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Ar spilgtu atklāšanas cere-
moniju, nāciju parādi un ofi-
ciālo amatpersonu uzrunām 
leģendārajā Maracana stadionā 
Riodežaneiro startēja 31. Va  sa-
ras olimpiskās spēles, kas pulcē 
pasaules spēcīgākos atlētus. 
Olimpiskās spēles par atklātām 
pasludināja Brazīlijas prezi-
denta vietas izpildītājs Mihels 
Temers, bet olimpisko uguni 
stadionā iededza maratonists 
Vanderlejs de Lima.

Atklāšanas ceremonijā sva-
rīga tema bija ekoloģija un vides 
glābšana no globālās sasilšanas. 
“Zaļā” tema bija arī atklāšanas 
ceremonijas turpinājumā. Pēc 
priekšnesumiem sekoja spor-
tistu parāde, un Latvijas dele-
gācija stadionā iesoļoja ap pulk-
sten 4 pēc Latvijas laika.

Latvijas karognesēja un div-
kārtējā olimpiskā čempiona 
BMX riteņbraukšanā Māra 
Štromberga vadībā  olimpiskajā 
stadionā iesoļoja vieglatlēti 
Madara Palameika, Sinta Ozo -
liņa, Laura Ikauniece-Admi-
diņa, Gunta Latiševa-Čudare, 
Ilona Marhele, Ariana Kira 
Hilborna, Zigismunds Sirmais, 
Rolands Štrobinders, Pauls Pu -
jāts, Mareks Ārents, Arnis Rum-
benieks, peldētāji Uvis Kalniņš, 
Aļona Ribakova, džu  disti Jev-
geņijs Borodavko, Ar  tūrs Ņiki-
forenko, tenisiste Je  ļena Osta-
penko, burātāja Ketija Birzule, 
plūdmales volej bolisti Alek-
sandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš Latvijas olimpisko delegāciju Maracana stadionā ieved divkārtējais olimpiskais čempions BMX 

riteņbraukšanā Māris Štrombergs

at  lēti medaļu izcīņā iesaistās 26 
sporta disciplīnās.

Pēc svinīgās atklāšanas cere-
monijas Māris Štrombergs sa -
cīja: „Atklāšanas parāde bija 
emocijām bagāta. Sākumā bija 
liela gaidīšana, bet tās sajūtas, 
kad nonāc tuvu stadionam, kad 
iedod rokās karogu un ir zaļā 
gaisma, lai ietu ārā, bet aiz tevis 
ir visa komanda, tas ir pats 
labākais. Ieiešana stadionā bija 
emocionāls brīdis. Tas ir kaut 
kas tāds, ko varēšu atcerēties 
visu mūžu. Neaizmirstams mo -

ments. Arī sarīkojums kopumā, 
ne tikai pēc iesoļošanas stadionā, 
bija neaizmirstams. Kopības 
sajūta ar citiem sportistiem, 
skatītājiem.” Štrombergs tagad 
ir pārliecināts, ka katram olim-
pietim vismaz reizi mūžā vaja-
dzētu izbaudīt atklāšanas cere-
monijas burvību.

Štrombergs jo īpaši bija prie-
cīgs par Latvijas komandas 
dāmām, kuŗas ar saviem balta-
jiem skaistajiem tērpiem, viņa-
prāt, bijušas vakara burvīgākās 
olimpietes.

Stiprās jaunietes 
Rebekas ceturtā 
vieta ‒ medaļas 

vērtē!
Pirmās patīkamās emocijas 

Latvijas sporta līdzjutējiem sa -
gādāja Rebeka Kocha pavisam 
ne sievišķīgajā sporta veidā ‒ svar-
celšanā. Uz savu konkurentu 
fona viņa izskatījās meitenīgi 
trausla, un patiesībā bija arī 
vieglāka par ķīnietēm un japā-
nietēm, indonēzietēm savā svara 
katēgorijā (līdz 53 kg). Olim-
piskā debija Rebekai izdevās 
lieliska – ceturtā vieta, kas ir 
me    daļas vērta, jo no bronzas 
godalgas viņu šķīra tikai divi 
kilogrami nepacelta svara. 

Svarcelšanā sievietēm svara 
katēgorijā līdz 53 kilogramiem 
kopā piedalījās 13 sportistes, no 
kuŗām sešas (ar potenciāli zemā-
kiem rezultātiem) startēja B grupā 
pāris stundu agrāk, savukārt 
potenciāli vadošās septiņas svar-
cēlājas, mūsu 18 gadus veco 
debitanti Rebeku Kochu ieskai-
tot, piedalījās A grupā. Atskaitot 
latvieti, A grupā vēl startēja pa 
sportistei no Indonēzijas, Dien-
vidkorejas, Brazīlijas, Ķīnas, 
Filipīnām un Ķīnas Taipejas 
(Taivānas).

Raušanā Kocha uzrāva 90 kilo-
gramus, atkārtojot personīgo 
rekordu un Eiropas meistar sa-
cīkstēs spēto, grūšanā viņai 
padevās 107 kilogramus smags 
stienis. Tas summā deva 197 ki -
lo gramus, par kilogramu atpa-
liekot no sava personiskā rekorda. 
Grūšanā Kocha sākumā pacēla 
103 kilogramu svaru stieni, pēc 
tam pievārēja 107 kilogramus. 
Trešajā mēģinājumā tika pie teikts 
110 kilogramus smags stienis, 
kas nozīmētu par diviem kilo-
gramiem labotu personisko re -
kordu, taču to neizdevās pacelt.  
Divu disciplīnu summā iznāca 
197 kilogrami,  kas deva augsto 
ceturto vietu. Apsveicam Rebeku 
Kochu ar lielisko panākumu!

Pēc izcīnītās ceturtās vietas 
Rebeka saņēma Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa, kā arī 
citu amatpersonu un sporta 
līdzjutēju apsveikumus.

(Par citām  Olimpisko spēļu 
sacensībām lasiet 17., 20. lpp.)  

un šāvējs Dainis Upelnieks.
Latvijas olimpiskajā delegā-

cijā iekļauti 33 sportisti 13 
sporta veidos: brīvajā cīņā, 
džudo, burāšanā, modernajā 
pieccīņā, peldēšanā, BMX un 
šosejas riteņbraukšanā, smai-
ļošanā un kanoe, svarcelšanā, 
šaušanā, tenisā, vieglatlētikā un 
plūdmales volejbolā. Latvijas 

Sveicam Latvijas sportistus ar panākumiem 
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs!
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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: ____________________________

VILMĀRS
KUKAINIS

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

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

Čīles vīni, Argentīnas tango ritmi, eksotiska daba un 
silti vakari lielisku ceļabiedru – savējo pulkā...

Pievienojies mums braucienā uz Čīli un Argentīnu 
nākamgad no 31. marta līdz 10. aprīlim.

Meklē jaunu latviešu stipendiātu

Atklāta vēstule

Kentas valsts universitātē 
Ohaijo jau 36 gadus sekmīgi dar-
bojas Latviešu programmas sti-
pendiju fonds. Fonda piešķirtos 
līdzekļus līdz šim ir izmantojuši 
24 latvieši izcelsmes studenti. 
Trešdaļa no tiem ir bijuši no Lat-
 vijas, kā lielās LETAs ziņu aģen-
tūras vadītājs Mārtiņš Barkāns 
un starptautiski pazīstamā volej-
bola zvaigzne Līva Brīvule. Kopā 
ir iespējams saņemt līdz $ 8000, 
kas sadalīti pa $ 1000 katru se -
mestri,nauda tiek  izmaksāta uz 

priekšu un netiek aplikta ne ar 
kādu nodokli. Ir jābūt gan pilna 
laika studentam, bakalaura vai ta -
gad arī maģistra gradam ar vismaz 
12 kreditstundu slodzi semestrī.

Šajā mācību gadā pirmoreiz 
nav bijis neviena stipendijas pie -
prasītāja. Lai tādu atrastu, blakus 
ilggadīgam universitātes apstipri-
nātājam pārstāvim latviešu sa -
biedrībā Vilmāram Kukainim ir 
pievienojusies otra zinātņu ma -
ģistre Zenta Apine. Viņi abi sati-
kās ar attiecīgajiem universitātes 

administrātoriem Kimu Meloju 
(Kim Meloy) un viņas pārraudzi 
Sandru Morgani (Sandra Mor  ga ni), 
lai koordinētu jaunu stipendiātu 
atrašanu. Šim nolūkam univer si-
tāte ir sagatavojusi jaunu Latviešu 
stipendiju fonda brošūru, kā arī 
pārveidotu Saprašanās memo-
randu (MOU) atbilstošu pašrei-
zējiem apstākļiem. Tuvāka infor-
mācija ir saņemama, kontaktē jo-
ties ar Zentu Apini pa tālr. 1-330-
278-4725 vai e-pastu zapinis@aol.com

AMERIKAS BALTIEŠU 
BRĪVĪBAS LĪGA 
P.O. BOX 65056,
Los Angeles, CA 90065 
Losandželosā,
2016.gada 26. jūlijā

Godātais Trampa kungs! 
Kopš 1949. gada, kad tika iz  vei-

dota NATO, katrs Padomju un 
Krievijas diktātors Staļins, Maļen-
kovs, Bulgaņins, Chruš čovs, Brež-
ņevs, Andropovs, Čer ņenko, Gor-
bačovs, Jeļcins, Med vedevs un 
Putins mēģināja vāji nāt vai lik vi-
dēt NATO, bet viņiem tas nav iz -
devies. Ar Jūsu pro po nēto polī-

tiku par NATO Jūs varbūt izda rī-
siet to, kas viņiem nav izdevies. 

Es un daudzi baltiešu izcelsmes 
amerikāņi esam ļoti vīlušies un 
satraukti par Jūsu nesenajiem iz -
teikumiem, ka ASV varētu ne -
sniegt atbalstu Baltijas valstīm 
Krievijas agresijas gadījumā. 

Savas kampaņas runās esat ap -
solījis, ka Jūs atkal izveidosiet 
diženu Ameriku. Diženu –  kādā 
veidā? Diženu –“pametot zem 
autobusa”(amerikāņu teiciens ar 
nozīmi upurēt draugu vai sa  bied-
roto savtīgu iemeslu dēļ) valstis, 
kas ir draugi un lojāli sabiedrotie 
Amerikai? 

Jūs esat solījis, ka Jūs atgūsiet 
cieņu pret ASV pasaules acīs. Cieņu 
par ko? Par to, ka tiks lauzts kon-
trakts, kas ir sekmējis mieru un 
drošību Eiropā 70 gadus? 

Jūs esat apsolījis, ka ASV atkal 
būs līderis starp tautām. Kāds 
līderis? Līderis nevar pārtraukt 
organizācijas misiju, kas garantē 
drošību lielām un mazām val stīm.

Jūs solāt panākt pārmaiņas. Kādas 
pārmaiņas? Atsaukt dro šības lī -
gu mu ar 27 suverēnām nācijām? 

Jā, ASV ir kalpojusi kā pasaules 
policists, bet mēs esam arī bijuši 
pasaules samarieši. Kad kāda valsts 
riskē zaudēt savu dārgo brīvību un 
suverēnitāti, pie kā tā vispirms 
vēršas pēc palīdzības? Ne pie Krie -
vijas, Vācijas, Fran cijas vai Ķīnas, 
bet pie Brīvības zemes Amerikas. 
Trampa kungs, vai mēs patiešām 
vēlamies zaudēt šo lepno manto-
jumu par to mazo summu, kas 
tiek izdota NATO vajadzībām? 

Varšavas samitā NATO pie ņē ma 
lēmumu izvietot vairāk daudz-
nacionālās NATO kaŗaspēka vie-
nības, tostarp ASV kaŗavīru batal-
jonu, lai atturētu krievus no ag -
resijas pret Baltijas valstīm un 
Poliju. NATO cenšas atturēt agre-
siju ne tikai ar militāru spēku, bet 
arī, projicējot vienotību starp 27 
NATO dalībvalstīm un ASV. Jā, 
Putins vēlas atdzīvināt Padomju 
Savienības imperiju, taču viņa 
svarīgākais mērķis ir neitralizēt 
un iznīcināt NATO. 

Baltijas valstis ir izpildījušas 
savas saistības pret NATO, tās 
nav bezmaksas braucēji. Igaunija 
ir izpildījusi savu divu procentu 
daļu, Lietuva un Latvija tūlīt, 
tūlīt to izdarīs. Pirms Latvija, 
Lietuva un Igaunija bija NATO 
dalībvalstis, tās piedalījās NATO 
miera uzturēšanas un kaujas mi -
sijās Balkānos, Irākā un Afgānis-
tānā. Tās joprojām ir ar mums 
Afgānistānā. Trampa kungs, vai 
tas neko nenozīmē? 

Es ļoti ceru, ka Jūs dosit skaidru 
un pārliecinošu solījumu, ka nepa-
  metīsiet Baltijas valstis, kamēr 
Jūs apsvērsiet NATO nozīmi 
miera uzturēšanā un aizsardzībai 
no krievu uzbrukuma. 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai 
komentāri, mans tālruņa numurs 
ir (323) 255-4315, e-pasts: 
ValdisP@aol.com. Liels paldies, 
ka izlasījāt manu vēstuli. 

Novēlot Jums labāko, ar cieņu
VALDIS V. PAVLOVSKIS,

ABBL prezidents 
bijušais ASV Jūras kājnieku 
kaŗeivis un Vjetnamas kaŗa 

veterāns
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Gaŗezera darbinieku vienība. Apakšējā rindā no kr.: K. Eilands, S. 
Martin, D. Lāčkājs, J. Pružinskis, Ē. Pružinska, M. Kreilis, M. 
Petrovskis. Augšējā rindā no kr.: J. Labucs, K. Brunovskis, māc. 
D.Kaņeps, U. Stepe, G. Strautnieks. Ē. Galiņš, M. Abuls, A. Puriņš, 
L. Pūris, M. Staško, O. Bērziņš, A. Blumbergs

ALBERTS
LEGZDIŅŠ

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Futbols, basketbols un „Pērkonīša 
ducināšana” Gaŗezerā

Kas jauns Gaŗezerā?
GVV jaunās ēkas “Ozoli” iesvētīšana

Pēc svētbrīža, ko vadīja ar  chi-
bīskape Lauma Zušēvica, izlū-
dzoties svētību jaunajai skolas 
ēkai “Ozoli”, man radās izdevība 
īsai sarunai ar “Ozolu” galveno 
ziedotāju pāri – Andu un Kārli 
Šteinmaņiem. Viņi jau sen saistīti 
ar Gaŗezeru – kopš 2002. gada. 
Gaŗezera vasaras vidusskolā ir 

Kārlis un Anda Šteinmaņi kopā ar 1.klasi // FOTO: Linda Treija

mācījušās viņu meitas Laura un 
Marisa. Tanī laikā tika arī ziedoti 
līdzekļi “Avotu” klašu telpu 
izbūvei. 

Labdarība turpinājās ar 50 000$ 
ziedojumu “Ozolu” jaun būvei. 
Modernā ēka apgādāta ar gaisa 
dzesināšanas iekārtām un trim 
gaišām klašu telpām. 

Kad jautāju Andrai un Kārlim, 
ko viņi novēl Gaŗezera nākotnei, 
atbilde skanēja: “Lai šeit dziedātu, 
dejotu, mācītos, tā uzturot lat vie-
tību, arī  nākamos 50 gadus!” 

Mēs no sirds pateicamies Kārļa 
un Andas Šteinmaņu ģimenēm, 
kā arī pārējiem ziedotājiem par 
lielo palīdzību skolas attīstībā.

Intervijā Pēterim Karlsonam 
(Laiks, 30. jūlija – 5. augusta 
numurā) Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis stāsta, ka labs Lat-
vijas olimpiskās komandas pa -
pildinājums ir burātāja Ketija 
Birzule, kuŗai nav pat 18 gadu. 
Treneris ir viņas tēvs Māris 
Birzulis, Cabo Cafe īpašnieks 
un menedžeris, tāpēc nav jāgādā 
speciāla atļauja piedalīties Rio 
Olimpiskajās spēlēs. 

Jādomā, ka Ketija bieži tre-

nējas Ķīšezerā pie Mežaparka, 
kur atrodas Cabo Cafe, kur pa -
gājušogad 3. oktobrī svinēju 
savu 85 gadu jubileju. Viesu 
pulkā bija arī Ketijas tante Antra 
Germane, dz. Birzule.

Vēlam mūsu radiniecei Ketijai 
labas sekmes Rio Olimpiskajās 
spēlēs! Vēlējums piepildījās. 
Pirmajā braucienā Ketija ierin-
dojās augstajā 24. vietā.

ILMĀRS BERGMANIS,
Čikāgā

20. jūlijā notika 3. Alberta 
Leg zdiņa Gaŗezera kausa iz -
cīņa futbolā, kuŗā tikās Gaŗezera 
vasaras vidusskolas audzēkņi 
pret Gaŗezera darbinieku vie-
nību. Pirms spēles tika pacelts 
karogs Ērika Pētersona sporta 
laukuma karoga mastā, abām 
vienībām un skatītājiem dziedot 
Latvijas Valsts himnu. 

GVV direktore Sandra Kronīte-
Sīpola izdara svinīgo pirms-
spēles sitienu

Markus Grīviņš atklāj spēles rezultātu ar 11m soda sitienu

GVV vienība (apakšējā rindā no kr.: L. Grīviņš, L. Pūris, M. Priede, 
D. Berkolds, N. Bērziņš, A. Perri, A. Māgura. Augšējā rindā no kr.: 
R. Teivāns, T. Frouge, M. Mednis, J. Šulcs, E. Lūsis-Zondo, P. Ga -
liņš, Z. Beķeris, P. Šulcs, K. Steele, A. Ģērmanis, M.Grīviņš

Vienības spēli iesāka ļoti aktīvi, 
radot bīstamus momentus pie 
vārtiem abās laukuma pusēs. 
Tomēr bija redzams, ka GVV 
audzēkņi spēles sākumam bija 
sagatavojušies labāk, par ko lie -
cināja Matīsa Medņa un brāļu 
Lūkasa un Markusa Grīviņu tei-
camā uzbrukumu veidošana, kā 
arī Andŗa Ģērmaņa bruģētā spēle 
aizsardzībā. Savukārt Gaŗezera 
darbinieki uz laukuma izskatījās 
nedaudz apjukuši, jo trūka sav-
starpējas saspēles un momentu 
reālizācijas, tomēr pietiekami 
labi vārtos darbojās mācītājs 
Dāvis Kaņeps, bet vidējā līnijā 
labi spēlēja pagājušā gada absol-
venti – GBN audzinātājs Alek-
sandrs Puriņš un Dzintaru biroja 
darbinieks Lūkas Pūris.

Pirmā puslaika vidusdaļā ļoti 
neveiksmīgi savā soda laukumā 
aizsardzībā ar roku nospēlēja GBN 
audzinātājs Kristaps Eilands. 
Spēles galvenais tiesnesis Pēters 
Albertiņš bez minstināšanās pie-
 šķīra 11 m soda sitienu uz dar-
binieku komandas vārtiem, ko 
izpildīt devās 4. klases skolēns 

Markus Grīviņš. Šoreiz Diev pa-
līgs nebija ar mācītāju Kaņepu,  
un pēc Grīviņa sitiena vārtu vi -
dusdaļā rezultāts kļuva 1:0 GVV 
skolēnu labā. Ar tādu rezultātu arī 
beidzās spēles pirmais puslaiks.

Spēles otrais puslaiks iesākās ar 
labām vārtu gūšanas iespējām 
pie abiem vārtiem, tomēr vien-
mēr uzbrukumu beigās pievīla 
kļūda vai neprecizitāte. Darbi-
nieku komanda otrajā puslaikā 
nomainīja vārtsargu, un vārtos 

kumā nospēlēja darbinieki. Bum ba 
tika atspēlēta vārtsargam, kuŗš to 
ņēma rokās, pārkāpjot noteiku-
mus. Līdz ar to tika piešķirts 
netiešais brīvsitiens (indirect free 
kick) apmēram 18 pēdas no vār-
tiem. Praktiski visa darbinieku 
vienība stājās uz vārtu līnijas, lai 
bumbu atvairītu, tomēr pēc Andŗa 
Ģērmaņa pieskāriena spraugu 
vārtu mūrī atrada Markus Grī-
viņš, gūstot savus otros vārtus 
spēlē un panākot 2:0. Darbinieku 

Alberts Legzdiņš pasniedz Gaŗezera kausu GVV vienības kaptei-
nim Andrim Ģērmanim

stājās saimniekpuisis Ēriks Ga -
liņš. Lielā karstuma dēļ katra 
puslaika vidusdaļā komandas 
devās nelielā pauzē, lai padzertos 
ūdeni un uz brīdi paslēptos no 
saules. Pēc pārtraukuma šķita, ka 
darbinieku vienība ir gatava pār-
ņemt spēles iniciātīvu. Ar Jūlija 
Pružinska, Markusa Staško, Lū -
kasa Pūra un Aleksandra Puriņa 
saspēli izdevās izveidot pāris 
bīstamus momentus, tomēr otrā 
puslaika 16. minūtē GVV ko -
manda devās pretuzbrukumā un 
atkal neveiksmīgi savā soda lau -

komandai vēl bija pāris izdevību 
gūt vārtus, kad uz laukuma devās 
GVV rezervisti, tomēr spēles re -
zul tāts vairs nemainījās, un Gaŗ-
ezera 3. kausu izcīnīja GVV ko -
manda, uzvarot otro gadu pēc 
kārtas. Par spēles vērtīgāko spē-

lētāju (MVP) tika atzīts 4. klases 
skolēns Markus Grīviņš.

 
Futbola spēli fotografēja 

KRISTĪNE PUTNIS
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(Turpināts 7. lpp.)

Lai veicas!
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Trimdas bērnu bērni. Vita Tērauda 
Vita ir manu labu draugu Jāņa 

un Anitas Tēraudu bērns. Viņa 
atnāk pie manis ar skaisti iesai-
ņotu saldumu kastīti ciema-
kukulī, un to es tūlīt noglabāju 
ledusskapī. Ķeramies pie darba 
– sākam sarunu. 

Vita: „Esmu dzimusi 1962. ga -
dā Vašingtonā, un man ir divas 
māsas. Viena ir vecāka par mani, 
otra – jaunāka. Baudīju tipisko 
trimdas latviešu audzināšanu. 
Tas nozīmē visas parastās ame -
rikāņu skolas un visas tipiskās 
latviešu skolas, un visu latviešu 
sabiedrisko dzīvi ar vasaras no -
metnēm un vasaras vidusskolu. 
Mana vasaras skola bija Beve-
rīna, Katskiļos biju bērnu no -
metnē, bet vidusskolā Beverīnā. 
Pēc tam izvēlējos doties uz 

studiju centru. Pēc pusgada, 
ziemā Studiju centrs bija pa -
beigts, un mēs varējām tur 
ievākties, un otro pusgadu jau 
tajā dzīvojām. Pirmajā LSC iz -
laidumā bijām ap divdesmit stu-
dentiem, un mēs satikām fan-
tastiski. Izlaidumā dāvanā bija 
latviskos rakstos uzadīti cimdi, 
un tie man ir joprojām. 

Tajos gados es biju ļoti aktīva 
arī Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienībā (ALJA). Biju gan 
valdē, gan rīkoju kongresus, un 
divus gadus pat biju valdes 
priekšsēde. Bakalaura studijas 
pabeidzu 1983. gadā. Ieguvu  
gradu, kas darba tirgū nebija 
pārāk izdevīgs, un es meklēju 
darbu. Vienu gadu nostrādāju 
kādā lobiju firmā, kas bija inte-

mēs, protams, jutām, ka visu 
ceļu tiekam uzraudzīti. Mums 
jau bija pateikts, kur mums jā -
nakšņo, cik kilometru mēs katru 
dienu drīkstam nobraukt. Kad 
braucām tumšā laikā, likās, ka 
priekš mums tiek ieslēgts ceļu 
apgaismojums! Vēl interesantāk 
bija, kad, braucot āra no Min-
skas Baltkrievijā, mēs apmaldī-
jāmies un bijām nobraukuši no 
mums iepriekš noteiktā mar š-
ruta. Nobraucām ceļmalā un 
pētījām karti, lai varētu tikt at -
pakaļ uz pareizā ceļa. Jau gandrīz 
bijām gatavi braukt atpakaļ uz 
viesnīcu un tur prasīt ceļu, kad 
pēkšņi pie mašīnas lodziņa pie -
klauvēja, un divi kungi mums 
prasīja, ko mēs darām un kāpēc 
neesam maršrutā. Ko darām? 

līdz puča laikam, un tieši puča 
laikā ar vilcienu devos prom. Tas 
bija diezgan traks brīdis, jo nevi-
ens nezināja, kas šeit notiks. Es  
pārvedu dokumentus. Stacijā 
mani sagaidīja Latvijas diplomāti, 
paņēma do  kumentu paciņu un 
prasīja, kas noticis Rīgā. Bet, kad 
es to stāstīju, viņi saprata, ka 
pašu galveno nemaz nezinu. 
Viņi mani pārtrauca ar vārdiem: 
„Tu nekā nezini. Latvijā ir 
deklarēta pilnīga neatkarība, un 
mums ir jāskrien.” Tā viņi aiz-
skrēja un atstāja mani stacijā ar 
vaļēju muti. Nākamos trīs 
mēnešus es nostrādāju Vašing-
tonā Latvijas vēstniecībā un 
skumu, ka ne  esmu Latvijā. 
Atgriezos pēc tam un sāku 
strādāt „veidojumā”, kas saucās 
„Ārējo ekonomisko sa  karu de -
partaments”. Tai laikā to vadīja 
Māris Gailis, un viņš bija pakļauts 
premjeram Ivaram Godmanim. 
Mūsu uzdevums bija Latvijai 
dibināt kontaktus visā pasaulē. 
Šai laikā piedzīvoju visu labo un 
visu slikto no padomju kultūras. 
Daudzējādā ziņā tāpēc, ka mans 
tiešais priekšnieks bija cilvēks, 
kas vai rāk mīlēja iedzert nekā  
strā dāt. Biju ilglaicīgā frustrācijā, 
ka man nedod uzdevumus, man 
nav, ko darīt, bet laika gaitā es 
iepazinu cilvēkus, kam bija 
konstruktīvāka pieeja darbam, 
un es atradu sev „pielietojumu”. 
Vairākus gadus strādāju valsts 
pārvaldē, vēlāk to apvienoja ar 
Ārlietu ministriju, un es kādu 
laiku strādāju tur. Kad Valdis 
Birkavs veidoja valdību, tika 
nolemts pārveidot visu valsts 
vadību, un tika iz  vei dota Re -
formu ministrija. Mani aicināja 
palīdzēt izveidot ministriju 
ierēdņu līmenī, bet vēlāk nepil-
nu gadu es šo ministriju arī 
vadīju, nepilnu gadu biju Re -
formu ministre. Biju arī Latvijas 
ceļa partijas dibinātājos, bet for-
māli izstājos 1995. gadā, kad 
sāku strādāt Sorosa fondā.” 

Rakstot Vitas Latvijas karjēras 
pakāpienus, atkal uzklikšķinu 
Google un tur atrodu šo rindko-
pu, kas, manuprāt, ļoti precīzi 
norāda, ko Latvijas atjaunotās ne -
atkarības gados ir veicis šis trim-
das bērnubērns. Tur rak stīts:

„Vita Tērauda ir viena no 
PROVIDUS dibinātājām un 
PROVIDUS direktore, kuŗa 
pirmajos 11 organizācijas darba 
gados izveidoja to par spēcīgu, 
ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas 
polītikas veidošanā, kā arī uzti-
camu partneri reģiona un starp-
tautiskā līmeni. Kopš 2013. gada 
Vita ir PROVIDUS asociētā 
pētniece. 2013. un 2014. gadā 
viņa sagatavoja Latvijas ziņojumu 
Bertelsmana fonda publikācijai 
Sustainable Governance Index. 
Kopš 2015. gada augusta Vita 
vada starptautisko domnīcu 
tīklu Policy Assocation for an 
Open Society (PASOS).

No 1995. – 2002. gadam Vita 
bija Sorosa fonda –Latvija direk-
tore, veicinot Latvijas demokra-
tisku attīstību caur plašām gran-
tu došanas un darbības program-
mām tādās jomās kā krimi nāl-
tiesību reforma, jaunu biling-
vālās izglītības modeļu ievie-
šana, jauniešu apmaiņas pro-

grammas, Rīgas Juridiskās 
augst skolas dibināšana, pilso nis-
kās sabiedrības attīstība, pār val-
des caurskatāmība un atskai-
tīšanās, tiesu reforma.

Deviņdesmito gadu sākumā 
viņa bija Valsts reformu minis-
tre, uzsākot pārmaiņas pēc pa-
domju Latvijas izpildvarā, ie -
skaitot civildienesta sistēmas un 
Valsts Administrācijas skolas 
izveidošanu, informācijas pieeja-
mības un interešu konflikta 
regulējuma izstrādi, adminis tra-
tīvā procesa ieviešanu, kā arī 
lēmumu pieņemšanas procesa 
pilnveidi Ministru kabinetā.”

Salīdzinājumā ar šo infor mā-
ciju, Vitas stāstītais ir gana 
atturīgs. Vēl man Vita pastāsta, 
ka PASOS galvenā pārvalde ir 
Čechijā, bet viņa to vada no 
Latvijas. Tas iespējams, pateico-
ties modernām technoloģijām. 
Šī organizācija ietveŗ Eiropas 
Savienības valstis, un Vitai nere-
ti ir jālido ne tikai uz Prāgu, bet 
arī uz Briseli un citām ES val-
stīm, kā arī uz tām valstīm, kas 
kandidē iestāties ES. „Līdzekļus 
šim darbam saņem no dažādos 
konkursos iegūtiem grantiem 
Tādējādi mēs palīdzam attīstīties 
Nevalstiskām organizācijām 
tādās valstīs kā Ukrainā, Mol-
dovā, Armēnijā un Azerbai-
džānā, lai tās varētu pētīt, ko 
viņu valdības dara. Apmēram 
tas, ko Delna dara šeit, Latvijā. 
Es biju arī viena no Delnas 
dibinātājām Latvijā, bet tur 
strādājusi neesmu. To mēs darī-
jām kopā ar Sorosa fondu.”

Kad es Vitai jautāju, ko viņa 
dara Latvijā ārpus darba laika, 
viņa man atbild, ka galvenokārt 
audzina bērnus. Es arī zinu, ka 
viņai ir „ziķeru” puiku pāris – 
dvīņi Kalvis un Guntis. Viņu 
kristībās arī es to pādīti pa  dan-
cināju. Tagad puišiem ir jau 10 
gadi, un es varu saprast, ka Vitai 
citiem brīvlaika darbiem laika 
nav un nevar būt.

„Kalvis un Guntis iet privāt-
skolā PATNIS – tā ir Rīgā viena 
no pirmajām privātskolām. Man 
patīk skolas pieeja. Nevarēju 
puikas sūtīt Jūrmalas Alterna-
tīvajā skolā, jo tad būtu jāpārce-
ļas uz dzīvi Jūrmalā. Tā skola, 
kas mums bija tuvumā un kur 
viņiem būtu bijis jāiet, man 
nepatika, tāpēc es izvēlējos skolu 
PATNIS.

Puikas rudenī sāks piekto 
klasi. Vienu gadu mēs visi no -
dzīvojām Amerikā pie mammas, 
un puikas gāja skolā tur. Bēr-
niem patika, un viņi to labprāt 
darītu atkal, bet mamma vairs 
nedzīvo pati savā mājā, un mēs 
to gan laikam vēlreiz neat kār-
tosim.”

Pirms šķiramies, es vēl Vitai 
pajautāju, kā viņa te, Latvijā, ir 
iedzīvojusies un vai nedomā 
kādreiz „laisties lapās”. Nē, par 
to viņa pat nedomā. Vitai liekas, 
ka te ir iespējas un par mazu 
naudu var dzīvot ar baudu. Viņa 
nevar iedomāties, ka kaut kur 
citur viņas dzīve būtu vieglāka 
vai labāka. Vēl Vita iesmejas – 
ja pirmie divdesmit pieci gadi ir 
labi, tad arī visi nākamie būs 
labi. 

resanti, bet es parallēli biju 
pieteikusies darbam Amerikas 
Balss redakcijā. Valsts darba 
iegūšanas process Amerikā ir 
ļoti gaŗš, un pēc gada nostrā-
dāšanas lobiju firmā es tiku pie -
ņemta Amerikas Balss redak cijā. 
Tad tā vēl bija Vašingtonā, un 
tur es nostrādāju piecus  gadus. 
Pirms tam vēl brīdi stažējos 
Radio 2 Eiropā Minchenē. Vienu 
vasaru stažējos arī Apvienotajā 
baltiešu komitejā (JBANC). Es 
izmantoju latviešu jaunietim 
visas pieejamās iespējas.

Uz Latviju diezgan ilgi ne  drīk-
stēju braukt, jo manam tēvam 
bija tāds darbs, kas ģimenes 
locekļiem uz Padomju Savienī-
bas okupētajām zemēm liedza 
braukt, bet kad man apritēja 18 
gadu, es drīkstēju neklausīt, taču 
pirmajam ieplānotajam brau-
cienam man nedeva vīzu. Otro 
reizi mēģināju braukt uz Čatak-
vas konferenci Jūrmalā 1986. 
gadā Amerikas delegācijas sa -
stāvā, bet arī tad man vīzu neie-
deva. Toreiz gan mums pateica, 
ka vīzu nedod tāpēc, ka strādāju 
Amerikas Balsī.

Pirmo reizi uz Latviju es tiku 
tad, kad Padomju Savienība ie -
viesa jaunus tūrisma maršrutus 
un ļāva cilvēkiem turp braukt ar 
automašīnām. Tad mēs kopā ar 
vienu draugu pieteicāmies tū -
ristu firmā, un beidzot dabūjām 
atļauju. Tas bija 1987. gadā, bet 

Pateicām, ka esam apmaldījušies 
un kartē meklējam pareizo ceļu. 
Šie tad ļoti laipni mūs pavadīja 
līdz ceļam, pa kuŗu varējām 
turpināt savu braucienu. Viss 
brauciens ilga divas nedēļas, un 
Latvijā iznāca pavadīt kādas 
desmit dienas.

Latvija tajā laikā man likās ļoti 
pelēka, kā melnbaltā filmā. Bija 
ziemas vidus, tumšs un drūms. 
Bet mēs sagaidījām Jauno gadu 
Latvijā, VEF Kultūras pilī, kur 
bija Rīgas Pantomīmas izrāde, 
kam sekoja tusiņš, kuŗa laikā 
mūsu vienīgajai Rietumu mašī-
nai Rīgā tika izsists logs. Tā 
nebija nekāda joka lieta – tai 
laikā Rīgā dabūt mašīnai jaunu 
loga stiklu, jo mums bija mašīna, 
kādu Rīgā neviens nebija re -
dzējis. Man atmiņā, ka stikla 
vietā ielika kaut kādu plastma    -
sas plāksni. Kad mēs Berlīnē 
atdevām mašīnu, es teicu, ka ar 
mašīnu gan nekad vairs to ceļu 
nebraukšu... 

Tad kādu laiku atkal pavadīju 
Amerikā, jo vajadzēja iegūt ma -
ģistra gradu, un tad vienu gadu 
braucu uz Eiropu vienkārši 
dzīvot, gadu izklaidēties. Do -
māju, ka pēc tam būs jāsāk īstā 
dzīve un jāmeklē darbs. Pusgadu 
padzīvoju Bratislavā, mācīju 
angļu valodu, otru pusgadu 
bija paredzēts dzīvot Latvijā. 
Iebraucu Rīgā pāris nedēļas 
pirms sākās barikādes. Es biju te 

Minsteres ģimnaziju, pielauzu 
vecākus. Mans plāns bija tāds: 
amerikāņu vidusskolu pabeigt 
vienu gadu ātrāk, lai nebūtu 
vairs argumentu par zaudēto 
gadu. Tā es 16 gadu vecumā aiz-
braucu uz Minsteri un vienu 
gadu pavadīju tur. Tas bija fan-
tastiski – būt Eiropā, būt starp 
latviešiem un būt prom no ve  cā-
kiem – ko vairāk varēja vēlēties 
16 gadu veca pusaudze!? Man 
ļoti patika Minsterē, mans klases 
audzinātājs bija Mārtiņš Zand-
bergs. Es dziedāju korī, dejoju 
tautasdejas un spēlēju arī volej-
bolu, saprotams, arī mācījos. Tur 
bija viss pēc pilnas program-
mas.

Es studēju starptautiskās attie-
cības American University Va -
šingtonā, un trešo studiju gadu 
pavadīju Latviešu studiju centrā 
Kalamazū. Tā bija Valda un 
Lalitas Muižnieku izlolotā ideja, 
ka latviešiem vajadzīga univer-
sitātes līmeņa latviešu valodas 
programma, lai jaunieši varētu 
braukt arī no citām zemēm un 
mācīties latviešu valodu, literā-
tūru, vēsturi. Viņi izveidoja kon-
centrētu programmu Rietum mi  -
čiganas universitātes paspārnē, 
bet radās jautājums, kur studenti 
dzīvos. Izlēma, ka studentiem 
vajadzīga pašiem sava māja, un 
mēs studējām, dzīvojām stu -
dentu kopmītnēs un brīvdienās 
talkojām, lai uzceltu Latviešu 
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KRISTĪNA PUTENE Jubilejas vasara Katskiļu nometnē
Šovasar jau sešdesmito 

vasaru Katskiļu kalnos rit 
Ņujorkas latviešu draudzes 
bērnu nometne. Jubilejas va -
sara tika atzīmēta ar sešiem 
īpašiem pasākumiem ar no -
lūku papildināt bērnu no -
metnes programmu, kā arī 
piesaistīt agrākos nomet ņo-
tājus un rast financiālu atbal-
stu nometnei. Tā kā nometne 
bijusi vieta, kur daudzi uz -
auguši un pavadījuši bērnības 
vasaras, šī  jubileja neizcēlās ar 
cēlām runām un svinīgiem 
apsveikumiem, bet gan ar 

pētot savas uzņemtās fotogra-
fijas vai strādājot pēc atmiņas, 
tapa piecas ļoti atšķirīgas 
glezniņas – Atpūtas nama 
dīķis, Saulesriets pār kalnu 
galotnēm, Meža taka ceļā uz 
baznīcu kalnā un Tiltiņš pie 
Nometnes ezera. Tām pie  bied-
rojās vēl vairākas citās tech-
nikās un citā laikā darinātas 
mīļas vietas. Mākslas sienu 
papildināja arī Nometnes 
mīļāko vietu fotografijas. 
“Foto žūrija” četru locekļu 
sastāvā izraudzījās, palielināja, 
ierāmēja un pievienoja mākslas 

pierakstīt, mērīt un sakārtot 
savestās gleznas. Starp tām 
bija vecmeistari kā Annuss un 
Liberts, cienījamie Dajevskis, 
Černoks, Druja-Foršū, Cenne, 
Vīgrieze un Vidbergs. Piekt-
dienas vakarā un sestdienas 
rītā tiem pievienojās mūsu 
laikabiedru darbi, piemēram, 
Ginta Grīnberga skulptūras, 
Ritas Grendzes un Ilgas Zie mi-
ņas-Kurēnas gleznas, Sarmas 
Muižnieces-Liepiņas pasteļu 
zīmējums. Zariņa zāles viens 
gals pārtapa par veikli iekārtotu 
mākslas galeriju un ļaudis 

ar citām Eiropas zemēm, kā 
arī salīdzinot labklājības lī -
meni laukos ar līmeni Rīgā. 
Minēja arī demografiskos rā -
dītājus, t.i., latviešu īpatsvaru 
visu Latvijas iedzīvotāju kon-
tekstā, kā arī tautas atjau no-
šanas un pastāvēšanas kon-
tekstā. Dr. Juris Pupčenoks, 
profesors Marist kolledžā, iz -
glītoja un vadīja sarunas par 
musulmaņiem, arī par nepa-
reiziem priekšstatiem un da  -
žādu valstu attieksmi pret 
musulmaņu imigrantiem. Pē -
teris Dajevskis stāstīja par 

ditēt. Varbūt šāda organiski 
radusies “atgriešanās No  met nē” 
uz dienu, uz dažām dienām 
vai pat nedēļu, lai atpūstos un 
mierīgā gaitā izbaudītu to, ko 
šī vide un cilvēki mums dod, 
attīstīsies par jaunu svētību 
mūsu sabiedrībai, līdzīgi kā 
pirms 30 gadiem Īkšķīši sākās 
neformāli un organiski, un nu 
jau ir stabila Nometnes 
sastāvdaļa.

Nometnes otrā perioda un 
“Heritage” perioda program-
mas kuplināšana ir piektā 6/60 
sastāvdaļa. Otrā perioda pro-
grammu papildināja arī ak -
trises Inga Tropa un Lauma 
Balode no Latvijas teātŗu pa -
saules. Viņas iesaistīja bērnus 
īpašās nodarbībās, veidojot 
stāstus un scenārijus, kas vei -
cinātu viņiem latviešu valodas 
vārdu krājuma paplašināšanu 
un lietošanu. Šai laikrakstā jau 
publicēts raksts par dziedošo 
un mūzicējošo duetu Imanta 
un Dimanta, kas mācīs dzie-
dāšanu un dančus gan otrajā 
periodā, gan “Heritage” pe  rio dā. 
Tik plaša un dažāda Katskiļu 
nometnes programma 60. ju -
bilejas gadā bija iespējama, 
lielā mērā pateicoties finan-
ciālam atbalstam, ko sniedza 
Latvijas Sabiedrības integrā-
cijas fonds. Lai turpinātu šādu 
programmas daudzpusību arī 
turpmāk, jubilejas ietvaros ir 
izveidots Nometnes Program-
mas Nākotnes Fonds, kuŗam 
saziedotos līdzekļus turpmākos 
gados izmantos latviskās pro-
grammas paplašināšanai.

Inga Tropa rāda un māca relaksācijas vingrinājumus Jāņusiera sējējas. No kreisās: Ilze Kancāne, Māra Dajevska, Kristīne 
Giga-Bauere, Erika Dajevska

Vecākās nometnieces scēnografijas veidošanas nodarbībās ar Laumu 
Balodi (labā pusē)

Sarunā ar “Atgriezies Nometnē” dalībniekiem par musulmaņu 
reliģiju un izpausmēm. Kreisa pusē stāv Dr. J. Pupčenoks

iespēju pabūt kopā skaistā, 
iemīļotā vietā, kur jauns un 
vecs var stiprināties miesā, 
garā un prātā.

Jubilejas 6 pasākumu 60 ga -
diem (jeb 6 uz 60) plānošana 
sākās jau pagājušā gada ru -
denī. 6/60 galvenai veidotājai 
Anitai Bataragai piemīt izcilas 
spējas saskatīt dažādu cilvēku 
talantus un viņus nemanot 
piesaistīt, lai kopā izveidotu 
plašu darba darītāju komandu. 
Kaut plānošanas darbs bija 
ildzis vairākus mēnešus, ga  ta vo-
 šanās uzņēma straujāku tempu 
ceturtdienā pirms ju  bilejas no -
gales 16. un 17. jūlijā. Jāga ta-
vojas nu jau tradi cio nālam 
“Melnajam Lācim” – labdarības 
vakariņām ar bal līti, klusai 
izsolei un šī jubilejas gada pie-
 nesumam, mākslas izstādei. 

Par pirmo pasākumu – Elles 
ķēķa vakaru“Pasaulē meklējot 
sevi”, kas notika š.g. aprīlī, jau 
Laikā rakstīts. Otrs pasākums 
“Melnais Lācis” un Nometnes 
1. perioda noslēguma kon-
certs aprakstīti atsevišķi šai 
laikrakstā.

Trešais 6 uz 60 pasākums 
sākās kā mākslas siena “Mana 
mīļākā vieta Nometnē”, bet 
pārtapa plašā daudzveidīgā 
mākslas veidošanas, baudī ša-
nas un iegādāšanās notikumā. 
Vispirms interesentiem bija 
iespēja ilggadīgās Nometnes 
mākslas skolotājās Ilgas Zie-
miņas-Kurēnas vadībā pašiem 
gleznot savu mīļāko vietu 
Nometnē. Triju stundu laikā, 

sienai vislabākās no tautiešu 
iesūtītajām fotografijām. Vis-
lielāko pie  krišanu guva mācī-
tāja  Saivara neliela formāta 
fotografija ar it kā miglā tīto 
Ezermāju. Tā atkārtoti guva 
atsaucību „Melnā Lāča” klusajā 
izsolē.

Plānošanas gaitā doma par 
šo mākslas sienu attīstījās un 
izauga  par  plašākas izstādes 
un mākslas tirgus veidošanu. 
Vadoties no Gaŗezeŗa 50. ju -
bilejā pērn rīkotās izstādes un 
tirgus pieredzes, arī Katskiļos 
saveda gandrīz simt latviešu 
mākslinieku darbus, kas mek-
lēja jaunu mājvietu. Vecākai 
paaudzei aizejot mūžībā, bieži 
paliek viņu mūža gaitā iegūtie 
mākslas darbi. Tā nu ceturt-
dienas vakarā viena talcinieku 
komanda tina vaļā un sāka 

nāca, vēroja un izteica savus 
spriedumus. Sestdien pa dienu, 
kamēr Nometnes bērni spor-
toja, vecāki un labvēļi, kas bija 
ieradušies uz “Melno Lāci”, 
sāka iepirkties. Mākslas darbu 
atvēlētāji saņēma 70% no pār do-
šanas summas, Nometnei pa  lika 

30%. Daži Nometnei ziedoja 
pat 50% no ieņemtās summas.

Kā jau minēts, viens nolūks 
6 uz 60 sarīkojumiem ir rast 
iespēju arī citiem pabūt 
Nometnē. Nedēļā pēc “Melnā 
Lāča” ceturtajā 6/60 pasākumā 
“Atgriezties Nometnē” pie au-
gušiem bija iespēja mierīgā, 
pašu noteiktā gaitā veidot pro-
grammu. Prāta stimulam lai-
kus tika sarunāti lektori. Jānis 
Mažeiks, Latvijas vēstnieks pie 
ANO, stāstīja par labklājības 
līmeni Latvijā salīdzinājumā 

agrākajām dienām Ņujorkas 
teātrī un viņa tēva Evalda 
Dajevska lomu, veidojot ska-
tuves ietērpu un kostīmus. 
Gara un prāta stiprināšanai 
tika nosprausts mērķis no -
dzie dāt vismaz 60 tautas-
dziesmu, kas izdevās jau pēc 

trim vakariem. Tautasdziesmu, 
un ne tikai, vārdu zināšanu 
pārbaudīja, spēlējot Jeopardy 
stila spēli. Taču pāri visam bija 
izdevība padzīvot spirdzinošā 
kalnu gaisā un dabā, iet īsākos 
vai gaŗākos pārgājienos un da -
līties ar to, ko katrs var citiem 
dot. Nometnes dalībnieki la -
sīja un pārrunāja rakstus no 
žurnāla Ir, mācījās siet jāņu-
sieru, iepazinās ar neseno 
LELB balsojumu pret sieviešu 
ordināciju un vingrinajās me -

Jubilejas 6 uz 60 atzīmēšana 
noslēgsies 17. septembrī ar 
“Ceļu uz Nometni” – 0,6 km 
līdz 60 km gaŗiem gājieniem, 
skrējieniem vai braucieniem 
ar divriteņiem. Nometnes paš-
reizējie dalībnieki, viņu vecāki, 
Nometnes “absolventi” un cie-
nītāji būs aicināti ierasties un 
mērot attālumu, kas katram 
pa spēkam un vispiemē ro tā-
kais. Sīkāka informācija par 
piedalīšanos tiks izziņota visā 
drīzumā.
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Kas notiek Katskiļu nometnes Mākslas galerijā?

Pie galerijas – Sarma Muižniece Liepiņa un Ilga Ziemiņa- Kurēna

Māra Dajevska palīdz iekārtot sava vectēva Evalda Dajevska darbu 
izstādi „Melnā Lāča”  galerijā

Galerijas atklāšanā par mūzikas priekšnesumiem gādāja dziedāšanas skolotāja Arianna Ūle (pa kreisi) 
un Kristīne Vītoliņa (pa labi labi), vidū Kristina Budkeviča, „Melnā Lāča” kafejnīcas galvenā “barista”

Pēc U. Gravas grāmatas  
“Tālumā, bet ne svešumā” 
izlasīšanas nosūtīju viņam šādu 
vēstuli:

 Labdien, Uldi ! 
 Sirsnīgi pateicos Tev, Uldi, 

par lielo un kolosālo darbu, 
aprakstot un dokumentējot 
mūsu kopējo nacionāl po lī-
tisko darbu caur Pasaules 
brīvo latviešu apvienību 
(PBLA) un Latvijas brīvības 
fondu (LBF)! Tava grāmata 
“Tālumā, bet ne svešumā” 
parāda mūsu lielo apņēmību 
mērķu īstenošanā arī uz 
priekšu, pārvarot dažādus 
gan tiešus, gan netiešus 
šķēršļus un aizspriedumus. 
Atskatoties atpakaļ, gāja jau 
šad tad pavisam vētraini, 
tomēr nonācām pie kop sau-
cēja. Te tieši Tava pieredze, 
drosme, optimisms un po -
zitīvā pieeja bija tik izšķirīgi 
svarīga un nozīmīga. Vēl 
joprojām daudzi mūsu cil-

Atklāta vēstule Uldim Gravam
vēki nav novērtējuši un 
sapratuši to. Šī grāmata at -
gādinās daudz ko tādu, ko 
mēs būtu piemirsuši. To jā -
izlasa visiem! To jālasa vi -
siem PBLA valdes locekļiem 
un visiem, kas ir saistīti ap 
to un ar to, bet arī visiem 
organizāciju un draudžu 
va dītājiem jāiepazīstas ar 
grāmatas saturu. Galvenais 
– ir jābūt informētiem, jo 
sevišķi mūsu jaunatnei tagad.

Mums ir jānovērtē cita 
cilvēka veikums, labie darbi 
kā privātā dzīvē, tā arī 
sabiedriskajā jomā. Tik bieži 
to piemirstam. Jāpriecājas 
par otra sasniegumiem un 
devumu mūsu tautai.

Kopš 1993. gada Valdis 
Kārklis pārzināja un profe-
sionāli vadīja financiālo pusi 
Latvijas Brīvības fondā 
(LBF) – respektīvi kasi. Arī 
viņam mēs pateicāmies par 
nepaguršanu un strādāšanu 

ar pārliecību kopējo mērķu 
sasniegšanā un pakāpeniskā 
jautājumu risināšanā.

 Grāmatu izlasīju Sicīlijā. 
Nodaļu par LBF pārlasīju 
vairākas reizes. Tā ir dina-
miska, rosinoša, faktuāla 
grāmata, viegli lasāma un 
saprotama, uzrakstīta sapro-
tamā, raitā valodā, kas staro 
optimismu.

Eduards Silkalns savā re  -
cenzijā nav pieminējis LBF. 
Tagad varam atskatīties uz 
pašu sākumu un sīkāk iezī-
mēt, kā viss sākās. Jā, viss 
sākās 1973. gadā ALA kon-
gresā ar Jāņa Dimanta, Sr. 
ierosinājumu un ideju di  bi-
nāt LBF nacionālpolītiskai 
darbībai, nododot sēklas 
naudu $ 5000. Tikai pēc tam 
tika sākta intensīva līdzekļu 
vākšana, tostarp izdodot 
speciālu LBF pastkarti. Sā -
kumā viss notika vienas 
ģimenes ietvaros (Dimantu), 

tautiešu uzrunāšana ar vēs-
tulēm, personīgiem kontak-
tiem un caur mūsu presi. Tas 
bija grūts, intensīvs un ne -
atlaidīgs darbs, jo sākumā 
mums nebija daudzu tau-
tiešu adrešu ASV. Vairākas 
organizācijas un kopienas 
negribēja dot un dalīties ar 
adresēm šim nozīmīgajam 
un svarīgajam darbam, cīno-
ties ar kaut kādiem iekšējiem 
nezināmiem un iedomātiem 
aizspriedumiem. Tie bija stipri 
jūtami, varbūt tāpēc, ka visa 
darbība sākās un notika 
mazā latviešu kopienā, tā  
teikt, šaurā lokā, Des Moinē, 
Aijovā. Bet šī darbība radoši 
izvērtās plašumā, pateicoties 
Tavam pozitīvajam atbal-
stam un tālredzībai. Tas kaut 
kādi varēja traucēt vairā-
kiem vadošiem cilvēkiem, un 
negatīvās tendences izpau-
dās darbības līkločos. Zi -
nāmā mērā tas varbūt ir 
cilvēcīgi, jo daudz kas vēl 
nāca līdzi no “vecajiem laik-
iem” Latvijā. Neatvietojamu 
palīdzību sniedza mūsu lat-
viešu prese ārzemēs – “Laiks”, 

“Latvija Amerikā”, kā arī pā -
  rējās avīzes, ieskaitot “mazo 
presi” –  biļetenus, laicīgo un 
garīgo organizāciju ziņo-
tājus, kur tika pausta LBF 
ideja ar aicinājumu sabied-
rībai neatteikt savu atbalstu 
izšķirīgā brīdī un laikā. Tikai 
vēlāk radās pārstāvji citās 
zemēs, kas veicināja un 
virzīja darbību uz priekšu. 
Kad smagākais un grūtākais 
darbs tika veikts, lietas sāka 
stauji uzlaboties, jo sabied-
rība saprata, ka ir nopietna 
un mērķtiecīga lieta, ka vairs 
nevaram vilcināties un pār-
gudri spriedelēt. Skepti cisms 
bija jāpārvar ar neatlaidīgu, 
sistemātisku un risinošu 
darbu. Tad arī augstākā 
vadība sāka izrādīt lielāku 
atbalstu.  

 Par visu, visu Tev, Uldi, 
mūsu pateicība! 

Patiesā cieņā un
drau dzībā

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
2016. gada 5.augustā 

Mineapolē

VĒL PIEEJAMS
U l ž a  G r a v a s  a u t o b i o g r a f i s k a i s  i z d e v u m s

"Tālumā, bet ne svešumā"
Grāmata bagātīgi illustrēta, pieminēto personu sarakstā 
droši vien izlasīsiet arī savu vārdu...
Cena LAIKA lasītājiem, tai skaitā pasta izdevumi

– USD 30,–
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
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Dzelzceļa tilts Vanšu tilts

Latvian Sauna and time in Riga
My last post I wrote about my 

time in Kuldiga, sharing this 
wonderful authentic Latvian 
experience with my good new 
friend Violetta. Well, we jammed 
in so much in the few days that 
we had in Kuldiga it was hard to 
fit it all into one post! So here is 
a little extra goss about our time 
travelling.

One experience all must try 
when coming to Latvia, is a 
herbal sauna. This is where you 
get all your gear off, and I mean 
everything, and you enjoy an 
amazing hot aromatic sauna 
experience. Sitting on timber 
planks, we sweated profusely, enjoy-
  ing the heat, we poured cool water 
over ourselves to survive, and 
swatted ourselves with bunches 
of flowers and oak leaves. With 
way too much flesh on show, all 
inhibitions aside, we went from 
inside the hot sauna to ‘wind 
drying’ baring all to the natural 
farm surrounds. We dipped into 
a freezing cold pond in between, 
then nibbled on some rhubarb 
and custard slice, and fresh bbq’d 
hunks of deer. Yes, that’s right, I 
ate a deer. Apart from a fresh 
mosquito bite on my butt – that 
lucky mosquito enjoyed some 
rare meaty fleshy there – the 
herbal sauna experience was 
incredible! Give it a go next time 
you find yourself in Latvia!

The next day we drove into 
Riga, the capital of Latvia. I was 

in this pretty little city a few years 
ago, but I must say it seems to 
have improved! It seems busier, 
cleaner, and more attractive to 
me now. I have seen the country-
side now too, so perhaps this has 
added to its charm? Either way, I 
continue to be impressed by the 
impressive architecture, colour-
ful buildings and magical old town.

all at the same time! Prices were 
easily three times more expen-
sive in the old city as they were in 
Kuldiga. Swigging back a shandy 
(beer and lemonade) and gnaw-
ing on dried pork chips (really 
chewy but strangely very addic-
tive), we felt very pleased with 
our tourism efforts to date. We 
headed back to our Airbnb for 

drink together before it was time 
for my friend to head to the airport.

We hugged and waved good-
bye, determined to meet again in 
a year or so for a reunion. I just 
love that we came together for 
the same purpose, to explore our 
roots, and enjoy as many Latvian 
experiences as we could. We suc-
cessfully did that!  I will miss my 

diet measures are in order let me 
tell you!  I made my way to the 
beach, enjoying the birch tree 
forest along the way. Latvia is so 
green! So many lovely trees 
everywhere, even close to the 
city centre. I traipsed along with 
all the other beach goers down to 
the coast, I really did not know 
what to expect, put it this way, I 

I only had one more day with 
my travelling companion and we 
sure did make the most of it! We 
walked all around the city, taking 
lots of photos as we went. We 
managed to buy some amber 
jewellery, wander through the 
markets, and have dinner in an 
iconic Latvian restaurant. And 
get charged crazy tourist prices 

the night, and slept badly through 
a hot stuffy summer night. Waking 
briefly for a midnight shower 
deluge, we woke with stiff necks and 
fresh mosquito bites. Nothing a 
good coffee couldn’t fix though! 
We headed to Coffee Inn, my 
new favourite place for a coffee, 
very hip and happening and 
actually tasty coffee, for our final 

new friend that is for sure! 
Thanks again, Violetta, for being 
an awesome travel buddy!

For my first day solo, I decided 
to head to the beach for a swim. 
Latvia was sweltering through a 
heat wave, and my sausage fat-
tened body was not loving it! I 
had stuffed myself with Latvian 
goodness, and really extreme 

didn’t take any photos!
The sand was hard, and the 

water was cool, and very shallow 
for ages. The water felt more like 
swimming in a river, there was 
green stuff and a muddy sort of 
residue everywhere; it was refresh-
ing but a strange beach experi-
ence that is for sure.

24. jūlijā Gaŗezera dziesmu 
lejas basketbola laukumā risinā-
jās gadskārtējais Gaŗezera at  klā-
tais basketbola turnīrs. Kā ie -
rasts, spēles notika 3 pret 3 for-
mātā uz puslaukuma. Turnīram 
varēja pieteikties ikviens ‒ gan Gaŗ-
 ezera darbinieki un audzēkņi, gan 
cilvēki ārpus Gaŗezera. Turnīram 
pieteicās astoņas  komandas, kas 
ir par divām mazāk nekā ie -
priek šējā gadā, tomēr tikpat 
daudz, cik 2013. un 2014. gadā. 
Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās, kuŗās katra ar katru 
aizvadīja piecu minūšu gaŗu 
spēli. Jau pēc pirmajām spēlēm 
sāka iezīmēties turnīra favorīt ko-
mandas. Pārliecinoši laukumā 
bija GVV 2. klases komanda 
“Sikspārņu puiši” ar Stefanu Lūsi, 
Rolandu Teivānu un Miķeli Bru-
 novski ierindā un “Tikai galiņš”, 
kur labi darbojās saimniekpuiši 
Ēriks Galiņš un Mārtiņš Petrov-
skis, plūdmales darbinieks Martis 
Roze, kā arī 4. klases skolēns 
Pauls Galiņš. Tāpat spēcīgi sevi 
rādīja arī komanda “Lakeshore 
drive” ar Ēriku Velkmi, Viktoru 
Lāčkāju, Kārli Tolku un NCAA 
2. līgas spēlētāju Grant Henric k-
sen, kā arī GVV darbinieku vie-
nība “Poniju pasaule”. Nereti 
spēles pamatlaiks beidzās neiz-
šķirti, un bija nepieciešams pa -
pildlaiks, kas spēles padarīja vēl 
interesantākas. Pēc grupu turnīra 
pirmo trīs vietu ieguvējas iekļuva 

izslēgšanas turnīrā (play-off). Pir-
majās play-off spēlēs „Sik spār ņu 
puiši” izrādījās spēcīgāki par 
Kārļa Abula, Kalvja Melbārža, 
Lāras Tolkas un Kristīnes Vīto-
liņas komandu „VĀMP VAMP”, 
uzvarot ar rezultātu 4:2, savukārt 
ļoti aizraujošā spēlē „Lakeshore 
drive” spēja pieveikt GVV pirmās 
klases vienību „Albīnie vienradži” 
ar E. Jaunbērziņu, P. Irbi, L. Goetz 
un M. Ramani sastāvā. Pusfinālā 
„Poniju pasaule” pieveica „Sik-
spārņu puišus” ar 7:4, savukārt 
otrajā pusfinālā tikās “Tikai ga -
liņš” un „Lakeshore drive”, kas 
nespēja atrast pretlīdzekļus veik-
smīgai brāļu Galiņu spēlei un 
cieta zaudējumu ar 4:6. Spēle par 
trešo vietu nenotika, jo komanda 
„Lakeshore drive”, izrādot ne -
sportisku rīcību, aizgāja no 
turnīra priekšlaicīgi. Tomēr fi -
nāl spēle norisinājās ar finālam 
cienīgām emocijām. Spraigā un 
līdzīgā cīņā uzvaru svinēja 
„Poniju pasaule”, kas  vienību 
„Tikai galiņš” pieveica ar 7:6.

Turnīra vidusdaļā notika tra-
dicionālais trīspunktu metienu 
konkurss un metiena no centra 
konkurss. Visprecīzākais no tālās 
distances šogad izrādījās otrās 
klases skolēns Rolands Teivāns, 
tādējādi atņemot titulu Paulam 
Galiņam, kuŗš uzvaras laurus 
plūca iepriekšējos divos gados. 
Rolands izrādījās veiklākais un 
precīzākais arī metienā no centra 

līnijas. Par visa turnīra vērtīgāko 
spēlētāju jeb MVP tika atzīts 
uzvarētājkomandas spēlētājs Jū -
lijs Pružinskis, bet nominācijā 
“Labākais komandas gars” uz  va-
rēja GVV 1. klases vienība „Spēka 
māja” ar Ilmāru Lindi, Ēriku 
Baipšys un Kārli Kuškēvicu 
sastāvā.

***
Katru gadu gaidīta un atmiņā 

paliekoša ir, iespējams, kustīgākā 
vakara nodarbība – „Pērkonīša 
ducināšana”. Šogad bija bažas 
par to, vai karstuma un sutoņas 
apstākļos izdosies šo nodarbību 
noorganizēt, tomēr laika apstākļi 
par mums apžēlojās, un pirm-
dienas vakars izrādījās gana labs, 
lai dejotājus nemocītu pārkar šana.

Tautasdeju skolotājas Leldes 
Krēsliņas izveidotās tiesnešu 
kollēģijas novēroti dejotāju pāŗi 
laidās „Pērkonīša ducināšanas” 
dejā. Pēc nodejotas pirmās pus-
stundas pastiprināta uzmanība 
tika pievērsta dejotāju pareizam 
un akurātam deju solim, tāpēc ik 
pēc laiciņa no trases tika noņemti 
pāŗi, kas jau bija paguruši. Ties-
nešu darbs kļuva grūts, kad uz 
Graša paviljona deju grīdas bija 
palikuši pēdējie seši pāŗi. Sestajā 
vietā finišēja brālis un māsa 
Andris un Anastasija Perri, sa -
vukārt kā piektie labākie dejot 
beidza Roberts Kalniņš un Krista 
Albertiņa. Jau ierasts, ka „Pēr ko-
nīša ducināšana” ir viena discip-

līna, lai iegūtu punktus Gada 
sportista balvas ieskaitē. Īpaši 
svarīgi tas bija 4. klases skolēnam 
Dāvim Berkoldam, kuŗš dejoja 
kopā ar 3. klases skolnieci Aiju 
Ābeli. Ar pamatīgu spēku patē-

riņu Dāvis un Aija izcīnīja 4. vietu, 
savukārt uzreiz pēc tam izstājās 
Matīss Mednis un Emīlija Liziņa. 
Emocijām bagāta cīņa par labāko 
un izturīgāko pāri izvērtās starp 
2. klases pāri Rolandu Teivānu 

un Lailu Ģērmani un 4. 
klases pāri Paulu Galiņu 
un Karu Steeli. Ovācijām 
skanot, pēc nodejotām 
divām stundām ar ties-
nešu lēmumu par uzva-
rē    tājiem tika atzīts Ro -
landa un Lailas pāris.

Nedaudz statistikas... 
Tika izrēķināts, ka vidēji 
15 sekunžu laikā katrs 
dejotājs speŗ 48 soļus. 
Tas nozīmē, ka uzvarē-
tāju pāris visa vakara laikā 
spēris apmēram 23 040 
soļus... 

Nodarbības beigās visi 
turpat uz deju grīdas 
sadevās rokās un dzie-
dāja tradicionālo vakara 
dziesmu „Daugav’s abas 
malas”. Izskatījās, ka tas 
bija pēdējais piliens kā -
dai rakūnu ģimenei, kas, 
dziesmai skanot, lēni un 
uzmanīgi norāpoja no 
Graša paviljona jumta 
un devās savās vakara 
gaitās. 

Rakstu sagatavojis
JĀNIS LABUCS,

GVV sporta 
nodarbību koordinātors

Futbols, basketbols un „Pērkonīša 
ducināšana” Gaŗezerā

„Pērkonīša ducināšanas” uzvarētāji ‒ 
GVV 2. klases skolēni Rolands Teivāns 
un Laila Ģērmane // FOTO: Lelde 
Krēsliņa
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Pēc izrādes // FOTO: Vita Miranova
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IVARS
GALIŅŠ

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

Gadskārtejais Katoļu dievkalpojums
un saiets Gaŗezerā

Jūlija vidū, draugu aicināts un 
ALKAS atbalstīts, Grandrapidos 
ieradās priesteris Juris Jalinskis, 
Rīgas Garīgā semināra mācīb-
spēks. Te viņš nav svešinieks, jo 
jau 1994. un 1996. gadā viņš sa -
vas vasaras brīvdienas pavadīja 
vienā no šejienes Amerikāņu ka -
toļu draudzēm kā students, bet 
jau priesteris, kas tajā laikā stu-
dēja Romā Baznīcas tiesī bas. 
Toreiz viņš arī iepazinās ar dau-
dzām latviešu ģimenēm. Vēlākos 
gados priesteris Juris Jalinskis 
vairākas reizes viesojās šeit un 
Gaŗezerā. Viņa pirmā nedēļa te 
pagāja satiekoties ar veciem ame-
rikāņu un latviešu draugiem.

Svētdien, 17. jūlijā viņš celeb-
rēja dievkalpojumu Grandra-
pidu latviešu katoļu draudzei. 
Savā sprediķī priesteris Juris 
Jalinskis analizēja viesmīlības 
būtību un raksturu. Svētie Raksti 
mums palīdz viesmīlībā saskatīt 
arī tās reliģisko raksturu. Tā ir 
neatņemama sastāvdaļa no Jēzus 
atnestā tuvākmīlestības baušļa – 
uzņemt svešinieku savās mājās 
nozīmē uzņemt Jēzu pašu. Tad 
priesteris minēja Lāzara namu 
Betānijas ciemā, kur Jēzus mēdza 
bieži apstāties un atpūsties. Tur 
bija divas māsas, Marija un 
Marta. Marija šos brīžus izman-
toja, lai ieklausītos Jēzus dzīvības 
vārdos, Marta rūpējās par prak-
tiskām lietām, lai labāk uzņemtu 
ciemiņu. Marta uzrunāja Jēzu, lai 
Viņš liek Marijai palīdzēt viņai. 
Jēzus atbildēja Martai, ka viņa 
uztraucas par daudzām lietām, 
bet tikai viena ir nepieciešama –  

tā ir Dieva valstība jeb Jēzus pats, 
viss pārejais tikai pievienots klāt. 
Tas, ko Jēzus aizrāda Martai, ir 
viņas pārāk lielā aizņemtība. Šīs 
Martas rakstura iezīmes ir tuvas 
šodienas modernajiem cilvē-
kiem. Pastāvīgā steiga, kuŗas 
rezultātā cilvēks kļūst par sava 
darba un aktivitāšu vergu. Liela 
daļa no mūsu šīsdienas ritma 
nav mūsu pašu izvēlēts, bet tas ir 
mūsdienu pasaules uzspiestais 
ritms. Runājot par Mariju un 
Martu, viņu abu rīcību, tāpat kā 
mūsējo, nosaka katra aicinājums, 
kā arī katra temperaments. 
Ideālais variants būtu, ka cilvē-
kam ir Marijas sirds un Martas 
čaklās rokas. Pēc dievkalpojuma 
visi pulcējās kopējam mielastam 
turpat Latviešu biedrības telpās.

 Latviešu katoļu dievkalpo -
jums Gaŗezerā notika 24. jūlijā, 
nu jau 45. gadu pēc kārtas. Šo 
tradiciju sāka Čikāgas latviešu 
katoļu draudzes prāvests B. Ba -
ginskis pagājušā gadsimta sep-
tiņ desmito gadu sākumā. Pir-
mais dievkalpojums notika brīvā 
dabā, Dziesmu lejas rajonā, pie 
liela, līka bērza. Tad šie dievkal-
pojumi pārcēlās uz tagadējo Gaŗ-
ezera āra baznīcu, iekļaujot to 
Gaŗezera vasaras dievkalpojumu 
sarakstā, parasti jūlija beigās. 
Vēlāk šos katoļu dievkalpojumus 
vadīja arī citi latviešu katoļu 
priesteŗi, kas dzīvoja Amerikā, 
pēc Latvijas neatkarības atgū ša-
nas arī latviešu katoļu priesteŗi 
un bīskapi no Latvijas. Visos 
Gaŗezera vasaras dievkalpoju-
mos piedalās arī visa Gaŗezera 

nometnes saime bez konfesiju 
izšķirības. Te jāpiemin Helena 
Ruskule, Ciema Latvija pie Gaŗ-
ezera iedzīvotāja. Katru gadu, 
gadiem ilgi, viņa bija gādājusi, lai 
Katoļu dievkalpojumiem altāris 
būtu skaisti apsegts un rotāts ar 
ziediem no viņas dārza. Nu jau 
otro gadu Helena apkopj Dieva 
dārzus debesīs.

Šogad Katoļu dievkalpojumu 
vadīja viesis no Rīgas, priesteris 
Juris Jalinskis, Rīgas Garīgā se -
mināra mācībspēks. Dievkal po-
jumam vajadzēja notikt Gaŗezera 
āra baznīcā, sāka drusku līņāt, tā 
dievkalpojumu pārcēla uz ēdam-
zāli. Ērģelniece bija Ilze Cepur-
niece.  Dievkalpojuma lasījumus 
lasīja Lūcija Sālzemnieks un Ol -
ģerts Svilāns. Dievkalpojumam 
asistēja Edmunds Zadvinskis. 
Dievkalpojumu kuplināja Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolas ansam-
blis mūzikas skolotājas Agijas 
Pizikas vadībā.

Savā sprediķī priesteris Juris 
Jalinskis iztirzāja lūgšanas no -
zīmi cilvēka dzīvē, sakot šādus 
vārdus: ”Lūgšana ir kā atslēga, 
kuŗa mūs savieno ar pasauli, 
kuŗu mēs neredzam, bet kuŗa 
eksistē. Arī šodien lūgšana ir 
veids, pateicoties kuŗam, mūsu 
ar dažādām technoloģijām ba -
gātā civilizācija var atkal atgūt 
savu dvēseli. Lūgšana var pasar-
gāt mūsu pilsētas, lai tās nepār-
vērstos par cilvēku tuksnesi, kur 
cilvēks, pazaudējot Dievu, jūtas 
vēl vientuļāks, nekā ja viņš atras-
tos īstā tuksnesī. Lūgšana nodi-
bina dialogu ar mūsu Radītāju, 

kas mūs mīl un vēlas mums 
palīdzēt. Protams, reizēm ir grūti 
kādam teikt, cik svarīgi ir lūgties. 
Tikai lūdzoties, var saprast, ka 
lūgšana nav tikai fikcija vai 
illūzija. Lūgšanā cilvēks reizēm 
atklāj vārdus, kuŗus līdz tam 
nebija iedomājies un kuŗu ie -
spaidā var pārveidot savu dzīvi. 
Tik bieži mēs esam aizņemti ar 
mazsvarīgām lietām! Lūgsim, lai 
tas Kungs iemāca mūs lūgties.” 
Sprediķa beigās priesteris J.Ja  -
linskis izteica savu prieku redzēt 
tik lielu skaitu jauniešu Gaŗezerā. 
Viņš cildināja šo jauniešu vecā-
kus, kas mudinājuši viņus braukt 
uz Gaŗezeru un apgūt te visu 
latvisko, paturēt latviešu kultūru. 
Tāpat viņš cildināja šos jaunie-
šus, kuŗi izvēlējušies pavadīt šīs 
nedēļas te latviskā vidē, atsako-
ties no daudzām patīkamām va     -
saras aktivitātēm savās dzīves 
vietās. Šie jaunieši ir svarīgi 
latviešu tautas nākotnei.

 Pēc dievkalpojuma sabrau-
kušie un vietējie latviešu katoļi, 
viņu draugi no Ciema Latvija pie 
Gaŗezera, pulcējās Ciema pavil-
jonā kopējam piknikam, pie pašu 
sanestiem groziņiem, Grand ra-
pidu latviešu katoļu draudzes 
Dāmu komitejas izkārtojumā. 
Priesteris Juris Jalinskis atbildēja 

uz klātesošo jautājumiem, runāja 
par priesteŗu trūkumu un tā 
iemesliem Latvijā. Garīgā se  mi-
nārā varētu būt kuplāks skaits 
jauniešu... Daži no klātesošiem, 
kas lielāku laiku bija pavadījuši 
Latvijā, izteicās, ka Latvijas skolās 
attiecīgās svinībās nedzird lūg-
šanas vārdus un Latvijas himnu... 
Diskusijā, kuŗā piedalījas arī cie -
miņi no Latvijas, noskaidrojās, 
ka, lai arī Latvijā Baznīca ir šķirta 
no valsts, attiecībā uz lūgšanām 
nepastāv stingri noteikumi. Viss 
atkarīgs no skolu direktoriem un 
pa daļai no vietējiem cilvēkiem. 
Ir skolas, kur attiecīgās reizēs lasa 
lūgšanas vārdus un dzied Latvijas 
himnu, ir skolas, kas to nedara. 
Visi bija pacilātā garastāvoklī un 
nodziedāja daudzas populārās 
latviešu dziesmas.

Pikniku noslēdzot, Dr.Zig frids 
Zadvinskis pateicās Ciemam Lat -
vija par doto iespēju sanākt kopā 
pēc Katoļu dievkalpojuma Gaŗ-
ezerā, šajā Ciema ērtajā paviljonā 
nu jau ceturto gadu, tāpat Ciema 
ļaudīm, kas vienmēr atbalstījuši 
šo saietu ar savu piedalīšanos. 
Atbildes runā Ciema priekšnieks 
Uģis Grīnbergs teica, ka viņš ir 
priecīgs redzēt Katoļu saietu šeit 
un viņi būs arī gaidīti viesi 
nākotnē.

Vai veidojas jauna tradicija?
Bostonas Trimdas draudzes 

īpašums Piesaule ir vecākā māsa 
draudžu lauku īpašumiem Ame-
rikas kontinentā. Aiz muguras 
jau 60 gadu jubileja. Šovasar 
pirmo reizi tika rīkota Latvijas 
teātŗa viesizrāde. Viesi bija Lie-
pājas teātŗa aktieŗi Kaspars Gods 
un Egons Dombrovskis. Lugas 
nosaukums „Bļitka” (literāri: ži -
bulis vai vizulis). Lugas pirmiz-
rāde bija notikusi Priedainē. Par 
spīti lietavām, uz izrādi bija ie -
radies krietns pulciņš skatītāju. 
Par izrādi sajūsmināti bija kā 
skatītāji, tā arī aktieŗi. Pārrunas 
turpinājās vēl ilgu laiku pēc 
izrādes. Bija domas, ka šāds 
sarīkojums Piesaulē varētu kļūt 
par tradiciju, bez teātŗa sniegt arī 
mūzikālus un literārus priekš ne-
sumus, iespējams sadarbībā ar 
Priedaini. Par izrādi labāko lie-
cību deva kāds no skatītājiem, 
kas atzinās, ka aktieŗu spēle bi -
jusi tāda, ka neienācis prātā, ka 
notiekošais ir luga (autore Rasa 
Bugavičute), ka tai ir režisors 
(Dž.Dž.Džilindžers) un ka Jānis 
un Zigurds ir aktieŗi K. Gods un 
E. Dombrovskis. No aktīvās rī -
ko tāju saimes, šķiet, īpaši pie mi-
nami būtu Priedaines Jānis un 
Marcis Voldiņš. Nākamā dienā 

GARĪGĀS ROSMES
PIESAULĒ

notika dievkalpojums Piesaules 
baznīcā. To vadīja prāvests Juris 
Cālītis. No laika zoba cietušajām 
ērģelēm labākās skaņas izvilināja 
Ilona Kudiņa. Bija iepriecinoši 
liels dievlūdzēju skaits. Ieskanējās 
arī Piesaules zvans, no sava zvanu 
torņa aicinot apmeklēt pirms 
piecdesmit deviņiem gadiem jau-
 niešu celto Piesaules dievnamu. 
Daži vārdi par Piesaules lielo 
šķūni un skatuvi. Skatuve ir ar 
pietiekamu pacēlumu un dzi  ļu-

mu. Tā ir divu stāvu augstumā, 
un tai ir apakštelpa. Tā nepaliktu 
kaunā salīdzinājumā ar Ņuhemp-
širas štata pilsētiņu vasaras teātŗu 
skatuvēm. Kad atvadoties rīkotāji 
žēlojās par nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem, aktieŗi reizē iesaucās, 
ka tāda jau esot arī Latvijas va -
sara. Tad nu varētu secināt, ka bez 
skatuves māksliniekiem Kaspara 
Goda un Egona Dombrovska un 
mācītāja Juŗa Cālīša, Piesaulē bija 
ciemojusies arī Latvijas vasara.

I laid on the beach next to a 
pair of sisters, looking like mir-
ror images, they were so brown, 
and clearly regular beach goers. 
We tried to communicate, then 

book, relax and do some sweet 
nothing, trust me it had been 
awhile! I have been on a mad 
packed schedule called ‘jam it all 
in!’ So overall it was an enjoyable 
and relaxing albeit a strange 
beach experience.

realised we could not speak the 
same language, so just stared at 
each for awhile. I swear, they 
were a split image, it was awe-
some. I kept looking back and 
forth from one to the next, I wish 
I could have taken their photo 
but it seemed a little rude. They 
were loving it!

I dipped in and out of the 
water like a duck, laying on the 
packed sand in between, feeling 
way too hot. With no shade and 
no breeze, I was burning, and 
trying not to cook like a hot 
chicken. I did manage to stretch 
it out for a few hours, read my 

As I gazed longingly at the 
nearby birch trees, I realised then 
why my Dad was so obsessed 
with their elegance and beauty. 
They were everywhere in Latvia. 
And they are beautiful. Big mas-
sive ones, that take 50 or more 
years to grow, they are strong, 
but delicate, pretty but sturdy. I 
love them! Being here in Latvia 
makes me feel very connected to 
my Dad and my Latvian ances-
tors, it really is amazing.

In my next post I will continue 
with my adventures in Riga, 
there is so much more to write 
about!

ANITA OZOLINS

Latvian Sauna and 
time in Riga
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Beidzies PBLA akcijas 
pirmais posms

Beidzies Pasaules Brīvo latvie-
šu apvienības Izglītības padomes 
(PBLA IP) rīkotās akcijas “Dā  va-
na Latvijai: Man dziesmiņu ne -
pie trūka” pirmais posms. Akcija 
ir iekļauta Latvijas simtgades sa -
rī  kojumos. Akcijas laikā latviešu 
diasporas skolu audzēkņi visā pa -
saulē tika aicināti pētīt latviešu 
tautasdziesmas un savu pētīju -
mu rezultātus brīvā formātā ie -
sniegt, lai tie būtu publiski aplū-
kojami tīmeklī. Akcijas mērķis – 
veicināt ārzemēs dzīvojošo lat-
vie šu bērnu un jauniešu cieņu  
un mīlestību pret latviešu tautas-
dziesmām, radot iespēju tās pētīt, 
analizēt un izdziedāt. Akcijā pie-
dalījās 11 latviešu skolas diaspo -
rā no sešām valstīm – Austrālijas, 
Kanadas, ASV, Islandes, Īrijas un 
Beļģijas. Visu akcijas dalībnieku 
prezentācijas ir pieejamas un ap -
lūkojamas tīmekļa sadaļā www.
mandziesminunepietruka.lv. 
PBLA aicina ikvienu piedalīties 
populāritātes balsojumā un līdz 
31. augustam aplūkot ierakstus. 
Akcijas nākamajos posmos dia-
spo ras skolas balsošanas kārtībā 
noteiks savas mīļākās tautas-
dzies mas, iedziedās un nofilmēs, 
un PBLA no ierakstiem izveidos 
dāvanu Latvijai tās simtgadē – 
mo  bilo ierīču lietotni ar ārzemes 
dzīvojošo latviešu bērnu un jau -
n iešu mīļākajām tautasdziesmām.

***
Iesniedz akreditācijas vēstules 

OECD ģenerālsekretāram
Latvijas Republikas ārkārtējā 

un pilnvarotā vēstniece Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (OECD) Ivita Bur mi  s-
tre iesniedza akreditācijas vēs tu-
les OECD ģenerālsekretāram 
An  helam Gurijam. Svinīgās cere-
monijas laikā (attēlā) vēstniece 
pateicās A. Gurijam par sniegto 
atbalstu iestāšanās procesā un 
pauda gatavību aktīvi iesaistīties 
organizācijas darbā, lai turpinātu 
iesāktās reformas Latvijas ilgter-
miņa attīstībai un konkurences 
veicināšanai, piemēram, valsts 
ka    pitālsabiedrību pārvaldības 
reformu un pasākumus cīņai ar 
korupciju un izvairīšanos no no -
dokļu nomaksas.

Sarunas gaitā I. Burmistre sa -
cīja, ka OECD prioritātes sasau-
cas ar jautājumiem, kas ir nozī-
mīgi Latvijai – darba tirgum n e -
pie ciešamo prasmju attīstīšana, 
izglītības kvalitātes un pieejamī-
bas nodrošināšana, nevienlīdzī-
bas mazināšana, produktīvitātes 
un konkurētspējas celšana un 
digitālās ekonomikas piedāvāto 
iespēju izmantošana. Kā turp mā-
kās prioritārās jomas Latvijas un 

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

OECD sadarbībā tika izceltas arī 
efektīva nodokļu iekasēšana un 
OECD nodokļu informācijas ap -
maiņas un caurskatāmības stan-
dartu ieviešana. A. Gurija atzinīgi 
novērtēja Latvijas institūciju pro-
fe sionālo darbu iestāšanās pro ce-
sa laikā un apliecināja orga ni zā-
cijas ekspertu gatavību arī turp-
māk sniegt atbalstu Latvijas na -
cionālo prioritāšu virzīšanā. A. Gu -
rija iezīmēja jomas, kuŗās Latvi -
jas pieredze būs noderīga citām 
OECD dalībvalstīm, piemēram, 
digitalizācijas jomā un admi nis-
trātīvā sloga mazināšanā valsts 
pārvaldē, un uzsvēra Latvijas po -
tenciālu nodot uzkrātās zināša-
nas un popularizēt OECD stan-
dartus Latvijas prioritārajās attīs-
tī bas sadarbības valstīs Centrā l-
āzijā un ES Austrumu partnerī-
bas valstīs.

***
Vēstniecība Lielbritanijā 
cer pastiprināt investoru 

interesi par Latviju
Lielbritanija ir viens no svarī-

gākajiem tirgiem Latvijai, un pa -
redzams, ka tas tā arī paliks, in -
tervijā aģentūrai LETA pauda 
jaunā Latvijas vēstniece Lielbri-
tanijā Baiba Braže. 

Baiba Braže

Viņa nešaubās, ka Lisabonas 
līguma 50. pants tiks iedarbināts, 
taču tas nenotiks tūlīt. Tāpēc Lat-
vijai jau tagad jāapzina vēla mais 
maksimālais rezultāts, ko tā vēlas 
redzēt no gaidāmajām Lielbri ta-
nijas izstāšanās no Eiropas Savie-
nības sarunām. Viņa uzsver, ka 
Latvija ir mūsdienīga valsts ar 
izglītotu darbaspēku, taču mums 
pašiem par to jāspēj pārliecināt 
potenciālie investori. “Ir izaugusi 
paaudze, kuŗa jau tagad dzīvo 
jau no technoloģiju vidē, kā tas 
nav daudzās citās valstīs,” sacīja 
vēstniece, paužot pārliecību, ka 
tas uzņēmumiem sniedz lielisku 
bazi jaunu ideju, produktu un 
pakalpojumu radīšanai.

***
Kristiešu ceļi ved 

uz Starptautisko svētvietu 
Aglonas baziliku 

No 11. līdz 15. augustam Starp-
tautiskajā svētvietā Aglonas ba - 
zi likā notiek Vissvētākās Jauna -
vas Marijas Debesīs uzņemšanas 
svēt ki, kas ir vieni no galvenajiem 
katoļu Baznīcai, jo veltīti Jaunavai 
Marijai, Jēzus Kristus Mātei. Tie 
pulcina tūkstošiem kristiešu no 
Latvijas un ārvalstīm. 

Jau tradicionāli kā pirmie 27. 
jūlijā svētceļojumā uz Aglonu 
devās 39 svētceļnieki no Liepājas 
Svētā Jāzepa katedrāles. Svētce ļo-
juma vadītājs arī šogad ir Aizpu-
tes draudzes prāvests Mariušs 
Kempa. Viņi mēros 450 km tālo 
ceļu ar devīzi “Žēlsirdīgi kā Tēvs”, 
tādējādi uzsverot Žēlsirdības ār -
kārtējo Jubilejas gadu, ko šobrīd 

izdzīvo Baznīca. Ik dienas iece rē-
juši noiet kājām aptuveni 30 km 
dienā, kad tiks veltīts laiks gan 
lūgšanām, gan dziesmām, gan 
pārdomām, būs arī laiks klusum-
am, kā arī savstarpējām saru - 
n ām. Īpašas Svēto Rakstu vietas, 
kuras svētceļnieki pārdomās,  šo -
gad būs “Kalna sprediķis” un svē-
tā Lūkasa evaņģēlija fragmenti 
par Dieva žēlsirdību. Pirmais pie-
turas punkts, kā informēja svēt-
ceļnieki, bija Gaviezē, bet jau ga -
diem ierastajās naktsmājās viņus 
viesmīlīgi sagaidījuši arī Asītē, 
Nīgrandē, Grīvaišos, Aucē, Tērve-
tes novada Mežmaliešos, Elejā, 
Bauskā, bet Skaistkalnē pavadī-
juši atpūtas dienu. Pēc tam ceļš 
veda uz Neretu, Aknīsti, Bebreni, 
Nīcgali, Kalupi un Višķiem. Pa 
ceļam svētceļnieku skaits kā 
parasti palielinās. Liepājas grupa 
plāno Aglonu sasniegt 13. augus-
ta pēcpusdienā.

31. jūlijā kopīgā svētceļojumā 
uz Aglonu apvienojās Rīgas Svē -
tā Franciska un Kristus Karaļa 
draudzes. Garīgo vadību uzņē-
mies priesteris Kārlis Miķelsons 
un māsa Tabita. Savukārt Rīgas 
Svētā Alberta draudzes kristieši 
ceļā devās 7. augustā. Tad arī no 
Saldus sākās riteņbraucēju svēt ce-
ļojums uz Aglonu. Dienu pirms 
tam Velo svētceļojums sākās arī 
no Kolkas caur Talsiem uz Ag -
lonu.

Daudzi kristieši Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Debesīs uz -
ņem šanas svētkos gūst mieru 
dvēselei un Dieva svētību // 
Foto: Valija Berkina

 
Svētceļojumu uz Aglonas ba -

ziliku mēro arī Siguldas kristieši 
pateicībā par Siguldas Jēzus Sirds 
dievnama 20 gadiem. Atšķirībā 
no Liepājas grupas pirmo posmu 
viņi veica ar autobusu ‒ līdz Dau-
gavpils Jēzus Sirds katoļu baznī-
cai (212 km), bet pēc tam turpi-
nās kājām, lai 13. augustā nonāk-
tu nakšņošanas vietā Aglonas 
ka  toļu ģimnazijā. 

Tā no Latvijas malu malām, 
ceļu artērijā pārciešot saules svel-
mi un lietu šaltis, tūkstošiem cil-
vēku dodas uz Aglonu,  gūstot 
jaunus un paliekošus iespaidus 
un nostiprinot attiecības ar Dievu. 

***
Saeimas priekšsēde sveic 

Peace Ran dalībniekus
No 6. līdz 11. augustam Latvijā 

viesojās Miera skrējiena Peace 
Run Eiropas posma daudzna  -

cio nālā skrējēju komanda, kas 
vairāk nekā astoņu mēnešu ga -
ŗumā kopš starta Portugalē šī ga  -
da februārī apceļo visas Eiropas 
valstis, veicot gandrīz 24 tūksto -
š us kilometru gaŗu distanci.  Skrē-
jiens ieradās Latvijā no Igaunijas, 
un tā pirmā apstāšanās vieta 
Latvijā bija Ape. Latvijā tika no -
skrieti aptuveni 490 kilometri,  
un pēdējais skrējiena pieturas 
punkts Latvijā bija Rucava.

Šajā laika posmā skrējienam 
tika aicināts pievienoties ikviens, 
kuŗš sajūt sevī aicinājumu no -
skriet kādu gabaliņu (cik daudz, 
tas ir tīri individuāli). Vai šis ga -
baliņš ir skrējiena ideālu vārdā 
vai vienkārši treniņa pēc, tam 
nav nozīmes, galvenais ir nākt ar 
smaidu, prieku un pozitīvu no -
skaņojumu.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
n iece apsveikumā Miera skrē-
jiena Peace Run Eiropas posma 
dalībniekiem sacīja, ka mūsu gal-
 venais uzdevums ir nodrošināt 
ilgtspējīgu mieru. Tas ir galvenais 
mērķis, kuŗa īstenošanas labā 
pašlaik strādā arī Latvija sadarbī-
bā ar saviem partneriem Eiropas 
un transatlantiskajās organizā-
cijās. Pašreizējie notikumi pa  sau-
lē, īpaši Eiropā,  liek bažīties par 
mieru un jo īpaši liek domāt par 
to, kā stiprināt starptautiskās sa -
bied rības spēju izvairīties no 
kon fliktiem. Konfliktu rašanās 
iespējamība samazinās līdz mi -
nimumam, ja sabiedrība spēj 
uzturēt mieru un drošību. “Man 
ir liels prieks un gods savā un 
Saeimas vārdā sveikt Miera skrē-
jiena dalībniekus uz Latvijas ze -
mes! No 6. līdz 11. augustam jūs 
šķērsosiet Latviju no Apes Zie -
meļ vidzemē līdz pat Rucavai 
Dienvidkurzemē. Uz brīdi Lat-
vija, tāpat kā abas mūsu kaimiņ-
valstis Baltijā un citas Eiropas 
valstis, kļūst par vietu, kur risi -
nās šī lieliskā sarīkojuma Eiro -
pas posms,” apsveikumā sacīja 
Saeimas priekšsēde. Simbolisko 
un gaišus ideālus iemiesojošo 
Mie ra skrējienu kā tradiciju 
pirms gandrīz 30 gadiem iedibi-
nāja filosofs, mūziķis un sportists 
Šri Činmojs, un vēlāk to vienmēr 
ir atbalstījuši labas gribas cilvēki 
visā pasaulē.

***
Mācības Lielais zobens 2016 

ar sabiedroto atbalstu
No 8. līdz 14. augustam Tuku-

ma un Engures novados norisinās 
1. Zemessardzes novada mācī -
bas Lielais zobens 2016, kuŗās 
kopā trenējas Latvijas, Lietuvas 
un ASV Mičiganas Nacionālās 
Gvardes kaŗavīri un zemessargi.

Mācībās piedalās vairāk nekā 
780 dalībnieku, un tās ir šā gada 
lielākās mācības 1. Zemessardzes 
novadā. Mācību mērķis ir piln-
veidot komandvadības spējas un 
pārbaudīt vienību spējas plānot 
un īstenot aizkavēšanas operāci-
jas. Lauka taktiskā vingrinājuma 
laikā, kas norisināsies no 12. līdz 
14. augustam, atbalstu sniegs arī 
Gaisa spēku aviācijas bazes hēli-
kopters Mi-17. Nacionālo bru ņo-
to spēku vienībās augustā turpi-
nās intensīvs vasaras mācību 
cikls. Mācību laikā pa Latvijas 
au   toceļiem pārvietojas gan Lat-
vijas, gan sabiedroto bruņoto 

spēku militārā technika, bet gaisa 
telpā lido militārās lidmašīnas   
un hēlikopteri.

*
No 4. līdz 7. augustam Rēzek-

nes novadā mācībās Rušonica 
2016 kopā ar Zemessardzes 35. 
nodrošinājuma bataljona paaugs-
tinātas gatavības rotu un 34. ar -
tilērijas bataljonu piedalījās ASV 
Armijas 3. kājnieku divīzijas ka -
ŗavīri no Džordžijas pavalsts, kuŗi 
Latvijā atradās operācijas Atlan-
tic Resolve ietvaros.

***
Kanadas vadītajā NATO spēku 

bataljonā Latvijā varētu 
iekļauties kaŗavīri no Italijas
Kanadas vadītajā NATO spēku 

bataljonā Latvijā varētu atrasties 
aptuveni 150 kaŗavīru no Italijas, 
savukārt ar pārējām valstīm jo -
projām norisinās intensīvas dis-
kusijas, noskaidroja aģentūra 
LETA. Nolūkā atturēt Krieviju  
no iespējamās agresijas NATO 
dalībvalstu līdeŗi Varšavā noti ku-
šajā galotņu apspriedē (samitā) 
apstiprināja četru daudznacio-
nālu bataljonu izvietošanu Po - 
lijā un Baltijas valstīs. To izvieto-
šana sāksies nākamgad un notiks 
uz rotācijas pamata. Polijā iz  vie - 
t otā bataljona vadību uzņēmušās 
ASV, kamēr par Baltijas valstīs 
izvietoto bataljonu komandēša -
nu attiecīgi atbildīga būs Kanada – 
Latvijā, Vācija – Lietuvā, bet Liel-
britanija – Igaunijā. Latvijā varētu 
atrasties aptuveni 150 kaŗavīru 
no Italijas, savukārt ar pārējām 
valstīm joprojām norisinās dis-
kusijas. Diplomātiskā korpusa 
pārstāvis sacīja, ka  “pašlaik visas 
kārtis ir Kanadas rokās”, taču tā 
aktīvi komūnicē ar Latviju un 
informē valsti par plānotajiem 
variantiem. Sarunu process va -
rētu risināties līdz rudenim.

***
Krievija pētīs savu tautiešu 
migrācijas noskaņojumu 

Latvijā un citās valstīs
Krievijas Ārlietu ministrija 

(ĀM) izsludinājusi iepirkumu 
par pakalpojumu, kas paredz 
krievvalodīgo noskaņojuma pē - 
t īšanu Vācijā, Izraēlā, Lietuvā, 
Moldovā, Armēnijā, kā arī Lat vi-
jā, liecina Krievijas vēstniecības 
Latvijā publicētā informācija.

Monitorings paredz informā-
cijas vākšanu un analizi par tau-
tiešu sociālpolītisko un ekono-
misko stāvokli, viņu migrācijas 
no  skaņojuma potenciālu, kā arī 
informētības pakāpi saistībā ar 
Krievijas valsts programmu, kas 
veicina labprātīgu pārcelšanos  
uz dzīvi Krievijā. Pakalpojums 
jāveic divu mēnešu laikā, savu-
kārt pēc izpētes veikšanas infor-
mācija tiks sakopota brošūrā, kā 
arī elektroniskā veidā. Pārcelša-
nās programma tiek realizēta 60 
Krievijas apgabalos. Tiek lēsts,  
ka pagājušā gada laikā aptuveni 
183 000 cilvēku labprātīgi pārcē-
lušies uz dzīvi Krievijā, bet kop u-
mā kopš programmas sākšanas 
2006. gadā uz Krieviju pārcēlu - 
š ies aptuveni 500 000 cilvēku.

(Turpināts 10. lpp.)
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Latvijā sāks kampaņu par 
līdzjūtību pret bēgļiem 

ANO Bēgļu aģentūra sākusi 
kampaņu “Mēs darītu tāpat!”, lai 
runātu par stereotipiem, kas sa -
biedrībā ir izveidojušies par bēg-
ļiem, kā arī veicinātu līdzjūtību 
un lielāku atvērtību bēgļiem, in -
formēja akcijas pārstāvji. Kam-
paņa Latvijā tika atklāta 11. au -
gustā. Sarīkojumā  bēgļi no Sīri-
jas, Eritrejas un Latvijas stāstīja 
par bēgļu gaitām, tika prezentēti 
pētījuma aģentūras Norstat jau-
nākie dati par Latvijas iedzīvotāju 
attieksmi bēgļu jautājumā, kā arī 
tika atgādināts par ANO Bēgļu 
aģentūras mērķi, uzdevumiem 
un darbību Latvijā.

Sarīkojumā  piedalījās pirmā 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
mazmazmeita, trimdas latviete 
Zviedrijā Kristīna Čakste, Latvi-
jas Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes locekle, trimdas latviete 
Vācijā/ASV Dzintra Bungs un 
bijušais Eiropas Savienības ierēd-
nis, žurnālists un literātūras tulks, 
trimdas latvietis Vācijā un Beļ -
ģijā Ojārs Rozītis. Piedalījās arī 
divi Latvijā ieradušies Sīrijas bēgļi 
un viens bēglis no Eritrejas. Sarī-
kojumu apmeklēja arī ANO re -
ģionālās pārstāvības Ziemeļeiro-
pā komūnikācijas koordinātors 
Didzis Melbiksis, biedrības “Gri-
bu palīdzēt bēgļiem” vadītājs 

Egīls Grasmanis un Patvēruma 
meklētāju centra “Mucenieki” 
vadītājs Pēteris Grūbe.

***
Divi gadi bez Krievijas tirgus: 

lieli zaudējumi Latvijas 
piensaimniekiem 

7. augustā apritēja divi gadi, 
kopš Krievija noteikusi embargo 
vairāku Rietumvalstu produk-
tiem. Latvijā tādēļ vissmagāk cie-
tuši piensaimnieki, kuŗiem vairā-
kas reizes palīgā steigusi gan val-
dība, gan Eiropas Savienība. Por-
tāls Delfi pētī, kādus zaudējumus 
krīzē cietuši piena ražotāji un kā -
dus – lielie piena pārstrādes uz -
ņēmumi.

Zemkopības ministrijas (ZM) 
aprēķini liecina, ka Latvijas pien-
saimnieku zaudējumi kopš 2014. 
gada augusta pārsnieguši 104 
miljonus eiro, turklāt ministrija 
prognozē, ka piena ražotāju ieņē-
mumu samazinājums, ievērojot 
arī izmaksāto atbalstu, līdz 2017. 
gada beigām cenas lejupslīdes dēļ 
varētu sasniegt 233,5 miljonus 
eiro. Izpētot piensaimnieku pēr-
nā gada finanču pārskatus, se  ci-
nāms, ka virknei kooperatīvu ap -
grozījums samazinājies par ce - 
t urto daļu, līdzīgu kritumu pie-
dzī vojuši arī lielie piena pār-
strādes uzņēmumi.

***
Ušakovs par sankciju atcelšanu

Rīgas Rātsnamā norisinājās Rī -
gas domes priekšsēža Nila Uša-
kova un Krievijas viceprem jēra 
Arkadija Dvorkoviča neofi ciālā 
tikšanās viesa atvaļinājuma Lat-
vijā ietvaros.

Eiropas Savienības sankcijas 
pret Krieviju būtu jāatceļ. Šāds 
uzskats – atšķirībā no Latvijas 
Ārlietu ministrijas – valdīja Rīgas 

pilsētas galvas birojā, kur 2. au -
gustā neoficiālā vizītē  bija iera-
dies Krievijas vicepremjērs Arka-
dijs Dvorkovičs. Abu retorika 
bija tik draudzīga, it kā Ukrainas 
krize jau būtu atrisinājusies. Lat-
vijai un Krievijai esot laiks at -
griezties pie biznesa saišu stip ri-
nāšanas. Ušakovs arī uzsvēra, ka 
Latvijai īpaši jāstrādā ar investī-
cijām no Krievijas uzņēmēju 
puses ‒ jāmēģina radīt pozitīvs 
polītiskais fons, lai Latvijā atgriez-
tu investorus no Krievijas. Krie-
vijas vicepremjērs arī piebilda,   
ka svarīgi ir arī turpināt Maska-
vas un Rīgas labu polītisko, uz -
ņēmējdarbības un kultūras at -
tiecību sekmēšanu, jo attiecības 
iepriekšējos gados ir bijušas diez-
gan veiksmīgas.

***
Pauž neapmierinātību 

ar dzīves apstākļiem Latvijā
Patvēruma meklētāju centrā 

Muceniekos aptuveni 20 patvē-
ruma meklētāji protestā pauda 
neapmierinātību ar dzīves ap - 
s tākļiem Latvijā. Viņi stāstīja, ka 
bēgļu problemātikai netiek pie-
vērsta pietiekami liela uzmanība, 
turklāt ar viņiem piešķirto nau -
du nevarot izdzīvot. Kopumā 
protesta akcija pagāja mierīgi, 
protestētājiem sēžot zālājā pie 
Patvēruma meklētāju centra. 
Pro testā piedalījās gan vīrieši, 
gan arī sievietes un bērni. Viens 
no patvēruma meklētājiem lat-
viešu un angļu valodā skaidroja, 
ka centra iemītniekiem pietrūkst 
medicīniskās palīdzības – vese-
lības problēmas nevar atrisināt 
ne pietiekamo finanču līdzekļu 
dēļ. Viņš sacīja, ka Latvijā dzīvojot 
jau piecus mēnešus, bet neesot ne 
mājas, ne darba, ne naudas.

***
Izstādē Taipejā skatāmi 

latviešu mākslinieku darbi
30. jūlijā Taivānas pilsētas Tai-

pejas kultūras centrā Taoyuan 
atklāta vērienīga starptautiska iz -
stāde Paplašinot grafiku, kuŗā 
eksponēti Āzijas valstu – Taivānas, 
Ķīnas, Japānas un Korejas – 
mākslinieku darbi, līdztekus   
tiem izstādē skatāms arī sešu 
Latvijas mākslinieku grafikas   
veikums.

Izstādē piedalās Gunārs Krollis, 
Jānis Murovskis, Guntars Sietiņš, 
Paulis Liepa, Maija Kurševa un 
Elīna Brasliņa ar darbiem siet-
spiedes, oforta, linogriezuma, 
me  cotintas un intaglio technikā. 
Grafikas darbu izstāde sastāv no 
četrām daļām. Izstādes daļu 
„Grafika” veido Taivānas grafikas 
pamatlicēja Liao Hsiou-Ping, viņa 
skolnieku un īpaši uzaicinātu  
citu valstu mākslinieku laikme-
tīgās grafikas darbi. Otrajā daļā 
“Papīra radīšana” redzami Japā-
nas mākslinieku darbi, kas ra -

dīti, izmantojot iespiedgrafikas 
un glezniecības technoloģijas. 
Trešā daļa “Drukas principi” 
sniedz ieskatu tradicionālās un 
mūsdienīgās drukas techno lo-
ģijās. Savukārt ceturtā izstādes 
daļa “Drukātās versijas” papla ši-
nājums pievērš skatītāju ikdienas 
estētikai. Izstādi papildina lekci-
jas, semināri un darbu katalogs.

***
Jauno Mežaparka estrādi 
būvēs par 44 miljoniem

Valdība sēdē atbalstīja Kultū - 
ras ministrijas (KM) sagatavoto 
informatīvo ziņojumu “Par Me -
žaparka Lielās estrādes Ostas 
prospektā 11, Rīgā, būvniecību”, 
kā arī konceptuāli pauda atbal - 
s tu Rīgas domes aizņēmumam 
Valsts kasē, lai nodrošinātu pro-
jekta, kuŗa izmaksas veido vairāk 
nekā 44,59 miljonus eiro, izstrādi 
un būvniecību.

Mežaparka Lielās estrādes 
rekonstrukcijas projekts tiks īs -
tenots divās kārtās. Pirmajā pos-
mā 2018. gadā tiks pārbūvēta 
ska tītāju zona, paplašinot to līdz 
vismaz 30 000 sēdvietām, kas tran s-
formējamas par aptuveni 60 000 
stāvvietām. Tiks izbūvēts apakš-
zemes apjoms, kur izvietosies 
tirdzniecības vietas, ēdināšanas 
zona, tualetes. Savukārt līdz 2021. 
gadam tiks rekonstruēta estrāde 
ar pārsegumu kupola formā. Tas 
ļaus tribīnēs atrasties 11 000 dzie-
dātājiem un vēl aptuveni 3000  
iz  vietoties uz skatuves. Rekons-
trukcija tiks īstenota atbilstoši  
skiču projektam, kuŗš 2007. gadā 
uzvarēja starptautiskā konkursā. 
Tā autori ir Juŗa Pogas un Austra 
Mailīša  architektu biroji.

***
Rīgā pasaules džeza festivāls
28. jūlijā Rīgā,  Doma laukumā, 

pulcējās džeza mūzikas cienītāji, 
lai piedalītos World Jazz Festival 
2016 atklāšanas ceremonijā. 

Festivāls Rīgā šogad notiek jau 
trešo reizi, un tā rīkotājs – sakso-
fonists Igors Butmans – neslēpj 
savas pozitīvās ambīcijas. Festi-
vāla ieskandināšana Doma 
laukumā notika ar mūziķu g ā-
jienu un pazīstamiem džeza rit-
m iem. Uz skatuves kāpa zināmā -
kās pašmāju džeza apvienības, 
tostarp arī Big Al & The Jokers.

***
Zalcburgā iestudētā 

“Danajas mīla”

Zalcburgas festivālā 31. jūlijā 
pirmizrādi piedzīvojusi Alvja 
Her maņa iestudētā Richarda 
Štrausa opera “Danajas mīla”.

Jauniestudējuma mūzikālo va -

dību reālizējis Francs Velzers-
Mests, kuŗš 2014. gadā brīnišķīgi 
iestudēja “Rožu kavalieŗi”. Da  na-
jas lomu atveido ievērojamā bul-
gāru dziedātāja soprāns Krasi-
mira Stojanova, Midu – vācu te -
nors Gerhards Zīgels, Jupiteru – 
poļu basbaritons Tomašs Koņeč-
nijs.

***
Latviešu jauktais koris Anima 

Italijā iegūst pirmo vietu 
folkmūzikas katēgorijā un 

trešo vietu Grand Prix izcīņā
MJC Praktiskās Estētikas sko - 

l as jauktais koris “Anima” atgrie-
zies no veiksmīgi nodziedāta ko -
ŗu konkursa Italijā, Gorīcijā, kurā 
ieguva 1. vietu folkmūzikas kate-
gorijā, 3. vietu Grand Prix izcīņā, 
kā arī apbalvojumu par visaug - 
s tāk saņemtajiem punktiem folk-
mūzikas katēgorijā.

Koris piedalījās starptautiskā 
koru konkursā Seghizzi, kas no -
tika 55. reizi no 22. – 25. jūlijam. 
Tajā piedalījās vairāk nekā 500 
dalībnieku, kurus vērtēja inter-
na cionāla žūrija. Konkursā pie-
da lījās 15 koŗi no dažādām Ei - 
r opas valstīm (Italijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas, Francijas, Polijas, 
Igaunijas, Zviedrijas un Ungāri-
jas).

***
Koris Daugava Pasaules 

koŗu olimpiadā Sočos
Daugavpils jauktais koris Dau-

gava bija vienīgais, kas pārstā -
vēja Latviju Pasaules koŗu olim-
piadā Sočos.

Kopumā koŗu olimpiadā pie-
dalījās vairāk nekā 280 kopas no 
76 pasaules valstīm. Daugavpils 
koris Daugava bija iekļauts sān-
censībā ar pasaules vislabākajiem 
koriem un piedalījās Čempionu 
konkursā, kuŗā iegūtas divas 
augstākās proves medaļas ‒ zelta 
un sudraba.

***
Izdota grāmata “3x3 Latvijā”
Stiprināt latviskumu, latviskās 

tradicijas un kopības sajūtu – tie 
ir tikai daži no stūŗakmeņiem, uz 
kuriem balstās pasaules latviešu 
ģimeņu 3x3 kustība. Tā 1981. 
gadā aizsākusies ASV, bet pirms 
26 gadiem nometnes jeb saieti 
sākās arī Latvijā. Nupat klajā nā -
kusi grāmata “3x3 Latvijā”, kuŗas 
atklāšanas svētki bija saieta laikā 
Pelčos.

Vairāk nekā 350 grāmatas “3x3 
Latvijā” lappusēs sakopotas šīs 
pasaules mēroga kustības visu 
paaudžu latviešiem 25 gadi. Te    
ir ne tikai statistika – kur kārtē-
jais saiets noticis un cik dalīb-
nieku bijuši, grāmata ir kā kul-
tūrvēsturiska liecība par cilvē - 
k iem, kas organizējuši, strādājuši 
3x3; tā bagātīgi illustrēta ar fo -
tografijām, emocijām un atmi - 
ņ ām. Grāmata sākas ar vēstīju - 
mu Latvijas simtgadei.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Jūlija nogalē Krievijas nešau bī-
gi autoritārais valsts vadītājs Pu  -
tins atlaida un/vai pārcēla cit os 
amatos vairākus vietvalžus un gu -
 bernātorus, kā arī atcēla no ama-
ta Krievijas vēstnieku Kijevā. 
Tū daļ gan ārzemju plašsaziņas 
līdzekļos, gan pašmāju sociālajos 
tīklos sākās runāšana par sprie-
dzi Kremlī, pat par drudzi, kas 
laupa mieru gan Putina “gal - 
m am”, gan pašam Vladimiram 
Vla  dimirovičam. 

KGB mantinieks ‒ Federālais 
drošības dienests (FSB) tīko no -
drošināt sev pilnīgu kontroli pār 
finanču tecējumu. FSB šefa Bort-
ņikova ļaudis izdarīja kratīšanu 
Krievijas Izmeklēšanas komite-
jas (Sļedstvennij komitet, SK) va -
dītāja Bistrikova Maskavas bi -
rojā. Vairāki SK darbinieki ap -
cietināti. 

Izlūkdienestu jautājumos vis  ai 
kompetentā aģentūra STRAT-
FOR norāda, ka SK darbī bas 
kontrole un uzraudzīšana varas 

Krievijā tauta tiek manipulēta, 
bet Kremlī bailes nezūd

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

virsotnei ir vitāli svarīga, jo šī 
komiteja ir tiesīga saukt pie atbil-
dības arī visietekmīgākās per -
sonas. STRATFOR uzzinājuši, ka 
iekšējie konflikti Kremlī likuši 
Putinam turēt slepenībā savu 
dar  ba braucienu kalendāru. Vēl 
vairāk: Putins pēdēja laikā cen šo-
 ties pēc iespējas retāk attālinā - 
ties no Maskavas.

Ārkārtīgi interesants šai ziņā ir 
Radio Liberty 28. jūlija raidī jums, 
kuŗa ietvaros Carnegie Foun da-
tion analītiķis Andrejs Koļesņi-
kovs atbildēja uz raidījuma mo -
deratores Jelenas Rikovcevas jau-
tājumiem. 

Andrejs Koļesņikovs liek sa -
prast, ka šoruden paredzētajām 
Krievijas Valsts domes (parla-
menta) vēlēšanām nav īpašas no -
zīmes un nav arī īpašas intereses 
par to “plašajā sabiedrībā”. Dau-
dzi sastingst vai nodreb 2018. ga -
da vēlēšanu gaidās, kad jāizšķi -
ras, vai pašreizējais prezidents 
Putins paliks savā autoritārajā 

amatā konstitūcijā paredzētajos 
nākamajos sešos gados. Patlaban 
notikusi vairāku amatpersonu 
nomaiņa vai rotācija, un tas no -
zīmē, ka aug to personu skaits, 
kam valsts vadītājs vairs neuzti-
cas. Vai pēc 2018. gada šī pastā-
vīgās neuzticības sistēma sagla-
bāsies, jautā Koļesņikovs. 

Pašreizējā savstarpējā kņada 
varas virsotnē ir ļoti slikta pazī-
me, norāda Koļesņikovs, jo tas 
liecina par šī režīma trūdēšanu 
un eroziju. Savstarpējais aizdo-
mī gums un neuzticība sasnie-
gusi tādu pakāpi, ka pat nav ie -
domājams, ka vairākas personas 
varētu savā starpā vienoties, lai 
šo sistēmu mainītu/nomainītu. 
Mums nav tādas figūras, kas va -
rētu nomainīt Putinu, spriež Ko -
ļesņikovs. Mēs varam balsot tikai 
par Putinu, tikai par viņu. Pie 
mums pat turku variants nav 
iespējams, lai armija saceltos.

Koļesņikovs atgādina, ka 2018. 
gadā Putins kļūs par prezidentu 

un saskaņā ar konstitūciju viņam 
2024. gadā būs jāaiziet. Un jau 
ta   gad tiek spriests: ja viņš 2024. 
gadā vairs nevar balotēties, tad 
mums būs jāpārkārtojas, jāiz-
lemj, “uz kuru personu likt”.

Putinam vajadzīgs “nākamais 
kaŗš”, lai saliedētu nāciju, norāda 
Koļesņikovs: tiklīdz beidzas kaut 
kāds iegansts konsolidācijai, Sīri-
jas kampaņas aktīvā faze iet uz 
beigām, beidzies kaŗš ar Turciju, 
mēs atkal draudzējamies ar Tur-
ciju, vajadzīgs nākamais kaŗš un 
tagad Tas Kungs mums sūtījis 
kaŗu ar Olimpisko komiteju, ar 
starptautiskajām dopinga struk-
tū rām, mēs atkal cīnāmies ar    
Rie tumiem, mums atkal jācieš 
pā  re s tības. Socioloģija rāda, ka 
cilvēki atkal spriež, ka tās esot 
intrigas pret Krieviju un nekāda 
dopinga nav bijis. Pat Putins at -
zīst, ka dopings bijis, bet tas ap -
ziņā tiek bloķēts.

Raidījuma moderatore Jeļena 
Rikovceva atgādina Koļesņiko  -

v am viņa piezīmi, ka nez kāpēc 
Putinam bija vajadzīga īpaša per-
sonīga Rosgvardija, ja jau aiz sar-
dzības ministrs Šoigu ir absolū - 
ti lojāls. Vai tas nenozīmē, vaicā 
Ri  kovceva, ka jau pastāv parano i-
ja, paranoidālas bailes, kādas  jau 
bijušas vēsturē, tagad jau sāk 
izpausties šādās neloģiskās lietās. 
Kam tas vajadzīgs, ja aizsardzī-
bas ministrs mums ir absolūti 
lojāls?

 Tātad ‒ paranoidālas bailes. 
Tomēr Koļesņikova loģika ir tā -
da: “Ja nav ko cerēt uz pārmai  - 
ņ ām, tad joprojām jādzīvo kā dzī-
vojam, bet nevērsties pret valsts 
varu, jo būs vēl sliktāk, un, galve-
nais, man, ja iziešu uz ielas, būs 
pavisam nelabi. Te nu jums ir 
režīma pasīvā atbalsta iemesls.”

Bet bailes nezūd. Krievijas valsts 
galvam vajadzīgs savs 400 000 
vīru personisks miesassargu kor-
puss...

Riodežaneiro 31. Vasaras olim-
piskās spēles rit pilnā sparā.  Tajās 
piedalās vairāk nekā 12 tūkstošu 
sportistu no 205 valstīm, plūs šo -
gad pirmo reizi arī atsevišķa ko -
manda, kuŗā piedalās dažādu tau-
tību bēgļi. Savukārt sportisti no 
Kuveitas piedalās zem spēļu ko -
pējā  karoga, jo viņu valsts Olim-
piskā komiteja ir izraidīta no 
starptautiskās Olimpisko spēļu 
saimes strīdā par to, kā valsts ie -
tekmē sporta organizācijas. 

Kopumā šogad spēlēs sadalīs 
306 medaļu komplektus 28 spor-
ta veidos. Latvijas 33 sportisti pie-
 dalās brīvā cīņā, džudo, smaiļo-
šanā, tenisā, plūdmales volejbolā, 
svarcelšanā, burāšanā, peldēšanā, 
stenda šaušanā, kā arī riteņ brauk-
šanā, gan grupas braucienā, gan 
arī un īpaši BMX riteņbraukša -
nā. Tieši šī  disciplīna ir tā, kuŗa 
var piesaistīt visvairāk uzmanī-
bas, jo patlaban pasaulē ir tikai 
viens cilvēks, kuŗš jebkad vēsturē 
ir ieguvis zelta medaļu BMX dis-
ciplīnā, un tas ir mūsu pašu Mā -
ris Štrombergs. Pirmoreiz viņš 
trium fēja pirms astoņiem gadiem 
Pekinā, pirms četriem gadiem 
viņš veiksmi atkārtoja Londonā. 
Tajā brīdī es vadīju raidījumu Lat-
vijas Radio, šķiet, mēs runājām 
par Limbažiem, taču studijā bija 
mazs televizors, kuŗā rādīja finā-
lu. Tam sākoties, klausītāji dzir-
dēja cilvēku stāstām par Limba - 
ž iem, bet arī dzirdēja pārējos cil-
vēkus studijā elsojam arvien 
straujāk un tad kliedzot “Jā!!!” 
Pēcāk klausītājiem teicu ‒ ceru,  
ka neviens nebrauca automašī - 
nā un neietriecās kokā. 19. au -
gus tā būs BMX sacensību fināls, 

Par Olimpiskajām spēlēm
turēsim visi īkšķus par to, lai 
Mārim izdodas savu triumfu at -
kārtot vēlreiz. Uz medaļām var 
cerēt plūdmales volejbolisti Alek-
sandrs Samoilovs un Jānis Šmē-
diņš, viņiem ir labi panākumi 
Pa  saules kausa izcīņas posmos. 
Bronzas godalga jau ir Jānim 
Šmē diņam, ko viņš ieguva pirms 
četriem gadiem Londonā, spē - 
lēj ot kopā ar Mārtiņu Pļaviņu. 
Šķēpmetējs Zigismunds Sirmais 
šogad uzvarēja Eiropas meistar-
sacīkstēs ar personīgu rekordu, 
turklāt šķēpu raidot tālumā, kas 
par diviem metriem pārsniedz 
rezultātu, kāds Londonā bija va  ja-
dzīgs, lai iegūtu zelta medaļu. Ce -
rības arī ir šķēpmetējai Madarai 
Palameikai, kuŗa pirms četriem 
gadiem izcīnīja astoto vietu. Cīks-
tone Ana stasija Grigorjeva Lon-
donā palika devītajā vietā, bet pēc 
tam viņa uzvarēja 16 reizes pēc 
kārtas dažādās starptautiskās 
sacensī -bās, kļūstot arī par Eiropas 
čem pioni. Vēl ir svarcēlājs Artūrs 
Plēsnieks, kuŗš šogad savā svara 
katēgorijā uzvarēja Eiropas meis-
tarsacīkstēs, pērn pasaules meis-
tar  sacīkstēs viņam bija bronza. 
Vienvārdsakot, ir labas izredzes,   
ka viens vai vairāki no mūsu spor-
tistiem no Brazīlijas pārvedīs mā -
jās kādu medaļu. Turēsim īkšķus!

Vēl,  par Olimpiskajām spēlēm 
domājot,  varam atzīmēt faktu,  
ka šīs ir pirmās spēles kopš tālā 
1980. gada, kuŗās nepiedalās šā - 
  v ējs Afanasijs Kuzmins. Viņš PSRS 
komandas sastāvā un arī neatka-
rīgās valsts komandā kopumā 
piedalījies deviņās Olimpiskajās 
spēlēs. Ar līdzīgu panākumu var 
lepoties arī burātājs no Austrijas, 

jātnieks no Kanadas piedalījies  
10 Olimpiadās. A. Kuzmins ir pen-
sionēts policists, 1998. gadā Seulā 
viņš PSRS komandas sastāvā 
ieguva zelta, bet pēc četriem ga -
diem Barselonā – sudraba meda-
ļu. Šogad 69 gadus vecais šāvējs 
neizpildīja olimpisko normatīvu. 

Latvijas vēsture Olimpiskajās 
spēlēs sākās tad, kad mūsu valsts 
vēl bija Krievijas imperijas sastāv-
daļa, 1912. gada spēlēs Stokhol -
mā Haralds Blaus izcīnīja bron -
zas medaļu māla baložu šaušanā. 
Pir mās spēles pēc Latvijas neatka-
rības bija ziemas spēles Šamonī 
Francijā 1924. gadā. 1920. gada 
vasaras spēlēs Latvija vēl nepieda-
lījās, lai gan Igaunija uz Antver -
peni nosūtīja 14 sportistus. Minē-
tajās ziemas spēlēs piedalījās divi 
sportisti no Latvijas ‒ distanču 
slē potājs Roberts Plūme, kuŗam 
Olimpiadā atklāšanas ceremo ni - 
jā bija uzticēts nest valsts ka  rogu, 
un ātrslidotājs Alberts Rumba. 
Viņš  500 metru slidojumā ieguva 
septīto vietu.

Pirmskaŗa laikā Latvijas spor-
tisti ieguva trīs medaļas, tostarp 
leģendārais Jānis Daliņš sudraba 
medaļu 50 km soļošanā 1932. ga -
da Losandželosas Olimpiskajās 
spēlēs, Adalberts Bubenko ‒ bron -
z as medaļu tajā pašā disciplīnā 
1936. gadā  Berlīnē, kā arī Edvīns 
Bietags ‒ sudrabu grieķu-romiešu 
cīņā.

Padomju laikā, protams, neat-
karīgas Latvijas komandas nebija, 
taču sportisti no Latvijas ieguva 
visai lielu skaitu medaļu indivi  -
du ālajos un komandu sporta   
veidos. No Vasaras olimpiskajām 
spē lēm viņi pārveda 18 zelta,       

26 sudraba un 10 bronzas me -
daļas, savukārt Ziemas spēlēs 
izdevās iegūt  trīs zelta, vienu sud-
raba un četras bronzas medaļas. 
Tā laika cilvēks ‒ leģenda ir, pie-
mēram, šķēpmetējs Jānis Lūsis, 
kuŗš 1968. gada Olimpiadā Me -
hi ko ieguva zelta medaļu un sa -
sniedza Olimpisko spēļu rekor -
du. Pirms četriem gadiem Tokijā 
J. Lūsis ieguva bronzas, bet četrus 
gadus vēlāk Minchenē – sudraba 
medaļu. Pilns komplekts. 

Kopš valsts neatkarības atjau-
nošanas Latvijas sportisti ir ie - 
gu vuši  trīs zelta medaļas, pirmais 
bija mākslas vingrotājs Igors 
Vich rovs 2000. gadā Sidnejā, pēc 
tam, kā jau minēju, divreiz tas ir 
izdevies Mārim Štrombergam. 
Bijušas deviņas sudraba un pie -
cas bronzas medaļas. Ziemas spē-
lēs iegūt augstākā kaluma meda -
ļu pagaidām  nav izdevies nevie -
nam, četrreiz bijis sudrabs, trīsreiz 
bronza. Viena no  sudraba meda-
ļ ām pieder brāļiem Jurim un An  d-
 rim Šiciem, viņi to ieguva 2010. 
gada spēlēs Kanadā kamaniņu 
divnieku sportā. Pēcāk viņi bija 
ieradušies pie manis radio stu -
dijā, un šī bija pirmā reize, kad 
turēju rokā  olimpisko medaļu. 

Rio spēlē atklāšanas ceremonijā 
valsts karogu nesa Māris Štrom-
bergs. Šis gods savulaik bijis vo -
lejbolistam Mārtiņam Pļaviņam, 
šķēpmetējam Vadimam Vasiļev-
skim (divreiz), kā arī tagadējam 
Latvijas aizsardzības ministram 
Raimondam Bergmanim, kuŗš 
karogu nesa 1992. gada spēlēs. 
Pirms kļūt par ministru, R. Berg-
manis bija svarcēlājs, viņš pieda-
lījās trīs Olimpiskajās spēlēs, bet 

10 reizes viņš bijis Latvijas čem-
pions savā svara katēgorijā, 21 
rei zi labojis Latvijas rekordu.         
R. Bergmanis arī  piedalījies spē-
kavīru sacensībās, un katru gadu 
viņš dodas uz Rīgas zoodārzu, 
kad tiek svērti milzīgie Galapagu 
bruņurupuči, lai tos uzceltu uz 
svariem.

Pēc Olimpiskajām spēlēm no -
tiks arī Paraolimpiskās spēles, un 
arī tajās mūsējiem  ir  izredzes ie -
gūt medaļas. Aigaram Apinim šīs 
būs piektās spēles, patlaban viņa 
kontā ir trīs zelta, divas sudraba 
un divas bronzas medaļas no ie -
priekšējām Spēlēm ‒ diska meša-
nā un lodes grūšanā. Nevienam 
citam sportistam no Latvijas nav 
tik daudz medaļu. Šai ziņā abso-
lūtā rekordiste ir  amerikāņu pel-
dētāja, neredzīgā Triša Zorna, 
kuŗa septiņās Spēlēs ir ieguvusi  
55 medaļas. Aigars Apinis bijis 
ratiņkrēslā kopš 1992. gada, kad 
viņš nirstot guva smagu kakla 
skriemeļu traumu.

Protams, šogad Olimpisko spē-
ļu kontekstā bijušas arī negāci - 
jas, tostarp Krievijas sportistu  
dopinga skandals, arī Brazīlijas 
nedrošā polītiskā situācija. Tomēr 
reizi četros gados sportisti var 
sanākt kopā un būt solidāri... 
1936. gadā Olimpiadā Berlīnē 
tumšādainais Džese Ouenss uz -
va rēja tāllēkšanā, “āriešu rases” 
atbalstītāju Hitleru tas tā nokai-
tināja, ka viņš pameta stadionu. 
Taču otrās vietas ieguvējs vācietis 
Lucs Longs Ouensu paņēma pie 
rokas, un tā, rokās sadevušies, vi -
ņi apstaigāja visu stadionu. 
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Interesenti ASV grāmatu var iegādāties – 
Rasma Adams, 114 4th Ave NW,

Largo, FL33770, USA
Cena USD 25,-

Pasaules latviešu ģimeņu     
3x3 saieta laikā 27. jūlijā Kuldī-
gas novada Pelčos tika atklāta 
Dai gas Bitinieces un Rasmas 
Zvejnieces sarakstītā un Gun-
degas Kalendras maketētā grā-
mata par 3x3 Latvijā – kustībai 
apritējuši 25 gadi, kopš tā no 
ASV ienākusi Latvijā. Grāmata 
veltīta Arnolda Ruperta pie -
mi ņai.

Uz šo svinīgo mirkli kopā ar 
dzīvesbiedru Imantu Freibergu 
bija ieradusies arī eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, kas pati ir 
vadījusi ievirzes vairākās Latvi -
jas 3x3 nometnēs. Viņa savā ap -
sveikuma runā uzsvēra 3x3 lo -
mu tau tas izglītošanā un izteica 
apbrīnu visiem, kas darījuši un 
turpina darīt šo darbu.

Grāmatā jau bija paguvusi ie -
skatīties kultūras ministre Dace 
Melbārde, kuŗa kopā ar meitu 
Dārtu Pelču saietā visu nedēļu 
bija kā dalībniece. Viņa atzina, 
ka 3x3 ir plašs brīvprātīgo darbs 
un solīja savu atbalstu šai kus-
tībai.

Grāmatas atvēršanas svinīgajā 
sarīkojumā Pelču pils parkā bija 
ieradušies arī Juris Ruņģis un 
Anita Andersone no Austrālijas, 
Latviešu fonda pārstāvis Valdis 
Bērziņš, pirmās 3x3 Latvijā va -
dī tājs Jānis Gulbis, daudzi Lat vi-
jas nometņu/saietu vadītāji, kuŗi 
grāmatas saņēma dāvanā. Sarī-
ko jumu  apmeklēja arī Kuldīgas 
novada domes priekšsēde Inga 
Bērziņa, kuŗa izteica lielu paldies 
Pelču 3x3 vadītājai Daigai Biti-
niecei gan par grāmatu, gan par 
3x3 saieta organizēšanu Kuldī -
gas novadā. Saietu Daiga vadīja 
kopā ar dzīvesbiedru Aldi un 
trim meitām. Okupācijas mūzeja 
pārstāvis Valters Nollendorfs 
solīja, ka grāmatu varēs iegādā-
ties mūzejā. 

Grāmatai ir 312 lappuses, tā     
ir iesieta biezos vākos, krāsaina, 
ar daudz fotografijām, doku-
men tālu informāciju un rak - 
s tiem par cilvēkiem, kas 3x3 ša -
jos 25 gados strādājuši, un par 
tām vietām, kur 3x3 noticis. 

Grāmatu bija iespējams izdot, 
pateicoties ziedotājiem. Vispirms 
jau naudai, kas tika saziedota, at -
vadoties no 3x3 kustības izveido-
tājas Līgas Rupertes dzīvesbied -
ra Arnolda. Tās izdošanu atbal  -
s tī  juši arī PBLA Kultūras fonds, 
Latviešu fonds, daudzi indivi-
duā lie ziedotāji un biedrība Trīs 
reiz trīs Latvijā. 

Grāmatas atvēršana bija nozī-
mīgs notikums Pelču 3x3 laikā, 
un skaists izvērtās arī ceļa dau -
dzi nājums, kas Ineses Krūmiņas 
vadībā notika Pelču pils priekšā 
un ko kuplināja Suitu vīri un 
Suitu dūdenieki. Neparasti dau-
dzi nometnieki un viesi bija ģēr-
bušies tautastērpos, citi baltās 
svētku drānās.

Saiets pulcēja 444 dalībniekus 
no 16 valstīm (ieskaitot Latviju), 
kam katru dienu piepulcējās vie-
tējie iedzīvotāji no apkārtējiem 
pagastiem un Kuldīgas. Kopā 
ne  dēļas laikā Pelču 3x3 ievirzes 
un vakara kultūras program - 
mas apmeklēja 523 cilvēki. 46,6% 
saietā piedalījās pirmo reizi. 

Lai labāk iepazītu novadu, sa -
ieta dalībnieki ar Kuldīgas no -
vada pašvaldības atbalstu devās 
ekskursijās. Katru dienu tika ap -

Iznākusi grāmata par 3x3 Latvijā

meklēta Kuldīga, bet otrdien,   
26. jūlijā, visi dalībnieki septiņos 
maršrutos devās lielajā ekskur-
sijā pie novada uzņēmējiem, 
amatniekiem, mājražotājiem, uz 
muižām, baznīcām un citām 
kultūrvēsturiskām vietām.

Katru dienu Pelčos uz tikšanos 
tika aicinātas Latvijā un novadā 
zināmas personības, tai skaitā, 
arī uzņēmēja Baiba Mikāla, kuŗa 
pastāstīja par sievietes lomu biz-
nesā, zinātnieks Ivars Kalviņš    

un citi. Ievirzes vadīja politologs 
Ivars Ījabs, psihoterapeite Līga 
Ruperte, choreografe Lilija Li -
pora, režisori Uldis Siliņš un Inta 
Ūbele, vīndaris Varis Sants, kera-
miķes Danute Sīle un Agnese 
Fo  gele, folkloriste Ina Celitāne, 
smilšu terapijas speciāliste Diāna 
Timofejeva, žurnālisti Ansis Bo -
gustovs, Dīvs Reiznieks un dau-
dzi citi atzīti meistari. Dančus 
spēlēja Ilga Reizniece, Edgars 
Lipors, Ēriks Zeps un citi.

3x3 ir lieliska iespēja būt kopā 
visai ģimenei, tajā visiem ir ko 
darīt atbilstoši katra vecumam, 
interesēm, prasmēm, gaumei. 
Saietā galvas ievirzēs varēja dis-
kutēt par polītiku, vēsturi, psī-
cho loģiju, meklēt savus spēka 
avotus, roku ievirzēs ‒ darināt 
rotas, keramikas, koka izstrā dā-
jumus, aust, zīmēt, gleznot, ap -
gūt Kurzemes ēdienus utt., kus-
tību ievirzēs – spēlēt teātri, dzie  -
d āt korī, dancot latviskos dančus, 
sportot, doties pēc piedzīvo - 
jum iem mežā. Varēja darināt 
savu etnografisko tautastērpu, 

pašūt lina kreklu, noaust celaini, 
bija smilšu terapijas nodarbības, 
šachs, ievirze, kā iekārtot savu 
mājokli, lai tas būtu gan mūs-
dienīgs, gan latvisks.

Katru dienu iznāca avīze Ceļ-
mallapa redaktores Lolitas Lū - 
s es vadībā, un ik rītu iepriekšējās 
dienas veikumu varēja redzēt vi -
deofilmā, ko veidoja Monta un 
Armands Jakoveli. Skaņu ierak -
s tu studijā darbojās un mūzikas 
disku izdeva Ingus Krūmiņš, 
Dai  nis Kažoks un Andris Davi-
dons.

Jaunums bija Kārļa Taukača 
izveidotā mobilā aplikācija vied-
tālruņiem, kuŗā varēja redzēt 
visu pamata informāciju un arī 
aktuālāko informāciju par Pelču 
3x3, kas visu laiku tika papil di-
nāta.

Vairāk var izlasīt saieta avīzes  
7 numuros www.3x3.lv vai Face-
book/Pelči 3x3.

DAIGA BITINIECE

Vaira Vīķe-Freiberga, Inese Krūmiņa, Anete Bitiniece // Foto: 
Andris Tomašūns

Apgādā VESTA-LK sērijā „Laika grāmata” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
nācis klajā Valda Grēviņa dzejas kopojums  „Veca cilvēka dziesmas. Pēdējā dzeju 
grāmata”. Grāmatas 360 lappusēs vienkopus publicēts dzejnieka lirikas devums 

gandrīz 60 gadu garumā – sākot no pirmajiem dzejas mēģinājumiem, kas datēti
ar 1909. gadu, līdz rindām, kas rakstītas dzīves pēdējās dienās 1968. gadā. 

Valdis Grēviņš (1895. – 1968.) līdztekus dzejai tulkoja, dramatizēja darbus 
teātriem, rakstīja publicistiskus rakstus, recenzijas, feļetonus un pagājušā gad-

simta 20. – 30. gados bija pazīstams arī ar pseidonīmu Dr. Orientācijs.
Liriskajā dzejā V. Grēviņš smalkā, izstrādātā formā ietvēris pasaules un

cilvēka sāpes, sapņu un reālitātes pretmetu, alkas pēc harmonijas un smeldzi par 
nespēju to aizsniegt. Tiem, kam līdz šim Valda Grēviņa vārds saistījies 

galvenokārt ar „Gestas Berlinga” Kavalieru dziesmas vai „Dzelzsgriezēja” tek-
stiem, ir iespēja tuvāk un dziļāk iepazīt dzejnieka lirisko mantojumu. 

Grāmatas sastādītāja un ievada autore ir dzejnieka mazmeita Marta Dziļuma.

Interesenti ASV grāmatu var iegādāties –

Vērtīgas grāmatas par 
vēsturi un šodienu
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Uldis Tazāns (no kr.) ar slaveno ASV peldētāju Raienu Lohti, 
kas savas pasaules meistarsacīkstēs izcīnītās medaļas dāvināja 
līdz jutējiem

Atvainojiet, vai misters Tarzāns?
Ar Misuri universitātes studentu un peldētāju Uldi Tazānu 

Rio Olimpiadas noskaņās sarunājas Andris Kļaviņš                             

Vairāki olimpisko spēļu uz  va-
 rētāji vēlāk plūkuši laurus arī 
kinomākslā. Vispopulārākais ir 
amerikāņu peldētājs Džonijs 
Veismillers, kas tēlojis Tarzānu 
tāda paša nosaukuma Holi  - 
vu das filmā. Atceros, ka pēc 
ka  ŗa, kad Ventspils kinoteātrī 
de mon strēja šīs trofejfilmas vai-
rākas serijas, norobežojošās 
bar jēras pie biļešu kases lo  dzi  -
ņ iem tika salauztas kā skaliņi. 
Klīda valodas, ka Tarzāna loma 
savulaik tika piedāvāta arī lat-
viešu desmitcīņniekam, Losan-
dželosas Olimpisko spēļu dalīb-
niekam Jānim Dimzam.

ASV un Austrālijā ir gan iz  cili 
peldēšanas treneŗi, gan ne  ie ro-
bežotas iespējas treniņiem. Ne -
pieciešams talants un raksturs. 
To jau pierāda Olimpisko čem-
pionu Ilzes un Jāņa Kon rādu 
sasniegumi pag. gs. 60. ga  dos 
Austrālijā. Slavenā treneŗa Do -
na Talbota vadībā Ilze un Jānis 
savulaik laboja vairāk ne  kā 
divdesmit pasaules rekordus.

Latviju Rio Olimpiskajās spē-
lēs pārstāvēs peldētājs Uvis Kal-
niņš, kuŗš šogad pabeidza mā -
cības un treniņus Misuri pa -
valsts universitātē. Kopā ar viņu 
vienā komandā trenējās vēl 
viens latvietis – Uldis Ta  zāns. 
Ta  lantīgais un centīgais 21 ga -
du jaunais puisis vēl šoreiz uz 
olimpiadu netika, bet, kas zina... 
Uzvārdā pietrūkst tikai viena 
burta.  Amerika, peldē šana...

Vai, iepazīstoties ar tevi,  
bieži pārjautā: “Tiešām ‒ Tar-
zāns?”

Gadās.
Tu uzaugi starp ļaudīm, kuŗi 

savulaik bija pazīstami spor-
tisti un mērķtiecīgi cilvēki. 
Gan rados, gan jūsu dzimtai 
tuvākajos draugos bija pa  saul-
slavenais baletdejotājs Māris 
Liepa, Latvijas rekor dists pel-
dēšanā  Juris Rode, basketbo-
lists Inārs Bīskaps. Laikam jau 
lielu lomu tava rakstura vei do-
šanā spēlēja vecmāmiņa Lat-
vijas rokasbumbas izlases 
vārt sardze Irēna Bīskapa. Kā -
pēc tomēr peldēšana?

 Gribēju būt hokejists. Bet tas 
mūsu ģimenei bija pārāk dārgs 
sporta veids. Skolā jau no pir-
mās klases peldēšanā  biju ne -
daudz labāks par citiem zē - 
n iem. Un tā arī pie ūdeņiem 
paliku. Mana speciālitāte ir 
brass. Mana rakstura veido-
šanā liela nozīme ir mammai, 
vecmāmiņai un trenerim. Arī 
tām tikšanās reizēm Jūrmalas 
vasarnīcā un sarunām par dzīvi, 
kas virmoja, kad ieradās Māris.

Kas ir tavs pirmais treneris? 
Kas trenē Misuri komandā?

 Mans pirmais treneris ir 
Vitalijs Solovjovs. Viņš jopro-
jām ir mans treneris. ASV tre -
neris ir Deivs Kolinss, viņš būs 
arī Uvja Kalniņa treneris Rio 
Olimpiskajās spēlēs. Vēl ir divi 
treneŗa asistenti un sporta 
ārsts.

Latvijas Peldēšanas federā-
cijas prezidents Kaspars Pone 
saka, ka profesionālam pel dē-
tājam dienā jāpeld sešas stun-

das, bet Latvijā labākajā gadī-
jumā tās ir trīs stundas, jo 
trūkst līdzekļu. Vai  tas arī bija 
iemesls, kāpēc devies uz 
Ameriku?

Ja palieku Latvijā un gribu 
sasniegt augstus rezultātus, tad 
man jādzīvo “uz vecāku kakla”. 
Studēt un strādāt? Kad tre nē - 
š os? ASV ir sakārtotas šīs lietas. 
Mācies un trenējies. Ja tu labi 
dari šīs lietas, tavā kontā pār-
skaita stipendiju, kas no  droši -
na visas jauna cilvēka prasī -  
bas. Pirmajā gadā jādzīvo kop-
mītnē, turpmākajos gados mēs 
varam īrēt dzīvokli, kuŗā katrs 
dzīvojam atsevišķā istabā. Ja 
Rīgā trenējamies ciklā 3-1, t.i., 
trīs treniņu dienas, viena brīv-
diena, tad Misuri – 6-1. Pirmais 
treniņš ir pussešos no rīta svaru 
zālē, tad ir rīta un vakara pel-
dēšanas treniņi. Katru dienu 
caurmērā peldam četras stun-
das. 

Tad gan gaidi brīvdienu kā 
Ziemsvētkus!

Jā, brīvdiena (nopūšas). Tad 
visu svētdienu es mācos. Ja 
atzīmes nav A un B līmenī, tad 
kontā ieripo mazāk dolaru. Arī 
mācību sistēma ir pakārtota 
treniņiem, ļoti elastīga. Skatos 
lielā mācību plānā un izvēlos, 
kuŗā auditorijā un kad ir man 
vajadzīgais priekšmets. Dažreiz 
sēžu lekcijā, kuŗā ir simtiem 
klausītāju, dažreiz – labi, ja 
desmit.

Kā atjaunojat spēkus, tre-
nējoties tādā režīmā?

Guļam ledus vannās, strādā 
masieŗi. Speciālos sporta dzē  - 
r ienus dod ārsts. Par mildro nā -
tu sāka runāt tikai tagad, kad 
sākās tie dopinga skandali. 

Amerikāņi var izvirzīt augstas 
prasības, jo komanda ir liela, – 
ja kāds neiztur, nav liela bēda. 
Kas izturēs – būs zvaigzne! Un 
tad tu sāc domāt, kā atjaunoties, 
ko ēst, kaut mazliet pagulēt die-
nas vidū starp tre niņiem. Lat -
vijā treniņu režīms ir stipri sau-
dzējošāks, maigi izsakoties. Vēl 
ir atšķirība arī sacensību rīko-
šanā. Esmu pie dalījies pasaules 
un Eiropas meistarsacīkstēs, bet 
to, ko pārdzīvoju ASV Univer-
sia das sacensībās, atcerēšos visu 
mū žu. ASV peldēšana ir kā ko -
mandu sporta veids. Mēs uzva-
rē jām! Kā puiši atbalsta katru 
peldējuma dalībnieku, kāda gai-
sotne un emocijas valda ba  sei-
nā, grūti izstāstīt! Mēs esam kā 
labākie draugi, kā kaŗavīri, kas 
izgājuši cauri smagām kaujām, 
kuŗās var izdzīvot, tikai atbal-
stot citam citu. Es citu salī dzi-
nājumu nevaru atrast.

Vari dziedāt, ka gadi skrien 
kā prēriju zirgi, jo nupat pēc 
pirmā vasaras atvaļinājuma 
Latvijā tu lidosi pāri okeanam 
uz trešo kursu Misuri uni ver-
sitātē. Vai kaut ko, izņemot 
baseinus, Amerikā esi re  dzē-
jis?

Pagājušajā vasarā ar drau - 
 g iem izmetām loku pa pa  val-
stīm līdz Oregonai, tad uz Kali-
for niju, Sanfrancisko, Las vega-
su, Hūvera dambi. Dzī vojām teltīs.

Vai ar latviešiem esi ticies?
Manā universitātē ir viena 

latviešu izcelsmes profesore. 
Esmu ciemojies vienā latviešu 
ģimenē, esmu pat piepalīdzējis 
kādos mājas darbos. Nekur 
daudz jau netiekam, jo esam 
ļoti aizņemti.

***

P. S. Latvijā trūkst peldbasei-
nu. Noslīkušo ziņā esam pir-
majā vietā Eiropā, bet Kas pars 
Pone stāsta, ka Izglītības un 
zinātnes ministrijā beidzot ir 
izstrādāta peldēšanas program-
ma skolām. Lai bērni varētu 
peldēt, atlicis tāds “sīkums” – 
piešķirt budžeta naudu. Savu-
kārt, piemēram, florbola pro-
grammai, kas ne būt nav latvie -
šu nacionālais sporta veids, jau 
nauda pasen kā at  rasta. IZM 
aizbildinās, ka trūkst baseinu  
un peldēšanas skolo tāju, lai pro -
g rammu reālizētu. Savukārt ba -
gātās pašvaldībās, piemēram, 
Pierīgas Mārupē, kur jau uzcel-
tas trīs lielas sporta halles, par 
nopietna baseina celtniecību 
tālāk par runām nav tikuši, jo 
sporta dzīvi vada nespeciālisti. 
Atliek cerēt, ka Latvijā pienāks 
laiki, kad par peldēšanas, kā 
vienas no tautai visveselīgākās 
nodarbes, no  zīmi lems gudrā-
kas galvas, un tad atziņas nebūs 
jāmeklē aiz okeana, bet savās 
mājās izaugs arī olimpiskie 
čempioni.Iespējams, ka kādi olimpieši to 

lietojuši, pie mums universitātē 
tas nebija dzirdēts.

Mani kā treneri moka jau-
tājums, kāpēc viens, pat talan-
tīgs, sportists, sastopo ties ar 
treniņu grūtībām, saka ‒ man 
tas nav vajadzīgs, bet cits iet 
un cīnās. Zinātnieki atklājuši, 
ka daļai cilvēku smadzenēs 
veidojas vielas, kas stimulē 
tādus kā laimes hormonus ‒ 
endorfīnus, kad viņi ir smagi 
trenējušies. Kas tevi dzen uz 
priekšu?

Man ļoti patīk peldēt. Nereti 
esi, liekas, izsmēlis visus spēkus, 
pārmēru noguris, bet tu jūties 
labi. Man ir arī interese, cik  
tālu es varēšu sevi “izspiest”, kā -
dus vēl rezultātus uzlabot? Ja ne -
izdodas tas, ko esmu iece rē jis, 
es sevi mierinu, ka izda rī ju vi -
su, uz ko pašlaik esmu spējīgs. 
Ir jau gandarījums, ka laboju 
Latvijas rekordu, ka va  rē ju pie-
dalīties Grand Prix sa  cen  sībās 
Arizonā, kur star tēja arī astoņ-
padsmitkārtējais olim piskais 
čempions Maikls Felpss, Raiens 
Lohte. Varbūt arī izdosies sa -
sniegt kaut ko vairāk, varbūt 
vēlreiz tikt uz Eiropas meistar-
sacīkstēm, Olim   piskajām spēl ēm.

Kādas ir kardinālās atšķi-
rības amerikāņu treniņu sis-
tēmā no pašmāju?

Misuri universitātē ir piec-
desmit peldētāju komanda. Pui-
ši no visas pasaules. Treniņu 
metodikā lielas atšķirības nav, 
arī Latvijā ir zinoši treneŗi. At -
šķirība ir pielietojumā. Ar kādu 
intensitāti, apjomu au  dzēkņi 
strādā. Katru dienu ir nenor-
māli grūti treniņi, pēc tiem ir 
grūti funkcionēt, pat paiet. 

UZZIŅAI
Uldis Tazāns mācījies Rīgas Jāņa Poruka 
vidusskolā, ko absolvējis 2013. gadā. Pirmie 
panākumi gūti, startējot Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas Rīdzene sastāvā. 2011. gadā Lat-
vijas sprinta meistarsacīkstēs izcīnīta pir mā 
vieta 50 m brasā (rezultāts 28,95) un 100 m 
brasā (1:03,73). 2012. gadā Tazāns piedalījās 
pasaules meistarsacīkstēs Stambulā (25 m 
baseinā); 50 m brasa peldējumā  viņš ierin-
dojās 41. vietā (28,23), bet 100 m distancē sa -
sniedza Latvijas rekordu – 1:00,68 (arī 41. v.).

2013. gadā Starptautiskās sacensībās Berlīnē 
50 m brasā priekšsacīkstēs Tazāns sasniedza 
rezultātu 28,94, kļūstot par pirmo Latvijas 
peldētāju, kas šo distanci veicis ātrāk par 29 
sekundēm. Finālā viņa rezultāts 29,15 un 
piektā vieta. 100 m brasā tika izcīnīta otrā 
vieta (1:03,25) un labots A. Miskarova vairāk 
nekā 30 gadus vecais 1981. gadā sasniegtais 
rekords (1:03,60).  

2014. gadā Bufalo ASV studentu meistar-
sacīkstēs brasā 100 jardu distancē izcīnīta 
ceturtā vieta (54,65) un 200 m brasā B finālā 
pirmā vieta – 2:00,24.
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“Šie svētki bija grandiozi. Tā 
bija aktīva, bet sirsnīga nedēļas 
nogale, kurā cēsnieki dāvāja svēt-
kus savai pilsētai. Optimistis kā-
kajās prognozēs pieļāvām, ka  
būs 50 000 apmeklētāju, taču šis 
gads pārspēja jebkādas cerības. 
Cilvēki dalās ar saviem pozitīva-
jiem iespaidiem sociālajos tīklos, 
sarunās, un ir skaidrs, ka “Cēsis 
810” izdevās godam,” stāsta Cēsu 
novada domes priekšsēdis Jānis 
Rozenbergs.

“Cēsis 810” laikā tika atklāta 
jauna spēle par Cēsīm “Apceļo 
Cēsis!”, Matiass Jansons pilsētai 
veltīja tās bronzas atlējumu, kas 
veidots no viduslaiku plāniem, 
divu dienu garumā notika lielā-
kais bezmaksas rokmūzikas fes-
tivāls Latvijā “Fono Cēsis”, ar 
Cē  sīm saistīti mākslinieki uzstā-
jās lielkoncertā “Cēsis skan”, no -
tika rekordliels 350 dalībnieku 
svētku tirdziņš. Pils parkā iemā-
joja Gundegas Skudriņas, SIA 
“Skudras Metropole” un Latvijas 
labāko pavāru veidotās gastro-
nomiskās performances “Garšu 
dārzs”. Maija parkā risinājās sa -
rīkojumi bērniem “Dullais des-
mit nieks”. Pils dārzu pieskan di-
nāja etno-eko festivāls “Sviests” 
un Latvijas Hanzas pilsētu pre-
zentācijas. Raunas ielā notika ie -
lu florbola turnīrs “Cēsis Open”, 
bet Rīgas ielā – Cēsu modes ska-
te. Tāpat Pils parkā bija vēroja -
ma pārbūvēto motociklu skate 
“Custom Bike Show”, kā arī VI 
Ritma svētki ar Latvijā lielāko 
bungu apli. Rožu laukumā un 
Pils estrādē notika divas balles ar 
populārākajiem Cēsu mūzi - 
ķ iem un grupām, kā arī grupām 
no ārzemēm, pūtēju orķestriem 
un mūziķiem no citām Latvijas 
pilsētām. Bet svētku kulminā cija 
sākās sestdienas vakarā Rožu 
laukumā, kur notika pulcēšanās 
svinīgajam svētku lukturu gā -
jienam, kas beidzās Pils parkā, 
kur kopā ar AS “Cēsu alus” tika 
apbalvota “Gada cēsniece” He -
lēna Sermole, un sākās svinīgā 
“Cēsis 810” uguņošana, kas teju 
astoņu minūšu garumā izstāstīja 
Cēsu vēsturi Riharda Zaļupes 
īpaši Cēsīm sakomponēta skaņ-
darba pavadījumā.

“CĒSIS 810” PULCĒ VAIRĀK NEKĀ 60 000 CILVĒKU

“Cēsis 810” sporta svētkos da -
žādas aktīvitātes rīkoja Cēsu 
sporta klubi. Valmieras ielā no -
tika suņu sporta sacensības. Vie-
nības laukumā noritēja Cēsu 
čem pionāts brīvajā cīņā un 
“Ghetto Games” turnīri florbolā 
un basketbolā, kā arī “Latvijas 
spēcīgākās pilsētas” Cēsu posms. 
Tāpat Pirtsupītes gravā risinā - 
jās motokrosa sacensības “Zelta 
mopēds”. Bet “Virši-A” distancē 
Vienības laukumā devās vasaras 
slēpojiens “Ziedošās slēpes”.

Pateicoties cēsnieku un Cēsu 
draugu atsaucībai, pilsēta savos 
desmitgades lielākajos svētkos – 
“Cēsis 810” – rotājās ar 2155 paš-
darinātiem karodziņiem. Sašūti 
košās virtenēs, tie izkārti Rīgas 
ielā, Rožu laukumā, Maija parkā 
un citviet.

Karodziņu šūšanā ļoti aktīvi 
iesaistījās skolēni, izglītības ie  stā-

žu darbinieki, īpaši bērnudārzi, 
dažādu uzņēmumu darbinieki, 
seniori un Cēsu biedrības. Karo-
dziņus šūdinātāji sūtīja pat pa 
pastu, piemēram, no Vācijas un 
Zviedrijas. Arī Latvijas Valsts pre -
zidents Raimonds Vējonis vel tīja 
apsveikumu Cēsīm Pilsētas 810 
gadu jubilejā, parakstot īpašu 
svētku karodziņu. Apsveikumā 
prezidents raksta: “Caurvijot 810 
gadu bagāto pilsētas vēsturi un 
tās dinamisko attīstību, novēlu 
spodrināt pilsētas vārdu arī 
turpmāk!”, beidzot veltījumu ar 
savu parakstu.

“Svētki ir tilts, kas savieno 
bijušos cēsniekus ar dzimto vie-
tu, uztur piederības sajūtu un, 
iespējams, rada vēlmi atgriezties 
vai arī kādam viesim – kļūt par 
cēsnieku”, teic Cēsu mērs Jānis 
Rozenbergs.
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Lasītājiem vēstījām par Lat vie-
šu valodas aģentūras (LVA) orga-
nizētajiem diasporas nedēļas  
no  gales skolu skolotāju kursiem, 
kas šogad norisinājās trīs dienas – 
no 26. līdz 28. jūlijam – Rēzeknes 
novada “Ezermalā”, Rāznas ezera 
krastā. Diasporas pedagogu tā -
lāk izglītībai veltīti kursi notiek 
vairākus gadus pēc kārtas, taču 
šajā reizē to organizatori bija sa -
gatavojuši kādu īpašu novitāti. 
Ņemot vērā, ka latviešu valodu 
ārpus mūsu valsts robežām ap -
gūst ne tikai bērni un jaunieši, 
bet arī vairāku Eiropas valstu     
un pat vienas Amerikas Savieno -
to Valstu universitātes studenti, 
LVA pārstāvji šogad pirmo reizi 
uz kursiem aicināja arī ārvalstu 
augstskolu mācībspēkus, kuŗi 
do  cē studiju priekšmetu “Latvie-
šu valoda kā svešvaloda”. Viņi 
diasporas nedēļas nogales skolu 
skolotājiem veltīto kursu otrajā 
dienā piedalījās atsevišķā pro-
gram mā, kuŗā iekļautas nozares 
profesionāļu lekcijas. Liepājas uni-
versitātes profesore Linda Lauze 
vadīja lekciju “Globālais un lokā-
lais latviešu valodas kā svešva-
lodas apguvē. “Dzīvās va  lodas” 
lietojums mācību procesā”. Sa -
vukārt LVA Izglītības daļas me -
todiķe Indra Lapinska mācīb-
spē kus iepazīstināja ar aģentūras 
jaunumiem. 

Diasporas nedēļas nogales sko-
lu skolotāju kursu ietvaros orga-
nizētajā seminārā ārvalstu augst-
skolu docētājiem piedalījās mā -
cībspēki, kuri latviešu valodu     
kā svešvalodu docē universitā - 
tēs Lie tuvas Republikā, Igauni -
jas Republikā, Somijas Republi -
kā, Vācijas Federatīvajā Republi-
kā un Amerikas Savienotajās 
Valstīs. 

VALODU MĀCĀS 
GAN JAUNI, GAN VECI

Par to, kā latviešu valodas do -
cētāji strādā ar ārvalstu augst-
skolu studentiem un kādi ir šī 
darba augļi, publiski pieejamas 
informācijas ir ļoti maz. Iespē-
jams, tieši tādēļ šogad 24. feb  -
ruā rī, kad Vestfāles Vilhelma 
Uni ver sitātes (Westfälische Wil-
helms-Universität Münster) do -
cente, dr. philol. Magdalene Hil-
mane (Magdalene Huelmann) 
Latvijas Universitātes (LU) Hu -
manitāro zinātņu fakultātē uz -
stājās ar priekšlasījumu “Latvie-
šu valodas apmācība Minsteres 
Universitātē – ikdienas prakse”, 
auditorija bija cilvēku pārpilna. 
Klātesošie ar lielu interesi klau-
sījās docentes vēstījumā par  
viņas darbu augstskolas Baltu 
studiju institūtā (Institut für In -
terdisziplinäre Baltische Stu dien). 

“Diemžēl pašlaik mūsu uni -
ver sitātē šīs bakalaura studijas ir 
pārtrauktas. Palikuši vairs tikai 
atsevišķi studenti, kuŗiem vēl 
jānokārto eksāmens,” uzrunājot 
M. Hilmanes kundzi semināra 
laikā, viņa stāstījumu sāk pesi-
mistiskā noskaņā. Vestfāles Vil-
helma Universitātes studenti lat-
viešu valodu apgūst bakalaura 
studiju programmas “Austrum-
eiropas un Viduseiropas reģio-
nālās studijas” (Regionalstudien 

Diasporas nedēļas nogales skolu pedagogu kursos 
piedalās arī augstskolu mācībspēkiLĀSMA GAITNIECE

(Turpinājums. Sākums laikraksta 29. numurā)

Ostmitteleuropa) ietvaros. “Mūsu 
tagadējie interesenti nāk no ci - 
t iem studiju virzieniem; viņi iz -
vēlas latviešu valodu kā brīvās 
izvēles kursu. Pie mums to sauc 
par “vispārējām studijām” jeb 
“allgemeine Studien”. Ik pa lai - 
k am pievienojas arī kāds vecākās 
paaudzes pārstāvis. Viņiem tiek 
organizētas specifiskas studiju 
formas, ko dēvē par “Studium  
im Alter” jeb “studijām vecum-
dienās”. Arī šai publikai docētāji 
var piedāvāt savus kursus. Un 
ga  dās dalībnieki, kuriem vien-
kār ši interesē tā valoda. Tas tad ir 
pilnīgi neatkarīgi no jebkuras 
programmas.” 

Pieļaujams, ka ne viens vien 
lasītājs vēlētos uzzināt, kāda ir 
motivācija, lai vācu students vis-
pār sāktu mācīties tik sarežģītu 
un retu valodu, kāda ir latviešu 
valoda. “Šobrīd tipiskais latvie -
šu valodas nodarbību dalīb n  ieks 
plāno pavadīt kādu laiku Latvi - 
jā – vai nu saistībā ar starptautis-
ko programmu “ERAS MUS”, vai 
arī lai Rīgas Stradiņa universi - 
tā tē studētu medicīnu. Gatavo - 
jo ties šim mērķim, students ap -
zi nīgi apgūst valodu,” pastāsta 
M. Hilmane. “Kas attiecas uz 
vec ā kiem cilvēkiem un pensio-
nā riem, viņi bieži vien ļoti inte-
resējas par vēsturi. Daži atceras, 
ka pastāv senas ģimenes saites   
ar Latviju. Un vēl ir arī tādi ļau-
dis, kuru motivācija ir pilnīgi 
personīga. Visbiežāk viņi ir iemī-
lējušies kādā latvietī vai latvietē.” 
Docente gan piebilst, ka ne vien-
mēr studentu motivācija ir tik 
spēcīga un pārdomāta. “Ļaudis 
vada arī pragmātiski apsvēru - 
mi. Kādam saistībā ar savu stu-
diju programmu vajag vēl pie -
cus kredītpunktus, taču viņa ne -
dēļas plāns jau ir ļoti pilns. Stu-

dents nevar piedalīties valodas 
XY kursā, jo tajā laikā viņam ir 
cits obligātais kurss. Tad viņš 
vienkārši ņem sarakstu un izvē-
las, vienalga, kādu valodu.”

Latviešu valodas nodarbībās 
Vestfāles Vilhelma Universitātē 
pārsvarā tiek izmantots Bertol - 
da Forsmana (Berthold Forssman) 
mācību līdzeklis “Labdien! Leh r-
buch der lettischen Sprache”, kas 
izdots Brēmenē 2008. un 2010.
gadā. Protams, ar labu mācību 
grāmatu vien būs par maz, tāpēc 
ļoti liela loma ir docētāja mācī -
bu metožu izvēlei. “Ar gadiem 
es  mu iepraktizējusies tā, lai pēc 
iespējas īsā laikā varētu iemācīt 
vairāk. Ņemot vērā, ka pie mums 
kontaktstundu skaits ir ļoti iero-
bežots, cenšos izņemt svarīgākos 
gramatikas tematus un ieplāno-
ju, ka studenti strādās vieni paši 
mājās. Tādēļ viņi ir jāaprūpē ar 
attiecīgiem uzdevumiem,” atklāj 
M. Hilmane.

SOMU STUDENTI 
BRĪVI RUNĀ LATVISKI

Vienīgā vieta Somijā, kur aka-
dēmiskā līmenī var apgūt baltu 
valodas un iegūt bakalaura un 
maģistra akadēmisko gradu bal-
tistikā, ir Helsinku Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
Mūsdienu valodu nodaļa. Baltu 
valodas – gan lietuviešu, gan lat-
viešu, kas tiek dēvētas par reta-
jām valodām, šajā universitātē 
studiju programmas “Baltu va  lo-
das un kultūras” ietvaros tiek do -
cētas jau 25 gadus. Starp citu – 
tas arī ir visvairāk uz ziemeļiem 
esošais ģeografiskais punkts, kur 
iespējams studēt baltistiku! 

Diasporas nedēļas nogales 
skolu skolotāju kursu ietvaros 
organizētajā seminārā ārvalstu 
augstskolu docētājiem piedalījās 

Latvijas Universitātes un Hel sin-
ku Universitātes asociētā profe-
sore, baltistikas studiju vadītāja 
Helsinku Universitātē Laimute 
Balode. Arī viņa laipni piekrita 
atbildēt uz dažiem jautājumiem. 

Protams, vispirms jautāju par 
somu studentu motivāciju mā  cī-
ties latviešu valodu. “Katru otro 
gadu par budžeta līdzekļiem tiek 
uzņemti pieci somu studenti lat-
vistikā, katru otro gadu – lituā-
nis tikā. Pagājušajā mācību gadā 
latviešu valodu studēja 11, lietu-
viešu valodu – 17 studentu, ļoti 
bieži studenti izvēlas studēt abas 
baltu valodas. Par interesi un stu-
dentu trūkumu būtu grēks sū -
dzē ties: aizpagājušajā gadā sa -
ņemti pat 64 pieteikumi!” pro -
fesore stāsta. “Studentu motivā-
cija apgūt latviešu valodu ir da -
žāda. Lielākoties studenti vēlas 
kļūt par tulkiem un tulkotājiem. 
Pirms 10-15 gadiem vēl bija sa -
mērā daudzi, kas savu nākotni 
saistīja ar zinātniskiem pētīju - 
m iem indoeiropeistikā, valodnie-
cībā, bet mūsdienās studenti ir 
praktiskāki. Daudzi jau studiju 
laikā strādā Somijas-Latvijas 
kop firmās, daži arī diplomātijā. 
Ir arī tādi, kam radinieki vai   
tuvi draugi ir no Baltijas valstīm, 
kā arī “mīlestības studenti”, kas 
savu otro pusīti atraduši mūsu 
valstī.”

Ilgus gadus docēdama studen-
tus, kuri tikko sāk apgūt latviešu 
valodu, L. Balode izmanto īpaši 
somiem sarakstīto mācību grā-
matu – V. Gurtaja, M. Itkonen 
“Laip ni lūdzu! Latviaasuoma-
laisille – Tervetuloa” (Helsinki, 
1996). Viena no minētā mācību 
līdzekļa autorēm ir bijusī latvie -
šu valodas lektore Helsinku Uni-
versitātē. “Tomēr arī labas grā-
matas noveco,” profesore pie -

Latvijas Universitātes un Helsinku Universitātes asociētā profesore, baltistikas studiju vadītāja Helsinku Universitātē Laimute Balode 
kopā ar saviem somu studentiem Helsinku Universitātē // FOTO: no Laimutes Balodes personīgā archīva.

bilst. “Šobrīd vairāk izmantojam 
I. Klēveres-Velhli un N. Nauas 
mācību grāmatu “Latviešu valo-
da studentiem” (Rīga, 2012), kas 
gan iesācējiem ir pārāk sarežģīta. 
Protams, plaši izmantojam visas 
interneta tīmekļa iespējas – gan 
TV, gan radio pārraides, gan fil-
mas, gan dziesmu ierakstus. Un 
tas ir tikai mīts, ka somi ne -
dzied...”

Taujāta par studiju procesa 
organizāciju un sagaidāmajiem 
rezultātiem, L. Balode atklāj: 
“Helsinku Universitātes bakalau-
ra programmas studenti baltis-
tiku studē trīs gadus un vēl di  vus 
gadus maģistrantūrā. Prak tiskās 
nodarbības notiek trīs reizes ne -
dēļā, turklāt ir arī dažādi kop-
kursi, piemēram, ievads baltis ti-
kā, ievads latviešu un lietu viešu 
vēsturē un kultūrā, latviešu un 
lietuviešu salīdzināmā gramati-
ka, latviešu verbu prefiksācija, 
leksikoloģija, baltu onomastika, 
tulkošana un citi. Mūsu studen-
tiem ir obligāti arī vasaras kursi 
Latvijā/Lietuvā, kā arī maģistra 
studiju programmā ir jāpavada 
vismaz viens semestris Latvijas/
Lietuvas augstskolās. Jāatzīst, ka 
jau pēc trim gadiem studenti 
brīvi runā latviski un kļūst par 
Latvijas draugiem uz mūžu. Ru -
nājot par studiju metodēm, ko 
izmantoju, galvenā ir komūni-
ka tīvā metode, kas somu au  di-
torijā nemaz nav tik vienkārši 
izmantojama, tomēr nav atme-
tama arī gramatiskā metode. 
Savukārt pēdējo gadu tenden - 
ce Helsinku Universitātē ir tāda, 
ka arvien vairāk ir patstāvīgu 
uzdevumu, vairāk tā dēvējamo 
“grāmatu ek  sāmenu”, arvien vai-
rāk studenti pavada laiku bib lio-
tēkās, bet do  cētāji kļūst par kon-
sultantiem.”
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)      
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 29) atrisinājums
Līmeniski.  2. Paracelzs. 7. Lai-

va. 8. Efori. 9. Nurmi. 11. Rapa. 
12. Kopijas. 13. Boss. 17. Dikļi. 
19. Desna. 21. Odeta. 23. Brasa. 
24. Tatri. 25. Slava. 26. Siāma.   
28. Nasta. 29. Sāgo. 31. Klasika. 
34. Fēbs. 38. Cēsis. 39. Elīna. 40. 
Lauta. 41. Sasnausks. 

Stateniski.  1. Malva. 2. Pabs. 
3. Rančo. 4. Laika. 5. Sets. 6. 
Triks. 10. Reids. 11. “Radamists”. 
14. Skageraks. 15. Kirasas. 16. 
For tū na. 18. Kobra. 19. Diašs. 20. 
Ast ra. 22. Edips. 27. “Āksts”. 30. 
Ābe le. 32. Locis. 33. Kases. 35. 
Boito. 36. Ūzas. 37. Dāls.                    

Līmeniski.  1. Brema Stokera 
no vele par vampīriem. 5. Labi iz -
devies. 9. Gaiteņi. 10. Liels rūp nie-
cības uzņēmums. 11. Strauji vilkt. 
12. Otra lielākā ASV pa  valsts. 15. 
Trūkums. 18. Grezna drāna. 20. 
Likteņa dieviete lat viešu folklorā. 
21. Sievietes vārds maijā. 24. Mis-
tiska būtne sen grieķu mītoloģijā, 
daļēji cilvēks, daļēji zirgs. 25. Pa -
reģotājs. 27. Ap  tvert. 29. Sena vāc-

baltiešu dzimta, kas Livonijā zi  nā-
ma   kopš 15. gadsimta un bija ie -
rak s tīta Vidzemes bruņniecības  
un Igau nijas bruņniecības matri-
ku lās. 30. Slavens latviešu kom po-
nists (dz. 1956. g.). 32. Lietderīgs. 
35. Pazīstams tautastērpa no vads 
Kurzemē. 38. Indonēzijas sala.       
39. Kāda noteikta vieta. 40. Vākt. 
41. Lielbritanijas karalie ne (1837 – 
1901). 42. Aprast.

Stateniski.  2. Pilsēta Ziemeļ-
vidzemē. 3. Stienis ar āķveida 
galu kaut kā uzkabināšanai. 4. 
Pacēlājs. 5. Dzejniece ....... Strē - 
l er te. 6. Austrālijas lācītis. 7. Vi -
zuļo, spīd. 8. Rievas sejā. 13. Rē -
ķinot atņemt no kā. 14. Dāņu 
pasaku meistars (1805-1875). 16. 
Valsts Dienvidamerikā. 17. Bū -
ve graudu malšanai. 18. Lēzens. 
19. Sievietes vārds (oktobrī). 22. 
Baikāls ir dziļākais ...... pasaulē. 
23. Ar elpošanu saistītas raudas. 
26. Tvarstīja. 28. Kalnu sistēma 
Viduseiropas austrumdaļā. 31. 
Plēsīgs kaķu dzimtas dzīvnieks. 
33. Novietot grēdā vai kaudzē. 
34. Pārcieš. 36. Nevajadzīgi. 37. 
Uzkabina.  

Astotajā ziedojumu akcijā 
“Top Latvijas Likteņdārzs!” dār-
za būvniecības turpināšanai sa -
ziedoti 30 875 eiro. Akcijas rī  ko-
tāji – Latvijas Televīzija un “Ko  k- 
neses fonds” saka lielu paldies 
visiem, kas atbalstīja Likteņdār-
za tapšanu, piezvanot pa zie do-
jumu tālruni 9000 6381 (mak sa 
par zvanu 1,42 EUR). 

Akcijas koncertā, ko varēja vēr ot 
arī LTV1 tiešraidē 6. augusta vaka-
rā, latviešu mākslinieki pie pil dīja 
dārzu ar patiešām pozitīvu enerģi -
ju. Savu talantu Likteņ dārz am zie-
doja radošās grupas, solo māksli-
nie ki un koŗi – The Sound Poets, 

Ziedojumu akcijā “Top Latvijas 
Likteņdārzs!” saziedo 30 875 eiro

Flame & The Rolltones, Pērkonvīri 
un Laimas Muzykanti, Olga Rajec-
ka, kuŗa Likteņdārza koncertā uz -
stājusies vairākkārt, Aleksandra 
Špic berga, visjaunākā mūziķe, kā 
arī  Rīgas Doma kora skolas džeza 
no  daļas mūziķi un Emīla Dārziņa 
jauktais koris ar di  riģenti Noru Vī -
tiņu, Daugavpils teātŗa aktieri Ine - 
 se Ivulāne-Me  ža le, Kristīne Vein-
štei na, Māris Korsietis un Egils 
Viļu movs.

Šogad koncerta viesiem bija 
iespēja izbraukt ar kuģīti “Vīgan -
te”, vikingu liellaivu “Nameisis” un 
velosipēdiem. 

Nākamais sarīkojums Likteņ-

LINDA PECIŅA

dārzā jau pavisam drīz – 27. au -
gustā, kad pirmo reizi notiks Sa -
jūtu diena. Tuvāka informācija – 
www.liktendarzs.lv.

Ziedojumu akcija ir gadskārtē ja 
tradicija, un dārza apmeklētā ju 
skaits katru gadu pieaug. Lai kup li-
nātu Likteņdārza apmeklē tāju pul-
ku, vasarai promejot un ru  den im 
sākoties, aicinām vest zemi Lie la  - 
j am kalnam un pelēkos laukak me-
ņus amfiteātrim, kā arī ziedot 
bruģ akmenim ar savu vār du Lik-
teņ  dārza Ābeļu alejā www.draug-
iem.lv/liktendarzs. Nākamie bruģ ak -
meņi Likteņdārza draugu alejā tiks 
iebruģēti uz šā gada 18. novembri.

//Foto: Dace Svētiņa

Burtnieku jauniešu centrā no 1. līdz 5. augustam notika no -
metne diasporas bērniem “Raibās dienas Burtniekos”, kuŗu 
organizēja biedrība “Pāvulēni” un financiāli atbalstīja no Latvi - 
jas valsts budžeta. Piedalījās 18 bērni no Īrijas, Lielbritanijas, Švei-
ces, Beļģijas, Luksemburgas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas, kā arī 
18 no Latvijas. Nometnē viņi apguva latviešu tautas dejas un dzies-
mas, radošajās darbnīcās gatavoja aproces no latvju spēka zīmēm.    
Lai iepazītu senos arodus, apmeklēja Burtnieku zirgaudzētavu, zvej-
niekus un bitenieku. 

Ar Ministru kabineta rīkojumu ar Atzinības rakstu apbal vots 
Valmieras technikuma direktors Ēriks Spuriņš par ilggadēju ie -
guldījumu jauniešu profesionālās izglītības attīstībā un veiksmī - 
gi īstenotiem ES projektiem. 2015. gadā technikumam piešķirta 
Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta un ir 
Junior Achievement Latvija dalības skola. 

Latgali apmeklēja Moldovas delegācija 50 cilvēku sastāvā, kuŗā 
bija uzņēmēji un pašvaldību speciālisti. Nedēļas laikā viņi pabija vai-
rākos uzņēmumos. Lauku kooperatīvu vadītāji apstaigāja tirgu un 
liel veikalus ‒ par kādām cenām pārdod augļus un dārzeņus. Izrādās, 
Moldova neizpilda ES lauksaimniecības produkcijas piegādes kvo - 
tas – atpaliek pārstrādes rūpniecība. 

Lielvārdei – 815 gadu. Pirmo reizi minēta 1201. gadā Indriķa 
hronikā (Lennewarde), kad tā ietilpa Daugavas Līvzemē. Trīs nedēļas 
noritēja jubilejai veltīti svētki, kas izskanēja ar lielkoncertu “Ai, tēvu 
zeme” Spīdalas saliņā, kur līdztekus vietējām mākslinieciskajām ko -
p ām piedalījās arī trīs Latvijā pazīstamās Olgas ‒ Dailes teātŗa aktrise 
Olga Dreģe, tautas deju ansambļa “Dzintariņš” vadītāja Olga Frei-
berga un dziedātāja Olga Rajecka. 

A/S “Krāslavas piens” – 45 gadi. Tā ir valsts Krāslavas sausā 
vājpiena un sviesta rūpnīcas pārņēmēja. Pēdējos gados ir A/S “Prei - 
ļu siers” meitas uzņēmums. Ik dienu pieņemot vairāk nekā 40 t pie - 
na no vietējiem zemniekiem, pārstrādājot saldajā krējumā, no kuŗa 
top sviests, un vājpienā. Pērn saražotas  2800 t sviesta, bet šogad sešos 
mēnešos ‒ jau gandrīz 2 400 t. Sviests vairākkārt izstādēs atzīts par 
labāko Latvijā. Produkciju eksportē uz Eiropu un Afriku. 

Iecavas novada ģimenes uzņēmumam Letis aprit pirmie pieci 
darbības gadi. Pavisam 5 ha platībā ‒ siltumnīcā un uz lauka audzē     
12 veidu lapu salātus un baziliku. Par uzticamiem klientiem kļuvuši 
smalk ākie Rīgas restorāni un kafejnīcas, kā arī tirgotavas un veikalu tīkli. 

Bauskas novada Gailīšu pagastā norisinājās 18. “Ēdamo” pagas-
tu saiets. Piedalījās dalībnieki no Kūku, Tumes, Zirņu, Bārbeles, Gai-
līšu pagasta un citām vietām. Saieta dalībnieki iepazinās ar pagasta 
kultūrvēsturisko mantojumu un lauksaimniecisko ražošanu. Tapa   
arī kulinārie pārsteigumi,  pēc tam vienojās kopīgā uzvedumā pēc      
R. Blaumaņa lugas “Zagļi” motīviem amatierteātŗa režisora Uģa 
Donerblica vadībā. Nākamgad saiets risināsies Zirņu pagastā. 

Rēzeknē notika konkursa “Biezpiena un maizes gardumi uz 
svētku galda” Latgales reģiona skate, kuŗu rīkoja biedrība “Siera 
klubs” un Latvijas Maiznieku biedrība, bet atbalstīja AS “Rīgas dzir-
navnieks”, SIA Puratos Latvia un SIA Dona. Konkursā 21 dalībnieks 
demonstrēja tortes, kēksus, ruletes un citus gardumus. Trīs labākie 
saņēma Eiroparlamenta deputātes Ivetas Grigules 3 dienu bezmak - 
s -as ekskursiju uz Briseli, bet visi saņēma atbalstītāju balvas. 

Valmieras mūzeja Izstāžu nama Velvju zālē 5. augustā atklāja 
izstādi “Pasaules radīšana. Māls un porcelāns”, kas būs apskatāma  
līdz 2017. gada Mūzeju naktij. Darbi mūzejā nonākuši dāvinājuma 
veidā ‒ liela daļa ir no pasaulē pazīstamās novadnieces, spāņu deju 
dejotājas Martas Alberingas vai arī atrasti archeoloģiskajos izraku-
mos. 2013. gadā Valmierā veiktajos izrakumos atrastas keramikas 
lauskas, no kuŗām dažas izdevies atjaunot vairākus gadsimtus senos 
māla traukos. 

Daugavpilī sācies festivāls “Mūzikālais augusts – 2016”. To ie -
skan dināja 4. augustā Novadpētniecības un mākslas mūzeja pagal -
mā ar Daugavpils akordeonistu orķestŗa un virtuozā akordeonista 
Gorka Hermosa no Spānijas koncertu. 11. augustā – džeza mūzikas 
koncerts Daugavpils teātrī, 18. augustā skanēs argentīniešu tango 
Ilonas Bageles un Latvijas Nacionālās operas mūziķu izpildījumā.    
25. augustā uz Vienības nama skatuves uzstāsies dziedātāji un dejo - 
tāji no Ukrainas. 

Svitenes muižā no 8. līdz 13. augustam norisinās V Mākslas ple-
nērs, kuŗā piedalās 25 mākslinieki no latviešu diasporas un Latvijas. 
To rīko Rundāles novada Kultūras nodaļa sadarbībā ar gleznotāju   
Īru Rozentāli. Paredzēta paneļdiskusija “Apgaismojums un tā atvei  -
des formālie izteiksmes līdzekļi Jaņa Rozentāla ainavās”. 2016. gadu 
UNESCO pasludinājusi par Jaņa Rozentāla 150. jubilejas gadu. 

Ludzā 11. augustā notiks Lielās sinagogas (celta 1800. gadā) at  klā-
šana. Tā ir vecākā Baltijā un architektūras piemineklis. 20. gs. 30. ga    dos 
Ludzā bija 3 sinagogas un 5 lūgšanu nami, Lielā sinagoga bija galve-
nais ebrēju garīgais centrs. 1941. gadā, kad Ludzas geto nogalināja 
aptuveni 1 200 cilvēku, beidza pastāvēt arī Ludzas ebrēju kopiena. 

Kuldīgas novada mūzejs 14. augustā aicina uz “Tamborēša -     
nas plenēru”, kuŗu rīko rokdarbu kopa “Čaupe”. Iepriekšējā pie-
teikšanās līdz 12. augustam (tālr. 26 243 212). Tiks piedāvātas 
meistarklases dažādos tamborēšanas veidos. Līdzi jāņem dažādu iz -
mēru tamboradatas, krāsaini dzijas kamoliņi, kokvilnas tambo rē-
jamais diegs, pērļu veramā adatiņa, spolīšu diegs. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Pie Latvijas 
olimpiešiem 

aizceļo sveicienu 
kamols

Latvijas Pasts Latvijas olim-
piešu atbalstītāju sasieto svei-
cienu kamolu svinīgi nodeva 
Latvijas Olimpiskajai komitejai 
(LOK) tālākai nogādāšanai uz 
Riodežaneiro. Kamolā iesiets 
vis maz 1000 sveicienu – kopumā 
aptuveni 400 metru dažādas 
krāsas lentīšu, uz kuŗām laba 
vēlējumus Olimpiskajai izlasei 
sarakstījuši gan festivāla  Posi-
tivus apmeklētāji, gan ministri, 
pasta centra Sakta klienti, 
uzņēmumu, ministriju darbi-
nieki un citi interesenti.
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Sveicienu kamolu saņem LOK prezidents Aldons Vrubļevskis

Nododot kamolu LOK prezi-
denta Aldona Vrubļevska un 
ģenerālsekretāra Žorža Tikmera 
rokās, Latvijas Pasta valdes 
priekšsēdis Mārcis Vilcāns uz -
svēra, ka ir pagodināts Latvijas 
Pasta un visu daudzo sveicēju 
vārdā nodot vēlējumu kamolu 
Latvijas olimpiskajai izlasei ce -
rībā, ka labie vārdi iedvesmos 
sportistus veiksmīgiem startiem. 
Vēlot veiksmi Latvijas olim pie-
šiem, M. Vilcāns atsaucās uz 
Maestro Raimonda Paula ka -
molā iesieto “koncentrēto, bet 
ļoti ietilpīgo vēstījumu: “Esiet 
stipri!” un uzsvēra: “Liels paldies 
visiem, kas piedalījās sveicienu 
iesiešanā labo vēlējumu kamolā 
– tie ir vairāki desmiti uzņē-
mumu, iestāžu, organizāciju, 
pašvaldību un simtiem privāt-
personu. Lai daudzie vēlējumi 
dod spēku mūsu olimpiešiem!” 
Gan A. Vrubļevskis, gan Ž. Tik-
mers atzinīgi novērtēja vēlē-
jumu kamola iniciatīvu, arī 
LOK pārstāvji tajā bija ierak-
stījuši savus sveicienus, un solīja 
Olimpisko spēļu norises vietā 
kopā ar Latvijas izlasi atrast 

piemērotu brīdi sveicienu ka -
mola atritināšanai un visu vēlē-
jumu izlasīšanai. Sveicienu ka -
mols Latvijas olimpiešiem tika 
aizsākts jūlijā 10. Positivus fes-
tivālā Salacgrīvā, kur tika iesiets 
vairāk nekā 300 sveicienu, un 
tālāk turpinājās pasta centrā 
Sakta un vairākos ceļojošajos 
kamolos starp Latvijas uzņē-
mumiem, iestādēm, pašval dī-
bām, organizācijām un privāt-
per sonām.

Piedalīties 
projektā Mans 

Olimpietis
No 5. augusta līdz 1. septem-

brim Latvijā tiek īstenots pa -

teicības projekts Mans Olim-
pietis, kuŗa mērķis ir aicināt 
iedzīvotājus dalīties savos stās-
tos par cilvēkiem, kuŗi iegul-
dījuši laiku un pūles, palīdzot 
kādam sapnim kļūt par veik-
smes stāstu. Katrs pievienotais 
stāsts būs kā detaļa, kas palīdzēs 
atklāt zīmējumu, ko radījis 
slavenais latviešu grafiti māk-

cilvēks, kuŗš mums ir palīdzējis 
ar vērtīgu padomu, sniedzis 
palīdzīgu roku un kļuvis par 
mūsu paraugu, ir mūsu Olim-
pietis, un tieši Riodežaneiro 
Olimpisko spēļu laiks ir mūsu 
iespēja viņam pateikt par to 
paldies.

Digitālā platforma Mans Olim-
pietis ir īpaši veidota mājaslapa, 
kuŗā laika posmā no 5. augusta 
līdz 1. septembrim ikvienam 
iedzīvotājam ir iespēja video, 
fotografijas vai apraksta formā 
līdz 400 rakstuzīmēm, iepazīs-
tināt Latviju ar savu olimpieti 
un atstāt savu stāstu par viņu. 
Katrs iedzīvotāju ievietotais ie -
raksts tiks apkopots un kalpos, 
kā neatņemama detaļa, kas 
palīdzēs digitāli atklāt mūsu 
olimpiešiem veltītu zīmējumu, 
ko veidojis grafiti mākslinieks 
Kiwie. “Ikvienam no mums ir 
sava pieredze, savi stāsti un savi 
varoņi. Šī projekta mērķis ir 
sniegt cilvēkiem iespēju pastās-
tīt par katru no viņiem, pateikt 
vēl neizteiktus pateicības vārdus 
vai vienkārši nodot draudzīgu 
sveicienu. Mēs reizēm mēdzam 
ar aizrautīgu skatienu sekot 
līdzi dažādu nozaru slavenī-
bām, nemaz nepamanot kādu 
ieguldījumu mūsu izaugsmē 
sniedz cilvēki mums blakus – 
ģimene, draugi, skolotāji, treneŗi 
un citi. Aicinu iedzīvotājus ie  pa-
zīstināt Latviju ar saviem olim-
piešiem un piešķirt viņiem olim-
piešu cienīgu slavas mirkli,” par 
projektu Mans Olimpietis stāsta 
AS Latvijas Gāze valdes priekš-
sēdis Aigars Kalvītis.

Projekta Mans Olimpietis di -
gitālajā platformā slēpjas iestrā-
dāts mākslas darbs, taču, lai to 
atklātu, ir nepieciešama iedzī-
votāju līdzdalība. Pieaugot mā -
jaslapā ievietoto ierakstu skai-
tam, pakāpeniski atklāsies kāda 
daļa no īpašā zīmējuma, kas šī 
gada rudenī iegūs neaizmirsta-
mu lielformāta vides vizua li-
zāciju. “Mēs ļoti priecājamies, 
ka Latvijas sabiedrība arvien 
biežāk tiek aicināta iesaistīties 
projektos, kuŗos varam pastāstīt 
par cilvēkiem un notikumiem, 
ar kuŗiem lepojamies. Šādas 
akcijas ne tikai motivē mūs 
ieklausīties un iedvesmoties no 
citu pieredzes, lai paši dzīvē 
sasniegtu visaugstākos mērķus 
– tie mūs visus mazliet vairāk 
arī satuvina un saliedē. Mēs ļoti 
ceram uz aktīvu cilvēku iesaisti, 
lai projekta noslēgumā “Mans 

Projekta laikā ikviens stāstu 
autors piedalās arī konkursā par 
Latvijas Olimpiskās izlases da -
lībnieku kreklu ar autografiem. 
Trīs laimīgie konkursa uzvarē-
tāji tiks noteikti izlozes kārtā 
1. septembrī, beidzoties projek-
ta pirmajai daļai.

Latvija 
olimpiskajās spēlēs.
Fakti no vēstures
Sporta vēsturnieki noskai-

drojuši, ka Latvijas sportisti, 
pār dzīvojot četru laikmetu 
griežus, 102 gadu laikā pieda-
lījušies 20 vasaras olimpiskajās 
spēlēs, izcīnot 72 medaļas – 19 
zelta, 38 sudraba un 15 bronzas. 
Neliels ieskats sasniegumu 
vēsturē. 

 Latvijas pirmais olimpietis ir 
Rīgas Politechniskā institūta 
students Haralds Blaus. Viņš 
startēja 1912. gada Stokholmas 
Olimpiskajās spēlēs Krievijas 
komandas sastāvā un izcīnīja 
bronzas medaļu māla baložu 
šaušanā. 

 Latviju 1924. gada  Parīzes 
Olimpiskajās spēlēs pārstāvēja 
42 sportisti. Šīs bija pirmās 
Vasaras olimpiskās spēles, kuŗās 
piedalījās Latvijas komanda. 
Latvijas sportisti neizcīnīja ne -
vienu medaļu. Lielākos panā-
ku mus guva svarcēlājs Kārlis 
Leilands, kas ieņēma piekto 
vietu. Latvijas karognesējs at -
klāšanas ceremonijā bija vieg l-
atlēts Arvīds Ķibilds. Spēlēs 
piedalījās 15 futbolisti, 10 vieg l-
atlēti, 6 cīkstoņi, četri svarcēlāji, 
divi bokseri un pieci riteņ-
braucēji.

 1928. gadā Amsterdamā 
Latvijas sastāvā 14 sportisti. 
Nevienas medaļas, labākais sa -
sniegums atkal svarcēlājam 
Kārlim Leilandam – ceturtā 
vieta. Karognesējs – cīkstonis 
Alberts Zvejnieks.

 1932. gadā Losandželosā 
Latvijai divi sportisti un viena 
medaļa – sudrabs Jānim Da -
liņam 50 km soļošanā. Ar vienu 
medaļu Latvija ierindojās 22. 
vietā neoficiālajā medaļu kop-
vērtējumā. Karognesējs – vieg l-
atlēts Jānis Dimza.

 1936. gadā Berlīnē Latvijai  
24 sportisti. Divas medaļas – 
Edvīnam Bietagam sudrabs cī -
ņas sportā un Adalbertam Bu -
benko bronza – soļošanā. 24. 
vieta neoficiālajā medaļu kop-
vērtējumā. Karognesējs – šāvējs 
Haralds Marvē.

 No 1952. līdz 1988. gadam 
Latvijas sportisti startēja PSRS 
vienības sastāvā. Pirmais me -
daļu (sudraba) izcīnīja basket-
bolists Maigonis Valdmanis 
1952. gadā Helsinkos, taču to 
viņam atņēma sporta funk-
cionāri, aizbildinoties, ka 18 ga -
dus vecais jaunietis piedalījies 
tikai vienā spēlē. Kopumā šajā 
laikā izcīnītas 19 zelta, 27 sud-
raba un deviņas bronzas me -
daļas. Par divkārtējiem olimp-
iskajiem čempioniem kļuva 
Uljana Semjonova basketbolā 
un Ivans Bugajenkovs volejbolā. 
Šķēpa metējs Jānis Lūsis izcīnīja 
pilnu medaļu komplektu – zeltu, 

sudrabu un bronzu.  
 Pēc Latvijas neatkarības 

atjaunošanas 1992. gadā Barse-
lonā – 34 sportisti 13 sporta 
veidos. Trīs medaļas: Ivanam 
Klementjevam kanoe airēšanā 
un Afanasijam Kuzminam šau-
šanā sudrabs, Dainim Ozolam 
riteņbraukšanā – bronza. 40. 
vieta neoficiālajā medaļu kop vēr-
tējumā. Karognesējs – svarcēlājs 
Raimonds Berg manis.

 1996. gadā Atlantā – 48 
sportisti. Vienīgo medaļu izcī-
nīja kanoe airētājs Ivans Kle-
mentjevs (sudrabs). 61. vietā 
neoficiālajā medaļu kopvēr tē-
jumā. Karognesējs – vieglatlēts 
Einārs Tupurītis.

 2000. gadā Sidnejā – 45 
sportisti 13 sporta veidos. Trīs 
medaļas: Igors Vichrovs vin-
grošanā izcīnīja zelta, Aigars 
Fadejevs soļošanā –sudraba un 
Vsevolods Zeļonijs – džudo 
bronzas medaļu. I. Vichrovs 
kļuva par pirmo Latvijas spor-
tistu, kas, pārstāvot neatkarīgu 
Latviju, izcīnīja zelta godalgu. 
43. vietā neoficiālajā medaļu 
kopvērtējumā. Karognesējs –  
Jāņa Lūša dēls Voldemārs 
Lūsis.

 2004. gadā Atēnās  – 31 
sportists 11 sporta veidos. 
Četras medaļas (visas sudraba): 
Jevgeņijs Saproņenko vin gro-
šanā, Vadims Vasiļevskis – 
vieglatlētikā, Jeļena Rubļevska 
– modernajā pieccīņā un 
Viktors Ščerbatichs – svar cel-
šanā. 58. vieta neoficiālajā 
medaļu kopvērtējumā. Karog-
nesējs – šķēpa metējs Vadims 
Vasiļevskis.

 2008. gadā Pekinā  – 50 
sportisti 11 sporta veidos. Trīs 
medaļas: Māris Štrombergs – 
zelts BMX riteņbraukšanā, 
Ainārs Kovals – sudrabs šķēpa 
mešanā un Viktors Ščerbatichs 
– bronza svarcelšanā. Ščer ba-
tichs „gāja” uz zeltu, bet gadījās 
treneŗa kļūda. Karognesējs – 
vēlreiz Vadims Vasiļevskis. 

 2012. gadā Londonā – 46 
sportisti 12 sporta veidos. Divas 
medaļas: BMX riteņbraukšanā 
zelta medaļu izcīnīja Māris 
Štrombergs un plūdmales vo -
lejbolā – Mārtiņš Pļaviņš/Jānis 
Šmēdiņš – bronzas godalgu. 
Karognesējs – Mārtiņš Pļaviņš.

Šajā laika posmā līdz Riode-
žaneiro Olimpiskajām spēlēm 
Latvijas sportisti bija izcīnījuši 
3 zelta, 9 sudraba un 4 bronzas 
medaļas.   

 Medaļas citās valstīs. Pēc 
Otrā pasaules kaŗa astoņas 
olimpiskās medaļas izcīnījuši 
sportisti no ģimenēm, kas bija 
devušās trimdā uz citām valstīm 
un ieguvušas to pilsonību. 1960.
gadā Romā peldētāji Jānis un 
Ilze Konrādi kopā izcīnīja 
piecas medaļas, 1964. gadā 
Tokijā austrāliešus ar bronzu 
iepriecināja džudo cīkstonis 
Teodors Boronovskis, 1984.
gadā Losandželosā ASV volej-
bola komandas sastāvā par 
olimpisko čempionu kļuva 
Aldis Bērziņš, 2008. gadā 
Pekinā  sudraba medaļu ieguva 
Aleksandrs Pētersons Islandes 
vienības sastāvā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

slinieks Kiwie un kas veltīts 
visiem mūsu olimpiešiem. Ikvie -
nam no mums zina kādu cil-
vēku, kuŗš mūs ir iedvesmojis 
un iedrošinājis pārvarēt grū-
tības ceļā uz mūsu mērķiem. Šis 

Olimpietis” mākslas darbs kļūtu 
par grandiozu pateicību visiem 
mūsu Olimpiešiem,” par akciju 
sacīja Latvijas Olimpiskās ko -
mitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis.
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S A R Ī K O J U M I

PĒRK
Latviešu uzņēmums pērk meža 
un zemes īpašumus par aug-
stām cenām, izskatīsim visus 
piedāvājumus, pērk cirsmas, 
ap  maksa tūlītēja.
Tālr.: 25637120 

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums 

BALTINAMI
piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu namu 

vai tā daļu Latvijā
A. Padegs 845-462-3317 (NY) 

apadegs@optonline.net

Galerija “Livonija” pērk 
Ludolfa Liberta darbus.

info@livonija.lv,
+371 22999000

Tālr: 973-746-3075

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 
Pensioners Association, sūtāms 
Lindai Duhms, 33 Laxfield Rd, 
Weston MA 02493. 

Automašīnas var novietot Ri -
ver side stacijā par maksu. Vē -
lams 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 lat-
viešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
13.augustā 12:00 sanāksme 

Necijas Van Bessalar mājā (1120 
Brennan Dr, Warminster PA). 
Par groziņu, lūdzu, sazināties ar 
mājasmāti, tālr: 215-672-2784, 
vai ar saimnieci Aidu. Ceļa karti 
var dabūt no Necijas vai Andreja 
Baidiņa.

GAŖEZERS
13.augustā 16:30 – 17:15 pie 

Sēnītēm amatnieku ieviržu iz -
stāde. 17:30 – 18:30 vakariņas 
ēdamzālē. 19:00 Vēja kalnā ka -
roga nolaišana. 19:15 Kronvalda 
zālē noslēguma programma ar 
saviesīgu vakaru.

KANADA
Kanadas latviešu centrs To -

ronto.
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.

ŅUJORKA
21.augustā 19:00 Merkin kon-

certzālē amerikāņu kamerkoris 
The Crossing atskaņos ievēro-
jamās latviešu komponistes 
Santas Ratnieces opusu ’’Res-
ponse to Buxtehude’s Membra 
Jesu Nostri’’ diriģenta Donald 
Nally vadībā. Koncerts notiks 
Mostly Mozart ietvaros. Biļetes, 
sākot ar $30. Info: www.Mostly 
Mozart.org tālr.:212-721-6500.

PRIEDAINE (NJ)
12.augustā 14:00 Kino diena 

Priedainē! Filma ’’Dāvana vien-
tuļai sievietei’’ un pēc tam Juŗa 
Zēberga jaunais video no 
Priedaines Jāņiem. Ieeja pret 
ziedojumiem. Lūgums ņemt 
līdzi groziņus. 

27.augustā ’’Priedaines pik-
niks’’ un Zaļumballe, kuŗa vel-
tīta Ņudžersijas Latviešu bied-
rības 66. dzimšanas dienai! Mūs 
iepriecinās Liepājas māksliniece 
Agnese Kuplēna. Par latvisko 
deju mūziku rūpēsies dīdžejs 
Andris Litavnieks no Latvijas. 
Sadziedāsimies kopīgās latvju 
šlāgerdziesmās ar akordeonistu 
Jāni Studentu. Laipni aicināti 
biedri, draugi, labvēļi un ap -
sveicēji! Pasākumā piedalās arī 
sporta kopa ’’Kursa’’. Ieeja pret 
ziedojumiem. Lūdzam ņemt 
līdzi piknika groziņus. Info: 
www.priedaine.com.

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

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

3.- 5.septembrī Mežu dienas 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 
centrā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

biedrības 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
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

20.augustā 11:00 Montreālas 
Trīsvienības pikniks.

7:30 folkloristes Julgī Staltes 
koncerts.

VILLAMSTOVNA (MA)
Williamstown Theatre (1000 

Main Str, Williamstown MA 
01267), Info: www.wtfestival.
org, tālr.: 413-597-3400.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.
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ALFRĒDS ZVEJNIEKS
Dzimis 1923. gada 20. janvārī Ventspilī,
miris 2016. gada 19. jūlijā Mentor, Ohio

Mīlestībā viņu piemin
BAMBERU, HARVEY UN TORU ĢIMENES

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 irving St, 
Brookline, MA 02445). Info: 
617-232-5994, e-pasts: bosto-
nastrimdasdraudze@gmail.
com. Māc.Juris Cālītis. Māc.
pers.tālr: 617-584-4535. Dievk. 
notiek 10:00. 14.augustā māc. 
Juŗa Cālīša Atvadu dievk. ar 
dievg. 17.augustā 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.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

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

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial 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 Ri -
verside Ave, Los Angeles CA 
90039). 28.augustā 11:00 dievk. 
Māc. Aivars Ozoliņš.

• 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. 14.augustā dievk. 
21.augustā 11:00 Kapu svētki 
Montrose kapsētā un 12:00 
Glenwood kapsētā. 28.augustā 
dievk. brīvā dabā ar Sv.vak. 
Seko pusgada informācijas sa -
pulce. Pikniks.

• 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. 14.augustā 
dievk. 21.augustā Kapu svētku 
dievk. Riverside kapsētā. 28.au -
gustā 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 Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. Zie-
 done (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds Zie-
donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.: 570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētdienā dievk. angļu 
val. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

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. 20.au -
gustā 11:00 Kapu svētku dievk. 
Mančesteras Austrumu kapsētā. 
Māc. Biruta Puiķe-Wilson. Se -
kos maltīte un ciemošanās ar 
māc. Birutu baznīcas lejas zālē. 
Lietus gadījumā dievk. notiks 
dr.baznīcā.

• 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. notiek 
svētdienās 10:00. 

• Mineapoles-St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:00. Pēc dievk. 
sadraudzība. 14.augustā dievk. 
21.augustā dievk. ar Sv.vak. 
Māc. Gija Galiņa. 28.augustā 
Kapu svētku dievk. Crystal Lake 
kapsētā (3816 Penn Ave N, 
Minneapolis MN 55412). 4.sep-
tembrī dievk. 

• 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 Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 14.au -
gustā 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 
Greenhill Rd, Elka Park NY).

14.augustā 13:30 St.Andrew 
bazn. dievk. Māc. Saivars.

21.augustā 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc.
Saliņš.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr.sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 21.au  gustā 
13:00 dievk. Māc. Frank lins. 
Pēc dievk. Pilnsapulce un kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@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: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 14.augustā dievk. 
nenotiek. 21.augustā Kapu 

svētku dievk. Washelli kapsētā. 
Pēc dievk. Dāmu komiteja aici-
na 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). 21.augustā 14:00 dievk., 
dz.grām. Diakone L.Sniedze-
Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Kat-
ras 1. svētdienas dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00. 
14.augustā dievk. Biedrības 
namā. 21.augustā Bībeles stun-
da. 28.augustā Bībeles 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@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga 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 Za -
ķīši. Dievk.notiek 10:00. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 14.au -
gustā dievk. 21.augustā Kapu 
svētku dievk. Rock Creek kap-
sētā. Dievk. Rokvillē 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. 14.augustā 10:00 
Kapu svētku dievk. Viliman-
tikas Jaunos kapos. Māc. Daina 
Salnīte. Sekos kopējs azaids 
dr.locekļa Visvalda Indāra 
mājās. Visi ielūgti!

• 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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Liela intriga atklāšanas cere-
mo nijā bija, kuŗš tās nobeigumā 
iedegs olimpisko lāpu, jo galve-
nais pretendents, leģendārais fut-
bolists Pele neilgi pirms tam bija 
iedzīvojies veselības problēmās un 
lielo notikumu apmeklēt klātienē 
nevarēja. Līdz ar to par liesmas 
iedegšanu parūpējās kādreizējais 
maratonists Vanderlejs Kordeiru 
de Lima. Pēdējos lāpas posmos 
piedalījās arī bijušais brazīliešu 
tenisists Gustavo Kuertēns un bas-
 ketboliste Hortēnsija Marsari.

Neilgi pirms pulksten 6:00 tika 
iedegta olimpiskā lāpa. Liesmu 
stadionā ienesa bijušais tenisists 
Gustavo Kuertēns. Tālāk viņš lāpu 
nodeva basketbolistei Hortensiai 
Markari, bet olimpisko lāpu aiz -
dedzināja maratona skrējējs Van-
 derlejs Kordeiru de Lima. Olim-
piskā lāpa tika pacelta gaisā, kur 
tā nostājās blakus milzīgai skulp-
tūrai, kas simbolizē sauli.

Sveicam Latvijas sportistus ar panākumiem 
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs!

Riodežaneiro olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonijā uzstājās 
brazīliešu zvaigznes ar jau tra di-
cionālo, kā arī populāro mūziku 
un moderno repu. Tāpat neiztika 
bez mūsdienīgām dejām, turklāt 
rīkotāji atminējās arī brazīliešu 
aviācijas pionieri Albertu Santušu 
Dimānu, bet savu pēdējo izgā-
jienu savā modeles karjērā veica 
slavenā Žizele Bundhena. Stundu 
ilgušajā ievada šovā netrūka žil-
binošu krāsu un atsauču uz Bra-
zīlijas iedzīvotāju raibo etnisko 
izcelsmi, tostarp portugaļu kolo-
nistu, Āfrikas vergu, kā arī japāņu 
un arabu pasaules pārstāvju iera-
šanos. Atšķirībā no iepriekšējām 
olimpiskajām spēlēm Londonā un 
Pekinā šoreiz šova rīkotāji neaiz-
rāvās ar plašu moderno techno-
loģiju izmantošanu, paturot prātā 
finanču jautājumu. Rio Olimpis-
kās spēles izmaksās vismaz 10 
miljardu eiro, pret ko vairāki tūk-
stoši brazīliešu Rio protestēja vēl 
neilgi pirms spēļu atklāšanas 
sarīkojuma. Toties valdīja Brazī-
lijai un tās 200 miljoniem iedzī-
votāju raksturīgais karnevāla gars 
un ļaušanās svētku gaisotnei.

Atklāšanas ceremonijā tika pie -
vērsta uzmanība arī pasaules kli-
mata problēmām, aicinot cilvēkus 
stādīt kokus un tādējādi glābt 
planētu. Tas arī ir iemesls, kāpēc 
katrai valsts delegācijai tika uz  dā-
vināts pa vienam koka stādam.

Valstu parādē, turpinot tradici-
jas, kā pirmie stadionā iesoļoja 
olimpisko spēļu dzimtenes Grie-
ķijas sportisti ar karognesēju 
2004. gada Atēnu Olimpiadas 
čempioni burāšanā 470 klasē 
Sofiju Bekatoru priekšgalā.

Latvijas 
riteņbraucēji
ļoti smagajā 

olimpis   kajā trasē
241,5 kilometrus garajā dis tan cē 

labākais no Latvijas riteņ brau cē-
jiem bija Aleksejs Saramotins, 
finišējot 46. vietā, kamēr Toms 
Skujiņš ierindojās 59. pozīcijā. 
Sportisti kopumā veica piecus 
kāpumus, no kuŗiem garākais bija 
500 metru augstumā, kas kar sta-
jos laika apstākļos sacensības 
padarīja vēl grūtākas. Šī bija 
viena no visu laiku smagākajām 
trasēm olimpisko spēļu vēsturē. 
Tajā sportistu gatavību pārbau-
dīja bruģa posms, stāvi īsie 
kāpumi, okeana piekrastes vēji, 
kā arī vērā ņemami pirmās 
katēgorijas kalni un techniski 
nobraucieni. Trasē bija iekļauts 
viss iespējamais, kam papildus 
nāca lielais karstums.

Aleksejs Saramotins // FOTO: LETA

Tā tapa uzvara. Aleksandrs Sa -
moilovs izvelk „neglābjamu” 
bumbu...

Toms Skujiņš

Saramotina un Skujiņa rezul-
tāts finišā bija 6:30,05 stundas, 
kas bija par 20 minūtēm lēnāk 
nekā uzvarētājam. Abi sportisti 
praktiski visu braucienu pavadīja 
lielajā grupā. Par olimpisko čem-
pionu kļuva beļģis Gregs van 
Avermēts, kuŗš finiša spurtā ap -
steidza Dānijas sportistu Jakobu 
Fuglsangu. Abiem finišā fiksēts 
rezultāts 6:10,05 stundas. Trešajā 
vietā ierindojās polis Rafals 
Majka, kuŗam pietrūka spēka 
cīņai par zeltu. 

No Baltijas riteņbraucējiem 
igaunis Tanels Kangerts finišēja 
augstajā devītajā vietā, bet lietu-
vietis Ramūns Navardausks ie  rin-
dojās 35. pozicijā. Finišu nesa-
sniedza cits Lietuvas sportists 
Ingāts Konovalovs.

Toms Skujiņš pēc izcīnītās 59. 
vietas neslēpa sarūgtinājumu par 
paveikto un nemeklēja tam at   tais-
nojumus. Sportists norādīja, ka 
sacensību grūtības pakāpi nosa-
ka ne jau trase, bet gan braucēji 
un ātrums.

“Pirmie apļi bija smagi. Bija ļoti 
augsts temps, nevienu brīdi nebi-
ja atslābuma. Noteikti gaidīju, ka 
būs mierīgāk, bet jau agri bija 
skaidrs, ka būs ātrs brauciens un 
neko tur nevar darīt.” Arī Sara mo-
tins atzina, ka temps bijis diez-
gan augsts, ievērojot sacensību 
sarežģītību. “Normāla fiziskā kon-
dīcija, vienkārši nevarējām to 
favorītu tempu turēt. Turējām 
savu tempu. Varbūt kalni varēja 
būt īsāki.”

Ostapenko zaudēja 
pieredzējušai pre-

tiniecei
Tenisiste Jeļena Ostapenko 

olimpisko spēļu turnīra pirmajā 
kārtā trīs setu cīņā ar 6:1, 3:6, 2:6 
piekāpās austrāliešu lielākajai 
cerībai Samantai Stosurai. Pēc 
Ostapenko uzvarēta pirmā seta 
pārāka turpinājumā tomēr bija 
viņas pieredzējušākā pretiniece. 

Izšķirīgajā trešajā setā Stosura 
panāca 3:0 pārsvaru un 19 gadus 
vecajai Latvijas spēlētājai vairs 
neizdevās pavērst spēles ritējumu 
sev par labu. Pret Stosuru, kura 
Rio izlikta ar 13. numuru, Osta-
penko spēlēja pirmo reizi. Sie -
viešu Tenisa asociācijas (WTA) 
rangā Stosura ieņem 18. vietu, un 
viņas rēķinā ir arī uzvara Grand 
Slam turnīrā, kas gūta 2011. gadā 
ASV atklātajās meistarsacīkstēs. 
Ostapenko olimpiskajā debijā 
startēja kā 41. vietas īpašniece 
pasaules rangā.

Jeļena Ostapenko pēc savas 
debijas olimpiskajās spēlēs Rio 
izteicās, ka bija ļoti dusmīga. 
Viņa uzskata, pirmās kārtas spēlē 
(6-1, 3-6, 2-6) bijušas iespējas 
pārspēt ar 13. numuru izlikto 
austrālieti Samantu Stosuru, taču 
otrajā un trešajā setā tenisiste 
zaudējusi pārliecību. „Ja otrajā 
setā spēlētu kā pirmajā, tad būtu 
uzvarējusi. Bet nedaudz atkāpos 
atpakaļ un sāku nolaist bumbiņu, 
nevis iet uz to,” zaudējuma ie -
meslus skaidroja tenisiste.

Ar kanadiešiem sīvi 
jo sīvi, bet uzvara!

Olimpiskajā plūdmales volej-
bola  turnīrā 24 pāri ir sadalīti 
sešās grupās. Pēc riņķa  izspēles 
vietu astotdaļfinālā garantēs kat-
ras grupas divi spēcīgākie dueti, 
kā arī divi labākie pāri trešo vietu 
ieguvēju konkurencē. Savukārt 
atlikušie četri trešo vietu iegu-
vušie dueti divos izslēgšanas 
pāros noteiks vēl divas koman-
das, kas tiks astotdaļfinālā.

Mūsu duets Aleksandrs Samoi-
lovs/Jānis Šmēdiņš pirmajā spēlē 
grupas kārtā spēja panākt lūzumu 
trešā seta galotnē un ar gūto pa -
nākumu uzlaboja izredzes turnīra 
turpinājumā. Pirmā uzvara ar 
2:1 (21:17, 18:21, 15:13) tika gūta 
pret kanadiešiem Benu Sekstonu/
Haimu Šalku. Pirmoreiz vairāku 
punktu pārsvaru Latvijas pāris 
ieguva pirmā seta vidū un pār-
traukumā bija vadībā ar 12:9. 
Kanadieši turklāt vairākās epizo-
dēs nospēlēja nesaskaņoti, un 
uzbrukumā Latvijas duets savas 
iespējas izmantoja. 

Kanadas pāris otrajā setā pāris 
reizes veiksmīgi izmantoja ie -
spēju apstrīdēt tiesnešu lēmumu 
un panāca pāris punktu vadību, 
ko sekmīgi nosargāja. Tuvojoties 
trešā seta izskaņai, Samoilovs/
Šmēdiņš bija iedzinējos ar 11:13, 
taču spēja panākt izlīdzinājumu, 
un kanadieši spriedzi neizturēja.

Aleksandrs Samoilovs un Jānis 
Šmēdiņš pēc uzvaras atzina, ka 
bijis nepierasti spēlēt nakts ap -
gais mojumā, kas bijis diezgan 
neērts. “Pirmo setu aizvadījām 
labāk, bet otrajā neko nespējām 
izdarīt. Viņiem viss sanāca, vēl tie 
četri challenge (video atkārtojumi) 
bija par labu viņiem, bišku paši 
sabrukām. Otrais un trešais sets 
traģiski, bet labi, ka uzvarējām,” 
pēc spēles teica Šmēdiņš, kuŗš 
spēlē  bija atteicies no sev rak-
sturīgās gremdserves. Tas darīts, 
lai pielāgotos laukumam, jo pie 
gaismām grūti bijis saprast, kā 
servēt. “No sāniem spīd, ceļot 
bumbu, arī spīd un traucē. Tik-
līdz uzbrukumā nedaudz pauzīti 
ieturi, tā atkal traucē un vajag ātri 
uzbrukt. Kad būs nakts spēles, 
būs jāpierod pie laukuma,” skaid-
roja Šmēdiņš.

Šmēdiņš pirms četriem ga  diem 
Londonas Olimpiskajās spēlēs 
pārī ar Mārtiņu Pļaviņu izcīnīja 
bronzu. Savukārt Samoilovs Rio 
aizvada karjerā jau trešās olim-
piskās spēles. Debitēja viņš 2008. 
gadā Pekinā pārī ar Mārtiņu 
Pļaviņu, savukārt Londonā spē-
lēja kopā ar Ruslanu Sorokinu.

OLIMPISKĀ 
MOZAĪKA

 Rebeka Kocha par izcīnīto 
ceturto vietu svarcelšanā  varētu 
saņemt prēmiju līdz 30 734 eiro 
apmērā. Viņas treneŗi un ap -
kalpojošais personāls varētu sa -
ņemt 15 367 eiro naudas balvu. 
Lēmumu par balvu piešķiršanu 

pieņems Ministru kabinets.
 Latvijas septiņcīņniece 

Laura Ikauniece-Admidiņa 
savas otrās olimpiskās spēles 
sagaida ar nelielu uztraukumu 
un neziņu, jo pirmo reizi sep-
tiņcīņā augstlēkšanas disciplīnā 
lēks, izmantojot jaunu techniku.

 Nākamo Olimpisko spēļu 
(Tokijā 2020. gadā)  programmā 
tiks iekļauti vairāki jauni sporta 
veidi – karatē, sērfings, klinšu 
kāpšana, beisbols un softbols 
(beisbolam radniecīgs sporta 
veids). Tādējādi Tokijā sacen-
sības no  tiks 33 sporta veidos. 

 Rio Olimpisko spēļu basket-
bola turnīra spēles tiesā rīdzi-
nieks Oļegs Latiševs. Viņš bija 
tiesnesis arī Londonas Olim-
piskajās spēlēs.  

 Norvēģijas latviete Vita 
Heine izcīnīja 33. vietu grupas 
braucienā.

 17 gadus vecajai Latvijas 
burātājai Ketijai Birzulei Riode-
žaneiro olimpiskajās spēlēs būs 
burāšanai visai sarežģīti apstāk-
ļi. Šādu viedokli intervijā Lat-
vijas Radio pauda burātāja Vita 
Matīse, kas Latviju burāšanā 
olimpiskajās spēlēs pārstāvēja 
pirms 12 gadiem.

 Ierodoties Riodežaneiro 
Olim pisko spēļu norises vietā 
Bra zīlijā, vairākiem Latvijas 
spor tistiem aviokompaniju dēļ 
aizkavējusies bagāža. Tas lielus 
uztraukumus radījis pirms at -
klāšanas ceremonijas, tomēr de   -
legācijas dalībnieki izpalī dzējuši 
viens otram. 

 Kļūme gadījusies Riodeža-
neiro Olimpisko spēļu oficiālajā  
mājaslapā. Fotografijā Jāņa Šmē-
diņa vietā redzams Mārtiņš 
Pļaviņš. Iespējams, ka šai kļūdai 
ir pamatojums, jo tieši Mārtiņš 
Pļaviņš savulaik spēlēja kopā ar 
Aleksandru Samoilovu un Pe  -
kinas Olimpiskajās spēlēs aiz-
kļuva pat līdz ceturtdaļfinālam.

 Plūdmales volejbolists Alek-
sandrs Samoilovs ar savu matu 
frizūru iekarojis Brazīlijas līdz-
jutēju simpatijas, jo brazīliešiem 
viņa matu cirtas asociējas ar 
pazīstamu vietējo futbolistu.

 Riodežaneiro Olimpiskajās 
spēlēs drīkst piedalīties 271 
Krievijas sportists. Delegācijā 
sākotnēji tika iekļauti 387 spor-
tisti, taču dopinga skandala dēļ 
viņu skaits tika samazināts. 

 Peldēšanas sacensību ska tī-
tāji savu attieksmi pret sudraba 
medaļu 100 metru brasa dis-
tancē ieguvušo Krievijas peldē-
tāju Jūliju Jefimovu pauda ar 
nerimstošu ūjināšanu un svil-
pieniem, bet zelta un bronzas 
godalgas ieguvušās amerikā nie-
tes viņu neapsveica. Jefimova 
iepriekš karjērā divkārt tika 
pieķerta dopinga lietošanā un 
tiesības startēt Rio panāca Starp-
tautiskajā Sporta arbitrāžas 
tiesā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

“Sacensības sarežģītas padara 
braucēji un ātrums, nevis trase. 
Šo trasi var nobraukt mierīgi, ja 
grib,” žurnālistiem teica Skujiņš. 


