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RAITS EGLĪTIS,
ALAs Informācijas nozare
ANNA ŪDRE,
JBANC projektu koordinātore un BAFF stipendiāte,

ALAs pārstāvji piedalās NASDAQ biržas 
“atklāšanas zvana” ceremonijā

Ņujorka, 14. augusts – Pēc 
“Latvenergo” valdes priekšsēža 
Āŗa Žīgura ielūguma divi Ame-
rikas latviešu apvienības pār-
stāvji piedalījās tirdzniecības 
sesijas atklāšanas ceremonijā 
NASDAQ biržas ēkā Time 
Square, Ņujorkā. ALAs Sa -
bied risko attiecību vadītājs 
Jānis Kancāns un ģenerāl sek-
retārs Raits Eglītis bija klāt 
šajā vēsturiskajā notikumā, 
kad viens no Latvijas vado-
šajiem uzņēmumiem saņēma 
šīs pazīstamās biržas “Labāko 
investoru attiecību balvu” 
starp obligāciju izdevējiem, 
un iezvanīja atklāšanas zvanu.

Pasākums notika “dzīvajā ēte rā” 
no studijas Time Square 4, kur 
vienlaicīgi uz “NASDAQ” ēkas 
tika demonstrēts Latviju un 
“Lat  venergo” reprezentējošs vi -
deo. Atklāšanas ceremoniju uz 
īsu laiku rādīja četri vadošie 
ASV biznesa ziņu kanāli. Tieš -
raide bija skatāma sociālās viet-
nes Facebook biržas “Nasdaq” 
un “Latvenergo” profilos, kā arī 
uzņēmuma “Latvenergo” mājas-
lapā, aģentūrā LETA un portālā 
Tvnet.

Tirdzniecības sesijas iezvanī-
šanā piedalījās septiņu cilvēku 
liela AS “Latvenergo” delegācija 
ar vadītāju Āri Žīguru un fi  nan-
ču direktoru Guntaru Baļčūnu 

priekšgalā, kā arī Eiropas Re -
konstrukcijas un attīstības ban-
kas Ziemeļamerikas pārstāve 
Michele Small, SEB bankas va -
dītāja vietnieks Ints Krasts, Lat -
vijas pārstāvniecības ANO va -
dī tājs Jānis Mažeiks, Latvijas 
investīciju attīstības aģentūras 
pārstāvis ASV Toms Zvidriņš. 
Latvijas vēstniecību Vašingtonā 
pārstāvēja Otrais sekretārs eko-
nomiskajos jautājumos Egils 
Leimanis. 

Svinīgajās brokastīs pēc cere-
monijas Āris Žīgurs izteica 
prieku, ka Amerikas latviešu 
apvienības pārstāvji var pie  dzī-
vot šo notikumu, jo bez ALAs 
darba, iespējams, nebūtu neat-
karīgas Latvijas, nebūtu Latvijas 
dalība NATO un biznesa attie-
cības starp ASV un Latviju būtu 
pavisam savādākas. Savukārt 
Raits Eglītis atbildes uzrunā 
apsveica “Latvenergo” ar lielo 
panākumu, saņemto atzinību 
un balvu. Viņš teica, ka ALA 
visus šos gadus ir strādājusi, lai 
palīdzētu Latvijai justies drošai 
polītiski un militāri, bet dažos 
aizvadītajos gados ALA ir rū -
pējusies arī par Latvijas un ASV 
ekonomiskajiem sakariem, atbal  -
stot ekonomikas forumus, prak-
tikantu programmu un citas 
aktīvitātes. Latvijas drošība un 
ekonomiskais uzplaukums iet 

roku rokā, uzsvēra R. Eglītis, 
izsakot prieku un gandarījumu, 
par sajūtām kādas pārņēmušas, 
redzot Latvijas ainas un tēlus, 
projicējoties uz NASDAQ ēkas 
Ņujorkas centrā.

“Latvenergo” ir pirmais uzņē-
mums Baltijā, kas saņēmis 
NASDAQ biržas “Labāko in -
vestoru attiecību balvu” starp 
obligāciju emitentiem. Līdz ar 
balvu šā gada sākumā tika sa -
ņemts uzaicinājums koncerna 
pārstāvjiem 14.augustā svinīgi 
iezvanīt tirdzniecības sesijas 
at klāšanas zvanu NASDAQ stu-
 dijā Ņujorkas Time Square. 
Šādu uzaicinājumu birža izsaka 
tiem uzņēmumiem, kuŗi ir īpaši 
izcēlušies ar savas darbības pa -
nākumiem.

AS “Latvenergo” obligāciju 
emisiju sāka 2012. gada nogalē 
sadarbībā ar SEB banku. Kopš 
tā laika uzņēmumā ir mērķ-
tiecīgi veiktas pārmaiņas, lai 
nodrošinātu caurskatāmību un 
labu korporatīvo pārvaldību. 
Kopš 2013. gada “Latvenergo” 
publicē ik ceturkšņa finanču 
pārskatus, sagatavo korporatī-
vās pārvaldības ziņojumus at -
bilstoši AS NASDAQ Riga kor-
poratīvās pārvaldības princi-
piem.

ALAs Informācijas nozareALAs pārstāvji (no kreisās) Raits Eglītis, Arnis Zigurds un Jānis 
Kancāns piedalās NASDAQ ceremonijā

Aizvadītā vasara Vašingtonā 
klimatiski nebija viskarstākā, 
bet Amerikas latviešu apvie nī-
bai un citām baltiešu organi zā-
cijām temperatūras rekordi tika 
pārsniegti polītisko kam paņu, 
aktīvitāšu un pasākumu ziņā, 
lai mudinātu ASV kongresu at -
balstīt likumprojektu par jaunu 
sankciju ieviešanu pret Krie-
viju. Ne mazums tika darīts, lai 
ASV kongresā sa  dzir dētu igau  ņu, 
latviešu un lietu viešu balsis. 
Augusta sā  ku mā likumprojektu 
parakstīja ASV prezidents Do -
nalds Tramps. Par ieguldījumu 
jāpa teicas Ame ri kas latviešu ap -
vienībai (ALA), Apvienotajai bal -
tiešu komitejai (Joint Baltic Ame -
rican National Committee/JBANC), 
Baltic Ame   rican Freedom League 
(BAFL), kā arī citām Baltijas 
valstu pārstāvniecībām un par -
t neŗ orga nizācijām. 

ALAi un baltiešu organizācijām
karsta vasara 

Jauno likumprojektu (“Coun-
ter ing America’s Adversaries Through 
Sanctions Act” jeb H.R. 3364) par 
atkārtotu un papil dinātu sankci-
ju ieviešanu pret Krieviju ASV 
Senāts ierosināja šī gada jūnijā. 
Mēnesi vēlāk, 25. jūlijā, sekoja 
ASV Pārstāvju palātas (House of 
Representatives) balsojums, kur 
to atbalstīja 419 pārstāvji. Pret 
balsoja tikai trīs. Pēc Pārstāvju 
palātas balsojuma, atkārtoti li -
kumprojektu atbalstīja Senāts, 
bet augusta sākumā to parak stīja 
ASV prezidents. 

Atbilde uz Krievijas
agresiju ārpolītikā 
Jaunā likumprojekta ierosinā-

šana, kā teikts pašā dokumentā, 
bija loģisks solis pret Krievijas 
agresīvajām aktīvitātēm ārpolī-
tikā, ko ASV un starptautisko or -
ganizāciju pārstāvji atkārtoti no -
sodījuši.

No labās: Pēteris Blumbergs, Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis, Karl Altau, Joint 
Baltic American National Committee (JBANC) izpilddirektors, Ians Kampbels, Ziemeļu un Baltijas 
valstu lietu direktors Valsts departamentā, Henrijs Gaidis, Lithuanian American Council pārstāvis, 
Karola Vernera, Ziemeļu un Baltijas valstu lietu biroja pārstāve Valsts departamentā, Ausma 
Tomševics, ALAs pārstāve Centrālās un Austrumeiropas valstu koalīcijā, Kārena Šueja, Estonian 
American National Council pārstāve, Kriss Evans, JBANC praktikants, Jūlija Bērziņa, JBANC prak-
tikante, Anna Ūdre, JBANC praktikante
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Latvian newspaper

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

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: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

Ceļojums uz Gvatemalu –
lēts, pievilcīgs, eksotisks.

Aicinu pieteikties!

VAŠINGTONĀ D.C. - piektdien, 8. sept., plkst. 20:00
Vašingtonas latviešu draudzes namā - 400 Hurley Ave. Rockville, MD 
Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080.

ŅUJORKĀ - sestdien, 9. sept., plkst. 16:00
Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Anita Bataraga 201-788-5315

PRIEDAINĒ - svētdien, 10. sept., plkst. 14:00
Priedainē - 1017 State Route 33 Freehold, NJ
Rīko Ņudžerzijas Latviešu Biedrība - Jānis Grigalinovičs-Leja 732-610-8226

BOSTONĀ - trešdien, 13. sept., plkst. 19:00 (Draudzības stunda plkst. 18:00)
Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St. Brookline, MA
Rīko Amerikas latviešu tautiskā savienība – Aija Dreimane 781-558-3814

TORONTO - piektdien, 15. sept., plkst. 19:00 (Draudzības stunda plkst.18:00)
Latviešu Centrā Toronto - 4 Credit Union Dr. Toronto, ON
Rīko Kanādas Latviešu Centrs Toronto - Iesakām aizrunāt biļetes 416-759-4900

KLIVLANDĒ - sestdien, 16. sept., plkst. 17:00
Apvienotās draudzes namā - 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH
Rīko Daugavas Vanagi un Klīvlandes Latviešu biedrība - Haralds Mazzariņš 330-467-7830

DETROITĀ - svētdien, 17. sept., plkst. 18:00
Sv. Pavila dr. sabiedr. Zālē - 30623 W. Twelve Mile Rd. Farmington Hills, MI
Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jekabsone 734-426-8488

KALAMAZŪ - trešdien, 20. sept., plkst. 19:00
Kalamazū latviešu centrā - 100 Chery Hill St. Kalamazoo, MI
Rīko Kalamazū latviešu biedrība - Maira Bundža - 269-352-3507

ČIKĀGĀ - piektdien, 22. sept., plkst. 19:00
Čikāgas latviešu biedr. namā (2. stāvā) - 4146 N. Elston Ave. Chicago, IL
Rīko Čikāgas latviešu biedrība – Dace Ķesbere 773-919-3936

MINEAPOLĒ - svētdien, 24. sept., plkst. 12:00
Mpls. - St. Paulas  latv. ev. lut. dr. nama telpās - 3152 17th Ave. S. Minneapolis, MN
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā - Maija Zaeska 763-972-2521

PORTLANDĒ - otrdien, 26. sept., plkst. 19:00
Ore gonas Latviešu centrā   5500 SW Dosch Rd. Portland, OR
Rīko Oregonas Latviešu biedrība - Ilva Metlāne 503-614-8779

SIETLĀ - trešdien, 27. sept., plkst. 19:00
Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave. NE Seattle, WA
Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā - Inta Wiest 425-678-8774

SANFRANCISKO - sestdien, 30. sept., plkst. 16:00
ZKL luterāņu draudzes namā  Lielajā zālē - 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība - Taira Zoldnere - 650-279-8409

LOSANDŽELOSĀ – svētdien, 1. okt., plkst. 13:30
Latviešu Sabiedriskajā Centrā - 1955 Riverside Dr.Los Angeles, CA
Rīko Dienvidkalifornijas latviešu biedrība - Nora Mičule 818-508 6872

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS ar Latviešu Fonda un Amerikas 
latviešu apvienības atbalstu, sadarbībā ar izrādes vietējām organizācijām

Valmieras drāmas teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2017. gadā
ar Harija Gulbja lugu “Medību pils”

Dzīves gudrības
Izmeklējis Ivars Galiņš

Tam, kas iemīlas sevī, 
nav sāncenšu.

(Bendžamins Franklins)

Filozofi ir kā pieauguši 
cilvēki, kas turpina uz -
dot bērnišķīgus jau -
tājumus.

(Jesaja Berlins)

Ļaunumu vienmēr at -
balstīs ļauni darbi un 
ļauni cilvēki. 

(Semjuels Adamss) 

Vērts redzēt? Jā! Bet ne 
lai ietu to skatīties.

(Bens Džonsons)



LAIKS 32017. ga da 26. augusts – 1. septembris

JĀNIS
DRIPE

Gunāram Birkertam veļu ceļā

Birkerta birzī
līst gaisma

klusumā

birst asaras
sidrabotas.

Valters Nollendorfs

Birkerta laiks – tieši tā sau-
cas viena būtiska daļa no eks-
pozīcijas par Nacionālās bib-
liotēkas projekta idejas attīs-
tību no Latvijas valsts pirm-
sākumiem līdz Gaismas pils 
īstenošanai. Laiku var mērīt ar 
viņa personības klātbūtni, un 
tas ir liels likteņa apbalvo-
jums. 

„Es esmu dzimis zem viena 
zvaigznāja ar moderno archi-
tektūru un gandrīz tad pat, kad 
dzima Bauhaus architektūras 
skola,” nesenā mūsu sarunā at -
gādina Birkerts. Tas, lai akcen-
tētu savu piederību noteiktam 
domāšanas virzienam un ilglai-
cību profesijā. Kad izcils radošs 
mūžs ir noslēdzies, arī mūsu 
pienākums ir atskatīties, minēt 
būtisko un paliekošo, fiksēt 
kollēgu un kritiķu teikto. 

Pasaulē viņš nāca jaunās un 
neatkarīgās Latvijas valsts sep-
tītajā gadā, 1925. gada 17.  jan-
vārī, un viņa vecāki Pēteris 
Birkerts un Mērija Šopa-Bir-
kerts pārstāvēja to akadēmiski 
izglītoto Latvijas inteliģences 
daļu, kas latviskās kultūras 
man tojuma vērtības un īpaši 
folkloru sāka apzināt un sis te-
matizēt vēl pirms Latvijas valsts 
nodibināšanas 1918. gadā. Pē  te-
ris Birkerts bija viens no sava 
laika izglītotākajiem cilvēkiem – 
atzīts daiļrades psīchologs, rakst-
nieks, folklorists un filozofs. 
Māte  – valodniece, folkloriste 
un skolotāja. Vecāku garīgais 
mantojums atstāja būtisku ie -
tekmi uz nākamo architektu un 
Birkerta daiļrades pētniecei un 
architektūras kritiķei Kejai Kai -
zerei ļāva secināt: „Latviskie sim -
boli, mītoloģija un literātūra 
veidoja Birkerta personību, 
pirms viņš pats spēra pirmos 
soļus. Birkerts ir mantojis savu 
vecāku izteiksmes spēju. Šajās 
kopsakarībās ir meklējamas gan 
trāpīgās metaforas, gan asprā-
tība, gan simboli, kas tik rak-
sturīgi viņa architektūrai. Un 
Birkerta interese par radīšanas 
psīcholoģiju ir tieši saistīta ar 
viņa tēva radošo darbību.” (The 
Architecture of Gunnar Birkerts, 
AIA Press, Washington,1989)

Šo visu lasot, varam būt gan-
darīti par 13 gadus vecā Gunāra 
skaidro izvēli kļūt par architektu 
un viņa spēju dzīves 93. gadā 
kritiski vērtēt savu un kollēgu 
veikumu vai notikumus Latvijā. 
Te vietā piebilst, ka tieši Birkerta 
ticība Nacionālās bibliotēkas īs -
tenošanas iespējai ceturtdaļ gad-
simta gaŗumā bija izšķirošais 
faktors – valdības mainījās, sa -
biedrības atbalsts cēlās un krita 
līdz ar plašsaziņas līdzekļu un 
polītiķu konkrētā mirkļa kon -
junktūru. Reizēm šķita, ka Na -
cionālajai bibliotēkai ir tikai 3 
stūrakmeņi – pats autors, Bib -
liotēkas direktors Andris Vilks 
un latviešu trimdas sabiedrība. 
Tās ziedojumi pašai būvei un 
apjomīgai grāmatai par Nacio-
nālo bibliotēku bija būtisks pie -
nesums. Tāpat atbalsts Oku pā-
cijas mūzeja attīstībai, kur Meis-
tara architektoniskās idejas īste-
nošanā polītisku un profe sio-
nālu peripetiju ir vairāk nekā 

BIRKERTA LAIKS – MANTOJUMS
UN TURPINĀJUMS

pragmatiskas rīcības. 
Mēs nereti runājam par ēkas 

dvēseli, par tās mūzikalitāti. To 
ir svarīgi akcentēt arī saistībā ar 
Birkertu – viņš jaunībā dziedāja 
korī, spēlēja vijoli un klavieres. 
Zīmīgi, ka dzimtas klavieres 
(tās pašas, pie kuŗām meistars 
sēdēja savos bērna gados) tagad 
ir organiska daļa no Meistaram 
veltītās pastāvīgās ekspozīcijas 
Nacionālās bibliotēkas virsotnē 
– 12. stāvā. Un tas ir loģiski, jo 
Nacionālā bibliotēka ir viņa 
radošā mūža pārliecinošs vaina-
gojums. Te arī pavediens turpi -
nājuma temai – šī izstāde, Bir -
kerta bibliotēka mūsu Nacio-
nālās bibliotēkas Mākslas lasī-
tavā un bagātais artefaktu klāsts 
Bibliotēkas fondos ir pamats 
sava veida Birkerta daiļrades 
mūzejam.

Tas un jaunas publikācijas par 
Birkertu ir svarīgas, jo pasaules 
architektūras mediju telpu šo -
dien piepilda jaunas architek-
tūras zvaigznes ‒ 2017. gada au -
gustā pat Latvijā nav vienkārši 
saprast, cik populārs un pro-
fesionāli novērtēts bija Gunārs 
Birkerts 20. gadsimta astoņ des-
mitajos gados. 1982. gadā sērijā 
„GA” (Global Architecture) Ja -
pānā tika publicēts apjomīgs 
foliants par Birkerta daiļradi. 
Grāmata par Gunāru Birkertu 
bija pirmā serijā, kuŗā sekoja 
izdevumi par Kevinu Roču, 
Rikardo Bofilu, Karlo Skarpu, 
Ēro Sārinenu, Aratu Isozaki, 
Mario Botu, Ričardu Meijeru, 
Jernu Utzonu, Ieu Peju... tās 
visas ir globāla mēroga archi-
tektūras zvaigznes. Tajā pašā 
gadā ASV architektūras skolu 
vadītāji (Birkerts 29 gadus bija 
profesors Mičiganas universi-
tātē un Goda profesors vairākās 
pasaules architektūras skolās) 
nosauca visu laiku labākos 
architektus. Birkerts bija sestajā 
vietā aiz F.  L.  Raita, I.  Peja, 
A. Ālto, L. Kāna, Ē. Sārinena un 
Lekorbizjē. Un tieši pie Ēro 
Sārinena Birkerts veidojās par 
pasaules līmeņa architektu, tur 
viņš strādāja kopā ar pieminēto 
Kevinu Roču, arī Robertu Ven-
turi un Cēzaru Pelli, kuŗu būves 
kā vietzīmes atrodamas daudzās 
valstīs. Birkertam veltītā Ilinoi-
sas Universitātes izdevumā (1983) 
Pelli raksta: „Viņš ir īsts un ne -
ierobežots architekts, kuŗš pil -
nībā apzinās to lomu un sociālo 
atbildību, kāda ir viņa pro jek-
tētajām ēkām. Viņš arvien uztur 
spēkā patiesas rūpes par savu 
būvju lietotāju komfortu un 
labsajūtu, par būtisko attiecībās 
starp kopumu, detaļām un cil-
vēcisko mērogu.” Bet kas tad 
padara Birkertu īpašu, atšķirīgu 
un pamanāmu pasaules archi-
tektu daudzu miljonu saimē, 
kāpēc tieši viņam veltītas 7 
monografijas un cildinoša pie -
miņas publikācija New York 
Times 17. augustā? Publikācija 
ar Birkerta dzīves faktu pie mi-
nējumu un latviskās identitātes 
izcēlumu, ar mūsu Nacionālās 
biblotēkas un citu ikonisko 
būvju attēliem. Kas architektū-
ras kritiķiem liekas īpašs, kas 
liek saukt viņu par gaismas 

architektu, ekspresīvu moder-
nistu, simbolu un metaforu 
lietotāju? Korningas stikla mū -
zejs, Hjūstonas un Kanzassitijas 
mākslas mūzeji, Federālo re -
zervju banka Mineapolē, Mar-
tina Lutera Kinga bibliotēka 
Sanhosē, baznīcas Kolumbusā 
vai Anārborā ?

Te jācitē ASV architektūras 
kritiķe un īpaša Birkerta daiļ-
rades pazinēja Keja Kaizere: 
„Pāri visām lietām  – Gunārs 
Birkerts nav tiešs kāda stila se -
kotājs. Distancēšanās no saviem 
laikabiedriem arvien ir bijusi 
būtiska viņa profesionālās kar-
jeras daļa. Šis Baltijas valstī Lat-
vijā 1925.  gadā dzimušais ar -
chitekts radošo neatkarību vērtē 
visaugstāk. Un vienīgie apzīmē-
jumi, kas nemainīgi raksturo 
viņa architektūru, ir – tā seko 
modernisma principiem un ir 
ekspresīva.” (World Architecture, 
nr. 36.)

Meistara domāšanu precīzi 
raksturo arī arhitektūras kritiķis 
Viljams Mārlins: „Birkerts ir 
izteikti subjektīvs, ar spēcīgu 
introspektīvu iezīmi un ievē-
rojamu intuitīvo dziļumu. Viņa 
spēja vizualizēt un piešķirt ra -
cionālai domāšanai redzes di -
mensiju, tādējādi bagātinot ra -
došas domas intelektuālo un 
analītisko pusi, ir augsti attīstīta 
un īpaši izceļama.” (GA, ievads, 
Tokija, 1982.)

Akcentējot mūsu Nacionālās 
bibliotēkas būvi, britu architek-
tūras kritiķis Herberts Raits 
raksta: „Gunārs Birkerts, viens 
no ievērojamākajiem ASV pēc-
kara perioda architektiem, kuŗš 
modernismu ir attīstījis caur 
metaforu un materiālu lietoju-
mu. Tagad viņš ir īstenojis īpašu 
būvi stikla kalna veidolā savā 
dzimtenē  – jauno Nacionālās 
bibliotēkas ēku, simbolu valsts 
neatkarībai.” (Žurnāls Blueprint, 
2014, nr. 335.)

Gunārs Birkerts savā radošajā 
mūžā radījis projektus gandrīz 
300 ēkām, daudzas no tām pa -
matoti var uzskatīt par ikonis-
kām ASV un pasaules archi tek-
tūras kontekstā. Viņa ēkas ie -
kļautas 150 visu laiku ASV 
labāko būvju reģistrā. Birkerta 
balvu un atzinību klāsts ir ie -
vērojams – pēdējā no tām ir 
Amerikas Architektu institūta 
īpašā atzinība par Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas ēku vēl šī 
gada pavasarī. Viņa būvju klāstā 
nav neviena debesskrāpja – viņš 
ar debesīm sarunājās ar savām 
baznīcu būvēm, viņš nav pro-
jektējis nevienu tirdzniecības 
centru, jo ar savu architektūru 
„tirgoja” garīgumu – viņš pa -
saules architektūras vēsturē pa -
liks kā mūzeju, universitāšu un 
skolu ēku architekts. Bet pāri 
visam bibliotēkas – divi desmiti 
ASV un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēka – simbols, meta-
fora un architektonisks piemi-
neklis Latvijas valstiskuma at -
jaunošanai. 

Pasaules architektūras kul tū-
rai piederošais Gunārs Birkerts 
ir un paliks viens no lielajiem 
Latvijas kultūras vēstnešiem 
pasaulē.
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DINA CEPLE

(Turpināts 6. lpp.)

„Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies...”
Atmiņas par Albertu

Vēja zvana atbalss 
Atskaņas no 3x3 Salacgrīvā 2017. gada 23.–30. jūlijā

„Grūti iedomāties, kur vēl ārpus Latvijas ir iespēja tik latviski 
pavadīt vasaru, satikties, iepazīties un pēc gadiem Gaŗezerā rīkot 
kāzas un kristības, tā uzturot svešatnes latviešu demografiju, par ko 
liecina latviskie bērniņi, kas plunčājas Dzintaru pludmalē.

Par katru Gaŗezera vasaru ir jāpateicas lieliem un maziem tal  ci-
niekiem, darbiniekiem, audzinātājiem, skolotājiem. Bez šiem čak la-
jiem “lodīšu gultņiem” Gaŗezera riteņi negrieztos. Ne mazāk svarīga 
ir bijusi vecāku apņemšanās dot bērniem iespēju izmantot Gaŗezeru, 
pārvarot lielus attālumus un izdevumus. Paldies visām latviešu or  ga-
 nizācijām, draudzēm un labvēļiem par ziedojumiem un stipendijām!

Satiksimies Gaŗezerā!”
Alberts Legzdiņš,

(no Gaŗezera Ziņas #91)

22. jūlijā pulksten 7.30 vakarā, 
Gaŗezera Grašu paviljonā ar 
skaistu atmiņu vakaru piemi-
nējām mūsu Albertu – Albertu 
Legzdiņu. Dalībnieku pulkā gan 
Vasaras vidusskolas audzēkņi, 
gan mazie bērni un skolotāji, 
gan īpašie viesi – Čikāgas Piecīšu 
dalībnieki. Atmiņu kamols ri  tēja, 
visiem bija gaišums sirdī, atmi-
ņas sildīja sirdis. Te dažas atmiņu 
skices.

darbs, – tas gan nav viņa paša 
zīmējums, bet iekrāsojums ir 
viņa roku darbs. 

Alberts, būdams izcils  māk-
slinieks, labi prata iekrāsot arī 
sarīkojumus, izmantojot cilvēku 
talantus. Tas bija daudzus, dau-
dzus gadus Gaŗezerā ik sestdienu 
pl.7.30 PM. Uz sarīkojumiem 
brauca daudz skatītāju, pazīstami 
trimdas mākslinieki, un mēs visi 
tad varējām baudīt. To starpā 
bija sarīkojumi, kas tapa ātri un 
veikli, un bija arī projekti, pie -
mēram, uzvedums “Sprīdītis”, ko 
mēs gandrīz vai veselu gadu plā -
nojām. Tieši „Sprīdītis” tāpēc, ka 
kādudien Alberts teica: “Man ir 
kāda ideja – mēs varētu uzvest 
vienu dziesmuspēli Gaŗezerā!” 
Jau pēc gada bija gatava ne tikai 
tāda maza dziesmuspēle, bet katrs 
bērns, kas gāja biz-biz bērnos, no -
metnēs, sagatavošanas skolā vai 
vidusskolā, bija uz skatuves, tika 
noīrētas telpas Trejupes skolā, 
bija profesionāls orķestris, bija 
Andrejs Jansons, viss kas nepie-
ciešams vienam kārtīgam uzvedu-
mam. Paldies Albertam par to!”

Elisa Freimane

„Draudzība ir bagātība, un vie  na 
no manām lielākajām ba  gātībām 
bija draudzība ar Al  bertu jeb, kā 
es vienmēr esmu viņu uzrunājis, – 
Alberto. Liela daļa no mūsu dzī -
ves ritēja ap šo vietu – Gaŗezeru, 
tieši vietu pie Kārkliņiem. Būdami 
istabas bied  ri, mēs varējām dalī-
ties ne tikai priekos un bēdās, bet 
arī ar sa  viem dzīves stāstiem. Es 
to ļoti augsti vērtēju, jo tā bija 
tāda vienreizēja iespēja ne tikai 
runāt par Čikāgas Piecīšiem, bet 
arī tuvāk iepazīt šo mīļo draugu 
Al  bertu. Mūsu uzvārdi ir tik lī -
dzīgi, bet mēs viens otrā atradām 
to īpatnējo, to nezināmo, un arī 
ar to dalījāmies, saprotot, ka mēs 
vienkārši gribējām būt draugi.

Alberta latvietība ir vienkārši 
dāvana. Tāda dāvana ne visiem 
mums tiek dota no Dieva rokas. 
Viņš daudz runāja par Latviju, 
viņš mīlēja savu Latviju un cīnījās 
ar saviem līdzekļiem – mūziku un 
rakstīto vārdu. Albertam bija viņa 
slavenā rakstāmmašīna, vecā stila, 
droša, un arī nekad nevajadzēja 
raizēties, ka elektrība varētu kaut 
kādā veidā viņu apstādināt, jo 
rakstāmmašīna darbojās nepār-
traukti. Katru vakaru, arī vēlās 
stundās, kad visi jau gulēja, viņš 
klapēja to rakstāmmašīnu, un no -
teiktā dienā bija gatavs ap  raksts 
par sportu, vai kādu projektu, un 
tas tika nosūtīts Laikam, un mēs 
varējām baudīt viņa tekstus.

Latvietība Albertam bija sirds-
lieta un dvēseles iedvesmojums. 
Un par to mēs varam no sirds 
pateikties viņam!”

Gunārs Lazdiņš

„Albertam futbols pavisam 
noteikti bija sirdslieta, lieta 
Nr.1, un tieši ar futbolu, ne 
tikai ar Čikāgas Piecīšiem un 
viņa fantastiskajām dziesmām, 
bet tieši ar futbolu Alberts 
palicis manā atmiņā uz visu 
atlikušo mūžu.

Futbols Albertam bija kaut 
kas īpašs, bet mans uzdevums 

“Ah..... vasaras vairs nebūs 
tādas kā bija! Kārkliņu lieveņa 
sarunas ir citādas. Īsti vairs nav 
nakts uzkodu, kad tumsā jā  iz-
šķir, kuŗa desa, kuŗš rupjmaizes 
gabaliņš un kuŗš gurķītis. Pie -
trūkst Alberta atmiņu stāstī-
jumu, kad var smieties līdz 

asarām un raudāt līdz atkal 
jāsmejas. Ievai agri no rīta vairs 
nav jāklauvē pie durvīm ar 
saucienu: “Albert, piecas mi  nū-
tes!”, nav jāatgādina, ka futbola 
treniņš ir rīt nevis šodien un 
man nav jābūt “sekretārei”, lai 
pierakstītu viņa diktētos tekstus 
avīzei Laiks.

Gaŗezera vasaras būs citādas, bet 
gan jau Alberts laiku pa laikam 
atnāks pie mums pasērst uz Kār -
kliņu lieveņa, pasēdēs Saul grie-
žos, pasmiesies kopā ar mums 
sarīkojumos un, galvenais, dzie-
dās līdzi savām dzies mām koŗa 
mēģinājumos, izlaiduma kon-
certos un pie uguns kuriem! 

Ooo.... šovakar būs koŗa mē -
ģinājums, piektdien pēdējais 
ugunskurs un sestdien izlaidu-
ma koncerts – tad jau Alberts 
būs klāt  !”

Linda Treija

Atmiņu skices apkopoja
ANDRIS KRIEĶIS

Gaŗezerā bija uz katru futbola 
nodarbību sagādāt bumbas. 
Dažreiz aizmirsās, bet, kad pa -
nikā skrēju uz futbola lauku-
mu, tad priekšā vienmēr bija 
Alberts, un viņš pats bija atne-
sis tās futbolbumbas. Katru 
reizi, kad es biju aizmirsis to 
izdarīt, vienmēr teicu lielu 
paldies. Tāpat saku paldies par 
visu to lielo darbu, ko viņš 
ieguldījis jauniešos, lai attīstītu 
viņos mīlestību un aizrautību 
attiecībā uz sportu. Pēdējos 
gados sanāca iedibināt Gaŗ-
ezerā fantastisku tradiciju – 
Alberta Legzdiņa kausu fut-
bolā. Šogad šis kauss ieguvis 
pavisam citu, īpašu nozīmi – 
tas ir Alberta Legzdiņa pie-
miņas kauss. Atliek vēlēties, lai 
šis kauss pastāvētu vēl daudzus 
gadus.”

Jānis Labucs

Pagājis jau mēnesis, kopš Lat-
vijas piejūras pilsētas Salacgrī-
vas viesmīlību baudīja 449 cil-
vēku lielā 3x3 saime. Dieviņš 
bija gādājis par saulainu un siltu 
laiku, kas jūrmalas vides bau-
dīšanu darīja īpaši patīkamu. Tā 
patiesi varēja piepildīties Sa  lac-
grīvas 3x3 vadītāju Dinas un 
Reiņa Cepļu aicinājums saieta 
dalībniekiem sajust, kā piebirst 
pilnas kurpes smilšu un brīvais 
jūras vējš plivina matu cirtas. 

Salacgrīvas 3x3 saime bija ļoti 
kupla. Kopā sanāca latvieši no 
12 dažādām valstīm – Latvijas, 
ASV, Beļģijas, Luksemburgas, 
Krievijas, Zviedrijas, Norvē ģi-
jas, Francijas, Vācijas, Kanadas, 
Austrālijas, Austrijas. Ar savu 
dalību mūs pagodināja 79 ār -
zemju latvieši, 370 Latvijas da -
lībnieki, kā arī 130 vietējie 

salacgrīvieši. Kā jau 
ierasts, arī šis Cepļu 
ģimenes vadītais sa -
iets bija bērniem 
bagāts – saietā pie -
dalījās 94 bērni līdz 
7 gadu vecumam, 
157 dalībnieki ve -
cumā no 7 līdz 18 
gadiem un 328 pie -
augušie. Faktiski tas 
nozīmē, ka vairāk 
nekā puse (55%) da -
lībnieku bija jau -
nāki par 18 gadiem, 
un tas ir daudz! Tas 
dod mums cerību, 
ka 3x3 kustībai ir 
nākotne. Prieks bija 
redzēt, ka arī mazie 
3x3 dalībnieki izjuta 
saieta burvību, uz -
sūca latviskās vēr -

tības un veidoja savas latviskās 
draudzības saites. 

Salacgrīvas 3x3 ievirzes bija 
ieturētas tradicionāli 3x3 kus-
tības garā. Katrā ziņā ieviržu 
klāsts bija liels, par saieta da -
lībnieku vispusīgu nodarbi nā-
šanu un zināšanu papildināša-
nu kopumā rūpējas 97 ieviržu 
vadītāji un pasākumu organi-
zētāji. 

Dažas ievirzes bija raksturīgas 
tikai šim saietam, šai vietai. 
Īpašu uzmanību no saieta da -
lībnieku puses baudīja salac-
grīviešu vadītā ievirze “Vējš 
burās”, kuru vadīja Bibliokuģa 
“Krišjānis Valdemārs” koman-
da. Tajā varēja iepazīties ar 
piejūras ļaužu dzīvi, kā arī 
izmēģināt doties jūrā ar īstām 
jollām. Andra Tomašūna vadītā 
ievirze “Dodamies pie saimnie-

kiem” sajūsmināja arī pašus 
vietējos saimniekus, kas bija 
patīkami pārsteigti par klau-
sītāju interesi un zinātkāri. 
Ievirzē “Laša kundze bola acis” 
dalībnieki varēja pagatavot īstu 
nēģu zupu, bet Ainārs Liepiņš 
uzdāvināja katram bērnam savu 
krāsainu gaisa pūķi, ko ik dienas 
palaist piejūras gaisā. Pateico-
ties Salacgrīvas Tūrisma infor-
mācijas centra organizētajām 
ekskursijām, ikviens 3x3 dalīb-
nieks varēja tuvāk iepazīt Sa  lac-
grīvas novadu, kultūras ob  jek-
tus un piejūras dabas vēr tības. 

Šim saietam bija viegls un 
rimts plūdums. Gandrīz 500 
dalībnieku tomēr cits citu prak-
tiski neapgrūtināja.

„Mēs visi labi zinām, ka Al -
berts bija latviešu pasaulē sla -
vens skatuves mākslinieks. Taču 
es varu lepoties ar to, ka man 
pieder oriģināls Alberta mākslas 
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A

(Turpinājums sekos)

Ar daiļajām un gudrajām Varavīksnēm 2016. gadā

„Pēteŗa peripetijas”
Fragmenti

PĒTERIS BOLŠAITIS

(Turpināts no Nr. 31)

“Šis ir skaists stāsts par mī  les-
tī bu, uzticību un pienākumu. 
Gai ša, enerģijas caurstrāvota 
grā  ma ta, kas uzmundrina un 
dod spēku dzīvot.”

Juris Lorencs

Krāsaina, bagātīgi illustrēta 
grāmata, cietos vākos, 367 lpp.

Interesenti Latvijā šo grāma-
tu var iegādāties grāmatvei ka-
los, Eiropā, – sazinoties ar re  d-
akciju, redakcija@brivalatvija.lv 
(par EUR 25,- to nosūtīsim ad -
resātam). 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

OTRREIZ
CIEMOS LATVIJĀ

1975. gada vasarā mēs ar Baibu 
vēlreiz devāmies uz Latviju. Šo -
reiz vasarā, izmantojot iespēju 
nokļūt Rīgā, nebraucot caur 
Krieviju, jo starp Helsinkiem un 
Tallinu kursēja igauņu prāmis. 
No Tallinas uz Rīgu gan bija 
jālido, jo territorija abu pilsētu 
starpā mūsu acīm bija liegta. 
Brauciens ar prāmi bija par sevi 
interesants. Uzkāpjot uz tā kādā 
priekšpusdienas stundā, tas iz  rā -
dījās jau bija pilns ar krietni ie -
reibušiem somiem. Atpakaļceļā 
vienu otru atveda nešus.

Rīgā mūs sagaidīja daudz 
mazāk tuvinieku nekā pirmajā 
reizē. Viens otrs bija «saslimis», 
citiem bija «neatliekamas darī-
šanas». Cilvēki izvairījās mūs sa -
tikt. Bija viegli saprast, ka mūsu 
pirmā viesošanās nebija palikusi 
bez sekām. Baibas brālēns Jānis 
Peciņš, kuŗš strādāja par mēr-
nieku (ar valsts drošību saistīta 
profesija!) stāstīja, ka viņš ticis 
pratināts un mūsu tikšanās dēļ 
viņam atsaukts jau pieteiktais pa -
augstinājums darbā. Jānis mūs 
daudz pavadīja pirmās cie  mo ša-
nās laikā, kopā bijām Brāļu kapos 
un pie Čakstes kapa, kuŗu aiz -
klāja biezs dzīvžogs, bet tagad 
viņš kopā ar mums publiski ne  rā -
dījās. Bet interesantākais bija tas, 
ka arī brālēns Ādolfs esot atlaists 
no čekas, tagad dzīvojot Bauskā 
un strādājot olu kom binātā.

Toties Egīls Krastiņš, jau pa -
sargāts ar «blatu», kas viņam bija 
ļāvis apciemot tēvu Venecuelā, 
bija tik pārdrošs, ka savā jaunajā 
«Žigulī» mani aizveda līdz pat 
Tukumam, lai man parādītu mi -
litāro lidostu!

DZĪVE KARAKASĀ
Pateicoties Baibai, Karakasā 

mums izveidojās ārkārtīgi aktīva 
kultūras dzīve. Kopš 1945. gada 
pilsētā iznāca dienas avīze angļu 
valodā – «The Daily Journal». Tā 
bija polītiski neatkarīga, daudz 
pārpublicēja rakstus no ASV 
preses. Avīzi lasīja gan vairums 
Venecuelā dzīvojošo ārzemnie -
ku, gan arī daudzi venecuelieši. 
Baiba sāka šai avīzei iesūtīt vienu 
otru rakstu un visai drīz kļuva 
par avīzes kultūras lapas redak-
tori. Atalgojums bija niecīgs, jo 
avīze pastāvīgi atradās uz bank-
rota robežas, toties prestižs – 
milzīgs. Baiba bija talantīga rakst-
niece, viņas intervijas un recen-
zijas ātri guva plašu atzinību 
mākslinieku aprindās. Tā Baiba 
ieguva daudz draugu un Ve  ne-
cuelas mākslinieku sabiedrībā 
jutās kā zivs ūdenī. Mani tas ļoti 
iepriecināja, jo manīju, ka Ame-
rikā viņa jutās kā svešķermenis 
un īsti nezināja, ko ar sevi iesākt. 
Mūsu uzturēšanās laikā Vene-
cuelā tā bija ļoti turīga valsts, 
kuŗā ieradās daudzi mākslinieki 
no visām pasaules malām. Arī 
Rīgas Operas balets, bet par to 
atsevišķs stāsts.

Tā kā Baiba labi pārvaldīja 

spāņu valodu, viņa bija laba 
starp niece venecueliešu māksli-
niekiem ar angliski vai vāciski 
runājošo publiku. Mums burtiski 
bira ielūgumi uz koncertiem, iz -
stādēm, pieņemšanām, īpaši no 
vēstniecībām, kas Baibas kultūras 
lapās meklēja saviem ielūgtajiem 
māksliniekiem atzinību. Toreiz 
ASV vēstnieks bija Viljams Luers 
(William Luers), liels mākslas 
cienītājs, kuŗš, pēc savas dip lo-
māta karjēras beigšanas, kļuva 
par Ņujorkas Mākslas mūzeja – 
Metropolitan Art Museum direk-

jau bija sacelta visa latviešu ko -
piena. Kaut arī Venezuelas lat -
viešu sabiedrība bija pat «kon-
ser vātīvāka» nekā Amerikā, ne -
viens pat nedomāja boikotēt no 
Padomijas ieradušos tautiešus, 
kā tas notika daudz polītizētā-
kajā Amerikā.

Arī man piezvanīja jauns ba -
letdejotājs Žanis Bīviņš, kuŗam 
manu tālruni bija iedevusi mana 
māsīca Jāna. Aizbraucu viņu sa -
meklēt un pusi dienas vadāju pa 
Karakasu, rādīdams visu, kas 
nāca prātā. Arī Žanis līdzpa ņem-

latviešiem! Nākamajā dienā, kas 
bija sestdienas pēcpusdiena, 
«Anauco Hilton» viesnīcas bārā 
sapulcējās daudzi tautieši, lai 
atvadītos no tālajiem viesiem. 
Kamēr gaidījām uz autobusiem, 
kas viņus vedīs uz lidostu, visi 
jautri tērzējām, bet mūsu viesi 
lūdza braukt ciemos uz Rīgu un 
tropiskā sirsnībā piedāvāja kā 
naktsmājas, tā operas biļetes. Cie -
miņi aizbrauca, un nepagāja ilgs 
laiks, kad jau dabūjām dzirdēt – 
par izlaidīgu uzvešanos pie Ve -
nezuelas «fašistiem», daudzi da -
būjuši pa krāgu un pat atlaisti no 
darba, arī mans jaunais paziņa 
Žanis.

Žani es satiku daudzus gadus 
vēlāk, jau pēc Trešās atmodas, un 
viņš stāstīja, cik drāmatiski vi  -
ņam toreiz gājis. Pēc Karakasas 
baleta trupa bija devusies uz 
Meksiku un, kaut arī latviešu tur 
ir gaužām maz, tomēr atradušies 
daži, kas viņus sirsnīgi uzņēmuši. 
Pēc pēdējās izrādes Žanis ielūgts 
paciemoties kādās mājās patālu 
no pilsētas. Bet nākamajā rītā 
ceļā uz lidostu automašīna, kuŗā 
Žanis vests, cietusi avāriju un 
viņš nokavējis lidojumu. Žanis 
ilgi domājis, ko darīt: palikt 
Meksikā un lūgt patvērumu vai 
doties atpakaļ pie daiļās sievas un 
mīļās meitiņas. Izvēlējies otro va -
 riantu, viņš tomēr zaudējis visu: 
darbu, skaisto dzīvokli un sievu, 
kas viņu pametusi un mei  tiņu 
paņēmusi līdzi. Viņam nācies 
pelnīties kā estrādes dejotājam 
restorānā «Jūras Pērle» Bulduros.

ULDIS ĢĒRMANIS 
UN KOMŪNISTU

REVOLŪCIJAS 
DRAUDS 

VENECUELĀ
Ne viss Venecuelā notiekošais 

mūsu latviešu iekšpolītikā bija 
tik viennozīmīgs. Drīz pēc Rīgas 
baleta viesošanās mani ievēlēja 
par Venezuelas Latviešu apvie-
nības priekšsēdi. Nezinu, vai tas 
bija tāpēc, ka mana «komūnistiskā 
pagātne» bija aizmirsta, vai tāpēc, 
ka neviens cits negribēja kan-

didēt. Drīzāk jau pēdējais. Uz -
ņēmos pildīt šo pienākumu, jo 
par vietnieku piekrita kļūt Vilis 
Ansis Vītols, kuŗš bija mūsu ko -
pienas būtiskais vadonis. Vilis 
Vītols jau kopš vairākiem gadiem 
bija ieviesis tradiciju ik gadu uz 
18. novembŗa svinībām kā gal-
veno runātāju aicināt kādu ie  vē-
rojamu latvieti no ārzemēm. Iz -
devumus Vilis sedza daļēji no 
savas kabatas, daļēji ar Dāmu 
komitejas pabalstu. Uz šā gada 
pasākumu viņš no Zviedrijas bija 
uzlūdzis mūsu plaši pazīstamo 
vēsturnieku, rakstnieku un pub-
licistu Uldi Ģērmani, kuŗš diem-
žēl bija arī Latvijas sociāl  de mo-
kratu partijas biedrs. Es nezinu, 
vai Vilis to visu līdz galam bija 
pārdomājis, bet, kad devāmies 
pie Dāmu komitejas lūgt pabals-
tu, mūs sabāra kā mazus zēnus. 
Komitejas priekšsēde Valentīna 
Vītola – Viļa mamma, un mana 
tante Valija – mūs ņēma priekšā 
ne pa jokam: «Ko jūs domājat 
darīt, aicinot šo komūnistu uz 
Venezuelu? Lai viņš organizē 
mūsu jaunatni ar sarkaniem ka -
rogiem maršēt pa Karakasas ie -
lām?... utt. Viņš mūsu draudzes 
namā varēs ienākt tikai pāri 
manam līķim.»

Mēs aizgājām ar asti starp kā -
jām, un Vilim nācās nepatīkamais 
pienākums Ģērmanim ielūgu mu 
atsaukt. Nedaudz vēlāk viena no 
komitejas dāmām, izlasījusi Ģēr-
maņa «Latviešu tautas piedzīvo-
jumi», man vaicāja, vai šīs brī -
nišķās grāmatas autors ir tas pats 
Uldis Ģērmanis, kuŗš gatavojās 
ar sarkaniem karogiem maršēt 
pa Karakasas ielām? Jā, mīļā...

18. novembŗa runu nācās turēt 
man pašam. Tādi nu mēs latvieši 
esam, reizēm gluži nesaprotami. 
Nāk prātā sena «perša»:

«Kur gan vēl tā kā pie lat  vie-
šiem iet?

Trīs latvieši balsīs septiņās 
dzied,

Nav daļas gar otru, vai beidz 
viņš, vai sāk,

Un meldiņš katram ir tāds, kā 
viņš māk.»

toru. Viņš ļoti interesējās par 
Venecuelas māksliniekiem, un 
vēstnieka rezidence kļuva par 
teju vai kultūras centru. Tā bija 
interesanta pārmaiņa, jo parasti 
ASV vēstnieki neizcēlās ar īpašu 
interesi par kultūru. Bet ASV 
vēstniecības Kultūras atašejs, lie -
tuvietis Vitas Dambrava mums, 
latviešiem, kļuva ļoti mīļš cilvēks, 
jo vairāk nekā par amerikāņu lie -
tām interesējās par Venecuelas 
baltiešu kopienu. Pateicoties viņa 
rosībai un iedvesmojumam, iz -
veidojās laba sadarbība vietējo 
igauņu, latviešu un lietuviešu 
starpā. Baltiešu sadarbība kļuva 
tik cieša, ka Dambrava pat iz -
šķīrās no savas sievas ameri kā-
nietes, lai apprecētu latvieti Un  du. 
Vēlāk Dambrava pelnīti kļuva 
par Lietuvas sūtni Venecuelā.

Vienlaicīgi igaunis Vaino Veljas 
bija Padomju Savienības vēst-
nieks Venecuelā, bet latvietis 
Persijs Ābols – Kanadas vēst nie-
cības pirmais sekretārs.

RĪGAS BALETA
TRUPAS 

VIESOŠANĀS
1978. gada vasarā Karakasas 

avīzēs parādījās sludinājumi, ka 
pilsētā veselu nedēļu viesosies 
Rīgas Operas balets. Tuvojās no -
rādītais datums, bet vēl neviens 
neko sīkāk nezināja stāstīt par 
gaidāmajiem ciemiņiem. Bet te 
pēkšņi no «Hilton» viesnīcas 
sāka pienākt zvani. Katrs, kam 
līdzi bija iedots tālrunis, sāka 
meklēt kontaktu, un drīz kājās 

tajās fotografijās man rādīja un 
stāstīja par savu dzīvi Rīgā. Viņš 
dzīvoja «Ulmaņa laika» mājā 
Tērbatas un Martas ielu stūrī. 
Skaists, plašs dzīvoklis ar stila 
mēbelēm un tepiķiem. Tikpat 
skaista sieva un vēl skaistāka 
meitiņa. Ideāli – gandrīz kā 
buržujam. 

Lai gan «Teatro Municipal», 
kur mūsu baletdejotāji uzstājās, 
bija izpārdots, mums ar Baibu 
tomēr palaimējās dabūt biļetes 
uz dažām izrādēm, ieskaitot pē -
dējo. Lai gan paši tajos nepie da-
lījāmies, dzirdējām, ka pēc katras 
izrādes dažādās mājās notikuši 
jautri sadraudzības vakari. Cil-
vēki pat brīnījās, kā dejotāji spē-
juši nākamajā vakarā uzstāties. 
Laikam jau labi trenēti...

Tropiskais siltums un sirsnība 
iesildīja pat māksliniekus pava-
došos «drošībniekus», kuŗi arī 
piedalījušies šajos rautos. Jautrs 
atgadījums noticis, kad vienam 
no šiem «drošībniekiem», pastai-
gājoties pa Karakasu, kāds pui -
šelis izrāvis no rokām fotoaparātu 
un ar to aizbēdzis. Mēs jokoda-
mies priecājāmies par Venezuelas 
pretizlūkošanas dienesta veikto 
darbu, bet draugs Vilis Ansis 
Vītols ar lielu žestu nabaga če  kis-
tam pasniedzis jaunu fotoapa-
rātu. Vilis vēlāk stāstīja, kā viņš 
priecājies redzēt pateicības asaras 
čekista acīs.

Kad noslēdzās pēdējā izrāde, 
uz skatuves iznesa ziedus, arī 
lielu sarkan-balti-sarkanu ziedu 
aranžējumu gandrīz cilvēka au -
gumā. Sveiciens no Karakasas 
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Aiva Ieviņa ieguvusi
zinātņu doktores gradu INTA WIEST

Šī gada 3. augustā Aiva Māra 
Vitrunga Ieviņa aizstāvēja dok-
tora disertāciju Neirozinātnes 
(Neuroscience) fakultātē Va -
šing tona universitātē Sietlā. 
Disertācijas nosaukums: Met -
hods to promote reanimation 
and rehabilitation of forelimb 
function after spinal cord inju-
ry. Aiva strādājusi zinātnisko 
pētījumu laboratorijā ar iz  mē-
ģinājuma žurkām, pētot kā 
dzīvnieks varētu atgūt kustības 
pēc mugurkaula ievainojuma.

Aiva uzaugusi Čikāgā, 2005. 
gadā absolvējusi Gaŗezera va -
saras vidusskolu, 2009. gadā, 
ieguvusi bakalaura gradu bio-
loģijā Čikāgas universitātē un 
divus gadus strādājusi Kali for-
nijas universitātē Sanfrancisko. 

Aiva 2011. gadā pārcēlās uz 
Sietlu un turpināja studijas, lai 
iegūtu dokotora gradu neiro-
zinātnē. Aiva ir korporācijas 
Dzintra filistre, aktīvi pie da-
lījusies Sietlas latviešu jauniešu 
kopā un dejojusi ,,Trejdek-
snītī”. Septembrī Aiva pār cel-
sies uz Bostonu, kur strādās 
vācu zinātņu un technoloģijas 
firmā Merck Group par biznesa 
konsultanti un projektu me -
nedžeri. 

Aiva vēlas sirsnīgi pateikties 
Sietlas latviešu sabiedrībai par 
laipno uzņemšanu un sešiem 
tur jauki pavadītiem gadiem! 
Savukārt Sietlas latviešu sa -
bied rība apsveic jauno zinātņu 
doktori un novēl viņai laimīgu, 
panākumiem pilnu nākotni.

Kopš 2003. gada, Ņujorkas ev. 
lut. draudzes lauku īpašumā 
Katskiļu kalnos reizi gadā pul-
cējas latviešu pensionāri – tā 
dēvētie “senči” – kas pavada ne -
dēļu svaigā gaisā un draudzīgā 
sabiedrībā, baudot arī bagātīgu 
nodarbību programmu. Šovasar, 
no 6. līdz 12. augustam, lauku 
īpašuma “Atpūtas namā” rosījās 
18 pensionāri, pareizāk sakot, 
“pensionāres”, jo kungu bija tikai 
divi – tas liecina par dāmu iz -
turību dzīves grumbuļainajos 
ceļos. Septiņi dalībnieki bija šai 
saulē nodzīvojuši jau 90 un 
vairāk gadu.

Par nometņotājiem rūpējās 
čakla, zinīga un iejūtīga dar bi-
nieču vienība, enerģiskās daudzu 
nometņu rīkotājas Ingrīdas Mie-
mes vadībā. Vienībā ietilpa Māra 
Buka, Maija Baumane, Dace 
Gulbe, Inese Zaķe un Laila 
Genserte (Gansert). Viņas luti-
nāja pensionārus ar mājīgām 
maltītēm, izdaiļotām ar kārdi-
nošiem saldiem ēdieniem. Trīs-
reiz dienā klāt galdu vismaz 25 
personām, kā arī tās iepriecināt 
vēlās vakara stundās ar papildu 
gardumiem ir prasīgs, nogur di-
nošs darbs, šai gadījumā īsts 
cilvēkmīlestības apliecinājums, 
ņemot vērā, ka vairums šī darba 
darītāju arī pašas varētu būt 
“senču” dalībnieces. 

Pensionāru garīgos apvāršņus 
paplašināja mācītājs Laris Saliņš. 
Ik rītu viņš klausītājus vedināja 
uz pārdomām par Vecās derības 
Ījaba grāmatu, bieži apstādamies 
pie kādas vietas tekstā un to pa -
pildinādams ar saistošām vēstu-
ris kām un semantiskām detaļām. 
Starp dāmām bija tādas, kas 
vēlējās visu noskaidrot līdz ga -
lam, dažkārt apšaubot Bībeles 
tulkotāju prasmi. Piemēram, kā  -
pēc Dievu būtu jādēvē par 
Kungu? Vai tas neskan pārāk 
autoritāri un diktātoriski? Un vai 
nav aplam rakstīt, ka Ījabam 
piedzima septiņi dēli? Tie taču 

VILNIS
BAUMANIS

SMAIDOŠIE SENČI
P ensionāru salidojums Katskiļos

piedzima viņa sievai! 
Programmas vadītāja Māra 

Buka bija gādājusi par priekš la-
sījumiem, filmām un citām iz -
glītojošām nodarbībām. “Senču” 
dalībniece, allaž mundrā Eleo-
nora Šturma, stāstīja par Ame-
rikas latviešu māksliniekiem, 
rādot viņu darbus ekrānā un 
komentējot dažādos stilus, tema-
tus un techniskos paņēmienus. 
Savukārt Valija Skrodele nolasīja 
plašu pētījumu par Brāļu drau-
džu kustību 18. gadsimta Vid -

citu dzejnieku vārsmas, kā arī 
“senču” dalībnieces Birutas Sūr-
manes sacerētu pasaku. Pie “in -
telektuālajām” nodarbībām va -
rēja pieskaitīt arī manis pie  dā-
vātās “prāta rotaļas” – kuŗās pen-
sionāri, sadalījušies grupās, cen tās 
atbildēt uz jautājumiem par Lat-
vijas un ASV vēsturi un kultūru. 
Piemēram: “Kas ir kopīgs Latvi jas 
Nacionālajai bibliotēkai ar iemī-
ļotu Jāzepa Vītola koŗa dziesmu?”

No filmu klāsta interesi izraisīja 
Māras Pelēces veidotā “Trimda 

devās no Latvijas uz Brazīlijas 
džungļiem, cerēdami tur dibināt 
ideālu kristīgo kopienu. Pār do-
mas izraisīja 1969. gadā Latvijā 
darinātā filma “Pie bagātās kun-
dzes”, izcilu aktieŗu spēlēta un 
vietumis komiska, bet ar acīm 
redzamu nolūku parādīt 1930.  
ga  du Latviju greizā spogulī.

Kā parasti, “senči” daudz dzie -
dāja. Rīta apcerēs, mācītāja Saliņa 
vadībā, viņi dziedāja korāļus. 
Pēcpusdienās no bērnu nomet-
nes ieradās dziedāšanas skolo   tāja 

spiež krūt’!” Ja pirmajā dienā 
dziedāšana vēl bija bikla un 
trausla, tad noslēguma “ballītē” 
balsis bija atvērušās, un “senči” 
dziedāja kā īsti maratonisti, līdz 
vēlai nakts stundai, man piesitot 
kādu akordu uz klavierēm. Pāris 
reižu viņus iepriecināja divas 
jaunas latviešu tautas mūzikas 
mākslinieces no Latvijas: Laima 
Dimanta un Rasa Roze, kas ar 
spēcīgām balsīm un eksotisku 
instrumentu prasmi bagātināja 
“senču” jau tā bagāto latvisko 
pūru.

Dāmām iepatikās Indras Ave-
nas vadītie jogas vingrinājumi. 
Viņa nevienai nelika stāvēt uz 
galvas, bet mācīja nomierinošu 
elpošanu un veselīgu staipīšanos, 
ko varēja veikt, sēžot krēslā. 
Patika arī ziedu sakārtošanas 
māksla, ko mācīja Vija Lince, 
viņai kādreiz piederējis puķu vei-
kals. Dalībnieces ziedus sasprau-
da īpašos ar sūkli pildītos po -
diņos, veidojot skaistas ziedu 
buķetes, ar ko izrotāt savas ista-
bas, vai arī ko nolikt pie piederīgo 
atdusas vietām Katskiļu Brāļu 
kapos, kad “senči” tur devās 
kopīgā apmeklējumā. Jāpiemin 
arī skaistumkopšana, ko mācīja 
jauniņā Laila Genserte, pie reizes 
piedāvādama arī firmas Mary 
Kay brīnumkrēmus.

Pavadot nedēļu pensionāru 
saimē, paliek atmiņā draudzīgā 
gaisotne, kas veidojās šo daudz 
pieredzējušo dalībnieku starpā. 
Daļa dalībnieku jau bija pazīs-
tami no seniem laikiem un citām 
vasarām, bet arī jaunpienācēji 
tika tūlīt ievilkti draudzības lokā. 
Kopā sēžot pie galda un pieda-
loties kopīgās nodarbībās, viņi 
dažu dienu laikā saliedējās: cits 
citu pieskatīja, palīdzēja piecel-
ties vai apsēsties. “Senči” daudz 
un skaļi runājās; brīžam grūti 
bija viņus apklusināt. Un viņi 
daudz smaidīja. Tas vien liecina 
par šī pasākuma vērtību, jo 
runāties un smaidīt ir veselīgi.

“Senču” saime 2017. gadā // FOTO: Inga Garbarino

zemē, uzsveŗot šīs kustības ie -
vērojamo lomu zemnieku izglī-
tošanā, kā arī morālās un na -
cionālās apziņas veicināšanā. Tā 
kā pensionāri var lepoties paši ar 
saviem dzejniekiem – Ritu Gāli 
un Voldemāru Avenu – tad viens 
vakars bija veltīts “Dzejai un 
tējai”, dzejas cienītājiem lasot arī 

dimd”, par kādreizējiem popu-
lārās mūzikas ansambļiem Ame-
rikā. Tāpat “senči” izbaudīja vi -
deofilmā ierakstīto simpatisko 
un krāšņo varietē uzvedumu “Te 
nu mēs esam”. Saistīja arī filma 
par “Vārpas” koloniju Brazīlijā, 
kas tur izveidojās 1920. gados, 
kad reliģiski iedvesmoti ļaudis 

Irēne Jasuta, kas ar sparīgu kla -
vieŗu pavadījumu lika pensio nā-
riem izvingrināt balss saites ar 
tautasdziesmām un ziņģēm – 
kaut arī pēc bagātīgajām pus-
dienām viņiem dažkārt varēja 
piemērot “Trīs no Pārdaugavas” 
kuplejas vārdus: “Dažam pa  dzie-
dāt ir grūt’, / Saldais ēdiens no -

Katram bija laiks un iespēja 
iegrimt arī savā iekšējā ritmā, 
savā nodarbē un sajūtās. Ie  spē-
jams, tas bija saistīts ar dau-
dzajām mūzikālajām un skano-
šajām ievirzēm, kas atraisīja 
dziļākas dvēseliskas stīgas un 
ļāva piedzīvot citas vibrācijas. 
Iespējams, tas bija jūras tuvums, 
kas izvēdināja galvu no domām 
un deva iespēju ļauties dienas 
plūdumam. Bet varbūt tomēr 
tas bija kaut kas pavisam cits – 
mūsu vārdos grūti aprakstāmā 
kopības sajūta. Šķiet, ka ikkatrs 
pacēla savu sirdi plaukstā, lai 
otram pienestu labāko no sevis. 
Un kopā radās tāda ideālās 
Latvijas sajūta, ko mēs katrs tik 
ļoti vēlamies sajust ikdienā un 
par kuŗu savās atsauksmēs ru -
nāja daudzi jo daudzi saieta 

dalībnieki.
Laikam jau skaistākā no at  mi-

ņām, kas paliks saistībā ar pie -
dzīvoto 3x3 Salacgrīvā, ir Dau -
dzinājums jūras krastā. Tur vien-
viet sastapās 4 stihijas – uguns, 
ūdens, zeme un gaiss – un mēs, 
tautastērpos tērpti cilvēki, starp 
tām. Tas bija tik neaizmirstami, 
pacilājoši un saviļņojoši, ka uz 
brīdi varēja pilnībā aizmirsties. 
Tautasdziesmas jūras krastā pa -
vadīja saulrietu un turpināja 
skanēt līdz pat pusnaktij. Tikai 
vērīga fotografa acs ievēroja, ka 
kaut kur nostatus, pavisam ne -
tālu no mums, pārējiem dau -
dzinājuma dalībniekiem, kāds 
puisis bildināja savu meiteni. 
Un viņa teica: „jā!”

Sirsnīgi apsveicam jauno ģi -
meni! Lai saules mūžs 3x3 un 
tām vērtībām, ko tā daudzina!

Vēja zvana atbalss 
Atskaņas no 3x3 Salacgrīvā

2017. gada 23.–30. jūlijā
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Baltic Past and Present Successes 
Explain Moscow’s Schizophrenic 

Propaganda Response 
PAUL GOBLE

Staunton, August 15 – Russian 
propaganda about the Baltic 
countries insists that they are 
marginal, but the amount of that 
Moscow effort underscores just 
the reverse: their success in 
resisting Sovietization and over-
coming a half century of occupa-
tion by rejoining the West shows 
what other former Soviet fief-
doms might be able to do, 
according to Viktor Denisenko.

Indeed, the Russian commen-
tator says, “the success of Estonia, 
Latvia and Lithuania is impor-
tant for the entire rest of the post-
Soviet space because it shows 
Soviet occupation is not some 
final geopolitical curse which 
blocks the acquisition of the 
principles of liberal democracy and 
a Western path of development”.

Consequently, when Moscow is 
talking about the Baltic countries, 
Denisenko suggests, it is really 
concerned in the first instance 
not about Estonia, Latvia, and 
Lithuania but about Georgia and 
Ukraine and ultimately about all 
the other non-Russian countries 

that emerged following the col-
lapse of the Soviet Union a quar-
ter of a century ago.

The explains both the volume 
and the shrill tone of Russian 
reaction to the NATO film about 
‘the forest brothers’ the indige-
nous movement that fought 
against the Soviet occupation 
after the end of World War II. 
Moscow clearly fears that as a 
result of NATO’s efforts, the nar-
rative about ‘the forest brothers’ 
has ceased to be local and 
become global.

(That is all the more so because 
NATO forces are now in the 
Baltics and because recently 
released documents show the US 
and other Western governments 
sought to assist the forest broth-
ers in the 1940s during their 
unequal battle with Soviet occu-
piers. On these documents, 
see  windowoneurasia2.blogspot.
com/2017/08/west-backed-for-
est-brothers-in-baltic.html.)

Moscow’s dramatic expanse of 
its information campaign in the 
Baltic direction including cyber-

attacks and the spread of false 
news stories, Denisenko says, 
shows that the Kremlin is having 
to adjust itself to a reality very 
different than the one it has 
always assumed was the case in 
regard to the Baltic states.

Moscow is accustomed to 
thinking about the West as a false 
and infirm geopolitical space 
divided by and even drowning in 
individualism, with each country 
going its own way, he continues. 
In fact, the united Western 
response after Putin’s Crimean 
Anschluss shows that this vision 
is not true and that NATO is a 
newly revived force to be reck-
oned with.

According to Denisenko, 
“Brussels has boldly shown that 
it considers the [Russian] threat 
to the security of the Baltic coun-
tries to be real. But, more than 
that, NATO has shown that in 
the alliance there are no second-
class members. All the territory 
of NATO is a common zone of 
security which can and will be 
defended”.

Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins nav atzinis vairākus no -
ziegumus, kas paveikti pēdējos 
gados, sākot no militārajām ak -
tīvitātēm Ukrainā un Krimas pus -
salas anektēšanas, beidzot ar uz -
brukumiem Sīrijas iedzīvo tā jiem.

ASV Valsts departamenta pār -
stāvji arī vairākkārt norādījuši uz 
agresijas draudiem Balkānu re -
ģionā, kur no Krievijas puses tiek 
apdraudētas demokratiskas vēr -
tī bas un pārvaldes formas, no -
sodījuši Krievijas militārās aktī-
vitātes Gruzijai piederošās terri-
torijās, kā arī Krievijas iejauk-
šanos demokratisku vēlēšanu 
procesā, izmantojot kiberuzbru-
kumus, Melnkalnē, Francijā un 
ASV. Likumprojektā iekļauta arī 
sadaļa par Krievijas dezin  for mā-
cijas kampaņām, kas tieši ietek-
mē arī Baltijas valstu iedzīvotājus. 

ALA un JBANC jau gadu des-
mitiem darbojas, lai pārstāvētu 
igauņu, latviešu un lietuviešu in -
tereses, tādēļ organizācijas, sa -
protot starptautiskās situācijas 
nopietnību, šogad īstenoja virkni 
pasākumu, lai mudinātu kon -
gresmeņus atbalstīt jauno likum-
projektu, kā arī apzināties tā 
nozīmi no baltiešu skatu punkta. 

No pastkartēm līdz
pārrunām kongresā
ALAs 66. kongresā Čikāgā de -

legāti vienbalsīgi atbalstīja Ārējās 
informācijas jeb sabiedrisko at -
tie cību nozares atjaunošanu val  dē, 
kuŗas galvenais pienākums būtu 
nodarboties ar nacionālpolītisko 
un informācijas darbu ASV. No -
zares vadību uzņēmās Jānis Kan-
 cāns no Ņujorkas. Turpat, Či -
kāgā, Dzintars Dzilna no Ņu -
džer sijas ierosināja izveidot ALAs 
“Call to Action Unit” – polītisko 

aktīvistu tīklu, kas būtu gatavi 
aktīvizēt sabiedrību, lai reaģētu 
uz dažādiem, baltiešiem svarī-
giem polītiskiem pagriezieniem 
vai drošības apdraudējumiem. 
Kongresa Informācijas darba 
grupā tika izlemts, ka viens no 
pirmajiem soļiem būs mudināt 
ALAs biedrus un sabiedrību uz -
runāt pārstāvjus ASV kongresā, 
lai tie iestājas Baltic Caucus jeb 
Baltijas valstu atbalsta grupā. 
Pēcāk klāt nāca sankciju pret 
Krieviju likumprojekts. Viss veik  -
smīgi sakrita tieši pirms XIV 
Vispārējiem Latviešu Dziesmu 
un deju svētkiem Baltimorā.

Dziedādami spēlēdami, 
pastkartītes rakstījām
Baltimoras dziesmu svētku lai  kā 

pie ALAs Informācijas gal  da 
Dzintars Dzilna un Jānis Kan-
cāns, gandrīz divpersoniski, veica 
vienu no lielākajām polītiskajām 
kampaņām ALAs vēsturē kopš 
NATO paplašināšanas laikiem, 
aicinot svētku viesus un dalīb-
niekus parakstīt iepriekš sagata-
votas pastkartes ASV Senāta un 
pārstāvju palātas locekļiem, aici-
not tos pievienoties Baltic Caucus 
un atbalstīt jaunas sankcijas pret 
Krieviju. Trīs Dziesmusvētku 
die  nu laikā tika parakstītas 1350 
personālizētas pastkartītes.

Parallēli pastkartīšu akcijai “Call 
To Action Unit” veica arī e-pastu 
akciju, kas turpināsies vēl trīs rei-
 zes nākamajos deviņos mēne šos. 
167 vienības dalībniekiem tika 
nosūtīti trīs e-pastu teksti ar 19 
variācijām, aicinot vēlētos pār -
stāvjus atbalstīt H.Res.1059: 
Russia Sanctions Review Act, 
H.Res.830: Stand for Ukraine Act 
and/or H.Res.256: Expressing sup -
port for the countries of Eastern 
Europe and the North Atlantic 
Treaty Organization. “Call to 

Action” vienības dalībnieki tad 
nosūtīja personaālizētus e-pastus 
ASV polītiķiem. Tika uzrunāti 
kopumā 82 Pārstāvju palātas 
locekļi un 28 ASV senatori.

Arī pēc Dziesmu svētkiem 
ALAs un JBANC pārstāvji ASV 
kongresa gaiteņos izdalīja past-
kartes, kurās aicināja vēlētos pār-
 stāvjus atbalstīt likumprojektu 
par sankcijām pret Krieviju un 

mērojot daudzas jūdzes, lai iz  stai-
gātu kongresa ēku gaiteņus un 
ikvienam no 50 ASV štatu pār -
stāvjiem nogādātu personisku vēs -
tuli, kuŗā tika uzsvērta sankciju 
nozīme un Krievijas ietekmes no -
pietnība Baltijas valstu reģionā. 

“Mēs uzskatām, ka ir svarīgi 
uzrunāt ikvienu no pārstāvjiem 
personiski. Ne vienmēr ir iespēja 
tikties ar pašu kongresmeni, bet 

rican National Council) un Ame-
rikas lietuviešu padomes (Lithua-
nian American Council) pār stāv-
jiem JBANC un ALA tikās ar 
ASV Valsts departamenta jauno 
Ziemeļu un Baltijas valstu lietu 
(Nordic and Baltic Affairs) direk-
toru Ianu Kampbelu (Ian Camp-
bell) ārlietu ministrijā Vašing tonā.

Viens no galvenajiem sarunas 
tematiem bija ASV viceprezidenta 
Maika Pensa (Mike Pence) vizīte 
Igaunijā, Gruzijā un Melnkalnē, 
kas norisinājās šī gada jūlija 
beigās. Esot Igaunijā, ASV vice-
prezidents tikās ar Baltijas valstu 
prezidentiem un uzsvēra ASV 
atbalstu Baltijas valstīm. 

Kollēgas no Valsts departa-
menta arī norādīja, ka ASV vice-
prezidents bijis priecīgs diskutēt 
ne tikai par militārās sadarbības 
lietām, bet arī par Igaunijas pre-
zidentūru Eiropas Savienībā (ES), 
enerģijas tirgus problēmām, eko-
nomisko un financiālo sadarbību, 
kā arī kiberdrošības jautājumiem. 
Nākamā iespēja Baltijas valstu 
līderiem tikties ar ASV admi nis-
trāciju visticamāk būs Apvienoto 
nāciju organizācijas (ANO) ģene  -
rālajā asamblejā septembrī.

Sarunā ar Valsts departamenta 
pārstāvjiem daudz tika runāts arī 
par Krievijas polītiku reģionā. 
Viens no galvenajiem tematiem 
bija militārās apmācības “Zapad”, 
kas norisināsies no šī gada 14. līdz 
20. septembrim Baltkrievijā. Lai 
arī Valsts departamentā tika ap -
liecināts, ka apmācības cieši no -
vēros, nav skaidrs, cik lielā ap -
mērā tās plānotas, ņemot vērā 
informācijas trūkumu no Krie-
vijas puses. ASV atbilde militā-
rajām apmācībām izrietēs no tā, 
kas notiks to laikā. 

Valsts departamenta pārstāvji 
uzsvēra, ka ne visa sadarbība ar 
Krieviju ir jāuztveŗ negatīvi. Lai 
arī Kremļa polītika daudzējādā 
ziņā ir nosodāma, ir svarīgi 
saglabāt labas attiecības ar “lielo 
kaimiņu”. Viens no pamatuzde-
vumiem ir uzturēt komunikā-
ciju, sevišķi runājot par kodol-
ieročiem, bet arī runājot par kos-
mosa programmām un sadar-
bību tajās. 

Jaunais likumprojekts, kas ie -
kļauj sankcijas pret Krieviju, kā 
norādīja Valsts departamenta pār-
 stāvji, ir skaidrs signāls no ASV 
pret Krievijas agresīvo ārpolītiku. 
Pašlaik Kongress strādā pie tā 
īstenošanas. Sankciju nopietnību 
parāda Krievijas atbilde – sim-
tiem ASV diplomātu izraidīšana 
no valsts.

Sarunas laikā runājām arī par 
tādām temām kā enerģijas tirgus 
stabilitāte Baltijas valstu reģionā 
un atbildes soļiem pret Krievijas 
dezinformācijas kampaņām. Kaut 
arī plānoti budžeta samazinājumi, 
ASV turpinās financēt un īstenot 
dažādas programmas, lai cīnītos 
pret dezinformāciju Baltijas valstīs.

Valsts departamenta pārstāvji 
par ikvienu no pieminētajām 
problēmām ir informēti un iz -
prot situāciju Baltijas valstīs. 
Papildus pieminētajam Valsts 
departaments plāno veidus, kā 
atzīmēt Baltijas valstu neatkarī-
bas simtgadi un citus pasāku-
mus. Tas apliecina ārlietu minis-
trijas izpratni par izaicināju-
miem un notikumiem Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā.

RAITS EGLĪTIS,
ALAs Informācijas nozare

ALAi un baltiešu organizācijām karsta vasara 

ALAs “Call to Action Unit” vadītāja Dzintara Dzilnas vadībā 
Dziesmu svētku dalībnieki un viesi paraksta pastkartes saviem 
vēlētajiem pārstāvjiem ASV senātā un kongresā

pateicās tiem kongresmeņiem, 
kas ir Baltijas valstu atbalsta gru-
pas (Baltic Caucus) biedri.

ALA un JBANC izsaka 
milzīgu pateicību ikvienam, 
kuŗš aizpildīja un nosūtīja past-
karti saviem pārstāvjiem 
kongresā. Kopumā pastkaršu 
skaits pārsniedza 2000. 

Gaŗie ASV
kongresa gaiteņi
Parallēli pastkartēm un zva -

niem, kuŗus kongresmeņi saņē ma 
no ASV iedzīvotājiem, JBANC 
arī devās uz Pārstāvju namu, 

mēs izmantojām ikvienu iespēju 
uzrunāt pārstāvjus ar pastkaršu, 
vēstuļu un zvanu palīdzību, un 
mudinājām arī citus to darīt, 
izmantojot savus kontaktus un 
sociālos tīklus,” skaidro JBANC 
izpilddirektors Karl Altau. 

Papildus iepriekšminētajam 
JBANC tikās ar desmitiem kon -
gresmeņu biroju darbiniekiem 
personiski. Kopā ar citām orga-
nizācijām no Centrālās un Aus-
trumeiropas koalīcijas (Central 
and East European Coalition) 
JBANC runāja par Krievijas ie -
tekmi Baltijas valstīs, par ener-
ģijas tirgus specifiku Baltijas re -
ģionā, par militārajām apmācī-
bām “Zapad” un to iespējamām 
sekām, kā arī par starptautisku 
dokumentu pārkāpumiem un 
ne  ievērošanu no Krievijas puses, 
kāpēc sankciju ieviešana ir 
nepieciešama. 

Lai vērstu uzmanību uz Krie-
vijas sankciju nepieciešamību, 
JBANC kopā ar partneŗorga ni-
zācijām rīkoja arī divas Twitter 
akcijas, lai rosinātu cilvēkus dis-
kutēt par dažādiem problēmjau-
tājumiem virtuālajā vidē un ro -
sinātu atbalstīt likumprojektu 
par Krievijas sankciju ieviešanu. 
Kopumā abas tiešsaistes akcijas 
16. un 25. jūlijā ieguva vairāk 
nekā 20 tūkstošus reakciju. 

Valsts departamentā
pastip ri nāta interese
par Baltijas reģionu
Lai arī likumprojektu ar pār-

liecinošu vairākumu Kongresā 
atbalstīja un tajā teiktais nu jau 
kļuvis par likumu, tas nenozīmē, 
ka ALA un JBANC darbs baltiešu 
interešu pārstāvēšanā beidzies. Ir 
vēl daudz neatbildētu jautājumu 
par to, kā tieši tiks īstenoti tie 
pasākumi, kas likumprojektā pie -
minēti, un cik informēts ir ASV 
Valsts departaments par jautā-
jumiem saistībā ar Baltijas valstu 
reģionu. 

Lai runātu par baltiešiem sva-
rīgiem jautājumiem, 11. augustā 
kopā ar Amerikas igauņu na  cio-
nālās padomes (Estonian Ame-
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Aina B. Blake kundze pie savas 
90 gadu jubilejas tortes

Epizods amerikāņu futbolā

Ar latvietes sirdi dzīves šūpolēs 
Redakcija saņēma sirsnības 

pilnu vēstuli no tautietes Ainas 
B. Blake, kas dzīvo Teksasas 
pavalstī, Amerikā, Universal 
Cty. Aina ir mūsu laikraksta 
Laiks ilggadēja lasītāja, cītīgi 
seko līdzi notikumiem Latvijā. 
Aina ir dedzīga sporta līdzju-
tēja, kā Amerikā saka – fane, un 
neatrauj skatu no televīzijas 
ekrāna, kad rāda Nacionālās 
Basketbola asociācijas (NBA) 
spēles ar viņas elku – Kristapa 
Porziņģa un Dāvja Bertāna 
piedalīšanos. Sanantonio Spurs 
treneris Gregs Popovičs Dāvi 
ļoti cienot, televīzijā nekad ne -
aizmirstot pateikt kaut ko labu 
par viņu, un ka „Latvian Davis 
Bertans”. Tas ir ļoti patīkami. 
Latvijas sportistu panākumi 
noteikti jāizziņo pasaulei. Pati 
viņa neesot Dāvi satikusi un 
runājusi, un nezinot, vai satikšot 
viņu kādreiz, taču reiz uzmanīgi 
klausījusies spēļu komentētajā 
un sadzirdējusi, ka „Dāvis ne -
runā latviski”. Ainas kundze 
izbrīnā – „kā tas varētu būt? Vai 
patiešām”? Jānomierina vēstu-
les autore. Nu nē taču. Ameri-
kāņu reportieris pamatīgi kļū -
dījies un maldinājis vietējos 
basketbola draugus. Abi brāļi 
Bertāni – Dāvis un Dairis – ir 
vistīrākie latvieši. Dāvis pieda-
lījās mūsu valsts izlases spēlē 
pret Polijas vienību, un, kā pats 
teica, bijis sajūsmā, kad varējis 
„dziedāt Latvijas himnu!” Re -
dakcija līdz ar Ainas vēstuli sa -
ņēma arī žurnālu San Antonio 
Express News pielikumu SN 

Spurs nation Weekly, kur pub-
licēta plaša intervija ar Dāvi 
Bertānu. 

Ainas ieskatā Kristaps Por-
ziņģis ir izcils basketbola ta -
lants, taču viņa komandai 
Knicks diez kā neejot. Taisnība, 
jau ir. Domājams, nākamajā 
sezonā ar Kristapa palīdzību  
sniegums uzlabosies. Šobrīd iz -
cilie groza bumbas meistari – 
brāļi Bertāni un Porziņģis ie  -
kļauti Latvijas valstsvienības sa -

dzīvot, tikai pietrūkstot latvisko 
ēdienu. Viņa, izrādās, pati ir 
lieliska kulināre, cep pīrāgus, 
dzeltenmaizi, vāra viskaut ko. 
Iesaka latviskos ēdienus pašiem 
gatavot mājās, jo ēdienu vei-
kalos jau nevarot nopirkt visu, 
ko mēs Latvijā ēdam. Rupjmaizi 
un vēl šo to varot pasūtināt.

Ainas māsasmeitas mazdēls, 
izskolojies Amerikā, tagad dzī -
vo Rīgā, esot saistīts  ar futbola 
klubu Lions. Kad atbraucis uz 

Aina jautā: „Kā var mātes un 
tēva valodu aizmirst?” ‒ „Mana 
ģimene ir pa visu Ameriku 
izkaisīta, visi runājam latviski, 
arī tie, kuŗi dzimuši Amerikā, 
bet gājuši latviešu skoliņās.”

Visu mūžu Aina bijusi tau-
tiešu sabiedriskās dzīves krust-
punktos un ir vēl tagad, būda -
ma cienījamos gados: „Neesmu 
vairs Rīgas meitene bet turos vēl 
līdzi pasaules notikumiem un 
darbojos vietējas organizācijās.” 

garu, spēku latviskuma kopšanā 
svešumā!  

Redakcijas piezīme. Ainas kun -
dzes pieminētā Rīgas komanda 
Riga Lions dibināta 2013. gadā 
un šobrīd ir lielākā amerikāņu 
futbola komanda Latvijā. 

2015. gadā Riga Lions startēja 
starptautiskā amerikāņu fut-
bola turnīrā Baltic Sea League, 
ko organizē Latvijas Amerikāņu 
futbola federācija. Baltic Sea 
League. Mūsu komanda sacen-
tās ar četrām amerikāņu fut -
bola komandām no Igaunijas 
un Baltkrievijas. 2016. gada se  -
zonā notika līgas paplašināša-
nās un tai pievienojās arī 
amerikāņu futbola komandas 
no Skandinavijas valstīm, kas 
veicināja starptautisko sadar-
bību, palielināja konkurenci un 
pavēra durvis jaunām iespējām. 
Amerikāņu futbols Latvijā pie -
saistījis jaunus interesentus.

Amerikāņu futbols, ko ASV 
un Kanadā pazīst vienkārši ar 
vārdu futbols, ir komandu spor-
ta spēle. Komandu uzdevums ir 
nogādāt bumbu iezīmētā zonā 
aiz pretinieku komandas gala 
līnijas, tādējādi gūstot punktus. 
Tas notiek, spēlētājiem nesot 
bumbu rokās, piespēlējot vai 
padodot to komandas biedriem. 
Punktus var gūt dažādos veidos  
– ar bumbu rokās ieskrienot 
gala zonā, veiksmīgi piespēlējot 
to spēlētājam aiz gala līnijas, ar 
kājas spērienu raidot bumbu 
starp vārtu stabiem. Uzvar ko -
manda, kam, spēlei beidzoties, 
ir visvairāk punktu.            

Vienā no Ņujorkas rajoniem – 
Manhetenā, atrodas viens no 
pasaulē populārākajiem un lie -
lākajiem kāzu saloniem – 
Kleinfeld. Līgavas no visas pa -
saules turp dodas izlūkot sev 
tīkamāko kāzu tērpu, kamēr pa 
salonu rosās tā īpašniece – lat-
viete Māra Uršela (Mara 
Urshel).

Pasaulē lielākais kāzu salons pieder Amerikas latvietei    
Vācijā, Ausburgā, gaidīdami ie -
spēju tikt uz Ameriku. Varēja 
braukt arī uz Austrāliju vai 
Angliju, bet Jansoni ļoti gri -
bēja uz Ameriku. Amerikā 
Mārā studēja ķīmiju Mičiganas 
universitātē, taču ķīmija nebija 
Māras sapņu piepildījums. 
„Mamma man vienmēr teica: 
bērni, kuri dzimuši svētdienā, 

Māra Uršela un Ronnie Rothstein savā salonā

savu modes un stila preču vei-
kalu, kas strādāja ar dizaine-
riem, taču tad viņa saņēmusi 
piedāvājumu nākt palīgā vei -
kalam, kas strādā līgavām. 
Cilvēki, kas veikalu nopirkuši, 
neko no tā biznesa nav sapra-
tuši, un veikals jau „ripojis” uz 
bankrota pusi. Pagāja seši gadi, 
kamēr Māra izveidoja Kleinfeld 

piedāvājot ne tikai nopirkt 
atbilstošo kāzu kleitu, bet arī 
tādu uzšūt. Televīzijas kanālis 
TLC savlaik laida klajā reālitā-
tes šovu “Saki “jā” kleitai” (Say 
Yes to the Dress), kas tika filmēts 
tieši Māras Uršelas kāzu salonā. 
Pārraides laikā līgavas kopā ar 
savām draudzenēm un ģimeni 
meklēja sev tīkamāko kleitu, 

strādā kleitu dizainus, bet tās 
arī šuj. Kleinfeld apvieno vai -
rākus talantīgus stilistus un 
modes dizainerus, kā arī pul-
cina šuvējas no visas pasaules. 
Atraktīva un specifiska ļaužu 
grupa, kuŗu labi pazīst veikala 
īpašniece – Māra zina katrai 
šuvējai vārdu, un no kuŗas valsts 
viņa šeit ieradusies. Klientu 
skaits gadā laikā ir aptuveni 
15 000. Nereti kāzu kleitas cena 
ir lielāka nekā dažai labai mājai 
‒ 100 000 un vairāk dolaru. Viss 
norit kā pa konveijeru, un to -
mēr ļoti individuāli.

Māra mēģinājusi sadarboties 
arī ar latviešu modes māksli-
niekiem, tomēr pagaidām tas 
sanākot pārāk dārgi... Pēdējā 
laikā aizvien nostalģiskāk Māra 
domā par saviem dzimtajiem 
laukiem Latvijā. Bet pagaidām 
viss notiek tomēr Ņujorkā.

Kleinfeld tas ir zīmols, ko 
pazīst un augstu vērtē visā 
pasaulē. Kleinfeld ‒ tas ir in  tri-
ģējošs un iedvesmojošs stāsts 
latviešiem, tomēr jāatzīst, ka, 
lai gan ASV Kleinfeld zīmolu 
zina ļoti labi, pat latvieši brī  nās, 
uzzinājuši, ka tā īpašniece ir 
latviete. Šis fakts kaut kā ir 
izslīdējis no latviešu uzmanības 
loka.

 (Pēc portāla latviesi.com.)

Ameriku, daudz stāstījis par šo 
klubu un savu darbu.     

Ainai – īstenai latvietei – ļoti 
rūp tautiešu dzīve savā jaunajā 
mītnes zemē un latviešu valoda. 
Sanantonio apkārtnē esot lat-
viešu ģimenes, ar dažām kopīgi 
Ainas mājās tiekot svinēti Lat-
vijas Valsts nodibināšanas svēt-
ki – 18. novembŗis. Dažās ģi  me-
 nēs gan vairs nerunājot latviski. 

stāvā un gatavojas gada svarī-
gākajam turnīram – Eiropas 
meistarsacīkstēm. Aina uzzinā-
jusi, ka Dāvim Amerikā patīkot 

Sadarbojas ar dažādām non-
profit (bezpeļņas) organizā ci-
jām. Pēc dzīvesbiedra nāves 
pārņēmusi viņa vadīto Homes 
for the Homeless for pets un 
tagad jau vairāk nekā 20 gadus 
pati ir priekšniece.    

Sirsnīgi pateicamies Ainas 
kundzei par mīļo vēstuli! Vē -
lēsim Ainas kundzei un viņas 
ģimenei labu veselību, možu 

Ceļš uz spožo panākumu 
pilsētu mazajai latviešu meite-
nei Mārai sākās Latvijā pirms 
65 gadiem. Tuvojoties Sarka-
najai armijai, latvieši devās 
bēgļu gaitās. Jansoni septiņus 
gadus pavadīja bēgļu nometnēs 

nekad nebūs ķīmijā, bet strā -
dās modes jomā,” stāsta Māra 
Uršela Jansone. „Bet man pa -
gāja 26 gadi, līdz pati sapratu, 
ka modes bizness ir tas, kur 
man jāstrādā.”

1992. gadā Māra atvēra pati 

Bridal biznesu tagad vienā no 
Ņujorkas prestižākajām vietām 
– uz robežas starp Manhetenu 
un Čelsiju.

Māra veikalu Kleinfeld iegā-
dājās 1999. gada 9. jūlijā kopā 
ar domubiedru Veinu Rodžer  -
su. Lielajā un greznajā salonā 
strādā vairāk nekā 250 cilvēku, 

kamēr salona darbinieki aktīvi 
palīdzēja to izvēlēties atbilstoši 
gaumei un financiālajam stā -
voklim. Kā vēstī mediji, šis rai -
dījums pievērsis salonam mil -
zīgu uzmanību un tā apmek-
lētāju skaits ir ievērojami pie-
audzis.

Kleinfeld namā ne tikai iz -
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Latvijas Kaŗa mūzejā 
21. augustā notika sarīkojums
“Latvijas neatkarības de facto at -

jaunošanas 26. gadadiena”. 1991. ga-    
da 21. augustā Latvijas Republikas 
Augstākā padome pieņēma kon-
stitūcionālo likumu “Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu”, at -
jaunojot de facto Latvijas valsts 
ne  atkarību. Ar šo likumu tika at -
jaunota 1922. gada Satversme un 
aizsākās de facto Latvijas valstis-
kās neatkarības starptautiskā at -
zī šana. Šis laiks bija ļoti sarežģītu, 
strauju un bīstamu notikumu 
laiks, kad apkārt plosījās pučistu 
spēki, skanēja draudi un tanki 
brauca pa ielām. Neviens nevarē-
ja paredzēt, ar ko tas beigsies. Bija 
vajadzīga tiešām drosme gan Rī   -
gā AP deputātiem, gan Mas kavā 
PSRS tautas deputātiem no LTF, 
lai apliecinātu savu nostāju un 
aizstāvētu Latvijas neatkarību.

Sarīkojuma dalībnieks ‒ Lat vi-
jas Zinātņu akadēmijas vice-
prezidents Tālavs Jundzis

 
Tāpēc kopā ar tā laika AP un 

LTF vadītājiem un deputātiem, 
kopā ar PSRS tautas deputātiem 
no LTF un vēsturniekiem tika di  s-
kutēts par tā laika notikum iem. 
Sarīkojumā uzrunas teica tieslie-
tu ministrs D. Rasnačs, LZA vice-
prezidents T. Jundzis, vē  sturnieks 
profesors V. Blūzma, ar atmi - 
ņ ām dalījās Tautas frontes va -
dītājs D. Īvāns, Padomju Jaunat-
nes re  d aktors A. Cīrulis, Latvijas 
Juristu biedrības priekšsēdis A. Bo -
rov kovs u. c. Tika demonstrēta 
filma par 1991. gada augustu 
“Gulbju ezers”.

***
26. Draudzības skrējiens 

Baltijas ceļš

Draudzības skrējiena dalībnieki // 
Foto: Latvijas vēstniecība Igaunijā

Atceroties 1989. gada 23. au -
gustā cilvēku ķēdes veidotā Bal-
tijas ceļa gadadienu, Latvijas vēst-
niecības diplomāti kopā ar skrie-
šanas entuziastiem no Baltijas 
val stīm 20. augustā beidza  Bal-
tijas ceļa skrējienu Tallinā pie Lat-
vijas vēstniecības un Igaunijas 
par lamenta (Riigikogu). Vienotā 
komanda trijās dienās, nododot 
stafeti cits citam, izskrēja vairāk 
nekā 600 kilometru gaŗo Balti - 
jas ceļu. Skrējiens notika 26. rei -
zi, un šogad tam pievienojās arī 
riteņbraucēji.

***
Ženēvā skan Dārziņa 
Melancholiskais valsis

Vēstot par Latvijas valsts simt-
gadi, Latvijas Nacionālais simfo-
niskais orķestris (LNSO) pieda -
lās starptautiskos mūzikas festi-
vālos Francijā un Šveicē. Pirmo 
reizi LNSO uzstājās Rokdan te-
ronas starptautiskajā klavieŗmū - 
z i kas fe  stivālā. Šis ir viens no Ei -
ropas lie lākajiem vasaras festivā - 
l iem, un LNSO mūzicēja divos 
festivāla nobeiguma koncertos. 

Turpinājumā LNSO sniedza 
koncertu Šveices festivālā “Tanē 
mūzikālās variācijas”, kas astoto 
reizi notika netālu no Ženēvas. 

17. augustā LNSO un diriģenta 
Andra Pogas sniegumā izskanēja 
Antonīna Dvoržāka Astotā sim-
fo nija, ar kuŗu 11. augustā LNSO 
veiksmīgi debitēja Stacijas lau ku-
mā vasaras koncertserijā Origo 
Summer Stage”, un Pēteŗa Čaikov-
ska Pirmais klavieŗkoncerts, kuŗā 
solists bija Šopēna konkursa 2010 
un Čaikovska konkursa 2015 lau-
reāts, spožais un artistiskais Luks 
Geņušs. 18. augustā LNSO un 
Andris Poga atskaņoja Pēteŗa 
Čai kovska monumentālo simfo-
niju “Manfrēds” un Otro klavieŗ-
koncertu, kuŗā solo spēlēja Čai-
kovska konkursa 2015 atklājums, 
mūzikas kritiķu un publikas fa -
vorīts jaunais francūzis Likā De -
bargs. 19. augustā LNSO Andŗa 
Pogas vadībā uzstājās Šveices 
festivālā “Tanē mūzikālās variā-
cijas” (Variations musicales de 
Tannay), kas astoto reizi notika 
netālu no Ženēvas. Koncerta ie -
vadā, Latvijas valsts simtgadi go -
dinot, Tanē iedzīvotājiem un vie-
siem bija iespēja dzirdēt Emīla 
Dārziņa Melancholisko valsi.

***
Nosvinēta pirmās Simtgades 

filmas pirmizrāde
17. augusta vakarā līdz pēdējai 

vietiņai piepildītā kinoteātŗa Fo -
r um Cinemas lielajā Scape zālē ar 
sirsnīgiem aplausiem un Valsts 
prezidenta un kultūras ministres 
uzrunām sveikti filmas “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru” veido-
tāji. Kopš 18. augusta filma ir des-
mit kinoteātŗu repertuārā, un  
filmas autori dodas “pirmizrā -  
žu tūrē” pa Latviju. Pirmais brau-
ciens – uz Kuldīgu, kur filma tika 
uzņemta.

Pirmizrādes vakarā režisoru 
Vari Braslu, scēnārija autoru Alvi 
Lapiņu, producentu Gati Upmali 
un citus filmas veidotājus apsvei-
ca Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis, citējot Vara Braslas le  ģen-

dāro filmu Emīla nedarbi (1985) 
un novēlot arī jaunajai filmai 
tādu pašu skatītāju mīlestību un 
filmas citātu folklorizēšanos. Tur-
klāt prezidents atklāja, ka pirmo-
reiz skatīšoties filmu, pats jau bū -
dams vectēva statusā, un ar to iz -
pelnījās vētrainus aplausus. Fil-
mas veidotājus un skatītājus ar 
pirmo Simtgades filmu apsveica 
arī kultūras ministre Dace Mel-
bārde un Nacionālā Kino centra 
vadītāja Dita Rietuma, oficiālo 
da  ļu asprātīgi vadīja aktieris Lau - 
 r is Dzelzītis, kuŗš filmā “Vectēvs, 
kuŗš bīstamāks par datoru” fil-
mējies policista lomā. Skatītājus 
uzrunāja arī abi bērnu lomu tē - 
  lo tāji – Markuss Jānis Eglītis ap -
sveica visus simtgadē, bet Eva 
Ozola novēlēja: “Lai daudz skatī-
tāju!”

***
“Rīgas svētkus 2017” apmeklēja 

vairāk nekā 200 000 cilvēku
Pēc Rīgas domes Sabiedrisko 

attiecību nodaļas sniegtās infor-
mācijas, “Rīgas svētkus 2017”, kas 
par godu Vērmanes dārza 200 ga   -
du jubilejai aizvadītās nedēļas no  -
galē notika pilsētas dārzos, par - 
k os un laukumos, apmeklējuši vai-
rāk nekā 200 000 cilvēku ‒ rīdzi-
nieki, pilsētas viesi no Latvijas 
novadiem, kā arī tūristi no ārval-
stīm. Rīgas svētkos apmeklētāji 
trīs dienu garumā varēja pieda-
līties vairāk nekā 50 daudzvei -
dīg os sarīkojumos, sporta aktī - 
vi tā tēs, vērot vizuāli krāšņas, ie -
spai dīgas un mūzikāli bagātas 
programmas. Ikvienam bija ie -
spēja būt aktīvam svētku dalīb-
niekam vai līdzjutējam, ieinte re-
sētam klausītājam vai uzmanī - 
g am vērotājam.

11. novembra krastmala
Leļlu un talismanu gājiens

Veco burinieku skate

Svētku centrālā norises vieta, kā 
ierasts, bija 11. novembŗa krast -
mala, kur sarīkojumā “Dau gav-
malas parka stāsti” bija iespēja 
vērot dārzu un parku uzkopša -
nas technikas parādi, velotriāla 
paraug demonstrējumus, moto cik-
lu ielu cīņas, kā arī bija iespēja 
piedalīties šacha turnīrā. Ikviens 
interesents varēja skatīt floristu 
paraugdemonstrējumus, kā arī 
šim gadalaikam neierastu skatu – 
ledus skulptūras tapšanu. Pirms 

lielkoncerta “Daugavmalas parka 
balle” apmeklētāji svētku noska-
ņas radīšanai varēja vērot Gaismu 
parādi, bet pēc tās baudīt kon-
certprogrammu. Klausītājus prie -
cēja solisti Ance Krauze, Nor  - 
m unds Rutulis, Viktors Lapčenoks, 
Rīgas kamerkoris Ave Sol, instru-
mentālā grupa Kristapa Kriev-
kal na vadībā, Svētku orķestris, 
vīru vokālais ansamblis un citas 
grupas. Lielkoncerta izskaņā 
plkst. 23 bija svētku uguņošana.

***
Valdība apstiprina amatos 

jaunos LMA un JVLMA rektorus
16. augusta sēdē valdība Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas (JVLMA) rektora amatā 
apstiprināja prorektoru Gunta ru 
Prāni,  Latvijas Mākslas aka dē-
mijas (LMA) rektora amatā – 
līdzšinējo prorektoru Kristapu 
Zariņu. 

Guntars Prānis jau iepriekš 
strā dājis JVLMA, pildot Mūziko-
loģijas katedras profesora un 
Senāta priekšsēža amata pienā-
kumus. Uz akadēmijas rektora 
amatu kandidēja pieci cilvēki. 
Līdz šim rektora amata pienā-
kumus pildīja Artis Sīmanis.

Guntars Prānis

2015. gada maijā Prānis ieguvis 
mākslas zinātņu doktora zināt-
nis ko gradu ar visaugstāko no  vēr-
tējumu Summa cum Laude par 
promocijas darbu “Rīgas mi  sāles 
dziedājumi viduslaiku Eiro pas 
gregorisko tradiciju kontekstā”. 
Kopš 2014. gada Prānis ir JVLMA 
Senāta priekšsēdis, kopš 2011. 
gada – Ētikas komisijas priekš-
sēdis, 2009. gadā ieguvis maģis - 
t ra gradu mūzikoloģijā JVLMA, 
studiju laikā veicis pētniecības 
darbu Grācas Mūzikas augstskolā 
Austrijā. Viņš studējis arī kordi-
riģēšanu JVLMA, bet pēc tam – 
koŗa un orķestra diriģēšanu, kā 
arī seno mūziku Vācijā. Studējis 
seno mūziku Austrijā, Vācijā un 
Šveicē, īpaši pievēršoties vidus-
laiku mūzikai. Pētījis gregorisko 
korāli, pavadot vairākus mēne - 
š us benediktīniešu klosteros. Prā -
nis ir Starptautiskās Grego riskā 
ko  rāļa pētniecības asociācijas 
AISCGre biedrs.

28. jūnijā Latvijas Mākslas aka-
dēmijas (LMA) rektora amatā 
ti  ka ievēlēts gleznotājs un līdzši-
nējais LMA prorektors prof. 
Kristaps Zariņš.

Kristaps Zariņš

Par jauno rektoru nobalsoja 45 
no 78 LMA Satversmes sapulces 
dalībniekiem. Pēc apstiprināšanas 
LMA rektora amatā Kristaps Za -
riņš sacīja: “Manā ieskatā LMA 
uzdevums ir izglītot Latvijas jau-
nos talantus, sniedzot mūsdie-
nīgu, konkurētspējīgu eiropisku 
un tajā pašā laikā nacionālās 
mākslas tradicijās balstītu māk-
slas izglītību, kas paver ceļu jau -
no mākslinieku, dizaineru un 
mākslas zinātnieku radošo iece ru 
īstenošanai un spējai sevi pierādīt 
Eiropas un pasaules kultūrtelpā.” 

***
The New York Times 

Gaismas pili dēvē par 
Birkerta mūža triumfu

Ietekmīgais ASV laikraksts The 
New York Times” Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas jauno ēku jeb 
Gaismas pili nosaucis par latvie -
šu izcelsmes architekta Gunāra 
Bir kerta mūža lielāko triumfu. 
Pub likācija veltīta pazīstamā un 
starp tautiski augstu vērtētā ar -
chitekta piemiņai. Viņš Mūžībā 
aizgājis šā gada 15. augustā 92 
gadu vecumā.

“Viņa pēdējais darbs – Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas ēka Rīgā, 
pazīstama arī kā Gaismas pils, 
visticamāk, ir viņa dzīves lielākais 
triumfs. Tās ideja un projekts aiz-
sācies jau 80. gadu beigās, bet ēka 
pabeigta 2014. gadā. Tas bija mī - 
l estības darbs un būtisks kultūras 
punkts valstij, kas pēc padomju 
laikiem meklēja savu pamatu 
zem kājām,” raksta The New York 
Times. “Tā veidota kā milzu kalns, 
ar stikla piramīdu galā, iedves-
mojoties no latviešu tautas pasa-
kās sastopamo Gaismas pili, kas 
simbolizē gudrību un Stikla kal-
nu, kuŗa virsotnē dus princese – 
brīvības simbols.”

***
Zināmi Dziesmu un XVI Deju 

svētku virsvadītāji
XXVI Vispārējo latviešu Dzie s-

mu un XVI Deju svētku māk-
slinieciskā padome apstiprināju -
si Svētku virsvadītājus un goda 
virsvadītājus, kā arī akceptējusi 
koŗu konkursa “Koŗu kaŗi” nori -
ses laiku. Par deju lieluzveduma 
Māras zeme virsvadītājiem ap -
stip  rināti Agris Daņiļevičs, Ilmārs 
Dreļs, Jānis Ērglis, Taiga Lud-
borža, Ilze Mažāne, Zanda Mūr-
niece, Jānis Purviņš, Gunta Skuja, 
debijas virsvadītāju godā būs 
Dagmāra Bārbale un Selga Apse 
(Kanada). Par lieluzveduma Go  da 
virsvadītājiem kļūs Ieva Adāviča, 
Marga Apsīte, Taisa Aruma, Elga 
Drulle, Ojārs Grasis, Ingrīda 
Edīte Saulīte, Rita Spalva un Uldis 
Šteins, pirmo reizi par goda 
virsvadītāju kļūs Skaidrīte Darius 
(Austrālija). Koncerta repertuārā 
iekļautas 28 dejas, kuŗas radījuši 
20 choreografi. 
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***
Meklē Kurzemes hercogistes 

laika liecības
Latvijas Universitātes (LU) Lat-

vijas vēstures institūts (LVI) jau 
otro gadu pēc kārtas turpina ar -
cheoloģisko izpēti Vecumnieku 
novadā, Zvirgzdes upes līkumā.

LU vēsturnieku mērķis šogad  
ir noskaidrot Kurzemes herco-
gistes perioda Vecmuižas-Riežu 
dzelzs manufaktūras kompleksa 
robežas un atsevišķu kompleksa 
daļu izvietojumu. Papildus ar  cheo-
loģiskajiem izrakumiem manu-
fak tūras territorijā tiek veikta 
zondēšana, kā arī plašāka terri-
torijas apzināšana, informē ar -
che oloģe Dita Auziņa. 

***
Filma no Latvijas iekļuvusi 
Manhetenas starptautiskā 

īsfilmu festivāla finālā
Jau sesto gadu pēc kārtas no   

28. septembra līdz 8. oktobrim 
Rīgā notiks Manhetenas starp-
tautiskais īsfilmu festivāls, kuŗā 
katrs skatītājs saņem iespēju no -
balsot par labāko filmu un labāko 
galvenās lomas atveidotāju. Sarī-
ko jums notiek vienas nedēļas ie -
tvaros visā pasaulē. Šogad skates 
programma ir īpaša Latvijai: pir-
mo reizi festivāla vēsturē starp 
festivāla desmit filmām ‒ finā-
listēm ir filma no Latvijas ‒ reži-
sora Pāvela Gumeņņikova īsfilma 
“Sarauj, Just!”

Aina no filmas

Latvijas režisora Pāvela Gu -
meņ ņikova īsfilma “Sarauj, Just!” 
šobrīd jau izrādīta un gadalgota 
kinofestivālos visos kontinentos. 
Vakar, 20. augustā, filma saņē - 
ma balvu prestižajā Losanželosā 
Holly shorts filmu festivālā nomi-
nācijā “Labākā romantiskā filma”.

***
Pasniegtas Latvijas 

Nacionālās operas fonda 
“Gada balvas operai 2017”

19. augustā Latvijas Nacionālās 
operas fonda “Gada balvas operai 
2017” kā labākais operas solists 
saņēma Michails Čuļpajevs, bet 
par labāko baleta solistu tika at -
zīts Antons Freimans, informēja 
Latvijas Nacionālajā operā un ba -
letā. Balvu katēgorijā “Labākais 
orķestra mākslinieks” saņēma 
Lat vijas Nacionālās operas arfu 

atmiņā ir viena no vistraģiskā-
kajām dienām. “Tieši šajā dienā 
1939. gadā tika parakstīts no -  
zie dzī gais Molotova-Ribentropa 
pakts. Taču latviešu tautas atmi -
ņā šis datums arī ir saistīts ar ce -
rībām, tautas spēku, kas spēj ie -
dvesmot daudzus. Proti, 1989. ga    -
dā notika Baltijas ceļš,” pauž JKP 
pārstāvji. Polītiķi norāda, ka Mo -
lotova-Ribentropa pakta sekas 
nav likvidētas, tāpēc, ka joprojām 
“mūsu likteni nosaka citi”.

***
Par Vienotības vadītāju kļūst 

Arvils Ašeradens
Par Vienotības priekšsēdi kon - 

g resā ievēlēts ekonomikas mi -
nistrs, Ministru prezidenta biedrs 
Arvils Ašeradens. Uz partijas 
priekšsēža amatu sākotnēji bija 
pieteikti divi kandidāti – Ašera-
dens un līdzšinējais Vienotības 
priekšsēža vietnieks Edvards 
Smil  tēns. Tomēr Smiltēns pazi-
ņo ja, ka izstāsies no partijas, kā 
arī Vienotības Saeimas frakcijas.

Līdz ar to balsojumā Ašeradens 
bija vienīgais kandidāts uz par-
tijas priekšsēža amatu. Kopumā 
bija izsniegtas 249 vēlēšanu zī -
mes, bet urnā bija 237 zīmes, 
kuŗas visas bija derīgas. Kopumā 
Ašeradenu atbalstīja 175 kongre-
sa delegāti. Par partijas domes 
priekšsēdi ievēlēts Eiropas Par-
lamenta deputāts Krišjānis Ka - 
  r iņš, bet par viņa vietnieci – Jau - 
n atnes organizācijas pārstāve   
San ta Zarāne. 

***
Apseko latviešu kaŗavīru kapus 

Beļģijas pilsētā Lommelē
Latvijas Okupācijas mūzeja Au -

diovizuālo materiālu krātuves 
darbinieki Evita Feldentāle, An -
drejs Edvīns Feldmanis, Aivars 
Reinholds kopā ar mācītāju Gun -
ti Kalmi jūlijā devās ekspedīcijā 
uz Lommeles pilsētu Beļģijā, lai 
Vā  cu militārajā kapsētā (German 
military cemetery) apsekotu tajā 
apglabāto latviešu kaŗavīru kapus.

Mūzeja speciālisti salīdzinā - 
ša nas rezultātā konstatēja, ka uz 
kapu pieminekļiem atrodamā 
informācija ir nepilnīga, nepre-
cīza un nesakrīt ar Okupācijas 
mūzeja rīcībā esošajiem apbedī -
to sarakstiem. Tagad nesakritības 
tiks pārbaudītas Latvijas Kaŗa 
mūzejā un Latvijas Valsts archī -
vā, bet rezultātā pārbaudītie dati 
tiks nodoti Vācu militārās kapsē-
tas pētniecības centram Huis Over 
Grenzen (House “Across Bor ders”), 
lai papildinātu infor māciju uz 
kļū dainajām pieminekļu plāk -
snī tēm. 

Koncertu veido māksliniecis-
kie vadītāji, choreografi Jānis 
Pur viņš un Jānis Ērglis, režisors 
Elmārs Seņkovs un scenografs 
Reinis Suchanovs.

Svētku koncerta “Vēl simts gadi 
dejai” virsvadītāji būs Gints Bau-
manis, Vilnis Birnbaums (ASV), 
Agris Daņiļevičs, Ilmārs Dreļs, 
Jānis Ērglis, Rolands Juraševskis, 
Taiga Ludborža, Jānis Marcin ke-
v ičs, Ilze Mažāne, Jānis Purviņš, 
Iveta Pētersone Lazdāne, Gunta 
Skuja un Uldis Šteins. Koncerta 
repertuārā iekļautas 30 dejas, kas 
aptver 17 latviešu choreografu 
meistardarbus no klasikas līdz 
pat mūsdienām. Koncertu, kuŗš 
svētku nedēļā notiks Arēnā Rīga, 
veido mākslinieciskā vadītāja, 
choreografe Gunta Skuja, režiso-
re Ināra Slucka un scenografs 
Aigars Ozoliņš.

Koŗu kaŗu fināls kā neatņe  - 
m ama Dziesmu svētku tradicijas 
sastāvdaļa notiks Svētku nedēļā 
2018. gada 30. jūnijā. Koŗu kaŗu 
fināla dalībnieki tiks noskaidroti 
pēc pusfinālu rezultātiem. Pusfi-
nāli notiks 2. un 3. jūnijā, tajos 
piedalīsies jauktie, sieviešu un 
vīru koŗi pēc koŗu skašu rezultā - 
 t iem.

***
“Latvijas armija 

attīstās pareizā virzienā”
“Latvijas armija attīstās pareizā 

virzienā, jo to veido profesionāli 
virsnieki un kaŗavīri,” piešķirot 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
komandierim Leonīdam Kalni  - 
ņ am ģenerālleitnanta pakāpi, s a-
cīja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis.

Svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 
Vējonis NBS komandierim pa -
sniedza augstāko militārā die -
nesta pakāpi Latvijas armijā – ģe -
nerālleitnanta pakāpi un novēlēja 
Kalniņam vadīt bruņotos spēkus 
tā, lai Latvijas pilsoņi vēlas dienēt 
Latvijas armijā un stāties Zemes-
sardzē un būt par to lepni. “Kopš 
2014. gada drošības situācija pa -
saulē mainās strauji un nepare-
dzami. Tas prasa ātru, drošu un 
konsekventu lēmumu pieņem-
šanu gan valsts, gan NBS līmenī,” 
uzsvēra Valsts prezidents. 

***
Tautas sapulcē 23. augustā 

Jaunā konservatīvā partija (JKP) 
23. augustā plkst. 19 Doma lau -
kumā rīkoja jaunu “Tautas sapul-
ci”, kuŗā saistībā ar problēmām 
“Oligarchu lietas” parlamentārajā 
izmeklēšanā prasīja “atdot varu 
tautai, kā to skaidri un gaiši no -
saka Satversme”, aģentūru LETA 
informēja polītiskajā spēkā. JKP 
norāda, ka 23. augusts tautas 

LIETUVA. 17. augustā Viļņas Starptautiskajā lidostā tika at -
klāts Latvijas ceļu būves uzņēmuma A.C.B. rekonstruētais lidostas 
skrejceļš. Līdz ar to tiek atjaunota arī lidostas darbība. Svinīgajā 
skrej ceļa atklāšanas ceremonijā piedalījās un uzrunas teica Lietuvas 
Transporta un komūnikāciju ministrs Roks Masiulis (Rokas Masiu-
lis), Viļņas Starptautiskās lidostas direktors Ģedimins Almants (Ge -
diminas Almantas) un A.C.B. valdes priekšsēdis Valdis Lejnieks. Lat-
vijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis apsveica uzņēmumu A.C.B 
un Viļņas lidostu. 

KRIEVIJA. Pēdējā ekspedīcijas dienā, 6. augustā,  pirms doša-
nās uz Latviju autoekspedīcijas “No okeana līdz okeanam” pietur-
vieta bija Pleskava, lai tiktos ar Latvijas Republikas konsulāta Pleskavā 
darbiniekiem un Pleskavas iedzīvotājiem. Interesenti varēja aplūkot 
autoekspedīcijas trīs RAF mikroautobusus, kā arī aprunāties ar eks-
pedīcijas dalībniekiem. 1977. gada maija beigās no Liepājas uz Vla-
di vostoku devās trīs mikroautobusi RAF 2203 autovadītāja izmē ģi-
nātāja Valda Branta vadībā. Šajā braucienā piedalījās arī Rīgas kino-
studijas dokumentālo filmu radošā komanda – divi žurnālisti un 
ārsts. Šogad autoekspedīcija, tāpat kā 1977. gadā, triju latviešu eki-
pāžu un vienas krievu ekipāžas sastāvā 28. maijā izbrauca no Rīgas, 
lai dotos cauri Krievijai uz Vladivostoku, kopā nobraucot 13,5 
tūkstošus kilometru.    

grupas pārstāvji Oskars Krašau-
skis-Krauze un Jekaterina Suvo-
rova, balvu par ieguldīto darbu 
techniski administrātīvajā darbā 
saņēma Astra Ansone, bet balvu 
par mūža ieguldījumu saņēma 
Laila Holberga.

Laila Holberga

Balvu par mūža ieguldījumu 
saņēmusī Holberga ir operas so   -
l istu koncertmeistare, kuŗa operā 
strādā kopš 1980. gada. Gadu gai-
tā Holberga sadarbojusies ar Lat-
vijas Nacionālās operas solistiem, 
palīdzējusi izprast iestudējumu 
specifiku viesmāksliniekiem, bi -
jusi nepārvērtējams atbalsts diri-
ģentiem un mūsu operas vado -
ša jiem māksliniekiem.

***
Valmieras drāmas teātris 

Kalamazū
20. septembrī Kalamazū, ASV, vie-

 sosies Valmieras drāmas teāt ris ar 
Harija Gulbja lugu “Medību pils”.

Izrāde notiks Kalamazū latvie-
šu centrā – 100 Chery Hill St. Ka -
lamazoo, MI

***
Latvijā uzstāsies 

pasaulslavenais trompetists 
Kriss Boti

Ar pirmo un vienīgo koncertu 
Latvijā uzstāsies Grammy balvas 
laureāts, amerikāņu mūsdienu 
trompetes virtuozs un džeza zvaig-
zne Kriss Boti, informē “Bal tijas 
mūzikālās sezonas” māk slinie-
ciskais vadītājs Andrejs Žagars. 
Izcilā trompetista sniegumu Lat-
vijas klausītāji varēs izbaudīt          
3. septembrī Dzintaru koncert z ālē.

***
Līvānos svin stikla ražošanas 

130 gadu jubileju
No 24. līdz 26. augustam Līvā  - 

n os norisināsies otrais Mūsdienu 
mākslas galerijas festivāls, kas 
šogad būs veltīts stikla temai, 
pavēstīja biedrības Galerija pār-
stā ve Lāsma Vindule. Šogad aprit 
130 gadu, kopš Līvānos notikusi 
stikla ražošana, tādēļ festivāla 
mērķis ir veicināt jaunrades pro-
cesus saistībā ar senajām Līvānu 
stikla tradicijām un veicināt pro-
fesionālās mūsdienu mākslas pie-
ejamību plašai sabiedrībai Latga-
les reģionā. Šis būs jau otrais Mūs -
dienu mākslas galerijas (MMG) 
festivāls, un arī šogad tā ietvaros 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 
būs iespēja apmeklēt un piedalī-
ties lekcijās, meistardarbnīcās, 
per formancēs, koncertos un citās 
aktīvitātēs. Festivālu 24. augustā 
atklās ar stikla mākslinieka Arta 
Nīmaņa un fotografa Roberta 
Vīcupa personālizstādēm. Artis 
Nīmanis ir dizainers un stikla 
māk slinieks, zīmola an&angel 
stikla trauku galvenais dizainers. 
Autora darbības fokusā ir arī mo -
numentālāki projekti – funkcio-
nālas un dekoratīvas stikla dizai-
na detaļas interjēram un archi-
tektūras objektiem, ekskluzīvas 
vitrāžas, apgaismes ķermeņi un 
virsgaismas risinājumi. Arta Nī -
maņa izstāde Fragile saņēmusi 
“Kilograms kultūras 2016” balvu 
katēgorijā “Vizuālā māksla”. Sa -
vu  kārt fotografs Roberts Vīcups, 
kuŗš vairāk nekā 10 gadus aiz -
raujas ar dokumentālo foto un 
bijušās PSRS vēsturiskā manto-
juma fotodokumentāciju, Mūs-
die nu mākslas galerijas festivālā 
piedāvās savu skatījumu uz bijušo 
Līvānu stikla rūpnīcu. Pēc izstāžu 
atklāšanas notiks lekcija/saruna 
ar mākslinieku Arti Nīmani.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONSMichails Čuļpajevs
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Pretlatviskam naidam ir vai-
rākas pakāpes. Un ja nu vēl klāt 
nāk neķītri paņēmieni...

Te, lūk, portālā rus.delfi.lv 
Aleksejs Jevdokimovs nāk klajā 
ar apcerējumu, kuŗa virsraksts 
vien šņāc un zviedz: “Neveik - 
 s minieku valoda un zeme – ne -
veiksminiece.”

Ievadā Jevdokimovs priecājas 
par to, ka Ventspils mērs Aivars 
Lembergs meties aizstāvēt Lat vi-
jas krievu skolēnus, kuŗi ne  vēlas, 
kā paredzēts, kārtot centralizēto 
eksāmenu latviešu, t.i., valsts va -
lodā, un pat pārmet Izglītības 
ministrijai “valsts drošības ap -
draudējumu”.

Jevdokimovs šo Lemberga pār-
metumu tuvāk neizskaidro un 
pilnīgi ignorē itin loģisko ap  svē-
rumu, ka krievu skolēns, kuŗš 
spējīgs nokārtot centralizēto ek   - 

Naida pakāpes
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

s ā menu valsts valodā, līdz ar to 
apliecina, ka patiešām integrējies 
un latviskā vidē nejūtas svešs.

Toties Jevdokimovs steidz no -
melnot Latvijas valsts valodu, jo, 
raugi, “latviešu valoda ir ļoti ma - 
z as un ļoti provinciālas (!) valsts 
valoda”, un galvenais ‒ šī valsts  
“vēl iespītējusies savā pro vinciā-
lismā”. Sak`, kādas te izre dzes tam, 
“kas nodarbojas ar zi  nātni, māk-
slu, literātūru (..) Vē l ies daudz ko 
paveikt dzīvē, mā  cies ne tikai lat-
viešu valodu. Bet arī angļu, vācu, 
franču, pat ķī  niešu valodu. Mā  - 
c ies – un aiz  brauc no Latvijas”. Jev-
dokimovs apzināti jauc. Runa  
taču ir par centralizēto eksāmenu! 
Latvijas skolās un augstskolās ie -
spējams apgūt minētās valodas  
un inte resentiem – arī ķīniešu.

Visa te citētā rindkopa ir viens 
vienīgs ļauns, nicīgs smīns, kas 

adresēts latviešu valodai un Lat-
vijas valstij – neveiksminiecei.

Teiksiet – tālāk nav kur iet? Ir 
gan: no tīmekļa dzīlēm izniris 
“sens paziņa”  Aleksandrs Gapo   - 
ņ  en ko. Kā ziņo Maskavas portāls 
bditeļnost-info, Gapoņenko savā 
feisbukā apgalvo: prasībai krievu 
skolēniem kārtot centralizēto ek -
sāmenu latviešu valodā esot ne    -
ģē līgs nolūks ‒ aptumšot krievu 
bērnu apziņu un audzināt viņus 
par “janičariem”, kuŗus varēšot iz -
mantot kaŗā pret Krieviju. Ga  po-
ņenko atgādina, ka Osmaņu im -
perijā bērnus ar varu “izrāva” no 
kristiešu ģimenēm, padarīja par 
vergiem, audzināja islama garā, 
iepotējot naidu pret kristie š iem, 
un tie kļuva par turku sultana uz -
ticamiem “janičariem”, ga  taviem 
slepkavot kristiešus. Ga  poņenko 
murgo, un šos murgus laiž pasau -

lē portāls Bditeļnost (Modrība).
Rīgas krievu avīzes redaktors 

Andrejs Švedovs, kas tai piešķīris 
nozagto godīgo nosaukumu Se -
god ņa, šī laikraksta portālā vesti.lv 
ievietojis sava darbinieka Anato-
lija Tarasova ziņojumu no Mas-
ka vas ar šādu virsrakstu ‒ “Spec-
dienesta eksvadītājs: latviešiem 
krievu genocīds nepaliks neso-
dīts (ne soiģot  s ruk)”. Drausmīgs 
virsraksts! Tarasovs ziņo, ka TV 
kanālī Rossija-1 13. augusta rai-
dījumā runājis Jakovs Kedmi. 

Kas ir šis 70 g. v. pensionārs 
Jakovs Kedmi (Kazakovs)? No 
1992. līdz 1999. gadam viņš va -
dīja Izraēlas specdienestu Nativ, 
pamudinot pēcpadomju telpas 
ebrējus izceļot nevis uz ASV, bet 
uz Izraēlu. Aiziedams pensijā, 
savos uzskatos kļuva uzkrītoši 
prokremlisks un šai garā uzstā -

jas Maskavas TV raidījumos. Tas 
ir – pēc tam, kad viņam no 2001. 
līdz pat 2015. gadam bija aiz -
liegts iebraukt Krievijā!

Un ko tad mēs lasām Anatolija 
Tarasova atstāstā? Starp citu, Ked-
mi pārmetis Rietumiem, ka tie pie-
ļāvuši “aparteidu pret krie vu ie  -
dzīvotajiem Baltijā”. (Ieka vās pie-
metināšu: palestīniešu paš pār val-
des vadītājs Mahmuds Abass pār-
met Izraēlas administ rā cijai taisni 
to pašu – aparteidu pret okupētas 
territorijas iedzī votajiem.)

To Kedmi esot teicis, mēs la -
sām Tarasova ziņojumā. Bet šo 
rindu taču nav tai drausmīgajā 
teikumā, kas lasāms virsrakstā!

Tā vien šķiet, ka tas ir Švedova 
un Tarasova neģēlīgs paņēmiens 
nolūkā sakarsēt antilatviskumu 
līdz baltkvēlei un pie reizes uz -
kurināt latviešos antisemītismu.

Vienotības kongress ir noticis, 
19. augustā tika ievēlēts jauns   
partijas vadītājs un valde. Jautā-
jums par to, vai tagadējais partijas 
priekšsēdis, Ministru prezidenta 
biedrs un ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens būs vecas zupas 
sildītājs, vai partija kļūs par Vie-
notības atjaunotāju, paliek.

Kā zināms, pretrunas partiju 
plosa ne pirmo gadu, un reitingu 
kritums to apliecina. Tiesa gan, 
pašvaldību vēlēšanās šī gada jū -
nijā Vienotība iekļuva Rīgas domē 
ar četrām deputātu vietām (no 
60), lai gan pirms vēlēšanām iz -
skatījās, ka saraksts var netikt pāri 
5 procentu barjerai. Latvijā kopu-
mā rezultāti nebija īpaši labi, to -
mēr partija noturējās. 

Galvenais pārmetums partijai 
bija un ir joprojām, ka tā varas 
ga  du laikā ir atkāpusies no sa -
viem principiem, deklarētā godī -
guma un pretkorupcijas polīti-
kas vietā darbos rīkojusies līdzī -
gi citām va  ras partijām. Proti, 
vieni likumi un prasības savē - 
j iem, pavisam ci  tas pārējiem. Nav 
arī noslēpums, ka ilggadējā par-
tijas vadītāja Sol vita Āboltiņa 
kļuvusi par vienu no nemīlē tā-
kajiem polītiķiem Latvijā un 
viņu mēdz dēvēt arī par savas 
partijas kapraci. Jau pagājušā 
gada partijas kongresā tika ie -
vēlēts cits partijas vadītājs An -
dris Piebalgs, bet viņa ieceres 
par partijas mai nīšanos palika 
vien vēlmju līmenī. Bija nopro-
tams, ka Āboltiņa sa  gla bājusi 
savu varu un ietekmi partijā un 
Piebalgs drīzāk ir inte liģenta iz -
kārtne. Pēc pašvaldību vēlēša - 
n ām šogad Piebalgs pazi ņo ja,      
ka atkāpsies no amata un savu 
kandidātūru kongresā neiz virzīs 
ne priekšsēža, ne valdes ama-
tiem.

Vienotības kongress – 
uzsildīta zupa vai atjaunošanās?

Pirms kongresa par jauno par-
tijas priekšsēža amata kandidā -   
tu tika minēts Saeimas deputāts, 
partijas priekšsēža vietnieks Ed -
vards Smiltēns. Kandidāts rosījās 
un runāja par to, ka partijai jā -
pārskata biedru rindas, vajadzīgi 
jauni spēki, līdz paziņoja, ka Sol-
vitai Āboltiņai vajadzētu atkāp -
ties no Saeimas frakcijas vadītājas 
amata, lai nebūtu tā, ka partiju 
formāli vadīs viens cilvēks, bet 
patiesībā joprojām pavisam cits, 
pauda Smiltēns: “Esmu pārlie ci-
nāts, ka, lai Vienotība varētu veik-
smīgi attīstīties, tai ir jābūt vie - 
n -am līderim ar skaidru uzticības 
mandātu. Līdz ar to frakcijas lē -
m ums būs izšķirīgs arī man. Vai 
nu man tiek dota uzticība partijas 
vadībā, vai arī atstāju partiju.” Šis 
paziņojums kļuva liktenīgs, jo 
da  ļa partijas redzamāko biedru    
šo vēlmi publiski vērtēja kā no   de-
vīgu šāvienu Āboltiņai mugurā. 
Kā zināms, Āboltiņa grasās aiziet 
no polītikas, publiski solīja, ka 
nekandidēs ne uz priekšsēdes, ne 
valdes vietām un varbūt pat noliks 
mandātu vēl pirms Saeimas vēlē-
šanām, jo atgriezīsies darbā Ārlie-
tu ministrijā. Savukārt Smiltēns 
solīja aiziet no partijas, ja Āboltiņa 
paliks frakcijas vadītājas amatā. 
Neoficiāla informācija liecina, ka 
pret Smiltēnu tika vērsta pamatī -
ga iekšējā kampaņa, tika izdarīts 
spie diens, lai viņš no partijas aiz -
ie tu pavisam. Kongresā tas arī 
notika, Smiltēns paziņoja par iz -
stā šanos no partijas, un šobrīd 
ko  pā ar Smiltēnu prom no parti -
jas devušies vēl divi tās biedri. 

Pāris nedēļu pirms kongresa 
atrast priekšsēža amata kandidātu 
bija grūti. Vairāki uzrunātie Vie no-
tības biedri atteicās kandidēt, līdz 
piekrišanu pauda Rīgas do  mes 
deputāts Vilnis Ķirsis, pēc tam arī 

ekonomikas ministrs Ar  vils Aše-
ra dens. Dienu pirms kong resa 
Vil nis Ķirsis savu kandidātūru 
atsauca. Jaunajā valdē tika ievē -
lēti: Vilnis Ķirsis, Richards Koz-
lovskis, Edgars Rinkēvičs, Kārlis 
Šadurskis, Jānis Reirs, Ainars Lat-
kovskis, Hosams Abu Meri, Laim-
dota Straujuma, Raimonds Ču -
dars, Jānis Rozenbergs, Olafs Pulks, 
Uģis Rotbergs, Edgars Ikstens, 
Edmunds Jurēvics. Par partijas 
domes priekšsēdi kļuva Eiropas 
Parlamenta deputāts Krišjānis Ka -
riņš. Jāpiebilst, ka gan “vecie”, gan 
“jaunie” runā par atjaunošanos   
un pārmaiņām. 

Vai viss ir tik jauki un cerīgi, kā 
tiek solīts?

Jautājums, manuprāt, ir par to, 
vai vairākums partijas biedru ir 
gatavi kaut ko mainīt savā attiek-
smē un izpratnē. Vai joprojām 
Sol vita Āboltiņa būs tā, kuŗa 
partijā ietekmē un visu nosaka? 
Neapšaubāmi Āboltiņai ir ambī-
cijas, spēja ar stingru roku visu 
vadīt, un viņas runas ir visnotaļ 
pareizas šobrīd. Tomēr dažas 
ni an ses liek šaubīties par to, vai 
partija mainīsies. Piemēram, pēc 
kongresa, jaunās darba nedēļas sā -
kumā, komerctelevīzijā RīgaTV 24  
bija “Āboltiņas diena” – gan rai-
dīju mā Preses klubs un raidī ju -   
mā Dienas personība galvenā per-
sona bija Solvita Āboltiņa, par 
spīti tam, ka Preses klubā pieda - 
lās trīs uzaicināti viedokļu līderi. 
Tik glaimojošu, komplimentāru 
un iztapīgu raidījuma vadītāju 
Preses klubā vēl nebija nācies 
redzēt. Bija kauns un nepatīkami 
redzēt iztapīgos smiekliņus un sla-
vinājumus. Jā, Smiltēns un Ašera-
dens šajā televīzijas kanālī bija 
redzami pāris citos raidījumos, 
bet bija skaidrs, ka dienas galve - 
nā persona ir Āboltiņa, kaut arī 

for māli partijā viņai nav nekāda 
ama ta. Saprotams gan nav tas, 
kādēļ Āboltiņai, ja viņa aizies 
strādāt uz Ārlietu ministriju un 
varbūt pat noliks deputāta man-
dātu vēl līdz šīs Saeimas pilnvaru 
beigām, tik ļoti vajag paturēt visu 
kontroli partijā savās rokās. Gan-
drīz vai jāteic – Dievs dod, lai tāds 
secinājums būtu kļūdains, jo ir 
skaidrs, ka, Āboltiņai saglabājot 
savu reālo varu partijā, tā nemai-
nīsies un neatjaunosies. Lai gan 
valde daļēji ir cita, partijas iekšie -
nē skan runas, ka daļa “jauno” ir 
Āboltiņas atbalstītāji un ka viņi      
ir pietiekami ērti iekārtoti dažā -
dos darbos, tāpēc neko mainīt 
negribēs. Citiem vārdiem sakot, 
atjaunošanās esot vien ilūzija un 
partija šķelšoties.

Protams, vai tas tā notiks un    
vai no partijas bez jau aizgājušā 
piecnieka, Smiltēna un viņa di - 
v iem domubiedriem, prom ies vēl 
kāds, rādīs tikai laiks. Problēma 
jau nav, cik cilvēku aizies – des -
mit, piecdesmit vai simts. Tāpat 
pro blēma nav tajā, vai valdē ir arī 
gados jaunāki partijas biedri, bet 
gan domāšanas veidā. Ja partija 
kļūst par interešu grupu, ja tā tiek 
uzskatīta par sava veida biznesu 
un iespēju tikt pie labiem un iz -
devīgiem darbiem, tad patiesībā   
tā neatšķiras no daudz mūsu 
laikrakstā kritizētās Saskaņas un 
Zaļo un Zemnieku savienības 
(ZZS). Tāpēc cita partijas priekš-
sēža ie  vēlēšana vien neko nevar 
mainīt, pat, ja viņš no sirds vēlas 
pārmai ņas un zina, kā to izdarīt. 
Arī partijas biedriem pārmaiņas 
jāgrib un ir skaidri jāsaprot, kas    
ir jāmaina. Teorētiski Vienotība 
vēl varētu tikt pāri 5 procentu 
barjērai Saeimas vēlēšanās un var 
tur iegūt dažas deputātu vietas. 
Vai tas dos partijai jaunu sparu 

strādāt? Vai ar dažām vietām par-
tija spēs kaut ko ietekmēt Latvijas 
polītikā? Šobrīd atbilžu uz šiem 
jautājumiem nav, pagājušā mē -
ne ša reitings ir gaužām zems – 
vien 3,7 procenti, un pareizo runu 
teksti kongresā vien neko mainīt 
nevar.

 Valdis Dombrovskis, Eiropas 
Komisijas viceprezidents, savā 
ru  nā partijas kongresā sacīja: “Vie-
notības vājā puse ir nesaskaņas 
partijas rindās. Šeit ir svarīgi sajust 
un nepārkāpt to līniju, kad dis-
kusijas un viedokļu dažādība, kas 
partijā ar iekšējo demokratiju ir 
pieļaujami, pāraug nesaskaņās. Ie  k-
šējās nesaskaņas rada iespaidu,   
ka ir aizmirsts tas, kāpēc mēs esam 
ienākuši polītikā. Gan mūsu vēlē-
tājam, gan arī daudziem partijas 
ierindas biedriem var rasties ie -
spaids, ka krēslu stumdīšana ir 
svarīgāka par tiem darbiem, ko 
gribam paveikt valsts labā. Lieki 
teikt, ka lielākais drauds šādā si -
tuācijā ir tas, ka aizraušanās ar ie -
kšējām cīņām Vienotībai var izrā-
dīties liktenīga. (..) Ja mēs gribam, 
lai mūsu vēlētāji būtu mums uz -
ticīgi, mums pašiem jābūt uz  ti-
cīgiem tiem ideāliem, kuŗu dēļ 
iesaistījāmies Latvijas polītikā. 
Go  dīga valsts pārvalde, naudas  
un oligarchu lomas mazināšana 
polītikā ir uzstādījumi, ar kuŗiem 
mēs ienācām polītikā un kas ir 
aktuāli vēl joprojām.(..) Tomēr jā -
atceras, ka Vienotībai nav mono-
pola uz uzstādījumu par godīgu 
valsts pārvaldi. Atkāpjoties no mū   -
su idejām vai aizmirstot, kādēļ 
mēs esam polītikā, to aizmirst arī 
mūsu vēlētājs. Parādās citas polī-
tiskās partijas, kuŗas ir gatavas 
pār ņemt šo uzstādījumu.”

Atliek vien piebilst – laiks rādīs, 
vai Vienotība ir sapratusi, kas no -
tiek un kas tai jādara.
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Prasīgs anatoms, antropologs
Rita Grāvere, Tā mēs atgriežamies..., izdevējs “Skaldu raksti”, Rīgā, 2017.g., 208 lpp.

Cilvēces vēstures stāsts mūzikā

Monografijas biežāk publicē 
par polītiķu un kultūras darbi-
nieku dzīvēm, bet šoreiz iesk a tā-
mies antropoloģes Dr. hist. Ri  tas 
Grāveres pētījumā par ārstu, ana-
tomu un antropologu Jēkabu Prī -
mani (1892-1971), kuŗa pie mi ņai 
veltīta grāmata Tā mēs at  grie ža-
mies...  Latvijas pirmajā pa  t stā-
vības periodā Prīmanis strauji 
kāpa pa medicīnas zinātnieka 
karjēras kāpnēm, līdz kļuva par 
Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes dekānu un Anatomijas 
institūta direktoru. Pēc došanās 
trimdā un izceļošanas uz ASV 
viņš sava darba mūža pēdējos   
16 gadus (1948 – 1964) bija pro-
fesors Pitsburgas universitātē, ame-
rikāņos pazīstams kā Dr. Ja  c ob 
Priman. Šai laikā Prīmanis aktīvi 

iekļāvās arī latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, būdams Pitsburgas Lat vie-
šu biedrības un draudzes priekš-
nieks un interesēdamies par ak -
tuālitātēm viņa reiz aizsāktajos 
zinātniskajos darbos tagad oku-
pētajā Latvijā. 

Kaut jauno grāmatu visīstenāk 
pratīs novērtēt cilvēki, kas darbo-
jas Prīmaņa interešu lokam rad-
niecīgās jomās, visnotaļ me  diķi 
un antropologi, tā ir viegli lasā-
ma un saistoša arī lajiem. Tie sa: 
dažu jūtīgāku dvēseli varē tu ne -
patīkami aizskart fotoattēls, kur 
dzīvs cilvēks dziļdomīgi veŗas 
ģindenī vai anatomijas studijām 
sagatavoto līķu attēli (78. – 79. lpp.).  
Humānitāri izglītotus un ar bī -
belisko pasaules skatījumu saau-
gušus lasītājus varētu traucēt  
Prī maņa vārdi par to, “kā cilvēks 
atšķiras savā uzbūvē no pārējiem 
dzīvniekiem” (100.) “No pārējās 
dzīvās radības” taču izklausītos 
elegantāk!

Par Prīmaņa mūža galveno vei-
kumu var uzskatīt viņa un vi  ņa 
kollēgu veiktā vairāk nekā 50 000 
Latvijas iedzīvotāju nomērīšana 
un antropoloģiskā izpēte. Grā-
matas ievadnieks prof. Jānis Vēt-
ra raksta: “Tas ir patiešām grūti 
aptverams veikums, ņemot vērā, 
ka visi bija iesaistīti paidago ģis-
kajā darbā un mērījumiem varēja 
atvēlēt tikai vasaras periodus, pa -
rasti bez automašīnām, izman-
tojot vilcienus, zirgu pajūgus un 
savas kājas.” Tas kaut kā atgādi -
na Barontēva organizēto tautas-

dzies mu noklausīšanās un pie-
rak  stīšanas akciju, vai ne? Prī ma-
ņa pētījumu iznākums grāmatā 
apcerēts visai plaši, bet būtiskā-
kais liekas pateikts šādos vārdos: 
“Jo nopietnāk J. Prīmanis iedzi -
ļi nājās Latvijas antropoloģiska -
jos materiālos, jo pamatotāk ska-
nēja viņa atziņa, ka nepastāv 
“tīrs” (latviešiem vien raksturīgs) 
antropoloģiskais tips. Šāda atzi-
ņa tuvināja viņu domai par lat-
vie tības fainomena kultūras sak-
nēm, nevis bioloģiskajām.” (141.) 
No Prīmaņa secinājuma izriet, ka, 
ja nu esam agrākajās paau dzēs ti -
kuši tik ļoti sajaukti, nav mums 
vairs vajadzības tiekties pēc kaut 
kādas latviskas rasiskas tīrības 
no  sargāšanas. Šāda atziņa ne pā -
rāk labi sakļāvās ar Kārļa Ulmaņa 
autoritārā režīma laika nacionā -
lo ideoloģiju, tomēr šis temats 
grāmatā netiek dziļāk risināts.

Atzīstams ir pa visu grāmatu 
izkaisītais “profesora Ješkas” (102.) 
personības raksturojums. Viņa 
pozitīvo īpašību skaits ir lielāks, 
tomēr ignorētas nav arī dažas 
negātīvās. Prīmanis bijis tāds, ko 
mēs savā mūsdienu valodā sauk-
tu par perfekcionistu. Uzstādījis 
augstas prasības pret sevi, viņš 
necietis, ka citi slikti pilda savus 
pienākumus. Viņš bijis “pašapzi-
nīgs un pašpārliecināts, zināmā 
mērā pat godkārīgs cilvēks”. Viņš 
neatzinis smēķēšanu, nav gan bi -
jis pilnīgs atturībnieks. Vēlākā 
mū  ža posmā viņš Latviju uzlū ko-
jis kā savu māti, bet Ameriku – 

kā sievu. Negātīvākais vērtējums 
ir šāds: “Kaut arī Prīmanis bija 
izcils paidagogs, tomēr zinātnis-
kajā darbā ar studentiem viņam 
pietrūka ne tik daudz erudīcijas, 
cik uzņēmības, pacietības un 
tālredzības ...” (92.) Pats Prīmanis 
sevi izjutis vairāk nekā skolotā -
ju, nekā zinātnieku. Jāatzīmē, ka 
dar bošanās laikā Amerikā Prī-
ma nis trīsreiz saņēmis Ameri -
kas studentu apvienības balvu 
“Zelta ābols” kā gada labākais 
profesors. 

Grāmatā iekaisītas ne nu gluži 
apsūdzības,  bet vairāk nožē lo ša-
nas pausmes par Prīmaņa naī va-
jiem uzskatiem viņa ASV dzīves 
gados par okupētās Latvijas īste-
no raksturu. Tās  neliekas labi pa -
matotas. Grāmatas autore brīnās 
par Prīmaņa brīnīšanos, ka pēc 
varu maiņas Latvijā vairs netiek 
izmantota viņa vēl tikai 1944. ga -
dā, tātad vācu okupācijas laikā, 
izdotā anatomisko terminu vārd-
nīca. Kāpēc Prīmanis nedrīkstēja 
brīnīties, ja jau Latvijā padomju 
laikā netika noklusēti un igno -
rēti tādi uz Rietumiem devušies 
daiļo mākslu dižgari kā Jaun sud-
rabiņš un profesors Jāzeps Vītols? 
Pat Mārtiņa Zīverta vēl viņa Lat-
vijas dzīves laikā sarakstītās lugas 
tika rādītas Latvijas teātŗos! Vai 
anatomija nav ideoloģiski neit -
rā lāka par daiļajām mākslām? 
Drī zāk kopsolī ar Prīmani jābrī-
nās par padomju režīma ačgār-
nībām nekā par Prīmanim pie-
dēvēto naīvitāti.

Dažas vainiņas vai nepilnības. 
Akadēmiskam izdevumam kau-
na traips ir Austrumeiropas strād -
nieku transitnometnes nosauk-
šana vāciski par Durchgangs Pa -
ger zur Ostarbeiter, kur pareizi 
būtu Durchgangslager für Ostar-
beiter (58.) Lasām, ka tūlīt pēc 
kaŗa Prīmanis esot strādājis “Bal-
tijas bēgļu nodibinātajā Ham-
bur gas universitātē.” (110.) Vā -
cie šiem Hamburgā bija pašiem 
savas mācību iestādes, bet bal-
tiešu bēgļi izveidoja savu Baltijas 
universitāti, kas sākumā darbo-
jās Hamburgā, bet vēlāk – Pine-
bergā. Pareizais formulējums trā-
pījies 178. lappusē. Angliskajā 
kopsavilkumā (179.) sacīts, ka 
Prīmanis emigrējis uz Vāciju 
1944. gadā, kad Latvijai drau dē-
jusi valstiskās neatkarības zau dē-
šana. Neatkarību taču zaudējam 
jau 1940. gadā! 

Divi brīnumiņi. Lai 20. gs. sā -
kumā iekļūtu Pēterburgas Kaŗa 
medicīnas akadēmijā, potenciā-
lajam studentam nācies pierādīt, 
ka ne viņā, ne viņa priekštečos 
kopš ceturtās paaudzes nav ebr ē-
ju asiņu piejaukuma. Vai cara 
Krievijā jau izpaudies maigāka 
rakstura hitlerisms? – Kādam 
Prī maņa 1941. gada pētījumam 
par dažām cilvēka miesas daļām 
un to vainām likts virsraksts      
la  tīņu valodā. Vai mūsu pašu 
mē  lē tiem trūka nosaukumu   
jeb vai ikdienā lietotie zināt-
niskā darbā būtu izklausījušies 
par prastu?  

Eiropas latviešu apvienības 
kongress izskanēja ar monu-
men tālo britu komponista Gab-
riela Džeksona opusa – kompo-
zicijas par bēgļiem “A Piece 
About Refugees” atskaņojumu 
Gaismas pils Ziedoņa zālē.

Kristofers Volšs, 
projekta vadītājs

“Gabriels pa -
rasti izmanto vis-

dažādākos tek stus 
no dzejas, no dienasgrā matām, 
jo uzskata, ka būtībā ikvienu  
tek stu var izmantot kompozi -
cijā. Gabriels rūpīgi izpētījis 
trimdas latviešu autoru dzeju   
20. gadsimtā, kā arī tekstus par 
pašreizējo bēgļu krizi. Koncertā 
dziedāju es pats kopā ar drau - 
g iem, bijušajiem valsts koŗa 
māk  sliniekiem Eduardu Fis ko vi-
ču (bass), Agnesi Urku (sop rāns) 
un Dārtu Treiju (alts).

Mana vēlēšanās ir šo skaņ-
darbu atskaņot tajās vietās, kuŗas 
visvairāk ietekmējusi bēgļu kri-
ze, kā Vācijā, Zviedrijā.”

Inguna Grietiņa, 
diriģente, pirmat ska -
ņojuma rīko tāja

“Ar skaņdarba 
sa  turu iepazinos jau 

tā agrīnā stadijā un vairākkārt   

Gabriels Džeksons pēc koncerta Rīgā // Foto: Diāna Taube

to skaidroju arī interesentiem, 
tāpēc ļoti spilgti saklausīju smel-
dzīgo satura atspoguļojumu mū -
zikas skaņās. Kvarteta salikums, 
kuŗu papildināja dažādu sitam-
instrumentu interpretācijas, bija 
lieliska kombinācija, ko krāšņu 
darīja profesionālais mūziķu snie-
gums, radītā gaisotne un chariz-
ma. Reizēm es aizdomājos, cik 

vērtīgi ir dzirdēt un sajust sāpīgo 
vēstures stāstu lieliski un pro fe-
sionāli veidotā kompozicijā. Cik 
daudz gan var izteikt mūzikas 
skaņās un raisīt ikkatrā klausī -
tājā savu iztēles stāstu un krāsas. 
Paldies komponistam, mūziķiem 
un īpaši projekta vadītājam Kris-
toferam Valšam (Christopher 
Walsh)”.

Publikācijas šai numurā saga-
tavotas ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda financiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta lī -
dzekļiem. 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 

varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja
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Zane Kalniņa Latvijas Uni  ver-
sitātē (LU) studē starptautisko 
ekonomiku un komercdiplo mā-
tiju. Šā gada septembrī jauniete 
uzsāks beidzamo, ceturto studiju 
gadu, pēc kuŗa būs jāpieņem lē -
mums par darba izvēli. Sati kā-
mies Vašingtonā populārā grā-
matu veikala kafejnīcā Prose and 
Politics, lai runātu par Zanes pie-
redzi, divus mēnešus strādājot 
kongresmeņa Džona Šimkusa 
birojā, par Latvijas un Amerikas 
Savienoto Valstu (ASV) attiecī - 
b ām, kā arī par kultūras pieredzi 
ASV. 

“Nekad nesaki nekad”  –  Za  n es 
ceļš uz diplomatiju

Zane  dzimusi un augusi Lat-
vijas ziemeļaustrumos,  – Gulbe-
nē, kur arī pabeidza ģimnaziju. 
“Tā ir mana pilsēta, ļoti mīļa,” 
intervijas sākumā saka Zane. 
Mā  coties ģimnazijā, meitene cī -
tīgi ga  tavojās bioloģijas eksāmen-
am. Viens no Zanes sapņiem bi -
jis nodarboties ar reitterapiju, 
bet, tā kā Latvijā šādas studijas 
nepie dāvā, izvēle bija starp 
medicīnu un fizioterapiju. 
“Tagad ir izkris talizējies, ko 
vēlos, bet pēc ģim nazijas 
lēmumu bija pieņemt ļoti grūti,” 
atceras jauniete.

Zanes mamma meitai norā dī-
jusi, ka “vajag plānu B, ja nu ne -
tiek ārstos. Meitene apsvērusi da -
žādas iespējas, sākot no mūzi kas 
un kultūras studijām un bei dz ot 
ar polītikas zinātni un ekono mi-
ku. “Izlēmu, ka plāns B būs starp-
tautiskā ekonomika un komerc-
diplomātija, jo tas aptver prak-
tisko, ekonomisko skatpunktu, 
kur racionāli spried, kāpēc cil-
vēki pieņem konkrētas izvēles. 
Otra ir diplomātijas puse. Jau 
vidusskolā daudz piedalījos da -
žā dos apmaiņas projektos. Biju 
iepazinusi ārzemes, nevis ceļojot 
pa viesnīcām, bet caur dažādu 
tautu cilvēkiem,” saka Zane, pie-
bilstot, ka “varam daudz mācīties 
no citām kultūrām un arī dot 
viņiem”. 

Kad meitene uzzināja, ka pie-
ņemta abās izvēlētajās mācību 
programmās, bija jāpieņem, kā 
pati Zane saka, “grūtākais lē  - 
m ums dzīvē”. Pēc ilgām pārdom-
ām un nākotnes scenāriju iztēloša-
 nās viņa tomēr nolēma par la -  
bu ekonomikai un diplomātijai. 
Viens no impulsiem pieņemt šā    -
du lēmumu bija vizīte slimnīcā. 
“Esmu pārāk emocionāla, lai 
strādātu tādā vidē,” saka Zane. 
Lai arī jauniete nav atmetusi sap-
ni kādreiz nodarboties ar reit - 
t erapiju, pašlaik visa enerģija tiek 
veltīta studijām un praksei.

Piecgadu plāns studijām ār -
zemēs 

Parallēli studijām universitātē 
Zane mācījusies apmaiņas pro-
grammā Erasmus Spānijā, kā arī 
vasaras skolās Grieķijā un Kem-
bridžā. “Caur tām es sapratu, ka 
man patīk būt starptautiskā vi -
dē, patīk reprezentēt Latviju,” 
stāsta Zane. Viens no lielākajiem 
izaicinājumiem bija došanās uz 
ASV. Sākumā jaunā latviete stu-
dēja Sandjego (San Diego) ap  mai -
ņas studijās, bet vasarā tika pie-
ņemta praksē kongresmeņa Džo-

ANNA ŪDRE,
speciāli laikrakstiem Laiks un Brīvā Latvija

Latvietes pieredze praksē ASV – 
gods reprezentēt Latviju

 na Šimkusa birojā Vašing tonā.
“Amerikāņus biju satikusi Spā-

nijā, jo daudzi brauc uz turieni 
apmaiņas studijās. Daudziem pir-
mā svešvaloda ir spāņu valoda,” 
atceras Zane. “Jau tolaik jutu, ka 
viņi ir ļoti atvērti un draudzīgi. 
Visi aicināja pie sevis. Kad teicu, 
ka tiešām atbraukšu, liekas, ka 
viņi īsti nenoticēja,” smejas Zane. 
Esot ASV, meitene paspējusi sa -
tikt draugus Ņujorkā un Vašing-
tonā, ar kuŗiem iepazinās Spā-
nijā. 

“Man patīk, ka amerikāņu stu-
denti ir zinātkāri, runātīgi. Grib 
visu izprast, visur iesaistīties. Sa -
draudzēties ar amerikāņiem un 
saprasties ar viņiem  neesot bijis 
grūti, jo Zane pati ir zinātkāra  
un labprāt visur iesaistās. “Latvijā 
dažreiz ir grūti starp pasīviem 
cilvēkiem. Negribas nosodīt, bet 
mums patīk visu izdarīt tik, cik  
ir prasīts, bet ne vairāk. Un vēl ‒ 
Latvijā “izcēlos” ar to, ka esmu 
smaidīga, kas Amerikā ir gluži 
parasti,” smejoties saka Zane un 
piebilst, ka ASV dažreiz esot grū-
 ti “turēt līdzi” tik lielai atvērtībai. 

“Amerikā sāku plānot dzīvi pie-
 cu gadu termiņā. Nevar jau visu 
izplānot, jo pasaule ir tik mai-
nīga, bet šiem projektiem jā  pie-
sakās vismaz pusgadu, gadu ie -

bau  dījusi amerikāņu darba stilu – 
vērstu uz maksimālu produkti-
vitāti. “Šeit, Amerikā, visi tiecas 
uz to, lai būtu labākie. Tas dod 
motīvāciju,” saka jauniete.

Viens no galvenajiem mēr - 
ķ iem, iegūstot studiju un prakses 
iespējas ASV, Zanei bijis izprast 
amerikāņu skatpunktu uz po - 
  lī tiku pasaulē. “ASV ir viena no 
pa  saules lielvarām. Loģiski, ka 
viņiem ir citādāks skatījums 

ne  kā mums – eiropiešiem un lat-
viešiem,” skaidro Zane. 

Iejusties Amerikā un sastapt 
latviešus 

Zane atzīst, ka nebija pārlie-
cināta, vai “patiks amerikāņu 
kultūra, vai varēšu iejusties”, to -
mēr pēc vairāk nekā sešiem pa -
vadītiem mēnešiem šajā okeana 
pusē meitene saka, ka ir pozitīvi 
pārsteigta. “Šeit cilvēki jūtas brī-
vi. Viņiem daudz nerūp, ko citi 
padomās. Katram ir spēcīga no -
stāja, viedoklis, ikviens spēj ar -
gumentēti diskutēt par jebkādu 
temu,” stāsta latviete. 

Šo atšķirību ar Latvijā dzīvo -
jo ša jiem, kuŗi bieži vien ir ne -
daudz kūtrāki, Zane skaidro ar 
to, ka Amerika jau vairāk nekā 
200 gadus ir bijusi brīva zeme, 
kur cilvēki paši bijuši saimnieki. 
Jauniete apgāž stereotipu par to, 
ka amerikāņu atvērtība ir uzspē-
lēta, sakot, ka “latvieši vienkārši 
pie tā nav pieraduši”.

“Katru reizi, kad atbrauc uz 
jaunu vietu, jāsaprot, kas tu esi, 
jo, iepazīstoties ar jauniem cil-
vēk  iem, tev sevi jādefinē. Pie  - 
m ēram, vai tu esi par klimata 
pār maiņām, vai esi feministe. Tie 
nav vienkārši jautājumi kā, pie-
mēram, kur tu Rīgā dzīvo vai 
strā dā. Katru reizi jāsaprot, kas 
esmu, kam ticu un kādi ir mani 
mērķi dzīvē,” saka Zane. 

Tā kā stipendiju praksei Va -
šingtonā meitene ieguva no pro-
fesora Juŗa Vīksniņa fonda, vi -
ņai bija iespēja satikties ar pro -
fesora ģimeni un citiem Ame - 
 ri kas latviešiem. “Viņi bija ļoti 
vies mīlīgi, nozīmīgi palīdzēja 
kopš pirmās dienas,” atceras Za -
ne. Ar Vīksniņu ģimeni meite - 
ne svinēja kopā gan Jāņus, gan 
devās uz latviešu dziesmu un 
deju svētkiem Baltimorā. “Tur 
biju patiesi pārsteigta, cik mūsu 

kopiena ir liela un spēcīga. Un 
visi ir lepni par savu latvisko 
identitāti,” saka Zane. 

Atbildība būt latvietei
Sandjego, kur Zane pavadīja 

sešus mēnešus, mērķis bija caur 
studijām izprast ASV lomu pa -
saules ekonomikā un starp tau tis-
kajās attiecībās, savukārt Va  šing-
tonā divu mēnešu ilgajā prak sē 
jauniete galvenokārt vēlējās sa -
prast, vai spēj strādāt starptau-
tiskā vidē. Sākumā Zane bažī -  
jās par savu lomu, jo salīdzinoši  
maz zināja par ASV pārvaldību. 
“Džons Šimkuss,  pie kuŗa strā-
dā ju, ir arī līdzpriekšsēdis Balti-
jas valstu atbalsta grupai,” pie -
metina Zane. “Viens no maniem 
mērķiem bija redzēt, kā kon -
gres meņi ASV veido dialogu ar 
Bal tijas valstīm, un iesaistīties 
tajā. Pieredze noteikti pārspēja 
manas gaidas. Protams, sākumā 
tas bija liels izaicinājums. Atce - 
r os, pirms iegāju kongresmeņa 
bi  rojā, es apstājos, ievilku elpu, 
aiz skaitīju līdz desmit. Nebija tā, 
ka man gribētos kāpties atpakaļ,  
bet apzinājos to, cik liela ir at -
bildība, ieejot te ne tikai kā Zanei 
Kalniņai, bet kā studentei no 
Latvijas, Latvijas pārstāvei.” 

Praksē Vašingtonā Zanei lielā-
koties bija jāatbild uz tālruņa 
zvaniem un jāvada tūres pa Ka -
pitoliju. “Tas bija liels izaicinā-
jums – pielāgoties ātrajam darba 
ritmam un sniegt to kvalitāti, ko 
birojs un vēlētāji no tevis sagai-
da,” atceras Zane. 

Džona Šimkusa birojs ieguva 
The Fund fo American Studies 
bal  vu kā labākais prakses de -
vējs. “Domāju, ka viens no ie -
mesliem ir tas, ka savai koor di-
nātorei visu laiku stāstīju, cik 
birojs ir pretim nākošs, ka nav 
bijis problēmu ie  justies un ka 
tiek doti interesanti uzdevumi,” 
skaidro studente. 

Prakses laikā Zanei bija iespēja 
doties uz dažādām konferen -
cēm, brīfingiem un sarīkoju - 
m iem, kur papildināt zināšanas 
un iegūt vērtīgus kontaktus. 

Lai arī Amerikas un Latvijas 
polītiskā sistēma un pārvaldība 
atšķiras, Zane atzīst, ka ir laba 
pieredze, ko aizņemties no ame-
rikāņiem. “Un ja man izdosies 
nākotnē būt Latvijas valdības pār-
stāvei kādos starptautiskos jau tā-
jumos saistībā ar Ameriku, zi -
nāšu, kā komūnicēt, jo šeit esmu 
bijusi. Tas mazina barjēru.” 

Tagad, kad Zane jau ir atgrie-
zusies Latvijā un gatava uzsākt 
jaunu gadu universitātē, viņa lū -
kojas nākotnē ar pozitīvu skatu. 
Lai gan ir daudz  problēmu Lat-
vi jas valsts pārvaldē, technoloģi-
ju at  tīs tība Baltijas valstīs izceļas 
pa  saulē. “Cilvēkiem vajag tikai 
uz  ņemties iniciātīvu un nebaidī -
ties īstenot savas idejas. Mēs 
esam Eiropas Savienībā, un ir tik 
daudz tirgus iespēju, arvien vai-
rāk tiek strādāts pie starptautis-
kās tirgus liberālizācijas, sevišķi 
informācijas technoloģiju ziņā. 
Ir iespējas eksportēt mūsu pro-
duktus un pakalpojumus uz da -
žādām pasaules valstīm. Nere-
dzu nekādus šķēršļus ekonomi-
kas attīstībai Latvijā,” pārliecināta 
ir Zane. 

Kopā ar biroja kollēgiem, saņemot apbalvojumu

priekš,” skaidro studente. Lai arī 
ASV Zane uztvēra kā iespēju 
zemi, meitene atzīst, ka nākotni 
tomēr saista ar Latviju.

“ASV iemāca dinamiku, ātrāku 
dzīves tempu,” spriež Zane. Stu-
dējot Kalifornijā, meitene izbau-
dīja Rietumkrasta kultūru, kur 
cilvēki “tiecas izbaudīt visu, ko 
sniedz tā vieta – ūdenssports, 
kalni, ļoti aktīvs dzīvesveids”, sa -
vukārt Vašingtonā meitene iz -

Kopā ar Džonu Šimkusu pie Kapitolija
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30. jūlija pēcpusdienā 36 cil  vē-
ku grupa ‒ pati lielākā pa šiem  
11 gadiem, kopš fonda Sibirijas 
bērni dvēseles, režisores Dzin - 
t r as Gekas vadībā latvieši dodas  
uz Tālo zemi, – sēdās lidmašīnā 
Rīga ‒ Maskava, lai dotos kārtējā 
ekspedīcijā. No Maskavas uz Kras-
nojarsku un tālāk ‒ tūkstošiem 
kilometru  ar autobusiem pa ce - 
ļ iem un bezceļiem, ar mazām un 
lielākām lidmašīnām, ar laivām, 
nebēdājot par karstumu un grū-
tībām. Daudzi ceļinieki turp do -
das vairākkārt, daži ‒ ik gadu. 
Šogad pēc 10 braucieniem pir-
moreiz uz Sibiriju neaizlidoja 
mūsu tautietis no Kalifornijas Ai -
vars Jerumanis, bet saka ‒ nā -
kam vasar braukšot atkal. Kāpēc 
viņi turp brauc? “Jo citas bērnī-
bas zemes jau mums nav...”, tā 
man teikuši šie Sibirijas bērni. 
Atgriezušies Latvijā, viņi jūtas kā 
ģimenes locekļi, tiekas, sazinās, 

“Citas bērnības zemes jau nav...”
Sibirijas bērnu  11. brauciens

kopā svin svētkus, un viņu pulks 
arvien paplašinās. 

“Tā ir nostalģija pēc vietas,   
kur cilvēks dzimis, ļoti spēcīgas 
jūtas. Lai arī nokļuvuši svešā, tālā 
malā ne jau pēc savas gribas, cil-
vēki sajūt tuvību tai, citkārt pat 
palicis kāds vizuāls zīmogs, sejas 
pants, citkārt rakstura iezīme. 
Atminos, ka pērngad Magadanā, 
Ohotskas jūras krastā, vēroju 
brā ļus Mārtiņu un Ēriku Vilso-
nus. Nu, īpaši Mārtiņš taču ne -
izskatās pēc tipiska latviešu bāle-
liņa, vai ne? Kaut kas skarbāks ir 
viņa vizuālajā tēlā,” saka Dzintra 
Geka, kuŗu izjautāju par kārtējo 
braucienu.

Ligita Kovtuna

Dzintra. Mūsu pulkā šogad bija 
Māris Druva no Kurzemes ‒ viņa 
mūža sapnis bijis nosvinēt dzim-
šanas dienu 4. augustā Sibi rijā, 
Omskas apgabala Belostokas sā -

džā, kur viņš dzimis 1950. gadā. 
Sapnis piepildījās ‒ dzimtajā sā -
džā viņu silti sagaidīja, bērni 
skaitīja dzejoļus un dziedāja 
dziesmas. Sādžā tas bija “gad-
sim ta notikums”. Latviešu gan 
tur vairs nav, taču, tāpat kā it vi -
sur, mūsējos atceras tikai ar labu 
vārdu ‒ kā gudrus, krietnus un 
strādīgus cilvēkus. 

Māŗa ģimeni – tēvu Frici, māti 
Ēriku un tikai deviņus mēnešus 
veco māsiņu Baibu izsūtīja 1949. 
gada 25. martā. 17. aprīlī, tūlīt pēc 
gaŗā ceļa, mazā māsiņa nomira... 
Par ko tad Druvas izsūtīja? Biju ši 
lielas saimniecības ‒ Tukuma Prie-
žu – īpašnieki. Tas nekas, ka māja 
kaŗā nopostīta! Druvas at  griezās 
Latvijā 1956. gadā, un Mā  ris ir ļoti 
aktīvs cilvēks savā novadā ‒ kopā 
ar Blīdenes paš darbniekiem pie-
dalās izrādēs, ir Vecauces baznīcas 
draudzes priekšnieks.

(Turpinājums nākamajā nr.)      

Ciemos pie latviešiem. Selgas Jankovskas viesmīlīgajā mājā Malij 
Imbež ciemojās un cienājās visi 36 ceļinieki. Priekšplānā pa kreisi 
komponists Pēteris Vasks Mācītājs Guntis Kalme aizlūdz par Sibirijas zemē guldīto latviešu dvēselēm

Māris Druva

Dzintra Geka vilciena vagonā ceļā no Bogutovas uz Omsku
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54. pasaules latviešu ģimeņu 
saiets 3×3 Latvijā notika Rūjienā 
no 2. līdz 9. jūlijam. To pirmo 
rei zi vadīja rūjienieši Sannija un 
Madars Kalniņi kopā ar saviem 
četriem bērniem: Sofiju, Renāti, 
Marku un Darenu. Viņiem pa  - 
lī dzēja draugu Ineses un Ainā -  
ra Grīnvaldu ģimene ar meitām 
An  ci un Martu un Aigas un Ai -
gara Mežaļu ģimene ar bērniem 
Jāni un Dārtu.

Rūjienas 3×3 saieta tēma bija 
ZEME, Zeme – būtne, Zeme – 
mā te, zeme – stihija, zeme – Dzim-
 tene, zeme – mēs. Vēstu riski Rū -
jienas novads ir Latvijas brīvās 
zemniecības šūpulis, jo šeit sākās 
zemnieku brīvlaišana un vēl jo -
projām saglabājušās pirmās mā -
jas Latvijā, kas izpirktas no mui žas. 

Saietā piedalījās 556 dalīb nie - 
ki, tajā skaitā 150 Rūjienas un tās 
apkārtnes iedzīvotāju, un tas bija 
lielākais saiets, kas bijis. Piektā 
daļa no dalībniekiem bija bērni 
vecumā līdz 13 gadiem. Saiets pul-
 cēja latviešus ne tikai no da žā -
diem Latvijas novadiem, bet arī 
no ASV, Apvienotajiem Ara bu 
Emirātiem, Austrālijas, Grie ķi-
jas, Indijas, Krievijas, Kanadas, 
Jaunzēlandes, Norvēģijas un 
Zviedrijas. 

Pavisam saietā varēja mācīties 
62 teorētiskās un praktiskās ie -
virzēs Rūjienas vidusskolas, taut-
skolas un mākslas skolas telpās, 
stadionā, pilsētas ielās, mežos un 
pļavās. Kopā ar pieredzējušiem 
3x3 lektoriem saietā veiksmīgi 
strādāja arī 49 rūjienieši.

Saieta programmā bija ietver-
tas tēmas, kas ir gan tradicionāli 
latviskas, gan mūsdienīgas, gan 
arī tādas, kas atspoguļo rūjienie-
šu uzkrātās zināšanas un pras-
mes. Arī šovasar dalībniekus in -
teresēja Līgas Rupertes un Māras 
Tupeses ieteikumi un sarunas 
Ģimenes seminārā, polītika un 
retorika kopā ar žurnālistu Ansi 
Bogustovu. Par latviešu godiem 
stāstīja Inese Krūmiņa, meklēt 
ceļu pie sevis varēja kopā ar 
psihoterapeitu Ansi Jurģi Sta-
bingi un filosofu Venti Sīli. Jānis 
Apī nis ierādīja, kā pētīt cilts 
koku, iz  mantojot interneta viet -
ni ciltskoki.lv, baznīcu grāmatas. 
Zā  ļu zintis mācīja Zeltīte Kavie-
re, Sanita Vīna, Zane Stašāne, 
glez nošanu ‒ Rūjienas Mākslas 
skolas direktors Jānis Galzons un 
skolotāja Solvita Ozoliņa. Audē -
ja Vija Rulle kopā ar meitu Lolitu 
Timofejevu sievām mācīja tau-
tisko brunču šūšanu, bet Vija 
Liepa – linu kreklu un ūziņu da -
rināšanu. Par daiļdārzniecību   un 
ainavas veidošanu senāk un ta -
gad stāstīja un apkārtnes daiļ-
dārzus un muižas rādīja Vineta 
Radziņa. Lieliem un maziem 
Ma  dara Kalniņa vadībā bija ie -
spēja izzināt meža un lauk saim-
niecības techniku utt. 

DAIGA KĻANSKA, 
Rūjienas 3x3 saieta avīzes Rūveniet’s redaktore

Rūjienas 3x3 saieta atziņa: 
ir svētīgi dalīties

Saieta jaunākie dalībnieki de -
vās uz Bēbīšu skoliņu, Brīnum-
zemi un Augstāk par zemi. Pa -
teicoties Rūjienas bērnudārza 
“Vārpiņa” aizrautīgajām audzinā-
tājām Aigai Grīnvaldei, Anitai 
Pogai, Gunai Vītiņai, Jeļenai 
Len šai un Rūjienas vidusskolas 
skolotājai Evitai Gailei un vecā -
ko klašu skolniecēm, bērni mā -
cījās zīmēt ar ogli un pelniem, 
darināja ziedu vainadziņus, spē-
lēja dažādas spēles, gāja rotaļās, 
ļaujot vecākiem apmeklēt ie -
virzes.

Vecākie bērni devās meža ta - 
  k ās un apguva izdzīvošanas pras-
mes, strādāja kokapstrādes darb-

n īcā, mācījās spēlēt kokli, spēlēja 
radošās smilšu spēles.

Saieta laikā jaunieši apguva 
dokumentālās filmas veidošanu 
no A līdz Z un uzņēma doku-
mentālo filmu, kuŗā lielākā daļa 
3x3 dalībnieku stāstīja par to,   
kas viņi ir, meklēja atbildes uz 
jautājumu: “Kas ir laime?” Viņu 
padomdevējs bija dokumentālā 
kino režisors un operators, rūjie-
nietis Ivars Zviedris.

Rūjienas 3x3 saiets atmiņā pa -
liks ar izcilo sporta infrastruk-
tūru, ko dalībnieki izmantoja ar 
lielu sparu. Par sportiskām aktī-
vitātēm saietā gādāja Rūjienas 
vidusskolas direktors un sporta 
skolotājs Vidars Zviedris. Tradi-
cionālais nakts basketbols pul-
cēja gan saieta dalībniekus, gan 
vietējos basketbola entuziastus. 

Astoņos ekskursiju maršrutos 
saieta dalībnieki iepazina Rūjie-
nu, uzņēmumu, kur top garšīgais 
“Rūjienas saldējums”, Rūjienas 
apkārtnes skaistākās lauku sētas 

un dārzus, Endzeles, Oleru un 
Naukšēnu muižas, pabija Ķoņos 
un Mazsalacā, apmeklēja Burt-
nieku muižas parku un viesojās 
“Adzelviešu” mājās, kur agrono-
mi Dzidra un Jānis Grīnbergi 
audzē kaņepes, gatavo kaņepju 
aizdaru un eļļu.

Daudzveidīga bija saieta kul-
tūras programma. Uz koncertu 
Jāņu dienas noskaņās aicināja 
Rū  jienas pašdarbības kopas: jaun-
iešu deju kopa “Denči”, vidējās 
paaudzes deju kopa “Luste”, se -
nio ru deju kopa “Dzigas”, kapela 
“Rūvenas aure”. Piektdienas va -
karā klausījāmies “Raxtu raxtu” 
koncertu. Brīvajā mikrofonā visu 

paaudžu dalībnieki atklāja savus 
talantus, dziedot, dejojot, mūzi-
cējot, rādot trikus vairāku stun-
du garumā. Pēcpusdienās “Ap -
vārsnī” dalībnieki tikās ar kādu 
interesantu personību – gongu 
skaņu meistari Daci Straumi, 
privātās vidusskolas “Patnis” di -
binātāju Zani Ozolu, augu sievu 
un dvēseles pavadoni ININ 
NINI (Inesi Indāni). Rūjienas 
Svētā Bērtuļa Evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā koncertēja pia-
niste Ilze Kundziņa kopā ar Na -
cionālās operas solisti Baibu 
Renerti (Berķi) un flautisti Rūtu 
Īzāku-Maču.

Vakara viesu vidū bija Rūjienas 
izstāžu zāles vadītāja, aizrautīga 
stāstniece un dziesminiece Līga 
Siliņa, Valmiermuižas alus saim-
nieks Aigars Ruņģis, kurš gādā 
par latvisko tradiciju kopšanu un 
attīstīšanu. Sirsnīgās sarunās un 
dziedāšanā aizritēja vakars ar 
Jā  ņa un Daces Vītolu ģimeni. Va -
lodnieks Austris Grasis aicināja 

apzināties, ka arī Latvijā latvie-
tība uz ielām nemētājas un to 
uzturēt nav pats par sevi sa - 
protams. Maizes ceptuves “Liep-
kalni” saimnieks Dagnis Čākurs 
stāstīja par savas maizes ceptuves 
attīstību, tikko izveidoto Lokste-
nes svētnīcu uz salas Daugavā  
un savu interesi par dievturību. 

6. jūlija vakarā, tērpušies goda 
drānās, no Rūjienas centra no -
metnes dalībnieki devās gājienā 
uz Rūjas līča pļavu pie dižozola. 
Dziedot “Visi ceļi guņiem pilni,/ 
visi ceļi atslēgām”, pa saulei vi -
jamies trijos apļos. Viens no dau-
dzinājuma sacītājiem – saieta va -
dītājs Madars Kalniņš – tērpies 

piebaldzēna goda tērpā, jo viņa 
senču spēks nāk no turienes. “Un 
spēks ir tik liels, ka nolīst līdumu 
man ir nieks. Spēku man dod 
uzarta lauka smarža, miljoniem 
dīgstošu graudu asnu, kas stiep-
jas pret sauli. Rudenī, stāvot la -
bības laukā, es redzu, ka ar to 
pietiks ne tikai manai saimei, ar 
ražu es varēšu dalīties,” teica 
Madars. Inese Krūmiņa atgādi-
nāja, ka godos kurt uguni ir 
svarīgi, jo uguns vienmēr ko 
maina. Skanot tautasdziesmām, 
katrs saieta dalībnieks ugunij  
ziedoja dzīparu, ziedus un pēr-
nos graudus. Tie sadega, un daļa 
sadegot bagātināja zemi, bet citi 
uzvijās debesīs reizē ar katra 
domām... Tautasdziesmu dziedā-
šana turpinājās pāri pusnaktij.

Saieta nobeigumā pilsētas 
centrā visi varēja apskatīt nedēļas 
laikā tapušo un iesākto darbu 
izstādi. Sirsnīgā nobeiguma kon-
certā teātŗa ievirzes, ko vadīja 
Elīna Apsīte, dalībnieki rādīja tei -

ku par pasaules radīšanu un at -
klāja, kādēļ sievietei nekad nav 
vaļas. Savu nedēļā apgūto rādīja 
arī bungu ievirzes, runas mākslas 
un post folkloras grupas d a  līb-
nieki. Aizkustinošs bija arī Rū -
jienas 3x3 koŗa dziedājums, diri-
ģentes Vitas Timermanes vadībā.

Neaizmirstamu notikumu bija 
sarūpējuši uguns skulptūras ie -
virzes dalībnieki metālmāk sli-
nieka, rūjienieša Andra Dukura 
vadībā. Rūjas krastos pēc saul-
rieta varēja dzīvot līdzi uguns 
operas “Suņuburkšķis un kos-
moss” spraigajiem notikumiem, 
kuŗus bija iestudējusi Lilija Li -
pora. 

Lai raksturotu nometnes gai-
sotni,  citēšu ierakstu Vinetas Ra -
dziņas blogā: “Esmu atgriezusies 
no pasaules latviešu ģimeņu 
saieta 3x3 Rūjienā. Bija skaisti. 
Bija silti. Bija mīļi. Es stāstīju to, 
ko zinu par dārziem,  un mācījos 
to, ko nezinu – par pastalām, par 
keramiku, par ādas apstrādi un 
floristiku. Dziedāju un dejoju. 
Ar pastalām un bez tām. Mani 
bērni mācījās kurt ugunskuru, 
kalt nazi, šūt tautisko brunci un 
uzņemt dokumentālo filmu. Jā, 
tieši tik daudzpusīgs ir šis ko  pā-
būšanas prieks (un es nosaucu 
tikai mazu daļu no tur piedzīvotā 
un izbaudītā). Ko ar to visu gri-
bēju teikt? Ka ir svētīgi dalīties! 
Jo, kā teica viens sens paziņa: 
“Dots devējam atdodas.””

3x3 saieta norisi Rūjienā at -
balstīja Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija, Rūjienas no-  
vada dome, SIA “Rostes”, SIA 
“Liepkalni”, SIA “Kunturi”, SIA 
“Rūjienas saldējums”, “Kanclers”.

Kalniņu ģimene // Foto:  Ilona Dukura
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 31) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Testeri. 6. 

Stagars. 10. Svērt. 11. Lam-
zaki. 12. Aptieka. 13. Ietīt. 

14. Apaši. 15. Kriķi. 16. Asas. 19. 
Kamejas. 23. Rapa. 25. Pas k vila. 
26. Mārciena. 27. Pape. 29. 
Stērste. 33. Sist. 38. Renda. 39. 
Sedli. 40. Andra. 41. Arizona. 42. 
Sakrāls. 43. Noaut. 44. Ananass. 
45. Ersteds. 

Stateniski. 1. Tallina. 2. Su -
mat ra. 3. Ekarts. 4. Isikava. 5. 
Vēr gale. 6. Stadija. 7. Antīks. 8. 
Amerika. 9. Statika. 17. Skara. 
18. Sakse. 19. Kains. 20. Muarē. 
21. Jumis. 22. Serde. 23. Reids. 
24. Pīnes. 27. Pērnava. 28. Pan-
sija. 30. Tasmans. 31. Radības. 
32. Trieste. 34. Indrāne. 35. 
Trausls. 36. Maroka. 37. Bankas.

Līmeniski.  4. Sūrstēt. 10. Ie -
kļaut sevī. 11. Apetīte. 12. Ātri ap -
ēst. 13. Post. 14. Vietējs. 15. Ne  -
parasts. 18. Ibsena luga “Pers...”. 
20. Paliels dzeramais trauks. 21. 
Celiņš. 23. Ganas galvaspilsēta. 
24. Italijas sala Neapoles līcī. 26. 
ASV ziemeļrietumu pavalsts.   
27. Strādīgs, taupīgs cilvēks. 30. 
Lielākā Eiropas osta. 31. Rīkoties 
kāda pilnvarojumā. 33. Iet, kur 
dziļi iegrimst kājas. 35. Zināšanu 
novērtējumi mācību iestādē. 37. 
Polijas gaŗākā upe. 39. Vingro ša-
nas rīks. 40. Latviešu gleznotājs, 
grafiķis, scēnografs, mākslas kri-
tiķis (1896-1944). 41. Piedurties. 

43. Šķērmīgs. 45. Atpūtas parka 
vizināšanās ierīce. 49. Sievietes 
vārds novembrī. 50. Garšviela. 
51. Musulmaņu garīgie vadoņi. 
52. Pasta paziņojumi. 53. ASV 
prezidenta Trampa kundze. 54. 
Sievietes vārds jūnijā. 

Stateniski. 1. Lugas “Sidraba 
šķidrauts” autore (1865 – 1943). 
2. Atdarināt. 3. Sabiedrības vai tās 
daļas izcilākie pārstāvji. 4. Stā - 
  v us, vertikāli iestiprināts baļķis  
vai šādi iestiprināts gaŗš, resns 
miets. 5. Būt negaidītam. 6. Tēvs. 
7. Gredzenveida koraļ ļu sala. 8. 
Tāda, kuŗā ir daudz tauku, tauk-
vielu vai tauk au du. 9. Pieminekļi. 

16. Dzegu ze.... 17. Kondi-
torejas izstrā dā jums. 19. 
Darīt izturīgāku. 20. Ierī -
ce nāvessoda izpildī šanai. 
22. Patīkama smarža. 23. 
Grāmatas ar notikumu ap -
rakstiem gadskārtējā lai -
ka secībā. 24. Novieto glez-
nu pie sienas. 25. Spārnoti 
li  do tājdzīvnieki. 28. Zirgu 
mātī tes. 29. Dauza. 32. 
Vie  nāds samērs. 34. Plaši 
izsludināt. 35. Zemes virs-
mas padziļinā jums kal -
nos. 36. Mājdzīv nie ki. 38. 
Valsts Afrikas rietum os. 
42. Veidots no jauna. 44. 
Vējā sadzīta sniega kaudze. 
45. Atsegts. 46. Tin vaļā. 
47. Latviešu folklorā likte-
ņa dievība. 48. Dažu dar-
barīku vai ieroču rokturis. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50

51

52 53

54

Tajā iecerēts atklāt, kā no pla - 
š am cilvēku lokam nezināmām 
nometnēm 3x3 kļuvis par uni kā-
lu nemateriālo vērtību latvie  tī    -
bas saglabāšanā arī 21. gad sim tā. 
Tā rādīs dziļo, 3x3 tradi ci jās bal-
stīto sadarbību ar tautie šiem visā 
pasaulē kopš 3x3 pirmsāku - 
m iem 1981. gadā ASV, Garezerā, 
līdz mūsdienām, atklās cilvēku 
talantus, kultūrvides daudzvei  -
dī bu, atspoguļos stipru ģimeņu 
stā stus, plašu brīvprātīgo darbu, 
godinās Latvijas valsts un valstis-
kuma tapšanā nozīmīgas per so-
nas.

Pašlaik tiek apzināti archīvu 
materiāli, kas tiks digitalizēti, ie -
rakstītas intervijas ar kustības 
pa  matlicējiem utt. Jau filmētas 
abu šīs vasaras 3x3 saietu nori - 
s es Rūjienā un Salacgrīvā, kā arī 
nometne Garezerā, ASV, kur 3x3 
kustība sākusies.

Iecerēts filmēšanu turpināt arī 
nākamgad Īrijā (jau septītajā) un 
Vācijā, Freiburgā, kur 3x3 no -
met ne notiks pirmoreiz. Bet no 
nometnēm Austrālijā un Liel -
bri tanijā, kā arī ASV, Katskiļos, 
pa  redzēts iegūt to archīvu mate-
riālus.

Filmu veidot 3x3 Latvijas pa -
dome uzticējusi diviem jau - 
n iem savas jomas profesionāļiem, 
kas paši bijuši 3x3 kustībā kopš 
bērnības un izauguši kopā ar to. 

Atbalstiet dokumentālo filmu par 3x3!
Sācies darbs, lai izveidotu dokumentālo filmu par 3x3 – pasaules latviešu ģimeņu kustību

Monta un Armands Jakoveli 3x3 saietā Rūjienā 2017. gada jūlijā   
// Foto no 3x3 archīva

DAIGA BITINIECE

Filmas režisore un scenārija au -
tore ir Monta Jakovela. M. Ja  ko-
vela ir Rīgas Stradiņa universi-
tātes maģistra studiju program-
mas Komunikācija un mediji stu-
dente, TV3 ziņu žurnāliste. Vei-
dojusi arī TV dokumentālās fil-
mas – 2013. gadā Latvijas faili. 
Čigāni Latvijā, 2016. gadā Nelūg-
tie viesi: Eiropas krastos izskalo-
tie. Filmas operators ir Armands 
Jakovels. Absolvējis Eiropas fil-
mu kolledžu Dānijā, strādājis 
Ju ra Podnieka studijā, izpildījis 
filmēšanas pasūtījumus stāstiem 
par Latviju vadošajām pasaules 
ziņu aģentūrām Associated press 
un Euronews. Ginta Bērziņa asis-
tents, piedalījies Viestura Kairi -
ša filmas Melānijas chronika un 
Lai las Pakalniņas dokumentālās 
filmas Karote uzņemšanā. Filmē-
jis vairākās 3x3 nometnēs. 

Atbalstu filmai jau snieguši 
Ani ta un Guntis Liepiņi no Ka -
nadas, vairākas Latvijas pašval-
dības, kur 3x3 saieti notikuši, – 

Kuldīgas, Saldus, Jaunpils, Ru  ca-
vas, Mazsalacas, Alsungas, Māl-
pils novadu domes. Arī PBLA 
Kultūras fonds un Daugavas Va -
nagi Vācijā atbalstījuši filmas 
projektu. Ziedojumi tika vākti 
abos šīs vasaras Latvijas saietos, 
tas tiks turpināts arī citās nomet-
nēs. Taču, lai segtu visu nepie cie-
šamo (archīva materiālu apstrā-
di, kameru u.c. aparatūras nomu, 
montāžas, skaņas, attēla apstrā-
des, ceļa u.c. izdevumus), ziedot 
aicināts arī katrs 3x3 dalībnieks.

Filmas tapšanai var sekot Face-
book lapā: 3x3filma.

Ziedojumu var ieskaitīt: 
Biedrība “Trīs reiz trīs”, 
Reģ. nr. 40008039619 ar norādi 

“Filmai 3x3”. 
AS Swedbank
BIC kods: HABALV22; 

konts: LV36HABA 0551043742683 
Vairāk par filmu var uzzināt, 

rakstot: monta.jakovela@gmail.
vai appofilm@gmail.com. 

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes ko -
munikācijas biedrība “Intelekta parks” rīkoja Sabiedrības integrāci -
jas fonda un Latvijas valsts budžeta financētu vasaras nometni Latvijas 
un diasporas bērniem “Ar saknēm Latvijā”. Tajā piedalījās 16 bērni no 
ASV, Lielbritanijas, Beļģijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas un 16 
bērni no Latvijas. Nometnes mērķis bija aktuālizēt savu piederību Lat-
vijai, bet diasporas bērniem – stiprināt saikni ar Latviju. Visi kopā apgu-
va jaunas zināšanas par Latviju, tās dabu, kultūru, vēsturi un valodu. 

Latvijas 11 skolēni vienu mēnesi piedalījās bezmaksas vasaras 
nometnē “Līderības Akadēmija” Amerikā. No Baltijas valstīm bija 
pa  visam 30, lai gan konkursam tika saņemti vairāk nekā 1 000 skolēnu 
pieteikumu. Nometnē viņi attīstīja savas līdera iemaņas, nostiprināja 
interesi par uzņēmējdarbību, tiekoties ar vietējiem uzņēmējiem, uzla-
boja arī angļu valodas prasmi, kā arī iepazinās ar ASV kultūru un 
tradicijām. 

Valmieras teātris savu 95. sezonu uzsācis no 16. līdz 22. augustam  
ar ilggadējo tradiciju viesoties Rīgā – Dailes teātrī un JRT Mūzeja zālē –   
ar diviem skatītāju iemīļotiem iestudējumiem – M. Ķimeles “Emmijas 
laime” un R. Suhanova “Džeina Eira”. Jubilejas sezonas jaunumi – par 
teātŗa māksliniecisko vadītāju iecelta režisore Indra Roga, Latvijas Kul-
tūras akadēmijā uzņemts aktieru kurss, kuri I. Rogas vadībā gatavosies 
darbam Valmierā, un teātra kolektīvā uzņemti pieci jaunie aktieri. 

Ventspilī no 20. līdz 26. augustam norisinās IX Starptautiskais 
grafikas plenērs “Ventspils DOKUMENTA 2017.” Šogad plenērā pie-
dalās 17 grafikas mākslinieki – Dina Danosa, Signe Štrausa, Anita Ni -
ku ļceva, Andrejs Sidoss, Inese Mīlberga, Aleksandrs Boče, Anna Orn i-
ņa, Mārīte Kluša, Jekaterina Karpova, Artūrs Luksis, Kārlis Luksis, 
Diāna Jarmakova, Agnese Rudzīte, Zahars Ze, Ieva Ivane, Divi Melni 
Suņi, Joana Geraldes (Portugāle). Ventspils Mākslas skolā būs iespēja 
iepazīties ar visiem māksliniekiem un aplūkot viņu darbus izstādēs. 

Liepājas Simfonisko orķestri (LSO) nākamos trīs gadus vadīs 
jauns mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Gintars Rin-
kēvičs no Lietuvas, tā nolemts augusta vidū notikušajā konferencē. 
Viņš līdz šim bijis Lietuvas valsts simfoniskā orķestra un citu pazīstamu 
mūzikālo kolektīvu vadītājs. Kultūras ministre Dace Melbārde: “Lie pāj-
nieki tik īsā laikā ieguvuši divus “lielos dzintarus” – koncertzāli un ja 
gribam diriģentu nosaukt tulkojumā no lietuviešu valodas latviskā 
vārdā – Dzintars Rinkēvičs.” LSO 137. koncertsezonu uzsāks 16. sep-
tembrī.

Viesītes baptistu draudze rīkoja akciju “Skolas soma”, kuŗu orga-
nizēja mācītājs Juris Grigs. Tās laikā Viesītes novada skolu – Viesītes 
vi  dusskolas un Rites pamatskolas 1. – 3. klašu skolēni (kopumā 88) – sa -
ņēma skolas somas piepildītas ar mācībām nepieciešamajām kance -
lejas precēm. To bija sarūpējuši labvēļi no Vācijas.

Jelgavā plāno atvērt savu veikalu Zviedrijas apģērbu ražotājs un 
mazumtirgotājs “Hennes&Mauritz” (H&M). Latvijā pirmie “H&M” 
veikali durvis vēra 2012. gada rudenī Rīgā. Tagad ir 8 veikali, kuŗu 
apgrozījums Latvijā šā finanču gada 1. pusē (no 2016. g. 1. decembra – 
2017. g. 31. maijam) bija 178 miljoni Zviedrijas kronu (18 miljoni EUR), 
kas ir par 25% vairāk nekā iepriekš. 

Latvijas territoriālajos ūdeņos no 18. līdz 31. augustam notiek 
starptautiskās militārās mācības “Open Spirit 2017”, kuŗās piedalās 15 
kuģi un 6 ūdenslīdēju atmīnētāju komandas no Kanadas, Lielbritani -
jas, Vācijas, Francijas, Beļģijas, Norvēģijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas   
un Lietuvas. Latviju pārstāv pretmīnu kuģi “Imanta” un “Rūsiņš”, kā arī 
“Virsaitis”, stāba un apgādes kuģis “Varonis”.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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spēlē reālizēja Porziņģis, kas 
praktiski salauza dienvidu kai -
miņu pretestību. Pēdējās divās 
minūtēs Latvijas izlase nepie-
laida pretiniekus tuvāk, nosar-
gājot uzvaru.

Kādas atziņas gūtas no šīs 
„gadsimta spēles”? „Latvijas vī -
riešu basketbola izlases spē lētāji 
pārbaudes spēlē ar Lietuvu pie -
ļāva maz kļūdu, kas ir tuvu 
ideālam,” pēc uzvaras sacīja 
valstsvienības galvenais treneris 
Ainars Bagatskis. “Lai kādā sa -
stāvā lietuvieši ir, viņi zina kā 
spēlēt un nekad nepadodas. 
Mēs spēli sākām tā kā vajag 
sākt. Mani priecē komandas 
skaitļi statistikā – mums ir tikai 
desmit kļūdas, kas ir tuvu 
ideālam. Bija arī sasteigti me -
tieni un pēc tādiem uzreiz pre -
tinieki panāca lūzumu, bet labi, 
ka spējām nomierināties,” stās-
tīja Bagatskis. 

Latvijas vienības saspēles va  -
dītāja Jāņa Strēlnieka ieskatā 
„viss vēl ir sākuma stadijā. Ar 
Porziņģi un brāļiem Bertāniem 
mums ir citāda komanda un vēl 
jāatrod sapratne. Uzbrukumā 
daudz kas izdodas, bet aiz  sar-
dzībā – ne viss. Šoreiz Porziņģim 
pretī bija Valančūns, kuŗu ar 
muguru iespiest zem groza nav 
reāli. Bija jāmeklē citi līdzekļi. 
Kristapam jāspēlē vairāk ar seju 
pret grozu, tātad – tālāk lau-
kumā. Būs citi pretinieki, būs 
citādi. Svarīgākais atrast balan-
su starp tālmetieniem un spēli 
groza tuvumā.”     

Ar 30 punktu 
pārsvaru

Latvija – Rumānija 98:68 
(26:12, 30:19, 21:17, 21:20).  
Latvijas izlase šo spēli sāka ļoti 
pārliecinoši, veicot 9:0 izrāvienu 
un jau nepilnu četru minūšu 
laikā iekrājot desmit punktu 
pārsvaru, bet pirmo ceturtdaļu 
izdevās pabeigt jau ar 26:12.

(Turpinājums 20. lpp.)

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

Latvijas
basketbolistu 

pārbaudes spēles
Latvijas basketbolistu valsts-

vie nība turpina gatavošanos Ei -
ropas meistarsacīkstēm. Spēlē 
pret Polijas vienību, par ko zi  -
ņojām mūsu laikraksta iepriek-
šējā numurā, līdzās Kristapam 
Porziņģim ar labu sniegumu 
izcēlās Rolands Šmits. Viņa iz -
augsme notikusi Spānijā Seš -
pad  smit gadu vecumā Šmitu ie -
vēroja Eiropas kadetu meis tar-
sacīkstēs un vēlāk viņu uzai ci-
nāja uz klubu Fuenlabrada. Spē   -
lēšana ārzemju klubā bija veik-
smīga. Pērn Šmits atzīts par 
ULEB Eiropas kausa izcīņas 
labāko spēlētāju. Valstsvienības 
galvenā treneŗa Aināra Bagatska 
ieskatā Šmits var spēlēt augstā 
līmenī. Kad laukumā ir Por ziņ-
ģis, viņu mēģina segt gaŗāka 
auguma spēlētājs, un šis ap  stāk-
lis jāizmanto Šmitam. Viņam 
vēl nav lielo spēļu pieredzes, bet 
tā radīsies ar laiku.

Ar principiālo 
pretinieku

Latvija – Lietuva 87:77 (20:12, 
25:20, 20:24, 22:21). Nākamā 
pārbaudes spēle ar senajiem 
pretiniekiem – lietuviešiem Rīgā 
bija izraisījusi milzīgu interesi. 
Lietuvas komanda ir mūsu 
prin   cipiālais pretinieks kopš tā -
lajiem pag. gs. 30. gadiem, kad 
1935. gadā par pirmajiem Ei -
ropas meistariem kļuva Latvijas 
basketbolisti. Laikā gaitā mūsu 
dienvidu kaimiņi guvuši me  da-
ļas gan Eiropas un pasaules, gan 
arī Olimpiskajās spēlēs. Mūsē-

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

jiem viņus apspēlēt bija izdevies 
diezgan reti, tāpēc Latvijas līdz-
jutējiem šī  sacensība bija īpaša. 
Basketbola statistiķu annālēs ie -
rakstīts, ka Latvijas un Lietuvas 
izlases šajā gadsimtā tikušās 11 
reizes, un tikai trīs reizes uz -
varējuši latvieši. Pēdējo reizi 
2009. gadā pārbaudes spēlē Rīgā 
ar 81:79. Kopš tā laika lietuvieši 
izcīnījuši četras pārliecinošas 
uzvaras, pēdējo no tām pirms 
diviem gadiem Eiropas meistar-
sacīkstēs Rīgā – 68:49. Lietuvas 
izlases rindās ir viņu lielākās 
zvaigznes – Jons Valančūns un 
Mindaugs Kuzminsks, kuŗš ir 
Porziņģa komandas biedrs Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) kluba Ņujorkas Knicks 
rindās. Tāpat NBA pērn spēlēja 
Donats Motiejūns, bet jau dau -
dzus gadus stabila izlases vēr-
tība ir arī Mants Kalnietis un 
Jons Mačulis. Lietuvas izlases 
galvenais treneris ir Daiņus 
Adomaitis, kuŗš no 2007. gada 
līdz 2009. gadam spēlēja Barons/ 
LMT vienībā, kas bija viņa pē -
dējais pieturas punkts pro fe sio-
nālā basketbolista karjērā. Kopā 
ar Latvijas klubu lietuvietis iz -
cīnīja FIBA Eiropas kausu. Par 
valstsvienības treneri viņš tika 
apstiprināts pērn oktobrī. Lie -
tuvas izlase ir trīskārtēja Eiropas 
čempione, pēdējo no šiem titu-
liem izcīnot 2003. gadā, bet 
1937. gadā uzvarot meis tar sa-
cīkstēs Rīgā, bet divus gadus 
vēlāk savās mājās aiz sevis at -
stājot Latviju. Iepriekšējos divos 
Eiropas meistarsacīkšu fināltur-
nīros lietuvieši izcīnījuši sudra-
ba medaļas.

Ievērojot to, ka šī bija pār-
baudes spēle un nevis sacensība 
Eiropas vai pasaules meistar sa-
cīkšu kvalifikācijā, nevajadzētu 
ne pārmērīgi priecāties par uz -
varu, ne arī pārāk skumt par 
zaudējumu, Tas viss statistiķu 
tabulās. Valstsvienība varēja 

vie   nīgi uzlabot vai pasliktināt 
basketbola fanu garastāvokli, 
bet galvenais gan – gūt atziņas 
lielajam turnīram Turcijā. 

Latvijas basketbolisti pirmā 
puslaika vidū iekrāja desmit 
punktu pārsvaru, bet pirmo pus -
laiku uzvarēja ar 45:32. Lai gan 
otrajā puslaikā lietuviešiem iz -
devās sadeldēt mājinieku pār -
svaru, tomēr Latvijas basketbo-
listi nosargāja vadību un svinēja 
uzvaru. Latvijas izlases rindās 
rezultātīvākie bija abi Nacio-
nālās basketbola asociācijas 
(NBA) spēlētāji, jo ar 18 punk-
tiem izcēlās Dāvis Bertāns, bet 
16 punkti un desmit atlēkušās 
bumbas Kristapam Porziņģim. 
Tikmēr ar 13 punktiem, sešām 
rezultātīvām piespēlēm un trim 
pārtvertām bumbām atzīmējās 
Dairis Bertāns, bet 11 punkti un 
piecas rezultātīvas piespēles 
Jānim Timmam.

Kristaps Porziņģis lietuviešu ielenkumā

Pa astoņiem punktiem arī 
Rolandam Šmitam un Jānim 
Strēlniekam, kuŗam arī septiņas 
atlēkušās bumbas, septiņi pun -
kti un četras bumbas zem gro-
ziem Žanim Peineram, četrus 
punktus iemeta izlases kaptei-
nis Jānis Blūms, bet divi punkti 

Mārtiņam Meieram. Lietuvas 
izlases sastāvā 16 punktus guva 
Luks Lekavičs, bet 14 punktus 
– Mindaugs Kuzminsks.

Spēli „diriģē” Latvijas valsts-
vienības galvenais treneris 
Ainārs Bagatskis

Lietuvas izlase visā spēles 
gaitā tikai pirmajā ceturtdaļā 
bija vadībā, bet sākot no spēles 
piektās minūtes notikumus lau-
 kumā diktēja Latvijas izlase. 
Trešās ceturtdaļas sākumā Lat-

vijai bija 16 punktu pārsvars 
(48:32), bet to neizdevās no -
turēt. Lietuvas izlase četras mi -
nūtes pirms pamatlaika beigām 
pēc Lekaviča tālmetiena pie  tu-
vojās līdz 70:72, bet Latvijas iz -
lases galvenā treneŗa Ainara 
Bagatska paņemtais minūtes pār -
traukums mājiniekiem nāca par 
labu. Uzreiz pēc tā svarīgu 
tālmetienu reālizēja Timma, 
vēlāk savu vienīgo tālmetienu 
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S A R Ī K O J U M IAizsaules ceļā devies

 VALDIS KĀRKLIS
Dzimis 1929. gada 18. martā Zvārdē, Latvijā,
miris 2017. gada 17. augustā Virdžīnijā, ASV

Ilggadējais Latvijas Brīvības fonda (LBF) pārvaldes priekšsēdis, 
kuŗš LBF vadīja 22 no 44 fonda darbības gadiem.

Skumjās esam kopā ar Valža Kārkļa ģimeni, draugiem un piederīgajiem.

Pēc ilgām un grūtām ciešanām
mūžīgā mierā aizgājis

VIESTURS VALTERS TIMROTS
Dzimis 1954. gada 23. septembrī Oldenburgā, Vācijā,

miris 2017. gada 6. augustā Rokvilē, Merilandē

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes Dieva vārdu teicējs

IMANTS GORBANTS
Dzimis 1924. gada 22. jūlijā Latvijā,

miris 2017. gada 16. jūlijā Conn. USA

Mūžībā aizgājusi

VIJA DĀVIDSONS
Dzimusi 1929. gada 14. augustā Rīgā,

mirusi 2017. gada 4. augustā San Diego, CA

LATVIJAS BRĪVĪBAS FONDS

Viņu vienmēr mīļi pieminēs
SIEVA ANITA

BĒRNI ALEKSANDRA UN NIKOLAJS
VECĀKI LONIJA UN IMANTS

TUVINIEKI UN DRAUGI LATVIJĀ,
AUSTRĀLIJĀ UN ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VILIMANTIKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VĪRS ARVĪDS, BĒRNI: ANDREA/MICHAEL ROTH

STEVEN/CINDY VILKS, CLINT/JULIE VILKS
MAZBĒRNI: ISABEAU, CLINT, ANNIE, CASSIDY

UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Visskaistākais dzīvē var pārtrūkt,
Negaidot rieta,
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj.
/J. Jaunsudrabiņš/

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V. Egle/

Tā jauna zeme rītā būs
un jaunas debesis,
Un grūtais gājums laime kļūs,
Kas mūžam nezudīs.
/A.Saulietis/

SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība ( 531 North 7th St).
26.augustā 17:00 biedrības mē  -

nešsapulce. Visi biedrības biedri un 
biedru veicinātāji, kā arī poten-
ciālie biedri un interesenti ir 
aicināti piedalīties! Pēc sapulces 
satiksimies bārā uz saviesīgo va -
karu atbalstīt 65.ALJA Kongresu 
Filadelfijā! Uzkožamos pēc savas 
gaumes vest līdzi groziņveidā.

5.septembrī 11:00 pensionāru 
kopas sanāksme. Programmā val -
des ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
saulē. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

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.

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

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

5.septembrī 19:30 Biedrības 
valdes sēde. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdie nu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
2.-4.septembrī Tērvetes 60.

gada jubileja draudzes īpašumā 
Sarkanās upes krastos (Chemin 
Tervette Grenville-sur-la-Rouge 
QC J0V 1B0). Info: ’’webpages’’, 
english-tervete, tervete.ca 

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim -

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau dze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994. 
Māc. Igors Safins. Runas stundas 
trešdienās 10:00 – 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Dievk. no -
ti ek 10:00. 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles 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. 

• 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: folkma-

ne@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 Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zigrida 
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 11:00. 
27.augustā 10:00 Dievk. ar Sv.vak. 
Pusgada informācijas sapulce. Pik -
niks. 3.septembrī Dievk. nenotiks.

Vilmingtonā (Good Sheperd 
bazn. 1530 Foulk Rd- Rt.261) 
15:00 Dievk. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• 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. no  tiek 
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. Man -
česteras 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 Lau  ma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Min neapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 10:00. Pēc Dievk. sadrau-
dzība. 27.augustā Dievk. 3.sep-
tem brī Dievk. 10.septembrī 
Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@drau dze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Mācītāja 
vieta vakanta. 

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:00.

2.-4.septembrī Tērvete svin 60. 
gada jubileju draudzes īpa šumā 
Sarkanās upes krastos (Chemin 
Terrvette Grenville-sur-la-Rouge 
QC J0V 1B0). Info: ’’webpages’’, 
tervete.ca 
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Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ, 
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

Mūsu mīļais filistrs

VIKTORS VALDIS MELBĀRDIS, M.SC., M.B.A.
Dzimis 1962. gada 18. maijā Indianapolē, ASV,

miris 2017. gada 1. augustā Rīgā

Mūžībā aizgājusi

MILDA EMMA VĪTOLS,
dzim. GRAUMANIS, atr. VERBELIS

Dzimusi 1919. gada 25. jūnijā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 28. jūnijā Ņujorkā, ASV

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Draudzībā viņu piemin 
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT DRAUDZES

SALAS NOVADA DĀMU KOMITEJA 

D I E V K A L P O J U M I

Pasaulē pazīstamais architekts par savas dzīves pēdējo pieturvietu 
bija izvēlējies Bostonu. Kamēr spēki pļāva, piedalījās arī Bostonas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Pirms gadiem, Mantojuma fonda 
ierosmē, referēja par Nacionālās bibliotēkas tapšanu. Ar dzīvesbiedri 
Silviju bija Bostonas Trimdas draudzes locekļi. Bostoniešiem ir 
divkāršas skumjas – šķiršanās un reizē apziņa, ka nekad vairs nevarēs 
ar šo izcilo cilvēku satikties. Gunārs Birkerts mira savā dzīvesvietā. 
Vakarā aizgāja gulēt, no rīta vairs nepiecēlās. Dēls Svens tēva šķirša-
nos raksturoja kā karalisku, tādu pašu, kā viņa dzīve. Birkerta pēdējie 
divi projekti bija Latvijā. Latvijas Nacionālā bibliotēka un Nākotnes 
nams. Pieradis savus projektus pabeigt un nodot laicīgi, architekts te 
sadūrās ar neparedzētu pretestību. Bibliotēka nokavējās par 10 ga -
diem, izmaksājot valstij miljoniem pārmaksas. Vēl sliktāk veicās ar 
Nākotnes namu, kur izpaudās Rīgas polītiskā fragmentācija, jo pro-
jekts bija saistīts ar Okupācijas mūzeju. Dabīgi, ka tā bija vilšanās, bet 
architekts to nenosodīja, drīzāk nožēloja amatpersonu nekompe-
tenci un nespēju izšķirties. Reiz gan pieminēja, ka ja tas notiktu citur, 
sen būtu atmetis ar roku. Bet Latvija bija izņēmums. Gunārs Birkerts 
savā profesionālajā dzīvē bija pasaules cilvēks. Savā sirdī un dvēselē 
bija un palika latvietis.

IVARS GALIŅŠ

AIZGĀJIS PASAULES CILVĒKS 
Gunārs Birkerts Aizsaulē

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmu cā-
ne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 27.augustā 13:30 Dievk. 
ar dievg.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
St. Andrew Lutheran Church (335 

Reynolds Ave, Parsippany NJ). 13:30 
Dievk. ar dievg. Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). 27.augustā 10:30 Dievk. 
Māc. Saliņš.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14450). Dievk. notiek 14:00. Dia-
 kone Linda Sniedze-Taggart. 10.sep -
tembrī Dievk. ar dievg, dz.grām.

• 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. sa  iets 
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org 26.augustā 17:00 
Kapu svētki Takomā New Tacoma 
kapsētā. 3.septembrī Dievk. ne  no-

 tiek! 10.septembrī Dievk. ar dievg.
• 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 Bied-
rības 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. 27.augustā Bībeles stun-
da. 3.septembrī Bībeles stunda.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@gmil.com Info: www.dc -
draudze.org Mācītāja prāv. Anita 

Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-
302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 12:30 ie -
svē tes mācība. Vasaras Dievk. 
Notiek 10:00. 23.augustā 13:00 
Sigurda O.Krolla urnas apbe dī-
šana Arlingtonas Nacionālajā kap -
sētā. 27.augustā Sv.vak. Dievk. ar 
Sv.kristību. 3.septembrī Dievk.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 

– SVĒTDIENĀS! Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz redak-

ciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Gunāra Birkerta devums Latvijas kultūrai un pasaules architektūrai
ir nacionāls dārgums ar pasaules vērtību.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība ir kopā
ar Birkerta tuviniekiem un draugiem, Meistaram aizejot,

un augstu novērtē iespēju Gunāra Birkerta veikumu populārizēt 
Latvijā un pasaulē.

LNB Atbalsta biedrība

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība

un Latvijas Okupācijas mūzejs

sēro par architekta Gunāra Birkerta,

mūzeja rekonstrukcijas projekta autora, 

aiziešanu mūžībā (1925. 01.17.-2017. 08.15.). 

Mūzejs īstenos Gunāra Birkerta ideju

par mūzeja tumšās ēkas turpinājumu baltā 

piebūvē, kas simboliski izsaka okupāciju laika 

pārvarēšanu un virzību uz gaišāku tagadni

un nākotni neatkarīgā Latvijas valstī.

Mūža mierā aizgājusi
mūsu mīļā Getingenas universitātes studente

VELTA ELKSNĪTE LEIMANE,
dzim. LŪSIS

Dzimusi 1922. gada 7. jūnijā Rīgā,
mirusi 2017. gada 6. augustā, Vašingtonā, DC Viņu mīļā piemiņā paturēs

JĀNIS ĀDAMSONS
LAIMA ĀDAMSONS

NIKOLAJS BALABKINS
ARVIDS BĻODNIEKS

ALBERTS CAUNE
ĒRIKA CIELĒNS

AUSTRA HILDEBRANDS
MIRDZA INVEISS

ANDRIS RITMANIS
RITA RUNDELIS

VALDIS ZEMĪTIS

DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀS VALDES PREZIDIJS

Izsaku visdziļāko līdzjutību visu laiku dižākā latviešu architekta
Gunāra Birkerta ģimenei, draugiem un kollēgām, piedzīvojot viņa aiziešanu 

mūžībā.  Gunāra Birkerta projekti ir izmainījuši daudzu pilsētu ainavas vairākās 
pasaules vietās. Viņa projektētajās ēkās vēl ilgi dzīvos lielā meistara īpašais 

skatījums uz dzīvi un kultūru. Lepojamies, ka Rīga nesīs viņa piemiņu mūžīgi, 
veŗoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas spoguļu atspulgā. 

Kultūras ministrijas vārdā kultūras ministre
Dace Melbārde

Lūdziet,  lūdziet par mani ikrīt,
Jūs, kuŗu dvēseles gaismā mīt,
Lai Mūžības gaitā pār mani krīt
Dieva miers un tēvzemes smilts.
/Veronika Strēlerte/

Mūžībā aizgājis izcils latvju tautas dēls, patriots un Cilvēks, architekts

GUNĀRS BIRKERTS
Izsakām visdziļāko līdzjutību radiem, draugiem, visiem,

kam bija kopīgi iets ceļš ar cienījamo latvieti.
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Arī pirmā puslaika turpi nā-
jumā spēles gaita būtiski ne -
mainījās, Rumānijas komandai 
tikai retu reizi izrādot cienī-
jamu pretestību. Lielajā pār-
trau kumā mūsu basketbolisti  
devās ar 25 punktu vadību 
(56:31). Otrajā puslaikā abu 
komandu cīņa bija nedaudz 
līdzvērtīgāka, tāpēc Latvijai ie -
vērojami savu pārsvaru neiz de-
vās palielināt, lai gan tas tāpat 
bija 30 punktu robežās. No -
beigumā, pateicoties Kristapa 
Janičenoka pēdējo sekunžu me -
tienam no centra, Latvijas izlase 
uzvarēja ar 30 punktu pārsvaru 
– 98:68. Latvijas izlases rindās 
šajā spēlē mikrotraumu dēļ ne -
bija Porziņģa un Strēlnieka, 
tāpat vēl joprojām nespēlēja 
Ojārs Siliņš, kuŗam arī ir ve -
selības likstas. Savukārt lau  ku-
mā devās pret Lietuvu nespē-
lējušie Janičenoks, Artūrs Au -
sējs un Iļja Gromovs.

***
Eiropas meistarsacīkstēs bas-

ketbolā U-16 vecuma grupā 
(kadetiem) Podgoricā (Meln-
kalne) Latvijas vienība izcīnīja 
astoto vietu. 

Latvijas basketbola 
leģenda Valdis 

Valters uzņemts 
FIBA Slavas zālē

Starptautiskās Basketbola fe -
derācijas (FIBA) Slavas zāles 
komiteja paziņojusi basketbola 
personības, kas 30. septembrī 
īpašā ceremonijā Ženēvā tiks 
uzņemtas FIBA Slavas zālē. 
Katēgorijā “Spēlētāji” šāds gods 
izrādīts ilggadējam VEF meis-
tarkomandas, kā arī PSRS iz -
lases spēlētājam Valdim Val te-
ram, informē Latvijas Bas ket-
bola savienība.

Valdis Valters sportista gaitās
// FOTO: no Rīgas Viļņu archīva

“Valda Valtera izcilais snie-
gums Latvijas un PSRS koman-
du sastāvā būtiski ietekmēja 
basketbola attīstību jūsu valstī 
un visā pasaulē,” teikts FIBA 
izplatītajā paziņojumā.

Valdis Valters basketbolu ap -
guva VEF sporta skolā, kur 
starp viņa treneriem bija arī 
Latvijas basketbola leģenda Mai-
 gonis Valdmanis un Jānis Zel-
tiņš. No 1976. līdz 1990. gadam 
spēlējis Rīgas VEF meistar ko-

mandā, karjēras pēdējos gados 
pārstāvējis BK “Brocēni”, “SWH/
Dumle”, “Rīgas Laiks”, “ASK/
Brocēni-LMT”. No 1978. līdz 
1990. gadam Valters spēlēja 
Lat vijas izlasē, tai skaitā bija 
komandas līderis PSRS tautu 
spartakiadas turnīrā 1983. gadā, 
kad Latvijas komanda izcīnīja 
3. vietu. 1992. gadā viņš aiz  va-
dīja deviņas spēles atjaunotās 
Latvijas valstsvienības sastāvā, 
piedaloties olimpiskajā kvalifi-
kācijas turnīrā. No 1979. līdz 
1988. gadam spēlējis PSRS iz  -
lasē, 1982. gadā kļūstot par pa -
saules čempionu, bet 1986. gadā 
par vicečempionu, kā arī par 
divkārtēju Eiropas čempionu 
(1981., 1985.), vicečempionu 
(1987.) un bronzas medaļas 
ieguvēju (1983). 1981. gadā tika 
atzīts par Eiropas meistarsacīk-
šu labāko spēlētāju, 1985. gadā 
iekļauts EuroBasket Zvaigžņu 
piecniekā.

Jūrmalas smiltīs 
izsijāja sudrabu

Pirms Eiropas meistar sa cīk-
stēm plūdmales volejbolā Jūr-
malas (Majoru) smiltis atzinīgi 
vērtēja mūsu labākais pāris 
Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmē-
diņš un atzina tās par ļoti labām. 
Aleksandram sen bijis sapnis 
spēlēt augsta līmeņa turnīrā 
pašu mājās. Šis duets bija mūsu 
lielākā cerība, jo abi jau pabijuši 
Eiropas čempionu godā un vē -
lējas panākumu atkārtot. Lat -
viju pārstāvēja maksimālais 
sportistu skaits – pa četriem 
duetiem kungu un dāmu kon-
kurencē. Kopumā startēja 32 
vīru un dāmu dueti, kas bija 
sadalīti astoņās grupās. Grupu 
uzvarētāji iekļuva izslēgšanas 
spēļu otrajā kārtā, jeb astot daļ-
finālā, bet otro un trešo vietu 
ieguvēji – pirmajā.

Samoilovs/Šmēdiņš aplie ci-
nā ja savu augsto meistarību un 
izslēgšanas spēlēs iekļuva pār-
liecinoši, gūstot trīs uzvaras. 
Trīs panākumi bija arī Tīnai 
Graudiņai/Anastasijai Krav če-
nokai. Citiem pāriem klājās 
grūti. Pēc trim zaudējumiem no 
turnīra priekšlaikus nācās iz -
stāties Aleksandram Solovejam/ 
Tomam Šmēdiņam un Inesei 
Jursonei/Ancei Auziņai. Ar 
vienu zaudējumu otrajā kārtā 
iekļuva Mārtiņš Pļaviņš/Ha -
ralds Regža, ar diviem – Ri -
chards Finsters/ Edgars Točs 
(viņu pretinieki nevarēja startēt 
trešajā spēlē). Kvalifikācijā trīs 
zaudējumus piedzīvoja arī Alise 
Lece/Marta Ozoliņa un Agnese 
Caica/Ilze Liepiņlauska. Visiem 
pāŗiem, kuŗi nepārvarēja kva-
lifikāciju, turnīrā noteikta dalīta 
25. vieta.     

Pēc trīs uzvarām grupu tur-
nīrā Samoilovs/Šmēdiņš izslēg-
šanas spēles iesāka ar otro kārtu, 
kur ar rezultātu 2:1 (21:19, 
19:21, 15:10) pārspēja poļus 
Bartošu Losjaku un Pjotru Kan -
toru, iekļūstot ceturtdaļfinālā, 
kur viņu pretinieki bija cits  
Polijas duets – Gžegožs Fijaleks/

Mihals Briļs. Mūsējie uzvarēja 
divos setos – 21:14 un 21:17, 
iekļūstot pusfinālā, kur bija 
jāspēlē ar beļģiem Drīsu Ko  kel-
korenu un Tomu van Valli. 
Sīkstā sacensībā trijos setos 
izdevās pretiniekus pieveikt.

Finālā Latvijas plūdmales 
vo lejbolistu  pretinieki bija ita -
lieši Nikolai un Lupo, kuŗi par 
Eiropas čempioniem tika kro-
nēti 2016. gadā. 2014. gadā tieši 
šiem italiešiem Aleksandrs un 
Jānis zaudēja Eiropas meis-
tarsacīkšu finālā. Sākumā gan 
pie tīkla, gan aizsardzībā labi 
darbojās Samoilovs, un tika ie -
gūts pārsvars 3:1. Turpinājumā 
ļoti labi bumbas aizsardzībā 
„lasīja” Lupo, kuŗš ar lielu pār-
liecību darbojās arī uzbruku -
mā. Lielas problēmas bija tikt 
garām Nikolai iespaidīgajam 
blokam. Cerību pirmajā setā 
nebija – 16:21.

Arī otrā seta ievadā problē-
mas sagādāja Nikolai bloks, bet 
atšķirībā no pirmā seta izdevās 
sagaidīt arī pretinieku kļūdas, 
un pēc Samoilova uzbrukuma 
sitiena pa līniju latvieši ieguva 
9:6 pārsvaru. Ilgāku laiku mū -
sējie saglabāja plūs trīs, bet 
Lupo ar lielisku aizsardzību lik -
vidēja punktu deficītu – 15:15. 
Seta nobeigumā spēle ritēja 
punkts punktā, bet  pie rezultāta 
20:19 autā servēja Jānis, bet nā -
kamos epizodos atkal aizsar-
dzībā  izcēlās Lupo, pie 22:21 arī 
guva beidzamo punktu, sagā dā-
jot latviešiem zaudējumu ar 
16:21, 21:23. Jūrmalā Sa  moi-
lovs ar Šmēdiņu par Eiropas 
vicečempioniem kļuva trešo 
reizi, jo iepriekš viņi pie sudra-
ba tika arī 2013. un 2014. gadā, 
kamēr 2015. gadā izdevās kļūt 
par čempioniem. Vēl latviešu 
kontā divas Eiropas meistar sa-
cīkšu  sudraba godalgas, kuŗas 
iegūtas 2013. un 2014. gadā. 
Zīmīgi, ka 2014. gadā finālā 
viņi zaudēja tieši Nikolai/Lipo

Mārtiņš Pļaviņš un Haralds 
Regža izslēgšanas spēļu pirmajā 
kārtā ar rezultātu 2:0 (22:20, 
21:17) pieveica Polijas duetu 
Maceju Rudolu/Jakubu Šalan-
keviču. Otrajā kārtā jeb astot-
daļfinālā Pļaviņš/Regža šokēja 
vienus no turnīra favorītiem, 
pasaules meistarsacīkšu bron-
zas medaļas ieguvējus Ņikitu 
Ļaminu un Vjačeslavu Krasiļ-
ņikovu no Krievijas, pārspējot 
viņus ar rezultātu 2:1 (19:21, 
21:16, 15:10). Ceturtdaļfinālā 
viņi sīvā cīņā piedzīvoja zau-
dējumu, piekāpjoties pagājušā 
gada Riodežaneiro Olimpisko 
spēļu bronzas medaļniekiem 

Aleksandrm Broiveram un Ro -
bertam Mēuvsenam no Nī  der-
landes – 19:21 un 19:21.Setu 
galotnēs pretinieki izrādījās 
veik smīgāki. EM Pļaviņam un 
Regžam piektā vieta. 

Pļaviņš/Regža turnīra ievadā 

Haralds un Mārtiņš ar cīnītāju 
raksturu

Eiropas vicečempioni – Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs

rādīja nestabilu sniegumu, ap -
akš  grupā uzvarot vienā no trim 
spēlēm, kas deva trešo vietu 
grupā. Vēlāk viņi no  de mon-
strēja cīnītāju raksturu. “Ko -
pumā turnīrs ir labs. Tikām 
augstāk, nekā plānots. Apbē di-
nājām kādu spēcīgu pāri, kuŗi 
to atcerēsies. Mums mērķis bija 
devītā vieta. Grupu turnīrā 
nelikās, ka to spēsim izpildīt, 
bet vēlāk bija zvaigžņu stunda 
un tikām astoņniekā,” pēc cī -
ņām sacīja Pļaviņš. Duets šajā 
sezonā vairs neplāno startēt. 
Tāpat pagaidām abi nepro gno-
zēja, vai turpinās spēlēt kopā arī 
nākamajā sezonā. 

Ceturtdaļfinālu sasniedza arī 
Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka, kuŗas grupu tur-
nīrā izcīnīja trīs uzvaras un 
izslēgšanas spēles sāka no otrās 
kārtas. Vējainos laika apstākļos 
viņas ar rezultātu 0:2 (16:21, 
16:21) zaudēja vācietēm Šantali 
Laburērai un Jūlijai Zudai, 
kuŗas turnīrā bija izliktas ar 
pirmo numuru. Mūsu volejbo-
listēm –  arī dalīta piektā vieta.

“Vējš bija stiprāks nekā ie -
priekšējās spēlēs, purināja līni-
jas, bijām pieradušas pie bez-
vēja, bet nebija tik traki. Varam 
aizbildināties, ka zaudējām vēja 
dēļ, tomēr tā nebija. Abu setu 
izskaņās nevarējām nosist bum-
bas un man vienubrīd šķita, ka 
pretinieces lasa manas domas, 
bet tā ir viņu pieredze. Esam 
progresējušas. Jāatceras arī tas, 
ka pretinieces bija pirmā piec-

nieka komanda pasaulē,” stāstī -
ja Graudiņa. Graudiņa/Krav če-
noka pērn kļuva par Eiropas 
U-22 čempionēm, šo  gad šo ti -
tulu neizdevās aiz  stāvēt. 2015. 
gadā Graudiņa uz   varēja Eiro-
pas U-18 meis tar sacīkstēs, taču 
tad spēlēja kopā ar Paulu 
Ņečiporuku.

Riteņbraukšana
Latvijas profesionālais riteņ-

braucējs Toms Skujiņš oficiāli 
apstiprināts Cannondale-Dra-
pac komandas sastāvā dalībai 
augsta prestiža daudzdienu ve -
lobraucienā Vuelta a Espana. Šī 
gada Spānijas tūre sākās 19. au -
gustā Nīmā, Francijā, bet beig-
sies 10. septembrī Madridē. 
Skujiņam tā ir debija kādā no 
lielajām tūrēm. Vēl jūnijā 26 
gadus vecais latviešu riteņ brau-
cējs nenoliedza, ka viņam ir 
labas iespējas piedalīties pres-
tižajā Vuelta a Espana velo-
braucienā, ja izdosies atgūt labu 
sportisko formu pēc maija vidū 
piedzīvotā smagā kritiena.

Toms Skujiņš Cannondale-
Drapac vienībai palīdzēja izcīnīt 
17. vietu velobrauciena Vuelta a 
Espana pirmajā posmā (13,7 
km), kuŗā notika sacensības 
komandu braucienā. Otrajā 
posmā Skujiņš ierindojās 31., 
trešajā posmā ‒ 134. vietā.

DAŽOS
VĀRDOS 

 22. augustā Latvijas Sporta 
mūzejā atklāta leģendārajai bas-
ketbolistei Uļjanai Semjonovai 
veltīta izstāde “Es mīlu šo spēli”.

 Pasaules motokrosa meis-
tarsacīkšu 16. posmā Udevallas 
trasē Zviedrijā Pauls Jonass 
abos braucienos finišēja trešajā 
vietā un kopvērtējumā arī iz -
cīnīja trešo vietu.  

 Spēkavīrs Dainis Zāģeris 
Čempionu līgas astotajā posmā 
Somijā izcīnīja otro vietu.

 Pasaules boksa superserijas 
(WBSS) ceturtdaļfinālā 30. sep-
tembrī Arēnā Rīga Mairis Brie-
dis cīnīsies ar kubieti Maiku 
Peresu.

 Pasaules meistarsacīkstēs 
rogainingā (diennakts koman-
du sacensības orientēšanās sa -
censībās) Rēzeknes apkārtnē 
startēja 25 valstu pārstāvji. Vis -
vairāk medaļu ieguva Latvijas 
orientieristi.  

 Valmierietis Jānis Melbār-
dis izcīnīja uzvaru Igaunijas 
triatlona vidējā distancē, kas 
zināma kā Ironman Half, finišu 
sasniedzot četrās stundās, 12 mi -
nūtēs un 15 sekundēs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


