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2x2 Latvijā
8. jūlijā LR kultūras mi -

nistre Dace Melbārde viesu 
namā „Rezidence Kur ze-
me” Talsu novadā atklāja 
Pasaules latviešu jauniešu 
semināru „2x2”.

Atklāšanas uzrunā minis-
tre semināra dalībniekus 
iepazīstināja ar Latvijas 
valsts simtgades svinību 
pamatideju, uzsveŗot jau-
niešu un ārpus Latvijas 
dzīvojošo latviešu iesaistes 
nozīmi. 

Pērn „2x2” seminārā dzi  ma 
arī jauniešu pirmās kopīgās 
ieceres valsts simtgades svi-
nībām, no kuŗām divas jau 
ir reālizējušās. Viena no tām 
ir iesaistīšanās Likteņdārza 
akcijā, 2015. gada augustā 
Likteņdārzā iestādot pirmo 
ozolu un dāvinot melnzemi. 
Savukārt otra iecere top – 
Latvijas valsts simtgades 
jauniešu rīcības komiteja 
īstenos unikālu projektu 
„Sarkan-balt-sarkans”, kuŗa 
ietvaros no 2017. gada 
janvāŗa līdz 2018. gada 
novembrim Latvijas valsts 
simbols – karogs – ceļos pie 
latviešiem pasaulē.No kreisās: Latviešu Kopības Vācijā stipendiāts Eriks Vadonis (Brēmene),  Aija Zandberga, (2x2 vadības loks, Rīgā), Hanna Gottsalka 

(Gottschalk, Libeka), Rauna Strunska (Minchene) // FOTO: V. Nollendorfs

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes sēdes notiek katru gadu, 
bet Lielbritanijas kārta pienāk 
tikai ik pa sešiem gadiem. Tālab 
esam centušies šo kopā sanāk-
šanu Straumēnos izvērst par 
plašāku tautas saietu.

DVCV sēdes locekļi sāks savu 
darbu jau piektdien, 9. sep-
tembrī, slēgtā sēde sāksies jau 
no rīta, bet atklātā sēde – pēc-
pusdienā.

Piektdienas vakarā lūdzam 
dziesmu draugus mums pievie-
noties! Straumēnos, viesnīcas 
telpās notiks jautrs dziesmu va -
kars. Savu klātbūtni ar dzies-
mām un ģitarām apsolījis Kot-
greivas Trio, kas sola ne tikai 
vadīt kopdziesmas, bet arī 
kārtīgi apdziedāt Centrālās val-
des locekļus. Dziesmās pieda-
līsies arī pazīstamie mūzikanti, 
kas ir DVF valdes locekļi, pie-
mēram, Līnīte Zobens-East, 

Rudens ieskaņa, runas, dziesmas, teātris un dancošana!
Daugavas Vanagu saiets Straumēnos  9. – 11. septembrī

viena no ansambļa Austrum-
kalns zvaigznēm un Pēteris Pē -
tersons, bijušais pankroka gru-
pas Arvīds un Mūrsitēji basists. 

Sestdien, 10. septembrī, pēc 
atklātās sēdes turpinājuma, sāk-
sies plašākai publikai domāta 
programma. Pēc pusdienām 
Daugavas Vanadžu vadībā re -
ferēs Latvijā pazīstamā Rūta 
Dimanta. Referāta temats – „Vai 
Latvijas valsts pastāvēs bez lab-
darības?” Rūta Dimanta ir 
Latvijas pazīstamākā labda-
rības organizāciju vadītāja, 
kas dibināja un jau vada lab-
darības organizāciju un por-
tālu Ziedot.lv 12 gadus. Ar savu 
darbību un iedvēsmu Rūta ir  
mainījusi labdarības filozofiju 
Latvijā. Šoruden saņēmusi Ei -
ropas Pilsoņu balvas Goda me -
daļu. Pēc viņas pārliecības – ja 
strādā no sirds, tad darbi izdo-
sies. Daugavas Vanadzes savās 

Rūta Dimanta // FOTO: no “Ir” žurnāla

sarunās, kas sekos referātam, 
noteikti pieminēs un gūs ie -
dvesmu no Rūtas referāta, jo 
Vanadžu darbības kodolā  allaž 
bijuši sirds darbi – palīdzība 
latviešiem visās pasaules malās. 

Pēc pārrunām – teātris!
Daugavas Vanagu saieta sai-

mei teātri spēlēs divas Anglijas 
teātŗu kopas: Burtonas amatieŗ-
teātris Strops un Peterborough 
teātŗa studija “Saime”, katra ar 

savu izrādi.
Pēc teātŗa – DV Centrālās 

val  des sēdes formālā atklāšana, 
kopējs mielasts un saviesīgs 
vakars.

Saviesīgajā vakarā būs ne tikai 
dejas, dziesmas un loterija,  bet 
arī pārsteigumi. Jautru mūziku 
danču baudītājiem sagādās jau 
slavenais ansamblis Austrum-
kalns, kuŗu bieži dzird Latvijas 
radio raidījumos, kas šovasar 
uzstāsies Latvijas mūzikas fes-
tivālā “Laba daba” un kas šogad 
arī izdos savu jauniestudētu 
skaņu plati (CD).

Svētdienas rītā notiks svēt brī-
dis pie kritušā varoņa pieminekļa 
Straumēnu dārzā, un tam sekos 
DVF rudens pilnsapulce.

Par pieteikšanās kārtību tiks 
ziņots nākamajā numurā. Lūdzu,  
ierakstiet saieta datumus savās 
dienasgrāmatās!

AIVARS SINKA 
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Radošo darbu 
„RozenTāls 

Tuvumā” 
konkurss

Atgādinājums studentiem, 
kas ārvalstu augstskolās apgūst 
latviešu valodu un kultūru.

Neaizmirstiet piedalīties ra  do-
šo darbu konkursā „RozenTāls 
Tuvumā un varbūt laimēt brau-
cienu uz Latviju!

Konkursa darbus (audiogidus 
un studentu video vizītkartes) 
gaidām līdz 2016. gada 30. jū -
lijam. Darbi jānosūta uz e-pastu
rozentals2016@valoda.lv vai
indra.lapinska@valoda.lv

Detalizētāka informācija par 
konkursu atrodama konkursa 
nolikumā.

Jautājumu gadījumā zvaniet 
67350760 vai rakstiet
indra.lapinska@valoda.lv

Precīzējums

Oļģerta Sējas rakstā „Meklējam 
tā laika lieciniekus (Nr. 24) 
neprecīzi uzrakstīta e-pasta 
adrese.
Pareizi jābūt o-seja@t-online.de.
Tālr. nr.+ 49 219127061.

Raksta autors pateicas tiem, 
kas jau atsaukušies un aicina arī 
citus būt atsaucīgiem.

Red. 

Ieklausieties, 
ādažnieki!

Ādažu mūzejs būtu pateicīgs 
par visa veida liecībām, kas skar 
Ādažu pagasta dzīvi līdz 1944. 
gadam – par fotografijām, doku-
mentiem, piemiņas lietām. Esam 
gatavi uzklausīt bijušo ādažnieku 
atmiņas par sendienām. Mūze-
jam ir pieejamas visas mūsdie-
nīgākās iespējas, lai fotografijas 
un citas vēstures liecības digi-
talizētu un  oriģinālus atgrieztu 
atpakaļ to īpašniekiem.

Palīdziet mums veidot Ādažu 
kultūrvēsturi!

Lūgums rakstīt: Elita.
Petersone@adazikultura.lv vai 
sūtīt pa pastu: 

Ādažu mūzejs. Gaujas iela 33A, 
Ādažu novads, Ādaži, LV – 2164

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

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

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

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: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Janis Rozentāls.
Sieviete laivā 1905.g.

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

"Visa dzīve
man viens ceļojums..."

Apceļosim 
svešas zemes kopā ar Inesi!

Vēlreiz par Eslingenu

Pie Laikā nr.22 publicētā 
raksta "Pošamies Eslingenas 
dzies mu svētkiem" fotografijā 
redzami koŗi gājienā uz svētku 
koncertu. Šis koris, lai gan fo -
tografijā nav identificēts, man 
zināms kā "Dziesmu vairogs" no 
Valkas DP nometnes Bavārijā.

Pašā priekšā pirmā gājēja ir 
mana mamma Valentine Brū -
veris. Viņai rokā ir puķu pušķis, 
ko viņa vēlāk, koncerta beigās, 
pasniedza diriģentam Arnol-
dam Kalnājam. Es, būdams 14 
gadus vecs zēns, piedalījos 
svētku koncertā tikai kā klau-
sītājs, bet šo koŗa gājienu labi 

atceros pats redzējis.
Šajos, dīpīšu gados, dziesmu 

svētki bija ļoti svarīgi sarīko-
jumi, sevišķi notikumi. Sabrau -
ca latvieši no Rietumvācijas, 
visi, kas vien varēja tur nokļūt. 
Mēs, koristi, kopā ar ģimenes 
locekļiem tikām no Valkas aiz-
vesti ar IRO smagajām mašī-
nām. Lai gan brauciens uz Es -
lingenu bija diezgan briesmīgs, 
jo braucot pa kaŗa laikā izār-
dītiem ceļiem mūs krietni iz -
kratīja, galā nokļuvām laimīgi 
un veseli.

OJĀRS BRŪVERIS,
Englewood, Florida
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ANDRIS MAGURS

Andris un Agate Maguri

Rīcības komiteja sēdes laikā // FOTO: Grants OSVALDS

VILNIS
BAUMANIS

APSPRIEDE UZ JUMTA
Viss notiek! Ar šo Latvijā 

iecienīto teicienu varētu rak-
sturot procesu, kas soli pa solim 
ved mūs pretī Baltimoras 
Dziesmu un deju svētkiem. Tie 
skanēs un dimdēs nākamgad 
no 29. jūnija līdz 3. jūlijam. 

Paveikts jau daudz, bet ļoti 
daudz vēl jāpaveic – apmēram 
tāds konstatējums radās, no -
klau soties ziņojumus svētku Rī -
cības komitejas sēdē 22. jūnijā 
Virdžīnijas pilsētā Aleksan drijā. 
Pirmsjāņu pacilātībā komitejas 

locekļi savu 7. sēdi bija sarīko-
juši uz kāda vienpadsmitstāvu 
dzīvokļu nama jumta, ar skatu 
uz plašu pilsētas panorāmu. 
Laiks bija silts un mīlīgs; virs 
galvas pletās gaišas vasaras 
de besis, no kuŗām gan bieži 

koncertā.
Par kopkoŗa koncertu rūpējas 

Krisīte Skare no Bostonas, kas 
daudzus gadus sevi apliecinājusi 
kā dināmisku mūzikas pro-
grammu veidotāju Katskiļu 
vasaras nometnē. Kaut arī 

Protams, paredzēta arī svētku 
balle, kuŗai jau sarunāta ie   cie-
nītā rokgrupa “Penzionāri” no 
Toronto. Līdztekus risināsies 
svētku bankets; tajā ēdienu karti 
sastādīt aicināts pazīstamais 
šefpavārs no Rīgas Māris 

apkārtni tricināja lidmašīnu 
rūkoņa.

Sēdē dzirdētie ziņojumi aiz-
vien skaidrāk iegaismoja Balti-
moras Dziesmu un deju svētku 
sarīkojumu detaļas. Rūpīgi sa -
ga tavotu pārskatu par savām 
iecerēm sniedza Tautasdeju lie-
luzveduma vadītāja Astrīda Li -
ziņa, kas uz sēdi bija ieradusies 
no Pensilvānijas. Astrīda izvei-
dojusi rosīgu darba komandu 
galvenokārt no Filadelfijas ap -
kārtnē dzīvojošiem tautie šiem, 
un, kopā ar palīgiem, tikpat kā 
pabeigusi uzveduma program-
mas sastādīšanu. Grupa uzma-
nīgi izvērtējusi tautasdejas pēc 
dejotāju sastāva un grūtuma 
pakāpes, atlasīdama tās, kuŗas 
vislabāk atbilstu uzveduma te  -
matiskajai iecerei – parādīt lat -
viešu tautasdeju attīstību pē  -
dējo simt gadu laikā. Tiek do  -
māts par zāles dekorātīvo ie -
tērpu, mūziku un daudzām 
citām vajadzībām. Būs arī jaun-
deju skate, kuŗā dejotāji uz 
skatuves rādīs choreografu jau-
nos lolojumus. Nosūtīti ielū gu-
mi 38 deju kopām ASV, Kanadā 
un Eiropā; vismaz puse no tām 
tūlīt bijušas ieinteresētas – lai 
gan galīgo apstiprinājumu par 
līdzdalību rīkotāji sagaidīs tikai 
vasaras beigās. 

Astrīdu Liziņu un pārējos 
programmas veidotājus ieprie-
cināja Gaŗezera Vasaras vidus-
skolas lēmums kopīgi pieda-
līties Baltimoras Dziesmu un 
deju svētkos. Gaŗezera jaunieši 
allaž dod īpašu dzirkstījumu 
jebkuŗam latviešu sarīkoju-
mam. Paredzams, ka tautasde-
jotāju pulkā būs arī paši mazā-
kie – no vairākām latviešu pa -
matskolām. Vispār, liekas, ka 
rīkotājiem tuvu pie sirds ir 
latviešu jaunākās paaudzes; viņi 
apsveŗ dažādus veidus, kā ie -
saistīt bērnus un jauniešus gan 
atklāšanas aktā, gan kopkoŗa 

Krisīte pati nevarēja būt klāt 
Rīcības komitejas jumta sēdē, 
viņas balss dzidri un skaidri 
skanēja no mobilā telefona, kas 
bija novietots galda vidū plast-
masas glāzītē. Ap galdu sēdošie 
varēja Krisīti iztaujāt, no vie  tām 
neizkustēdamies, it kā viņa tie -
šām slēptos glāzītē, izklāstī-
dama savas ieceres un uzmanīgi 
klausīdamās jautājumos. Viņa 
ziņoja, ka kopkoŗa programma 
ir sastādīta, esot izraudzīti skai-
sti darbi, un septembrī būšot 
pieejami nošu eksemplāri, kā 
arī balsu ieraksti. Ir uzņemti 
sakari ar koŗiem Latvijā, un 
pastāv cerības izkārtot kāda 
koŗa līdzdalību svētkos. Nu jau 
gandrīz vai tradicionāli Zie -
meļamerikā rīkotajos Dziesmu 
svētkos piedalās kāds skanīgs 
koris no Latvijas, kas ar savām 
balsīm koši kuplina gan kop-
kori, gan citus koncertus. Krisīte 
sākusi apzināt arī vietējos lat-
viešu instrumentālos mūziķus, 
kas veidos Dziesmu svētku 
orķestri.

Svētku laikā arī vakaros 
nevarēsim sūdzēties par gaŗ-
laicību. Vakaru programmas 
kārto Aivars Osvalds. Paredzēts 
iepazīšanās vakars tautiskā garā 
ar dziesmām un dančiem, kur, 
iespējams, piedalīsies kāda post  -
folkloras grupa no Latvijas, un 
deju kurpes būšot obligātas. 
Kādu citu vakaru būšot iespēja 
romantiskā noskaņā pie gal di-
ņiem klausīties džeza un po  pu-
lārās mūzikas priekšnesumu, 
arī, cerams, importētu no Lat-
vijas. Vienu vakaru ieplānots 3 
stundas ilgs, omulīgs izbrau-
ciens ar kuģīti Spirit of Baltimore, 
kuŗa laikā viesi varēs baudīt 
mūzikālus priekšnesumus, uz -
kodas un atspirdzinājumus, kā 
arī skaisto saules rietu Česapīka 
(Chesapeake) līcī. Vietas mak-
sāšot $50 no personas un būšot 
jārezervē jau iepriekš. 

Ir tāda vieta Viskonsinas 
pavalstī – Beave Dam vai kā 
letiņi to nokristījuši – Bebru 
dambis. Pilsēta ar 20 000 
iedzīvotājiem štata vidienē.

Pilsētā ir daudz dažādu 
skolu, bet viena no tam privātā 
vidusskola Wayland Academy. 
Šajā skolā mācās jaunieši no 
visas pasaules. Arī latvieši. Skola 
bija noorganizējusi starp tau-
tisku sarīkojumu ar dažādu 
tautību piedalīšanos.

Dzīvoju šeit jau 20 gadus, 
nodarbojos ar celtniecību, 
esmu pilsētas chamber of com-
erce biedrs. Vienmēr esmu 
lepojies ar savu latvietību. 
Pilsēta par latviešiem ir daudz 
dzirdējusi un redzējusi. Šeit 
viesojušies daudzi aktieŗi, mū -
ziķi un polītiskie darbinieki 
no Latvijas. Tajā skaitā arī Lat-
 vijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs.

Stāstām par Latviju 
Bebru dambī

Man tika piedāvāts pārstāvēt 
Latviju šajā starptautiskajā 
sarīkojumā. Sazinājos ar Lat-
vijas vēstniecību ASV Washing-
ton D.C. Vēstniecības darbi-
nieki bija ļoti laipni un at  sau -
cīgi. Saņēmu sūtījumu ar 
daudz dažādiem uzskates lī -
dzekļiem un informācijas ma  -
teriāliem par Latviju. Par visu 
to saku lielo paldies.

Sarīkojumā piedalījās arī 
mana meita Agate, kuŗa bija 
ģērbusies Rojas novada tau -
tastērpā, kuŗu mums sagādāja 
tante Ārija no Rojas. Agate 
šovasar jau ies trešajā Gaŗezera 
vidusskolas klasē. Šī sarīkojuma 
laikā tika runāts ar daudz 
cilvēkiem, kuŗiem līdz šim 
nebija ne jausmas par Latviju, 
tomēr lielākā daļa bija labi 
informēti un daudzi pat bijuši 
Latvijā. Paldies!

Jansons. Tad vēl rosinoši 
izklausās iecerētie priekšne-
sumi svētku galvenās viesnīcas 
Renaissance Baltimore Harbor-
place septītā stāva terasē, kur 
brīvā dabā, pie “atvērtiem mik-
rofoniem”, būs iekārtota uzstā-
šanās vieta visiem, kam drosme, 
iedvesma un talants. Skatītājiem 
un klausītājiem būs atvērts alus 
dārzs. Bet “Skatuvē 7” uzstāties 
drīkstēšot tikai tajos laika pos-
mos, kad nenotiek kāds no 
svētku lielajiem sarīkojumiem, 
un priekšroka tikšot dota lat-
viskiem priekšnesumiem.

Attiecībā uz svētku galveno 
viesnīcu – Renaissance Baltimore 
Harborplace Hotel – jāpiemin, 
ka jau kopš 1. jūlija svētku vie-
siem tur iespējams rezervēt 
istabas par īpaši sarunāto cenu 
– $179 diennaktī. Patlaban gan 
rezervāciju var izdarīt vienīgi 
tīmeklī, lietojot saites, kas 
norādītas Baltimoras Dziesmu 
svētku mājaslapā. Pēc dažām 
nedēļām viesnīca sāks pieņemt 
rezervācijas arī pa tālruni. Līdz 
šim svētku viesi jau esot aiz-
runājuši vairākus simtus istabu 
Tātad nekavēsimies! Viss notiek!

Kaut arī Rīcības komitejas 
sēde norisa vasaras saulgriežu 
laikā, un galdu rotāja viena otra 
alus pudelīte, – sarunas bija 
lietišķas un nopietnas. Liekas, 
ka komitejas locekļi, reizē ar 
iepriekšminēto populāro tei -
cienu, paturēja prātā arī seno 
romiešu vērojumu tempus fugit 
(laiks steidzas). Viņi nebija 
pulcējušies, lai izklaidētos, bet 
gan lai veiktu lielu un nozīmīgu 
darbu – lai sarīkotu svētkus, kas 
pulcinās latviešus no tuvienes un 
tālienes. Kad komitejas priekš-
sēde Marisa Gudrā sēdi slēdza, 
pār nama jumtu jau bija nolai-
dusies nakts. Pie galda beidza 
zibsnīt datoru ekrāni, bet de -
besīs bija iedegušās un aizvien 
spožāk mirgoja zvaigznes.
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Skolotājas no astoņām ASV latviešu skolām satikās Gaŗezerā

Tiek iegūta jauna informācija un zināšanas

Latviskās identitātes saglabāšana:
Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!

ALA rīkotie skolotāju kursi

2016. gada 26. februārī ALA 
Izglītības nozarei pienāca vēs-
tule no Sabiedrības integrācijas 
fonda, ka saņēmusi Latvijas 
valsts budžeta financētās “Pil-
soniskās līdzdalības veicinā ša-
nas programas” atbalstu. ALA 
Izglītības nozares iesniegtais 
projekts “Latviskās identitātes 
saglabāšana: Iegūsim valsts va -
lodas prasmes apliecību!” sa  ņē-
ma Eiro 4756. 

ALA Izglītības nozares uzde-
vums ir palīdzēt saglabāt lat-
viešu valodu, veicināt kultūras 
jaunradi un gādāt par skolu 
programmām un skolotāju tā -
lākizglītību. Lai ieinteresētu un 
motivētu latviešu jauniešus un 
studentus apgūt latviešu valodu 
augstā līmenī, ALA Izglītības 
nozare sadarbībā ar Gaŗezera 
vasaras vidusskolu deva iespēju 
skolēniem un studentiem kār-
tot Latvijas Valsts izglītības sa -
tura centra Valodas prasmes 

IV klase raksta Valsts valodas prasmes parbaudījumu

ANDRA ZOMMERE,
ALA Izglītības nozares vadītāja

ANDRA ZOMMERE,
ALA Izglītības nozares vadītāja

pārbaudījumus. Ar pozitīvu 
vērtējumu skolēni un studenti 
saņems valsts valodas prasmes 
apliecību. Apliecība ir svarīga 
jaunietim, kas vēlas studēt vai 
strādāt Latvijā. Tāpat šis doku-
ments jebkuŗā citā valstī aplie-

cina, ka cilvēks prot vēl kādu 
svešvalodu – šajā gadījumā – 
latviešu valodu. 

Latviešu valodas eksāmenu 
skolēni un studenti kārtoja vienā 
no trim līmeņiem: pamata (A), 
vidējā (B) vai augstākajā (C). 

Atbilstoši rezultātam pār bau dī-
tais saņems vērtējumu kādā no 
sešiem Eiropas valodu līmeņiem.

22. un 25. jūnijā Valsts valo-
das prasmes pārbaudījumus 
kārtoja 11 studentu/pieaugušo. 
26. un 27. jūnijā Valsts valodas 

prasmes pārbaudījumus kār toja 
39 GVV IV klases skolēni. 
Skolēnus un studentus eksa-
minēja Valsts izglītības satura 
centra speciālistes Anta La  za-
reva un Baiba Mūrniece-Buļava. 
VISC speciālistes izteicās atzi-
nīgi par skolēnu un studentu 
sagatavotību pārbaudījumiem: 
“Latviešu valodas prasmes 
pārbaudījuma laikā pārlieci nā-
jāmies, ka Gaŗezera vasaras vi -
dusskolas (GVV) skolēnu va -
lodas prasme ir pietiekama veik-
smīgai saziņai. Novērojumi pār-
baudes laikā liecināja, ka runāt-
prasme un runāta teksta sap-
ratne skolēniem grūtības nesa-
gādāja, sarežģitāka skolē niem 
šķita rakstītprasmes pār baude.”

Tālāk A. Lazareva un B. Mūr-
niece-Buļeva raksta: “Sarunā jo  ties 
ar skolēniem varējām se  ci  nāt, 
ka labāks runātprasmes līmenis 
ir tiem skolēniem, kuŗi mājās 
runā latviešu valodā. Daudzi 
skolēni atzina, ka mācās GVV 
trešo vai ceturto gadu, kas ļauj 
secināt, ka skolas mācību pro-
gramma ir ļoti svarīga sko  lēnu 
valodas prasmes attīstī šanā.”

ALA Izglītības nozare pateicās 
Valsts izglītības satura centra 
Valsts valodas prasmes pār bau-
des nodaļai par sadarbību, kā arī 
Sabiedrības integrācijas fondam 
par saņemto financiālo atbalstu.

Dienās pirms Jāņiem Gaŗezerā 
satikās skolotājas no astoņām 
ASV latviešu skolām, lai kopā 
pavadītu dienas, pilnveidojot 
savas skolotāju prasmes. Kursu 
nolūks bija apmācīt skolotājas 
par integrētās valodas mācības 
pieeju un par valodas prasmes 
līmeņiem un atbilstošu uzdevu  mu 
veidošanu. Apmācības uzņēmās 
vadīt trīs Gaŗezera vasaras vidus-

skolas skolotājas Laura Mestere, 
Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere, kā 
arī Valsts izglītības satura centra, 
Valsts valodas pārbaudes noda-
ļas vadītāja Anta Lazareva. Kur-
sos piedalījās arī PBLA Izglītības 
padomes izpilddirektore Anta 
Spunde, un IP locekle Dace Ma -
žeika un VISC Valsts valodas 
pārbaudes nodaļas vecākā refe-
rente Baiba Mūrniece-Buļeva. 

Skolotājas Laura Mestere, Santa 
Iesmiņa un Ilze Jēgere piedāvāja 
skolotājiem divas sesijas. Pir ma jā 
skolotāji mācījās par integrētas 
valodas mācību stundas veido-
šanu. Integrētā valodas mācības 
stundā skolēni piedalās runā-
šanas, rakstīšanas, lasīšanas un 
klausīšanās nodarbībās. Skolēni 
iegūst vairāk, piedaloties aktīvās 
valodas nodarbībās. Integrētajā 

mācību stundā bērni mācās va -
lodu, to izmantojot. Viņi mācās 
runāt runājot, rakstīt rakstot, 
lasīt lasot un saprast valodu 
klausoties. Otrajā sesijā jaunās 
sko lotājas novadīja paraug-
stundu, aicinot skolotāju kursu 
dalībniekus piedalīties aktīvajās 
nodarbībās.

Anta Lazareva, VISC Valsts 
valodas pārbaudes nodaļas va -
dī  tāja, stāstīja par valodas pras-
mes līmeņu aprakstiem un rak-
sturojumiem. Skolotāji mācījās 
saprast valodas līmeņu atšķirī-
bas un to nozīmi, mācot valodu 
mūsu latviešu skolās. Otrā sesija 
ar Antu Lazarevu bija aktīvā 
nodarbība, veidojot uzdevumus 
atbilstoši dažādiem valodas 
prasmes līmeņiem. 

ALA skolotāju kursi beidzās 
ar līgošanu Vēju kalnā. Vakarā 
pie ugunskura sanāca gan kursu 
dalībnieki, gan vidusskolas un 
citu programmu skolotāji un 
audzinātāji. Dziedāšana bija 
skanīga, jāņusiers, pīrāgi, rupj-
maize un ābolmaize garšīgi.

Skolotāji aktīvi piedalījās 
kursos. Vairākas skolotājas mi -
nēja, ka ieguvušas gan infor mā-
ciju un zināšanas, gan idejas, ko 
pielietot savās skolās. Izglītības 
nozare pateicas visiem kursu 
dalībniekiem un nodarbību va -
dī  tājām. Paldies arī Gaŗezeram, 
kas atvēlēja telpas kursiem un 
skolotāju izmitināšanai, kā arī 
visus ēdamzālē paēdināja. Kur-
sus atbalstīja Amerikas latviešu 
apvienība. 
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GUNDEGA
SAULĪTE

Skanīga priekšspēle meistarkursiem

Satikušies kolēģi (no labās) diriģente Māra Vārpa, dziedonis, pedagogs un diriģents 
Pauls Berkolds un Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore Gunta Rase

Dace Aperāne un sitaminstrumentālists 
Guntars Freibergs

Gunārs Larsens (pa kreisi) un Jānis Laurs

Meistarkursu mākslinieciskā vadītāja Dace Aperāne un RLB Mūzikas komisijas 
priekšsēdis Arvīds Bomiks

Rasma Lielmane, pie klavierēm Ventis Zilberts Altiste Andra Dārziņa – skatītāju rindās

Kupls un grezns mūzikālu 
priekšnesumu piedāvājums ie -
priecināja klausītājus svētdienas, 
10. jūlija, vakarā, kad Rīgas 
Latviešu biedrības (RLB) Zelta 
zālē notika pasaules latviešu 
mākslinieku koncerts „Krust-

celes kamermūzikā”. Afiša vēs-
tīja – šis koncerts paredzēts kā 
XII Starptautisko latviešu jauno 
mūziķu meistarkursu ieskaņa 
pirms blīvi saplānotajām desmit 
dienām Siguldas Mākslu skolā 
Baltais flīģelis.  

Meistarkursu mākslinieciskās 
vadītājas Daces Aperānes aicināti 
un iedvesmoti, koncertā pie  da-
lījās mūziķi, kas turpmākajās die -
nās kļūs par pedagogiem saviem 
jaunākajiem kolēģiem. Mūzicēja 
vijolniece Rasma Lielmane, al -

tiste Andra Dārziņa, čellists Jānis 
Laurs, vijolnieks Gunārs Larsens, 
flautiste Ilona Kudiņa, pianisti 
Ventis Zilberts, Antra un Nor -
munds Vīksnes un Agnese Eg -
liņa, čellists Ēriks Kiršfelds un 
sitaminstrumentālists Guntars 

miks teica lakonisku uzrunu, uz -
sveŗot latviešu mūzikas izplatību 
pasaulē un cildinot latviešu mū -
ziķus kā vienotu varenu saimi, jo 
īpaši izceļot „latviešu mūzikas 
vēstnieces”, Lielās Mūzikas bal-
vas laureātes Daces Aperānes 
ieguldījumu. Programmā bija 
ietverti galvenokārt latviešu kom -
ponistu darbi, skanēja Jāņa Me -
diņa, Jāņa Ivanova, Jāņa Ķepīša, 
Pēteŗa Vaska, Paula Dambja, 
Daces Aperānes un Lauras Gus -
tovskas kompozicijas. Košus ak -
centus kopskaņai pievienoja arī 
cittautu autoru darbi, piemēram, 
Ilonas Kudiņas un Venta Zilberta 
atskaņotais H. L. Elizondo skaņ-
darbs „Rudens Buenosairesā” vai 
Ingas Šļubovskas-Kancēvičas vo -
kālā spožumā dzirkstīgais Džul-
jetas valsis no Š. Guno operas 
„Romeo un Džuljeta”. Patiesi 
ieinteresēti klausītāji, kuŗu vidū 
bija Rīgas mūzikālās sabiedrības 
pārstāvji, un arī dažādu tautību 
mūziķi no citām valstīm, guva 
prieku un gandarījumu gan no 
daudzveidīgā latviskā skaņu rak-
sta, gan no mūziķu-izpildītāju  
meistarības. Pēc koncerta itin 
visi domās sūtījām labas veiksmes 
vēlējumus meistarkursiem, kas 
izauguši no kādreizējās Štauveru 
ģimenes privātas iniciātīvas līdz 

ievērojamam latviešu mūzikas 
dzīves notikumam, kas Siguldā 
pulcē mūzikas profesionāļus no 
visas pasaules.

// FOTO: Ligita Kovtuna

Freibergs, operdziedoņi Inga 
Šļubovska-Kancēviča un Krišjā-
nis Norvelis. 

Koncerta sākumā RLB Mūzikas 
komisijas priekšsēdis Arvīds Bo -
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(Turpināts 8. lpp.)

... un kad pakāpeniski atveras Jāņa dziļākā cilvēciskā būtība
// FOTO: Ināra Brozovska

No kreisās: Jānis – Kaspars Gods, Zigurds – Egons Dombrovskis 
izrā des sākumā...

Liepājas “Bļitka” PriedainēSANDRA MILEVSKA

Kopš kuŗa laika profesionāls 
Latvijas teātris savas jaunākās 
lugas starptautisko pirmizrādi 
izkārto 6750 kilometrus no 
Latvijas? Atbilde – kopš Kaspars 
Gods Liepājā ir nodibinājis 
Goda teātri, kuŗš nule Priedainē, 
Ņudžersijā, ir uzvedis komēdiju 
„Bļitka” ar mums labi pazīsta-
miem Liepājas teātŗa aktieŗiem, 
pašu Kasparu un Egonu 
Dombrovski. Šajā izrādē maz-
runīgo, stoicisko zemledus 
makšķernieku Jāni (Kaspars 
Gods), kuŗš jau divas-trīs dien-
naktis sēž pie viena un tā paša 
cauruma ledū, meklējot klusu-
mu, mieru un varbūt kādu ziv-
tiņu, iztraucē ļoti piedzēries un 
ļoti šikā uzvalkā ģērbies Zigurds 
(Egons Dombrovskis), kam 
pilns maks naudas un tieksme 
uzplīties citiem ne tikai ar savu 
nemitīgo runāšanu, bet ar 
uzmācīgiem jautājumiem par 
Jāņa paša raksturu, attiecībām 
ar cilvēkiem, dzīves jēgu un 
visāda veida visnotaļ privātu 
informāciju. Zigurda neatlaidī-
gā ieurbšanās klusējošā Jāņa 
psīchē notiek pastāvīgu (un ļoti 
jocīgu) spriedelējumu par sie-
viešu neizprotamo raksturu 
pavadījumā. Kaut ar elegants 
apģērbs un acīmredzama turī-
ba, šis Zigurds tomēr nav nekas 
vairāk kā šodienas īsts postpa-
domju džeks; tas izpaužas viņa 
streipuļojošajā dzērumā, viņa 
valodā, kas piesātināta ar 
padomju laika izteicieniem, 
„latkrievu” valodas iestarpinā-
jumiem (piemēram, „a tu sapro-

ti?”), un viņa parastās tautas 
gudrībā, piemēram, ka vienas 
nakts attiecības ir izdevīgāk 
nokārtot turpat kāpņu telpā, 
nemaz neieejot dzīvoklī, no 
kurienes tomēr daudz grūtāk 
atkal izkļūt! 

Egons Dombrovskis ģeniāli 
iznes uz saviem pleciem visu 
izrādes pirmo pusi, ar savām 
plastiskajām kustībām; ar neaiz-
sprostojamām runas lavīnām; 
ar mainīgajām sejas izteiks-
mēm; ar zināma cilvēka tipa ļoti 
trāpīgu atdarināšanu, kas tālu 
pārsniedz vienkāršu kariķēša-
nu; un vēl pie tam ar spēju 
improvizēt apstākļos, kas ir 
pateicīgi aktierim, kas labi 
pazīst Priedaini un tās publiku. 
Tā sanāca, ka lugas tekstā tika 
iestrādāts ne tik vien Priedaines 
bārmenis Aivars un draugs 
apsaimniekotājs Jānis, bet arī 
publikā sēdošais „zolīdais 
kungs” Harijs Zikmanis, „dāma 
teātrmīle” – šī raksta autore, un 
– pati galvenāpersona: visvecā-
kā izrādes apmeklētāja, spirgtā 
Puteņa kundze, kam drīz apri-
tēs 98 gadi. Apsveicam Jūs, 
Puteņa kundze!

Tomēr ne katrs, kas runā lavī-
nās, ir tas nosvērtākais. Izrādes 
gaitā arī bļitkotājam Jānim 
pamazām mute atveŗas, un no 
dažiem skopiem vārdiem mēs 
sākam saprast, ka, atšķirībā no 
Zigurda, viņam ir i sieva, i divi 
bērni, i pilnais komplekts pie-
auguša atbildīga cilvēka rūpju, 
uzdevumu un arī neizdzīvotu 
sapņu. Nekādu vienas nakts 

attiecību kāpņu telpā vai kur 
citur Jānim nesanāk, bet tomēr 
tā pati, lugā ar humoru apspries-
tā, sievietes neizprotamība 
viņam bojā dzīvi: nekad nav 
miera un klusuma, pat no rītiem 
iedzerot kafiju; nekad nav labi, 
pat dzīvojot gādīgi un godīgi. 
Izrādās, ka dzīves satura ziņā 
klusējošais šoreiz tomēr pār-
trumpo skaļo. Varbūt tāpēc 
pamazām lugas gaitā, Zigurds 
šad un tad Jānim noliek simt-
nieku kaudzītē, brīžos, kad 
Jānim gluži nejauši izdodas caur 
vārdu lavīnām atšķeterēt kādu 
Zigurda rakstura īpatnību, līdz 
kamēr kungi nolemj mainīties 
vietām, Jānim uzvelkot Zigurda 
šiko žaketi un aizejot atpakaļ 
mājās ar pilno naudas maku, 
bet Zigurdam ietinoties Jāņa 
bļitkotāja pufaikā un paliekot 
uz ledus.

Paldies jaunajai autorei latvie-
tei (neskatoties uz tēva, lietu-
vieša, doto uzvārdu) Rasai 
Bugavičutei par tik trāpīgu, 
jocīgu un tomēr saturisku lugu, 
kuŗu izcili nospēlē Egons 
Dombrovskis un Kaspars Gods, 
un paldies režisoram Dž. Dž. 
Džilindžeram par patiešām 
izdevušos režiju. Goda teātris 
Priedainē ir godam nospēlējis 
šo starptautisko pirmizrādi!

Ir vērts noskatīties šo izrādi –  
tā ir piemērota pusaudžiem un 
pieaugušajiem, un arī bērni var 
skatīties. Protams, tie skatītāji, 
kas pazīst šodienas Latviju, 
uztvers nianses un smiesies vēl 
gardāk.

JURIS PŪLIŅŠ
LELBAs 20. Draudžu dienas Gaŗezerā

“Svētceļojumā” – tāda bija 
LELBAs divdesmito Draudžu 
dienu tema, atceroties pirmās 
latviešu Draudžu dienas 1975. 
gadā, arī Gaŗezerā, kad tika 
dibināta Latviešu ev. lut. Baz nīca 
Amerikā (LELBA).

Lai arī daudzi šaubījās par šāda 
pasākuma izdošanos, pirmās 
Draudžu dienas pulcēja 552 
pilna laika reģistrētus dalīb nie-
kus, kas nedēļas nogalē pieauga 
pāri par 800. Draudžu dienu 
korī vien dziedāja ap 200 da -
lībnieku. Tajā laikā daudz tika 
domāts par latviešu Baznīcas un 
visu mūsu nākotnes izredzēm. 
Šinī kontekstā arī LDD mude 
bija: “Dieva aicinājums mūsu 
tautai – pagātnē un tagad”, ar 
jautājumu, kas mēs esam – “svēt-
ceļnieki vai klaidoņi?”. Atbildes 
tam arī vēl šodien var būt 
dažādas. Tādēļ arī šajās Draudžu 
dienās atskatījāmies uz pagāju-
šajiem gadiem, un reizē rau-
gāmies nākotnē, kā uz mūsu 
ticības svētceļojumu.

Kopš pirmsākuma Draudžu 
dienas ir kļuvušas par tradiciju, 
katru otro gadu pulcējot ļaudis 
reliģiska satura lekcijām, Bībeles 
stundām, lūgšanām un dažādām 
blakus nodarbībām. Tās ir no -
tikušas Gaŗezerā (9), Katskiļos 
(4), Kalifornijā (3), Saulainē (2), 
Rīgā (1) un Floridā (1).

Šī gada Draudžu dienas notika 
no 8. līdz 12. jūnijam ar 98 re -

ģistrētiem dalībniekiem. Pro -
gram ma, atceroties aizgājušos 
41 gadus un piemērojoties svēt-
ceļojuma temai, koncentrējās uz 
dažādām meditācijas formām 
un pašanalīzi. Netrūka arī laika 
citām nodarbībām un sadrau-
dzībai Vidienes apgabala drau-
džu Dāmu komiteju sarūpētos 
kafijas brīžos. Draudžu dienas 
organizēja LELBA Evaņģeli-
zācijas nozare māc. Gundegas 
Puidzas vadībā ar daudziem 
palīgiem, no kuŗiem galveno 
slodzi iznesa Baiba Liepiņa un 
Silvija Kļaviņa-Barshney.

Trešdien, pēc vakariņām, pul -
cējāmies ezermalā iepazīšanās 
vakara ugunskuram. Vakara va -
dītāji, mācītāji Dāgs Demandts 
un Aija Graham, bija uzstādījuši 
lielu Amerikas karti, pie kuŗas 
dalībnieki piesprauda degošu 
spuldzīti savas draudzes atra-
šanās vietā, reizē pastāstot par 
draudzi. Vakaru noslēdza ar 
vakarlūgšanu.

Katra diena sākās ar rīta 
lūgšanu, kam sekoja Bībeles 
pusstunda, kafijas pauze un 
lekcija. Pēcpusdienās bija atse-
višķu ieviržu nodarbības un pēc 
vakariņām īpaša programma un 
vakara lūgšana. Starp pusdie-
nām un ievirzēm diriģentes 
Māras Vārpas izveidotais koris 
mācījās dziesmas noslēguma 
dievkalpojumam.

Brīvajā laikā dalībnieki varēja 

pasēdēt pie stellēm un, uzklau-
sot mācītājas Ainas Pūliņas 
padomu, kopā ar krāsainām 
drēbes strēmelēm ieaust sedziņā 
savas lūgšanas Dievam. Aušanā 
piedalījās 25 dalībnieki, ieskaitot 
archibīskapi un četrus vīriešus. 
Nobeiguma dievkalpojumā šī 
lūgšanu sega greznoja altāri.

Šīs vasaras Draudžu dienās 
galvenais lektors bija Rīgas 
Lutera ev. lut. draudzes mācītājs 
Linards Rozentāls. Viņš ir arī 
kapellāns un garīgās aprūpes 
sniedzējs Bērnu kliniskās uni-
versitātes slimnīcas Vecāku 
mā jā, draudzē lasa lekcijas un 
vada seminārus par eneagram-
mu, genogrammu un citām ar 
sevis iepazīšanu un personības 
izaugsmi saistītām temām.

Māc. Rozentāla lekciju temats 
– “40 gadi un tālāk” bija sadalīts 
četrās daļās. Pirmā daļa saucās 
„Ceļš pie sevis”. Dzīves pirmās 
puses uzdevums ir rast atbildes 
uz jautājumiem: Kādēļ esmu 
nozīmīgs? Kā varu sev palīdzēt? 
Kuŗš mani pavadīs? Otrās puses 
uzdevums ir atklāt, ko visbiežāk 
par sevi nezinām, lai spētu dzīvot 
pilnīgāku dzīvi.

Otrā daļa meklēja atbildi tam, 
no kurienes un uz kurieni mēs 
augam. Meditācija, ciešanas, 
traģēdijas, sēras un miršana 
atveŗ mūs tam, kas mēs patiesi 
esam. Ceļš pie savas patiesās 
būtības nav viegls, taču ved 

tuvāk mieram, brīvībai un, pāri 
visam, tuvāk Dievam.

Trešā daļā viņš izskaidroja 
eneagrammu, kas apraksta de  vi-
ņus teorētiski izveidotus cil vēka 
raksturus. Tā balstās uz agrīno 
kristiešu tuksneša tēvu atklāju-
miem par katrā cilvēkā mītošām 
rakstura iezīmēm, no kuŗām 
viena dažādu apstākļu dēļ kļūst 
mūsos par dominējošo. 20. gad-
simta psichologi un garīdznieki 
ir izveidojuši eneagrammas mo -
deli, kas ļauj katram cilvēkam 
atklāt sevī vienu no šiem rakstu-
riem un izprast savas garīgās 
attīstības iespējas un dinamiku. 
Noklausījies lekciju, atklāju, ka 
eneagramas pielietošana nav 
nemaz tik sarežģīta kā pēc ap -
raksta izklausījās.

Ceturtā daļa – Ceļš pie sevis, 
meklējot savu ēnu, jeb dvēseles 
bērnu. Tikai atzīstot par daļu no 
sevis to, no kā esam sen atpakaļ 
novērsušies, un uzņemoties par 
to atbildību, ir iespējams ceļš 
tālāk, lai īstenotu dzīves otrās 
puses uzdevumus. Pēc lekcijas 
klausītāji izteica lektoram atzi-
nību, pieceļoties kājās un ap  lau-
dējot. Bībeles pusstundas ap -
skatīja, kā Vecās Derības stāsti 
atbalsojas mūsu Baznīcā un 
katra personīgā dzīvē.

Māc. Helēna Godiņa salī dzi-
nāja 2. Mozus grāmatas stāstu 
par Israēla stāvokli ar LELBA 
stāstu. Viņa runāja par to, kā 

izveidojās LELBA 1975. gadā, 
kas bija mūsu baznīcas “tuksne-
sis” un vai esam to jau izstaigājuši. 
Parallēli tam ir katra personīgais 
stāsts par savu dvēseles stāvokli 
un “tuksnesi”, kā Dievs tevi vada 
un kā esi veidojis savu pašapziņu 
kā Dieva cilvēks.

Māc. Ojārs Freimanis apskatīja 
4. Mozus grāmatu. Par ko Israēla 
tauta kurnēja, ko vainoja, par ko 
baiļojās un vai Dievs to uzklausīja 
un atbildēja? Ko mēs sagaidījām, 
un ko gribējām veidot? Vai tas ir 
izdevies, un kādā veidā Dievs 
atbildēja uz mūsu iecerēm un 
lūgšanām?

Trešajā pusstundā prāv. Ilze 
Kuplēna-Ewart runāja par Bī -
beles stāstā slēgto derību starp 
Israēlu un Dievu un iztirzāja 
kādas “derības” mēs esam slēguši 
ar Dievu un līdzcilvēkiem kā 
Baznīca vai kā individuālas per-
sonas. Ko tās mums nozīmē, vai 
esam savas derības turējuši un, 
ja nē, kā tās atjaunot.

Pēdējā pusstundā prāv. emer. 
Fritz Kristbergs runāja par ap -
solīto zemi. Kas ir mūsu apsolītā 
zeme, vai to sasniegsim, ko at -
radīsim, un kādi pienākumi mūs 
tur sagaidīs? Vai tā mums ir fi -
ziska vieta, mērķis vai tikai doma 
un ideāls? Pēcpusdienas ievirzes 
bija veltītas dažādiem meditāciju 
veidiem un metodēm sevis la -
bākai atpazīšanai.
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VILMĀRS KUKAINIS

PIRMS 75 GADIEM AIZVESTO 
BALTIEŠU ATCERE KLĪVLANDĒ

Kaut Klīvlandē tā bija šogad 
pati karstākā diena, tomēr uz 
Sibiriju deportēto baltiešu sēru 
dievkalpojumā ieradās ap simts 
ļaužu. To vadīja mājasmāte, Ap -
vienotās latviešu evaņģēliski lu -
teriskās draudzes mācītāja Sarma 
Eglīte, veltījot īsu aizlūgumu arī 
tikko apglabātajam ASV senā-
toram Džordžam Voinovičam 
(George Voinovich); baznīcas 
ēkas apakšējā zālē apgaismotā 
vitrīnā glabājās viņam piešķirtais 
II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis. 
Svinīgumam labi piederējās pa -
plašinātā septiņu karogu goda-
sardze, kura defilēja veselas trīs 
reizes. No latviešiem ASV karogu 
nesa Jānis Resnis, no Latvijas 

Laimonis Krūmiņš un no Bal-
tiešu vienotības – Pēteris Noviks. 
Se  kojot iepriekšējo gadu tradici-
jai, dievkalpojumā piedalījās arī 
lie  tuviešu katoļu priesteris Džo-
zefs Beisvaiss (Joseph Bacevice), 
lat  viešu baptistu māc. Pauls 
Barbins un igauņu evaņģēliskais 
pārstāvis Pēteris Orro (Peeter 
Orro). Diev kalpojumu kuplināja 
ērģelniece Līga Zemesarāja, lie -
tuviešu ka  toļu draudzes koris un 
koklētāja Virginija Rubinski.

Pēc dievkalpojuma draudzes 
nama zālē notika plašāka pro-
gramma nekā parasti. To pieteica 
Baltiešu komitejas prezidente 
Milita Nasvitis (Mylita Nasvytis), 
bet ieradušos viesus viceprezi-

dente Ērika Pusāre (Erica 
Puussaar). Ar pretkomūnisko 
izstādi iepazīstināja Viktoras 
Stankus, bet viesrunu teica jau-
nieceltā Igaunijas goda konsule 
Mērija Nipperte (Mary Nippert), 
Viņa pieturējās pie vispārējā šīs 
atceres temata, apsūdzot komū-
nistus nežēlīgās izdarībās. M. Nas-
 vītis pateicās ziedotājiem par zie-
doto naudu un B. Apelei un I. 
Resnei par darbu.

Viņa iepazīstināja klātesošos ar 
jauno komitejas kasieri Inesi 
Ābolu, kuŗa nomainījusi ilgga-
dīgo šī darba veicēju Vilmāru 
Kukaini, kam viņa pasniedza 
lietuviešu goda sagšu.

Tasīte kūpošas, piķa melnas 
kafijas un kāds saldumiņš uz 
galda blakus datoram – šādi 
darba dienas rīts varētu sākties 
ne vienam vien radošo profesiju 
pārstāvim. Attiecībā uz našķiem 
iespējamas visdažādākās variā-
cijas: konfektes, cepumi, žāvētas 
plūmes vai aprikozes tumšajā 
šokolādē, un tā līdz bezgalībai. 
Turpinot par saldumiem, piebil-

Latvijas saldumu galvaspilsētāLĀSMA 
GAITNIECE

saldumu galvaspilsētas Skrī veru 
apmeklējums, taču pabijām ne 
tikai tur. Šoreiz par piedzīvoto 
prieku un arī vilšanos, kādu snie-
dza šis brauciens.

Saruna ar mācītāju
Braucot pa Maskavas šoseju 

virzienā no Rīgas uz Daugavpili, 
mūsu pirmā pieturvieta bija Liel-
vārde, kas, izrādās, ir viena no 
senākajām apdzīvotajām vietām 

jumiem, jo tā durvju priekšā ar 
E. Kauliņa “svētību” tika izbērta 
krava ar graudiem, kas komū-
nistus pārliecināja, ka ēka tiek 
izmantota praktiskiem mērķiem. 
Sarunu ar mācītāju beidzām, sav  -
starpēji novēlot priecīgu līgo šanu.

Latvijas vecākajā dendrārijā
Nokļūstot dabas parkā vai bo -

tāniskajā dārzā, bieži nākas no -
žēlot zināšanu trūkumu bioloģijā, 

droloģiskajā parkā, kas ir vecākais 
dendrārijs Latvijā un atrodas tikai 
80 kilometru attālumā no Rīgas. 
Lapsu vīnkoks, kalnu priede, bal-
 zama baltegle, Eiropas segliņš, 
kokveida karagāna ir tikai daži 
no “brīnumiem”, kas atrodami 
Skrīveru muižas īpašnieka Mak -
si   miliana fon Siversa (1857-1919) 
veidotajā parkā. Lai apmeklētāji 
zinātu, kā sauc konkrēto koku 

Baltajā dievnamā Daugavas krastā darbojas Lielvārdes evaņģeliski 
luteriskā draudze. Tagad tajā kalpo mācītājs Ingus Dāboliņš

Latvijas vecākais dendrārijs – Skrīveru dendroloģiskais parks

Andreja Upīša memoriālais mūzejs Skrīveros, Daugavas ielā 58

Kurš lasījis romānu „Zaļā zeme”, būs dzirdējis nosaukumu 
„Klidziņa”. Mūsdienās tas ir atpūtas komplekss Daugavpils šosejas 
malā pie Skrīveriem

strūklakas, tad pa iekoptiem celi-
 ņiem apmetām nelielu līkumu 
un nonācām vietā, kur paveŗas 
iespaidīgs skats uz Daugavu. 

Nākamā pieturvieta pēc den -
drā rija apmeklējuma bija Latvijas 
saldumu galvaspilsēta Skrīveri, 
kas plašāk zināma arī kā rakst-
nieka, kritiķa un literātūrzi nāt-
nieka Andreja Upīša (1877-1970) 
dzimtā vieta. 

Ar romānu “Zaļā zeme” padusē
Saistībā ar A. Upīša slavenāko 

romānu Skrīveros nosauktas vai-
 rākas vietas. Braucot pa šoseju, 
pamanāms plakāts ar uz  rakstu 
““Zaļās zemes” tirgus”. Brīv dienā 
tas gan bija tukšs – bez ne  viena 
tirgotāja. Tirdzniecība šo  sejas 
malās notika gan, turklāt inten-
sīva, taču tādās vietās, kur ap -
stāties ar automašīnu nemaz 
nedrīkst. Savādi, vai ne? 

Vēl saistībā ar romānu jāpiemin 
atpūtas komplekss Klidziņa, kas, 
kā atcerējās raksta autores dzīves-
biedrs, ilgu laiku apmeklētājiem 
bijis slēgts. Tagad Klidziņa atjau-
nota un tās kafejnīcā var labi 
paēst. Tikai jāņem vērā, ka cenas 
ir gandrīz tādas pašas kā galvas-
pilsētas centra kafejnīcās un kro-
gos. Atkal savādi, vai ne?

Iebraucot Skrīveru centrā, kas 
par godu svētku vakaram un Jāņu 
dienai skaisti izrotāts, spriedām, 
ka, ja reiz šeit esam nokļuvuši, 
jāapmeklē A. Upīša memoriālais 
mūzejs. Liela bija vilšanās, pa  ma-
not pie mūzeja durvīm lapiņu ar 
informāciju, ka 23., 24. un 25. 
jūnijā tā durvis apmeklētājiem ir 
slēgtas.

Aizbraucot no Skrīveriem,  ne -
zuda pārliecība, ka šī vieta pel-
nījusi Latvijas saldumu galvas-
pilsētas godu. Mazliet uzjautrina 
atklā jums, ka gan Skrīveru pār-
tikas kombināts, kas ir Ziemeļ-
eiropā vecākā konfekšu „Gotiņa” 
ra  žot ne un kur iespējams pieteik-
ties eks kursijā, gan SIA Skrīveru 
sal  du mi, kur top zīmola Aspasia 
produkcija, gan Skrīveru saldē ju-
ma ražotne atrodas vienā ielā! 
Tātad, ciemojoties Skrīveros, vis-
pirms meklē jiet Daugavas ielu!

// FOTO: Lāsma Gaitniece

stams, ka šo rindu autorei nesen 
izdevies „atklāt” samērā izsmal-
ci nātus kārumus, kuŗu iepako-
jumu – nelielu, ar labu gaumi 
noformētu kartona kārbu rotā 
Aspasia zīmols un to ražotājs ir 
SIA “Skrīveru saldumi”. Runa ir 
par žāvētiem augļiem šokolādē, 
kur katra plūme vai aprikoze 
pirms ielikšanas kārbiņā vēl ie -
saiņota atsevišķā papīriņā. Pie  ļau -
jams, ka ar šādu rūpību sagata-
vota prece nevarētu palikt neno-
vērtēta. Tieši šo abu iemeslu – 
kvalitātes un gaumīgā iesaiņo-
juma – dēļ Latvijā ražoto saldu-
mu tirgū Skrīveru vārds nepaliks 
nepamanīts. Turklāt vēl aizvien 
ļoti iecienītas ir arī piena konfek-
tes “Skrīveru Gotiņa”, kas ražotas 
šai pašā uzņēmumā, un, protams, 
“Skrīveru Mājas saldējums”. 

Vasaras sākums, precīzāk, čet-
ras brīvās dienas par godu Jā -
ņiem, šogad iegadījās īpaši siltas 
un saulainas, tāpēc 23. jū  nijā 
kopā ar dzīvesbiedru devā mies 
nelielā braucienā gar Dau gavas 
labo krastu uz Vidzemes dienvi-
diem. Viens no mūsu mēr ķiem 
ekskursijas laikā bija Lat vijas 

Daugavas krastā, taču pilsētas tie -
sības ieguvusi tikai 1992. gadā. 
Do  doties pa Edgara Kauliņa aleju, 
nokļuvām pie Lielvārdes evaņģe-
liski luteriskās draudzes – lepnas, 
baltas ēkas Daugavas krastā, ku  ŗas 
altārgleznas “Jēzus Ģetze me nes 
dārzā” (1938) autors ir vecmeis-
tars Kārlis Miesnieks (1887-1977). 
Lai baznīcu labiekārtotu, koka al -
tārim, kancelei un soliem lī  dzek-
ļus dāvinājis Latvijas Valsts prezi-
dents Kārlis Ulmanis (1877-1942).

Tā kā dievnama durvis bija 
plaši atvērtas, gājām iekšā. Patī-
kams bija pārsteigums, baznīcā 
sastopot mācītāju Ingu Dāboliņu, 
kurš, uzzinot, ka esam ieradušies 
no Rīgas, pavisam īsi, taču ļoti 
saistoši pastāstīja par draudzes un 
arī mazpilsētas vēsturi. No viņa 
stāstītā uzzinājām, ka, iespējams, 
Lielvārde ir vienīgā vieta Latvijā, 
no kuŗas 1949. gada marta de -
por tācijās uz Sibiriju netika iz  sū-
tīts neviens cilvēks! Tas, patei-
coties bijušā Ogres rajona kol -
choza “Lāčplēsis” priekšsēdim Ed -
garam Kauliņam (1903-1979). 
Arī dievnams padomju okupā-
cijas laiku pārdzīvojis bez postī-

jo skaidrs, ka tajos augu daudz-
veidība ir fantastiska, taču nezi-
nāšanas dēļ to neprotu novērtēt. 
Līdzīgas izjūtas radās mūsu nā  ka-
majā pieturvietā – Skrīveru den-

vai krūmu, pie tā novietota plāk-
snīte ar auga nosaukumu latviešu 
un latīņu valodā. Vispirms, ejot 
pa taciņu, nokļuvām pie nelielas 
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(Turpināts no 6. lpp.)

LDD koris. Trešā no labās diriģente Māra Vārpa // FOTO: M. Vārpa

Prāv I. Larsen iesvētīšana prāvestes amatā. No kr. prāv. Anita 
Vārsberga-Pāža, prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. Ilze Larsen, arhib. 
Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš // FOTO: J. Pūliņš

Svētdienas dievkalpojums // FOTO: J. Pūliņš

LDD dalībnieki pirms svētdienas dievkalpojuma. 1.r. no kr. prāv. emer. Fritz Kristbergs, Baiba 
Liepiņa, Silvija Kļaviņā-Barshney, prāv. Ilze Larsen, prāv. Gunārs Lazdiņš, archb. Lauma Zušēvica, 
māc. Linards Rozentāls, māc. Aina Pūliņa, diak. Gija Galiņa, māc. Jānis Sedliņš, māc. Helēne 
Godiņa, māc. Aija Graham, māc. Sarma Eglīte // FOTO: S. Kļaviņa Barsheny

Teoloģe no Spānijas Ursula 
Glienecke mācīja vingrināju-
mus, kā rūpēties par sevi pēc 
benediktīņu mūka Anselma 
Grīna metodēm. Sekojot baus-
lim “Mīli savu tuvāko kā sevi 
pašu”, mēs bieži aizmirstam 
pēdējos vārdus. Tikai, ja mīlam 
sevi, mēs varam ilgstoši un neiz-
degot mīlēt citus.

Māc. Aija Graham mācīja, kā 
ieklausīties savā apkārtnē un 
meditātīvā pastaigā klusās pār-
domās meklēt atbildes uz jau-
tājumiem.  Ko tu sajūti Emavas 
ceļā, ejot kopā ar savu sarunu 
biedru? Ko tu nes līdzi dzīves 
ceļojuma laikā?

Katram svētceļniekam vajag 
savus ceļa rādītājus. Kas tie ir? 
Diak. Lindas Sniedzes-Taggart 
dulcimer mūzikas pavadījumā 
bija iespēja apskatīt mūsu iekšējo 
ticības veidošanas svētceļojumu 
un meklēt ceļa rādītājus, kas ved 
tuvāk pie Dieva. Māc. Linards 
Rozentāls mācīja, kā ar geno-
grammas palīdzību varam atklāt 
un nodot Dievam savas dzimtas 
samezglojumus. Ja psicholoģija 
palīdz apzināties problēmas un 
analizēt, kāpēc tā vai citādi ir 
noticis, tad kristīgais dziedinā-
šanas veids ar geneogrammas 
palīdzību nodarbojas ar jautā-
jumu, ko ar to visu darīt.

Pavisam citāda veida ievirzi 
vadīja Līga Ejupa. Latvijas simt-
gade būs vienreizējs notikums 
mūsu dzīvē. Viņa iepazīstināja 
dalībniekus ar Latvijas simtgades 
komitejas plānu, ar ALAs plānu, 
dažādiem pasaules mēroga pa  sā -
kumiem un runāja par to, kā ALA 
var mums palīdzēt sadarboties.

Ceturtdienas pēcpusdienā 
māc. Dāgs Demandts noor ga ni-
zēja interesantu šķēršļu gājienu, 
kuŗā dalībniekiem, sadalītiem 
sešās grupās, bija jārisina prob-
lēmas un jāveic dažādi uzdevumi.

Vakarā Juris Pūliņš vadīja 
atmiņu ceļojumu par LELBAs 
40 gadu ceļojumu, bet īpaši par 
Draudžu dienu tradiciju, kas ir 
nozīmīga daļa šinī svētceļojumā. 
Iesākumā nodziedājām archi-
bīskapa Arnolda Lūša sacerēto 
dziesmu Pa to ceļu, kas gar cie-
miem… Ar savām atmiņām par 
pirmajām Draudžu dienām da -
lījās to organizētājs prāv. emer. 
Ivars Gaide no Hamiltonas. Pēc 
tam Latvijas viesis, Reformātu 
baznīcas mācītājs Juris Cālītis 
runāja par “atmiņām, atziņām 
un augļiem” sakarā ar dažādām 
Draudžu dienām.

Prāv. emer. Fritz Kristbergs no 
Toronto mūs iepazīstināja ar 
Kanadas nometni Saulaine, tās 
brīvdabas dievnama vēsturi un tur 
notikušajām Draudžu die  nām. 
Nobeigumā Mineapoles mācītājs 
Dāgs Demandts pa  stāstīja par 
pēdējām Draudžu dienām Flo -
ridā, kuŗās uz viņa ordinācijas 
dievkalpojumu ar chib. Elmārs 
Rozītis ieradās kanū laiviņā. Va -
karu noslēdza māc. Ainas Pū  li -
ņas vakarlūg šana. Beigās nodzie-
dājām Aijā, žūžū, lāča bērni.

Piektdienas vakarā Klīvlandes 
draudzes mācītāja Sarma Eglīte 
mūs iepazīstināja ar jaunām 
dziesmām un autortiesību ievē-
rošanu. Sekoja paneļa diskusija 
par nesenajiem Latvijas Baznīcas 

JURIS PŪLIŅŠ
LELBAs 20. Draudžu dienas Gaŗezerā

apritējis 41 gads, bet lai nebūtu 
konflikta ar Gaŗezera 50. jubileju, 
LELBA svinēšanu par gadu atlika. 
Ēdamzāle bija skaisti sakārtota, 
un par bagātīgu mielastu rūpējās 
Daina Greneberga. Bija apsvei-
kumi, īsas uzrunas un LELBA 
pastāvēšanas laikā bijušo bīs-
kapu un Pārvaldes priekšnieku 
pieminēšana. Vakara lūgšanu 
vadīja Denveras draudzes mā -
cītāja Helēne Godiņa.

Svētdienas pēcpusdienā pul-
cējāmies brīvdabas dievnamā 
Draudžu dienu noslēguma diev-
kalpojumam ar mācītājas Ilzes 
Larsen ievešanu Vidienes ap -
gabala prāvestes amatā. Dievkal-
pojumu vadīja archib. Lauma 
Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš 
un prāv. Anita Vārsberga-Pāža. 
Dievkalpojumu kuplināja diri-
ģentes Māras Vārpas vadītais 
Draudžu dienu koris, skaisti 
nodziedot kanonu Jubilate Deo 
un Mans patvērums un mana 
pils, un diakones Lindas Snie-
dzes-Taggart dulcimer inter lū-
dija. Dziesmām ērģeļu pavadī-
jumu spēlēja Aija Brugmane.

Kopsavilkumā, 2016. gada 
LELBAs Draudžu dienas bija 
labi organizētas, par spīti pāris 
karstām dienām viscaur valdīja 
priecīgs gars un sadraudzība. 
Attālākie dalībnieki varēja ie  pa-
zīt untumaino vidienes klimatu: 
ceturtdienas rītā salām, piektdien 
un sestdien svīdām, bet svētdienu 
Dievs svētīja ar skaistu, saulainu, 
mēreni siltu laiku.

Paldies organizētājām/jiem un 
ikvienam darbiniekam, kuŗš pie-
lika roku, lai viss labi izdotos. 
Paldies Gaŗezera vadībai par 
sadarbību un mūsu vajadzību 
apmierināšanu.

Žēl, ka nebija vairāk dalībnieku 
no Austrumu un Rietumu ap -
gabaliem – tikai divas mācītājas 
un viena diakone. Pat no tālās 
Latvijas bija vairāk dalībnieku. 
Aicinu nākotnē draudžu mācī-
tājus un priekšniekus vairāk 
publicēt LELBAs notikumus. 
Daudzu draudžu ziņās un 
apkārtrakstos šī gada Draudžu 

(LELB) lēmumiem sakarā ar 
aizliegumu ordinēt sievietes 
mācītājas amatā. Panelī pieda-
lījās archib. Lauma Zušēvica, 
prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. 
Linards Rozentāls un māc. Juris 
Cālītis. Lēmums pievērsis ne -
parasti lielu ievērību Latvijas 
presē, un tā rezultātā no LELB 

izstājās Liepājas Krusta draudzes 
mācītājs Mārtiņš Urdze. Mā  cī -
tājam sekojusi draudze, kas ir 
lūgusi pieslieties ārpus Latvijas 
Baznīcai (LELB L). Līdz ar to pie 
LELB L tagad jau pieder piecas 
Latvijas draudzes. Diskusijā 
pārsteidzošs bija māc. Cālīša 
Latvijā dzīvojošo latviešu nega-

tīvais raksturojums, kuŗā es per-
sonīgi saskatu apvainojumu visai 
latviešu tautai. Vakara beigu 
lūgšanu vadīja Milvoku drau-
dzes priekšniece Sandra Kalve.

Sestdienas vakarā atzīmējām 
LELBAs 40 gadu pastāvēšanu. 
Kopš dibināšanas gan ir jau 

dienas vispār netika pieminētas. 
Draudzēm piesūtītā informācija 
nav domāta tikai mācītājiem un 
priekšniekiem. Visi draudzes 
locekļi ir arī LELBAs locekļi. Ja 
viņi tiktu informēti, tad draudžu 
delegātiem sinodēs nebūtu jā -
vaicā “ko gan tā LELBA dara”.
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Iveta Vējone kļuvusi par 
diasporas skolu patronesi

Atsaucoties Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības Izglītības pado-
mes aicinājumam, Valsts prezi-
denta dzīvesbiedre ir kļuvusi par 
diasporas skolu patronesi. 6. jū -
lijā notika Vējones kundzes un 
PBLA Izglītības padomes domu 
apmaiņa par latviskās izglītības 
veicināšanu ārpus Latvijas. 

Tikšanās laikā PBLA IP pār-
stāves Anta Spunde un Dace Ma -
žeika sniedza pārskatu par dia-
sporas izglītības aktuālitātēm un 
nākotnes vajadzībām. Tika pār -
ru nāta gan Latvijas valsts institū-
ciju diasporas skolām veidoto ma -
 teriālu sagatavošanas līdzšinējā 
prakse un piešķirtā financējuma 
pozitīvā ietekme uz latviešu sko -
lu attīstību ārvalstīs. Par prioritāti 
tika minēts nesen sāktais darbs 
pie diasporas bērniem piemērota 
tālmācības rīka izveides, kura 
virzība, pēc PBLA IP uzskatiem, 
pašlaik nenotiek pietiekami ātri. 

Sarunā tika pārrunātas arī sva-
rīgākās ar diasporas izglītību sai s-
tītās aktuālitātes šajā vasarā, kas 
kļuvušas par neatņemamu Lat vi-
jas valsts un ārvalstīs dzīvojošo 
latviešu sadarbības sastāvdaļu, – 
diasporas skolotāju kursi, dia-
sporas bērnu nometne, izglītības 
nozares jautājumu aktuālizācija 
ikgadējā diasporas konferencē. 
Šie sarīkojumi  kļuvuši par labas 
sadarbības piemēriem starp Lat-
vijas valsts institūcijām un dia-
sporas izglītības nozarē strādājo-
šajiem aktīvistiem, kā arī ārpus 
Latvijas dzīvojošajiem latviešu 
bērniem. Vējones kundze atbal-
stī ja sadarbības labās prakses  
tur pināšanas nepieciešamību, 
uz  sverot ciešo saikni, kas veido-
jama starp Latvijas valsti un tās 
piederīgajiem visā pasaulē. 

Vējones kundze pauda izprat -
ni un atbalstu PBLA IP centie - 
n iem. Plānots, ka Valsts prezi-
denta dzīvesbiedre Iveta Vējones 
kun dze, būdama diasporas skolu 
patronese, piedaloties ārvalstu vi -
zītēs, apmeklēs attiecīgo valstu 
dia sporas nedēļas nogales skolas, 
tiksies ar to pārstāvjiem un ap -
spriedīs diasporas nedēļas sko-
lām aktuālos jautājumus.  

***
Kultūras ministre 

Dace Melbārde atklāj 
Pasaules latviešu jaunatnes 

semināru “2x2”

8. jūlijā kultūras ministre Dace 
Melbārde viesu namā “Rezidence 
Kurzeme” Talsu novadā atklāja 

Pasaules latviešu jauniešu semi-
nāru “2x2”. Seminārā ministre 
tikās arī ar jauniešiem, kuŗi pie-
dalās prakses programmā “Pava-
di vasaru Latvijā”.

Kultūras ministre Dace Mel-
bār de atklāšanas uzrunā semi-
nāra dalībniekus iepazīstināja ar 
Latvijas valsts simtgades svinību 
pamatideju, uzsverot jauniešu un 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 
iesaistes nozīmi. Ministre atzinīgi 
vērtē jauniešu pastiprināto inte-
re si par tautas saknēm un semi-
nāra organizātoru darbu, jo kul-
tūras pēctecība ir pamats piede-
rības sajūtas veidošanā. Ministre 
aicināja valsts simtgades svinības 
uztvert kā iespēju rosināt pozi tī-
vas pārmaiņas, kur noteicoši būs 
pašorganizējošie procesi, katra 
vēlme iesaistīties. Pērn “2x2” se -
mi  nārā dzima arī jauniešu pir -
mās kopīgās ieceres valsts simt-
gades svinībām, no kuŗām divas 
jau ir realizējušās. Viena no tām 
ir iesaistīšanās Likteņdārza ak -
cijā, 2015. gada augustā Likteņ-
dārzā iestādot pirmo ozolu un 
dāvinot melnzemi. Savukārt otra 
iecere top – Latvijas valsts simt-
gades jauniešu rīcības komiteja 
īstenos unikālu projektu “Sar  -
kan baltsarkans”, kuŗa ietvaros no 
2017. gada janvāŗa līdz 2018. g a -
da novembrim Latvijas valsts 
simbols – karogs – ceļos pie lat-
vie šiem pasaulē. Kultūras mi -
nistrijas Latvijas valsts simtgades 
biroja projektu vadītāja Jolanta 
Bo  rīte informēja par ieceres gaitu. 
Lai gan Latvijas Mākslas akadē-
mijas Dizaina nodaļā īpašs karo-
ga ceļam darināts futrālis, karo -
ga kāts un statīvs vēl top, šā gada 
“2x2” semināra dalībniekiem bija 
iespēja apskatīt tautas daiļamata 
meistares Dagnijas Kupčas no 
smalkvilnas darināto karogu, kā 
arī tas simboliski tika nodots no 
rokas rokā semināra dalībnieku 
aplī.

***
Latvijā plāno ierasties ASV 
viceprezidents Džo Baidens
Līdz šīs vasaras beigām vizītē 

Latvijā plāno ierasties ASV vice-
prezidents Džo Baidens, infor-
mēja Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa preses pa -
domnieks Jānis Siksnis. Par savu 
nodomu apmeklēt Latviju Bai-
dens telefonsarunas laikā in  for-
mējis Vējoni.

Džo Baidens

1942. gadā dzimušais Baidens 
ir pieredzējis ASV polītiķis no 
De  mokratiskās partijas. ASV 
vice prezidenta amatā viņš tika 
apstiprināts 2009. gadā. Pirms 
tam, kopš 1973. gada, Baidens 
bija ASV senātors. Kopumā viņš 
šajā amatā ticis pārvēlēts sešas 
reizes.

ASV viceprezidenta vizītes 
laikā Rīgā paredzēta viņa tikša -
nās ar visu trīs Baltijas valstu 

prezidentiem. Kā pastāstīja Sik - 
s nis, notikušās telefonsarunas 
lai kā Vējonis un Baidens apsprie-
duši NATO samitu, kuŗā pare-
dzēts pieņemt lēmumus par ali -
a nses spēku palielināšanu Aus - 
t rumu flanga dalībvalstīs. Baidens 
apliecināja Vašingtonas nelokā-
mo apņēmību attiecināt uz Lat-
viju NATO līguma 5. panta drošī-
bas garantijas. ASV viceprezi-
dents uzsvēra, ka ievērojamais 
ASV militāro spēku palielinā-
jums Austrumeiropā būtiski pa -
stiprinās Baltijas valstu aizsar dzī-
bu un uzlabos NATO atturēša -
nas spējas.

Kā liecina aģentūras LETA ar -
chīvs, Latvijas valsts augstākās 
amatpersonas ar Baidenu ie -
priekš tikušās ārvalstu vizītēs. 
2014. gadā Baidens apmeklēja  
arī Lietuvu. 2011. gadā toreizējais 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers Vašingtonā Baidenam    
pa  sniedza Triju Zvaigžņu ordeņa 
II šķiras apbalvojumu.

***
NATO spēku pastiprināšana 

Baltijā un Polijā
Pēc NATO publiskota pazi ņo-

juma, NATO dalībvalstu līdeŗi 
alianses galotņu apspriedē (sa  mi-
tā) vienojušies par spēku pastip-
rināšanu NATO austrumu daļā – 
Polijā un  Baltijas valstīs, izvieto-
jot tajās daudznacionālas kaujas 
grupas. 

NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs pauda atzinību par 
šādu soli. “Šodien mēs spērām 
nākamos soļus. Mēs esam  nolē-
muši uzlabot mūsu militāro klāt-
būtni alianses austrumu daļā. Ar 
četriem bataljoniem šeit, Polijā, 
kā arī Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 
pēc rotācijas principa.” Četrās 
valstīs tiks izvietotas kaujas gru-
pas: ASV vadīs bataljonu Polijā, 
Lielbritanija ‒ Igaunijā, Vācija ‒ 
Lietuvā un Kanada – Latvijā. 
Stol tenbergs piebilda, ka bataljo-
ni, kuŗus iecerēts izvietot alianses 
austrumu pierobežā, būs “spēcīgi” 
un daudznacionāli. To izvietoša-
na sāksies nākamgad un notiks 
uz rotācijas pamata. “Tie de  mon s-
trē transatlantisko saišu stipru -
mu un nepārprotami parāda, ka 
uzbrukums vienam sabiedrota-
jam tiks uzskatīts par uzbruku-
mu visai aliansei,” uzsvēra NATO 
ģenerālsekretārs.

Igaunijā izvietojamajā bataljo-
nā dienēs 500 britu, 200 dāņu un 
aptuveni 150 franču karavīru. 
Latvijā dislocētajā bataljonā būs 
450 kanadiešu kaŗavīru, bet par 
pārējo personālsastāvu vēl turpi-
nās sarunas ar citām dalībval-
stīm. Savukārt Lietuvā esošā ba -
taljona sastāvā dienēs 500 vācu, 
200 beļģu, 100 līdz 150 nīder lan-
diešu un aptuveni 150 franču 
ka   ŗavīru. Sagaidāms, ka savus ka -
ŗavīrus uz Lietuvu nosūtīs arī 
Luksemburga un Norvēģija. Po -
lijā izvietojamo bataljonu veidos 
aptuveni 1000 ASV un apmēram 
150 britu kaŗavīru. Kaŗavīri uz 
Poliju un Baltijas valstīm tiks 
nosūtīti rotācijas kārtībā uz se - 
š iem mēnešiem.

“Mūsu galvenais mērķis pirms 
NATO samita bija panākt alian -
ses ilgtermiņa klātbūtni Latvijā, 
un lēmums par kaujas grupu iz -
veidi  ir ticis apstiprināts,” uzsver 

aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis (ZZS).

Raimonds Bergmanis un Kana-
das aizsardzības ministrs Har-
džits Sadžans

“Esmu gandarīts par sabiedro-
to atbalstu un dziļo izpratni par 
situāciju reģionā,” pēc lēmuma 
pieņemšanas sacīja Bergmanis.

***
Kanada vadīs 

NATO bataljona kaujas grupas 
veidošanu Latvijā 

Kanada pieņēmusi lēmumu 
uz  ņemties vadošo lomu NATO 
bataljona kaujas grupas vadīšanā 
Latvijā, atklāja ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība). 
Plašākas detaļas šobrīd vēl netiek 
izpaustas.

“Lēmums pieņemts Kanadas 
valdības un premjēra līmenī. Lat-
viju apmeklēs Kanadas ārlietu 
ministrs Stefans Dions. Tad viņš 
tiksies ar Latvijas aizsardzības 
mi  nistru un ārlietu ministru, lai 
pārrunātu nepieciešamās detaļas 
saistībā ar šo lēmumu,” sacīja 
Rinkēvičs. Ārlietu ministrs uz -
svēra, ka gaidāms nopietns darbs 
gan militāro ekspertu līmenī,   
gan arī, lai nodrošinātu uzņe-
mošās valsts atbalsta funkciju. 
“Mēs esam ļoti pateicīgi Kana -
dai, ka tā uzņēmās vadošās valsts 
lomu. Uzskatām, ka tas ir ļoti no -
pietns lēmums gan transatlan-
tisko saišu stiprināšanā, gan arī 
mūsu reģionu drošības stiprinā-
šanā.”

***
Latvija nodrošinās 

Kanadas kaŗavīriem 
nepieciešamo atbalstu    

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 8. un 9. jūlijā piedalījās 
NATO valstu un valdību vadītāju 
galotņu apspriedē (samitā) Polijas 
galvaspilsētā Varšavā. Tika pie-
ņemti lēmumi par NATO spēku 
daudznacionālu bataljonu izvie-
tošanu Baltijas valstīs un Polijā. 

Kanadai kā Latvijā izvietojamā 
NATO daudznacionālā bataljo -
na ietvarnācijai tiks nodrošināts 
viss nepieciešamais atbalsts. To, 
tiekoties ar Kanadas premjēr mi -
nistru Džastinu Trudo (attēlā), 
apliecināja Vējonis. Viņš arī iztei-
ca pateicību Kanadas premjēr -
mi nistram par Kanadas lēmumu 
uzņemties atbildību par Latvijā 
izvietojamo NATO bataljonu un 
uzsvēra Latvijas un Kanadas ilg - 
s  tošo draudzīgo attiecību nozīmi. 
Sarunā ar Kanadas premjērmi-
nistru Latvijas Valsts prezidents 
pauda gandarījumu par sabied-

roto solidāritāti un spēju mainī-
ties, ņemot vērā jaunos drošības 
izaicinājumus. Raimonds Vējo-
nis pauda pārliecību par to, ka 
Kanadas, Amerikas Savienoto 
Valstu, Apvienotās Karalistes un 
Vācijas klātbūtne NATO Austr u-
mu flangā stiprinās visas alianses 
drošību. Džastins Trudo novērtē-
ja Latviju kā stabilu un atbildīgu 
sabiedroto un pauda pārliecību, 
ka Latvijā izvietojamais bataljons 
nodrošinās atturēšanas efektu no 
potenciāliem nākotnes apdrau-
dē  jumiem. Viņš apliecināja, ka šo -
brīd notiek aktīvs darbs, lai Ka -
nadas vadībā izveidotu daudz-
nacionālu bataljonu Latvijā.

***
Simboliska kļavas 

iestādīšana Bastejkalnā
  11. jūnijā Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs un Kanadas ārlietu ministrs 
Stefans Dions (Stéphane Dion) 
darba vizītes laikā Latvijā, atce ro-
ties Latvijas un Kanadas diplomā-
tisko attiecību atjaunošanas 25. 
gadadienu, piedalījās ošlapu kļa-
vas stādīšanas ceremonijā Bastej-
kalnā, tādējādi uzsverot šī koka 
simbolisko nozīmi starp abām 
ziemeļu reģiona valstīm.

Valsts sekretārs A. Pildegovičs 
ceremonijā atzina, ka latviešu 
kul tūrā kokam izsenis bijusi ļoti 
svarīga nozīme, un koku stādīša-
nas tradiciju, ar kuŗu savulaik 
latvieši atzīmējuši tādus svarīgus 
dzīves notikumus un godus kā 
bērna nākšanu pasaulē un lau-
lības, mēs turpinām arī šodien, 
svinot valstiski svarīgus notiku-
mus. Tādi bija arī Latvijas iestā-
šanās Eiropas Savienībā un 
NATO, savukārt 2018. gadā ko -
kus stādīsim par godu Latvijas 
Republikas simtgadei. Uzrunājot 
klātesošos, Kanadas ārlietu mi -
nistrs sacīja, ka kļavas koks 
simbolizēs ilgstošo draudzību 
starp Kanadu un Latviju, kalpo-
jot kā pierādījums Kanadas ne -
mainīgajam atbalstam Latvijai 
cauri laika griežiem. Vienlaikus 
S. Dions pauda cerību, ka arī Lat-
vija sniegs savu atbalstu laikā, 
kad būs nepieciešams ratificēt 
Visaptverošo Ekonomikas un 
tirdzniecības līgumu (Compre-
hen sive Economic and trade 
Agree ment/ CETA) starp Kanadu 
un Eiropas Savienību, lai līgums 
pēc iespējas ātrāk stātos spēkā.

Vizītes laikā Latvijā Kanadas 
ārlietu ministram notika arī sa -
runas ar ārlietu un aizsardzības 
ministriem, tāpat S. Dions ap -
mek lēja NATO StratCom cen - 
t ru, kā arī piedalījās apaļā galda 
diskusijā ar akadēmisko aprindu 
un nevalsts organizāciju pārstāv-
jiem.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
“Cita Sibirija”, kas 4. jūlijā  atklāta 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

***
Rīgā notika Baltijas 

bundzinieku sanāksme
Turpinot pagājušajā gadā aiz-

sākto tradiciju, kad Latvijas 
bundzinieku saietā vienkopus 
pulcējās vairāk nekā 100 bun-
dzinieku, arī šogad 10. jūlijā Rīgā, 
Ghetto games parka territorijā, 
notiks lielākais bundzinieku fes-
tivāls Baltijā – Baltijas bun dzi-
nieku samits (attēlā).

Baltijas bundzinieku sarīko-
jums šogad sapulcināja vairāk 
nekā 200 mūziķu, kas sinhroni 
izpildīja vairākus ritmus un 
dziesmas. Tas bija īsts mūzikāls 
baudījums ne vien pašiem bun-
dziniekiem, bet arī apmek lētā-
jiem. 

***
Eiropas filmu dienās Tokijā 
demonstrē latviešu filmas

Eiropas filmu dienās Tokijā 
tika demonstrēta latviešu ani mā-
cijas īsfilmu izlase bērniem, kā 
arī īpašā seansā izrādīja režiso -
res Ināras Kolmanes un filmu 
studijas “Deviņi” veidoto doku-
mentālo filmu “Ručs un Norie”. 
Pēc filmas notika sarunas  un 
diskusija ar skatītājiem, kuŗā 
piedalījās viena no galvenajām 
filmas varonēm Norie Tsuruta. 
Latviešu animācijas īsfilmu izla -
sē ir iekļautas filmas: J. Cimerma-
ņa “Tornis”, M. Brinkmaņa “Me -
ža sargi”, D. Rīdūzes “Zaķu lielā 
diena”, “Kraukšķītis” un “Sārtulis”, 
N. Skapāna “Marsietis” un G. Zil-
baloža “Nedzirdams”.

***
Karlovi Varu kinofestivālā 

iekļautas divas Latvijas filmas
Čechijā notika Karlovi Varu 

starptautiskais kinofestivāls, kuŗā 
bija iekļautas divas Latvijas fil-
mas: Renāra Vimbas spēlfilma 
“Es esmu šeit” un Vitālija Manska 
jaunākā dokumentālā filma 
“Radinieki”.

***
Tautas deju festivāls 

“Sudmaliņas” Rundālē
Šogad starptautiskais tautas 

deju festivāls “Sudmaliņas” ievir-
puļos vairākos Latvijas novados, 
pilsētās un pagastos – arī Run-
dālē. Rundāles novads atrodas 
Latvijas Republikas un Zemgales 
līdzenuma dienvidu daļā, tajā 
saglabājušies daudzi vēsturiski 
nozīmīgi kultūras pieminekļi ‒ 
Rundāles pils ansamblis, Kauc-
mindes muiža, Bornsmindes 
mui ža un parks, Mežotnes pils-
kalns ar senpilsētu, Vīnakalns – 
pilskalns. 6. jūlijā krāšņajā Run-
dāles pils parkā notika viens no 
festivāla koncertiem “Deju soļi 
pasauli iegriež”, kuŗā sadejoja 
trīspadsmit tautas deju kopas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

mājā, kur, lai gan pati ēka netiek 
apdzīvota, viena no telpām īpaši 
pielāgota mākslas radīšanai un 
rādīšanai. Instalācijas veidotājs ir 
vēsturnieks un Limbažu mūzeja 
galvenais speciālists Gundars 
Plešs. Rubenes pamatskolā noti-
ka konference par Rubenes kul-
tūrvēsturisko mantojumu. Sarī-
ko juma nobeigumā Rubenes 
baznīcas dārzā notika akcija gar-
dēžiem “Mielasts pie Indriķa”. 
Klātesošajiem bija iespēja mielo-
ties ar īpašu zupu, kas tika paga-
tavota pēc senas receptes no 1795. 
gadā Rubenē drukātās pirmās 
pavārmākslas grāmatas latviešu 
valodā. Rubenes luterāņu drau-
dzes mācītājs Kristofs Harders 
1795. gadā, tulkojot no vācu valo-
das, turpat mācītājmājā nodru-
kāja pavārmākslas grāmatu ar 
nosaukumu “Tā pirmā pavāru 
grāmata”. 

***
Latvijā atklāj izstādi 
“Cita Sibirija” ‒  par 

izbraucējiem 19. gadsimtā
Lielai daļai Latvijas sabiedrības 

Sibirija saistās ar deportācijām 
un citiem traģiskiem pavērsie - 
n iem mūsu tautas liktenī. Tomēr 
pastāv cita Sibirija – vieta, kur 
lat vieši daļēji labprātīgi, daļēji 
ekonomisko apstākļu dēļ pārcē -
lās uz dzīvi jau 19. gadsimtā. Kā 
viņiem klājas citādas kultūras un 
valodas telpā, cik daudz viņi no -
sargā latviskās saknes un tradici-
jas – šie jautājumi vienmēr bijuši 
interesanti pētniekiem. Pēdējā 
ekspedīcija no Latvijas uz trim 
lielākajiem Sibirijas latviešu cie-
miem notika pirms diviem ga -
diem, un tās rezultāti, atziņas un 
vizuālās liecības tagad apkopotas 
izstādē “Cita Sibirija”.

Skan latviešu valoda un līgo 
dziesma Timofejevkā, Sibirijas 
latviešu ciemā Novosibirskas ap -
gabalā. Videoformātā to uz Lat-
viju atvedusi pētnieku grupa,    
kas trijos Sibirijas latviešu cie -
mos vei ca ekspedīciju 2015. gadā. 
Kopš iepriekšējām ekspedīcijām 
bija pagājuši vairāk nekā 10 ga -
du, un bija laiks atkal apzināt,   
kas pa šo laiku noticis ar Sibirijā 
dzīvojošajiem latviešiem. Galve-
nais secinājums ir – latviešu cie-
mi šobrīd atrodas uz iznīcības 
robežas vai ir jau izzuduši, jau - 
n ieši no tiem ir devušies projām 
un vairs gandrīz nemaz nerunā 
latviski, vecākā paaudze, kas vēl 
zina valodu un tradicijas, pama - 
 z ām aiziet mūžībā, skaidro viens 
no ekspedīcijas dalībniekiem – 
Aigars Lielbārdis: “Cilvēkus pa -
mest ciemus spiež ekonomiskie 
vai izdzīvošanas apstākļi, un, otr-
kārt, notiek asimilācijas process, 
jo trešā paaudze ir tā robežšķirt-
ne, kad vēl saglabājas valoda, arī 
ceturtajā paaudzē tā vēl var sa -
glabāties, bet tad jābūt īpašiem 
apstākļiem, kas to uztur. Notie-
košais Sibirijas latviešu ciemos 
var šķist kā kaut kas no mūsu 
problēmām attālināts, bet tā nav, 
jo šajos procesos mēs varam ie -
raudzīt nākotni tiem tautiešiem, 
kas tagad devušies uz citu eko -
nomisko trimdu. Arī uz Sibiriju 
latvieši savulaik devās tādēļ, ka tā 
viņiem bija zeme, kur piens un 
medus tek.” No Sibirijas atvestie 
priekšmeti, vēsturiskas un mūs-
dienu fotografijas, kā arī video-
materiāli būs aplūkojami izstādē 

vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukja-
novs šeit varētu ierasties kā viens 
no spēcīgākajiem Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina ideolo-
ģijas pārstāvjiem Baltijas valstīs. 
“Lukjanovs būs tas cilvēks, kuŗš 
mēģinās savienot Krievijas impe-
riskās intereses ar saistībām pret 
Eiropu kopumā. Es domāju, ka 
viņš šeit ierodas kā viens no spē-
cīgākajiem Putina ideoloģijas 
pārstāvjiem Baltijas valstīs.”
Jevgeņijs Lukjanovs un Kārlis 

Daukšts

Daukšts skaidroja, ka kopumā 
lielas skaidrības par Lukjanova 
nodomiem un iespējamajām 
dar bībām Latvijā patlaban nav 
ne vienam, bet, raugoties uz viņa 
biografiju un līdzšinējo darbību, 
viņš jau ļoti ilgu laiku ir bijis tuvs 
cilvēks Putinam. “Viņi ir ļoti tuvi 
līdzgaitnieki, tāpēc, manuprāt, 
viņš šeit – ja kļūs par vēstnieku, 
un es domāju, ka tā arī notiks, – 
būs Putina ideoloģijas pārman-
totājs vai viņu šeit varētu tā uz -
tvert,” komentēja Daukšts. Lukja-
novs būs daudz prāgmatiskāks 
un konsekventāks par pašreizējo 
vēstnieku Aleksandru Vešņako-
vu, viņš nebūs ideologs. Pēc 
Daukšta domām, izmaiņas varētu 
būt krievvalodīgo iedzīvotāju 
aizstāvēšanas polītikā, kas tik ļoti 
spēcīgi bija pārņēmis Vešņakova 
būtību šeit. Turklāt šī polītika va -
rētu tikt nedaudz reducēta, pie-
ļāva Daukšts. “Lukjanovs varētu 
mēģināt panākt, lai krievvalodī-
gie iedzīvotāji mēģinātu šeit in -
tegrēties, kļūtu eiropeiski, nevis 
mēģināt viņus atšķelt. Tas pēdējā 
laikā ir jūtams arī Putina runās.” 

***
Rubenē Livonijas Indriķa 

dienas
Turpinot iedibināto tradiciju, 

Kocēnu novada Rubenē, vietā, 
kur savulaik Imeras katoļu pries-
teris Indriķis (Henricus de Lettis) 
sarakstīja Indriķa Livonijas chro-
niku, otro reizi notika sarīko -
jums “Indriķa diena”.

Rubenes baznīcā notika diev-
kalpojums ar senās mūzikas vo -
kālās grupas Ars Antiqua Riga 
piedalīšanos. Rubenes baznīcas 
dārzā dziedāja Marta Ritova. 

Notika instalācijas “Pa Hroni-
kas pēdām” atklāšana Baltajā 

ir ieturēta, taču stingra atbilde   
uz visdažādākā veida provokā ci-
jām un deklarācijām no Krie vi -
jas Federācijas puses. Gatavība 
un demonstrēta spēja sevi aizstā-
vēt ir tikpat svarīgs instruments 
kā diplomātija, lai pēc iespējas 
ma  zinātu jebkāda veida starp -
tautisko spriedzi.” Vaira Vīķe-
Freiberga ir pārliecināta, ka ar 
šiem lēmumiem tiek sniegts brī-
dinājums jebkuram potenciālam 
agresoram, ka uzbrukums jebku-
rai no mūsu reģiona valstīm ne -
pārprotami tiks uzskatīts kā 
uzbrukums visai Aliansei. “Tiek 
pielikts pēdējais punkts arī jeb-
kādai tukšai prātuļošanai par     
to, vai – uzbrukuma gadījumā ‒ 
Ziemeļatlantijas Līguma 5. pants 
tik tiešām tiktu aktivēts attiecībā 
uz visām Alianses dalībvalstīm 
vienādi, bez jebkādiem izņē-
mum iem. Latvijai šī ziņa ir arī 
signāls neatslābt savos pūliņos 
nopietni gādāt pašiem par savas 
valsts drošību, tai skaitā nopietni 
uzlabot mūsu palīdzības uzņem-
šanas spējas vajadzības gadīju-
mā,” norāda kādreizējā Latvijas 
prezidente.

***
Tiesībsargs aicināts kļūt

 par Eiropas bērnu tiesību 
ombuda tīkla vadītāju

Tiesībsargs Juris Jansons sa -
ņē mis aicinājumus ieņemt vairā -
kus amatus starptautiskās, lielā-
ko ties Eiropas, cilvēktiesību orga-
nizācijās, tostarp kļūt par Eiropas 
bērnu tiesību ombuda tīkla 
vadītāju. 

Juris Jansons

Ar lūgumu atļaut nominēt sa -
vu kandidātūru un ieņemt attie-
cīgos amatus Jansons vērsies pie 
Saeimas Prezidija. Viņš norāda, 
ka saņēmis aicinājumu ieņemt 
valdes locekļa amatu Eiropas 
Ombuda institūtā, Nacionālo cil-
vēktiesību institūciju Eiropas tīk-
la Finanču komitejas vai Starp-
tautiskās koordinēšanās komi -
tejas Finanču apakškomitejas   
lo  c ek ļa amatu un Eiropas bērnu 
tiesību ombuda tīkla vadītāja 
vietu.

Jansons arī norāda, ka, pieda-
loties starptautiska līmeņa sanāk-
smēs, ombudi tiek dēvēti par eks-
pertiem, šķietami radot ie  spaidu 
par atsevišķa patstāvīga amata 
esamību. Tāpēc viņš lūdz Prezi-
dijam atļauju būt par ekspertu vai 
konsultantu starptautiskajās cil-
vēktiesību aizsardzības organizā-
cijās.

Tiesībsargs vairāk nekā divu 
lappušu vēstulē sniedzis skaidro-
jumu attiecībā uz šo amatu ie -
ņem šanu un tiesībsarga biroja 
sadarbību ar starptautiskajām in -
stitūcijām. Viņš piebilst, ka šo 
am atu pienākumu veikšana ne -
rada interešu konflikta situāciju.

***
Kādi mērķi būs jaunajam 

Krievijas vēstniekam Latvijā?
Polītologa Kārļa Daukšta ie  ska-

tā potenciālais jaunais Krievijas 

ASV 6. flotes komandkuğis 
viesojās Rīgā

Jūlija sākumā Rīgas ostā vieso -
jās ASV 6. flotes komandkuğis, 
USS Mount Whitney (LCC-20), 
kuŗa 600 vīru lielā apkalpe 4. jū -
lijā Rīgā arī svinēja ASV ne  at-
karības dienu. 

Nākamajā dienā, 5. jūlijā, kuğa 
kapteinis Carlos A. Sardiello kopā 
ar ASV vēstnieci Latvijā, viņas 
ekselenci Nancy Bikoff Pettit 
kundzi un ASV militāro atašeju 
Latvijā jūras kājnieku pulkvedi 
Philip G. Antekeier, bija ielūguši 
uz kuğa pieņemšanā-pusdienās 
lielu skaitu viesu no Latvijas 
valdības, pašvaldībām, Nacionā-
lajiem bruņotiem spēkiem un 
dažādām nevalsts organizācijām 
Latvijā, to starpā arī DV CV pre-
zidija locekli un Okupācijas mū -
zeja darbinieku Ivaru Švānfeldu 
ar kundzi un DV priekšnieku 
atvaļināto flotiles admirāli An -
dre ju Mežmali. 

***
“Stingra atbilde uz 

Krievijas provokācijām” 
NATO samita lēmumi attiecībā 

uz kollektīvās drošības nostipri-
nāšanu ir stingra atbilde uz vis-
dažādākā veida provokācijām un 
deklarācijām no Krievijas puses, 
uzskata bijusī Latvijas Valsts pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Vaira Vīķe-Freiberga

Sociālajā tīklā Facebook ekspre-
zidente raksta, ka Varšavā notie-
košais NATO samits ieiet vēsturē 
ar Latvijas drošībai īpaši ieprie-
cinošām ziņām: ir saņemts ofi-
ciāls apstiprinājums tam, ka Ka -
nada ir pieņēmusi lēmumu uz -
ņemties vadošo lomu NATO ba -
taljona kaujas grupas vadīšanā 
Latvijā. Paredzēts, ka šai starp-
tautiskajā, Latvijā dislocētajā ba -
taljonā būs arī karavīri no Polijas, 
Dānijas, Francijas un Slovakijas. 
Līdz ar to tiek sperti nopietni soļi, 
lai nodrošinātu kopējo drošību 
gar visu Baltijas jūras austrumu 
krasta NATO telpu un atgādinā-
tu, ka jebkuras NATO valsts 
drošība ir visas Alianses solidāra 
kopējā atbildība. “Šie pēdējie lē -
mu mi attiecībā uz NATO kollek-
tīvās drošības nostiprināšanu 
nekādā ziņā nav uztverami kā 
agresīva “zobenu žvadzināšana” 
no NATO puses. Tieši otrādi – tā 

No kreisās: DV priekšnieks,  atv. 
flotiles admirālis Andrejs Mež-
malis, ASV vēstniece Latvijā 
Nen sija Petita un ASV kaŗakuģa 
kapteinis Karloss A. Sardello
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Komparatīvā jeb salīdzinošā 
pieeja pasaules notikumiem vē -
rotājam allaž, var teikt, atmaksā-
jas: daudz kas kļūst skaidrāks, arī 
psīcholoģijas aspektā.

Washington Post līdzās New 
York Times ir viens no ietek mī-
gākajiem un objektīvākajiem 
Rietumu laikrakstiem. Šīs avīzes 
Briseles biroja vadītājs Maikls 
Birnbaums, kuŗš pirms tam va -
dīja laikraksta birojus Maskavā 
un Berlīnē, nupat pabijis Latvijā 
un Igaunijā un divās reportāžās 
no šīm NATO un ES dalībval-
stīm analizē situāciju.

Savus “Rīgas iespaidus” Birn-
baums sāk ar konstatējumu: no -
tiek spriedzes pilna konfrontācija 
ar Krieviju, un “kauja par vēsturi” 
rāda, ka aukstais karš nekad nav 
beidzies. Viņš raksta, ka konflikts 
starp Krieviju un Rietumiem tiek 
izcīnīts ne tikai ar tankiem un ka -
ŗaspēku, kas izvietots robežas 
abās pusēs, bet arī ar pretējām 
pa   gātnes versijām. Maz ir tādu 
vietu, kur tas jaušams tik stipri  
kā Latvijā. Tās līderiem nācās cī -
nīties ar saviem pašmāju kriev -
va lodīgajiem iedzīvotājiem un ar 
Kremli jautājumā par to, vai viņu 

Rietumu un Krievijas pretstāve trejādā skatījumā 
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

zemes gadu desmitiem ilgā in -
korporācija Padomju Savienības 
sastāvā bija brīvprātīga vai tā bija 
okupācija.

Latvijai, turpina Birnbaums, 
pēc daudzu cilvēku domām,  
PSRS uzvara Otrajā pasaules ka -
ŗā nozīmēja vēl 46 svešas kun-
dzības gadus. Un kopš tā brīža, 
kad Kremlis attaisnoja Krimas 
aneksiju ar nepieciešamību pa -
sargāt turienes krieviskos iedzī-
votājus no vajāšanas, Latvijas sa -
springtās attiecības ar tās dau-
dzajiem krievu iedzīvotājiem 
gūst jaunu dimensiju, saistītu ar 
valsts drošību.

NATO militārā alianse, norāda 
Birnbaums, spiesta rēķināties ar 
draudu, kas nāk ne tikai no tan - 
 k iem, bet arī no televīzijas ekrā n-
iem, un atbalstījusi Rīgā izvieto tu 
cent ru, kuŗa uzdevums ir at  vairīt 
in  formācijas kaŗu, ko ved Krievija. 

Savā otrajā reportāžā ‒ no Igau-
nijas ‒ Birnbaums iespraudis di vas 
zīmīgas rindkopas. “Britu lēmums 
aiziet no Eiropas Savie nības pa  da-
ra NATO vēl svarīgā ku ‒ kā alian si, 
kas satur Rietu mus kopā,” raks ta 
Birnbaums un tālāk piebilst: 
“NATO jaunais mi  litārais vadītājs, 

ASV armijas ģe  nerālis Kertiss 
Skaparotti teicis, ka aliansei jābūt 
gatavai kaŗot “kaut šovakar” pret 
Krieviju, ja vajadzēs.”

“Baltieši, kuŗi tika varmācīgi 
inkorporēti Padomju Savienībā 
1940. gadā un atguva neatkarī - 
bu tikai 1991. gadā, baidās, ka 
viņi var kļūt par kārojamu mērķi 
Kremlim, kas pēdējā laikā pret 
saviem kaimiņiem ietur revan - 
 š is tisku kursu,” rezumē Maikls 
Birn baums. 

Tagad paskatīsimies, kas sa   - 
k āms 1933. gada dzimušajam 
Āb  ramam Kleckinam, kurš kopš 
1973. gada apmācīja žurnālistus 
Latvijas Universitātē, aktīvi pie-
dalījās Atmodas kustībā un no 
2007. līdz 2012. gadam bija Na -
cionālās Radio un Televīzijas 
padomes priekšsēdis.

Rīgas krievvalodīgajā portālā 
www.ves.lv publicēta intervija, ko 
Ābrams Kleckins deva Viktoram 
Avotiņam. Jau pašā sakumā Klec-
kins uzsver: “Amerikai ļoti patīk 
draugi, kuŗiem ir kopīga robeža 
ar Krieviju. Tāpēc, ka Amerikai it 
nemaz nav vajadzīga vēl viena 
pasaules mēroga valsts. Ar ko tad 
nodarbojās tie cilvēki, kas brau -

ca mūs pamācīt lielo pārmaiņu 
laikā? Ar to, ka Krievija ir ienaid-
nieks. Un tas, kas ir labs Amerikai, 
ir labs visiem. Un šī patiesība 
jāiedveš visiem. Ja nevar citādi, 
tad ar varu. Vietnama, Iraka... Jā -
dzīvo, lūk, tā kā mēs. Un nevis tā, 
kā jums liekas labāk.” 

Citējot kādu franču ģenerāli un 
polītologu  Žanu-Bernāru Pina-
telu, Kleckins bilst, ka “Krievijai 
ir tas, kā nav Eiropai, un Eiropai 
ir tas, kā nav Krievijai. Un ja abi 
sadarbotos, tad viņu attīstība 
būtu ļoti sekmīga. Taču ASV to 
ar visiem spēkiem jauc. Spēcī -  
ga, neatkarīga Eiropa tām (ASV) 
nav vajadzīga (..) Ja Eiropa vie -
nosies ar Krieviju, ja tie vismaz 
tuvināsies, tad Eiropa var kļūt 
varenāka, lielāka un gudrāka par 
Ameriku. Šausmas!”

Tāda dīvaina apskaidrība ve -
cum  dienās... Pat negribas ticēt.

Tai pašā portalā www.ves.lv 
mēs lasām interviju, ko aģentū -
rai LETA devis “britu filosofs 
Džons Laflends, Demokratijas 
un sadarbības institūta pētniecī-
bas programmu direktors Parī -
zē”. Diemžēl LETA nebilst ne vār-
da par to, kas tas par institūtu. 

Izrādās (skat. Vikipediju), ka šis 
institūts dibināts 2007. gadā sa -
skaņā ar Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina lēmumu, tā uz -
devums ir pētīt, kādā stāvoklī 
atrodas cilvēktiesības Rietumos 
(!), un institūta vadītāja ir Nata -
lija Naročnicka, starp citu ‒ zvē-
rināta Baltijas nīdēja, un “britu 
filosofs Džons Laflends” ir viņas 
padotais Parīzē, kuŗš jau vairāk-
kārt pieķerts melos, sulainiski 
izdabājot Kremlim.

Saruna ar aģentūras LETA ko -
respondentu Laflends nožēlo, ka 
Eiropa atteikusies no tādām vēr-
tībām kā tikumība (!), un atgā-
dina, ka “Eiropas Savienība tika 
veidota 50. gados aukstā kaŗa ap -
stākļos nolūkā uzvarēt šai kaŗā. 
Lai attaisnotu savu eksistenci pēc 
1991. gada, Eiropas Savienība mē -
 ģina padarīt Krieviju par savu 
ideoloģisko un ģeopolītisko ie -
naidnieku”.

Dzīvodams Parīzē, Laflends ne -
varēja piedalīties referendumā, 
bet ja varētu, viņš noteikti balsotu 
par Britanijas izstāšanos no ES. 

Viena lieta man nav skaidra: no 
kuŗa laika šis Kremļa supertrollis 
aģentūrai LETA ir auto ritāte? 

Divas savstarpēji nesaistītas 
ziņas lika uzdot jautājumu, kāda 
īsti ir krievvalodīgo jaunā paau-
dze Latvijā? Vai viņu prātos tam, 
ko mēdzam dēvēt par Staļina lai-
ka ideoloģiju, ir vairāk vietas 
nekā viņu tēviem un mātēm? 
Pir majā brīdī tāds jautājums var 
šķist dīvains, pat ķecerīgs, jo   
jaunie tomēr lielāko tiesu zina 
lat vie šu valodu (atšķirībā no 
dau dziem, kas savu mūžu no  dzī-
vo juši Latvijā), auguši pavisam 
citos laikos. Turklāt pētījums, 
par kuŗu rakstīju iepriekšējā ko -
mentārā, liecina, ka sevi par pie-
derīgiem Krievijai uzskata tikai 
12% iedzīvotāju. Tiesa gan, 
21,4% procenti, kā jau rakstīju, 
uzskata, ka viņu tiesības tiek aiz-
skartas tādā mērā, ka Krievijas 
iejaukšanās būtu nepieciešama 
un pamatota.

Latvijas sabiedrībā pastāv uz -
skats, ka Krievijas atbalstītāji un 
aizstāvji lielāko tiesu ir gados 
vecākie krievvalodīgie. Tomēr 
pie minētajā pētījumā, ja atcera-
ties, bija arī minēts, ka Latvijā 
Krievijas ietekmei visatvērtākie 
starp citu ir arī 18 – 25 gadus jau-
ni cilvēki. Par to, ka ar jaunajiem 
viss nav tik vienkārši, kā varētu 
šķist, liecina kāda pavisam jau -
na ziņa. Proti, tirgus, sociālo un 
plašsaziņas līdzekļu pētījumu 
aģentūras TNS Latvija pētījums 
liecina, ka Latvijas valsts sabied-
riskos medijus neskatās cittau-
tiešu jaunieši. TNS rīkotājdi rek-
tors Mārtiņš Traubergs atzina,  

Ķecerīgs jautājums
ka no cittautiešiem valsts sabied-
riskos plašsaziņas līdzekļus ska-
tās pārsvarā vecāka gadagājuma 
cilvēki, bet līdz 34 gadus vecie 
cittautieši tos tikpat kā neskatās.

Pēdējās dienās ir arī vēl kāda 
cita ziņa – NATO galotņu ap -
spriedē (samitā) Varšavā tika no -
lemts, ka Baltijas valstīs un Po -
lijā tiks izvietotas bataljona lī -
meņa kaujas grupas. Tas sama -
zina sprie dzes saasināšanās ie -
spē ju starp aliansi un Krieviju, 
lēmumu komentēja Ziemeļat  -
lan tijas līguma organizācijas iz -
cilības centra stratēģiskās ko - 
mū nikācijas jautājumos (NATO 
Strat com) direktors Jānis Sārts. 
Protams, Krievija jau ir nosodī-
jusi šo lēmumu. Putins tādu rī   -
cī bu nosaucis par tiešu drošības 
apdraudējumu, bet bijušais PSRS 
vadītājs Mihails Gorbačovs pazi-
ņojis, ka alianse atstāj aiz mugu-
ras auksto karu un sāk gatavoties 
reālam kaŗam jeb vienkāršāk 
sakot – NATO gatavojoties uz -
brukt Krievijai.

Par to visu varētu arī paraustīt 
plecus, un J. Sārts, atbildot uz 
jau tājumu par Krievijas pausto 
retoriku saistībā ar Varšavā pie -
ņemto lēmumu, skaidro, ka vie-
na puse ir publiskā retorika, bet 
otra – ekspertu līmeņa diskusi-
jas. Tajās analītiķi savai vadībai 
skaidrojot, ka četru bataljonu 
izvietošana Austrumeiropā tai 
draudus nerada.

Kādēļ šīs ziņas par to, ka cit-
tautiešu jaunieši vispār neskatās 

Latvijas sabiedriskos medijus un 
pārtiek no Krievijas TV un ka 
Latvijā būs bataljona līmeņa 
NATO kaujas grupa, ko Krievija 
gandrīz vai nosauc par kaŗa pie-
teikumu, liek bažīties par to, ko 
domā krievvalodīgie jaunieši un 
vai viņi patiesībā nav apslēp tais 
drauds Latvijai? 

Manuprāt, ieskatu tajā, ko 
domā jaunatne, kuŗa pārtiek no 
Krievijas TV, dod Levadas Centra 
Alekseja Levinsona raksts “Kaŗš 
nepāriet”, kas publicēts arī cen - 
t ra mājaslapā. Tiesa gan, tas ir par 
Krievijas jaunatni un tomēr...

“Kaŗš – tās ir lielas bēdas, uz -
vara – liela laime. Bet, ejot lai - 
k am, no reālās dzīves tām jākļūst 
par vēstures notikumiem.(..) Bet, 
kā rāda pieredze, ar mūsu laiku 
tagadējā dzīvē notiek kaut kas 
neparasts. Kāda ir mūsu nākot-
ne, neviens nevienam nejautā, 
tā  dēļ arī neviens nevienam neat-
bild. Zina, ka rīt viss būs tāpat kā 
tagad un parīt  acīmredzot arī. 
Un tad, lūk, pagātne sāk augt 
savā nozīmībā. Aizvien dižāku 
mēs redzam savu Uzvaru un aiz-
vien skaļāk to svinam, ” raksta 
Levinsons. Tiek lēsts, ka kaŗā 
PSRS zaudēja 23 miljonus cilvē-
ku. Lielākā daļa aptaujāto, pro-
tams, uzskata, ka „vainīgs ir ie -
naidnieks”, tikai 21% vaino Sta-
ļinu. 51% aptaujāto uzskata, ka 
uzvara ir tautas nopelns, bet 9% 
domā, ka tas ir tieši Staļina vei-
kums. Zīmīgi, ka jauni cilvēki 
daudz retāk nekā gados vecākie 

runā par tautas nopelnu, biežāk 
nekā vecie uzskata, ka uzvara ir 
Staļina sasniegums, bet visbiežāk 
uzvaras cēloni saskata “tautas un 
vadoņa kopībā”. Jaunieši tieši tā -
pat kā gados vecākie lielāko tie su 
domā, ka Vācijas uzbrukums bija 
pavisam negaidīts, un par to ie -
priekš nekas nebija zināms un 
daudz biežāk nekā pārējie no  rai da 
versiju, ka pēkšņais uzbrukums    
ir izdomāts stāsts, kas at  taisno 
Staļina kļūdas un pārrē ķi nāšanos.

Ar vārdu sakot, jaunatne pat 
vairāk tic vadoņa lomai un ir 
gatava to attaisnot un apbrīnot 
nekā viņu vecāki un vecvecāki. 
Tas, ka plašsaziņas līdzekļi  ietek-
mē sabiedrības uzskatus, nav 
nekāds jaunums. Sociologi Krie-
vijā ne reizi vien ir secinājuši, ka 
sabiedrību gandrīz pilnībā vada 
Kremļa kontrolētie TV kanāli. 
Tādēļ atzinums, ka Latvijā kriev-
valodīgā jaunatne skatās tikai 
Krievijas TV, liek bažīties par    
to, kādi ir viņu uzskati un vērtī-
bas. Krievijas socioloģisko pētīju-
mu dati liecina, ka jauniešos at -
dzimst sava veida Staļina domā-
šanas kults. Vai līdzīgi ir arī Lat-
vijā? Varbūt bažas par to ir ne -
vietā? Bēdīgi slavenais 9. maijs 
Latvijā labi parāda, ka jaunu cil -
vēku sarīkojumā pie Uzvaras pie-
minekļa ar katru gadu ir aizvien 
vairāk. Joprojām skolu jaun ieši 
vasarās brauc uz Krieviju un pie -
dalās militārās nometnēs, kur vi -
ņ iem tiek stāstīta pavisam cita 
vēs ture. Ja mums NATO ir cerība 

uz mieru un drošību, vai arī kriev-
valodīgajiem jaunieš iem alianse   
ir miera, nevis kaŗa nesēja?

Ir skaidrs, ka Latvijas iedzīvo-
tājus nevar un nedrīkst automā-
tiski dalīt “savējos” un “ienaid-
niekos” pēc tā, kādā valodā cil-
vēki runā. Tomēr uzzināt vairāk 
par cilvēkiem, kuri ir mums 
līdzās, manuprāt, vajadzētu gan. 
Ir vajadzīgs nopietns un plašs 
socioloģiskais pētījums par 
krievvalodīgo kopienu, lai sa - 
prastu, kā sazināties ar viņiem, 
kā panākt, lai mūs dzird. Galu 
galā mūsu pētnieki ir secinājuši, 
ka mēģinājumi sazināties ar 
latvie šu plašsaziņas līdzekļu 
palīdzī -bu ir veltīgi, tos vienkārši 
ne  klausās un neskatās, tādēļ tas,   
ko valsts grib pastāstīt, lielu daļu 
krievvalodīgo vispār nesasniedz. 
Neapšaubāmi valdībai ir daudz 
dzēšamu ugunsgrēku, jo refor-
mas veselības aprūpē un izglītī-
bai gatavojas kļūt par mūžīgām, 
tāpat kā pensijas ļoti daudziem  
ir bada maize. Protams, ka šo 
jautājumu atrisināšana arī tos 
krievvalodīgos, kas jūtas kā Krie-
vijas daļa, padarītu mierīgākus 
un uzticamākus Latvijai. Un vai-
rākkārt pieminētais pētījums   
par drošību it kā mierina, ka     
tik liels tas atbalsts Krievijai pie 
mums nemaz nav, tādēļ jautā-
jums par to, ko patiesībā domā 
krievvalodīgie jaunieši, varbūt 
tiešām liekas ķecerīgs. Tomēr ir 
jautājumi, uz kuŗiem saņemt at -
bildes, manuprāt, vajag.
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Nonācis pie savējiem, atradu, 
ka viņi jau zināja, ka viss ir labā 
kārtībā un ka mūs drīz nomai -
nīs citi. Nolicies blakus citiem uz 
uzbrauktuves nogāzes, arī es pats 
redzēju, ka mēs esam vēl stipri. 
Gar Daugavu braukāja divas bru-
ņumašīnas, lodes sēdamas uz 
viņu krastu. No turienes tām tā -
pat atbildēja. Varēja redzēt, ka 
mūsu mašīnām nodrūp krāso-
jums, kur ķer ienaidnieka lodes. 
Man tā lieta nemaz nepatika. 
Baidījos, ka lodes no bruņām   
var atsprāgt atpakaļ un ķert mūs. 
Un tā arī notikās. Viena lode iz -
beidza savu kustību ar pavisam 
vieglu atmešanos pret manas 
rokas plaukstu pēc tam, kad 
iepriekš daudz spēcīgāk bija ķē -
rusi karabiedra zābaka papēža 
malu un no turienes atlēkusi uz 
manu roku, nenodarot ne mazā-
kās kaites. Tikpat “lielu” ievaino-
jumu dabūju divdesmit piecus 
gadus vēlāk kā Otrā pasaules 
kaŗa vienkāršs kareivis Liepājā 
1944. gada oktobrī.

Desmitais oktobris pilsētā.
Kas mūs nomainīja, to vairs 

ne  zinu. Nomainīti mēs devāmies 
cauri iekšpilsētai. Krišjāņa Ba  -
ro na ielā, apmēram pret pastu, 
mums bija jāpieliek solis. No 
augšas bira lodes. Ienaidnieks no 

Latvijas armijas 1. Studentu bataljons Bermonta 
kaŗaspēka uzbrukuma laikā 1919. gada 9. oktobrī – 

novembra sākumā: Kareivja Oskara Ozola liecība
viņas puses Daugavai, satrauku-
ma radīšanai iedzīvotājiem pil-
sētā, šāva ar ložberējiem vai šau-
tenēm kā ar lielgabaliem, tas ir, 
lai lodes ietu pa parabolītisku 
trajektoriju. Mūsu pulciņu veda 
brālis Markus. Viņš bija vienīgais 
virsnieks mūsu vidū. 

Nākamais, ko no šīs dienas vēl 
atceros, ir nolikšanās gulēt Alek-
sandra ģimnazijas, vēlākās Lat vi-
jas konservatorijas, kādā plašā 
apakštelpā. Tur bija garkūļu sal-
mi uz grīdas gulēšanai. Kur pir-
mo reizi dabūjām ēst un cik rei-
zes tajā dienā, tas man ir galīgi 
izgaisis no atmiņas. 

Sardzē pie gulētājiem, kaut 
pats stipri vien noguris, es pie -
teicos brīvprātīgi, cerēdams tādā 
veidā kaut ko dabūt dzirdēt no 
garāmgājējiem par brāli Sašu. 
Par viņu biju norūpējies, jau sā - 
  k ot no iepriekšējās dienas. Viņš 
bija virsnieku kursos vai kaŗa 
skolā. Bija ziņas, ka šīs iestādes 
vīri ir kā vieni no pirmajiem 
nosūtīti pretim bermontiešiem, 
šiem iesākot uzbrukumu. Par 
Sašu tomēr nekā nedabūju uzzi-
nāt tajā dienā. Viņu veselu un 
sveiku atceros, sastapis vēl tikai 
divas reizes. Un no abām šīm 
reizēm man atmiņā ir tikai pa 
acumirklim. Manā dzīvoklī Avo-
tu ielā 13, kur nezinu, kā mēs abi 
tur sagadījāmies, bija pirmo rei-
zi. Viņam projām ejot, es palī-

dzēju uzlikt viņa mugursomu  
un nobrīnījos, cik gan viņš ir 
stiprs, ka var staigāt apkārt ar tik 
lielu smagumu. Biju jau arī es 
toreiz vēl jauns un neturēju sevi 
gluži par vājinieku. Bija Saša 
dažus centimetrus garāks par 
mana auguma 182 cm, bija stal-
tākais mūsu brālis. Studēja lauk-
saimniecību, lai pēc tam varētu 
strādāt latviešiem. [..]

Kad to dienu konservatorijas 
telpās bijām pagulējuši un droši 
vien kaut kur arī remdinājuši 
savu izsalkumu un slāpes, vēl 
gaišā pievakarē un laikam gan 
arī apbruņotus, mūs veda pa -
staigā pa mūsu vāciešu tolaik 
ap  dzīvotajām Rīgas ielām. Un 
tas bija pa to pusi no toreizējās 
Aleksandra, vēlāk Brīvības ielas, 
kur ir Baznīcas iela. Soļojām un, 
cik vien braši un spēcīgi spējām, 
dziedājām mūsu dziesmas, lai 
dzird vācieši, ka mēs, latvieši, vēl 
esam šeit kungi un nedomājam 
atstāt Rīgu viņu kundzībā. Pilsē-
ta bija tukša. Redzēja tikai retu 
kādu cilvēku uz ielām. 

Laikam jau tai pašā 10. oktobrī 
mūs nometināja kādā dzīvoklī 
lielā mājā Stabu ielā, kaut kur 
starp Brīvības ielu un Marijas 
ielu. Dzīvoklis bija ar kamīnu. 
Gulējām uz kailas grīdas. Tur 
laikam mitinājāmies vairāk par 
nedēļu. Ēst dabūjām Latviešu 
biedrības namā, kur mūs ēdināja 

kāda dāmu savienība.  Turpmā-
kais mūsu darbs bija sardzes.

Sardzes pilsētā.
Kādas reizes es biju sardzē uz 

kanāla tilta pie prefektūras. Uz -
devums bija ņemt ciet katru, kas 
iet uz pilsētu vai nāk no pilsētas 
ar mantu saiņiem. Tikai igauņu 
karavīri bija netraucēti jālaiž pāri 
kā uz Iekšrīgu, tā arī no tās, lai 
viņi nestu, ko nesdami. Un viņi 
nesa daudz ko, ko bija ieguvuši 
no iekšpilsētas slēgtiem veika - 
l iem. Viens otrs, nezinu kāpēc, 
kādu nieku no sava guvuma de -
va arī man, kādu ziepju gabaliņu 
vai ko tamlīdzīgu. Laikam viņu 
apziņa nebija sevišķi tīra. 
Pirmajās dienās diezgan aktīva 
bija igauņu artilērija no viņu 
bru ņotā vilciena. Tas mūsu cīņas 
sparu visai stiprināja. 

Reiz sardzē bija jāstaigā pa Su -
vorova ielu. Nakts klusumā sasta-
pāmies ar diviem cilvēkiem, kas 
stādījās priekšā mums kā Tautas 
Padomes vīri. Ar lielu pārliecību 
viņi stāstīja, cik lieliski uzlabojas 
mūsu stāvoklis, un nav ne mazāko 
šaubu vairs par mūsu galīgu uz -
varu. Brīnišķīgi jauki tas skanēja 
mūsu ausīm un pacilāja mūsu 
garu un milzīgi stiprināja mūsu 
cīņas sparu par latviešu Latviju. 
Kas šie vīri bija, vairs nezinu. Or -
deni gan tiem vajadzēja.

Vienā no pirmajām dienām, 

laikam jau 11. oktobrī, pašās pir-
majās ielās pie Daugavas redzē -
ju arī Ulmani. Tur viņš arī ticis 
ievainots. Turpat pirmo reizi 
redzēju ritmeistaru Goldfeldu, 
vēlāko pulkvedi Zeltiņu, un dzir-
dēju viņu runājam latviski, kas 
man lika pabrīnīties. Vēlāk dzir-
dēju, ka mūsu Jātnieku pulka 
dzeltenās zīmotnes esot izrau-
dzītas viņa uzvārdam par godu, 
jo viņš esot bijis mūsu pirmās 
kavalērijas komandieris. Šeit jā -
atceras, ka šis Hamburgas pilso-
nis Goldfelds pēc strīdus ar sa -
viem vāciešiem ar savu vācu da -
ļu pārnāca pie Baloža.

Pildot sardzes, skaidri redzēju, 
ka nemitīgi notiek sekmīga or -
ga nizēšanās, lai satriektu ienaid-
nieku. Vienu otru reizi redzēju 
garas rindas laucinieku jaunek -
ļu, kas ienāca no laukiem, kur tie 
bija savākti. Vārdu mobilizējami 
šeit neturu par lietojamu, jo ne -
bija jau mums tad tādas varas, 
kas varētu izdarīt noteiktu mobi-
lizāciju. Šie savāktie jaunekļi gan 
bija uzskatāmi vairāk kā brīv-
prātīgie. Cik man toreiz bija no -
protams, tad šādas nenogursto - 
š as un neatlaidīgas rīcības vadī -
tājs bija Ulmanis. Pats dzinēj - 
s pēks jau gan bija pati tauta, 
pareizāk, latviski aktīvā tautas 
daļa un tās griba atbrīvoties no 
svešinieku varas pār sevi.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 25)

Bagāts, daudzveidīgs dažādu 
mākslas žanru un mākslinieku 
paaudžu darbu piedāvājums šo -
vasar jūnijā un jūlija sākumā bija 
baudāms skatītājiem Cēsu Izstā-
žu nama piecās zālēs.

Autori – glezniecības vecmei s-
tars Uldis Zemzaris, viņa dēls 
Alvis Zemzaris, tēlniece Inta 
Ber ga, jaunais mākslinieks Rei-
nis Liepa un Latvijas Mākslas 
akadēmijas students Kārlis Bo -
gus tovs.

Uldis Zemzaris. Alvis Zemza-
ris. Divi mākslinieki, tēvs un 
dēls, izstādē pārstāv reālistisko 
glezniecību. Uldis Zemzaris dzi-
mis 1928. gadā, studējis Latvijas 
Mākslas akadēmijā pie profe-
soriem klasiķiem Kārļa Mies-
nieka un Jāņa Roberta Tillberga, 
kuŗi pagājušā gadsimta sākumā 
profesionālos pamatus bija ap  gu-
vuši Sanktpēterburgas augst sko-
lās. Vecmeistara Ulža Zem za ŗa 
glezniecība balstās klasiskajā iz -
glītībā un pasaules redzējumā. 
Vecmeistars izstādē priecē ar 
portretiem, ainavām, figurālām 
kompozīcijām un marīnām. Mū -
su laikraksta lasītājiem viņš pa -
zīstams arī kā veikls un asprātīgs 
stāstnieks.

Alvis Zemzaris, dzimis 1961. ga -
dā, zīmēšanas, krāsu pielieto ša-
nas zināšanas apguvis, uzaugot 
savu vecāku mākslinieku Ulža 
un Ilzes darbnīcā un mācoties 
Rīgas J. Rozentāla mākslas vidus-
skolā. Alvja Zemzara darbos ir 

Četru autoru izstādes Cēsu Izstāžu namā

skatāmas pilsētu ainavas, kuras 
gleznot viņu rosinājis ceļojumos 
un ikdienā skatītais naksnīgo ie -
lu mirdzums. Abu mākslinieku 
darbi iekļauti arī Laika Mākslas 
kalendārā 2017, kas šogad veltīts 
Rīgai latviešu gleznās.

Inta Berga beigusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas Tēlniecības 
nodaļu. Māksliniece ir nozīmī -
gu vides objektu, pieminekļu un 
skulptūru autore – “Saules laivi-
ņas” Ventspilī, “Vēja zvani” Si  gul-
dā u.c. Intas Bergas “Gaismas 
skulptūras” izgaismo Izstāžu na -
ma otro stāvu, lielie objekti dod 

spēcīgu gaismu, radot īpašu 
gaisotni telpā. “Tas ir kā brī  - 
n ums, kas pie manis ir atnācis     
un ar kuŗu es gribu dalīties – tās 
ir gaismas skulptūras.”

Reinis Liepa un Kārlis Bo -
gustovs kopizstādei devuši no -
saukumu “Laikā”. Reinis Liepa ir 
mūsdienīgs, talantīgs jaunās pa -
audzes gleznotājs.  Izstādē viņš 
eksponē lielizmēra zīmējumus. 
Mākslinieks ir Mākslas akadē mi-
jas Zīmēšanas katedras lektors 
un J. Rozentāla Mākslas vidus-
skolas zīmēšanas un gleznoša -
nas skolotājs.

“Man ir dota apbrīnojama ie -
spēja – caur savām gleznām pa -
vērt skatu uz manu individuālo 
pasauli un vienmēr paliek cerība, 
ka kādam vai kādiem cilvēkiem 
tā būs tuva un saprotama”.

Kārlis Bogustovs ir students 
Mākslas akadēmijas Stikla māk-
slas katedrā, ERASMUS apmai-
ņas programmas ietvaros studē-
jis Londonā. Sevi Kārlis sauc par 

brīvdomātāju un dažādu nozaru 
aktīvistu. Savas attiecības ar stik-
lu viņš raksturo tā: “Man ļoti 
pa  tīk, ja materiāls ir caurspīdīgs 
un pieļauj plašas spēles ar gais-
mu. Patīk arī, ka tas ir nepro g-
nozējams – vienlaikus tas ir gan 
trausls, gan izturīgs, patīkams un 
arī bīstams, šķiet, ka tas ir dzīvs”.

Red.

Uldis un Ilze Zemzaŗi. Gleznā pa kreisi – Alvis bērnībā

Cēsu Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska un māksliniece Inta 
Berga
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Bijušais izglītības ministrs     
Ro  b erts Ķīlis (amatā sabijis no   
2011. līdz 2013. gadam), aizejot 
no polītikas, sacīja, ka rakstīs grā-
matu par Latvijas polītiku un 
cilvēkiem tajā, bet pats polītikā 
neatgriezīsies. Daudzas grāma -
tas nodaļas uzrakstītas guļ at - 
vilkt nē – Ķīlis skaidro, ka rakstīt 
kā antropologam par polītiku, 
kuŗā pats bijis iesaistīts, laikam 
gan neesot iespējams, bet rakstīt 
“stāstiņus” negribot. Jāatgādina, 
ka filozofijas doktora gradu Ķīlis 
savulaik ieguva Kembridžas uni-
versitātes Sociālās antropoloģi -
jas nodaļā un kopš 1994. gada 
strā dā Rīgas Ekonomikas augst-
skolā (Stockholm School of Econo-
mics in Riga). Esot ministra ama-
tā, Ķīlis mēģināja veikt izglītības 
reformu, bet sastapa lielu pretes-
tību.

Vai nenožēlojat, ka iesaistījā-
ties polītikā?

Nē, lai gan var teikt, ka tas ne -
bija labs lēmums – 2011. gada 
au  gustā pieteikties par ministru, 
un savā ziņā varbūt tas ir bijis 
lēmums ar visai dramatiskām 
sekām. Tomēr, ja es nebūtu strā-
dājis par ministru, tad visdrīzāk 
arī turpmāk domātu, ka var ieiet 
polītikā un kaut ko mainīt. Tādēļ 
agrāk vai vēlāk es acīmredzot 
kaut kā būtu iesaistījies. 

Vai tagad domājat, ka polīti -
kā neko nevar mainīt?

Nē, bet tagad es zinu, ka profe-
sija – polītiķis nav domāta man. 
Ja nebūtu aizgājis polītikā, es to 
nezinātu. Tas, ka es iesaistījos 
tādu polītisku notikumu kon tek-
stā un fonā, nav nožēlas vērts. Tā 
bija laba pieredze, lai gan neko 
daudz neesmu ieguvis, drīzāk 
zaudējis, tomēr reizēm var prie-
cā ties arī par zaudējumiem, jo tie 
kaut ko ir nolikuši savā vietā, esi 
iemācījies labāk sevi novērtēt. 
Tā  pēc domāju, ka kopumā tas 
bija noderīgi par spīti tam, ka pēc 
aiziešanas no amata labu brīdi 
jutos depresīvi un ka varbūt dzī -
ve būtu vieglāka, ja to nebūtu 
darījis.

Vai Latvijā izglītības reforma 
vispār ir iespējama? Par to tiek 
runāts gadiem, bet vienīgās pra -
sības, piemēram, skolotājiem ir 
algu palielināšana, bet par iz -
glītības kvalitāti neviens īpaši 
daudz nerunā.

Izglītības sistēmā ir daudzas 
pakāpes, un ir jomas, arī zinātnē, 
kur izmaiņas ir neatgriezeniskas. 
Piemēram, zinātnisko institūtu 
vērtējums noveda pie tā, ka tie 
bija spiesti apvienoties, lai nezau-
dētu valsts financējumu, ir spiesti 
cīnīties par Eiropas fondu finan-
cējumu ar ļoti konkrētiem pro-
jektiem, jo no valsts nevar vien-
kārši tāpat saņemt pabalstu. Arī 
profesionālās izglītības jomā bū -
tiski ir tas, ka tika radīti izglītī -
bas centri reģionos, kur var mā -
cī ties noteiktas profesijas. Tas ir 
pa   mats profesionālās izglītības 
standarta kāpumam – protams, 
ja vien tiks strādāts. Lielākās 
bažas ir ar augstāko un vidējo 
izglītību. Vispārējā izglītībā situā-
cija ir tāda, ka viena partneŗa – 
arodbiedrības – loma ir nepa-
matoti pārspīlēta, un, manuprāt, 

Par polītiku, izglītību un “norietošo Eiropu” 
Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, sociālantropologs Roberts Ķīlis 

intervijā žurnālistei Sallijai Benfeldei

tā ir bijusi viena no to ministru 
kļūdām, kuŗi nāca pēc manis. 
Manā laikā arodbiedrība, kaut  
arī iebilda, tomēr nerīkoja “ap -
vēr sumus”, streika nebija. Viņi gan 
draudēja, bet es sacīju, ka ie  sū-
dzēšu arodbiedrību tiesā. Gan 
bija sporta pedagogu pikets pie 
ministrijas, bet es ar viņiem vie-
nojos. Bija studentu pikets saistī-
bā ar augstskolām, bet skolotāju 
streika nebija. Ar Izglītības un zi -
nātnes darbinieku arodbiedrī bu 
parakstījām memorandu, kurā 
bija pateikts, ka – būs reforma, 
būs lielākas algas. Ja reformu ne -
būs, nebūs arī lielākas algas, un 
punkts. Arodbiedrībām ir sava 
vieta, tām ir jāaizstāv darbinieku 
intereses, bet tām ir jāsaprot, ka 
atalgojums ir motivācijas daļa, ir 
jāzina, kāda būs kvalitāte, kāda 
būs metodika, ko dara skolu pa -
domes utt. Bija daudz risinā mu 
jautājumu, ne tikai algu palieli-
nāšana. Pēc tam tas viss kaut kā 
pazuda, ministrija pieļāva arod-
biedrības aktīvāku iejaukšanos 
visos procesos, tādēļ par galve - 
no kļuva algu jautājums. Tā ir to 
ministru atbildība, kuŗi nav uz -
stājuši, ka runa nav tikai par al -
gām. Tagad jebkuras pārmaiņas 
veikt būs vēl grūtāk.

Vai tas, ka Kembridža neatzīst 
Latvijas vidusskolu un ģimna-
ziju atestātus, liecina par mūsu 
izglītības zemo līmeni? Varbūt 
tas liecina tikai par Kembridžas 
īpašajām prasībām, kuŗas nevar 
un nevajag piemērot visām vi -
dējās izglītības programm ām?

Atbilde nav tikai “jā” vai “nē”. 
No vienas puses, tas nav nekas 
dramatisks. Mana meita un dēls 
mācās Lielbritanijas top 100 augst -
skolās, turklāt Emīls mācās 
augstskolā, kas britu reitingos ir 
devītajā vietā. Tas ir pierādījums 
tam, ka ar parastu atestātu var 
tikt labās augstskolās. Tas, ka 
pasaulē ir dažas augstskolas, kā -
das desmit, kuŗās ar Latvijas ates-
tātu tikt iekšā ir grūti vai pat ne -
iespējami, ir patiesība. Un patie-
sība ir arī tā, ka tās ir pašas la -
bākās un izcilākās augstskolas 
pasaulē. Kembridža un Oksforda 
neuzņem ar Latvijas atestātiem, 
jo viņu prasības ir ļoti skaidras: 
cilvēks mācās kādu priekšmetu 
ar padziļinātām zināšanām tajā. 
Tas nozīmē – ja gribi tur tikt, mā -
cies vēl vienu gadu un mācies 
tikai četrus priekšmetus, kuŗi 
vajadzīgi izvēlētajai augstskolas 
programmai. Latvijā tādas iespē-
jas nav, jo nav iespējams pie rā d īt, 
ka cilvēki padziļināti mācīju -    
š ies dažus priekšmetus. No otras 
pus es, no nākamā mācību gada 
Kembridža ievieš eksāmenus. 
Tātad no Latvijas var braukt un 
pieteikties, likt eksāmenus un tikt 
universitātē, ja tie labi nokārtoti. 

Vai, jūsuprāt, ir vajadzīgas 
specializētās skolas – piemēram, 
Rīgas 1. ģimnazija, ar padziļi nā-
tu matēmatikas programmu?

Manuprāt, tas nav valsts, bet 
gan privātskolu jautājums. Valsts 
skolās vajadzētu divu līmeņu 
eksāmenus. Galu galā tiem, kuŗi 
grib mācīties ārzemēs, piemēram, 
Kembridžā, tāpat ir vajadzīgs cits 
eksāmens kaut vai angļu valodā. 

Cilvēkiem salīdzinoši agri vaja-
dzētu izdarīt savu izvēli, kuŗos 
priekšmetos izvēlēties kārtot pa -
dziļinātā līmeņa eksāmenu. Starp 
citu, laikā kad biju ministrs, bija 
padziļinātā programma atseviš  - 
ķ os priekšmetos, kas skolām deva 
papildu financējumu. Tātad valsts 
vēlas, lai kādās jomās vidusskolas 
beidzēju zināšanas būtu dziļākas 
un plašākas. Tā tas varētu būt, ka 
uz zināmu laiku ir papildu finan-
cējums, ja valsts redz, ka tai tas ir 
nepieciešams. Piemēram, valstij 
būtu vajadzīgi cilvēki ar Austru-
mu valodu zināšanām. Par angļu, 
vācu vai franču valodu man jā -
smejas – mūsu laikos šīs valodas 
var padziļināti apgūt, kaut vai 
skatoties youtube. Nedomāju, ka 
tam ir vajadzīgs papildu financē-
jums.

Kā vērtējat atsevišķu polītiķu 
un sabiedrisko organizāciju no -
liedzošo attieksmi pret Stam-
bulas konvenciju, sakot, ka šī 
konvencija patiesībā iznīcina 
ģimeni un visu, kas latviešiem 
esot svēts? Izskatās, ka nacionā -
li noskaņotie polītiķi ir aizņē - 
mu š ies Krievijas retoriku jau-
tājumos par cilvēktiesībām.

Pie mums nekas tā ļoti skarbi 
nenotiek. Paskatoties, kā avīzes 
mēnešiem ilgi ņemas ar polītiķu 
kļūdām un muļķībām citās val-
stīs, Latvijas strīdiņi nav nekas. 
Piemēram, Lielbritanijā leiboris-
tu partijas vadītāju Korbinu “va -
zāja” pa avīzēm, jo kaŗavīru pie-
mi ņas pasākumā viņš bija pa  ņē-
mis divus sendvičus, nevis vienu. 
Tā teikt, kāpēc viņam vajag divus, 
ja pietiktu ar vienu!? Pie mums 
viss notiek mierīgāk, pie mums 
neviens nesit opozīcijas polītiķus, 
kā tas notiek Krievijā. No šāda 
vie dokļa skatoties, viss ir normāli   
un diskusijā cilvēkiem vienkārši 

ir dažādi redzējumi. Bet pieņe-
mu, ka jebkurā valstī, kur izskan 
pretēji viedokļi dominējošajam 
vai Eiropas Savienības viedok -
lim, tos var atbalstīt Krievija. Es 
par to nebrīnos, jo tā vienmēr ir 
bijis – Krievija bieži vien atbalsta 
tos, kas, paši to neapzinoties, vir-
za jautājumus un to nostādnes 
Krievijai vajadzīgajā gultnē. Ne -
esmu pārliecināts, ka Nacionālā 
apvienība un viņu atbalstītāju 
“ģimene” ir racionāli, slīpēti ne -
lie ši. Jautājums, manuprāt, ir par 
noteiktiem uzskatiem un to sa -
dursmi. Cilvēki uztraucas, jo tas, 
ko viņi domā par vērtībām, vi - 
ņ iem liekas aizskarts. Jā, es do -
mā ju, ka viņi maldās, bet no 
mal diem vajag palīdzēt tikt ārā. 

Tomēr, klausoties diskusijās 
par konvenciju, kas skar cilvēk-
tiesības un redzot, kā to mēģina 
tulkot, ir sajūta, ka civilizācijas 
un inteliģences kārtiņa cilvē - 
k iem ir ļoti plāna un strīdos tā 
ātri tiek noberzta, atstājot vien 
tādu kā pirmatnējā cilvēka 
izdzīvošanas instinktu.

Es uz to raugos mazliet citādi. 
Kas notiktu, ja Latvijas luterāņu 
baznīcai, kuŗa ir fundamentālāk 
noskaņota par Vatikānu un paš-
reizējo pāvestu, kuŗš ir salīdzi-
noši liberāls, patiešām būtu tais-
nība? Galu galā tas taču nav ne -
maz tik neiespējami, ka Rietumu 
sabiedrība, novērtējot tradicio-
nālās vērtības, kas faktiski vairs 
nav spēkā, pašlaik veido jaunas 
vērtības. Izpratne par ģimeni, re -
liģiju un citām lietām mainās. Ja 
tas tā ir, tad varbūt taisnība ir 
tiem, kuŗi saka – Eiropa atsakās 
no tradicionālajām vērtībām un 
veido jaunas. Kāpēc tā notiek? Šīs 
tradicionālās vērtības nav nosar-
gā jušas Eiropu no diviem me  žo-
nīgiem kaŗiem un pasargājušas 

no mežonīgas rīcības inteliģentas 
valstis. Vienīgā valsts, kuŗā nekas 
barbarisks laikam nenotika, bija 
Šveice, bet pārējās valstis bija ie -
rautas tajā ārprātā. Iespējams, 
Eiropa, neatgrūžot solidāritāti un 
atbalstu, varbūt pat neapzināti 
maina daļu no savām vērtībām, 
kas saistās ar tradicionālām dzi-
mumu, ģimenes, paaudžu lo - 
m ām. Iespējams, tā tas notiek, 
Ei  ropa pielāgojas apstākļiem. Ja  
tiek runāts par kādu pasaku val-
sti, kuŗā, lūk, valda tradicionālās 
vērtības, tad es gribu teikt – pa -
lasiet pasaku par pelnrušķīti vai 
arī latviešu pasakas un ierau-
dzīsiet, ka šo vērtību tajā pasaku 
valstībā nav. Kāda tur brāļu un 
māsu mīlestība, ja viens otru 
slaktē nost... Un, protams, ja kā -
das vērtības mainās, tad liekas,  
ka Eiropa noriet. Ziniet, Eiropa 
jau pirms simt gadiem “norie-
tēja” Špengleram, kuŗam iznāca 
grāmata “Vakareiropas noriets”. 
Un tā Eiropa joprojām noriet, bet 
saule tā arī nenoriet, joprojām 
Eiropa ir ar otru lielāko iekšze-
mes kopproduktu pasaulē un tajā 
ir dažas no pasaulē labākajām 
universitātēm. Un tas ir noticis, 
norietot... Eiropa tiešām pielā go-
jas – kaut vai tam, ka demokra-
tiskajā procesā piedalās aizvien 
vairāk aktīvu un apzinīgu cilvēku 
nekā agrāk, kad lielākā daļa po -
lītisko procesu notika elites vidū 
un tās vadībā. Mobilās techno lo-
ģijas ļauj cilvēkiem paust savu 
viedokli, un dažādo grupu radi-
kālo viedokļu kopums aizvien 
palielinās. Ja agrāk cilvēks nezi-
nāja, ka ir daudz viņam līdzīgi 
domājošo, tad tagad viņš to zina. 
Tās ir reālas polītisko procesu 
izmaiņas, tas vairs nav vecais, la -
bais process, ko noteica kabi -
netos. Mainās ģimenes, Vācijā, 
Zvied rijā 40, pat 60 procentu bēr-
nu dzimst neprecētiem cilv ē - 
k iem. Mainās dzīves ilgums. Bērni 
daudzas lietas zina un saprot 
labāk nekā vecāki. Manuprāt, šai 
situācijai ir vienkārši jāpielāgo -
jas. Šajā ziņā var piekrist, ka Ei -
ropa atsakās no dažām tradi cio-
nālām vērtībām.

Vērtības ir ļoti plašs jēdziens, 
un šķiet, ka, runājot par vērtī -
bu maiņu, cilvēki domā, ka tas, 
piemēram, nozīmē atteikties no 
godīguma, taisnīguma, tāpēc 
arī tik ļoti uztraucas.

Acīmredzot to, ka vērtības 
mainās, cilvēki tiešām attiecina 
uz visām vērtībām, un tā varbūt 
ir kļūda no komūnikācijas vie-
dokļa, ka tas netiek skaidrots. 
Piemēram, Rietumos ir kāda 
vērtība, kas netiek mainīta un 
kam ir milzu nozīme – tā ir vār -
da brīvība. Tādēļ jautājums drī - 
z āk ir, par kuŗām vērtībām tiek 
runāts, ja saka, ka tās mainās.

Vai Latvijas polītikā kaut kas 
mainās?

Varbūt to uzreiz nevar pama-
nīt, bet domāju, ka polītikā pa -
mazām ienāk jaunā paaudze ar 
citu domāšanu. Domāju, ka šī 
val dība ir kā tāds aizejošo polīti-
ķu pēdējais uznāciens. Protams, 
paaudžu maiņa nenotiek ātri un 
vienkārši, bet notiek, tādēļ, manu-
prāt, lielām bažām nav pamata.

Roberts Ķīlis: “Acīmredzot to, ka vērtības mainās, 
cilvēki tiešām attiecina uz visām vērtībām, un tā 
varbūt ir kļūda no komūnikācijas viedokļa, ka tas 
netiek skaidrots. Piemēram, Rietumos ir kāda vērtī-
ba, kas netiek mainīta un kam ir milzu nozīme – tā 
ir vārda brīvība. Tādēļ jautājums drīzāk ir, par 
kuŗām vērtībām tiek runāts, ja saka, ka tās mainās.”

Foto: Aiga Rēdmane
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Kāpēc jauns rietumnieks pie-
vērsa pastiprinātu uzmanību   
vietai, par kuŗu skolās neko ne -
mācīja?

Pagājušā gadsimta 80. gadu 
sākumā visā Vācijas Federatīvajā 
Republikā tikai divi (!) jauni stu-
denti nopietni ķērās pie akadē-
miska līmeņa Baltijas studijām: 
viens bija 1960. gadā dzimušais 
Korneliuss Haselblats (Cornelius 
Hasselblatt), Igaunijas vācbaltie-
šu polītiķa Vernera Haselblata – 
viena no Igaunijas starpkaŗu lai-
ka kultūras autonomijas likuma 
autoriem – brāļa mazdēls, kurš 
Hamburgā interesējās par Igau-
niju un somugru valodām, otrs – 
šo rindu autors Detlefs Hennings 
(Detlef Henning), vācietis bez jeb-
kādām ģimenes saitēm ar Baltiju. 

Mācoties vēsturi Minsteres 
Universitātē, biju sācis interesē-
ties par Austrumeiropas un īpaši 
Baltijas vēsturi un baltu valo - 
d ām, nonācis pie Latvijas. 

Jāvaicā – kāda tolaik jaunam 
rietumniekam (nebiju nedz lat-
viešu trimdinieks, nedz vācbal-
tietis) vispār varēja būt motivā-
cija pievērst pastiprinātu uzma-
nību valstīm un zemēm, kas bija 
pazudušas no Eiropas kartes un 
par kurām skolās neko nemā-
cīja? Pat ļoti ideālistiskais mēr -
ķis – varbūt kaut kad profesio-
nāli pievērsties šī reģiona valo-
dām, kultūrām un vēsturei  reāli-
tātē šķita nesasniedzams.

Šo to tomēr zināju. Astoņga dī-
gam zēnam pastmarku kollek -
cijā bija Latvijas laika pastmar -
kas ar dīvainu uzrakstu Latvija, 
un mamma man bija paskaidro-
jusi, ka Latvija ir zeme, kas līdz 
ar Igauniju un Lietuvu Otrā pa -
saules kaŗa laikā pazuda no kar-
tes, jo “Staļins tās norija”. Un viņa 
pastāstīja arī par Oktobŗa ap -
vērsuma jucekļiem un Baltijas 
vēsturi – to, ko kaŗa laikā bija 
dzirdējusi no Rīgas vācbaltiešu 
ģimenes, ar kuŗu neilgi bija dzī-
vojusi kopā okupētajā Polijā. 

Lai izvairītos no Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas nosaukša-
nas vārdā, padomju propaganda 
savos ārzemniekiem domātajos 
Intūrista bukletos pakļautās Bal-
tijas valstis ietvēra jēdzienā 
“Pa domju Baltija”.

Otrais stimuls meklēt šīs “pa  zu-
dušās” zemes varbūt nāca no ma   -
nā ģimenē tradicionālās kristīgi 
humānistiskās audzināša nas,     
no kuŗas izrietēja morāles diktēts 
pie  nākums pievērsties cil vēk iem, 
kuŗiem nākas ciest. No tā arī zi -
nāms antikomūnisms un intere-
se par komūnisma upuriem. 

Trešais bija polītisks ideālisms, 
kas Rietumu jauniešiem bija rak-
sturīgs pēc 1968. gada studentu 
revolūcijas (tiesa, manā gadīju-
mā ne kreisā nokrāsā). Un cetur-
tais iemesls – romantiska vēlme 
studēt ko eksotisku, lai varētu at -
šķirties un profilēties no pārē - 
j iem 40 000 Minsteres “masu  
universitātes” studentu: lūk, var 
braukt uz Nikaragvu palīdzēt 
san dīnistu revolūcijai, celt fer-
mas un skolas, bet es braucu 
mek lēt pazudušas zemes pašā 
Ei  ropā, par kuŗām caurmēra vā -
cietim nebija ne jausmas. 

Kad Minsteres universitātē 
sāku speciālizēties Austrumei ro-
pas vēsturē, Slavu-baltu valodu 

DETLEFS HENNINGS Zudušo zemi meklējot

institūtā nejauši ieraudzīju pie-
dāvājumu divas stundas nedēļā 
apmeklēt latviešu valodas kur-
sus. Jāteic, tolaik vēl eksotiskāks 
šķita tikai piedāvājums mācīties 
Ziemeļamerikas indiāņu valo-
das… Kā vienīgais latviešu valo-
das students nonācu Minsteres 
trimdinieka un latviešu valodas 
pasniedzēja Ojāra Rozīša paspār-
nē. Atceros savu pirmo teikumu 
latviešu valodā 1980. gada ok -
tobrī: “Tas ir mans tēvs.” No 
1966. gadā Londonā izdotās 
Terēzas Bu  diņas-Lazdiņas grā-
matas Teach Yourself Latvian ie -
mācījos nākamos vārdus – spai-
nis, ābols, ābele, govs. 

Tomēr pēc diviem gadiem,   
kad pirmo reizi uzturējos Rīgā 
(Latvijas lauki šķiras ienaidnie-
kam toreiz vēl skaitījās aizliegtā 
territorija), ar šo lauksaimniecī-
bā noderīgo leksiku padomju 
lielpilsētā jutos diezgan bezpalī-
dzīgs. Un pirmā modernā lat -
viešu valodas mācību grāmata 
tieši vācu valodā runājošajiem 
Lettisch Intensiv parādījās tikai 
1992. gadā.

Daudz vairāk valodas apguvē 
palīdzēja iestāšanās Minsteres 
latviešu korī, kuŗu vadīja Mār-
tiņš Zandbergs, jo dziedāt nozī-
mē runāt lēnāk un skaidrāk. 
Pirmo lepnumu par iemācīto kā 
“kārklu latvietis” izjutu, kad ko -
ris apmeklēja komponista Jāze -
pa Vītola kapu Lībekā (saistībā 
ar viņa jubileju). Nezinot, ka 
esmu vācietis, man – glītam “tau-
tudēlam” – uzticēja nolikt uz tā 
vainagu. Līdzās citiem laipniem 
Minsteres latviešiem man daudz 
palīdzēja vēsturnieks Ādolfs Šil-
de ar savu sirsnību, precīzām at -
miņām par Latvijas laiku un grā-
matu retumiem, arī ārsts Andris 
Kadeģis, topošā Minsteres Lat-
viešu centra dvēsele un dzinulis, 
ar savu amerikānisko atvērtību 
un optimismu (“jā, mēs varam!”) 
un daudzi citi. 

***
PIRMIE NOSPIEDUMI

Rietumeiropas students parasti 
apmeklē to zemi, kuŗas valodu 
mācās. Okupētā Padomju Latvija 
bija būtisks PSRS militārās sistē-
mas rietumu robežas bastions 
pie Baltijas jūras, tāpēc šāda var-
būtība bija gandrīz izslēgta. Tie-
sa, varēja braukt kā tūrists – par 
dārgu naudu iegādāties brau-
cienu, piemēram, no vācbaltiešu 
ģi  menes ceļojumu biroja Baltis-
ches Reisebüro Wencelides (tā īpaš-
nieki brāļi Vencelīdesi, starp citu, 
bija vēsturnieka Pētera Krupņi-
kova kādreizējie skolasbiedri), 

kas toreiz ekskluzīvi sadarbojās 
ar Maskavas Intūrista filiāli Rīgā. 

1982. gadā, izmantojot 100 mar-
ku atlaidi studentiem, pirmo 
reizi pievienojos vācbaltiešu ce -
ļotāju grupai. Tā sastāvēja gan  
no vēl Baltijā dzimušiem, latvie-
šu un igauņu valodu protošiem 
cilvēkiem – ap tiem vēdīja zinā-
ma nostalģijas aura –, gan no 
jau nas un jautras studentu kom-
panijas. Uz Rīgu un Tallinu brau-
cām ar vilcienu no Austrum-
berlīnes caur Varšavu, Grodņu 
un Viļņu, ceļā pavadījām 36 
stundas. 

Ma   nā bagāžā ietilpa arī paci -
ņa ar sieviešu apakšveļu un pa  -
pī riņš ar meitenes adresi, ko 
Ojārs bija iedevis, lai man būtu 
vismaz teorētiska iespēja kontak-
tēties ar “padomju iezemiešiem” 
un es varētu mēģināt ar viņiem 
runāt par āboliem un govīm. Rī -
gas meitene bija 1941. gada 14. jū -
nijā deportēto latviešu meita, 
mūsu kontakts izveidojās kautri 
un ar pārpratumiem, bet vismaz 
vienojāmies par vēstuļu apmai-
ņu manas latviešu valodas trenē-

šanas nolūkā.
Tovasar Leonīds Brežņevs Mas-

kavā vēl bija “pie šprices”. Pirmais 
iespaids par Rīgu bija nomācošs: 
cilvēki izskatījās nabadzīgi un 
noplukuši, dzīves līmenis bija ze -
māks nekā sociālistiskajā Vā - 
cijā, sejas izteiksmes bailīgas un 
drūmas, cilvēki izvairījās skatī-
ties acīs, arī vitamīnu un apgā - 
d es trū  kums Padomju Latvijā 
bija acīmredzams. Ielās vīdēja 
Pa    dom ju armijas bruņumašī -
nas, Baltijas kaŗa apgabala stābs 
atradās mūsu viesnīcas Latvija 
tuvumā, stagnācija bija gluži 
taustāma. 

No rietumvācu preses publi-
kācijām jau zinājām, ka VDK 
noklausīšanās ierīces atrodas 
viesnīcas trešajā un sestajā stāvā 
un ka no istabas nedrīkst zvanīt. 
Savukārt telefonu būdiņām vaja-
dzēja divu kapeiku monētas, un 
tās bija deficīts.

Manas valodas zināšanas bija 
ļoti ierobežotas, tikko pratu uz -
dot jautājumu, lai uzzinātu ceļu, 
bet saprast cilvēku runāto gan-
drīz nespēju. Pēc nedēļas jau   

bija jābrauc atpakaļ. Pa šo laiku 
ap  guvu elementārāko Rīgas to -
po grafiju (jo pilsētas plāns arī 
ne  bija pieejams), nodibināju 
kontaktu ar vienu cilvēku un 
ieguvu pāris grāmatu, skaņu-
plates un keramikas izstrādāju-
mu. Atceros slikto dūšu, kas pēc 
atgriešanās Rietumvācijā mani 
pārņēma, ie  ejot pārtikas veika -
lā un skatot desu un gaļas pār-
pilnību... 

Divas lietas galvā bija noskaid-
rojušās: kādreiz Latvijā patiešām 
ir bijis citādi, jo vienā dzīvoklī 
ieraudzīju pirmskaŗa Anglijā ra -
žotu smalku porcelāna trauku   
ar ornamentiem, bet tagad tur 
valda okupācijas režīms, par to 
nevar būt nekādu šaubu. Un jau-
nam vācu ideālistam lietas labā 
kaut kas jādara – jau pēc gada ar 
latviešu valodas mācīšanos vien 
varēja kaitināt krievu un “pad-
latviešu” režīmu.

***
NĀKAMIE BRAUCIENI 

(1983 – 1986)
Piepildītāks un efektīvāks bija 

nākamais brauciens 1983. gadā 
kopā ar latviešu trimdas un Bal-
tiešu Kristīgās studentu apvie-
nības aktīvistu Andreju Urdzi – 
sociologu, kam Maincas univer-
sitāte bija uzticējusi izpētīt ie -
spējas vācu studentiem braukt 
uz Padomju Latviju un tur ap -
meklēt speciāli viņiem rīkotus 
latviešu valodas kursus. Kopā ar 
pieciem citiem vācu studentiem, 
kas interesējās par latviešu valo-
das apguvi, mūsu grupu ar pa -
plašinātu kultūras programmu 
Rīgā laipni uzņēma Latvijas Ko -
miteja kultūras sakariem ar tau-
tiešiem ārzemēs (“Kultkoms”).

Ārzemnieks, kas mācījās vai 
jau prata latviešu valodu, pa -
domju iestādēm šķita tik aizdo-
mīgs, ka to uzreiz iekļāva “ārzem-
ju tautiešu” katēgorijā. Tā bija 
spēle – zinājām, ka “Kultkoms” 
ir VDK filiāle un ka jāuzmanās 
no savervēšanas mēģinājumiem. 
No otras puses, mēģinājām tās 
pie  dāvātās iespējas un budžetu 
izmantot saviem mērķiem. Arī 
man pie slavenās  “kafijas tases” 
“Kultkoma” rezidencē Gorkija 
ielā 11a mēģināja iestāstīt, ka 
turpmākai dzīvei daudz izdevī-
gāk mācīties krievu valodu un  
ka latviešu valoda tāda niekoša-
nās vien esot. Tomēr paliku pie 
sava, un turpmāk par mani kā 
“tautieti ārzemēs” gādāja “Kult-
koma” darbiniece Iveta Krauja 
(vismaz toreiz viņu tā sauca), 
kuŗa solīja pa pastu rēgulāri sūtīt 
Cīņu un Padomju Jaunatni, ja 
vien es šad tad varētu kaut ko 
pastāstīt par Minsterē dzīvojo-
šiem latviešu trimdiniekiem. 

Detlefs Hennings (1959; Detlef Henning)   
ir vēsturnieks ar Magister Artium (M.A.) 
gra du, pašlaik pētnieks Ziemeļaustrumu 
ins titūtā Līneburgā (Nordost-Institut Lüne-
burg). Zinātniskās intereses – 19. un 20. gs. 
Baltijas reģiona un Latvijas vēsture, latviešu 
un vācu attiecības, Latvijas mazākumtau-
tību, latvie šu sociāldemokrātu un komū-
nistu, historio grafijas vēsture.

(Turpinājums sekos)

Publikācija tapusi sadarbībā ar žurnālu

Domuzīme – vārdos izteiktais laiks. 
Latviešu literatūra, publicistika un 
vēsture. Lasiet elektroniski las.am un 
fabula.im
Interesenti ārpus Latvijas to var 
iegādāties, sazinoties ar redakcijas 
pārstāvi:

gundega.grinberga@ir.lv
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Saplēstas porcelāna tasītes, iz -
sviestas drēbju somas no devītā 
stāva loga, lepnums, augstprātī-
ba, kašķi un strīdi, greizsirdības 
un asaru lēkmes, un pēc visas šīs 
it kā vājprātīgās un šķietami rie-
bīgās kopdzīves tomēr gribas at -
griezties atpakaļ. Pēc brīža pie 
durvīm bailīgi klauvējieni un 
klusi šņuksti – mīļā, vai tu mani 
dzirdi, ņem mani atpakaļ, dzī-
vosim kā senāk – tajās ziedoša - 
jās rozā jaunības dienās. Patiesī-
bā tas vairāk arī atgādina jaunu 
britu vecpuišu ballītes nepār spē  -
jamās izdarības kādā no prog re-
sīvās Austrumeiropas galvas pil-
sētām, ar lieliem grādīgo dziru 
sūknējumiem un pamošanos rīt-
dienā no nozaudētās vakardie-
nas. Lai gan šie paši džentlme-
niskie kundziņi ikdienā smal - 
kos uzvalkos neuzkrītoši ieslīd 
Londonas pelēkajā un tik viegli 
neatšķetināmajā biznesa skaitļu 
pasaulē, un, jā – ir katras sievas-
mātes sapnis... Patlaban notie-
košais Eiropas Savienībā pēc 
Liel britanijas referenduma par 
nākotni Eiropas Savienībā, sauk-
sim to par baltās nakts balsoju-
mu (23. jūnijs!!!), apliecina gan 
ne visai veiksmīgu laulību, gan 
ballīti ar atskurbumu rīta agru-
mā – ah, ko gan esmu iepriek - 
šē jā vakarā sadarījis, un kāpēc 
es  mu rīkojies tik neloģiski... Prie-
cāties par šo iznākumu nav pa -
mata nedz monarhijas nācijai, 
nedz ļaudīm pilīs un viensētās 
no Eiropas lielajām, mazajām 
karalistēm, draudzīgajām repub-
likām. Un arī pašiem kvēlāka-
jiem skeptiķiem nebūtu arī par 
ko pacelt viskija glāzi, jo no Ap -
vienotās Karalistes rokām slīd 
ārā investīcijas, banku bizness, 
un pirmās bezdelīgas jau steidz 
iegūt Īrijas piederību. Gan kvēlie 
Eiropas atbalstītāji, gan kvēlie 
Eiropas noliedzēji līdz galam 
taču neticēja britu skaidrajam   
nē referendumā. Tas ir rezultāts 
flirtam, kad labējie un kreisie 
spē ki koķetēja ar populistiem,  
lai iegūtu lielākas uzvaras vēlē-
šanās, un savukārt gaišās nākot-
nes solītāji domāja par akmenī 
iekalto nemainīgumu un lietu 
fundamentālo stabilitāti. Popu-
lisms rodas, kad vadošie polītiķi 
pieļauj nozīmīgas kļūdas, un tas 
tad arī veido augsni radikāliem 
spēkiem. Aizspēlējās visi, un uz 
polītiskās ruletes uzlika pārāk lie-
las un neprognozējamas likmes.

Pa vīlēm irst ārā...
Referenduma dienā Eiropas 

Parlaments pārvēršas par lielu 
bišu stropu. Deputātu rosība, 
televīzijas kameru ņirboņa, vis-
apkārt mutuļo žurnālistu runas 
plūdi, nu gluži kā no Niagāras 
ūdenskrituma... Ārpusē vēl kāds 
īru tūrists cenšas mīļi pieglaus-
ties pie Lielbritanijas karoga 
masta. Smaidīgais apaļvaidzis, 
vis notaļ komūnikācijā vienkār-
šais īrs man saka, ka šī nu būšot 
vēsturiska diena, jo no britiem 
taču neko nevarot zināt. Nosme-
jamies abi un paliekam pie pār-
liecības – būs labi! Vēl dodoties 
pie miera,  ir ziņas, ka tiek prog-
nozēta palikšana... Taču baltā 

BRITU BALLĪTES ATSKURBUMSĢIRTS SALMGRIEZIS

nakts beidzas ar pamatīgu blīkš-
ķi – ar aiziešanu, ar durvju aiz-
vēršanu.

Pēc referenduma darbā satie -
ku skotu kolēģi Klēru. Viņas ža -
keti tagad rotā skotu un Eiropas 
Savienības karodziņš. Viņa no -
ba žījusies par Lielbritanijas nā -
kotni. Izjūtas nav tās pašas la  bā-
kās, valsts irst ārā gluži pa vīlēm. 
Skumjākais, ka daudzi vēlētāji 
nav apzinājušies, par ko tad īsti 
beigu beigās balso. Kādam licies, 
ka jautājums ir Apvienotās Ka  ra-
listes parlamenta atdošana Eiro-
pai. Citam šķitis, ka tas ir jau tā-
jums par Turcijas pievie nošanos 
Eiropas valstu klubam. Lielāka -
jai daļai izvēle nav bijusi līdz 
galam izsvērta, bet lielākoties 
emociju vadīta un atbalstot ap -
melnojošo kampaņu. Tik vien 
pēc kampaņas atklājies, ka ei  ro-

skeptiķi solīto naudu nevarēšot 
novirzīt veselības aprūpei. 

Daudzi cilvēki ES institūcijās 
nav priecīgi, jo tic Eiropas pro-
jekta mērķiem. Pat augsta līme-
ņa britu ierēdņi, kuriem drīz 
paredzēts doties pensijā, nav 
gandarīti, lai gan saprot un pa -
rakstās zem vārdiem, ka īsta un 
patiesa mīlestība jau nekad nav 
bijusi no Lielbritanijas puses. 
Savukārt īri sašutuši, jo Lielbri-
tanija viņiem ir lielākais tirdz-
niecības partneris. Visi ir zau dē-
tāji, tikai dēļ kaut kādām impe-
riālistu un uzspīlēto polītiķu 
vēlmēm.

Pats skumjākais visā šajā stāstā, 
ka britu jaunā paaudze ir šokā. 
Vairāk nekā 73% britu jauniešu 
vēlējās palikt Eiropā. Viņu cerī-
bas un iespējas aprautas, jo viņi 
taču negrib dzīvot Eiropā, kas 
apjozta ar mūriem, žogiem, aiz-
spriedumiem un noslēgtību.

Melu mītoloģija 
Šāds iznākums savā ziņā nav 

pārsteigums. Britu drukātā pre -
se gadiem ilgi veidoja dažādus 
fantastiskus stāstus par nešpetno 
Briseli. Tika radīta mītoloģija, ka 
būšot speciāli vīna aristokrāti, 

kas noteikšot piemērotākos dzē-
rienus tirgum, govīm būšot jā val-
 kā speciālas autiņbiksītes, eiro 
banknotes radīšot dažādas sli -
mī bas un būšot speciālas kvotas 
romu deputātiem parlamentā. 
Tas pats Naidžels Farāžs, kuŗš 
ga  diem ilgi vilka nost Lielbrita-
niju no Eiropas, ir ļoti liels Krie-
vijas prezidenta Vladimira Pu -
tina slavinātājs. 

Nereti izskanējuši argumenti, 
ka ES institūcijas ir nedemo-
krātiskas, pie visa vainīgi, lūk, 
esot pelēkie eirokrāti. Tam nu 
grūti piekrist. Eiropas Parlamen-
tu reizi piecos gados ievēl Eiro-
pas Savienības pilsoņi. Šī institū-
cija savukārt balso par Eiropas 
Komisijas priekšsēdi. Katras na -
cionālās dalībvalsts valdība no -
mi nē savu komisāru. Uz Eiropas 
Savienības galotņu sanāksmēm 

ierodas visu dalībvalstu vadītāji, 
kuŗi savas pilnvaras ieguvuši 
demokratiskās vēlēšanās. Gan 
britu, gan citu valstu polītiķi daž-
kārt baidījušies saviem iedzī vo-
tājiem skaidrot savienības būtī -
bu un iespējas, jo mājās no liela-
jām sanāksmēm ir jāatgriežas ar 
labām dāvanām savām valstīm. 
Tiklīdz, kā nav izdevies ko pa -
nākt, tā vienmēr tiek skandēts 
sauklis  –  Brisele uzspieda! Jā, jā! 
Arī sliktus laika apstākļus! Arī 
vēlmi dažās valstīs neuzbūvēt 
tiltus līdz galam par iedoto nau-

du! Arī sagrozīt finanču radītā-
jus, lai tikai pievienotos vienota-
jai Eiropas valūtai!

Brisele jau nav citplanētiešu 
veidojums. Te strādā tie paši lat-
viešu, chorvatu, franču, grieķu 
tautu dēli un tautu meitas. Tas 
pats jau attiecas arī uz ES valstu 
pilsoņiem, kuri dažkārt pajautā – 
nu, kā jums tur Eiropas Savie-
nībā? Lai gan paši dzīvo Eiropas 
sirdī... Eiropa – tie esam mēs 
paši! Jā, ar nepilnībām, trūku - 
m iem, tomēr vēl joprojām ba -
gātā kā pasaules ekonomika.

Var gausties par sarežģītajiem 
birokratiskajiem mechanis - 
m iem, bet tajā pašā laikā Eiropas 
fondu financējums netiek smā  -
d ēts. Lielbritanijā lielāko lauk-
saim  niecību maksājumu saņē-
mē ja ir pati Karaliene. Bet, pie  -
m ēram, Auces novadā par Eiro pas 

financējumu sakārtota ūdens  -
saimniecība un veiktas tranzī -
tie lu rekonstrukcijas un vēl citi 
projekti. Pēdējās desmitgades ES  
tēls ir cietis iedzīvotāju acīs, jo 
pil soņi ir redzējuši daudz skau-
dīgo interešu un pārāk maz 
vienotības.

Ir dažkārt pārmests, ka Eiro -
pas Savienība atņem identitāti. 
Nevienā brīdī neesmu jutis, ka   
ir izrauta kaut kripatiņa no ma -
nas latviskās būtības. Esmu uz -
audzis Aucē, esmu latvietis, le -
pojos ar savas tautas tradicijām 

un kultūrām. Un priecājos gan 
par Īrijas zaļajiem laukiem, gan 
par Elzasā ražoto vīnu, kam aro-
māts atgādina lauku ziedu buķe -
ti no bērnības vasarām laukos. 
Un priecājos, ka var izbaudīt šo 
Eiropas daudzkrāsainību smar  - 
ž ās, garšās, izjūtās un saturiski 
ba  gātās sarunās. Vienmēr atgrie-
žoties no Amerikas un nolaižo-
ties kādā no Eiropas lidostām, 
esmu sajuties kā mājās. Eiropa   
ir tik vēsturiski paredzama ar 
savām pilsētām. Zinu, vienmēr 
katrā Eiropas pilsētā būs vecpil-
sēta! Taču tā tas nebūs pāri oke -
a nam. Vēsture un lietu sakārto-
tība reizēm garlaiko, bet rada 
stabilitāti un izpratni par kopē-
jām Eiropas vērtībām.

Latviskā identitāte nezūd Bri-
selē. Pagājušajā gadā Latvijas 
pre zidentūras laikā Briselē ne -
viens taču nelika noņemt Jāņu 
vainagus no mūsu diplomātu 
gal vām oficiālas sēdes laikā. Viss 
ir mūsu galvās... Kā mēs paši 
saredzam vai nesaredzam Eiro-
pu? Un arī ko mēs vēlamies mai-
nīt..

Kas tālāk?
Patlaban ceļa karte turpmākai 

notikumu attīstībai nav iezīmē   -
ta. Ar šo situāciju pirmo reizi sa -
stopas gan Apvienotā Karaliste, 
gan Eiropas galvenā centrāle 
Brisele. Jautājums izskan par to, 
kādas valodas tiks lietotas komū-
nikācijā. Kuluāros izskan, ka ta -
gad dominējošās paliks franču 
un vācu valoda.

Paši briti nesteidzas ar atlūgu-
ma iesniegšanu, lai gan polītiski 
amizantais viņu aizjūras draugs, 
ASV prezidenta kandidāts Do -
nalds Tramps varonīgi paziņoja, 
ka briti beidzot savu valsti ir 
dabūjuši miermīlīgā ceļā atpakaļ. 
Varētu padomāt, ka pēdējos ga -
dus Eiropā vēlēšanās un referen-
dumos uzvaras ir izcīnītas revo-
lūcijās...

Citi steidz to pasludināt par 
neatkarības dienu, lai gan Brita-
nija ir bijusi neatkarīga. Tas tikai 
vien parāda, kā tiek manipulēts 
ar procesiem vai arī netiek situā-
cija izprasta pilnībā. Šī nav nedz 
pirmā, nedz pēdējā reize, kad 
Eiropā kāda valsts uzvelk savu 
tautastērpu un grib būt pati sva-
rīgākā un nozīmīgākā. Latvijai, 
kā nekad agrāk, ir svarīgi, lai 
Eiropa ir stipra. Savulaik bijušais 
Eiropas Parlamenta deputāts, 
pašreizējais Igaunijas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess man in -
tervijā teica, ka neesam jau kā 
briti, kuŗi uz Eiropu nākuši, lai 
apkarotu govju trakumsērgu! 
To  reiz aktuāla patiešām bija šī 
sērga, kas iezagās Lielbritanijas 
prezidentūras laikā ES Padomē.

Tomēr Austrumeiropai miera, 
stabilitātes cena ir daudz kas vai-
rāk nekā valstīm, kas to jau bau-
dījušas vairākus gadu desmitus. 
Krizes laiks ir arī izvērtēšanas 
laiks, un ir atkal Eiropai iespēja 
saņemties un nostāties uz jauna 
ceļa. Kā kāršu namiņš nesa -
bruks, bet no jauniem kompro-
misu ķieģelīšiem Eiropas māja 
tiks atkal atjaunota! Eirore m onts 
ir sācies, un viss būs labi!

Ģirts Salmgriezis: “Brisele jau nav citplanē-
tiešu veidojums. Te strādā tie paši latviešu, 
chorvatu, franču, grieķu tautu dēli un tautu 
meitas. Tas pats jau attiecas arī uz ES valstu 
pilsoņiem, kuri dažkārt pajautā – nu, kā jums 
tur Eiropas Savienībā? Lai gan paši dzīvo 
Eiropas sirdī... Eiropa – tie esam mēs paši! Jā, 
ar nepilnībām, trūkumiem, tomēr vēl jopro-
jām bagātākā pasaules ekonomika.”
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 25) atrisinājums. 
Līmeniski.  1. Lāsmots. 5. Da -

rināt. 9. Itamaraju. 10. Saite. 11. 
Nots. 12. Laist. 13. Lats. 16. Si -
rēna. 17. Sīkbūtne. 20. Izsargāt. 
21. Stings. 24. Alba. 26. Skops. 
27. Kārs. 30. Naika. 31. Liellaiva. 
32. Skarene. 33. Teicama. 

Stateniski.  1. Laidnis. 2. Star-
teris. 3. Odas. 4. Skaņas. 5. 
Drumstīt. 6. Rast. 7. Naiva. 8. 
Tieksme. 14. Andrs. 15. Abats. 
18. Tanzānija. 19. Mārkalne. 20. 
Igaunis. 22. Sasmaka. 23. Ap degt. 
25. Baiba. 28. Pase. 20. Alpi.      

Līmeniski. 1. Kamera zem-
ūdens darbiem. 6. Puspērtiķi.   
10. Izmeklēta sabiedrība. 12. Po -
licistu gumijas nūjas. 13. Franču 
kinorežisors (1932 – 1984). 14. 
Tāds, kas par visu šaubās. 17. 
Graudzāļu dzimtas labības augs. 
19. Franču vijolnieks (1880 – 
1953). 20. Liels dzeramais trauks. 
22. Italiešu dziedātājs (1889 – 
1965). 23. Tebras un Durbes 
kop  tekupe. 25. Sievietes vārds 
(jūl.). 27. Medicīniska iestāde. 
28. Jenotu dzimtas dzīvnieks.   
29. Monētas Indijā līdz 1957. ga -

dam. 30. Viens no vairākiem 
fakta skaidrojumiem. 32. Neliels 
grauzējs. 33. Vītolu dzimtas   
koks. 35. Vienkāršas guļasvietas. 
36. Graudzāļu dzimtas labības 
augi. 37. A. Deglava romāns. 40. 
Franču komponists (1866 – 
1925). 42. Palīgs kvalificētam 
speciālistam. 46. Bībeles perso-
nāžs. 47. Galdnieka darbarīks. 
48. Ūdens dzīvnieks. 49. Pilsēta 
ASV dienvidos. 50. Mūzikāli 
drā  matiski sacerējumi. 

Stateniski.  2. Franču grafiķis 
(1908 – 1982). 3. Latviešu aktie-

ris (1895 – 1973). 4. Apdzīvota 
vie ta Jaunjelgavas novadā. 5. In -
ženieŗtechniskas būves. 6. Irdens 
iezis. 7. Skice, uzmetums. 8. Pēk-
šņas pārbaudes. 9. Ilggadējs bi -
jušais Rīgas pilsētas galvenais 
architekts. 11. Pilsēta Italijas 
ziemeļaustrumos. 15. Bruņota 
sadursme. 16. Ēģiptes galvas pil-
sēta. 18. Vieta, kur sagatavo mal-
ku. 19. Senāk lietoti, segti četrri-
teņu rati. 21. Saules sistēmas 
planēta. 22. Garšviela. 24. Apdzī-
vota vieta Aknīstes novadā. 26. 
Kuģa kāpnes. 30. Franču rakst-
nieks (1828 – 1905). 31. Uzskatīt 
par pareizu. 32. Latviešu rakst-
nieks (1871 – 1911). 34. Vin gri-
nājumi aktieŗmākslas techni kas 
pilnveidošanai. 38. Baltijas vācu 
mācītājs literāts (1652 – 1705). 
39. Franču rakstniece (1760 – 
1817). 41. Gatve. 42. Dīgsti. 43. 
Rožu dzimtas koks. 44. Bahamu 
galvaspilsēta. 45. Sēklis, kas sākas 
no ūdens tilpes krasta līnijas.      

Daugavpilī Ebrēju genocīda upuru piemiņas dienā pie me -
moriāla Poguļankas mežā tika godināta pirms 75 gadiem 15 000 
bojāgājušo piemiņa. Uzrunu teica pilsētas domes priekšsēža viet-
nieks Jānis Dukšinskis. Daugavpils geto tika sadzīti ebrēji no visas 
Latgales. Dzīvi palikuši tikai aptuveni 100 cilvēku. 

Valmieras mūzeja Izstāžu namā līdz 31. jūlijam atvērta izstāde 
“Poļu fotografu devums fotografijas attīstībā Latvijā”, kur redzami 
19. un 20. gs. poļu fotomākslinieku, kuri dzīvojuši Latvijā, radītie 
darbi. 28. jūlijā norisināsies nobeiguma sarīkojums, kuŗā piedalīsies 
Polijas vēstniece Latvijā Eva Dembska.

Rundāles pilī norisinājās 10. Dārza svētki. Pils parka lepnums ir 
rožu dārzs, kuŗā aug 2 400 šķirņu 8 000 stādi, kas svētkos izcēlās ar 
daudzkrāsainību un košumu. Šoreiz uzmanības centrā bija arī 
svinīga rekonstruētā Zaļā teātŗa atklāšana ar uzvedumu “Pasaka par 
zilo rozi”. Tas ir viens no nedaudzajiem šāda veida vēsturiskajiem 
teātriem Eiropā, kas vēl izceļas ar labu akustiku. 

Liepājā 7. jūlijā pilsētas domes priekšsēdis Uldis Sesks svinīgos 
apstākļos atklāja elektrokartingu centru Blue Shock Race, kuŗu 
attīstīs vairākās kārtās. Kā pirmo atklāja aptuveni 150 m garo 
iekštelpu trasi, kas darbosies visu gadu neatkarīgi no laika apstāk-
ļiem. Bērni bija pirmie apmeklētāji, kuŗi iemēģināja modernos elek-
trokartingus, kas ir klusi un videi draudzīgi, jo nerada izplūdes 
gāzes. 

Dobeles novada zemnieku saimniecībā “Rūķīšu tēja” (izveidota 
2001. gadā) ciemojās Latvijas Puķu draugu saieta dalībnieki no 
visiem valsts reģioniem. Tā ir viena no lielākajām (10 ha) Latvijā, kas 
audzē ārstniecības augus. Ik gadu aptiekās un veikalos safasētā vei -
dā nonāk aptuveni 5 000 kg. 

Andreja Pumpura Lielvārdes mūzejs no 1. līdz 26. jūlijam aicina 
ikvienu interesentu piedalīties novada apceļošanas spēlē “Liel -     
vār dei 815”. Nepieciešama fotokamera, pildspalva un labs gara-
stāvok lis. Dalībnieka kartes saņemamas un pēc tūrisma objektu 
apska tes nododamas Andreja Pumpura Lielvārdes mūzejā. Pēc    
tam no tiks labāko apbalvošana. Informācija: +371-65053759 vai 
+371-29322468. 

Līvānu pilsētai – 90 gadu. Par godu jubilejai no 14. līdz 16. jū -
lijam būs veltīti Pilsētas svētki ar plašu kultūras, sporta un dažādu 
aktīvitāšu programmu. 1926. gada 7. jūnijā Valsts prezidents Jānis 
Čakste izsludināja likumu “Par pilsētas tiesību piešķiršanu Ainažu, 
Līvānu un Madonas miestam”. 

Cēsīs no 15. jūlija līdz 14. augustam norisināsies 10. Mākslas 
festivāls. Par tā vienojošo vadmotīvu izvēlēta tēma “Ainava”. Cēsu 
Izstāžu namā atklās Latvijas Mākslas akadēmijas jauno talantu 
izstādi, kas tapusi sadarbībā ar SEB banku. Festivāla laikā būs arī 
citas mākslas izstādes un koncerti koncertzālē “Cēsis”, Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā un Cēsu puķu tirgū. Grandiozākais festivāla notikums, kā 
ierasts, gaidāms Cēsu pils parka estrādē – slavenās Džordža Gērš-
vina operas “Porgijs un Besa” koncertiestudējums. 

Ventspilī no 15. līdz 17. jūlijam norisināsies gadskārtējais 
Starptautiskais Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salido -
jums Kurland Bike Meet 2016, kuŗu organizē Latvijas Motoklubu 
asociācija Kurland Bike Meet. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Jelgavā aizritējis X starptau-
tiskais smilšu skulptūru festivāls. 
Tā norisei bija sagādāts viens 
tūk stotis tonnu smilšu skulp-
tūrām, ko veidoja desmit valstu 
mākslinieki. Latvijas tēlniekiem 
piebiedrojās kollēgas  no Lietu -
vas, Norvēģijas, Krievijas, Ukrai-
nas, Nīderlandes, Lielbritanijas, 
Bulgārijas, Portugales un Tur-
cijas. Šogad skulptūru veidotāju 
vidū uzkrītoši daudz sieviešu – 
no divdesmit dalībniekiem div-
padsmit. Vai arī tēlniecībā virs-
roku gūst sievietes?

Jubilejas festivāla temas “Afri-
ka” izvēli pamato tā rīkotāji – 
viņuprāt, šis kontinents  iedves-
mo ar savu krāšņumu, dabas 
varenību un dzīvnieku pasauli. 
Vieta, kur satiekas pasaules 
gaŗākā upe ar smilšu tuksnesi. 
Afrikas skaistums ir arī tās da   - 
ž ādo tautu kultūrās. Tiesa gan, 
dažādo tautu kultūra festivāla 
mākslinieku skatījumā gan ap -
robežojas ar melnās rases pār-
stāvju  īpatno galvas un ķermeņa 
konstrukciju, ar viņiem rakstu-
rīgo rotāšanās veidu un balta -
jiem netipiskām rotaslietām, 
taču visvairāk tēlniekus pie sai s-
tījusi šī kontinenta eksotiskā 
daba un dzīvnieku valsts – pēr-
tiķi, degunradži, bet jo sevišķi 
lauvas un žirafes. 

Afrika Latvijā, Jelgavā

Kaut arī smilšu skulptūras 
ir īslaicīgas, tomēr tām  jā -
piesaista skatītāju uzmanība 
idejai, domai un pārlie ci-
nošam profesionālajam īste-
nojumam.

Sacītais īpaši svarīgi Jelga-
vas smilšu skulptūru festi-
vālā, Ziemeļeiropā vienīgajā, 
kuŗā rīkotāji vedina tēlnie-
kus sacensties un parādīt sa -
vu profesionālismu, uzvarē-
tājus apbalvojot ar naudas 
balvām. Tikmēr pasaulē pē -
dējos gados lielākoties līdzī-
gu smilšu skulptūru festivā -
lu kurātori izvēlas autorus, 
kuŗiem liek izveidot noteik-
tas temas un sižeta skulptū-
ras. Kā liecina sarunas ar 
māksliniekiem, konkurss 
viņus ļoti iedvesmo piedalīties 
un braukt uz Jelgavu.

Arī jelgavnieki pasūta māk-
sliniekiem atsevišķus tēlus vai 
izvērstus stāstījumus. Šogad – 
tāpat kā pagājušo gadu – Inese 
Valtere (Latvija) un Donats Moc-
kus (Lietuva) smiltīs radīja tra-
dicionālo alus bāru, daudzu 
starptautisku ledus un smilšu 
skulptūru festivālu balvu iegu-
vēja Kārļa Īles vadībā Maija Pun-
cule, Ainārs Zingniks (visi Lat-
vija) un Eda Kaitana (Kaytana, 
Turcija) izveidoja grandiozu 

demo skulptūru, kas attēlo nē -
ģerieti un lauvu, kuŗi tur savās 
rokās vai ķepās Afrikas konti-
nenta attēlu. 

Tas, ka šogad bija īpaši izteik-
smīgi tēli radīti, droši vien žūrijai 
nācās krietni pasvīst un pastrī-
dēties savā starpā, kuŗus tad 
apbalvot. Rezultātā 1. vietu ie -
guva Pedro Mira no Portuga -
les ar simbolisko šī kontinen -    
tā atveidu darbu “Māte Afrika”.   
2. vietas laureāta Andreja Ko  še-
ļeva (Krievija) tēlnieciskie dar -
bi (šoreiz “Kalnu karalis”) gan 

smil šu, gan ledus skulptūru fes-
tivālos vienmēr izceļas ar lielisku 
darba ieceri, ar mērķtiecīgu un 
pārliecinošu tēlu formu ritmis -
ko kārtojumu, apliecinādams 

savu talantīgumu. Reičela Stab-
sa (Rachel Stubbs, Lielbritanija) 
iekarojusi žūrijas uzmanību ar 
stilistiski interesantu lauvas   
“portreta” atveidojumu.

1. vieta Pedro Mira “Māte Afrika” 2. vieta – Andrejs Košeļevs (Krievija) “Kalnu karalis”
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PĒRK
Ja domā pārdot mežu, ieskaties: 
www.kokvalde.lv
Tālr.: 29376490 

Pērku mežu īpašumā. Samaksa 
darījuma dienā. Tālr.: 22312237 

JURIS BĻODNIEKS

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums

“BALTINAMI”,
LV Reģ. Nr. 40003640547,
piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jums piederošu 
daudzdzīvokļu namu vai

tā daļu Latvijā.
Zvaniet: 845-462-3317 (NY).

Galerija “Livonija” pērk 
Ludolfa Liberta darbus.

info@livonija.lv,
+371 22999000

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

Zelta Bumba, valoda un 
jauniebraucēji

Katskiļu kalnos, Ņujorkas pa -
valstī, notika Zelta Bumbas vo -
lejbola turnīrs. To rīkoja Rota, 
Latviešu kaŗa invalīdu apvienība, 
kopā ar Ņudžersijas sporta kopu 
“Kursa” (galvenais rīkotājs Jānis 
Ģiga). Jau devītais gads, kopš 
šāds turnīrs sākts, un bija kupli 
apmeklēts. Interesanti bija, ka 
piedalījās gan “mūsu” ļaudis (lat -
viski runājošie trimdinieku pēc-
nācēji), gan jauniebraucēji (ne -
sen iebraukušie no Latvijas), bet 
arī “valodas periodnieki” (Kat-
skiļu vasaras nometnes valodas 
(latviski nerunājošo) perioda 
ag  rākie apmeklētāji). Te sarunu 
valoda pa grupām ir latviešu/
angļu, latviešu un angļu. Mēs kā 
rīkotāji agrāk izmantojām tikai 
latviešu valodu, bet tagad sazi-
nāšanās nolūkos tiek lietota arī 
angļu valoda. Spēles ievadot, 
sākām latviski, bet izskanēja, ka 
daži nesaprotot, un tad izman-
tojām abas valodas, kas, pro-
tams, dubulto jebkuŗa paziņo-
juma gaŗumu. Un jauniebrau-
cējiem ir atkal labāka latviešu 
valoda! Kā būtu pareizāk? Bet 
kas ir mūsu nolūks? Galu galā, 
tas ir latvietību uzturēt, un lai 
būtu latviešu sports. Acīmredzot 
par pasākumu ir interese, jo 
mums sanāca 7 vienības – mak-
simālais skaits ko varējām, lai 
katra vienība pret katru uz di -
viem laukumiem dienas laikā 
varētu spēles izspēlēt. Tātad, ja 
ir interese un ja ir tik daudz 
vienību par spīti pareģotajam 
sliktam laikam, tad pamats ir, 
uz kā var būvēt. 

Zelta Bumba ir draudzības 
turnīrs. Tikai dažas komandas 
ir saliktas kopā iepriekš, pār-

svarā komandas ir rīkotāju vei -
dotas no visiem dalībniekiem. 
Tiek rūpīgi piestrādāts, lai ko -
mandas būtu pēc iespējas vie -
nādas, lai nebūtu smagas sakā-
ves vai izmisīgi zaudējumi. Ko -
mandas tiek veidotas tikai un 
vienīgi pēc spēlētāju līmeņiem 
– netiek skatīts no kāda gru-
pējuma tas nāk. Un tā komandās 
ir dažādi dalībnieki, un tie cits 
ar citu iepazīstas dienas spēļu 
gaitā. Man pašam komandā bija 
daži, kuŗi latviski nerunā, un 
sāku dienu, runājot angliski. 
Bet atklājās, ka tomēr viņi dažus 
vārdus zin, un, atņemot servi, 
tiek lietots vārds “mans”. Un 
atkārtoti. Tāpat “laba serve” vai 
“labi”. Ok, daudz tas nav, bet 
sākums. Un ir pamudinājums 
no viņiem pašiem, ne no mums. 
Kaut kas viņos tomēr ir iekšā, 
kas latviešu valodu uz priekšu 
nes!

Nonākam līdz finālam, un 
tieku nozīmēts tiesneša lomā. 
Loma, kuŗu neloloju, bet cenšos. 
Fināla spēlē “ZL” komanda – ie -
priekš sarunāta jauniebraucēju 
vienība pret vienu no rīkotāju 
saliktām vienībām “ZK” ko -
man du, kur kapteinis ir mans 
draugs Ainis. Tiesnesim ir jābūt 
bezpartejiskam – nevienai ko -
mandai nedrīkstu dot priekš-
roku. Sākums ir tīri vienlīdzīgs, 
bet “ZL” spēlētāji ir divreiz tīklā 
un izsaka jau man savas ne  gā-
cijas. Kaut man tiesneša pieredze 
nav liela, ļoti cenšos vērīgi ska-
tīties līdzi un, ja redzu pārkā-
pumu, cenšos to paturēt atmiņā, 
lai, ja notiek pārrunas, man 
bilde ir skaidra. Esmu pārlie-
cināts, ka pareizi saucu. Tomēr 

“ZL” paliek iepakaļ – vai tik tie 
“nekurn”, ka tiesnesis nav “viņu” 
pusē? Pie sevis iedomājos – tas 
gan būtu briesmīgs iznākums. 
Paldies Dievam, Ainis pats ie -
brauc tīklā, es viņu nosvilpju, 
un, varbūt redzot “ZL” koman-
das sašutumu, Ainis to atzīst un 
vēl uzsveŗ, ka bijis tīklā. Bet 
spēles gaitā tomēr jūtu, ka gribu, 
lai drauga komanda uzvar, un 
atkal pie sevis domāju – pag’, 
tad es pats arī neesmu atvērts 
“ZL” jauniebraucēju komandas 
uzvarai. Bet, tad domāju, notiks, 
kas notiks, un man tikai jāskatās 
uzmanīgi un bezpartejiski. “ZL” 
vienība vienu brīdi ir iepakaļ 
par 6 punktiem, kur tumsas un 
lietus dēļ tiek spēlēta tikai viena 
spēle līdz 30 punktiem. Sāk ras-
ties lielāka un lielāka sajūsma 
abām vienībām, par katru uz -
varētu punktu. “ZL” saņemas un 
izraujas uz priekšu, bet “ZK” 
neuzdod un pienāk klāt. Un 
priecājos, ka pie beigām ir tikai 
viens punkts, kas man jāizšķiŗ, 
pārējie ir skaidri vai nu vienai 
vai otrai pusei pa labu. “ZL” aiz-
 iet priekšā un tuvā cīņā uzvar 
30:28! Ir jauna vienība, ar jau-
niem spēlētājiem uzvarējuši 
Zel  ta Bumbas volejbola tur nīrā.

Rainis saka: „Pastāvēs, kas 
pār vērtīsies”. Mums ir jāpārvēr-
šas un jāpieņem visi grupējumi, 
un jācenšas nešķiŗot, taču pa -
mata valodai ir jāpaliek latviešu. 
Ļoti ceram, ka nākamā gadā 
būs vēl kuplāks apmeklētāju 
skaits. Mans sapnis būtu, ka ar 
laiku turnīrs kļūs tik populārs, 
ka mežs būs jāizzāģē un jāveido 
vieta, kur uzstādīt trešo volej-
bola laukumu.

S A R Ī K O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
21.augustā Bostonas latviešu 

pensionāru biedrības izbrau-
kums uz Tanglewood, kur An -
dris Nelsons vadīs Bostonas 
simfonisko orķestri. Koncerts 
sākas 14:30. Autobuss atiet no 
Bostonas (Park St) 9:00, no 
Riverside stacijas (Newton) 9:30. 
Atgriezīsies vakarā ap 19:00. 
Dalības maksa Pens. biedrības 
locekļiem $50, pārējiem $75. 
Čeks rakstāms uz Latvian Pen -
sioners Association, sūtāms Lin-
dai Duhms, 33 Laxfield Rd, 
Weston MA 02493. 

Automašīnas var novietot 
Riverside stacijā par maksu. 
Vēlams ņemt līdzi groziņus, lai 
ieturētu pusdienas pie piknika 
galdiņiem. Info: Linda, tālr: 
781-697-7716.

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)
KANADA
Kanadas latviešu centrs 

Toronto.
27.jūlijā – BBQ. Kokteiļu 

stunda no 17:30. Vakariņas 
18:00 – 19:00.

10.augustā – BBQ. Kokteiļu 
stunda no 17:30. Vakariņas 
18:00 – 19:00. 

24.augustā sezonas pēdējais 
BBQ. Kokteiļu stunda 17:30. 
Vakariņās 18:00 – 19:00 uz 
iesma cepts sivēns.

11.septembrī 11:30 Kapu 
svētku azaids. Pieteikties pa 
tālr: 416-759-4900.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

10. – 30.jūlijā Kursas vasaras 
vidusskola Rietumkrasta Lat-
viešu izgl. centrā Šeltonā. Info: 
www.kursa.org 

31.jūl. – 6.aug. Mežotnes 
bērnu vasaras nometne Šeltonā. 
Info: inese@mezotne.org 

9.augustā 12:00 pensionāru 
kopas pikniks.

3. – 5.septembrī Mežu die nas 
Rietumkrasta Latviešu izglī-
tības centrā.

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

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-9414.

1.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

TĒRVETE
17.jūlijā 11:00 dievk.
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700.

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 Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com. Māc. Juris Cā -
lītis. Māc. pers. tālr: 617-584-4535. 
Dievk. notiek 10:00. 17.jūlijā 
dievk. ar dievg. 24.jūlijā dievk. 
nenotiks. 31.jūlijā dievk. ar 
dievg. 7.augustā dievk. ar dievg. 
14.augustā māc. Juŗa Cālīša 
Atvadu dievk. ar dievg. 17.au -
gustā 12:00 Bībeles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.face-
book.com/Čikāgas-Ciānas-
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.com

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226).

(Turpināts 19. lpp.)
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Gunāra Bērzzariņa mantojums

Atvadu vārdi Verai Diwicsh

Pasaule ir apaļa, un varbūt 
tieši tāpēc ceļam, kuŗš tiek veikts 
nepārtraukti un mērķtiecīgi, 
gala nav – ir tikai turpinājums. 
Pasaule ir apaļa – kā bumba, 
kuŗu, pirmoreiz bērnībā pa  ņe-
mot rokās, var sajust nepār-
trauktību un mūžīgo kustību. Ir 
cilvēki, kuŗi šo spēju būt kustībā, 
būt dzīves un notikumu vidū 
saglabā visu mūžu, savu dzīves 
ritējumu veidojot aktīvu, 
darbīgu un turpināju  mu 
sološu.

Tāds turpinājums Gunāra 
Bērz zariņa mūžam būs viņa 
testamentā Latvijas jauniešu 
skološanai paredzētie līdzekļi, 
kuŗi ļaus iegūt izglītību talan-
tīgiem, bet mazturīgiem Latvi-
jas jauniešiem. Savukārt Gu -
nāra Bērzzariņa dzīves stāsts 
kļūs viņiem par pamudinājumu 
arī savu dzīves ceļu veidot tik-
pat radošu un mērķtiecīgu. 

Gunārs Bērzzariņš dzimis Rīgā, 
mācījies Valda Zālīša 1. pamat-
skolā un Rīgas pilsētas 1. ģim-
nazijā. Tur tika gūtas izcilas 
zināšanas, taču atlika laika pie -
vērsties arī sportam – Gunārs 
labprāt spēlēja ne tikai basket-
bolu, bet nodarbojās arī ar ci -
tiem sporta veidiem. Īpaši labi 
viņam padevās šacha spēle – 
1943. gadā viņš pat uzvarēja 
Rīgas jaunatnes šacha čem-
pionātā. 

Tuvojoties Otrā pasaules kaŗa 

beigām, Latviju nācās atstāt, 
taču vēlme izglītoties nezuda – 
Gunārs studēja Vācijā Getin ge-
nas (Goettingen) universitātē 
tautsaimniecību. Arī aizrauša-
nās saglabājās – kopā ar drau-
giem tika izdots žurnāls Šacha 
Pasaule.

tarturnīrā un noorganizēja 
pirmo Adelaides skolu ko -
mandturnīru. 1951. gadā GEB 
ieņēma 11. vietu Austrālijas 
šacha meistraturnīrā Brisbanē. 
Vairākus gadus Gunārs rakstīja 
par šachu Adelaides rīta laik-
rakstam The Advertiser, vēlāk 
bija šī laikraksta rēgulārais 
ārštata basketbola reportieris. 
Viņš sarakstījis un izdevis grā-
matu par olimpiskajām spēlēm 
”Melburna 1956”’.

1959. gadā Gunārs Bērzzariņš 
beidza Dienvidaustrālijas Tech-
nisko institūtu, speciālizējoties 
uzņēmumu financiālajā vadībā, 
kas turpmāk bija viņa darba 
joma. Septiņdesmitajos gados 
Gunārs Bērzzariņš parallēli pa -
matdarbam bija lektors biroja 
menedžmentā un citos mācību 
priekšmetos Dienvidaustrālijas 
Techniskajā institūtā, sarakstīja 
un izdeva grāmatu ”Where to 
Dine in South Australia”.

Gunārs ir bijis arī Austrālijas 
Latviešu sporta pārvaldes vadī-
tājs, darbojies arī Latviešu ap -
vienībās Austrālijā un Jaunzē-
landē un Austrālijas Latviešu 
biedrības valdēs, ir LAAJ un 
Daugavas Vanagu mūža biedrs. 

Tad Gunārs pārcēlās darbā uz 
Melburnu, kur strādāja līdz 
aiziešanai pensijā. Viņš kļuva 
par sporta nodaļas redaktoru 
laikrakstā Austrālijas latvietis’, 
arī par pastāvīgu līdzstrād nieku 

rīta laikraksta The Age katru 
gadu izdotajā grāmatā ,,The Age 
Good Food Guide”. 1985. gadā 
Gunārs organizēja un vadīja 
Austrālijas latviešu sportistu 
grupu pirmajās Latviešu glo bā-
lajās meistarsacīkstēs Gaŗezerā, 
Mičiganā (Michigan), ASV. Kā 
sporta reportieris Gunārs Bērz-
zariņš piedalījies 7 olimpiskajās 
spēlēs, 7 pasaules basketbola 
meistarsacīkstēs, 5 Eiropas bas-
ketbola meistarsacīkstēs, tenisa 
Deivisa kausa, dažādās vieg-
latlētikas un riteņbraukšanas 
sacensībās. Daļa no viņa sporta 
reportāžām sakopotas grāmatā 
,,Draugos ar sportu piecos konti-
nentos”’. 

Ceļošana bija viens no viņa 
iecienītākajiem hobijiem. Aus -
trālijā Gunārs apmeklēja visas 
pavalstis, aizlidoja arī uz Jaun-
zēlandi. Parasti ceļojumi tika 
apvienoti ar kādu svarīgu noti-
kumu sportā. Pēc atgriešanās 
viņš rakstīja par ceļojumā ap -
meklētajām vietām, un šie rak-
sti sakopoti grāmatā ,,Svešā 
zemē esot jauki”. 

Kopš 1990. gada, kad Latvija 
atguva neatkarību, Gunārs Bērz-
zariņš bieži viesojās Latvijā un 
ilgus gadus rakstīja ,,Austrālijas 
Latvietī” par saviem vērojumiem 
un iespaidiem. Šie raksti tika 
sakopoti grāmatā ,,Rīgas piezī-
mes”. 1995. g. GEB ierosināja 
Austrālijas Latviešu sporta 

pārvaldei katru gadu piešķirt 
balvas vairākiem jauniem, ap -
dā  vinātiem Latvijas sportistiem 
individuālos sporta veidos. Tās 
financēja gan LAAJ Kultūras 
fonds, gan Jāņa Tilika piemiņas 
fonds, gan Jāņa Daliņa piemi-
ņas fonds – līdz šim apbalvoti 
52 jaunieši, pēdējos četros ga -
dos arī viņu treneŗi. 

Gunāra Bērzzariņa darbība 
tikusi augstu novērtēta – 1987. 
gadā PBLA viņam piešķīra 
Krišjāņa Barona prēmiju ,,Par 
īpašiem sasniegumiem sporta 
žurnālistikā”, bet 2012. gadā 
Gunārs Bērzzariņš saņēma Aus-
trālijas ordeņa medaļu (OAM) 
par darbību sportā un latviešu 
sabiedrībā. 

Pateicoties testamenta izpil-
dītājam Goda konsulam Aus-
trā lijā Dr. Valdim Tomanim, 
tiek īstenota Gunāra Bērzzariņa 
griba – sniegt savu ieguldījumu 
Latvijas nākotnē, un tika no  di -
bināta stipendija, kuŗu uzticēts 
pārvaldīt Vītolu fondam. Tā 
ļaus izglītoties tādiem jau nie-
šiem, kuŗi gluži tāpat kā šīs sti-
pendijas dibinātājs uzskatīs, ka 
ne tikai sportā, bet ikvienā 
dzīves jomā ,,cilvēka visdižākā 
uzvara ir uzvara pār sevi” 
(Platons).

NODIBINĀJUMS
“VĪTOLU FONDS”

Latvijā ir jūlijs, pats vasaras 
vidus, un briest rudzi, briest 
maize. Tā mums, latviešiem, ir 
tik svarīga, jo ikviens vienmēr 
grib uz sava galda redzēt rupj-
maizi, jo tā palīdz saglabāt 
Latvijas sajūtu, tā ir  Tēvzemes 
simbols. Taču 4. jūlija rītā viens 
rupjmaizes rieciens, tik sirdij 
dārgs un pēc dzimtās zemes 
smaržojošs, un spēku sološs, 
vairs netika nogriezts, jo 94 
gadu vecumā bija stājusi pukstēt 
latvietes, savas zemes patriotes, 
Vītolu fonda ziedotājas Veras 
Diwisch sirds.

Vītolu fondam Vera Diwisch 
allaž saistīsies ar kaut ko īstu un 
pamatīgu – ar patiesu savas 
zemes mīlestību, ar prasmi dot, 
neko neprasot pretī, ar spēku 
pārvarēt visas dzīves grūtības, 
nekurnot un saglabājot opti-
mismu. Bet visvairāk – ar maizi, 
īstu lauku rupjmaizi, kuŗu Veras 
kundze atnesa cienastam, pirmo 
reizi ciemojoties fondā. Toreiz, 
2011. gadā, tapa Veras Divisch 
Mūža stipendija, kuŗa tika 
novēlēta Alūksnes novada 
jauniešiem.

Veras Diwisch mītnes zeme 
ilgus gadus bija Vācija, bet 
bērnība un jaunība aizritēja 
Latvijā. Viņa uzauga lauku sētā, 
vērojot dabas norises un mā -
coties pazīt un iemīlēt kokus, 

puķes, dzīvniekus, izjust gan 
Jāņu nakts burvību, gan Ziem-
svētku balto skaistumu. Visu 
mūžu viņa atcerējās toreizējā 
Valsts prezidenta aicinājumu 
būt čakliem, godīgiem, izpalī-
dzīgiem, mīlēt darbu, lasīt 
grāmatas, tiekties pēc izglītības 
un darīt visu, kas palīdzētu 
uzplaukt dzimtajai zemei. 

jusi visu mūžu. Tāpēc tika 
izjusts neizsakāms aizkusti nā-
jums, kad Veras kundze uz -
zināja, ka viņas sapnis pie pil-
dījies. Kopš šā brīža viņa 
priecājās par katru labo ziņu no 
Latvijas. 

Ziedotāja Vera Diwisch Vītolu 
fonda esošajiem un bijušajiem 
stipendiātiem vienmēr paliks 
atmiņā, jo, pateicoties viņas 
labajai gribai, jaunieši ir likuši 
pamatus savai turpmākajai dzī-
vei. No ziedotājas atvadās iz -
skolotās Alūksnes novada 
stipendiātes.

Rīgas Stradiņa universitātes 
Farmācijas programmas absol-
vente Lelde Gordejeva: “Vera 
Diwisch kļuva par manu zie-
dotāju, uzticīgu vēstuļu draugu, 
padomdevēju, kas vienmēr 
sniedza atbalstu, grūtos brīžos 
dalījās ar savu viedokli un 
pieredzi man svarīgos jautā ju-
mos. Vera vienmēr uzsvēra, ka ir 
vienkārša meitene no Latvijas 
laukiem, kuŗai sanācis pasauli 
apskatīt. Viņa dalījās stāstos un 
piedzīvojumos par dzīvi kā 
Latvijā, tā Amerikā un Vācijā. 
Vera nekad nežēlojās, ja nu 
vienīgi par rokrakstu, un mani 
pārsteidza tas, cik skaisti un 
pareizi viņa rakstīja latviešu 
valodā. Katru gadu uz Jāņiem 
saņēmu kartītes un katru reizi 

viņa dalījās atmiņās par to, kā 
svinēti viņas mīļākie svētki gan 
Latvijā, gan svešumā.

Latvijas Universitātes Eko-
nomikas un vadības fakultātes 
absolvente Ieva Ģērmane: “Sirds 
siltums, mīļums un dāsnums – 
tās ir īpašības, kas man vienmēr 
atgādinās par ziedotāju Veru. 
Viņas dzīves stāstos, kas tika 
iepazīti caur vēstuļu saraksti ar 
ziedotāju, vienmēr strāvoja 
dzīvesprieks un mīlestība pret 
dzimto zemi un dzimtajām 
vietām. Vārdos neizsakāms 
“Paldies” viņai par atbalstu, ied-
vesmu un ticību.” 

Latvijas Universitātes Juri-
diskās fakultātes absolvente 
Sarma Skudra: “Vera Diwisch ir 
padarījusi labākas daudzu 
jauniešu dzīves un devusi mums 
iespēju attīstīties un pavērt 
spārnus gaišākai nākotnei. Pal-
dies…paldies, ka bijāt labsir dīgs 
cilvēks ar gaišu skatienu un plašu 
sirdi, kuŗas siltums sasniedza arī 
mani.”

Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas programmas 1. kursa 
studente Nadīna Bērtulsone: 
“Patiesi skumstu un izsaku savā 
un savas ģimenes vārdā vis dzi-
ļāko līdzjūtību tuviniekiem par 
Veras Diwisch aiziešanu mūžībā. 
Viņas dotā ceļamaize un ticība, 
ka gudra un izglītota jaunatne 

būs tā, kas ļaus uzplaukt Latvi-
jai, ir nenovērtējama Alūksnes 
novada jauniešiem. Es ticu, ka 
Vera no mākoņa maliņas sekos 
līdzi manām turpmākajām stu-
diju gaitām, priecāsies par ma -
niem sasniegumiem. Esmu ap -
ņēmības pilna piepildīt viņas 
cerības un sapni par gudriem un 
talantīgiem Latvijas cilvēkiem, 
būt vienai no tiem, kas latvisko 
dvēseli nezaudē ne mirkli.” 

Viņa uzskatīja, ka gudra un 
izglītota jaunatne būs tā, kas 
ļaus atkal uzplaukt savai un arī 
ziedotājas Veras Diwisch dzim-
tajai zemei, un vēlēja: “Lai Lat-
vijas jaunatne tiešām sēj sēklu 
tīrumā un lai nes bagātus augļus 
Latvijai!”,,Ja ikviens tik zemē 
sētu vienu graudu veselu, kas 
gan izskaitīt tad spētu zelta 
kviešu krājumu,” – tā teicis Juris 
Alunāns. Un Veras Diwisch 
sētie graudi – viņas stipendiāti, 
kas augs un zels savai Latvijai 
par godu, jo ik tādā ar lielu 
mīlestību sētā graudā glabājas 
saules siltums un zemes spēks, 
kas, pārvērsdamies par maizi, 
spēs palīdzēt savai zemei un tās 
ļaudīm stipriem un vareniem 
allaž būt.

Lai vieglas smiltis un gaišs 
ceļš Mūžībā!

NODIBINĀJUMS
“VĪTOLU FONDS”

1947. gadā Gunārs Bērzza riņš 
izceļoja uz Austrāliju, strādāja 
Bonegillā, tad pārcēlās uz dzīvi 
Adelaidē. Kad 1949. gadā Mel-
burnā sāka iznākt laikraksts 
Austrālijas Latvietis, Gunārs 
kļuva par tā līdzstrādnieku. 
Viņš piedalījās arī pirmā Aus-
trālijas sporta kluba ”Adelaides 
Latviešu Sports” dibināšanā un 
bija daudzus gadus šī kluba 
vadītājs vai sekretārs. 1950. un 
1952. gadā Gunārs Bērzzariņš 
uzvarēja Adelaides šacha meis-

Latviju Vera Diwisch atstāja, 
tuvojoties Otrā pasaules kaŗa 
beigām, un nokļuva ASV. Viņai 
ļoti patika slēpot, un tieši kal-
nos viņa iepazina savu dzīves-
biedru. Abi pārcēlās uz Vāciju, 
taču vēlēšanās kādu dienu uz -
zināt, ka Latvija atkal ir brīva 
un neatkarīga, viņu ir pavadī-
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Mūsu mīļā filistre

MIRDZA BRIEDIS, 1954-I,
Dzimusi 1923. gada 2. oktobrī Jēkabpilī,

mirusi 2016. gada 19. jūnijā Ridgewood, NJ.

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Par viņu sēro 
VARAVĪKSNES KONVENTS

Mūžīgi mūsu sirdīs, mūžīgi mūsu atmiņās paliks mūsu tētis, Papatētis

ANDREJS MUZIKANTS
Dzimis 1932. gada 16. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2016. gada 19. jūnijā Rīgā, Latvijā

Mūžībā aizgājusi mūsu

MODRA BALODIS,
dzim. SPRODZĀNS

Dzimusi 1936. gada 7. oktobrī Rugāju pagastā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 28. maijā Laguna Woods, Kalifornijā

Mīļā piemiņā patur
MEITA LINDA MUZIKANTE

DĒLS ANDREJS MUZIKANTS, SIEVA KARĪNA, MAZBĒRNI MARKUS UN LARISA

Mīlestībā viņu piemin
ERNA KIVLIS AR ĞIMENI KANADĀ

LUCIJA BLATCHENS AR ĞIMENI ASV

Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība
Jēzū Kristū, mūsu Kungā /Rm 6:23/

Dievk. notiek svētdienās 
9:30. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Māc. Biruta Puiķe 
Wilson. 24.jūlijā dievk. 14.au -
gustā 12:00 Kapu svētku dievk. 
Woodlawn kapsētā. 28.augustā 
dievk. ar dievg.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com-
mercial 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 River-
side Ave, Los Angeles CA 
90039). Jūlijā dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas 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. 17.jūlijā dievk. 24. 
jūlijā dievk. ar Sv.vak. 31.jūlijā 
dievk. 7.augustā angļu val.
dievk. ar Sv.vak. 14.augustā 
dievk. 21.augustā 11:00 Kapu 
svētki Montrose kapsētā un 
12:00 Glenwood kapsētā. 28.au -
gustā dievk. ar Sv.vak. Seko 
pusgada informācijas sapulce.

• Kalamazū latv.apv.ev.lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Dievk. no -
tiek 10:00. Māc. A.Graham. Pēc 
dievk. kafijas galds. 17.jūlijā 
Vārda dievk. 24.jūlijā dievk. 
Māc. R.Franklins. 31.jūlijā 
dievk. Māc. R.Franklins. 7.au -
gustā dievk. ar dievg. 14.au -
gustā dievk. 21.augustā Kapu 
svētku dievk. Riverside kapsētā. 
28.augustā dievk. ar dievg.

• 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, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. 
Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 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.svēt-
dienā 10:00. 2. svētdienā dievk. 
angļu val. Pensionāru saiets 
katrā otrajā ceturtdienā. 

14.augustā hamburgeru pus-
dienas.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 16.jū -
lijā 11:00 dievk. ar dievg. māc. 
Daina Salnītis.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@

gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek katru svētdienu10:00. 

• Mineapoles- St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:00. 17.jūlijā 
dievk. ar Sv.vak. Sadraudzība. 
24.jūlijā dievk. Sadraudzība. 
31.jūlijā dievk. Sadraudzība. 7.
augustā dievk. Sadraudzība. 
14.augustā dievk. Sadraudzība. 
21.augustā dievk. ar Sv.vak. 
Māc. Gija Galiņa. Sadraudzība. 
28.augustā Kapu svētku dievk. 
Crystal Lake kapsētā (3816 Penn 
Ave N, Minneapolis MN 55412). 
4.septembrī dievk. Sadrau-
dzība.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas 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.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta!

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com 17.
jūlijā 13:30 dievk. ar dievg. 31.
jūlijā 13:30 dievk. 14.augustā 
10:00 Kapu svētki Van Liew 
kapsētā, North Brunswick 
(stipra lietus gadījumā baznīcā 
13:30). 28.augustā 13:30 dievk. 
ar dievg. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY).

Priedaine (1017 state rte 33, 
Freehold NJ).

St. Stephen Lutheran Church 
(873 Dewitt Str, Syracuse NY).

Katskiļu nometne (231 Green-
hill Rd, Elka Park NY).

17.jūlijā 11:00 Katskiļu no -
metnē dievk. Māc. Saivars.

19:00 Katskiļu nometnē dievk. 
Prāv. Pāža.

24.jūlijā 11:00 Katskiļu no -
metnē 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). 

• 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. Mār-
 tiņš 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.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvi-
anchurch.org 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. 7.augustā laju vadīts 
dievk. 14.augustā dievk. neno-
tiek. 21.augustā Kapu svētku 
dievk. Washelli kapsētā. Pēc 
dievk. Dāmu komiteja aicina uz 
pusdienām Latviešu nama zālē 
($10). Lūgums pieteikties līdz 
14.augustam pie Maijas Atvaras, 
tālr: 425-228-0750, vai Intas 
Wiest, tālr: 425-678-8774. 27.
augustā 17:00 Kapu svētki 
Takomā, New Tacoma kapsētā. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). 17.jūlijā 14:00 dievk., 
dz.grāmatas. Diakone L. Snie-
dze- 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 Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Kat-
ras 1. svētdienas dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00. 

 17.jūlijā Bībeles stunda. 24.
jūlijā Bībeles stunda. 31.jūlijā 
Bībeles stunda. 7.augustā Bī -
beles stunda. 14.augustā dievk. 
Biedrības namā. 21.augustā 
Bībeles stunda. 28.augustā Bī -
beles stunda. 4.septembrī 
Bībeles stunda. 11.septembrī 
Bībeles stunda.

• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. -
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
10:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 17., 24.jūlijā dievk. 31.
jūlijā Sv.vak.dievk. 7.augustā 
Sv.vak.dievk. 14.augustā dievk. 
21.augustā Kapu svētku dievk. 
Rock Creek kapsētā. Dievk. 
Rok  villē nenotiek. 28.augustā 
Sv.vak.dievk. 31.augustā 19:30 
Padomes sēde. 4.septembrī dievk.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 

• 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.
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No Amsterdamas 
mājup ar vienu zeltu

Nīderlandes pilsētā Amster-
damā risinājās  Eiropas meis tar-
sacīkstes vieglatlētikā. Latvija 
bija pārstāvēta ar 16 atlētiem. 
Sacensību atklāšanas ceremonijā 
Latvijas karogu nesa tāllēcējs 
Elvijs Misāns.

Zigismunds Sirmais 
– Eiropas čempions 

ar 86,64!
Vienīgo medaļu, bet toties zelta, 

Latvijai izcīnīja Zigismunds Sir-
mais. Jau pirmajā metienā Zigis-
munds aizmeta šķēpu 82.96 m 
un pārliecinoši kvalificējās fi  nā-
lam. Finālā  piektajā mēģinājumā 
Sirmais par pieciem centimet-
riem laboja personisko rekordu 
(86,66), kļūstot par otru visu 
laiku tālāk metošo šķēpmetēju 
Latvijā. Tālāk par viņu metis 
tikai Vadims Vasiļevskis, bet 
Aināra Kovala labākais rezultāts 
ir 86,64 metri.

Zigismunds Sirmais 
// FOTO: LETA

Mareks Ārents

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs

Vēja un viļņu varā... Toms Skujiņš

Kvalifikācijas A grupā startēja 
arī vēl viens Latvijas olimpietis 
Rolands Štrobinders, tomēr vi -
ņam neviens no trim mēģināju-
miem netika ieskaitīts, sportis-
tam paliekot bez rezultāta. Kva-
lifikācijas sacensībās B grupā 
Jānis Svens Grīva šķēpu raidīja 
71,84, 73,38 un 69,83 metru tā  lu  mā. 
Ar 73,38 tālu metienu Grīva B 
grupā palika 14. vietā, bet sacen-
sības viņš beidza 28. pozicijā. 

Dāmu konkurencē Madarai 
Palameikai ieskaitīja tikai divus 
metienus. Latvijas sportistei ne -
izdevās pirmais, kā arī trešais, 
ceturtais un piektais metiens, jo 
šķēps lidoja tuvu un viņa apzināti 
pārkāpa metiena līniju, tādējādi 
šie raidījumi netika mērīti. Pa  la-
meikai labākais metiens bija 
60,39 m tālumā, bet vēl vienu 
reizi viņa šķēpu aizmeta 57,30 m 
tālu, ierindojoties septītajā vietā. 
Līna Mūze pirmajā kvalifikācijas 
mēģinājumā savainoja potīti un 
izstājās no turpmākās cīņas.

Gunta Latiševa-Čudare 400 m 
skrējiena priekšsacīkstēs ar rezul-
tātu 53,36 izcīnīja otro vietu un 
iekļuva pusfinālā. Startēja pir-
majā pusfināla skrējienā, distanci 
veicot 53,11 sekundēs, kas ir 
viņas šīs sezonas labākais rezul-
tāts, taču ar to viņai izdevās ap -
steigt tikai vienu sportisti un 
ieņemt septīto vietu. Finālā varēja 
iekļūt ar rezultātu 52,34 sekundes.  
Kopvērtējumā  Latiševai-Čudarei 
20. vieta. 

400 m barjērotajā distancē 

star tēja 25 dalībnieces. Lai kvali-
ficētos pusfinālam, savā priekš-
skrējienā bija jātiek divniekā vai 
jācer uz vismaz sesto labāko laiku 
starp visām pārējām. Līga Vel-
vere finišēja otrā (57,38) un kva-
lificējās pusfinālam. Viņa startēja 
otrajā pusfināla skrējienā un dis-
tanci veica 57,11 sekundēs, ieņe-
mot septīto vietu. EM kopvēr tē-
jumā Velvere ierindojās 17. vietā.

Kārtslēkšanā Mareks Ārents ar 
trim veiksmīgiem lēcieniem sa  -
sniedza dalītu otro labāko re  zul-
tātu kārslēkšanas kvalifikācijā un 
iekļuva finālā. Viņš bija viens no 
sešiem sportistiem, kuŗiem pir mā 
augstuma 5,30 metru pārvarē ša nai 
bija vajadzīgs tikai viens piegājiens.

Taču 5,50 metru augstumā 
esošā latiņa sagādāja problēmas. 
Neizdevās nedz pirmais, nedz 
otrais mēģinājums, tomēr lat-
vietis nodemonstrēja raksturu 
un ar trešo reizi pārvarēja aug-
stumu, ierindojoties sestajā vietā.

Trīssoļlēcējs Elvijs Misāns ar 
16,32 m tālu lēcienu ierindojās 
devītajā vietā. Pirmais lēciens 
viņam netika ieskaitīts, otrais 
bija 16,11 m tāls, bet trešais bija 
par 21 centimetru tālāks. Lai 
tiktu labāko astotniekā, kas veica 
vēl trīs lēcienus, Misānam pie -
trūka divu centimetru. Kvalifi-
kācijā Misāns ar 16,50 metriem 
ieņēma 11. vietu. Misāna perso nī-
 gais rekords trīssoļlēkšanā ir šo  se-
zon iespētie 16,77 metri, bet Rio de-
 žaneiro Olimpisko spēļu norma ir 
16,85 metri, kas netika izpildīta.

Citi rezultāti. Jānis Baltušs 
400m barjērotā distancē ar 
rezultātu 51,26 sekundes ieņēma 
15. vietu priekšskrējienos, nekva-
lificējoties pusfinālam. Elvijs Mi   -
sāns tāllēkšanā ar rezultātu  7,61 
m ierindojās 20. vietā. Laura 
Ikauniece-Admidiņa 100 m bar  -
jērskrējienā nogāza divas barjēras 
– 13,51 – un tikai 23. vieta. Pus-
ma ratons. Par čempionu kļuva 
zem Šveices karoga startējušais 
eritrejietis Tadese Abrahams 
(1.02:03), Latvijas pārstāvis Jānis 
Viškers ierindojās 55. vietā – 
1.07:40. Dāmu konkurencē Agata 
Strausa ierindojās 80. vietā – 1.21:42.

Medaļu ieskaitē Latvijas vieg-
latlēti ar vienu zelta medaļu 
izcīnīja dalītu 17. vietu. Lietuva 
ar vienu sudrabu palika dalītā 24. 
pozicijā,  Igaunija ar vienu bron-
zu dalīja 27. vietu. Nevienam 
Latvijas sportistam sacensībās 
neizdevās izpildīt Riodežaneiro 
Olimpisko spēļu normatīvu.

20:15, 20:14) uzvarēja Čechijas 
valstsvienību, tādējādi revan šē jo-
ties par neveiksmi cīņā par sep-
tīto vietu Eurobasket 2015 turnīrā.

Latvijas izlasei spēles sākums 
izvērtās diezgan neveiksmīgs, no  -
nākot iedzinējos ar 2:9. Arī turpi-
nājumā bija problēmas ar metiena 
realizāciju, tomēr izdevās nepie-
ļaut čechiem vēl vairāk atrauties. 
Pirmā ceturtdaļa beidzās ar re -
zultātu 13:20, bet pēc tam mūsu 
vienība veica deviņu punktu iz -
rāvienu, izvirzoties vadībā. Pirmā 
puslaika izskaņā komandas spē-
kojās ļoti līdzīgi, un Latvija at -
radās minimālā vadībā (31:30). 
Trešās ceturtdaļas sākumā Latvija 
panāca 36:32, bet pēc tam vienā 
uzbrukumā latviešu basketbolisti 
nopelnīja piecas piezīmes pēc 
kārtas, kas palīdzēja čechiem 
panākt izlīdzinājumu (41:41). 
Ceturkšņa beigu daļā Latvija at -
kal veica nelielu izrāvienu, pa -
nākot astoņu punktu pārsvaru, 
taču ceturtdaļa beidzās ar 51:46. 
Čechiem padevās veiksmīgāks 
beidzamās ceturtdaļas sākums, 
atgūstot vadību (53:52). Čechijas 
vienības spēlētāji sāka zaudēt 
savaldīšanos saspringtajā cīņā, 
kas Latvijai ļāva gūt punktus no 
soda metienu līnijas. Mirkli vēlāk 
rezultāts jau bija 63:53 Latvijas 
labā, un šo pārsvaru izdevās no -
sargāt līdz spēles beigām. Latvijas 
izlases rindās rezultātīvākais bija 
Dairis Bertāns, kuŗš guva 18 
pun ktus, 13 punktus guva Jānis 
Timma, bet 11 punktus – Jānis 
Strēlnieks. Čehijai rezultatīvākie 
bija Jans Veselijs un Bleiks Šilbs, 
kuri katrs guva pa 10 punktiem. 
Latvijas basketbolisti ar to no  dro  -
šināja sev pirmo vietu Belgradas 
turnīra B grupā, un tas ļāva iz -
vairīties no pusfināla cīņas pret 
mājinieci Serbiju.

Nekrita izšķirīgajās 
minūtēs...

Latvija – Puertoriko 70:77 
(13:17, 17:16, 20:18, 20:26). Lai 
arī Latvijas izlase punktus guva 
jau savā pirmajā uzbrukumā, 
tomēr turpinājumā veiksmīgāk 
nospēlēja Puertoriko, kas izvir-
zījās vadībā 9:4. Lai arī Latvijas 
izlases aizsardzība bija pietiekami 
labā līmenī, tomēr uzbrukumā 
neizdevās atrast ritmu. Trešdaļas 
izskaņā Latvija pietuvojās līdz 
10:11, bet tad pretinieki atkal 
nedaudz atrāvās, ceturtdaļu no -
slēdzot ar 17:13. Otrajā ceturtdaļā 
komandas darbojās rezultātīvāk, 
bet Latvijas basketbolisti lēnām 
rezultāta deficitu sadeldēja, un 
Timma ar 2+1 gājienu panāca 
neizšķirtu 25:25. Puertoriko tad 
veica 8:1 punktu izrāvienu, tomēr 
ceturtdaļas izskaņā Latvijai iz  de -
vās pietuvoties līdz 30:33. Trešajā 
ceturtdaļā laukumā spēkošanās 
bija ļoti līdzīga, komandām ap -
mainoties punktu guvumiem. 
Pirms pēdējām desmit minūtēm 
Latvija bija iedzinējos ar mini-

mālu deficitu – 50:51. Sacensības 
rezultātu izšķīra mūsu basket-
bolistu neveiksmes tālmetienos. 
Cīņas gaitā Puertoriko spēlētāji 
reālizēja 7 no 22 tālmetieniem 
(32%), kamēr Latvijai precīzi bija 
3 no 26 mēģinājumiem (12%).

Ceļazīmi uz Riodežaneiro 
Olim piadu nodrošināja Serbijas 
basketbolisti, kuŗi ar 108:77 sa -
grāva Puertoriko vienību.

MŪSU OLIMPIEŠI
Ketija Birzule

“Burāšanas kluba 360°” au  -
dzēk ne, Riodežainero Olimpisko 
spēļu dalībniece Ketija Birzule 
pauž prieku par iespēju startēt 
šajā nozīmīgajā sporta forumā 
un izsaka cerību, ka par Latviju 
pasaules burāšanas saimē runās 
kā par burāšanas lielvalsti, kas 
vienlīdz konkurē ar citām bu -
rāšanas lielvalstīm.

Ketijai Birzulei ir 17 gadu, viņa 
ar vindsērfingu sāka nodarboties 
pirms septiņiem gadiem. Šai lai  kā 
gūta iespaidīga pieredze vindsēr-
finga sacensībās Latvijā un ār  ze-
mēs. Ketija piedalās starptautis-
kās vindsērfinga sacensībās kopš 
2013. gada. Līdz šim augstākie 
sasniegumi ir Pasaules Jaunatnes 
olimpiadā Nandžingā, Ķīnā, 
2014. gadā izcīnīta 12. vieta, uz -
varas starptautiskās sacensībās 
Rīgas Kauss 2016. gadā, Latvijas 
un Baltijas meistarsacīkstēs 2015. 
gadā, pirmā vieta starptautiskās 
sacensībās Polijā un Lietuvā 
2014. gadā, kā arī uzvara Latvijas 
jaunatnes vasaras olimpiadā 
2013. gadā. 

Ketija pauž prieku par savu 
dalību vasaras Olimpiskajās spē-
lēs Riodežaneiro un izsaka vēlmi 
veicināt burāšanas flotes attīstību 
Latvijā, lai Latviju burāšanas pa -
saulē uztver kā nopietnu valsti – 
kā pati Ketija saka – Par Latviju 
ar lielo L! Latvijas vindsērfinga 
tradicijas ir ieguvušas jaunu elpu. 
Ketijas sasniegumi pierāda, ka 
burāšana un tieši vindsērfings 
kļūst arvien populārāki Latvijas 
jauniešu vidū – kopā ar lielu 
darbu Ketijas dalība Olimpiskajās 
spēlēs ir liels panākums Latvijas 
jaunajiem vindsērfinga talantiem.

Gštādē – bronza
Latvijas labākais plūdmales 

vo lejbola pāris Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš Gštādes 
Major serijas turnīrā izcīnīja 
bronzas medaļu, uzvarot spāņus 
Pavlo Erreru un Adrianu Gaviru 
ar 2:0 (21:14, 34:32).

Turnīra pusfinālā Samoilovs/

Šmēdiņš piekāpās amerikāņu 
duetam Filam Dalhauzeram un 
Nikolasam Lusenam ar 0:2 (18:21, 
16:21). Par turnīra uzvarētājiem 
kļuva Brazīlijas plūdmales volej-
bolisti Evandru Gonsalvešs Oli-
veiru/Pedru Solbergs Salgadu, 
kuŗi finālā ar 2:0 pārspēja Dal-
hauzeru/Lusenu. Oliveiru/Sal -
gadu būs Latvijas pāŗa pretinieki 
Riodežaneiro Olimpisko spēļu 
grupas kārtā.

Uz Rio tiek 
riteņbraucējs Toms 

Skujiņš un peldētāji
Latvijas Riteņbraukšanas fede-

rācija paziņojusi, ka tiesības 
startēt olimpiskajās spēlēs grupas 
braucienā piešķirtas Tomam 
Skujiņam. 

Vēl  par vienu ceļazīmi uz Rio 
cīnīsies Gatis Smukulis un Alek-
sejs Saramotins. Viņi piedalīsies 
Polijas daudzdienu velobrau-
cienā.

***
Latvijas Peldēšanas federācija 

(LPF) ir saņēmusi oficiālu ap -
stiprinājumu no Starptautiskās 
peldēšanas federācijas (FINA) 
par Latvijas izlases sportistu Uvja 
Kalniņa un Aļonas Ribakovas 
dalību Rio Olimpiskajās spēlēs.

Šachs
Drēzdenes (Vācija) piepilsētā 

Radebīlē notika pasaules ko -
mandu meistarsacīkstes šachā 
senioriem. Atkārtojot pērn gūto 
panākumu, vecuma grupā virs 
50 gadiem bronzas godalgas 
sieviešu vērtējumā tika Latvijas 
izlasei, kuŗā spēlēja Ingūna Er -
neste, Tamāra Vilerte, Līga Un -
gure, Ingrīda Priedīte un Vija 
Rožlapa. Kopumā piedalījās 107 
komandas no 23 valstīm, kuru 
sastāvā bija 33 lielmeistari un 
lielmeistares, arī daudz starptau-
tisko meistaru. Grupā virs 50 
gadiem kopējā vīriešu un sieviešu 
turnīrā sacentās 57 komandas, 
un Latvija deviņās kārtās ar čet-
rām uzvarām, vienu neizšķirtu 
un četriem zaudējumiem ierin-
dojās 33.vietā.

Modernā pieccīņa
Eiropas meistarsacīkstēs mo  der-

najā pieccīņā  Sofijā no Latvijas 
pārstāvjiem vislabāk veicās Rus-
lanam Nakoņečnijam, viņam 
astotā vieta. Pāvels Švecovs ierin-
dojās 18. vietā.

Cīņas sports
Spānijas Grand Prix izcīņā Mad-

 ridē bronzas medaļu ieguva Lat-
vijas cīkstone Anastasija Gri  gor-
jeva  svara katēgorijā līdz 63 kg.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Sapnis par Rio 
beidzies...

Latvijas basketbola izlase Bel-
gradā savā otrajā spēlē Rio Olim-
pisko spēļu kvalifikācijā smagā 
cīņā ar 71:59 (13:20, 18:10, 


