citām
Frankfurtes sabiedriskajām organizācijām un pilsētas pārvaldes
iestādēm.

Sarīkojums notiek ik pa diviem
gadiem, un tā mērķis ir parādīt
Frankfurti kā atvērtu un multikulturālu pilsētu un tajā dzīvojošo 180 nacionālo grupu kulturālo
daudzveidību. Šogad sarīkojumā
piedalījās vairāk nekā 120 nacionālās grupas ar apmēram 2000
dalībniekiem, arī Frankfurtes
Latviešu biedrība.
***
Latviešu skolai Nīderlandē
dāvinājums no Latvijas
Latvijas vēstniece Nīderlandē
Ilze Rūse un vēstniecības otrais
sekretārs Raitis Adamsons piedalījās Latviešu bērnu skolas Nīderlandē “Diegabiksis” mācību gada
nobeiguma sarīkojumā Tillburgas pilsētā un svinīgi pasniedza
grāmatas un mācību materiālus
no Latviešu valodas aģentūras,
kā arī nodeva Latvijas pārtikas
ražotāju gardumus.
Līgo svētku priekšvakarā tika
reālizēts vokālās pedagoģes Gunitas Kronbergas projekts, kuŗa ietvaros Nīderlandē un Luksemburgā uzstājās bērnu vokālā grupa no Latvijas ”Dzeguzīte”. Apmēram 60 latviešu skolas Nīderlandē “Diegabikša” audzēkņu
piedalījās koncertā, kopā dziedot
iemīļotās bērnu dziesmas.
***
Apsūdzība Gapoņenko
par nacionālā naida izraisīšanu
pret latviešiem, lietuviešiem
un igauņiem
Rīgas tiesas apgabala prokurātūra nolēmusi saukt pie kriminālatbildības nereģistrētā veidojuma Nepilsoņu kongress (NK)
tā saukto priekšsēdi Aleksandru
Gapoņenko saistībā ar nacionālā
naida vai nesaticības izraisīšanu,
izmantojot tīmekli.
Ģenerālprokuratūras preses
sekretāre Kristīne Sutugina aģentūrai LETA, neminot personas
vārdu, pavēstīja, ka saskaņā ar lēmumu par personas saukšanu
pie kriminālatbildības 2015. gada 27. februāŗa vakarā apsūdzētā
persona tiešsaistes sociālajā tīklā
Facebook, izmantojot savu izveidoto profilu, tīši publicējusi rakstveida izteikumus, apzinoties, ka
to saturs ir vērsts uz nacionālā
naida un nesaticības izraisīšanu
pret latviešu, lietuviešu un igauņu
tautības pārstāvjiem. Minētā persona savā profilā ievietoja saiti uz
Krievijas ziņu aģentūras Notum
info mājaslapā publicēto rakstu:
“Baltija ugunī: no neonacistu
lāpu gājieniem līdz liela kaŗa uzsākšanai”.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Gan identitāte, gan cilvēktiesības
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
ES ietvaros te vienā, te otrā dalībvalstī pēdējā laikā aug spriedze starp divām tendencēm: pa
labi no centra polītiķi un publicisti liek uzsvaru uz identitāti, uz
etnisko pašapziņu, uz attiecīgas
pamattautas saknēm un patību,
ko “Brisele” it kā vēloties notušēt,
atšķaidīt, kamēr pa kreisi no centra polītiķi un publicisti liek uzsvaru uz cilvēktiesībām, uz katra
individa cieņu, uz nepieciešamību izbeigt jebkāda veida diskrimināciju, kas vērsta pret sievietēm, pret invalidiem un arī pret
t.s. seksuālajām minoritātēm.
Var saprast abu šo tendenču
paudēju motīvus un satraukumu
gadījumā, ja attiecīgais princips
tiek apdraudēts, taču, manuprāt,
būtu pilnīgi iespējami un vēlami
visas ES ietvaros un katrā no ta-

SALLIJA
BENFELDE
Nesen tika publiskots Latvijas
Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās
pētniecības centra pētījums “Sabiedrības destabilizācijas iespējamība Latvijā: potenciālie
nacionālās drošības apdraudējumi”. No 2015. gada janvāŗa
līdz 2016. gada martam tika
veikts pētījums, lai noteiktu Latvijas sabiedrības uzskatus dažādos jautājumos saistībā ar nacionālo drošību. Pētījums tika veikts
hibrīdkaŗa kontekstā ar mērķi
izzināt, kādas ir iespējas Latvijā
pielietot nemilitārus paņēmienus valstij naidīgu mērķu sasniegšanai. Pētījuma rezultāti
sniedz ieskatu viedokļos par
Latvijas valsti, valstisko piederības sajūtu, plašsaziņas līdzekļu
ietekmi, izpratni par būtiskākajiem draudiem, Krievijas vēstījumu izplatīšanos Latvijā, kā arī
Latvijas aizsardzības sistēmu un
polītiku.
Pētnieki atzīst, ka kopumā šis
pētījums sniedz atbildi uz jautājumu par to, cik liels protesta
potenciāls pastāv Latvijas sabiedrībā, kas varētu tikt izmantots
kā viens no jaunās paaudzes kaŗa darbības paņēmieniem. Tika
konstatēts, ka Latvijā Krievijas
ietekmei visatvērtākie ir cilvēki
ar zemiem ienākumiem un zemu
vai vidēju izglītības līmeni, bezdarbnieki, fiziska darba darītāji,
krievvalodīgie, Latgalē un Rīgā
dzīvojošie, 18–25 gadus veci, kā
arī cilvēki, kas vecāki par 46 gadiem.
Pētījuma rezultāti apstiprina,
ka Latvijas sabiedrība patiešām
ir polarizēta etniskajos un pilsonības jautājumos, kā arī jautājumos, kas skar attiecības starp
valsti un sabiedrību. Tomēr viens
no galvenajiem pētījuma secinājumiem ir tas, ka atšķirības polītiskajos uzskatos nerada pamatu

gad nu 27 dalībvalstīm panākt
gan katras pamattautas identitātes saglabāšanu un kopšanu, gan
pasargāt pieminēto grupu pārstāvjus no diskriminācijas darba
vietā un darba tirgū, no apvainojumiem un vajāšanas. Šai ziņā,
manuprāt, t.s. Stambulas konvencijai nav nekādas vainas, un nekādus “ģimenes pamatus” tā negrauj.
Pēc satricinājuma, ko izraisījis
ar tikko manāmu balsu pārsvaru
izspiestais (jā gan) Brexit, Briseles kabinetos un, teiksim, gaiteņos tiek visā nopietnībā apsvērta
doma par Eiropas Savienības pārvēršanu tādā kā kopvalstī, kur
līdzās jau pastāvošai kopējai valūtai ‒ eiro ‒ tiktu unificēta nodokļu sistēma, ieviests kopīgs kriminālkodekss un pat izveidota

kopīga armija. Šo, manuprāt, pārsteidzīgo, pat avantūristisko plānu izperinājuši Francijas un
Vācijas pārstāvji ES vadošajās
struktūrās, un vissparīgākais šīs
pārgalvīgās reformas virzītājs ir
Vācijas vicekanclers un ārlietu
ministrs, sociāldemokrats FranksValters Šteinmaijers, kuŗš pēdējā
laikā “nez kāpēc” sācis propagandēt mīkstāku kursu attiecībā uz
Putina Krieviju, arī sankciju jomā.
Vācija un Francija ar šo projektu iepazīstinājušas t.s. Višegradas
grupas valstis ‒ Čechiju, Poliju,
Slovakiju un Ungāriju, kas to
vērtē kā pilnīgi bezjēdzīgu.
Tagad, kad Britanija dodas
prom, Vācija un Francija vēlas uzņemties vadošo lomu Eiropas
Savienībā, un rodas nojauta, ka
tām gribētos mazināt NATO lomu

Eiropas drošības nostiprināšanā.
Tā ir aizdomīga, pat bīstama
doma. Kāpēc vajadzīga, ja seko šī
pārsteidzīgā plāna tēzēm, kaut
kāda “Eiropas armija”, ja tai pašā
Briselē atrodas un sekmīgi darbojas NATO stābs, un taisni šis
alianses ietvaros vitāli svarīgs ir
tas, ka atlantiskās sistēmas militārais mugurkauls ir ASV.
Nobeigumā gribētos pakavēties pie Eiropas vēstures apskata
ar klātpieliktām kartēm, kas publicēts laikrakstā Washington Post
un ko sastādījuši Išans Tarūrs un
latvietis Laris Kārklis.
Īpaši izteiksmīgas ir divas no
šīm kartēm: 1812. gada pavasarī
gandrīz visa Eiropa, izņemot Angliju, Zviedriju un Portugali, atradās Francijas imperātora Napoleona tiešā vai pastarpinātā

pakļautībā. Liktenīgs Napoleonam kļuva kaŗagājiens pret Krieviju, ko viņš uzsāka ‒ piemetināšu
no sevis ‒ minētā gada 24. jūnijā,
viņa armijai pārceļoties pār Nemunas upi. Un 1942. gada vasarā
visa Eiropa, izņemot Angliju,
Zviedriju, Šveici, Spāniju un Portugali, atradās rasistiskās Lielvācijas fīrera Adolfa Hitlera pakļautībā. Drīz pēc tam ‒ piemetināšu
no sevis ‒ kļuva skaidrs, ka viņam
liktenīgs bija kaŗagājiens pret
PSRS, ko viņš uzsāka 1941. gada
22. jūnijā, vērmahta divīzijām
pārceļoties pāri Nemunas upei ‒
tāpat kā Napoleona karapulki
1812. gadā.
Vecā labā Eiropa ‒ Reina un
Donava, rātslaukumi un katedrāles...

Valsts drošība: pieņēmumi un fakti
plašām sociālās destabilizācijas
kustībām, ko nosaka Latvijas sabiedrībai raksturīgā polītiskā pasivitāte, kā arī Ukrainas konflikta negatīvais piemērs.
Pētījumā apstiprinājās, ka Latvijas sabiedrība ir sašķelta, un
pastāv divas nozīmīgas sociālās
šķirtnes, kas var apdraudēt valsts
drošību. Pirmā no tām attiecas
uz sabiedrības etnisko struktūru,
kas šajā pētījumā tiek saukta par
horizontālo plaisu. Latvijas etnisko sastāvu veido nedaudz mazāk
par 40% etnisko minoritāšu –
krievi (26,9 %), baltkrievi (3,3%),
ukraiņi (2,2%), poļi (2,%) un
citas tautības (3,4%). Jāpiebilst,
ka pētījumā galvenais rādītājs
bija valoda, kuru lieto, jo daudzi
citu tautību cilvēki ikdienā lieto
nevis savu dzimto, bet krievu valodu.
Pētījumā noskaidrojās, ka četri galvenie draudi Latvijai ir zemas algas un sociālās garantijas,
zema dzimstība, demografija,
veselības aprūpes sistēma un korupcija. Jāteic, ka nav būtiskas
atšķirības tajā, kā šos rādītājus
ir vērtējuši latvieši un krievu
valodā runājošie.
Atsvešinātība starp sabiedrību
un valsti, kas šajā pētījumā tiek
dēvēta par vertikālo plaisu, ir liela. Parlamentam uzticas 17%,
savai valdībai 25%, toties Eiropas
Savienībai – 51% aptaujāto.
Pretiniekam ir vieglāk sasniegt
savus mērķus, ja sabiedrība savu
valsti uzskata par neizdevušos
un ir pārliecināta, ka polītiskajai
elitei nerūp iedzīvotāju intereses
un vajadzības tādā mērā, ka pašreizējā valstiskuma zaudēšana
nesīs labākus dzīves apstākļus.
Piemēram, vairāk nekā 60%
Latgales iedzīvotāju uzskata, ka
valstī ir nepieciešamas radikālas
pārmaiņas, kā arī atzīst nepieciešamību mainīt polītisko eliti. Ne-

skatoties uz etnisko piederību,
vairāk nekā 30% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi aizbraukt no
Latvijas labāku ekonomisko
apstākļu dēļ.
Abas šīs plaisas neapšaubāmi
ir bīstamas Latvijas valstij. Pētījums liecina, ka 12% no visiem
Latvijas iedzīvotājiem jūtas piederīgi Krievijai, bet 21,4% krievvalodīgo uzskata, ka viņu tiesības tiek pārkāptas tādā mērā, ka
Krievijas iejaukšanās būtu nepieciešama un pamatota. Vēl jāpiebilst, ka Krievijas plašsaziņas
līdzekļiem Latvijā uzticas 64%
krievvalodīgo un diemžēl arī
21% latviešu valodā runājošo.
Krievvalodīgie 96% no informācijas iegūst krievu plašsaziņas
līdzekļos. Tajā pašā laikā interesanti ir tas, ka Latgale, kaut arī
tajā ir liels krievvalodīgo iedzīvotāju skaits, nav noskaņota pret
Latviju un latvisko, bet latgaliski
runājošo vidū patriotisms ir
augsts.
Pētījums, protams, parāda dažas lietas, kas patiesībā nav jaunums. Ja, piemēram, uzlabotos
veselības aprūpe un sociālās garantijas, to cilvēku skaits, kas
jūtas piederīgi Latvijai, palielinātos. Tāpat arī ir fakts, ka krievvalodīgie lielāko tiesu “pārtiek”
no Krievijas informācijas un tai
uzticas, tomēr Krievijas informatīvā vide, kas netraucēti saimnieko Latvijā, un okupācijas gadu ideoloģija nemanāmi ietekmē arī tos iedzīvotājus, kuru
dzimtā valoda ir latviešu. Manuprāt, spilgts piemērs ir Latvijā
izplatītais uzskats, ka mēs lielā
mērā esam atkarīgi no Krievijas
ekonomikas. Proti, dažādās aptaujās cilvēki pauž, ka eksports
uz Krieviju Latvijai ir ļoti nozīmīgs. Vai tā ir? Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas datiem, pagājušajā
gadā Latvijas eksports uz Krieviju

bija 8,71 procents no visa valsts
eksporta. Galvenās eksporta preces uz Krieviju 2015. gadā bija
pārtikas rūpniecības produkti
(33,91%; no tiem galvenokārt
alkohols, vīns un zivju konservi);
mašīnas, mechanismi un elektriskās iekārtas (24,33%; no tiem
galvenokārt gaisa kondicionēšanas, rūpnīcu vai laboratoriju
iekārtas); ķīmiskās rūpniecības
un tās saskarnozares produkcija (9,84%; no tiem galvenokārt
medikamenti, kosmētika). Pēc
investīciju apjoma uzņēmumu
pamatkapitālā Krievija ierindojas 5. vietā. TOP 4 – Zviedrija,
Nīderlande, Kipra, Norvēģija.
Ja runājam par valsts drošību,
tad viens no aspektiem, par kuŗu
vēl nav daudz domāts, ir Lielbritanijas ļoti ticamā aiziešana no
Eiropas Savienības (ES). Ja tā notiks, vadošo lomu Eiropā ieņems
Vācija, un, lai cik savādi tas var
likties pirmajā brīdī, Krievija un
Vācija tomēr “pievelkas”, un sagaidāms, ka bez Lielbritanijas
Eiropas attieksme pret Krieviju

kļūs pielaidīgāka. Jau tagad daži
eksperti uzskata, ka šī iemesla
dēļ Latvijai vairāk jāstiprina saikne ar NATO, jo uz ES tik ļoti
vairs nevarēs paļauties. Teorētiski
Latvijas iekšējo stabilitāti varētu
mazināt arī tas, ja daļa to cilvēku,
kuri šobrīd strādā Lielbritanijā,
augošas neiecietības dēļ nolemtu
atgriezties mājās. Konkurence
darba tirgū pieaugs, jo daudziem
tagad ir labas vai labākas valodas
zināšanas, apgūta jauna pieredze
un prasmes, savukārt vietējos
iedzīvotājos tādēļ var pieaugt
neapmierinātība. Sociālantropologs, profesors Roberts Ķīlis teic,
ka tādā gadījumā no ksenofobijas uzliesmojumiem izvairīties
droši vien nevarēs.
Kopumā raugoties uz drošības
jautājumu, jāteic, ka, par spīti iepriekšminētā pētījuma visai skarbajiem skaitļiem, situācija nav
kritiska un ir kontrolējama, ja
vien būs patiesa polītiskā griba
un polītiķi cīņā par savu ietekmi
un amatiem neaizspēlēsies pārāk tālu.
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Māksla pieveic dzīvi
EDUARDS
SILKALNS

Melburnas Latviešu biedrības
sestdienas skolu tās sākuma gados vadīja Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieris, kapteinis Jēkabs
Dzenis. Vai varat uzminēt, kuŗš
sakāmvārds tautas garamantu
apguves stundās skolēnus visvairāk iedvesmoja? Nu, protams,
tas, ka dzīve ir raiba kā dzeņa
vēders. Par raibu var saukt arī
Ņujorkā dzīvojošās gleznotājas
Gerdas Rozes (dzim. 1925. g.)
dzīves gājumu, tomēr Roze savu
“dzīvju” izstāstījumam izvēlējusies metaforu, kas saistīta ar
sīpolu. Sīpola miza ir daudzkārtaina, un jāloba visas kārtas, lai
nonāktu līdz kodolam. Bet, jo
vairāk loba, jo asarainākas kļūst
acis.
Sakrājusies jau prāva rinda
pag. gs. 20. gados dzimušu autoru dzīves stāstu, kam visiem
viena schēma: Latvijā pavadītai
laimīgai bērnībai seko Otrā pasaules kaŗa gadi un bēgļu no-

Gerda Roze, Sīpolu lobot, mūža atmiņas, apgāds “Atēna”, 2015. g., 168 lpp.
metnes, kam savukārt seko grūtību pārvarēšana un izsišanās
cauri kādā tālākas izceļošanas
zemē. Per aspera ad astra, caur
grūtumiem pie zvaigznēm. Šādu
dzīvesstāstu izraisītā intereses
pakāpe lasītājos būs atkarīga gan
no īpatnību un variāciju daudzuma vienādajā schēmā, gan
no stāstījuma veiklības.
Tikai Gerdai Rozei vien īpato
momentu stāstā ir gana daudz.
Viņa nav tīras latviešu cilmes,
vectēvs pa tēva līniju bijis krievs
Aleksandrs Semenovičs Podostrojecs. Ģimenes uzvārds uz Rozi
mainīts Kārļa Ulmaņa laikā.
Gerda studējusi mūziku, meklējusi iespēju pāriet uz medicīnas studijām, beigās ASV izstudējusi socioloģiju, maizes darbā
strādājusi par grāmatvedi un
vēlāk par konsultanti uzņēmumu vadībā. Bēgļu laikā viņa apprecas ar poļu virsnieku Klemensu Dobržanski, bet nevajag
ne desmit grāmatas lappušu,
līdz laulība izirst laikā, kad tiek
gaidīts abu bērns Olafs. Olafu
Gerda audzina viena, piepalīdzot tikai viņas slimību māktajai
mātei, un savu tēvu Olafs pirmo
reizi satiek, kad viņam ir jau
deviņpadsmit gadu.
Olafs kļūst par apbedīšanas
biroja direktoru, un tā ir kā zīme
slimībām, šķiršanās nelaimēm
un nāvei, kam vēl jāseko. Olafa
laulībai ar Korenu ir vēl īsāks
mūžs nekā viņa tēva laulībai ar
Gerdu: pirmais nopietnais strīds
abu starpā notiek jau trīs mēnešus pēc apprecēšanās. Kad
Olafam un Korenai piedzimis

dēls Pēteris, Korenai tikai 24 gadu vecumā tiek diagnosticēts
vēzis, no kā viņa gan atveseļojas.
Olafs turpretim no melanomas
neatveseļojas un nomirst 40
gadu vecs.
Pavisam neuzmācīgā veidā,
kā starp rindiņām, Gerda Roze
vienu otrai it kā pretī nostata
savu nelaimju un traģēdiju piemeklēto privāto dzīvi un savu
ļoti sekmīgo gleznotājas, kollāžistes, grafiķes karjēru. Mākslai
viņa ar lielu nopietnību pievērsusies tikai 40 gadu vecumā,
1965. gadā, pirmos desmit gadus gleznodama reālistiski, bet
tad atradusi savu īsto ceļu kubismā un abstrakcionismā. Gerdas
Rozes ieguldījums mākslā ir cienījams kā kvantitātīvi, tā kvalitātīvi. No 1979. līdz 1980. gadam viņai bijušas septiņas personālizstādes. Tiesa, latviešu sabiedrība savu tautieti kā mākslinieci būs ieraudzījusi krietni
vēlāk, jo 1990. gadā izdotajā
Andersona Latvju Enciklopēdijas 4. sējumā starp deviņiem
Rozēm Gerda nav sameklējama,
toties ļoti atzinīgi vārdi par viņas 2007. un 2010. gada izstādēm Ņujorkā lasāmi nopietnās
mākslas vērtētājas Eleonoras
Šturmas grāmatā 50 gadus
mākslai pa pēdām (2011.).
Ja uz svaru kausiem vienā pusē
noliktu Gerdas Rozes ikdienas
dzīvi, bet otrā pusē – viņas dzīvi
mākslā, nav šaubu par to, kuŗš
kauss būtu smagāks. Māksla noteikti pieveiktu visu pārējo dzīvi. Tomēr ļoti simpātiska ir māksliniecs vairīšanās savas rosmes

JAUNUMI VĪTOLU FONDĀ

Vēl viena stipendija
Vītolu fonda bijušais stipendiāts Jānis Caune no Burtnieku novada
dibina stipendiju 2016./2017. mācību gadam

VITA DIĶE, valdes priekšsēde

Sadarbība ar ziedotājiem spēj
ne tikai dāvāt iespēju talantīgiem
Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību, bet arī ieaudzināt
viņos vēlmi izstudējušiem pašiem
kļūt par devējiem un palīdzēt
tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Par to liecina arī jūnijā dibinātā bijušā Vītolu fonda stipendiāta Jāņa Caunes stipendija.
Pateicoties Valijas Otlans 95
gadu jubilejas stipendijai, viņš savulaik uzsāka studijas Rīgas Techniskās universitātes Medicīnas
inženierijas un fizikas studiju
programmā. Sākot ar 2. kursu,
viņš saņēma Jāņa Arvīda Bungs
un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju. Erasmus programmas ietvaros Jānis studēja
arī Vācijā, bet, atgriezies Latvijā,
atsāka strādāt IT jomā. Viņš veiksmīgi aizstāvēja bakalaura darbu,
arī inženierprojektu un kļuva
par diplomētu inženieri. Iegūtais
diploms un zināšanas ļauj veiksmīgi īstenot iecerētos plānus un
sasniegt izvirzītos mērķus. Pat-

laban Jānis Caune darbojas e-komercijas platformā Scandiweb kā
programmētājs, kā arī aktīvi darbojas Zemessardzē. Sirdī viņš
vienmēr nesis līdzi Vītolu fonda
moto: “Ar izglītību dzīvē sasniegt
tādu līmeni, lai varētu nākotnē
palīdzēt citiem!” Līdz šim viņš ir
ziedojis Draugu stipendijai, un
tagad ir tapusi arī viņa paša
dibinātā stipendija.
Savu vēlmi dibināt šo stipendiju un palīdzēt kādam talantīgam, bet mazturīgam Latvijas
jaunietim iegūt izglītību Jānis
pamato: “Domāju, ka ikviens vēlētos sev apkārt izglītotus cilvēkus – tad kāpēc gan nepalīdzēt
jauniem, talantīgiem cilvēkiem
izglītoties?” Jānis stipendijas veidā
vēlas palīdzēt medicīnā, mehatronikā vai enerģētikas nozarē
studējošiem jauniešiem.

Esam lepni un gandarīti par
mūsu bijušajiem stipendiātiem,
kuŗi atgriežas, lai sniegtu atbalstu
arī citiem. Starp tiem ir arī Andrejs Isajevs, Dāvis Priede un
vairāki bijušie stipendiāti, kuri
katru mēnesi ziedo Draugu
stipendijai.

Gerda Roze

mākslā nodēvēt par kaut kādu
dvēseles terapiju, par kādu kompensāciju visas pārējās dzīves
nelaimēm un pārdzīvojumiem.
Tikpat simpatiska ir viņas vairīšanās savus veikumus mākslā
īpaši izcelt, pašslavināšanai viņas
tekstā nav vietas.
Grāmata sākotnēji sarakstīta
angļu valodā, un to 2012. gadā
izdeva amerikāņu apgāds xlibris
Corporation. Latvisko tulkojumu veikusi Amerikas latviete
Sandra Miļevska, bet to apslīpējusi Baiba Bičole Rumpētere.
Latviskais izdevums daudz greznāks par amerikānisko: tam ir
labāks papīrs, lielāks formāts,
lielāka druka, lielākas un skaidrākas illustrācijas, un tas papildināts ar vairāku Gerdas Rozes
gleznu samazinātām reprodukcijām visā to krāsu bagātībā. Ir
labi, ka grāmata tagad iznākusi
mūsu pašu mēlē un mūsu pašu
zemē. Pat ja Ņujorkā, kur māk-

sliniece mitusi lielāko Amerikas
laiku, viņa necik aktīvu interesi
par turienes latviešu sabiedrisko dzīvi nav izrādījusi, ar Latviju
gan viņu saista sentimentālas
saites. 2008. gadā viņa kopā ar
vedeklu Korenu viesojusies Latvijā, kur trimdas mākslinieku
izstādē bija ietverts viņas darbs
Izeja.
Grāmatas stils liecina par
ņipru, elastīgu, apstākļiem pielāgoties spējīgu personību, ko pat
tuvinieku, slimību un nāves gadījumi tik viegli negāž pie zemes.
Par pozitīvas ievirzes cilvēku
mēdz sacīt, ka ar tādu varētu iet
kopā zirgus zagt vai ka ar tādu
varētu iet kopā alu uzdzert. Kā
zirgu zagšana, tā alus dzeršana
šai reizē būtu pārāk raupjas nodarbes, bet kafijas iedzeršana un
patērzēšana ar Gerdu Rozi kādā
tādā vietā kā Ņujorkas Modernās mākslas mūzejs varētu būt
gana smalka un interesanta.

VIEDOKLIS

Vai Latvijas vēstures
zaimošana?

ILMĀRS KNAĢIS,
politiski represētais

29. jūnijā, ieslēdzis Latvijas sabiedrisko televīziju, gluži apstulbu
izdzirdot, ka pēc Panorāmas raidīs filmas “Ilgais ceļš kāpās” pirmo seriju. Jā gan – katru trešdienas vakaru, seriju pēc serijas, tautas atmiņā atsaucot “brīnišķīgos”
krievu laikus! Rakstu cerībā, ka
daudzi ASV dzīvojošie latvieši šo
filmu ir redzējuši. Īstenībā filma
kā filma, varbūt nemaz nav tik
slikta (lai gan tajā pieļautas rupjas
kļūdas vēsturisku faktu pieminēšanā), bet – visam savs laiks, un
demonstrēt to tagad, 25 gadus pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas?! Spļāviens Latvijas tautas
acīs! Un visu vasaru katru trešdienas vakaru tantuki ar mazbērniem klēpī sēdēs pie TV ekrāna
un skaidros kaut ko mazajiem. Un
mazais jautās vecmammai, kas tie
tādi aizsargi, kas leģionāri un kas
briesmīgie nacionālie partizāni?
Man nav ne laika, ne patikšana
uzskaitīt visus šajā filmā pret Latvijas valsti un tautu vērstos melus.
Tas, ka šī filma pirms vairākiem gadiem tika rādīta Krievijas
TV, ir saprotams. Lai gan arī toreiz

Latvijai vajadzēja reaģēt uz Latvijas vēstures nepatiesu interpretāciju. Bet, vilks ar viņu, kas bijis,
bijis, bet tagad?! Kādā valstī tad
galu galā es dzīvoju? Rādās, ka
nekādi netiekam no tās Padomijas vaļā. Mēs protam tikai lielīties,
ka gan NATO esam uzņemti, gan
ES, cik vareni esam.
Kas tā par sabiedrisko komiteju
jeb komisiju TV, kam tomēr vajadzētu lemt, ko raidīt, ko ne? Vēl
krievu laikos teica – ja gribi kaut ko
“nolaist uz grunti”, iztaisi komisiju.
Un kas vēl sagaidāms? Un viss
demokratijas vārdā un, lai izdabātu krieviem, tāpat kā cara laikos, kā padomju laikos.
Es ļoti gaidīšu gan kultūras, gan
izglītības ministru reakciju, gan
arī vēl augstāku personu reakciju.
Bet varbūt viņi domā, ka šīs filmas demonstrēšana tikai tāda
“sīka vienība”, ka par to nav vērts
runāt? Es personīgi to uzskatu par
noziegumu pret Latvijas valsti un
tautu.
Mums, vecajiem, jau nekas, bet
kā jaunās paaudzes raudzīsies uz
savas tautas vēsturi?
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Jāpieņem drosmīgi lēmumi. Un jāstrādā...
Daugavas Vanagu fonda Lielbritanijā (DVF) valdes locekle un
Rīgas viesnīcas “Radi un Draugi” valdes priekšsēde lze Grickus intervijā Ligitai Kovtunai
Anglijas latviešu, precīzāk
Daugavas Vanagu fonda (DVF)
Lielbritanijā, piemērs savu īpašumu apsaimniekošanā tiešām
ir iedvesmojošs. Viņi negaužas par
paaudžu nomaiņas problēmām
un “trimdas novecošanu”, bet
ņem un dara. Pārliecinošs piemērs tam ir trīs viesnīcu pastāvēšana un attīstība: Radi un
Draugi Rīgā, slavenā 72 Queensborough Terrace Londonā un
Straumēni Vidusanglijā. Nav jau
tā, ka Anglijas tautieši nepazītu
zaudējumus ‒ nule zaudēta romantiskā un vēsturiskā Rovfantas muiža, agrāk arī Almelija un
Mūsmājas. Taču sparīgi vidējās
paaudzes tautieši apņēmības
pilni un turpina minēto uzņēmumu – viesnīcu trio. Par Straumēnu renesansi jau stāstīju iepriekš. “Kaķumuiža” (Cattorphe
Mannor) nostādīta uz kājām ‒ kā
citkārt tas ar kaķiem notiek. Bet
projekta īstenotāji neatdusas uz
lauriem ‒ viņi cītīgi strādā tālāk.
Par to, kas ir viņu darba un panākumu pamatā, DVF jaunievēlētās valdes locekle Ilze Grickus
stāsta šai sarunā. Vien piebildīšu,
ka Ilze ir beigusi savas “maizes
darba” gaitas ‒ viņa strādājusi
atbildīgā biznesa postenī angļu
firmā un savu gūto pieredzi nu
liek lietā latviešu uzņēmumos.
Mūsu saruna notiek tūlīt pēc
kārtējās sēdes Rīgā, viesnīcā
Radi un Draugi. Lai arī viesnīca
strādā veiksmīgi, DVF un viesnīcas valde tur roku uz pulsa.
Ilze. Lai viesnīcas bizness šodienas konkurences apstākļos
neapsīktu, nedrīkst apstāties,
visu laiku jādomā, kā savu viesnīcu un restorānu tajā padarītu pievilcīgu. Rados un Draugos,
lai arī esam brīnišķīgā vietā,
Vecpilsētas sirdī, jau atkal jāveic
istabu atjaunošana. Dizaineri
strādā, drīz tiks apspriests viņu
piedāvātais istabu koncepts, jau
“atsvaidzināta” recepcija, domājot gan par to, kā piesaistīt viesu
skatienu, gan ļaut viņiem justies
gaidītiem. Piebildīšu ‒ saņemam
uzslavas par visiem trim viesnī-

cu biznesa stūŗakmeņiem ‒ novietojumu, personāla darbu un
tīrību. Te uzslava Radu un Draugu direktorei Margaritai Platacei, perfektai un profesionālai
sava amata darītājai! Un, protams, restorāns, ēdināšana. Tiešām, kopš to pārņēmām savās
rokās, lietas ir “gājušas uz augšu”.
Restorāna Niklāvs ēdienkarte
mūsu šefpavāres Sarmītes Neimanes radošās rokās kļūst aizvien pievilcīgāka, telpas iekārtotas ne vien mūsdienīgi un mājīgi, bet domāts arī par to, lai
mākslas darbi, kas rotā telpu sienas, vēstītu par latviešu tradicijām un mākslu. Viesi to novērtē.
Starp citu, pēc statistikas, 600
restorānu vidū mūsu Niklāvs iekļuvis 60. vietā. Tas taču ir ļoti
labs rādītājs!
Šo labo pieredzi ‒ sasaistīt komercdarbību ar latviskumu ‒
vēroju arī DVF jaunajā projektā Straumēnos. Kā tas izdodas?
Labi izdodas. Straumēnu personāls David Jennigs vadībā ir iejuties, proti, sapratis, ka viņiem
savs darbs jāveic īpašā vidē.
Angļu darbinieki sapratuši, ka
vēlamies šeit gan pelnīt, gan uzturēt latviskumu – no it kā “sīkumiem” ‒ paklājā ieaustiem ozollapu rakstiem, latviešu mākslinieku gleznām pie gaiteņu sienām un Latvijas ainavām istabās.
Darba grupa, t. i., mūsu viesnīcas
projekta īstenotāji, sarunās ar
darbiniekiem pratuši iestāstīt,
ka komercija ar latvisko garu ir
savienojama un ka “vēsts par Latviju” Straumēnu nama telpās padara tās jo pievilcīgākas. Nu, piemēram, Latvijas ģerbonis viesu
zālē un sūtņa Kārļa Zariņa portrets/glezna bibliotēkā ‒ neuzkrītoši, bet labi vēstoši. Īpaša vide,
strādājot kopā, lai īstenotu tiklab
komerciālus mērķus, ir piesaistoša viesnīcu biznesā, kur it kā grūti kādu pārsteigt. Attiecībā uz jaunākās paaudzes apkalpojošo personālu ‒ viss ir mūsu pašu rokās:
kā pratīsim paskaidrot, ka šī vēsturiskā vide ir gan interesanta,
gan komerciāli perspektīva.

Ilze Grickus: “Angļu darbinieki sapratuši, ka vēlamies šeit gan pelnīt, gan uzturēt latviskumu – no it
kā „sīkumiem” – paklājā ieaustiem ozollapu rakstiem, latviešu mākslinieku gleznām pie gaiteņu
sienām un Latvijas ainavām istabās. Darba grupa,
t. i., mūsu viesnīcas projekta īstenotāji, sarunās ar
darbiniekiem pratuši iestāstīt, ka komercija ar latvisko garu ir savienojama un ka “vēsts par Latviju”
Straumēnu nama telpās padara tās jo pievilcīgākas. Nu, piemēram, Latvijas ģerbonis viesu zālē un
sūtņa Kārļa Zariņa portrets/glezna bibliotēkā ‒
neuzkrītoši, bet labi vēstoši.”
Daļā tautiešu ir bažas, ka
latvieši tiks izspiesti no Straumēniem...
Zinām, zinām, daudzi bija jāpārliecina, ka Straumēni nav un
nebūs kā viens angļu komercuzņēmums, ka gluži vienkārši ir
jāpelna nauda, ja vēlamies finan-

ciāli atbalstīt latviešu sabiedrību.
Piemēri? Šā gada augustā Straumēnos noritēs viens latviešu sarīkojums pēc cita: 3x3 nometnes
latviešu bērniem, tā arī angliski
runājošajiem latviešu izcelsmes
bērniem un vēl arī igauņiem.
Māris Pūlis ierosinājis savas iz-

glītības programmas, un viņam
ir nozīmīga pieredze. Nule krāšņi
aizritēja Bērzes Strazdu ‒ latviešu
sarīkojumu un labdarības organizācijas rīkotais Jāņu festivāls...
Un vēl to mēģinām savienot ar
augustu ‒ kāzu laiku, kad angļi,
tāpat kā citi pasaulē, vēlas skaisti
un ērti tās svinēt.
DVF nu jau ir unikāla pieredze ‒ trīs viesnīcas! 72 Queensborough Terrace jau nostabilizējusies financiāli un kļuvusi
par latviešu centru Londonā,
kur darbojas gan latviešu skola,
gan deju kopa un koris. Un vēl
krodziņš, kur var ne vien “latviski” paēst, bet arī klausīties
latviešu mūziku. Un uzdziedāt
arī. Kāds ir tavs ieteikums citu
latviešu īpašumu saimniekiem
pasaulē?
Ejam, darām, mūsdienīgi domājam! Drosmi vajag! Pasaule,
kā zināms, mainās, un mums
šīs maiņas ir jāpieņem. Un ne
tikai ‒, ievērojot globālās jeb pasaules maiņas, jāvēro arī reģionālās. Lūk, Straumēnu gadījumā ‒ jāstrādā tā, lai tas atbilstu
šīs konkrētās Vidusanglijas vietas vajadzībām un pieradumiem. Rīgā un Londonā valda
citi nosacījumi un citas iespējas.
Runājot par Straumēniem ‒ šis
nams un citas būves būtu aizgājušas zudībā arī to fiziskā stāvokļa dēļ. Kā šeit, tā pieminētajā
Rovfantā gadiem varēja iztikt,
pateicoties Lielbritanijas valdības pabalstam veciem ļaudīm
aprūpes mājās. Bet valsts likumi
mainījās, kļūstot stingrāki, un
mūsu iespējas tiem netika līdzi.
Tas arī lika pieņemt drosmīgus
lēmumus, ņemt kredītu bankā
un cītīgi strādāt, lai izdotos. Divus gaŗus gadus esam investējuši,
darbojušies, pārvarējuši tostarp
arī negaidītas grūtības, taču neesam zaudējusi dūšu.
Aicinu latviešus visā pasaulē
atbalstīt mūs, savējos, par apmešanās vietu Rīgā, Londonā vai
Vidusanglijā izvēloties mūsu
viesnīcas!
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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. 24)

Daugavas malā
Pār pili redzēja saulē skaisti plīvojam Latvijas karogu. Tas bija
pavisam jauns un spilgti tīrs.
“Kur gan tas būs vakarā?”, uzmācās jautājums. Bija nospiedīgi
smagi un nevarēju nemaz cerēt,
ka mūsu karogs vēl līdz vakaram
tur varētu plīvodams nodrošināt
mūsu sirdis. Tā vien likās, ka drīz
to nomainīs mums pretīgs karogs.
Bija vieglāk uzelpojams, kad
no apšaudes, ejot pa tiltu, nokļuvu aiz uzbrauktuves uz tilta. Tā
bija līdztekus krastam un augstāka par krastu. Tur bija pūlītis
cilvēku. Arī vairāki pusaudži. Vai
viņi bija mūsu bataljona, to nezinu. Viņi bija sevišķi dūšīgi, bet
arī galīgi neapzinājās briesmu.
Viņi ik brīdi bāza galvas pāri aizsargam un skatījās, kas notiek
ienaidnieka pusē. Bet bez visas
skatīšanās bija dzirdama ložu
sīkšana pāri pār mums. Pēkšņi
ieraudzīju, ka drošība, ko mums
deva uzbrauktuve, nebija nekas.
Mēs slēpāmies tikai aiz vienas
kārtas pavisam plānu dēļu.
No šejienes pa vienam sākām
pārbēgt uz tirgus būdām, kas
bija ne pārāk tuvu. Mūs apšaudīja
gan vēl vienīgi no šautenēm. Bet
tad nāca klāt drīz vien arī ložbērāji. Vispirms tie sašķaidīja rūtis logiem augšējos stāvos namiņiem aiz tirgus laukuma un būdām. Un tad gāja aizvien zemāk
un zemāk. Nepagāja ilgi, kad visiem lielajiem namiem visas rūtis
bija izšautas. Tilta galā beidzot es
biju palicis viens pats. Bija stipri
vien jāsaņemas, lai uzsāktu gājienu pāri diezgan platai, klajai
joslai līdz pirmajām tirgus būdām, aiz kuŗām vairs nebūtu par

redzamu mērķi ienaidniekam.
Pārskrienot ap mani lodes jau
skrambāja bruģa akmeņus. Pats
tomēr sveiks un vesels līdz ar tilta kloķiem nokļuvu aiz būdām.
Kloķus negribēju atstāt viegli
atrodamus ienaidniekam, lai gan
apzinājos, ka tā sapieriem tādi
droši vien sadabūnāmi, bet tomēr viņiem būs vairāk kavēkļa,
nekā, kad atstāšu kloķus vienkārši paceļamus un liekamus lietā. Tos noslēpu vienas mājas
drupās pirmā namu rindā.
Palicis atmiņā, ka aiz nedrošās
uzbrauktuves uz tilta atradu arī
virsnieku Stalbi. Bija brīnums, ka
cilvēks, kas pildījis kādu uzdevumu vai vēl pildīja Baloža stābā, bija, tā teikt, pašās priekšējās
kaujas rindās. Bet bija viņš visai
nobijies un to vien teica: “Mēs
esam aizmirsti, pamesti vieni savam liktenim.” Kritiskos brīžos
ar vaimanāšanu noteikti saplacina dūšu, un vien tas rada apjukumu pārējos un galā dod bēdīgus iznākumus. Tā bija vienīgā
reize, kad šo vīru redzēju laukā.
Nokļūstot pirmajā Daugavas
līdztekā ielā aiz lielajiem namiem, sastapu arī brāli Marku un
dažus citus mūsu rotas vīrus. No
Pārdaugavas atskanēja lielgabalu
dunoņa. Viens lielgabala šāviņš
ķēra māju turpat tuvumā. Tas
sprāga, un no augšas gāzās lejā
drupu kaudzes taisni tur, kur pie
ieejas durvīm stāvēja Markus ar
vairākiem skolniekiem. Sacēlās
lieli putekļi, un bija iespaids, ka
viņi visi ir beigti zem drupām.
Tomēr tā nebija. Viņi bija paspējuši atvilkties atpakaļ. Tikai
vienam skolniekam nedaudz
asiņoja vaigs.
No tirgus aizmugures ielām
salasījāmies pie uzbrauktuves uz

vecā dzelzs tilta. Tur bijām droši
aizsargāti no tiešas apšaudes taisnā līnijā, jo uzbrauktuve bija zemes uzbērums. Mūsu pulciņš
tur nebija liels, tikai neliela daļa
no tā skaita, kas dienu iepriekš
izgājām no Latviešu biedrības.
Pārējie bija izgaisuši. Kritis gan
nebija neviens. Sēdējām uz uzbrauktuves nogāzes. Dažs bija
pat atlaidies guļus un snauda.
Cik bija pulkstenis, to nezinu.
Izsalkuši bijām stipri. Beidzamo
reizi bijām ēduši iepriekšējo dienu Café de Paris. No virsniekiem
mūsu vidū bija tikai mans brālis
Markus.
Atstājuši tiltu, redzējām un
dzirdējām arī vienu mūsu artilērijas šāviņu. Tas iedrāzās un
sprāga tornītī, kas bija namam
viņā pusē Daugavai, drusku pa
labi no Lībekas tilta gala. Tātad
mēs nebijām nekādi pamestie.
No kurienes nāca šāviņš, to nezinājām, bet gan kļuva skaidrs, ka
mūsu aizmugurē rīkojas mūsējie. Tas milzīgi stiprināja mūsu
garu.
Izlūkošanā
Omulīgā slapstīšanās aiz uzbrauktuves man drīz beidzās ar
to, ka Markus man lika iet gar
Daugavu uz augšu un noskaidrot, kas tur notiek. Devos ceļā. Nebija nekas, kamēr atrados tiltu
aizsardzībā. Tad tālāk bija neaizsargāts klajums līdz tiltiņam pār
kanālu. Šī tiltiņa margas man
bija drošs aizsargs. Pārskrēju klajumu, cik vien ātri jaudāju. Atpūtai nokritu pie tiltiņa mūra
margām. No otras puses atskanēja šāvieni. Aiz kanāla tālums līdz
sarkanajiem spīķeriem bija liels
gabals bez jebkādas aizsardzības.
Nebija viegli apņemties uzsākt

pārskrējienu līdz spīķeriem.
Skrēju un kritu guļus, tad atkal
centos ātri tikt kājās, skriet un
gāzties guļus. Un tā daudzas reizes. Lodes sīca ap mani. Cik tālu
tās man gāja garām, to es vēl arī
tagad nezinu. Biju laimīgs, ka,
sveiks un ložu neskarts, tiku
pirmā spīķera apsardzībā.
Izdarot pārskrējienus uz spīķeriem, tiku dzirdējis pāris šāvienu
no turienes. Pirmais bija bailes,
vai tikai tur jau nav ienaidnieks.
Bet tur, vienā no spīķeriem, otrā
stāvā, bija divi mūsu kareivji. Bija
viņi pavisam novārguši, pelēkdzeltenīgi sejā. Stāstīja, ka vakar
esot noklīduši no savējiem. Kāda
pulka bija viņi, to vairs neatceros. Man ir visai žēl, ka neizprašņāju, kas šie cilvēki bija un kas
viņus pamudināja palikt ugunslīnijā. Nevaru nekā cita iedomāt,
ka tā būs bijusi vēlēšanās darīt
līdz beidzamajam visu, lai atkal
latviešiem nebūtu jākļūst svešiniekiem par kāju pameslu. Vai
viņi arī domāja par to, kāda gan
nozīme diviem cilvēkiem stāties
pretī stingram karaspēkam: taču
jau nekāda. Šai gadījumā, jādomā, tam tomēr bija liela nozīme.
Viņu raidītie nedaudzie šāvieni
pret ienaidnieku lika tam domāt, ka Daugavas mala nav mūsu
pamesta. Lielu šaudīšanu jau viņi
nevarēja izdarīt: nebija nemaz
mums tik daudz patronu.
Iešana pa spīķeru rajonu tālāk
man bija tīrā izprieca. Varēju iet
droši. Nebiju šāviņu apdraudēts.
Viss bija pilnīgi tukšs, neredzēja
neviena cilvēka. Aiz spīķeriem,
kur Dzirnavu iela izbeidzas pie
Daugavas, ja pareizi atceros, sastapu pirmo kārtīgo kareivju
posteni. Tur bija arī viens virsnieks. Kareivji visi bija kārtīgi

ietērpti un apbruņoti. Arī atkal
vairs neatceros, kāda pulka viņi
bija. Spīķeros sastaptie vīri bija
cita pulka. Uzzināju, ka patruļas
vīru viss pulks vai tā kāda daļa
aizsargā Daugavu līdz Kuzņecova fabrikai, tātad līdz pilsētas
pašai malai. To dzirdot, man novēlās kā smags akmens no krūtīm, elpojās vieglāk un biju tieši
laimīgs, ka neesam vienīgie, kas
sargāja Rīgu.
Savu uzdevumu biju veicis.
Varēju atgriezties ar jo priecīgu
ziņu, ka aizstāvēšanās notiek. Bet
nebija gan vairs gribasspēka, lai
ietu atpakaļ pa to pašu ceļu, lai
lodes atkal sīktu ap mani. Tam
biju par nogurušu. Un nebija arī
vairs nekādas vajadzības to darīt.
Gāju virzienā uz Gogoļa ielu.
Atkal nekur neredzēju neviena
cilvēka. Kaut kur pret sīkumu
tirgu jeb, kā to sauca tautas mutē, “utu tirgu” sastapu pirmo
cilvēku. Cik atceros, tas bija pavisam privātais. Uz dēļu žoga
mieta augšā viņš bija uzlicis lauka tālruņa aparātu. To viņš nupat
te esot izdarījis, tagad viņam esot
sakars ar stābu. Vai es negribot
kaut ko ziņot. Netiku prasījis, ar
kādu stābu, arī netiku uzzinājis,
vai viņš ir no tās pašas daļas,
kuŗas posteni sastapu Daugavmalā. Mana galva bija pilna ar to,
lai ātrāk nokļūtu pie savējiem
ar prieka ziņu, ka mūsējie stāv
stingri sardzē gar Daugavu, un
mēs neesam nemaz pamesti
savam liktenim.
Tālākā ceļā atpakaļ neredzēju
atkal neviena cilvēka, ja neskaita
viena privātā līķi Kārļa ielā, netālu no prefektūras uz Daugavas pusi.
(Turpinājums sekos)

Pa vecajām takām
Hanavas latviešu DP nometne 2016. gada maijā

ARVĪDS LIELKĀJS
Šā gada maijā, būdams Latvijā
un kā bijušais Hanavas latviešu
nometnes iemītnieks, pievienojos Austrālijas tautiešiem Leonam un Irēnai Zagorskiem, kuŗi
pēc tēva Aleksandra Zagorska urnas apbedīšanas dzimtenē devās
uz vietu, kur viņu tēvs, un arī
mans kaŗa un klasesbiedrs Aleksandrs bija dzīvojis un gājis skolā.
Lidojām no Rīgas uz Frankfurti, tālāk tieši no lidlauka ar vilcienu devāmies uz Hanavu (apm.
30 km). Man par izbrīnu, no
Frankfurtes lidlauka tikai aiz
Ašafenburgas vilciens iznāk no
pazemes. Brauciena ilgums līdz
Hanavai 45 minūtes. Hanavā apmetāmies Arcadia viesnīcā KurtBlaum-Platz, kas ir faktiski pilsētas centrā. Viesnīca, kuŗa 2008.
gadā saucās Mercur, ir pārbūvēta.
Ejot no viesnīcas bijušās nometnes virzienā, nonācām Nurnberger ielā, kuŗas malā ir piemineklis brāļiem Grimmiem un aizmugurē redzams vecais pilsētas
valdes nams. Tad Freiheits Platz

(jauns veidojums), cauri Congress
parkam ar mazo strūklaku, kuŗa
aizvien darbojas, un tad esam
Eugene – Kaiser ielā, kuŗa mūs
noved pie 2005. gadā pārbūvētā
un paplašinātā tiltiņa pāri Kinzing upītei, un šeit esam sasnieguši Lamboy ielas sākumu un Hanau-Nord dzelzceļa pārbrauktuvi. Tagad vairs nav jāgaida, kad
pacelsies dzelzceļa barjēra ceļa
turpināšanai, jo iela ir pabūvēta
zem dzelzceļa. Ielas turpinājumā
gar abām malām ir turku veikaliņi un ātro ēdnīcu vietas. Statistikā atzīmēts, ka tagad Hanavā
ir 20% turku. Šķērsojam FredEngels un Karl Marx ielas un tad
ielas kreisajā pusē redzama kādreizējā lietuviešu nometne, kuŗa
ir daļēji nojaukta vai pārbūvēta
par dzīvokļu mājām, tur redzami arī bērnu spēļu laukumi. Un
mazliet tālāk nonākam pie Chemnitzer ielas. Man pazīstama apkārtne, jo tur vēl stāv kādreizējā
Centrālbiroja ēka ar nometnes
klubiņu pagrabā. Pašlaik ēka iz-

skatās atstāta, bet 2008. gadā tur
bija policijas iecirknis. No šo ielu
krustojuma varu austrāliešiem
parādīt pirmās latviešu nometnes ēkas. Tieši pretim Centrālbirojam pretējā ielas pusē ir Nr. 5
un pa labi – Nr. 1 ēka. (Lietoju
nometnes laika ēku apzīmējuma
numurus.) Ieeja bijušajā nometnē
bloķēta ar būvniecības žogu, bet
paejam tam gaŗām un pāri nometnes laukumam labi uzpostas
stāv Nr. 4, lietuviešu skolas ēka,
kā arī Nr. 8, latviešu skolas māja,
tāpat nr. 3 ēka, kuŗa nometnes
laikā bija daļēji sagrauta. Ir svētdienas pēcpusdiena, laukumā nav
strādnieku, izlienam cauri vienai
ejai un esam uz šaurās Ruhr ielas,
kas tagad ir paplašināta. Tā mūs
noved pie bijušās cietuma ēkas,
pie mūsu interešu tiešā apskates
objekta. Pie cietuma ēkas pārbūves darbi rit pilnā gaitā, ēkai apkārt stalažas, mazie celles lodziņi
tiek nomainīti, un ēku ir sākuši
krāsot. Iekļūstam arī cietuma pagalmā. Varu parādīt austrālie-

šiem pagraba lodziņu, pa kuŗu
ieplūda gaisma, kad kopā ar tēvu
tur dzīvojam. Mūsu nometnes
apskate beidzas pie ēkām Nr. 2
un Nr. 7. Visas šīs pieminētās
ēkas ir labi uzpostas no ārienes.
Darbi vēl rit pie pieminētās cietuma ēkas un Nr. 6 mājas, kuŗas
iekšiene ir pilnīgi izplēsta, palikušas tikai sienas. Arī otrā dienā
pilsētas informācijas birojā neuzzināju, vai tās ēkas ir domātas
dzīvokļiem vai birojiem. Gribu
piebilst, ka bijušā latviešu sētas
pagalmā norit ceļa izbūve, kas
mums traucēja tieši piekļūt pie
ēkām. Pie reizes gribu pieminēt,
ka nometnes laikā Lamboy ielas
otrā pusē bija mežs, kas jau 1953.
gadā nocirsts un apbūvēts ar
dzīvokļu mājām, tagad arī tās ir
pazudušas, un to vietā ir redzamas darbnīcu ēkas. Kādreiz
sauktā Krievu sēta ir pilnīgi nojaukta un apbūvēta ar jaunām
dzīvokļu ēkām. Kopsavilkumā:
latviešu DP sēta pamatā stāv
tāda, kādu to atstājām 1949. vai

1950. gadā. Pārdzīvojusi amerikāņu armijas okupāciju un atstāta
novārtā no 2011. gada.
1952. un 1953. gadā kā amerikāņu kareivis biju stacionēts
Pioneere kazarmās, kas atrodas
Ashaffenburg ceļa malā, bet to
vietu mums nebija iespējams apskatīt. Ar taksametru pabraucām
tai garām, vieta ir iežogota ar
sētu un aizaugusi, bet pa gabalu
redzēju ēku, kur pavadīju savu
dienesta laiku.
Vēl īss izbrauciens uz Kesselstadt. Apskatām Schloss Philippsruhe dārzu un tās apkārtni, bet
kino ēkas tur vairs nav. Philippsruhe alejas malā vēl stāv luterāņu baznīca, kas kalpoja nometnes latviešiem svētku un iesvētību rīkošanai. Tur notika arī
manas iesvētības 1946. gada 5.
decembrī.
Hanavas apskate beigusies, un
ir laiks doties uz staciju un atpakaļ uz Frankfurtes lidlauku, lai
turpinātu mājupceļu.
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ASTRĪDA
JANSONE
Manā trimdas bērnu pēcnācēju sarakstā vārdu sarodas arvien
vairāk, man zināmo skaits ir jau
sasniedzis 38, un es ceru, ka saraksts arvien vēl pagarināsies.
Šoreiz stāsts par Jāni Andersonu no Zviedrijas, trimdas bērnu
Aivara Andersona un Sarmītes
Kerlas-Andersones dēlu. Tēvs
Aivars Latviju atstāja 15 gadu
vecumā, mammai Sarmītei bija
tikai četri gadiņi.
Viņi nonāca Zviedrijā, Stokholmā, un tur latviešu sabiedrībā satikās, apprecējās un savā
ģimenē izaudzināja divus bērnus. Viens no viņiem – Jānis
Andersons tagad dzīvo Latvijā.
Jānis dzimis 1963. gada beigās
un, kā pats smejas, dzimis kurpju kastītē, jo vectēvs kopā ar viņa
mammu pirmo kurpju veikalu
Stokholmā atvēruši 1964. gada
martā. Pirmajam veikalam otrs
sekoja jau 70. gadu sākumā, un,
kad vectēvs aizgāja pensijā, uzņēmumu pārņēma Jāņa mamma. Jānis ir izgājis gan latviešu
svētdienas skolas, gan zviedru
skolas, vienu gadu dienējis zviedru obligātajā kaŗadienestā – virsnieku skolā un 17 gadu vecumā
dabūjis pilota licenci. Kādu laiku bijis pats jaunākais pilots visā
Zviedrijā. Tūlīt pēc skolām Jānis
ir strādājis Zviedrijas Valsts ieņēmumu dienestā, bet nedaudz
vēlāk mamma Sarmīte viņu iesaistīja ģimenes uzņēmumā, un
tālāk Jānis pastāsta pats:
“Kad Latvija sāka kļūt neatkarīga – 1990. gadā, Sarmīte bija
Latvijā izveidojusi kontaktus,
un mēs sākām sūtīt apavus uz
Latviju pārdošanai. 1992. gadā
nodibinājām uzņēmumu “Euroskor Latvija”. Tā gada martā atvērām pirmo veikalu Tērbatas
ielā, pēc tam pakāpeniski atvērām veikalus pa visu Latviju.
Tagad mums ir aptuveni 30 veikalu. Jāpiezīmē, ka sākumā mēs vēl
nedzīvojām Latvijā, bet jau bijām
izlēmuši, ka mūsu uzņēmumos
būs trīs līmeņi – īpašnieki, menedžments un darbinieki. Mums
vienmēr ir bijis izpilddirektors,
bet es esmu tikai īpašnieks. (Te
man uznāk tāds mazs smiekliņš, kad Jānis Andersons pasaka, ka ir TIKAI īpašnieks. Un es,
jau skaļi smejoties, saku, ka tādā
gadījumā viņam jāpārņem mūsu valsts Ieņēmumu dienests jeb
VID, jo tiem pašlaik problēmu
ir vairāk nekā diezgan. – A. J.)
Sākumā, lai pārskatītu veikalu
darbību, Jānis lidojis uz Rīgu
ļoti bieži, un tikai 2006. gadā pārcēlās uz šejieni ar visu ģimeni.
Te jāpiezīmē, ka lidojis Jānis
pats savā lidmašīnā, jo pilots ir
vēl arvien, un ar savu lidmašīnu visur var nokļūt ātrāk. Par
sava darba augļiem Jānis jau
paspējis ar stipendijām Vītolu
fondā izskolot daudzus studentus un ļoti aktīvi darbojas arī
labdarības organizācijā Rotari
klubi. Šajā organizācijā nākamajā
gadā viņam jāuzņemas 20 klubu vadība Latvijā un 48 klubu
Zviedrijas dienvidos. Tad viņš
kļūs par “distrikta gubernātoru”.
Tāds būs viņa tituls. Savus daudzos studentus un četrus savas
mammas stipendiātus viņš
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Jānis Andersons

pirms Ziemsvētkiem vienmēr
aizved uz labu restorānu un katram nopērk pa dāvanai, jo stipendiāti ir centīgi jaunieši no
mazturīgām ģimenēm, un ar
dāvanām ne svētkos, ne dzimšanas dienās lutināti nav.
Kad Jānim jautāju, kā tas nāk,
ka viņš Latvijā ir iesācis tik lielu
palīdzības darbu, viņš atbild:
“Teikšu tā vulgāri: Nauda ir kā
mēsli, kas vienā kaudzē nedod
nekāda labuma, bet, kad tos izkaisa pār zemi, lielā platībā plānā kārtiņā un kad tiem uzlīst
svaigs pavasaŗa lietus, tad tie zemi padara ļoti auglīgu. Tikai tad
tiem ir kāda vērtība. To pašu var
teikt par labklājību – ja tā ir
pārāk koncentrēta spožās mašīnās, dārgos kažokos, nenormāli
dārgās mājās, jachtās vai milzīgi
dārgās lidmašīnās, tad tas ir samērā neapetītelīgi, jo tie mēsli
nav devuši nekāda labuma. Bet
ja tiek izplatīti lielā platībā, tas
ir ļoti, ļoti labi. Tad tas veicina
izaugsmi.”
1991. gadā Jāņa ģimenē piedzima meita Anna, kuŗa tagad ir
jau izstudējusi, un 1995. gadā –
dēls Jānis, juniors, kuŗš pašlaik
studē Mančesterā. Anna pēc studijām Austrālijā vēl strādā tur,
bet junioram šai vasarai Latvijā
jau sarunāti divi darbi. Runājot
par labdarību, Jānis stingri
uzskata, ka savā labklājībā jādalās ar citiem. Vēl viņš paskaidro,
ka vārds “Rotari” nozīmējot
“kalpot pašaizliedzīgi”. Viņš šos
vārdus uztveŗ ļoti nopietni, un
to viņš ar savu darbību Latvijā
ir patiešām pierādījis.
Nākamajā dienā tiekos ar citu
trimdas bērnabērnu, un viņu
gribētos nosaukt par īstu pasaules pilsoni, jo viņš ir dzimis
un līdz 10 gadu vecumam dzīvojis Austrālijā, savu laiku padzīvojis Anglijā, savu laiku Amerikā un tagad uz palikšanu ir
pārcēlies un vairākus gadus jau
dzīvo Latvijā. Tas ir Andris K.
Bērziņš. (Lai viņu nesajauktu ar
kādu no daudziem citiem Andriem Bērziņiem Latvijā, tostarp
ar bijušo prezidentu, viņš vienmēr lieto šo iniciāli K.)
Atstājot Latviju, Andŗa vecāki

bija ne tikai trimdas bērni, bet
īsti bēbīši, jo tēvs Guntis dzimis
1939. gadā, bet mamma Laima
tikai 1942. gadā. Tādēļ Andri
K. Bērziņu varētu pat saukt par
trimdas bēbīšu bērnu.
Par sevi viņš stāsta: “Manu
vecāku ģimenes kaŗa beigās izbrauca uz Vāciju un pēc bēgļu
nometnēs pavadītā laika aizbrauca uz Austrāliju. Manas
mammas tēvs Ēriks Biezaitis
bija Latvijas armijas virsnieks,
bet mammas mamma bija sko-

esmu dzimis 1971. gadā Sidnejā.
(Andrim ir arī trīs brāļi, no
kuŗiem vēl divi dzīvo Latvijā,
bet par viņiem rakstīšu citreiz. –
A.J.) Mans tēvs ir satelītkomunikāciju inženieris, un, kad man
bija 10 gadu, mēs pārcēlāmies uz
Angliju, jo viņš dabūja darbu
kādā starptautiskā organizācijā,
kas nodarbojās ar satelītkomunikāciju jautājumiem. Tā man
vidusskola bija jāpabeidz Anglijā, un 1993. gadā ieguvu bakalaura gradu biznesa vadībā Londonas Universitātē. Tad nolēmu
atbraukt uz Latviju pastrādāt.
Toreiz strādāju firmā “Coopers &
Lybrand”, to vadīja Nils Melngailis, viņš bija mans šefs. Nostrādāju trīs gadus privātizācijas
jomā. Nākamos desmit gadus es
pavadīju Amerikā, izskolojos
Stenforda Universitātē, apprecējos ar Ingrīdu Kariņu. Mūsu
ģimenē piedzima trīs pirmie
bērni.
Nu jau vairāk nekā sešus gadus ģimene ir nodzīvojusi Latvijā, un jaunākā meitiņa ir dzimusi Latvijā. Ingrīda, tāpat kā
Andris, ir trimdas bērnu atvase.
Sākumā ģimene dzīvoja Tērbatas ielā – dzīvoklī, kas piederēja
Ingrīdas tēvam, tagad pašiem ir
māja Ķīpsalā, un Andris K. ir
iesaistījies daudz un dažādos
projektos, kam sakars ar innovācijām un jaunu uzņēmumu veidošanu. Vajag tikai uzklikšķināt
GOOGLE, un atveŗas lapa pēc
lapas ar informāciju par šo ap-

presē Latvijas veiksmes stāstus,
kas vēsta par mūsu cilvēkiem,
kuŗi rada fascinējošus rezultātus
projektiem, kas ir svarīgi mūsu
nacionālai attīstībai.”
Kas tieši pašlaik ir viņa darbs?
Andris: “Tas ir grūti atbildams
jautājums, jo tieši šobrīd mans
darbs ir vesela virkne ar projektiem, darbiem vai atbildībām,
ko esmu uzņēmies, bet tas nav
“pilna laika” darbs. Esmu bijis
konsultants atsevišķiem technoloģiju uzņēmumiem, palīdzot
viņiem dažādos jautājumos.
Kādu laiku strādāju ar vienu
Somijas uzņēmumu, palīdzēju
viņiem nodibināt attiecības ar
partneŗiem Amerikā. Ir firmas,
kurās esmu vai nu ieguldījis naudu, vai arī tādas, kas mani piesaistījušas par padomnieku, lai
palīdzētu uzņēmumu attīstīt.
TechHub Rīga ir mans hobijs, tā
ir bezpeļņas organizācija – nodibinājums, kuŗa mērķis ir veicināt šo start up uzņēmumu attīstību. Agrāk es biju tās valdes
priekšsēdis, tagad esmu valdes
loceklis un diezgan daudz laika
veltu šai organizācijai un palīdzu tai attīstīties. Šobrīd ir tāds
posms, kad man ir daudz dažādu mazu darbiņu, kas Latvijas
ekonomikai ir diezgan nozīmīgi. Praktiski tas notiek tā, – jauniem uzņēmumiem, kas mēģina
attīstīt kādu innovāciju vai technoloģiju, es palīdzu ar padomiem, kā iegūt financējumu,
kuŗā tirgū iet, kādu produktu

dāvināto un talantīgo trimdinieku mazbērnu. Ievērības cienīgs man liekas angļu valodā atrastais ieraksts, kas ziņo par
Andŗa 15. aprīlī saņemto apbalvojumu “Cilvēka izaugsmei, ” ko
piešķīrusi Amerikas Tirdzniecības palāta. Tur teikts, ka technoloģiju Start-up Centra TechHub Riga dibinātājam Andrim
K. Bērziņam, pasniedzot šo apbalvojumu, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis teicis
šādus vārdus:
“Man ir ārkārtīgi liels prieks
arvien biežāk redzēt pasaules

attīstīt, kā to nosaukt, kādu cenu
polītiku ieviest. Es mēģinu palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus
un arī palīdzēt ar kontaktiem, biznesa partneriem vai investoriem”.
Andris ir pārliecināts, ka Latvijā jauniem cilvēkiem ir labas
iespējas, te ir gaiši cilvēki, kas
grib strādāt, it sevišķi technoloģiju jomā. Ir iespējams izveidot
uzņēmumu, kas pārdod savu
produktu globālā tirgū tieši no
Latvijas. Pēdējos desmit gados
technoloģijas ir mainījušās tā,
ka tas ir daudz vieglāk iespējams.
Vajag tikai gribēt.

Andris K. Bērziņš

lotāja, beigusi Rēzeknes Skolotāju institūtu. Tēva puses vecvecāki bija Arvīds un Lūcija
Bērziņi. Šis vectēvs bija tautsaimnieks-ekonomists, bet Lūcija –
angļu valodas skolotāja. Zinu,
ka viņa ir sarakstījusi arī latviešu valodas gramatikas grāmatu, kā arī vēl vismaz divas
grāmatas – “Zem Dienvidu krusta” un ... Mammas ģimene dzīvoja Adelaidē, tēva ģimene Sidnejā. Viņi bija tikušies kādā no
Austrālijas latviešu lielajiem
sarīkojumiem Sidnejā, tur iepazinušies un vēlāk apprecējās. Es
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Atbalstīsim Sibirijas bērnu
Jūlijs Reiniks ar sievu Annu
Reiniku Latvijas pirmās brīvvalsts laikā saimniekoja Rundānu
pagastā, Ludzas apriņķī 12 ha lielā saimniecībā, kopa lopus, nodarbojās ar bitēm. Ģimenē auga
četri bērni. Vecaistēvs Jūlijs darbojās aizsargos un nebija ne vācu,
ne Padomju armijā. Viņš kļuva
par partizānu, dzīvoja Rundānu
mežā, un vecāmāte nesa viņam
un citiem mežabrāļiem pārtiku.
1947. gadā PSRS paziņoja, ka
tie, kas padosies brīvprātīgi, tiks
reabilitēti. Vecaistēvs negribēja
karot un bēguļot, viņš noticēja solījumiem. Divas nedēļas viņš nodzīvoja mājās pie ģimenes un tad
viņu apcietināja un notiesāja uz
25 gadiem darba nometnē Ziemeļos. Ģimene tika iekļauta valsts
nodevēju sarakstā, un 1949. gada
25. martā no rīta atbrauca vīri, lika
iejūgt pašu zirgu kamanās un
braukt uz pagasta centru. Vecāmāte nebija paspējusi izcept maizi, tāpēc vecāko meitu Valentīnu
aizsūtīja pie kaimiņiem pēc tās.
Ģimene domāja, ka viņiem pagasta centrā izteiks rājienu par
pretvalstisku darbību un palaidīs
mājās. Neviens neko neminēja
par izsūtīšanu un Sibiriju. Vecāmāte vēl pabaroja cūkas... Viņiem
līdzi bija tikai ziemas drēbes un
pusdienu tiesa. Vairākas ģimenes
sapulcināja kopā pagasta centrā
un ar vilcienu aizveda līdz Tuganskas rajonam. Tuganskā visus
izsēdināja, un vietējie ar vēršiem
Reiniku ģimeni aizveda uz Gorkovkas sādžu. Pirmajā vakarā četras ģimenes tika izmitinātas vienā mazā istabiņā. Nākamajā dienā
ģimenes sadalīja pa mājām. Izsūtītie nedrīkstēja staigāt no ciema uz
ciemu. Uz ceļa bija postenis, kas
kontrolēja. Vietējie ļoti palīdzēja,
pabaroja. Izsūtītajiem bija jāstrādā
kolhozā. Valentīnai bija 16 gadu,

un arī viņai bija jāstrādā. Meiteni norīkoja darbā pie kombaina, vēlāk graudu
kaltē. Tā kā viņa bija
no Latgales un tur visi
mācēja krievu valodu,
Valentīna drīz vien
kļuva par brigadieri,
jo varēja pārtulkot izsūtītajiem pavēles. Viņa strādāja ar dokumentiem, brauca līdzi
nodot graudus. 1953.
gadā pēc Staļina nāves izsūtītie varēja doties uz Turuntajevu, tur arī 1957. gadā Valentīna iepazinās ar savu nākamo
vīru Jāzepu Stjadju, kuŗš kopā ar
ģimeni bija izsūtīts no Ludzas
apriņķa kaimiņu pagasta Mežmatvejiem. Jāzeps bija traktorists
vietējā MTS (Mašīnu un traktoru
stacijā). Viņi sāka dzīvot kopā.
Ivans piedzima 1959. gada 1.
janvārī Turuntajevā. Vietējā kolchoza kantorī puiku atteicās reģistrēt vārdā Jānis, un tā viņš atgriezās Latvijā kā Ivans Stjadja.
Kad puikam apritēja divi gadiņi,
ģimene atgriezās. Tikai 1991. gadā
Ivanam bija iespējams saņemt pasi ar vārdu Jānis. Valentīnas vecāki
pēc Staļina nāves arī atgriezās Latvijā, pārvācās uz dzīvi Dobeles
rajonā pie Annas māsas ģimenes.
Vecaistēvs nomira, kad Jānis mācījās 4. klasē. Viņš pats atceras, ka
bijis ļoti noslēgts, nerunīgs. Vienmēr, kad nācis mājās, vispirms
paskatījies pa istabas logu, vai
iekšā nav sveši cilvēki. Lēģerī piedzīvotais, bailes, ka tas varētu atkārtoties, bija padarījušas viņu
slimīgi piesardzīgu.
Šis stāsts ir līdzīgs ar tūkstošiem
citu deportēto cilvēku stāstiem.
Tomēr Jāni Stjadju pazīstu daudzus gadus, kopš viņš piepulcējās
Sibirijas bērniem ar domu pie-
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Līmeniski. 1. Lāsumains. 5.
Veidot, taisīt. 9. Pilsēta Brazīlijā.
10. Fizikālas mijiedarbības veids,
kas notur atomus molekulā. 11.
Mūzikas pieraksta zīme. 12. Atļaut
skriet, sūtīt. 13. 100 santimu. 16.
Gaŗš, spalgs skaņas signāls. 17.
Mikroorganisms. 20. Izglābt. 21.
Nekustīgs, sastindzis. 24. Balts

Amerikā čekus sūtīt – A.Jerumanim, 1600 El. Rito Ave, Glendale, CA 91208, USA,
Tālr.: 818-247-8390

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījusi DAIGA KALNS (ASV)

1

vienoties mūsu ekspedīcijai uz
Sibiriju un nokļūt savā dzimtajā
sādžā Turuntajevā un apciemot
mātes māsu Kemerovā.
Drīz vien, tūlīt jūlijā, mēs dodamies uz Tomskas apgabalu.
Jānis bija iemaksājis avansu 250
eiro par braucienu, bet dažu
mēnešu laikā kļuvis par arodinvalīdu. (Viņš strādā ar koka
atjaunošanas darbiem, un ķimikālijas sabojājušas veselību.)
Šobrīd ģimene dzīvo no Jāņa
mātes pensijas. Esam saņēmuši
Jāņa braucienam ziedojumu no
represēto apvienības – 500 eiro,
bet 300 eiro vēl pietrūkst. Varbūt
kāds latvietis tālumā var un vēlas palīdzēt Ivanam-Jānim nokļūt savā dzimtajā sādžā.
Dzintra Geka
Ja esat nolēmuši ziedot, naudu,
lūdzu, ieskaitiet:
Nodibinājums “Fonds Sibīrijas
bērni”, reģ. Nr 40008057169.
Graudu iela 41A, Rīga, LV- 1058
A/S SEB Banka, Konts:
LV47UNLA0002058469357
Tālr.: +(371) 26598498,
sibirijasberni@gmail.com
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mācītāja amattērps. 26. Nenovēlīgs, knauzerīgs. 27. Alkatīgs, kārīgs. 30. Latviešu metallmākslinieks (1908-1990). 31. Barža, preču pārvadāšanas laiva. 32. Graudzāļu dzimtas augs. 33. Laba, augstvērtīga.
Stateniski. 1. Šacha figūra. 2.
Mechanisms dzinēju iedarbinā-

šanai. 3. Svinīga rakstura dzejoļi.
4. Trokšņi. 5. Drupināt. 6. Atrast,
dot patvērumu. 7. Lētticīga, aprobežota. 8. Dziņa, ievirze. 14.
Ķīlis, priekšgals. 15. Katoļu vīriešu
klosteŗa priekšnieks. 18. Valsts Afrikā. 19. Apdzīvota vieta Alūksnes
novadā. 20. Pamatiedzīvotājs kādā Baltijas valstī. 22. Valdemārpils
agrākais nosaukums. 23. Apsvilt,
apgruzdēt. 25. Sievietes tēls Raiņa
lugā “Pūt, vējiņi!”. 28. Personas
apliecinājuma dokuments. 29.
Augstākie kalni Eiropā.
Krustvārdu mīklas
(BL Nr. 24) atrisinājums
Līmeniski. 7. Paskvila. 8. Poligons. 10. Klons. 11. Velsa. 12. Prospekti. 16. Pirita. 19. Tīrumi. 20.
Kasijas. 21. Parki. 22. Liesa. 23.
Gots. 24. Urga. 25. Paļāt. 27. Indra.
29. Kaimans. 31. Etīdes. 32. Valsis.
36. Trafarets. 40. Aktis. 41. Urāns.
42. Skanstis. 43. Garciems.
Stateniski. 1. Esene. 2. Vikārs.
3. Zaurs. 4. Opole. 5. Flauta. 6. Toles. 7. Polemika. 9. Sistēmas. 13.
Pāži. 14. Steigties. 15. Mīklainas.
17. Laiskas. 18. Saturns. 26. Aptiekas. 28. Reibonis. 30. Mesa. 33.
Trakts. 34. Atvars. 35. Sijas. 37.
Farss. 38. Rings. 39. Irbes.

2016. gada 9. jūlijs – 15. jūlijs

ZIŅAS ĪSUMĀ
Latvijā ieradušies ASV 3. kājnieku divīzijas kaŗavīri (200) no
Džordžijas štata, lai piedalītos militārajās mācībās “Atlantic Resolve”,
liecina Aizsardzības ministrijas informācija. Viņi uzturēsies līdz
septembra vidum. Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas un agresijas Ukrainas austrumos ASV sāka „Atlantic Resolve”. Tā apliecinot
ASV ieguldījumu NATO dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot
mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā.
Garkalnes dzelzceļa stacijā 29. jūnijā no Klaipēdas ieradās
ešelons ar ASV militāro techniku – tankiem “Abrams” (9), bruņumašīnām “Bradley” (5), militārām apvidus automašīnām HMMWV
un kravas automašīnām, kā arī cita veida aprīkojumu, kas tika
nogādāti NBS Ādažu bazē.
NBS Gaisa spēku aviācijas bazē Lielvārdē jūlija sākumā tiks izvietots no Šēnvaldes Vācijā atgādātais mobilais Gaisa kontroles un
ziņošanas centrs, informē NATO spēku integrācijas vienībā. Tādējādi tiks sniegts ieguldījums NATO spēku klātbūtnes stiprināšanā
austrumos.
Cēsīs notika Cēsu kauju (1919. g. 6. – 23. jūnijs) atcere. Tās bija
vienas no izšķirošajām Latvijas un Igaunijas brīvības cīņām, kad tika
padzīts landesvērs. Piedalījās NBS karavīri, jaunsargi, sabiedrības
pārstāvji, un uzrunu teica novada domes priekšsēdis Jānis Rozenbergs. Pie NBS Instruktoru skolas tika atklāta informatīvā plāksne,
nolikti ziedi par godu kritušajiem kaŗavīriem Lejas kapos un pie
Cēsu pulka skolnieku rotas pieminekļa. Uzņēmēja Renāra Sproģa
vadībā jau otro reizi notika Cēsu kauju rekonstrukcija.
Rēzeknes Zaļajā sinagogā apskatāmas divas jaunas izstādes.
Ungāru foto reportieres Bernadetas Alpernas “Akmeņu otrā dzīve”
veidota ar Ungārijas vēstniecības atbalstu. Tur redzamas Polijas,
Ungārijas, Čehijas, Slovakijas un citu valstu sinagogas, kuras tagad
veic citas funkcijas. Savukārt izstādē “Koka pārvērtības” L. Rancānes
Makašānu amatu vidusskolas audzēkņi radījuši lietišķos koka
izstrādājumus un skatāmas arī koktēlnieka A. Rancāna figurālās
skulptūras.
Ķekavas novada Baložos cels piebūvi bērnudārzam “Avotiņš”,
lai gada beigās nodrošinātu papildu vietas gandrīz 100 bērniem.
Moduļu tipa ēkas piebūvē, kur tiks ieguldīti 772 000 eiro, varēs izvietot četras bērnu grupiņas.
Agrofirmas “Tērvete” alus darītavai – 45 gadi. Līdztekus graudkopībai un lopkopībai nolēma veidot palīgnozari 1971. gadā, uzceļot alus brūvēšanas cehu. Līdz šodienai tiek izmantotas pašu audzētās izejvielas. Tērvetes alum kā vienīgajam valstī piešķirta preču
zīme “Kvalitatīvs produkts. Latvija”/”Zaļā karotīte”. Jebkuram interesentam ir iespēja doties ekskursijā uz Tērvetes alus darītavu.
Latvijā tiek dibināti Lauku eksporta klubi. Lai atbalstītu reģionu
uzņēmējus savas produkcijas eksportā, “Latvijas Lauku forums”
(LLF) un Lauku Konsultāciju centrs ar SIA “ITSM Delivery” pasniedzēja Deivida Berija (David Barry) iniciatīvu uzsākuši sniegt
atbalstu Lauku eksporta klubu izveidē Ozolniekos, Kocēnos Saldū,
Rēzeknē, Aknīstē un vēl pāris citās vietās. Šādu klubu izveide pārņemta no Lielbritanijas Kambrijas grāfistes pieredzes, kuŗu atbalsta
Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA), Lauku atbalsta dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pārtikas
veterinārais dienests.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 28. jūnijā uzsāka būvdarbus uz
autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona, pilnībā pārbūvējot posmu no
Brežģu kalna līdz Vecpiebalgai (11 km). Tiks ieguldīti 8 844 562 eiro
ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinancējumu. Tiks
atjaunotas arī sabiedriskā transporta pieturvietas, bet Vecpiebalgā
tiks izbūvēti jauni veloceliņi un ierīkotas vairākas gājēju pārejas.
AS “Balticovo” un SIA “Forevers” iekļauti Londonas fondu
biržas gadagrāmatā par 1 000 uzņēmumiem, kas iedvesmo Eiropu.
Tajā apkopota informācija par veiksmīgākiem mazā un vidējā lieluma (apgrozījums 20 – 300 milj. eiro) Eiropas uzņēmumiem. No
Baltijas valstīm ar pārtikas ražošanu saistītiem uzņēmumiem iekļauts arī Lietuvas zivju pārstrādes koncerns Viciunai group. Londonas fondu biržas vadītājs Haviers Rolets svinīgā gadagrāmatas
atvēršanā Briselē atzinis, ka pirmo reizi Eiropā tā identificē aizraujošākos un dinamiskākos mazā un vidējā lieluma uzņēmumus, kas
ir Eiropas ekonomikas virzītājspēks.
Rojā 9. jūlijā notiks Zvejnieku svētki, kuŗus rīko kopš 1950. gada.
Rojas mūzejā atklās istabu par iekonservēto zvejniecības vēsturi
bijušajās kopsaimniecībās. Būs arī jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana un jautrās zvejniekspēles – laivas vilkšana, enkura celšana,
cīņas ar plekstēm, zvejnieka zābaka mešana, nāras nešana, kā arī
koncerti un Vislatvijas zvejnieku saiets Zvejnieku sētā.
Liepājā, Ventspilī, Kolkā, Salacgrīvā, Engurē 9. jūlijā norisināsies Jūras svētki ar vērienīgu programmu visas dienas garumā. Ieradīsies jūras valdnieks Neptūns ar nāriņām. Būs sporta aktīvitātes
un izklaide ģimenēm ar bērniem, koncerti ar Latvijā pazīstamu
dziedātāju un mūziķu piedalīšanos, kā arī svētku balle.
Krustpils novadā no 8. līdz 10. jūlijam risināsies 30. Baltijas
jūras reģiona valstu orientēšanās sacensības “Kāpa”. Dalībai pieteikušies vairāk nekā 1500 sportistu no Vācijas, Lielbritanijas, Francijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Turcijas un citām
valstīm. Par uzvarām kopvērtējumā cīnīsies 60 dažādās vecuma un
meistarības grupās.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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SPORTS
Pirmais solis
uz Rio plats
Basketbolisti par
ceļazīmi uz
Riodežaneiro
Belgradā un Turīnā sākušies
divi no trijiem Rio kvalifikācijas
turnīriem basketbolā. Latvijas
vīriešu basketbola valstsvienībai pirmajā kārtā jāspēlē ar
Japānas un Čechijas vienību.
Otrā apakšgrupā ir Serbija,
Puertoriko un Angola. Katras
grupas divas labākās vienības
kvalificēsies pusfinālam. Ceļazīmi uz Rio iegūs tikai šā turnīra
uzvarētāja komanda.
Radusies iespēja pēc 80 gadu
pārtraukuma aizbraukt uz Olimpiskajām spēlēm. Latvijas valstsvienība 1936. gadā piedalījās
pirmajā Olimpiskajā basketbola
turnīrā Berlīnē. Sarkanbaltsarkanajiem bija jābrauc arī uz
nākamajām Olimpiadas spēlēm
Helsinkos, taču šo iespēju izjauca Otrais pasaules kaŗš. Līdz
nākamajai iespējai nācās gaidīt
vairāk nekā pusgadsimtu. 1991.
gada 21. augustā Latvija atguva
neatkarību un jau pēc 10 mēnešiem basketbolisti cīnījās Barselonas spēļu atlases turnīrā.

Pirmā spēle Latvijas basketbolistiem bija ar Japānas vienību. Mūsu basketbolisti uzvarēja pārliecinoši – 88:48. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20
punktiem bija Dairis Bertāns,
kapteinis Jānis Blūms nodrošināja 17 punktus, bet deviņi
punkti bija Kaspara Bērziņa
rēķinā. Punktus Latvijai guva
11 no 12 spēlējušajiem basketbolistiem.

Latvijas – Japānas spēles moments

Ja Latvijas izlase pēc spēlēm
pret Japānu un Čechiju trīs
komandu grupā iegūs vismaz
otro vietu, nākamā spēle būs
pusfinālā pret kādu komandu
no grupas, kur startē favorīte
Serbija, Angola un Puertoriko.
Pusfinālu uzvarētāji finālā noskaidros vienīgo komandu, kas
varēs doties uz Riodežaneiro
Olimpiskajām spēlēm.
(Turpinājums 20. lpp.)

Nozīmīga
piemiņas pēcpusdiena Toronto
Ierodoties uz 9. jūnija saietu,
Toronto pensionāri apstājās
pie galdiņa, uz kuŗa bija novietots Ikšķiles pagasta senlatviešu kapu zīmes atveids ar
degošām svecītēm, atgādinot
grāmatu “Šie vārdi apsūdz”. Uz
galda bija arī grāmata “Sibirijas bērni”, atšķirta lappusē,
kur varēja redzēt tagadējo
pensionāru mūzikālo vadītāju
Irisu Pureni viņas bērnu
dienās.
Ievadot divu lielo deportāciju upuŗiem veltīto programmu, Imants Lapiņš izteiksmīgi
deklamēja E. Virzas pravietisko “Baigo vasaru”, pēc tam
nolasot Hugo Puriņa “Posta
nakts”, kur attēlota 25. marta
izvešanas norise. Pēc šī drāmatiskā lasījuma iestājās tāds
klusums, ka tiešām varētu
dzirdēt adatu nokrītam.
“Pusstundas” vīri dziedāja
skumjo “Uz Daugavas krasta”
un “Zvaigzne nokrita”, ar Broņislavas Mārtuževas mūziku
un Veronikas Strēlertes tekstu.
Ženija Vītola lasīja AlekLatvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu
namu vai tā daļu Latvijā

PĒRK
Ja domā pārdot mežu, ieskaties:
www.kokvalde.lv
Tālr.: 29376490
Tālr: 973-746-3075
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A. Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

sandra Pelēča dzeju “Dēlu
saucēja”, kuŗu pēc tam papildināja Irisa Purene, stāstot, ka
sievietes uz saviem pleciem
iznesušas braucienu un izsūtījuma lielāko smagumu, un
nolasot kādas sievietes stāstījumu no Sibirijas atmiņu
grāmatas. Viņa nolasīja arī
nospiedošo statistiku par
izsūtīto skaitu, vecumu, un
izsūtījuma galamērķi nesasniegušajiem.
Par “Rotas” dziedāto “Par
dzimteni dziesma man sērīgi
skan” Irisa komentēja: viņai
Latvijā teikts, ka Sibirijā tā
bijusi mīļākā dziesma. Otra
“Rotas” dziesma bija Raimonda
Paula “Par to, ka viļņi liedagā
tā kā atmiņas krīt” ar Guntara
Rača tekstu.
Maija Ķuze stāstīja par
ğimnazijas klasi, kas visā
sastāvā izsūtīta par pretpadomju darbību. Viens no šīs
klases bijis Harijs Skuja, kuŗš
izsūtījumā sacerējis satiriskās
dzejas “Pamatformula” un
“Futbola spēle”. Pēdējā no tām

stāsta, ka uzvarētāju komanda
par godalgu ieguvusi – maizes
šķēli… Maija nolasīja arī
Mildas Zaikovas tautasdziesmu stilā rakstīto “Ganītes
dziesmu Sibirijā”.
Irisa Purene lasīja izvilkumu
no Vladislava Urtāna atmiņām
par dzīvi izsūtījumā, pēc tam
liriskais tenors Valdis Jevtjejevs Irisas Purenes klavieŗpavadījumā dziedāja trīs dziesmas ar labi pazīstamām
meldijām, bet satriecošiem
Sibirijā sacerētiem vārdiem.
Beidzot vēl Irisa stāstīja par
bērnu lielo mirstību un bērnu
kapsētu, ko mātes kopušas, ar
baltu bērzu sētiņu un no meža
pārnestiem baltiem rodedondriem. Sētiņa nu ir sen sadrupusi, bet varbūt rodedondri
vēl zied…
Parasti pensionāru saietu
programmas organizē Liene
Mārtinsone, bet par šo gaŗo
un nozīmīgo piemiņas pēcpusdienu atzinība pienākas
Irisai Purenei.
da

Lauku īpašums Latvijā starp Vecpiebalgu un Cēsīm, 120 km no Rīgas.
2,5 ha zemes, ieskaitot 0,5 ha egļu meža un Brenkūža ezera krastmalu.
Uz zemes laba divstāvu dzīvojamā māja (apmēram 140 m2)
ar velvētu pagrabu un atsevišķa garāža. Iekštelpas ar labierīcībām,
labu virtuvi, augšstāvā balkoni ar gleznainiem skatiem.
Māja nodrošināta ar drošības sistēmu, perfektā dzīvošanas kārtībā.
Drošs, skaists un privāts īpašums, ideāls atpūtai vai tālākai attīstībai
un tikai nelielā attālumā no veikaliem un transporta.
Gaidīsim piedāvājumus virs 80 000 EU.
Kontaktēt: Anitu Zakatistovu Latvijā 371 29285332
E-pasts: almelija@gmail.com

Aicinām uz Ņujorkas draudzes Nometnes
60. jubilejas svinībām!
16. jūlijā: “Melnas Lācis”:
Mākslas galerija un tirgus: sākot ar pusdienas laiku, Ēdamzālē.
Pieteikšanās uz pusdienām: 518-589 6055
Vakariņas, balle, 50-50 izsole: sākot ar krēslas stundu, pie
Atpūtas nama. Pieteikšanās: MelnaisLacis2016@gmail.com;
518-589-6055
No 17. līdz 23. jūlijam: “Atgriezies Nometnē” – programma
nometnes absolventiem un draugiem
Iesildīšanās 2017. gada Dziesmu svētkiem: no 17. līdz 19. jūlijam;
naktsmājām: veraudra@live.com
programmai: abatarags@optonline.net
2. per. Un “Heritage” per nometnei un Īkšķīšiem: Interaktīvais
teātris un “Imanta un Dimanta”;
paplašināta latviskā programma, pateicoties Latvijas valdības
financiālam atbalstam. Pieteikšanās: 518-589-6055
17.-18. septembrī, nedēļas nogalē “Ceļš uz Nometni: no 0.6 km
līdz 60 km”: riteņbrauciens, skrējiens, pārgājiens, katram pēc
savām spējām. Vakariņas pie ugunskura ar dziedāšanu un rotaļām.
Sīkāka informācija par programmu un Nometnes programmas
nākotnes fondam lūgtajiem ziedojumiem: nydraudze.org;
naktsmājām: veraudra@live.com
programmai: edvins@me.com
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VIJA RAUDA
Sietlas rokdarbnieču kopa
,,Baltās Dāmas” šogad atskatās
uz 23 gadu darbību. Mūsu mērķi
ir bijuši: 1) mācīt etniskos latviešu rokdarbus, 2) atbalstīt financiāli ar saviem rokdarbiem
Sietlas latviešu sabiedrības pasākumus, 3) savus rokdarbus izstādīt plašākai Sietlas publikai.
Kā tas viss sākās?
Pēc Baltijas valstu brīvības atgūšanas 1991. gadā liela interese
ASV presē bija par šīm valstīm
un kultūru. Tā radās iespēja sarīkot izstādi ,,Baltic Singing Revolution” Sietlas festivālā Folklife.
1993. gada maijā Vija Rauda un
Līvija Circene sameklēja rokdarbus un gādāja par programmu.
,,Trejdeksnītis” dejoja (Viļņa Birnbauma vadībā) un ansamblis
,,Sigulda” sniedza mūzikālu programmu (Maijas Riekstiņas vadībā). Rokdarbnieču grupa ,,Vakarētājas”, kuŗas ar ienākumiem
no saviem rokdarbiem varēja
iekārtot jauno Latviešu centru
1972. gadā, arī šoreiz bija uzmanības centrā, – viņas rādīja savus
rokdarbus Sietlas publikai, strādājot tautastērpos. Kad Vašingtonas štata mākslas komisijas
pārstāvis Willie Smyth redzēja
latviešu rokdarbnieču klāstu,
viņš ieteica mācīt mūsu etnisko
rokdarbu techniku jaunām rokdarbniecēm, pieprasot stipendiju
no ,,Folk Arts “ Tautas mākslas
nodaļas. Pieprasījām stipendiju,
lai Skaidrīte Āboliņa, rokdarbu
meistare un skolotāja, mācītu
latviešu etniskos baltos izvilkuma
un dažādu techniku rokdarbus
māceklei Maijai Atvarai.
Mēs, jaunā rokdarbnieču grupiņa, 6 rokdarbnieces, tikām nosauktas par ,,baltām dāmām”, jo
mācījāmies balto izvilkuma darbu
technikas rokdarbus. Katru gadu
izstādījām rokdarbus gan Latviešu centrā, gan Sietlas un Bellvjū
(Bellevue) pilsētas valdes namos,

2016. gada 9. jūlijs – 15. jūlijs

Sietlas rokdarbnieču kopas ,,Baltās dāmas”
darbs latviešu sabiedrībai
skolās un Vašingtona štata vēstures mūzejā Takomā. Stipendiju
piešķīra vairākus gadus pēc kārtas, bet mums divreiz gadā bija
jāiesūta pārskats ar fotografijām,
kas parādītu, ko esam paveikušas. Stipendijas nauda tika tālāk ziedota Latviešu sabiedrības
sarīkojumiem, kopā $7475. Sa-

mūzejā etniskos rokdarbus, kas
radušies Vašingtonas štatā vai
paņemti līdzi, ieceļojot ASV no
Latvijas. Sarunas un plānošana
turpinājās, un mūsu rokdarbnieču
kopas vadība – Maija Atvara,
Līvija Circene, Vija Ozola un
Vija Rauda ar daudziem palīgiem
reālizēja divu mēnešu ilgu izstādi

žādiem latviskiem rakstiem.
Gadu vēlāk mūzejs rīkoja latviešu
cimdu rakstu adīšanas semināru,
kur piedalījās meistares Mary
Germain un Sandy DeMaster no
Viskonsinas (viņām latviešu
cimdu mākslu mācījusi latviete)
un adītājas no plašas apkārtnes,
tostarp arī dažas latvietes.

Pēc izstādes Nordic Heritage
mūzejā četri latviešu tautastērpi
tika ziedoti un pieņemti mūzeja
pastāvīgajā kollekcijā: Nīcas,
zaļais Rucavas, Vidzemes un Valmieras. Mūsu rokdarbnieču kopa
arī ir vākusi ziedojumus, lai turpinātu atbalstīt mūzeju un tā
kollekciju. Pirms dažiem gadiem
nodevām Zentas Pētersones testamenta novelējumu, ALAs un
vietējo Sietlas latviešu ziedojumus, kopā $8500, un 2015. gadā
mūsu Sietlas sestdienas rīta rokdarbnieču kopa ,,Latvian-American Embroidery Group” nodeva
$4500 ziedojumu jaunās mūzeja
ēkas būves fondam. Mūzejs, kas
gadiem atrodas bijušā skolas ēkā,
cer atklāt jauno mūzeja ēku 2018.

gada pavasarī Balardā (Ballard).
Ziedojot naudu, esam cerībā, ka
varēsim tur atkal rīkot izstādi vai
nodot mūsu vērtības mūzeja
kollekcijai.
Kopš 1998. gada rudens, kad
Skaidrīte Āboliņa pārcēlās uz
dzīvi pie meitas Austrumkrastā,
Maija Atvara ir rokdarbu skolotāja un viņas vadībā turpinām
divas reizes mēnesī, sestdienas
rītos Latviešu namā strādāt rokdarbus. Savus izstrādājumus esam
pārdevušas ,,Vakarētāju” rīkotā
Ziemvētku tirdziņā un ieņemtā
nauda ziedota Latviešu centra
uzturēšanai – līdz 2015. gada
beigām $13 200. ,,Vakarētājas”,
kuŗas savu darbību sāka 1968.
gadā, ir strādājušas 47 gadus,
ziedojot $264 037 Latviešu centra
uzturēšanai un izdaiļošanai. No
30 loceklēm septiņdesmitajos gados 2015. gada beigās bija palikušas tikai četras aktīvas rokdarbnieces, un ,,Vakarētājas”
beidza savu darbību,.
Mēs, sestdienas rīta rokdarbnieces, turpināsim ,,Vakarētāju”
mērķi gatavot rokdarbus, tos
pārdot Ziemvētku tirdziņā un tā
atbalstīt latviešu sabiedrības
sarīkojumus, tāpat arī mācīt mūsu
rokdarbus jaunākām rokdarbniecēm. Maija Atvara māca rokdarbus Sietlas latviešu skolas
meitenēm un vasarā Kursā.
Turpināsim arī meklēt iespējas
mūsu rokdarbus izstādīt.
Maija Atvara uzsveŗ, ka ,, ikkatrai tautai/kultūrai ir savi īpatnējie
raksti un ornamenti, kuŗi tiek
pielietoti tērpu un objektu izdaiļošanai. Senos laikos īpatnības
parādījās katrā rajonā, ko tad
sievietes lietoja apģērbos, katra
mēģinot izveidot savu identitāti
un gaumi. Modernos laikos šī
māksla pazūd un tāpēc ir svarīgi
to mācīt jaunākajai paaudzei, lai
viņi iegūtu plašāku vērienu par
latvisko kultūru”.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze255043897965234. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; 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
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim- Wilson. 10. jūlijā dievk. ar dievg.
das dr: (58 irving St, Brookline, 24. jūlijā dievk. 14. augustā
MA 02445). Māc. Dace Zuš- 12:00 Kapu svētku dievk. Woodlawn kapsētā.
mane.

• 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. 10. jūlijā dievk. ar
Sv.vak. Seko filmas izrāde
„Džimlai rūdi rallalā”.
(Turpināts 19. lpp.)

Sietlas rokdarbnieces 2016. g., no kreisās: Līvija Circene, Aina Uskura, Maija Atvara, Anna Beame,
Daina Kusiņa, Bonnie Way, Vija Rauda

ņēmām ielūgumu 2002. gadā dot
dažādus rokdarbus Sietlas mākslas komisijai, lai tā varētu izvēlēties un nopirkt rokdarbus pilsētas mākslas darbu kollekcijai.
Komisija izvēlējās Mirjamas Karlsonas un Lidijas Dravnieks darinātus spilvenus un Maijas Atvaras
austu Krustpils jostu. Darbi tika
izstādīti Sietlas pilsētas valdes
namā (City Hall) un šodien atrodas ierāmēti pie sienas Sietlas
pilsētas valdes birojos.
Tā kā vēlējamies izstādīt un
rādīt savus balto darbu rokdarbus plašākai publikai, 2005. gadā
sazinājāmies ar Nordic Heritage
mūzeja direktori Mariannu
Forsbladi (Marianne Forssblad).
Direktore bija ieinteresēta rādīt

mūzejā 2008. gada vasarā: ,,The
Latvians – Fifty Years in State of
Washington”. Pēc Mariannas Forsblades ieteikumiem izstāde rādīja
dažādu techniku rokdarbus, 15
dažādus tautastērpus, arī vietējo
latviešu mākslinieku gleznas,
fotografijas, keramiku un skulptūras. Viena telpa bija veltīta
fotografijām no latviešu sabiedrības pasākumiem, individuāliem sasniegumiem profesijās,
Vašingtonas universitātes Baltijas studiju programmai un avīžu
rakstiem par Latvijas brīvības atgūšanu 1991. gadā – Seattle Times,
New York Times, Anchorage
News, u.c. Izstāde izdevās lieliski.
Vislielāko interesi ieguvām ar
gaŗo virkni adīto cimdu ar da-

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
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.:
303-986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek
koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība (531 N 7th 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.
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125),
www.seattlelatviancenter.com
10. – 30.jūlijā Kursas vasaras vidusskola Rietumkrasta
Latviešu izgl. Centrā Šeltonā.
Info: www.kursa.org
12. jūlijā 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
31. jūl. – 6. aug. Mežotnes
bērnu vasaras nometne Šeltonā.
Info: inese@mezotne.org
9. augustā 12:00 pensionāru
kopas pikniks.
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.: 727851-9414.
1. septembrī 10:00 Biedrības

valdes sēde.
TĒRVETE
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 Maikla 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
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
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. 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.: 570460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden
Place, Cresco PA 18326-7248),
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-

donis@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.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek katru svētdienu10:00.
• Mineapoles-St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
notiek 10:00. 10. jūlijā dievk.

Sadraudzība. 17. jūlijā dievk. ar
Sv.vak. Sadraudzība. 24. jūlijā
dievk. Sadraudzība. 31. jūlijā
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,

Mūžīgā mierā aizgājusi
mūsu māte, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, māsa un svaine

ANNA KĪNS,
dzim. NEIMANIS

Dzimusi 1919. gada 11. septembrī Praviņu pagastā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 10. jūnijā Maple Plain, Minesotā, ASV
Mīlestībā viņu piemin
RADI UN DRAUGI
AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Cik brīnišķi, Dievs, mani vadi.
Dus Tavās rokās mani mūža gadi.

Nesen kopā gavilējām viņas 100 gadu jubilejā. Šodien sērojam.

MELĀNIJA MĀLIŅŠ,
dzim. GALĒNS

Dzimusi 1916. gada 29. aprīlī, Mētrienē, Latvijā,
mirusi 2016. gada 28. jūnijā Brisbanē, Austrālijā

Freehold NJ).
St. Stephen Lutheran Church
(873 Dewitt Str, Syracuse NY).
Katskiļu nometne (231 Greenhill Rd, Elka Park NY).
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 17. jūlijā
11:00 Kapu svētki Forest Lawn
kapsētā, draudzes nodalījumā.
Māc. Franklins.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. 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.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org Dievk. notiek 10:30.
10. jūlijā dievk. Pēcpusdienā
15:00 Šeltonā Kursas atklāšana.
17. jūlijā dievk. nenotiek. 24.
jūlijā angļu val. dievk. ar dievg.
Pēc dievk. Marija Platace
Futchs Fine runās par savu
grāmatu ’’Wide Eyes’’. Visi laipni aicināti! 31. jūlijā dievk. nenotiek. Vasaras nometnes Mežotne atklāšana 15:00.
• Skenktedijas latv. ev. lut.

dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). 17. jūlijā 14:00 dievk.,
dz.grāmatas. Diakone L. Sniedze- Taggart.
• 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.: 727-367-6001. Katras 1. svētdienas dievk. notiek
Biedrības namā plkst. 14:00.
10. jūlijā 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.: 416-920-8491,
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr.
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905338-5613, 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.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 10:00
dievk. Kafijas galds. Grāmatu
galds.
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.: 860644-3268. 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.

Mīlestībā viņu piemin
BĒRNI KĀRLIS, JĀNIS UN ASTRA
UN VIŅU ĢIMENES

Es zinu, ka vienreiz
Man dārziņš būs,
Kur nevītīs rozes
Un neplūks tās cits!

AUSMA LEJNIEKS,
dzim. DĀBOLS

Dzimusi 1923. gada 14. decembrī Viesītē, Latvijā,
mirusi 2016. gada 13. maijā Huntington Beach, California
... sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi...

Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS UN DZINTRA LEJNIEKS
MĀRTIŅŠ LEJNIEKS
LAILA LEJNIEKS DIGUILIO
AR ĢIMENĒM

Ar dziļām sērām paziņojam, ka Dieva mierā aizsaukta

DAINA DAGMĀRA FILIPOVA,
dzim. LEŠČINSKA

Dzimusi 1920. gada 10. oktobrī Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2016. gada 2. jūlijā Lakewood, Colorado
Mīlestībā
MEITAS RASA EGLĪTE, VAIRA FILIPOVA
ĀRIA CROLY;
MAZMEITA SPODRA EGLĪTE
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L A T V I J A S S P O R T I S T I PA S A U L Ē
Latvijas
Olimpiete Gunta
Latiševa-Čudare
Riodežaneiro Olimpiskās spēles sāksies pēc mēneša un pagaidām zināmi aptuveni vairāk
nekā 30 Latvijas delegācijas
sportistu. Skaitļa lielāko daļu
veido vieglatlēti, viņu vidū arī
olimpisko spēļu debitante, skrējēja Gunta Latiševa-Čudare.
Rēzekniete atzīst, ka jūt gan
dzimtās Latgales, gan visas
Latvijas atbalstu pirms gaidāmajām spēlēm.
Sportisko formu Latiševa-Čudare kāpina plānveidīgi, bet pēc
spēlēm viņai būs jāizšķiras –
turpināt sportot visaugstākajā
līmenī vai tomēr domāt par
ģimeni. Latiševa-Čudare atzina,
ka viņas nākotni sportā noteiks
finances. Pašlaik vieglatlēte
sporto kā studente, bet apzinās,
ka pienāks brīdis, kad ar savu
darbu būs jānodrošina ģimene.

braukšanas vēsturē.
Pētersons 23,3 km distanci
veica stundā un 20 minūtēs,
divas minūtes un trīs sekundes
zaudējot pasaules čempionam
Semjuelam Geizam no Jaunzēlandes. Arni no goda pjedestala
šķīra 59 sekundes. Mārtiņš
Blūms izcīnīja 13. vietu, čempionam zaudējot četras minūtes
un 41 sekundi. Pēteris Janēvics
uzvarētājam zaudēja astoņas
minūtes un 14 sekundes, ierindojoties 40. pozicijā. Sacensībās
ieskaitītu rezultātu saņēma 97
no 103 startējušajiem sportistiem. Junioru konkurencē Kristofers Bindemanis ieguva 78.
vietu.

Plūdmales
volejbols

Latiševa-Čudare startē 400
metru disciplīnā, un viņa saka,
ka tā jāskrien, kad ķermenis ir
gatavs. Kad sasniegts salīdzinoši
labs līmenis, uz brīnumiem rezultātos apļa skrējienā vairs nevar cerēt. Citādi ir jauniešu
vecumā, kad ķermenis vēl nav
nobriedis. Līdz pasaules klases
līmenim smagi jāstrādā, lai vismaz Eiropā varētu sasniegt
labus rezultātus. Viņa nespēj
iedomāties, ka varētu ne vien
smagi trenēties, bet arī lietot
sportā aizliegtas vielas, tādējādi
sasmērējot lielas lietas. Taču
sportiste rūpīgi seko uzturam,
kas pareizi jāsabalansē ar treniņiem un atpūtu, lai sasniegtu
labus rezultātus.
2015. gada jūlijā Eiropas U-23
meistarsacīkstēs Tallinā sasniedza jaunu personisko rekordu
400 m distancē (52,60). Tai pašā
mēnesī Somijas pilsētā Joensū
uzlaboja personisko rekordu
līdz 52,29. Tā paša gada augustā
Pekinā pasaules meistarsacīkstēs
Gunta Latiševa-Čudare ar jaunu
personisko rekordu (52,17) izcīnīja 30. vietu

Latvijas labākais plūdmales
volejbola pāris Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš Pasaules kausa izcīņas Major posmā
Chorvatijā sākumā guva piecas
uzvaras piecās cīņās. Pusfinālā
viņiem bija jāspēlē pret pasaules
čempioniem brazīliešiem Alisonu Čeruti/Brunu Šmitu. Titulētie pretinieki bija spēcīgāki
ar 2:1 (18:21, 21:17, 15:11).
Interesanti, ka iepriekš Polijas
pilsētā Olštinā Pasaules kausa
Grand Slam serijas posma finālā
mūsējie uzvarēja brazīliešu
duetu. Sīvā cīņā par bronzas
medaļu Chorvatijā Samoilovs/
Šmēdiņs zaudēja kanādiešiem.

Slavas dziesma
Māŗa Štromberga
BMX velosipēdam
Valmierā pie Vidzemes Olimpiskā centra 3. jūlijā atklāta
valmierieša, Olimpisko spēļu
uzvarētāja Māŗa Štromberga
bronzā atliets velosipēds par
apliecinājumu tam, ka šī pilsēta
ir šūpulis, kur attīstījies Latvijas
BMX sporta veids.

Augsta piektā vieta
U-23 pasaules
meistarsacīkstēs
MTB krosā
Latvijas kalnu riteņbraucējs
Arnis Pētersons izcīnīja augsto
piekto vietu MTB krosā (XCO)
pasaules meistarsacīkstēs U-23
Sarīkojuma ceremonijā Latvecuma grupā. Tas ir labākais vijas Olimpiskās komitejas prerezultātu Latvijas kalnu riteņ- zidents Aldons Vrubļevskis

sacīja: “Šodien tiek dziedāta slavas dziesma divritenim, ar ko ir
izcīnīts olimpiskais zelts. Man
ir bijis tas gods redzēt, kā attīstās
Latvijas BMX sporta veids kopš
tā pirmsākumiem. Visus šos gadus esmu jutis līdzi jaunajiem
braucējiem, kuŗi nu ir izauguši
par profesionāliem sportistiem.
Novēlu, lai šī vieta, kur uzstādīts
vides objekts, iegūtu īpašu nozīmi jaunajiem BMX braucējiem ne tikai Valmierā, bet visā
Latvijā. Lai tā būtu vieta, kur
smelties spēku un enerģiju!”.
Ceļa vārdus Valmieras BMX
sportistu startam Riodeženeiro
Olimpiadā teica Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdis Jānis Baiks. Savukārt gandarījumu par BMX sporta veidā
gūtajiem sasniegumiem pauda
Štromberga treneris, Eiropas
un pasaules vicečempions BMX
sportā Ivo Lakučs, kā arī pats
Štrombergs.

Mārtiņš Krūze
sasniedz rekordus,
Aivars Šmaukstelis
uzvar
ASV, Teksasā, pasaules meistarsacīkstēs klasiskajā spēka
trīscīņā piedalījās divi Latvijas
pārstāvji – supersmagajā svara
katēgorijā (120 + kg) valmierietis Mārtiņš Krūze un svara
katēgorijā līdz 120 kg – aizputietis Māris Juzups. Viņš spēka
trīscīņā laboja Eiropas un arī
Latvijas rekordu, kopvērtējumā
izcīnot ceturto vietu. Krūze
kļuva par pirmo eiropieti, kas
pietupienos sasniedzis 400 kg
rezultātu. Mazo bronzas medaļu
spiešanā ieguva pašvaldības
policists no Aizputes Māris
Juzups.

Vai Gulbis varētu

***
Latviešu spēkavīrs Aivars
startēt Rio?
Šmaukstelis Serbijā Čempionu
līgas posmā, izcīnījis vienu no
Latvijas labākais tenisists
spožākajām uzvarām savā spor- Ernests Gulbis negaidīti iekļauts
tista karjērā.
starp potenciālajiem Riodežaneiro Olimpisko spēļu dalībniekiem, tomēr pilnīgi drošs par
savu līdzdalību četrgades nozīmīgākajā sporta notikumā viņš
pagaidām nevar būt un tā drīzāk
ir maz ticama.

Aivars Šmaukstelis

Šmaukstelis jau pašā sacensību sākumā, uzrādot labāko
rezultātu smagās automašīnas
vilkšanā aizjūgā, konkurentiem
parādīja, ka ir spējīgs plecu pie
pleca cīnīties par godalgotām
vietām. Tas latvietim izdevās arī
sacensību turpinājumā. Gūta
uzvara pulksteņa jeb Konana
ass “griešanā” (300 kg), baļķa
celšanā (145 kg) dalīta otrā
trešā vieta. Labi Šmaukstelim
padevās arī pārējie vingrinājumi ‒ krucifikss (kopējais svars
30 kilogrami), vilkme un groda
nešana. Rezultātā par Čempionu
līgas piektā posma uzvarētāju
kļuva Šmaukstelis, aiz sevis otrajā vietā atstājot Martinu Vildaueru (Austrija), bet trešajā –
Matjāžu Belšaku no Slovēnijas.

Suharevam –
ceturtā vieta

Ernests Gulbis // FOTO :LETA

Gulbis ir Starptautiskās Tenisa
federācijas (ITF) publicētajā
spēlētāju pieteikumā, tomēr pie
viņa vārda pielikta īpaša atzīme
– viņš varēs Latvijas izlasei
palīdzēt, ja jūlija vidū palīdzēs
Latvijas izlasei Deivisa kausa
izcīņas Eiropas-Afrikas zonas
otrās grupas sacensībā ar Baltkrieviju. Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis
Lejnieks, kuŗš ir arī Latvijas vīriešu izlases kapteinis izteicās, ka
pagaidām nav pazīmju Gulbja
vēlmei palīdzēt izlasei, turklāt
arī pats sportists publiskajos
izteikumos nav paudis lielu
vēlmi to darīt
Riodežaneiro Olimpisko spēļu
dalībnieki tika noteikti pēc pasaules ranga, ko jūnijā publicēja
uzreiz pēc Francijas atklātajām
meistarsacīkstēm. Līdz šim tika
uzskatīts, ka Gulbis uz iespēju
piedalīties Olimpiadā nepretendē, jo pēdējās divās sezonās
nav palīdzējis Latvijas Deivisa
kausa izcīņā.

Pasaules junioru meistarsacīkstēs svarcelšanā Tbilisi Latvijas pārstāvim Ritvaram Suharevam (svara katēgorijā līdz
77 kg) līdz bronzas medaļai
pietrūka viena kilograma. Raušanas disciplīnā Ritavars bija
sekmīgs pirmajos divos piegājienos (146 un 150 kg), taču
cieta neveiksmi ar 153 kilograDAŽOS VĀRDOS
miem Grūšanā viņš sasniedza
– 180, summā – 330 kg. Bronzas
Latvijas U-17 meiteņu basmedaļu saņēma kolumbietis ketbola pasaules meistarsacīkstēs Utebo pēdējā spēlē zaudēja
Rodaljegass – 331 kg.
Japānai ar rezultātu 67:72, izcīnot desmito vietu.
Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko
duetā ar amerikānieti
Kad Mārtiņš Krūze beidzis saKristīnu
Makheilu uzvarēja
censības, no viņa pleciem noVimbldonas
atklāto meistarsaņem milzīgo svaru
cīkšu dubultspēļu turnīra otrajā
kārtā un sasniedza astotdaļfinālu, kur viņām pretim stājās
šī brīža pasaules labākās dubultspēļu speciālistes.
Sākoties UEFA Eiropas līgas
sezonai, kvalifikācijas pirmās
kārtas spēlē FK Ventspils mājās
Ritvars Suharevs
uzvarēja Fēru salu klubu VíkinGøta – 2:0. Abus vārtus
Rio kandidāti gur
Ventspils labā guva Ģirts Karlpeldēšanā sons. Jūrmalas Spartaks izbrauLatvijas meistarsacīkstēs pel- kumā ar 1:2 zaudēja Minskas
dēšanā noskaidrojās Rio Olim- Dinamo vienībai.
Somijā Eiropas meistarsapisko spēļu kandidāti. Kvalifikācijas B normai atbilstošus re- cīkstes džudo kadetiem pirmo
zultātus sasnieguši astoņi spor- vietu svara katēgorijā līdz 66
tisti – Kristīna Šteina, Aļona kilogramiem izcīnīja Latvijas
Ribakova, Gabriela Ņikitina, 15 gadus vecais cīkstonis ArtMāris Štrombergs savā bronzas Uvis Kalniņš, Nikolajs Maska- joms Galaktionovs,
zirgā
ļenko, Artūrs Pesockis, Daniils
Bobrovs un Ģirts Feldbergs. Uz
Sporta ziņas sakopojis
Rio varēs braukt divi peldētāji.
P. KARLSONS

