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“Sveika, Latvija!” jaunieši no ASV un Austrālijas pašā Rīgas vidū pie Melngalvju nama

Par godu Latvijas simtgadei tika iestādīta Bērzu aleja

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

„Sveika, Latvija!” 37. reizi!
ALAs projekta „Sveika, Lat-

vija!” kārtējā grupa šogad vie-
sojās Latvijā no 10. līdz 23. jū -
nijam. Grupā bija trīspadsmit  
meitenes un astoņi  puiši – 14 
jaunieši no ASV un 7 – no 
Austrālijas.

Brauciena laikā bērni bija 
Siguldā, bobsleja trasē, Turaidas 
mūzejrezervātā, Cēsīs, R. Blau ma-
ņa Brakos, Gaujienā, Gulbenē, 
Rēzeknes „Gorā”, Aglonā, Lik teņ-
dārzā, Skrīveru  Gotiņu ra  žot nē, 
Lielvārdē, Bauskā, Rundāles pilī, 
Tērvetē, Apšuciemā, Kolkas ragā,  
Ventspilī, Jūrkalnē pie Cerību 
buras, Liepājā, Kaŗostas cietumā, 
Amatu mājā, Alsungā pie suitu 
sievām, Nacionālajā bibliotēkā, 
Barikāžu mūzejā, Okupācijas 
mūzejā, Nacionālajā Mākslas 
mū  zejā, Brāļu kapos. Bija arī 
tikšanās ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni.

Amerikas jaunie tautieši sa -
drau dzējās ar Alsungas vidus-
sko las un Gaujienas pamatsko-
las jauniešiem, kā arī uzkāpa 
Gaiziņkalnā. Bērni izbaudīja lat-
viešu pirts priekus, jūras vēju un 
lietu.

Ilggadējā „Sveika, Latvija!” ko -
ordinatore Latvijā Anita Ozola: 
„Mums jau ir jaunas idejas nā -

kamajam gadam.” Viņa atceras, 
kādu pārsteigumu pārdzīvojusi 
pērngad Tērvetē, sastopot tur 
deviņas jaunietes, kuŗas bijušas 
“Sveika, Latvija!” dalībnieces jau 
pirms vairākiem gadiem, bet 
2016. gadā visas ieradušās te ar 
labdarības misiju: “Viņas kopā ar 
Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baz  nīcas ārpus Latvijas mācītāju 

Dāgu Demandtu ceļoja pa Lat-
viju un dāvināja nepieciešamas 
lietas gan ģimenēm ar maziem 
bērniem, gan vientuļajām mā -
miņām. Tika apdāvinātas 150 
ģimenes.”

Citugad jaunieši viesojušies pie 
biedrības “Zvannieku mājas” ap -
rūpētajiem bērniem un tad jau-
tājuši, ko viņi varētu palīdzēt. 

Uzzinot, ka vairāki “Zvannieku” 
bērni rudenī sāks iet skolā un 
viņiem noderētu penāļi, “Sveika, 
Latvija!” jaunieši saziedojuši 
nau diņu. 

Šogad 21. jūnijā “Sveika, Lat-
vija!” dalībnieki viesojās pie Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa. Viņš 
jauniešiem sacīja: “Man ir liels 
prieks, ka, atrodoties ārpus Lat-

vijas, jūs, jūsu vecāki un vec ve-
cāki ir atraduši veidus, kā uzturēt 
latviskās saknes un izveidot drau-
dzīgu un latvisku vidi ārpus 
valsts robežām, piedaloties dažā-
dos pasākumos, iesaistoties pro-
jektos un svinot svētkus.”

Atbildes runu bija uzticēts teikt 
Emīlijai Blumbergai. Raksturojot 
ceļojumu, viņa secināja: “Mēs 
esam uzzinājuši daudz par mūsu 
senčiem, par latviešu rakstnie-
kiem un par Latvijas vēsturi. 
Mums arī ir bijis liels prieks ap -
ciemot slavenos Latvijas mūzejus 
un vēsturiskās vietas. Drīz at -
griezīsimies mājās ar plašākām 
zināšanām par Latviju, bet, kas ir 
vēl svarīgāk, ar dziļāku mīlestību 
pret šo dārgo zemi!”

Otrā “Sveika, Latvija!” jauniešu 
grupa Tēvzemē ieradīsies au -
gustā, bet jūlijā notiks “Heritage 
Latvia” ceļojums angļu valodā 
jauniešiem no 13 līdz 16 gadiem 
un “Hello, Latvia/Sveika, dzim-
tene!” ceļojums angļu un latviešu 
valodā pieaugušajiem un ģime-
nēm. Ilgus gadus ceļojumus no 
ALA puses koordinēja Anita 
Juberte. Šogad, kad viņa devusies 
pensijā, šos pienākumus pārņē-
musi Marisa Gudrā.

5. jūlijā Latvijas Etno gra-
fiskajā brīvdabas mūzejā, pie 
Bornes baznīcas, nobeidzot 
Amerikas latviešu apvienības 
vasaras prakses programmu, 
jaunieši iestādīja bērzus, pa -
sniedzot to kā simbolisku dā -
vanu Latvijas valsts simtgadē, 
pastāstīja Pasaules brīvo latvie-
šu apvienības (PBLA) ģenerāl-
sekretāre Ilze Garoza.

„Laikā, kad liela daļa iedzī vo-
tāju ir izbraukuši un prom do -
šanās tema ir joprojām aktuāla 
jauniešu vidū, šāda iniciātīva ir 
ļoti nozīmīga. Prakses laikā jau-
niešiem bija iespēja iejusties Lat-
vijas sadzīvē, iepazīties ar darba 
vidi un vietējiem cilvēkiem, tā  pēc 
atvadoties katrs pasniedza Lat-
vijai simbolisku dāvanu – kociņu. 
Ceram, ka šie kociņi ne tikai 
iesakņosies zemē, bet arī iedēstīs 
jauniešos domu par pārcelšanos 
uz Latviju,“ teica Ilze Garoza. 

Amerikas latviešu apvienība 

Amerikas latviešu jaunieši
stāda bērzu aleju Latvijas simtgadei

(ALA) jau trešo gadu rīko vasa-
ras praksi, piedāvājot Amerikas 
latviešu jauniešiem iegūt darba 
un dzīves pieredzi Latvijā, lai 
nostiprinātu viņu latvisko iden-
titāti un piederību Latvijai. Šogad 

praksē piedalījās 11 Amerikas lat-
vieši vecumā no 19 līdz 29 gadiem.

Pēc pirmā vasaras prakses pro-
jekta divas personas palika pa -
stāvīgi dzīvot un strādāt Latvijā. 
Zīmīgi, ka jaunieši, kas piedalījās 

praksē, ir tie, kuŗu vecvecāki, lai 
gan aizbrauca dzīvot uz Ameriku, 
tomēr par spīti attālumam un 
ilgajai prombūtnei ir saglabājuši 
latviešu valodu un tradicijas no 
paaudzes paaudzē.

ALA izveidotā vasaras prakses 
programma, kuŗu koordinē ALA 
Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe, trīs gadu laikā izraisījusi 
lielu interesi gan Ziemeļameri-
kas un Austrālijas latviešu jau-
niešu vidū, gan Latvijā, kur ar -
vien vairāk organizācijas un uz -
ņēmumi piesakās uzņemt ALAs 
praktikantus. To skaits šogad pa -
lielinājies līdz 20 un aptveŗ gan 
kultūras un izglītības iestādes, 
gan sabiedriskas organizācijas, 
gan technoloģiju uzņēmumus un 
organizācijas, kas veicina jauno 
technoloģiju attīstību un ekspor-
tu. Programma tiek īstenota sa -
darbībā ar Latvijas Kultūras mi -
nistriju par Amerikas latviešu 
apvienības līdzekļiem.

Plašāka informācija atrodama: 
http://www.alausa.org/lv/alas-
nozares/kulturas-nozare/vasa-
ras-darbi-latvija/
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"Novēlu ceļojumiem bagātu vasaru!"

PIEDALIETIES ARĪ JŪS!
Baltijas amerikāņu apvienotā 

nacionālā komiteja (Joint Baltic 
American National Committee) 
uzsākusi jaunu attīstības projek-
tu Latvijas un Mičiganas pilsētu 
sadraudzības dibināšana, kuŗas 
mērķis ir nodibināt partnerības 
saites starp pilsētām Mičiganā un 
Latvijā, lai vairotu savstarpēju 
sadarbību un attīstību.

Pilsētu sadraudzības galvenais 
mērķis ir miera un labklājības 
veicināšana, saišu stiprināšana 
starp dažādām cilvēku kopienām 
visā pasaulē. Apvienojoties sa -
draudzībā, tiek vairota sav star-
pēja cieņa un vispārēja sapratne 
par citu kultūru atšķirībām, lai 
mazinātu konfilktu izcelšanās 
iespējas nākotnē. Tā palīdz iedzī-
votājiem, pašvaldību amatper so-
nām un biznesa līderiem uzsākt 
ilglaicīgas, abpusēji izdevīgas at -
tiecības. Galvenā uzmanība tiek 
vērsta uz četrām galvenajām 
jomām: mākslu un kultūru, jau-
natni un izglītību, uzņē mējdar-
bību un tirdzniecību, kopienas 
attīstību un technisku informā-
cijas apmaiņu, kuŗa nodrošina 
pilsoņu sekmīgu sazināšanos 
visā pasaulē. 

1993. gadā tika nodibināta mi -
litāra partnerība starp Mičiganas 
Nacionālo gvardi un Latvijas 
Nacionālajiem bruņotajiem spē -
kiem. Šī gada 30.jūlijā tiks at  zī -
mēti 24 veiksmīgi aizvadīti gadi 
kopš Latvija un Mičigana iesais-
tījās šajā programmā. Abu valstu 
sadarbība vainagojusies lieliem 
panākumiem militārajā jomā. Mi -
čiganas Nacionālā gvarde dod 

nozīmīgu ieguldījumu un atbal-
stu Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku spēju attīstībā. Tā piedalās 
kopējos militāros projektos un 
apmācībās ar Latvijas Nacio nā-
lajiem bruņotajiem spēkiem Lat-
vijā. Sadarbība vērsta uz savstar-
pējas pieredzes apmaiņu un jau-
nu spēju attīstīšanu. Piemēram, 
2006. gadā Sauszemes spēku kāj-
nieku brigāde uzsāka ciešu sa -
darbību ar Mičiganas Nacionālo 
gvardi, lai apmācītu kaŗavīrus 
pirms došanās starptautiskajās 
operācijās. Kopīgi tika apmācītas 
Afgānistānas kaŗavīru vienības, 
parādot savu sadarbību kā labu 
piemēru arī citām NATO val-
stīm. Sauszemes spēku kājnieku 
brigāde sadarbojusies arī ar Mi -
čiganas Nacionālo gvardi gaisa 
telpā, rīkojot pastāvīgas apmā-
cības. 

2016.gads aizritējis ļoti spraigi, 
Mičiganas kaŗavīri piedalījās kau-
jas atbalsta un nodrošinājuma 
mācībās “Summer Shield”, kā arī 
starptautiskajās mācībās “Saber 
Strike” un “Sudraba Bulta”, sa  vu-
kārt Latvijas gaisa atbalsta kon-
trolieŗi katru gadu pilnveido 
prasmes Mičiganā notiekošajās 
mācībās “Northern Strike”. Miči-
ganas Nacionālā gvarde nodroši-
nājusi latviešu kaŗavīriem ie  spē-
jas uzlabot savas spējas ASV 
poligonos. Šogad Mičiganas Na -
cionālās gvardes kaŗavīri pieda-
līsies vairākās starptautiskās mi -
litārās mācībās Latvijā, uzlabojot 
sadarbību un savietojamību.

Arī Igaunija nodibināja pirms 
24 gadiem militāro partnerību ar 

vienu no ASV štatiem – Meri-
lendu, un pakāpeniski izvērsa 
sadarbību arī citās jomās – iz -
glītībā, sadraudzības pilsētās/no -
vados, kultūras un sabiedriskajās 
aktīvitātēs, ekonomiskajā attīs-
tībā un citās, kopumā izveidojot 
septiņas pilsētu sadraudzības 
starp Merilendu un Igauniju.

Aplūkojot Igaunijas un Meri-
lendas veiksmīgo piemēru un 
Latvijas – Mičiganas veiksmīgo 
sadarbību, JBANC vēlas nodi-
bināt ciešākas saites civilajā jomā 
ar starp Latvijas un Mičiganas 
pilsētām.

Tāpat kā Igaunijai, arī Latvijai 
ir potenciāls attīstīt Latvijas un 
Mičiganas sadarbību jaunā lī -
menī. Tādēļ JBANC vēršas pie 
visiem Amerikas latviešiem, 
kuŗu rīcībā būtu nepieciešamā 
informācija un kontakti, kas at -
vieglotu pilsētu sadarbības pro-
cesu, un kuŗiem būtu vēlme kļūt 
par daļu no šī projekta. Inte-
resentus lūdzam sazināties ar 
JBANC (jbanc@jbanc.org) ar no -
rādi „Pilsētu sadraudzība/ Sister 
cities”.

Par tautas vēlētu 
Valsts prezidentu

Godājamā politoloģe Ilga Krei-
tuse kādā rakstā teikusi: „Tauta 
nav muļķe, ļaujiet tai vēlēt Valsts 
prezidentu!” Šīs tezes pirmajai 
daļai piekrītu, otro – neatbalstu! 
Tauta patiešām nav muļķe, taču, 
ja tautai (balsotājiem) būs izvēles 
tiesības tikai   un vienīgi starp 
mūsu tā dēvēto polītisko partiju 
un to “bosu”  izvirzītajiem kan-
didātiem, tad nav būtiskas no -
zīmes, vai par šiem kandidātiem 
nobalso Saeimas deputātu vai -
rākums, vai tā tautas daļa, kas 
vēlēšanās piedalīsies (arī apmē-
ram 50 procentu no vēlētāju 
kopskaita). Starpība būs vienīgi 
vēlēšanu izmaksās, ņemot vērā 
gan  pirmsvēlēšanu aģitāciju un 
propagandu, gan polītiķu sav-
star pējo tirgošanos kuluāros, 
gan “vēlēšanu tūrismu”, “balsu 
pirkšanu” un citus demokratijas 
“jaukumus”. Tāpēc,lai  varētu at -
balstīt šo viedokli, ir nepiecie-
šams vispirms mainīt visu (arī 
Saeimas) vēlēšanu nolikumu, 
no  drošinot plašāku kandidātu 
izvēli un tiesības balsotājiem   
izcelt (ar +) vai izsvītrot jebkuŗu 
kandidātu, neatkarīgi no  viņa 
pārstāvētās polītiskās partijas un 
vēlēšanu apgabala.

E. V. UPELNIEKS

Runāsim
latviski!

Paziņojumos par filmu izrā-
dēm lasu vārdu subtitri. Do  māju, 
ka latviskāk būtu zemteksti. Sub 
ir svešvārds, kas latviski nozīmē 
zem, svešvalodā – submarine, lat-
viski – zemūdene. Tos titrus būs 
kāds jokdaris izdomājis, jo sa -
protam, ka runa ir par tekstiem, 
tātad - zemteksti.

HARIJS VALDMANIS
Oslo
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Nometne “Melnais Lācis” un
“Atgriezies Nometnē” – aicinām! 

 Bez bazūnēm un bungām...
Garīgais koncerts XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkosGUNTA PLOSTNIECE

Raksta autore Gunta Plostniece kopā ar meitu Jūliju Plostnieci 
pēc Atklāšanas koncerta, kuŗā Jūlija dziedāja solo Ērika Ešenvalda 
“Dvēseles dziesmā”

Ņujorkas draudzes latviešu 
nometni Katskiļos 9. jūlijā at -
klāja pilnā sastāvā ar 110 bēr-
niem un kuplu audzinātāju un 
personāla saimi. Bērniem bija 
tikai pāris dienas, lai pārslēgtos 
no Dziesmu svētku priekiem, 
bet nometnes personālam – 
Kri  sītei Skarei, Laurai Padegai 
Zamurai, Astrīdai Liziņai un 
Tijai Orei Budkēvičai no pie  nā-
kumiem Dziesmu svētku kop -
koŗu un tautasdeju programmu 
vadībā.

Nometnes latviešu periodu 
va  dību šogad pārņem Tija Ore 
Budkēviča un Lija Kurena. Kri -
sīte pārnesīs savu saistošo ener-
ģiju no Dziesmu svētku kopkoŗa 
vadības uz nometnieku brašo 
kori, bet Laura un Astrīda jau 
iedziļinājušās nometnes virtu-
ves vadībā.

Dziesmu svētku pacilātības 
gaŗā aicinām turpināt atjaunoto 
kontaktu ar seniem draugiem, 
un 22. jūlija nogalē kopā ie -
griezties Ņujorkas draudzes no -
metnē uz sabiedriskiem pasā-
kumiem!

Nogalē notiks 1. perioda no -
slēgums ar gadskārtējiem spor-
ta svētkiem un svētdienas rītā, 
pēc brīvdabas dievkalpojuma, 
nometnieku neapšaubāmi spa-
rīgo koncertu 14. Dziesmu svēt-
ku kopkoŗa programmas, No -
metnes mūzikas vadītājas Kri-
sītes Skares vadībā.

Toties iepriekšējā vakarā, sest-
dienā, 22. jūlijā aicinām uz jau 
gadskārtējo “Melno Lāci” – lab-
 darības sarīkojumu nometnei 
ar vakariņām un zaļumballi 
Lūžeru pavadījumā. Mūsu māk-
slinieku – gan vizuālās mākslas, 

kā arī rotkaļu, un kulināro de -
likatešu piedāvātāju darbus va -
rēsit apskatīt un tad sacensties ar 
draugiem, lai pusnakts stun dā 
tos iegūtu savā mantībā, solot 
augstāko cenu 50-50 mākslas 
izsolē. Puse no augstākās cenas 
ir nometnei par labu, bet otra 
puse paliek pašam māksli nie-
kam. Gaidām darbus, gan ie -
priekš pieteiktus, kā arī pēdējā 
brīdī atvestus! Papildus šai po -
pulārai līdzekļu akcijai, kas ik 
gadu ienes neprognozējamu 
ienākumu, šogad arī uzsāksim 
atbalsta akciju Ņujorkas drau-
dzes valdes jaunās priekšnieces 
Baibas Kļaviņas  apņēmīgajam 
mērķim paātrināt pirms desmit 
gadiem celtās jaunās ēdamzāles 
hipotēkas nomaksu. Akciju “Uz 
zaļā zara” atklāsim “Melnā Lāča” 
sarīkojuma sākumā, apskatot 

celtniecības un finanču vēsturi 
ēkai, kuŗas paplašināšana jau 
pirms vienpadsmit gadiem bija 
nometnes piecdesmitās jubile-
jas mērķis. Laipni lūdzam visas 
plašās sabiedrības atbalstu šīs 
akcijas sasniegšanai līdz Latvijas 
Simtgades noslēgumam! At  bal-
stu varēsit iemaksāt turpat uz 
vietas ar speciāliem piedāv āju-
miem “Melnā Lāča” vakarā, kā 
arī piedalīties neklātienē elek-
tro  niskā izkārtojumā!

Aicinām uzturēties kalnu gai-
sotnē vēl arī pāris dienas pēc 
tam un pieteikties uz “Atgriezies 
Nometnē”, kas šogad ilgs tikai 
no 23. jūlija līdz otrdienas, 
25. jūlija, vakaram.

Viss notiks neformālā gai -
sotnē ar īslekcijām, pārrunām, 
pastaigām, vakarēšanu, un vie  nu 
kopēju projektu – “Stāstu segas” 

Piektdien, 30. jūnijā, Christ 
Lutheran baznīcā pulcējās liels 
skaits klausītāju, lai baudītu lat-
viešu komponistu darbus no 
mūsu bagātā garīgās mūzikas 
pūra.

Latviešu dziesmu svētkos Ame-
rikā Garīgais koncerts vienmēr 
bijis viens no skaistākiem un 
mūzikāli vērtīgākiem koncer-
tiem. Tanī esam dzirdējuši gan 
mūsu daiļākās a capella dzies-
mu miniatūras, gan visva re nā-
kos, aizkustinošos koŗa darbus 
kopā ar orķestŗa bagātajām 
krāsām. Tas ir vienmēr bijis 
spoža slavas dziesma Dievam.

Šoreiz Garīgajā koncertā ti -
kām ievesti mūzikas skaņu in -
timākos kambaŗos. Koncerts 
vijās no viena skaņdarba uz 
otru bez aplausiem, bez jeb-
kāda cita traucējuma. Vietām 
iemirdzējās kāda drāmatiskāka 
mūzikāla dzirksts, bet itin reti. 
Koncerts dāvāja klausītājiem 
mierīgu atelpu svētku burzmā.  

Pārskatot koncerta program-
mu, sapratu, ka šis ir kamer   -
mūzikas koncerts. No deviņ-
pad smit koncerta skaņdarbiem, 
vienpadsmit bija vai nu vokāli 
vai instrumentāli solo vai dueta 
sniegumi. Astoņas koŗa dzies-
mas arī varam ierindot ka  mer-
mūzikas stilā, jo tās bija intimas 
un mierīgas bez kādiem trauk-
smainiem efektiem. Korim 
“Sola”, kuŗš bija ieradies no 
Latvijas ar trīsdesmitseptiņiem 
dziedātājiem, varam piešķirt 
kamerkoŗa apzīmējumu. Šāds 
koncerta mākslinieku sastāvs 
pasvītroja tā ēterisko noskaņu.

Programmas veidotāji bija iz -
vēlējušies mūziku no septiņ pa d-
smit dažādiem autoriem, snie-
dzoties vēsturē no Andreja Jur-
jāna (dz.1856) līdz šīsdienas 
Jēkabam Jančevskim (dz.1992). 

Tik raiba komponistu izvēle 
varēja radīt sadrumstalotu ne -
sakarīgu sniegumu. Bet bija 
tieši otrādi – bija izvēlēti tādi šo 
autoru darbi, kuŗi panāca kon-
certa iedomāto vīziju.

Gandrīz visi koncerta skaņ-
darbi viegli iekļāvās tradi cio-
nālos romantisma rāmjos. To -
mēr J. Jančevska “Mater ama-
bilis” (diriģēja autors), dziedāta 
latiņu valodā, izcēlās no šīs 
maigās gaisotnes ar savdabīgu 
harmonisku kustību un Anitas 
Kuprisas solo dziesma “Celies, 
topi apgaismota” mecosoprāna 
Lailas Saliņas sniegumā ar 
šķautņainu, jauneklīgu mū  zi-
kālu rakstu. Spožu akcentu deva 
Aivara Kalēja “Per aspera ad 
astra”, op.46. Jaunais ērģelnieks 
Dāvids Heinze to spēlēja ar 
apbrīnojamu reģistru izvēli, tā 
ka varējām gandrīz ieraudzīt 
zvaigznes baznīcas velvēs. 
Hein ze veica arī visus pavadī-
tāja pienākumus gan pie ēr  ģe-
lēm, gan pie klavierēm.

Bez jau minētajiem autoriem 
koncertā vēl bija pārstāvēti Ri -
hards Dubra, Georgs Pelēcis, 
Edgars Kariks, Alfrēds Štrom-
bergs, Lūcija Garūta, Mārtiņš 
Aldiņš, Imants Mežaraups, Jā -
zeps Mediņš, Romualds Kal -
sons, Pēteris Butāns, Jānis Me -
diņš, Pēteris Vasks un Ēriks 
Ešenvalds.

Koncertā dzirdējām daudz 
mūzikas flautai izcilo flautistu 
Ilonas Kudiņas un Agitas Aris-
tas izpildījumā. Īpaši pievil  -
cīga bija Romualda Kalsona 
“Stabule”(A.Arista), kuŗa ienesa 
gaišu un atspirdzinošu gaisotni 
pēc Jāzepa Mediņa “Romances 
#2” (J.Ķeniņa zinīgā aran žē ju-
mā), kuŗu attiecīgā stilā skaisti 
izpildīja Andra Voldiņa (brača) 
un Juris Ķeniņš (čells). Voldiņa 

atskaņoja arī Jāņa Mediņa 
“Āriju”. Kad ievēroju, ka šis 
darbs ir uzņemts koncerta 
programmā, man nebija ne 

miem jāmin mecosoprāna 
Lailas Saliņas niansētie un vo -
kālām krāsām bagātie Lūcijas 
Garūtas “Svētā mīla” un Mār-

lodā. Darbs ļāva korim parādīt 
savu jauneklīgo un gaiši tem-
brālo skaņu. Andreja Jurjāna 
“Uz augšu” gribējās dzirdēt 
stin grāku basu līniju, bet ko -
pumā izpildījums imponēja. 
Koncerta vidus posmā koŗa 
dziedātā Pēteŗa Butāna “Lux 
aeterna” iezīmējās ar patīkamu 
harmonisku kustību, vainago-
joties apskaidrotā gaišā dzie dā-
jumā. Koris noslēdza koncertu 
ar diviem izciliem latviešu 
ga rīgās mūzikas komponistu 
darbiem – Ērika Ešenvalda 
apgaroto “O Salutaris Hostia” 
(teksts – Akvīnas Toms) un Pē -
teŗa Vaska “The Fruit of Silence”. 
Ē. Ešenvalda darbā svarīga loma 
piešķirta divām koŗa solistēm. 
Koŗa partija šeit veidoja har-
moniski mistisku fonu abu so -
listu (Laura Štoma, Liene Pal -
kavniece) iespaidīgajam dzie-
dājumam. Šo darbu bieži at -
skaņo kolledžu koŗi gan Ame-
rikā, gan arī citās zemēs. To 
klausoties, saprotam tā pie  vil-
cību. Pēteŗa Vaska darbs mūs 
apbūra un sniedza miera veldzi. 
Oriģināli tas rakstīts a capella 
korim, vēlāk iesaistītas stīgas. 
Šinī koncertā “Sola” to dziedāja 
ar ērģelēm. Vokāli prasīgo 
darbu koris sniedza iejūtīgi, 
ieturot apskaužamu legato un 
veidojot maigu vokālu mir-
dzumu. Vasks rakstījis šo darbu 
ar Mātes Terēzas tekstu angļu 
valodā. Šīs dziesmas teksts bija 
ideāls beigu akords šim ie  spai-
dīgajam koncertam.

Klusuma auglis ir lūgšana, 

Lūgšanas auglis ir ticība,

Ticības auglis ir mīlestība,

Mīlestības auglis ir upurēšanās,

Upurēšanās auglis ir miers.

gatavošanu, kuŗā katrs varēs vei -
dot sava dzīvesstāsta segas kvad-
rātiņu kopējai latviešu tautas 
segai. Projekts notiek, atbalstot 
mūzeja Latvieši Pasaulē ierosi-
nāto projektu, lūdzu skatīt vietni: 
www.lapamuzejs.lv. Sagādāsim 
dažādas izejvielas, bet aicinām 
arī paņemt līdzi materiālu, ar 
kuŗu gatavot savu 18 x 18 cm 
kvadrātiņu!

Pieteikšanās istabām pie Ievas 
Alversones-(518-589-4167), 
bijušās nometnes vadītājas, šī 
gada nometnes vasaras saim-
nieces, bet, lai pieteiktos pro-
grammai vai pieteiktu idejas –  
pie Anitas Bataragas, abata-
rags@optonline.net. 

Gaidām visus skaistajā kalna 
gaisotnē, lai turpinātu 14. Dzies-
mu svētku jauko garu!

mazākās vēlmes to noklausīties 
atkal. Tas ir dzirdēts tik bieži 
dažādu instrumentālistu izpil-
dījumā. Bet, klausoties šo glez-
no tautā iemīļoto darbu Vol-
diņas izpildījumā, tas mani aiz -
grāba un nelaida vaļā. Māk sli-
nieces sniegums bija tik emo-
cionāli un mūzikāli saistošs, ka 
dzirdēju šo darbu jaunās krāsās, 
jaunā mūzikālā spraigumā.

No solistu izciliem sniegu-

tiņa Aldiņa “Dieva nams” (ar 
I.Kudiņas liego flautas obligato). 
Dziedātāja darbojas dažādos 
žanros, bet viņas talants iz -
paužas jo spilgti tieši klasiskās 
mūzikas solo dziesmās.

Koris “Sola” brīnišķīgi ieva-
dīja koncertu ar iecienītā lat-
viešu garīgās mūzikas kom-
ponista Riharda Dubras “Hail, 
O Star of the Ocean” (diriģents 
Kaspars Ādamsons) angļu va -



LAIKS 2017. ga da 15. jūlijs – 21. jūlijs4

MĀRĪTE KRŪZE
Georgetown, Maine

// FOTO: LIGITA KOVTUNA

Dziesma, deja, draudzība 

Baltimoras svētku mirkļi

Latviešu satikšanās Baltimoras Barnes & Noble grāmatveikalā

Pēteris un Edīte Gudrais izaudzinājuši 
svētku Rīcības komitejas priekšsēdi 
Marisu Gudro

Uz kopkoŗa koncertu dodas ASV Daugavas 
Vanagu priekšsēdis Andris Kursietis ar 
sievu Rozmariju

Raits Eglītis atelpas brīdī pie ALAs galda Ilze Platais alias Johnie Bishop mūzicē 
tirdziņā

Vēl domās tiek atsaukti spilg-
tie brīži no pavadītā laika Bal -
timoras Dziesmu svētkos. Kā 
Jāņu vaiņags atmiņas virmo un 
neļauj iegrimt ikdienas ritmā. 
Svētki bija vareni! Jaunā vadība, 
deju vadītāja, dziesmu „kap-
teine” un līdzdalībnieki spēja 
visus uzvilkt laimes kalnā uz 
veselām četrām saulainām die-
nām.

Pašai bija mazliet skumji, ka 
nesekoju dejas tūrēm, ne arī 
diriģenta zizlim. Pirmo reizi 
biju skatītājos! Bet tāds prieks 
redzēt vairākas paaudzes kopā, 
tās spēja  veidot vēl spēcīgāku 
mīlestību un lepnumu pret 
mūsu tautu.

Taču gribētos padalīties ar 
īpašu notikumu! Pirms vairā-
kiem gadiem mēs bijām atve-
duši savu dēlu uz ALJAs kon-
gresu Vašingtonā, D.C. Kamēr 
viņš ar saviem draugiem pie -

dalījās vakara programmā, mēs 
ar citiem vecākiem atradām 
ēdnīcu, kur varējām pavadīt 
jauku vakaru. Mūs pārsteidza 
tas, kad skaistā viesmīle mūs 
uzrunāja un jautāja vai mēs 
runājam latviski. Izrādās, jaunā 
studente ir ievē ro jusi un sa  dzir-

dējusi dažus vār-
dus, ko sarunās ir 
lietojusi arī viņas 
vecmā mmiņa! Vi -
ņas ve  cā kiem bijusi  
jaukta laulība, un 
latviešu valoda vi -
ņas bērnībā netika 

uzsvērta. Mēs visi viņai ļoti 
ieteicām, lai meitene nā  kamā 
vakarā cenšas aiziet uz jauniešu 
balli! Drosmīgā meitene to arī 
izdarīja! Tur viņa satika un 
iepazinās ar daudziem jau nie-
šiem, un pēc gada dzir dējām, ka 
viņa ar lielu sajūsmu piedalās 
Vašingtonas tautasdeju kopā!

Tagad, Baltimorā Royal Farms 
arēnā, sēžot skatītājos, cītīgi vē -
roju, kā tautasdeju grupa Na -
mejs sevi iepazīstina ar ska tī-
tājiem. Pārsteidza tas, ka arī 
ģimenīte, kas sēdēja priekšā, ar 
lielu sajūsmu viens otram ap -
stiprināja: “There she is! That’s 
Mara!” Starpbrīdī aprunāja -
mies un apkampjamies – esam 
prieka pilni, ka beidzot esam 
satikušies un varam iepīt vēl 
skaistāku ziedu savā draugu 
lokā!

Māra Andersone, tagadējā tautasdeju kopas 
Namejs vadītāja

UZMANĪBU – KONKURSS!

Aicinām lasītājus izdomāt 
asprātīgāko parakstu šim foto.

Dāvana garantēta!

Pēteris un Mārīte Krūze, Anita, Bob Anderson un 
Janīna Jankēvics
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ARTURS RUBENIS

Kuŗš gan Klīvlandē nepa zīs tu 
Maiju Grendzi? Skolotāja, sko-
las pārzine, sabiedriska darbi-
niece, kuŗa šeit ieradās 1974. 
gadā, kad viņas dzīves draugs 
mācitājs Laimdots Grendze tika 
ievests amatā kā Apvienotās ev. 
lut. draudzes mācītājs. Klīv lan-
dieši atzīmēja viņas deviņ des-
mit gadu jubileju. 

Maija dzimusi 1927. gada 13. 
jūlijā Viktora un Martas Vārs-
bergu ģimenē, kuŗā auga trīs 
māsas un brālis. Vecāki bija 
zemnieki, kuŗiem nācās apsaim-
niekot divas mājas – Praulienas 
pagasta Silkalpus un Dančus. 
Maija atceras, ka Dančos uztu-
rējusies vairāk. Pamatskolas 
gai tas pabeigtas Praulienas 6 
klašu pamatskolā, pēc tam mā  -
cījusies Madonas Valsts ģim-
nazijā. Starp citu, tur pārzinis 
bija Haralds Mednis, kuŗš tolaik 
skolā mācījis dziedāšanu, vēl 
nebūdams slavens diriģents.

Pēc kaŗa Vārsbergi nonāk 
Vācijā. Tur Maija mācījusies Kr. 
Barona ģimnazijā Hersbrukā, 
bet Savienotajās Valstīs ieceļo 
jau 1949. gada maijā, vispirms 
nonākot Misisipi štatā, kur jā -
strādā kokvilnas lauku apkop-
šanā. 

Tur Maija paliek tikai vienu 
gadu, tad dabū mājkalpotājas 
vietu turienes kolledžas prezi-
denta mājās. Tas pavēris ceļu 
turpināt izglītību. Amerikā Maija 
studējusi paidagoģiju un iegu-
vusi bakalaura gradu Delta State 
universitātē Klīvlandē, Missi-

Deviņdesmit gadus jauna gavilniece
Grendzes Maijai deviņdesmit

sippi (nesajaukt ar Ohaijo Klīv-
landi!!! ASV ir pavisam 12 
Klīvlandes ).

Precējusies 1955. gada 2. jūlijā 
ar mācītāju Laimdotu Grendzi. 
Viņu ģimenē uzauguši četri dēli 
(Pēteris, Dāvids, Mārtiņš un 
Kārlis) un divas meitas (Ilze un 
Rita). Blakus bērnu audzinā-
šanai bijusi uzcītīga mācītāja 
kundze, sākuma gados Kanadā, 
vēlāk arī Klīvlandē, šoreiz 

līdz 1991. viņa ir draudzes sko-
las pārzine. Arī pēc skolas pār-
zines amata atstāšanas viņa jo -
projām ir aktīva padomdevēja 
gan pārziņiem, gan skolotājiem, 
iemantodama „skolas kundzes“ 
apzīmējumu.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas viņa ir viena no sko lo tā-
jiem, kuŗi ilgāku laiku pavadī-
juši Latvijā, atkal skolas darbā. 
1992./93. mācību gadā bija angļu 

Lauma Zušēvica

SANDRA KALVE,
Milvoku draudzes priekšniece

Dievs, Jēzus, ticība, lūgšana, 
jubilejas, svinības, laulības, kris-
tības, iesvētības, sēras, prieks, 
lepnums, koncekrācija, sinodes, 
ģimene, gudrība, skola, Lauma, 
Artūrs, Miķelis, Blaumaņi, Ozo -
liņi, Gailāni... Devu sev 15 se -
kunžu laika, kuŗā bija jāuz-
raksta jebkādi vārdi, kas nāca 
prātā, domājot par draudzi un 
atskatoties atpakaļ uz mūsu 
draudzes pastāvēšanas 30 ga  diem.

Šogad, mācot latviešu skolā, 
viens no mūsu projektiem bija 
klasē rakstīt vienkārši visus lat-
viešu vārdus, kuŗi tajā mirklī 
nāca prātā. Tā arī es veidoju šo 
rakstu par mūsu jubileju un 
visu, kas ir noticis. Rakstīju 
visu, ko es par to iedomājos. 
Mani skolēni varētu jums lie-
cināt, ka man rakstot vārdi vien-
kārši plūda. Tik daudz par ko 
runāt un teikt, un, liekas,  katra 
doma, katra cilvēka mūžs, pava-
dīts mūsu draudzē vai tai kalpo-
jot, liek domām skriet tik dažā-
dos virzienos, gandrīz nepa-
beidzot iesākto domu. 

Marta beigās nosvinējām sa -
vas draudzes 30 gadu jubileju. 
Domājot par cilvēka mūžu, trīs-
desmit gados  dzīve tikai tā īsti 
ir sākusies. Vēsturē trīsdesmit 
gadu ir it kā pavisam īss laika 
posms, tomēr tajā var notikt tik 
ļoti daudz...  

Tūkstoš deviņi simti astoņ-
des mit septītajā gadā trīs Mil-

Trīsdesmit gadus lūdzot, mīlot un kalpojot!
voku draudzes (Milvoku latviešu 
ev. lut. draudze, Sv. Jāņa latv. ev. 
lut. draudze Milvokos un Mil-
voku latv. ev. lut. Kristus drau-
dze) apvienojās, lai turpinātu 

cītājai un nu jau arī archibīskapei 
Laumai Zušēvicai sadarbībā ar 
Milvoku latv. ev. lut. Kristus 
draudzes mācītāju Visvaldi 
Rum pēteri. 

Šajos gados tik 
daudz kas pa -
veikts: gan notu-
rētas divas Sino-
des, noorga nizē-
tas draudžu die-
nas Gaŗezerā un, 
protams, rīkota 
Laumas Zušē vi-
cas koncekrācija – 
viņas ievešana ar -
chibīskapes ama-
tā. Šogad pat, pa -
visam nesen, Lau -
ma tika lūgta va -
dīt dievkalpoju-
mu tajā pašā diev-
namā Mt. Zion Ev. 
Lutheran Church, 
kur notika šī 
koncekrācija. 

Tie nu ir tie 
lielie notikumi 
vai darbi, bet tie 
jau nenotiek bez 
maziem ikdienas 
darbiņiem, lai 
drau dze tiktu uz -
turēta gan ik die-

nas, gan ik svētdienas. 
Cik daudz cilvēku pūļu pie-

likts, lai vēl pēc 30 gadiem, drau-
 dzes dievlūdzēju skaitam sama-
zinoties, atrastos cilvēki, kuŗi 

dara un vada! Laumas pienā-
kumiem pieaugot, auga arī mūsu 
pašu darbs un sadarbība. Tie -
kamies ik mēneša padomes sē -
dēs, kur spriežam ne tikai par 
garīgām, bet arī lietišķām lie-
tām, kā, piemēram, torņa jumta 
pārlikšanu, par krāmu tirdziņa 
rīkošanu, kuŗa peļņa ļauj mūsu 
draudzes dāmām atbalstīt jau-
niešu latvisko izglītību Gaŗ eze rā. 
Esam vienmēr atbalstījuši Lat-
viešu skolas centienus arī tepat 
Milvokos. Kristus mīlestības pil-
nās sirdis dod tālāk savu mī  les-
tību mūsu draudzes vecākajai 
paaudzei, to apciemojot un tā 
padarot viņu dienas gaišākas – 
tie ir mūsu samarieši. Talcinieki 
Latvijai  turpina atbalstīt drau-
dzes Latvijā. Grupa Dūriens pie 
dūriena darina lupatu sedziņas, 
ar kuŗām tad tiek sasildīti 
mazuļi vai jaunpiedzimušie, kas 
iet mājās no Kuldīgas pilsētas 
slimnīcas. Mūsu draudzē ir vien-
reizēji cilvēki, kuŗiem tiešām 
rūp, lai Milvokos vēl gadiem 
būtu dievnama durvis atvērtas, 
lai viņi un vēl jaunākās paau-
dzes varētu nākt pielūgt un 
slavēt Dievu. 

Būtu netaisnīgi pret tiem, 
kuŗu vārdus piemirstu, tāpēc 
šoreiz atsevišķus vārdus nemi-
nēšu, varbūt tikai pāris. Mīļš 
paldies maniem priekštečiem 
draudzes priekšnieka amatā Ar -
tūram Mundeciemam un Mi  ķe-

lim Abulam, un, protams, mūsu 
archibīskapei Laumai un visai 
viņas ģimenei, kuŗa vienmēr 
draudzes darbu ir atbalstījusi. 
Gribu pateikties draudzei un 
visai lat viešu sabiedrībai par at -
balstu darbam, ko darām. Pal-
dies, ka pieņemat un rūpējaties 
par ik  katru jaunu dievlūdzēju vai 
tas ir angliski runājošais, vai arī 
iebrau cis no Latvijas un meklē 
dvēseles mieru un savējos. Mums 
vēl daudz darāmā. Daudz dzir-
dam, ka nav viegli būt kristie tim! 
Domāju, ka to var attiecināt uz 
jebkuŗu reli ģiju. Pasaulē šo  dien 
ir tik daudz ciešanu, ka mēs esam 
šobrīd vairāk kā jebkad cits ci  tam 
va  jadzīgi, gan uzklausot, gan 
otra asaru no  slaukot, gan kopā 
prie cājoties, ka pēc trīsdesmit 
pas tā vēšanas gadiem mums šo -
pa vasar ir septiņi ie  svētāmie. 

Ticu, ka tieši mums, mūsu 
latviešu tautai, Dievs ir uzticējis 
nest Viņa mācību un sludināt 
Viņu caur mūsu miermīlīgām 
sirdīm, dievbijīgām balsīm un 
miera pilnām lūgšanām. Mums 
jāliecina citiem, ka pēc visa, kas 
ar mūsu tautu ir noticis, mēs vēl 
lūdzam un jūtam Jēzus mīles tī bu.

Vai nākamos 30 gados kas 
mainīsoes?  Protams! Vai nāks 
jauni un darbīgi cilvēki, Dieva 
bērni palīgā? Neapšaubāmi! 

Apsveicu jūs visus mūsu ju -
bilejā – mīlestībā un pateicībā 
par jums visiem lūdzot!

iesākto un veidotu jauno. Ap -
vie nojās pāri par 700 latviešu 
luterāņu, un draudzes gana at -
bildība tika uzticēta toreiz mā  -

landes latviešu biedrībā, vada 
latviešu grāmatu klubiņu. Savu 
laiku piedalās arī Severence Hall 
izpalīgos, palīdzot klausītāju 
sagaidīšanā koncertos un kār-
tības uzraudzībā. Novārtā nav 
atstāts mājas dārziņš, jo piedalās 
vietējā dārznieču klubiņā. Bez 
tam uzcītīgi vingro un mēro 
gaŗus gabalus, tepat Rokiriveras 
upes ielejā.

Kad tapa Klīvlandes grā ma ta 
Mūsu mājas un patvērums, Maija 
savāca datus un rakstīja par 
draudzēm, un bija viena no gal-
venajiem redakcijas locekļiem. 
Pirms šās grāmatas tapšanas 
viņa rosināja veidot skolas ga -
da grāmatas, kuŗas parādījās 
ga  du no gada, ar pašu skolēnu 
aprakstiem, zīmējumiem un 
bildēm. Tas rosināja veidot 
bērnu grāmatas un vākt ma  te-
riālus par Klīvlandes latviešu 
māksliniekiem Skraucu un In -
grīdu Davis. 

Sakarā ar 10. Vispārējiem 
dziesmu svētkiem Klīvlandē 
1997. gadā viņa bija svētku 
Vadoņa redaktore, pēc tam vi -
ņas vadībā tapa sējums Mūzikas 
mozaika, kuŗā aprakstīti Klīv-
landes Latviešu koncertap vie-
nības darbības piecdesmit gadi, 
1955.–2005.

Sakarā  ar Latvijas Valsts pre-
zidenta Gunta Ulmaņa apcie-
mo jumu Klīvlandē Maija Gren-
dze sagatavoja sējumu Klī vlan des 
latvieši: Klī vlandes apvienotas 
latviešu ev lut. draudzes skolas 
veltī jums Latvijas Republikas 

prezidentam Guntim Ulmanim, 
viesojoties Klī vlandē 1994. gada 
11. novembrī .

Sarunā ar gavilnieci pārru-
nājām, kāpēc mums, Amerikā 
iebraucot, par visu varu bija 
jāuztur latviešu skola. Ganda-
rījumu sagādā mūsu audzināto 
jauniešu darbošanās latviešu 
pasākumos. Arī tas, ka mūsu 
audzinātie, tagad jau vecāku lo -
mās, ved savus bērnus uz lat-
viešu skolām. Visgrūtākais laiks 
bija īsi pirms Latvijas neatka-
rības atgūšanas deviņdesmita-
jos gados. Brīžam likās, ka mūsu 
varoņdarbs būs gandrīz lieks. 
Jaunākā paaudze, gadiem aiz -
steidzoties, aizvien mazāk spē-
jusi tikt līdzi valodas un kultū-
ras apgūšanā.

Pēc neatkarības atgūšanas šos 
darbus turpina mūsu meitas un 
dēli, gan ar dažādiem panā-
kumiem. Vēl dejo tautasdejas, 
kaut kur turas koŗi, retāk notiek 
kāda teātŗa izrāde. Jau valodas 
zināšanas  ir sarukušas, pašiem 
brīnoties – vai tās maz vaja dzī-
gas? Tā jau ir svešumā uz  augušo 
2. un 3. paaudzes prob lēma, 
kuŗai atbildes nenāk viegli.

Bet latviskā pienākuma ap -
ziņa sauc un liek mums darbo-
ties kā latviešiem arī svešumā. 
„Pēc mūsu nesenās sarunas 
ienāca prātā,”  saka Maija,  „ka 
manas darbošanās iedvesma 
vienmēr bijusi pazīstamās dzies-
mas vārdi: „Ļauj strādāt, Kungs, 
dod žēlastības laiku, lai mana 
tēvuzeme jaukāk zeļ!”

Ohaijo štatā. Pirms Kanadas 
mācītājs L. Grendze apkalpojis 
divas amerikāņu draudzes In -
dianas štatā.

 Pēc pārcelšanās uz Klīvlandi 
Maija iesaistās draudzes skolas 
darbā, vispirms mācot ticības 
mācību, bet kopš 1977./78. gada 

valodas skolotāja 1. Kristīgajā 
pamatskolā Rīgā. Kādus sep ti-
ņus gadus Maija bijusi arī Gaŗ-
ezera bērnu vasaras nometnes 
vadītāja.

Pēc māc. Grendzes aiziešanas 
mūžībā Maija dzīvo savā mājā, 
joprojām rosīgi darbojas Klīv-
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Trīsreiztrīs Gaŗezerā
kā vēl nekad!

JAUNĀ GAITA vasarai

Trīsreiztrīs Gaŗezerā notiek 
kopš 1981. gada, taču šogad, no 
6. līdz – 13. augustam, tur dar-
bosies liels skaits interesantu, 
jautru, spējīgu un zinīgu ļaužu 
no Latvijas. Protams, būs arī 
pašmāju lektori un meistari, 
gan jau iecienītie, gan pa kā  dam 
no jauna. Ceram arī sagaidīt 
kuplu apmeklētāju skaitu – gan 
jaunus, gan vecākus, pāŗus un 
vieniniekus; un īpaši priecā si-
mies, ja nometnē atkal ieradī-
sies daudz ģimeņu ar bērniem.

Īpašs notikums šīs vasaras 
3x3 Gaŗezerā būs divu Latvijas 
filmētāju ierašanās. Žurnāliste 
Monta Jakovele un filmu opera-
tors Armands Jakovels strādās, 
lai taptu dokumentālā filma par 
unikālo 3x3 kustību pasaulē. 
Abi izauguši kopā ar 3x3, jo 
kopš bērnības piedalījušies no -
metnēs Latvijā. Šī filma kopā ar 
grāmatām par 3x3 ārpus Lat-
vijas un 3x3 Latvijā dos lielisku 
pārskatu par 3x3 kustību pa -
saulē.

Kopš viens no 3x3 mērķiem ir 
piesaistīt pēc iespējas vairāk 
ģimeņu, vadītājas ir gādājušas, 
lai bērnu nodarbības būtu vi -
siem vecumiem piemērotas un 
ineresantas. Mazlācīši, 0-5 g.v., 
būs sadalīti vairākās grupās pēc 
vecumiem. Ar viņiem nodar-
bosies Laima Zvilna, bērnu-

LĪGA RUPERTE

JURIS ZAGARIŅŠ

dārza skolotāja no Latvijas, ar 
palīgiem. 6–12 gadus vecie 
bērni arī būs sadalīti vairākās 
grupās, un tos vadīs iemīļotais 
Guntis Rūtiņš ar palīgiem. 
Priecājamies, ka atgriezīsies 
Jānis Atis Krūmiņš, viņa „Vilku 
mācība” pagājšvasar bija īsta 
„nagla”!

arī leģendārā pagājušā gadsimta  
20. gadu bohēmiskā kafejnīca 
“Sukubs” ar mākslu, mūziku un 
vīnu. Folkloras ievirzi vadīs LU 
pētnieks Ingus Barovskis, ku -
ŗam it sevišķi interesē mītolo-
ģija un mītiskās domāšanas 
simboli un to nozīme mūsdienu 
sabiedrībā. Vieslektors būs Il -

Elgas Pones “Latviskā virtuve”, 
Zintas Enzeliņas „Rokdarbi” 
Ingas Štrausas-Godejord zīda 
apgleznošana, Allena d’Aoust 
„Kokgriešana”, un Ulža Stepes 
„Podniecība”.

Laima Rožkalna šovasar pie-
dāvās kaut ko jaunu – kā lietot 
bezmaksas programmas, lai iz -
gatavotu latvju rakstus ar 3D 
printeŗa palīdzību. Ievirzi “Do -
sim ādai otro dzīvi” šogad vadīs 
Sallija Štāle, populārās māksli-
nieces Ilizanes Grīnbergas stu-
dente. Rotkalšanā bez iemī ļo-
tajiem meistariem Lilitas Spu-
res, Andŗa Rūtiņa un Astrīdes 
Otto būs Latvijas 3x3 popu-
lārais Andris Grebis, etnogra-
fisko rotu un gravēšanas spe-
ciālists no Liepājas. Pavisam 
īpaša nodarbība būs Stāstu se -
gas gatavošana ar Jantu Mežu. 
Par godu Latvijas simtgadei 
viņa palīdzēs katram sagatavot 
savu kvadrātiņu šai segai. 

Pirms vakariņām dziedāsim 
pazīstamas un mācīsimies jau-
nas dziesmas ar Ilmāru un Jantu 
Mežiem, bet pēc vakariņām būs 
rotaļas visām paaudzēm Daigas 
Rūtiņas vadībā. Vakaros būs 
koncerti, referātiem pulcēsi mies 
pie ugunskura, nodosimies 
pasakām, spēlēm un citām no -
darbībām. Un pēc tam – „nīk-
šana” ar dančiem un dzie dā-

šanu. Ņemiet līdzi savus mū -
zikas instrumentus!

Nometni vadīs trejotne – 
Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un 
Larisa Kaļiņa.

Ceram, ka netrūks dalībnie -
ku, kuŗi nāks viņām talkā, kad 
vajadzēs.

Nometnes maksa ir $170 par 
personu, bet ne vairāk kā $340 
par kodolģimeni ar mazga-
dīgiem bērniem, piesakoties 
līdz 1. augustam.

Pēc tam cenas būs augstākas. 
Trīs ēdienreizes Gaŗezera 
ēdam   zālē maksā $150 pieau  -
gušiem, $75 bērniem zem 5 g.v. 
Apmešanās Gaŗezera telpās 
maksā $90 katram (divi vai 
vairāk vienā istabā), $170 ģi -
menes istaba. Iespējas apmes-
ties istabās pa vienam būs 
ierobežotas telpu trūkuma dēļ.

Lūdzam pieteikties

līdz 1. au  gustam

(pēc tam cenas ir augstākas) 

pie Maijas Zaeskas,

mzaeska@gmail.com,

tel. 763-972-2521. 

Pieteikšanās anketa

un nometnes brošūra

atrodama www.3x3.lv

Danielas Treijas vāka ap -
da   rinājums, Parafrāze par 
Miervalda Poļa darbiem, pie  -
saista uzmanību mākslas 
uzsvaram šai numurā. No 
Poļa izstādes Ilūzija kā īs -
tenība Nacionālā Mākslas 
mūzejā reproducētas trīs 
gleznas, un no galerijā “Is -
taba” izstādītajiem Ilmāra 
Rumpētera darbiem repro-
ducēti visi četri. Par māk-
sliniekiem un viņu darbiem 
raksta LNMM izstādes ie -
kār totāja Daina Auziņa un 
Amerikas Latviešu Māksli-
nieku apvienības vadītāja, 
JG mākslas redaktore Linda 
Treija.

Tekstuālo mākslu pārstāv 
Indra Gubiņa un Agnese 
Rutkēviča ar dzejoļiem, Kār-
lis Vērdiņš ar atdzejoju-
miem, Mirdza Kate Baltais ar 
dzejisku veltījumu Soveigas 
Miezītes (1937-2015) pie -
mi ņai un Sabīne Košeļeva 
ar īsstāstu “Bēdīgākā seja 
visā pasaulē”. Benitas Veis-

bergas jaunāko pielikumu 
viņas Pierakstu sērijai pa -
vada viņas mūža biedra Ēra 
(Ervīna Antona, 1921-2001) 
mākslas darbu klāsts.

Uldis Bērziņš apraksta ilg-
gadīgu sadarbošanos ar 
Knutu Skujenieku, tulkojot 
Teiku par Igora karagaitu no 
seno austrumslavu valodas, 
un Otto Ozols komentē 
Latviskā gara atdzimšanu 
mūsdienu latviešu literā-
tūrā.

Vēstures nodaļā Madaras 
Eversones pētījuma turpi-
nājums par LPSR Rakst nie-
ku savienības ietekmi uz 
literāro darbību padomju 
okupācijas laikā piecdes-
mitajos un sešdesmitajos 
gados; un vēsturnieks Agris 
Dzenis raksta par seno baltu 
rituāliem kopmielastiem. 

Nodaļā “Dažos vārdos” 
sniegtas īsziņas par būtiskā-
kajiem latviešu kultūras no -
tikumiem. Grāmatu nodaļā – 
jaunizdevumu apskats un 

recenzijas: Bārbala Simsone 
par Jāņa Lejiņa vēsturisko 
romānu Vīrieša sirds, Juris 
Šlesers par Toma Kreicberga 
(Tom Crosshill) romāniem 
latviešu un angļu valodā, 
Anita Liepiņa par Kārļa 
Kangera Aiz šiem vārtiem 
vaid zeme un Lāsma Gait-
niece par Arno Jundzes 
Bergs & relikviju mednieki 
un Andras Manfeldes Virs-
nieku sievas.

Jaunās Gaitas vasaras nu -
muru var atrast daudzās 
Latvijas bibliotēkās. Par lētu 
naudu to var nopirkt Jāņa 
Rozes grāmatveikalos, Nice-
Place veikalā un pie LOM 
grāmatgalda. Par abonē ša-
nas kārtību rakstiet e-vēs-
tuli vai piezvaniet, vai arī 
skatiet mājas lapu <jauna-
gaita.net>. Turpat arī var 
piekļūt itin visam JG ar  chī-
vam no pašiem  pirmsā-
kumiem 1955. gadā līdz pat 
pagājušā gada vasarai.

Vienmēr populārās ievirzes 
„Polītika” vadītāji būs no Lat-
vijas: Imants Breidaks ar vies-
lektoriem Ilmāru Mežu un Jāni 
Ati Krūmiņu. Galvenās temas –  
demokratija Latvijā un digitālās 
technoloģijas loma polītikā un 
ziņu izplatīšanā. Čikāgiete Līga 
Ejupe iepazīstinās ar latviešu 
mākslas attīstību no Krievijas 
impērijas laikiem cauri visiem 
posmiem līdz 21. gs. latviešu 
mākslai diasporā. Tiks attēlota 

mārs Mežs.
Juris Jauntirāns ar Ilmāru 

Mežu palīdzēs meklēt arī ra -
durakstus Latvijas archīvos ar 
datoru palīdzību. Jauna ievirze 
būs Ērikas Avotiņas d’Aoust 
“Iztiksim bez ķīmijas” – dažādu 
skaistumkopšanas u.c. pro-
duktu gatavošana no dabiskām 
vielām.

Vienmēr populārā “Māksla 
visiem” Lindas Treijas vadībā 
gaidīs jūs arī šovasar. Tāpat 

Polītikā erudītais Imants Brei-
daks no Latvijas

Folkloras pētnieks Ingus Bara-
novskis
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Līgotājas Karmene Lūsis, Dace Nebare un Dace Kupča-Hohlova

Muzicē Pēteris Ozols. Aizmugurē – Vladimirs Hohlovs, Dace 
Nebare, Karmene Lūsis un Kristīne Malmane

RASMA PĒRKONE

DACE NEBARE

Un līgoja arī Latviešu biedrībā 
St. Pētersburgā, Floridā.

Par karstuma trūkumu vasarā 
žēloties nevaram, tāpēc šogad 
atkal līgošana notika Latviešu 
biedrības namā.

Līgo zeme, līgo bite, līgo 
visa pasaulīte

niem. Zāles vidū iededzām no 
ziediem un gaismiņām veidotu 
„Jāņu saulīti”, pie kuŗas priecēt 
savu latvisko tradiciju garu. Ro -
taļu prieks vienoja mūs visus, ve -
cākus un jaunākus līgotājus. Un, 

Neraugoties uz to, ka Latvijā ir 
pārpārēm Līgas un Jāņi, mēs St. 
Pētersburgā nevaram atrast ne -
vienu pašu. Bet toties mums ir 
savs Jāņa tēvs – Juris Epermanis, 
kuŗs ir Biedrības balsts un dvē-
sele. Jāņa tēvs tad arī tika ap -
dziedāts, apdejots, appušķots ar 
ozolzaru vainagu, kā jau tas Jāņos 
pienākas.

Apdziedāti tika arī paši jāņa-
bērni, katrs par saviem nopel-

protams,siera un pīrāgu ēšana, 
alus dzeršana un skanīgs „līgo, 
līgo” bija vakara turpi nā jumā.

Paldies šī gada jāņubērniem –  
Pēterim Ozolam, Dacei Hoh-
lovai, Vladimiram Hohlovam, 
Ilmāram Vilmanim, Karmenei 
Lūsis, Brigitai Gahr, Rasmai 
Adams, Paulīnei Konstablei, 
Kris  tīnei Malmanei.

Paldies Mārītei Rubins par 
cienasta galda klāšanu.

TLB Sestdienas skolas 66. izlai-
dums notika 2017. g. 27. maijā 
Toronto latviešu centrā. Šogad 
absolvēja 8 skolēni – četras mei -
tenes un četri zēni –, un izlaiduma 
akts bija labi apmeklēts. Bez ve -
cākiem un vecvecākiem klāt bija 
radi, draugi, kādreizējie šo absol-
ventu skolotāji un citi skolas at -
balstītāji. Astotās un septītās kla  ses 
skolēni, kā arī pārzine un sko-
lotāji bija tērpušies tautas tērpos.

Svinīgo aktu atklāja skolas pār-
zine Rasma Gaide, un 8. klases 

TLBSS 66. izlaidums
No LNAK absolventus sveica 

Izglītības nozares vadītāja Elita 
Pētersone. Viņa pateicās latviešu 
sabiedrībai par Sestdienas skolas 
atbalstu, vecākiem par sadarbību, 
skolotājiem par skolai ziedoto 
laiku un absolventiem, ka viņi ir 
mācījušies un izturējuši līdz ga  lam. 
Šinī nedrošā laikmetā katra lat-
vieša uzdevums ir sargāt latviešu 
valodu un kultūru ārpus Latvijas. 
Viņa mudināja turpināt latvisko 
izglītību TLTA ģimnazijā, Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolā un iesais-

Biedrības rakstu krājumu “Laik-
meta straumē” ar ierakstu. No  vē  lot 
labas sekmes nākotnē, P. Run dāns 
mudināja jaunos cilvēkus  arvien 
atcerēties, ka ir latvieši, un uzai-
cināja nodziedāt Latvijas himnu.

Pārzine nosauca šo absolventu 
klasi par  spēcīgu klasi vispirms 
jau skaita ziņā, jo kopīgiem spē-
kiem var daudz veikt. Skolēniem 
arvien bijis daudz un dažādu in -
teresantu ideju. Viņa uzaicināja ka -
rogu nodot nākamajai absolventu 
klasei. Karogu nodeva Ma  tīss Brants, 

Atskatoties arī vecākiem ir sa -
krājušās dažādas atmiņas par Sest-
 dienas skolas darbu un devumu, 
bet galā ir radusies dziļāka iz -
pratne, ka skola ir bagātinājusi 
bērnus ar latvisko mantojumu. 
Absolventu vecāki kā pateicību 
skolai dāvināja divas latviskiem 
rakstiem izgreznotas kastes kokļu 
glabāšanai. Arī klases audzinātājs 
A.Zandbergs saņēma no vecā-
kiem pateicības velti.

Audzinātājs šo klasi salīdzinaja 
ar labu voleja komandu. Viņš ab -
solventus uzņēma īpašā klubā – 
TLBSS absolventu klubā. Uz jau -
tājumu, kas vēl no klātesošiem 
sastāv šinī klubā, pacēlās daudz 
roku. Pēc viņa domām svarīgākie 
ieguvumi no Sestdienas skolas ir 
latviskās mācības un draudzības. 
A. Zandbergs izteica cerību, ka 
vismaz daži no absolventiem at -
griezīsies skolā vispirms kā brīv-
prātīgi palīgi un vēlāk kā darbi-

nieki. Viņš katram absolventam 
bija izmeklējis un nolasīja vienu 
latviešu sakāmvārdu. Skola ir 
iedevusi darba rīkus, valodu un 
citas mācības; un ar tiem tagad 
absolventi varēs stāties darbā 
latviešu sabiedrībā.

Noslēgumā pārzine atvadījās no 
trim ģimenēm: Toras, Kannes un 
vienu no Ezeru ģimenēm, kas 
nākamgad neatgriezīsies skolas 
saimē. Pārzine salīdzināja absol-
ventus ar nepabeigtu latvisku 
prievīti, kuŗu  jāturpina aust un 
veidot par skaistu latvisku jostu.

Sekoja skolas himna „Augšā, 
bērni” un karoga iznešana. 

Visa latviešu sabiedrība novēl 
visiem absolventiem labas sekmes, 
papildinot latviskās zināšanas, lai 
ar laiku varētu pārņemt sabied-
riskos pienākumus.

Vecāki bija sarūpējuši bagātīgu 
mielastu un aicināja visus klāt-
esošos uz pusdienām.

skolēni kopā ar audzinātāju An -
drievu Zandbergu ienesa Latvijas 
karogu H.Ginteres klavieŗu pava-
dījumā. (H.Gintere spēlēja pava-
dījumu arī dziesmām). Tad pār-
zine uzaicināja nodziedāt Ka -
nadas himnu.  

Svētbrīdi vadīja prāveste Ilze 
Kuplēna-Ewert. Viņas stāstījums 
bija ņemts no tautasdziesmas par 
turku pupu, kas izauga ar de  vi-
ņiem žuburiem un pa kuŗas 
zariem varēja nokļūt debesīs. 
Vispirms noskaidrojās, ka turku 
pupu sauc arī par auzu zirni vai 
angliski chickpea. I. Kuplēna pie -
līdzināja absolventus šādām tur ku 
pupām, kas iestādītas labā zemē 
izaug ar deviņiem žuburiem, jo 
vecāki, skolotāji un latviešu sa -
biedrība ir palīdzējuši tām augt un 
veidoties. Galvenais ieguvums ir 
latviešu valoda, latviešu kultūra 
un draudzības. Labākais paldies no 
absolventiem būs, ja viņi gādās, lai 
šī tradicija turpinās arī nākamās 
paaudzēs, un palīdzēs tām augt 
un veidoties latviskā garā. Sekoja 
lūgšana, un, noslēdzot svētbrīdi, 
visi kopīgi nodziedāja “Pateicības 
kanonu”.

tīties latviešu sabiedrībā. Absol-
venti saņēma Mansarda izdoto 
grāmatu “Tilti II” un “ Špikeris: 
latviešu valodā raksturīgākās kļū-
das” kā arī naudas balvu “Sveika, 
Latvija” ceļojuma atbalstam. Savu 
uzrunu E. Pētersone pabeidza ar 
Ojāra Vācieša dzejoli:

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
vai celies debesīs, vai jūŗas dzīlēs 

nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

Priekšnieks Patriks Rundāns ab -
  solventus sveica no Toronto lat-
viešu biedrības ar vārdiem: “Šo -
dien ir liela diena ne tikai jums, 
absolventi, bet arī visai latviešu 
sabiedrībai.” Viņš labi saprotot, 
ka nebija viegli upurēt sestdienas 
latviešu skolai, jo pats ir šīs skolas 
absolvents. P. Rundāns ieteica 
turpināt latvisko izglītību un trīs 
reizes atkārtoja, lai mācās grama-
tiku, kaut atzinās, ka pats neesot 
ievērojis šo ieteikumu. Viņš cerot, 
ka Sestdienas skolas mācības un 
tur iegūtās draudzības absolven-
tiem paliks uz mūžu, un vēlāk 
katram absolventam pasniedza 

Kristai Torai un Amalie Kannei 
asistējot, un to saņēma 7. klases 
skolnieces Simona Gaide un Viz -
ma Kaļiņa. Septītās klases skolēni 
deva solījumu mācīties un augt 
Latvijai, un visi kopīgi nodziedāja 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

R.Gaide nolasīja rakstisku ap -
sveikumu ar naudas velti no To -
ronto Vanadžu kopas valdes un 
DV Toronto nodaļas. Absolventi 
saņēma apliecības un vairākas 
grāmatu veltes.

Sekoja absolventu priekšne su mi. 
Pirmais bija īpatns un interesants – 
skolēni bija sacerējuši pateicības 
par skolas dzīvi un skolotāju de -
vumu, ko papildināja ar zīmētiem 
lieliem burtiem, tos attiecīgi mai-
not un veidojot vārdus. Visas čet-
ras meitenes stāstīja savas atmi ņas 
par skolas gaitām, katra minot 
kādu savu īpašu piedzīvojumu 
skolas dzīvē. Visas pieminēja lu  gas 
uzvedumu šeit Toronto un Mon t-
reālā. Lai arī skolēnu skaits bija 
daudzreiz mainījies, tomēr šo  die-
nas absolventiem ir izveidojušās 
sirsnīgas draudzības.

Seši absolventi koklētāji no  spē-
lēja “Od u priekam” un “Maza, 
maza ābelīte” skolotājas Marisas 
Zubānes vadībā.

No vecākiem atvadu vārdus tei  ca 
Rita Tora, izsakot pateicību skolai, 
kas palīdzējusi iemācīt un kopt 
latviešu valodu, jo ģimene viena 
to nespētu veikt. Sestdienas skola 
devusi bērniem latvisku sabied-
rību un draugus. R.Tora pateicās 
katram skolotājam par viņa de  vu-
mu mācībās, skolas darbvedēm un 
8. klases audzinātājam, A. Zand -
bergam, kas pēdējos divus gadus 
braucis no Gvelfas, lai mācītu šai 
skolā. Īpaša pateicība pārzinei 
Rasmai Gaidei, kas nenogurstoši 
strādājusi, lai motivētu skolo tā-
jus, bērnus un vecākus iesaistīties 
skolas dzīvē.

1. rindā: 8. kl. absolventi Toms Maksiņš, Viktors Ezers, Emils Zamurs, Krista Tora, Amalie Kanne, 
Karlīne Zubāne, Alda Ezera un Matīss Brants, 2. rindā piektais no kreisas ir klases audzinātājs 
Andrievs Zandbergs, viņam blakus stāv skolas pārzine Rasma Gaide // FOTO: Aivars Vinters

8. klase nodod karogu 7. klasei // FOTO: Aivars Vinters
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Kā lai vienā atvadu sprediķī 
pasaku to, ko mums visiem 
nozīmēja Dainis Rudzītis? Kā 
lai vienā sprediķī pasaku, cik 
daudz spēj viens cilvēks, kas 
caur savu dzīvi ļauj Dievam 
aktīvi darboties? Kas caur savas 
dzīves laiku izstāsta skaistu, 
dziļu, jēgpilnu stāstu? Man jā -
atzīst, visi mani vārdi šķiet par 
skopiem un īsiem. Mēs zinām – 
Dainis Rudzītis bija tautsaim-
nieks un ilggadējais dažādu ASV 
latviešu organizāciju dibinātājs, 
aktīvists, balsts un stūŗakmens. 
Bet pats būtiskākais paliek starp 
šiem vārdiem. Ar Daini bija 
drošība, noteiktība. Mēs visi 
vienmēr ieklausījāmies viņa pār-
liecībā, viņa plašajā skatī jumā 
uz pasauli un tās notikumiem. 
Ikviens, kas bija ar Daini, pēc 
tam bija pārsteigts par viņa 
fenomenālo atmiņu, līdz sīku-
miem, detaļām atstāstot senus 
stāstus un notikumus. Dainim 
Rudzītim piemita iekšējs, stiprs 
gara starojums, sirdsdegsme, 
ass prāts, plašas zināšanas un 
tiešums, ko viņš vienmēr izpau-
da ar laipnību un takta sajūtu. 

Dainim Rudzītim bija arī savi 
principi, kuŗus viņš stingri aiz -
stāvēja, ne vienmēr bija viegli 
tiem dot pretargumentus. Viņš 
ar nesalaužamu enerģiju un no -
došanos dzīvoja brīvas Latvijas 
idejai. Ne tikai vārdos, bet arī 
darbos. Viņš visu mūžu, neno-
gurdams cīnījās par taisnību, no 
agras jaunības līdz pat dzīves 
novakaram. Kādam tas patika, 
kādam nepatika. Kādu tas trau-
cēja, kādu tas stiprināja. Bet 
Dainis bija tas, pie kuŗa agrā vai 
vēlā stundā griezās ikviens, ku -
ŗam bija jautājums par polītiku, 
neskaidru situāciju, kad bija 
vajadzīgs kāds padoms, skaid-
rojums par sarežģījumiem, un 
ikviens zināja, ka Dainim būs 
atbilde vai viedoklis – pārdo-
māts un pamatots. Man pašai 
Dainis bija atspulgs no tās 
Latvijas, par kuŗu lasīt varēju 
tikai vēstures grāmatās. Es ne -
esmu satikusi otru cilvēku, kuŗa 
dzīve būtu tā savijusies ar Lat-
vijas ar Latvijas pirmajiem so -
ļiem, ar ļaudīm, kas ne no kā, 

Dainis Rudzītis mūžībā
No mācītājas Aijas Graham atvadu sprediķa 2017. gada 24. jūnijā Detroitas 

Svētā Pāvila latviešu ev. luteriskajā baznīcā

tikai ar iekšējām ilgām un ap -
ņēmību un spītu būvēja jaunu 
valsti. Tā vien liekas, ka viss, kas 
notika Latvijas dzīvē, notika 
parallēli Daiņa sirdī, Latvijas 
ceļš bija Daiņa ceļš. 

Dainis Rudzītis piedzima 
1921. gada 22. jūnijā Rīgas pilī. 
Jā, tolaik Valsts kanceleja un 

dzīvoklī bezrūpībā bija pavadīti 
dzīves skaistākie 17 bērnības 
gadi, pazīstot katru krūmu, 
katru ziedu ministrijas dārzā. 
Deviņu gadu vecumā Dainis 
devās pirmajā ārzemju brau-
cienā uz Rietumeiropu, un pēc 
dažām dienām jau sācis ilgoties 
pēc Latvijas. Likās, viņa īstās 

notiek Latvijas polītiskajā dzīvē, 
kas tika runāts mājās pie vaka-
riņu un viesību galdiem, kad 
ciemojās valstsvīri. Un tomēr 
šis skaistais dzīves pavasaŗa 
laiks atnesa smagas salnas 
Daiņa dzīvē. Viņam bija tikai 18 
gadu, kad pēkšņā nāvē nomira 
tēvs. “Pēc katra tuva cilvēka aiz-
 iešanas mūžībā dzīve uz laiku, 
liekas, apstājas, rodas kāds ne -
aizpildāms tukšums,” Dainis at -
zina. Bet dzīve turpinājās, Dai-
nis iestājās Latvijas Universitā-
tes Juridiskajā fakultātē, viņš 
bija apņēmības pilns turpināt 
to, par ko dega sirds. Bet sākās 
okupācijas laiks. Laikā, kad 
Dainis kaldināja savus dzīves 
plānus, viņa jaunības iecerēm 
svītru pārvilka Staļina un Hit-
lera nelietīgais plāns.

Bet cik labi, ka Dievs mums 
paredzējis laiku mīlēt. Mīlestība 
pārvar visu.  Kad Dainis strādāja 
Zemkopības ministrijas Pārti-
kas nodrošināšanas departa-
men tā par referentu, kādā dienā 
ofisā ienāca jauna, skaista meit-
ene Irma un lūdza pēc darba. 
Daiņa pirmā atbilde bija – de -
partamentā nav vakanču, bet 
Daiņa kolēģe piebildusi: “Izej 
ārā, paskaties uz šo dāmu, man 
liekas, ka tu viņai gribēsi dot 
darbu”. Tā sākās Daiņa un Irmas 
mīlas stāsts, 1944. gada 25. sep-
tembrī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 
viņi sacīja viens otram jāvārdu. 
Divas dienas pēc laulībām jaun-
laulātie devās bēgļu gaitās, ko 
vēlāk nodēvēja par savu “garāko 
kāzu ceļojumu”. Jā, kopā viņi 
spēja visu. 1945. gadā abi sveica 
šajā pasaulē savu meitu Baibu. 
Irma bija Daiņa padomdevēja 
un atbalsts, Irma bija viņa sirds 
mājas. 

1949.  gadā no Vācijas bēgļu 
nometnes Dainis un Irma ar 
četrus gadus veco meitiņu Bai  bu 
izceļoja uz ASV. Blakus maizes 
darbam medicīnas apgādes uz -
ņēmumā Dainis Rudzītis aktīvi 
iesaistījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, būdams Latviešu apvie-
nības Detroitā līdzdibinātājs, 
Amerikas Latviešu apvienības 
valdes loceklis (1959-1962), Lat-
vijas delegāts Apspiesto Eiropas 

tautu asamblejā, Latvijas brīvī-
bas fonda pārvaldes priekš-
nieks (1977-1979), kā arī vai -
rāk kārtējs Amerikas latviešu 
apvienības kongresa priekš sē-
dis, ilggadējs Detroitas Sv. Pā -
vila latviešu evaņģēliski lute ris-
kās draudzes priekšnieks. Daiņa 
Rudzīša devums Latvijai ir ticis 
novērtēts, apbalvojot viņu ar 
Triju Zvaigžņu ordeni, Aizsar-
dzības ministrijas medaļu “Sek-
mējot Latvijas dalību NATO” 
un Ministru prezidenta Patei-
cības rakstu. Dainis nekad ne -
kļuva par ASV pilsoni. “Es vien-
mēr esmu uzsvēris, kas esmu 
polītiskais bēglis un Latvijas pil-
sonis,” viņš teica.

Arī dzīvojot Amerikā un 
kaislīgi sekojot polītiskajiem no -
tikumiem mītnes zemē, Daiņa 
sirds visu mūžu palika Latvijā. 
Savā grāmatā “Ar jaunieša 
skatu” Dainis Rudzītis rakstīja: 
“Kādreiz, liekas, vietā ir Kārlēna 
atbilde Blaumaņa „Nāves ēnā” 
uz jautājumu “kā tev visvairāk 
būtu žēl, ja mēs vairs netiktu 
malā?” Viņš atbild: “Visas dzī -
ves būtu žēl...” Tā arī liekas, ka 
visas dzīves ir žēl, kuŗu nebija 
iespējams nodzīvot savā zemē, 
kur 20 neatkarības gados bija 
sasniegts tik daudz. Protams, 
dzīvi svešumā Rietumos nevar 
salīdzināt ar tām ciešanām, kā -
das pārdzīvoja latviešu tautas 
daļa vergu nometnēs Sibirijā. 
Arī man šis ceļojums uz Sibiriju 
bija paredzēts 1941. gada 1. jū -
lijā, kad Latvijā bija plānoti 
nākošie izsūtīšanas ešeloni un 
to sarakstā atradās arī manas 
mātes un mans vārds.” Jā, 
reizēm arī es jutu, ka Dainim 
dzīves bija nedaudz žēl. Ka 
vienmēr iznāca par savu dzīves 
mīlestību – Latviju – degt un 
cīnīties no tāluma. 

Bet dzīve arī pierāda, ka 
mums jābūt noderīgiem no tās 
vietas, kur mēs esam Dieva 
ielikti. Dzīves nosacījumi mūs 
nevar apturēt, apstādināt, mazi-
nāt mūsu ietekmi. Dainis Ru -
dzītis ar savu dzīvi pierādīja, cik 
daudz viņš spēja dot Latvijai, arī 
esot tālu prom no savas dzim-
tenes. 

viņu dzīvoklis atradās Rīgas 
pilī, un tā Dainim savā veidā 
iznāca piedzimt pašā Rīgas 
sirdī. Daiņa tēvs bija Dāvids 
Rudzītis, Valsts kancelejas pir-
mais direktors, Daiņa māte 
Anna vadīja Ārlietu ministrijas 
pasu nodaļu, vēlāk – emig rā-
cijas un tūrisma nodaļu Iekš-
lietu ministrijā. Līdz ar to 
Dainis jau no pirmajām dzīves 
dienām bija Latvijas pirmās 
polītiskās elites ieskauts un 
izauklēts, Dainis bija arī viens 
no četriem prezidenta Kārļa 
Ulmaņa krustdēliem. Viņa bēr-
nības dienas pagāja, pa Ārlietu 
ministrijas logu vērojot Latvijas 
gadadienu svinības, parādes un 
vecāku viesībās satiekot ļaudis, 
par kuŗiem mēs lasām tikai 
vēstures grāmatās. Dainis pats 
atzina, ka Ārlietu ministrijas 

mājas ir tikai Latvijā. 
Vidusskolas izglītību Dainis 

ieguva Rīgas pilsētas 1. ģim na-
zijā. Viņa atmiņas par skolas 
laiku, skolotājiem, skolasbied-
riem, draugiem, kas kļuva mūža 
draugi, bija tik interesantas un 
piesātinātas. Nebija izrāžu, ko 
viņš ģimnazista laikos nebūtu 
teātŗos vai operā skatījies. Un 
tas bija laiks, kad aizsākās viņa 
aizraušanās vērot vieglatlētikas, 
basketbola un hokeja spēles un 
just tām līdzi. Vēl nedēļu pirms 
aiziešanas mūžībā Dainis juta 
līdzi pasaules tenisa notiku-
miem un spožajai Latvijas spor-
tistes Jeļenas Ostapenko uzvarai 
French Open. Daiņa ģimnazijas 
laiks sakrita arī ar Latvijas saim-
nieciskā uzplaukuma laiku. 
Dzīve bija skaista un intere-
santa. Dainis sekoja visam, kas 

Latvijas Okupācijas mūzejs ir 
saņēmis nozīmīgu dāvinājumu 
– zemes gabalu Rīgā, Bolde rājā, 
Gobas ielā 22 B, ko ir nolemts 
pārdot, lai iegūtu naudas lī -
dzekļus tālākai mūzeja darbībai. 

Pārdodamā zeme (2210 kv. m) 
atrodas Bolderājā daudzdzī-
vokļu namu rajonā. Uz tās 
drīkst celt vairākstāvu dzīvo-
jamo vai darījumu namu. Ze -
mes gabala novietojumu apska-
tiet lapā www.rigis.lv, izmanto-

Neparasts piedāvājums no Okupācijas mūzeja biedrības: 
iespēja nopirkt mūzejam dāvinātu

zemes gabalu Bolderājā
jot kadastra numuru 0100-097-
2183. 

Pārdošanas cena ir 20  000 
eiro. Ja piedāvājums liekas in -
teresants, rakstiet uz mūzeju: 
omf@latnet.lv 

Šo dāvinājumu Okupācijas 
mūzejs saņēma no Dievtuŗu 
organizācijas vadītāja Ernesta 
Brastiņa brāļameitas Māras 
Grī  nas. Ar to viņa pieminēja 
savu ievērojamo tēvoci, kuŗa 
dzīve aprāvās padomju soda 

nometnē 1942. gadā tikai 49 
gadu vecumā. 

„Ernesta Brastiņa apcieti nā-
šana un nezināmais liktenis ir 
bijis gadiem ilgi nēsāts sāpīgs 
ievainojums un zaudējums ne 
tikai ģimenei, bet visai latviešu 
tautai. It īpaši to izjuta mans 
tēvs Arvīds Brastiņš, turpinot 
brāļa Ernesta iesākto darbu 
dievturībā un dainu pētīšanā. 
Viņš nomira 1984. gadā, ne  sa-
gaidījis Padomju Savienības 

sabrukumu un atklātībā nā  ku-
šās ziņas, ka brālis Ernests no -
šauts 1942. gada janvārī,” vēstulē 
mūzejam rakstīja E. Brastiņa 
brāļameita Māra Grīna. Viņa ir 
gandarīta, ka, pieminot sev no -
zīmīgu cilvēku, ir arī atbalstījusi 
Latvijas Okupācijas  mūzeju. 

Okupācijas mūzeja biedrība, 
kas pārvalda un juridiski pār-
stāv Okupācijas mūzeju, patei-
cas Mārai Grīnai par dāvi-
nājumu un cer, ka, pārdodot 

dāvināto zemes gabalu, ieņems 
līdzekļus, ko ieguldīt pašreiz 
aktuālajā atjaunojamās mūzeja 
ēkas iekārtošanā. 

Piemiņas dāvinājumi un zie-
dojumi ir īpaši ar to, ka atgādina 
par okupāciju varu upuŗiem, 
godina to piemiņu un tajā pašā 
laikā nodrošina Okupācijas 
mūzeja darbu. 
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***
Eiropas latviešu apvienībai 

pievienojas Spānijas latviešu 
biedrība

6. jūlijā Eiropas latviešu apvie-
nība (ELA) kļuva par vēl vienu 
biedru bagātāka, tajā kā asociē ta-
jam biedram iestājoties Latviešu 
biedrībai Spānijā. ELA priekšsē-
dis Kristaps Grasis ir gandarīts, 
ka Eiropā jaušama arvien aktī vā-
ka latviešu biedrību veidošanās 
un savstarpējā sadarbība: “Mēs 
augam ne tikai skaitā, bet arī va -
rēšanā. ELA sūtība ir vienot Ei -
ro  pas sabiedriski aktīvos latvie - 
 š us kopīgā dziesmā, domās un 
darbos, stiprinot viņu saikni ar 
Latviju arī pāri robežām. Spāni-
jas latvieši būs svarīgs partneris 
Eiropas dienvidos.” 

Latviešu biedrība Spānijā ir 
dibināta 2012. gadā Madridē, lai 
pulcinātu kopā Spānijā mītošos 
latviešus un citus, kam ir intere se 
par Latviju, tās kultūru, valodu, 
tradicijām un citiem tematiem, 
kas saistīti ar mūsu zemi. Kopš 
dibināšanas biedrība ir rīkojusi 
daudzus sarīkojumus Madridē 
un arī ārpus tās, cenšoties iesaistīt 
arī pārstāvjus no citiem plašās 
Spānijas reģioniem. Lai sniegtu 
atbalstu jaunu un topošu diaspo-
ras biedrību aktīvitātēm Eiropā, 
īpaši tās austrumu kaimiņre ģio-
nā, ELA ar SIF atbalstu šoruden 
uz pieredzes apmaiņas un sadar-
bības semināru Milānas apkai-
mē aicinās to pārstāvjus un ak -
tīvis tus.

***
Vējonis iepazīstinājis 

Trampu ar Latvijai 
svarīgiem jautājumiem

Trīs jūru samitā Varšavā pulcē-
jās 12 Centrālās un Austrum ei -
ropas valstu vadītāji, kā arī ASV 
prezidents Donalds Tramps. Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ie -
pazīstinājis ASV prezidentu Do -
naldu Trampu ar Latvijai svarī - 
g iem jautājumiem, aģentūru 
LETA informēja Valsts preziden-
ta kan celejā.

Trīs jūru samitā

Kā skaidro kancelejā, oficiāla 
divpusējā tikšanās nav notikusi, 
tomēr Vējonis ASV prezidentu 
ie  pazīstinājis ar Latvijai svarīg-
iem jautājumiem ASV un Eiro-
pas Savienības (ES) attiecībās. 
Tramps savā runā Varšavā pa -
ziņoja, ka ASV stingri atbalsta 
NATO līguma piekto pantu, kas 
paredz kollektīvo aizsardzību. 
ASV prezidents uzsvēra, ka, pa -
tei coties viņa stingrajai nostājai, 
vairākas Ziemeļatlantijas alian -
ses dalībvalstis ir palielinājušas 
iz  devumus aizsardzībai un ka tie 
jāturpina palielināt.

***
Kanadā akreditēts pirmais 

Latvijas aizsardzības atašejs
6. jūlijā Otavā, Kanadā, notika 

1. ranga aizsardzības atašeja pulk -
vežleitnanta Agra Ozoliņa akre-

di tācijas vizīte Kanadas Aizsar-
dzības ministrijā un Kanadas 
Bruņoto spēku stābā. Pulkvež-
leit nants A. Ozoliņš ir pirmais 
Otavā rezidējošais Latvijas aiz-
sardzības atašejs Kanadā. Pulk-
vež leitnants A. Ozoliņš pastāvīgi 
darbosies Kanadā, sekmējot div-
pusējās attiecības un veicinot sa -
darbību aizsardzības jomā. Akre-
ditācija notiek laikā pēc tikko no -
tikušās Kanadas vadītās NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā 
kaujas grupas ierašanās Latvijā. 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupu vada Kana-
da, un to veido vairāk nekā 1000 
kaŗavīru no Albānijas, Italijas, 
Kanadas, Polijas, Slovēnijas un 
Spānijas. 

Pulkvežleitnants Agris Ozoliņš

Dienestu Latvijas Nacionālajos 
bruņotajos spēkos (NBS) pulk-
vež leitnants Agris Ozoliņš uzsā-
ka 1992. gadā Zemessardzē. Die-
nesta laikā viņš ieņēmis vadošus 
amatus Sauszemes spēkos, Mācī-
bu vadības pavēlniecībā, NBS 
Apvienotajā stābā, kā arī pildījis 
dienesta pienākumus Latvijas 
Aizsardzības ministrijā.

Akreditācijas vizītes laikā noti-
ka vairākas tikšanās ar Kanadas 
Aizsardzības ministrijas un  bru-
ņoto spēku vadības pārstāvjiem, 
kur tika pārrunātas divpusējās 
sadarbības attīstības iespējas mi -
litārajā jomā.  Aizsardzības ata še-
ja akreditācija būtiski iezīmē jau-
nu posmu Latvijas un Ka  nadas 
militārajā sadarbībā.

***
Latvijas armijas 
dzimšanas dienā

Latvijas armija tika izveidota 
1919. gada 10. jūlijā, apvienojot 
Atsevišķo brigādi ar Ziemeļ lat-
vijas brigādi. Dažus mēnešus vē -
lāk, 1919. gada 11. novembrī, šī 
jaunizveidotā armija atbrīvoja 
Rī  gu no Bermontiešu kaŗaspēka. 
1919. gadā pēc Cēsu kaujām, kad 
Ziemeļlatvijas brigāde kopā ar 
igauņiem pilnībā sakāva vācbal-
tiešu landesvēru un vācu Dzelzs 
divīziju, 3. jūlijā tika noslēgts 
Strazdumuižas pamiers un 6. jū -
lijā Ziemeļlatvijas brigāde ienāca 
Rīgā, kur viņus sagaidīja Dien-
vid  nieki. 10. jūlijā tika izdota pa -
vēle Nr.1 Latvijas armijai, ar kuŗu 
ģenerālis Dāvids Sīmansons pa -
ziņoja par savu stāšanos Latvijas 
armijas virspavēlnieka amatā.

10. jūlijā Latvijas armija svinēja 
98. dzimšanas dienu. Aizsardzī-
bas ministrija aicināja ikvienu 

valsts iedzīvotāju piedalīties ar -
mi jas dibināšanas gadadienai 
vel  tītajā akcijā “Pasveicini kaŗa-
vī ru!”. Aizsardzības ministrija ai -
ci nāja – ja Tavs radinieks, draugs, 
kaimiņš vai cits pazīstams cilvēks 
ir Nacionālo bruņoto spēku ka -
ŗa  vīrs vai zemessargs, iepriecini 
viņu armijas dzimšanas dienā ar 
sirsnīgu sveicienu. Tie var būt 
labi vārdi īsziņā, telefona zvans, 
sociālā tīkla profilā ievietots 
sveiciens, sen neredzēta cilvēka 
apciemojums vai jebkuŗš cits 
patīkams pārsteigums pēc Tavas 
izvēles. Latvijas armijas dzim ša-
nas dienā atkārtoti norisinājās zib-
 akcija “Esmu zemessargs”, kuŗā 
zemessargi tika aicināti iespēju 
robežās 10. jūlijā ierasties darba-
vietā lauka formastērpos, de -
mon strējot, cik daudz Latvijā ir 
zemessargu.

***
Astanā, pasaules izstādē Expo 

2017, atklāj Latvijas dienu
Izstādē Expo 2017, kas notiek 

Kazachstānas galvaspilsētā Asta-
nā, 9. jūlijā notika Latvijas na -
cionālā diena. To ar uzrunu at -
klāja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, bet tad ar stundu gaŗu 
programmu uzstājās latviešu 
mū ziķi.

Nacionālās dienas atklāšanas 
laikā uz Expo centrālās skatu-
ves, skanot mūsu valsts himnai, 
tika pacelts Latvijas karogs // 
Foto: Alens Līdaks

“Latvijas bagātība ir tās cilvēki 
un viņu zināšanas. Mūsu ambī-
cijas nākamajos gados ir kļūt par 
Data Driven Nation, kur, vairojot 
datu pieejamību un izmantoša-
nu, kā arī attīstot inovācijas, būs 
iespējams radīt viedās techno lo-
ģijas. Technoloģijas, kas noteiks 
valstu attīstību nākamos gadu 
desmitus,” uzsvēra Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis. EXPO 
Astana 2017 Latvijas paviljona 
vadmotīvs ir “Enerģija ir mūsu 
dabā” (Energy is in our nature). 
Iz  stādes apmeklētāji var iepazīt 
Latvijas dabas bagātības, zaļo 
enerģiju un mūsu iespējas radīt 
augstu pievienoto vērtību. Lat vi-
jas paviljona direktors Ansis Egle 
stāsta, ka Expo 2017 Kazachstā-
nā notiks līdz 10. septmbrim un 
šogad tā tema ir nākotnes ener-
ģija: «Šī gada Expo tema ir nākot-
nes enerģija. Šajā kontekstā mums 
arī daudzi uzņēmēji piedalās un 
rāda to, kādā veidā tiek domāts 
un kādā veidā tiek risināti jau tā-
jumi par un ap enerģiju. Tajā 
skaitā enerģijas prātīga izman to-
šana, enerģijas transports, ener-
ģi  jas taupīšana un daudzi citi 
enerģijas aspekti. Piemēram, vie-
na no lietām, kas ir izstādīta arī 
paviljonā, ir Latvijas Dzelzceļa 
innovatīvā ūdeņraža darbināta 
manevru lokomotīve, kas ir jau-
nums enerģijas izmantošanā un 
rāda, kādā veidā var taupīt ener-

ģiju, izmantojot mūsdienīgas 
tech noloģijas.

***
Valsts prezidents godina 
koncentrācijas nometnes 

upurus Kazachstānā    
Valsts prezidents Raimonds 

Vē  jonis vizītes laikā Kazachstānā  
nolika ziedus, godinot no staļi-
niskā terrora cietušās Latvijas 
sievietes bijušajā Alžir  koncen - 
t rācijas nometnē Akmoļinskas 
pilsētā. 

Pie piemiņas plāksnes komū-
nistiskā terrora upuriem Ka -
zachstānā

Alžir bija galvenā PSRS no  met-
ne, kur tika izsūtītas represiju 
laikā notiesāto tuvākās radinie-
ces. No 1938. līdz 1953. gadam 
kā “dzimtenes nodevēju” sievas, 
māsas un meitas ieslodzījumā 
atradās vairāk nekā 100 sieviešu 
no Latvijas. Pavisam nometnē 
bija vairāk nekā 18 000 sieviešu 
un viņu bērni, daudzi no kuŗiem 
gāja bojā necilvēcīgajos apstāk - 
 ļ os. “Apmeklējot memoriālu, pau-
du pateicību par to, ka Kazach-
stānā tiek godināti totālitārā re -
žīma upuri, jo ir svarīgi neaiz-
mirst pagātni, lai būtu iespējama 
attīstība nākotnē,” sacīja Valsts 
prezidents.

***
Tallinā uzsver drošības 

stiprināšanu reģionā
10. jūlijā Tallinā norisinājās re -

gulārās Baltijas valstu Ārlietu mi -
nistriju polītiskās konsultā cijas. 
Igaunijas Ārlietu ministrijas valsts 
sekretāra vietnieka polītiskajos 
jautājumos pienākumu izpildī-
tājs Pauls Tēsalu Tallinā uzņēma 
Baltijas valstu kollēgas – Latvijas 
Ārlietu ministrijas polītisko di -
rek toru Andri Pelšu un Lietuvas 
ārlietu viceministru Darju Sku-
seviču. Tikšanās notika Igaunijas 
prezidentūras laikā Baltijas Mi -
nistru padomē. Konsultācijās ti   ka 
pārrunāti aktuālie drošības polī-
tikas jautājumi, īpašu uzmanību 
pievēršot drošības stiprināšanai 
reģionā, tostarp enerģētikas jo -
mā. Puses bija vienisprātis, ka 
svarīgi turpināt īstenot uzsāktās 
apņemšanās Eiropas Savienības 
sadarbību drošības un aizsardzī-
bas spēju attīstīšanai. Tāpat tika 
uzsvērta transatlantiskās vienotī-
bas nozīme un pārrunātas Eiro-
pas Savienības Austrumu part ne-
 rības polītikas aktuālitātes un 
ru  denī gaidāmais samits. Latvija 
īpaši novērtē Igaunijas vēlmi 
turpināt Austrumu partnerības 
polītikas īstenošanu savas prezi-
dentūras laikā ES Padomē. Šogad 
Igaunija ir prezidējošā valsts 
Baltijas Asamblejā un Baltijas 
Ministru padomē. Igaunijas pre-
zidentūras prioritātes ir drošības 
stiprināšana reģionā, reģionālā 
enerģētikas tirgus un reģiona 
transporta savienojumu attīstī -
ba, tostarp Rail Baltica attīstība.

***
Mārtiņš Rītiņš pamet 

restorāna Vincents vadītāja 
amatu 

Restorānu Vincents no 1. jūlija 
turpmāk vadīs vīnzinis Rai - 
m onds Tomsons, aģentūru LETA 
informēja līdzšinējais restorāna 
direktors un šefpavārs, biedrības 
Slow Food Riga prezidents Mār-
tiņš Rītiņš.

Rītiņš skaidroja, ka pēc 23 ga  du 
gadiem restorāna direktora un 
šefpavāra amatā ir izlēmis veikt 
izmaiņas savā dzīvē, tādēļ nodod 
restorāna vadības grožus Eiro -
pas čempionam vīnzinībā Rai - 
m ond am Tomsonam. 

Rītiņš restorānu vadījis kopš tā 
dibināšanas 1994. gadā. Šajā lai-
kā viņš saņēmis Igaunijas Terra 
Mariana Krusta ordeni, kā arī 
Nīderlandes un Beļģijas Karaļ-
namu ordeņus, un Latvijas Triju 
zvaigžņu V šķiras ordeni. Rītiņš 
divkārt atzīts par Gada cilvēku 
tūrismā un 2014. gadā – arī par 
Gada šefpavāru. Taujāts par resto-
rāna tuvākajiem plāniem, Rītiņš 
atbildēja, ka Tomsons ir ļoti pie-
redzējis nozares pārstāvis, uz -
sver ot, ka restorānā viss turpi-
nāsies kā iepriekš. “Tagad vēlos 
atpūsties, ceļot pa pasauli un ap -
ceļot Latvijas laukus,” sacīja Rī -
tiņš.

Restorāns Vincents četrus ga -
dus pēc kārtas Latvijas labāko 
restorānu topā Ekselence 30 ie -
ņem pirmo vietu. “Turpinot ie -
sākto, mans izaicinājums tagad   
ir ievest Vincentu Ziemeļeiropas 
labāko restorānu līgā,” sacīja 
Tomsons. Savukārt uz jautājumu 
par iespējamām izmaiņām resto-
rānā Tomsons atbildēja, ka pa -
plašinās piedāvāto vīnu klāstu. 
Savukārt restorāna pedantiskā 
pie eja darbam un tiekšanās uz 
aizvien augstāku kvalitāti ne -
mainīšoties.

***
Baltijas bundzinieku saiets 

2017
Grīziņkalnā Baltijas valstu bun-

dzinieku saietā pulcējās aptuveni 
300 bundzinieku, vēstī Ghetto 
Media house. 9. jūlijā Rīgā, Grī-
ziņkalnā, notiks Baltijas bundzi-
nieku samits. Tas ir vienīgais bun -
dzinieku saiets, kura laikā visas 
dienas gaŗumā notiek dažādas 
bundziniekiem saistošas aktīvi-
tā tes, taču kulminācija ir vakara 
koncerts, kuŗā bundzinieki sin -
hroni izpilda dažādus ritmus un 
dziesmas. Baltijas bundzinieku 
saieta laikā visi 300 bundzinieki 
sinchroni izpildīja vairākus rit-
mus un dziesmas. 
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Bundzinieks un sarīkojuma 
organizātors Andžejs Grauds no -
rādījis, ka “Baltijas bundzinieku 
samits ir kā sniega pika, kuŗa 
tikko sākusi velties no kalna un 
pavisam drīz pārvērtīsies lavīnā”. 
No šķietami utopiskas idejas Bal-
tijas bundzinieku samits ir kļuvis 
par lielāko bundzinieku pulcēša-
nos Ziemeļeiropā. Šis notikums 
ir atvērts ikvienam, kuŗš kaut pat 
nedaudz ir saistīts ar bungām un 
ritmu. Ārpus kopējā un iespai-
dīgā samita dalībnieku bungu 
priekšnesuma Baltijas bundzi-
nie ku samitā bija pieejamas Lat-
vijā un Baltijā zināmu bundzi-
nie ku meistarklases, dažādi 
priekšnesumi, bundzinieku krā-
mu tirgus un dažādi konkursi, 
tostarp arī Bundzinieku rings.

2017. gadā samits pulcēja vai-
rāk nekā 300 dalībnieku, kā arī 
aptuveni 2000 sarīkojuma ap -
mek lētājus. Sarīkojuma prio ri tā-
te ir jauno bundzinieku iesaiste 
mūzikālajā piedzīvojumā, kas ir 
vienīgais šāda tipa saiets ne tikai 
Baltijā, bet arī visā Ziemeļeiropā. 
Šajā gadā sarīkojums bija pare-
dzēts īpašs, jo tā sasaiste ar Lat-
vijas valsts svētkiem pārtapa par 
“Valsts svētku iesildīšanu”. Balti-
jas bungu samits ir kustība, kas ir 
kā veltījums visiem bundzi nie-
kiem Baltijas valstīs, kas izkopuši 
bungu spēles prasmi un node-
vuši savas zināšanas nākamajām 
paaudzēm.

***
Senās mūzikas festivāls 

Starptautiskais Senās mūzikas 
festivāls ir vasaras šarmantākais, 
elegantākais un smalkākais noti-
kums Latvijā. Festivāla koncerti 
notiek Rīgas baznīcās un kon-
certzālēs, kā arī Rundāles pilī. 

Senās mūzikas festivālā skan 
Persela, Vivaldi, Tēlemana, Glu-
ka, Hendeļa u. c. baroka dižgaru 
meistardarbi. Krāšņie tērpi, au -
ten tiskie instrumenti un baroka 
architektūra kopā rada neatkār-
tojamu klātbūtnes efektu. Festi-
vāla nobeiguma koncerts Run-
dā les pils parkā ik gadu pulcē 
tūkstošiem klausītāju, kas vēlā 
vakara stundā ļaujas baroka mū -
zikas valdzinājumam un 12 000 
ziedošu rožu krūmu smaržai. 

***
Daugavgrīvas cietoksnī notiek 

kultūras festivāls Komēta
Komēta ir unikāls un izglīto-

jošs brīvdabas festivāls, sociāls 

un kulturāls eksperiments, kas 
aicina cilvēkus ieraudzīt nere-
dzamo un praktizēt brīvību caur 
mūziku, dejošanu, lekcijām, darb -
nīcām, performancēm, laikme-
tīgo cirku un sarunām. Tas no -
tiek Daugavgrīvas cietoksnī – uz 
salas zvaigznes formā. Tā ilgter-
miņa mērķi ir atdzīvināt Dau-
gav grīvas cietoksni kā vietu kul-
tūrai un veicināt vietējo kopienu 
integrāciju un sadarbību. Šī gada 
festivāla vadmotīvs ir – ieraudzīt 
neredzamo, tāpēc Komētā nebūs 
līdz šim festivālos pierastās ska-
tuves, bet gan septiņi savstarpēji 
saturiski vienoti ciemati, kuŗos 
satiksies mūziķi un mākslinieki 
no visas pasaules. Cirka ciematā 
sastapsies vienpadsmit laikme-
tīgā cirka mākslinieki no Spā ni-
jas, Francijas, Polijas, Igaunijas 
un Latvijas, lai radītu īpašu, 
Daugavgrīvas cietokšņa iedves-
motu, cirka izrādi. Katru dienu 
viņi vadīs meistarklases dažādās 
cirka technikās, kā arī demon-
strēs monoizrādes. Biesentales 
zvaigžņu ciemats pulcēs aptuve-
ni četrdesmit cilvēku lielu ko -
pienu no Berlīnes, kas sev līdzi 
vedīs skaņas sistēmas, gaismas 
instalācijas un mūziķus, lai dalī-
tos ar Latvijas publiku ne tikai ar 
pārsteidzošiem priekšnesum iem, 
īpašu auru un mūziku, bet arī ar 
idejām, kā neiespējamo padarīt 
iespējamu.

***
Pirmo reizi Jūrmalā – pasaules 

roka leģenda Kriss Normens

21. jūlijā, festivāla Laima Rendez 
Vous Jūrmala ietvaros, pirmo 
reizi uz Dzintaru koncertzāles 
skatuves kāps pasaules rokmū zi-
kas skatuves leģenda Kriss Nor-
mens, lai izpildītu savus lielākos 
hitus. Kriss Normens grupas 
Smokie sastāvā bijis līdz 80. gadu 
vidum, un šajā laikā radīti dau -
dzi lieliski hiti, kuŗi joprojām ir 
radio atskaņošanas sarakstos un 
ir rokmūzikas pasaules neatņe-
m ama sastāvdaļa. Koncertā kla-
usītājus priecēs leģendārās dzies-
mas Living Next Door to Alice, 
Meet You at Midnight, Needles & 
Pins, Lay Back in the Arms of 
Someone. Normens izpildīs arī 
Gypsy Queen un savu jaunāko 
singlu Sun is Rising, kuŗš nācis 
klajā šī gada maijā. Jūrmalā 
skanēs Stumblin’ in, kuru savu-
laik Normens izpildījis kopā ar 
Sūziju Kvatro, un noslēpumā pa -
gaidām tiek turēts, vai šo dzies-
mu Jūrmalā mākslinieks unikālā 
iznācienā izpildīs kopā ar estrā-
des dīvu Laimu Vaikuli.

***
Pēc 78 gadiem gleznas atgriežas

Divi portreti, kas ilgus gadus 
mituši dažādās vietās Eiropā, nu 
atraduši ceļu uz mājām, uz biju -
šo Doma mūzeju, tagad – Rīgas 
Vēstures un kuģniecības mūzeju. 
Tajās attēlotās vēsturiskās perso-
nības ir Latvijai nozīmīgas. Frīd-
richs Vilhelms Broderlo (1779-
1862), lieltirgotājs un rātskungs, 
arī mākslas pazinējs un kollek-
cionārs. Viņa mūža gaitā izvei do-
 tā mākslas darbu kollekcija māj-
vietu radusi Nacionālajā Māk slas 
mūzejā Rīgas Birža. Vilhems Ha -
milkars fon Felkerzāms (1811-
1856), Vidzemes landrāts un 
landmaršals, izstrādāja 1849. ga   da 
agrāro reformu, ar kuŗu Vidzemē 
tika atceltas klaušas. Abus por-
tretus gleznojis Juliuss Gotfrīds 
Zīgmunds (1828-1909), kuŗš Do   -
ma mūzejam veidoja valstsvīru 
un zinātnieku galeriju. Portreti 
papildināja vēsturisko Baltijas 
portretu galeriju, par kuŗas iz -
veidošanu 1892. gadā lēma Vēs-
tures un senatnes pētniecības 
biedrība.

Abu gleznu ceļojums, vistica-
māk, aizsākās 1939. gadā, kad ar 
Latvijas valsts lēmumu tika no -
teikts to priekšmetu saraksts, ko 
vācbaltieši izceļojot drīkstēja ņemt 
līdzi no Doma mūzeja krāju - 
m iem. Pirms dažiem gadiem, pa -
teicoties gadījumam, par šo glez-
nu izlikšanu izsolē kādā no Berlī-
nes izsoļu namiem uzzināja Ver-
ners fon Zengbušs. Viņš tad arī 
izsolē abas gleznas iegādājās. 
Šodien Verners fon Zengbušs abus 
portretus dāvina Rīgas Vēstures 
un kuģniecības mūzejam. Nu 
gleznas ir atgriezušās savā vecajā 
mājvietā.

***
Dainu meditācija Turaidā, 

Dainu kalnā

Turaidas mūzejrezervāts aici  -
na 15. jūlijā Dainu kalnā kopā ar 
Daci Straumi piedalīties dainu 
meditācijā, ieklausoties kokles, 
flautu, vēja zvanu, dziedošo Ti -
betas trauku un citu netradi-
cionālo instrumentu mūzikas 
ievibrētajā skaņu pasaulē, sajūtot 
Visuma bezgalību un veicinot 
dabas un cilvēka harmoniju vie-
notās skaņās. Dace Straume ir 
mūziķe, tradicionālās kokles spē-
lētāja, gongu skaņu meistare. No 
bērnības viņa sevi izjūt, veido, 
attīsta mūzikas un skaņu pasau-
lēs. Kā viņa pati saka – caur viņu 
skan Visuma instrumenti Gongi, 
kas ir Saules, Zemes, Jupitera 
planētu vibrācijas. Tās relaksē, 
dziedina, atjauno un attīra, savu-
kārt kokles maigās skaņas, kopīgi 
dziedot tautasdziesmas, harmo-
nizē dvēseli, modina radošumu, 
attīsta vērību un labvēlību pret 
sevi un pasauli.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

IGAUNIJA. 7. jūlijā Tallinā vēstnieks Raimonds Jansons 
tikās ar Igaunijas parlamenta (Riigikogu) ārlietu komisijas vadītāju 
Marko Mikhelsonu. Sarunas dalībnieki apsprieda pašreizējās 
ārpolītiskās aktuālitātes, kā arī ārpolītikas diskusiju nozīmi abu 
valstu sabiedrībā un to ietekmi uz abu valstu ārpolītisko mērķu 
definēšanu un plašākiem sabiedriskajiem procesiem kopumā. 
Sarunā tika apskatīti vairāki Latvijā un Igaunijā pastāvošie ārpo-
lītikas diskusiju forumi un konferences, tika pārrunātas iespējas 
tiem vienam otru papildināt, veidojot ārpolītisko diskusiju tur-
pinātību ilgtermiņā.

ĒĢIPTE.  3. jūlijā notika vēstnieces Ivetas Šulcas tikšanās ar 
Ēģip tes ārlietu ministra vietnieku Eiropas lietās Ihābu Ahmedu 
Talātu Naseru (Ihab Ahmed Talaat Nasr), kuŗā abas puses pārrunāja 
Latvijas un Ēģiptes divpusējo sadarbību polītiskā dialoga un kon-
sulāro attiecību stiprināšanā, kā arī Latvijas un Ēģiptes konvencijas 
noslēgšanu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemak-
sāšanas novēršanu. Nasers atzinīgi vērtēja jūnijā Rīgā notikušās abu 
valstu polītiskās konsultācijas un pauda pārliecību par produktīvu 
polītisko dialogu nākotnē. Abas puses pozitīvi vērtēja ieceri orga-
nizēt pirmās divpusējās konsulārās konsultācijas, lai pārrunātu 
abām valstīm svarīgus jautājumus – Latvijas nepilsoņu ieceļošanas 
kārtību Ēģiptē un vīzas prasības atcelšanu diplomātisko pasu tu -
rētājiem.

VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma, Ministru prezi-
denta Māŗa Kučinska vizītes ietvaros, ar uzrunu uzstājās Ziemeļ-
reinas-Vestfālenes pilsētas Borgholchauzenes  rātsnamā, kuŗā tika 
noslēgts pašvaldību sadraudzības līgums starp Naukšēnu novadu 
un Borgholchauzenas pilsētu. Ministru prezidents apmeklēja Zie-
meļ reinas-Vestfālenes federālo zemi, atzīmējot Valmieras pilsētas 
un Giterslo reģiona sadraudzības 25. gadadienu, kuŗa veicinājusi arī 
citu šajos reģionos ietilpstošo pašvaldību sadarbību. Vizītes laikā 
noslēgts sadraudzības līgums arī starp Mazsalacas un Harzevinkeles 
pašvaldībām. Vēstniece E. Kuzma uzrunā norādīja, ka Valmieras un 
Giterslo reģionu sadraudzība aizsākusies jau gadu pēc Latvijas 
diplomātisko attiecību atjaunošanas ar Vāciju. “Šajā laikā tā kļuvusi 
par svarīgu bilaterālo attiecību elementu, kas ļāvis pilnveidot un 
stiprināt saiknes valstu starpā, veidot uzticības pilnas attiecības un 
nostiprināt Eiropas integrācijas sasniegto,” pauda vēstniece.

ČECHIJA. 7. jūlijā Latvijas vēstniecībā Prāgā viesojās Gar kal-
nes novada jauktais koris Garkalne (vadītāji Evita un Jānis Tarandi). 
Vēstnieks Alberts Sarkanis pateicās Garkalnes novada korim par 
latviešu tautasdziesmu pēcjāņu skaņās sniegto sarīkojumu un uz -
teica Garkalnes novada dalību 23. Starptautiskajā folkloras festivālā 
Prāgā. Koris Garkalne ir dibināts 2013. gadā, bet jau daudz kon-
certējis Latvijā, tāpat piedalījies 8. Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu 
svētkos 2015. gadā un 4. Starptautiskajā Dejas un mūzikas festivālā 
Budapeštā 2016. gadā. Saviesīgo vakaru apmeklēja latviešu diaspo-
ras un čechu-latviešu kluba pārstāvji. Tika pasniegts gan Val mier-
muižas alus, gan Latvijā gatavotie lauku Jāņu sieŗi.

ĶĪNA. 4. jūlijā notika Latvijas Republikas vēstnieka Māra Selgas 
tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas sporta ministru Džou Džun-
veņu. Tikšanās laikā tika pārrunātas abu valstu sadarbības iespējas 
sporta jomā, īpaši ņemot vērā 2022. gadā Pekinā plānotās ziemas 
olimpiskās spēles. Sarunas ievadā vēstnieks atzīmēja, ka potenciālu 
sadarbībā sporta jomā pozitīvi novērtējušas augstākās Latvijas un 
Ķīnas amatpersonas divpusējo vizīšu ietvaros – Ķīnas Valsts pado-
mes premjers Li Kecjans 2016. gada novembrī un Visķīnas Tautas 
kongresa priekšsēdis Džans Dedzjans šī gada aprīlī.  Latvijas vēst-
nieks sniedza īsu ieskatu Latvijas sporta attīstībā un iespējamās 
jomās, kurās abu valstu sadarbība būtu īpaši veiksmīga – bobslejā, 
skeletonā, kamaniņu sportā (izmantojot arī Siguldas bobsleja un 
kamaniņu trases sniegtās iespējas), hokejā, basketbolā un citos 
sporta veidos. Tika atzīmēts, ka, piemēram, Latvijas basketbola un 
hokeja speciālisti jau tagad sadarbojas ar Ķīnas sportistiem un spor-
ta speciālistiem. 

SPĀNIJA. 28. un 29. jūnijā vēstniece apmeklēja Valensijas re -
ģiona galvaspilsētu Valensiju (Valencia), tikās ar reģiona prezidentu 
Huakinu Fransisko Puču Ferreru (Joaquín Francisco Puig Ferrer), 
tikās ar pilsētas mēru Huanu Ribo (Juan Ribo), Valensijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras prezidentu Hosē Visente Morata 
(Jose Vicente Morata), kā arī ar Valensijas Modernās Mākslas in -
stitūta (Instituto Valenciano de Arte Moderno) un Valensijas Kultūras 
institūta (Instituto Valenciano de Cultura) pārstāvjiem.

Tiekoties ar Valensijas amatpersonām, vēstniece pārrunāja Lat-
vijas un Valensijas autonomā apgabala un pilsētas sadarbības jau-
tājumus, īpaši ņemot vērā latviešu kopienas klātbūtni reģionā. 
Vēstniece lūdza reģiona vadībai atbalstu latviešu bērnu skoliņai, ko 
izveidojušas Valensijas un Mursijas apgabalā dzīvojošo latviešu ģi -
menes Ibi pilsētā. Pēc Spānijas Nodarbinātības un sociālās drošības 
ministrijas datiem, Valensijā dzīvo vislielākā latviešu kopiena 
Spānijā – 3015 personas, no tiem Valensijā – 1671, Alikantē – 900, 
Kastejonā – 443.
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Nu pienākusi 150. gadskārta 
div iem nozīmīgiem notiku - 
m iem: 1867. gadā piedzima Kana-
da kā vairāku Ziemeļamerikas 
britu provinču federācija, un tai 
pašā gadā Krievijas imperātors 
Aleksandrs II pārdeva Savieno-
tajām Valstīm Aļasku.

Milzīgajā Aļaskas territorijā – 
vairāk nekā 1 500 000  kvadrātki-
lometru – 1867. gadā mita 2500 
krievu (tirgoņi, militārpersonas, 
daži pareizticīgie garīdznieki)  
un aptuveni 60 tūkstoši “ie -
dzimto” ‒ indiāņi un eskimi.

Aļasku “atklāja” 1732. gadā krie-
vu ekspedīcija M. Gvozdeva un  
I. Fjodorova vadībā. Šo Krievijas 
koloniju Ziemeļamerikas konti-
nenta skarbajā ziemeļrietumu 
“spicē” apsaimniekoja “Russko-
amerikanskaja kompanija”, ka -
mēr plašās, var teikt, tikpat “me -
žonīgās” territorijas austrumos 

Krievija “nevar sev piedot” Aļaskas pārdošanu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

no ar lineālu novilktās robežlī-
nijas apsaimniekoja Hudson Bay 
Company Lielbritanijas monar-
chijas uzdevumā. 

Šī Krievijas kolonija imperijas 
tālākajā nostūrī deva mētropolei 
savu vienīgo bagātību ‒ kažok-
ādas, ko piegādāja “iedzimtie”, 
taču to daudzums sāka sarukt, 
un šī neviesmīlīgā milzu “blāķa” 
turpmāka uzturēšana Pēterbur - 
 g ai kļuva neizdevīga. Pa to laiku 
Vašingtonā pamodās interese 
par Aļasku, jo ASV vēlējās šajā 
pussalā nostiprināties, apturot 
turpmāko Britu imperijas eks-
pan siju Klusā okeāna virzienā. 

Vārdu sakot, 1867. gadā Ame-
rikas Savienotās Valstis nopirka no 
Krievijas imperijas Aļaskas pussalu 
(līdz ar Aleutu salu vir teni) par      
7,2 miljoniem dolaru zeltā, kas pēc 
mūsdienu kursa atbilstu 108 mil-
joniem dolaru zeltā. 

1867. gada 18. oktobrī šīs krie-
vu kolonijas “galvaspilsētā” No -
vo ar hangeļskā (tagadējā Sitka) 
Aļaska tika svinīgi nodota Savie no-
tajām Valstīm. Un kopš 1917. ga   da 
18. oktobris Savienotajās Valstīs 
tiek atzīmēts kā “Aļaskas diena”.

No ASV par Aļasku saņemtā 
nauda lieti noderēja Krievijas 
imperijai: par šo naudu ārzemēs 
tika iepirktas ierīces (prinadlež-
nosti) Kurskas-Kijevas, Maska-
vas-Rjazaņas un citu dzelzceļa 
līniju būvei. Tajos laikos dzelz -
ceļi bija vitāli svarīga “infrastruk-
tūra” ne tikai Krievijai vien.

Un tagad, šī “darījuma” 150. 
gad skārtā, Maskavā nākusi klajā 
Ivana Mironova grāmata ar pa -
tiešām kliedzošu nosaukumu: 
“Aļaska ‒ nodotā un pārdotā” 
(pre  daņaja i prodaņaja). Un 
apakšvirsraksts paskaidro: “Gal-
ma sazvērestības vēsture.” 

Pie tās “galma sazvērestības”,  
manuprāt,  nav vērts pakavēties, 
jo mūsdienu ‒ Putina ‒ Krievijā 
jau pieņemts vienmēr un visur 
saskatīt sazvērestības, nodevējus, 
ārvalstu aģentus un tamlīdzīgi. 

Šoreiz mums interesanta ir ne 
tik daudz pati grāmata, cik tās 
priekšvārds, ko sarakstījusi visai 
odioza persona – Krievijas Fede-
rā cijas premjērministra vietnieks 
Dmitrijs Rogozins – zvērināts 
imperists, žultains Baltijas nīdējs, 
kuŗš Kremļa varas struktūrā ir 
atbildīgs par bruņošanos un kaŗa 
rūpniecību. 

Viņaprāt,  šo “skandalozo darī ju-
mu” pēdējos gadu desmitos iz  skai s-
tinājuši pašmāju vēstur nie ki, kas 
barojas no rietumvalstu fondiem 
un aizgūtnēm slavinā juši Aleksan-
dra II liberālo val dī šanu.”To var 
saprast,” raksta Ro  gozins, “jo objek-
tīvi apgaismot Krievijas atteikša -

nos no saviem koloniālajiem īpa-
šumiem ‒ tas nozīmētu pa jaunam 
skatīties uz mūsu diplomatiju Gor-
bačova   un Jeļcina laikmetā, kuŗi 
izšķēr dēja (razbazariļi) pa gaba - 
 l iem padomju Imperiju” (ar lielo 
bur tu. ‒ F. G.).

Rogozins turpina: “Krievu Ame -
rikas zaudēšanu Ivans Miro novs 
pratis iekļaut vēsturisko notikumu 
dinamikā līdz pat mūsdien ām, pa -
rādot, ka viens kļūmīgs solis ārpo-
lītikā var izprovocēt dižās lielvalsts 
zaudējumu un sakāvju gadsimtu 
ilgo ķēdi. Au  tors (..) konsekventi 
aizstāv Krie vijas vēsturiskās un 
juridiskās tiesības uz zaudēto kolo-
niju ‒ Aļaskas un Aleutu salu at  gū-
šanu, par kuŗiem pirms 150 ga - 
d iem plīvoja krievu (!) karogs.”

Var saprast, cik izmisīgi sašutis 
ir Dmitrijs Rogozins, raudzīda-
mies uz ASV 50. pavalsti Aļasku 
2017. gadā...

Mana vecuma un gados vecāki 
latvieši Amerikā noteikti atceras 
prezidentu Ričardu Niksonu un 
slepus ierakstītās sarunas no Bal-
tā nama Ovālā kabineta, kuŗu 
laikā prezidents un viņa ļaudis 
diskutēja, kā labāk paslēpt no sa -
biedrības acīm informāciju par 
noziegumu, kuŗā viņi netieši un, 
kā vēlāk izrādījās, visai tieši bija 
piedalījušies. Tas bija tā dēvētais 
Votergeitas skandals, kas prezi-
dentam maksāja amatu un vese-
lai virknei viņa ļaužu ‒ cietum-
sodu. Droši vien arī  atceramies 
to, kā laikā pēc skandala šīs ie -
rak stītās sarunas tika publicētas 
grāmatā, un nu mēs visi apgu - 
v ām jēdzienu expletive deleted 
jeb “izdzēsta rupjība,” jo izrādījās, 
ka Ričards Niksons un viņa palīgi 
neizmantoja to pieklājīgāko lek-
siku. Nē, viņi lamājās pat ne kā 
jūrnieki, bet kā žuļiki, kā cilvēki 
no zemākām kriminālām aprin-
dām.

Nu mums Latvijā ir pašiem 
sava Votergeita! Pēdējo nedēļu 
laikā nedēļrakstā IR bijuši lasā -
mi teksti no sarunām, kuŗās sa -
vulaik (2009. un 2010. gadā) pie-
dalījās dažādi mūsu valsts polī-
tikā iesaistīti cilvēki, tostarp tajā 
skaitā rietumu mazpilsētas Vents-
pils ķeizars Lembergs, kādrei zē-
jais satiksmes ministrs un Rīgas 
vicemērs Šlesers, pašreizējā Saei-
mas “mēbele”, Saskaņas frakcijas 
vadītājs Urbanovičs un citi. Saru-
nas notika šikajā Rīdzenes vies-
nīcā Rīgā, un, cik zināms, tās ie -
rakstīja Latvijas Korupcijas no -
vēršanas un apkarošanas birojs 

PAŠIEM SAVA VOTERGEITA!
(KNAB). Kas gan viss tajās iz -
skanēja! Te pirmām kārtām jāat-
zīmē, ka sarunas notika laikā 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām 
2010. gadā un viens no galvena-
jiem tematiem minēto trīs amat-
personu starpā bija par to, ka ga -
dījumā, ja uzspīdēs laime, Lem-
berga pārstāvētie “zaļie zemnie-
ki” (ZZS), Šlesera “Par labu Lat-
viju” un Urbanoviča Saskaņas 
centrs varēs parlamentā iegūt     
51 balsi un tādējādi izveidot val-
došo koaliciju. Tā gluži nesa-
nāca. Šlesera ambīcijām bija jā -
samierinās ar tikai astoņiem 
man dātiem. Tiesa, ZZS un Sa - 
s ka ņa kopā tika pie tā 51 man-
dāta, taču nākamajā rītā pēc vē -
lēšanām droši vien pat Lembergs 
saprata, ka koalicija ar Kremļa 
labo roku mūsu valstī ne pie kā 
laba nenovedīs. Valdību veidoja 
Vienotība, kuŗai 10. Saeimas vē -
lē  šanas bija absolūtā kulminā -
cija – 33 mandāti! Nekad līdz 
šim tik labi nav veicies, un  prem-
jēra amatā turpināja darboties 
Valdis Dombrovskis.

Tā dēvētās oligarchu sarunas 
arī bija par oligarchiskām te  - 
m ām – būtībā par to,  kā gardākos 
kumosus uzņēmējdarbības pa -
saulē savākt sev. Piemēram, noti-
ka spriedelēšana par to, kā pie-
vākt un sadalīt aviokompaniju 
airBaltic, to sadalot četrās īpašu-
ma daļās, kuŗas tad oligarchi 
varētu sadalīt savā starpā. Lem-
bergs raizējies, ka viņš nevar tā 
vienkārši pievākt savas daļas, 
kaut kas būtu jāmaksā, jo “sa -
vādāk teiks, viņš tur izkārtoja 

šito te, un viņam iedeva pretī 
kukuli. Man tas neder.” Vēl pie-
bilstot attiecībā uz maksājamo 
summu: “Tie nevar būt pieci lati, 
bet tie nevar būt 10 miljoni.” 
Oligarchi pie airBaltic tā arī ne -
tika. Valstij nācās aviokompanijā 
iegrūst prāvus līdzekļus, daļēji 
tāpēc, ka ar Šlesera svētību uz -
ņēmuma galvenā persona, švei-
cietis vārdā Bertolts Fliks, būtībā 
to iztukšoja pavisam, veidojot 
sev piederošus apakšuzņē mu-
mus, bet mūsējie oligarchi palika 
pie sasistas siles.

Sarunās sprieda arī par masu 
informācijas līdzekļiem. Šlesers 
un Lembergs bārās par to, kā 
prastie mediji par viņiem raksta 
sliktas lietas. Lembergs: “To tele-
vīziju daudzmaz sakārtoja, valsts 
televīziju, bet tas valsts radio, kā 
bija tā palika.”

Šlesers: Pēc prezidenta ievēlē-
šanas [tobrīd Valsts prezidents 
bija Valdis Zatlers ‒ Red.] taisām 
apvienību, Latvijas radio, televī-
zija, un tur ir gatava komanda, 
kura nosedz visu laukumu. Un 
pieņemt lēmumu optimizēt, pār-
likt jaunās telpās radio, bet viena 
vadība.”

Lembergs: “Kaut kā jārisina.”
Šlesers: “Savādāk ar visiem 

Strei piem mēs tālu netiksim.”
Lembergs: “Katru dienu skalo 

smadzenes, gan radio, gan tele-
vīzijā. Stulbi, nu.”

Saruna par “visiem Streipiem” 
notika brīdī, kad oligarchi jau 
bija “neitralizējuši” vienu no lie-
lākajiem kaitinātājiem, laikrak -
stu Diena. Viens piemērs ‒ attie-

cībā uz komentētāju Madaru 
Fridrichsoni Šlesers saka: “Viņa 
jāizdzen vispār ārā, nevis kaut 
kur jāpārliek. Principa pēc.” Die-
nu savulaik nopirka it kā inves-
tors, aiz kuŗa patiesībā stāvēja jau 
minētie oligarchi, un Diena vēl 
šobaltdien nav tas, kas tā kādreiz 
bija – patiešām profesionāla avī-
ze, kuŗa nodarbojas arī ar pēt-
niecisko žurnālistiku.  Oligarchi 
var būt gandarīti, jo otra lielākā 
dienas avīze Latvijā, ironiski 
nosauktā Neatkarīgā Rīta Avīze, 
jau sen  bijusi Lemberga kabatā, 
un to viņš pat īpaši neslēpj. “Visi 
Streipi” savukārt nudien ir dar-
bo jušies elektroniskajos medijos, 
i Latvijas televīzijā, i Latvijas ra -
dio, patlaban telekanālā Rīga 
TV24. Neizdevās tikt galā ‒ jo -
projām kritizēju oligarchus, tur-
klāt ne tikai TV, bet arī ārzemju 
latviešu laikrakstā. Un tā arī tur-
pina mani kādreizējie kollēgas 
sabiedriskajā televīzijā un radio.

Tomēr šajā stāstā ir arī krietna 
deva ironijas. Brīdī, kad oligarchi 
pārņēma Dienu, no turienes aiz-
gāja pulks profesionālu žurnā-
listu, kuŗi nodibināja žurnālu  
IR, kas tagad  publicējis sarunas, 
kuŗas atklāj oligarchu shēmoša-
nu pēc pilnas programmas. 
Turklāt 10. Saeima bija tā, kas 
tieši oligarchu lietas kontekstā 
likumsargiem liedza veikt kratī-
šanu Šlesera īpašumos (viņš 10. 
Saeimā bija ierindas deputāts). 
Tas bija pēdējais piliens Valsts 
prezidenta Valža Zatlera pacie-
tības kausā, un viņš Saeimu pa -
dzina un nākamajās ārkārtas 

vēlēšanās Šlesera polītbiznesa 
projekts izgāzās kā veca sēta. 
Neizdevās oligarchiem pārņemt 
varu Latvijā. Izmeklēšana par 
viņu sarunām nesen beidzās bez 
rezultāta ‒ KNAB un Ģenerāl-
prokuratūra paziņoja, ka tajās 
nav saskatāmas krimināla pār -
kā puma pazīmes. Vienotība Saei-
mā aicina izveidot parlamentāru 
izmeklēšanas komisiju, tātad, 
iespējams, tas ir stāsts, kam pē -
dējā nodaļa vēl nav uzrakstīta.

Komentāru beigšu turpat, kur 
sākām. Visi citāti manā tekstā ir 
“iztīrīti,” jo oligarchu leksika sa -
runu laikā nudien bija šokējoša ‒ 
teju  katrā teikumā pa rupjam 
vārdam no krievu valodas. Ame-
rikā vārdi expletive deleted nepa-
teica priekšā, par kuŗu rupjību 
no daudzām iespējamām bija ru -
na. Latvijā mediji mēdz izlī dzē-
ties ar zvaigznīti: b*ed, pie m ē - 
r am. Pačukstēšu ‒ tās zvaigznī tes 
vietā ir burtiņš “ļ,” krievu va  lodas 
nepratējiem tas neko tā  pat neno-
zīmēs, bet krievu valodā tas ir ļoti, 
ļoti rupjš vārds, un tādu IR publi-
cētajos tekstos ir pārpiln ām. Atse-
višķi ierakstīto sarunu “varo ņi” ir 
centušies skaid rot, ka tā vienkārši 
cilvēki runā, bet manās aprindās 
cilvēki tā nerunā vis. Rupjajam 
Ričar d am Nikson am nācās nego-
dā aiz iet no amata. Mūsu valstī vēl 
neviens par rupjo oligarchisko 
šeptēšanos nav no  nācis aiz res tēm. 
Gribas cerēt, ka tas ir tikai laika 
jautājums. “Visi Streipi”  no sirds 
priecāsies, ja tas tā notiks.

P. S. Lasiet arī S. Benfeldes rak-
stu 7. lpp.
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EDUARDS
SILKALNS

ARNOLDS KLOTIŅŠ

Ģirta Valža Kristovska dzīves-
stāsts iznāca taisni uz š. g. paš-
valdību vēlēšanu laiku. Kristov-
skis būtu vēlējies Ventspils domes 
vēlēšanās no pilsētas galvas iesil-
dītās vietas gāzt dažu apskausto,  
bet – vismaz citviet Latvijā – jo 
vai rāk nīsto Lembergu. Neiz de -
v ās. Jāvaicā: vai autobiografiska-
jam Pieskārienam, kur Kristov-
skis sevi parāda tik pozitīvā gai s-
mā, vajadzēja nospēlēt gluži tā   du 
lomu kā citu kandidātu un viņu 
partiju sagatavotajām skrejla - 
p ām, t. i., pārņemt savā pusē svār-
stīgos vēlētājus? Ja tā, tad Kristov-
skis būtu klasificējams par ne -
glābjamu ideālistu, jo, vienkārt, 
cik tad mūsdienās vairs ir no -
pietnāku grāmatu lasītāju, bet, 
otrkārt, vai tad mēs, atlikušie lasī-
tāji, jebkad mūžā esam savu bal-

Sirds īstajā vietā
Ģirts Valdis Kristovskis, Pieskāriens, biografisks romāns, 

izdevniecība "Lauku Avīze" Rīgā, 2017. g., 280 lpp.

sošanas virzienu izvēlējušies iz -
lasītas grāmatas iespaidā? Kaut 
kas tā īsti nav...  

Kāds pamats ir Edmunda Lūča 
zīmētajam kailajam ķermenim 
uz grāmatas vāka virs sacerēju -
ma jutekliskā virsraksta Pieskā - 
r iens? Erotiskākā vieta romānā ir 
55. lappusē, kur autors sēž zob-
ārsta krēslā, bet "dakteres vēdera 
apaļums ir cieši piespiests (viņa) 
pret zobārsti pavērstajam gur-
nam". Viņš it kā vēlētos "vismaz 
maigi pieturēt kādu no grūtā 
darba pozā nonākušās zobārstes 
ķermeņa patīkamā izliekuma 
form  ām". Tas, lūk, tad būtu tas 
ilgotais, bet nenotikušais pie skā - 
 r  iens. Nekā "trakāka” šādā virzie-
nā visā grāmatā nudien nav. Vai 
vā  ka uzdevums būtu nepareizā 
tipa lasītāju savervēšana, kas tad 
vēlāk lai pukotos, ka vāks saso-
lījis ko tādu, kā grāmatas tekstā 
tik pat kā nav? Vai Kristovskim 
būtu simpatisks reiz Eināra Rep - 
š es izteiktais jautājums: "Kā var 
nesolīt?"  Kaut kā savādi...

Tagad pa nopietnam. Katrs la -
sītājs jau katras grāmatas virs-
rakstu var tulkot pa savai vīzei, 
bet viena iespēja būtu pieskārie-
nu interpretēt kā 1962. gadā dzi-
mušā rakstnieka saskarsmi ar 
padomju varu. Gadu desmitus 
agrāk dzimušās paaudzes no pa  d - 
varas saņēma sitienus un belzie-
nus, turpretim necik ilgi pēc tam, 
kad Kristovskis bija sasniedzis 
pilngadību, PSRS pie varas nāca 
Gorbačovs, un varas nesēju at -
tiek sme pret saviem pilsoņiem 
atmaiga. Grāmatas pirmajā daļā 
Ventspils Dārza iela, kas bijusi 
Rīgas Stūŗa nama ekvivalents, 
cenšas Ģirtu padarīt par ziņotāju 
un laiku pa laikam aicina viņu uz 

pārrunām. Tomēr Ģirts visus če -
kas piebraucienus sekmīgi atvai-
ra. Čekisti liekas nekompetenti, 
un nav viņiem vairs tā atbalsta no 
vēl augstākiem ešeloniem, kāds 
bija nagu noplēšanas un uz Si -
biriju izsūtīšanas laikmetā.

Šī grāmatas 1. daļa vislabāk 
attaisno romāna nosaukumu, jo 
autora sarunas ar sevis vervētā-
jiem čekā lasītājā uztur spriedzi: 
nolūzīs jaunais cilvēks un pakļau-
sies ļaunā spēka gribai vai tomēr 
izturēs. Čekas apmeklējumiem 
pa vidu lasāmi vēl dažādi citi 
1985. – 1987. gada Latvijas un Vents-
pils dzīves un apstākļu tēlojumi, 
bet čekas apmeklējumi un tur 
notikušie dialogi piešķir visam 
sacerējumam saistvielu un labi 
kontrastē ar atstāstījuma izteik-
smē sniegto pārējo tekstu. Vēr-
tējot grāmatu kā daiļliterāru dar-
bu, jāteic, ka tās pirmā daļa ir   
pati sekmīgākā.

Tālākās divas grāmatas daļas 
par laiku no 1987. gada maija un 
par 1988. gadu ir vairāk ar tīri 
informātīvu, mazāk ar daiļliterā-
ru raksturu. Par mērenu nevie  -
nā dību vai neizlīdzinātību nebū-
tu jābrīnās, ja jau Kristovskis 
sakās manuskriptu gatavojis trīs-
desmit gadu gaŗumā. Ja pirmo 
daļu dominēja padomju režīma 
nebūšanu un nodomu atvaire, 
tad otrā un trešajā daļā iepazīs-
tam jaunā cilvēka sabiedrisko ie -
saišu un garīgās izaugsmes pro-
cesu. Kristovskis pievienojas vi -
des aizsardzības, Baltijas jūŗas 
ekoloģiskās glābšanas, Ventspils 
atsārņošanas kustībai. Viņš tur 
nav tikai ierindnieks, bet ieņem 
amatus, vada sapulces, uzrunā 
tau tu. 1988. gada 5. jūnijā liel sa-
nāk smē sanāk pat 10 000 – 12 000 

dalībnieku. Vides aizsardzība, ja 
atceramies, tolaik taču bija pus-
līdz atļauts veids, kādā tautai 
īs tenībā paust neapmierinātību 
pret polītiskajiem apstākļiem. 
Var sacīt, ka vides aizsardzība 
Ventspilī Ģirtam Kristovskim 
bija kā atspēriena punkts viņa 
vēlākajai polītiskajai darbībai ne -
atkarību atguvušajā visā Lat vijā. 
Līdz šim šī darbība kulminējusi 
kā ministra, tā Eiropas Padomes 
deputāta amatos. 

Stāsts par Kristovska agrīna-
jiem aktīvā mūža gadiem ieprie-
cinās ikvienu lasītāju, kas vai nu 
faktiski dzīvo, vai tikai domājas 
dzīvojam pēc devīzes "Dievam 
un Latvijai". Grāmata sniedz vie-
nu no iespējamām atbildēm uz 
jautājumu: kā bija iespējams jau-
nam cilvēkam padomju laikos 
izkopt tik nacionālu apziņu, ka 
pat, piemēram, nacionālajā jomā 
prasīgam Rietumu latvietim nav 
pamata teikt neko mazāku par 
"Sirds viņam bija īstajā vietā". 
Viens no Kristovska informāci jas 
avotiem par agrāko neatkarīgo 
Latviju bija tā laika avīzes, kas 
viņam, tā sakot, atvēra acis. Pa -
mats priecāties avīžniekiem! Pro-
tams, bija arī grāmatas.

Grāmatas sākumā (16.) Kris-
tov skis ironizē par kursabiedru 
Žani, kuŗš sakoties esam "saticis 
Jēzu", bet tuvāk beigām Kristov-
ska attieksme ir apmetusies ot -
rādi, kad viņš saka: "Esmu ieguvis 
jaunu pasaules uztveri, man ir 
pavērušās durvis uz pasauli, kuŗu 
man liegusi padomju valsts. Es 
apzinos, ka manī kā cilvēkā ir 
vieta Dievam un vēlos viņam būt 
atvērts." (229.) 

  Ir viens otrs cilvēks, viena otra 
organizācija, ko mūsdienās drī  - 

z  āk mēdzam skatīt pozitīvā gai s-
mā, līdz kamēr šo gaismu Kris-
tov skis drusku aptumšo. Par Ana -
toliju Gorbunovu, piemēram, Lat-
vijā nereti dzird sakām: "Viņš jau 
darīja labāko, kas vien dotajos 
apstākļos bija iespējams."

Nu varbūt ne gluži tā. Pat jau 
Kristovska attēlotajos važu vaļī -
g āk palaišanas gados Gorbunovs 
izteicies, ka katra rakstnieka daiļ-
radē galvenajam jābūt stingrai 
marksistiskai pozicijai. (176.) Un 
vēl: "Es katēgoriski iebilstu pret 
to, ka priekšplānā tiek izvirzīta 
prasība pēc latviešu valodas prio-
ritātes visās republikas sabiedris-
kās dzīves aprisēs, tās pretnosta-
tījumu krievu valodai." (177.) Nu 
sakiet jel, ar ko tad labam latvie-
tim Gorbunovs labāks par mūs-
dienu Ušakovu, kuŗš tautas no -
balsošanas laikā iestājās par div-
valodību Latvijā? Kristovskis salī-
 dzina Amerikas Balss latviešu va -
lodas radio raidījumus ar Brīvās 
Eiropas raidījumiem, un viņa 
vēr tējums nosliecas pēdējiem  
par labu.

Pēc izglītības Kristovskis ir in -
ženieris, bet grāmatā apcerētajā 
laikā viņš pagrozās arī Ventspils 
dzejnieku aprindās (172. –174.), 
kas rāda, ka jau jaunībā viņš nav 
palicis gluži mūzu neskarts. Saka 
jau, ka ikviens cilvēks varētu uz -
rakstīt vienu romānu, tādu par 
sevis paša dzīvi. To nu ir kompe-
tenti paveicis Ģirts Valdis Kris-
tov skis. Vai viņam ‒ inženierim, 
polītiķim, sabiedrības cilvēkam ‒ 
būtu pa spēkam uzrakstīt vēl otru 
romānu, šoreiz ar brīvi sadomātu 
sižetu? Pa spēkam jau laikam 
būtu, inteliģences un enerģijas, 
liekas, cilvēkam netrūkst, tomēr 
šaubos, vai tāds taps.

Koloniālisma vēsturnieku vidē 
ir spārnots teiciens – pakļautajām 
tautām tika atņemtas tiesības ne 
tikai uz tagadni, bet arī uz pagātni. 
Tā notika sovjetizācijas gados arī 
Latvijā. Vairākums agrāko grā ma-
tu tika iznīcinātas vai slēptas lasī-
tājiem nepieejamos bibliotēku “spe-
ciālajos fondos”. Nācijas kultūras 
pagātne lielā mērā tika ignorēta 

Tukšums aizpildīts
E. Zemovičs. Simfoniskā koncertdzīve jūrmalā līdz 1940. gadam. Laika grāmata, 2017.

un radīts iespaids, it kā īstā vēstu -
re sāktos tikai ar 1940. gadu. It   
īpaši tika pelts vācbaltiešu kultū ras 
man  tojums, atradās pat cilvēki, 
kas plānoja nojaukt Vecrīgu un tās 
vietā izveidot sociālistisku pilsētu 
ar plašiem prospektiem.

Pēc valsts neatkarības atjauno-
šanas, atgūstoties no aplamu teo-
riju uzmācības, Latvijas vēstur-
nieki drīz atklāti pateica, ka, par 
spīti pārestībām, mūsu senči no 
vācbaltiešiem ir daudz mācījušies. 
Viņu kultūra ir mūs agri tuvinā-
jusi Rietumeiropai, jo tā bija Eiro-
pas mākslas tendenču spogulis.

Vairākus gadu desmitus bija jā -
klusē arī par Latvijas vāciešu mū -
zi kas norisēm. Tomēr jāsecina,    
ka klusībā darbs arī šajā vēstures 
laukā nebija apstājies, un tagad 
mūsu priekša ir grāmata par agrāk 
gandrīz neskartu Latvijas mūzikas 
dzīves nozari, kuŗas vēsture snie-
dz as atpakaļ līdz 1840. gadam un, 
protams, ir turpinājusies pēc valsts 
dibināšanas, – “Simfoniskā kon-
cert dzīve Jūrmalā līdz 1940. ga -
dam”. Grāmatas autors Elmārs 

Ze  movičs ir bijis ilggadējs Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
mū  ziķis, pēc tam mūzeju darbi-
nieks, tagad joprojām vienatnē 
strādā savā speciālizācijā – Latvijas 
instrumentālās mūzikas izpild-
māk slas vēsturē. 

Elmārs Zemovičs mūsu mūziķu 
un mūzikas pētnieku vidē ir pa -
visam īpašs cilvēks. Apbalvots ar 
spēju skatīt lietas arī kopsakarā, 
viņš tomēr izceļas ar iedziļināša-
nos ik faktā, ar gandrīz nepārska-
tāmā faktoloģiskās informācijas 
lauka pārzināšanu un praktiķa 
pie eju tā izgaismošanā. Atšķirībā 
no Latvijas caurmēra mūzikolo - 
 g iem Zemovičs ir visupirms avotu 
pētnieks, viņa kolorītā figūra un 
možais skatiens ir tas, ko, apmek-
lējot bibliotēkas, esmu sastapis 
visbiežāk. Pie grāmatas pakāpe-
niski strādāts gadu desmitiem, 
nu  muru pēc numura un gadu pēc 
gada pārlapoti turpat pussimts 
dažādi laikraksti un žurnāli. Grā-
matas personu un skaņdarbu rā -
dītājā var saskaitīt ap 1300 mūziķu 
uzvārdu, un vairākums no tiem 

latviešu literātūrā par mūziku 
parādās pirmo reizi.

Grāmatā Jūrmalas simfonisko 
koncertu vēsture iedalīta divos  
laikposmos: līdz Pirmajam pa -
saules kaŗam un – no valsts dibi nā-
šanas līdz 1940. gada okupā cijai. 
Viegli saprast, ka pirmajā laikpo s-
mā, kas sākas pirms 19. gadsimta 
vidus, absolūti dominē vietējās 
vācbaltiešu sabiedrības norises. 
Šeit orķestŗu, solistu, diriģentu, 
mūzikas kritiķu vārdi, kas īsi ko -
mentēti, kā arī sava laika preses 
vērtējumi, attēli u. d. c. dati pa 
lielākajai daļai latviešu izdevumā 
parādās pirmoreiz. Ne mazāk 
pirmreizējas ir ziņas par spēlēta-
jiem skaņdarbiem. Tiem norādīts 
ne tikai Jūrmalas pirmatskaņoju-
ma datums, bet novērsti arī rēgu-
lārie mūzikas vēsturnieku klup ša-
nas akmeņi –  reizi par visām rei-
z ēm sniegtas precīzas ziņas par 
katras latviešu kompozicijas raša-
nos un pirmatskaņojumu, lai kur 
tas būtu noticis.

Kā priekšvārdā norāda autors, 
viņš strādājis visupirms kā chro-

nists. Grāmatas pirmajā daļā, kur 
tikai pamazām gadu gaitā ienāk 
latviešu tautības solisti, diriģenti 
un komponisti, autors, pilnīgā sa -
skaņā ar savu lietišķo, objektīvo 
pieeju, šo latviešu parādīšanos vis-
caur vācbaltiskajā vidē sevišķi ne -
izceļ. Savā ziņā tas nav nekāds 
zaudējums, jo latviešu mūziķi tad 
šeit parādās kā ar visiem citiem 
līdzvērtīgi, likumsakarīgi spēlē-
tāji, nevis kā eksotiski izņēmumi, 
kuŗi būtu sensacionāli jāizgaismo. 
Tomēr nenoliegsim, ka no latviešu 
mūzikas vēstures viedokļa šo na -
cionālo “pionieru” parādīšanās 
izraisa īpašu interesi, taču viņu 
vārdi starp daudzajiem cittau tie-
šiem var nesagatavotam lasītājam 
arī palikt nepamanīti, tāpēc kaut 
kāda to izcelšana tekstā (tas darīts 
vienīgi ar diriģentu vārdiem) 
nebūtu nākusi par sliktu.

Tas pats sakāms par latviešu 
kritiķiem, kuŗu vērtējumi arī gadu 
gaitas ainā pakāpeniski vairojas.  

(Turpinājums 15. lpp.)
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Latvijā gadu gaitā “oligarchu lieta” 
bija kļuvusi par tādu kā apnicīgu 
tēmu, kuŗa sešu gadu gaŗumā ik   
pa laikam tikusi apspriesta sabied-
rībā saistībā ar ierosināto krimināl-
procesu un kas pagājušā gada de -
cembrī tika izbeigts pierādījumu 
trūkuma dēļ. Nevarētu teikt, ka lie-
tas izbeigšana Latvijā tobrīd būtu 
radījusi īpašu satraukumu, jo jau 
kādu laiku vairs nebija šaubu, ka 
nekas nenotiks un tiesāts neviens 
netiks. Nu sabiedrības neapmieri-
nātība un sašutums aug augumā 
un tiek uzdoti jautājumi gan ģe -
nerālprokuroram Ērikam Kaln mei-
  eram, gan jaunajam Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) vadītājam Jēkabam Strau-
mem, kuŗu Saeima amatā apstip-
rināja 15. jūnijā – dienā, kad nāca 
klajā žurnāla Ir numurs ar pir - 
m ajām publiskotajām “oligarchu 
sa  runām”. Polītiķi vai nu klusē, vai 
apgalvo, ka nekā nezina, sarunas 
esot safabricētas, jo galu galā KNAB 
un Ģenerālprokuratūra taču lietu 
nolēmušas izbeigt, tātad nekāda 
nozieguma nav bijis. Ģenerālpro-
kurors un jaunais KNAB vadītājs 
ap  galvo noteikti un dzelžaini – lietā 
tikušas izmeklētas četras epizodes 
(jo par citām epizodēm vispār nav 
bijis nekāda pamata sākt krimināl-
procesu), un šajās epizodēs nav at -
rasti pierādījumi, lai apsūdzība va -
rētu tikt izvirzīta. Nav pierādījumu, 
nav apsūdzības.

Gan no polītiķu, gan no tiesīb-
sargājošo iestāžu puses tiek ap -
spriests arī jautājums, vai sarunu 
publiskošana, ja tās tiešām ir au -
tentiskas un nav viltotas, nav valsts 
noslēpuma pārkāpums. Vārdu sa -
k ot, vispirms tikšot noskaidrots, vai 
sarunas nav safabricētas, jo proku-
ra tūrai un izmeklētājiem neesot 
bijuši pieejami tā paša apjoma un 
tādi sarunu ieraksti, kādi acīm  - 
re dzot ir žurnāla rīcībā, pēc tam 
tikšot skatīti divi jautājumi – vai ir 
pamats atsākt izmeklēšanu un vai 
ierakstu publiskošana ir vai nav 
noziegums, pārkāpjot likumu par 
valsts noslēpumu. 

Žurnālā Ir trīs numuros ir pār-
stāstītas un publiskotas tagad jau 
bijušā polītiķa Aināra Šlesera un 
joprojām polītikā esošo Aivara 
Lem berga, Jāņa Urbanoviča, An -
dra Amerika un arī zemkopības 
ministra Jāņa Dūklava sarunas, kā 
arī ar viņiem saistīto biznesa un 
darījumu cilvēku Viestura Koziola, 
Ralfa Kļaviņa, Laura Dripes, Valē-
rija Kargina (viens no bijušajiem 
bankas Parex īpašniekiem) saru-
nas. Tās ir gan par Rīgas Tirdz nie-
cības ostu, gan par airBaltic, par 
uzturēšanās atļaujām un to tirgo-
šanu, par Rīgas domi, valdību un 
prezidentu – kuŗš šai amatā derētu 
un kuŗš galīgi ne, par avīzi Diena 
un par to, ka vajadzētu “sakārtot” 
sabiedriskos medijus Latvijas Tele-
vīziju un Latvijas Radio. Tās ir sa -
runas par plāniem, kā tikt pie sa - 
v ām daļām uzņēmumos, kas pie-
der arī valstij, kā legālizēt savas īpa-
šumtiesības, kā vajadzīgajās vietās 
un amatos ielikt “savējos”, kā ietek-
mēt tiesībsargājošās iestādes, “no -
likt pie vietas” žurnālistus un tā tā -
lāk, un tā tālāk. Varētu teikt – diži 
plāni, kā iebāzt valsti savā kabatā 
un kā panākt, lai publiski neviens 
neuzdrošinātos kaut ko nopietni 
kritizēt. Sarunās parādās arī tas, ka 

Par ko runāja oligarchi?
Latvijas Zaļo un zemnieku savie-
nība (ZZS) jau sen labprāt “uztai-
sītu” valdību kopā ar Saskaņu – 
vismaz Lembergam tā patiktu, ja 
vien pietiktu balsu šādai valdībai. 
Vēl jāpiebilst, ka sarunu stils ir “iz -
cili smalks”, krievu lamuvārdi tajās 
ir gluži neatņemama sastāv daļa. 

Nav pamata neticēt, ka minētajās 
četrās epizodēs tiešām nav pierā-
dījumu, lai izvirzītu apsūdzības un 
lieta nonāktu tiesā. Neapšaubāmi, 
ka tikai sarunas vien nav pierādī-
jums, jo jānoskaidro, vai plāni ir 
īstenoti. Neiedziļinoties detaļās, 
jāteic, ka vismaz daļa polītisko plā-
nu nav īstenojušies (vai nav īste-
noti), jo rezultāts ir acīmredzams – 
pēc 10. Saeimas atlaišanas Šlese - 
r am vairs nav izdevies iekļūt Saei-
mā vai kļūt par ministru. Tāpat arī 
Saskaņa, kaut arī joprojām valda 
Latvijas galvaspilsētā, nav iekļuvu -
si valdībā. Tiesa gan, tas ir vēlētāju 
balsojuma dēļ, nevis polītiķu vai 
tiesībsargājošo iestāžu īstenotās 
attieksmes dēļ. Tāpat arī nav izde - 
v ies “sakārtot” sabiedriskos medijus, 
kaut arī mēģinājumi, izmantojot 
likumdošanas pilnvaras, ir no tikuši 
un notiek visu laiku, un Šlesers 
kādā sarunā paziņo, ka Latvijas 
Televīzijā esot cilvēki, kas gatavi iz -
pildīt viņa uzdevumus. Tāpat arī 
grūti pateikt, vai iepriekšējais Valsts 
prezidents Andris Bērziņš (ZZS) 
nonāca savā amatā, pateicoties Šle-
sera un Lemberga pūlēm, vai arī tā 
notika, pateicoties vēl daudziem 
citiem apstākļiem, kuŗi ietekmēja 
Saeimas deputātu balsojumu. Ne -
var arī spriest, vai tas tiešām bija 
tikai Lemberga shemu rezultāts, ka 
Jāni Maizīti Saeima vēlreiz neap-
stiprināja ģenerālprokurora amatā, 
lai gan atbalstu valdošā koalīcija 
bija apsolījusi. Šlesers, pusdienojot 
kopā ar ZZS pārstāvēto zemkopī-
bas ministru Jāni Dūklavu, saka: 
“Aivars nodemonstrēja spēku un 
iedeva pa rīkli ģenerālprokuro - 
r am”. Polītiskajās norisēs bieži vien 
rezultātu var panākt arī citos, ne 
plānotajos veidos un pavisam citi 
cilvēki. Tādēļ ir vajadzīgi liecinieki, 
tāpat kā tie ir vajadzīgi dažādos 
saimnieciskajos darījumos. Tas no -
zīmē, ka, pirmkārt, izmeklētājiem 
jābūt augstas klases profesionāļ-
iem. Otrkārt, ir jāatrod cilvēki, kuŗi 
būtu ar mieru sniegt liecības. Par 
profesionālismu jāteic, ka pēdējos 
gados KNAB ir cītīgi nīdēts jeb, kā 
nesen ar krietnu ironijas devu par 
sevi sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs 
no skatuves sacīja bijusī KNAB 
priekšnieka vietniece Juta Strīķe: 
“Visu KNAB vadītāju galvenais 
uzdevums bija atlaist Jutu Strīķi. 
Tagad nezinu, ko darīs jaunais 
KNAB vadītājs, ar ko gan viņš 
nodarbosies, jo Strīķe ir prom.”

Savukārt par lieciniekiem jāteic, 
ka tādus nudien atrast laikam var 
būt pat neiespējami, jo, saprotot, 
kāda nauda un ietekme iesaistīta, 
var saprast, ka cilvēki negrib kļūt 
par pašnāvniekiem. 

Un ne jau tas vien. Izrādās, ka   
jau 2009. gadā, drīz pēc operatīvo 
pasākumu sākšanas, daži KNAB 
darbinieki un arī tolaik augsta lī -
meņa polītiķis – Saeimas Nacionā-
lās drošības komisijas vadītājs Dzin-
tars Jaundžeikars (no Šlesera parti-
jas un Latvijas ceļa apvienības), no  -
pludināja informāciju par no  klau-
sīšanos, proti, par to bija informējis 

Šleseru. Kaut arī par to Jaundže -
kars saņēma sodu – 14 tūkstošus 
latu un liegumu divarpus gadus 
ieņemt amatus valsts pārvaldē, ļau-
nums jau bija nodarīts. Turklāt 
kaut kas no ierakstītajām sarunām 
tika jau toreiz nopludināts. Punktu 
acīmredzot pielika Saeimas attei-
kums noņemt Šleseram deputāta 
imūnitāti.

Vai sarunu publiskošana mainīs 
Latvijas polītiku? Uz šo jautājumu 
var atbildēt – jā un nē. 

Jāatzīst, ka Latvijas sabiedrība 
neko vairāk par sašutuma paušanu 
šobrīd izdarīt nevar. Ir sāktas die -
nesta pārbaudes, lai noskaidrotu, 
vai tiešām daļa sarunu ierakstu nav 
nonākusi līdz izmeklētājiem un 
prokuratūrai. Ja izrādīsies, ka tā ir, 
tad materiālus vajadzēs pārskatīt, 
lai lemtu par to, vai ir pamats lietu 
atjaunot. Taču arī tad nav cerību, ka 
pēkšņi atradīsies cilvēki, kuŗi būs  
ar mieru liecināt. Varbūt vienīgi var 
cerēt, ka izdosies atrast pierādī ju-
mus saistībā ar zemkopības mi -
nistru Dūklavu, kuŗš it kā lūdzis 
palīdzēt nokārtot jautājumu saistī-
bā ar sev pastarpināti piederošu 
zemes gabalu ostā. Dūklavs gan 
par to negrib runāt un teic, ka tās   
ir muļķības. Tomēr faktu par 
nedeklarēto īpašumu varbūt var 

izdoties pierādīt, ja tāds tiešām ir 
bijis.

Protams, sabiedrība var prasīt 
gan ģenerālprokurora, gan pat 
Valsts prezidenta atkāpšanos, bet 
patiesībā tās būs vien emocijas. Kā 
jau rakstīju – ja daļa ierakstu kaut 
kur “pazudusi”, vēl jāpierāda, kuŗš 
tos “pazaudējis” un kuŗā iestādē tas 
noticis. Kamēr notiek iekšējās pār-
baudes, vainīgo nav. Var arī prasīt, 
lai Valsts prezidents sasauc Nacio-
nālās Drošības padomes sēdi, bet – 
lai tiktu pieņemts kāds lēmums,   
tas jāpieņem vienbalsīgi, turklāt 
Padomei ir padomdevēja, ne li -
kum devēja tiesības. Un ko gan Pa -
dome varētu ieteikt? Veikt iekšējo 
izmeklēšanu, bet tā jau notiek. 

Domāju, ka juridiski tam, ka 
sarunas kļuvušas zināmas visai sa -
biedrībai, lielas nozīmes nav. Bet 
sabiedrības izpratni par to, kas ir 
kas polītikā, gan tas varētu vairot. 
Jo, lai nu kā ir ar sarunu autentis-
kumu, tās spoži ataino daļas po -
lītiķu domāšanas veidu – valsts ir 
tikai viņu biznesa instruments un 
patiesībā absolūti vienīgais, kas vi -
ņus interesē, ir sava kabata un vara. 
Un varbūt vēl arī tuvinieki, ja tiem 
ir “pareizā domāšana”. Runas par 
tautu, demokratiju un tiesībām, 
viņuprāt, ir tikai tāds “dūmu aiz-

segs”, ko taču nevar ņemt nopietni. 
Starp citu, gluži tāpat domā Krie-
vijas mūsdienu cars Putins. Tāpēc 
arī acīmredzot zaļie zemnieki ar 
Aivaru Lembergu priekšgalā tik 
labi saprotas ar Putina partijas sa -
darbības līguma partneriem Saska ņu. 

Vārdu sakot, publiskotās sarunas 
varētu atvērt acis tiem, kuŗi līdz  
šim uzskatījuši, ka, piemēram, 
Lem bergs ir tautas glābējs un tēvs 
un ka viņam vajadzētu būt prem-
jeram vai prezidentam. Publiskotās 
sarunas liecina, ka Lembergs neuz-
skata sevi par tādu muļķi, lai kļūtu 
par premjeru vai prezidentu, jo 
viņam tas nav izdevīgi, tāpēc viņš 
arī nekad nav grasījies reāli to darīt.

Savu labumu publikācijas tomēr 
ir nesušas – tās ir apstiprinājušas to, 
par ko daudzi nojauta, un pat tad, 
ja izrādītos, ka kādās ļoti “viltīgās 
vietās” tās ir piepušķotas klāt, tas 
tomēr skaidri parādītu minēto (un 
ne tikai) polītiķu domāšanas veidu. 
Negribētos, lai vienīgais “sausais 
atlikums” žurnāla Ir veikumam pa -
liktu jau minētajā sarunu festivālā 
“Lampa”, kuŗu apmeklēja tūksto-
šiem cilvēku, no skatuves paustais, 
ovācijas izraisījušais joks: “Latvijā  
ir divi ievērojami sarunu festivāli – 
festivāls “Lampa” un sarunu festi-
vāls Rīdzenē.”

SALLIJA 
BENFELDE
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Spožas saules pielietā priekš jā-
ņu sestdienā Kurzemes jūr malā, 
Rojā, kādas privātmājas pagalmā 
notika neparasts salidojums. Tu -
v us un tālus viesus šurp bija aici-
nājusi vēsts par Laimoņa Veide-
maņa burinieku kollekciju, ko 
rūpīgi uztur,  glabā un populārizē 
meistara mazmeita Laura Kļa vi-
ņa, kas saimnieko vectēva mājās 
Celtnieku ielā. 

Ne jau nu nejauši šai kuģu un 
cilvēku tikšanās reizei bija izvē-
lēta šī sestdiena, tā bija kuģu mo -
deļu darinātāja Laimoņa Veide-
ma ņa dzimumdiena; Laura atzi-
nās, ka rīta agrumā apciemojusi 
vectēva atdusas vietu kapsētā un 
pastāstījusi par iecerēto burinie-
ku modeļu parādi. Meistars, pats 
gadiem ilgi braucis jūrā, brīvajos 
brīžos savas mājas verandā radīja 
brīnumdarbus – apbrīnojami pre-
 cī zus burinieku modeļus. Tagad 
visi tie sasēduši pagalma zālājā, 
lai priecētu klātesošos. Tikai viens, 
vislielākais, palicis sargāt darb nī-
cu, sava apjoma dēļ tas nav pār-

Kad kuģi salido…
vie tojams. Tad nu atlika priecāties 
par šo daudzveidīgo, krāsaino 
flotili, kas ļāva apbrīnot filigrāno 
darbu, precīzo detaļu atveidoju-
mu, visnotaļ romantisko buru vi -
linājumu. Piepildījusies Lauras ie -
cere – šīs dienas notikumā pa  gal-
mā atgriezušies arī vairāki buri-
nieki, kas Laimoņa Veide maņa 
dāsni dāvināti kaimiņiem vai arī 
tālākiem paziņām. Vakara pusē tie 
atkal dosies līdzi saviem īpaš nie-
kiem uz dažādām Latvijas pusēm. 

Laura viesus saņem, stāstot par 
vectēvu un viņa meistardarbiem. 
Par to, kā centusies apzināt un 
sapulcināt Veidemaņa burinieku 
īpašniekus. Viņas stāstījums ir 
dzīvs, palaikam tajā tiek iepīts arī 
pa kādam pašas sacerētam dze-
jolim. Kuģus varam izcilāt, drīk-
stam par tiem priecāties un tos 
fotografēt. Tā vien šķiet, te, Celt-
nieku ielas pagalmā, tiek godināts 
meistara mūža mantojums un 
atdzīvināta kāda daļa no Rojas un 
rojenieku vēstures. Vairāki Veide-
maņa kuģi aizceļojuši tālu p a -

saulē, nu Laura tiecas apkopot 
ziņas un stāstus par tiem, meklē 
saiknes ar burinieku tagadējiem 
īpašniekiem.

Kad nobaudīta gardā zivju zu -
pa, kas milzu čuguna katlā tapusi 
tepat pagalmā, klāt vēl viens Lau-
ras sagādāts pārsteigums. Pie vār-
tiem piestāj vairākas automašī -
nas – ir atbraukusi daļa no vīru 
koŗa "Burinieks". Uzcirtušies pa -
rā des uniformās, šie vīri diri ģen -
ta Jāņa Sējāna vadībā burinieku 
īpašniekiem, cienītājiem un ap -
brī notājiem sniedz nelielu kon-
certu. Un lieki teikt – vīru spēk-
pilnās dziesmas ielīksmo kā lie - 
l us, tā mazus. 

Sarīkojuma idejas autore un 
saimniece Laura staro priekā – 
ceļot gaismā vectēva roku darinā-
jumu, viņai ir izdevies radīt noti-
kumu, ko sola pārvērst par rēgu-
lāru tradiciju. Jo ir skaidri zināms, 
ka kaut kur pasaulē mīt vēl ne -
apzināti Laimoņa Veidemaņa 
radīti burinieki. Un ir tik skaisti, 
ka burinieki salido mājās.

Laimonis Veidemanis (1930. – 2012.)

Šie burinieki raisa sapņus un ilgas par tālām jūrām // Foto: Daiga 
BrinkmaneLaura Kļaviņa ar kuplo burinieku kollekciju // Foto: Daiga Brinkmane

Vīru koŗa "Burinieks" dziedātāji kopā ar Lauru Kļaviņu un diriģentu Jāni Sējānu (centrā) // Foto: Daiga Brinkmane

Saimnieces Lauras dēliņš 
Eduards  dziesmu varā // Foto: 
Daiga Brinkmane

GUNDEGA
SAULĪTE
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J A U N U M I  V Ī T O L U  F O N D Ā

Atzīstami, ka autors samērā 
daudz iepazīstina ar Jāņa Zālīša 
vērtējumiem, bet varējām vēlē ties, 
lai arī viņa priekštecis kritikā 
Emīls Dārziņš, kuŗš 1908.-1910. 
gadā rakstījis vairākus desmitus 
kritiku par Jūrmalas simfoniska-
jiem koncertiem, būtu pārstāvēts. 
Ir jau tiesa, ka Dārziņa kritikas 
vairākkārt izdotas un labāk pazīs-
ta mas. Tomēr viņa spriedumi in -
telektuāli papildinātu dažus citē-
tos cittautu kritiķus, kuŗi pārāk 
bieži iztikuši ar tādām paviršām 
atziņām, kā “orķestris spīdoši tika 
galā ar saviem pienākumiem”   
(17. lpp.) un tamlīdzīgām.

Ļoti vērtīga un informātīvi ba -
gātīga lasāmviela paveŗas arī, ie -

Tukšums aizpildīts
skatoties grāmatā skartajā otrajā 
laikposmā (1920 – 1940). Arī šis 
Jūrmalas koncertu posms, kur 
dominējuši latviešu mūziķi, mūsu 
literātūrā par mūziku maz aplū - 
k ots. Šeit atklājas gluži jauni fakti 
par skaņdarbiem un diriģentiem, 
kuŗi līdz šim nemaz nav bijuši 
mūzikas informācijas apritē.

Grāmatā aptvertais 100 gadu 
laikposms Jūrmalas un Ķemeru 
simfonisko koncertu dzīvē aiz -
pilda nepiedodami ilgi ciestu tuk-
šu mu mūsu vēsturē. Sava īpaša 
nozīme ir vācu un pārējo cittau-
tiešu darbības fiksācijai grāmatā. 
Kā varējām pārliecināties, pie  - 
m ēr am, 2014. gada aprīlī Rīgā sarī-
kotajā starptautiskajā konferencē 
par vācu un latviešu mūzikas at -
tiecībām 19. un 20. gadsimtā, tad 

arī pašu vācu mūzikas vēsturnie-
ku informācija par viņu tautiešu 
darbības periodu Baltijas zemēs ir 
gauži fragmentāra un nepilnīga.  
Šī perioda mantinieki esam mēs, 
un mums jābūt atbildīgiem, lai 
informācija, ko pamatoti var no 
Latvijas lūgt kollēgas ārzemēs, 
būtu apkopota, pēc iespējas pil-
nīga un pieejama. Elmāra Zemo-
viča grāmata ir līdz šim, liekas, 
pats lielākais solis minētā uzdevu-
ma veikšanas ceļā.

Pateicība arī grāmatas pievilcīgā 
ārveida nodrošinātājiem un visai 
izdevēju komandai, kā arī apgā - 
d am Laika grāmata, kas pēdējos 
gados laidis klajā ne tikai šo, bet 
vēl vairākas citas mūz ikas tema-
tiku iztirzājošas grāmatas. Lai vei-
cas turpmāk!

(Turpināts no 12. lpp.)

“Ej, bāliņ, taisnu ceļu, 
Runā taisnu valodiņu. 
Tad Dieviņš palīdzēs
Godam mūžu nodzīvot.”

Mūžs – tas ir ceļš, ko var iet 
divējādi: pa maliņu kautrīgi un 
nemanāmi laipojot vai arī taisni, 
pa pašu vidu, nelokoties un ne -
klanoties, bet tautas tikumus un 
Dieva likumus ievērojot. Ne vien-
mēr tas ir viegli un vienkārši – 
Liktenis piedāvā ne vienu vien 
pārbaudījumu, kuŗu izturēt spēj 
tikai cilvēks ar stipru gribu un 
pārliecību par sava ejamā ceļa 
pa  reizību. Tieši tā – taisnu ceļu 
ejot un taisnu valodu runājot –
savu mūžu nodzīvoja Valija Tija 
Sausiņa (Lapševskis), kuŗai lielu 
daļu mūža nācās pavadīt Zvied-
rijā. Taču Valijas kundze nekad 
neaizmirsa ne Talsus, savu dzim-
to pusi, skaisto deviņu pakalnu 
pilsētu, ne tos tikumus, kas ie -
mantoti jau bērnībā, vēl šeit, 
Latvijā, dzīvojot, – godīgumu, 
čak lumu un savas zemes mīles-
tību. 

Godinot mātes piemiņu, Va -
lijas Tijas Sausiņas meita Māra 
Prāvs dibina stipendiju, lai at -
balstītu jaunieti no Talsiem, 
kuŗš izvēlējies studijas apgūt 
tautsaimniecības vai lauksaim-
niecības nozarē. Šo stipendiju 
uzticēts administrēt Vītolu 
fon dam.

Valija Tija Sausiņa (Lapševskis) 
dzimusi 1921. gada 26. janvārī, 
dienā, kad notika Latvi jas  atzī-
šana  de iure. Viņa smejoties ir 
teikusi: “Kamēr es te jūsu priekšā 

Māra Prāvs dibina stipendiju mātes piemiņai

sēdēšu un jūs mani redzēsiet, jūs 
zināsiet, ka tieši tik veca ir Lat-
vijas valsts, un neaizmirsīsiet to 
nekad!” Valijas kundze bērnību 
pavadīja Talsos, uzaugot dzir-
navu un kokzāģētavas īpašnieku 
Žaņa un Emmas ģimenē. 1944. 
gadā Talsu baznīcā Valija salau-
lā jās ar tālbraucēju jūras kap tei ni 
un kuģa īpašnieku Jāni Gustavu 
Sausiņu. Tajā pašā gadā sākās 
krievu armijas iebrukums Kur-
zemē, un 23 gadu vecumā Valija 
kopā ar māsu Ilgu un māti 
Em mu no Užavas jūrmalas at -
stāja Latvijas krastu, lai kopā ar 
citiem patvēruma meklētājiem 
šķērsotu Baltijas jūru un dotos 
uz Gotlandi. Laimīgā kārtā pēc 
dažām dienām vīrs Jānis arī ie -
radās Zviedrijā, un ģimene ap -
metās uz dzīvi Gēteborgā. Viņi 
bija viena no pirmajām latviešu 
ģimenēm, kuŗi trimdas laikā uz -
cēla Zviedrijā māju. Valijas un 
Jāņa Sausiņu ģimenē tika uzau-
dzināti trīs bērni: Juris, Mārtiņš 
un Māra. Vecāki bērnus audzi-
nāja patriotiskā garā un vienmēr 
uzsvēra, ka ir jāatceras, ka Lat-
vijai jābūt brīvai valstij. Valija 
savu dzīvi veltīja galvenokārt ģi -
menei. Viņa ļoti mīlēja dabu, 
tīrību, visu skaisto. Valija pēc 
smagas slimības no dzīves šķīrās 
2009. gada 27. novembrī un at -
dusas Gēteborgas kapsētā blakus 
vīram Jānim. 

Māra Prāvs dzimusi 1949. ga  -
da 22. martā Gēteborgā, Zvied-
rijā. Viņa pati priecājas, ka esot 
īsts “pavasaŗa bērns’’ – allaž gai-
ša, po  zitīva, skolas laikā – ļoti 

uzcītīga skolniece. Māra izglī to-
jusies Minsteres latviešu ģimna-
zijā – vēlējusies mācīties turpat, 
kur zināšanas apguvis viņas ve -
cā kais brālis Mārtiņš. Pēc ģim-
nazijas absolvēšanas viņa vēlē - 
jās studēt Minsteres medicīnas 
fa kul tātē, bet vecāki bija ieplā-
nojuši emigrēt uz Kanadu. Tur 
Māra uzsāka studijas franču uni-
versitātē Otavā, kur absolvēja 
divas fakultātes ar priekšme di-
cīnas zināšanām. Viņa ieguva 
bio loģijas un bioķīmijas baka-
lau ra gradu Karletonas Univer si -
tātē (Carleton University). Ar 

dzīvesbiedru Māri viņa satikās 
Nākotnes 70 jauniešu dienās To -
ronto. Māra bija ļoti aktīva LNJK 
(Latviešu nacionālā jauniešu ap -
vienība Ka  nadā) biedre un tika ie -
vēlēta LNAK valdē. Tika nodi bi-
nāta ģi  mene, un turpmākā dzīve 
ritēja Amerikā, vispirms Filade l-
fijā. Mā ra uzsāka darbu farmā-
cijas kompanijā Merck Sharp & 
Doh me. Kompanijā bija nepiecie-
šams darbinieks ar valodu zinā-
šanām, un Māra labi prata zvied-
ru, norvēģu, dāņu, vācu valodas. 
Tā bija viņas pirmā un pēdējā 
darba vieta – šeit tika nostrādāti 

32 gadi. Mārai allaž ir bijis svarīgs 
viss, kas saistās ar Latviju. Kad 
viņas meitas bija mazas, viņa ar 
vīru darbojās latviešu skolā 
Filadelfijā, veda bērnus uz lat vie-
šu nometnēm un skoloja vi  ņus 
Gaŗezerā. Māra ir filistre korpo-
rācijas Daugaviete Filadelfijas 
kopā. Vēlāk, aizejot pensijā, abi 
ar vīru pārcēlās uz Floridu, kur 
abi aktīvi iesaistījās Floridas lat-
viešu sabiedrībā. Māra aktīvi 
dar bojās Sv. Pētersburgas lat-
viešu biedrības valdē, Sv. Pēter s-
burgas Daugavas Vanagu apvie-
nības valdē un ir ziedojusi arī 
Saulgriežu nometnei Latvijā. 

Māra pati atzīst, ka nekad ne -
esot cerējusi, ka atgriezīšoties 
Lat vijā – tolaik licies, ka tas pa -
liks tikai sapnis, lai gan vīrs Māris 
vienmēr bijis pārliecināts, ka 
Padomju Savienība reiz sabruks. 
Tagad Māra saka: “Esmu patei-
cīga Dievam, ka man ir dota ie -
spēja redzēt Latviju, redzēt savas 
dzimtās mājas un dzimto pilsētu. 
Manai mammai bija iespēja at  -
gūt daļu no saviem lauksaim nie-
cības īpašumiem. Tos pārdodot, es 
vēlējos ziedot daļu no iegūtajiem 
līdzekļiem. Mans noteikums, pār-
dodot īpašumu, bija pārdot to 
tikai latvietim. Es jūtos pateicīga 
savai mammai, tādēļ nevēlos, lai 
viņas vārds pazūd. Jūtos tā, it kā 
ieliktu sēkliņu zemē, lai tā varētu 
izaugt par skaistu augu. Tas ir 
veids, kā turpināt mammas pie-
miņu un sniegt kādam centīgam 
jaunietim iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Vēlos, lai turpinās ķēdes 
reakcija, kad no manas labās gri-
bas arī kāds jaunietis iedvesmotos 
un tālāk nestu pasaulē labestību.”

Šī mazā sēkliņa, auglīgajā Lat-
vijas zemē likta, rūpīgi kopta un 
lolota, noteikti izaugs par bur-
vīgu ziedu vai raženu koku un 
priecēs ne vienu vien. Un tam 
būs stipras un dziļas saknes – 
gluži kā cilvēkiem, kuŗi, Liktens 
vēju svaidīti, savas zemes mīles-
tību spējuši dzīvu saglabāt.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Māra Prāvs

Elmārs Zemovičs

Simfoniskā 
koncertdzīve Jūrmalā 

līdz 1940. gadam

Bagātīgi illustrēta, saturiski sai s-
toša, informatīvi plaša grā  ma-
ta, 191 lpp.

Jau nopērkama Latvijas grā-
matnīcās. Interesenti ārpus 
Latvijas to var iegādāties, sa -
zinoties ar redakciju.

ASV – rakstot čeku par USD 
45,-, t.sk. pasta izdevumi, 
Rasmai Adams.

“Mūsu priekšā ir grāmata par agrāk gandrīz neskartu 
Latvijas mūzikas dzīves nozari, kuŗas vēsture sniedzas atpakaļ 
līdz 1840. gadam...’’

Mūzikologs Arnolds Klotiņš
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 25) atrisinājums
Līmeniski. 1. Baraba. 5. Preces. 

9. Gaudi. 11. Lapiņš. 12. Slieka. 
13. Renes. 14. Gānīt. 15. Delībs. 
16. Agresori. 22. Paniņas. 23. Die-
 vināt. 25. Erdogans. 26. Pumpurs. 
30. Viesulis. 34. Aļaska. 36. Kongo. 
37. Ledus. 38. Amanda. 39. Elvīra. 
40. Tedis. 41. Skauti. 42. Ķeksēt. 

Stateniski. 1. Beluga. 2. Repins. 
3. Baņuta. 4. Kamenes. 6. Rilke. 7. 
Cienīt. 8. Skaust. 10. Dzelonis. 15. 
Dievturi. 17. Glazgova. 18. Ganes. 
19. Ķilda. 20. Knupt. 21. Ēters. 24. 
Interese. 27. Bubulis. 28. Vanags. 
29. Havana. 31. Skulte. 32. Intīms. 
33. Nokaut. 35. Kūdīt.              

Ī S Z I Ņ A S

Līmeniski. 9. Apdzīvota vieta 
Smiltenes novadā. 10. Ostas pil-
sēta Meksikā. 11. Trigonometris-
ka funkcija (apzīmējums). 12. 
Marokas galvaspilsēta. 13. Moža, 
žirgta. 14. Zvirbuļveidīgo kārtas 
putns. 15. Iesauka. 17. Tārtiņ-
veidīgo kārtas putni. 19. Citas 
(puses) . 22. Noteiktā kārtībā ailēs 
sagrupētu priekšmetu nosauku-
mu saraksti. 24. Polītiskas parti -
jas vadonis. 26. Magnētiskās in -
dukcijas mērvienība. 27. Šachta 
pazemes komūnikāciju vizuālai 

kontrolei. 29. Senas gaŗuma mēr-
 vienības krievu mēru sistēmā.  
31. Stiprinājuma elements. 34. 
Laš veidīgo kārtas zivis. 37. Sa -
putot. 39. Rožu dzimtas krūms. 
40. Ierīce kuģa nostiprināšanai 
brīvā ūdenī. 41. Viens no daiļli-
terātūras pamatveidiem. 42. Sie-
vietes vārds (martā). 43. Paaug - 
s tinājumi lektoriem, mācībspē - 
k iem. 44. Vācu fiziķis (1845-1923). 

Stateniski. 1. Tauriņziežu dzim -
tas koks vai neliels krūms. 2. Pil-
sēta Ēģiptes dienvidos. 3. Upe 

Vidzemē. 4. Iesist ar kāju. 5. No -
vada centrs Latvijā. 6. Suņu dzim-
tas dzīvnieki. 7. Pilsēta ASV, Eri 
ezera krastā. 8. Italiešu kom-
ponists (1660-1725). 16. Apdzī-
vo  ta vieta Krāslavas novadā. 18. 
Apdzīvota vieta Krimuldas no -
vadā. 19. Kuģu piestātnes. 20. 
Tēls J. Jaunsudrabiņa stāstā "Vēja 
ziedi". 21. Gods un atzinība. 23. 
Milzu žņaudzējčūska. 25. Bārt. 
28. Mēneša pirmās dienas no -
saukums senajiem romiešiem 
(daudz skaitlī). 30. Valodas pa -
veids. 32. Skalbju dzimtas augi. 
33. Jūrmalas pilsētas daļa. 35. 
Akustiskas signālierīces. 36. Pil-
sēta Italijā, Sardīnijas salā. 37. 
Viesu pieņemamā telpa. 38. 
Oficiāls valsts simbols.

Zēdelgemas pilsēta Beļģijā un 
Lat vijas Okupācijas mūzejs ir vie-
nojušies izveidot un 2018. gada ok -
tobrī atklāt “Pieminekli Brīvī b ai”, 
kas atradīsies nesen izveidotajā Brī-
vības laukumā (Brivibaplein) Zē  del -
gemā. Pieminekļa skiču kon kur-
sam un pieminekļa izveido šanai 
paredzēts 100 000 eiro liels finan cē-
jums. Financējumu līdzī gās daļās 
segs Zēdelgemas pilsēta un Okupā-
cijas mūzejs. Mūzeja financējuma 
daļu paredzēts iegūt ziedojumos.

Dalībai pieminekļa skiču kon-
kursā ir uzaicināti pieci Latvijas 
skulptori, kuŗus skiču projektu 
izstrādei organizātori nodrošinās 
ar 1000 eiro (bruto) lielu autorho-
norāru. Uzvarētāju septembrī no -
teiks žūrija. Tās sastāvā būs četri 
Zēdelgemas pilsētas un četri mū -
zeja nozīmēti pārstāvji. Tēlnieks ‒ 
konkursa uzvarētājs ‒ saņems 2000 
eiro balvu, un ar viņu slēgs līgumu 
par pieminekļa izgatavošanu. Ot -
rās vietas ieguvējs saņems 1000 
eiro, trešās ‒ 500 eiro balvu.

 Kā vēlējās Zēdelgemas pilsētas 
puse, pieminekļa dizainā jāiekļauj 
jēdziens “ brīvība” tās simboliskajā 
nozīmē. Piemineklim jāatgādina 
par latviešu un citu Baltijas kaŗa-
gūstekņu atrašanos Zēdelgemas 
britu kontrolētajā kaŗagūstekņu 
no  metnē 1945.–1946. gadā un vēs-
turiskās saites starp Zēdelgemu    
un Latviju, kas izveidojušās no šī 
pēckaŗa notikuma. Pieminekļa 
dizainam arī jāpiemin Latvijas Brī-
vības pieminekļa makets, kuŗu 
latviešu kaŗagūstekņi 1945. gada 

Cels “Pieminekli Brīvībai”, kas veltīts 
Zēdelgemas nometnes gūstekņiem

novembrī izveidoja kaŗagūstekņu 
nometnē. Pieminekļa skaidro  jums 
būs vairākās valodās.

Laukums Brivibaplein atrodas 
jaunā pilsētas rajonā apmēram trīs 
kilometrus no agrākās gūstekņu 
nometnes, ko pašlaik pārvalda Flā-
mu mežu un dabas aģentūra, bet 
ko drīzumā plānots daļēji atvērt 
sabiedrībai kā dabas rezervātu un 
brīvdabas mūzeju. 2014. gadā Oku-
 pācijas mūzeja filmēšanas grupa 
filmēja saglabātās kaŗagūstekņu 
barakas un citas nozīmīgas vietas. 
Šai laikā mūzeja pārstāvju, Zēdel-
gemas pilsētas un tās vēsturnieku 
vidū izveidojās cieša sadarbība.

Sadarbības rezultātā tapa mūzeja 
producētā dokumentālā filma Ze -
delgema, kas stāsta par Zēdelge-
mas nometnes latviešu un citiem 

Baltijas kaŗagūstekņiem. Kaŗa lai-
kā viņus nelikumīgi iesauca no 
okupētajām Baltijas valstīm (1941-
1944) vācu armijā un iesaistīja ka -
ŗadarbībā pret padomju armiju 
ārpus Baltijas, galvenokārt Polijas 
rietumos un Pomerānijā. Tuvo-
joties kaŗa beigām, daudzi no vi - 
ņ iem devās rietumu virzienā, lai 
izvairītos no nokļūšanas padomju 
armijas gūstā, kas jau atkārtoti bija 
okupējusi Baltijas valstis. Kaŗavīri 
padevās sabiedrotajiem Britu oku-
pācijas zonā. Pēc kaŗa Zēdelge  -
mas nometnē bija ieslodzīti ap -
tuveni 11 000 kaŗavīru no Latvijas. 
Spītējot nelikumīgi iesauktu kaŗa-
vīru lomai kaŗa laikā un kaŗagūs-
tekņu statusam pēc kaŗa, šie ka  ŗa-
vīri spēja nebrīvē pieminēt brīvību 
un savas valsts neatkarību. 

Cēsīs no 21. līdz 23. jūlijam notiks gada lielākie svētki “Cēsis 811”. 
21. jūlijā Vidzemes koncertzālē Cēsis notiks svētku atklāšanas kon-
certs ‒ 1. Starptautiskais zvanu festivāls, Cēsu Pils parkā izskanēs 
rokmūzikas festivāls Fono Cēsis, balle Rožu laukumā, kur spēlē Aiz-
gaļu ģimene no Cēsīm. 22. jūlijā Maija parkā sāksies gastronomijas 
mistērija “Parks uz paplātes”, kuŗā būs baudāmi dažādu restorānu 
uzburti gardumi kameŗorķestra skaņu garnējumā un strūklaku šal-
koņā. Rožu laukumā būs Latvijas novadu “Siera diena 2017”. 23. jūlijā 
būs Cēsu sporta diena. 

Liepājā 21. jūlijā J. Čakstes laukumā, stiprinot latviskumu un ga -
tavojoties Latvijas simtgadei, jau trešo vasaru, reizi mēnesī, liepāj-
niekiem un viesiem būs iespēja apmeklēt kultūras nakts koncertus. 
Rožu laukumā būs Annas dienas tirdziņš. Amatnieki izrādīs un 
pārdos praktiskas lietas ikdienai ‒ no koka, kalumiem, dzijas un ke -
ramikas, būs arī suvenīri un dažādas rotaslietas.  22. jūlijā būs 
Kartupeļu balle Kungu ielas kvartālā. 

Jaunmoku pilī 9. jūlijā notika 10. Dārza svētki “Laiks bez 
sinonīmiem” sadarbībā ar Bacha mūzikas fondu (vadītāja Aina Kaln-
ciema). Kolonnu zālē atklāja Guntas Frīdenbergas fotoizstādi “Otr -
pus tiltam”. Zinātnes teātris izrādīja “Laboratorium”, bet rakstniece 
Guna Roze vadīja filozofiskas sarunas “Fotomirklis – dod vai atņem”. 
Svētki izskanēja ar Starptautisko Bacha kamermūzikas koncertu, ar 
stīgu kamerorķestŗa Sinfonia Concertante (vadītājs A. Vecum nieks) 
piedalīšanos.

Rēzeknē norit pieminekļa Latgales Māra tīrīšanas darbi, ko veic 
SIA “Koka ēka” būvuzņēmums no Jelgavas par piešķirtajiem 7828,70 EUR 
no pilsētas domes budžeta. Darbus plāno pabeigt līdz 31. jūlijam. 

Neretas ev. lut. baznīcai (iesvētīta 1593. gadā) jau vairākas nedēļas 
norit fasādes atjaunošanas darbi. Nepieciešamā nauda (50 000 EUR) 
iegūta, piedaloties Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā, bet     
10 % ir Neretas novada domes līdzfinancējums. Pirms 15 gadiem par 
draudzes līdzekļiem nomainīts jumts un vēlāk atjaunotas ērģeles. 
Nākamgad dievnamam apritēs 425 gadi! 

Latgales baznīcās no 14. līdz 30. jūlijam notiks VIII Ērģeļmūzi-
kas svētki – festivāls “Latgales ērģeļu dienas 2017”. Ieeja par ziedo-
jumiem, kuri tiks novirzīti Kārsavas ērģeļu restaurācijai. 30. jūlijā 
plkst. 17 ‒ festivāla nobeigums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē. 

Valkas bibliotēkā no 3. jūlija līdz 25. augustam apskatāma 
ceļojošā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstāde “Īpaša grā-
mata īpašā vietā”. Akcijā “Tautas grāmatu plaukts” ir iespēja ikvie - 
n am dāvināt LNB sev īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai 
personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu, vēsta par dāvinātāja 
dzim tas vēsturi, par ikdienu, nejaušībām, sajūtām un uzskatiem.     
Lūk, izstādē “Īpaša grāmata īpašā vietā” ir iespējams aplūkot šādas 
grāmatas. 

Latvijā 7. jūlijā notika “maģiskās” 07.07.2017. laulības, kuras 
reģistrēja Dzimtsarakstu nodaļās Liepājā (8), Ogrē (9), Jelgavā (13), 
bet kopumā pa visu Latviju notika 300 kāzas, kā arī apprecējās šā   
gada 5000. pāris. Vēl īpašais datums ir pirmdien 17.07.17., kuŗu arī 
daudzi izvēlējušies par kāzu dienu. 

Skrīveru pārtikas kombināta ražotajai piena konfektei “Gotiņa”– 
60 gadu. Jubilejai par godu nedēļu noritēja atvērto durvju diena ik -
vienam interesentam. Viesu pulkā bija gan no Latvijas reģioniem, gan 
ES valstīm un Amerikas. Uzņēmums kopā ar Skrīveru Mūzikas un 
mākslas skolu aicināja bērniem uzzīmēt savu konfekšu etiķeti, kas 
tagad ir nopērkamas firmas veikalā Skrīveros. 

Daugavpili 7. jūlijā darba vizītē apmeklēja Rīgas domes delegā-
cija priekšsēža Nila Ušakova vadībā. Viņi tikās ar Daugavpils domes 
priekšsēdi Andreju Elksniņu un viņa vietniekiem Richardu Eigimu, 
Līviju Jankovsku un Valēriju Kononovu, izpilddirektori Ingu Gold-
bergu. Tika apspriestas sadarbības iespējas starp abām pilsētām. 
Latvijas abu lielāko pilsētu vadība vienojās tuvākajā laikā parakstīt 
sadarbības memorandu.

Saldū no 21. jūlijam līdz 23. jūlijam Kalnsētas parka estrādē notiks 
festivāls “Saldus saule”. Sestdienas rītā sāksies Saules gadatirgus un 
dažādas radošas, sportiskas aktīvitātes. 22. jūlijā plkst.12 uz lielās 
skatuves sāksies bērnu koncerts “Saldus Saulīte”, kuŗā uzstāsies Saldus 
un Brocēnu novada jaunie talanti. Nakšņošanai iekārtota telšu pilsētiņa. 

 Ozolaines pagasta Bekšu ciems no 21. līdz 23. jūlijam aicina uz 
pirts festivālu “Ozolpēriens”. Tas pulcēs dabas veselības pirtniekus, 
masierus, spa meistarus un ajūrvēdas speciālistus. Notiks meistar-
klases, diskusijas profesionāļiem un lekcijas visiem interesentiem,      
arī koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku tirdziņš. Būs iespēja 
uzcelt telti nakšņošanai “Papardes zieds pilsētiņā”.

Ventspilī 22. jūlijā notiks VIII Nūjošanas festivāls “Nūjojam 
ziedošā Ventspilī”. Pirms starta, kas paredzēts plkst.12, notiks      
modes skate, kuŗas motīvs šogad ir ziedi. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

SIA “Mežusili”
• Izgatavojam meža apsaimniekošanas projektus visā Latvijā

• Sniedzam pakalpojumus cirsmu plānošanā un mežiz strā dē

• Veicam mežu atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu

• Novērtējam un pērkam cirsmas un mežu īpašumus

• Veicam īpašumu apsaimniekošanu ilgtermiņā

Vairāk informācija:
Tel. nr. (+371) 29993292

e-pasts: mezusili@gmail.com

SAVA BAZE LATVIJĀ
Vai Jūs gribētu savu personīgo bazi Latvijā? 

Īpašumu, kur jūs, jūsu ģimene, radi un draugi var 
ērti pavadīt Latvijas vasaru vai rudeni, vai baltu 

ziemu vai sagaidīt ziedošu pavasari.
Kur jums ir pieejams Latvijas kultūras novads ar 

mūzejiem, galerijām un senām pilsdrupām.
Kur varat izvēlēties, vai iepirkties supermārketā

vai zemnieku tirgū vai aizbraukt uz Rīgu.
Izmantojiet iespēju, kamēr vēl Latvijā īpašumu 

cenas atpaliek no Eiropas!
Rakstiet man uz taur.vidzeme@gmail.com

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Jeļena
Ostapenko iekļūst 

ceturtdaļfinālā!
Tenisa Mekā Vimbldonā, An -

glijā, risinās Grand Slam serijas 
turnīrs. Tas ir viens no četriem 
augstākās raudzes turnīriem te -
nisa apritē, tiek spēlēts uz zālāja 
un ir vecākais un prestižākais 
tenisa turnīrs pasaulē. Pirmais 
čempions tika noskaidrots jau 
1877. gadā. Turnīra nosaukumā 
nav iekļauts vārds Open, kā tas ir 
pārējos trīs Grand Slam serijas 
turnīros. To sauc par čempionātu 
(meistarsacīkstēm). Centrālais 
lau  kums nav nosaukts nevienā 
tenisista vārdā. Un, protams, 
dreskods – visiem turnīra dalīb-
niekiem jāģērbjās ir baltā. Pa -
visam baltā. Vēl viena tradicija ir, 
kad spēles uzvarētājs laukumu 
pamet kopā ar zaudētāju. Pēc 
apskatnieka Roberta Ūdra do -
mām, nav īsti skaidrs, ar ko tas 
saistāms. Vēl grūtāk ir izvairīties 
no neveiklajām situācijām, kad 
blakus soļo spēli zaudējušais te -
nisists/e, kuŗa/s sejā lasāma vil -
šanās un sarūgtinājums, kamēr 
līdzgaitnieks atstāj laukumu 
smaidām un ar pacilātu sajūtu. 
Neskatoties uz to, turnīra da  līb-
nieki šo tradiciju pārkāpj reti. 
Vimbldonas laukumos reklāmas 
nav atrodamas. Tā vietā laukumi 
un to apkārtne ir noformēti ar 
violeti zaļiem ziediem. Tāpat arī 
partneŗi, ar kuŗiem turnīra or -
ganizātori sadarbojas – Jaguar, 
Ralph Lauren un Rolex – no  for-
mēti kā “oficiālie piegādātāji” 
nevis sponsori. Pateicoties ilga-
jām tradicijām, Vimbldona ir 
īpašs turnīrs tenisa notikumu 
kalendārā. Jau vēsturiski šis spor-
ta veids bija izplatīts bagātnieku 
un aristokratu vidū. Vimbldonas 
meistarsacīkstēs piekoptās tradi-
cijas var tulkot kā vēlmi uzturēt 
dzīvu šo patosu. Par Vimbldonas 

Vimbldonas
vilinājums un pārbaudījumi

firmas dzērieniem tiek uzskatīti 
šampanietis un atdzesēta liķiera 
limonāde. Par firmas uzkodu – 
zemenes ar putukrējumu. Ogas 
tiek rūpīgi atlasītas Kentas grā -
fistē un katru rītu vienā un tajā 
pašā laikā tiek nogādātas turnīra 
norises vietā. Tiek lēsts, ka meis-
tarsacīkšu laikā tiek apēstas ap -
mēram 30 tonnas zemeņu un 
septiņi tūkstoši litru putukrē-
juma.

Šogad par Vimbldonas meis -
tar sacīkstēm Latvijā ir lielāka kā 
interese nekad. Tajā piedalās 
iepriekšējā Grand Slam čempione 
Jeļena Ostapenko. Turklāt, Je  ļe-
na (Aļona) šeit jau ir uzvarējusi 
junioru līmenī. Anastasija Se -
vas tova atrodas starp planētas 20 
labākajām tenisistēm. Arī Er -
nests Gulbis ir apņēmības pilns.

Par pirmajām Vimbldonas  cī -
ņām jau ziņojām mūsu laikrak-
sta iepriekšējā numurā. Sevas-
tova pirmajā spēlē uzvarēja Ka -

zachstānas tenisisti, bet otrā 
kārtā zaudēja Hīterei Vatsonei no 
Lielbritanijas, kas WTA rangā ir 
102. vietā (Sevastova – 19.) – 0:6 
un 4:6. Londonai neraksturīgā 
svelmē (+30 gradi) Latvijas spor-
tiste stundu izturēja un tad nācās 
padoties. Anastasijas pretiniece 
bija pārāka visos tenisa kom-
ponentos. Ostapenko pārspēja 
Balt krievijas tenisisti Aļaksandru 
Sasnoviču,

Ostapenko otrajā kārtā ar 4:6, 
7:6(4), 6:3 pieveica Kanadas teni-
sisti Fransuāzu Abandā (WTA 
142. v.), pirmoreiz iekļūstot aug-
sta prestižā turnīra trešajā kārtā. 
Viņa nebija pārāk priecīga par 
savu sniegumu pret Abandu, taču 
priecājās, ka iekļuvusi trešajā 
kārtā: “Es nebiju pārāk priecīga 
par to, kā spēlēju, bet priecājos, 
ka spēju izcīnīt uzvaru. No 3:3 
trešajā setā es sāku spēlēt nor -
māli. Svarīgi ir uzvarēt, kad neiz-
dodas parādīt savu labāko tenisu.”

Ostapenko trešās kārtas spēlē 
ar rezultātu 7:5, 7:5 aizraujošā 
cīņā pārspēja italieti Kamilu 
Džordži, sasniedzot turnīra as -
totdaļfinālu.

Šī gada French Open čempione 
Ostapenko WTA rangā ir 13. vie  tā, 
bet Džordži  – 86. pozicijā. Pēc 
spēles Jeļena pauda neapmie ri-
nātību ar Džordži komandas, 
īpaši viņas tēva rīcību, norādot, 
ka Ostapenko serves brīžos kāds 
no Italijas tenisistes pārstāvjiem 
ir apzināti trokšņojis.

Pēc tenisa statistiķu sniegtās 
informācijas, Aļona pirms nāka-
majām sacensībām bija otra la -
bākā pretinieku servju lauzēja. 
Ostapenko pirmajās trīs spēlēs 
uzvarējusi 17 breikbumbas, par 
trim vairāk bija Dominikai Ci -
bulkovai, taču slovakiete vien-
spēļu turnīru vairs neturpina. 
Ostapenko, atgriežot pretinieču 
pirmo servi, guvusi 62 punktus, 
šajā statistikas rādītājā dalot trešo 
vietu ar slaveno amerikānieti 
Venusu Viljamsu. 

Ostapenko astotdaļfinālā spē-
lēja ar pasaules ceturto raketi 
Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas. Šī 

gada French Open čempione 
Ostapenko ir WTA ranga 13. vie  tā 
un ar šādu numuru arī izlikta 
sacensībās, bet turnīra ceturtā 
rakete Svitoļina ir piektajā po -
zicijā. Tikmēr šī gada ieskaitē 
Svitoļina ir trešā, kamēr Osta-
penko seko piektajā pozicijā, līdz 
ar to pirmoreiz šī gada turnīrā 
savā starpā tikās divas tik veik-
smīgas sportistes. Ostapenko ie -
priekš tikai reizi bija uzvarējusi 
tenisisti, kas pasaules rangā ir 
pirmajā pieciniekā, kad Francijas 
atklāto meristarsacīkšu finālā pār -
spēja rumānieti Simonu Halepu. 
Tikmēr Svitoļina līdz šim uz zā -
lāja nekad nav uzvarējusi pir  mā 
divdesmitnieka sportistes. 

Sīvā sacensībā Jeļenai izdevās 
uzvarēt divos setos ar 6:3, 7:6 (8:6). 
Spēles otrajā setā Osta penko bija 
vadībā ar 5:2, tomēr neizmantoja 
piecas mačbumbas un tikai ar lie -
lām grūtībām panāca taimbrei-
ku. Pieliktais geims sākās ar 
Osta penko dubultkļūdu, bet vēl 
pēc laika viņa bija iedzinējos ar 
1:3. 
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DAINA GROSA,
PBLA Izglītības padomes izpilddirektores v.i.

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

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Bied-

rība (531 N 7th St).
5.augustā 12:00 pensionāru 

kopas pikniks groziņu veidā. 
Pro  grammā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība un pārrunas 
par notikumiem pasaulē, kā arī 
dzimumdienu svinēšna pie ka -
fijas galda.

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 
IN 46260).

ŅUJORKA (NY)
Draudzes nometnē Katskiļos: 

’’Melnais Lācis’’ – 22.jūlija pie -
vakarē. ’’Atgriezies Nometnē’’ 
no 23. līdz 25.jūlijam.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

9.jūlijā – 5.augustā Kursas va -
saras vidusskola Rietumkrasta 
Latviešu Izglītības centrā. Info: 
kursa.rklic.org 

6. – 12.augustā Mežotnes bēr  nu 
vasaras nometne Rie  tum   krasta 
Latviešu Izglītības centrā Šeltonā.

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-941

5.septembrī 19:30 Biedrības 
valdes sēde. 

14.oktobrī 10:00 War Vete-
rans Memorial Park 9600 Bay 
Pines Blvd. N nojumē #4 (ieejas 
vārti parkā pie 94th Str. N) no -
tiks Daugavas Vanagu apvie nī-
bas Floridā rīkotais gadskār-
tējais pikniks. Līdzi jāņem prie-
cīgs prāts un groziņi kopīgam 
azaidam. Par ceptām desiņām, 
sutinātiem skābiem kāpostiem 
un vēsu dzērienu gādās Vana-
dzes un Vanagi.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

16.jūlijā 11:00 nometnes Dievk.
22.jūlijā vakarā svecīšu Dievk.
23.jūlijā kultūras nometnes 

atklāšana.
23.jūlijā 14:00 Avoca kapu 

svētki.
19.augustā 11:00 Dievk. Pik niks.
2.-4.septembrī Tērvetes 60.

gada jubileja!
8.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 

Dievk. Mielasts.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau -
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994 . Dievk. notiek 10:00. 16.
jūlijā Dievk. Māc. Igors Safins.

• 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-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake -
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas 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 svētdie-
nās 10:00. 23.jūlijā Dievk. 
13.augustā Kapu svētku Dievk. 
Woodlawn kapsētā. 27.augustā 
Dievk. 10.septembrī Dievk. Sa -
draudzība. 24.septembrī Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com  mer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Ave, Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 

• 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, 
draudzes sekretāre Zigrida Kruč -
kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 10:00. 16.jūlijā Dievk. 
23.jūlijā Dievk. ar Sv.vak. 
30.jū  lijā Dievk. 6.augustā an -
gļu val. Dievk. 13.augustā Dievk. 
20.augustā Kapu svētki – 11:00 
Glenwood kapsētā, 12:00 Mont -
rose kapsētā. 27.augustā Dievk. 
ar Sv.vak. Pusgada informācijas 
sapulce. Pikniks.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka   la-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 16.jūlijā 
Dievk. ar dievg. 23.jūlijā Dievk. 
Māc. Roberts Franklins. 30.jū -
lijā un 6.augustā Dievk. neno-
tiks. 13.augustā Dievk. ar dievg. 
20.augustā Dievk. 27.augustā 10:00 
Kapu svētki Riverside kap   sētā. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap -
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lut  heran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 

Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kal  ve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 10:00. Pēc Dievk. sadrau-
dzība. 16.jūlijā Dievk. 23.jūlijā 
Dievk. ar Sv.vak. 30.jū  lijā Dievk. 
6.augustā Dievk. 13.augustā 
Dievk. ar Sv.vak. 20.augustā Kapu 
svētki Crystal Lake kapsētā. 27.au -
gustā Dievk. 3.septembrī Dievk. 
10.sep          tem     brī 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. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00.

10.septembrī Dievk. Centrā. 
24.septembrī 15:00 Dievk. Cen-
trā ar māc. Zvirgzdi. 1.oktobrī 
Kapu svētki Mount Royal. 
22.oktobrī Dievk. Centrā.

• 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: latvianlutheran-
church@gmail.com 30.jūlijā 
Dievk. ar dievg. 13.augustā 10:00 

Kapu svētki Van Liew kapsētā, 
North Brunswick. Lie  tus gadī-
jumā baznīcā 13:30. 27.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).
Manhatena, Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY).
Priedaine (1017 State Rte 33, 

Freehold NJ).
Katskiļu nometne.
16.jūlijā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk. Māc. Saliņš.
 13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg. Māc. Saliņš.
11:00 Katskiļu nom. Dievk. 

Māc. Saivars.
23.jūlijā 10:30 Salas bazn. 

Dievk. Māc. Saliņš.
11:00 Katskiļu nom. Dievk. 

Māc. Saivars.
30.jūlijā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk. Māc. Saivars.
19:00 Katskiļu nom. Dievk. 

Māc. Saliņš.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14450). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: 
dzirnis@chartermi.net 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

• 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. Kal -
niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.
org 23.jūlijā Dievk. Kristības. 
6.augustā Dievk. ar dievg.

Gaidām pieteikumus Latviešu 
valodas aģentūras tālmācības skolā!

Mūsu skolā 6–14 gadus veci 
bērni attālināti mācīsies latviešu 
valodu. Nodarbības tiek gatavo-
tas un tiks vadītas ClassFlow vidē.

Pašreiz (līdz 2019. gadam) no -
tiek LVA tālmācības skolas pro-
jekta ieviešana un aprobācija, 
tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./ 
18. mācību gadā varēs apgūt 
latviešu valodu ClassFlow vidē, ir 
ierobežots. Priekšroka tiks dota 
tiem bērniem, kuŗiem nav ie -
spēju mācīties latviešu valodu 
diasporas nedēļas nogales skolā, kā 
arī ģimenēm, kuŗas varēs sniegt 
atsauksmes par mācību procesu.

Kas ir ClassFlow vide?
ClassFlow ir visaptveroša mācī-

Sākam uzņemšanu LVA tālmācības skolā!
šanas un mācīšanās platfoma – 
internetā balstīts digitālās mā  cī-
bu klases vadības rīks, kas ļauj:

• sadarboties ar skolotāju neat-
karīgi no skolēna atrašanās vietas;

• skolotājiem veidot interaktīvu 
mācību stundu saturu, uzdevu-
mus un citas aktĪvitātes;

• iesaistīt skolēnus daudzveidīgās 
nodarbībās un novērtēt skolēnu 
mācību progresu.

Kādas nodarbības piedāvās 
LVA tālmācības skola?

2017./18. mācību gadā LVA 
tālmācības skolā tiks piedāvātas 
latviešu valodas nodarbības:

• sākumskolas vecuma bēr-
niem (6–10 gadi);

• pusaudžu grupai.
Kas skolēnam nepieciešams, 

lai piedalītos nodarbībās?
Lai skolēns varētu piedalīties 

nodarbībās, viņam ir nepie cie-
šams dators vai planšetdators un 
interneta pieslēgums.

Cik skolēnu būs vienā grupā?
Maksimālais dalībnieku skaits 

katrā grupā ir 7. Grupa tiks izvei-
dota, ja tajā nebūs mazāk par 4 
dalībniekiem.

Kā notiks nodarbība? 
Skolēni un skolotājs saslēdzas 

tiešsaistē classflow.lv un parallēli 
sazinās Skype.

Nodarbība notiek tieš saistē 
ClassFlow  vidē, kuŗā skolotājs 
nosūta skolēniem interaktīvus 
uzdevumus un novērtē skolēnu 
mācību progresu.

Ieskatu nodarbībā var gūt šeit: 

https://assets.adobe.com/
link/4d3216d4-50cf-4ffc-
5bc66465ae1264f1?section=act
ivity_public

Kas vadīs latviešu valodas 
nodarbības?

Šajā mācību gadā nodarbības 
vadīs īpaši sagatavoti profesionāli 
latviešu valodas skolotāji no 
Latvijas.

Informācija par skolotājiem 
var atrast šajā prezentā cijā: https:/  
/  prezi.com/p/g-ucejizjvj2/

Cik bieži notiks nodarbības?
Nodarbības notiks divas reizes 

nedēļā.
Vai par nodarbībām būs jā -

maksā?
Skolēniem latviešu valodas no -

darbības būs par brīvu. Tās tiks 

nodrošinātas par valsts budžeta 
līdzekļiem.

Kā pieteikties LVA tālmācības 
skolai?

Pieteikties var līdz 2017. gada 
15. augustam, aizpildot anketu 
šeit: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScQu5KQj
vfZ4h4rTFVwXEHCG252K4_
d O Z j E 5 p j k I E 1 m m 8 Pq A /
viewform?c=0&w=1

Pieteikumi tiks apkopoti un 
izvērtēti līdz 20. augustam. Ne -
pieciešamības gadījumā tiks lūgta 
papildinformācija. Par bērna uz -
ņemšanu LVA tālmācības skolā 
ziņosim pēc 20. augusta.

Papildu informācija: santa.ka -
zaka@valoda.lv
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D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

GUNĀRS VĪTOLIŅŠ
Dzimis 1937. gada 22. decembrī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2017. gada 6. jūlijā Kimball Township, Michigan

No mums šķīries

ILMĀRS LŪSIS
Dzimis 1929. gada 17. septembrī Rīgā,

miris 2017. gada 22. jūnijā Sietlā

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

ILMĀRS LŪSIS
Dzimis 1929. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2017. gada 22. jūnijā Kirkland, WA

Acis uz mūžu slēgusi māsa, māsīca,
mūsu mīļā

INĀRA SPULGA OGA
Dzimusi 1939. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2017. gada 30. aprīlī Needham, MA, ASV

Mūžībā aizsauktas

fi l! ŅINA PODNIEKS - EGLĪTE, 33.C.
dzimusi 1920. gada 31. augustā Sibirijā, Vladivostokā,

mirusi 2016. gada 1. oktobrī Ziemeļkarolīnā

fi l! ANDA ANDERSONS, 37.C.
dzimusi 1936. gada 25. augustā Latvijā, Rīgā,

mirusi 2017. gada 13. aprīlī Dienvidkalifornijā

fi l! ASTRIDA ULMANIS, 36.C.
dzimusi 1935. gada 30. novembrī Latvijā, Rīgā,

mirusi 2017. gada 12. maijā Čikāgā

fi l! MILDA EMMA VĪTOLA, 30.C.
Dzimusi 1919. gada 26. jūnijā Latvijā,
mirusi 2017. gada 28. jūnijā Ņujorkā

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! ILMĀRS LŪSIS, publ. health, 1953 II
Dzimis 1929. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2017. gada 22. jūnijā Seattle, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA SUSAN

DĒLS SCOTT UN CRISSEY
BRĀLIS VITAUTS AR SIEVU MARY 

UN MEITU KAREN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ESLINGENAS BIJUŠĀS ĢIMNAZIJAS KLASES DRAUGI

ANDRIS, ASTRĪDA, DŽEMS UN INA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
RITA SĒJA, ANNIŅA MEĻĶERS, GUNTA GRĪSLE 

SILVIJA, JURIS ORLES; IRĒNA, ILMĀRS SMILTIŅI
ILZE GREEAR UN ANITA PĒTERSONE

Viņu atceras un mīļi piemin
BRĀLIS AR ĢIMENI: AIVARS, ILZE UN VARIS OGAS
BRĀLĒNS AR ĢIMENI: VIESTURS UN DACE ŠĒFERI

JANINA SNIADOWKA
RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Pāri jumtiem gājputni skries
Un uz pavasaŗa dzīrēm trauksies.
Jautri tie pēc Tevis sauks,
Bet Tu klusēsi un neatsauksies.
/F. Bārda/

Dzimtenes vēji sēri lai pūš,
Svešajā zemē beidzies Tavs mūžs.
Vēji un smilgas pēdas segs,
Atmiņas vienmēr kvēlos un degs.

Augšā aiz zvaigznēm
Tur tiksies reiz mīļi...

Mīļā atmiņā paturēs
STUDENŠU KORPORĀCIJAS DZINTRA LOCEKLES

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.jūlijā 14:00 Dievk., 
dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707), kā arī Biedrības 
namā. Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs 1. svētdienas 
Dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 16.jūlijā Dievk. 
Biedrības namā. 23.jūlijā Bībe les 
stunda. 30.jūlijā Bībeles stun-
da. 6.augustā Bībeles stunda. 
13.augustā Dievk. Biedrības 
namā. 20.augustā Bībeles stun-
da. 27.augustā Bībeles stunda. 
3.septembrī Bībeles stunda. 
10.septembrī Dievk. Biedrības 
namā. 17.septembrī Bībeles stun -
da. 24.septembrī Bībeles stunda. 
1.oktobrī Biedrības namā Pļau-
jas svētku svētbrīdis ar pašu ne  s-
  tām brokastīm. Visi mīļi gai  dīti! 
8.oktobrī 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. Info: www.stjohn-
slatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 

647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net, Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob. 
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 12:30 iesvētes mācība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 15.jūlijā 11:00 Dievk. 
Diakone Linda Sniedze-Tagg-
art. Kafijas galds.

• 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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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Pēc divām uzvarētām serves 
izspēlēm seta beigu daļā Osta-
penko jau panāca 5:4 vadību, bet 
vēlāk arī 6:4. Spēles sesto mač-
bumbu Svitoļina izservēja viegli, 
bet septīto pēc ļoti gaŗas izspēles 
un rezultāts kļuva 6:6. Tomēr 
brīdi vēlāk viņa beidza cīņu. 
Ukrainas tenisiste cīņas gaitā at -
spēlēja septiņas mačbumbas, bet 
Ostapenko uzvaru guva ar astoto 
mēģinājumu.

Tagad nākamajā kārtā Osta-
penko bija jātiekas ar amerikāņu 
veterāni Venusu Viljamsu, kuŗai 
turnīrā ir 10. numurs. Viljamsa 
astotdaļfinālā ar 6:3, 6:2 pārspēja 
chorvatieti Anju Konjuhu (tur-
nīra 27. numurs). Pēc uzvaras 
astotdaļfinālā Ostapenko sev no -
drošinājusi 430 punktus pasaules 
ranga ieskaitē, kas viņai gan vēl 
neļaus uzreiz pirmo reizi karjērā 
iekļūt WTA pasaules ranga la -
bāko desmitniekā. Šobrīd viņa 
pasaules rangā ieņem 13. vietu. 
Tieši Ostapenko un Venusas Vil -
jamsas duelī izšķīrās, kuŗa teni-
siste nākamajā nedēļā būs un 
kuŗa nebūs labāko desmitniekā.

„Viņa tic sev, viņa, acīmredzot, ir 
ļoti pārliecināta par sevi, un 
parādīt to visu Francijā bija 
skaisti. Man patīk kā viņa cīnās 
pirmajās kārtās arī šeit Vimbl-
donā.”

Latvijas tenisa līdzjutējus ie -
prie cināja Ernests Gulbis, kas 
pēc ilgstoša neveiksmju perioda 
sāk atgūties. Gulbis kopš pērnā 
gada augusta cīnās ar veselības 
problēmām un Vimbldonas tur-
nīrā viņš varēja piedalīties ar aiz -
sargāto rangu, turklāt šādi viņš 
sacensībām varēs pieteikties vēl 
septiņas reizes. “Bija divi mus-
kuļu plīsumi, viens kājas ikram, 
bet otrs vēderam. Arī Francijas 
atklātajās meistarsacīkstēs iera-
dos pirms tam nespēlējis sacen-
sību režīmā. Ja neesi labā formā, 
nav nekādu iespēju. Pēc tam de -
vos un Challenger turnīru Pros-
tejovā, kur jau pirmās kārtas 
spēlē guvu vēdera muskuļu sa -
vainojumu. Tāds ir mans šīs 
sezonas stāsts,” stāstīja latviešu 
tenisists.  

Gulbis stundas un 27 minūšu 
laikā pārliecinoši apspēlēja 36 
gadus veco dominikāni Viktoru 

Pēc uzvaras Francijas atklātajās 
meistarsacīkstēs Ostapenko izpel  -
nījās ļoti daudz uzslavu, tomēr 
Vimbldonā tikai pēc iekļūšanas 
astotdaļfinālā viņu arvien vairāk 
apskatnieku nosauca par poten-
ciālu turnīra uzvarētāju, nevis 
tikai vienu no daudzajām pre ten-
dentēm. Panākums ceturtdaļ fi-
nālā Aļonai nodrošinās gan vietu 
pasaules ranga TOP 10, gan ie -
spēju turpināt cīņu par fantas-
tisku dubultuzvaru. Pēdējos 20 
gados tikai Serena Viljamsa un 
Štefija Grāfa ir spējušas pēc uz -
varas Parīzē tikpat spoži turpināt 
Vimbldonā. Latvijas tenisistes 
vienspēlēs Vimbldonā nekad nav 
tikušas tālāk par ceturtdaļfi nālu‒ 
līdz šim pēdējā labāko astoņnie-
kā iekļuva Larisa Neilande 1994. 
gadā.

Trīs Grand Slam turnīru uz -
varētāja vienspēlēs amerikāniete 
Lindsija Devenporte paudusi sa -
jūsmu par Aļonas Ostapenko 
„bezbailīgo spēles stilu”, kādu 
viņa demonstrēja Francijas at  klā-
tajās meistarsacīkstēs un tagad 
turpina arī Vimbldonā. Martina 
Navrātilova, kuŗa Vimbldonā uz -
varējusi deviņas reizes, nesen 
izteicās, ka Ostapenko ar savu 
spēli atgādina Devenporti savos 
labākajos gados. Savukārt pašu 
Devenporti ļoti iespaido Osta-
penko sniegums, norādījis por-
tāls sportinglife.com. Devenporte 
sacīja, ka daudziem ir stipri 
nervi, taču, lai spēlētu tā riskējot, 
kad izšķir tik mazi attālumi, 
tādus sitienus veikt ir vēl grūtāk. 

Estrelju (ATP 96. v.)  6:1, 6:1 un 
6:2. Otrās kārtas spēlē viņš  ar 
6:4, 6:4, 7:6 (7:3) uzvarēja ar -
ģentīnieti Huanu Martinu del 
Potro. Pirmajā setā Gulbis preti-
nieka servi lauza piektajā geimā, 
un šo pārsvaru viņš noturēja līdz 
beigām un izvirzījās vadībā. Tur-
pinājumā tenisisti ļoti labi dar-
bojās pie savas serves, bet otrā 
seta devītajā geimā Gulbis atrada 
veidu, kā nobreikot pretinieku. 
Arī otro setu viņš uzvarēja ar 6:4. 
Trešajā setā Gulbis izvirzījās va -
dībā ar 3:1, bet vēlāk del Potro 
rezultātu izlīdzināja un panāca 
4:4. Cīņa nonāca līdz taibreikam, 
kuŗā Ernets demonstrēja pārlie-
cinošāku sniegumu, uzvarot ar 
7:3. Gulbim trešās kārtas sa  snieg-
šana Vimbldonā ir atkārtots la -
bā kais rezultāts, jo arī 2013. gadā 
viņam izdevās to paveikt.

Trešajā kārtā Gulbim pretī 
stājās ar otro numuru izliktais 
slavenais serbs Novāks Džoko-
vičs. Gulbis ar Džokoviču savu-
laik bija treniņu partneŗi pie 
Nikolā Piliča. Latvijas tenisists ar 
Džokoviču karjēras laikā ticies 
septiņas reizes, bet vienīgā uz -
vara gūta vairāk nekā pirms 
astoņiem gadiem Brisbenā.

Trešās kārtas sacensībā Gulbis 
ar 4:6, 1:6, 6:7 (2:7) zaudēja titu-
lētajam  Novākam Džokovičam. 
Latvijas tenisists pasaules rangā 
pašlaik atrodas 589. vietā, kamēr 
Džokovičs ir planētas ceturtā ra -
kete. “Tas bija liels izaicinājums – 
spēlēt pret Gulbi. Viņš ir ne  pa -
redzams un ļoti labi servē,  bum-
biņas lidojuma ātrums ir 125 – 

Ernests Gulbis

130 jūdzes stundā (200 – 209 
kilometri stundā). Nav viegli uz 
zāles seguma spēlēt pret tādu 
servētāju kā Gulbis,” Džokovičs 
lielīja Ernestu. Par trešās kārtas 
sasniegšanu Gulbis nopelnījis 90 
ATP ranga punktus, kas ir vairāk 
nekā viņš iespēja 12 iepriekšējos 
mēnešos kopā, kad cīnījās ar 
traumām. Tas viņam garantējis 
arī Latvijas pirmās raketes goda 
atgūšanu, jo zināms, ka viņš 
piedzīvos kāpumu par vairāk 
nekā 200 vietām. Valsts pirmais 
numurs vēl šobrīd ir Miķelis 
Lībietis, kuŗš planētas rangā at -
rodas 479.vietā.

Dairis Bertāns uz 
Milānas EA7 

Emporio Armani
Latvijas nacionālās basketbola 

komandas aizsargs Dairis Ber-
tāns pievienojies spēcīgajai Ita-
lijas komandai Milānas EA7 Em -
porio Armani, kas spēlē arī ULEB 
Eirolīgas turnīrā, vēstī vienības 
mājas lapa.

Par 27 gadus vecā Bertāna 
pievienošanos EA7 Emporio Ar -
mani neoficiāli informācija iz -
ska nēja jūnija beigās, bet nu 
darījumu apstiprinājis klubs. Ie -
priekšējā sezonā vecākais no brā-
 ļiem Bertāniem pārstāvēja Tur-
cijas komandu Stambulas Dariš-
šafaka Doguš, bet pie būtiskas 
lomas netika. Viņam bija spēkā 
līgums uz vēl vienu sezonu.

3x3 basketbolistu 
panākums

Latvijas 3x3 basketbola izlase 
Amsterdamā sensacionāli trium-
fēja Eiropas kausa izcīņā ‒ sporta 
veidā, kas no 2020. gada būs 
olimpisko spēļu programmā. Fi -
nālspēlē Latvijas izlase ar 16:13 
pieveica Slovēniju. Pirms tam 
mūsu vienība pusfinālā pieveica 
arī pašreizējo pasaules čempioni 
Serbiju, bet ceturtdaļfinālā – 
šogad Pasaules kausa izcīņā 
bronzu izcīnījušo Franciju.

Mūsu zēni priecājas par uzvaru

Madara Palameika

Mārtiņš Blūms

Līdz ar to Latvija pēdējās  trijās 
spēlēs uzvarējuši trīs spēcīgākās 
izlases šajā sporta veidā. Latvijas 
izlasi šajās sacensībās pārstāvēja 
Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris 
Miezis, Edgars Krūmiņš un 
Agnis Čavars. Miezis tika no -
saukts par šī turnīra vērtīgāko 
spēlētāju.

Šis bija vēsturē trešais Eiropas 
čempionāts – 2014. gadā Ru  mā-
nija savās mājās finālā pieveica 
Slovēniju, bet pērn Slovēnija cīņā 
par zeltu uzveica Serbiju. Latvijas 

izlase līdz šim šajā turnīrā nebija 
piedalījusies.

***
Latvijas U-20 meiteņu basket-

bola izlase Portugalē Eiropas 
meistarsacīkšu pirmajā spēlē ar 
rezultātu 78:66  pārspēja Lietuvas 
līdzaudzes otrajā ar 55:67 zaudēja 
italietēm. Pēc apakšgrupu sa  cen-
sībām visas komandas iekļūs 
as totdaļfinālā, kur Latvijai kā B 
apakšgrupas izlasei pretī stāsies 
kāda no A apakšgrupas valsts-
vienībām.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēte Madara 

Palameika, kuŗa pērn izcīnīja 
uzvaru Dimanta līgas kopvēr tē-
jumā šķēpmešanā dāmām, izcī-
nīja septīto vietu šīs sezonas Lo -
zannas posma sacensībās. Pala-
meika savā labākajā mēģinājumā 
šķēpu raidīja 60,35 m tālumā, kas 
bija septītais labākais rezultāts, 
kamēr uzvaru ar 68,43 metriem 
izcīnīja Riodežaneiro Olimpisko 
spēļu čempione Sara Kolaka, 
kuŗa laboja Chorvatijas rekordu 
un kļuva par sezonas līderi.

Sezonas pirmajā posmā Pala-
meika šķēpu meta 62,14 metrus 
tālu, ASV pilsētā Jūdžinā noti-
kušajā posmā ieņemot sesto 
vietu. Šosezon viņas labākais re -
zultāts ir 63,92 metri, kas tika 
sasniegts jūnijā notikušajās Jāņa 
Lūša kausa izcīņas sacensībās.

***
Atverpenē laukumā katedrāles 

priekšā pirmo vietu tāllēkšanā ar 
rezultātu 6,52 m izcīnīja Lauma 
Grīva. Līdz pasaules meistar sa-
cīkšu normai pietrūka 23 centi-
metru.  

Maira Brieža 
nākamais pretinieks 

Latvijas labākais bokseris Mai -
ris Briedis Pasaules boksa serijas 
turnīrā pirmā smagā svara ka -
tēgorijā ceturtdaļfinālā tiksies ar 
Kubas bokseri Maiku Peresu, 
kuŗš agrāk cīnījās smagsvaros. 
Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks 
aizvadīti septembrī/oktobrī, bet 
abi pusfināli notiks 2018.gada 
sākumā, bet fināls gaidāms 2018. 
gada maijā.

zaudējumus. 32 gadus vecais 
Briedis karjēras laikā ir uzvarējis 
visās 22 profesionālajās cīņās, 18 
gadījumos pretinieku nokautējot.

Kalnu 
riteņbraukšana

Šveicē risinājās pasaules kausa 
izcīņas ceturtā posma sacensības 
kalnu riteņbraukšanā (MTB) 
olimpiskajā krosā (XCO) U-23 
vecuma grupā.

Labu panākumu guva Mārtiņš 
Blūms, kas finišēja pēc stundas, 
28 minūtēm un 48 sekundēm, 
par 14 sekundēm apsteidzot vā -
cieti Maksimilianu Brandlu. Ko -
pumā uz starta izgāja 138 spor-
tisti, Blūmam līdeŗu grupā no -
kļuva trešajā aplī, bet distances 
nobeigumā aizbēga no konku-
rentiem. Pēdējos divos 4,3 kilo-
metru apļos tieši latvietis sas-
niedza ātrāko rezultātu.

Orientēšanās sports
Pasaules meistarsacīkstēs orien  -

tēšanās sportā  Igaunijā startēja 
30 dāmu un 35 kungu stafetes. 
Labus panākumus guva Latvijas 
komandas. Inga Dambe, Laura 
Vīķe un Sandra Grosberga izcī-
nīja augsto piekto vietu, uzva-
rētājām zviedrietēm zaudējot ne -
daudz vairāk par trim minūtēm. 
Kungu stafetē uzvarēja norvēģi, 
bet Latvijas komanda – Andris 
Jubelis, Mārtiņš Sirmais un Ed -
gars Bertuks ‒ ierindojās septītajā 
vietā.    

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas dāmu basketbola 

komanda “Baroneses” kļuvušas 
par pasaules čempionēm vete rā-
nēm, svinot panākumu Italijas 
pilsētā Montekatīni notikušajās 
sacensībās. “Baroneses”, startējot 
vecuma grupā F50, izcīnīja uz  -
varas visās sešās spēlēs, finālā ar 
66:37 sagraujot Slovēnijas vie  nī-
bu. Sudraba godalgas izcīnīja 
vīru senioru komanda.

 Latvijas sportists Jānis Preiss 
Italijā kārtējo reizi kļuvis par pa -
saules veterānu čempionu vind-
sērfingā Formula klasē. Preiss Mas -
ters grupā uzvarēja astoņos no 15 
braucieniem. Atskaitot trīs slik-
tākos rezultātus, viņam kopā bija 
16 punkti, tuvāko konkurentu 
Migelu Martiņu no Portugales 
apsteidzot par pieciem punktiem.

 Latvijas burātāja Ilona Dzel-
me-Grīnberga Spānijā izcīnījusi 
ceturto vietu pasaules meistar sa-
cīkstēs vindsērfingā Raceboard 
klasē. Dzelme-Grīnberga 11 brau-
cienos, ņemot vērā desmit labā-
kos, tika pie 41 punkta, kas deva 
ceturto poziciju. Vislabāko rezul-
tātu viņa sasniedza astotajā brau-
cienā, kuŗā bija otrā, bet vēl divos 
braucienos viņa finišēja trešā. 
Savukārt veterānu grupā 51 gadu 
vecā Latvijas burātā bija pirmā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Četri spēcīgākie bokseŗi, kuŗus 
izvēlējās komisija, tika izlikti pēc 
numuriem un rindas kārtībā 
varēja izvēlēties savu pretinieku 
ceturtdaļfinālam. Briedim tika 
piešķirts trešais numurs un viņš 
izvēlējās Peresu. Patlaban 31 ga  du 
vecais Peress karjēras laikā iz -
cīnījis 22 uzvaras, 14 no tām 
beidzot ar nokautu, vienu reizi 
cīnījies neizšķirti un cietis divus 


