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ALAs vasaras prakses programmā Latvijā 
šovasar piedalās rekordskaits dalībnieku

Sākas Latvijas Okupācijas mūzeja rekonstrukcija

Šovasar, jau ceturto gadu pēc 
kārtas, Amerikas latviešu ap -
vienības (ALA) izveidotā un 
financētā vasaras prakses pro -
grammā Latvijā strādās latviešu 
izcelsmes jaunieši no ASV un 
Austrālijas. Šogad dalībai prak-
ses programmā apstiprināti 23 
jaunieši, kas ir lielākais dalīb-
nieku skaits kopš programmas 
izveides 2015. gada vasarā. 

„Patiesi priecājamies redzēt 
ārzemēs dzimušu un augušu 
latviešu jauniešu interesi pa 
vasaru strādāt un iziet praksi 
Latvijā un iepazīt zemi, no 
kuŗienes nāk viņu vecāki un 
vecvecāki,“ sacīja prakses pro-
grammas koordinātore, ALA 
Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe. Viņa informēja, ka prak-
ses dalībnieku skaits šovasar ir 
pieaudzis divkārtīgi salīdzi nā-

jumā ar pagājušo gadu. Pro-
gram mas koordinātore to 
skaid ro ar jauniešu lielo interesi 
par Latvijas valsts Simtgades 
sarīkojumiem Latvijā un ALAs 
valdes lēmumu financiāli at  bal-
stīt šādu iespēju. „Jūtam, ka 
Latvijas valsts Simtgades pasā-
kumu programma un šovasar 
gaidāmie Dziesmu un Deju 
svētki ir bijis spēcīgs motivātors 
jauniešiem braukt uz Latviju 
strādāt tieši šogad un, cerams, 
ka šī vienreizējā pieredze arī 
nostiprinās viņu saites un pie -
derību Latvijai,“ norāda L. Ejupe.

ALAs vasaras prakses pro-
gramma „Pavadi vasaru Lat-
vijā” tika izveidota 2015. gada 
vasarā sadarbībā ar Latvijas 
Kul tūras ministriju, kas apzi-
nāja institūcijas, kuŗām bija in -
terese pieņemt praksē latviešu 

izcelsmes jauniešus no ārze-
mēm. Savukārt ALA no saviem 
līdzekļiem nodrošināja prakti-

Latvijas Okupācijas mūzejs ir 
gandarīts par 2018. gada 29. 
maijā noslēgto līgumu starp 
Valsts akciju sabiedrības „Valsts 
Nekustamie īpašumi” (VNĪ) un 
SIA „Skonto Būve” par Latvijas 
Okupācijas mūzeja piebūves 
celtniecību. Mūzeja direktors 
Gunārs Nāgels apliecina: “Ar šo 
brīdi var uzskatīt, ka Okupācijas 
mūzeja būvniecība ir sākusies. 
Mūzejā valda gaišs un tomēr 

piesardzīgs optimisms, jo nā -
kamā gada laikā plānotie būv-
darbi un mūzeja iekārtošana vēl 
prasīs ne mazums saspringta 
darba.” 

Svinīga līguma parakstīšana 
par Okupācijas mūzeja rekon-
strukcijas būvdarbiem notika 
Vecrīgā, Okupācijas mūzeja pa -
stāvīgās ēkas zālē, no kuŗas jau 
ir pilnībā demontēta vecā eks-
pozīcija. Uzrunā SIA „Skonto 

ministriju izveidotajā program-
mā jauniešiem ir iespēja strādāt 
tādās institūcijās kā Latvijas 

kantus ar stipendijām daļējai 
ceļa un uzturēšanās izdevumu 
segšanai. 

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras 

Nacionālā bibliotēka, Latvijas 
Nacionālais archīvs, Latvijas 
Nacionālais mākslas mūzejs, 
Etnografiskais brīvdabas mū -

zejs, Latvijas Kultūras akadē-
mija u.c. 2016. gada vasarā jau-
niešu prakses iespējas tika pa -
plašinātas arī ar privātiem uz -
ņēmumiem, kuŗu vidū ir jauno 
technoloģiju uzņēmumi Drau-
giem Grupa, Tech Hub Rīga un 
Funderful. 

Pateicoties Kultūras ministri-
jas atbalstam, internetā var no -
skatīties dokumentālo īsfilmu 
„Izmēģinājums“, kas stāsta par 
trīs 2017. gada ALAs prakses 
programmas dalībnieku piere-
dzi un sajūtām, strādājot un 
pirmo reizi izmēģinot dzīvot 
Latvijā: https://www.youtube.
com/watch?v=7O73V1vnrQY. 
Šogad taps dokumentālās īsfil-
mas turpinājums par pārcel-
šanās un dzīves pieredzi Latvijā. 

ALAs Informācijas nozare
\* MERGEFORMAT

Mūzeja direktors Gunārs Nāgels

Valsts akciju sabiedrības „Valsts Nekustamie īpašumi” priekš-
sēdis  Ronalds Neimanis un SIA „Skonto Būve” valdes loceklis 
Juris Pētersons paraksta līgumu par Nākotnes nama celtniecību

Būve” valdes loceklis Juris Pē -
tersons  teica, ka jau šajā jūnijā 
ap Okupācijas mūzeja ēku 
varētu būt būvlaukums, un 
nākamvasar mūzejam varētu 
būt piebūve.  Jaunākajā VNĪ 
ziņojumā par projekta gaitu 
minēts, ka būvdarbi beigsies 
2019. gada septembrī. 

Mūzeja rekonstrukcijas idejas 
autors ir slavenais architekts 
Gunārs Birkerts, rekonstrukci-
jas technisko projektu izstrādāja 
architektu birojs “5. iela” un tā 

architekte Ija Rudzīte. 
Kultūras ministre Dace Mel-

bārde izteica cerību, ka būv nie ki 
spēs projektu īstenot noteiktajā 
laikā, jo tas jau pārāk ilgi bija 
iestrēdzis birokratijas valgos.

Pēc pašreizējiem aprēķiniem, 
pēc ēkas celtniecības pabeig-
šanas būs nepieciešams ap  mē-
ram gads, lai tajā ierīkotu eks-
pozīciju.  Mūzeja vēsturnieki un 
mākslinieki ekspozīcijas skiču 
projektu bija sagatavojuši jau 
2008. gadā, taču pēdējā gada 

laikā jaunā ekspozīcija ir pa -
pildināta un modernizēta. Pa -
stāvīgajā mājvietā mūzejs varētu 
atgriezties aptuveni 2020. gadā. 

Līdzās Okupācijas mūzejam 
plānots arī   mākslas objekts 
„Vēs tures taktīla”, kuŗa autori 
ir  Kristaps Ģelzis, Ilze Mi  ķel-
sone un Voldemārs Johansons. 
Abi objekti veidos vienotu Pa -
domju okupācijas upuŗu pie-
miņas memoriāla kompleksu.

Latvijas Okupācijas mūzeja 
sabiedrisko attiecību nodaļa

Godājamie tautieši!

DV ASV aicina tautiešus
atbalstīt Daugavas Vanagu

2018. gada līdzekļu vākšanas akciju ASV
par labu organizācijas mērķiem

atbalstīt bijušos leģionārus.

Jūsu ziedojumu lūdzam nosūtīt Daugavas Vanagu zemes
valdes kasierim (Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle.,

Greendale, WI 53129) līdz 2018. g. 25. jūnijam;
čeki rakstāmi uz “Latvian Asssociation DV ASV, Inc” vārda.

Andris Kursietis
Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis.



LAIKS 2018. ga da 9. jūnijs –15. jūnijs2

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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: ________________________________________________

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@hotmail.com, 

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 - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Latvijas Baptistu draudžu sa -
vienības bīskaps Pēteris Sproģis 
intervijā žurnālistam Sandrim 
Točam:

(..) „Varbūt nekas nav zaudēts 
un mēs joprojām varam būt 
gan „Baltijas tīģeris”, gan „tilts 
starp Austrumiem un Rietu-
miem”, gan „otra Šveice”, bet 
par „mazo Parīzi” neviens lai-
kam pat negrib vairs būt?

Mēs varam būt pirmie un 
labākie. Mums tikai ir jāatsakās 
no tās korupcijas, ko par korup-
ciju pie mums neviens nesauc. 
Tā ir, kad cilvēki augstos valsts 
amatos atsakās aizstāvēt Latvijas 
intereses, bet pieņem lēmumus, 
domājot par savu nākamo amatu 
Eiropas Savienībā vai ar Briseli 

Spilgts citāts
ir posts mūsu valstij, nevis tie 
cilvēki, kuŗi dodas strādāt uz 
Īriju vajadzības spiesti, un viņiem 
vēl kāds par to kaut ko pārmet. Ja 
polītiķi ļaunprātīgi izmanto Lat-
vijas valsts amatu kā tramplīnu 
savās egoistiskās interesēs, lai at -
risinātu tikai savas dzīves perso-
niskās intereses. Mēs esam pie -
krituši maksāt NATO 2% no IKP, 
tas ir saprātīgi, ja jau mēs esam 
šīs aliances daļa. Taču šajā ABLV 
problēmu gadījumā kāds mi -
nistrs, kuŗam rūp savas valsts in -
te reses, varēja braukt uz Ameriku 
un sacīt – mēs nevarēsim maksāt 
šos 2%, ja mūs spiedīs aizvērt 
bankas, kuŗas mūsu ekonomikai 
dod aptuveni šos pašus 2% no 
IKP pienesuma gadā. Mēs mak-
sāsim kaut vai 2,1%, bet dodiet 
mums laiku, lai mēs sakārtotu 
savas lietas, jo tās ir mūsu na  cio-
nālās intereses! Vai jūs esat dzir-
dējuši šādu valodu no ārlietu mi -
nistra vai premjera? Vai Valsts 
prezidents runāja par Latvijas 
nacionālajām interesēm, kad ti -
kās ar Trampu? Izskatās, ka tie ir 
cilvēki, kuŗiem svarīgāk dabūt 
uzslavu no kāda Rietumu polī-
tiķa. Iespējams, ka pat neviena  
cita valsts pasaulē nav tā cietusi no 
sankcijām kā mēs. Ģeopolītis ka-
jiem partneriem to vajadzētu 
saprast un mūsu polītiķiem būtu 
pienākums viņiem uz to norādīt, 
ja mūsu kopīgās vērtībās ietilpst 
demokratija. Ekonomiste Dem-
bisa Moijo (Dambisa Moyo) no -
rāda uz pētījumu, kas apliecina, ka 
tomēr cilvēku ienākumi ir nozī-
mīgākais faktors, kas nosaka, cik 
„ilgdzīvotspējīga” būs konkrētā 
demokratija. Ja vidējie ienākumi 
uz vienu cilvēku ir 1000 dolaru, 
tad šīs valsts demokratija pa  stā-
vēs tikai astoņus gadus. Līdz ar 
ienākumu pieaugumu pieaug arī 
demokratijas dzīvotspēja. To ir 
sva rīgi apzināties, ka nepietiekama 
iestāšanās par mūsu nacionā la jām 
interesēm dziļākā būtībā apdraud 
mūsu demokratijas pamatus.” (..)

Dienas Bizness, 05.06.2018.

un Vašingtonu saistītā struktūrā. 
Tas jau ir labi, ja mūsu cilvēki 
ieņem amatus Eiropas Savienībā 
vai kādā pārnacionālā struktūrā, 
bet jautājums ir, vai konkrētais 
ministrs vai pat Latvijas premjers 
primāri aizstāv Latvijas intereses? 
Varbūt mūsu polītiķi no visām 
šīm jūsu pieminētajām ambī-
cijām, kuŗas joprojām ir pilnīgi 
reālas, ir atteikušies tikai tādēļ, ka 
tas ir kādu citu valstu, globālo 
struktūru vai transnacionālo kor-
porāciju interesēs? Un tikai tādēļ, 
ka viņi vairāk domā par saviem 
krēsliem un amatiem, nevis par 
Latvijas valsti un tās cilvēkiem. 
Šādi polītiķi, kas jau ir „atstājuši 
Latviju”, vēl joprojām būdami 
Latvijas valsts amatos, patiesībā 

Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju forums 
(PLEIF) Valmierā 28. – 29. jūnijā

prasījuma apmierināšanai.
Līdz šim forumi veiksmīgi no -

ritējuši Rīgā (2013. un 2015. ga -
dā), Melburnā (Austrālijā, 2016) 
un Čikāgā (ASV, 2017). Šogad 
28.-29. jūnijā PLEIF notiks vienā 
no Latvijas pilsētām ar spēcīgu 
rūpniecisko un industriālo at -
tīstību – Valmierā.

Latvijā šobrīd vērojama nozī-
mīga ekonomikas izaugsme un 
uzņēmējdarbība vides attīstībā. 
Augstas pievienotās vērtības pro-
duktu attīstība un ražošanas ap -
jomu palielināšanās uzņēmu-
miem liek apgūt arvien jaunus 
eksporta tirgus, kā arī veikt no -
zīmīgas investīcijas eksporta pie-

Piedaloties forumā, ikvienam 
tā dalībniekam būs iespēja tikties 
ar profesionāļiem no dažādām 
uz  ņēmējdarbības nozarēm, vei-
dot jaunus biznesa sakarus un 
attiecības. Īpaši aicinām pieda-
līties tos, kuŗi saskata Latvijas 
produktu potenciālu eksportam, 
kā arī tos, kuŗi vēlas iepazīt Ei -
ropas uzņēmējdarbības vidi.

Plānotās foruma tēmas: “Biz-
ne sa vide ASV”, “Biznesa vide 
Āzijā (sadarbība un eksporta 
iespējas)”, “Izvēlies Latviju! – vietu 
biznesa uzsākšanai, attīstīšanai 
un izaugsmei”, kā arī “Korpo  ra tī-
vā apzinātība, ilgtspējīgs bizness.”

Foruma ekspertus moderē: 
Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Pēteris 
Blumbergs, Valda Liepiņa, Ma -
tīss Kukainis un Ieva Reine.



LAIKS 32018. ga da 9. jūnijs –15. jūnijs

IEVA REINE

INGRĪDA ERDMANE

Par tīmekļa sensāciju kļūst latviešu deja

Pērkonītis atkal speŗ... deju soļus 

Mazais Pērkonītis Lielais Pērkonītis

“Neticami!” Tā vienā balsī 
ap galvo šā gada aprīļa beigās 
Turcijā notikušo Reģionālo 
Kultūras svētku Eiropā idejas 
autore un galvenā organi zā-
tore, Eiropas Latviešu ap  vie-
nības prezidija biedre un kul-
tūras referente Inguna Grie-
tiņa-Dārziņa, Zviedrijas TDK 
Zibe nītis mākslinie ciskā va -
dītāja un svētku  deju virs va-
dītāja Jolanta Strazdiņa un paši 
dejotāji. Videoklipam, kuŗu 
dalībnieku pēcsvētku kruīza iz -
braucienā gar An  tā lijas krastu 
uzņēmusi pati or  ganizātore, 
nepilna mēneša laikā tīmeklī 
jau ir pārsniedzis 100 tūkstošus 
skatījumu, bet vairāk nekā 350 
cilvēku ir dalījušies ar to. 

Deja „Es izjāju Prūšu zemi”, 
kuŗa ir sajūsminājusi tik dau -
dzus latviešus, ļoti patīk arī cit-
tautu skatītājiem. Kamēr latvieši 
dejo vai dzied līdzi, publika 
parasti velk ārā kameras, lai 
iemūžinātu kādu dejas mirkli 
vai sparīgi sit plaukstas dejas 
ritmā. Šo deju  Zviedrijas  TDK 
“Zibenītis” puiši spēj parādīt kā 
neviens cits, ieliekot tajā visu 
savu latviešu vīrieša lepnumu, 
spēku un cēlumu.  Meitu deja, 
lai arī izraisīja skatītāju ovā ci-
jas,  tomēr netika ievietota so -
ciālajos tīklos un pagaidām 
gaida savu slavas brīdi.

Kā skaidro viena no TDK 
Zibenītis dejotājām un Zvied-
rijas Latviešu apvienības pār-
stāve ELA prezidijā Ieva Reine: 
„Iespējams, gleznainais dejas 
fons ar Vidusjūras tirkīza krāsas 
viļņiem un klinšaino krastu ir 

raisījis interesi kā  visai nepa-
rasta koncertvieta. Uz mazliet 
ieslīpā kuģa klāja noturēt līdz-
svaru varēja tikai basām kājām, 
tomēr augstāk par visu, šķiet, 

latviešu un lietuviešu dzīslās un 
daudzus gadu simtus vēlāk liek 
sakustēties  cilšu apvienotāju 
krīvu  Prūtena un Vudevuta 
pēcteču sirdīm.”

Šogad, tāpat kā jau desmitiem 
gadu, Minesotas Dvīņu pilsētu 
tautasdeju kopas Lielais Pērko-
nītis (pieaugušie) un Mazais Pēr-
konītis (latviešu skola) maija 
sākumā uzstājās Sv. Paulas 
Tautību festivālā (Festival of 
Nations). Festivālā piedalās tuvu 
pie 100 tautību, un tās pulcē 
tūkstošiem apmeklētāju. Lat-
vieši piedalās arī kultūras stenda 
nodaļā, kur 4 dienas pie savas 
izstādes stāsta apmeklētājiem 
par Latviju un latviešiem. 

Latviešu skolas dejotāju pul-
ciņš šķita vislielākais no visām 

dažādu tautību bērnu grupām – 
32 dejotāji! Aizņēmām pilnīgi 
visu skatuvi un teicami node-
jojām. Esam lepni, ka jau trešo 
gadu pēc kārtas mūsu dejošanu 
pavada nevis ieskaņota mūzika, 
bet “dzīvi” mūziķi – Zinta Pone 
ar akordeonu  un dziedātāji 
Indra Halvorsone, Kira Bir-
mane, Gunta Herona un Jānis 
Pauls Skujiņš. Skolas dejotāji ir 
no 5 līdz 13 gadiem, t.i., visi 
latviešu skolas audzēkņi, atskai-
tot pirmsskolas klasīti. Šogad 
tautasdejas mācīja Ingrīda Erd-
mane un Kaspars Kalnītis. Kas-

pars pirmo gadu māca mūsu 
skolā tautasdejas, bet viņa de -
jotāja pieredze Latvijā mums 
visiem – un īpaši par priekšzīmi 
puišiem – ļoti noderēja! Gata-
vojoties priekšnesumam, iepriek-
šējā nedēļā bijām nodejojuši 
mūsu deju lietuviešu sestdienas 
skolai, kas, no mums iedvesmo-
ti, sajūsmā solījās arīdzan mācīt 
tautasdejas un nākamgad pie-
dalīties Tautību festivālā.

Lielais Pērkonītis nodejoja di -
vas tautasdejas piektdienas, 4. 
maija, vakarā. Pēc veiksmīgas 
izrādes kopīgi nosvinējām Lat-

PATEICĪBA

ZIEDOTĀJIEM

Daugava Vanagu apvienības Ņujorkā

priekšsēža vietnieks Čirkstu Valdis

izsaka pateicību ziedotājiem, kuŗu pulkā ir:

Rasma Avotiņš, Kārlis Vanags, Baiba Pinnis,

Liene Kanuka, Ilze/Gunārs Bērziņi.

Dace/Gunars Aperāns, Vidvuds Celtnieks,

Kārlis Ķirsis, Viesturs/Eva Gāle,

Jānis/Andra Zvārgulis, Walter/Nancy Mežaks, 

Jānis Riekstiņš, Mark Jacabscin, Ingrīda Miemis, 

Ralph Lavins, Marija Lasmanis, Visvaldis Dzenis, 

Dace Spanier, Aina Tarziers, Rita Pumpurs.

vijas neatkarības atjaunošanu, 
izklājot atnestos baltos galdautus 
un cienastus. Šogad priecājāmies 
par jaunpienākušajiem dejotā-
jiem. Tie ir Smaida Māra Rizotto 
(uzaugusi Brazīlījā), Kaspars un 
Santa Kalnīši, Egija Logina ar 
savu saderināto draugu Metjū 
Džonsonu (Matthew Johnson), 
Gints Pelēcis, Katrīna Dinglija 
(Dingley) un Gunārs Otto ar 
savu meitu Maiju. Vēl “vecie” 
spēki – Kristīne Duņēna-Merca 
(Mertz) un Kira Birmane (abas 
ir vadītājas), Dāvids Sarma, 
Indra un Ričards Halvorsoni. 

Ingrīda Erdmane nāca palīgā, 
kad Katrīna ievainoja kāju un 
palika slimnieku rezervē…

Vienmēr gaidām, aicinām un 
pieņemam jaunus dejotājus – 
pieredze nav vajadzīga. Ikviens, 
kam ir interese, var sazināties ar 
kādu pašreizējo dejotāju. Nāka-
mais ļoti svarīgais uzvedums 
Pērkonītim būs šī gada 18. no -
vembrī, Sv. Paulas Lendmarka 
centrā atzīmējot Latvijas Simt-
gadi. Ir iecere, ka visi bijušie 
dejotāji tajā dienā varētu pie da-
līties vismaz vienā kopējā dejā…

nistrija, Latvijas Republikas Ār -
lietu ministrija, Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs, Latvijas 
Republikas vēstniecība Turcijā, 
Latvijas Republikas goda kon-
sulāts Antālijā, Pasaules brīvo 
latviešu apvienība, latviesi.com

ELA ir apvienojušās 23 lat-
viešu un latviešu sadraudzības 
nevalstiskās organizācijas no 18 

Eiropas valstīm ārpus Latvijas. 
ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas 
latviešu diasporas intereses, sa -
skaņot tās biedru organizāciju 
darbību informācijas, latviskās 
izglītības un kultūras un pil-
soniskās līdzdalības jomās, kā 
arī veicināt sadarbību starp 
biedru organizācijām un ar 
radniecīgām organizācijām.

virmo un aizrauj latvieša prieks 
par deju, par tautu un ko -
pību. Bet, kas zina – varbūt tā ir 
senprūšu asinslāse, kas rit arī 

Svētkus rīkoja  Eiropas Lat-
viešu apvienība.

Svētku norisi atbalstīja Lat-
vijas Republikas Kultūras mi -

// FOTO: Inguna Grietiņa-Dārziņa
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DAIGA MAZVĒRSĪTE Sāpes, kas nenorimst
Ik gadu 14. jūnijā no jauna 

iesmeldzas tās rētas un brūces, 
kas tā arī nav sadzijušas kopš 
1941. gada zvērīgajām depor tā-
cijām. Komūnisti bez žēlastības 
necilvēcīgām mocībām pakļāva 
mazus un lielus latviešus, viņu 
vidū bija ne mazums inteliģentu, 
mūziķu, kas tika apsūdzēti spie-
gošanā, sadarbībā ar pretval stis-
kām organizācijām, pat dzim-
tenes nodevībā. 

Ja ne 14. jūnijs, kas zina, varbūt 
dzimtenē būtu palicis kompo-
nists Jāzeps Vītols, kuŗa sievas 
Annijas Vītols māsasmeita Valija 
Šūlmeisters ar vīru tika izsūtīta, 
un Vītoli adoptēja Šūlmeisteru 
dēlus. Lai viņus nepiemeklētu 
vecāku liktenis, Vītoli izvēlējās 
trimdinieka gaitas. Par līdzdalību 
pretošanās organizācijā Tēvijas 
sargi nāvessods 1941. gadā tika 
piespriests visā Eiropā slavena-
jam tenoram Jānim Vītiņam. Uz 
denunciācijas pamata kā vācu 
spiegs tika arestēts komponists, 
koŗdiriģents, ērģelnieks un mū  zi -
kas skolotājs, viens no 1940. gada 
Latgales dziesmu svētku galvena-
jiem rīkotājiem  Alfrēds Feils; 
talantīgajam mūziķim bija tikai 
40, kad 1942. gadā viņš, bada un 
slimību nomocīts, izdzisa uz iz -
sūtīto barakas lāvas. Būdams vien 
38 gadus vecs, savas acis slēdza 
arī par „samtaino džessa dzie-
doni” dēvētais Edgars Vilnis – 
čellists, dziedātājs, kuŗš mūžam 
tautas atmiņā dzīvos, pateicoties 
Alfrēda Vintera dziesmu iedzie-
dāšanai fabrikas Bellacord Ellec tro 
skaņuplatēs. Arī viņu 1941. gada 
14. jūnijā sagrāba komūnistu 
dzelzs roka, turklāt ne vienu 
pašu, bet ar visu ģimeni – sievu 
un diviem mazgadīgajiem dē -
liem, kuŗu liktenis noskaidrojās 
vien pirms pāris mēnešiem, kad, 
izdzirdot sava vectēva balsi tagad 
arī internetā klausāmajās Latvijas 
radio pārraidēs, ziņu par sevi no 
Krievijas deva Edgara Viļņa 
maz meita Ļubova. 

***
„Tās acis, tās acis es aizmirst 

nespēju”, Alfrēda Vintera dzies-
mā „Gaujas laivinieks” dziedāja 
Edgars Vilnis. Viņa dzīves gaitas 
savā grāmatā „Latviešu skaņu-
plašu vēsture” pirmais aprakstījis 
Kuldīgas skaņuplašu mūzeja 
īpašnieks Atis Gunivaldis Bēr-
tiņš, kuŗš labi pazīstams arī Laika 
lasītājiem. 

Viļņu dzimta saknes dzinusi 
Gulbenes novada Lizuma ciemā, 
taču 1904. gada 14. oktobrī Tal-
linā dzimušais Edgars Antona 
dēls agrā bērnībā kļuva bārenis 
un turpmāk Lizumā ciemojās 
tikai vasarās. Viņu audzināšanā 
pieņēma radi Rīgā, un jau ma -
zotnē skaidri bija nojaušamas 
zēna lielās mūzikālās dotības un 
interese par skaņu mākslu. Ed  gars 
apguvis vijoles, čella un kla  vieŗ-
spēli. 1929. gadā ar brīvmāk sli-
nieka diplomu absolvējis Latvijas 
konservatorijas čella klasi; cik 
noprotams, profesionāli studējis 
arī dziedāšanu; un visi, kas vien 
Edgaru pazinuši Lizumā vai 
Rīgā, viņu cienījuši kā dzīves-
priecīgu, draudzīgu un intere-
santu sarunu biedru, nebeigdami 
jūsmot par viņa jauko balsi. 

Vilnis 1928. gadā kļuva par 
Nacionālās operas orķestŗa čel-
listu. Taču opermūzika aizņēma 

Dziedonis un čellists Edgars Vilnis

tikai daļu mūziķa darbadienas. 
Edgars kā čellists vai dziedātājs 
uzstājās dažādos koncertos, mū -
zicēja slavenajā Teodora Kaizera 
Piena restorāna orķestrī un Mi -
chaila Aljanska orķestrī viesnīcā 
Roma un citās populārās iz  klai-
des vietās pagājušā gadsimta 30. 
gadu Rīgā – naktslokālā Alham-
bra, kafejnīcā Ninon. Ja sākumā 
Viļņa maigo balsi pazina labi ja 
dažu restorānu apmeklētāji, tad, 
pateicoties Helmara Rudzīša di -
binātās fabrikas Bellaccord Elec tro 
platēm, par „samtaino džessa 
dziedoni” dēvētā mākslinieka 
priekšnesums aizceļoja līdz pat 
tālākajiem Latvijas nostūriem. 

Ja arī nebija patafona, uz kā 
plates spēlēt, Viļņa ieskaņojumus 
raidīja radio. Viens no pirmajiem 
ierakstiem bija no Vācijas atce-
ļojusī dziesma „Kaut kļavas 
sārtas kvēl”, kam sekoja virkne 
Alfrēda Vintera dziesmu. „Draugs, 
nejautā”, „Mazā vēstulīte”, „Neaiz -
mirstamais skūpsts”, „Mazā mei-
tene”, „Pavasaŗa valsis” – šie un 
citi Vintera sacerējumi par Vis-
latvijas grāvējiem kļuva, patei-
coties Edgara Viļņa iejūtīgajam 
dziedājumam, kam nevarēja pie-
sieties pat prasīgākie kritiķi. Pla tēs 
iedziedātas vairāk nekā 30 dzies-
mas, no kuŗām vairums Vintera 
sacerētas. Vilnis bijis iecienīts 
mūziķis Jelgavas filhar monijā, 
kur uzstājies gan kā dziedātājs, 
gan čellists, gan arī kā diriģents.

Pēc laulības slēgšanas ar 
dziedātāju Mildu Zemnieci (dz. 
26.11.1907.), kas pēc kāzām, 
protams, pieņēma vīra uzvārdu, 
pasaulē 1930. gada 2. februārī 
nāca Viļņu vecākais dēls. Viņam 
dots tēva vārds – Edgars, un 
dziedonis ar vēl lielāku sparu 
metās pie darba. 1936. gada 3. mar-
tā ģimeni papildināja jau nā kais 
dēls Māris, ar bērnu audzināšanu 
noņēmās mamma un vecmāmiņa 
Matilde. Viļņu Rīgas adrese bija 
Lienes iela 7 dz. 1, kur arī Edgars 
tika arestēts 1941. gada 14. jūnijā. 
Viņa čekas lieta datēta ar numuru 
16970/3, un daiļās balss īpašnieku 
apsūdzēja par piederību organi-
zācijai Pērkonkrusts. Vēl lietā 
minēta darbošanās „buržuāziski 
kontrrevolucionārās organizā-
cijas Latviešu – itāļu tuvināšanās 
akadēmiskajā sekcijā”, kur Vilnis 
esot bijis priekšsēdētāja viet-
nieks. Tikmēr līdzgaitniekiem 
radušās aizdomas, ka kāds no 
jaunajiem kaklakungiem iekā ro-
jis ģimenes vasarnīcu Baldonē. 

Dziedātāja mazmeita Ļubova 
Vilnis atcerējās nostāstu, ka vec-
vecmāmiņa Matilde bijusi saim-
niecības īpašniece, esot turējusi 
zirgus, ar kuŗiem vesta labība uz 
biržu Rīgas ostā, turklāt viņas 
vectēvs līdztekus mūzikālajai iz -
glītībai ieguvis arī ekonomista 
diplomu un daļu laika veltīja 
ģimenes biznesam. Kad aizvesta 
pēdējā labības krava kuģim, kas 
devās uz Vāciju, zinātāji esot 
brīdinājuši, ka drošāk būtu kopā 
ar to doties prom no Latvijas, 
taču Edgars, nejuzdamies par 
kaut ko vainīgs, nepaklausīja. 

Viņš pirmais arestēts, bet Mil-
dai Vilnis un Matildei Zemnieks 
acīmredzot dots zināms laiks, lai 
sagatavotos ceļam uz Sibiriju, jo 
līdzi paņemtas fotografijas, ska -
ņuplates, apģērbs, pat dārglietas. 
Par Edgara likteni tobrīd viņas 

nezināja neko, un pat līdz 1980. 
gadiem detaļas par dziedoņa lik-
teni viņa radiniekiem iestādes 
neatklāja. 

1943. gada 2. janvārī Sevišķā 
Padome Edgaru Vilni notiesāja 
ar brīvības atņemšanu uz 10 ga -
diem. Viņam bijusi kāda kuņģa 
slimība, varbūt arī tāpēc jau tā 
paša gada 29. aprīlī dziedonis 
miris...

Ļubova sapņoja, pensijā aizgājusi, 
turp aizbraukt, taču šo evenku 
apmetņu – vairs nav, un kapus 
aizskalojuši plūdi... Nav zināms, 
kuŗā kopējā kapā iesviestas 
Edgara Viļņa mirstīgās atliekas. 

Ļubovas Vilnis tēvs Edgars 
Vil nis jaunākais labi runāja lat-
viski, arī labi dziedāja. Latvijā 
viņš pabeidzis četras klases, kas 
arī palika galvenā izglītība, tad 

sīties jebkuŗš interneta lietotājs. 
Taču – cik skaistas bija viņa 
dziedātās dziesmas, tik drama-
tisks, pat traģisks izvērtās dzim-
tas liktenis.

Diemžēl neviens no Viļņu 
dzimtas vīriešiem nav dzīvojis 
ilgāk par 50 gadiem. 1963. gadā 
Edgars Vilnis jaunākais pārcēlās 
uz Cvetnogorskas pilsētu, kur 
strādāja par glābēju molibdenīta 
raktuvē, piecus gadus vēlāk no -
nāca Abazas dzelzsrūdas rak tu-
vēs. Un, kā juzdams nāves tuvumu, 
pēdējos gados Ļubovas tēvs, at -
ce roties skaisto dzīvi Rīgā, mudi-
nājis: „Ja tev ir iespēja, noteikti 
nopērc baltas klavieres”, – jo 
tādas esot stāvējušas Viļņu dzī -
voklī. Tēvs pie tām bieži sēdējis 
un dziedājis, pats spēlēdams sev 
pavadījumu. Izdzirdis radio ska-
nam Raimonda Paula dziesmu 
„Par pēdējo lapu” krievu mēlē, 
Edgars vienmēr līdzi dziedāja 
latviski. Viņš aizgāja bojā auto-
avārijā būtībā nejēdzīgas nejau-
šības dēļ, un arī jaunākais no 
Viļņu dēliem, Māris, miris tikai 
47 gadu vecumā. 

Māris Vilnis, skaists, sportisks 
puisis, padsmitnieks būdams, 
vienmēr uzvarēja vietējo rīko-
tajās ziemeļbriežu pajūgu sacīk-
stēs, pabeidza zootechnikumu un 
nodarbojās ar kažokzvēru audzē-
šanu un medībām. Pēc Mildas 
nāves Māris ar ģimeni pārcēlās 
uz Ekondas ciematu turpat Even-
kijā, viņa vecākais dēls Vjačeslavs 
jau miris, atstādams trīs atvases; 
meita Rimma kļuva par ekono-
misti un praktiski neko nezina 
par tēvu un viņa dzimtu. Kad 
Māris Vilnis 1983. gadā apsaldēja 
kājas, gudrais ziemeļbriedis viņu 
bezsamaņā izveda no meža, taču 
pēc amputācijas neizturēja sirds. 

Pa to laiku radinieki, kas dzī -
voja Viļņu Baldones vasarnīcā, 
nomira, un īpašums nonāca pie 
citiem saimniekiem. Nokārtot 
mantojuma lietas dziedoņa pēc-
tečiem no Krievijas nebija ne 
laika, ne iespējas arī atjaunotās 
Latvijas brīvvalsts pirmajos gados. 
Nebija taču nekādu oficiālu man-
tojuma apliecību, varas iestādes 
joprojām atteicās izsniegt doku-
mentus par Edgara Viļņa likteni.

Dzīvodama Vologdā, Ļubova 
bieži sapņoja, ka atkal atbrauks 
uz Rīgu, aizies līdz vectēva mājai 
Lienes ielā, apciemos arī Baldoni, 
kur sen sen bijusi – vēl padomju 
laikos. Sieviete bija ļoti gandarīta, 
ka, sākusi savas gaitas kā izsūtīto 
meita, beidzot var iet paceltu 
galvu un pat lepoties ar savu 
vectēvu, taču… Martā no 
Vologdas atceļoja traģiska ziņa, 
ka Ļubovas vairs nav. Smagā 
slimība viņu bija pieveikusi. Vēl 
īsi pirms nāves viņa paguva 
nopriecāties, ka beidzot Latvijā 
uzzinājuši par„samtainā džessa 
dziedoņa” mazmeitu un 
mazmazmeitu, kas lepojas ar 
savām saknēm. Par tām atgādina 
arī brīnumainā kārtā saglabātā 
Mildas Vilnis zelta piespraude ar 
sarkanu akmeni, dažas fotografi-
jas un tik sāpīgie atmiņu stāsti. 
„Ļoti gribētos, lai tādas traģēdijas 
vairs neatkārtotos un cilvēki 
atcerētos tās paaudzes, kam 
nācās to visu piedzīvot,” vēstulē 
toreiz rakstīja izsūtīto pēctece 
Ļubova. Pēdējā, kas lepni nesa 
uzvārdu Vilnis…

Milda Vilnis ar mammu un 
dēliem nonāca Evenkijā, kuŗā 
daudzi latvieši izcieta savu iz  sū-
tījumu. Apmetās Učami ciematā 
pie evenkiem, kas trimdiniekiem 
palīdzēja ar ēdienu un apģērbu. 
Māris un Edgars iemācījās even-
ku valodu, kopā ar vietējiem 
makšķerēja un gāja medībās: 
upes bija pilnas zivīm, bet meži 
– zvēriem, un par badu, kādu 
piedzīvoja citviet izsūtītie, nebija 
jābaidās. Tāpat Ziemeļos spēkā 
esot bijusi speciāla apgāde ar 
Ķīnā ražotām precēm. 

Milda strādājusi vietējā veikalā, 
viņa šad tad izsniegusi evenku 
medniekiem nepieciešamās pre-
ces „uz krīta”, kad viņiem nebija 
naudas, taču par pārdevējas lab-
sirdību kāds bija paziņojis varas 
struktūrām, un par finanču pār-
kāpumiem viņa apcietināta vēl-
reiz un notiesāta uz diviem ga -
diem, šoreiz jau cietumā. Pa to 
laiku dēlus pieskatīja divas lik -
teņbiedres, represētas sievietes, 
kuŗas Edgars un Māris pēc tam 
uzskatīja par savām otrajām 
mātēm.

1957. gadā visi Viļņi no ap  cie-
tinājuma oficiāli atbrīvoti. Ma -
tilde turpat Ziemeļos mirusi 
1960. gadā, un arī Milda nepa-
guva atgriezties dzimtenē. Jau 
bija sākusi kārtot dokumentus 
un domāt par biļešu iegādi, bet 
sirds neizturēja vien 53 gadu 
vecumā. Arī radinieki Latvijā 
biedinājuši, ka atbraucējus te 
gaida represijas, nav ko steigties, 
kaut patiesībā varbūt baidījās, ka 
nu nāksies ar Viļņiem dalīt dzī -
vesvietu. Abas kundzes apgla bā-
tas turpat Učamu vietējos kapos. 

vēl „divi koridori Evenkijā”, kā 
pats Edgars smējies. Savā mūžā 
Vilnis darījis dažādus darbus – 
Evenkijā bijis kažokzvēru fermas 
direktors, vēlāk strādāja par saim-
niecības daļas vadītāju Učami 
skolā. Tur direktore bija Augusta, 
kuŗas dzīslās ritēja poļu, hoholu 
un krievu asinis, viņi iemīlējās 
un apprecējās. Viļņiem piedzima 
trīs meitas: vecākā Ludmila bei-
gusi finanču technikumu, tagad ir 
pensionāre, vidējā – Tatjana kļuva 
par pianisti, vēl joprojām strādā 
par koncertmeistari Abakanas 
mūzikas kolledžā, un viņas dzīvo 
Hakasijā. Abām ir pa dēlam, taču 
ne Aleksandrs, ne Dmitrijs nav 
Viļņi un par Latviju pilnīgi ne  in-
teresējas. 

Dziedoņa mazmeita Ļubova 
Vilnis absolvēja Novosibirskas 
ģeodēzijas un kartografijas insti-
tūtu un savulaik ļoti pārdzīvoja, 
ka tēvs viņai nav devis latvisku 
vārdu. Pati savām meitām ielikusi 
vārdus, kas izklausās latviski – 
Inga un Kristīna –, un allaž atgā-
dinājusi, ka viņu senči ir latvieši. 
Dzimtas mūzikālo talantu man-
tojusi vecākā meita Kristīna 
Saikina, kas beigusi Kazaņas 
konservatoriju un ir vijolniece 
Vologdas filharmonijas orķestrī, 
kā arī vijoļspēles skolotāja vietējā 
bērnu mūzikas skolā. Kristīnas 
meita Alīna arī ir ļoti talantīga, 
spēlē flautu un klavieres. Mūzikas 
skolu beigusi arī Ļubovas jaunākā 
meita Inga – viņa strādā par 
stjuarti, ceļo pa visu pasauli, un 
nu jau vairākus gadus Viļņu at -
vases paziņām ar lepnumu stāsta 
par savu senci Edgaru Vilni, kuŗa 
balss ieskaņojumus var noklau-
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KASPARS PŪCE

(Turpinājums sekos)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Vorkutas raktuvēs

Ziemeļu puslodes 67. parallēlē 
joprojām valdīja skarbās ziemas 
elpa. Lai arī kalendārā varēja 
redzēt skaitļus 01, 06, 1949, nekas 
neliecināja par siltās vasaras sāk-
šanos. Putenis līdz pat apvārsnim 
jauca sniegu tā, ka tālāk par des-
mit metriem nekas nebija saska-
tāms. Nevaldāmās stichijas pār-
ņemtajai Vorkutai cauri kā mil-
zīgs simtkājis lēnām virzījās 
modru bruņotu sargkareivju un 
niknu sargsuņu apsargāta ares-
tantu kolonna. Dabas parādību 
regulētājs, kā zinādams, bija tā 
noorganizējis, ka civiliedzīvotāji 
tajā dienā bez vajadzības savus 
siltos mājīgos dzīvokļus neatstāja, 
vienīgi caur puspievērtajiem aiz-
kariem, klusi komentēdami, vē -
roja kārtējo piespiedu vergu plūs-
mu, kuŗa papildināja pilsētas 
oficiāli nereģistrēto iemītnieku 
skaitu. Kolonna, suņu aprieta, 
līkumoja pa pilsētas ielām, līdz 
nonāca tundrā, kas apjoza šo, kā 
vēlāk tika sludināts, ,,Ziemeļu 
pērli” kā auksts sniega tuksnesis. 
Apmēram tūkstotis cilvēku tajā 
dienā, beiguši savu neziņas pilno 
soda etapa braucienu aizrestota-
jos dzelzceļa vagonos cauri dau-
dziem mērenā klimata Padomijas 
apgabaliem, nu tuvojās sava “ce -
ļojuma” galapunktam, kādam no 
daudzajiem lēģeriem. To šīs bar-
gās pilsētas apkārtnē bija makten 
daudz, jo dažos uzplaiksnījumos 
starp necaurredzamajiem sniega 
vāliem varēja saskatīt tādas kā 
piramīdas. Tās piepildīja visu 
tundru līdz pat apvārsnim un 
katras pakājē funkcionēja kāda 
soda nometne, kuŗas iemītnieku 
pamatuzdevums bija – no zemes 
dzīlēm varenajai valstij par prieku, 
virszemē gādāt stratēģiskās izej-
vielas – akmeņogles un, pats gal-
venais, izdzīvot... Piramīdas vei-
doja ogļu ieguves blakuspro-
dukts, nekam nederīgā ,,poroda”.

 Kaut kur, lēni šļūcošā simtkāja 
pašā viducī, galvas tiesu gaŗāks 
par pārējiem soļotājiem, savās 
domās nogrimis, līdzi gājēju 
strau mei kustējās kāds vīrs. 
Tērpts viņš bija, maigi izsakoties, 
visai ekstravaganti. Novazāta fu -
faika, derīga mazāka kalibra vī  re-
ļiem, vecas galifē bikses, basās 
pēdas ietērptas galošās, kuŗas, lai 
nenomuktu no kājām, tika pie -

“Tev piedots tiks, ja neiespēji,
Bet mūžam ne, ja negribēji...”

Ibsens. “Brands”

sietas ar kaut kādiem striķu 
galiem. To visu šim arestantam 
,,visžēlīgi uzdāvināja” urkas etapa 
vilciena vagonā, apmaiņai pie  sa-
vinādamies viņa lielisko mēteli, 
pēc pēdējās modes šūto uzvalku 
un lepnās angļu kurpes. Viņš 
zināja, ka šai zagļu, krāpnieku un 
slepkavu sugai pretī stāties nav 
ieteicams, it īpaši tādēļ, ja esi po -
lītiskais... Gribi dzīvot, ne  žvan k-
sti... Vīru, kuŗam miesa sala, bet 
dvēsele centās uz pasauli skatīties 
filozofiski, pazina visa Latvija. 
Šajā no dzīves atstumto kolonnā 
kopā ar visiem lēnām vilkās lat-
vju kino un teātŗa režisors, kuŗš 
jau bija izgaršojis ne tikai brīv-
valsts vienkāršo miežu putru, bet 
arī vācu alus desiņas, kādas bau -
dīja pēckaŗa sagrautās Vācijas DP 
nometnēs, kā arī Rīgas Cen  trāl-
cietuma balandu. Toreiz viņa 
vārdu tālajā Latvijā skaļi izrunāt 
nedrīkstēja, bet te, tundrā, drīk-
stēja saukt tā, ka atskan no vienas 
šachtas līdz nākamajai: Volde-
mārs Pūce!

 Kārtējā sniega vērpete paķēra 
Voldemāra domu un cauri laika 
robežām ienesa vēlās bērnības 
pasaulē. Tur, Latvijā, Vidzemes 
cen trālās augstienes citadelē, Ma -
donā, viņš redzēja sevi dzie dam. 
Puisis gulēja slimnīcas palātā, 
viena kāja ieģipsēta un pakārta 
gaisā virs gultas, ar atsvara bum  bu 
tās stiepšanai. Iemesls tam pa -
visam vienkāršs – pēc kritiena no 
koka, lūza Voldiņa kreisās kājas 
apakšstilbs, bet vietējais lauku 

feldšeris kaulus salika nepareizi, 
un zēns sāka intensīvi klibot. Uz 
tēva aizrādījumu, ka tā ir daktera 
kļūda, nabagu ārsts atteica, ka 
nav nekāda vaina, puika izmā-
cīsies par skroderi, sēdēs pie šuj-
mašīnas, šūs un nekur neskries. 
To, ka viņš ir klibs, taču neviens 
neredzēs. Tēvs Pēteris ar to nebija 
mierā, kopā ar klibiķi aizbrauca 
uz Madonu, pie īsta daktera. 
Ārsts veica brutālu, bet svētīgu 
darbu. Kāju pārlauza vēlreiz, 
salika kaulus pareizi, ieģipsēja un 
iekāra striķos, atsvaram pieliekot 
svaru bumbu, kas  fiksēja kaulu 
nekustīgumu un vienlaikus pa  ga-
rināja traumēto ekstremitāti. Ne -
vienu neinteresēja, ka tas viss 
nabaga pusaudzim sagādāja ne -
ciešamas sāpes. Būdams kārtīgs 
puiša cilvēks, Voldemārs, lai vis-
maz kaut drusku aizdzītu no sevis 
šīs neciešamās sajūtas, dienas 
pavadīja dziedādams. Nevienam 
nesūdzēties, pašam tikt galā ar 
savām kaitēm – tā viņam, vēl pa -
visam mazam puikiņam, mācīja 
vecāmāte. 

Riebīga, ogļu putekļu pilna pe -
lēka sniega pika ietriecās sejā un 
atgrieza Voldemāru skarbajā ik  -
dienā. Viss simtkājis, lai arī cik 
lēni, tomēr bija sasniedzis gala-
mērķi, un nu viss tūkstotis pār-
salušo arestantu šķērsoja to lī -
niju, aiz kuŗas beidzās brīvā zeme 
un savus likumus diktēja Z O N A. 
Tā kā jau bija vēla pēcpusdiena, 
tad sadale pa komandām tika 
atlikta uz nākamo dienu. Vēla 
pēcpusdiena... Dīvaini skan, jo 
visu laiku, kaut gan putina, ir 
gaiša diena. Neviens neuzskatīja 
par vajadzīgu skaidrot noso dīta-
jiem, ka viņi visi atrodas aiz 
Polārā loka un sākusies attiecīgās 
joslas vasara, saulīte ripos pa 
debess jumu vēl vismaz kādus 
divus mēnešus. 

Visi etapētie, vadoties, no kāda 
vagona ieradušies, tika sadalīti 
pa barakām, plakanām, zemām 
būvēm. Katrā no šiem celtnie cī-
bas ,,šedevriem” gar sienām trīs-
stāvu nāras, pa vidu eja, galā liela 
smirdīga muca, kuŗā kārtot da -
biskās vajadzības, centrā cita 
muca, laikam krāsns, jo no tās 
nāca siltums un blakus ogļu 
kaudzīte, bet kaut kur malā vēl 
viens paliela tilpuma trauks ar 
vairākiem krāniem un sili zem 
tiem – mazgājamā ierīce. Vēl 
maliņā bleķa toveris ar dzeramo 
ūdeni. Atskanēja komanda vietu 
ieņemšanai, un Voldemārs, kā 
zutis, palīda zem pirmā stāva 
lāviņas. Viņam likās, ka pareizi 
darījis, jo pārblīvētajā telpā pēc 
pāris stundām sākās skābekļa 
bads un trešajā stāvā gulošie 
paukšķēdami krita lejā un tad, 
skaļu lamu pavadīti, rāpās at  pa-
kaļ, lai pēc kāda brīža atkal veltos 
lejup svaiga gaisa malka mek-
lējumos. Voldim bija labi, viņš 
pat jutās komfortabli, jo neviens 
netraucēja, un, kaut gan bija 
pavēsi, beidzot varēja mierīgi 
aizmigt. Miegs – visa dziedētājs! 
Var aizmirsties un atkal laimīgs 
kļūt...

Viņš ir Rīgā, viņš ir nenormāli 
jauns un patstāvīgs. Tādam arī 

jābūt lauku puisim, kuŗš, izrāvies 
no dzīves pelēcības, gatavs pa -
kļaut visu pasauli... 1922. gada 
jūnija kādas saulainas dienas pie-
vakare. Voldemārs, tikko nokār-
tojis gada pārbaudījumu Rīgas 
pilsētas otrās reālģimnazijas 1. 
klasē, gaŗām Nacionālajam teāt-
rim domīgi dodas Pontonu tilta 
virzienā, lai nokļūtu savā pagaidu 
dzīves vietā – Pārdaugavā, kādas 
Akmeņu ielas piecstāvu mājas 
miniatūrā jumtistabiņā. Viņa uz -
manību piesaista ļaužu drūzma, 
kas bezcerīgi pūlas iekļūt teātrī. 
Brīnums! Pat sezonas laikā iz  rā-
des bieži vien notiek pie pustuk-
šas zāles. Bet te, siltā, saulainā 
vasaras dienas pievakarē, tāda 
drūzma pie ieejas? Ar varu cen-
šas iekļūt teātrī? Nav šaubu, ka 
šovakar tur paredzēts kāds se -
višķs sarīkojums vai izcila teātŗa 
izrāde. Voldemāram, nabaga ģim-
nazistam, turklāt vēl romantiski 
noskaņotam dēkainim, lai vai 
kas, jātiek teātrī! Viņš iejaucas 
drūzmā, izspraucas līdz ieejas 
durvīm, nogaida, kad kontroliere 
visu uzmanību pievērsusi teātŗa 
,,šturmētāju’’ atvairīšanai un, 
veikli, pateicoties savam sīkajam 

augumam, pa aizmuguri aizlavās 
viņai gaŗām. Viņam tā nebija ne 
pirmā, ne pēdējā reize ,,par zaķi” 
iesprukt teātrī vai operā. Ja izrāde 
bija labi apmeklēta vai pat iz  pār-
dota, kas gadījās visai reti, galerijā 
vienmēr atradās vieta, kur pie -
sēst. Kaut gan Nacionālā teātŗa 
galerijā soli ar numurētām vie -
tām, tur, kur bija paredzētas vie-
tas pieciem, varēja iesēsties arī 
sestais – bezbiļetnieks jeb ,,zaķis’’. 
Tādi, ar platiem dibeniem, gale-
rijā nerādījās, tiem pietika nau-
das vietai balkona ložu krēslos.

Voldemārs, pašam to ne gribot, 
ne apzinoties, iekļūst Maskavas 
Dailes teātŗa Pirmās studijas 
iestudējuma – A. Strindberga 
,,Ēriks XIV’’ – viesizrādē ar Mi -
chailu Čehovu titullomā. Mazais 
ģimnazists, sev par brīnumu, 
nonāk dīvainas atmosfēras varā. 
Brīžiem zālē tāds klusums, ka 
jābaidās no savas elpas. Pēkšņi 

visa zāle it kā saviļņojas, nošalc 
aplausi, tad atkal visi sastingst 
uzmanībā – nepalaist gaŗām kaut 
ko neredzētu, nesadzirdēt kādu 
vārdu... Tā nav parasta izrāde, 
bet kaut kas vairāk... ,,Kaut kas 
vairāk” ir arī Čehova tēlojums. 
Ne vienu vien reizi izrādi pār-
trauc aplausu šalkas bet, tai bei-
dzoties, sajūsminātie skatītāji, 
kājās piecēlušies, sarīko Če  ho-
vam – Ērikam vēl nedzirdētas 
ovācijas. Suminot: ,,Čehovu! Če -
hovu! Čehovu!’’ viņi liek priekš-
karam atvērties vēl un vēl, un 
vēl...

Šī nejaušā sagadīšanās – pirmā 
tikšanās ar Michailu Čehovu– 
Ēriku XIV ir liktenīga visai Vol-
demāra dzīvei. Viņam, vēl seš-
padsmit gadus nesasniegušam 
jaunietim, šī izrāde ir pārsteidzošs 
notikums, jo nekas tamlīdzīgs vēl 
nekur un nekad nebija ne dzir-
dēts, ne redzēts, ne justs. To, ka 
aktieris ar savu tēlojumu var tā 
aizraut, suģestēt, hipnotizēt, viņš 
nebija pat iedrošinājies iedo mā-
ties. Taču redzētais un izjustais 
tajā vasaras pēcpusdienā jaunajā 
cilvēkā atstāj tik dziļas paliekošas 
pēdas, ka technisko zināšanu 

apgūšanai viņš neredz nekādas 
perspektīvas bet, rudenim sāko-
ties, no dzimtajiem Vestienas 
pauguriem nolaidies Rīgā, sāk 
intensīvi meklēt skatuves mākslas 
apmācību iestādi. Klīzdams pa 
metropoles neskaitāmajām ielām, 
Berga bazāra labirintos virs kā -
dām durvīm ierauga nelielu 
afišu, uz kuŗas rakstīts: ,,Skatuves 
mākslas studija”. Studija, kā jau 
studija, vai mazums tādu, taču 
pēc mākslas slāpstošā jaunekļa 
uzmanību piesaista tālākais teksts. 
,,Mākslinieciskais vadītājs Mas-
kavas Dailes teātŗa aktieris Alek-
sandrs Čerepovs”. Tas rada pa  stip-
rinātu interesi, jo vasarā, brīvajos 
brīžos no lauku darbiem tēva 
saimniecībā, Voldemārs ievāc visu 
tajā laikā pieejamo informāciju 
par Čehovu, kuŗā uzzina, ka viņš, 
t.i., Čehovs, ir no Maskavas Dailes 
teātŗa.

Voldemārs Pūce 20.gs. divesmi-
tajos gados

Kāla ezers Vidzemē – Voldemāra Pūces dzimtā puse
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MĀRIS BRANCIS

 Pasaules izpēte vizuālos tēlos turpinās

Kad darbs ir reliģija

MĀRIS
BRANCIS

Galerija. 2017

Madonna Pašportrets. 1976.

Par galerijas MuseumLV pa -
stāvēšanu un tās atrašanos vietu 
Rīgā, Andreja Pumpura ielā 2, 
neko nezināju, pirms man nebija 
piezvanījusi Daina Dagnija un 
uzlūgusi uz savas gleznu izstādes 
atklāšanu. Nezināju, ka šī galerija 
ir kultūras centra Grata JJ sa  stāv-
daļa, kas, kā teikts mājas lapā, 
„Centrs piedāvā iespējas teātŗa 
izrāžu norisei, aktieŗmākslas 
kur siem, radošiem vakariem, 
dzejas un prozas lasījumiem, 
koncertiem, operas un citu mū -
zikas notikumu videotranslā ci-
jām, kā arī papildizglītībai” un ka 
„Kultūras centram ir paredzēta 
plaša sadarbības programma ar 
Latvijas Mākslas Akadēmiju – 
studentu plenēri, izstādes, sti-
pendiju konkurss”. Acīmredzami, 
ambīcijas ir lielas, taču līdz šim 
neko gan nebiju dzirdējis par šī 
centra un galerijas pienesumu 
Latvijas kultūrā, bet tā acīm-
redzami ir mana vaina. 

Bet pievērsīsimies Dainas Dag-
nijas darbu izstādei „Dzīve māk-
slai, māksla dzīvei” no māk-
slinieces kollekcijas.

MuseumLV ir izstāžu telpas 
divos stāvos, tādēļ mākslinieks 
var krietni izvērsties un parādīt 
savu radošo darbību krietni pil-
nīgāk nekā citās galerijās iero-
bežoto telpu dēļ. Tādējādi Daina 
Dagnija izvēlējusies retrospek-

tīvu skatījumu, ko ievada ag  rī-
nākie darbi no Okinavas perioda 
ar visai robustu formveidi un 
dekorātīvu krāsu valodu. Pēc 
tam seko Amerikas periods, kas 
iezīmējas ar to, ka krāsas veido 
savrupus laukumus, ko apvelk 

pretkrāsas līnija un atdala vienu 
krāslaukumu no otra. Māksli-
niece atklāj savu visai rezervēto 
attieksmi pret Amerikas dzīvi. 
Šķiet, viņa ir pārņēmusi tēva uz -
skatus par šo valsti. Kaut arī viņa 
tēlo svētkus, pat krāsas ir gaišas 

un košas, taču kā, piemēram, 
gleznā „Rolanda dzimšanas diena”, 
īsta prieka nav. Šī perioda darbu 
kalngals ir „Melnais gājiens”, kas 
gleznots 1975. gadā un veltīts 
Sigurda Vīdzirkstes nāvei. 

Jauni impulsi un jauna tēma 

saistās ar gleznu ciklu „Sieviete 
un govs” 20. gs. 80. gados. Tas ri -
sina sievietes saistību ar dabu, 
bieži izvēršot to mīta formātā. 
Tādēļ ļoti loģiska bija pāreja uz 
mitoloģisko pasaules apzināšanu 
un attēlojumu pēc tam, kad 
Daina Dagnija 2001. gadā pār-
cēlās uz dzīvi Latvijā. Gleznotāja 
savos šā laika darbos tiecās atrast 
vizuālos tēlus mītiem par pasau-
les radīšanu, par latviešu tautas 
tapšanu kosmoloģiskā vis pā ri-
nājumā.

Līdz šim Daina Dagnija Latvijā 
ļoti maz rādījusi savus portretus. 
Viss sācies ar ukraiņu imigranta 
Vlada ļoti reālistisko attēlojumu 
(1950), par ko māksliniece jau-
nībā saņēma stipendiju un ie -
spēju mācīties. Bieži viņa zīmē-
jusi sevi, ar laiku vienkāršojot 
zīmējumu. Izstādē viena istaba 
atvēlēta arīdzan viņas tekstil-
kollāžām.

Māksliniece turpina aktīvi glez-
not. Daļu no tā ieraugām arī 
izstādē. Šiem darbiem nav doti 
nosaukumi, tos aizvieto kārtas 
numuri. Tie it kā turpina kos-
moloģisko ciklu, taču šīs gleznas 
ir krāsās gaišākas, caurspīdīgākas, 
vispārinošākas. Attēlojums ne -
reti pietuvināts zīmēm, orna-
mentiem. Gleznotāja it kā re -
zumē savu pasaules izpētes at -
tēlojumu vizuālos tēlos.

Līdz ar Maijas Noras Tabakas 
darbu izstādi „Jaunākās gleznas” 
galerija Daugava nupat kā laidusi 
pasaulē savu jaunāko albumu, 
kas saucas vienkārši „Maija Nora 
Tabaka”.

Izstādē patiesi bija skatāmas 
pašas jaunākās lielformāta kom-
pozicijas, kas tapušas pēdējo pāris 
gadu laikā, bet jaunākā uzgleznota 
jau šajā gadā. Var tikai apbrīnot 
mākslinieces darba spējas, viņas 
izdomas un fantāzijas plašos 
viļņus. Viņai netrūkst tēmu, allaž 
viņa atrod ko gleznošanas vērtu, 
pārsteidzot savas mākslas cienī-
tājus. Arī šoreiz saaužas vienā 
veselumā dažādi laiki, stili, kul-
tūras, aicinot brīnišķīgos ceļo ju-
mos visplašākajā laiktelpā, kas 
pastāv gleznotājas iedomu pasaulē.

Citā ceļojumā vedina albuma 
sastādītāja un teksta autore māk-
slas zinātniece Anda Treija. Jau 
apvāka autors mākslinieks Juris 
Petraškevičs, izvēlēdamies frag-
mentu no čigānu sērijas gleznas 
„Čigāni naktī”, sola trakulīgu 
deju kopā ar gleznas autori. Un 
solījums tiek pildīts.

Visi galerijas Daugava albumi – 
atcerēsimies Imantam Vecozo-
lam, Birutai Baumanei un Birutai 
Dellei veltītos apjomīgos izdevu-
mus – uzskatāmi par padziļinātu 
ieskatu gleznotāju daiļradē, pēc 
iespējas plašāku katra autora 
darbu reproducēšanu lielā for-
mātā – 32 x 28 cm. Jaunajā 
albumā reproducētas tuvu pie 
diviem simtiem Maijas Tabakas 
gleznu un to fragmentu, kā arī 
fotografiju (attēlu sarakstā 264 

ierakstu, kas skatāmi 335 lap pu sēs). 
Patiesībā šie galerijas Daugava un 
Andas Treijas izdevumi līdzinās 
rakstnieku kopotiem rakstiem. 
Bez šaubām, tik aktīvam māk-
sliniekam kā Maijai Tabakai nav 
uzgleznoti tikai 200 darbi, to ir 

gadā iespiesta Zigurda Konstanta 
grāmata „Maija Tabaka. Gleznas”. 
Rīgas galerija 2005. gada perso-
nā lizstādei izdeva plašu katalogu, 
kuŗā īpaši gribas izcelt Imanta 
Lancmaņa pamatīgo rakstu par 
savu kursa biedreni un jaunākās 

viens apjomīgs katalogs ar gleznu 
reprodukcijām un fotoattēliem.

Un tomēr iedrošinos apgalvot, 
ka tik pamatīgs Maijas Noras 
Tabakas daiļrades pētījums un 
analīze līdz šim nav bijusi. 57 
lappusēs Anda Treija lēni un 
detalizēti izseko gleznotājas dzī -
vei, kas ietekmējusi mākslinieces 
daiļradi. Mākslas zinātniece ļoti 
rūpīgi izvērtē viņas studiju laiku 
un kursa biedru, jo sevišķi Bruno 
Vasiļevska, lomu viņas personī-
bas un pasaules uzskata, kā arī  
mākslas prioritāšu veidošanā. 
„Mūsu plūss bija tas, ka mēs uz 
to [Eiropas mākslu] neskatījā-
mies, jo nebija informācijas, bet 
tas arī mūs neinteresēja. Es to 
uzskatu par lielu plūsu, jo mēs 
attīstības ceļu meklējām sevī”, 
pētījuma autore citē gleznotāju 
un turpina: „… Imants Lanc-
manis… bija tas mākslinieks, kas 
nekautrējās pateikt: daba ir 
neatkārtojama. Katram cilvēkam 
tās norises ir unikālas, neviens 
dzīves ceļš neatkārtojas, tādēļ ir 
svarīgi attēlot dabu tādu, kā mēs 
katrs to redzam savā dzīves ceļā”.

Šīs domas izskaidro gan Maijas 
Noras Tabakas glezniecību, gan 
šīs paaudzes mākslinieku per so-
nību un vērtību sistēmas veido-
šanos, gan mudina saprast, kādēļ 
mūsdienu glezniecība kaut vai 
daļēji cieš no personību trūkuma. 

Analizējot pirmos nopietnos 
sasniegumus glezniecībā, kādas ir, 
piemēram, gleznas „Rīts mežā”, 
„Sievietes”, „Kāzas Rundālē”, Anda 
Treija secina: „Maijai Tabakai pie -
mīt neierobežotas iztēles lauks, 

tas ir viens no viņas unikalitātes 
pīlāriem. Mākslinieka fantāzijas, 
atmiņas, sapņi kļūst par realitāti 
viņas darbos”. Tā rezultātā rodas 
Herberta Dubina definētais 
„Maijas Tabakas teātris”. „… 
viņas teātri var tikai uzgleznot, jo 
primārais te ir glezniecība ar sev 
piederošo izteiksmes līdzekļu 
arsenālu, bagātu un fascinējošu, 
ja tikai prot un spēj izmantot”, 
piezīmē autore. Citviet viņa ļoti 
būtiski izceļ: „Saturs ir būtisks, 
bet ne primārais. Saturs norāda 
uz mākslinieka interešu loku, bet 
nenosaka mākslas darba kvalitāti. 
… Maijas Tabakas glezniecība – 
krāsas, gaisma, telpa, formu plas-
tika, ritms… bez visa tā nebūtu 
iespējama skatītāja suģestija”. Tur -
pat viņa arī piezīmē, ka bez 
talanta nav iespējami šedevri. Tas 
ir piemirsts vārds, taču izskaidro 
daudzas likstas šodienas kultūrā. 

„Glezniecībā vienmēr esmu 
bijusi simtprocentīgi patiesa”, ap -
galvo māksliniece. „Darbs man 
ir reliģija, salmiņš, pie kā ķeros. 
Katru dienu briesmīgi vajag glez-
not – tas ir pieradums, atkarība! 
Bieži esmu domājusi, ka māk-
sliniekam laikam ir vajadzīga 
grūta dzīve, lai varētu gleznot”.

„Ikdienā, reālā dzīvē neapvie-
nojamu elementu apvienojums ir 
atvasināms no sapņa loģikas, un 
sapņot var arī gleznojot, protams, 
ne katrs”, secina Anda Treija, kuŗa 
centusies atklāt Maijas Tabakas, 
šīs monolītās personības, daudz-
pusību, daudzslāņainību, pretru-
nīgumu, sarežģītību. Pēc maniem 
ieskatiem, viņai tas ir izdevies.

krietni vairāk, taču manā ieskatā 
šeit ieraugāmi paši labākie, ja 
vien tie ir sasniedzami, nofoto-
grafējami un iespiežami. Jāuzteic 
albuma autore, ka viņa centusies 
iegūt pēc iespējas vairāk darbu 
no Latvijas mūzejiem, privāt kol-
lek cionā riem, pat no Berlīnes un 
Maskavas.

Māksliniece Maija Nora Ta  baka 
nevar sūroties, ka kritiķi un 
žurnālisti viņu neievērotu. Jau 
1981. gadā sarakstīta un 1983. 

franču grupas dalībnieci, un ne 
tikai par viņu, bet arī par laiku, 
kuŗā dzīvoja viņš pats un glez no-
 tāja. 2010. gadā apgāds „Jumava” 
laida klajā sadarbībā ar žurnālu 
Santa tapušo Līgas Blauas pie -
rakstīto mākslinieces stāstījumu 
grāmatu „Maija Tabaka. Spēle ar 
dzīvi”, kas ir sieviešu žurnālam 
raksturīgs formāts. Bet, kad 2017. 
gadā Ivonna Veiherte kū  rēja 
plašu izstādi „Maija Tabaka un 
Rietumberlīne”, tika sagādāts vēl 
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A Moscow Paper Asks a
Most Inconvenient Question:

“What is the Secret of Estonia’s Success?”
PAUL GOBLE

Staunton, May 27 – The inde-
pendent Moscow newspa-
per  Novyye izvestiya points out 
that the average pay in Estonia is 
now “about 1800 euros” while in 
Russia, despite all its natural 
resources, it stands at “about 500 
euros” – and points out that if 
Russia didn’t have those resourc-
es, its average pay would be 
“approximately 290 euros.”

 Acknowledging that this is “an 
enormous civilizational divide,” 
the paper says that it is surprising 
that despite this lag behind 
Estonia and other countries, the 
paper notes, “Russia very much 
likes to criticize and denigrate 
more developed countries” 

And Novyye izvestiya then asks 
a most inconvenient question: 
“What is the secret of Estonia’s 
success?” Its answer is worth 

quoting in extenso:
“At the base of the Estonian 

economy lies the rational 
Scandinavian mentality of the 
people, a Protestant work ethic, 
and one of the lowest levels of cor-
ruption in the world … And 
although in the Baltic there is not 
even one tenth of one percent of 
the natural wealth which exists in 
Russia, these countries live and 
are developing better and more 
rapidly than Russia.

“All these years the countries of 
the Baltic are making up for lost 
time, and this is clear from their 
roads, their rates of pay, and their 
healthcare. The agricultural sec-
tor is developing, new production 
is coming online even though they 
have neither gas, nor oil, nor dia-
monds, nor anything.”

“If the Baltic countries had not 

been occupied in 1940 by the 
Russians, their average pay would 
be today twice as high as it is. It is 
generally considered that the level 
of 2000 euros make a state flour-
ishing. Finland is at that level, a 
country which is today one of the 
richest in the world which defend-
ed itself from Soviet occupation by 
a war in 1939-1940.

“As a result of occupation and 
colonization, in 1991, 48 percent 
of the population of Latvia, 39 
percent of the population of 
Estonia, and 15 percent of the 
population of Lithuania consisted 
of Russian colonists. Resistance to 
Russian occupation lasted in 
Lithuania until 1954, a resistance 
that was crushed only by two 
entire divisions of the USSR regu-
lar forces. As a result, about 
40,000 people died.

“After the recover of indepen-
dence in 1991, the small Baltic 
countries, burdened down by the 
colossal ballast of Russian colo-
nists, were able successfully to 
integrate themselves into the 
European community. The 
Russian Federation [in contrast] 
is proceeding along its own ‘spe-
cial path.’

“According to the corruption 
indices compiled by Transparency 
International, Russia is among 
the 50 most corrupt countries of 
the world. Nevertheless, Russian 
propaganda continues to deni-
grate the Balts, spreading false 
information about them [regard-
ing corruption where they are 
among the least in the world as 
well as on other issues].

“Russians especially love to talk 
about the EU aid which the Baltic 

countries receive and which is 
used as intended rather than 
going into someone’s pocket, as 
would be customary in the coun-
tries of the CIS.

“It is also curious that many of 
the Russians living today in the 
Baltic countries up to now do not 
trouble themselves to learn the 
state language of their country 
and do not feel any gratitude to 
these countries.

“They only complain about the 
difficult life and poor state of the 
powers that be, not suspecting for 
a minute that the problem lies 
within themselves. With pleasure, 
they tell tales about how Europe 
being on the brink of collapse and 
how Russia and Belarus are flour-
ishing – even though they aren’t 
attracted by Russia and prefer to 
‘rot’ in the European Union.”  

Latvijas Saeima pēdējā laikā ir 
apspriedusi grozījumus likumā 
par vispārējo izglītību un li  ku-
mā par izglītību kā tādu. Iz -
glītības ministrija nākusi ar 
piedāvājumiem, kuŗu centrā ir 
priekšlikumi pārkārtot mācību 
programmu, kā arī bērniem 
turpmāk skolas gaitas sākt sešu, 
nevis septiņu gadu vecumā, kā 
tas bijis līdz šim. Apspriežot 
grozījumus otrajā lasījumā, at -
bildīgā komisija visam piedā-
vātajam pateica „nē”. Vēl būs 
trešais lasījums, iespējams, ka 
„gudrās galvas” vēl mainīs do -
mas, bet Saeimas pašreizējā 
sesija iet uz beigām, un nākamās 
vēlēšanas vairs nav aiz kalniem. 
Iespējams, tāpēc deputāti galu 
galā nevēlēsies kacināt skolo-
tājus un vecākus ar jaunām 
pārmaiņām. Premjers Māris 
Kučinskis (ZZS) jau ir pateicis, 
ka, viņa ieskatā, par to visu būs 
jārunā tikai tad, kad būs sa -
nākusi jaunā Saeima. Iespējams 
tas ir tāpēc, ka piedāvājums 
nācis no izglītības ministra 
Kārļa Šadurska, kuŗš pārstāv 
Vienotību, un tādā gadījumā 
citas partijas laikā pirms vēlē-
šanām viņam un viņa partijai 
nevēlas uzdāvināt atbalstu, ar 
kuŗu tā priekšvēlēšanu laikā 
varētu lielīties.

Pirms runāt tālāk par iz  glī-
tības reformu, konstatēsim, ka 
sabiedrisko pētījumu centrs 
SKDS nupat ir laidis klajā jau -
nākos rezultātus aptaujā, kur 
cilvēkiem lūgts pateikt, par 
kuŗu partiju vai sarakstu tie bal-
sotu, ja Saeimas vēlēšanas būtu 
šodien. Joprojām visaugstākais 
reitings šobrīd ir polītiskajam 
jēdzienam Saskaņa, lai gan pē -
dējā mēneša laikā tas par pāris 
punktiem ir samazinājies. La -
bāks reitings nekā iepriekš 

KĀRLIS 
STREIPS

Par izglītību
maijā bijis Zaļo un zemnieku 
savienībai, mazliet sliktāks Na -
cionālajai apvienībai (NA) un 
Vienotībai. Vienotība uz vēlē-
šanām gatavo aliansi ar nosau-
kumu Jaunā Vienotība, acīm-
redzot vēl bijis priekšlaicīgi to 
kā jēdzienu iekļaut minētajā 
aptaujā. Pirms mēneša Vieno-
tībai reitings bija 4,9%, kas ir 
par vienu procenta desmitdaļu 
mazāk nekā tie 5%, kas vaja-
dzīgi, lai Saeimā vispār iegūtu 
mandātu. Vēl aiz Vienotības 
pat  laban pirmajā sešniekā ir 
partija KPV LV, kuras dibinātājs 
ir visai ekscentriskais aktieris 
Artuss Kaimiņš, kā arī Kustība 
“Par!”, kas vēlēšanās startēs 
kopā ar partiju Latvijas at  tīs-
tībai. Abām maijā reitings 3,0%. 
Apmēram ceturtā daļa vēlētāju 
vēl nav izlēmuši, par ko balsot. 
SKDS ziņo: ja šīs balsis pro por-
cionāli pārdala citām partijām, 
tad oktobrī mandātus Saeimā 
varētu iegūt visas sešas minētās 
partijas. Patlaban grūti spriest, 
kāda tur varētu sanākt valdošā 
koalīcija, nevaram arī zināt, 
kāda tai būtu attieksme pret 
izglītības jautājumiem, bet, do -
mājot par nākotni, man gribas 
teikt, ka ministrijas piedāvātās 
reformas ir stipri būtiskas un arī 
nepieciešamas.

Izglītības satura jomā minis-
trijas piedāvājums ir ļaut Lat-
vijas skolām brīvāk lemt par to, 
kas tajās tiek mācīts. Valstī, pro-
tams, ir izglītības pamatstan-
darts, kas mācāms visiem skolē-
niem visās skolās, taču ir arī 
četri izglītības virzieni – vispār-
izglītojošais virziens bez īpaši 
akcentētiem mācību priekš me-
tiem, humanitārais un sociālais 
virziens, kur īpaši akcentētas šīs 
jomas, matemātikas, dabas zi-
nību un technikas virziens, kā 

arī profesionālais virziens. Mi -
nistrijas piedāvājums ir ļaut 
skolām paplašināt šo virzienu 
skaitu, ja konkrētā skolā ir šāda 
prasība un vajadzība. Mūsdienās 
ir viegli iedomāties, piemēram, 
ka kāda skola sevišķi vēlētos 
uzsvērt, piemēram, datorzi nī-
bas, jo tās moderno technolo-
ģiju laikmetā ir ļoti vajadzīgas, 
turklāt jau sen runāts, ka valstī 
pietrūkst tieši informācijas tech-
noloģiju speciālistu.

piecu gadu vecumā, vispirms 
bērnudārzā un tad skolā, taču 
bērnudārzs ir izglītības sistēmas 
sastāvdaļa, nevis kaut kas at  se-
višķs. Manā gadījumā bija tā, ka 
mana mamma uzauga ģimenē, 
kur bija tikai meitenes, un tad, 
kad piedzimu es, viņa īsti ne -
zināja, ko ar ķiparu iesākt, un 
tāpēc viņa mani mācīja dažādās 
zinībās. Lasīt es pratu jau trīs 
gadu vecumā, un tajā brīdī, kad 
ierados bērnudārzā, biju apgu-

Atceros, bērnudārzā visur bija 
pielīmētas papīra lapiņas ar vār -
diem, lūk, šeit ir window, šeit 
ceiling, te atkal desk un tā tālāk. 
Bērni valodas iemācās ļoti ātri, 
es angļu valodu apguvu pāris 
mēnešu laikā, un brīdī, kad visu 
sāku saprast, paskatījos sev ap -
kārt un nodomāju: šie pārējie 
bērni taču neko nezina! Viņi 
neprot ne lasīt, ne rakstīt! Re -
zul tātā pēc sešām laimīgām 
nedēļām pirmajā klasē mani to 
turienes aiz čupra izrāva laukā 
un ielika otrajā. Tā nu bija visai 
nežēlīga situācija – piepeši būt 
par gadu jaunākam un par gal-
vas tiesu zinošākam nekā citi 
bērni. Taču galu galā tas man 
ļāva vidusskolu pabeigt 16 gadu 
vecumā un darīt citas lietas, 
piemēram, gadu pavadīt Min-
steres latviešu ģimnazijā, kur 
galvenais, ko atceros, bija tas, ka 
bioloģija latviešu valodā nav ne 
par sprīdi interesantāka kā 
angļu valodā, ar ko gribu teikt, 
tā nav interesanta vispār. Man, 
ķīmiķa dēlam, eksaktās zinātnes 
nekad nav bijušas saistošas.

Taču es savos piecos gados ar 
pirmo skolas gadu tiku galā 
pilnīgi bez jebkādām problē-
mām. Ja Latvijā savukārt ir se -
šus gadus veci bērni, kuŗi vēl 
neprot lasīt vai rakstīt, tad man 
jādomā, ka pie vainas ir slinki 
vecāki. Protams, mazie to visu 
sāk apgūt bērnudārzā un pirms-
skolā, taču neredzu īsti nekādu 
iemeslu, kāpēc tas nevar notikt 
gadu ātrāk. Diez vai gabals kā -
dam nokritīs, un pilnīgi noteikti 
bērni, skolu beidzot, būs lai-
mīgi, ka viņiem vēl netuvojas 20 
gadi. Es ceru, ka “gudrās galvas” 
vai nu šogad, vai nākamajā 
Saeimā tomēr būs pietiekami 
gudras un minētās pārmaiņas 
akceptēs.

Pirmo klasi bērni patlaban 
sāk septiņu gadu vecumā. Pirms 
tam ir pirmskola un sagata vo-
šanas klases, taču ministrijas 
piedāvājums ir pirmo klasi sākt 
jau sešu gadu vecumā. Viens 
iemesls, kāpēc piedāvājums 
šķiet loģisks, – pašreizējos ap -
stākļos jaunieši vidusskolu pa -
beidz 18 vai pat 19 gadu vecumā, 
kad viņi būtībā jau ir pieauguši. 
Iebildumi savukārt nākuši no 
skolām, kur to pārstāvji bilst, ka 
būtu sarežģīti pārkārtoties, lai 
izveidotu vēl vienu klasi. Otr-
kārt, ir daudz vecāku, kuŗi ap -
galvo, ka sešus gadus vecs bērns 
vēl nav pietiekami nobriedis, lai 
mācītos skolā.  

Amerikā bērni sāk iet skolā 

vis arī rakstītprasmi, kā arī 
elementāras aritmētikas, ģeo-
gra fijas un cita veida zināšanas. 
Tiesa, tas viss bija latviešu 
valodā, jo mājās mēs tikai un 
vienīgi runājām latviski. Iero-
doties bērnudārzā, es nepratu 
ne vārda angļu valodā, jo arī visi 
draugi man bija latviešu bērni. 
Audzinātāja mis Grīna bija 
dziļā neizpratnē par bērnu, kuŗš 
ne tikai neprata angļu valodu, 
toties prata valodu, par kuŗu, 
visticamāk, viņai bija pirmā 
dzirdēšana. Mis Grīna manu 
mammu pamatīgi nostrostēja: 
bērns ir amerikānis, ar viņu ir 
jārunā angļu valodā. Mamma 
pieklājīgi smaidīja, un mājās 
mēs turpinājām runāt latviski. 
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RASMA PĒRKONE TLB SS 67. izlaidums
Skaistā un saulainā 26. maija 

rītā Toronto latviešu sabiedrība 
pulcējās Kursas zālē TLB Sest-
dienas skolas 67. izlaidumam. 
Šogad skolu beidza četri skolēni: 
Simona Gaide, Līze Kaļiņa, Viz ma 
Kaļiņa un Kristofers Ozoliņš. 
Līdz ar šiem absolventiem Sest-
dienas skolu ir beiguši jau 1068 
skolēnu. Astotās un septītās kla-
ses skolēni, kā arī pārzine un 
klases audzinātājs, koklēšanas sko -
lotāja Marisa Zubāne bija tēr pu-
šies tautastērpos, kas šim sarī-
kojumam piedeva svinīgumu.

Aktu vadīja pārzine Rasma 
Gaide, un to atklāja ar absolventu 
karoga ienešanu Helenas Gin te-
res klavieŗu pavadījumā. Sekoja 
Kanadas himna un svētbrīdis, ko 
vadīja māc. Ivars Gaide. Viņš sa -
vus vēlējumus un domu izteica 
dziesmas vārdos, ko bija veltījis 
savām mazmeitām: “Dziesma 
dziedāta no sirds...”. To arī kopīgi 
nodziedājām melodijā “Slavēts 
Dievs visaugstākais”. Nobeidzot 
visi vienojās kopīgā lūgšanā.

No LNAK Izglītības nozares 
absolventus sveica Elita Pēter so  ne. 
Viņa izteica pateicību sko  lotā-
jiem, bērniem, vecākiem un vi -
siem, kas ar savu atbalstu ir vei -
cinājuši skolas darbu. E. Pē  ter-
sone minēja, ka 67. izlaidums ir 
nozīmīgs arī ar to, ka tas noticis 
Latvijas 100. gadā. Viņa mu  di nā ja 
absolventus turpināt latvisko iz -
glītību, izmantojot jeb kuŗu izde-
vību. Izrādījās, ka visi četri absol-
venti šovasar ir nolē muši pieda-
līties ceļojumā “Sveika, Latvija!”

Toronto latviešu biedrības val-
des priekšsēdis Patriks Rundāns 
sveica absolventus un norādīja, 
ka šī diena ir svarīga ne tikai 
viņiem un viņu vecākiem, bet arī 
visai latviešu sabiedrībai. Tomēr 
šis ir tikai pirmais pakāpiens 
latviskā izglītībā, un mēs ceram, 
ka to turpināsiet papildināt gan 
ģimnazijā, Gaŗezerā, gan Latvijā 
u.c. Jums tagad ir pamats, uz 
kuŗa var turpināt būvēt zināšanas 
visu mūžu. Mūsu lielākā cerība 
ir, ka jūs kļūsit par aktīviem 
darbiniekiem latviešu sabiedrībā 
šeit, Kanadā.

Šodien varbūt jums ir grūti ap -
tvert Sestdienas skolas devumu, 
bet bez sirsnīgām draudzībām 

un jaukām atmiņām jums ir arī 
latviešu valoda, kultūra un lat-
viskā identitāte. Jūsu latviskais 
mantojums nav tikai dāvana, bet 
arī pienākums to izmantot lat-
viešu tautas un sabiedrības labā. 
Latviešu tauta ir skaitliski maza, 
tāpēc tai ir jābūt garā lielai un jūs, 

Skolas pārzine Rasma Gaide 
sveica absolventus, pateicās sko-
lotājiem un ģimenēm, kas ir 
palīdzējuši izaudzināt šos īpaši 
latviskos jauniešus. Mēs tagad 
vērosim, ko jaunieši piedāvās 
latviešu sabiedrībai nākotnē. 
Viņa pabeidza ar tautasdziesmu : 

rogu nākamās absolventu klases 
pārstāvim Connor Poole, abiem 
noskaitot attiecīgo tekstu labā 
latviešu valodā, pārējiem klases 
locekļiem asistējot. Kad karogs 
bija novietots, 7. klases audzēkņi 
noskaitīja savu solījumu un visi 
kopīgi nodziedāja “Tev mūžam 

Īpašu pateicību un atzinību sa -
ņēma klases audzinātājs Pauls 
Legzdiņš.

No vecākiem atvadījās Larisa 
Kaļiņa. Viņa atcerējās savu pār -
steigumu, ka Vizma nemaz ne -
esot raudājusi pirmajā skolas 
dienā, kad atvesta uz bērnudārzu, 
un arvien labprāt braukusi uz 
skolu katru sestdienu. Skolēnu 
sastāvs desmit gadu laikā stipri 
mainījies, bet trīs absolventes 
esot palikušas visus skolas gadus. 
Kristofers viņām pievienojies 4. 
klasē. Tālāk Larisa Kaļiņa bija 
ņēmusi palīgā Auseklīšus, lai 
izsekotu bērnu progresam skolas 
gados. Viņa pateicās visiem, kas 
palīdzējuši audzināt šodienas 
absolventus.

Klases audzinātājs Pauls Leg-
zdiņš savu runu balstīja uz 
iepriekš minēto tautasdziesmu 
par galdu ar četriem stūŗiem. 
Galdam ir arī četras kājas, un tās 
var būt atšķirīgas gan krāsā, gan 
veidojumā un gaŗumā. Ja galda 
kājas nav viena gaŗuma, galds 
šūposies. Arī absolventi ir auguši 
gan garīgi, gan fiziski, un katrs 
atīstās savā veidā un laikā. Arī 
dzīvē lietas mainās uz augšu un 
leju. Ir dažādi galdi un katrs ar 
savu uzdevumu, bet virtuves 

jaunieši, esat tautas un sabied-
rības nākotne. P. Rundāns novē-
lēja absolventiem labas sekmes 
nākotnē un nekad neaizmirst 
savas latviskās saknes. Pēc tam 
visi vienojās Latvijas himnā.

Tēvu tēvi laipas meta,
Bērnu bērni laipotāji.
Tā, bērniņi, laipojat,
Ka pietika mūžiņam.
Absolventu klases pārstāvis 

Kristofers Ozoliņš nodeva ka -

dzīvot, Latvija!”
Pārzine nolasīja rakstisku ap -

sveikumu ar ziedojumu no Aus-
trumu draudzes.

P. Rundāns sveica divas sko-
lotājas ar 5 gadu darbu skolā un 
pasniedza skolas labvēles nozīmi 
sudrabā Ilzei Jacko, bet Natālija 
Vāgnere nebija ieradusies, viņa  
to saņems vēlāk.

Patriks Rundāns turpināja ar 
pateicību pārzinei par skolas 
vadīšanu 8 gadus, paskaidrojot, 
ka ar savu priekšzīmi viņa ir pie -
rādījusi, ka “cīņā vien var laimi 
gūt”. Kā pateicību viņš pārzinei 
pasniedza latvisku rotu no TLB.

Akts turpinājās ar gatavības 
apliecību, liecību un balvu pa -
sniegšanu no skolas, LNAK Iz  glī-
tības nozares un TLB. Sekoja ab -
solventu priekšnesums – tautas 
dziesmu par galdu, kam četri stūri.

“Galdiņam bij’ četri stūri, Visi 
četri vajadzīgi: Uz pirmā saule 
lēca, Uz otrā norietēja.” Tur bija 
vairāki panti par to pašu temu un 
raksturoja četrus absolventus. Visi 
absolventi skolotājas Marisas Zu -
bānes vadībā, kopīgi koklējot, 
nospēlēja “Oda priekam”.

Tad visi absolventi pēc kārtas 
teica atvadu vārdus, kavējoties 
atmiņās un savos guvumos, kā 
arī pateicās visiem skolotājiem. 

Absolventi stāda ceriņkrūmus // FOTO: Larisa Kaļiņa Prieks par padarīto // FOTO: Larisa Kaļiņa

Sēž (no kreisās) 8. klases audzinātājs Pauls Legzdiņš, Līze Kaļiņa, Simona Gaide, Kristofers Ozoliņš 
(klēpī ir Līzes māsa) un Vizma Kaļiņa // FOTO: Ilze Maksiņa

galds ir ļoti svarīgs tāpēc, ka pie 
tā pulcējas visa ģimene, lai pār-
runātu dienas notikumus un 
kopīgi kaltu plānus nākotnei. 
Šāda ģimenes kopība rada lab-
sajūtu un drošību. Šī gada ab  sol-
venti esot vispusīgi, radoši un 
viņiem esot labestības izjūta. 
Audzinātājs mudināja jauniešus 
arvien uzturēt saikni ar latviešu 
tautu un kā piemiņu katram 
uzdāvāja latvisku četrstūrainu 
kareklīti, ko var nēsāt ķēdītē, pie 
atslēgām vai kā citādi. Četrstūris 
simbolizē pasauli ar latvisko 
krustiņu centrā.

Noslēgumā pārzine uzaicināja 
nodziedāt skolas himnu “Augšā, 
bērni!” un septītās klases skolēni 
iznesa karogu. Tad visus aicināja 
doties lejā pie spēļu laukuma, kur 
absolventi iestādīja četrus ceriņ-
krūmus. Turpat visi kopīgi no -
dziedāja tautasdziesmas par 
galdu ar četriem stūŗiem visus 
pantus. Šis notikums tika arī 
iemūžināts fotoattēlos. Atgriežo-
ties zālē, notika absolventu un 
viesu fotografēšanās, ar ko tad 
oficiālā daļa beidzās.

Vecāki aicināja visus pie mie -
lasta, kas bija bagātīgi sarūpēts 
arī ar kafijas galdu. Viesi varēja to 
baudīt un vēl pārrunāt šīs dienas 
norises, pakavējoties atmiņās.

8. maijā vietējā latviešu saime 
pulcējās Indianapoles Latviešu 
sabiedriskā centra telpās, lai pir  mo 
reizi svinētu Baltā galdauta svēt-
kus. Ieradās vairāk nekā 60 da  līb-
 nieku, ieskaitot lietuviešus un citus 
ieinteresētus nelatviešus. Krēs lai nā 
telpā uz sniegbalti klā tiem galdiem 
mirdzēja 100 sve cīšu liesmas, no -
rādot uz Latvijas neatkarības simt -
gadi. Maigu mū  ziku sniedza sta-
bule un ģitara Terēzes Inveisas un 
Mike Bratcher izpildījumā. 

Pēc īsas uzrunas Sabiedriskā 
centra vadītājs Andris Bērziņš 
iepazīstināja klātesošos ar Lat-
vijas Republikas vēstnieku ASV 
Andri Teikmani. Vēstnieks Teik-
manis bija viens no 1990. gada 4. 
maija neatkarības atjaunošanas 
deklarācijas parakstītājiem, viņš 
pastāstīja sīkāk par šo vēsturisko 
notikumu. Neatkarības dekla rā-

Baltie galdauti Indianapolē
ciju sagatavoja un LPSR Augstākā 
Padomē iesniedza Tautas frontes 
frakcija. 138 deputāti (no 201) 
nobalsoja PAR neatkarību, pār-
sniedzot nepieciešamās divas 
treš daļas balsu; pārējie deputāti 
demonstrātīvi balsošanā vispār 
nepiedalījās. Tajā brīdī vēstnieks 
skaidri zinājis, ka notiek vēstures 
pagrieziens. “No tā brīža latvieši 
atkal sāka dzīvot kā brīvi cilvēki 
brīvā valstī.” Neilgi pēc balsošanas 
Daugavmalā sapulcējās ap 100 
tūkstošu sajūsminātu cilvēku, lai 
uzgavilētu Augstākās Padomes 
lēmumam. 

Vēstnieks Teikmanis uzsvēra, ka 
neviens nedeva Baltijas val stīm 
brīvību kā dāvanu, bet ka Pa -
domju Savienības apspiestie pēc 
daudziem gadu desmitiem bija 
nobrieduši brīvībai un imperijai 
bija jāsabrūk. Viņš atgādināja 

pasākumus kā Baltijas ceļa cil vē ku 
ķēdi 1989. gadā, kuŗa stiepās cauri 
visām trim valstīm. 1991. gada 
janvārī, Barikāžu dienās, krievu 
speciālās vienības Baltijā rīkojās 
agresīvi un izsauca cilvēku upu-
ŗus, bet tauta bija vienota savā 
pretestībā un domās par neat ka-
rību. “Ar gara spēku var uzvarēt 
kaŗaspēku!” Kaut gan uz likuma 
galīgo pieņemšanu bija jāgaida 
līdz 1991. gada augustam, īstais 
sākums bija 1990. gada 4. maijs, 
kuŗu tagad latvieši atcera ar Baltā 
galdauta svinībām.

Latviešu centra dāmu komiteja 
bija gādājusi uzkodas un vīnu, 
un klātesošie dalījās atmiņās un 
pārrunās. Vēstnieks Teikmanis 
laipni piesēdās pie atsevišķiem 
galdiņiem, lai aprunātos ar vie-
siem. Indianapoles latvieši cer šo 
jauno tradiciju turpināt ik gadu.
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(Turpinājums 10. lpp.)

Radošo savienību plēnums 
pirms 30 gadiem 
iezvanīja Atmodu

Ja inteliģenci uzskata par sirds-
apziņu, tad tagad sirdsapziņai ir 
jārunā. Tā pirms 30 gadiem teica 
Radošo savienību plēnuma gal ve-
nais organizētājs Jānis Peters. Tie   -
ši inteliģence uzņēmās vadošo lo      -
mu atmodas iekustināšanā. Tau-
ta bija nobriedusi brīvībai. Jauno 
atklātības gaisotni veicināja arī 
vispārējā notikumu attīstība pēc 
PSRS līdera Michaila Gorbačova 
nākšanas pie varas un viņa pa -
slu dinātā kursa uz padomju re -
žīma pārbūvi.  

Pirms 30 gadiem, toreiz vēl Pa -
domju Latvijā, 1988. gada 1. un 
2. jūnijā radošā inteliģence sarī-
koja sanāksmi “Latvijas PSR Rakst-
nieku savienības valdes plēnums 
ar Architektu, Dizaineru, Kine-
matografistu, Komponistu, Māk-
slinieku, Teātŗa darbinieku, Žur-
nālistu savienību vadītāju un eks-
pertu piedalīšanos”. Sabiedrībā 
šo kopsapulci sāka dēvēt par Ra -
došo savienību plēnumu. Tas bija 
būtisks notikums, kas lika pama-
tus Trešajai Atmodai un Latvijas 
ceļam uz neatkarības atjauno-
šanu. Ziņas par latviešu inteli-
ģen ces sanāksmi izskanēja tālu 
pasaulē.

Mavriks Vulfsons

Radošo savienību plēnums vē  s-
  turē un cilvēku atmiņā visvairāk 
palicis ar Mākslas akadēmijas 
profesora un polītikas komen-
tētāja Mavrika Vulfsona runu, 
kuŗā viņš pirmo reizi atklāti pa -
teica to, par ko Latvijā nedrīkstē -
ja runāt gandrīz pusgadsimtu. 
Viņa sacītais satricināja sabied-
rību: “Padomju varas izveidošana 
Latvijā ir izlemta PSRS un hit-
leriskās Vācijas neuzbrukšanas 
lī  gumam pievienota slepena pro-
tokola pirmajā pantā. Starp tau-
tisko normu rupjš pārkāpums, 
tas ir skaidrs, un, runājot varbūt 
svešā valodā, Latvijas varmācīga 
okupācija.” Tas, ka tāda mēroga 
un padomju varai lojāla publiska 
figūra kā Vulfsons atklāti nosauc 
“okupāciju” par “okupāciju”, to -
laik šķita kas neiedomājams. 
Daudzi prokremliski Latvijas po -
lītiķi nevar to izdarīt pat šodien. 
Ne velti stāsta, ka CK sekretārs, 
vēlākais pučists – pašnāvnieks 
Boriss Pugo, izdzirdot Vulfsona 
runu, izskatījies kā saņēmis strā-
vas triecienu. Plēnuma pārtrau-
kumā viņš esot pieskrējis pie 
Vulfsona un dusmīgi nošņācis: 
“Vai tu zini, ko tu nupat izdarījis?  
Tu nogalināji Padomju Latviju!”

Vulfsons rēķinājās, ka pēc šāda 
gājiena pret viņu varētu tikt vēr-
stas represijas, taču Gorbačova 
laikā padomju vara vairs nebija 
gatava ar spēku apspiest nepa-
kļāvības izpausmes. Radošo sa -
vienību plēnums notika 1. un 2. 
jūnijā un laika ziņā sakrita ar 

ASV prezidenta Ronalda Rei ga-
na viesošanos Maskavā, kas plē-
numa dalībniekiem deva zināmu 
drošības sajūtu: Reigana vizītes 
laikā padomju varas iestādes diez 
vai uzdrošinātos spert kādus re -
presīvus soļus. Atgriežoties no 
plēnuma mājās, Vulfsons redzēja, 
ka kāpņu telpa līdz pat dzīvokļa 
durvīm nokaisīta ar ziediem...

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa ie -
skatā “plēnums palīdzēja atdot 
tolaik nomāktajiem latviešiem 
pašapziņu, pārvarēt vairāk nekā 
50 gadus ilgušo  baiļu sindromu, 
apātiju un neticību, ka mūsu 
dzīvē kaut kas mainīsies”.   

Atceroties šo lielo notikumu, 
2018. gada 1. jūnijā Lielajā Ģildē 
norisinājās Radošo savienību plē -
nums, kur tika runāts par mūs-
dienu situāciju radošajās savie-
nībās pēc 30 gadiem. Divās pa -
neļdiskusijās izsvēra, kāda ir in -
te liģences un radošo organizāciju 
loma mūsdienās? Vai inteliģencei 
un kultūras videi nozīmīgie jau-
tājumi ir tie paši jautājumi, kas 
svarīgi visai Latvijas sabiedrībai? 
Kādi ir Latvijas valstij izšķirošie 
jautājumi šodien? Un kāda ir Lat-
vijas nākotne pēc 30 gadiem?

***
Izstāde “Latvijas simts gadu 

vēsture karikatūrās”   

No 7. jūnija līdz pat gada bei-
gām dažādās Apvienotās Kar a-
lis tes pilsētās notiks Latvijas vēst-
niecības rīkota izstāde “Latvijas 
simts gadu vēsture karikatūrās”, 
kas apmeklētājiem dos iespēju 
atsvaidzināt savas Eiropas un pa -
saules vēstures zināšanas, sekojot 
Latvijas stāstam no dzimšanas 
līdz pat mūsdienām.

Izstāde  iekļauta Latvijas Simt-
gades svinību kultūras program-
mā un radīta, Latvijas vēstniecībai 
sadarbojoties ar Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, kā arī Latvijas 
goda konsuliem un dažādām or -
ganizācijām Apvienotajā Kara-
listē. Izstādes mērķis ir ar vēstu-
risko karikatūru palīdzību radīt 
dialogu par katra apmeklētāja 
dažādo vēstures izpratni un zinā-
šanām. Izstādē iekļauta polītisko 
karikatūru izlase no Latvijas pre-
ses izdevumiem laikā no 20. gad-
simta sākuma līdz pat mūs die  - 
n ām. Izvēlētajās karikatūrās at -
spo guļoti starptautiski būtiski 
vēsturiskie notikumi: Pirmais pa -
saules kaŗš, starpkara periods, 
Lielā depresija, Otrais pasaules 
karš, okupācijas periodi un ar to 
saistītie ierobežojumi vārda brī-
vībā, kā arī Eiropas Savienības 
un citas mūsdienu polītiski eko-
nomiskās temas.

Pirmā pilsēta, kas uzņēmusies 
izrādīt izstādi, ir Kārdifa. 7. jū -

nijā, Sv. Deivida zālē (St. David’s 
Hall), notika izstādes svinīgā at -
klāšana. Pēc atklāšanas notika 
sla venās Latvijas vijolnieces Bai-
bas Skrides koncerts kopā ar 
BBC Velsas Nacionālo orķestri. 
Pēc šī sarīkojuma izstāde tiks 
no gādāta uz nākamo pilsētu.

***
Pieci rakstnieki pārstāvēs 

Latviju Lielbritanijā un ASV
Aprīlī par godu valsts Simtga-

dei Latvija kopā ar Igauniju un 
Lietuvu bija Londonas grāmatu 
tirgus 2018. gada galvenās viesu 
valstis. Latvijas literātūras kultū-
ras programma Lielbritanijā tur-
pinās visa 2018. gada gaŗumā. 
Programmu Lielbritanijā nodro-
šina literātūras eksporta platfor-
ma Latvian Literature un finan-
ciāli atbalsta Latvijas Kultūras 
ministrija.

Juris Kronbergs

Jūnijā rakstnieki Juris Kron-
bergs, Krišjānis Zeļģis, Rūta 
Brie de un Jānis Joņevs dosies uz 
Lielbritaniju un Valts Ernštreits 
uz ASV, lai prezentētu savas nu -
pat iznākušās grāmatas angļu 
valodā, kā arī lai piedalītos dis-
kusijās kopā ar autoriem no Liel-
britanijas un citām valstīm. Au -
toru mobilitāte tiek nodrošinā -
ta, pateicoties Latvijas viesu val sts 
statusam šī gada Londonas grā-
matu tirgū, informēja plat formas 
Latvian Literature pār stāve Anete 
Konste.

***
Daugavas Vanagi Kanadā 

aicina piedalīties akcijā
 “100+ kilometri Latvijai”

Daugavas Vanagi Kanadā aici-
na visus piedalīties akcijā “100+ 
kilometri Latvijai”. Pasākums no -
ritē s no 1. jūnija līdz 18. novem-
brim – aicinām nobraukt 100 vai 
vairāk kilometru Kanadā. Tas 
var būt gan vienā braucienā, gan 
vairākos braucienos pa Kanadu 
ar Simtgades karogiem, tā popu-
lārizē jot Latvijas vārdu Kanadā. 
Piedalīties var ar jebkuru brau-
camo – automašīnā, laivā, ar ve -
lo  sipē du, pat staigājot! Pie katra 
braucamā jāpiesprauž Latvijas 
Simtgades karogs. Simtgades ka -
rogu var pasūtīt Hamiltonā, sazi-
noties ar Astrīdi Sīli (905) 527-8631 
jeb ar e-pastu uz astride555 @
gmail.com.

DĀNIJA. 29. maijā kinoteātrī Husets Biograf Kopenhāgenā 
Latvijas vēstniecība Dānijā organizēja Vara Braslas 2017. gadā uz -
ņem tās filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” seansu latviešu 
diasporai un citiem interesentiem. “Vectēvs, kas bīstamāks par dato-
ru” ir viena no Nacionālā Kino centra programmas “Latvijas filmas 
Latvijas Simtgadei” filmām, un 2017. gadā kļuvusi par otro kino-
teātros visvairāk apmeklēto filmu Latvijā, kas ir labākais Latvijas fil-
mas sasniegums pēdējo desmit gadu laikā. Šī ir jau trešā Simtgades 
filma, kas šogad ar vēstniecības atbalstu ir tikusi rādīta Dānijā. 

NĪDERLANDE. Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse ar 
svinīgu uzrunu atklāja Latvijas goda konsulātu Amsterdamā. Klāt-
esošos uzrunāja arī LIAA pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē Egita 
Aizsilniece-Ibema. Pieņemšanu rīkoja Latvijas goda konsule Amster-
damā Katarina Hartgere. Vēstniece apsveica goda konsuli ar konsu-
lāta atklāšana un jaunajiem pienākumiem un novēlēja daudz ener-
ģijas, lai izmantotu abu valstu ekonomisko potenciālu. Funkciju 
pildīšanas laiks sakrīt ar vēsturisku divpusējās attiecībās – Viņa 
Majestātes Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra un Viņas Majes-
tātes Nīderlandes karalienes Maksimas valsts vizīti Latvijā jūnija 
vidū. Tas būs notikums, kas sniegs potenciālu divpusējo attiecību 
pilnveidošanai. I. Rūse apliecināja vēstniecības gatavību cieši sadar-
boties un atbalstīt konsules darbību.

IGAUNIJA. 31. maijā Latvijas vēstniecībā Tallinā notika  
Knu ta Skujenieka dzejoļu krājuma “Sēkla sniegā”  (Seeme lume all)  
atklāšanas svētki igauņu valodā. Sarīkojumu ar savu klātbūtni pago-
dināja grāmatas autors un atdzejotāji – Mats Trāts un Guntars Go -
diņš. Šis ir  pirmais  Knuta Skujenieka dzejas izdevums igauņu va -
lodā,  tajā apkopoti dzejoļi no vairākām viņa grāmatām. Dzejnieks 
un tulkotājs G. Godiņš: “Knuts Skujenieks ir unikāla parādība lat vie-
šu literātūrā. Viņš ir visvairāk apbalvotais latviešu literāts, kā arī 
vairākkārt izvirzīts Nobela prēmijai.” Sarīkojumu atklāja Latvijas 
vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, atklāšanas ceremoniju pago di-
nāja igauņu dzejnieki Margus Konnula, Indrek Mesikepp, Livia Viitol, 
bijusī Igaunijas vēstniece Latvijā  Leili Utno, Igaunijas latvieši u. c.

ASV. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecības ASV aicina uz 
Jāņu svinībām (Baltic Centennial Midsummer) 23. jūnijā (no plkst. 
11. līdz plkst. 15.) Dupont Circle laukumā Vašingtonā. Baltijas tautu 
kultūras gadsimtiem ietekmējusi to tuvība dabai. Vasaras saulgriežu 
svētku vēsture ir senāka par kristietības ienākšanu reģionā. Igaunijā 
šie svētki tiek saukti par Jaanipäev, savukārt Lietuvā – par Joninės. 
Svēt kus svinam dažādi – velkot tautastērpus, ēdot tradicionālos ēdie-
nus, dzerot alu, kā arī pavadām nakti dejojot, dziedot un neguļot līdz 
rītausmai. Baltijas tautu senči šo maģisko nakti pavadīja, arī ievācot 
augus un ziedus, kuŗiem tonakt piedēvēja īpašas spējas. Baltijas tau-
tas pina vainagus, lēca pāri ugunskuriem, kas uzturēja gaismu. Pāri 
devās nomaļus meklēt papardes ziedu, kas uzplauka tikai šajā īsajā 
sešu stundu naktī. 2018. gads ir īpašs, jo Latvija, Igaunija un Lietuva 
svin savu valstu Simtgadi. Baltijas valstīm vienmēr bijušas ciešas 
attiecības ar ASV, un Baltijas vasaras saulgriežu svinības ir lieliska 
iespēja svinēt arī saites, kas vieno visas četras valstis.

ZVIEDRIJA. 22. maijā, tiekoties ar Zviedrijas atvaļināto virs-
nieku biedrību Rosis, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams tās 
dalībniekiem stāstīja par Latvijas Simtgadi, vēsturi, sasniegumiem 
kopš neatkarības atjaunošanas, kā arī redzējumu par šodienas izai-
cinājumiem pasaulē un reģionā. Tikšanās iemesls bija biedrības 
plānotais brauciens uz Latviju rudenī. Iepriekšējos gados ir iepazīta 
Lietuva un Igaunija, tagad kārta Latvijai. Braucienu mērķis ir ne tikai 
apskatīt tūrisma objektus, bet gan gūt nepastarpinātu un padziļi - 
nātu ieskatu par situāciju un ikdienas dzīvi valstī. Šī iemesla pēc 
dalībnieki braucienam rūpīgi gatavojas un bija lūguši tikšanos ar 
Latvijas vēstnieku Zviedrijā Marģeru Kramu, lai gūtu atbildes uz 
daudzajiem jautājumiem. • 2. jūnijā Latvijas vēstnieks Zviedrijā pie-
dalījās Stokholmas latviešu sestdienas skolas izlaidumā. Uzrunājot 
skolas audzēkņus, viņu pedagogus un vecākus, vēstnieks sveica visus 
skolas mācību gada nobeigumā un uzsvēra, ka latviešu valoda, 
kultūras un vēstures izpratne vieno diasporas jaunās paaudzes saikni 
ar Latviju.

ČECHIJA. 29. maijā Prāgas Jaunpilsētas rātsnamā (Novoměst-
ská radnice) tika rīkota Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, 
Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas vēstniecību kopīgā nacionālo die-
nu svinēšana. Šī Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) vēstniecību iniciātīva 
ik gadu rīkot kopīgu svinēšanu ir kļuvusi par ievērotu tradiciju 
Čechijas galvaspilsētā, šogad jau vienpadsmito reizi. Vēstnieki Al -
berts Sarkanis, Stens Švede, Helena Tuuri, Siri Sletnere, Edvils Rau-
donikis, Viktoria Li un Ole Frijs-Madsens secīgajā uzrunā uzsvēra, 
ka Baltijas un Ziemeļvalstis ir Eiropas virsotnes reģions ar 32 mil-
joniem iedzīvotāju, un kopā tas veido pasaules 11. lielāko ekonomi-
ku. Lai arī katrai valstij ir savas vēsturē sakņotas  nacionālās dienas, 
tomēr šī kopīgā svinēšana ir simbols savstarpējām ciešām saiknēm 
un sadarbībai, kas pastāv visos līmeņos. Tā liecina arī par NB8 
labajām attiecībām ar Čehiju. Šī gada pieņemšanā uzmanība tika 
vērsta kopējai tematikai “Sievietes Baltijas un Ziemeļvalstīs”. Ino-
vācijas, ilgtspēja un vienlīdzība ir trīs labklājības pīlāri reģionā, tāpēc 
šogad bija vēlme akcentēt sieviešu lomu un ieguldījumu polītikā, 
ekonomikā, zinātnē, mākslā un sportā. 
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Nesaraujamās 
saiknes ar Latviju 

Žurnālā Ieva Pasaules Brīvo latvie -šu 
apvienības (PBLA) jaunievēlētā 

priekš sēde Kristīne Saulīte stāsta 
par saviem novērojumiem lat-
viešu diasporā Austrālijā, kur 
viņa pati nokļuva deviņ des mi-
tajos gados, apprecoties ar tur 
dzīvojošo latvieti. 

Pēc kaŗa Austrālijā iebrauca 
20 000 latviešu. Jaunākajā tautas 

skaitīšanā bija ailīte: vai jūs piederat 
vēl pie kādas citas nācijas? Un 

20 tūksto ši cilvēku  Austrālijā  sevi joprojām  
pieskaita latviešiem! Lielākā daļa no viņiem nerunā latviski un ir 
apprecē jušies ar nelatviešiem, bet tik un tā jūtas saistīti ar Latviju.

Tagad mēs sākam apzināt šos cilvēkus. Zināmu laiku ārzemēs 
latviešu sabiedrība pieņēma tikai tos pareizos latviešus, kas runāja 
perfektā Endzelīna valodā. Ar šo konservatīvismu  daudzi tika iz -
stumti.

Tomēr viņu identitāte arī pēc šā ilgā laika ir ļoti spēcīga. Sarī ko-
jumos aizvien biežāk parādās tādi, kuŗi latviešu namā nekad nav 
bijuši, bet viņiem, piemēram, vectētiņš bijis latvietis. Nāk un skatās 
latviešu rotas, nopērk Nameja gredzenu, pagaršo pīrāgus. Ar to šie 
cilvēki sāk ceļu atpakaļ. Varbūt viņi savus mazbērnus aizvedīs uz 
latviešu skolu?  Varbūt aizbrauks uz Latviju? Šogad uz Latviju 
brauks tik daudz cilvēku, kuŗi vispār tur nav bijuši. Mums, lat-
viešiem, tā saikne ir ļoti spēcīga. Varbūt nav nekas īpašs piederēt, 
piemēram, frančiem – liela zeme, liela tauta –, bet nav daudz 
cilvēku, kuŗi pieder Latvijai. 

Kristīnei tika jautāts, vai ir doma, ka viņa varētu atgriezties 
Latvijā? 

Neapšaubāmi – jā. Tagad mans galvenais  uzdevums ir darbs, ko 
daru, un tā ir liela atbildība. Kas notiks pēc tam? Pēteris (Kristīnes 
dzīvesbiedrs – Red.) būtu ar mieru pamēģināt. Kā tas būs reālitātē, 
to neviens nezina. Varbūt mēs nevarēsim iedzīvoties. Bet svarīgi ir 
mēģināt. Latvijai cilvēki ir vajadzīgi. Par tiem, kas aizbraukuši no 
Latvijas, bieži saka: “Nu, tie jau nekad neatgriezīsies!” Bet nekad 
nevar zināt, kuŗš  mirklis dzīvē pēkšņi atved atpakaļ.          

gadu gaŗumā, meklējot izcilākos 
un katram stilam raksturīgākos 
priekšmetus, kas palīdz labāk 
iepazīt stilu attīstības pamatlīnijas 
Rietumeiropā un izpausmes Lat-
vijā.

Mūzejā nopērkami jauni di -
rektora Imanta Lancmaņa izde-
vu mi “Dievinātā Doroteja” (vel-
tījums Kurzemes hercogienei Do  -
rotejai 250. jubilejā) un “Run dā-
les pils II. Pils tuvplānā”. Pils 
staļļos jauna ekspozīcija – izcili 
sakrālās mākslas paraugi: 17. gs. 
otrajā pusē manierisma stilā da -
rinātais Zemītes baznīcas altāris, 
Vānes baznīcas biktskrēsls, Elkš-
ņu baznīcas cilnis un citi.

Rundāles pilī 29. maijā, 
UNESCO konferencē,  atklāja 
kollek cijas katalogu “Sibirijā ta -
pušas vēstules uz bērza tāss”, kur 
apkopotas 20. gs. vidū izsūtīto uz  
PSRS spaidu darba nometnēm 
uz bērza tāss rakstītās vēstules 
tuviniekiem. Katalogs ir latviešu, 
angļu, franču un krievu valodā. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

policijas Galvenās krimināl poli-
cijas pārvaldes priekšnieks An -
drejs Grišins apstiprināja, ka no -
slepkavots maksātnespējas ad  mi-
nistrātors Mārtiņš Bunkus. Bun-
kus bija viens no juristiem – p a-
līgiem, ko Trasta Komerc ban kas 
likvidātors Armands Rasa bija 
pie saistījis likvidācijas procesam. 
Bunkus par maksātne spē jas ad -
ministrātoru strādājis kopš 2007. 
gada.

***
Rundāles pils mūzejs svin

 pils 282. jubileju
24. maijā Rundāles pils mūzejs 

svinēja 282. gadskārtu kopš pils 
pamatakmens ielikšanas. Tradi-
cionāli svētku reizē tika atklātas 
jaunas telpas un ekspozīcijas, 
tur klāt interesentu rokās nonāca 
divas apjomīgas publikācijas. 
Kopš 2012. gada Rundāles pilī 
pakāpeniski iekārtots “Mūzejs 
mūzejā” – dekorātīvās mākslas 
ekspozīcija “No gotikas līdz jū -
gendstilam”. Turpmāk tajā būs 
apskatāmas arī divas pēdējās tel-
pas, veltītas historismam un jū -
gendstilam. Ekspozīcijas kon-
cep cijas autors Imants Lanc ma-
nis stāsta: “Pēdējā telpa ir veltīta 
jūgendstilam, kas 19. gadsimta 
90. gados nomainīja historismu 
un pastāvēja līdz Pirmajam pa -
saules kaŗam. Eksponēti galve no-
kārt franču mākslinieku darbi – 
gan Luija Mažorela un Emīla 
Gallē mēbeles, gan brāļu Domu, 
Emīla Gallē, Andrē Delata un 
citu meistaru stikla izstrādāju -
mu kollekcija.” Dekorātīvās māk-
slas ekspozīcija tapusi vairāku 

Izrakumos atrastās pudeles

“Tukums ir viena no tām pil -
sētām, kur rijas pienāk tuvu mie s-
ta robežai un, miestam izple šo-
ties, pat atrodas tā iekšienē. Mēs 
te redzam deguma virsmu, klo -
nu un daļu no akmeņiem, kas ir 
aku mulējuši siltumu,” stāstīja 
Lat vijas Universitātes Vēstures 
in  stitūta pētnieks, archeologs 
Rū  dolfs Brūzis. “Bet tas ir gana 
pietiekami, lai pēc analoģijām ar 
Zemgales materiālu mēs varētu 
pateikt, ka tā ir rijas krāsns,” pau-
da Rūdolfs Brūzis. Atraktajos pa -
grabos atrastas arī nesaplēstas tā 
laika pudeles, kas esot salīdzinoši 
liels retums.

***
Atkal protestē pret 

izglītību latviešu valodā
26. maijā  Rīgā, Strēlnieku lau-

ku mā, uz kārtējo Latvijas Krievu 
savienības (LKS) rīkoto protesta 
akciju pret pakāpenisku pāreju 
uz izglītību latviešu valodā pul-
cējās aptuveni 500 cilvēku, bet 
pēc vēlāk notikušā gājiena uz Mi -
nistru kabineta ēku dalībnieku 
skaits pieauga līdz aptuveni 1000. 
Skolas vecuma jauniešu gan pro-
testētāju vidū bija maz.

Pirms mītiņa LKS līderi Tat-
jana Ždanoka un Miroslavs Mit-
ro fanovs sanākušajiem organizēti 
izdalīja neliela izmēra, vistica-
māk, bērnu zīmējumus, uz ku - 
ŗ iem dažādās valodās, pārsvarā 
gan krieviski, bija uzrakstīts 
“Mū  su bērni – mūsu tiesības».

***
Nošauts maksātnespējas 

administrātors 

Pie Rīgas Brāļu kapiem 30. mai-
ja rītā apšaudē nogalināts cilvēks. 
Slepkavība notikusi plkst. 8.40 
Aiz saules ielā 1. Izmantojot šau-
jamieroci, nogalināts kāds vīr ie-
tis, kuŗš pārvietojās ar baltas krā-
sas apvidus automašīnu. Noti ku-
ma vietā redzēta arī kāda furgona 
tipa automašīna ar tentu. Valsts 

dora un Turcija, bet Meksikas 
pa  valsts Guerrero saņēma atzi  -
nī bas balvu.

Latviju balvas pasniegšanas ce -
remonijā pārstāvēja vēstniecības 
diplomāte Otrā sekretāre Svet la-
na Biseniece. Balvu pasniedza 
Madrides pašvaldības ģenerāl-
direktore biznesa un uzņēmēj-
darbības jautājumos Konča Dia-
za de Vijegasa. Balva tiks no  gā -
dāta LIAA Latvijas Tūrisma de -
partamenta direktorei Inesei Šī -
ra vai. Pateicamies departamen ta 
pārstāvēm Anitai Priedītei, Egi -
tai Kļaviņai un Līnai Ivanovai un 
Latvijas Nacionālā stenda da  līb-
niekiem – Latvijas viesnīcu un 
re  storānu asociācijai, Vidzemes 
Tūrisma asociācijai, Latvijas Zaļo 
ceļu asociācijai (Latvian Green-
ways Association), Live Riga, Si -
gul  das pašvaldībai – klāsterim 
(no teiktā ģeografiskā territorijā 
izvietotam līdzīgu vai saistītu uz -
ņēmumu sadarbības modelim, 
ko apvieno kopējs tirgus, tech no-
loģijas vai zināšanas, piegā dā  -
tāji, darbinieki un atbalstošās or -
ganizācijas – Red.) Enter Gauja 
un Baltic Travel Group par Lat vi-
jas tūrisma populārizēšanu Spā-
nijā.

***
Militārās mācības Ādažos

Latvijā līdz 15. jūnijam notiek 
ASV sauszemes un gaisa spēku 
mācības Saber Strike18, kuŗu ak -
tīvā faze notiek Ādažu milit ārajā 
poligonā, kā arī Rucavas, Nīcas, 
Grobiņas, Priekules, Durbes, Aiz -
putes, Skrundas, Vaiņodes, Sal-
dus un Limbažu novadā. Kopš 
2010. gada Saber Strike ir ASV 
vadītas apvienotās sauszemes un 
gaisa spēku mācības, bet Saber 
Strike 2018 ir apvienotas ar Lat-
vi jas organizētajām starptautis-
ka jām militārajām mācībām 
Sum mer Shield XV, kur Latvijā 
kopumā piedalīsies  3000 kaŗa vī-
ru no 12 valstīm. Mācībās tiks 
pārbaudīts viss līdz šim Latvijā 
iegādātais bruņojums, informēja 
NBS komandieris ģenerālleit -
nants Leonīds Kalniņš. 

Uz starptautiskajām militā ra-
jām mācībām Saber Strike līdz ar 
citu valstu bruņoto spēku vienī-
bām ieradušies arī ASV jūras 
kāj nieki. Viņi tālo ceļu līdz mili-
tārajam lidlaukam Šauļos mēro-
juši no bazes Virdžīnijā, savukārt 
technika piegādāta no nolikta  - 
v ām Eiropā. Līdz ar Latvijas, 
ASV un Latvijā izvietotās daudz-
na cionālās kaujas grupas kaŗa-
vīr iem mācībās piedalīsies arī 
Dā  nijas, Vācijas un Lielbritanijas 
bruņotie spēki.

***
Tukumā archeoloģiskos 

izrakumos atrod 
17. gadsimta liecības

Tukumā archeologiem darbu 
gaitā senākie atradumi ir 17. gad-
 simta Kurzemes – Zemgales her-
cogistes monēta un rijas krāsns. 
Līdz šim Tukums esot maz pētīts, 
un atrastie priekšmeti ļaus ie -
skicēt vismaz viena kvartāla vēs-
turi. Tukuma vecpilsēta mūsdie-
nās ir blīvi apbūvēta, bet vēl 
pirms apmēram četriem gad-
simtiem tā bijusi miesta nomale, 
kur saimniekojuši zemnieki. Par 
to liecina arī archeologu atras - 
tie graudi un paliekas no rijas 
krāsns.

XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku laikā 

2. jūlijā Rīgas Latviešu bied-
rības namā notiks konference 
“Latvieši pasaulē – piederīgi 
Lat vijai”, kuŗas galvenā tema – 
Dziesmu un deju svētki – tradi-
cija, kas vieno latviešus visā 
pasaulē. Rīko Kultūras ministri-
ja un Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs sadarbībā ar Rīgas Lat-
viešu biedrību, Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienību un Eiropas lat-
viešu apvienību. Piedalīsies mū -
zikologs Arvīds Bomiks, Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesore 
Anda Laķe, Daugavas Vanagu 
fonda Lielbritanijā priekšsēdis 
Aivars Sinka u. c., bet paneļdis-
kusijās – Dziesmu un deju svētku 
rīkotāji Latvijā un ārvalstīs, no -
zaru eksperti, diriģenti un cho-
reografi. Dalībai konferencē lū -
gums pieteikties līdz 25. jūni-
jam, izmantojot saiti https://goo.
gl/forms/05KfK4q CFM 132 dIB3

***
Izdots žurnāla 

Simtgade otrais numurs

Ar Latvijas valsts Simtgades 
programmas atbalstu “Satori” lai-
 dis klajā jau otro drukātā žurnāla 
Simtgade numuru, kas vēstī par 
notikumiem, kas risinās svinību 
gada otrajā ceturksnī, kā arī ref-
lektē par citām mūsu valstij no -
zīmīgām lietām. Žurnāls bez 
maksas pieejams kultūras un sa -
biedriskās iestādēs, skolās un 
bibliotēkās.

***
Latvija saņem Starptautiskās 

tūrisma izstādes balvu 
29. maijā Madrides Starptau tis-

 kajā izstāžu kompleksā IFEMA 
no  tika Starptautiskās tūrisma iz -
stādes FITUR 2018 balvu pa -
snieg šana. Balvas tika piešķirtas 
vairākās katēgorijās – labākais Spā-
nijas reģiona stends, labākais 
valsts stends, labākais uzņēmu-
ma stends, labākais aktīvā tūris-
ma piedāvājums, kā arī izcils 
zinātniskais darbs tūrisma jomā.

Latvijas nacionālais stends tika 
atzīts par vienu no labākajiem 
valstu stendiem, kas tika pār stā-
vēti izstādē FITUR 2018. Kopā ar 
Latviju balvu saņēma arī Salva-
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Ukrainas drošības dienesta pār-
galvīgā operācija, simulējot Pu  - 
  ti na režīma pretinieka, lieliskā 
žur nālista Arkadija Babčenko 
nogalināšanu un nākamajā dienā 
viņu “atdzīvinot”, sasniedza iece-
rēto mērķi – atmaskot killerus, 
ko bija nolīdzis Kremlis, un iz -
jaucot “Putinijas” specdienestu 
plānus, kas paredzēja Ukrainā, 
papildus Arkadijam Babčenko, 
“novākt” 47 dažāda ierauga “no -
devējus”. Sergeja Skripaļa un viņa 
meitas saindēšana, ko veikušas 
personas, kuŗas, kā ziņo britu 
specdienests, “paguvušas” at  griez -
ties Krievijā, liecina par to, ka 

Pretstāve: Kijevas “meistarstiķis” un 
mācības Sabre Strike 18

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Krievijas un Rietumu pretstāves 
frontē no Kremļa nodomiem 
“vēl kā” jāsargās.

Taču Ukrainas drošības dienes-
ta “meistarstiķim” ir sava ēnas 
puse: uz 24 stundām, paziņojot 
par Arkadija Babčenko nogali-
nā šanu, tika maldināta burtiski 
visa pasaule, plašsaziņas līdzekļos 
parādījās nekrologi, radi, draugi, 
kollēgas, pat “upura” dzīvesbiedre 
bija šokā un sēroja. Tas nu ir pre-
cedents, ko nekavēsies izmantot 
Kremlis: tiklīdz parādīsies kāda 
patiesa vēsts par kādas “Putinijai” 
nevēlamas personas nogalinā ša-
nu, Maskavā var atskanēt ņir-

dzīgi smiekli: “Kas gan jums 
tagad ticēs?

Modrībai lielajā pretstāvē jā  būt, 
turklāt īpaši jutīga ģeopo lītiska 
telpa ir Baltijas valstis un Polija.

No 3. līdz 15. jūnijam šajā telpā 
notiek kārtējās NATO militārās 
mācības Sabre Strike 18. Tās tiek 
rīkotas ASV vadībā, un tajās pie-
dalās  18 000 kaŗavīru no ASV, 
Bulgarijas, Kanadas, Chorva ti jas, 
Čechijas, Dānijas, Igaunijas, Lat-
vijas, Lietuvas, Vācijas, Italijas, 
Nīderlandes, Maķedonijas, Nor-
vēģijas, Polijas, Rumānijas, Spā-
nijas… un no divām valstīm, kas 
nav NATO locekles – no Somijas 

un (pirmoreiz) no Izraēlas, par 
ko man, dabiski, ir liels prieks.

Kā izriet no pieejamās infor-
mā cijas, mācību dalībniekiem, 
starp citu, jāiedomājas situācija, 
kad nāksies atvairīt Kaļiņingra-
das (bij. Kēnigsbergas) apgabalā 
izvietoto Krievijas bruņoto spēku 
uzbrukumu austrumu virzienā, 
kuŗa mērķis ir ieņemt t.s. Suval-
ku koridoru – Polijas territorijas 
trīsstūri, kas “iesprausts” starp 
Ka  ļiņingradas apgabalu un Balt-
krieviju. Ja Krievijai izdotos oku-
pēt šo trīsstūri, Baltijas valstis 
tiktu nogrieztas no Polijas un 
stratēģiski izolētas.

Tik daudzu valstu kaŗavīru da -
lība šajās mācībās ir pirmām kār-
tām Rietumu solidāritātes sim-
bols, jo noteicoša te ir ASV loma, 
taču šādai simbolikai ir liela psī-
choloģiska vērtība. Kā jau teikts, 
Somija nav NATO dalībvalsts, 
bet šajās mācībās tā piedalās, tur-
klāt tieši brālīgās Igaunijas terri-
to rijā. Un kaut gan Izraēlas prem-
jērs Netanjahu bieži dodas pie 
Putina, raizējoties par Irānas iz -
darībām Sīrijā, izraēliešu kaŗa-
vīri, kaut simboliski, nu piedalās 
mācībās, kuŗu uzdevums – prast 
atvairīt Krievijas agresiju!

Nodokļu reforma Latvijā radī-
jusi fiskālajā budžetā robu, vis-
maz dažu turpmāko gadu bu -
džets Latvijā solās būt knaps, kaut 
arī polītiķi solījušies šo robu aiz-
lāpīt. Šķiet, visskarbākā ir situā-
cija veselības aprūpes jautāju-
mos, par spīti tam, ka papildu 
financējums šogad tika atrasts, 
palielinot budžeta deficītu, un 
tam neiebilda arī Eiropas Komi-
sija (EK). Protams, veselības ap -
rūpes nepieejamību, mazās algas 
un vēl citas ar veselības aprūpi 
saistītās problēmas financējums 
vien neatrisinās, acīmredzot ir 
vajadzīga arī nopietna veselības 
aprūpes sistēmas vētīšana. Jopro-
jām dienas kārtībā ir arī ar ie -
dzīvotāju ienākuma nodokli ne -
ap liekamā minimuma paaugsti-
nāšana algām un pensijām, fi -
nancējums vajadzīgs arī izglītī-
bas reformai. Kur to meklēt? Ja 
pieaugtu iedzīvotāju tēriņi, bu -
džetā naudas būtu vairāk, bet kā 
gan lai šie tēriņi augtu, ja ie -
nākumi ir tādi, kādi tie ir?

Priekšlikums, ko iesniedza Ei -
ro pas Latviešu apvienība (ELA) 
saistībā ar Diasporas likuma 
izstrādi, bija grozījumi likumā 
par iedzīvotāju ienākuma no -
dokli (IIN), atbilstoši kuŗiem    
pie atgriešanās Latvijā tiktu aiz-
sar gāts ES/EEZ valstīs nopelnī -
to pen siju neapliekamais mini-
mums. Citiem vārdiem sakot, 
atgriežoties Latvijā ar kādā no 
Eiropas Savienības (ES) vai Ei  ro-
pas Ekonomiskās zonas (EEZ) 
valstī vai valstīs nopelnīto pensi-
ju, tā tiktu aplikta ar nodokli tajā 
apmērā, kas pārsniedz neaplie-
kamā minimuma apmēru valstī, 
kuŗā pensija ir nopelnīta. Kā 
zināms, Latvijā šobrīd pensijas 
neapliekamais minimums ir    
250 eiro, un no summas, kas ir 
virs šī minimuma, tiek atvilkts 

Kāpēc Latvijas budžetam nevajag naudu?

IIN 20 procentu apmērā. Iece -
rēts, ka pensiju neapliekamais 
minimums varētu pieaugt līdz 
300 eiro mēnesī. ES un EEZ val-
stīs nopelnīto pensiju neaplie-
kamais minimums atšķiras, bet 
tas lielāko tiesu ir stipri augstāks 
nekā Latvijā – vismaz tajās val-
stīs, uz kuŗām labprāt brauc strā-
dāt Latvijas valstspiederīgie (vi -
dēji 600 – 800 eiro).

Jautājums, protams, ir cik ie -
gūs valsts, ja no ES un EEZ at -
grie zušies pensionāri nodokļus 
maksās virs šo valstu pensiju ne -
apliekamā minimuma? ELA ap -
rēķini liecina, ka patēriņš (pirkt-
spēja) pieaugtu par 0,3-0,6% no 
iekšzemes kopprodukta (IKP,) 
savukārt ietekme uz IKP līmeni 
varētu būt apmēram puse no tā 
(0,1-0,3% no IKP), un netiešais 
nodokļu ieņēmumu efekts va -
rētu būt līdz 0,1% no IKP. Re  mi g-
rantiem atgriežoties ar pensi jām, 
kas ir lielākas par minimālo un 
neapliekamo apmēru, IIN ieņē-
mumi un ietekme uz ekonomiku 
būtu vēl pozitīvāka.

Protams, var vaicāt, kā iegūti 
šādi skaitļi? Pētījumi un aptaujas 
liecina, ka pirmspensijas un pen-
sijas vecumā pašlaik ir 8-10% no 
Latvijas piederīgajiem ārvalstīs 
(kopā ap 370 000 personu), un šī 
proporcija ar laiku aug. 80% no 
respondentiem starp faktoriem, 
kas kavē atgriešanos, visbiežāk 
min grūtības atrast pieņemamu 
darbu un to, ka Latvijā nav pie-
nācīga sociālā nodrošinājuma, 
arī pensiju. Atgriežoties uz dzīvi 
Latvijā, atkarībā no bijušās mīt-
nes valsts, remigrants Latvijā ir 
gatavs tērēt vismaz obligāto mi -
nimālo un neapliekamo pensiju 
apmēru – no 7527 eiro (Lielbrita-
nijā) līdz 12 917 eiro (Īrijā) gadā – 
un šāds ir negūtais pienesums 
Latvijas ekonomikai, ja persona 

pieņem lēmumu neatgriezties. 
Turklāt daļa pensijas tomēr ir 
nopelnīta Latvijā un tā tiks sa -
ņemta, tātad paliekot savā mīt-
nes zemē, arī Latvijā nopelnītā 
nauda tiks tērēta tur.

Jāpiebilst, ka Eiropā ir 18 val-
stis – piemēram, Vācija, Zvied-
rija, Nīderlande, Spānija –, kuŗas 
arī tiem pensionāriem, kuŗi vairs 
šajās valstīs nedzīvo, turpina segt 
veselības aprūpes/medicīniskos 
izdevumus. Tas nozīmē, ka šie 
pensionāri nebūtu papildu slogs 
Latvijas veselības aprūpes sistē-
mai, bet tieši otrādi.

 Finanču ministrija ELA priekš-
likumus noraidīja, un pagājušajā 
nedēļā Saeimā 1. lasījumā pie-
ņemtajā Diasporas likumprojek-
tā to nav. Viens no iebildumiem 
ELA priekšlikumiem ir arī tas,   

ka tā būtu Latvijas pensionāru 
diskriminācija. Uzreiz gan jāpie-
bilst, ka saistībā ar Latvijas un 
ASV, kā arī ar Kanadu noslēgta-
jām konvencijām par nodokļu 
dubultās uzlikšanas un nodokļu 
nemaksāšanas novēršanu attie -
cī bā uz ienākuma nodokļiem, 
remigrējošs pensionārs Latvijā 
saglabā tiesības uz ASV un Ka -
nadas noteikto pensijas neaplie-
kamo minimumu. Savukārt sa -
skaņā ar Latvijas valdības un 
Krievijas Federācijas valdības lī -
gumu un Latvijas Republikas 
valdības un Ukrainas valdības 
konvenciju, Krievijas Federācijas 
un Ukrainas izmaksātām pen-
sijām Latvijā nodokļi piemēroti 
netiek vispār. Turklāt Eiropas 
Savienības tiesas tiesnesis Egils 
Levits, kuŗš konsultēja ELA šajos 

jautājumos, ir atzīmējis, ka dis-
kriminācija ir atšķirīga attiek - 
s me pret personām vienādos ap -
stākļos. Personas, kuŗu pensija 
nopelnīta Latvijā, objektīvi nav 
vienādos apstākļos ar personām, 
kuŗu pensija nopelnīta citā valstī 
vai vairākās, un šie priekšlikumi 
neierobežo citu personu pamat-
tiesības un likumiskās intereses.

Atliek piebilst, ka valsts varē - 
tu nopelnīt vairāk, ja minētie 
priekš li kumi par pensiju neaplie-
kamo minimumu tiktu pieņem-
ti. Daļa Latvijas pensionāru to -
mēr varētu justies aizvainoti – lai 
arī kopējā maka biezums palīdz 
celt arī viņu dzīves līmeni. Po -
lītiķi pirms vēlēšanām to varētu 
izmantot, lai izskatītos kā pen-
sionāru aizstāvji. 
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Vai jums ir svarīgi tas, ko par 
jums raksta presē? 

Es neinteresējos, ko citi par ma  ni 
raksta. Es cenšos būt pats. Es nela-
su recenzijas, jo tas manā mākslā 
neko neietekmē un nemaina. Es 
nevēlos ne pielāgoties, ne mainī-
ties. Lai katrs skatītājs uztver un 
saskata to, ko viņš var un vēlas sa -
skatīt. Es vēlos būt patstāvīgs savā 
domāšanā un radīšanā, būt es pats. 
Katrs mākslinieks grib domāt, ka 
tas, ko es radu, ir kaut kas. Citādi 
mākslinieks nevar radīt. 

Līdz šim man tas ir izdevies. 
Sva rīga ir ticība sev. Ja man priek-
šā balts audekls, tad man jātic, ka 
es kaut ko spēju. Citādi nevar. 
Katrs cilvēks “satur” daudz vairāk, 
nekā viņš izsaka. Mans moto – ir 
svarīgi atrast sevi mākslā. Man ir 
liela motivācija strādāt es vēl visu 
neesmu izteicis, lai gan esmu glez-
nojis jau 65 gadus. Kāpēc ma  nas 
robežas ir tur, kur viņas ir? Es tās 
meklēju. Vai var radīt kaut ko, kas 
ir svešs, kas ir ārpus paša uzska-
tiem par sevi? Man ir 87 gadi, un 
65 esmu strādājis, gleznojis, bet es 
vēl joprojām meklēju. Glezna nav 
tikai glezna, tas ir kas vairāk. Vis-
pirms ir jābūt domai. Saturam 
jābūt jau iepriekš galvā, pirms es 
ķeros pie gleznas. Tas ir tāpat, kā 
klausoties operu, ‒ ja nevaru sa -
prast stāstu, tad tam nav nozīmes. 
Man ir jāsaprot stāsts. Jo līnija nav 
tikai līnija, un vārdi nav tikai bur -
ti. Vārds izsaka daudz vairāk. 
Pirms gada es īstenoju projektu 
kopā ar manu draugu K. Sīvertu 
Lindbergu: dzeja – viens vārds un 
mana glezna. 

Vai uzskatāt, ka jūsu latviskā 
identitāte ir ietekmējusi jūsu iz -
teiksmes veidu glezniecībā? 

Tas ir neatbildams jautājums. 
Tas ir neatdalāmi – cik ļoti es esmu 
zviedrs, cik – latvietis? Kas mani 
ie  tekmē vai iedvesmo? Lai gan 
esmu dzirdējis šeit, Zviedrijā:  “Tu 
neesi tipisks zviedrs glezniecībā.” 
Mani ietekmē un iedvesmo daba, 
mana iekšējā saistība ar dabu. Kas 
manī ir latvisks, kas nav latvisks, 
grūti nodefinēt. Mākslinieka iz -
pausme glezniecībā nav tik cieši 

“Vēlos būt es pats”
Mākslinieks Laris Strunke intervijā Guntai Neimanei

saistīta ar viņa izcelsmi kā rakst-
nieka izpausme valodā. Es glezno-
ju formu un kustību, kas ir manī, 
ko es gribu uzlikt uz audekla. Es 
nevēlos tulkot savus darbus, to lai 
dara katrs skatītājs pats. Lai katrs 
var atklāt manos darbos to, ko pats 
saredz. Tas būtu pārāk racionāli 
pateikt – tas ir tas un izskaidrot, ko 
es ar to vai to biju domājis. 

Jums bija trīspadsmit gadu, kad 
bēgļu laivā kopā ar vecākiem no -
kļuvāt Zviedrijā? Vai to at  cera ties? 

Trīspadsmit  gados es to neuz-
tvē ru ar tādu drāmatismu. Pat tas, 
ka jūras vidū apstājās laivas mo -
tors, tajā brīdī nelikās tik bīstami. 
Trīspadsmit gados  uztvere ir citā-
da. Šīs atmiņas nav drāmatiskas. 
Ierodoties Zviedrijā, visi bija aiz-
ņemti, lai izdzīvotu un pārdzīvotu, 
nebija daudz laika, lai pārspriestu, 
cik bīstami tas bija. Vecāki par to 
ar mani nerunāja, lai gan tēvam 
(Niklāvs Strunke, latviešu glezno-
tājs, un scēnografs – G. N.) dzīves 
sākums Zviedrijā bija ļoti smags. 
Aizbraucot no Latvijas, viņš zau-
dēja ne tikai savu paziņu loku, bet 
savu publiku, ierasto dzīves ritmu. 

Vai tēvs ietekmēja vai kā citādi 
iedvesmoja jūsu izvēli kļūt par 
gleznotāju? 

Es redzēju, ka tēvs gleznoja un 
turpināja gleznot arī Zviedrijā. Es 
esmu vienīgais no trim bērniem, 
kas glezno. Vecāki nevarēja ekono-
miski atbalstīt manu vēlmi mācī-
ties gleznot. Es sāku mācīties pri-
vātās mākslas skolās, un tam va  ja-

dzēja lielu naudu. Es smagi strā-
dāju, lai nopelnītu studijām. Strā-
dāju vairākos darbos, modinātājs 
man bija vajadzīgs, lai atgādinātu, 
ka jādodas uz nākamo darbu. Gu -
lēju pāris stundu diennaktī: piecos 
no rīta iznēsāju avīzes, strādāju 
par scēnografu pagraba teātrī. 

Kā jūs to varējāt izturēt? 
Jauns cilvēks,  daudz spēka. Ce -

rība un vēlēšanās.
Lasīju, ka  esat ticies ar Zvied-

rijas karali un jums pat ir joks 
par to?

Jā, es tikos ar Zviedrijas karali. 
Un, kad viņš man jautāja, kādi 
man plāni, es viņam atjautāju, 
kā  di ir viņa tuvākie nākotnes plāni, 
un apliku roku ap pleciem. Pro-
tams, ka apsardze uzreiz bija klāt.

Kāda ir jūsu diena?
Gleznotājs tas ir amats. Es glez-

noju katru dienu. Tā ir discip līna, 
man ir jāglezno katru dienu, lai 
nonāktu vietā, kur gribu nokļūt. 
Lai es varētu uzgleznot to, ko es 
akceptēju. 

Vai ir vajadzīga iedvesma, lai 
gleznotu?

Svarīga ir ticība sev. Ja man 
priekšā ir balts audekls, man ir 
jātic, ka es kaut ko spēju. Ja nav 
ticības, tad audekls kļūst balts.    
Tas ir darbs katru dienu un garīga 
sagatavošanās. Es par nākamo glez-
nu domāju jau iepriekšējā vakarā, 
es tai mentāli gatavojos. Es nevaru 
gleznot tūlīt un uzreiz, es to plā no-
ju jau iepriekšējā dienā, pa nakti. 
Jau no vakara esmu mentālā ceļā 
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uz darba procesu. Mākslas darba 
radīšana – tā ir milzīga koncen - 
t rācija darbam. 

Mākslinieks – tas ir radošais 
pro cess, doma vada roku. Ir jāsa-
prot, ko, kā, kādēļ tu dari. Neviena 
mūza neatlido, ja nesāk strādāt ‒ 
tikai strādājot rodas radošā ener-
ģija un iedvesma. Es nelietoju otas, 
tas mani ierobežo, es gleznoju ar 
to, kas ir pie rokas. 

Es nevaru kuŗā katrā brīdī 
gleznot: ir periodi, kad gleznoju, 
kad viens darbs dod iedvesmu nā -
kamajam darbam. Ir periodi, kad 
jāuzkrāj un jāpiepilda sevi ar 
pārdzīvojumiem,  “ir jābūt iekšā, 
lai nāktu ārā”. Cilvēks nav bezgalī-

ga krātuve, man ir “jāpiepilda” 
sevi, ir jāliek iekšā, jo to, ko es radu 
uz audekla, es ņemu no sevis.

Jebkuŗš cilvēks satur vairāk nekā 
var izteikt. Ko es vēl neesmu iz -
teicis? – tas ir mans dzenulis, kas 
man liek iet uz priekšu, liek mek-
lēt. Gribu atrast savu saturu, savas 
iespējas, savas robežas. Kāpēc 
ma nas robežas ir tur, kur tās ir?

Neviens mākslinieks negrib at -
kārtoties. Katram laika posmam ir 
savi izteiksmes veidi, sava loģika. 
Tam, ko es radu pašlaik, ir saistība 
ar šo brīdi, kuŗā es esmu. Kad 
darbs ir pabeigts, es neko tur vairs 
nevaru pielikt, vai es to pieņemu 
vai ne. Svarīgākais, ko tā glezna saka. 

Man ir bijis, ka esmu pabeidzis 
darbu un man nepatīk tā glezna. 
Es pat nevaru skatīties uz šo glez-
nu. Es aizgriežu to projām, cik ļoti 
man tā traucē, bet mainīt tajā es 
neko nevarēju. Glezna dzīvo savu 
dzīvi. Paiet nakts, otrā dienā es ie -
skatos un atklāju to, ko nebiju ie -
vērojis, un izstādu šo gleznu. Tā 
atkal runā ar mani, bet pārmaiņas 
nenotika gleznā. Pārmaiņas noti-
ka manī. Nekas nav konstants. 

Tā ir mana pasaule, pārmaiņas 
un meklējumi manī. 

Vai jums patīk pavadīt dienas 
savā  darbnīcā? 

Jā, man šeit patīk, šeit ir laba 
apkārtne. Ir bijuši brīži manā 
dzīvē, kad es pat esmu darbnīcā 
gulējis un dzīvojis. Bet tas nav labi, 
darbavieta ir jāatstāj. Tagad es tā 
nedaru. 

Mūsu saruna notiek Latvijas 
valsts Simtgadē. Daudzi saka, ka 
latviešu tautas izdzīvošana ir 
apdraudēta. 

Mēs visi dzīvojam uz naža as -
mens. Katru mirkli kaut kas notiek 
un mainās. Manuprāt, ir grūti 
spekulēt par tautas izdzī vošanu. 

Laris Strunke pēc 16 ārzemēs pavadītiem gadiem atgriezies 
Latvijā ar izstādi “Aiza” Dzelzceļa mūzejā Rīgā // FOTO: Mārtiņš 
Ziders
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1999. gadā Daniels Pavļuts ie -
guva bakalaura gradu klavier-
spēles speciālitātē Latvijas Mūzi-
kas akadēmijā. Pēc tam Londo-
nas universitātē (City University 
London) studēja kultūras vadību 
un 2007. gadā Hārvarda Univer-
sitātē  ieguva maģistra gradu sa -
biedrības vadībā ar specializāciju 
līderībā. No 2011. gada  oktobra 
līdz 2014. gada janvārim D. Pav-
ļuts kā bezpartijisks  Zatlera Re -
for mu partijas  virzīts kandidāts 
bija ekonomikas ministrs  Valda 
Dombrovska trešajā valdībā. 
Tajā pašā mēnesī viņš iestājās 
Reformu partijā, zaudēja amatu 
un Laimdotas Straujumas val-
dībā bija ārlietu ministra un arī 
ekonomikas ministra padom-
nieks.

2017. gada augustā Daniels 
Pavļuts kļuva par vienu no par-
tijas “Kustība Par!” dibinātājiem 
un tika ievēlēts par tās vadītāju. 
Šogad aprīlī, apvienojoties vai -
rā kām partijām, tika nodibināta 
un reģistrēta partiju apvienība 
“Attīstībai. Par!”, un D. Pavļuts 
kļuva par apvienības līdzpriekš-
sēdi un 13. Saeimas vēlēšanās 
kan didēs Rīgas vēlēšanu apga-
balā.

Ko jaunu vai citādu partiju 
apvienība “Attīstībai. Par!” pie-
dāvās vēlētājiem?

Domāju, ka Latvijas polītikā    
ir ne tik daudz nepieciešamība 
pēc jauniem piedāvājumiem, cik 
nepieciešamība beidzot izpildīt 
to, ko mēs esam gaidījuši jau tik 
daudzus gadus – labāku pār val-
dību un taisnīgumu. Ar labāku 
pārvaldību es domāju moder-
nāku valsti, kuŗa ir vērsta uz       
21. gadsimtu, uz nākotni, kas 
sniedz iedzīvotājiem tos pakal-
pojumus, par kuŗiem viņi īste-
nībā maksā. Pirmā lieta, ko man 
gribas nosaukt, ir kvalitātīva, 
visiem pieejama veselības aprū-
pe, par ko mēs maksājam, bet 
diemžēl nesaņemam. Smagi sli-
mi cilvēki ir spiesti mēnešiem  
ilgi gaidīt rindās vai vākt ziedo-
jumus. Maigi izsakoties, tā nav 
nedz normāla, nedz pieņemama 
situācija. Otra lieta ir izcila iz -
glītība. Tā ir mūsu nākotne. Tā ir 
katra mūsu bērna, mūsu sabied-
rības kopumā izdzīvošanas un 
konkurētspējas garantija 21. gad-
simtā. Diemžēl mēs redzam, ka 
Latvijas sabiedrībā un polītikā ir 
spēki, kuŗiem šī nākotne nerūp, 
kuŗi domā vienīgi pagātnes un 
šodienas katēgorijās un rūpējas 
par savas ietekmes saglabāšanu. 
Tādēļ no polītiskā viedokļa kā 
galveno problēmu mēs definē-
jam to, ko diaspora, manuprāt, 
brīnišķīgi sapratīs: par spīti tam, 
ka esam iestājušies Eiropas Sa -
vienībā, NATO, EDSO un citās 
starptautiskās un globālās orga-
nizācijās, faktiski pie teikšanas 
Latvijas polītikas dienaskārtībā ir 
tā pati paaudze, kuŗa bija pie 
teikšanas padomju laika beigās. 
Tie ir kompartijas, komjaunat-
nes un pat čekas darbinieki. Tie 
ir cilvēki, kuŗi ir kļuvuši par Lat-
vijas gan sabiedrisko, gan polī-
tisko krējumu un kuŗi diemžēl 
nav spējīgi rietumnieciski un labi 
pārvaldīt valsti mūsu interesēs. 

Par pagājušā gadsimta domāšanu, taisnīgumu un reformām
Polītisko partiju apvienības “Attīstībai. Par!” līdzpriekšsēža 

Daniela Pavļuta intervija Sallijai Benfeldei

To mēs redzam kā galveno pro-
blēmu, un mūsu praktiskais pie-
dāvājums ir beidzot mainīt šo 
polītisko paaudzi pret cilvēkiem, 
kuŗi ir guvuši pieredzi pasaulē, 
kuŗi savā dzīvē ir sasnieguši pie-
tiekami daudz, kuŗi izglītībā, uz -
ņēmējdarbībā, zinātnē, sportā   
un citās jomās ir profesionāļi un 
kuŗiem lielāko tiesu ir Rietumu 
izglītība. Mērķis, kas mums ir jā -
panāk – izveidot valsti, kuŗā 
mūsu bērniem un mums pašiem 
būs labi dzīvot, kuŗā gribas radīt 
un skolot bērnus un kuŗā gribas 
atgriezties. 

Pieminējāt valsts pārvaldi – 
vai, jūsuprāt, skaitliski ir jā  sa-
mazina valsts aparāts?

Manuprāt, klaigāšana par tik 
vai tik lielu samazināšanu valsts 
pārvaldē ir mazliet tāda acu aiz-
mālēšana. Tas, par ko mums tie-
šām ir jārunā, ir tas, kas cilvēkus 
patiesībā uztrauc – tā ir pakal-
pojumu kvalitāte jeb serviss, 
pa kalpojuma pieejamība. Do  -
mā jam, ka radikāli ir jāmazina 
birokratija, ir jāsamazina muļķī-
gi, lieki un nevajadzīgi procesi 

valsts pārvaldē, ir beidzot jāie-
vieš tās lietas, par kuŗām mēs 
runājam gadu gadiem un kuŗām 
pietrūkst polītiskās gribas un 
prasmes. Neprasīt katrreiz no 
jauna datus, kas ir valsts rīcībā, 
tikt vaļā no papīra iesniegumiem, 
papīru nēsāšanas no vienas ie -
stādes uz otru. Viss lielāko tiesu 
ir elektroniski pieejams. Valsts 
nav iemācījusies strādāt ar mūs-
dienīgiem digitāliem risināju-
miem – piemēram, kliedzošais 
piemērs ar e-veselību. Mēs iztē-
rējām un turpinām tērēt ārprā-
tīgu naudu e-veselībai un nupat 
atkal tērēsim 2 miljonus veselības 
datu bažu savienošanai, lāpot šīs 
sistēmas nepilnības. Tā ir nespēja 
saimnieciski un jēdzīgi rīkoties 
ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu 
rīcībā. Ir iespējas darīt citādāk, 
nav gribas un prasmes.

Pieņemu, ka cilvēki, kuŗi strā-
dā valsts un pašvaldību pārvaldē, 
ir labu griboši un grib sniegt 
labus pakalpojumus, bet šobrīd 
viņiem ir sasietas rokas. Ja mēs 
atsietu viņiem rokas, šie cilvēki 
varētu sniegt labus pakalpoju-

mus, konsultēt, runāt ar cilvē-
kiem, palīdzēt viņiem tā vietā, lai 
nodarbotos ar bezgalīgu un bez-
jēdzīgu un necilvēcīgu birokra-
tiju. Gribu arī piebilst, ka, mūsu-
prāt, pašvaldību skaits Latvijā 
jāsamazina līdz 30 pašvaldībām.

Kā vērtējat iecerēto izglītības 
reformu un jau pieņemto lēmu-
mu par pāreju uz latviešu mā -
cību valodu skolās?

Latvijā, mūsuprāt, var pastāvēt 
tikai viena un vienota skolu sistē-
ma. Tas, kas Latvijā pastāv šo -
brīd, ir sašķelta, postpadomju 
izglītības sistēma ar geto iezī-
mēm, kur ir divi paralēli skolu 
tīkli – latviešu valodas un krievu 
valodas skolas. Gan jāteic, ka jau 
daudzus gadus ir bilingvālais 
mācību modelis un visās skolās 
būtu jāmāca latviešu valodā. Cik 
labā latviešu valodā, tas gan ir 
cits jautājums. Mūsu apvienība 
stingri iestājas par to, ka Latvijā 
ir jābūt vienotai izglītības sistē-
mai un tai, protams, jāpastāv uz 
latviešu valodas pamata. Mazā-
kumtautībām ir jāgarantē tiesī-
bas apgūt savu dzimto valodu, 

savu vēsturi dzimtajā valodā, un 
es nerunāju tikai par krieviem. 
Bet bērniem ir jāmācās vienotā, 
izcilā skolu tīklā labā latviešu 
valodā, lai, pabeidzot vidusskolu, 
bērni būtu spējīgi lieliski nokār-
tot centralizētos eksāmenus lat-
viešu valodā un iestāties Latvijas 
vai starptautiskajās augstskolās. 
Runa gan nav tikai par latviešu 
valodu, lai gan tas ir būtiski un 
svarīgi. Latviešu valoda ir baze 
un pamats, mazākumtautību tie-
sī bas uz savu kultūru arī ir bū -
tiskas, bet tajā pašā laikā mūsu 
bērniem, pabeidzot skolu, ir jā -
būt gataviem globālajai pasau -
lei. Ir jāiekļaujas Latvijas sabied-
rī bā, bet vienlaikus ir jābūt ga -
taviem 21. gadsimta izaicināju-
miem glo bālajā pasaulē. Ir jāzina 
vairākas svešvalodas, ir jāspēj ap -
gūt digitālās prasmes. Izglītības 
sistēmas trūkumi, tas, ka šī sistē-
ma ir neviendabīgi pieejama, ka 
bērniem no laukiem ne vienmēr 
ir iespējas īstenot savas spējas kā 
pilsētas vai vidusšķiras bērniem – 
šīs problēmas aiz latviešu valodas 
karoga vienkārši tiek paslēptas. 
Mēs iebilstam pret to un uzska-
tām, ka tā reforma, kas šobrīd 
tiek īstenota, netiek veikta pie tie-
kami labi, netiek risināts skolu 
tīkla jautājums. Pašvaldības ie -
stā jas par savām, nevis par bērnu 
interesēm, neļauj reformēt skolu 
tīklu. Ir jārisina ne tikai valodas, 
izglītības satura, bet arī skolu 
tīkla un kvalitātes jautājums. 

Jautājums ir arī par augstāko 
izglītību. Kā zināms, ir prasība 
ārvalstu pasniedzējiem labā lī -
menī zināt latviešu valodu, lai 
strādātu Latvijā. Vai šī prasība 
ir pamatota?

Divu labāko, konkurētspējī-
gāko Latvijas augstskolu rektori 
valdībā netiek virzīti apstipri nā-
šanai valodas jautājuma dēļ. Tā  
ir Rīgas Ekonomikas augstskola 
un Rīgas Juridiskā augstskola. 
Juridiskās augstskolas rektors jau 
ir prom, viņš negrib ar to visu 
vairs ņemties, bet Ekonomiskās 
augstskolas rektors jau gadu tur-
pina strādāt neapstiprināts ama -
tā un nav skaidrs, ar ko tas viss 
beigsies. Situācija ir absurda. Ilze 
Viņķele no mūsu partijas vēl 
pirms došanās uz ASV stažēties 
Makkeina institūtā, toreiz strā-
dājot Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijā, piedāvāja 
atvieglot šos nosacījumus ārval-
stu pasniedzējiem, vismaz zinā-
mu laiku neprasīt latviešu valo-
das zināšanas. Domāju, ka, ja 
pasniedzējs vēlas Latvijā dzīvot 
un strādāt ilgtermiņā, viņš lat-
viešu valodu iemācīsies. Man tā 
liekas liela un simboliska problē-
ma, Latvijas akadēmiskā vide ir 
kā slēgta kliķe, kuŗa mēģina ne -
pieļaut starptautisku konkuren -
ci. Par to mēs visa sabiedrība 
maksā jam, jo izglītības kvalitāte 
nav konkurētspējīga. Rezultātā 
mūsu studenti, pat gadījumos, 
kad viņi varētu mācīties Latvijā, 
izvēlas doties uz ārzemēm. Pats 
par sevi tas nav nekas slikts. Slikti 
ir tas, ka mūsu augstskolas, zi -
nāt niskais darbs, pasniegšanas 
kvalitāte nav starptautiskā līme nī. 

Daniels Pavļuts: “Ja mēs spētu gan paši sev, gan jaunajai, 
gan vecajai diasporai pierādīt, ka esam spējīgi izveidot 
taisnīgāku un modernāku valsti, mēs daļēji atrisinātu aiz-
vainojuma iemeslus, it īpaši tas attiecas uz jaunās, ekono-
miskās migrācijas vilni aizvadītajos gados. Piekrītu tam, 
ka ir uzkrājies milzīgs aizvainojums. Cilvēki ir nokaitināti, 
noguruši un jūtas vīlušies, neredz perspektīvu. Lielā problē-
ma Latvijā ir vilšanās. Neesam spējuši īstenot savas ieceres 
un sapņus, īstenot modernu, eiropeisku valsti, kas pilda 
savus solījumus un spēj parūpēties par saviem iedzīvotā - 
 j iem. Ja mēs to spētu, esmu pārliecināts, ka cilvēki būtu 
gatavi šeit dzīvot.”

(Turpinājums 14. lpp.)

Foto: Vitālijs Stīpnieks
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Savā raibajā, “daudzvietīgajā” dzī -
vē ir nācies piedalīties daudzos 
sarīkojumos, kur mūs aicināja 
pa  rādīt un pastāstīt par Latvijas 
kultūru un vēsturi. Jāatzīstas, ka 
27. maija līdzdalība četru koŗu 
dziedājumā zem Orsē mūzeja 
jo    ma ir viens no spilgtākajiem   
un dziļākajiem pārdzīvojumiem. 
Piedalīties bijām aicināti četri 
apkārtnes koŗi – Latve (Parīze), 
Trejzemīte (Strasbūra), Ugunis (Bri-
sele) un Meluzīna (Luksembur-
ga). Tā bija ne tikai skaista atkal-
tikšanās, bet arī brīnišķīga iespē  -
ja parādīt mākslas cienītājiem 
citu mūsu kultūras šķautni. Kāda 
vienreizēja sajūta dziedāt zem šā 
grandiozā mūzeja joma, kas reiz 
bijusi vilcienu stacija! Apkārt iz -
vietotas pasaulslavenas skulptū  -
r as, telpa plaša ar lielisku akusti - 
ku – un turpat blakus telpās atro-
das baltiešu mākslinieku izstāde 
“Nepieradinātās dvēseles. Sim bo-
lisms Baltijas valstīs”. 

Bijusī Latvijas vēstniece Fran-
cijā Sandra Kalniete (1997-2002) 
sociālajos tīklos raksta: “Ir tāds 
brīnums skatīties “Âmes sauvages” 
(Nepieradinātās dvēseles. – VL) 
Orsē mūzejā! Abi ar vīru bijām   
tā pārņemti, ka pat nejutām, kā 
stundas traucās. Baudījām mums 
tik pazīstamos un mīļos darbus, 
it kā no jauna ieraudzījuši. Tik 
liels bija mūsu prieks un lep-
nums! Cik spēcīga glezniecība! 
Cik spilgti mākslinieki! Un kā 
Baltijas valstis cita citu papil  dina! 
Man bija īpašs gandarījums, ka 
beidzot tas ir noticis. 1997. ga dā 
bija tik bezcerīgi klauvēt pie lielu 
un mazāku mūzeju vadītāju dur-
vīm Parīzē, cerot, ka izdosies vi -
ņus ieinteresēt par mūsu mākslu 
un atkārtot 1939. gada mākslas 
izstādes panākumus. Neviens ne -
 vēlējās rādīt nepazīstamas valsts 

Dziedam zem Orsē mūzeja joma
nezināmu mākslu. Latvija bija 
pazudusi no franču mākslas kar-
tes! Nu, 28 gadus pēc neatkarības 
atjaunošanas, mēs esam atgrie zu-
šies! Un tieši tāpat kā 1939. ga dā 
francūži atkal ir pārsteigti par “šo 
nepazīstamo” glezniecību – kolo-
rīta bagātību, satura spēku un 
stila viengabalainību. Man šī iz -
stāde Orsē ir gada notikums.”

Tieši tāda sajūta arī bija. Esam 
atgriezušies. Ikdienā strādājot Ei -
ropas Savienības institūcijā (Eiro-
pas Komisijā), man varētu šķist, 
ka mūsu vieta Eiropā varētu jau 
būt ierasta. Un tomēr tā nav. 
Es  mu uzaugusi ar apziņu, ka Lat-
vijas vieta ir allaž bijusi blakus 
citām valstīm, taču nepaiet ne 
dienas, kad es nepadomātu par 
to, ka mums ir paveicies, ka esam 
atgriezušies. Strādājot latviešu tul -
kotāju nodaļā, man bija ganda-
rījums, ka varam latviešu valodā 
pārtulkot Eiropas Savienības li -
kumdošanu, izstrādāt jaunu ter-
mi noloģiju, lai arī mēs varētu 
pie dalīties visos ekonomiskajos, 
sociālajos un polītiskajos procesos. 
Tagad angļu nodaļā man ir gan-
darījums par to, ka vajag pārtul-
kot Latvijas viedokļus angliski, lai 
tos savā darbā un secinājumos 
varētu iekļaut Eiropas Savienības 
iestādes. Iespēja dziedāt Orsē 
mū  zejā, turpat blakus mūsu kla-
siķu mākslas darbiem, sniedza 
vēl vienu apliecinājumu par to, ka 
esam patiesi atgriezušies. Un to -
mēr, tā kā man ir iespēja (un 
vajadzība) sekot līdzi Eiropas val-
stu polītiskajam noskaņojumam, 
brīžiem rodas bažas par Eiropas 
Savienības nākotni (bet tas jau ir 
cits stāsts).

Papildus diviem īsiem koncer-
tiem, pēcpusdienas gaitā notika 
vairākas t.s. zibakcijas, kad mū -
zeja apmeklētāji varēja klausīties 

latviešu koŗa dziesmas, kā arī 
dziedāt līdzi “Pūt, vējiņi!”, ko at -
sevišķā nodarbībā Briseles lat-
viešu koŗa vadītāja Vita Timer-
ma ne-Moora palīdzēja interesen-
tiem apgūt. Mūzeja apmeklētāji 
apbrīnoja mūsu krāšņos tērpus, 
izteica atzinību par dziesmām – 
varēja noprast, ka daudzi pirmo 
reizi baudīja latviešu mūziku. 
Īpašu pārdzīvojumu klausītājos 
izraisīja Lūcijas Garūtas “Mūsu 
tēvs” (no kantātes “Dievs, Tava 
zeme deg!” ar Andreja Eglīša 
dze ju) – izskanot pēdējiem lūgša-
nas akordiem, publika ilgāku 
laiku klusēja, it kā vēl dziesmas 
pārņemti, tad atskanēja aplausi. 
Ne vienam vien koristam bija jā -
notrauc pa asarai. Otrā koncerta 
noslēgumā kopkorim pievieno -
jās Latvijas bijusī prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga, līdzi dziedot “Pūt, 
vējiņi!”. Aizkustinoši bija redzēt, 
ka arī daudzi klausītāji pievie no-

jās. Dienas gaitā notika tikšanās 
(ar nosaukumu “Eiropietes likte-
nis”) ar Vairu Vīķi-Freibergu ele-
ganti iekārtotā lasāmtelpā. Tā kā 
bijusī prezidente runā franciski, 
viņa varēja klausītājiem sapro-
tamā valodā pastāstīt par savā 
dzīvē pieredzēto – gan bēgļu gai-
tās, trimdā un visbeidzot, atgrie-
žoties dzimtenē, kur viņa palī-
dzē ja Latvijai iestāties NATO un 
kļūt par Eiropas Savienības da  līb-
valsti 2004. gadā. Latviešu svēt-
dienas pēcpusdiena izvērtās par 
multimediju un līdzdalības pasā-
kumu (kā tagad to moderni dē -
vē). Un tas tiešām lieliski izde - 
vās – paldies pēcpusdienas iniciā-
to riem un izstrādātājiem!

Pirms pēdējā koncerta biju uz -
gājusi kafejnīcā, no kurienes var 
iziet uz terases, kur pavērās skats 
uz Luvras mūzeju, slaveno māk-
sli nieku kvartālu Montparnass, 
Sēnas upi un Parīzes jumtiem. 

Man pienāca klāt kāds vīrs un 
franciski izteica atzinību par 
mūsu dziedājumu un tērpiem. 
Pēc izrunas jutu, ka viņš ir laikam 
angliski runājošs cilvēks, un tā   
arī viņam pajautāju. Pārgājām uz 
angļu valodu. Klausos... Jautāju, 
vai tik viņš nav no Austrālijas.    
Jā, – un no Melburnas. Par latvie-
šiem zināja, bet maz par kultūru 
un vēl mazāk par tautastērpiem. 
Cik nu laiks atļāva, mazliet vairāk 
izklāstīju. Steidzoties atpakaļ uz 
sapulcēšanos pirms dziedāšanas, 
mana kolēģe bija dzirdējusi, ka 
viņš uzzināto stāsta tālāk saviem 
draugiem. 

Ja nu reiz esmu pieminējusi    
sa  pulcēšanos telpu – kas par skai s-
tu mu, par greznumu! Zelts,    
glez nas pie sienām un griestiem, 
milzīgi spoguļi un lustras pie gries-
tiem. Smējāmies, ka pēc šādas 
“ģērbtuves” turpmāk nevaram lī -
meni pazemināt…

Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde izstādes grāmatiņā stā s-
ta, ka šī izstāde notiek, pateicoties 
Orsē mūzeja prezidentes Loran-
sas Dekāras ielūgumam un kura-
tora Rodolfa Rapeti talantam. 
Pasaules slavenākajā 19. gadsim-
ta otrās puses mākslas krātuvē, 
kuŗu dienā apmeklē 7000 ska tī-
tāju, var novērtēt mūsu klasiķu 
Jaņa Rozentāla, Vilchelma Pur vī-
ša, Johana Valtera, Rūdolfa Pēr-
les, Pēteŗa Krastiņa, Gustava Šķil-
tera, Teodora Ūdera, Teodora 
Zaļ kalna un viņu laikabiedru 
sniegumu. “Par izstādes reklāmu 
Parīzes ielās un metro izvēlēta 
Johana Valtera glezna “Zemnieku 
meitene”, kuŗā apskaidrotais mei-
tenes tēls simbolizē nacionālās 
pašapziņas pacēlumu un radošo 
garu, kas pirms simt gadiem īs  te-
nojās trijās neatkarīgās valstīs – 
Lietuvā, Igaunijā un Latvijā.”

Konservatīvisma uzplūdos sa -
biedrībā, kas nav tikai iestāša - 
  nās par konservatīvām vērtībām, 
par 20. gadsimta priekšstatiem 
par to, kā darbojas pasaule, bet 
tur ir arī šauru grupu intereses. 
Medicīnā, veselības aprūpē, eko-
nomikā, sportā – visās jomās ir 
kaut kādas šauras kliķes, kas ar 
postpadomju oligarchiskām me -
to dēm mēģina saglabāt savu va -
ru, ietekmi un kontroli. To re - 
 dz am arī augstskolās. Diemžēl, 
kad runājam par tiesiskumu, par 
ko  rup cijas apkarošanu, lielāko 
tiesu mēs ar to domājam polītisko 
ko  rupciju, bet tā pastāv visur, arī 
privātā sektorā. Es gribu teikt, ka 
domāšanas DNS nav mainījies, 
to var izdarīt, tikai mainoties pa -
audzēm. Ne velti Mozus savulaik 
savu tautu 40 gadus vadāja pa 
tuksnesi, lai mainās paaudzes, lai 
pazūd verdzības pieredze. Mēs 
neesam šo posmu nogājuši līdz 
galam, bet mums vairs nav daudz 
laika, ir pēdējais laiks mainīt 

polītisko paaudzi. Akadēmiskajā 
vidē notiek tieši tāpat. Katego-
riski esam pret centieniem aiz-
slēgt augstskolas starptautiskajai 
konkurencei. Mans domubiedrs 
un savā ziņā izglītības reformu 
aizsācējs Roberts Ķīlis, kuŗu no -
mētāja ar cepurēm un viņa ini-
cia tīvas noklapēja, bija tas, kurš 
savulaik Dombrovska valdībā 
sāka runāt par to, ka vajadzīga 
starptautiska augstskolu novēr-
tēšana, vajadzīgs starptautisks 
personāls, lai radītu konkurenci. 
Domāju, ka valsts valodas aiz-
segā risināt šos jautājumus, radīt 
akvāriju esošajiem augstskolu 
pasniedzējiem, kuŗi varētu tur-
pināt eksistēt, pasargāti no starp-
tautiskām tendencēm, mums 
visiem maksā ļoti dārgi. Tā ir 
akadēmiskā oligarchija, sauksim 
lietas īstajos vārdos. Tas nav 
teikts par latviešu valodu, par 
studentiem un par Latviju. Tas ir 
par šauru akadēmisko grupu, kas 
cenšas pasargāt savas privilēģijas.

Pēdējā laikā salīdzinoši daudz 
tiek runāts par aiz braukušo 
latviešu saukšanu atpakaļ. Sa -

eimā 1. lasījumā ir pieņemts 
Diasporas likumprojekts. Vai, 
jūsuprāt, aizbraukušos cilvēkus 
vajag par katru cenu saukt at -
pakaļ, kā tas ir izdarāms? 

 Ja mēs spētu gan paši sev, gan 
jaunajai, gan vecajai diasporai 
pierādīt, ka esam spējīgi izveidot 
taisnīgāku un modernāku valsti, 
mēs daļēji atrisinātu aizvainoju-
ma iemeslus, it īpaši tas attiecas 
uz jaunās, ekonomiskās migrā-
cijas vilni aizvadītajos gados. 
Piekrītu tam, ka ir uzkrājies mil-
zīgs aizvainojums. Cilvēki ir no -
kaitināti, noguruši un jūtas vī -
lušies, neredz perspektīvu. Lielā 
problēma Latvijā ir vilšanās. Ne -
esam spējuši īstenot savas ieceres 
un sapņus, īstenot modernu, ei -
ropeisku valsti, kas pilda savus 
solījumus un spēj parūpēties par 
saviem iedzīvotājiem. Ja mēs to 
spētu, esmu pārliecināts, ka cil-
vēki būtu gatavi šeit dzīvot. Sa -
vulaik ar reemigrācijas pirmo 
plānu gribējām sākt risināt šos 
jautājumus, bet tie neguva polī-
tisku atbalstu, un viss notika tā, 
kā notika. Tagad ar Diasporas 

likumu tas sākts risināt citā lī -
menī. Ceru, ka tas nebūs vien 
reveranss diasporai pirms vēlē-
šanām un risinās praktiskās va -
jadzības, atvieglojot atgriešanos 
Latvijā tiem, kas to vēlas. Ir jā -
izdara divas lietas: saglabāt saik-
ni ar globāliem latviešiem, at -
balstot valodu, kultūru, zinātni. 
Šis ir mazo valstu laikmets, mēs 
esam fantastiski talantīga tauta. 
Ja mēs spētu savus talantus visā 
pasaulē savienot un likt lietā, 
domāju, ka mūsu ietekme pa -

saulē varētu būt daudz lielāka.    
Jo mūsdienās ir tikai normāli, ka 
cilvēki pārvietojas, dzīvo citās 
valstīs. Otrā lieta ir būt gataviem 
uzņemt cilvēkus, palīdzēt atkal 
iejusties tiem, kas to ir izvēlē-
jušies. Nevienu nevajag saukt 
atpakaļ, vilināt vai, nedod Dievs, 
kaunināt par to, ka viņi kādreiz 
aizbraukuši un tagad vēlas at -
pakaļ. Mums jātiek pāri tam, 
kurš ir aizbraucis, kurš palicis, 
kurš labāks vai pareizāks. Mēs 
visi esam Latvijas cilvēki.

Par pagājušā gadsimta domāšanu, 
taisnīgumu un reformām

(Turpināts no 13. lpp.)

Vaļņu iela 3, 
Rīga, LV-1050

e-pasts: matiss@sk-legal.com

tālr.: +371 28390346

VALDA
LIEPIŅA
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Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē?/ 
Kā lai tādā brīdī projām iet, – ar 
šiem vārdiem sākas populāra lat-
viešu estrādes dziesma, ko savu-
laik izpildīja Viktors Lapčenoks. 
Neparasti, ka tieši dziesma ir kļu-
vusi par kāda Vidzemes ciema 
vizītkarti jeb atpazīstamības zīmi, 
precīzāk – tās tekstā minētās bal-
tās ūdensrozes. 

Šoreiz lasītājiem vēlētos vēstīt 
par neseno braucienu uz vēstu-
ris ko Piebalgas novadu Vidzemes 
augstienes centrālajā daļā, kas at -
rodas starp Alauksta un Ineša 
ezeriem. Jaukas atmiņas palikušas 
par Vecpiebalgas novada un Vec-
piebalgas pagasta centru, kam 
dots tieši tāds pats nosaukums. 
Tātad stāsts būs par romantisko 
Vecpiebalgu.

Pie konstatējuma, kas pausts 
sadaļas nosaukumā, nokļuvu vie-
na iemesla dēļ. Ik gadu maijā 
notiek Mūzeju nakts aktīvitātes, 
kas guvušas lielu populāritāti. Lai 
redzētu un piedzīvotu pēc iespē-
jas vairāk, ir vērts apdomāt, kur 
vēl, izņemot Latvijas lielās pilsē-
tas, ciešākā koncentrācijā (relatīvi 
netālu cits no cita) atrodas vairā -
ki interesanti mūzeji. Viena no 
ie  spē jām būtu doties uz Vec pie-
balgas novadu, jo tur memoriālo 
mūzeju ir veseli četri: rakstnieku – 
brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu 
mūzejs “Kalna Kaibēni”, skolotāja 
un rakstnieka Antona Austriņa 
dzimtās mājas – mūzejs “Kaikai-
ši”, rakstnieka Kārļa Skalbes mū -
zejs “Saulrieti”, savukārt Jaunpie-
balgā atrodas komponista Emīla 
Dārziņa dzimtās mājas – mūzejs 
“Jāņaskola”. Katrs būtu atsevišķa, 
apjomīga raksta vērts, tādēļ šoreiz 
plašāk nepakavēsimies ne pie vie-
na no tiem. Pēc pieredzes varu 
apgalvot, ka viena brauciena laikā 
plānot vairāk par divu mūzeju 
apmeklējumu nav ieteicams. Tas 
ar noteikumu, ja šīs kultūras ie -
stādes un tajās eksponēto vēlas 
iepazīt pamatīgi, nevis pavirši un 
garām skrienot. 

Par vienu lietu gan ir jābrīdina: 
braucot uz brāļu Kaudzīšu mū -

Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē?
zeju, nākas paļauties uz intuīciju, 
jo nekur nav ceļa norāžu. Tādēļ 
turiet acis vaļā!

Bez memoriālajiem mūzejiem 
Vecpiebalgas novads ir bagāts 
kapsētām. Netālu no evaņģēliski 
luteriskās baznīcas atrodas Jaunie 
kapi, kuŗu kapličā padomju oku-
pācijas laikā notika dievkalpoju-
mi, jo dievnams kaŗa laikā bija 
ļoti stipri cietis. Ceļotājiem inte-
re santāki šķitīs Vidus kapi, kur 
var apmeklēt vairāku izcilu per-
so nību atdusas vietas, bet mazliet 
nodrebēt liks nostāsts par Asins 
ieleju, kas atrodas šajos kapos. Jā -
piemin arī Vecie kapi, kur uz -
stādīts piemineklis pirmā latvie -
šu romāna “Mērnieku laiki” va -
ro nei ar traģisko likteni – Lienai. 
Cilvēkiem, kuŗi brāļu Kaudzīšu 
slavenāko literāro darbu ir lasī ju-
ši, viss būs skaidrs, savukārt tiem, 
kuŗi nezina ne romānu, ne Lienu, 
apmeklējot piemiņas vietu, nekas 
skaidrāks tā arī netaps, jo par 
tēlnieces Maijas Baltiņas skulp-
tūru kapos nav nekādu infor mā-
tīvu norāžu.

“Ja visapkārt Vecpiebalgas pusē/ 
Atkal baltas ūdensrozes zied”. Ar 
šiem vārdiem turpinās raksta sā -
kumā pieminētā dziesma. Un pa -
tiesi – dīķu ar ūdensrozēm, tiesa, 
ne tikai baltā krāsā vien, Vec pie-
balgā netrūkst. Bērzkroga-Ma do-
nas ceļa malā ir dīķis ar dažā du 
šķirņu un krāsu ūdensrozēm. Jā -
piebilst, ka ceļš ved tieši caur Vec-
piebalgu. Tāds pats skats pa  veras, 
arī iebraucot vietējo ie  dzīvotāju 
privātmāju pagalmos – vairākos 
ierīkoti nelieli dīķīši ar cēlajiem 
ziediem. Kopumā Vec piebalgā ļau-
dis priecē aptuveni 30 ūdens rožu 
šķirņu, taču ir tik maz cilvēku, 
kuri aizdomājas, kā  das pūles prasa 
šī skaistuma uz  turēšana. Ja vēlies 
audzēt ūdens rozes, rēķinies, ka tās 
būs jāravē, jāatbrīvo no nezālēm 
un vecajām lapām, kā arī jāpār-
stāda un jā  retina. Lai to paveiktu, 
nepiecie šams hidrotērps, jo dūņas 
ir   aukstas. Apkopjot ūdensrozes 
bez hidrotērpa, jau pēc stundas 
dārznieks jutīsies kā sastindzis.

Šogad siltā un skaistā pavasara 
dēļ ūdensrozes sāka ziedēt jau 
maija otrajā pusē, jo ūdens tem-
perātūra ilgāku laiku bija ap + 10 
grādu. Parasti cēlās puķes atveras 
vien pašā maija nogalē vai jūnija 
sākumā un zied līdz pat rudenim. 
Neparasti, ka tās nosalst vienā 
laikā ar asterēm! 

Vecpiebalgā ūdensrožu audzē-
šanas aizsācējs bija Jānis Sniedze, 
kurš ar cimperlīgo vaļasprieku sā -
cis nodarboties pirms vairāk 
nekā 30 gadiem. Diemžēl šis vīrs 
devies Mūžībā, taču ūdensrožu 
audzēšana Vecpiebalgā aizvien ir 
lielā cieņā, kaut arī Latvijas kli-
mata dēļ daudz šķirņu nav ie -
spējams izaudzēt. 

Vēstījums par Vecpiebalgu ne -
būs pilnīgs, ja ne ar vārdu netiks 
pieminēts piebaldzēnu lepnums, 
kas padomju okupācijas laikā 

kļuva par bēdu ieleju – evaņģēliski 
luteriskā baznīca. Tā ir viena no 
pirmajām neogotikas stila būvēm 
Latvijā. 

Sarkanās armijas uzbrukuma 
laikā 1944. gada 20. septembŗa rītā 
vācu kaŗaspēks dievnama tor ni, 
kurš pacēlās 260 metrus virs jūras 
līmeņa, uzspridzināja. Trieciens 
pārvērta drupās arī baznīcas mū -
rus, ko pēc kaŗa neviens negrasījās 
atjaunot. Draudzes locekļi to, pro-
tams, būtu vēlējušies, taču tolaik 
valdošo uzskatu dēļ tas nebija ie -
spējams, tāpēc dievkalpojumi tika 
svinēti mācītājmuižā, pēc tam – 
Jauno kapu kapličā. 

Baznīcas drupu vidū sāka augt 
bērzs, no kuŗa, 1988. gadā sākot 
restaurācijas darbus, izveidoja al -
tāra krustu. Dievnama relikvijas, 
tai skaitā piebaldzēna Jūlija Jēge -
ra 1938. gadā veidoto altārgleznu 

“Kristus staigā pa Piebalgas ze -
mi”, vietējiem iedzīvotājiem bija 
izdevies noslēpt. Sākoties baznī-
cas atjaunošanai, J. Jēgera altār-
glez nu aizveda uz Rundāli res-
taurēt, un tagad tā atrodas savā 
vietā – grezno baznīcas altāri.

Latvijā nezinu nevienu citu 
dievnamu, kuŗa jumtā būtu virs-
gaismas. Paveroties uz augšu, var 
redzēt koku zaru un saules at -
spīdumu. Savukārt baznīcas sie-
nas ir atsegti vecie mūri.

Vecpiebalgas baznīcai archi -
tek to niskā risinājuma ziņā Tartu 
atrodas dvīņumāsa – Marijas baz-
nīca. Kaut arī dievnama būv pro-
jekts nav saglabājies, iepriekš mi-
nētā iemesla dēļ ir pamats uz -
skatīt, ka tā autors bijis Tērbatas 
(Tartu vecais nosaukums) archi-
tekts Georgs Frīdrihs Geists. 

Izmaldījušies pa ceļiem un neceļiem, beidzot nokļuvām pie brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu 
memoriālā mūzeja “Kalna Kaibēni” // FOTO: Lāsma Gaitniece

Pavisam netālu no Vecpiebalgas atrodas Kaives ciems. Attēlā – Kaives ainava vasaras sākumā
// FOTO: Lāsma Gaitniece

Vecpiebalgas ūdensrozes nav tikai baltas! Šai novadā tiek audzē-
tas aptuveni 30 šķirnes, un to īpatnība ir pildītie viducīši // FOTO: 
Lāsma Gaitniece
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Krustvārdu mīklas (Nr. 20) 
atrisinājums 
Līmeniski. 7. Retorika. 8. As -

pazija. 10. Ugāle. 11. Ariki. 12. 
Sarabanda. 16. Tereka. 19. Greste. 
20. Drīdzis. 21. Fondi. 22. Mises. 
23. Drāma. 24. Durbe. 25. Usuri. 
28. Nante. 30. Anatols. 31. Ti -
rāna. 32. Acenes. 36. Tauksakne. 
40. Annas. 41. Rases. 42. Staieris. 
43. Nagasaki.   

Stateniski. 1. Stils. 2. Nievas. 3. 
Kaira. 4. Talma. 5. Spiede. 6. 
Sidrs. 7. “Rigoleto”. 9. Apkārtne. 
13. Binde. 14. “Skaidiena”. 15. 
Kramenīca. 17. Kremona. 18. 
Rituāls. 26. Slietnis. 27. Atols. 29. 
Tiesneši. 33. Bagars. 34. Sniegs. 
35. Pajas. 37. Kauss. 38. Akins. 
39. Sakas.

Līmeniski. 1. Ideālizēta pasau-
les uztvere. 5. Aizliegums. 6. Ap -
dzīvota vieta Jaunjelgavas nova-
dā. 8. Slogs, smagums. 10. Franču 
gleznotājs, tēlnieks (1834-1917). 
11. Zobu slimība. 12. Graudaugs. 
16. Remontēt. 18. Novada centrs 
Latvijā. 20. Ezers Somijas Zie-
meļos. 22. Aprunāt. 23. Lielupes 
satekupe. 25. Saullēkts. 26. Tēls 
Rīgas Kinostudijas mākslas fil -
mā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. 

27. Pilsēta Vācijā, Rūrā. 28. Zo -
diaka zvaigznājs. 30. Kaŗaspēku 
kaujas apmācības. 33. Vulkānisks 
iezis. 37. Tēls J. Štrausa operetē 
“Sikspārnis”. 38. Vēju valdnieks 
sengrieķu mītoloģijā. 39. Devīze. 
40. Etiopijas galvaspilsēta.

Stateniski. 1. Dominikas gal-
vas pilsēta. 2. Smalki putraimi.    
3. Mazā planēta (atklāta 1949. g.). 
4. Nīlas pieteka. 5. Latviešu dzie-
dātāja (1899-1969). 7. Nīderlan-

diešu gleznotājs (1390-1441). 9. 
Graudzāļu dzimtas lakstaugs.  
10. Tibetas augstākais garīdz-
nieks. 13. Namatēvs. 14. Knaibles. 
15. Čemurziežu dzimtas lakst augi. 
17. Plekstes. 18. Italiešu glez-
notājs, architekts (ap 1267-1337). 
19. Mikroskopisks pirmdzīv-
nieks. 21. Rožu dzimtas augs ar 
garu stublāju. 24. Nepatikšanas 
(sar. val.). 29. Dārgmetālu masas 
mērvienība. 31. Katoļu garīdz-
nieki Francijā. 32. Tēls J. Raiņa 
lugā “Jāzeps un viņa brāļi”. 34. 
Franču fiziķis (1819-1868). 35. 
Donavas pieteka. 36. Peru galvas-
pilsēta.  
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Jelgavā 9. un 10. jūnijā Pasta salā notiks Baltijā lielākais 12. Starp-
tautiskais Smilšu skulptūru festivāls, kur 15 profesionāli māksli -
nieki no Vācijas, Beļģijas, Ungārijas, Čechijas, Latvijas, Lietuvas, Uk -
rainas un Krievijas no smiltīm izveidos unikālu dzīvnieku pasauli. 
To vērtēs profesionāla žūrija. Tiks izmantotas vairāk nekā 1 000 t 
smilšu. Pirmā dienas puse tiks veltīta ģimenēm ar bērniem, kur būs 
iespēja pašiem veidot smilšu zīmējumus, noskatīties izrādes un do -
ties rotaļās kopā ar Jelgavas Jauno un Ādolfa Alunāna teātri. Visas 
dienas gaŗumā mūzicēs Latvijā iecienītie skatuves mākslinieki. 

Bauskas novada Bruknas muižā 10. jūnijā plkst. 16 notiks kon-
certs “Uzcel savu baznīcu”, kur piedalīsies Intars Busulis un Abo-
nementa orķestris, Ieva Akurātere, Jānis Lūsēns, Marts Kristiāns Kal-
niņš, Olga Rajecka, Aivars Hermanis, Aija Andrejeva, Aija Vītoliņa, 
Elza Rozentāle, koris “Laiks” un citi Latvijā pazīstami mākslinieki. 
Ieejas kartes – Biļešu paradīzes kasēs. Pirms tam plkst. 15 Bruknas 
baz  nīcā ar emocionāli piesātinātu koncertu uzstāsies operdziedātāja 
Ilona Bagele un ērģelniece Larisa Carjkova.

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs 9. jūnijā plkst. 10 
no Daugavas mūzeja aicina doties bezmaksas pārgājienā pa Doles 
salu, kur būs iespēja iepazīt daudzveidīgo dabas parku un kultūr-
vēsturiskos objektus. To vadīs Nacionālā botāniskā dārza izglītības 
nodaļas speciāliste Dace Miezīte. Nobeigumā paredzēts pikniks pie 
krodziņa „Nēģis”. No Salaspils (Skolas ielas 2a) plkst. 9.45 uz Doles 
salu aties satiksmes autobuss, bet plkst.15 – atpakaļ uz Salaspili. 
Pieteikšanās pa e-pastu: visit@salaspils.lv. 

Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā, no 8. jūnija līdz       
31. jūlijam apskatāma izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas  
centra kollekcijas “Sievietes Latvijas mākslā”. Tautiete no ASV Aija 
Meisters un Silva Veronika Linarte (kā divgadīgs bērns ar ģimeni 
izsūtīta uz Sibiriju) pārstāv starpkaŗu periodā dzimušo mākslinie -  
ku paaudzi. Savukārt Baiba Priedīte un Sandra Strēle ir talantīgas 
jaunās gleznotājas. Izstāde ir sastāvdaļa no Latvijas valsts Simtgades 
sarīkojumu cikla “Mēs Latvijai”. 

Krievijas pierobežā Lūznavā 31. maijā svinīgi atklāja NBS jauno 
militāro bazi, kur 800 kaŗavīru komandieris būs majors Oskars 
Omuļs, kuŗš saņēma vienības karogu. Par tās dislokācijas vietu būs 
slēgtā Lūznavas profesionālā vidusskola. Vēl vienu vienību plānots 
izvietot Daugavpils novadā – poligonā “Meža Mackeviči”. NBS aicina 
Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu un tuvāko novadu iedzīvotājus pie-
teikties profesionālajā militārajā dienestā Latgales apakšvienībā. Arī 
Zemessardzes 3. Latgales brigāde aicina rezervē atvaļinātos profesio-
nālā dienesta kaŗavīrus izskatīt iespēju atjaunoties militārajā dienestā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Jā, tuvojas 14. jūnijs. To datu-
mu 1941. gadā neviens nekad 
neizdzēsīs no latviešu nācijas 
atmiņas. Jo tas bija pēkšņs, ne -
gaidīts kritiens Staļina Gulaga 
sasalušajā ellē. Lai ko varēja sa -
gaidīt, kaut ko tik nežēlīgu ne -
varēja pat iztēloties. Bet padomju 
vara zināja, ka nepietiek tikai iz -
nīcināt valsti, vajag iznīcināt arī 
tos, kuri šo valsti reiz vadīja, kuŗi 
varētu vadīt atkal.  

Stāsta veci cilvēki – toreiz vēl 
bērni – viss sākās ar klauvējienu 
pie durvīm nakts vidū. Ar bru-
ņotiem vīriem, pavēlēm, pilnīgu 
apjukumu – kas notiek, ko darīt? 
Lasu Sandras Kalnietes stāstu 
par viņas māti ar balles kurpēm 
Sibirijas sniegos. Tēvs paņēma 
ģi  menes sieviešu koferus, jo so -
līja – ģimenes būs atkal kopā. 
Sandra palika jaunajās balles 
kurpēs. Ne tēvu, ne koferus viņa 
ar māti nekad vairs neredzēja. 
Ceļš – uz kurieni? Uz nekurieni. 
Tēvi nonāca Gulaga dzeloņ-
stiepļu salās. Ģimenes – Sibirijas 
plašumos. Bads bija viņu brālis, 
nāve – māsa. 

Eju tālāk jaunās ekspozīcijas 
maketā. Gulaga elle ir pašā centrā. 
No latviešu nacionālo partizānu 
bunkura ieeju barakā. Cita ceļa 
man nav. Paskatos plānos – mani 
sagaidīs auksta Sibirijas vēja šalts. 
Baraka jau kā vecā ar lāviņām, 
krāsniņu, parašu, kur nokārtot 
darīšanas. Utis, blaktis un blusas 
gan būs jāiedomājas. Tāpat smir-

21. Ieejam Gulaga sasalušajā ellē

 doņu. Noskurinos, izeju ārā “zo -
nā”. Tur milzīgais sarga tornis un 
sarga vērīgā acs. Brienu kā caur 
dubļiem. Lielie ieejas vārti at  gā-
dina: “Darbs PSRS ir goda, sla -
vas un varonības pierādījums.” 
Caur tiem novārgušie dodas ver-
gu darbā, pa tiem atnāk atpakaļ 
uz bada maizi. Tā uz Vorkutas 
vārtiem. “Arbeit macht frei” bija 
rakstīts uz Aušvicas vārtiem. 
Gan tur, gan te brīvība daudziem 
bija nāve. 

Pētījumi apliecina – no Gulaga 
soda nometnēs ieslodzītajiem iz -
dzīvoja tikai aptuveni piektā 

daļa. Tie bija mazākie, sīkstākie, 
kam ne  vajadzēja tik daudz ka -
loriju kā lielākajiem. Pietaupot 
spēkus dar bā, neiztirgojot maizes 
donu tabakai, varēja izdzīvot. 
Varēja, ja barakas sīkie līdzie dzī-
votāji un sliktā pārtika neatnesa 
kādu sli mību. Ceļš uz ambulanci 
dau dziem bija pēdējais. Biežais 
ofi ciālais ārstu slēdziens – “sirds 
ne  pietiekamība” – bija kā iz -
smiekls, pēdējais punkts bada nāvei. 

Tad jau tiem, kuŗi par neno-
darītiem noziegumiem saņēma 
spriedumu “augstākais soda 
mērs,” ar nāvi bija vieglāks rēķins. 
Taču daudzi, to saņemot, jau bija 
miruši Gulaga lēnajā nāvē. Bet 
viņu ģimenēm meloja. Oficiāli 
daudzi Gulagā nemira, bet tur-

pināja “goda, slavas un varonī-
bas” pilno darbu arī, kad bija    
jau sen nolikuši lāpstu, cirvi vai 
kapli. Sandra Kalniete savu vec-
tēvu satika tikai čekas aktu vā -
kos, kad viņas pirksts pieskārās 
vectēva pirksta nospiedumam.

Gulaga zonas vitrīnās redzu 
daudzās piemiņas lietas, kas Mū -
zeja krājumos. Skatos un uzklau-
su liecības par to, kā bija. Arī 

man skaidrs: te gan bija nežēlīga 
un izmisīga cīņa par izdzīvošanu, 
bet tai pašā laikā – gribasspēks 
un garaspēks, kas saglabāja 
cilvēcību, cerību un cieņu neie-
spē jamos apstākļos. Daudzi to 
nespēja. Tie, kas spēja, tagad te 
liecina un ir mums atgādinā -
jums un piemērs. Bija ceļš ārā pat 
no Gulaga elles. Noliecu galvu 
viņu priekšā.

Līgumu par Nākotnes nama celtniecību parakstīja 29. maijā. Celtniecības 
darbi sāksies jau šovasar. Jaunāko uzzināt un virtuāli kopā ar gariņu ie -
skatīties jaunajā ekspozīcijā varat šeit: okupacijasmuzejs.lv. Vēl iespējams 
nodrošināt vietu sarakstā, ko guldīsim pamatakmenī, ziedojot ekspozīcijas 
un Mūzeja iekārtošanai Nākotnes namā:

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB banka”, 
SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze Resnis, 
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm. 

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 
16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūseja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūseja pārstāvei: 
Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa norādi) 
“Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Prof. ANDRA RUBINA 

grāmata par dzīvi, mīlestību,

politiku un represijām,

kas pastāvējušas visos laikos.

Grāmata pieejama visās 

Latvijas grāmatnīcās, kā arī  

rakstot uz arubins@apollo.lv.

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

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(254 Valentine Ave, Yonkers 
NY 10705).

PRIEDAINE (NJ)
23.jūnijā 19:00 Tradicionālie 

Jāņi Priedainē! Līgotājus sa -
gaidām jau no 16:00. Par kon-
certu un lustīgu dancošanu rū -
pēsies latviešu mūzikantu grupa: 
Madara, Jānis, Valters un Lars. 
Ar dziesmām iepriecinās dzie-
dātāja Evija Sloka un pie uguns-
kura Jānis Students ar akor-
deonu. Ieejas maksa $35, bied-
riem un pensionāriem $30, jau-
niešiem no 15 līdz 18 gadiem – 
$15, bērniem zem 15 g. par 
brīvu. Info: www.priedaine.com 
vai tālr: 17322465110.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

9.jūnijā 19:00 Trejdeksnīša 
koncerts. No plkst. 18:00 „Lai -
mīgā” stunda ar dzērieniem un 
uzkodām. 

10.jūnijā 11:00 Aizvesto pie -

miņas dienas atcere kopā ar 
igauņiem un lietuviešiem. Pēc 
Dievk. koncerts un pieņemšana 
Sietlas Latviešu Centrā.

12.jūnijā 12:00 pensionāru 
pus dienas ar programmu.

19:00 Baltiešu filmu vakars. 
Rādīs lietuviešu filmu.

23.-24. jūnijā Jāņu svinēšana 
Rietumkrasta Latviešu Izglītības 
Centrā Šeltonā. Ieeja pret zie -
dojumiem. Istabas kopmītnēs 
($60) rezervējamas, sazinoties 
ar Ivaru Graudiņu: kalusies@
comcast.net.

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

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

23.jūnijā 13:00 sāksies vare-
nākā Jāņu dienas ielīgošana 
Floridā! Mūs apciemos aktieris 
Andris Bulis ar paša sarakstīto 
viena aktieŗa izrādi “Lidojums’’, 
Jāņu noskaņās. Mielosimies ar 
Biedrības sagādāto alu un pī  rā-
giem, kā arī ar pašu līdzat nes-
tiem labumiem un izdziedāsim 
visu gadu krātās Līgo dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies 
no plkst. 17:00 līdz pat saules 
rietam De Soto parkā, pie 
13.nojumes. Arī šeit jāņem līdzi 
groziņi ar Jāņudienas uzkodām, 
kā arī bezalkoholiski dzērieni. 
Ērtības labad katrs var ņemt 
līdzi pludmales krēslu. Šis brīv-
dabas pasākums ir bez maksas, 
bet jāatceras, ka par iebraukšanu 
parkā jāmaksā $5 par katru auto -
mašīnu. Ja kādam būtu sa  režģī-
jumi ar nokļūšanu parkā, pēc 
palīdzības var griezties pie sarī-
kojumu vadītājas Daces Hoh lo-
vas, tālr: 727-479-8026, vai pie Daces 
Nebares, tālr: 917-755-1391.

Lai visiem līksma līgošana!
Informācija par 13. Saeimas 

vēlēšanām: www.evk.lv un www.
mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

23.jūnijā 14:00 Jāņu jūdze un 
Jāņi.

15.jūlijā 11:00 bērnu nomet-
nes atklāšanas Dievk.

22.jūlijā 11:00 bērnu nomet-
nes Dievk.

29.jūlijā 11:00 kultūras nomet -
nes Dievk.

18.augustā 11:00 Kapu svētki 
Avoka kapsētā.

13:00 Pikniks. Labour Day 
wkd nogale veciem un jauniem 
tērvetiešiem.

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fra-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei -
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 – 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Dievk. 
notiek 11:00.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau -
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-

dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 

9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.



LAIKS 2018. ga da 9. jūnijs –15. jūnijs18

PAULĪNE ZALĀNE VALLĒNA DIEVA MIERĀ 

ILGA ĀRIJA ABERMANE
gaidu un guntiņu vadītāja Dieva mierā

Notrakots tracī,
noraudāts, nosmiets,
nīcībā notriekts
cilvēka mūžs.

Bet cik augšup ir kāpts
ar gaismas zīmi pierē,
cik mūžīgā lieluma
slāpts?

Paulīne Zalāne

 
2018. gada 17. aprīlī Ogrē, Lat-

vijā, Dieva mierā aizgāja PAU-
LĪNE ZALĀNE VALLĒNA – 
Latgales dzejniece, rakstniece, 
literātūrzinātniece, sabiedriska 
darbiniece. 

Dzimusi 1931. gada 21. augustā 
Stirnienes pagasta Tiltagala cie mā. 
Savā autobiografija viņa rakstīja – 
“redzu sevi linu krekliņā, baltiem 
matiem, pie dārza žoga klau sā-
mies, kā Teiču purva malas bēr-
zos zvana dzeguzes”. Viņa sāka 
rak  stīt dzeju deviņu gadu ve  cu mā. 
Brālis esot teicis:  „Es apbrīnoju 
Tavas spējas rakstīt. Cīnies vien 
tālāk, dienās no tevis kas iznāks.”

Draudēja kaŗa briesmas no aus-
trumiem, un 1944. gada vasarā 
bija jāatstāj mājas. “Raud pa  mes-
tās mājas acis, sāpēs sastindzis 
rudzu lauks. Jo tanī dienā pārlūza 
dzīve, bojā gāja baltā, labā, cerīgā 
pasaule. Aiz kalna pazuda baltā 
diena.” Baltā krāsa vienmēr bija 
tik svarīgi nozīmīga viņai. 

Caur Čechiju uz Dienvidvāciju 

veda Paulīnes bēgļu ceļš. Vācijā 
tika pavadīti septiņi gadi dažādās 
bēgļu nometnēs. Tur viņa pa  bei-
dza pamatskolu 1948. gadā un 
uzsāka mācības ģimnazijā, tur 
risinājās arī bagāta latviešu kul-
tūras dzīve un bija iespēja baudīt 
vācu kultūru. Bet Paulīna Zalāne 
pieķērās DAINĀM, kas kļuva par 
dvēseles mājām. Šinī laikā viņa 
aktīvi piedalījās daudzās kultu-
rālās nodarbībās.

1951. gadā Paulīne bija spiesta 
doties uz ASV. Nonāca St. Paulā, 
Minesotā. Strādāja fizisku darbu 
un neklātienē pabeidza vidus-
skolu. Minesotas universitātē no 
1958. gada līdz 1971. gadam stu -
dēja valodas, literātūru, pedago-
ģiju, vēsturi, mākslas vēsturi, an  tro-
poloģiju, psīcholoģiju un 1964. ga  dā 
ieguva bakalaura gradu pedago-
ģijā – vācu un franču valodā. 
Paulīne bija vācu un franču valo-
das skolotāja amerikāņu vidus-
skolā, nostrādāja tur 16 gadus. 
1971. gadā ieguva maģistra gradu 
par disertāciju “Dainu iespaids 
somu „Kalevalā””. 

Savā laikā viņa rūpējās par 
Ontonu Rupaini pirms viņa nā -
ves, kad dzīvoja savā māja La 
Crosse, Viskonsīnā.

Uz Latviju Paulīne devās viena, 
jo Edvards, viņas vīrs, aizgāja 
viņsaulē 2010. gada 1. jūnijā, 
dažus mēnešus pirms norunātās 
došanās uz dzimteni. Abi būtu 
braukuši kopā, bet Dievs vēlējās 
citādi. 

Kopš 1964. gada viņa referēja 
daudzos latviešu centros, kā arī 
amerikāņu sabiedrībai par Lat-
viju un tās likteņiem. Par latviešu 

rakstniecību, folkloru, latviešu sa -
biedriskās un nacionālās dzīves 
jautājumiem, piedalījās daudzos 

latgaļu literātūras raidījumus un 
no 1989. gada 9 gadus bija sek re-
tāre Kolorādo Latvijas Tautas 

nāca dzejoļu krājums “Cilvēka ceļš” 
un 2018. gadā grāmata “Dzīv nie-
kiem ir dvēsele”. Lēnām sāka tapt 
eseju krājums, kuŗu viņa izman-
toja Rēzeknes Augstskolā garīgo 
kursu lekcijās “Kristietības loma 
laikmeta atjaunošanā” un “Kris-
tīgā un latviskā audzināšana”, lai 
palīdzētu Latvijai garīgi atdzimt. 

Vairākus gadus savās Ogres 
mājās reizi mēnesī Paulīne no -
turēja tā saucamo latviešu va  lo-
das-kultūras semināru jeb “Pau-
līnes akadēmiju”. Tas darīja viņai 
prieku un viņu iedvesmoja, ga -
rīgi uzlādēja, tāpat kā semināra 
dalībniekus. Brīvajos brīžos kopš 
ierašanās Latvijā viņa rakstīja, 
vienmēr bija ar kaut ko aizņemta, 
un aktīvi piedalījās sabiedriskajā 
dzīvē. Nodarbojās ar labdarību līdz 
tam laikam, kad pēdējos gados 
tas viņai tīri fiziski bija par grūtu.

 Paulīnes Zalānes Vallēnas sap-
nis piepildījās, kad lasīja lekcijas 
Rēzeknes Augstskolā ārzemju lite-
rātūrā un garīga satura kursos. 
Mācīt savas zemes jauniešus, tos, 
kuŗi savu dzīvi un darbu atdos 
Latvijai, – tas darīja viņu laimīgu. 

Savā autobiografijā viņa rak-
stīja: “Vai viņu daudz vai maz, 
viņos ir dzimtenes mīlestība un 
rūpes par tautu. Viņos es redzu 
Latvijas nākotni. Un ticu, ka 
pienāks laiks, kad arī es skatīšu 
caur Stirnienes vai Varakļānu sila 
kapu priedēm, ka mūsu mīļajā, 
daudz cietušajā zemītē atkal 
atgriezīsies BALTĀ DIENA.” 

BALTĀ DIENA ir atgriezusies 
viņai.  Neaizmirsīsim Paulīni!

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

2018. gada 22. februārī Det-
roitā, Mičigānā, no mums šķīrās 
Ilga Ārija Abermane – gaidu un 
guntiņu vadītāja, skolotāja, au  dzi-
nātāja, sabiedriska darbiniece.

Dzimusi 1935. gada 31. oktobrī 
Valmierā. Vecāki Verners un 
Elizabete Lenšs abi bija aizsargu 
organizācijā. Ilga bērnībā iemī-
lēja lauku dzīvi un Latvijas dabu. 
Bet jau 1941. gadā draudēja 
bries mas visai ģimenei ar de  por-
tāciju uz Sibiriju. Tikai liktenīgs 
pagrieziens izglāba viņus – pa -
rādījās vācu automašīnas ar ka -
ŗavīriem, un ļaundaŗi aizbēga, 
atstājot visus pateicībā Dievam. 

1944. gada rudenī ģimene uz -
sāka bēgļu gaitas līku loču caur 
Latviju uz Ventspili, no ku -
rienes viņi atstāja Latviju ar 
skumjām sirdī. No Dancigas 
caur Poliju uz Vācijas dienvi-
diem, tālāk no kaŗa briesmām – 
tālāk no krieviem. Līdz no  kļū-
šanai Haunštetenes bēgļu no -
metnē pie Augsburgas, pirms 
tam bija jāpārdzīvo ga ndrīz vai 
bads un daudzas apmešanās un 
uzturēšanās vietas. Kaŗa beigas 
ģimene sagaidīja Haun šte tenē. 
Un tur sākās nometnes dzīve.  
Ar pamatskolu 1946. gadā ot  -
rajā klasē, kur klases audzi nā-

tāja bija Ludmila Birnis (Bir-
nīte). Klasē visi bija ļoti sadrau-
dzējušies. Ilga bija vislabākā 
skolniece glītrakstīšanā, ārkār-
tīgi apzinīga, pretim nākoša un 
ļoti laba skolniece vispārīgi. Te 
tika uzsāktas nodarbības ar 
guntiņām un gaidām, tautas-
dejām, skolas kori, klavieŗspēli, 
kā arī ar baleta vin  grinājumiem 
u.c.  nodarbībām. 

Tēvs strādāja par kārtības sargu 
nometnes policijā, māte pie pār-
tikas sadales.Bet 1947. gadā tēvs 
sāka strādāt darba rotā, ko bija 
nodibinājuši angļi un amerikāņi, 
tā sauktajā “melno rotā” – jo vi -
ņiem visiem bija melnas unifor-
mas.

Latvisko izglītību un pārlie-
cību Ilga ieguva sākumā Val-
mierā, bet galvenokārt Vācijā 
bēgļu nometnē Haunštetenē, 
kur audzinātāji atgādināja – 
“Liec zobenu zem galvas un 
dziļi neiemiedz, Tavs gods un 
tēvu zeme Tev dziļi dusēt liedz”. 
To viņa nekad neaizmirsa. Pa -
matskolu viņa pabeidza no -
metnē ar ļoti labām atzīmēm.

Sekoja izceļošana uz Ameriku. 
Ilga ieradās Bostonā 1949. gada 
30. augustā. Tālākais ceļš veda 
uz Edmori (Edmore) Mičiganā. 

Vidusskolu viņa beidza Detroitā 
1953. gadā. Viņa bija aktīva un 
nenogurdināma Detroitas lat-
viešu jaunatnes pulciņā, tautas-
deju grupā un latviešu korī. 
Apprecējās 1954. gadā ar Ed -
vartu R. Abermani. Uzsāka stu-

rakstnieku cēlienos, bieži tos 
vadījusi. 

Paulīne Zalāne deva savas zi -
nāšanas un savu laiku latviešu 
sabiedrībai. No 1975. līdz 1977. 
gadam bija žurnāla Treji Vārti 
Jauno autoru nodaļas redaktore. 
Jaunatnes nozares vadītāja Ame-
rikas latviešu katoļu apvienības 
valdē. 1983. – 1987. gadā raid-
stacijai Brīvā Latvija gatavoja 

frontes atbalsta grupā. Viņa sa -
stā vēja Latviešu Rakstnieku ap -
vienībā, Latviešu katoļu studentu 
akadēmiķu apvienībā (LKSAA) 
Dzintars, Daugavas Vanagu orga-
nizācijā un vienmēr sniedza savu 
padomu un atbalstu. 

Sākot ar 1956. gadu, viņas dze -
joļi un raksti tika publicēti vai 
visos trimdas latviešu periodis-
kajos izdevumos. 2002. gadā iz -

dijas gerontoloģijā un psīcho-
loģijā Madonnas Universitātē 
Mičiganā. 1988. gadā ieguva BS 
gradu. Ģimene bija svētīta ar 
pieciem bērniem – Guntu, Ro -
landu, Edvartu, Līgu un Ro -
bertu. Kādā no savām vēstulēm 

viņa teica: “Kamēr mani laika-
biedri “būvēja” karjēras, es no -
de vos simtprocentīgi ģimenei 
un latviešu jaunatnei. Mans 
dzīvesprieks bija tik liels, ka 
nebija apturams”. Vīrs Dieva 
mierā aizgāja 1989. gadā. 

Savas latviskās zināšanas 
Ame rikā Ilga ieguva pašmācī-
bas ceļā. Daudz palīdzēja vīra-
māte Olga Abermane un sko-
lotāja mag. Phil. Rasma Sināte. 
Vairāk nekā 25 gadus Ilga aktīvi 
darbojās par guntiņu un gaidu 
vadītāju. Detroitas latviešu skolā 
nostrādājusi vairāk nekā 17 
gadus, no tiem 5 gadus vadīja 
bērnudārzu.

Viņa piederēja pie studenšu 
korporācijas Gaujmaliete, kā arī 
bija ev. lut. draudzes, Latviešu 
apvienības Detroitā locekle. Ap -
balvota ar Skautu Saulītes lentu 
un Gaidu pateicības zīmi. Bija 
ALAs un DV mūža biedre.

Viņu vienmēr atcerēsies bērni 
ar ģimenēm, 12 mazbērni 5 
maz mazbērni, 1946. gada kla-
sesbiedri no Haunštetenes, pā -
rējie ģimenes locekļi, draugi un 
paziņas tuvumā, tālumā un 
Latvijā.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 
1946. gada klasesbiedrs
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• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 17.jūnijā Dievk. 
8.jūlijā Dievk. 22.jūlijā Dievk.

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 10.jū -
nijā laju vadīts Dievk. Līdz 
augustam Dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 10:00. 10.jūnijā 11:00 
Dievk. ar Sv.vak. Jauniešu ie -
svēte. 17.jūnijā 11:00 Tautas 
sēru dienas Ekumēniskais Dievk. 
24.jūnijā Dievk. 1.jūlijā Dievk. 
nenotiks. 8.jūlijā Dievk. ar Sv.
vak. 15.jūlijā Dievk. 22.jūlijā 
Dievk. ar Sv.vak. 29.jūlijā Dievk. 
nenotiks. 5.augustā angļu val. 
Dievk. ar Sv.vak. 12.augustā 
Dievk. 19.augustā 11:00 Kapu 
svētki Glenwood kapsētā un 
12:00 Montrose kapsētā. 26.au -
gustā Dievk. ar Sv.vak. Seko 
pusgada informācijas sapulce 
un Pikniks.

• Grand Rapidu latv.ev.lut.
dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
ma zoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com 10.jūnijā Izsūtīto piemiņas 
Dievk. ar dievg. 17.jūnijā Vārda 
Dievk. 24.jūnijā Kalamazoo 
Dievk. nenotiks. Māc. A. Gra-
ham vadīs Dievk. Gaŗezerā, 
plkst. 10:30. 1.jūlijā Dievk. ar 
dievg. 8.jūlijā Dievk. 15.jūlijā 
Dievk. ar dievg. 22.jūlijā Kala-
mazoo Dievk. nenotiks, 10:30 
Gaŗezerā Ekumēniskais Dievk. 
29.jūlijā Dievk. ar dievg. Māc. 
R. Franklins. 5.augustā Dievk. 
nenotiek. 12.augustā Dievk. ar 
dievg. 19.augustā 10:00 Kapu 

svētki Riverside kapsētā. 26.au -
gustā Dievk. 2.septembrī Kala-
mazoo Dievk. nenotiks. 10:30 
Gaŗezerā Dievk. 9.septembrī 
Dievk. ar dievg.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 

10:30 Salas bazn. Dievk.
17.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
24.jūnijā Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
10.jūnijā Dievk. ar dievg.

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

sēru dienas Dievk. ar dievg., 
dz.grāmatas.

• 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, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lie lajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
10.jūnijā Bībeles stunda. 17.jū -
nijā Dievk. 24.jūnijā Bībeles 
stunda. 1.jūlijā Bībeles stunda. 
8.jūlijā Bībeles stunda. 15.jūlijā 
Dievk. 22.jūlijā Bībeles stunda. 
29.jūlijā Bībeles stunda. 5.au -
gustā Bībeles stunda. 

• Tērvete – Trīsvienības drau  -
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:30 ceturtdienās. 10.jūnijā 
Aizvesto piemiņas Dievk. 8.jū -
lijā Vasaras Dievk. pilsētā. 5.au -
gustā Vasaras Dievk. pilsētā. 
9.septembrī Vasaras Dievk. 
pilsētā. 23.septembrī 14:00 
Dievk. Māc. Jānis Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309.

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

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

• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.

stunda. 24.jūnijā 10:00 Dievk. 
ar Sv.vak. 26.jūnijā 19:00 Bī -
beles stunda. 1.jūlijā 11:00 svēt-
brīdis māc. Dāga un Edijas 
Demandtu mājā, atzīmējot ASV 
un Kanadas Neatkarības dienas. 
Sadraudzība un BBQ. 8.jūlijā 
10:00 Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trīs vienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-

10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 
Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 
16.jūnijā Aizvesto piemiņas 
Dievk. ar dievg., kopīgs ar Vi  -
limantikas draudzi. Sekos sarī-
kojums. Visi mīļi gaidīti!

• 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. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 10.jūnijā 
10:00 Aizvesto piemiņas Dievk. 
ar Sv.vak.: igauņu un lietuviešu 
līdzdalību. Dievk. vadīs māc. 
Dāgs Demandts un igauņu māc. 
Nelli Vhter. Šajā svētbrīdī būs 
bērnu uzruna un trompeti spē-
lēs Pauls Grustāns. 14.jūnijā 
19:00 Aizvesto piemiņas atcere. 
17.jūnijā 10:00 Dievk. ar Sv.
vak. 21.jūnijā 11:00 Bībeles 

dienās 19:30. 10.jūnijā 15:00 
Aizvesto piemiņas dienas Dievk. 
Vik. Zvirgzds. 8.jūlijā 15:00 va -
saras dievk. pilsētā. Vik. Zvirg zds. 
5.augustā 15:00 vasaras Dievk.
pilsētā. Vik. Zvirgzds. 9.sep tem  brī 
15:00 Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.sep tembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 17.jūnijā 
Dievk. 14.jūnija piemiņai.

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

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

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

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

10.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

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

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. 
Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 10.jūnijā Aizvesto 
piemiņas Dievk. kopā ar lietu-
viešiem un igauņiem. Pēc Dievk. 
koncerts, kuŗā dziedās Magi 
ansamblis un latviešu, igauņu 
un lietuviešu koŗi. Sekos pie -
ņemšana ar groziņu azaidu.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 17.jūnijā 14:00 Tautas 
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Labots 31 gadu (!) 
vecs Latvijas 

rekords
Atjaunotajā Daugavas sta  dio-

nā, Rīgā, risinājās kārtējās Rīgas 
kausu vieglatlētikas sacensības. 
Priecīgu pārsteigumu sporta 
draugiem sagādāja 20 gadus vecā 
sprintere Sindija Bukša, kas sa -
sniedza jaunu  Latvijas rekordu 
100 metru sprintā, distanci pie-
veicot 11,29 sekundēs. Iepriek-
šējais rekords turējās 31 gadu un 
piederēja Vinetai Ikauniecei. 

Tā top rekords. Sindija Bukša (pa kreisi) distancē // FOTO: Sporta 
centrs. com

Treneres Mārītes Lūses (viņas 
rezultāti savulaik 100 un 200m 
distancēs attiecīgi bija 11,61 un 
23,95)  audzēknei Sindijai Bukšai 
izdevās labs starts, un distances 
vidū bija skaidrs, ka uzvaru sa -
dalīs viņa un Viktorija Zjabkina 
no Kazachstānas. Pēdējos metros 
ātrāka bija Sindija (pavējš bija 1,1 
m sekundē). Pie reizes Bukša 
izpildīja arī Eiropas meistar sa-
cīkšu normatīvu.

Sprinterei Sindijai Bukšai vēl 
nesen licies, ka Latvijas rekords 
100 metros ir kaut kas daudz 
tālāks nekā 200 metros, tāpēc par 
to viņa pat nav sapņojusi, spor-
tiste teica pēc lieliskā skrējiena 
sarunā ar Sporta centrs.com. Sa -
vukārt Bukšas personīgais re -
kords turējās pusotru nedēļu, jo 
Tallinā viņa distanci bija veikusi 
11,56 sekundēs. Ikauniecei gan 
joprojām pieder Latvijas rekords 
gan 200, gan 400 metru distancēs. 
Bukša Rīgas kausos pārspēja arī 
personīgo rekordu 200 metros 
(23,02), tomēr no Latvijas rekorda 
(22,49), kas arī pieder Ikauniecei, 
viņa šeit vēl atpaliek ievērojami. 
„Cik atceros, vienā dienā per so-
nīgos rekordus abās disciplīnās 
līdz šim nebija gadījies labot. Tas 
ir fantastiski, vienā dienā noskriet 
šādus rezultātus. Par 100 metru 
rekordu pat nesapņoju, jo tas 
likās daudz tālāks nekā 200 met-
ros, par to pat nedomāju. Pat 
nezināju kāds bija rekords.” 

Kā parasts, ar lielu interesi tika 
gaidītas šķēpmetēju sacensības. 
Latvijas vieglatlēti palika nepār-
spēti gan vīriešiem, gan sievie-
tēm. Teicamu rezultātu sasniedza 
Gatis Čakšs – 83,89 metri, ap -
steidzot otrās vietas ieguvēju Ro -
landu Štrobinderu (83,34 metri). 

Personisko rekordu Čakšs la -
boja par gandrīz četriem met-

riem un arī, tāpat kā Bukša, 
izpildīja Eiropas meistarsacīkšu 
normatīvu. Viņa rezultāts šobrīd 
ir astotais labākais pasaulē. Ei  ro-
pas čempions Zigismunds Sir-
mais vienās no pirmajām sa  cen-
sībām pēc ilgstošas traumas dzie -
dēšanas veica tikai vienu metie nu 
un ar sasniegtiem 73,0 metriem 

Gatis Čakšs

// FOTO: AP/Scanpix

Viesturs Koziols un Bobs Hārt-
lijs // FOTO: LETA

noslēdza labāko desmitnieku.
Dāmu konkurencē uzvarēja  

Madara Palameika (attēlā).

Palameika šķēpu raidīja 62,98 
m tālumā, savu tuvāko sekotāju 
Aneti Kociņu pārspējot par 40 
centimetriem. Palameikas rezul-
tāts šobrīd ir desmitais labākais 
pasaulē. Savukārt trešo vietu ar 
60,21 m tālu metienu izcīnīja 
ukrainiete Hanna Hacko Fe  du-
sova. Aiz goda pjedestala ar 59,82 
m tālu raidījumu palika Sinta 
Sprudzāne, kura nesen atgriezās 
sacensību apritē pēc kļūšanas par 
māmiņu. Arī viņa pārsniedza 
Eiropas meistarsacīkšu norma-
tīvu, kas ir 59,0 metri. Desmitā ar 
50,72 m tālu metienu bija Laine 
Donāne, aiz kuŗas ar 50,58 m 
tālu raidījumu palika Gundega 
Grīva.

Tāllēkšanā Rīgas kausu ieguva 
Māra Grīva – 6,53 metri (līdz 
Eiropas meistarsacīkšu norma tī-
vam pietrūka septiņu centimetru).

Uzvarētāja startēja sezonā pir -
majās sacensībās un atzina, ka 
sasniegtais rezultāts saglabā la -
bas cerības kvalificēties Eiropas 
meis  tarsacīkstēm. Aiz pirmā trij-
nieka ar 6,37 metriem palika 
Lauma Grīva, bet devītā ar 5,87 
metriem bija Aiga Gribuste.

400 metru skrējienā Jānis 
Leitis ieguva otro vietu – 46,08, 
atpaliekot tikai no Rīgas kausu 
izcīnījušā protēžu skrējēja ame-
rikāņa Patrika Bleika Līpera – 
45,37. Trīssoļlēkšanā Elvijs Mi -
sāns ieguva ceturto vietu (16,43), 
bet par Rīgas kausa ieguvēju 
kļuva slovaks Tomāšs Veselka – 
16,62. Nīderlandes sprinteris So -
lomons Bokarīss bija ātrākais 
100 m skrējienā (10,29) un 200 
m distancē (20,65).

Hārtlijs palīdzēs 
Krievijas hokejam

Latvijas hokeja izlases galvenā 
trenera Boba Hārtlija kļūšana 
par Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) kluba Omskas kluba 
Avangard galveno treneri būtiski 
neietekmēs valstsvienību. To sa -
runā ar LTV apgalvoja Latvijas 
Hokeja federācijas (LHF) ģene-
rāl sekretārs Viesturs Koziols.

Avangard paziņojis par līguma 
noslēgšanu ar Hārtliju, kuŗš tur-
pinās arī darbu Latvijas izlasē. 
“Hārtlijs turpinās darbu ar Lat-
vijas izlasi. Neredzu nekādu mil-
zīgu iemeslu, lai kaut kas būtiski 
mainītos. Bobs būs nosacīti tu -
vāk, varbūt biežāk satiksimies. 
Esam par visu vienojušies do -
kumentāli, viss ir nofiksēts, un 
klubs ir informēts, ka Bobs ir Lat-
vijas izlases galvenais treneris,” 
sacīja Koziols. Hārtlijs palīdzēs 
valstsvienībai starptautiski no -
teik tajos “hokeja izlašu logos” un 
uzreiz pēc KHL sezonas nobei-
guma. Avangard savā paziņo-
jumā norāda, ka Hārtlijs un 
kluba vadība atraduši sapratni 
“kluba attīstības vīzijā”. Hārtlijs 
iesaistīsies Avangard kluba sis-
tēmas darbā, ne tikai galvenās 
komandas vadīšanā.

Līdzīga rakstura sadarbība ar 
Hārtliju ir arī LHF, tomēr Koziols 
atkal uzsver, ka Latvijas hokejs 
necietīs. “Latvijas hokejam laiks 
pietiks. Ir zināms dienu skaits, 
kad viņam ir jāstrādā ar Latvijas 
hokeja sistēmu. Varbūt šis laika 
samazināsies par kādu vienu līdz 
divām dienām.

Jaunais basket-
bolists Žagars

jūnijā piedalīsies NBA jauno 
talantu nometnē Global Camp 
Italijas pilsētā Trevīzo.

18 gadus vecais Artūrs Žagars 
iekļauts starptautiskās U-18 izla ses 
sas tāvā. Šī vienība nometnes ietva-
ros aizvadīs spēles ar divām NBA 

akadēmijas komandām un Aus-
trālijas akadēmijas The Basketball 
Centre of Excellence spēlētājiem. 
Šajā pirmsdrafta nometnē pie -
dalīsies 40 ārpus ASV dzimuši 
basketbolisti, kuŗiem ir labas 
izredzes tikt izraudzītiem 21. jū -
nijā gaidāmajā NBA draftā.

Žagars šosezon izcīnīja vietu 
Spānijas augstākās līgas koman -
dā Badalonas Divina Seguros 
Joventut, kā arī veiksmīgi spēlēja 
Adidas Next Generation turnīra 
jeb jaunatnes Eirolīgā. Šī turnīra 
ietvaros viņš septiņās spēlēs vi -
dēji iemeta 13,9 punktus un veica 
6,7 rezultātīvas piespēles. Šī gada 
NBA draftam pieteikušies divi 
Latvijas basketbolisti – Rodions 
Kurucs un Richards Bērziņš.

Līdz šim NBA drafta vēsturē 
bija izraudzīti pieci Latvijas bas-
ketbolisti. 2004. gadā ar kopējo 
11. numuru Goldensteitas War-
riors izraudzījās Andri Biedriņu, 
bet 2011. gadā ar 42. numuru 
Indiānas Pacers izvēlējās Dāvi 
Bertānu, kuŗš gan uzreiz pēc tam 
nonāca Sanantonio Spurs sastāvā. 
2013. gadā Jāni Timmu ar 60. nu -
muru izraudzījās Memfisas Grizz-
lies, lai gan tagad tiesības uz lat-
vieti pieder Orlando Magic ko -
mandai. Tikmēr visaugstāk iz -
rau dzītais latvietis ir nu jau par 
zvaigzni kļuvušais Kristaps Por-
ziņģis, kuŗu ar ceturto numuru 
2015. gada draftā izvēlējās Ņu -
jorkas Knicks. Savukārt pērn ar 
25. numuru tika izvēlēts Anžejs 
Pasečņiks, kuŗš ir nonācis Fila-
delfijas 76ers paspārnē. Arī NBA 
spēlējuši līdz šim ir četri latvieši – 
Gundars Vētra, kuŗš 90. gadu 
sākumā neilgu brīdi pārstāvēja 
Minesotas Timberwolves, Bied-
riņš, Porziņģis un Bertāns.

LOK pilnveido 
olimpiskās koman-

das kritērijus
Latvijas Olimpiskās komitejas 

(LOK) Izpildkomitejas sēdē tika 
apstiprināti kritēriji, kas uzlabo 
kārtību sportistu iekļaušanai olim-
piskās komandas Tokija 2020 sa -
stāvā. „Komandas veidošanas kri -
tērijiem jārada veselīga konku-
rence par vietu olimpiskajā ko -
mandā un jāpilnveido sportistu 
motivācija sasniegt augstākos re -
zultātus tieši olimpiskajās spēlēs, 
nevis kvalifikācijas vai komerc-
sacensībās. Vienlaikus katrai va -
saras individuālo sporta veidu 
federācijai ir jāizveido iekšējie 
atlases kritēriji minētajam mēr-
ķim,” sacīja LOK ģenerālsekretārs 
Žoržs Tikmers.

LOK Izpildkomiteja apstipri-
nāja Latvijas Olimpiskās koman-
das Tokija 2020 veidošanas kri-
tērijus un noteica tos izmantot 

Latvijas Olimpiskās komandas 
vārdiskā sastāva noteikšanai da -
lībai 32. Olimpiadas spēlēs To -
kijā, no 2020. gada 24. jūlija līdz 
9. augustam.

Atbalsta Latvijas – 
Zviedrijas 

kandidēšanu uz 
olimpisko spēļu 

rīkošanu
Latvijas Nacionālā sporta pa -

dome (NSP) konceptuāli atbal-
stījusi Latvijas iesaisti procesā, 
kuŗa laikā Zviedrija plāno kan-
didēt 2026. gada Ziemas olim-
pisko spēļu rīkošanā, paredzot, ka 
bobsleja, skeletona un kamaniņu 
sacensības tiks rīkotas Siguldā, 
aģentūrai LETA apstiprināja Lat-
vijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
vadītājs Aldons Vrubļevskis. Pa -
dome konceptuāli atbalstīja LOK, 
Siguldas novada domes un bob-
sleja/kamaniņu trases “Sigulda” 
sākto sadarbību ar Zviedrijas 
Olimpisko komiteju, lai sagata-
votu piedāvājumu 2026. gadā or -
ganizēt Ziemas olimpiskās spēles 
Stokholmā, paredzot, bobsleja, 
skeletona un kamaniņu sacen-
sību rīkošanu Siguldā.

Latvija – Igaunija 
1:0 (0:0)

Veiksmīgi sākusies somu tre-
nera Miksu Pātelainena ēra Lat-
vijas futbola izlasē – pirmajā spēlē 
atjaunotajā Daugavas sta  dionā ar 
1:0 pieveikta Igaunijas izlase. Uz -
varas vārtus šajā Baltijas kausa 
izcīņas spēles otrā puslaika vidū 
guva Jānis Ikaunieks ar teicamu 
tālsitienu. 

Šī bija izlases pirmā spēle jaunā 
treneŗa Miksu Pātelainena va -
dībā, pirmā spēle, kas notika re -
novētajā Daugavas stadionā, un 
pirmā spēle, ko LFF prezidenta 
statusā sagaidīja Kaspars Gorkšs.

Latvijas futbola izlases jaunais 
galvenais treneris Miksu Pāte lai-
nens bija nedaudz pārsteigts, ka 
viņa vadītajai komandai izdevies 
tik labi saspēlēties spēlē pret Igau-
niju: „Mūsu spēlētāji parādīja 
lielisku disciplīnu. Pirmajā pus-
laikā labi piespēlējām, bet pēc tam 
tas nedaudz pazuda. Igaunija ar 
maiņām mūsu dzīvi otrajā pus-
laikā nedaudz sabojāja. Pirmais 
puslaiks man ļoti patika, radījām 
bīstamas situācijas, arī trāpījām 
pa pārliktni. Pirmajās 45 minūtēs 
kontrolējām spēli. Šis ir labs sā -
kums, bet tikai sākums – mums 
jāiet uz priekšu. Mūsu aizsargi 
arī labi darbojās, spēles izskaņā 
spēja novērst bīstamus momen-
tus pie mūsu vārtiem.”

Riteņbraukšana
Lielisku panākumu guvis Lat -

vijas šosejas riteņbraucējs Emīls 
Liepiņš. Viņš savas pārstāvētās ko -
mandas One Pro Cycling sa  stā vā 
izcīnīja uzvaru Beļģijā vienas 
dienas velobraucienā Market 
Heiste Pijl.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


