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Spoži deg latviešu skautu nometnes
Simtgades ugunskurs

PBLA visu 2017. gadu ir izziņojis par latviešu skautisma simtgades gadu. Šajā simtgades atcerē Lubānas novadā, Indrānos notika nometne
Simtgades ugunskurs, kuŗā no 6. līdz 12. augustam vienkopus pulcējās vairāk nekā 424 dalībnieki. Par nometni vairāk lasiet 7. lappusē, attēlā
– nometnes dalībnieku kopskats

Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas svētki Aglonā
Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas svētki ir vieni
no gada lielākajiem Marijai veltītajiem svētkiem. Tradicionāli
Latvijā šie reliģiskie svētki visplašāk tiek svinēti Aglonas bazilikā, kurp katru gadu kājām
dodas svētceļnieku grupas no
Latvijas un citām valstīm. Svētku
galvenajā dievkalpojumā 15. augustā tradicionāli piedalās arī
augstākās valsts amatpersonas.
Jau jūlija beigās un augusta sākumā svētceļnieki no visas Latvijas devās uz Aglonu, lai 14. augustā un 15. augustā piedalītos
Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Liepājnieki savu ceļu uz Aglonu sāka jūlija pēdējās dienās.
Šogad viņiem svētceļojums ir
īpašs tāpēc, ka notiek Liepājas
diecēzes 80. jubilejā. Uz karoga, ko
nes svētceļnieki, izvēlēta devīze:
„Svētais Jāzep, lūdz par mums!”,
jo Svētais Jāzeps ir Liepājas die-

cēzes katedrāles debesu aizbildnis.
14. augustā pie Aglonas bazilikas sākās Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas lielie
svētki ar Krusta ceļu un pusnakts
Svēto misi. 15. augustā svētki
turpinājās un beidzās pulksten

19 ar vakara Svēto misi.
No Polijas, Italijas, Indijas, Beļģijas, Honkongas, Baltkrievijas,
Lietuvas un Igaunijas ar divus,
četrus un sešus mēnešus veciem
mazuļiem ratiņos – Aglonā saplūduši daudzu valstu svētceļnieki.

„Gaismas bruņinieks” Mūžībā

15. augustā redakciju sasniedza skumja, ļoti skumja
ziņa ‒ Mūžībā aizgājis mūsu pasaulslavenais architekts
Gunārs Birkerts
(1925. gada 17. janvāris ‒ 2017. gada 15. augusts)
Laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija redakcija un izdevēji
izsaka visdziļāko līdzjutību visiem, kam viņa pietrūks...
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
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Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Dažas dienas,
lai pateiktu PALDIES!
Cienījamais lasītāj!
Latviešu ārstu un zobārstu
apvienība (LĀZA), ko pirms 70
gadiem dibināja svešumā aizbraukušie latviešu ārsti, savā
jubilejas gadā vēlas atcerēties
visus tos cilvēkus un organizācijas plašajā pasaulē, kas
snieguši atbalstu medicīnas izglītībai un attīstībai. Latvijas
100 gadi un Latvijas medicīna
bez viņu atbalsta būtu savādāki.
Laikam jau nav daudz tādu
cilvēku, kas nezinātu Kristapa
Keggi vārdu vai brāļu Bertrama
un Kristapa Zariņu vārdu.
Tomēr ir tik daudzi, kuŗu vārdi
ir zināmi tikai nedaudziem.
Atminieties un rakstiet mums
par tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši Jums ceļā uz medicīnisko

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
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izglītību jebkādā veidā – gan
apmācībā, gan arī dodot naktsmājas vai kā citādi Jūs atbalstot!
Lūdzam minēt cilvēka vārdu
un uzvārdu, aprakstiet palīdzības būtību un laiku, kad to
saņēmāt, kā arī, ja iespējams,
atsūtiet kādu foto par šo cilvēku!
Personu skaits, kuŗas vēlaties
nosaukt, nav ierobežots.
Ja Jūs pats esat sniedzis atbalstu, lūdzu, nekautrējieties, rakstiet mums!
Ja Jūs zināt kādu, kas atbalstu
ir sniedzis, rakstiet!
Ja atbalstu sniegusi organizācija vai fonds, arī to lūgums
minēt!
Ja atbalsta saņēmējs ir organizācija vai iestāde, tad arī
gaidām Jūsu vēstuli!

Grāmatas projekts
“Džūkste. Cerību Latvija”
/../ tas bija kādā lauku sētā.
Laikam Džūkstē. – tā savā esejiskajā tēlojumā Imants Ziedonis raksta par vietu, kur viņš,
iespējams, sastapis Dievu ziedošā āboliņa laukā.
Džūkste cauri laikiem Latvijai
un latviešiem ir bijusi vieta, kas
sevī iemieso būtisku valsts un
tautas identitātes daļu. Te var
atrast ļoti spilgtus latviskuma
apliecinājumus. Dižās personības, kas ar šo pagastu bijušas
saistītas vai tajā darbojušās, ar
savu personības strāvu un iz-

pausmēm, atstājušas bagātu un
krāsainu mantojumu, kam, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, atkal būtu jākļūst redzamam un iepazītam. Te tikai daži
no šī pagasta īpašajiem cilvēkiem – Teodors Zeiferts (1865–
1929) – literātūras kritiķis un
vēsturnieks, Gustavs Zemgals
(1871–1939) – polītiķis, Latvijas
Valsts prezidents, Ludvigs Sēja
(1885–1962) – Latvijas diplomāts, un Latvijas ārlietu ministrs (1924), Latvijas vēstnieks
Lietuvā un ASV, Ludis Bērziņš

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

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

Ventspilī kopā ar citiem zaķiem.

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
Kanadā gadā ....... ASV $23.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $______________

par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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LĀZA savā jubilejas sarīkojumā, kas notiks Rīgā 20.septembrī, vēlas pateikties visiem,
par kuŗiem būsiet mums atrakstījuši. Labo cilvēku vārdi
paliks ierakstīti LĀZA vēstures
grāmatā.
Neaizmirsīsim tos, kas mums
darījuši labu!
Aprakstus sūtiet uz e-pastu
laza@lazariga.lv ar temas norādi
ATBALSTS.
Neatlieciet šo svētīgo darbu un
atrakstiet līdz 2017. gada 1. septembrim!
Paldies tiem, kas savus atbalstītājus jau nosaukuši!
KAMENA KAIDAKA
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
+371 29121922
www.lazariga.lv

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

(1870–1965) – luterāņu mācītājs, folklorists, dzejnieks, Kārlis Straubergs (1890–1962) –
folklorists, klasiskais filologs,
Jānis Straubergs (1886–1952) –
kultūrvēsturnieks, Kārlis Ieviņš
(1888–1977) – rakstnieks, gleznotājs un vijoļu būvētājs, Ansis
Lerhis-Puškaitis (1859–1903),
īstajā vārdā Anss Lerhis – latviešu rakstnieks un folklorists,
Rita Gāle (Uibo) (1925) – dzejniece, mācītāji Roberts Slokenbergs (1898–1957), Jānis Luksis
(1904–1982) un vēl daudzi jo
daudzi citi.
Biežs viesis gleznojot Džūkstē
bija arī mākslinieks Indriķis
Zeberiņš (1882–1969).
Šis ir patiesi neparasts un ļoti
īpašs Latvijas pagasts ar savu
pavisam īpašo krāsu un vietu
Latvijas valsts kultūrvēstures
ainavā.
Monografija ar Tukuma novada Domes atbalstu top laika
posmā no 2016. gada maija līdz
2018. gada maijam. Tā savos
stāstos un attēlos aptvers gan
pagastā reiz darbojušamies diženās personības, gan iezīmēs šī
brīža pagasta ļaudis un iekšējos
procesus.
Grāmatā arī būs iespēja sastapties ar Džūkstes pagasta
emigrantiem pasaulē un viņu
pēctečiem, tā viņiem vismaz
simboliski ar savu pieredzi un
garīgo mantojumu atgriežoties
dzimtenē.
Ja vēlaties ar savām idejām,
pieredzi, archīvu, stāstījumu,
senajiem fotoattēliem vai jums
vien zināmajiem faktiem piedalīties šajā projektā, lūdzu
rakstīt – asablovskis@inbox.lv
Džūkstes vēstures projektam.
Saules ielā 1, Tume, Tukuma
novads, LV – 3139.
Kopīgi dāvināsim Latvijai tās
jubilejā ko skaistu – izgaismosim kādas vēl nezināmas, spilgtas lappuses tās cilvēku vēsturē!
Sirsnībā – projekta koordinators Arnis Šablovskis
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Uzmanību!
Vectēvs ir klāt!

GUNDEGA
SAULĪTE
Kad lasītāji saņems šo laikraksta numuru, Rīgā un arī
citur Latvijā jau būs aizritējušas
jaunās filmas „Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru” pirmiz-

vecais mazdēls Oskars, kaimiņu
meitenīte Olga, vietējais deputāts Modris Kalnākāpējs
(uzvārds vien ir ko vērts!),
vietējais policists un vēl citas

vareno skolas ēku nopirkuši
kādi sveši darboņi. Vectēva
draugs, kādreiz iecienīts ārsts,
spiests pārcelties uz veco ļaužu
namu, un viņa atvadas no

Varis Brasla

Alvis Lapiņš

Uldis Jancis

rādes. Tas ir
svarīgs un ilgi
gaidīts notikums ne tikai
aizrautīgiem
kino skatītājiem un latviešu aktieŗu
cienītājiem.
Uz ekrāna parādās pirmā
filma
programmā „Latvijas kino Latvijas simtgadei”. Šai pirmajai sekos
vēl 15 citas,
vēl divām paredzētas pirmizrādes šoruden, pārējās
iepazīsim nākamgad.
Bet tagad
mazliet par
pašu „Vectēvu”. Filmu ar
šādu paradoksālu nosaukumu iecerējuši
un īstenojuši
režisors Varis
Brasla un viņa
domubiedrs
scenārists
Alvis Lapiņš, to uzņēmis operators Uldis Jancis. Vēl noteikti
jāpiebilst, ka filmu Holivudā
montējis montāžas režisors,
Emmy balvas ieguvējs, latvietis
Māris Bērziņš. Komponists ir
Emīls Zilberts, skaņu režisors
Anrijs Krenbergs, producents
Gatis Upmalis. Filmu producējusi studija F.O.R.M.A. Tas,
ko tagad varam skatīties kinoteātros, katrā ziņā ir ļoti kuplas
kinosaimes kopdarba rezultāts,
un viņiem visiem, ne tikai lomu
tēlotājiem, šonedēļ ir svētki. Ir
iesācies „Vectēva” ceļš pie skatītājiem.
Jaunais kinodarbs ir veidots
kā visai ģimenei adresēts stāsts.
Tajā bez Vectēva un Vecāsmātes
darbojas arī viņu astoņus gadus

Latvijas mazpilsētas sadzīvē
iezīmīgas personas. Stāsts ir par
Oskaru, kuŗš vasaras brīvlaikā
atsūtīts pie vecvecākiem uz
laukiem, netālu no mazpilsētas,
kuŗā viegli sazīmēt Kuldīgu.
Mājās zēns radis visu laiku
pavadīt pie datora, taču Vectēvs
zēnam paveŗ skatu uz apkārtējo
dzīvi, uz reālām vērtībām un
patiesībām, ko pie datora apgūt
nevar. Šis stāsts tiek izstāstīts
sirsnīgi, ar labdabīgu humoru
un asprātīgiem dialogiem, taču
tajā jaušamas arī nopietnākas
zemdegas – dzīve, ko sev visapkārt ierauga mazais zēns nav
tikai jautru joku virtene vien. Te
slēgta vietējā skola, darbinieki
atlaisti, tostarp arī Vecāmāte,
kas bijusi skolotāja, kādreiz

pierastās dzīvesvietas aizskaŗ visai sāpīgu stīgu. Vectēva zemes gabalu ezermalā
iekārojuši ļaudis ar diženiem plāniem
uzcelt tur atpūtas
kompleksu tūristiem…
Bet
Vectēvs, nesenais Atmodas
dalībnieks,
savu zemi nevienam neatdos. Turklāt viņam līdzās ir
aizrautīgā un
brīžam īsteni
šķelmīgā Vecāmāte. Cik
gan laimīgi var
būt tie bērni,
kam ir tik kolosāli vecvecāki, kā šis
pāris!
Filmā ir izcils aktieru ansamblis. Vispirms jāmin
mazie tēlotāji:
Oskara lomā ir
Markuss Jānis Eglītis, bet Olgu
tēlo Eva Ozola. Vectēvu atveido
Mārtiņš Vilsons, Vecāmāte –
Akvelīna Līvmane. Šie aktieŗi
radījuši pilnasinīgus, ticamus
tēlus, bet abi kopā viņi ir aizkustinošs duets, kas bez liekiem
vārdiem apliecina ne vien cilvēku krietnumu un dzimtenes
mīlestību, bet arī savstarpējo
uzmanību un pieķeršanos visa
mūža garumā. Un tādi vecvecāki ir vislabākais nosacījums,
lai mazbērni izaugtu godīgi,
gudri un prastu dzīvot ar sirdi.
Filma „Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru” nu dodas iekaŗot
skatītājus visā Latvijā, to, jādomā, ar sajūsmu un patiku
skatīsies arī citās valstīs.
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TILTA CELŠANA

ANDRIS PADEGS,
TILTS izpildu priekšnieka vietnieks

Latviešu kultūras sabiedrība
TILTS, ar sēdekli Ņujorkas štata
Pokipsijā, nesen izdeva pārskatu
par 2016. gada darbību. Te ir īss
ieskats organizācijas vēsturē un
darbībā.
TILTS, kas darbojas jau kopš
1969. gada, tagad ir galvenā
organizācija, kas gādā par latviešu teātŗa, koncertu un citu
kultūras turneju rīkošanu Amerikā. Tai pašā laikā biedrība
vienmēr ir uzskatījusi, ka diasporas tautas daļa ir tikai zars,
kas nevar pastāvēt bez saknēm
Latvijā. Latviskās apziņas uzturēšanai mums ir nepieciešams
apzināties mūsu saknes, un
biedrība uzsāka neformālus
kontaktus ar tautiešiem Padomju Latvijā jau 1980. gados,
kad trimdas latviešu sabiedrībā

uzlabošanas projektu un turpmākajos 15 gados, sadarbībā ar
Latvijas skolu vadību, nosūtīja
apmērām 150 Latvijas skolām,
kā arī trim latviešu skolām
Sibīrijā ap 500 datoru un citu
mācību līdzekļus $350 000
vērtībā. Sākumā TILTA vienošanās ar Latvijas Izglītības ministriju paredzēja, ka TILTS
piegādās datorus, un Izglītības
ministrija gādās par to uzstādīšanu. Vēlāk TILTS sūtīja datorus tieši skolām, kas tos pieprasīja, sevišķi rūpējoties par
mazturīgākiem apvidiem ārpus
lielajām pilsētām.
TILTA Izcilo jauno talantu
fonds, kas sāka darboties 1997.
gadā Lailas Robiņas vadībā, ir
atbalstījis vairāk nekā 30 jaunu
Latvijas mākslinieku izglītību

Iļģu ansamblis, no kreisās: Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde, Ilga
Reizniece, Gatis Gaujenieks un Egons Kronbergs (foto: K.Kalns)

šādi sakari vēl nebija atzīti.
Pirmās trimdinieku vizītes Latvijā arī atklāja, cik svarīgi šādi
sakari ir latviešu morāles un
cerību stiprināšanai Latvijā.
Biedrība sāka darboties kā
“Pokipsijas latviešu biedrība”,
tad, paplašinot darbību, kļuva
par “Hudzonas ielejas latviešu
biedrību”, bet 1993. gadā mainīja vārdu uz „Latviešu kultūras biedrība TILTS”, īsumā
TILTS, lai formālāk atspoguļotu tās raksturu un jaunos centienus sadarboties pāri jūrām ar
Latviju kultūras jomā.
Pirms Atmodas laika TILTA
rīkotie koncerti un teātŗa izrādes bija ar māksliniekiem no
rietumu zemēm – parasti no
ASV, lai gan 1980. gados TILTS
sarīkoja plašu sarīkojumu Austrālijas Saules Jostas ansamblim. Liela interese vienmēr bija
par no Latvijas izbraukušo
pretestības kustības dalībnieku
stāstiem. Atmodas laikā TILTS
uzņēma sakarus ar Kultūras
fondu un Latvijas folkloras
ansambļiem un rīkoja viņu
priekšnesumus, tostarp Skandiniekiem. 1991. gadā TILTS
sagādāja un nosūtīja Kultūras
fondam avīzes spiestuvi $39 000
vērtībā. Viens no lielākajiem
TILTA projektiem bija grāmatu
sūtīšanu uz Latviju – TILTS
savāca un nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem (kopā pāri par 100 000),
ko Kultūras fonds izdalīja skolām un bibliotēkām.
Turpinot Atmodas laika sadarbību ar Latviju, 1994. gadā
TILTS uzsāka Latvijas skolu

Rietumu universitātēs un konservātorijās, kopā piešķiŗot tiem
pāri par $150 000. TILTS ir
iesaistījies arī dažādos citos
projektos, piemēram, tas rēgulāri atbalsta Starptautiskos jauno latviešu mūziķu meistarkursus, kas notiek katru otro gadu
Latvijā, kā arī neatkarīgo pretkorupcijas organizāciju DELNA,
tas atbalstīja Annas Žigures
grāmatas par dīpīšu nometnēm.
Vairākus gadus TILTS rīkoja
pasaules latviešu saietus Rīgā
vasaras vidū, kas ir pulcējis līdz
400 Latvijas apciemotāju un
viņu radus un draugus.
TILTS sarunā māksliniekus
un noorganizē viņu turneju pa
latviešu centriem; par sarīkojumu atbildīga ir vietējā latviešu organizācija. Pēdējos gados
sarīkojumi ir galvenokārt ar
māksliniekiem no Latvijas.
Ziemeļamerikā ir ap 20 latviešu
centru, kas var kandidēt uz
TILTA teātŗa turnejām, bet lielo
attālumu un ierobežotā mākslinieku laika dēļ visus nekad
nevar iekļaut vienā turnejā.
Parasti sagaidām, ka kopējais
skatītāju skaits turnejai ar teātŗa
izrādi būs pāri par 1000; viens
no lielākajiem pēdējos gados
bija 2013. gada turnejai ar
Anšlava Eglīša izrādi „Bezkaunīgie veči” Valmieras Drāmas
teātŗa izpildījumā, kur izrādi 14
pilsētās redzēja ap 1600 tautiešu.
Austrumu piekrastes centri –
Bostona, Ņujorka, Priedaine,
Filadelfija, Vašingtona – ir dažus simtus kilometru vai mazāk
cits no cita, un ir viegli izbraukājami ar automobili. Ar auto
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no Ņujorkas var tikt arī uz
Čikāgu un tās apkārtni, kaut
jārēķinās ar to, ka 1270 km
brauciens prasa vismaz pilnu
dienu. Lai no Ņujorkas apciemotu Linkolnu, Denveru un
Rietumu krasta pilsētas, kā arī
St.Pētersburgu Floridā, ir jālido.
Tas stingri palielina izmaksas.
Ņemot vērā lielos attālumus,
tipiskā viena mēneša gaŗā
turnejā nevar sarīkot izrādes
vairāk nekā 14 vai 15 latviešu
centros.
No 2016. gadā TILTS organizētajām klasiskās mūzikas
turnejām trīs bija ar izciliem
Latvijas talantiem. Populārā latviešu komponista Ērika Ešenvalda lekciju turneju “Mana
mūzikas pasaule – vārdos un
skaņās” noorganizēja Dace

Ēriks Ešenvalds

Aperāne; tā notika oktobrī un
iekļāva Klīvlandi, Mineapoli,
Filadelfiju, Bostonu un Ņujorku. Viņa saistošās audiovizuālās lekcijas iepazīstināja
klausītājus ar komponista lielās
formas skaņdarbiem, īpaši pievēršot uzmanību “Ziemeļu gaismas” simfonijai, kuŗas pamatā
bija Ešenvalda organizētā ekspedīcija uz polārā loka zemēm
(šo ekspedīciju TILTS bija financiāli atbalstījis). Ērika Ešenvalda lekcijas katrā pilsētā papildināja koŗi, kas dziedāja viņa
komponētās dziesmas. Sarīkojumi bija ļoti kupli apmeklēti ar
caurmērā 75 klausītājiem katrā,
izņemot Klīvlandi, kur bija 125.
Slavenās folkloras mūzikas
grupas „Iļģi” turneja Benitas
Jaundālderes vadībā notika novembrī un iekļāva sešus latviešu centrus: Ņujorku, Bostonu, Klīvlandi, Toronto, Filadelfiju un Priedaini. Visās vietās, izņemot Klīvlandi, koncerti
bija daļa no valsts svētku sarīkojuma. Iļģi ir Latvijas postfolkloras kustības aizsācēji.
Piecu mūziķu ansamblis, kas
eksistē jau 35 gadus, ir mācējis
pasniegt senās skaņas un melodijas jaunā ietērpā un tagad ir
viens no pazīstamākajiem folkloras ansambļiem Latvijā.
Visi koncerti bija ļoti labi apmeklēti un par koncertiem bija
ļoti labas atsauksmes. Kopā turnejā bija ap 1100 klausītāju, un Ņujorkā bija neparasti daudz – 325.
Kokles virtuoze Laima Jansone 2015. gada novembrī koncertēja ASV austrumu krastā;
2016. gadā viņa atgriezās Zie-

meļamerikā un, atkal TILTA
izkārtojumā, oktobrī uzstājās
sešos latviešu centros Amerikas
Rietumu pusē: Linkolnā, Denverā, Sietlā, Portlandē, Sanfrancisko un Losandželosā. Publikas un kritiķu atsauksmes bija
tikpat jūsmīgas un patiesa apbrīna pilnas kā gadu iepriekš:
“Laimas rokās kokle skan kā
jauns, vēl nedzirdēts instruments. Laima kokli spēlē ar
tādu enerģiju, ka stīgām ir
kārtīgi jāturas līdzi viņas pirkstu ātrumam.” “Pārsteidza, ka to
visu spēj viens mūziķis. Skanējums vairāk atgādināja ansambļa izpildījumu, jo tik bagāta bija atskaņotā mūzika.”
„Vienreizēji.” „Nedzirdēti.” „Apdvēseļots instruments, apdvēseļota spēlētāja”.

formācijas telpā, TILTS 2015.
gada pilnsapulcē nodibināja
„Informācijas izplatīšanas” projektu, kuŗa mērķis ir sameklēt
un izsūtīt valsts vadošiem cilvēkiem un medijiem Latvijā
rakstus par Latvijai potenciāli
svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analītiķu un
autoru uztveres un analīzes.
Projekta vajadzībām ar ieinteresētiem palīgiem TILTS
abonē vai citādi seko kādam
ducim nozīmīgāko pasaules laikrakstu un žurnālu, kā arī
aplūko vairāku domnīcu publikācijas un citus avotus. Informācija tika izsūtīta ar e-pastu,
lietojot vairākus adrešu sarakstus, vadošiem cilvēkiem Latvijā un ārzemēs. Daži saņem

Laima Jansone

Četrpadsmit latviešu centri
Ziemeļamerikā, sākot ar Toronto, 2016. gada septembrī
gaidīja TILTA rīkotu teātŗa
turneju ar Mārtiņa Valzera
komēdiju “Kauja četrās sienās”
Māras teātŗa iestudējumā.
Marča Voldiņa plānotā turneja
diemžēl bija jāatsauc, jo aktieŗiem noraidīja atļauju iebraukt
ASV. Viens no ķēpīgākajiem
turneju rīkošanas darbiem ir
aktieŗu ASV iebraukšanas vīzu
pieprasīšana – jāpilda gaŗas
anketas, jāsavāc atbalsta dokumenti un neziņā jāgaida mēnešiem ilgi uz atbildi. Līdz šim
TILTAM vienmēr šis process ir
laimīgi beidzies, lai gan pirms
gada pēdējos braukšanas papīrus aktieŗi saņēma dažas
minūtes pirms lidmašīnas atiešanas. Šogad beigas nebija tik
laimīgas, un nepalīdzēja ne
Latvijas sūtņa ASV, ne kultūras
ministrijas, ne ASV kongresmeņa argumentācija. Valsts
drošības iestāde lūgumu noraidīja, jo TILTS neesot pierādījis, ka teātŗa izrāde ir kulturāli
unikāla (culturally unique). Kaut
arī visas atbalsta vēstules un pat
amerikāņu aktieŗu arodbiedrība
uzsvēra teātŗa kulturālo unikālitāti, tā esot moderna vācu rakstnieka luga, kuŗas pamatā nav
tradicionālās latviešu kultūras
vērtības.
Runājot par TILTA pašreizējo
darbību, gribas vēl pieminēt
Informācijas projektu biedrības
priekšnieka Dr. Ģirta Zeidenberga vadībā. Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negatīvo polītisko propagandu Latvijas in-

nozīmīgākos Rietumu pasaules
komentatoru rakstus un līdzīga
veida informāciju pāris reizes
nedēļā, citi retāk. Saņēmēji ziņo
par savas adreses maiņu; arī
citas reakcijas norāda, ka informācija tiek novērtēta.
Turneju rīkošanu, kā arī visu
atbalsta darbu un polītiskās
propagandas atspēkošanu veic
TILTA valde, nesaņemot nekādu atlīdzību par savu darbu.
Valdē ir ap 40 cilvēku, no tiem
septiņi Latvijā. Plašā valde
palīdz koordinēt darbību pa
visiem latviešu centriem un
izmeklēt māksliniekus Latvijā.
Bet, sarūkot diasporas latviešu
sabiedrībai, kam interesē latviešu kultūra, arvien grūtāk ir
financēt latviešu kultūras sarīkojumus. Plānojot turneju, TILTS
mēģina iesaistīt maksimālo latviešu centru skaitu pieejamā
laika sprīdī, nerēķinot, vai katrā
centrā ar izrādi saistītie ienākumi segs izdevumus. Agrāk
turnejas tika plānotas tā, lai
kopējie turnejas ienākumi segtu
izdevumus, bet pēdējos gados
tas parasti nav iespējams. Amerikas latviešu apvienība ir atbalstījusi TILTA darbību ar
$5000 vai $10 000 gadā, dažām
turnejām Latviešu Fonds ir piešķīris pabalstu, un dažus gadus
TILTS ir saņēmis pabalstu caur
PBLA no Kultūras ministrijas.
Bet lielākais financiālais atbalsts 2016. gadā TILTA darbībai nāca no TILTA kases – ap
$15 000 no biedru gada maksām un ziedojumiem un $16
393 no Kārļa Cīruļa testamentārā novēlējuma.
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LAIKA LASĀMVIELA

„Pēteŗa peripetijas”

PĒTERIS BOLŠAITIS
(Turpināts no Nr. 30)
Reiz Intūrists piedāvāja man
izrādīt Rīgas Politechniskā institūta Ķīmijas fakultāti. Šeit savulaik mācīja un pētīja mūsu
vienīgais Nobela laureāts – Vilhelms Ostvalds. Mani sagaidīja
docents (dekāns?) Osis un viņam
līdzās otrs, laikam dekāna vietnieks ar krievisku uzvārdu un
akcentu. Vēlāk uzzināju, ka fakultātē šis vīrs pilda līdzīgas
funkcijas kā partijā «otrais sekretārs». Mani cienāja ar kafiju,
cepumiem un stāstīja par fakultātes panākumiem un nākotnes
iecerēm. Tad staigājām pa šādām
un tādām telpām. Tad «otrais
sekretārs» uz brīdi tika aizsaukts
citās darīšanās un Osis mani
knaši noveda zemākā stāvā un
atvēra kādas laboratorijas durvis,
aiz kuŗām parādījās gaužām veca
aparātūra diezgan chaotiskā sakārtojumā.
«Es gribu, lai jūs redzētu, kā pie
mums pa īstam izskatās,» Osis
man iečukstēja ausī.
Tas atkal bija tāds uzticēšanās
un saprašanās moments, kas
uzjundīja prātu un iesildīja sirdi.
MĒS sapratāmies.
Bija pagājuši jau teju desmit
gadi, kopš LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Eduards Berklavs reizē ar savu
šefu Vili Lāci bija atcelts no sava
augstā amata un izsūtīts uz Vladimiru, kur viņš mita vēl 1968.
gadā. Mūsu viesošanās laikā par
viņu un «nacionālkomūnistu»
kustību tika daudz runāts. Galvenā nepatika bija par masveidīgo krievu ieplūšanu Latvijā.
Dzirdēju anekdoti, ka kundzīte
pieskrējusi pie vietas, kur no
jumta kritis ķieģelis nositis cilvēku, un konstatējusi, ka bojā
gājušais ir krievs, nopūtusies:
«Tīrās šausmas! Pat ķieģelim
vairs nav vieta, kur nokrist!»
Berklavu dažādi loloja par viņa
centieniem aizsargāt visu latvisko. Man rādīja drīz pēc Berklava
izsūtīšanas iznākušu pavārgrāmatu, kuŗā parādījās «Lauku
siera» recepte, bet satura rādītājā
vēl nejauši palicis «Jāņu siers».
Tas man radīja pārdomas par
mūsu, trimdas latviešu, zināšanām par Latviju un attieksmi
pret tautiešiem dzimtenē. Tajā
laikā mēs visus Latvijas komūnistu vadoņus metām pār vienu
kārti. Neliela domāšanas maiņa
un sapratne, ka ir arī tādi «nacionālkomūnisti», radās vien pēc
1971. gada, kad parādījās Berklava sastādītā un 17 latviešu komūnistu parakstītā, vēstule, kuŗā
PSRS tika apsūdzēta par latviešu
un citu nekrievu tautu piespiedu
asimilāciju. Vēstule tika nogādāta
Rietumos ar trimdas latviešu
starpniecību un guva plašu ievērību pasaules presē.
Bet 1968. gadā par Berklavu un
viņa domubiedriem trimdā zināja maz. Tāpat ielāgoju, ka mēs,
trimdas latvieši, maz zinājām un
reti pieminējām 1949. gada 25.
marta deportācijas. Visa mūsu
sāpe bija ietverta 14. jūnija pieminēšanā. Dzelzs priekškars tik

Fragmenti

tiešām bija panācis mūsu atdalīšanu no tautas dzimtenē.
Desmit minūtes Amerikā. Neilgi pirms mūsu ierašanās Inčukalnā bija atvērts bārs-restorāns
«Sēnīte», līdz turienei pat bija
izbūvēts dalīts četru joslu lielceļš.
Vietējie jokoja, ka pa to braucot,
varot justies kā Amerikā. Protams, «Sēnīte» atradās ārpus tūristiem atvēlētās zonas, bet vai
tas mūs spēja atturēt? Bijām jau
pieraduši veikt šādus tādus pārkāpumus kopā ar «tovariščiem»,
tā sakot, piemērojušies vietējiem
apstākļiem. Labs rādītājs bija tas,
ka uz ielas mani daudzkārt apturēja, lai vaicātu ceļa norādījumus, un «dolaru veikalā» bez

dažādiem gardumiem, īpaši jūras
veltēm, kādas trimdā tikai reti, ja
vispār, bijām baudījuši. Ēdām un
dzērām «kā tēva kāzās». Ēstgribu
un slāpes nomierinājuši, devāmies atpakaļ uz autobusu. Nama
saimniece sekoja un aiz mums
rūpīgi aizslēdza durvis. Bijām
piedzīvojuši tūristiem veltītu
privilēģiju.
Ainažos apskatījām Jūras skolas mūzeju, un pēc tam mūs aizveda līdz pašai Igaunijas robežai.
Atpakaļ uz Rīgu devāmies jau
pustumsā un sēnes vairs nelasījām.
Kādā pēcpusdienā Baibas brālēns Jānis Peciņš mūs veda uz
Brāļu kapiem. Gadījās, ka tajā

paciņas no saviem radiem ārzemēs. Kad Amerikā nomira
vecmāmiņa, kas bija vēlējusies,
lai viņas pelnus apglabā ģimenes
kapos dzimtenē, viņas tuvinieki
atdūrās pret dažādajiem birokratiskiem šķēršļiem, lai pārsūtīšanu varētu veikt oficiāli. Tālab
viņi nolēmuši vecmāmiņas pelnus ielikt sauso brokastu kārbā
un sūtīt uz Latviju kopā ar citu
pārtiku. Viņi rakstīja radiem brīdinājumu – bet vēstule pienāca
ar nokavēšanos, tad, kad vecmāmiņas pelni jau bija notiesāta...
Nezinu, vai šis nav tikai joks, bet
varbūt arī ne! Tādi bija laiki.
Toties lasu, ka Jaungvinejā mirušo tuvinieku pelnu notiesāšana

smaidīdama jautājumu atkārtoja
latviski.
Vēl kāds novērojums – nospiedoši bija dzirdēt, ka maz latviešu
jauniešu, it īpaši vīriešu kārtas,
studējot nopietnas profesijas, jo
pavāri un šofeŗi pelnot vairāk
nekā profesori un ārsti.
Interesanti bija tikties ar vienu
otru studentu korporāciju filistru. Visi man stāstīja, ka slepus
turpinot tikties un pat uzņemot
vienu otru tuvinieku savās rindās, tā cenzdamies saglabāt senās, vērtīgās tradicijas. Man
īpašu gandarījumu sagādāja iespēja izvest uz Rietumiem korporācijas Patria šarfi no senajiem
laikiem un to Vašingtonā nodot

esot sena tradicija. Tādā veidā
tiekot saglabāta viņu dvēsele.
Igaunija un Lietuva. Dīvaini un
reizē skumji atcerēties, ka arī
toreiz Latvijā daudz runāja par
to, ka Igaunijā un Lietuvā iet
labāk nekā pie mums. Sūdzējās,
ka mēs pārāk izpatīkot nelūgtajiem iebraucējiem, ka, ja Igaunijā kāds krieviski prasot ceļu,
igaunis viņu ignorējot. Lietuvā
aizsūtot pretējā virzienā, bet Latvijā paņemot aiz rokas un aizvedot uz vēlēto vietu. Arī man
gadījās, ka pie kādas tramvaja
pieturas pienāca večiņa un
krievu valodā kaut ko vaicāja.
Kad latviski atbildēju, ka krievu
valodu diemžēl nepārvaldu, viņa

manam draugam Patrias filistram Arvīdam Zāģerim.
Atvadīšanās. Katram piedzīvojumam pienāk beigas. Mums
bija paredzēts doties projām 13.
janvārī. Tā izrādījās «republikas»
mēroga svinama diena, atzīmējot
1919. gadā pasludināto pirmās
Padomju Latvijas Republikas 50.
gadadienu. Mums stāstīja, ka vēl
nesen kā Padomju Latvijas dibināšanas gads svinēts 1940. gads,
kad Latviju iekļāva PSRS, bet tad
izdomāts, ka «vecāks ir labāks».
Tas gan nozīmē (bēdīgs, bet patiess fakts!), ka Padomju Latvija ir
vecāka par Padomju Savienību.

Restorāns Sēnīte

personas apliecinoša dokumenta
iekšā nelaida. «Sēnīte» izrādījās
interesanta vieta ar samērā
«ekskluzīvu» publiku un rietumniecisku iekārtojumu. Atkal
mazs pavasari vēstošs asniņš.
Ekskursija uz Ainažiem. Interesants, ar «Sēnītes» apmeklējumu mazliet kontrastējošs, bija
Intūrista organizētais izbrauciens
uz Ainažiem. Agri no rīta pie
viesnīcas piebrauca liels, labi
iekārtots autobuss (laikam čechu
ražots), un tajā sakāpām kādi
25-30 ārzemju tūristi. Nevienu
gan nedzirdējām runājam latviski, iespējams šajā kompanijā
bijām vienīgie trimdinieki. Tas
bija mūsu pirmais sankcionētais
izbraukums ārpus Rīgas (slepus
pabijām Slokā un Inčukalnā).
Brauciens gar Vidzemes jūrmalas
krastiem bija aizkustinoši skaists –
īpaši staltās priedes, kādas glabājās bērnības atmiņās. Pusceļā
autobuss apstājās un gide mūs
aicināja doties «pasēņot». Kungus, pāri ceļam, kreisajā pusē,
dāmas labajā pusē. Es savu baraviku atradu pie staltas priedes
un, ieelpojis dzestro jūrmalas
gaisu, atgriezos autobusā. Pagāja
laiciņš, līdz saradās arī visas
dāmas, kuŗas pēc sēnēm bija
gājušas drusku dziļāk mežā.
Turpinājām ceļu līdz Salacgrīvai, kur gide mūs aicināja pusdienās. Autobuss apstājās pie
«Bocmaņa». Gide devās pie ieejas durvīm, bet tās bija slēgtas.
Tad viņa pazuda aiz mājas stūŗa
un drīz atgriezās kopā ar sievieti
ar atslēgu bunti rokā. Restorāns
tika atvērts un mūs sasēdināja
pie gaŗa galda otrajā stāvā. Galds
bija klāts ar neticami daudz un

brīdī vai īsi pirms tam amerikāņu
astronauti bija sasnieguši Mēness
viņu pusi, ko cilvēka acs vēl nebija redzējusi. Vienpadsmitajā tramvajā bija dzirdama sačukstēšanās, ko nu katrs kādā ārzemju
raidījumā bija saklausījies. Apskatījuši kapu vārtus, altāri un
mātes tēlu (bez krusta), devāmies
uz Čakstes kapavietu, ko Jānis
mums īpaši vēlējās parādīt. Piemineklis, paldies Dievam, nebija
nojaukts, bet tā priekšā iestādīts
augsts dzīvžogs. Piekļūt tam varēja tikai no aizmugures, brienot
cauri sniegam. Jānis zināja stāstīt,
ka nesenajā 18. novembrī, tāpat
kā citos valsts svētkos, pie pieminekļa tikušas novietotas daudzas svecītes. Viņš pats šajā reizē
arī esot bijis kapos un redzējis, kā
apkārt virmojuši čekisti. Daži
cilvēki aizturēti.
Arvīds Brants un viņa uzvārda
brālis Vācijā. Arvīds bija attāls
Baibas radinieks, kuŗš dzīvoja
Valmieras pusē un uz Rīgu brauca ar motociklu. Liels jokupēteris,
viņš mums rādīja paša izgatavotas PSRS pastmarkas ar savu portretu. Ar šīm pastmarkām aplīmētas vēstules, visiem par lielu
uzjautrinājumu, esot nonākušas
pie adresātiem. Vienu šādu vēstuli viņš pat esot nosūtījis uz
Vāciju un apsveicis jaunievēlēto
kancleru Viliju Brantu (Willy
Brandt) ar tekstu: «No viena
Branta otram!»
Uzraksts uz restorāna durvīm
Ļeņina ielā: «Pusdienu pārtraukums!» Un ne pa jokam!
Par pārtikas paciņām un apēsto
vecmāmiņu – uzjautrinošs (?)
stāsts no Valmieras. Tur kāda
ģimene kārtēji saņēmusi pārtikas

(Turpinājums sekos)

“Šis ir skaists stāsts par mīlestību, uzticību un pienākumu.
Gaiša, enerģijas caurstrāvota
grāmata, kas uzmundrina un
dod spēku dzīvot.”
Juris Lorencs
Krāsaina, bagātīgi illustrēta
grāmata, cietos vākos, 367 lpp.
Interesenti Latvijā šo grāmatu var iegādāties grāmatveikalos, Eiropā, – sazinoties ar redakciju, redakcija@brivalatvija.lv
(par EUR 25,- to nosūtīsim adresātam). Amerikā – sūtot čeku
par USD 30,- Rasmai Adams,
114 4th Ave NW, Largo,
FL33770, USA
Iegādājoties šo grāmatu,
Jūs atbalstīsiet “Kluso varoņu” stipendiju Vītolu fondā
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Sabiedriskai darbiniecei
Ērikai Jansonei Vītoliņai 85

AĪDA CERIŅA
Ērika Jansone Vītoliņa ģimenes vidū nosvinēja apaļu mūža
jubileju – 85. Ērika dzimusi
1930. gada 24. janvārī Daugavpils cietoksnī, kur tēvs Jānis
Šteins dienēja Latvijas armijas
Zemgales divīzijā. Tēvs īsts latvietis, māte Anastasija, ukraiņu
izcelsmes, kuŗa pēc apprecēšanās un ierašanās Latvijā iemācījās latviešu valodu. Arī Ērika
jau no bērnības iemācījās runāt
divas valodas.
1950. gadā Ērika salaulājās ar
Dr. Mintautu Jansonu, viņiem
piedzima divi dēli – Uldis un
Gunvids.
Vīru zaudēja 1968. gadā. Paliekusi viena ar diviem pusaudžiem, Ērika gādāja par ģimenes uzturēšanu. Viņa nolēma
īstenot savu jaunības sapni, izmācoties par ārstu asistenti.
Kursus beidzot, Ērika pārcēlās
uz Indianapoli, par darba vietu
izvēloties Indianapolis Blood

ĀRIJS R. LIEPIŅŠ
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dziesma; no pašas pirmās dibināšanas dienas 1971. gadā viņa
trīsdesmit gadus dziedājusi DV
sieviešu ansamblī IDVASA.
Liels un satriecošs zaudējums
bija otrā vīra Markus Vītoliņa
aiziešana mūžības ceļos, ar kuŗu
kopā bija nodzīvoti 34 laimīgi
gadi. Ar Marku Vītoliņu Ērika
salaulājās 1975. gadā, iegūstot
divas meitas, kā arī mazbērnus
un mazmazbērnus.
Kaut veselības problēmas
Ērikai neļauj tagad aktīvu līdzdarbošanos sabiedrībā, viņa
nav norobežojusies vientulībā,
bet arvien vēl seko līdzi sabiedrības notikumiem, apmeklējot
koncertus, pensionāru saietus,
rokdarbu grupas nodarbības,
kur vēl šad un tad dzirdam
viņas teiktos vērtējumus.
Esam pateicīgi par viņas
devumu sabiedrības darbā,
īpaši par jauniešu iesaistīšanu.
Daudz baltu dieniņu!

Bank, kur nostrādāja līdz aiziešanai pensijā.
Ļoti aktīvi jubilāre darbojās
Indianapoles latviešu sabiedriskajā dzīvē, it sevišķi Daugavas
Vanagu organizācijā. Ērika vairākus gadus bija vanadžu kopas priekšniece un četrus gadus
DV apvienības Indianapolē
priekšniece. Vienmēr centās
sarīkojumu programmas izpildīšanā iesaistīt jauniešus. Piedalījās rokdarbu kopas vakarēšanās, daiļamatniecības tirdziņa – kafejnīcas, modes skates
noorganizēšanā.
Līdzdarbojās latviešu ev. lut.
draudzes dzīvē. Vadīja draudzes
dāmu komiteju, spēlēja ludziņas. Ārpus Indianapoles DV
ASV valdē sešus gadus vadīja
Kultūras nozari, četrus gadus
bija Gaŗezera padomes priekšniece. 1984. gadā apbalvota ar
DV nozīmi zeltā.
Ērikai vienmēr mīļa bijusi

LĪGO VAKARS LINKOLNĀ

Pirmajos gados Linkolnā Jāņus
svinējām nelielās grupās savu
māju pagrabos, pie bagāti klātiem
galdiem. To nedarījām savu māju
dārzos, lai mūsu līgošana netraucētu kaimiņiem. Reiz Čikāgas Piecīšu koncertā Alberts Legzdiņš mums stāstīja par kādu
amerikāni, kuŗš nesaprata, kāpēc
latvieši vasaras vidū sanākot
kopā un dziedot dziesmas ar
piedziedājumu – “let’s go, let’s go”
visu nakti, bet nekur projām neejot, tikai turpinot dziedāt līdz
rīta ausmai.
Tanī laikā daudzi latvieši bija
izteikti republikāniski noskaņoti
un kādā sanāksmē savu īpašumu
laukos pie neliela ezera atvēlēja
mums Jāņu rīkošanai viens no
partijas vadītājiem Nebraskā.
Tur gāja skaisti – līgošana darvas
mucas dedzināšana, lekšana pār
ugunskuru un alus mucas tuk- Aizmugurē četri universitātes mūzikas studenti kopā ar Līgo vakara rīkotājiem
šošana. Tad Voldemārs un Anna
Pool sāka iegādāties skaistus īpašumus pilsētas tuvumā un mūsu
Jāņu svinēšana uz daudziem gadiem pārcēlās uz turieni. Nesen
viņi nolēma atgriezties pilsētā,
un mūsu līgošana sāka atskanēt
Latviešu namā.
Šogad cerējām uz kādiem 40
viesiem, bet to skaits gandrīz
dubultojās. Prieks, ka mūsu DV
apvienības vanadzes un viesi bija
līdz ņēmuši daudz garšīgu uzkodu. Tās papildināja sasietās
siera ripas, pīrādziņu grozus un
dažādo alus šķirņu izvēli. Jau
divus gadus arī mūsu svinību
publika ir stipri mainījusies.
Gandrīz puse bija latviešu valodas nepratēji ģimenēs vai arī
amerikāņu līdzņemtie draugi.
Daudz darba vakara programmas izveidošanā bija ielicis Kārlis
Indriksons. Tā sākās ar filmu, kā
latvieši visā pasaulē svin Jāņus.
Ļoti interesanta savā lielajā dažādībā. Jautrību sagādāja pikantie
skati no Kuldīgas, kur pusnaktī
līgotāji dodas pāri Ventas tiltam Šeit redzami līgotāji no Latvijas, Vācijas, Karību salām un Amerikas

pilnīgi kaili, tikai ar dažiem papardes zariņiem un alus kausiem
rokās, gandrīz kā Ādama un
Ievas laikmetā.
Tad programmā sekoja DVD
izvilkumi no deju svētkiem Latvijā un Raimonda Paula jubilejas
koncerta. Ar sagatavotām dziesmu
lapiņām mēģinājām dziedāt līdzi,
dažu amerikāņu jauniešu pavadījumā ar klavierēm un ģitarām.
Dziedātās dziesmas viņi ātri sameklēja, man šķiet, ar interneta
palīdzību. Diemžēl zāle bija par
plašu un latvieši sēdēja izklaidus,
lai pilnskanīgi izdotos dziedāšana. Paldies Mārai Balodis, kuŗa
novadīja vairākas Līgo dziesmas,
lai mūsu viesi iepazītu latviešu
tradicijas.
Jau otro gadu mūsu vidū bija
arī mini alus brūža Ploughshare
darbinieks Brandon Garrett ar
kundzi, kuŗi pēc internetā atrastās informācijas bija vijuši savus
Jāņu vainagus. Sarunā man viņš
teica: “Jāņi celebration is very
unique, you really don’t have to
know anybody there to enjoy
them, just as long as you are with
a festive group of Latvians.”
Veiksmīgu svētku izlozi vadīja
Inta Didrichsons ar “maziem
palīgiem”, kuŗi ar lielu prieku
iznēsāja iegūtās mantas un
daudzās vīna pudeles.
Pārējais vakars pagāja, skatoties
skaistās latviešu tautas dejas DVD
raidījumā, tērzējot un iepazīstoties ar daudziem jauniem draugiem no Latvijas, Vācijas, Karību
sālām un protams vietējiem amerikāņu viesiem. Daudzi priecājās
par neformālo, bet informātīvo
programmu, bagātiem ēdienu
galdiem un dzīvespriecīgo vakara publiku.
No rīkotājiem – DV apvienības –
paldies visiem – čaklajām darbiniecēm, programmas veidotājiem
un atsaucīgajiem vakara dalībniekiem.

2017. gada 19. augusts – 25. augusts
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Latviešu
skautisma
simtgade

vad. JĀNIS UN MAIJA ŠĶINĶI
Latviešu skauti visā pasaulē
šogad svin Latviešu skautisma
100 gadu darbības svētkus. PBLA
pagājušā gada beigās 2017. gadu
izziņoja par Latviešu skautisma
simtgades gadu.
Svētku svinības iesākās 2017. gada
7. aprīlī Rīgā un 23. aprīlī Ņujorkā
ar grāmatas „Ziemciešu cilts – Latviešu skautisma 100 gadi” atvēršanu. Svinības turpinājās ar nometni Simtgades ugunskurs, kas no 6. līdz
12. augustam notika Latvijas Valsts
mežu īpašumā Ezerniekos, Lubānas novada Indrānu pagastā.
Nometni rīkoja Latvijas Skautu
un gaidu centrālā organizācija,
un Latvijas Kristīgie skauti. Uz-
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roveri un lielgaidas, 66 vadītāji,
vadītāju vietnieki un izpalīgi, kā
arī 3 mazie bērni ar vecākiem.
Nometne bija sadalīta četrās
apakšnometnēs ar īpatnējiem nosaukumiem: viena apakšnometne centīsimies, otra veidot, trešā
labāku un vadītāju apakšnometne pasauli, tātad kopā: Centīsimes veidot labāku pasauli.
Skautisma dībinātājs Lords Roberts Bēden-Pauels teica: „Centīsimies atstāt šo pasauli mazliet
labāku, nekā jūs to atradāt.”
Nometnes nodarbības arī tika
sadalītas vēsturiskos posmos. Jau
svētdienas vakarā bija nodarbības par skautisma rašanos, no-

Piektdienas tema – „Atdzimšana
un skautisms Latvijā” ar viesu
dienu, tirgus laukumu, kuŗā
varēja veikt visādus pārbaudījumus un veidot bumerangus vai
nogaršot tradicionālos šokolādes
un marshmellow cepumus.
Skautisma simtgades pēdējais
ugunskurs tika veidots no malkas klucīšiem, kuŗus katra apakšnometne bija izpelnījusies nometnes gaitās. Liesmas dega gaiši
un spoži. Braši skanēja nometnei
sacerētā dziesma:
Skauti un gaidas nometnē
Mežmalē, simtgadē
Sanākuši, sabraukuši
Savā mīļā zemītē.

ģītiem Latvijas vēstures posmiem
un nav nodzisis. Kustība uztur
dzīvas stiprai valstij un sabiedrībai būtiskas vērtības – lojālitāti,
atbildību, līdzcietību, cieņu un
uzņēmību. Paldies ikvienam par
brīvprātīgo darbu un nesavtīgo
ieguldījumu, veidojot spēcīgu Lat-

vijas valsti un tās sabiedrību.
Skauti, gaidas, esiet modri!
Pēc karogu pacelšanas prezidents apstaigāja apakšnometnes
un tikās ar skautiem un gaidām.
Pirms braukšanas mājup skauti
vēl veica labo darbu Ezernieku
īpašumā.

Prezidents sarunājas ar skautiem un gaidām

Lāpas pie pulk. Kalpaka kapa Meirānos
Dalībnieki no ASV

Dalībnieki no Austrālijas

Pēdējais ugunskurs

aicināti bija arī Latviešu skautu
un gaidu kustības locekļi no ASV,
Kanadas un Austrālijas. No ASV
ieradās 17, no Kanadas 6 un no
Austrālijas 15. Dažas dienas nometnē pavadīja vēl četri vadītāji
no ASV. No Latvijas skauti un
gaidas nāca no Kocēniem, Kuldīgas, Ķeguma, Lielupes, Ogres,
Ogresgala, Tukuma, Vaboles,
Valmieras, Baldones un astoņas
vienības no Rīgas. Pa visiem
kopā, ieskaitot LSkK un LGK
locekļus, nometnē bija 424 dalībnieki – 144 mazskauti un guntiņas, 154 skauti un gaidas, 57

metnes iekārtošana un lāpu gājiens uz pulkveža O. Kalpaka
kapa pieminekli Meirānos. Ar
400 degošām lāpām no nometnes dalībnieki gāja pāri pļāvām
un pa meža takām. Tad „Skautisms Latvijas brīvvalstī”, kur tika
rosinātas dažādas amatnieku
iemaņas. Trešdienas tema „Padomju okupācija/ emigrācija”,
kur vecākās darbības pakāpes
devās pārgājienos un gulēja zem
klajas debess. Ceturtdienas nosaukums „Latviešu skautisms
trimdā”, kur nodarbības izplānoja vad. Inta Šķinķe ar palīgiem
no ASV, Kanadas un Austrālijas.

Un tā nemanot pienāca sestdiena un nometnes slēgšana, bet
šoreiz dalībnieki sagaidīja pārsteigumu. Ar helikopteru ieradās
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš sveica nometņotājus,
kuri prezidentu sagaidīja karogu
laukumā.
„Šodien liels prieks un gods
sveikt latviešu skautisma simtgades nometnes “Simtgades
ugunskurs” dalībniekus Lubānas
novadā. Latvijas skautu un gaidu
kustības liktenis spilgti atspoguļo
Latvijas vēsturi 20. gadsimtā.
Skautu ugunskurs ir dedzis cauri
daudzām desmitgadēm un sarež- Dalībnieki no Kanadas
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Ieskats Pasaules
latviešu
mākslas savienības
informātīvajā rītā
Sestdien, 29. jūlijā, mākslas
draugi Baltimorā pulcējās uz
Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) informātīvo rītu.
Organizācijas prezidente Vija
Zuntaka-Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar organizācijas mērķiem un Latvijas nodibinājumu
“Pasaules latviešu mākslas centrs”
(PLMC), kuŗš vada diasporas
latviešu mākslas izstāžu zāles un
archīvu Cēsīs. PLMC Baltimorā
pārstāvēja valdes locekļi Guna
Mundheima un Dainis Mjartāns.
PLMS ir ASV bezpeļņas organizācija, kas koordinē mākslas
darbu nosūtīšanu uz Latviju un
sniedz atbalstu PLMC darbam
Latvijā. Dziesmu svētku laikā
PLMS valdes loceklis Pēteris
Dajevskis veica video intervijas
ar klātesošajiem ASV latviešu
māksliniekiem, lai uzklausītu
viņu redzējumu par mākslinieka
būtību, dzīvojot un strādājot
ārpus Latvijas. Klātesošos uzrunāja arī Latvijas Kultūras ministre
Dace Melbārde, kuŗai diasporas
mākslas centra uzturēšanā un
atbalstīšanā ir liela loma, jo
PLMC veic atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un
izstādīšanai Latvijā, kā arī attīsta
Kultūrkapitāla fonda projektus.
Jau otro gadu apmeklētājiem
Cēsīs ir iespējams tuvāk iepazīties ar Skotijas mākslinieka Zig-

MĀRIS
BRANCIS
Veselu mēnesi pirms skolas
gada sākuma Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas mūzejā apmeklējama ventspilnieces
Mārītes Klušas 3D un 2D zīmējumu izstāde „Simbioze +”.
Kad ieej mūzejā zālē, tik baltā
telpā, kur pat grīda ir balta, viegli
ietonēta gaišā, siltā krēmkrāsā,
ko papildina lielisks apgaismojums, no visām pusēm apņem
gaisma, kas liek Mārītes Klušas
pelēcīgajiem zīmējumiem pacelties gaisā un turēties tur gan fiziski, gan garīgi. Un vēl – neraugoties uz kontrastiem, uz temām,
kas ietvertas zīmējumos, uz humora piesitienu (Spēka zari, 2013),
uz zināmu pašpuicisku izaicinājumu dažā labā darbā (Vārds. I,
1999), pārņem harmonijas, iekšējas līdzsvarotības un gaišuma
iespaids.
Kaut kā liktenis apgājis mākslinieci, lai gan profesionāļi viņas
veikumu vērtē ļoti augstu. 1975.
gadā Mārīte Kluša beigusi Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtošanas nodaļu. Nodarbojusies ar interjeru un izstāžu iekārtošanu, kā arī ar lietišķo grafiku,
kādu laiku dzīvojusi Madonā, bet
nu jau kopš 1986. gada Ventspilī,
kur visu savu enerģiju ziedo

IEVA KREICHELTE
LAILA MEDNE

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Tas pirmais gaišumiņš;
Labrītiņ! Dievs palīdz!
Tā pirmā valodiņa.
XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētku sestdienas
frida Sapieša mākslu, tas iespē- rītā, telpā, kuŗa bija mīļām rokām
jams, pateicoties tagadējā Lat- izpušķota ar meijām un smaržoja
vijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa enerģijai un ieinteresētībai.
Dainis Mjartāns uz Baltimoru
bija atvedis paša sagatavotu filmu,
kas atspoguļoja PLMC pēdējo gadu
darbu. Filma veidota Vidzemes
TV, izmantojot modernu kokļu
skanējumu, ļaujot izteikt viedokli
mecenātiem, māksliniekiem, kurātoriem un izstāžu apmeklētājiem.
Savā uzrunā Dainis uzsvēra
Pasaules latviešu mākslas centra
unikālitāti un pozitīvo sadarbību
ar Cēsu novada pašvaldību.
Kā norādīja Vija ZuntakaBērziņa, “latviešu mākslinieki,
dzīvodami ārpus Latvijas, pateicoties mūsu darbam, kļūst daļa
no Latvijas kultūras un mākslas
vēstures. Kļūstiet arī jūs daļa no Dzied Kīnu ģimene
šī nākotnes mērķa īstenošanas!” kā vasaras rīts Latvijas laukos,
Sagaidot Latvijas simtgadi, mums notika Dievtuŗu daudzinājums.
Istabā sanāca labi ļaudis, kas
visiem vēl daudz darba priekšā.
Centrs Cēsīs tiek uzturēts, ap- gribēja vienoties latviskās dvēsaimniekots un veido jaunas iz- seles meklējumā un dziesmu
stādes, taču nepieciešams arī vārdi vienoja domas:
Dziedam visi vienu dziesmu,
financiāls atbalsts, mākslas darbi
Kas vienā istabā;
kollekcijas veidošanai un archīva
Ja dziesmiņa saderēja,
materiāli, kas atspoguļo latviešu
Saderēs dzīvojot.
mākslinieku dzīvi ārpus Latvijas.
Daudzinājums ir kļuvis par
Katrs ziedojums, vai tas būtu
mākslas darbs vai financiāls at- Dziesmu svētku sastāvdaļu, ko
balsts ir nozīmīgs ieguldījums daudzi gaida. Baltimorā dižrunu
Latvijas kultūras mantojuma sa- teica Aija Kīna sava tēva Tupešu
glabāšanā. Kļūstiet arī jūs daļa no Jāņa piemiņai. Mēs dzirdējām
pārdomas par viņas bērnību un
šī nākotnes mērķa īstenošanas!
to, kā viņai sirdī atplaukusi latviskā dvēsele. Aijas bērnības dienas bija tuvu saistītas ar Dievsētu.
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Dziesmu svētku
daudzinājums
Tas ir īpašums Viskonsīnas laukos, kuŗā atzīmē latviešu gadskārtas – veļu laiku, Mārtiņus,
Ziemas saulgriežus, Lielo dienu.
Aija ar vīru Ēriku ir turpinājuši
44 gadu tradīciju, svinot Vasaras
saulgriežus, Jāņus, Tupeša Jāņa
un Māras lauku īpašumā Vis-

“Baltimoras Dziesmu svētku
daudzinājums ir mans pirmais
daudzinājums. Ļoti gribēju to
apmeklēt, jo vēlējos satikt tuvus
un mīļus cilvēkus, kā arī biju
mazliet ziņkārīga par to, ko
varēšu sagaidīt. Līdzi ņēmu arī
savus bērnus. Man ir svarīgi, lai

“Sudrabavots” skan labi // FOTO: Lukas Milevskis

konsīnā, netālu no Dievsētas.
Dziedājām ne tikai kopdziesmas, bet arī baudījām vietējo
dziedātāju – „Sudrabavota” skaidrās balsis, kuŗas papildināja kopējo stundu. Pateicība pienākas
arī koklētājiem Zintai Ponei un
Mārim Muktupāvelam, kā arī
Ilgai Reizniecei. Daudzi klātesošie skandēja dainas un dzeju.
Tomēr ne visiem šis daudzinājums bija pazīstams notikums.
Daži bija atnākuši piedalīties
savā pirmajā daudzinājumā.
Seko manas draudzenes Ievas
pārdomas par to rītu. Ceru, ka
tās iesēs vēl kādam interesi piedalīties nākamajā Dziesmu svētku daudzinājumā!

viņi piedzīvo, klausās un dzied
līdzi.
Latviešu tautasdziesmas ir ļoti
tuvas manai dvēselei. Tās ir
vienkāršas, bet tajā pašā laikā es
vienmēr tajās varu atrast kādu
jaunu domu vai padomu. Tautasdziesmās ir paustas mūsu tautas garīgās vērtības. Manā dzīvē
tās man ir kā vadlīnijas.
Mani atkal un atkal mīļi
pārsteidz latvieša vienkāršība,
miers un mīļums. Apgarotība un
iekšējs, dvēselisks skaistums. To
arī atradu Baltimoras Dziesmu
svētku daudzinājumā. Apstāties,
padomāt, kopā dziedāt tautasdziesmas, tas bija kā pārnākt
mājās.”

Mārīte Kluša – tušas zīmējumu karaliene
bērniem un jauniešiem, ievadot
viņus mākslas laukā. Viņas
audzēkņi mācās Latvijas mākslas
augstskolā un ārzemēs.
Tušas zīmējumu par savu galveno mediju vai techniku bez
Mārītes Klušas latviešu mākslā
izvēlējusies vēl Vita Mālniece,

Izstādes kopskats
taču vienīgi Mārīte Kluša formu
veidošanā izmanto tikai un neko
citu kā īsākas un gaŗākas līnijas
jeb štrichus, kā mākslinieki šādas
līnijas sauc, sabiezinot to kārtojumu vai paretinot un šādā veidā
iegūstot apjomu, telpu, gaismēnu
vissmalkākās pārejas. Štrichs ir
gan stāstītājs, gan veidotājs.

Sen, tas bija sen, kad māksliniece zīmēja nelielus darbiņus, ar
laiku tie kļuva lielāki, līdz tagad
papīra izmērs nereti pārsniedz
pat metru. Šajos 2D, t. i., plaknes
(divu dimensiju) zīmējumos, sižetu Mārīte Kluša noved līdz
minimumam, kad stāstījums nav

tājam nodoties filozofiskiem vispārinājumiem.
Pēdējos gados Mārīte Kluša
atkāpjas no reālitātes attēlojuma,
lai cik tas līdz šim bijis minimāls.
Viņa, salīmējot daudzas papīra
kārtas, iegūtajai pamatnei piedod formu, kas tuvojas tēlnie-

tik būtisks, cik, piemēram, gaismas rašanās tumsā.
Šajos zīmējumos dominē reālas
formas, taču atbrīvotas no sadzīviskuma, no precīzas īstenības
attēlošanas, t.i., skatītājs gan
skaidri nolasa atainoto, taču
māksliniece aizvada attēloto līdz
simbolam un liek darba vēro-

Sprauga. 2017
ciskai virsmai – viļņainai, sakrunkotai, izvairoties no kvadrāta vai taisnstūra ar precīzām
ārējām malām. Malas viņa pat
ieplēš, ieloka, vārdu sakot, padara
nerēgulāras, akcentējot „nepareizību”, tādā veidā uzsveŗot brīvību kā radoša cilvēka neatņemamu substanci. Bieži arī pats

laukums ir iegriezts, tēlaini sakot,
ievainots. Kad iegūtais veidojums ir izžuvis, māksliniece atkal
ķeŗas pie spalvām un tušas un
velk līnijas. Līmējot, veidojot un
štrichojot, zīmējums iegūst trīs
dimensijas jeb, modernā valodā,
3D. Rodas tas, ko Mārīte Kluša
sauc par simbiozi – „atšķirīgu
organismu savstarpēji izdevīgu,
ilgstošu kopdzīvi” – tēlniecības un
grafikas, zīmējuma līdzāspastāvēšanu, savā ziņā laulību. „Parafraze”, „Brīvais kritiens” (abi 2012),
„Komunikācija” (2013), „…atkal
un atkal” (2014), „Simbioze” (2016)
un „Cauruma leģitimizācija” (2017)
ir ārēji abstrakti darbi, kas, no
vienas puses, ļauj skatītājam nedomāt par redzēto, bet priecāties
par darbā panākto meistarību,
no otras – ierosina katram prātot
savā virzienā.
Patiesībā Mārīte Kluša kā īstena līniju karaliene var attēlot,
ko vien vēlas, viņa demonstrē tik
augstu profesionālismu, augstāko pilotāžu, kad nerodas vēlēšanās redzēto tulkot. Šajā gadījumā izteikta amata noslēpumu
pārvaldīšana, sendienu estētisms
savienojas ar mūsdienu domāšanu, pasaules uztveri, ko dažkārt
sauc par laikmetīgu.

2017. gada 19. augusts – 25. augusts
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Jelgavā taps
Latvijas simtgadei veltīts
lielformāta grafiti zīmējums
Tuvojoties Latvijas simtgades
svinībām, Jelgavas pilsēta iedzīvotājiem dāvinās lielformāta sienas gleznojumu, kas taps augustā
grafiti mākslas festivāla “Spēka
zīmes Latvijai” laikā, informējuši
Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji. Festivāla mērķis būs radīt
telpu un vietu grafiti mākslas izpausmēm, kas harmoniski iekļautos pilsētvidē, izceļot Latviju
un latvisko.

Pirmā grafiti mākslas festivāla
“Spēka zīmes Latvijai” sienas gleznojumu veidos viens no Latvijas
labākajiem grafiti stencil māksliniekiem – Dainis Rudens. Projekta īstenošanai ir izvēlēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes ēka pie Mītavas tilta – Jāņa
Čakstes bulvārī 7, kur mitinās
Jelgavas Studentu teātris. Darbu
pie apjomīgā zīmējuma, kas būs
aptuveni 240 kvadrātmetru liels,
mākslinieks uzsāks augusta vidū,
un šim procesam klātienē sekot
līdzi varēs ikviens interesents. Savukārt atklāšana notiks 1. septembrī.
***
Skautu un gaidu nometne
“Simtgades ugunskurs”
Lubānas novada Ezerniekos nedēļas gaŗumā notika skautu un
gaidu nometne “Simtgades ugunskurs”, kuŗā tika svinēta latviešu
skautu simtgade. Nometnē bērniem un jauniešiem bija iespēja
izdzīvot skautisma attīstības posmus līdz mūsdienām, piedaloties
dažādās nodarbībās, spēlēs un
āra dzīves aktīvitātēs.

Šī bija lielākā bērnu un jauniešu
nometne Latvijā, kopā pulcējot
vairāk nekā 440 skautus un gaidas. Nometnē piedalījās skauti
un gaidas no Rīgas, Ogres, Valmieras, Kocēnu, Vaboles, Tukuma, Baldones, Dobeles, Jūrmalas,
Jelgavas, citām Latvijas pilsētām,
kā arī no ASV, Kanadas, Austrālijas un Baltkrievijas.
***
Latvijai bronzas medaļa
Pasaules
informātikas olimpiadā
Rīgas Valsts 1. ģimnazijas absolvents Ingus Jānis Pretkalniņš
izcīnīja vienu no bronzas medaļām Irānas galvaspilsētā Teherānā notikušajā 29. Pasaules informātikas olimpiadā.

***
ASV kongresmenis Latvijā
Latvijā vizītē bija ieradies ASV
Kongresa Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas priekšsēdis Eds
Roiss (Ed Royce). Augstais viesis
tikās ar Latvijas amatpersonām.
Tiekoties ar Roisu, Ārlietu miLatvijas skolēnu komanda Pa- nistrijas valsts sekretārs Andrejs
saules informātikas olimpiadā. Pildegovičs augstu novērtēja ASV
Ingus Jānis Pretkalniņš – otrais Administrācijas un Kongresa pono labās.
lītisko atbalstu Latvijai un Baltijas reģionam kopumā.
Olimpiadā piedalījās 308 programmētāji no 83 valstīm. Ingum
šī bija jau otrā bronzas godalga
lielākajā pasaules jauno programmētāju forumā. Skolēnam
šis gads bijis panākumiem bagāts –
pavasarī izcīnīta zelta medaļa Baltijas informātikas olimpiadā, bet
jūlija vidū Brazīlijā notikušajā
Starptautiskajā matemātikas olimpiadā iegūta bronzas medaļa. Vēl Tikšanās laikā
Latvijas komandu pārstāvēja
Aleksandrs Zajakins (Rīgas 89.
Latvija ir pateicīga ASV par
vidusskola), Raitis Rūsiņš Kriķis NATO pieņemtajiem vēsturiska(Rīgas Valsts 1. ģimnazija) un jiem lēmumiem attiecībā uz AliRoberts Leonārs Svarinskis (Jūr- anses paplašināto klātbūtni Balmalas Valsts ģimnazija), kuŗiem tijas valstīs un ieinteresēta ASV
šogad netika medaļas. Latvijas militārās klātbūtnes nostiprinākomandu vadīja Latvijas Univer- šanā Baltijas reģionā uz sauszesitātes Matēmatikas un informā- mes, gaisā un jūrā. Pildegovičs
tikas institūta pētnieks Mārtiņš norādīja, ka Latvija ir apņēmības
Opmanis un Techniskās jaunra- pilna sniegt savu ieguldījumu
des nama “Annas 2” skolotājs drošības stiprināšanā, nodrošiRaivis Ieviņš.
not aizsardzības budžeta pieau***
gumu līdz 2% no iekšzemes kopVai 10. jūlijs oficiāli būs
produkta 2018. gadā, kā arī turLatvijas kaŗavīru diena?
pinot piedalīties starptautiskās
Aizsardzības ministrija rosina operācijās. ASV kongresmenis
likumā noteikt 10. jūliju par Lat- E. Roiss pauda stingru atbalstu
vijas kaŗavīru dienu. 1919. gada Latvijas drošībai. Viņš uzsvēra, ka
10. jūlijā, apvienojot Dienvid- ASV Kongress ļoti labi izprot
latvijas atsevišķo brigādi un Zie- drošības izaicinājumus, ar kumeļlatvijas brigādi, tika izveido- ŗiem Latvijai un pārējām reģiota vienota Latvijas armija, par na valstīm patlaban jāsaskaras.
kuŗas virspavēlnieku iecēla ģene- Kongress savu atbalstu ir aplierāli Dāvidu Sīmansonu. Jau kopš cinājis, gan apstiprinot rezolūciju
2010. gada šī diena aizsardzības par NATO 5. panta svarīgumu,
nozarē tikusi noteikta par Latvijas gan arī pieņemot likumu par
armijas dzimšanas dienu.
bargāku sankciju ieviešanu pret
Krieviju, Irānu un Ziemeļkoreju.
Roiss ir gatavs sekmēt ASV un
Latvijas sadarbību hibrīdo draudu un informātīvās vides apdraudējuma novēršanā.
***
Latvijā ierodas Kanadas
bruņoto spēku technika
un kaŗavīri

“Pēdējo gadu laikā pasākumi
ap Latvijas armijas dzimšanas
dienu ir izauguši un dažādojušies.
Tos svin gan vienībās, atzīmē ar
koncertiem, arī sabiedrība daudz
vairāk iesaistās. Piemēram, šogad
esam saņēmuši ļoti daudz apsveikumu gan virtuāli, gan kaŗavīri vienībās ir saņēmuši apsveikumus,” stāsta Aizsardzības ministrijas pārstāve Daina Ozoliņa.
Tādēļ ministrija vēlas šo dienu
padarīt par oficiālu Latvijas kaŗavīru dienu, “kuŗā mēs nevis pieminam kādu no mūsu lielajām
uzvarām un pieminam kritušos
karavīrus, bet tieši svinam kopā
ar kaŗavīriem, kas šobrīd ir dienestā vai kas kādreiz ir bijuši
dienestā, apsveicam viņus. Tā
būtu svinību diena visiem kaŗavīriem, zemessargiem, rezerves
kaŗavīriem,” saka Ozoliņa. Likumā šobrīd jau noteiktas 27 atceres un atzīmējamās dienas un 15
svētku dienas.

Artilērijas baterija ir bruņoto
spēku kaujas atbalsta apakšvienība. To veido aptuveni 100 kaŗavīri, kuŗu rīcībā ir lielkalibra
ieroči un munīcija. Artilērijas baterijas uzdevums ir koordinēt un
nodrošināt netiešās uguns atbalsta spējas. Nosūtot uz Latviju papildu militāro aprīkojumu un
kaŗavīrus, Kanadas bruņoto spēku mērķis ir atbalstīt daudznacionālo kaujas grupu gan rudenī
gaidāmo mācību laikā, tai skaitā
starptautiskajās militārajās mācībās Sudraba bulta, gan arī turpmākajā apmācībā.
***
ASV bazē nosaukta iela
Latvijas kaŗavīra vārdā
ASV, Mičiganas pavalstī, Alpenas Kaujas gatavības apmācības
centra bazē, atklāta Afgānistānā
kritušā Latvijas kaŗavīra, seržanta
Voldemāra Anševica vārdā nosaukta iela. Ielas atklāšanā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku
komandieris Leonīds Kalniņš un
Alpenas Kaujas gatavības apmācības centra komandieris Džeimss
Endrjū Robertss.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš (no
labās) pie ielas nosaukuma pēc
atklāšanas // Foto: Sargs.lv
Sauszemes spēku 1. kājnieku
bataljona kaŗavīrs, seržants Voldemārs Anševics zaudēja dzīvību
2009. gada 1. maijā nemiernieku
uzbrukumā Afgānistānas Nacionālās armijas novērošanas postenim Kunāras provincē. Latvijas
kontingenta kaŗavīri Afgānistānā
dienēja kopā ar ASV Mičiganas
Nacionālās gvardes kaŗavīriem
Latvijas un ASV Operacionālās
sadarbības padomnieku grupā.

***
Jaunais Latvijas vēstnieks
Krievijā būs Māris Riekstiņš
Ārlietu ministrijas (ĀM) ģenerālinspektors Māris Riekstiņš
17. augustā no Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa saņēma akreditācijas vēstules, tādējādi kļūstot
par jauno Latvijas vēstnieku Krievijā. Riekstiņš amatā nomainīs
pašreizējo Latvijas vēstnieci Krievijā Astru Kurmi. Viņa vēstnieces
amatu Krievijā ieņēma kopš
12. augustā Rīgas ostā ieradās Ka- 2013. gada nogales.
nadas bruņoto spēku technika
un ekipējums, lai sniegtu papildu atbalstu militārajās mācībās,
kuŗās piedalās Kanadas vadītā
NATO daudznacionālā bataljona
kaujas grupa un citi sabiedrotie.
Kanadas bruņotie spēki netiešās
uguns atbalsta spēju pilnveidošanai uz Latviju nosūtījuši artilērijas bateriju, kuŗas sastāvā ir aptuveni 100 Kanadas karaliskās
artilērijas (Royal Canadian Horse
Artillery) vienības 1. pulka kaŗa- Māris Riekstiņš
vīri, četras haubices, kaujas atbalsta technika un ekipējums,
Riekstiņš iepriekš bijis arī Latkas tiks izmantots mācību vaja- vijas vēstnieks NATO, vadījis dedzībām.
legāciju iestāšanās sarunām ar

Ziemeļatlantijas līguma organizāciju un bijis Latvijas ārlietu
ministrs. No 2006. gada marta
līdz 2007. gada janvārim viņš bijis
arī Latvijas vēstnieks Meksikā.
Arī Kurmei Valsts prezidents
pasniedza akreditācijas vēstules.
Viņa kļuvusi par Latvijas vēstnieci Apvienotajos Arabu Emirātos (AAE). Latvijas nerezidējošais
vēstnieks AAE ar rezidenci Pekinā, Ķīnā, kopš 2016. gada ir
Māris Selga.
***
Latvijas ‒ Krievijas
Starpvaldību komisijas sēde
15. augustā Rīgā notika Latvijas–Krievijas starpvaldību komisijas (SVK) sēde. To vadīja komisijas līdzpriekšsēži – Latvijas
Republikas satiksmes ministrs
Uldis Augulis un Krievijas Federācijas transporta ministrs Maksims Sokolovs. Latvijas–Krievijas
starpvaldību komisija ekonomiskai, zinātniski techniskai, humanitārai un kultūras sadarbībai ir
divpusējs sarunu formāts svarīgu praktiskās sadarbības jautājumu risināšanai. SVK strādā
četras darba grupas: ekonomiskās, humanitārās, reģionālās sadarbības un transporta jomās.
Iepriekšējā SVK sēde notika
2013. gada 21. novembrī Maskavā.
Ministru prezidents Māris Kučinskis tikās ar Latvijas ‒ Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdi Krievijas Federācijas
transporta ministru Maksimu
Sokolovu. Tikšanās laikā Ministru prezidents norādīja, ka Latvija
dod priekšroku konstruktīvai un
praktiskai abu valstu sadarbībai
dažādās jomās ‒ robežaizsardzībā,
migrācijas un muitas darba jomā,
transporta jomā, kā arī kultūrā
un mākslā. Tika atzīts, ka Latvijas
un Krievijas attiecības ietekmē
starptautiskā situācija. Pozitīvi
tika novērtēta arī Latvijas ‒ Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. ‒ 2020. gadam,
kuŗas ietvaros tiek veicināta abu
valstu reģionu ekonomiskā sadarbība un territoriālā attīstība
uzņēmējdarbības, vides aizsardzības un pārrobežu mobīlitātes
jomās. Atzinīgi tika novērtēts
Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas darbs.
Robežas demarkācijas procesu oficiāli plānots pabeigt šā gada oktobra beigās.
Tāpat pozitīvi tika novērtēts
fakts, ka pēc gandrīz četru gadu
pārtraukuma tiek organizēta kārtējā Latvijas ‒ Krievijas Starpvaldību komisijas sēde. Latvija uzskata šo komisiju par labu divpusējas praktiskās sadarbības
formātu, kuŗa ietvaros ir iespējams konstruktīvi pārrunāt konkrētus abu valstu sadarbības jautājumus. M. Kučinskis novēlēja
sekmīgu Starpvalstu komisijas
darba norisi. Tika arī uzsvērts, ka
abām valstīm ir liels sadarbības
potenciāls transporta un loģistikas jomā.
***
Ciemos Luksemburgas latvieši
Nīcas novadā augusta otrajā
nedēļā ciemojās Luksemburgas
latviešu folkloras kopas Dzērves
dalībnieki kuplā pulkā, jo ir atraduši draugus no Otaņķu etnografiskā ansambļa.
(Turpināts 10. lpp.)
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Folkloras kopa Dzērves
Jūrmalciemnieku Skriederu ģimene iepazīstināja ar dzintaru un
tā apstrādes noslēpumiem. Viņi
apskatīja Nīcas Senlietu krātuves
eksponātus, ciemojās pie audējas
Agras Vaitkus un Prenclava dzirnavās. Kā arī mūzicēja kopā ar
Otaņķu etnografisko ansambli,
baudīja latviešu tradicionālos
ēdienus un ar liellaivām izvizinājās pa Bārtas upi.

“Nepalikt vieniem klusumā” ir
viens no sešiem finālistiem, kas
kandidēs uz 2017. gada konkursa
galveno balvu. Konkursa uzvarētāji kļūs zināmi apbalvošanas
ceremonijā, kas notiks 10. oktobrī
Beļģijas galvaspilsētā Briselē.
***
Pabeidz rehabilitācijas centra
“Mēs esam līdzās” renovāciju
15. augustā ar svinīgu ceremoniju pabeidza bērnu rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās”
renovāciju, kuŗu sadarbībā ar
Latvijas militārajiem inženieriem
šovasar veica ASV militārie inženieŗi. Civīlmilitārās sadarbības
projekta ietvaros ASV un Latvijas
militārie inženieŗi nomainīja rehabilitācijas centra logus, cauruļvadus, kā arī apkures un elektrības sistēmas, būtiski uzlabojot
centrā mītošo bērnu sadzīves apstākļus. Tāpat inženieŗi labiekārtoja centra apkārtni un veica
iekštelpu kosmētisko remontu.

***
Atklāts piemiņas akmens
Holokausta upuriem Sabilē
6. augustā Talsu novadā, mežā
netālu no Sabiles, atklāts piemiņas
***
akmens Holokausta upuriem –
Izveidota jauna polītiska
240 Sabiles ebrējiem, kuri 1941.
partija Mūsu zeme – Latvija
gada 6. augustā šajā vietā tika
Izveidota jauna polītiska partija
noslepkavoti.
Mūsu zeme – Latvija, portālu Apollo
informējuši jaunās partijas pārstāvji. “Mēs nevaram un negribam pasīvi stāvēt malā, noskatoties, kā tiek iznīcināta mūsu zeme ‒ Latvija. Katra valsts iedzīvotāja labklājība tiek pakļauta varnešu izdomātām valsts pseidointeresēm, aizmirstot, ka valsts paPiemiņas akmens // Foto: LR Ār- mats ir iedzīvotāji, savā paziņolietu ministrija
jumā plašsaziņas līdzekļiem norāda partijas pārstāvji. Tāpat ikSarīkojumā piedalījās Talsu no- viens, kuŗam nav vienaldzīgs
vada pašvaldības, Latvijas ebrēju mūsu Latvijas liktenis, tiek aicikopienu un draudžu padomes, nāts iesaistīties, lai kopā izveidoĀrlietu ministrijas, Izraēlas un tu jaunu, tautas plaši atbalstītu
Vācijas vēstniecību pārstāvji, kā polītisku spēku, kuŗā galvenā paarī bojāgājušo radinieki. Ārlietu matvērtība ir visu valsts iedzīministrijas plānošanas grupas votāju labklājības līmeņa paaugpadomnieks Einārs Miķelsons stināšana un drošība par savu un
savā uzrunā norādīja, ka šādas savas valsts rītdienu. Jaunais popiemiņas vietas ir svarīgas, lai lītiskais spēks Mūsu zeme – LatLatvijas sabiedrība varētu izzināt vija tiek dibināts brīdī, kad esošo
Latvijas vēstures traģiskās lapas- varnešu pieņemtie lēmumi, to
puses un godināt upuru piemiņu. skaitā – izziņotā “nodokļu reforPiemiņas akmens autors ir tēl- ma”, kārtējo reizi cilvēkiem panieks Ojārs Feldbergs, un tas ir dara dzīvi grūtāku un dārgāku.
sākums plašākam piemiņas an- Brīdī, kad “oligarchu sarunu” ēnā
samblim, ko paredzēts ierīkot Saeimas un Ministru kabineta
nākotnē.
lēmumi iztukšo laukus, iznīcina
***
mazos un vidējos uzņēmējus,
Latvijas projekts iekļuvis
bezkaislīgi, ar likumdošanas palīprestiža starptautiska
dzību likvidē privāto iniciatīvas
konkursa finālā
garu pašu valsts iedzīvotājos. BrīLatvijas Nedzirdīgo savienības dī, kad iedzīvotāji, vairs neuztiīstenots projekts nedzirdīgo mā- coties valsts varai, masveidā pamiņu atbalstam “Nepalikt vie- rāda savu attieksmi, aizbraucot
niem klusumā” iekļuvis prestiža no mūsu valsts, norāda jaundibistarptautiska konkursa Regio nātās partijas pārstāvji.
Stars Awards finālā. Šajā projektu
Partijas Mūsu zeme ‒ Latvija
konkursā Eiropas Komisija ap- dibināšanas sapulce paredzēta
balvo veiksmīgākos, innovatīvā- septembŗa pirmajā pusē.
kos un iedvesmojošākos projektus.
Projektā “Nepalikt vieniem klu***
sumā” radīts atbalsts nedzirdī- Atjaunos Salaspils memoriālu
gām jaunajām māmiņām dzemdībās un pēcdzemdību periodā.
Projektā piecas dzirdīgas speciālistes ar zīmju valodas zināšanām
mācījās palīdzēt sievietei dzemdību laikā, savukārt piecas nedzirdīgas speciālistes mācījās sniegt
atbalstu pirms un pēc dzemdībām. Speciālistu komanda jaunajām māmiņām palīdz ne vien ar
informāciju, bet arī sniedz emoPiecdesmit gadus pēc Salaspils
cionālu atbalstu, drošības sajūtu memoriāla atklāšanas tas pieun iespēju uzticēties. Projekts dzīvos pārmaiņas. Līdz ar nelie-

liem rekonstrukcijas darbiem
plānots ierīkot ekspozīciju un informātīvās plāksnes, kas cilvēkiem paskaidros nometnē notikušo. Lai to paveiktu, pirmoreiz
akadēmiski arī pētīta koncentrācijas nometnes vēsture.
Pārmaiņas galvenokārt nebūs
vizuālas. Mērķis ir vēsturiskajā
vietā beidzot, piecdesmit gadu
pēc memoriāla atklāšanas, izvietot informāciju par to, kas tur
piedzīvots Otrā pasaules kaŗa
laikā. Ne pie memoriāla telpām,
ne pie skulptūrām šobrīd nav
izvietota informācija ne par vēsturiskajiem notikumiem un upuriem, kuriem izveidota piemiņas
vieta, ne par ēkas un skulptūru
autoru ideju vai izmantotajiem
tēliem. Līdz gada beigām vēsturiskajā vietā izvietos informāciju
par nometni.
***
Latgalē izrādīs latviešu
izcelsmes somu kinorežisora
Teuvo Tulio filmas

Kinorežisors Teuvo Tulio
(1912-2000), īstajā vārdā Teodors
Antonijs Tugajs, bērnību pavadījis Latgalē, bet slavu ieguvis tālu
pasaulē. Tulio radījis melodrāmas ‒ kino klasikas pērles. Viņš
dēvēts gan par somu režisoru
Nr.1, gan par “somu Valentino”.
Sagaidot latviešu izcelsmes
somu kinorežisora Teuvo Tulio
105. jubileju, Rēzeknes Centrālā
bibliotēka no 17. līdz 23. augustam piedāvā noskatīties divpadsmit T. Tulio filmas no bibliotēkas krājuma. Bibliotēkas lasītavā
varēs iepazīties ar tematisku izstādi “Latviešu izcelsmes somu
režisors”, kuŗā apskatāmi darbi
par T. Tulio dzīvi un daiļradi.
23. augustā plkst. 15 bibliotēkas
lasītavā notiks režisora T. Tulio
105. jubilejai veltīts piemiņas vakars. Pasākumā varēs iepazīties
ar T. Tulio daiļradi, apskatīties
piemiņas lietu izstādi un noskatīties režisores Kristīnes Želves
dokumentālo filmu “Fedja”.
***
Veltījums Birutai Baumanei –
piemiņas izstādes atklāšana
LNMM
No 12. augusta līdz 10. septembrim Latvijas Nacionālā mākslas
mūzeja (LNMM) galvenajā ēkā,
ceturtā stāva izstāžu zālēs, aplūkojama Birutas Baumanes gleznu
izstāde, kas turpinās mūzeja izstāžu ciklu “Paaudze”.
Otrajā izstādē, ko LNMM piedāvā ciklā “Paaudze”, aplūkojamas 26 Birutas Baumanes (1922–
2017) gleznas – mākslinieces no-
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LIETUVA. 12. augustā Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis apmeklēja Zarasu pilsētu. Vēstnieks bija goda viesis pilsētas
511. gadadienas svinīgajos pasākumos. Vēstnieks uzrunāja pilsētas
Padomes svinīgo sanāksmi. Vēstnieks sacīja, ka Latvijas un likteņi
savijās laikā un telpā. Jau nākamgad tiks svinētas Latvijas valsts un
Lietuvas valsts atjaunošanas 100. gadadiena. E. Semanis pauda gandarījumu un pateicību Zarasu pilsētai par veiksmīgo pārrobežas sadarbību ar Latviju. Kā īpaši redzamus projektus vēstnieks atzīmēja
sadarbību ar Daugavpili projektā “Eiropas pilsoņi” un informācijas
technoloģiju jomā; sadarbību starp Zarasiem un Krāslavu un pārrobežu ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Drīzumā tiek plānots parakstīt
Zarasu sadarbības līgumu ar Jēkabpili.
INDIJA. No 6. līdz 8. augustam Indiju apmeklēja Latvijas uzņēmēju delegācija, piedāvājot Indijas partneriem izmantot distribūcijas centra pakalpojumus Rīgas ostas territorijā. Vizītes pirmā diena tika aizvadīta Maharaštras pavalsts lauksaimniecības mārketinga
padomes rīkotajā seminārā Pūnē vairāk nekā 200 Indijas lauksaimniekiem, kuri plāno izmantot Rīgas ostu kā savu eksporta preču izplatīšanas centru Ziemeļeiropas, Krievijas un NVS valstu tirgos. Pasākumu svinīgi atklāja vēstnieks Aivars Groza kopā ar Maharaštras
štata sadarbības, mārketinga un tekstila ministru Subhašu Dešmuku
(Subhash Deshmukh). Līdzās diskusijai par Latvijas tranzīta sektora
priekšrocībām dalībniekiem bija iespēja gūt pārskatu arī par mūsu
valsts biznesa vidi kopumā.

Birutas Baumanes glezna

Aina no filmas

vēlējumi mūzejam. Kā nozīmīgākos dāvinājuma darbus jāmin
“Pašportrets naktī” (1965), “Lauku mūzikants” (1968), triptichs
“Bērnība” (1983), “Karuselis”
(1981) un “Dzīres beigušās”
(1978), kā arī divas kompozīcijas
no cikla “Kāzas Latgalē” – “Saimnieces” (1967) un “Sievas” (1967).
Jauniegūtie eksponāti ir izcils
papildinājums mūzeja krājumā
jau esošo autores darbu kopumam. Latvijas Nacionālā mākslas
mūzeja krājumā glabājas 84 Birutas Baumanes gleznas.
20. gadsimta 50.– 60. gadu jaunajiem veltītu izstāžu ciklu “Paaudze” aizsākusi Felicitas Pauļukas darbu izstāde. Otrā izstāde
ir veltījums Birutas Baumanes
piemiņai.
***
Festivālā Via Baltica
atklāj laikmetīgās mākslas
izstādi Ceļš
Augustā, kad tiek pieminēta
Baltijas valstu brīvībai tik nozīmīgā vēsturiskā akcija Baltijas
ceļš, jau septīto reizi notiek festivāls Via Baltica, kas katru gadu
pulcē vairākus tūkstošus plašu
auditoriju koncertos, izstādēs, kinoseansos un citos kultūras sarīkojumos. 10. augustā Liepājas
mūzejā un mākslas galerijā
Roma tika atklāta Latvijas un
Lietuvas laikmetīgās mākslas izstāde Ceļš. Izstāde ir idejas turpinājums 2014. gadā notikušajam
izstāžu ciklam Kelias/Ceļš/Kett,
kuŗa idejas autore bija lietuviešu
kurātore Dovile Tomkute-Veleckiene.
***
Dixie Land balva Odesas
starptautiskajā kinofestivālā
Latvijas, Ukrainas un Vācijas
kopražojums, režisora Romāna
Bondarčuka un scenāristes Darjas Averčenko dokumentālā filma Dixie Land ieguvusi balvu
“Zelta Hercogs” kā labākā Uk-

rainas filma Odesas Starptautiskajā kinofestivālā, pārspējot arī
sešas šai katēgorijā nominētās
spēlfilmas. Filmas galvenie producenti ir latvieši Ilona Bičevska
(Avantis Promo) un līdzproducents konsultants Uldis Cekulis
(VFS films).
***
Berlīnē redzami latviešu
dizaineru darbi

Pirms kāda laika Berlīnē atvērts nu jau otrais Paviljona Popup projekts – Po Berlin (PAVILJONS Berlin), kas ir pirmais konceptveikals ārpus Latvijas robežām. Tajā liela vieta ierādīta latviešu dizaineru darbiem. Veikals
Po Berlin atrodas Auguststrsasse
22, tūristu un vietējo iecienītajā
Mittes rajonā un būs atvērts līdz
17. augustam.
Po Berlin var atrast tādus zīmolus kā Keta Gūtmane, Mareunrols,
OneWolf, kā arī starptautiskiem
panākumiem bagātos latviešu izcelsmes luksusa zīmolus Victoria/
Tomas un Fyodor Golan, no kuŗiem pirmie bazēti Parīzē, otrie –
Londonā. Berlīnes Paviljonā būs
pieejami arī žurnālistes Agneses
Kleinas veidotais grāmatžurnāls
Benji Knewman un mākslinieka
Ata Jākobsona darbi.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Nekronētais valsts galva Putins
starp pagātni un nākotni
FRANKS
GORDONS
Valsts galva – tā Vladimiru
Putinu arvien biežāk titulē arī
oficiālajos dokumentos: tas kaut
kas pa vidu starp caru (kā viņu
šaurā lokā dēvē galminieki) un
prezidentu. Patlaban šis bijušais
čekas apakšpulkvedis mēģina
tikt galā ar savas zemes itin raibo
pagātni un saspringti prāto par
nākotni – 2018. gada marta vēlēšanu gaidās.
Naktī no 5. uz 6. augustu Maskavā, kur akadēmiķa Sacharova
prospekts saskaras ar Sadovojes
bulvāru loku, sāka uzsliet “Sēru
sienu” ‒ divpusēju bronzas un
akmens veidojumu. To licis uzstādīt Putins ‒ kā memoriālu pagājušā gadsimta 30. ‒ 50. gadu

SALLIJA
BENFELDE
Raugoties Latvijas šodienā, prātā nāk Ilmāra Dzeņa dziedātais
“kā pa miglu mana dzīve iet” un
kāds smieklīgs notikums no dēla
bērnības. Proti, dēlam bija divi
gadiņi, un viņš bija pamanījies
tā smalki sajaukt cukuru ar sāli
un rūpīgi iebērt atpakaļ cukurtraukā. Uzvārīju tēju, pieliku cukuru, bet tēja garšoja tik dīvaini,
ka nospriedu – laikam noliktavā
stāvējusi mūžību, ar kaut ko bijusi nejauši aplieta un nu vairs
nav lietojama. Nopirku citu tējas
paciņu, taču tēja šā vai tā nebija
dzerama. Tad pamanīju dažas
sīkas sāls drupatas aiz cukurtrauka, sāku soli pa solim uzmanīt, ko puika dara, un pieķēru
viņu brīdī, kad viņš ar savu tuklo
roķeli aizrautīgi maisīja cukuru
ar sāli.
Brīžiem izskatās, ka šodien
amatpersonas, polītiķi un arī
plašsaziņas līdzekļi dara to pašu – jauc kopā visu, kas vien sajaucams, un pēc tam brīnās, kāpēc daudzi iedzīvotāji nav sajūsmā par iecerētajām reformām
un pārmaiņām un kāpēc izskan
balsis par to, ka valsts sākusi
soļot bīstamā virzienā.
Par neskaidro veselības aprūpes reformu un nodokļu reformas neskaidrībām jau esam rakstījuši. Skaidrs ir tas, ka par to,
vai valsts apmaksāta veselības
aprūpe visiem būs pieejama, cik
tā būs kvalitātīva un vai patiesībā nesoļojam maksas medicīnas virzienā, to rūpīgi slēpjot,
skaidrības pagaidām nekādas.
Tāpat arī nodokļu reforma, kaut
arī daudziem sola lielākus ienākumus, var radīt tādu neaizpildāmu budžeta bedri, ka iepriekšējā finanču krize varēs likties
vien kā prelūdija. Jebkurā gadījumā risku ir daudz, skaidrības
maz.
Tomēr pēdējā socioloģiskā aptauja un premjera Māra Kučin-

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
represiju upuŗu piemiņai. Runa
ir par Staļina “Lielā terrora”, kaŗa
un pēckaŗa gadu asinsdarbu un
deportāciju upuriem. Vērts arī
atgādināt, ka ar Putina svētību
Krievijas skolu programmās iekļauts Solžeņicina “Gulaga archipelags”. Kā zināms, Solžeņicins
atšķirībā no Sacharova nebija
demokrats, bet ļoti konservātīvs.
Kontrastam ļoti zīmīgi ir tas,
ka pareizticīgais staļinists Aleksandrs Prochanovs, kuŗš ir dedzīgs Putina “karsējs”, sava “Izborskas kluba” priekšgalā aicinājis Orlas gubernātoru, kuŗš savā
pilsētā uzslējis pieminekli Ivanam Bargajam (Jānim Briesmīgajam), turpat uzstādīt arī piemi-

nekli Josifam Visarionovičam
Staļinam.
Ar Ļeņinu imperistam Putinam ir īpaši rēķini: viņš tam nevar
piedot ideju par t.s. savienotajām
republikām PSRS ietvaros. Līdz
ar to, liek saprast Putins, Ļeņins
“licis bumbu ar laika degli”, kas
pēc 69 gadiem uzsprāga, jo PSRS
konstitūcijā taču uz papīra “stāv
rakstīts”, ka šīs republikas esot
tiesīgas izstāties... Pie reizes ‒ Putins svēti apsolījis komūnistu līderim Žuganovam: kamēr viņš
būs pie varas, Ļeņina mūmiju no
mauzoleja neiznesīs.
Un kā ir ar tagadni? Laikrakstā
The Wall Street Journal Leons
Arons norāda, ka Putinam ir divi

dzinuļi ‒ atriebe un restaurācija:
viņš atsakās “sagremot” faktu, ka
aukstajā kaŗā PSRS bija zaudētāja. Viņš par katru cenu tiecas
grozīt “spēku samēru”, kas izveidojās pēc šīs sakāves. Putins uz
visu raugās caur Krievijas un
Rietumu pretstāves prizmu un
gatavs darīt visu – ieskaitot bīstamas provokācijas –, lai varētu atgriezties, tā sakot, pirmajā rindā.
No sevis piemetināšu: līdzās
Trampam un Sji...
Tikmēr gandrīz jau gribētos
pažēlot nabaga (pasakaini bagāto) premjērministru Dmitriju
Medvedevu: pret korupciju vērstie mītiņi martā un jūnijā tēmēja gandrīz pilnībā uz Medvede-

vu, “saudzējot” Putinu, un tagad
Kremļa “galmā” atskan balsis, kas
prasa “nejēgas” Medvedeva atstādināšanu.
Enerģiskais korupcijas apkaŗotājs Aleksejs Navaļnijs, kurš “sodāmības dēļ” nepiedalīsies kā
kandidāts Krievijas prezidenta vēlēšanās, intervijā amerikāņu kanālam CBS teicis: pastāvot “50 %
varbūtība”, ka viņu noslepkavošot (kā Ņemcovu?).
Nobeigumam – interesanta ziņa: pēdējos 13 gados Krieviju pametuši 20 tūkstoši (!) miljonāru
un miljardieru (dolaros, ne rubļos), no tiem 6000 aizbraukuši
tikai pēdējo trīs gadu laikā. Ar
visiem kapitāliem.

Miglainas un bīstamas nākotnes cēlāji
ska izteikumi pēc Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas sēdes rada bažas, ka tik eiropiski
un rietumnieciski, kā mēdzam
uzskatīt, vis neesam. Proti, pēc
starpvaldību sēdes Ministru kabinets informēja, ka tikšanās laikā Ministru prezidents norādījis – Latvija dod priekšroku konstruktīvai un praktiskai abu valstu sadarbībai dažādās jomās un
ticis atzīts, ka Latvijas un Krievijas attiecības ietekmē starptautiskā situācija. Tātad attiecības
ietekmē ne jau Krievijas ārpolītika, ne jau šīs valsts nostāja demokratijas un cilvēktiesību jautājumos, ne jau Krimas aneksija
un okupācija, ne Krievijas nežēlīgais karš Sīrijā... Nē, ir kaut
kāda mistiska starptautiskā situācija, kuŗā Krievijai nav nekādas
lomas un vainas, acīmredzot ir
kaut kādi “sliktie” spēki, kuŗi ievieš sankcijas pret Krieviju un
grib izjaukt Krievijas attiecības
ar citām valstīm.
Tomēr pavisam nopietnas bažas vieš socioloģisko pētījumu
centra SKDS pētījums, kuŗā jūlijā iedzīvotājiem tika vaicāts, par
ko viņi balsotu, ja Saeimas vēlēšanas būtu jau rīt. Aptaujas rezultāti liecina, ka 21,2% atbildēja, ka
balsotu par partiju “Saskaņa”, nākamie populārākie bija Zaļo un
Zemnieku savienība (ZZS) ar
13,8%. Izrādās, ka skandāls ap
“oligarchu sarunām”, kuŗās viens
no galvenajiem “varoņiem” bija
Aivars Lembergs, ZZS vēlētājus
maz ietekmējis, un reitinga kritums ir vien par dažiem procentpunktiem. Pārējās partijas ne tuvu netiek līdzi abām aptaujas
līderēm: Nacionālajai apvienībai
(NA) 5,8%, Latvijas Reģionu apvienībai (LRA) 4,5%, kam seko
Jaunā konservātīvā partija (JKP)
ar 4,2% un tikai tad “Vienotība”
ar 3,7%. Citām partijām nav
vairāk kā 2% iedzīvotāju atbalsta.

Gandrīz ceturtā daļa, uz šo jautājumu atbildot, atzina, ka šobrīd
nezina, par ko balsot un 17% vispār nepiedalītos vēlēšanās. Prognozējot nākamo vēlēšanu rezultātus, datus mēdz apstrādāt, šos
pašus datus pārrēķinot un pieņemot, ka visu pagaidām neizlēmušo balsis sadalītos proporcionāli tāpat kā izlēmušo. Rezultāts
izskatās pavisam baiss: “Saskaņai”
atbalsts tuvu 36%, ZZS – virs 23%.
Teorētiski šie divi spēki divatā
varētu izveidot koalīciju. Pārējie,
kas pārvarētu 5% barjeru, krietni
atpaliek – NA 9,9%, LRA 7,7%,
JKP 7,1%. “Vienotība” 5% barjeru pārvarētu kā pēdējā ar 6,3%.
Pārējie paliek zem svītras.
Protams, tie ir tikai iespējamie
rezultāti, bet tas, ka pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām “Saskaņa” un ZZA veidotu valdību,
ja vien divatā pietiktu balsu, īpašu šaubu nav. Šķiet, šaubu nav arī
par to, cik tas Latvijai būtu bīstami un ka mūsu valsts patiesībā
kļūtu par Krievijas paklājiņu,
kuŗā noslaucīt savas okupācijas
kaŗos sabristos zābakus. Tāpēc
jāpiekrīt publicistam Otto Ozolam, kurš nesen rakstīja, ka nevajadzētu aizmirst – Hitlers nāca
pie varas demokratisku vēlēšanu
rezultātā.
Krievijas tanki Latvijā tiešām ir
mazticams scenārijs, bet vēlētāji,
kuŗi balso par “Saskaņu” un ZZS,
gan ir reālitāte. Daļai vēlētāju jēdziens “mēs esam zemnieku tauta” ir nācis mantojumā no Ulmaņlaikiem un saistās ar labu
dzīvi. Tādēļ arī ZZS šiem vēlētājiem ir kā lūgšanu grāmata, ko
nedrīkst izlaist no rokām. Daļai
vēlētāju elks joprojām ir Aivars
Lembergs, jo re, kā viņš prot!
Turklāt viņi tic katram Lemberga vārdam, un šajā cīņā par vēlētāju prātiem labs palīgs ir “Neatkarīgā Rīta Avīze” (NRA), kuŗa
pēdējā laikā, it sevišķi pēc “oli-

garchu sarunu” publiskošanas,
cenšas tā, ka brīžiem pārspēj pat
paša Lemberga tekstus. Tādēļ arī
daudzi ZZS vēlētāji joprojām ir
pārliecināti, ka Aivars Lembergs
ir apmelots, sarunas viltotas un
ka viņš ir vienīgais tautas glābējs.
Jāatceras arī, ka Krievijas informātīvais karš, kas ar melīgu un
tendenciozu informāciju piepludina ne tikai Latviju, mūsu zemē
krīt visai auglīgā augsnē, jo okupācijas laika priekšstati par valsti
un demokratiju ir dzīvi, valsts
bieži vien joprojām tiek uzskatīta par ienaidnieku, kuŗu jāmāna
un jāmuļķo, turklāt “Saskaņai” ir
stabils vēlētāju loks, kas arī joprojām dzīvo pagātnē un skumst
par zaudēto Padomju Savienību
un kuŗus nekas šajā pasaulē nemainīs.
Visu minēto iemeslu dēļ scenārijs, par kuŗu kādu laiku jau
tiek runāts – proti, Latvija var
nonākt nebūt ne demokratu rokās, kuŗi labāk saprot Kremļa, ne
Briseles nostājas, nav fantāzija
un aizspriedumi.
Ko darīt? Pašlaik polītisko par-

tiju lauciņā nekādas lielās izvēles
nav, tikai laiks rādīs, ko grib un
var Jaunā konservatīvā partija un
kādas būs sevi pagaidām tikai
vārdos sevi pieteikušās topošās
partijas.
Manuprāt, pēc 27 neatkarības
gadiem ir laiks atcerēties, kā
latvieši ārpus Latvijas cīnījās par
to, lai pasaule neaizmirstu par
brīvu un neatkarīgu Latviju. Izskatās, ka diasporas, it sevišķi t.s.
vecās diasporas latvieši ir tie,
kuŗi mūs var glābt no mums pašiem. Domāju, ka tautiešiem pasaulē ir jāzina, kas Latvijā notiek, kuŗā virzienā valsts var
doties un jāpalīdz tam nenotikt.
Līdz Saeimas vēlēšanām ir vēl
mazliet vairāk par gadu, bet jau
tagad katram jāapzinās, ka Latvijas drošība un pastāvēšana ir
nopietni apdraudēta, un jāapņemas piedalīties vēlēšanās ne tikai
pašam, bet aicināt to darīt radus,
draugus un paziņas, kuŗi ir Latvijas pilsoņi. Pretējā gadījumā
kādā oktobra rītā mēs varam
pamosties jau kā pavisam citas
Latvijas pilsoņi.
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SPĒKA DZIESMU VARA
Inese Lūsiņa (SestDiena) intervē prof. Gunti Šmidchenu,
Vašingtona universitātes (Sietlā) Baltijas studiju programmas vadītāju

Vai emocionāli spilgtais piedzīvojums 1990. gadā bija jūsu
pirmā ciemošanās Latvijā?
Nē, pirmoreiz atbraucu 1980. gadā. Mana vecmāmiņa (mammas
mamma) veda mazbērnus uz Latviju, kad viņi pabeidza vidusskolu. Vecāko māsu veda uz Vīni, jo
tolaik vēl nevarēja ceļot uz Latviju. Otra māsa un es jau tikām uz
Latviju. Toreiz man bija 17 gadu,
atbraucu kopā ar mammu, vecomammu un viņas draudzeni.
Spilgti atceraties šo braucienu?
Daļēji jau zināju, ko te ieraudzīšu, jo māsa un radi te jau bija
bijuši. Liels piedzīvojums bija, izkāpjot no lidmašīnas Ļeņingradā.
Tur bija kaŗavīri ar šautenēm un
suņiem. Manu koferi izkratīja līdz
pēdējai vīlītei, atņēma komiksu
grāmatas.
Bija bail?
Tas likās piedzīvojums. Mamma
gan baiļojās, ka mani uzreiz varot
iesaukt padomju armijā. Tie bija
tumši laiki, kad cilvēkiem bija
grūti, bet viņi daudz negribēja par
to runāt. Nedrīkstēja braukt ārpus
Rīgas. Vienu mūsu radinieku noķēra un nekavējoties aizsūtīja atpakaļ, ar to viņa ceļojums uz Latviju beidzās. Izbraucienā ar kuģīti
pa Baltezeru mums ļoti redzami,
tieši aiz muguras sekoja vīrs,
kādus redz spiegu filmās, – tumšā
mētelī un ar portfeli rokās. Tas laikam bija tīšas iebiedēšanas
nolūkos. Bet varbūt tās bija tikai
manas iedomas.
Viesnīcā Latvija bija apmetusies vēl kāda jauna Amerikas
latviete, mana vienaudze. Vakarā
mūs aicināja uz deju šovu. Tagad
domāju, ka zinu, kas mūs tur veda,
par brīvu cienāja ar šampanieti un
ļoti draudzīgi sarunājās. Mamma
bija pārbijusies: jau pāri pusnaktij, kur mēs palikuši? Kopā ar radiem skatījāmies tolaik jauno filmu Ceplis, un visi gaidīja kadru,
kuŗā parādās brīvās Latvijas karogi. Mamma un vecāmamma man
parādīja māju, kuŗā agrāk dzīvo-

jušas. Nākamreiz atbraucu pēc
desmit gadiem. Tolaik jau mērķtiecīgi interesējos par folkloras
kustību un strādāju pie maģistra
zinātniskā darba. Sākumā braucu
uz Čikāgu, lai lauka pētījumos
vāktu latviešu kopienas dzīvesstāstus. Tieši tad sākās dziesmotā
revolūcija Baltijas valstīs, un mana
darba vadītāja profesore Linda
Dēga skubināja braukt uz Latviju:
vienalga, kā, bet vajag redzēt, ko
cilvēki tur dara!
Par tradicijām ieinteresējāties
no tāluma?
Čikāgā ap 1985. gadu, pieskatīdams māsasmeitu, māsasvīra
plauktā pamanīju igauņu grupas
Leegajus plati. Viņš to bija nopircis, lidojot caur Tallinu. Ieklausījos.
Dziesmas skanēja tik neparasti!
Kaut kas manī tā iekustējās, ka
gribēju iemācīties igauņu valodu.
Gribēju zināt, kas tajā platē ir.
Devos uz Indiānas Universitāti, jo
tur mācīja igauņu valodu un bija
izcila folkloristikas programma.
Atceros, 1990. gada vasarā sastapu jūs pie Rīgas autoostas,
kad slepus, bez padomju varas
iestāžu atļaujas braucāt uz
Lietuvu.
Vispirms Tallinā vēroju igauņu
Dziesmu svētkus. Pēc tam devos
uz Dziesmu svētkiem Rīgā, bet
braukt uz Lietuvu nedrīkstēja, jo
toreiz vēl nebija beigusies Lietuvas enerģijas blokāde un amerikāņus turp nelaida. Tas izpostīja
Lietuvas Dziesmu svētkus, jo bija
plānots, ka sabrauks daudz tautiešu no ASV, taču ielaida tikai
dažus. Bija arī benzīna krize, un
labi saplānotos svētkus ļoti samazināja. Uz Viļņu aizbraucu pa kluso ar nakts vilcienu caur Daugavpili kopā ar Ilmāru Mežu. Dziesmu
svētki tur bija jau beigušies (tie
sakrita ar svētkiem Rīgā), un Viļņa
bija diezgan tukša. Bijām dziesmu vakarā pie kādas lietuvietes,
pārnakšņojām, apskatījāmies pilsētu un atgriezāmies.
Kā atceraties Atmodas noskaņojumu Rīgā?
Bija ļoti interesanti un skaisti.
Atmodas pirmā eiforija ar lielo
aizkustinājumu un raudāšanu,
kāda bija 1988. gadā, jau bija beigusies. Dziesmotā revolūcija kļuva
arvien nopietnāka un konstruktīvāka. 1990. gadā tā jau bija pavisam mierīga. Cilvēki Dziesmu
svētkos bija pārliecināti un priecīgi. Svētku gājienos Tallinā un
Rīgā valdīja vienotības sajūta. No
balkona attālāk no Tallinas centra
redzēju, ka svētku gājienā gāja milzīgas ļaužu masas un ārkārtīgi
daudz sveicēju stāvēja abās ielas
pusēs. Nesa Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas karogus. Dziesmu svētku
koncerta noslēgumā bija ļoti simboliska saruna: tautā populārais
aktieris Tenu Mikivers sarunājās
ar kādu Toronto igaunieti. Viņa
vaicāja: “Vai brīvība nāks?” Viņš:
“Nē, brīvība nenāks! Mēs ejam uz
brīvību, un kaut kad mēs tur
nokļūsim.”
Tas nebija teatrāli. Sekoja ilgi,
spēcīgi aplausi. Sirsnīgi, mierīgi,
skaisti. Neatkarības kustība bija
ļoti pašpārliecināta.
Tad arī iedegāties par to rakstīt?

Vēl ne. Biju ieradies pētīt folkloras kustības vēsturi. Daudz nofilmēju bez skaņas. Mans galvenais mērķis bija Skandinieki Latvijā, ar kuŗiem beidzot iepazinos
personiski. Pēc tam abi ar sievu
Zintu (viņa ir ģeografe) pieteicāmies zinātnieku apmaiņā. Atgriezos 1991. gada jūnijā un līdz
1992. gada jūnijam dzīvoju visās
trijās Baltijas valstīs. (Igauņi Zintu
iesaistīja zinātnisko rakstu tulkošanā un rediģēšanā.) Apmaiņa tika
organizēta vēl starp ASV un Padomju Savienību. Ierados ar PSRS
vīzu, bet atgriezos jau ar Latvijas
vīzu. Iebraucot Lietuvā, uz robežas
jau dabūju zīmogu pasē.

moto revolūciju. Tieši tobrīd sapratu, ka par dziesmoto revolūciju
noteikti ir jāraksta. Taču man universitātē bija citi darbi, un pagāja
vēl astoņi gadi, iekams varēju nopietni sākt. Grāmatu aktīvi sāku
rakstīt 2006. gadā.
Vēsturiskie konteksti jūsu pētījumā ir pat no XVIII gs. vācu filozofa Johana Gotfrīda Herdera
laikiem, kad viņa izdotie tautasdziesmu sējumi Volkslieder visā
Eiropā iedvesmoja meklēt un
publicēt tautas mutvārdu dzeju.
Tā ir grāmatas visīsākā nodaļa,
taču bez Herdera nevar stāstīt par
dziesmām, nacionālo identitāti un
tautu nacionālo veidošanos. Viņa

Kādu rezonanci jūsu grāmata
izraisīja ASV akadēmiskajā sabiedrībā? Izdevās viņus ieinteresēt?
Atsauksmes ir dažādas. Visbiežāk cilvēki grib zināt, kāpēc
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā koŗi
ir tik svarīgi. Viņiem šis ir izziņas materiāls, kāda agrāk angļu
valodā nebija. Domāju, ka turpināsies diskusijas, vai nacionālismu var aprakstīt kā emocionālu, dziesmās pamatotu polītisku kustību. Vēsturnieki un
polītologi kaut kā neprot novērtēt un iesaistīt dziesmas kā
mechānismu neatkarības atjaunošanas kustībās.

Foto: Edmunds Brencis

“Es ceru izaicināt vēsturniekus,
kuŗi šī laikmeta Latvijas vēstures
grāmatās nespēj iekļaut dziedāšanu un nemin vārdā Ievu Akurateri, nepiemin grupas Pērkons,
Skandinieki un Daini Staltu, kuŗš
folkloras festivālā Baltica pirmais
nesa brīvās Latvijas karogu,” saka
ASV dzīvojošais Guntis Šmidchens. Viņš savā grāmatā Dziesmu
vara izgaismo notikumus XX
gadsimta 80.–90. gados, kad
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
iedzīvotāji nevardarbīgajā Baltijas
dziesmotajā revolūcijā konfrontēja
militāro lielvaru un izcīnīja visu
triju valstu neatkarību. (Eduarda
Silkalna recenziju skat. 7. lpp. – Red.)
1990. gadā, viesojoties visās trijās Baltijas valstīs, Guntis Šmidchens kļuva par dziesmotās revolūcijas aculiecinieku. Toreiz viņš
dziļi personiskā saviļņojumā izjuta, kā “balsis saplūst un atbalsojas, iesaistītajam novērotājam pār
muguru pārskrien tirpas. Šī dziedāšana pārveido cilvēkus racionāli un emocionāli, intelektuāli
un instinktīvi. Un, kad cilvēkus
šādi iekustina, vēstures gaita var
mainīties.”

Guntis Šmidchens: “Mēs esam unikāli ar to, ka tieši ar koŗa
dziesmu spējām pasaulei paziņot, ka šeit ir tautas, kuŗas vēlas
brīvību. Tik skaisti! Kā var to noliegt? Tautas līdzdziedāšanas
sarīkojumi ir svarīga Atmodas kustības daļa.”
Kur bijāt 1991. gada augusta
puča dienās?
Šeit, Rīgā. (..) Televīzijā pārraidīto apvērsuma ārkārtas komitejas sēdi Maskavā noskatījos ar kafijas tasi trīcošās rokās. Bija šausmīgi redzēt tās sejas pie garā galda
uz skatuves paaugstinājuma un
dzirdēt paziņojumus. Pirmos vasaras mēnešus Latvijā biju viens
pats, un tieši puča brīdī manai
sievai bija plānots ierasties no
Amerikas, taču viņas lidojumu
atcēla. Telefonsakari bija atslēgti,
un es nezināju, kā sazināties ar
tuviniekiem ārzemēs. Rakstīju
dienasgrāmatu. (..)
Kuŗā brīdī nolēmāt rakstīt par
dziesmoto revolūciju?
Stimuls bija Smitsona institūta
rīkotais Tautas dzīves festivāls Vašingtonā 1998. gada vasarā. Aicinot atcerēties dziesmoto revolūciju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, bija
pārstāvētas visas trīs valstis, un, tā
kā mācēju šīs valodas, mani aicināja par tulku. Festivāls turpinājās divas nedēļas kā dzīva mūzeja
ekspozīcija. Nobeiguma koncertā
amerikāņiem stāstīja par dzies-

atklājums, ka paverdzinātajām
tautām (latviešiem, lietuviešiem,
igauņiem) ir sava dzeja – vērtība
pasaulei –, radīja interesi no ārpuses. Viņš jau rakstīja, ka netaisnīgi paverdzinātās tautas kādreiz
redzēs savu brīvību. Publicēdams
igauņu dzimtcilvēku dziesmas
par grūto dzīvi muižā, Herders
jau izmanto dziesmas nolūkā panākt sociālās pārmaiņas. Herders
tēmēja uz vāciešiem un viņu sirdsapziņu: lai izlasa, ko igauņi dzied
par saviem kungiem! Tas virzīja
uz dzimtbūšanas atcelšanu. Bet
kāpēc es sāku to stāstīt?
Kur ir mūsu unikālitāte?
Baltijas valstis ir unikālas gan kopā, gan katra atsevišķi. Nevardarbīgās polītikas taktikas analizētāji
atzinuši, ka neviena nevardarbīgā
kustība nevar kopēt iepriekšējās, jo
apstākļi ir atšķirīgi. Pārņemt var
tikai iedvesmu un idejas. Mēs esam
unikāli ar to, ka tieši ar koŗa dziesmu
spējām pasaulei paziņot, ka šeit ir
tautas, kuŗas vēlas brīvību. Tik skaisti! Kā var to noliegt? Tautas līdzdziedāšanas sarīkojumi ir svarīga
Atmodas kustības daļa.

Es ceru izaicināt vēsturniekus,
kuri šī – trešās Atmodas – laikmeta vēstures grāmatās nespēj iekļaut dziedāšanu un nemin vārdā
Ievu Akurateri, nepiemin grupu
Pērkons un Skandiniekus. Ir vairākas grāmatas un krājumi angļu
valodā par nevardarbīgo kustību
Latvijā, kuros Dainis Stalts, kurš
folkloras festivālā Baltica 1988. gadā
pirmais nesa Latvijas karogu, nav
pat pieminēts! Tiek minēti visādi
bijušie komūnisti un pārrunas
augstākajos līmeņos, bet tautas
kustība nav uztverta. Ceru, ka būs
domu apmaiņa par to, kuŗas
personības ir jāpiemin pētījumos
un grāmatās par mūsu vēsturi šajā
laika posmā.
Pētnieki daudz ko var nepamanīt, jo Atmodas sākuma notikumus plašsaziņas līdzekļi noklusēja. To, kā rokkoncertā Tartu mūzikas dienās 1988. gadā skatītāji
atritināja divus neatkarīgās Igaunijas karogus, televīzijas sižetos
izgrieza.
(Turpinājums 13. lpp.)
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(Turpināts no 12. lpp)
Tomēr nākamajā dienā Igaunijas padomju valdība laikam saprata, ka kustību nevar apturēt un
tā kaut kā ir jāiekļauj. Ātri pieņēma lēmumu atļaut zilmelni balto
karogu lietot kā Igaunijas tautas
(bet ne brīvvalsts!) karogu. Ar diriģenti Ilzi Valci pārrunājām, ka
būtu rūpīgi jāizpēta Baltijas valstu
studentu dziesmu svētku Gaudeamus vēsture. Stāsta, ka šajos svētkos Lietuvā 1988. gada jūlijā no
Tallinas esot ieradušies igauņi ar
visu triju Baltijas tautu valstu karogiem. Drīz parādījušies arī ļoti
daudzi Lietuvas un nedaudzi Latvijas karogi. Kā tas atbalsojās presē? Pirmajā dienā avīzēs rakstīja,
ka svin komjaunatnes vēsturi.
Bet blakus ievietots mazs rakstiņš
par starptautisko tirdzniecību ar
virsrakstu Visi karogi atnākuši pie
mums ciemos. Un visi saprata, par
ko patiesībā ir stāsts! Drīz lūza arī
cenzūra, un presē sāka parādīties
fotografijas.
Līdzīgi bija ar vēsturiskā 1988.
gada folkloras festivāla Baltica atklāšanu Rīgā. Fotografijā uz skatuves redz Daini Staltu ar karoga
kātu rokās, bet nevar īsti saprast,
kas tas par karogu. To, kas Padomju Savienībā neiederējās, vienkārši nepieminēja – neeksistēja ne
džinsi, ne blats, ne sekss, ne noziedzība. Un, kad pēkšņi visu to sāka
pieminēt, ar cenzūru bija cauri.
Fotografijas jau kļuva nepārprotamas. Padomju Dziesmu svētku
koris agrāk vienmēr tika nofoto-

grafēts sarkano karogu, komūnistisko lozungu, Staļina vai Ļeņina
portretu fonā, bet, sākoties dziesmotajai revolūcijai, sarkanie karogi pazuda. Lozungi vēl bija, bet
dalībnieki nesa tikai neatkarīgo
valstu karogus.
Folkloras festivāla gājiena priekšgalā vēl bija sarkanie karogi, bet
nākamie bija Skandinieki ar Latvijas karogu, un Dainis Stalts apstājās ar to rokās. Attālums līdz sarkano karogu saliņai arvien palielinājās, un bija skaidrs, ka gājiens
sākas ar Skandiniekiem un Latvijas
karogu. Vēl minūti pirms koncerta Sporta pilī visus nobrīdināja
nedarīt neko nacionālu, bet sievas
zem villainēm bija paslēpušas trīs
karogus un atritināja tos uz skatuves. Man stāstīja, ka padomju
Latvijas valdības pārstāvji tajā brīdī piecēlušies un atstājuši zāli.
PSRS vēsturē ļoti svarīgas ir fotografijas, kas parāda, ka masas to
atbalsta. Cilvēki nes lozungu –
tātad atbalsta Komūnistisko partiju. Bet te pēkšņi dzīve melos atkrīt un sajūk visa vizuālā vēsture.
Attēliem un tekstiem vairs nav
slepenas, dubultas nozīmes, kad,
darot vienu, domāja pavisam ko
citu.
Dzīve melos ir vienkāršs, bet
trāpīgs apzīmējums izlikšanās un
zemtekstu laikmetam.
Doma par dzīvi melos un dzīvi
patiesībā pieder rakstniekam, vēlāk Čehijas prezidentam Vāclavam
Havelam, kurš jau 70. gados uzrakstīja eseju par nevardarbīgo
varu. Viņš to illustrēja ar piemēru:
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visā padomju telpā dārzeņu veikalu vadītājam kopā ar burkāniem,
kartupeļiem un sīpoliem atsūtīja
arī lozungu, kas obligāti jāieliek
skatlogā. Tikko veikalnieks atsakās to izdarīt, sabrūk dzīve melos.
Sākas dzīve patiesībā. Viņš neizliek plakātu, jo nepiedalās melos.
Cilvēks izvēlas dziedāt vai nedziedāt padomju lojālitātes dziesmas,
maksāt vai nemaksāt šos meslus
par atļauju dziedāt visu pārējo.
Padomju Dziesmu svētkos vienmēr bija jādzied nodevas režīmam. Padomju vara arī centās
mainīt pantus, kuŗos bija pieminēta Latvija, Dievs vai kas cits
ideoloģijai nepieņemams.
Kāpēc tieši “Pūt, vējiņi!” kļuva
par neoficiālo Latvijas brīvības
himnu?
Dziedāt dziesmas, kuŗās ir vārds
“Latvija”, bija aizliegts. Bija tikai
padomju Latvija. Bet tur ir vārds
“Kurzeme”, kuŗa semantiskais lauks
aptver visu Latviju. Kurzemīte
Dievzemīte ir mūsu Gaismas pilī.
Arī Rainim Kurzeme bija jau visas
Latvijas simbols. Un Imantam Ziedonim – grāmata Kurzemīte. Tautasdziesma Pūt, vējiņi! pasludina
cilvēka (financiālo) neatkarību: es
neesmu plencis, man pašam pieder savs kumeļš un ir nauda, ar
kuŗu varu darīt, ko gribu. Varu
precēt kurzemnieces meitu bez
viņas mātes atļaujas. Šī dziesma
neslavina dzeršanu, kā daži iedomājas. Zemniekam neatkarība
bija svarīga. Vajadzēja īpašumu,
lai varētu precēties.
Dīvaini, ka Jāzepa Vītola
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dziesmas drīkstēja dziedāt, lai
gan viņš bēgļu gaitās dzīvoja un
mira Lībekā?
Tā ir mīkla. Pirmie padomju
Dziesmu svētki uzreiz pēc kaŗa
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā bija
brīvāki, jo režīma taktika bija vispirms atjaunot un sapulcināt koŗus. Bija jānodzied padomju himnas, bet nebija vēl tik daudz aizliegtā un uzspiestā. Pēc tam gan
sekoja dramatiskas represijas. Visdrūmāk bija Igaunijā 1950. gadā,
kur trīs no četriem pirmo padomju Dziesmu svētku virsdiriģentiem apcietināja un izsūtīja,
sodot par to, ka svētku otrajā koncertā netika dziedātas padomju
dziesmas. Necieta tikai Gustavs
Ernesakss. Lietuvā ždanoviskā paškritikā paši sevi nokritizēja, ka
nav bijis pietiekami daudz patriotisma un labojās. Neatkarīgās Lietuvas himnu nomainīja ar Padomju Lietuvas himnu. Kāpēc Latvijā
pēc 1948. gada Dziesmu svētkiem
nebija šādu represiju un tik kareivīgas agrākās kultūras noraidīšanas, ir interesants jautājums.
Jēkabu Graubiņu par biedinājumu visiem pārējiem izsūtīja jau
agrāk. Acīmredzot gudri cilvēki
pierunāja varas aparatčikus, ka
Dārziņa Lauztās priedes un Vītola
Gaismas pils ir par padomju varas
celšanu Latvijā. Falsificēja arī Vītola biografiju. Kenets Karns ir
izpētījis, ka, lai attaisnotu atļauju
dziedāt Vītolu, izplatīti meli, ka
Vītols mūža beigās kļuvis senils
un viņu vienkārši aizveduši, lai
gan viņš labprāt būtu palicis pa-

domju Latvijā. Ļoti iespaidīgi Gaismas pils izskanēja 1980. gada
Dziesmu svētkos, kad uz Latviju
bija atbraukusi Jāzepa Vītola atraitne Annija Vītola. Diriģēja Haralds Mednis, bija divi vai trīs
atkārtojumi. Iespējams, tieši tāpēc nākamo 1985. gada Dziesmu
svētku programmā ne Medņa, ne
Gaismas pils vairs nebija. Tika
parādīts, kas te ir valdnieks – padomju armijas kaŗavīri ar taurēm!
Tomēr kopkoris izsauca Medni,
lai nodziedātu dziesmu, ko vēlas.
Tā jau bija pretestības kustība –
dziedāt dziesmu, kas nemelo. Var
teikt, ka mūsu dziesmotā revolūcija sākās jau 1985. gadā.
Dziedāt ir labi veselībai?
Skandinieki man stāstīja, ka rūcēji, kuŗiem skolotājs bērnībā
ieteicis korī tikai kustināt lūpas,
atraduši savu balsi, kļūst par vislabākajiem teicējiem. Savas balss
atrašana saistās ar pašapziņu, bet
pašapziņa – ar baiļu trūkumu. Totalitāra vara balstās uz to, ka katram atsevišķam cilvēkam ir no tās
bail. Bet bailes zūd, ja cilvēki iztaisno muguru. Cilvēks nevar
dziedāt no sirds, ja pats sevi neciena, un ir taču grūti dziedāt
sakumpušiem, klusā balsī! Ir
klīniski pierādīts: ja pazemotus
cilvēkus, bezpajumtniekus, narkomānus, no vardarbības ģimenē
cietušas sievietes var iesaistīt korī,
tas ir solis uz psicholoģisko atveseļošanos. (..)
Publikācija tapusi sadarbībā ar
nedēļrakstu

Dziesmu vara aizdzen kaŗu
Guntis Šmidchens, Dziesmu vara, Nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas
dziesmotajā revolūcijā, apgāds “Mansards”, 2017. g., 568 lpp.
EDUARDS SILKALNS

Dažkārt uz grāmatu aizmugurējiem vākiem lasāmie vērtējumi
un izteikumi nav ņemami pārāk
nopietni, bet uz Gunta Šmidchena (1963) Dziesmu varu attiecinātie, ārzemju zinātnieku lietotie
epiteti kā monumentāls, izcils,
un autoritātīvs darbs par nekādiem pārspīlējumiem nav uzskatāms. Grāmata The Power of Song
2014. gadā iznāca angļu valodā
Vašingtonas universitātes (Sietlā)
apgādā, tagad to latviski tulkojusi Ingūna Beķere. Autors ir
Vašingtonas universitātes Skandinavijas studiju departamenta
asociētais profesors un Baltijas
studiju programmas vadītājs.
Grāmata izseko igauņu, latviešu un lietuviešu dziedāšanas kul-

tūras attīstībai. Uzsvars likts uz
tādām dziesmām un to izpildījumiem, kam loma katras tautas
nacionālās apziņas un kopības
izjūtas veicināšanai. Līdzās tautasdziesmām iepazīstam konkrētu dzejnieku sacerējumus it
īpaši pirmās un trešās atmodas
laikā. Dziesmas no lietuviešu
valodas tulkojis Jānis Elsbergs,
bet no igauņu valodas – Guntars
Godiņš. Abu atdzejotāju prioritāte būs bijusi satura precīza atdeve, ne ritma saglabāšana, kāds
bijis oriģināltekstā. Grāmatas
ievadā tās autors raksta:
Ikvienu no 112 šajā grāmatā
ietvertajām dziesmām kādā tautas vēstures brīdī kāds ....uzskatīja
par izšķiroši svarīgu tekstu, ko ir
vērts iekļaut nacionālās identitātes diskursā.
Vietām citēta dziesma noved
autoru pie tās tapšanas un vēsturiskā konteksta skaidrojuma, bet
citviet dziesma izmantota par
illustrāciju jau pateiktajam. Autora teksts un dziesmas mijas
nevainojamā sazobē.
Bijusī trimda, kuŗas atlikušos
vēl dzīvajos caur savām recenzijām domājos visīpašāk uzrunājam, pazina un turpināja no
dzimtenes līdzi paņemto tautasdziesmu, koŗdziesmu, mākslas
dziesmu un ziņģu kultūru, Čikāgas piecīši u.c. pievērsās vieglajam žanram, bet trimdai pavisam sveša palika rokmūzika,
kam bija neapšaubāma loma
Trešās atmodas laika pretestībai

padomju varai Baltijā un kam
veltītas aptuveni 70 lappuses.
Milzīgā pētījuma primārais
nolūks ir izskatīt dziesmas lomu
Baltijas valstu neatkarības atgūšanas procesā, viss iepriekš teiktais ir tikai sagatavošana šim gala
mērķim. Herders, baznīcas dziesmas, nacionālisma kustība Eiropā un tās ienākšana Baltijā, himnas, koŗi, dziesmu svētki lai šeit
tiek atzīmēti tikai kā daži pieturas punkti šai sagatavošanā.
Grāmata it tik informātīva, ka
vieglāk nākas piedomāt pie tā, kā
tur nav, nevis vēstīt par to, kas tur
ir. Nav ne ar vārdu pieminēti tie
paši Čikāgas piecīši, kuŗu repertuārā nebija vienīgi jautras, satīriskas, frivolas dziesmas, bet kas
skāra arī klausītāju patriotiskās
jūtas. Kad pienāca laiks, kad viņu
ierakstus Latvijā vairs nevajadzēja klausīties slepus, viņiem uzgavilēja liels pūlis koncertā Mežaparka estrādē. Domājot par to,
ka zeme nevar iztikt bez brīves,
bet īstai brīvei savukārt nepieciešama sava zeme, atmiņas apstājas pie brāļiem Grašiem, kas
bija pelnījuši pieminēšanu. Faktiski vienīgā trimdā sacerētā un
komponētā dziesma ir Dr. Andŗa
Ritmaņa un viņa meitas Brigitas
Ritmanes “Manai tautai”, kas Latvijā kļuva populāra Ievas Akurateres izpildījumā. Dažos vārdos
pieminēts Leonīds Breikšs, bet
no Ulmaņa laika dzejniekiem
pilnīgi noklusēti paliek Plūdons
un Virza. Pat ja Trešās atmodas

laikā viņu patriotiskās dziesmas
varbūt nedziedāja, lai pārlieku
neizprovocētu vēl arvien valdošo
padomju režīmu, daudzu vecākās paaudzes latviešu atmiņās
tās bija saglabājušās un turpināja
uzturēt viņu garīgo satversmi.
Nejūtos kompetents izteikties
par iespējamām nepilnībām un
izlaidumiem lietuviešiem un
igauņiem atvēlētajās grāmatas nodaļās. Lietuviešiem kā Romas
katoļticīgo tautai nacionālā identitāte īpašāk nekā latviešiem un
igauņiem saistās ar baznīcu un
garīgām dziesmām, kas tūlīt noved pie jautājuma, kā tad atmodas gados bija latviešu luterāņiem ar kaujinieciski orientētākām dziesmām, kā ar luterāņu
himnu “Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils” vai ar Dievu un reizē
tēvzemes labklājību piesaucējām
dziesmām kā “Dievs, sargi mūsu
tēvzemi”. Par Lietuvu lasām:
Lietuvā publiskā dziedāšana pievērsās baznīcas dziesmām. Itin
bieži dziedāja arī Mairoņa dziesmu – lūgšanu Jaunavai Marijai
glābt lietuviešus no baisā ienaidnieka. (440. lpp.)
Par Lietuvas ziemeļu kaimiņiem savukārt lasām:
Reliģija saplūda ar igauņu un
latviešu nacionālismu tādās dziesmās kā “Radītāj, sargā Māras zemi” un “Lūgšana” (Kungs, kas zāles čukstus dzirdi...”). Ir grūti, ja
ne neiespējami, nošķirt, kad un
kur indivīdi varēja izjust nacionālistiskas vai reliģiskas jūtas. Pa-

domju vara apspieda abas, un
abas atbrīvojās vienlaikus. (458.)
Grāmatas nobeigumā “Baltijas
dziesmotā revolūcija” nosaukta
vienā elpas vilcienā ar “nevardarbīgajām garīgas pretošanās
metodēm”, kuŗas reiz attīstījuši
Ļevs Tolstojs, Mahatma Gandijs
un Martins Luters Kings. Augstu
tēmēts! Dziesmu vara ir grāmata,
kas iejūsmo un iedvesmo, tomēr
tā ir jālasa arī ar kritisku prātu
un jālūko atcerēties lielais skaits
faktoru, kas 1991. gadā atdeva
Baltijai brīvību. Grāmatā ne ar
vārdu nav minēts Lechs Valensa
un poļu Solidarnošč kustība, poļu
pāvests, PSRS ekonomiskais sabrukums, Berlīnes mūŗa krišana,
atbrīvošanās no komūnisma jūga
daudzās Austrumeiropas valstīs
vienlaikus, pat tādās, kuŗu tautas
nemaz tik izteikti nav orientētas
uz dziedāšanu. Pieejot lietām ar
reālpolītisku skatu, liekas drusku
par augstu kāpts, sakot, ka tas, ko
panākuši dziedošie baltieši, bijis
“būtisks pagrieziens modernās
pasaules vēsturē”. (463.)
Liekas, ka grāmatu pamatos veido Gunta Šmidchena 1996. gadā
Indianas universitātē iesniegtā
doktora disertācija par folkloras
kustību Baltijas valstīs no 1968.
līdz 1991. gadam. Ingūnas Beķeres tulkojums veikls un gluds, ja
nu vienīgi tulkotāja būtu varējusi latviešu lasītājam aiztaupīt
skaidrojumu, ka “Kurzeme ir Latvijas rietumu reģiona nosaukums”. (261.)
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VALDA
LIEPIŅA
Divarpus dienu gaŗo (vai īso?)
pārrunu rezultātā Eiropas latviešu kongress (ELK) izveidoja
savu Simtgades ceļa karti Latvijai, iezīmējot tālākās virzības pieturpunktus un uzdevumus, veidojot Latviju, ar ko lepoties. Diskusiju temas bija daudzveidīgas,
un tādēļ ceļa karte izveidojās pārskatā četru A4 lappušu gaŗumā.
Sniegšu ieskatu ELK dalībnieku
domām un uzņēmībai. Jūlija pēdējo dienu pārrunas notika sekojošās jomās: izglītība, kultūra
un māksla, ekonomika, pilsoniskā un polītiskā līdzdalība, tiesiskums un valsts kritika, vide un
daba, sabiedrības veselība, plašsaziņas līdzekļi un komūnikācija, Latvijas tēls. Zīmīgi, ka kongresa gaitā līdzdarbojās jauniešu
pārstāvju komanda, kuŗa aktīvi
piedalījās (un kritizēja) kongresa
dalībnieku pārrunās un ar sajūsmu atbalstīja šādas ceļa kartes
izveidošanu.
Apliecinot Latvijas valsts simtgades simbolisko vēstījumu par
sabiedrības saliedētību un iesais-

Simtgades ceļa karte Latvijai
ti kā spēcīgas Latvijas nākotnes
garantu un iedzīvinot Satversmes principus mūsdienu mobilitātes apstākļos, pirmais Eiropas
latviešu kongress tiecas: stiprināt
Latvijas valsts, tautas un latviskās
identitātes turpinātību; veicināt
Latvijas piederīgo saliedētību un
sadarbību pāri ģeografiskajām
robežām; sekmēt Latvijas globālo
konkurētspēju un interešu aizstāvību starptautiski.
Pie katra pieturpunkta ir izstrādātas vairākas konkrētas darbības ieceres, kas palīdzētu īstenot ieceres. Sabiedriski aktīvie
pārstāvji, kā arī valsts iestāžu
pārstāvji apņēmās ieguldīt savus
pūliņus, lai šie darbi tiktu paveikti. Eiropas latviešu kongress aicināja Eiropas latviešu apvienību
(ELA) uzņemties Simtgades ceļa
kartes īstenošanas pārraudzību
ciešā sadarbībā ar diasporas un
Latvijas partneriem no valsts,
pašvaldību, privātā un nevalsts
sektora vienojoties par konkrētiem darba uzdevumiem un plānu, un regulāri ziņot par šī darba

virzību.
Nu jau strauji iesoļojot gadā,
kas mūsu tautai simbolizē valsts
izdzīvošanu, tautas sīkstumu un
dzīvotgribu, ELK iezīmēja šādus
pieturpunktus:
• Stiprināta visu Latvijas cilvēku balss un innovācija valsts
attīstībā.
• Latvija iedzīvina un pasaulē
nes innovatīvas un atbildīgas izaugsmes praksē sakņotu pārliecību, ka #LatvijaVar.
• Spēcīgu tradiciju, latviskās
identitātes un mūsdienīgas jaunrades mijiedarbībā augoša, starptautiski nozīmīga un aktuāla kultūras un mākslas dzīve.
• Zinoša un līdzatbildīga sabiedrība kā katalizators vides un
dabas vērtību iekļaujošai valsts
attīstībai.
• Mūsdienīga latviska izglītība,
kas iekļauj Eiropā un citviet pasaulē mītošos visu paaudžu Latvijas piederīgos latviskajā kultūrtelpā un sagatavo aktīvai iesaistei
Latvijas attīstībā.
• Principā “vesela tauta-vesela
domāšana”, savstarpējā cieņā un
pacienta līdzesībā sakņota un
sadarbības ceļā gūtas starptautiskās labās prakses iedvesmota
sabiedrības veselības sistēma ar
pienācīgu nodrošinājumu.
• Pilnveidots likumu rēgulējums, kas veicina diasporas saiknes uzturēšanu ar Latviju un pienesums tās izaugsmei.
• Nostiprināts spēcīgu, starptautiski satīklotu un financiāli
dzīvotspējīgu Nevalsts organizāciju (NVO) sektors.
• Pasaules informācijas apritē
iekļauta un Latvijas cilvēku pasaulē vēstījumam atvērta kvalitātīva plašsaziņas līdzekļu telpa.

AUSTRIS GRASIS,
valodnieks, folklorists un Daugavas Vanagu Vācijā valdes loceklis
Braucot ar prāmi no Stokholmas, dzirdu, ka kāda mamma ar
savu mazo bērnu runā zviedriski, diemžēl ne visai pareizā valodā. Un mirkli vēlāk – sev par
brīnumu – klausos, ka ar kuģa
apkalpi viņa runā skaidrā latviešu valodā... Lidmašīnā uz Vāciju
dzirdu arī, ka māmiņa, kuŗa ar
draudzeni runā latviski, bet, tikko jārunā ar bērnu, tā vēršas pie
viņa ļoti sliktā vācu valodā… Tā
diemžēl ir tik bieži redzēta aina.
Vecāki savam bērnam parasti
vēl to labāko. Bet ko iegūs šie
bērni? – Zaudēs savu mātes valodu un iemācīsies nepareizu mītnes zemes valodu, ko vēlāk gandrīz neiespējami būs labot. Par
to visu runāju arī šovasar, kad
Vācijā tikos ar Berlīnes latviešu
skoliņas bērnu mammām un ‒
kas vēl svarīgāk ‒ ar tēviem, jo
viņi ļoti bieži ir cittautieši.
Sportā nevienam prātā nenāk
apstrīdēt seno patiesību – jo vairāk trenēsies, jo labāk spēlēsi.
Tieši tāpat ir ar valodām – jo lielāks būs smadzeņu treniņš, jo
vieglāk būs iemācīties jaunu valodu, īpaši jau bērnam. Valodniecībā ir sen pierādīta aksioma –
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labākais ceļš uz svešvalodu ir
kārtīgi apgūt savas mātes valodu. Vācu valodu bērns var iemācīties no astoņdesmit miljoniem
vāciešu, nevis no savas latviešu
mammas, kuŗa runā sliktā vācu
valodā. Viņas pienākums ir savam bērnam iemācīt latviešu valodu, to neviens cits viņas vietā
nevarēs izdarīt!
Gribu pastāstīt par savu pieredzi. Vecāki, bēgot no padomju
okupācijas armijas, mani divu
gadu vecumā aizveda uz Vāciju.
Un kaut arī gandrīz visu mūžu
esmu nodzīvojis Vācijā un Zviedrijā, pēc manas latviešu valodas
neviens nepateiks, ka neesmu
dzīvojis Latvijā. Ģimenē konsekventi runājām tikai latviski. Tā
esmu uzaudzis es, tā Vācijā ir
uzaudzis mans dēls Kristaps, un
tā Vācijā aug mani trīs vēl mazie
mazdēli.
Tas ir vienīgais lielais noslēpums – būt konsekventam un ar
bērnu visur un vienmēr runāt
tikai latviski. Vācu vai angļu valoda viņam “atnāks” tāpat, jo tās
vidē viņš dzīvo. Kad mums bija
bērnu ballīte un ciemos bija atnākuši vācu bērni, vispirms bēr-

• Iedzīvināts Satversmes mandāts ikvienam cilvēkam aizsargāt
tiesisku, demokratisku, polītiski
ētisku un atbildīgu Latvijas valsti.
Tā kā kongresa darba un pārrunu pamats bija atvērtība un
demokratiskums, vairāki ELK
dalībnieki uzņēmās atbildību par
savas jomas virzību uz ideālu,
taču tas neizslēdz citu tautiešu
līdzdalību ceļa kartes veidošanā
un īstenošanā. Šajā nolūkā ELK
apņēmās strādāt, lai “diasporas
organizācijas un visu paaudžu
viedokļu līderi aktīvi paustu redzējumu par Latvijas norisēm;
stiprinātu pilsoniskās izglītības
un medijpratības darbu un atbalstītu pilsoniskas akcijas diasporā un Latvijā.”
Bija iepriecinoši sastapt vairākus mūsu valsts pārvalžu pārstāvjus gan kongresa laikā uz
prāmja, gan darba paneļos pirms
un pēc šī posma. Kongresa atklāšana notika Gaismas pils Ziedoņa zālē, bet nobeigums tika
iekļauts Pasaules latviešu kon-

ferences ietvaros. Atklājot kongresu, Latvijas Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece izteica savu
gandarījumu par to, ka diaspora
pašorganizējas. (Jāpiemetina, ka
viņa teica, ka tā sākot pašorganizēties, par ko viens otrs “vecās
trimdas” pārstāvis pēcāk izteicās,
ka to vien esam darījuši vairāku
gadu desmitu gaŗumā…) Mūrniece atzīmēja, ka viss, kas ir labs
Latvijā, esam radījuši ar savām
rokām, sirdīm un sirdsapziņu.
Tikai tagad mēģinām izprast, kas
ir “emigrācija”, taču redzams, ka
pastāv vēlme un griba līdzdarboties, uzņemties līdzatbildību. Atklājot Pasaules latviešu konferenci (un savā ziņā noslēdzot ELK),
LR prezidents Raimonds Vējonis
uzsvēra saiknes uzturēšanas nozīmi. Kā pamatu šādai saiknei viņš
izcēla diasporas latviešu skolu
lomu, atgādinot, ka Iveta Vējone
ir latviešu skoliņu patrone. Abas
valsts pirmās personas pateicās
ELK par savu veltījumu – Simtgades ceļa karti Latvijai –, ieejot
Latvijas otrajā gadsimtā.

Par latviešu valodu svešumā

nus uz pusdienām aicināju latviešu valodā, tikai pēc tam –
vāciski. Bērni ir elastīgi, viņi to
saprot un pieņem. Starplaikā jau
Kristapa draugi sāka saprast arī
latviski. Bērnam ir svarīga kontaktpersona, svarīgi ir saprast –
ar to cilvēku es runāju latviski,
bet ar to – vāciski. Ar laiku bērns
iemācās automātiski pārslēgties.
Protams, tas prasa konsekvenci
un zināmu ieguldījumu no vecāku puses. Un ja arī bērnam kādreiz sajūk valodas, tas nav nekas
briesmīgs ‒ ar laiku viss nostāsies
savā vietā.
Protams, ļoti svarīgi, lai bērns
nepaliek tikai “virtuves” valodas
līmenī. Tāpēc ir būtiski, lai bērns
iemācās latviski lasīt un rakstīt,
tam ļoti noderīgas ir latviešu
skoliņas. Latvijā ir pieejami brīnišķīgi CD, DVD, ko bērnam
klausīties un skatīties, patiešām
labas bērnu grāmatas. Tas viss attīsta bērna vārdu krājumu. Tāpat
vērtīgi ir bērnu sūtīt uz nometnēm Latvijā, kur viņš var kopt
draudzību latviešu valodā, kur
viņš redz mērķi, kāpēc viņam ir
vērts mācīties latviešu valodu.
Bērns mācīsies latviešu valodu

tikai tad, ja redzēs iemeslu, vajadzību, kāpēc tā viņam ir jāmācās.
Bieži vien latvieši apprecas ar
citas tautības pārstāvi. Ir dzirdēts
par gadījumiem, kad, piemēram,
citas tautības vīrs aizliedz savai
sievai ar bērnu sarunāties latviski. Protams, ne jau man spriest
par šo cilvēku, tomēr neko labu
tas par viņu neliecina. Taču, ja šis
ieprecētais cilvēks ir vismaz neitrāls vai atbalstošs, tad ļoti iesaku,
piemēram, latviešu mammai ar
savu bērnu konsekventi runāt
tikai latviski, bet tēvam – viņa
dzimtajā valodā. Bērns būs tikai
ieguvējs, jo viņam būs trīs valodas – mātes, tēva un tās vides valoda, kuŗā viņš dzīvo. Un nevajag
nobīties, ka bērnam tas varētu
būt par grūtu, ticiet saviem bērniem, viņi ir gudri un tiks galā.
Diemžēl, piemēram, vācu iestādes to nesaprot. Pirms daudziem gadiem, kad manam dēlam
Kristapam bija jāsāk iet skolā, pie
manis atnāca viņa nākamā klases audzinātāja Vinkleres kundze
un vaicāja, vai nebūtu laiks sākt
ar dēlu runāt vāciski, jo citādi
viņam vācu skolā būs grūti. Es
jautāju, kāda viņai ir pieredze ar

daudzvalodību, viņa teica – nekāda. Tad es teicu, ka esmu valodnieks, man šajā ziņā ir pieredze, un lai viņa paļaujas uz mani.
Es turpināju ar Kristapu runāt
tikai latviski, un pirmā mācību
gada beigās viņa atnāca un atvainojās, jo starplaikā viņš klasē vācu
valodā bija viens no labākajiem.
Ar mani bija tieši tāpat – uz vācu
skolu es aizgāju, ne vārda neprotot vāciski, bet pēc dažiem gadiem es saviem vācu klases biedriem skolā rakstīju kontroldarbus vācu valodā.
Pirms dažiem gadiem ar maniem mazdēliem situācija atkārtojās 1:1. Skolotāja lika sākt runāt
vāciski, mans dēls tam nepiekrita, un tagad viņi savās klasēs ir
labākie vācu valodā. Viņi runā
tekoši, bez jebkāda akcenta latviski un parallēli skolā mācās arī
angļu un franču valodu.
Tas rāda, ka nevajag nobīties
no diasporas mītnes zemes iestādēm, kad to ierēdņi liek ar bērniem runāt šīs valsts valodā. Pastāviet uz savām tiesībām runāt
latviski, un jūsu bērni būs ieguvēji! Un tieši to taču jūs vēlat
saviem bērniem, vai ne?
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Ne tikai svētkiem, bet arī ikdienas dzīvei

Cēsu domes valdes priekšsēdis Jānis Rozenbergs intervijā Sallijai Benfeldei
par pilsētu, iedzīvotājiem un nākotnes plāniem
Šīs vasaras pašvaldību vēlēšanās
par sarakstu ar līdzšinējo pašvaldības domes valdes priekšēdi Jāni
Rozenbergu nobalsoja 68 procenti vēlētāju, un viņš otro reizi uz
četriem gadiem kļuva par pilsētas
galvu. Pilsētas vārds savulaik izskanēja plašāk, jo tās pašvaldība
bija pirmā Latvijā, kas sacīja – mēs
gribam savējos atpakaļ Latvijā, aicinām atgriezties tos, kuŗi vēlas
darīt un rīkoties. Cēsis arī neslēpa
savu vēlmi kļūt par Latvijas kultūras galvaspilsētu, un pilsētā katru gadu mēneša gaŗumā notiek
Mākslas festivāls, krāšņi un interesanti tiek svinēti pilsētas svētki,
notiek dažādi sporta sarīkojumi,
izstādes un koncerti visu gadu.
Arī šogad, Cēsu 811. dzimšanas
dienā, svētki pulcēja tikpat daudz
interesentu, cik pagājušajā gadā,
kad 810 gadu svinības apmeklēja
aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Svētkus šovasar pilsētā atkal svinēja ar
garšu vārda tiešajā nozīmē, jo to
laikā tika šķetināta gan gastronomiskā mistērija “Parks uz paplātes”, gan vēsturiskais Hanzas tirgus
Cēsu Pils dārzā, kas rādīja, kāds
tirgus bija tālajā 1375. gadā. Savukārt Rožu laukumā tika svinēti
Siera un alus svētki ar atrakcijām,
konkursiem un degustācijām. Un,
protams, arī Cēsīs katru gadu
notiek Mūzeju nakts un Baznīcu
nakts un vēl citi pasākumi.
Pilsētai laikam klājas it labi,
ja jūs vēlreiz ievēlēja ar tādu
balsu vairākumu?
Pirms vēlēšanām bija padarīta
darba sajūta, bet par tik labu rezultātu pārliecības gan nebija. Cerēju, ka nebūs mazāk balsu kā
iepriekšējās vēlēšanās un varbūt
vēl viena vieta klāt, bet 11 vietas
no 15 – tas tiešām ir ļoti labs rezultāts. Tomēr tas, protams, uzliek
arī lielāku atbildības nastu, jo, ja
sarakstam ir tik liels mandāts, tad
droši varēs sacīt – un kas tagad
jums traucē strādāt?
Cēsis nav pilsēta, kuŗā ir daudz
darbavietu, kaut arī skaista un
ar bagātīgu kultūras dzīvi. Sarunu festivālā “Lampa”, tā dēvētajā
polītiķu cepināšanā, jūs apcēla
par to, ka pilsēta ir skaista dekorācija, ka tā kļūst par Rīgas guļamrajonu... Ar ko Cēsis var lepoties? Māksla un festivāli ir
laba lieta, bet ar tiem vien dzīvot
nevar.
Vismaz statistika liecina, ka no
2011. līdz 2015. gadam kopējais
darbavietu pieaugums ir 609,
neskaitot mikrouzņēmējus.
Par pēdējo pusotru gadu datu
vēl nav. Pēdējos divos, trīs gados
iedzīvotāju skaits vairs nesamazinās uz aizbraukušo rēķina, kopumā mehāniskās migrācijas gada
bilance ir neitrāla. Vieni atbrauc,
otri aizbrauc. Dzimstības un mirstības rādītājs gan nav pozitīvs –
joprojām piedzimst mazāk, nekā
nomirst. Katru gadu tā zaudējam
aptuveni 230 – 235 cilvēkus, bet
piedzimst apmēram 165 – 170
bērnu.
Jūs savulaik nācāt ar aicinājumu cilvēkiem, kuŗi strādā ārpus
Latvijas, atgriezties Cēsīs. Vai šī
iecere īstenojas?
Mūsu mērķis nebija gada laikā
atvest atpakaļ noteiktu skaitu cil-

vēku. Mūsu mērķis ir uzbūvēt nosacītu tiltu cēsniekiem, kuŗi ir
aizbraukuši, izstāstīt viņiem, ko
mēs darām un ko nedarām. Šobrīd mūsu datu bazē ir vairāki
simti cēsnieku, kuŗiem katru mēnesi sūtām ziņu par to, kas notiek
Cēsīs. Lēmumu par to, kur viņš
pavadīs savu dzīvi, cilvēkam jāpieņem pašam. Mēs varam parādīt, ko esam izdarījuši un ko darīsim, mēs varam radīt sajūtu, ka
mums var pavaicāt padomu, saņemt to atbalstu, ko varam sniegt.
Cilvēki to daudz izmanto – piemēram, vakardien saņēmu Facebook
ziņu no cilvēka, kuŗš ar ģimeni
pēc 13 gadiem Īrijā atgriezies
Cēsīs. Ģimene grib uzsākt savu
uzņēmējdarbību un vaicā pēc padoma, kā vieglāk un kur meklēt
telpas uzņēmējdarbībai. Pašvaldība var un tai ir jāpalīdz ģimenēm,
kuŗas atgriežas, sameklēt vietu
bērnudārzā bērniem, arī skolu
bērniem, kuŗi mācījušies ārzemēs.
Gadās, ka skolu programmas nesakrīt, ir jāveic novērtējums, lai
saprastu, kādā klasē bērnam Latvijā jāmācās. Bērniem ir vajadzīga
arī palīdzība latviešu valodā, un
mēs varam iedot bērnam asistentu gan bērnudārzā, gan skolā, ja
tas vajadzīgs.
Vai nav tā, ka Cēsīs darbavietu vairāk ir vīriešiem, fiziska
darba darītājiem?
Tikšanās reizēs ar tautiešiem
jautājumi lielākoties bijuši par
to, kur dzīvot pēc atgriešanās, jo
daudziem mājokļa šeit vairs nav,
par bērnu izglītības iespējām un
par darba sludinājumiem ar norādītu algu apmēru. Privātuzņēmēji sludinājumos to ne vienmēr
norāda, jo gadās, ka daļu algas viņi
vēlas maksāt neoficiāli. Esam par
to runājuši ar uzņēmējiem, un aizvien biežāk darba sludinājumos
algas apmērs tiek norādīts. Ir uzņēmumi, kuŗi jūt darbaspēka deficītu, viņi ceļ algas, lai dabūtu cilvēku pie sevis darbā. Interesanti,
ka esmu dzirdējis no uzņēmējiem,
ka viņi to nenožēlo, jo cilvēks ārzemēs ir iemācījies kārtīgi strādāt.
Tas ir pozitīvi – tie, kuŗi atgriežas,
ir redzējuši, kā strādā citur, viņiem
ir cita pieredze un attieksme pret
darbu. Vēl gribu piebilst, ka mums
Facebook ir Cēsu vakanču lapa,
kuŗā uzņēmēji un arī pašvaldība
var ievietot darba sludinājumus.
Paskatieties, nav tā, ka darba piedāvājumi ir tikai vīriešiem un tikai
fiziskam darbam.
Eiropas Latviešu kongresā piedalījās arī Cēsu pašvaldības deputāts Pauls Irbins un Attīstības
un territorijas plānošanas komisijas priekšsēža vietniece Laine
Madalāne. Kādēļ dome pieteica
viņus darbam kongresā?
Jau ilgāku laiku sadarbojamies
ar diasporas latviešiem. Cēsīs ir
Pasaules latviešu mākslas centrs,
kopā ar PBLA rīkojām diasporas
konferenci, esam darījuši vēl citas
lietas. Pieteicāmies kongresā, lai
piedalītos arī Latvijas simtgades
pasākumos. Nākamgad Valmierā
notiks Pasaules latviešu ekonomikas forums, un mēs gribam Cēsīs
rīkot kādu šī foruma paneļdiskusiju par radošajām industrijām,
kultūru un mākslu. Jāatzīstas, ka

Jānis Rozenbergs: “Mums ir veiksmīgs Skolas ielas 6
projekts. Gada laikā māju ir piepildījuši 35 dažādi
uzņēmēji: architekti, tekstilmākslinieki, ir māksliniece,
kas tur glezno un visus savus darbus pārdod Vācijas
galerijās. Mums ir meitene, kuŗa pēc padsmit gadiem
Portugalē ir atgriezusies Cēsīs, ir meitene, kuŗa dzimusi
Vācijā, bet pārcēlās pie mums un atvēra savu frizētavu, un tie ir interesanti stāsti par cilvēkiem, kuŗi
atrod savu nodarbošanos pie mums.”
šo forumu gribējām rīkot Cēsīs,
bet maķenīt nokavējām, tomēr
piedalīties gribam. Vēlamies gan
parādīt pilsētu, gan arī ekonomiski iegūt saviem uzņēmējiem.
Vai Cēsu infrastruktūra var
nodrošināt lielos pasākumus
vajadzīgajā apjomā?
Viens klupšanas akmens mums
bija ēdināšanas pakalpojumi, bet
tuvākā pusgada laikā parādīsies
jauni “spēlētāji”. Ēdināšanas pakalpojumi ikdienā un lielos pasākumos ir divas dažādas lietas, tur vēl
jāieliek daudz darba, bet resurss
top. Protams, ar vietējiem iedzīvotājiem vien nepietiek, lai uzņēmumi varētu iztikt, it sevišķi ziemā, ir
jāpiesaista kārumnieki no visa reģiona. Mums ir Vidzemes koncertzāle ar augsta līmeņa mākslinieku koncertiem, uz kuŗiem klausītāji brauc no plašas apkārtnes,
arī no Rīgas. Agrāk koncertu vai
citu pasākumu apmeklētāji sacīja,
ka ceļā uz Cēsīm viņi pusdieno
Siguldā. Tagad tas lēnām mainās.
Piemēram, ar ģimeni biju aizbraucis pusdienās uz vienu no nesen
atvērtajiem restorāniem. Tovakar
Pils parkā notika operas izrāde, un
restorānā bija aizņemti gandrīz
visi galdiņi – pie tiem sēdēja rīdzinieki, kuŗi bija atbraukuši uz
operas izrādi.
Vai ar kultūras dzīvi vien pie-

tiek, lai pilsēta ne tikai noturētos, bet arī plauktu?
Deputātus gaida liela izšķiršanās, ko darīt tālāk. Esam diezgan
daudz investējuši kultūrā un kultūras tūrismā, bet sezonas ietekme
joprojām ir ļoti liela. Mums ir jāsaprot, kā varam “aizpildīt” rudeni
un pavasari, kas bieži vien nu jau
pāriet viens otrā bez kārtīgas ziemas. Ja to atrisināsim, atrisināsies
arī jautājums par ēdinātājiem un
viesnīcām. Mums ir iecere par
Zinātnes centra jeb ZINOO tālāko attīstību, tam vajag jaunas telpas, jo ar esošajām attīstībai nepietiek. Esam izsludinājuši architektu metu konkursu par jauna
Zinātnes centra radīšanu “Cīrulīšos”. Ja tas ir centrs ar 100 – 150
tūkstošiem apmeklētāju gadā, tad
“nesezonas” problēma atrisinās.
Iedomājieties, ir nejauka novembŗa diena un ārā nav ko darīt, bet
visa ģimene var doties uz ZINOO,
kur bērnus, lielus un mazus, arī
viņu vecākus, gaida atraktīvas pasaules izzināšanas spēles, iespējas
pašiem kaut ko pārbaudīt un
sameistarot.
Tātad Cēsis kļūs par kūrorta
pilsētu šī vārda labākajā nozīmē?
Mēs gribētu, lai pilsētas attīstības stratēģija turētos uz trim vaļiem. Pirmais ir tas, ko visi zina un
ar ko mēs asociējamies – kultūras

tūrisms. Tajā virzienā vēl jāstrādā,
lai nozare varētu pilnvērtīgi strādāt visu gadu. Otrs valis ir ražošanas
industrijas, kuŗas jau darbojas.
Mums ir Cēsu profesionālā arodskola, kur sagatavo kokapstrādes
un galdniecības meistarus, arī
elektriķus un telekomūnikāciju
speciālistus. Tepat blakus ir Priekuļu lauksaimniecības technikums, kur gatavo mechāniķus, IT
speciālistus utt. Domājam arī par
neliela industriālā parka veidošanu rūpnieciskajā territorijā pie
“Cēsu Alus” apmēram 5 hektaru
territorijā. Ja tur izdotos izveidot
kaut pārsimt jaunu darbavietu,
tas būtu labi. Ir vēl viens virziens,
kuŗš attīstās – proti, radošās industrijas ar attālināto darbu. Mums ir
veiksmīgs Skolas ielas 6 projekts.
Gada laikā māju ir piepildījuši
35 dažādi uzņēmēji: architekti,
tekstilmākslinieki, ir māksliniece,
kas tur glezno un visus savus darbus pārdod Vācijas galerijās. Mums
ir meitene, kuŗa pēc padsmit gadiem Portugālē ir atgriezusies
Cēsīs, ir meitene, kuŗa dzimusi
Vācijā, bet pārcēlās pie mums un
atvēra savu frizētavu, un tie ir interesanti stāsti par cilvēkiem, kuŗi
atrod savu nodarbošanos pie
mums. Ir profesijas, kuŗās var
strādāt attālināti. Skolas ielas namā,
vienmēr redzu kādu kundzi,
kuŗa sēž ar klēpjdatoru, uzlikusi
austiņas, un raksta. Reiz piegāju
viņai klāt un pajautāju, ko viņa
dara? Izrādījās, ka viņa strādā Latvijas Radio un visus skaņu ierakstus pārraksta tekstā un sūta uz
Rīgu. Viņa dzīvo Cēsīs, uz Rīgu
viņai nav jābrauc.Vēl jāpiebilst,
ka pēdējā gada laikā par Cēsīm
interesējas IT nozare. Cik nu Rīgā
to speciālistu ir, tik arī ir, un kompanijas raugās uz reģioniem.
Mums ir laba sadarbība ar Rīgas
Technisko universitāti, ka viņi jau
otro gadu uzņems mobilo aplikāciju programmētājus. Portāls
draugiem.lv, uzņēmums, kas pieder cēsniekam, Cēsīs atver biroju
un lēnām sāks šeit pulcēt programmētājus. Starp citu, Cēsīs dzīvo mēbeļu diazaina programmētājs, kuŗš strādā Dānijas uzņēmumam.
Vai ideja, ka Cēsīm jākļūst par
Latvijas kultūras galvaspilsētu,
joprojām ir dzīva?
Jā, bet mēs tā ļoti neņemamies
ar idejas skandināšanu. Svarīgs ir
ne jau nosaukums, bet gan tas, kā
cilvēki paši jūtas. Ja cilvēki bez mudināšanas un atgādināšanas paši
cenšas to radīt un atbalstīt, tas ir
vērtīgāk nekā lozungi par kultūras
galvaspilsētu.
Cēsu pilsētas svētki arī šogad
pulcēja daudz apmeklētāju. Vai
arī nākotnē pilsētas svētki būs
ievērojams notikums ne tikai
Cēsīs vien, bet visā Latvijā?
Šogad pilsētas svētku budžets
bija vairāk nekā uz pusi mazāks
nekā pagājušajā gadā, bet apmeklētāju nebija mazāk. Tas nozīmē,
ka nevaram darīt mazāk un sliktāk. Pagājušajā gadā bija lielais
jautājums, ko darīt tālāk. Mēs negribam, lai cilvēki sajustu, ka
svētki ir zaudējuši kvalitāti un
vērienu, tāpēc mēs nedrīkstam
kāpt zemāk.
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Vītolu fondā jauna stipendija
VITA DIĶE
“Ja jums ir divi klaipi maizes, apmainiet vienu pret ziediem! Maize
baro miesu, ziedi – dvēseli!” (Antuāns de Sent-Ekziperī)
Ir cilvēki, kuŗi visu mūžu dzīvo
blakus skaistajam, bet, lai tas rastos ‒ vai tas ir dārzā vai kādā citā
mākslā –, vienmēr nepieciešama
labas sirds un gaišu domu klātbūtne. Un vēl – daudz, daudz mīlestības pret visu dzīvo, kas mums
apkārt klusi jo klusi aug un zied,
prieku radot. Skatot visu šo Dieva
un cilvēka kopdarbu, ikviens kļūst
labestīgāks, sirsnīgāks, vairāk atvērts mīlestībai.
Latviju tagad skaistāku darīt palīdzēs arī Birutas Brūns dibinātā
tēva Ernesta Freimaņa, daiļdārznieka, piemiņas stipendija, kuŗa
tiks piešķirta topošajai ainavu architektei Annai Belovai no Gulbenes. Viņa studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ainavu architektūras un plānošanas
studiju programmā, un savu studiju virziena izvēli viņa pamato:
Mācības man ir palīdzējušas saprast, ka ainavu architektūra pasaulē ir ļoti vajadzīga, it īpaši tagad, kad novērojams liels urbanizācijas process. Cilvēki vienmēr
tieksies pēc dabas, tāpēc parku,
apstādījumu un citu dabas territoriju uzlabošana un izveide ir
šodienas prioritāte!
Ernests Freimanis dzimis 1906.
gada 22. decembrī Rīgā, Jāņa un
Augustes Freimaņu ģimenē. Viņam bija jaunāka māsa Irma – viņa
ieradās pasaulē gadu vēlāk. Jau
agrā bērnībā Ernests ļoti mīlējis

Ernesta Freimaņa piemiņas stipendija ainavu architektei

Stipendijas dibinātāja Biruta
Brūns

puķes, tāpēc droši vien viņš izvēlējās kļūt par ainavu dārznieku
(toreiz – daiļdārznieku). Savus
mācekļa gadus viņš nostrādāja
Erdmaņa dārzniecībā (padomju
laikā – uzņēmums “Rīgas zieds”).
Pēc tam Ernests Freimanis izveidoja pats savu dārzniecību Purva
ielā 53. Šis zemes gabals piederēja
vecākiem, kuŗi viņu atbalstīja, kā
vien varēdami, jo jāsāk bija no
nekā. Tika ieguldīts daudz līdzekļu
un darba, tāpēc panākumi neizpalika ‒ pamazām tika uzcelta
pirmā siltumnīca, bet pēc laika vēl
trīs. Tikai viena bija apsildāma,
kurā Ernests Freimanis audzēja
puķes podos, galvenokārt Alpu vijolītes un acālijas, kuŗas viņam
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Līmeniski. 1. Kontrolaparāti.
6. Kazrags. 10. Noteikt masu. 11.
Neveikli, lempīgi cilvēki. 12. Medicīniska iestāde. 13. Iesaiņot.
14. Deklasēti elementi Francijā.
15. Pīļu dzimtas putni. 16. Griezīgas. 19. Apstrādāti dārgakmeņi ar reljefu attēlu. 23. Latviešu
grāmatizdevējs (1885-1941). 25.
Apvainojošs, apmelojošs sacerējums. 26. Apdzīvota vieta Madonas novadā. 27. Biezs kartons.
29. Latviešu rakstniece (1885 –
1976). 33. Dauzīt. 38. Apdzīvota

sevišķi labi padevās un allaž koši
ziedēja, laikam juzdamas saimnieka īpašās rūpes un mīlestību.
Ernests Freimanis eksperimentēja
arī ar vīnogulājiem. Meita Biruta
Brūns atceras, ka tēvam bija ļoti
skaista, zema balss (basso profundo), un, dārzā strādādams, viņš
vienmēr dungoja kādu melodiju,
it kā mūzikas valodā sarunādamies ar ziediem un augiem. Ernesta Freimaņa balss ilgus gadus
bija dzirdama arī Nacionālās Operas korī.
Kad sākās kaŗš, aktīvam dienestam frontē vairs neatbilda Ernesta vecums, bet viņš pieteicās
Gaisa izpalīgu administrācijā.
1944. gada septembrī, frontei tuvojoties, Biruta Brūns ar mammu, vecvecākiem un mazo māsu
devās uz Kurzemi, bet tēvs palika
Rīgā. Drīz ģimene nonāca Sudetijā, Vācijā. Vēlāk tika saņemta
ziņa, ka tēvs Vācijas pilsētā Egerā
kopā ar jaunajiem zēniem, gaisa
izpalīgiem, kritis amerikāņu gūstā
un nosūtīts uz Franciju. Tur, kaŗagūstekņu nometnē, viņam nācās
pavadīt 18 mēnešus. 1946. gadā
kaŗagūstekņus atbrīvoja, un tēvam
ar Sarkanā Krusta palīdzību izdevās atrast ģimeni – viņi bija nokļuvuši angļu zonā, DP nometnē
Blombergā. 1950. gada aprīlī Freimaņu ģimene izceļoja uz Austrāliju. Tēvs savus obligātos darba līguma divus gadus nostrādāja dažādos darbos: kokzāģētavā, apelsīnu plantācijā, būvniecībā, līdz
beidzot dabūja darbu savā speciālitātē – dārzkopībā. Viņa pārziņā
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vieta Kuldīgas novadā. 39. Segli.
40. Sievietes vārds (febr.). 41. ASV
pavalsts. 42. Svēts, uz reliģisku
kultu attiecīgs. 43. Noģērbt. 44.
Bromēliju dzimtas tropu koks.
45. Magnētiskā lauka intensitātes mērvienība.
Stateniski. 1. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 2. Sala Indonēzijā.
3. Baltijas vācu vēsturnieks, publicists (1836 – 1908). 4. Japāņu
dzejnieks (1885 – 1912). 5. Apdzīvota vieta Pāvilostas novadā.
6. Attīstības faze. 7. Sens, senlai-

ku. 8. Pasaules daļa. 9. Mechanikas nozare. 17. Ziedkopa. 18.
Latviešu rakstniece (1905 –
1981). 19. Bībeles persona, Ādama un Ievas vecākais dēls. 20.
Zīda audums ar viļņveidīgu lāsmojumu. 21. Druvu auglības
dievība latviešu mītoloģijā. 22.
Augļa sēklotne. 23. Jūras daļa
krasta tuvumā pie ieejas ostā.
24. Adījuma elementi. 27. Ostas
pilsēta Igaunijā. 28. Viesnīca,
kuŗā izīrē istabas un dod uzturu.
30. Holandiešu jūras braucējs
(1603 – 1659). 31. Dzīvas būtnes.
32. Pilsēta Italijas ziemeļaustrumos. 34. Latviešu rakstniece
(1927). 35. Smalks, neizturīgs.
36. Valsts Afrikas ziemeļrietumos. 37. Iestādes, kas veic kreditoperācijas.
Krustvārdu mīklas (Nr. 30)
atrisinājums
Līmeniski. 4. Mandarīns. 7.
Malme. 8. Ikars. 9. Trilleris. 10.
Araksa. 11. Ore. 13. Papele. 18.
Šautras. 21. Maksāt. 23. Ārijas.
24. Īves. 25. Asēt. 26. Tirgot. 28.
Esejas. 29. Replika. 34. Kolbas.
35. Ass. 37. Bēkons. 38. Perimetrs.
39. Osaka. 40. Inari. 41. Skeletons.
Stateniski. 1. Idalgo. 2. Irbene.
3. Bagars. 4. Metiss. 5. Sislas. 6.
Krauls. 12. Rita. 14. Paketes. 15.
Parseks. 16. Tacis. 17. Tsuga. 19.
Bises. 20. Najas. 22. Tīt. 23. Āte.
27. Alts. 30. Polisa. 31. Karpas.
32. Vērsis. 33. Angārs. 35. Ariels.
36. Siesta.

atradās daļa no Adelaides pilsētas
apstādījumiem. Šai darbā viņš nostrādāja līdz pensijas gadiem.
Ernests Freimanis aizgāja mūžībā
1972. gada 27. jūlijā Adelaidē. Viņa
mīlestību uz puķēm ir mantojuši
viņa pēcnācēji.
Ernesta Freimaņa meita un stipendijas dibinātāja Biruta Brūns
dzimusi 1933. gada 1. oktobrī Latvijā. Jaunībā viņa bija aktīva sportiste. Biruta ir saglabājusi ļoti labu
latviešu valodu un brīvajā laikā
mīl lasīt jaunāko literātūru. Viņa
ir aktīva DV organizācijas biedre,
dzied Adelaides Daugavas Vanadžu ansamblī, ir čakla rokdarbniece un, protams, arī dārzniece,
kuŗa vienmēr atrod iespējas un
laiku izaudzēt skaistus ziedus un
rūpēties par tiem, ziedot kādu

košumaugu loterijai, apstādījumiem, nopīt skaistu vainagu Līgo
vakaram.
Birutas kundze vēlas veidot savu
ikdienu košāku, tāpēc tiek audzēti
stādi, loloti ziedi, iekopts dārzs.
Un visam tam klāt ‒ gabaliņš sirds.
Jo citādi neaugs. Neplauks. Neziedēs… Un, rūpējoties par visu to,
tiek veidota ne tikai krāšņāka
apkārtējā vide – tiek gūts milzums
prieka, ko dāvā daba, darbs un
mīlestība pret visu skaisto un vērtīgo – arī pret savu Tēvuzemi. Pateicoties Birutas Brūns atbalstam,
pavisam drīz arī šeit kļūs skaistāks
kāds dārzs, kāds parks, kāda sēta –
kļūs skaistāka visa Latvija.
Paldies Birutai Brūns par ziedojumu un Ilgai Vēverei par stipendijas kārtošanu!

Ī S Z I ŅAS
Tirzas pagastā notika Pasaules tirzmaliešu 5. Saiets, kur pulcējās aptuveni 700 novadnieku no Kanadas, Lielbritanijas, Vācijas,
Beļģijas, Igaunijas un Latvijas malu malām. Tas sākās ar svētbrīdi
Tirzas evaņģeliski luteriskajā baznīcā “Es zinu stipru vietu, kur drošs
es varu būt”. Pēc tam visi devās uz svētavotu, lai “nomazgātu pasaules
putekļus no acīm”. Tikšanās prieki bija Tirzas un bijušās Virānes
skolas absolventiem. Saiets izskanēja ar koncertu “Es dziedāšu par
tevi, tēvu zeme!” un zaļumballi.
Alūksnes Tempļa kalna pilskalnā šovasar pirmo reizi notiek
archeoloģiskā izpēte, kuŗas rezultātā zemes dzīlēs atrastas dažādas
rotaslietas un to fragmenti – gredzeni, saktiņas, piekariņi, zvārgulīši,
kā arī sadzīves priekšmeti, māla trauku lauskas. Tas liecina par pilskalna apdzīvotību 13.‒14. gs., tomēr archeologi cer atrast vēlā dzelzs
laikmeta – no 9. līdz 12. gs. ‒ priekšmetus. Tempļa kalns ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, sens latgaļu pilskalns un senpilsētas
vieta.
Veclaicenes pagasta “Mišās” 11. augustā atklāja Arta Krasta
veidoto Medus mūzeju. Klāt bija Latvijas Biškopības biedrības vadītāji, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, mūzeju darbinieki,
gīdi, tūrisma uzņēmēji un citi, kas palīdzējuši mūzeja tapšanā. Tika
atklāta senlaicīgā biškopības inventāra ekspozīcijas zāle un telpa
sanāksmēm. Tiek vākts un restaurēts senais biškopības inventārs,
fotografijas un literātūra, lai saglabātu vēsturiskās liecības par
dravniecību Latvijā.
Aizkalnes pagasta Raiņa mūzejā “Jasmuiža” no 11. līdz 12. augustam notika Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna
darbnīcā – ceplī ikgadējā keramikas cepļa iekuršana, ko veica TLMS
“Rēzeknes apriņķa pūdnīki”. Pirms cepļa atvēršanas 12. augustā notika viktorīna – jautājumi par mūzeju, Latgales keramiku, tās tapšanas
vēsturi, formām, glazūrām.
Lai saglabātu Kokneses pilsdrupas un novērstu avārijas situācijas,
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķīrusi 10 000
eiro gala sienu konservācijas darbu veikšanai. Papildus 2 584 eiro
tam atvēlējusi arī Kokneses novada dome.
Latvijā 13. augustā sākās pīļu medību sezona. Saskaņā ar Medību
noteikumiem no sezonas sākuma līdz 14. septembrim ūdensputnu
medības būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15.
septembŗa līdz 30. novembrim – katru dienu. Atļauts medīt laučus,
krīkļus, pelēkās pīles, platknābjus, meža pīles, prīkšķes, baltvēderes,
garkakļus, brūnkakļus, cekulpīles, ķerras, melnās pīles un gaigalas.
Preiļu kultūras namā no 18. līdz 20. augustam notiks III
Starptautiskais autorleļļu festivāls “Leļļu vasara”, kuŗā piedalīsies
mākslinieki no Vācijas, Italijas, Čechijas, Nīderlandes, Izraēlas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Moldovas, Gruzijas, Ukrainas, Baltkrievijas
un citām valstīm. Savukārt no 17. līdz 19. augustam notiks arī Preiļu
Grāmatu svētki, kur paredzētas tikšanās ar Latvijā pazīstamām
radošām personībām.
Vecumnieku novada kūdras ieguves AS Greenyard Horticulture Latvia – 25 gadi. Pērn apgrozījums bijis 8,542 miljoni eiro, bet
peļņa sasniegusi 983 644 EUR (par 40% vairāk nekā iepriekš).
Palielinājis noieta tirgu, pateicoties maisos fasētas kūdras produkcijas ražošanai, šogad plānots palielināt kūdras ieguvi jaunās platībās.
Jauniešu koris BALSIS (diriģents Ints Teterovskis), turpinot 30.
jubilejas sezonu, 24. un 25. augustā veiks pēdējo koncertserijas
posmu. Daugavas Balsis 24. augustā skanēs Ogres Ev. lut. baznīcā,
Svētā Meinarda salā Ikšķilē (augsta ūdens līmeņa gadījumā Ozoliņa
skvērā), Nāves salā. 25. augustā ‒ Daugmalē.
Ikšķilē 29. augustā notiks tradicionālais polītiski represēto salidojums. Ikšķiles estrādē būs iespēja noskatīties Uldim Marchilēvičam ‒ 60, Mārai Zālītei – 65 veltīto viņu veidoto Dziesmu spēli
Tobago, kur piedalās Dailes teātŗa aktieri.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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(Nobeigums. Sākumu skat. nr. 30)

Latvijas atlētiem
augstākās vietas –
devītā, 12. un 13.
200 m. Šajā distancē Latviju
pārstāvēja jaunā vieglatlēte Sintija Bukša. Jūlija vidū viņa
izcīnīja sesto vietu Eiropas U-23
meistarsacīkstēs, sasniedzot personīgo rekordu, 200 metrus veicot 23,12 sekundēs. Viņa tikai
par divām sekundes simtdaļām
atpalika no pasaules meistarsacīkšu normatīva, taču saņēma
uzaicinājumu uz Londonu.

Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā
Lai gan viņa neizpildīja PM normatīvu, kas bija trīs centimetrus
tālāks, latviete tika pie iespējas
startēt pēc citu sportistu rezultātu
pārskatīšanas. Sliktos laika apstākļos (lietus, vējš) Lauma pirmajā
mēģinājumā aizlēca 6,50 m, otrajā uzlaboja rezultātu – 6,58 m.
No trešā mēģinājuma Lauma atteicās, jo konkurentes viņu vairs
nevarēja izstumt no finālistu
pulka. Viņa bija sasniegusi piekto
rezultātu 30 tāllēcēju konkurencē.
Grīvas personīgais rekords ir
6,86 metri, ko viņa sasniedza
2011. gadā Valsts prezidenta bal-

vai pietrūka divu (!) centimetru.
Laumas Grīvas ieskatā viņas
izcīnītā devītā vieta pasaules
vieglatlētikas meistarsacīkstēs ir
lielisks sasniegums, tomēr vienlaikus tā arī ir sāpīga, jo tikai divi
centimetri sportisti šķīra no pirmā
astotnieka. „No šī stadiona atvadīšos ar divējādām sajūtām – no
vienas puses devītā vieta pasaulē
ir fantastisks sasniegums, bet vienlaicīgi tas ir arī ļoti sāpīgi. Ceturtās, devītās, trīspadsmitās vietas
– tas nav patīkami,” stāstīja Grīva.
„Visas meitenes bija ļoti spēcīgas.
Bija prieks startēt kopā ar viņām.”
Šķēpa mešana. Mārcis Štrobinders šosezon meta stabili pāri 80
metriem, taču PM normatīvu izpildīja tikai piecas dienas pirms
termiņa. Štrobinders Jelgavā šķēpu
meta 83,42 m tālumā, personīgo
rekordu labojot par pieciem centimetriem.

Sintija Bukša 200 m distancē – pirmā no labās

Bukša finiša taisnē kāpināja
tempu un finišēja pēc 23,54 sekundēm. Finālā iekļuva pa trim
ātrākajām no septiņiem priekšskrējieniem, kā arī nākamo trīs
labāko rezultātu īpašnieces. Lai
tiktu trijniekā, savā skrējienā
Bukšai bija jāskrien ātrāk par
23,23 sekundēm, kas ir mazāk
nekā viņas personīgais rekords.
Savukārt, lai pusfinālā tiktu ar
rezultātu, viņai vajadzēja skriet
ātrāk par 23,38 sekundēm. Tādējādi pasaules meistarsacīkstēs
Sintija Bukša ierindojās 29. vietā
Tāllēkšana. Laumai Grīvai šīs
bija trešās pasaules meistarsacīkstes (PM), bet iepriekšējos divos
2011. gadā Tegu un 2013. gadā
Maskavā viņa nepārvarēja kvalifikāciju, ieņemot attiecīgi 23. un
16. vietu. Šosezon 32 gadus vecās
Grīvas labākais rezultāts ir 6,72 m.

vas izcīņas sacensībās Valmierā.
Pirmo reizi startējot pasaules
meistarsacīkšu finālā, tāllēcēja Lauma Grīva Londonā izcīnīja 9. vietu,
kas līdz startiem šķēpa mešanā
vīriešiem un soļošanā bija Latvijas delegācijā labākais panā-

kums. Tā arī palika. Pirmajā un
veiksmīgākajā no trim fināla lēcieniem Lauma sasniedza 6,54
metrus. Lai iekļūtu pirmajā astotniekā un turpinātu sacensības
finālā ar vēl trim lēcieniem, Grī-

SIA “Mežusili”
•
•
•
•
•

Izgatavojam meža apsaimniekošanas projektus visā Latvijā
Sniedzam pakalpojumus cirsmu plānošanā un mežizstrādē
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

Štrobinderam šīs bija otrās pasaules meistarsacīkstes, bet aizpērn viņš ar 79,11 metru tālu
metienu ieņēma 19. vietu. Savukārt pērn Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs viņš ar 80,65 metriem
izcīnīja 14. vietu. Diemžēl Londonā kvalifikācijas sacensībās
Rolands nespēja pārsniegt 80
metru atzīmi, paliekot bez dalības finālā. Štrobinders pirmajā
metienā sasniedza 78,22, otrajā
–79,68, trešajā –79,22 m.
20 km soļošana. Šīs Agnesei
Pastarei bija trešās pasaules
meistarsacīkstes – 2011. gadā viņa
guva 28., 2013. gadā – 23. vietu.
Vēl arī Pastare 2012. gadā Londonas Olimpiskajās spēlēs bija
24., bet pērn Riodežaneiro Olimpiadā – 53. vietā. Šogad PM
Pastare pēc distances pirmās ceturtdaļas bija redzama 53. vietā,
tobrīd līderēm zaudējot minūti
un 13 sekundes, pēc desmit kilometriem – 57. vietā. Posmā starp

Tālr: 973-746-3075

10 un 15 kilometriem Pastare
tika diskvalificēta – t.i. noņemta
no trases. Par uzvarētāju kļuva
ķīniete Dzjajui Jana.
Tātad, rezumējot pasaules meistarsacīkstēs veikto, – no Latvijas
sportistiem Londonā augstāko rezultātu sasniedza tāllēcēja Lauma
Grīva, kuŗa izcīnīja devīto vietu,
Guntai Latiševai-Čudarei – 12.
vieta 400 metru skrējienā un
Anetei Kociņai – 13. vieta –
šķēpa mešanā.

Kādas problēmas
izgaismoja PM
vieglatlētikā?
Latvijas vieglatlēti ar mainīgām
sekmēm startēja pasaules meistarsacīkstēs (PM) Londonā. Netrūka gan patīkamu pārsteigumu,
piemēram, Laumas Grīvas iekļūšana tāllēkšanas finālā, izcīnot augsto 9. vietu, un Guntas LatiševasČudares apliecinātā piederība
pasaules līmeņa 400 metru skrējējām. Plašāks Latvijas vieglatlētu
starta izvērtējums vēl sekos, bet
jau šobrīd iezīmējas vieglatlētikas
sistēmas problēmas, kas jāatrisina, lai nākotnē varētu nodrošināt augstvērtīgu sportistu sagatavošanu.
Latvijas vieglatlētikā viena no
galvenajām un redzamākajām
problēmām ir sporta infrastruktūra. Visasāk to izjūt galvaspilsētā,

kur pretēji reģioniem joprojām
nav atbilstoša vieglatlētikas stadiona un manēžas. Tas ietekmē
ne vien augsta līmeņa sportistu
darbu, bet arī sporta piramīdas
pamatu – jaunatnes sportu. Fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treneris Viktors Lācis
saka, ka apbrīno 12 Latvijas vieglatlētu nokļūšanu pasaules meistarsacīkstēs. “Mums nav vispār
infrastruktūras, mums pat nav
stadiona. Mēs līdz jūlija mēnesim
trenējāmies, es personīgi ar savu
grupu trenējos piecās vietās,”
viņš teica. Infrastruktūras problēmas Rīgā izjuta arīdzan bijušais
izlases vieglatlēts Mārtiņš Začests, sākot studijas augstskolā,
kad nācās apjaust sporta būvju
trūkumu un nepilnības. Olimpiskie sporta centri vieglatlētikai
sniedz minimālu devumu neesošu vieglatlētikas telpu dēļ.
Šogad Latvijas vieglatlētikai
aprit 120 gadu. Zīmīgi, ka tas
sakrīt ar jaunām vēsmām pašā
Vieglatlētikas savienībā, kur līdzšinējo prezidentu Gunti Zālīti
pēc 12 gadu darba nomainījusi
bijusī titulētā vieglatlēte Ineta
Radēviča. Jaunajā savienības
valdē atrodamas Rīgas domes
vadībai pietuvinātas personas –
Rīgas domes priekšsēža Nila
Ušakova sieva Iveta StrautiņaUšakova, Rīgas domes Satiksmes
departamenta direktors Emīls
Jakrins un citi. Tādējādi vismaz
teorētiski atvieglojot komūnikāciju ar Rīgas domi, runājot par
sporta infrastruktūras uzlabošanu. Radēvičas sapnis ir vieglatlētikas attīstībai apvienot spēkus gan valdībā, gan pilsētā.
(Turpinājums 20. lpp.)
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes zāle (58
Irving St, Brookline MA 02445).
13.septembrī 19:00 Valmieras
drāmas teātŗa viesizrāde: Harijs Gulbis ’’Medību pils’’.
Biļešu cena $25. Rīko ALTSAija Dreimane-Holohan, tālr.:
781-558-3814 un Gita Līgure,
tālr.: 508-369-8316.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras
Centrs (10705 West Virginia
Ave, Lakewood, CO 80226),
tālr.: 303-986-5337 vai 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība ( 531 North 7th St).
5.septembrī 11:00 pensionāru kopas sanāksme. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un pārrunas par
notikumiem pasaulē. Dzimumdienu svinēšana pie kafijas
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!
ŅUJORKA (NY)
Barišņikova Mākslas Centrs
Jerome Robbins teātris (450
West 37th st, New York NY
10018).
31.oktobrī un 1.novembrī
koncertēs vijolnieks Gidons
Krēmers. Programmā: M.Vainberga 24 prelūdijas, op.100,
G.Krēmera pārlikumā. Biļete:
$25 (biļešu skaits ierobežots,
ieteicams laicīgi rezervēt vietas). www.bacnyc.org

PRIEDAINE (NJ)
19.augustā 10:30 Kursas
Kauss volejbolā. Volejbola
spēles ar jauktām komandām.
Ja esi viens (ja nebrauci ar komandu), neraizējies un brauc
droši, jo komandas sastādīs uz
vietas ap plkst. 10:00. Spēles
sāksies ne vēlāk, kā 10:30. Info:
Jānis Ģiga, mājas tel: 908-2724580, mob.tel: 908-931-1228,
e-pasts: gbgiga@verizon.net
vai Aivars Bārs, tel: 862-8121067, vai e-pasts: aivars@
njkursa.com
SAGINAVA (MI)
9.septembrī 15:00 Saginavas
Latviešu Kluba gadskārtējais
’’Ruksīša mielasts’’, kurš tiks
rīkots J. Skābarža lauku īpašumā (3630 E Curtis Rd, Birch
Run MI). Būs ruksīša cepetis ar
visām piedevām, dzērieni jāņem līdzi. Piedalīšanās maksa
$20, vidusskolas bērniem par
brīvu. Pieteikties līdz 2.septembrim, zvanot R. Martinsonei,
tālr.: 989-792-9716 vai Sk.
Spūlei, tālr.: 989-233-4234.
Čekus rakstīt uz ’’Latvian Club
of Saginaw’’ vārda.
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
1.-4.septembrī Meža dienas
Rietumkrasta Latviešu Izglītības
centrā Šeltonā. Info: rklic:org.
9.septembrī 11:00 golfa sacīkstes Jackon Park golfa klubā. Vakariņas 18:00 Latviešu
centrā. Lūdzu pieteikties un

samaksāt līdz 26.augustam!
Info: zvanīt Ed. Leitim, tālr.:
425-396-6136, vai SLGA@hotmail.com.
12.septembrī 12:00 pensionāru pusdienas.
27.septembrī 19:00 teātŗa
viesizrāde no Latvijas “Medību
pils’’.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu
biedrības nams (1705 9th Ave
N, St.Petersburg FL 33713).
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu,
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727851-941
5.septembrī 19:30 Biedrības
valdes sēde.
14.oktobrī 10:00 War Veterans Memorial Park 9600 Bay
Pines Blvd. N nojumē #4 (ieejas
vārti parkā pie 94th Str. N)
notiks Daugavas Vanagu apvienības Floridā rīkotais gadskārtējais pikniks. Līdzi jāņem
priecīgs prāts un groziņi kopīgam azaidam. Par ceptām
desiņām, sutinātiem skābiem
kāpostiem un vēsu dzērienu
gādās Vanadzes un Vanagi.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514992-9700.
19.augustā 11:00 Dievk. Pikniks.
2.-4.septembrī Tērvetes 60.
gada jubileja!
8.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku

ILMĀRS LŪSIS
Dzimis 1929. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,
Aizsaulē 2017. gada 22. jūnijā Kirklandē, Vašingtonā
Mūsu draugs priekos un bēdās
Padarītie darbi patīkami

Sēro
JĀNIS I. VĪKSNE ALEXANDRIA, VIRGINIA
BUTKEVICU ĢIMENE RĪGĀ, ĀGENSKALNĀ
HARIJS SEVERIN, ARLINGTON, VIRGINIA

Aizsaukts mūžībā

ANDRIS JANSONS
Dzimis 1943. gada 20. jūnijā Gulbenē, Latvijā,
miris 2017. gada 11. augustā Filadelfijā, Pensilvānijā

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami;
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS JURIS UN MUDĪTE
KRUSTDĒLS ĒRIKS UN SANDRA AR ĢIMENI
MĀRIS UN SONJA AR ĢIMENI
LOLITA

Dievk. Mielasts.
VAŠINGTONA (DC)
Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville MD 20850-3121).
8.septembrī Valmieras drāmas teātŗa viesizrāde – Harija
Gulbja “Medību pils’’. Rīko
LOV.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00,
piektdienās 16:00 - 18:00. Dievk.
notiek 10:00. 20.augustā Kapu
svētki. Dievnamā Dievk. nenotiks.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau dze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; 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 Freimanis. 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, Lakewood, CO 80226). Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība. Trešdienās
17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja
pieņemšanas stundas. Māc. H.
Godiņa tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. 27.augustā Dievk.
10.septembrī Dievk. Sadraudzība. 24.septembrī Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Ave, Los Angeles CA
90039).Dievk. notiek 11:00.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766).
Svētdienās 11:00

Dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs
Dr. Jānis Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.:
617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk.
notiek 10:00. 20.augustā Kapu
svētki – 11:00 Glenwood kapsētā, 12:00 Montrose kapsētā.
27.augustā Dievk. ar Sv.vak.
Pusgada informācijas sapulce.
Pikniks.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. 20.augustā
Dievk. 27.augustā 10:00 Kapu
svētki Riverside kapsētā.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek
svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster,
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S.
Ziedone (PO Box 380, Henryville PA 18332), mob. tālr.: 570460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr.
Arvīds Ziedonis (529 Linden
Place, Cresco PA 18326-7248),
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu
valodā. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 26.augustā 10:00 Kapu svētku Dievk.
Mančesteras Austrumu kapsētā.
Māc. Daina Salnīte. Lietus gadījumā Dievk. notiks draudzes
baznīcā.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis MN 55407).
Dievk. sākas 10:00. Pēc Dievk.
sadraudzība. 20.augustā Kapu
svētki Crystal Lake kapsētā.
27.augustā Dievk. 3.septembrī
Dievk. 10.septembrī Dievk.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. Dievk. notiek 14:00.
Mācītāja vieta vakanta.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:00.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
Aizgājis mūžībā mūsu mīļais
(Turpināts no 18. lpp.)
10.septembrī Dievk. Centrā.
24.septembrī 15:00 Dievk.
Centrā ar māc. Zvirgzdi.
1.oktobrī Kapu svētki Mount
Royal.
22.oktobrī
Dievk.
Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com 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.
20.augustā 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk. Māc. Sivars.
27.augustā 10:30 Salas bazn.
Dievk. Māc. Saliņš.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
ar dievg. Māc. Saivars.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14450). Dievk. notiek
14:00. Diakone Linda SniedzeTaggart.
• 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. Mārtiņš 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. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa,
tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). Dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 20.augustā 10:30
Kapu svētku Dievk. Evergreen
Washelli kapsētā. Pēc Dievk.
Dāmu komiteja aicina uz pusdienām Latviešu nama zālē
($10). Lūgums pieteikties līdz
15.augustam pie Marijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas
Wiest (425-678-8774). 26.augustā 17:00 Kapu svētki Takomā
New Tacoma kapsētā. 3.septembrī Dievk. nenotiek! 10.
septembrī Dievk. ar dievg.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart. Augustā Dievk. nenotiks. 17.septembrī Dievk.
• St. Pētersburgas latv. ev.

lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, 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. 20.augustā Bībeles stunda. 27.augustā Bībeles stunda.
3.septembrī Bībeles stunda.
10.septembrī Dievk. Biedrības
namā. 17.septembrī Bībeles
stunda. 24.septembrī Bībeles
stunda. 1.oktobrī Biedrības
namā Pļaujas svētku svētbrīdis
ar pašu nestām brokastīm. Visi
mīļi gaidīti! 8.oktobrī Bībeles
stunda.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
647-986-5604, E-pasts: grietins@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.: 416221-4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts: macanitavp@gmail.com,
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk.
notiek 11:00. Kafijas galds.
Grāmatu galds. 12:30 iesvētes
mācība. Vasaras Dievk. notiek
10:00. 20.augustā Kapu svētku
Dievk. Rock Creek kapsētā. Rokvillē Dievk. nenotiek. 23.augustā 13:00 Sigurda O.Krolla
urnas apbedīšna Arlingtonas
Nacionālajā kapsētā. 27.augustā
Sv.vak. Dievk. ar Sv.kristību.
3.septembrī Dievk. 10.septembrī
11:00 Latviešu skolas mācību
gada atklāšanas Ģimeņu Dievk.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. Diakone Linda SniedzeTaggart.
• 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.

IMANTS GORBANTS
Dzimis 1924. gada 22. jūlijā Ventspilī,
miris 2017. gada 16. jūlijā Marlborough, CT

Ardievu, mīļā dzimtene,
Kur viršu laukos gājām;
Ardievu, draugi, ģimene –
Dievs sauc uz zvaigžņu mājām.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA LAUMA
MEITAS IEVA UN INGA
MAZBĒRNI KRISTEN, JAIMIE, EVAN UN NATAAN

ARNOLDS AVOTIŅŠ
Leģionārs, viens no DV dibinātājiem, mūža biedrs
Dzimis 1925. gada 25. augustā Jaunpiebalgas pagastā, Latvijā,
miris 2017. gada 4. augustā Bronksā, Ņujorkā

Vairs tikšanās gaismas nebūs,
Ir atdots un paņemts viss...

Ar dziļām skumjām sirdīm sēro
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA ŅUJORKĀ

Mūsu mīļais mācītājs

REV. DR. ARVĪDS ZIEDONIS, JR.
Pēc ilgas slimības aizgāja mūžībā 2017. gada 26. jūnijā
Piemiņas dievkalpojums notiks 20. augustā plkst. 3:00 pp
St. Peters Lutheran Church / 10 Delp Rd. Lititz, PA

Par viņu sēro
MĀCĪTĀJA DR. RUTH ZIEDONIS UN
BUKSKAUNTIJAS UN APKĀRTNES EV. LUTERISKĀ DRAUDZE UN VALDE

Mūžībā aizgājis ALPF bijušais darbinieks
un tuvs draugs

REV. DR. ARVĪDS ZIEDONIS, JR.
Dzimis 1931. gada 8. martā,
miris 2017. gada 26. jūnijā
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(Turpināts no 17. lpp.)

Porziņģis un
Bertāns labi
iekļaujas
valstsvienībā
Latvijas vīriešu basketbola izlase Turcijas pilsētā Stambulā
aizvadīs 2017. gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīra apakšgrupu cīņas, kur tiksies ar Riodežaneiro Olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un
Lielbritaniju. Gatavojoties gada
nozīmīgākajam turnīram, valsts
izlase aizvadīs vairākas pārbaudes spēles. Viena no tām – notika
ar Polijas lomandu Arēnā Rīga.
Svarīgs notikums bija arī tas,
ka pirmo reizi Latvijas izlases
rindās laukumā izgāja divi NBA
spēlētāji. Pēc piecu gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriezies
Dāvis Bertāns, kurš iepriekš ilgu
laiku nacionālajā komandā nevarēja spēlēt traumu dēļ “Ļoti
labas sajūtas. Patīkami iziet arēnā
savu skatītāju priekšā. Visi pirms
spēles kopā nodziedājām himnu.
Bija pacilājoša sajūta. Tas vasarās
ļoti pietrūka, tomēr piecus gadus
nebiju spēlējis izlasē,” pastāstīja
Bertāns, kuŗš pēdējo reizi izlases
kreklā piedalījās spēlē 2012. gada
vasarā pret Rumāniju.
Spēlē pret poļiem debiju valstsvienības rindās aizvadīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA)
komandas Ņujorkas Knicks zvaigzne Kristaps Porziņģis. Viņš guva
24 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, dodot vislielāko
artavu Latvijas vienības uzvarā ar
77:65. Ar 18 punktiem un deviņām bumbām zem groziem izcēlās Rolands Šmits, bet 14
punkti Jāņa Strēlnieka kontā. Ar
24 punktiem Porziņģis kļuvis par
visu laiku rezultātīvāko Latvijas
izlases debitantu, jo 1992. gadā
Latvijas valstsvienības pirmajā
spēlē pēc neatkarības atjaunošanas tobrīd 29 gadus vecais debitants Igors Meļņiks izcēlās ar 23
punktiem.
Kristaps atzina, ka šī ir bijusi
īstā vasara, lai pievienotos izlasei,
bet šajā spēlē ļoti palīdzējis
līdzjutēju atbalsts. Sacensība

pagājusi ļoti ātri, ja salīdzina ar
spēlēm NBA. Valsts izlase ļoti
nopietni pieiet pārbaudes spēlēm. Plāni ir ambiciozi, un Porziņģis cer, ka izdosies parādīt ļoti
labu sniegumu Eiropas meistarsacīkstēs.
Atgriešanās spēlē Bertāns laukumā pavadīja nepilnas 18 minūtes, guva divus punktus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, taču
netrāpīja četrus tālmetienus.

Dāvis Bertāns
„Sev vietu laukumā varēju
atrast. Neesmu izlasē, lai katrā
spēlē izmestu 35 metienus. Esmu
apmierināts, ja spēlē izpildu 5 –7
vai 2 –3 metienus, kaut vai tikai
vienu, ja izdodas beigās uzvarēt.
Viss ir kārtībā,” savu sniegumu
komentēja Dāvis. Latvijas izlase
otrajā ceturtdaļā veica 14 punktu
izrāvienu, taču iegūto vadību
zaudēja dažas minūtes pirms
pamatlaika beigām. Tiesa, pēc
tam sekoja 12 punktu izrāviens,
kas ļāva izcīnīt uzvaru.
Nākamo pārbaudes spēli Latvijas izlase aizvadīs 19. augustā,
kad Arēnā Rīga uzņems Lietuvas
izlasi tās labākajā sastāvā.
***
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Ņujorkas
Knicks pagarinājis līgumu ar
Latvijas sporta zvaigzni Kristapu
Porzinģi līdz 2018./2019. gada
sezonas beigām, vēstī portāls
RealGM. Porziņģim ir spēkā līgums līdz nākamās sezonas beigām, taču Knicks izmantojusi
komandas opciju pagarināt vienošanos ar spēlētāju vēl uz vienu
sezonu. Portāla HoopsHype informācija liecina, ka Porziņģa
alga nākamsezon būs 4 503 600
ASV dolaru, bet aiznākamajā sezonā latvietis nopelnīs 5 697 054
dolarus. Pēc nākamās sezonas
Knicks būs iespēja noslēgt ar
Porziņģi ilgtermiņa līgumu. Sagaidāms, ka tas arī notiks un
vienošanās varētu būt par iespaidīgu summu, kas pārsniegtu pat
100 miljonus ASV dolaru.
***
Latvijas U-18 izlases basketbolistes Ungārijā notiekošā Eiropas junioru meistarsacīkšu
spēlē par 13. vietu ar 81:72 (18:20,

Kristaps Porziņģis pretinieku ielenkumā // FOTO: LETA

19:16, 29:14, 15:22) pārspēja Lietuvas līdzaudzes, saglabājot vietu
augstākajā līgā.

U-16
basketbolistēm
labs sniegums
Francijas pilsētā Buržē risinājās Eiropas meistarsacīkstes basketbolā meitenēm U-16 grupā
(kadetēm). Labi cīnījās Latvijas
vienība, kas nokļuva goda pjedestāla pakājē. Spēlē par bronzas medaļām Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase zaudēja
Italijas līdzaudzēm – 42:48 (6:11,
14:10, 9:13, 13:14). Pie vainas
bija spēku izsīkums, pēdējās
sešās minūtēs mūsu kadetes
guva tikai vienu punktu.
Izcīnītā ceturtā vieta ir Latvijas U-16 basketbolistu visu
laiku labākais sasniegums šajā
vecuma grupā. Izlases galvenā
treneŗa Kaspara Mājenieka vērtējums par aizvadīto turnīru:

Basketbola izlase pie mazajiem pacientiem

Motosports

Latvijas šī brīža labākais motokrosa braucējs Pauls Jonass no
Red Bull KTM Factory Racing
komandas Šveicē ieņēma trešo
vietu pasaules meistarsacīkšu 15.
posmā, sperot vēl vienu soli
tuvāk uzvarētāja titulam. Latvijas
motokrosa trasē, Stelpē, notika
pasaules meistarsacīkšu 10. posma sacensības ekipāžām. Elvijs
Mucenieks duetā ar franču pilotu
Valentēnu Žirū izcīnīja otro
vietu. Jānis Daiders un Kaspars
Stupelis ierindojās piektajā, HaPiecājamies!
ralds Kurpnieks ar beļģi Mārvinu
“Meitenes izdarīja visu, ko Vanlušenu –13. vietā.
meistarsacīkšu pēdējā dienā varēja gan katra individuāli, gan
299 stundās pieveic
kā komanda. Taču Italijas vienība izrādījās mazliet meistaEiropā grūtākās
rīgāka, mazliet labāk veidoja un
velosacensības
izmantoja savas iespējas. Uzvarējām cīņā pie groziem, taču
Piektajās velosacensībās Transbija pārāk daudz kļūdu un continental Race Beļģija-Vācijadiemžēl neapmierinoša metie- Italija-Slovakija-Rumānijanu precīzitāte. Enerģijas bateri- Grieķija finišu 12 diennaktīs, 11
jas bija pustukšas, un tas ne- stundās un 44 minūtēs sasniedza
gātīvi ietekmēja gan lēmumu latvietis Krišjānis Jansons-Rapieņemšanas ātrumu un kva- tiniks (saukts par Velomenu).
litāti, gan technisko paņēmienu Viņš ir pirmais latvietis, kas veiizpildes ātrumu. Kaut arī divās cis šo distanci, ierindojoties 16.
pēdējās spēlēs piedzīvojām zau- vietā 288 dalībhnieku konkudējumus, meitenes ir aizvadī- rencē Abi pārējie Latvijas braujušas labu turnīru, sasniegušas cēji Jānis Viškers un Andis
augstu vietu un ieguvušas ne- Āboltiņš 4000 kilometru gaŗo
novērtējamu pieredzi. Tagad sacensību finišu sasniedza dažas
svarīgi gan nenokārt galvas par dienas vēlāk.
neiegūtajām medaļām, gan arī
pārāk nesapriecāties par ceturto
vietu ‒ jāturpina trenēties, lai
tiktu vaļā no te pamanītajiem
minusiem un nākamajās meistarsacīkstēs katra atsevišķi un
komanda kopā būtu stiprākas.”

Valstsvienības basketbolisti viesojas
Bērnu slimnīcā

Latvijas vīriešu basketbola
izlase viesojās Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā. Sportisti
mazajiem pacientiem dāvināja
krūzītes, cepures, balonus un
citu valstsvienības atribūtiku,
kā arī fotografējās kopā ar
viņiem.
Basketbolisti slimnīcā pavadīja gandrīz pusotru stundu,
vispirms viesojoties Saulaino
dienu bibliotēkā, bet pēc tam
pacientus apciemojot palātās.
“Cīņai jāiet cauri ar pozitīvu
domāšanu. Tieši pozitīvā domāšana un smaids uz sejas ir
tas, kas palīdz visvairāk,” sacīja
Dāvis Bertāns.

Krišjānis Jansons-Ratiniks izpildīja savu pirms sacensībām
izvirzīto mērķi – ne tikai finišēt,
bet aptuveni 4000 kilometru velopārbaudījumu veikt 300 stundās, kas tika īstenots, 10. augustā
pēc divām ne mirkli negulētām
diennaktīm, sasniedzot finiša līniju pie Meteoras klostera Grieķijā. Nepilnu divu nedēļu laikā
Velomens pieredzēja ne tikai
nemitīgus kalnu sepentīnus Alpos, Tatros un Balkānos, bet arī
pārcilvēcīgu slodzi, nogurumu,
dzīvi uz šosejas, nakšņošanu gan
viesnīcās, gan uz soliņiem, kā arī
mainīgus laika apstākļus, sākot
no 40 gradu karstuma Eiropas
dienvidos līdz negaisiem Slovakijas Tatru pārejās. Kontinentālās

velosacensības Latvijas pārstāvis
29. jūlija naktī sāka ar nobrauktiem 500 kilometriem, pēc tam
dienā tikai veikti vismaz 300
kilometri, taču pēdējo ‒ teju 800
kilometru posmu ‒ Krišjānis
Jansons-Ratiniks
nobrauca
pusotrā diennaktī, patērējot ap
30 000 kilokalorijas.

DAŽOS VĀRDOS
Pasaules policistu un ugunsdzēsēju sporta spēles risinājās
ASV pilsētā Losandželosā, tajās
piedalījās apmēram 12 000 sportistu no 70 valstīm. Rīgas pašvaldības policisti (RPP) ieguva
četras medaļas – zelta, sudraba
un divas bronzas medaļas.
Latvijas vadošās tenisistes
Aļona Ostapenko un Anastasija
Sevastova saglabājušas savas rekordaugstās vietas WTA rangā.
Latvijas pirmās raketes gods ir šī
gada French Open čempionei
Ostapenko, kuŗa saglabājusi 12.
vietu, kas ir atkārtots sportistes
karjēras rekords, bet Sevastova
trešo nedēļu pēc kārtas ir 16.
pozicijā, kas arī viņai ir karjēras
augstākais sasniegums.
Ernests Gulbis Sinsinati turnīrā pirmajā spēlē uzvarēja, bet
otrajā zaudēja, neiekļūstot pamatsacensībās.
Talantīgais latviešu uzbrucējs
Mārtiņš Dzierkals noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas
(NHL) komandas Toronto Maple
Leafs fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL) Toronto Marlies,
vēstī AHL vienība. Līgums ar 20
gadus veco Dzierkalu noslēgts uz
vienu sezonu. Iepriekšējās divas
sezonas Dzierkals pārstāvēja Kvebekas Junioru hokeja līgas
(QMJHL) komandu RuinasNorandas Huskies. Iepriekšējā
sezonā viņš 47 spēlēs guva 21
vārtus un veica 28 rezultātīvas
piespēles, bet savā debijas gadā
latvietis 84 spēlēs guva 31 vārtus
un veica 53 rezultātīvas piespēles,
palīdzot Huskies komandai kļūt
par QMJHL čempionu.
Latviešu izcelsmes futbolists
Adams Ričards Legzdins nupat
parakstījis trīs gadu līgumu ar
Anglijas premjerlīgas klubu Burnley, kļūstot par pirmo Latvijas
izcelsmes spēlētāju šajā pozicijā.
Eiropas Riteņbraukšanas savienība (UEC) Valmierai piešķīrusi tiesības rīkot 2019. gada
Eiropas meistarsacīkstes BMX
riteņbraukšanā.
Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

