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„Baltijas aizstāvības diena” Vašingtonā

Jubilejas konference Stenforda universitātē
AABS konference Stenforda universitātē iezīmē ceļu Baltijas studiju programmai  

Baltieši no visas Amerikas 3. 
maijā satikās valsts galvaspilsētā 
Vašingtonā, kur tikās ar ASV 
Kongresa deputātu pārstāvjiem, 
lai informētu un vēlreiz uz -
svērtu, cik svarīga ir ASV loma 
Baltijas interešu aizsardzības 
stiprināšanā. 

„Baltijas aizstāvības dienā”, kā 
tika nodēvēts šis pasākums, 
piedalījās vairāk nekā 70 dalīb-
nieku, apmeklējot ap 60 depu-
tātu birojus no 18 pavalstīm. Pa -
sākums notika dienu pirms Ame-
 rikas latviešu apvienības kongresa 
atklāšanas turpat Vašingtonā.

Tikšanās laikā tika uzsvērta 
nepieciešamība turpināt ASV 
atbalstu NATO kollektīvajā dro-
šībā, atbalstīt Eiropas attu rē-
šanas iniciātīvu (EDI – European 
Deterrence Initiative), panākt, 
ka tiek pildītas sankcijas pret 
Krievijas oligarchiem un ne -
pieciešamība aizstāvēties pret 
Maskavas dezinformāciju un 
kiberuzbrukumiem.

Tāpat deputāti tika aicināti 
iestāties baltiešu atbalsta grupās – 
House Baltic Caucus un Senate 
Baltic Freedom Caucus. Pēc vi  zī-
tēm, divi Pārstāvju palātas (House) 
locekļi – Stīvs Čabots (Steve Cha -
bot) no Ohaijo un Džims Haims 
(Jim Himes) no Konektikutas – 
arī iestājās atbalsta grupā.

Baltiešu atbalsta grupas ir 
svarīgas, jo locekļi saņem in -
formāciju no grupu vadītājiem 
par jautājumiem, kas ir saistīti 
ar Baltijas valstīm un par to, kā 

DZINTARS DZILNA

aizstāvēt ASV intereses Baltijā. 
Baltiešu organizācijas, piemē-
ram, Joint Baltic American 
Com  mittee arī izmanto grupu 
līdzdalību, lai kontaktētos ar 
locekļiem par likumprojektiem 
un rezolūcijām, kas ir saistītas 
ar Baltijas reģionu. Baltiešu 
atbalsta grupās šobrīd ir 76 
ASV Kongresa Pārstāvju palātas 

rikas latviešu apvienība (ALA), 
Lithuanian American Commun-
ity (LAC) un Joint Baltic 
American National Committee 
(JBANC). ALJA polītiskais di -
rektors Ēriks Lazdiņš šo pasā-
kumu sāka plānot jau 2017. 
gadā, kad ALA par sava nākamā 
kongresa vietu izvēlējās Vašing-
tonu D.C. Ēriks lieliski mācēja 

kumu, iesaistot lietuviešus un 
igauņus. Dalībnieku iesaistei or -
ganizētāji pielietoja gan tra  di-
cionālās, gan jaunas grass roots 
metodes, izveidojot Face book 
vietni, kā arī sūtīja e-pastus un 
zvanīja pa tālruni ģi  menes 
locekļiem, draugiem, paziņām 
un baltiešu organi zācijām.

Gandrīz puse no „Baltijas 

klāt baltiešiem nozīmīgajā pa -
sākumā.

Dienvidkalifornijas latvieši 
bija sevišķi ražīgi savās vizītēs, 
ejot uz Kapitolija ēku arī nā -
kamajā dienā, 4. maijā. Ivars 
Mičuls, Dace un Valdis Pav-
lovski vizītēs satikās ar septiņu 
Pārstāvju palātas deputātu biro-
ju darbiniekiem un divpadsmit 
citiem birojiem izdalīja sagata-
votus dokumentus – vēstules no 
Baltic American Freedom League, 
Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rības, Dienvidkalifornijas Dau-
gavas Vanagiem un Losan dže-
losas Igauņu apvienības, mudi-
not deputātus iestāties Baltic 
Caucus un pierakstīties Pār-
stāvju palātu rezolūcijai H.Res. 
826, kas apsveic Baltijas valstis 
100 gadu jubilejā.

Nākotnē pasākuma organi-
zētāji paredzējuši rīkot līdzīgus 
pasākumus visā ASV, organi-
zējot baltiešu tikšanās ar de  pu-
tātiem vairākās Amerikas pil-
sētās un pavalstīs. 

Lai saņemtu informāciju un 
piedalītos pasākumā, lūdzam 
sazināties ar Amerikas latviešu 
apvienības Ārējās informācijas 
nozares vadītāju Dzintaru Dzilnu 
(dzdzilna@gmail.com). Var arī 
pieteikties ALA Call to Action 
UNIT, kas sniedz palīdzību bal-
tiešu izcelsmes amerikāņiem, 
lai informētu savus kongres-
meņus par ASV un Baltijas val-
stu sadarbību (ALA mājaslapā 
alausa.org). 

Ar rekordlielu dalībnieku 
skaitu, veiksmīgām zinātniskām 
sesijām, aktuālu polītisko ievirzi 
un sirsnīgu kultūras program-
mu aizvadīta Baltijas studiju 
attīstības asociācijas (Associa-
tion for the Advancement of 
Baltic Studies jeb AABS) XXV 
konference Stenforda univer-
sitātē, Kalifornijā, ASV, kas 
notika no 1.līdz 3.jūnijam.

AABS konference bija Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Stenforda universitātes kopīgs 
projekts, veltīta trīs Baltijas val-
stu Simtgadei, kā arī AABS 
dibināšanas 50. jubilejai.

AABS ir pasaulē vadošā aka-
dēmiskā biedrība Baltijas valstu 
studiju pētniecības jomā. Aso-
ciācijas darbības mērķis ir at -
bal stīt plaša spektra zinātniskos 
pētījumus un izglītības pro-
grammas par trīs Baltijas valstu 
vēsturi, kultūru, kā arī so  ciāl-
polītisko un ekonomisko at   tīs-
tību. AABS nodrošina rēgulāras 
zinātniskās konferences Baltijas 
pētījumu jomā, sniedz atbalstu 
un stipendijas pētniekiem, pub-
licē AABS studiju žurnālu.

Konferences trīs dienās Sten-
forda universitātē notika 15 
darba sesijas, veltītas visplašā-

kajam jautājumu lokam, kas 
skaŗ Baltijas valstis: Baltijas val-
stu sasniegumi gadsimta ga -
ŗumā pēc neatkarības iegū-
šanas, jautājumi, kas saistīti ar 
reģiona vietu globālā kontekstā, 
veltot uzmanību Krievijas rai -
sītai ģeopolītiskajai nestabili-
tātei. Uzmanība tika pievērsta 
arī arvien pieaugošajai baltiešu 
diasporai pasaulē, Baltijas val-
stu sadarbībai ar tautiešiem 
ārvalstīs un Baltijas valstu eko-
nomikas attīstībai. Notika arī 
Baltijas valstu Ārlietu ministru 
apaļā galda diskusija “Vai Baltija 
ir īpaša?”, kur Latviju pārstāvēja 

Ārlietu ministrs Edgars Rin kēvičs. 
Konference tika atklāta ar 

Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāra no Latvijas Nila Muiž-
nieka uzrunu “Baltijas valstis un 
cilvēktiesību jautājumi Eiropā”. 

Konferences gaitā vērojām 
plašu kultūras programmu: 
izstādi “Baltijas ceļš” Stenforda 
universitātes bibliotēkā, 2. jū -
nijā notika Baltijas kultūras 
vakars un 3. jūnijā konferences 
noslēgumā skatījāmies filmu 
“Pelni sniegā” (Lietuva) par 
1940.gada baltiešu deportāciju.

Pēc konferences vietējo ko -
ordinatoru aplēsēm, kopējais 

kon ferences dalībnieku skaits 
lēšams ap 650, tajā skaitā pāri 
par 150 dalībnieku no Latvijas 
vai latviešu kopienas ASV. 

Konferences dalībniekiem no 
Latvijas un vietējās latviešu sa -
biedrības aktīvistiem notika sav-
starpējās iepazīšanās vakars 31. 
maijā. Savukārt 2. jūnijā notika 
Ārlietu ministra E.Rinkēviča un 
konferences dalībnieku, kā arī 
vietējās latviešu sabiedrības 
neformāla tikšanās.

Konferences panākumi ie  zī-
mē ceļu īpašas Baltijas studiju 
programmas atvēršanai Sten-
forda universitātē.

deputāti un astoņi senatori. 
Pasākums izdevās, pateicoties 

labai sadarbībai starp baltiešu 
organizācijām, tostarp Estonian 
American National Council 
(EANC), Amerikas latviešu jau-
natnes apvienība (ALJA), Ame-

izmantot iespēju, ka daudzi 
ALAs delegāti būs sabraukuši 
galvaspilsētā un tā būs laba 
iespēja uzrunāt amerikāņu li -
kumdevējus lielākā skaitā.

Ar JBANC un ALA palīdzību 
Lazdiņš sāka organizēt pasā-

aizstāvības dalībniekiem” bija 
Amerikas latvieši – kārtējā ALA 
kongresa delegāti, kas ieradās 
dienu pirms kongresa sākuma, 
lai piedalītos apvienības spon-
sorētos vēlēšanu iecirkņu va  dī-
tāju apmācību kursos un būtu 
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izpilddirektors, valdes loceklis

Latvijas Universitātes 
Filantropijas nams –

patiess apliecinājums
mecenātu dāsnumam 

Līdz 2019. gada nogalei, kas ir 
Latvijas Universitātes simtgades 
gads, LU Botāniskajā dārzā ir 
paredzēts uzbūvēt jaunu ener-
goefektīvu ēku – Filantropijas 
namu –, tas, demonstrējot viedo 
technoloģiju iespējas, simbolizēs 
arī filantropijas principus un tra -
dicijas, kas valda Latvijas Uni-
versitātes fondā.

Šo unikālo ēku “baros” atjau-
nojamie resursi un tēlu papildinās 
spilgti akcenti: Ziemas dārzs un 
Spoguļsiena. Ziemas dārzs ir kā 
nobriedušu mecenātu devīguma 
simbols. Ne velti savus ziemas 
dārzus var atļauties tikai retais, tā 
ir labklājības zīme. LU pirmajam 
lielākajam dižmecenātam Kris-
tapam Morbergam arī bija savs 
ziemas dārzs Jūrmalas vasarnīcā. 
Filantropijas nama Ziemas dārzu 
varēs izbaudīt kā esošie, tā to  po-
šie Latvijas Universitātes fonda 
mecenāti un visi LU Botāniskā 
dārza apmeklētāji. Ceram, ka šī 
Ziemas dārza burvība rosinās 
kļūt vēl veiksmīgākiem visiem 
mums. Caurspīdīgums un atvēr-
tība – kā uzticēšanās simbols būs 
sajūtams ēkas dinamiski mai nī-
gajos stiklojumos. Spoguļsienā 
ikviens varēs ieraudzīt gan zaļā 
dārza, gan savu atspulgu. 

“Augstu energoefektīvitāti un 
komfortu gan cilvēkiem, gan 
augiem šādās nelielās būvēs ar 
lieliem stiklojuma laukumiem 
var sasniegt tikai ļoti pārdomāti 
kombinējot innovatīvus mate riā-
lus un adaptīvas konstrukcijas ar 

neironu tīklos bazētu, “mācīties” 
varošu ēkas vadības sistēmu,” 
atzīst projekta “Viedo risinājumu 
gandrīz nulles enerģijas ēkām iz -
strāde, optimizācija un ilgt spējas 
izpēte reāla klimata apstākļos” 
īstenotājs, LU Fizikas un mate-
mātikas fakultātes vadošais pēt-

pretī saņemot arī nodokļu at  laides.
Aicinām arī Jūs pievienoties 

LU fonda mecenātu pulkam un 
Jūsu vārds ieies Latvijas, Latvijas 
Universitātes un Latvijas Univer-
sitātes fonda vēsturē. Šis nams 
būs apliecinājums mūsu sadar-
bībai nākamajā LU simtgadē. 

nieks Andris Jakovičs.
Ik gadu LU fondam uzticas 

vairāki simti privātpersonu un 
uzņēmumu. Piemēram, 2017. ga  dā 
to skaits jau sasniedzis 650 perso-
nas. Ziedojumus “graudā” esam 
sākuši jau pieņemt vairāku gadu 
gaŗumā, un ar katru gadu to 
skaits pieaug. Tā ir lieliska iespēja 
arī uzņēmumam demonstrēt sa  vas 
produkcijas augsto kvalitāti un 
savu dāsnumu kā mecenātam, 

Par bezskaidras naudas ziedo-
jumiem priecāsimies LU fonda 
ziedojumu platformā https://zie-
dot.lu.lv/kampana/lu-filantropi-
jas-nams/. 

Tāpat priecāsimies par part-
neŗiem un ziedotājiem “graudā” – 
šos intelektuālos un materiālos 
ieguldījumus lūdzam saskaņot ar 
projekta iniciatoru grupu (Andris.
Jakovics@lu.lv).

Šonedēļ aprit 10 gadi kopš 
Latvijas Televīzija izrādīja Edvīna 
Šnores dokumentālo filmu “Pa -
domju stāsts” (The Soviet Story). 
Filmas jubilejas gadā šonedēļ, 
14. jūnijā, to izrādīs ASV tele-
vīzijā kanālā The Blaze, kam ir 
vairāk nekā deviņi miljoni abo-
nentu un kanāla mājaslapas ap -
meklējums mēnesī sasniedz 30 
miljonus. Pirms izrādes notiks 
arī intervija ar filmas režisoru un 
Saeimas deputātu Edvīnu Šnori 
(NA), informē Latvijas goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.

Filma “Padomju stāsts”
atzīmē 10 gadu jubileju

ar raidījumu ASV televīzijā 
Filmas jubileja ir nozīmīga 

vairāku iemesļu dēļ – tā ir tulkota 
30 valodās, izrādīta 22 valstu ki  no-
zālēs un arī televīzijā, tajā skaitā 
ASV PBS (Public Broadcasting 
Service) kanālā. Izdoti vairāk 
nekā 50 000 DVD eksemplāri, un 
filma joprojām ir nopērkama 
Amazon, iTunes un VHX.TV 
veikalos internetā.

Filmas izplatīšanā iesaistītais 
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš stāsta, ka ar filmu 
iepazinies īsi pēc tās pirmizrādes. 
Viņš filmu uzskata par interesan-

tu vēsturisku stāstu kon  spek tīvā 
formātā, ar labu pieteicēju angļu 
valodā.

Filmas autors Edvīns Šnore at -
zīst, ka filmas starptautisko po -
pulāritāti vairoja Krievijas his-
tēriskā reakcija. Maskavā tika 
rīkotas protesta demonstrācijas 
pie Latvijas vēstniecības, kuŗu 
laikā tika dedzināta filmas autora 
lelle. Krievijā iznāca pat grāmata, 
kuŗā Kremļa vēsturnieki mēģi-
nāja atspēkot “Padomju stāstā” 
minētos faktus. Filmu recenzēja 
tādi plaši pazīstami izdevumi kā 
“The Economist”, “The New York 
Times”, “Le Monde”. Ļoti būtiski 
filmas izplatīšanā pasaulē ir 
palīdzējusi ukraiņu diaspora, ar 
viņu gādību filma rādīta ASV 
Kongresā.

Daris Dēliņš atceras, ka filmas 
izplatīšanas sākumā pie viņa kā 
filmas izdevēja griezās daudzi 
cilvēki, aicinot to izrādīt arī igau-
ņiem, lietuviešiem, ungāriem, 
poļiem un citiem. Tāpēc Dēliņš 
piesaistīja tulkotājus, pretī dodot 
filmas izrādīšanas licenci ārze mēs.
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DACE
APERĀNE

Pasaules latviešu dienu
koŗu un folkloras kopu koncerts

“Cilvēks. Mūžs. Skan!” 
un Pasaules latviešu dienu norise

XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos
XXVI Vispārējos latviešu dzies-

mu un XVI Deju svētku nedēļas 
sākumā notiks Pasaules latviešu 
dienu koŗu un folkloras kopu 
koncerts “Cilvēks. Mūžs. Skan!” 
otrdien, 3. jūlijā plkst. 19:00 
Esplanādē (Rīgas centra parkā, 
kuŗu ierobežo Elizabetes, Kal-
paka bulvāris, Krišjāņa Valde-
māra un Brīvības ielas). Koncerta 
vadmotīvs – cilvēka mūža ritē-
jums parallēli Latvijas valsts vēs-
turiskajiem līkločiem. Sākotnēji – 
mīlestība un mērķis, tad spēks, 
izturība, pacietība, darbs un vie-
notība, kam seko gandarījums 
un jauna sākuma sākums, kā 
mazs bērns, kas no jauna lolo-
jams un mīlams. Lai dzimta ne -
beidzas, lai tauta nepazūd, lai 
dzimtenei cerīga nākotne!

Koncerta laikā būs brīnišķīga 
iespēja redzēt un sumināt visus 
ārvalstu koristus, folkloras kopu 
mūziķus un diriģentus, kuŗi ir ne -
atlaidīgi un sparīgi gatavojušies uz 
XXVI dziesmu un deju svēt kiem.

Koncertā dziedās un mūzicēs 
1115 latviešu ārvalstu dalībnieki 
– 1004 koristi un 111 folkloristi, 
kuŗi pārstāvēs 43 jauktos, sie vie šu, 
vīru un ģimenes koŗus un folk-
loras kopas no 20 valstīm: ASV, 
Austrālijas, Austrijas, Brazīlijas, 
Beļģijas, Dānijas, Francijas, Igau-
nijas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Krie-
vijas, Lielbritānijas, Luksem bur-
gas, Nīderlandes, Norvēģijas, So -
mijas, Šveices, Vācijas un Zvied-
rijas. Pateicoties mūsdienu tech-
noloģijai, Austrālijas virtuālais 
koris ATBALSIS (diriģentes Ma -
rija Perejma un Inese Laine) arī 
dziedās līdz kuplam dziedātāju 

pulkam. Koncerta programmu 
diriģēs deviņi latviešu ārvalstu 
diriģenti: Sandra Birze (Aus trā-
lija), Inguna Grietiņa-Dārziņa 
(Īrija), Lezlijs Īsts/Leslie East 
(Lielbritānija), Vizma Maksiņa 
(Kanāda) Ilmārs Millers (So -
mija), Marks Opeskins (Vācija), 
Laura Padega-Zamura (ASV), 
Krisīte Skare (ASV) un Lilija 
Zobens (Lielbritānija). Ieeja uz 
koncertu būs bezmaksas. 

Programmā tiks atskaņotas tau -
tasdziesmu apdares un oriģinālas 
dziesmas no pēdējos gados ārze-
mēs notikušajiem latviešu Dzies-
mu un deju svētkiem, koŗa un 
folkloras ansambļa kopu iemī-
ļotākie skaņdarbi un dziesmas, 
kuŗas sacerējuši Anita Kuprisa, 
Helmers Pavasars, Rihards Skulte, 
Tālivaldis Ķeniņš, Ella Mačēna, 
Alberts Jērums, Guntars Gedulis, 
Jānis Kalniņš un citi latviešu 
ārvalstu komponisti. Skanēs arī 
pāris dziesmu un skaņdarbi no 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu 
un XVI deju svētku re  pertuārā. 

Ieceri par šo vērienīgo latviešu 
ārvalstu koŗu koncertu jau ilgus 
gadus auklējusi diriģente Inguna 
Grietiņa-Dārziņa, Eiropas Lat -
viešu apvienības prezidija biedre, 
kultūras referente un Kultūras 
svētku Eiropā organizātore 
(2011-2018). Atbildot uz jautā-
jumu par to, kā radās šī iecere, 
Inguna raksta: “Ideja man dzima 
jau 2008.gadā XXIV Dziesmu un 
deju svētkos Rīgā, kad pati pirmo 
reizi piedalījos svētkos kā ārpus 
Latvijas dzīvojoša diriģente ar 
savu latviešu biedrības Īrijā kori 
“eLVē”. Redzēju un izjutu īpašo 

kopā būšanas prieku un patrio-
tismu, ko sniedza tieši latviešu 
kopas no ārvalstīm. Drauga pleca 
sajūta, īpašais patriotisms un 
prieks, ka esam satikušies, radīja 
manī ideju, ka kādu dienu arī 
šīm kopām ir jārada īpaša vieta 
dziesmu un deju svētkos, lai pa -
saules latviešu darbi mūzikā un 
dejā savītos kopā ar milzīgo re -

tāja – Inguna Grietiņa-Dārziņa 
(Īrija), režisore – Andra Balt-
mane (Beļģija), koŗu nozares 
vadītāji –  Vizma Maksiņa (Ka -
nāda), Ilmārs Millers (Somija), 
Lilija Zobens (Anglija); folkloras 
nozares un koncerta vadītāja – 
Laura Šmideberga (Igaunija).

Pasaules latviešu māksli nie-
cisko kopu koordinātore – Aiga 

no 10:00–16:00 Latviešu bied rī bas 
namā, jo vietu skaits ir ierobežots. 
Deju koncertā piedalīsies vairāk 
nekā 450 ārzemju dejotāji un 111 
folkloristi no 27 deju un folkloras 
kopām un 14 valstīm: Austrālijas, 
Belģijas, Brazīlijas, Igaunijas, Īri-
jas, Kanādas, Krievijas, Liel bri-
tānijas, Luksemburgas, Norvē ģi-
jas, Somijas, Vācijas, Ukrainas un 
Zviedrijas. Diriģentu ansamblī 
piedalīsies: Jūlija Nor vele (Luksem-
burga, Inguna Grie  tiņa-Dārziņa 
(Īrija), Ilze Attardo (Itālija), Lilija 
Zobens (Lielbri tānija), Laine Ni -
gule-Beļenusa (Īrija), Gita Pāvila 
(Beļģija), Rita Strautiņš (Ka  nā da), 
Laura Zem valde (Īrija), Juris 
Ķeniņš (Ka  nāda) un Lezlijs Īsts/
Leslie East (Lielbritānija). Kon-
certa pro  gram  mā – darbi no pē -
dējos ga  dos ārzemēs notikušo 
latviešu Dziesmu un deju svēt-
kiem, deju kopu iemīļotās dejas, 
dziesmas, jaundarbi, kā arī XXVI 
Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētku repertuārs. 

Koncerta idejas autore un māk-
slinieciskā vadītāja – Inguna Grie-
 tiņa-Dārziņa (Īrija), deju nozares 
vadītājas – Jolanta Strazdiņa (Zvied-
 rija) un Selga Apse (Ka  nāda), folk -
loras nozares vadītāja – Laura 
Šmideberga (Igaunija), režisore – 
Andra Baltmane (Beļ  ģija), reži-
so res asistente – Ivonna Kere (Nī -
derlande), pasaules lat viešu māk -
sliniecisko kopu koor dinātore – 
Aiga Vasiļevska (LNKC, Latvija). 
Sekos Danči ar pa  sau les latviešu 
folkloras kopām, plkst. 21:30 Vēr -
manes dārzā un Saieta nams un 
danču vakars no 23:00 līdz 4:00 
Rīgas latviešu biedrības namā.

Svarīgi atzīmēt, ka Pasaules lat -
viešu foto un mākslas izstāde 
“Pasaules latvieši Dziesmu un 
Deju svētkos” būs apskatāma 
Rīgas Latviešu biedrības nama 
fuajē, pie ieejas no 2. līdz 7. jūli-
jam. Izstādi veidojis mūzejs un 
pētniecības centrs “Latvieši Pasaulē”.

Dziesmu svētku nedēļā notiks 
arī divas Andreja Jansona mū -
zikla “Lolitas brīnumputns” iz -
rādes VEF Kultūras pilī: 3. jūlijā 
plkst. 14 un plkst. 19. Biļetes var 
iegādāties Biļešu paradīzē un 
VEF Kultūras pilī. Mūzikls, kas 
veidots pēc Annas Brigaderes 
lugas motīviem, iecerēts kā vel -
tījums Latvijas valsts jubilejai. 
Uzvedumā piedalīsies  apmēram 
60 vidusskolas un augstskolas 
vecuma jauniešu – dziedātāju, 
dejotāju un orķestŗa mūziķu no 
ASV, Kanādas un Latvijas. Dzies-
mu tekstu autors  –Alberts Leg -
zdiņš,  libreta autors  – Arnolds 
Auziņš, komponists – Andrejs Jan -
sons, diriģents – Andrejs Jansons, 
režisore – Andra Berkolda, kon-
sultants – Juris Jonelis. Šī ir ideāla 
izrāde, kuŗu apmeklēt kopā ar 
bērniem un jauniešiem! 

Plašāka informācija par “Pa -
saules latviešu dienu” norisi, kā 
arī citiem ārvalstu kopu kon-
certiem un pasākumiem atro-
dama: www.lnkc.gov.lv, www.
dziesmusvetki.lv, www.rlb.lv

dzēšanās prieku un sen satiktā 
drauga emociju asaru tieši Pa -
sau les latviešu dienās. Un tā, ne -
atlaidība un dažādu apstākļu 
sakritība atļāva šo ideju realizēt 
tieši Latvijas simtgades zīmē 
notiekošajos Dziesmu un deju 
svētkos, par ko esmu ļoti gan  da-
rīta un saviļņota. Paldies visiem 
dalībniekiem, kuŗi būs kopā šajās 
dienās, kolēģiem par ieguldīto 
darbu un sadarbības partneŗiem 
par atbalstu. Bez Jums tas viss 
nebūtu iespējams.”

Koncerta mākslinieciskā vadī-

Vasiļevska (LNKC, Latvija).
Ar koncertu noslēgsies “Pa -

sau les latviešu dienas”, kas ie -
sāksies pirmdien, 2. jūlijā Rīgas 
Latviešu biedrības namā (Mer -
ķeļa ielā 13) ar konferenci “Lat-
vieši pasaulē – piederīgi Lat-
vijai. Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšana un attīs-
tība” (plkst. 10 – 16). Konferences 
tēma ir Dziesmu un deju svētki, 
kas apvieno latviešus visā pa -
saulē. Dalībnieki meklēs atbildes 
uz jautājumiem, kāda ir Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas loma 
Latvijā un kopienās ārvalstīs un 
vai tā veido tiltu starp latviešiem 
Latvijā un latviešiem ārpus tās. 
Konferencē piedalīsies Latvijā un 
ārvalstīs pazīstami eksperti – mū -
zikologs Arvīds Bomiks, Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesore 
Anda Laķe, Daugavas Vanagu 
fonda Lielbritānijā priekšsēdis 
Aivars Sinka un citi. Paneļ dis-
kusijā piedalīsies Dziesmu un 
deju svētku rīkotāji Latvijā un 
ārvalstīs, nozaŗu eksperti, diri-
ģenti un choreografi. Konfe ren-
ces moderātors būs žurnālists 
Ansis Bogustovs. Ikviens intere-
sents aicināts pieteikties kon-
ferencei “Latvieši pasaulē – pie-
 derīgi Latvijai”; reģistrēšanās 
līdz 25. jūnijam: http://www.
lnkc.gov.lv/jaunumi/aicina-
pieteikties-konferencei-latviesi-
pasaule-piederigi- latvijai/ 
Konferenci “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai” rīko Kultūras 
ministrija un Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs sadarbībā ar 
Rīgas Latviešu biedrību, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienību un Ei  ro-
pas Latviešu apvienību. 

Pēc konferences (2. jūlijā) plkst. 
19:30 RLB namā notiks Pasaules 
latviešu deju kopu un folkloras 
kopu koncerts “Cil vēks. Mūžs. 
Dimd!” Ieeja būs bez maksas, bet 
ar ieejas kartēm, kuŗas jāizņem 
29.06. no 10:00–18:00 un 02.07. 

Diriģente Inguna Grietiņa - Dārziņa

Filma “Padomju stāsts” atzīmē 10 gadu jubileju
ar raidījumu ASV televīzijā 

“Tā nu mēs varējām 2009. gadā 
izdot pirmo DVD eksem plāru 15 
valodās, bet gadu vēlāk divu 
disku komplektu 30 valodās. 
Bijām šajā ziņā pionieri šādā fil-
mas kopsadarbības izplatīšanas 
projektā,” atceras Dēliņš.

Filmas izdevējs ir pateicīgs Pa -
saules brīvo latviešu apvienībai, 
kas financiāli atbalstīja filmas 
izplatīšanu pirmajos gados. Viņš 
arī atzīmē, “ka mums ir vēl viens 
“partneris”, kas vēl šodien palīdz 
filmas izplatīšanā – Krievijas pre -
zidents Vladimirs Putins. Putina 
kunga darbība pēdējos 10 gados 
noteikti pagaŗinājusi filmas tē -
mas neatrisinātos jautājumus, un 
rodas jautājums, vai Padomju 
Savienības pēcnācēji spēs kādreiz 
atzīt savu atbildību par noti ku-
šiem pārkāpumiem pret cilvēci”.

Filmas mājas lapa tagad piee-
jama http://thesovietstory.vhx.tv/

To var arī iegādāties iTunes un 
Amazon (DVD un VOD).

Latvijā filma pieejama NKC 
(Nacionālais kino centra) filmas 
portālā.
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Kultūras notikumi Ņujorkā un tās apkaimē
Ņujorkas latviešiem 1918. gads 

pavērās kulturāli sabiedriski 
daudz sološs. Jau sākot ar trad i-
cionālo Latviešu kultūras dienu 
28. janvārī – tieši Draudzīgā aici-
nājuma atceres dienā – Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru 
dievnama telpās. To jo veiksmīgi 
bija noorganizējusi jaunievēlētā 
Ņujorkas organizāciju padomes 
valde, jau gadiem sabiedriskā 
darbā sekmīgās Anitas Bataragas 
vadībā. Paturot jau iesakņoto 
die  nas kārtību, referātu daļai se -
koja koncerts. Koncertā baltiešu 
komponistu mūziku atskaņoja 
viešņas no Bostonas – „Baltic Duo” 
– flautiste Ilona Kudiņa un vijol-
niece Aija Rēķe; koncertu Laikā 
– ar pozitīvu izvērtējumu – sav-
laicīgi aprakstīja Dace Aperāne.

Kaut arī ar lielu novēlošanos, ar 
prieku jāatzīmē rīkotāju lielā 
veiksme, referentu daļā piesaistot 
ASV Kongresa bibliotēkas Eiro pas 
nodaļas vadītāju Guntu Harisu 
(Harris) ar priekšlasījumu par lat -
viešu grāmatu, ģeografisko karšu 
un citu materiālu (no ASV Kon -
gresa bibliotēkas krājumiem) lie-
cībām par Latvijas neatkarības 
laiku no 1919. līdz 1938. gadam. 
Saistošo referātu papildināja iz -
tirzāto materiālu attēli ekrānā. 
Varam vienīgi apsveikt rīkotājas 
par sekmīgo sadarbību ar tik 
augsta ranga Amerikas kultūras 
pārstāvi. Kopā ar izcilo koncertu 
tā tiešām bija diena, kas attais-
noja ierindojumu Latvijas Simt-
gadei veltīto sarīkojumu vidū.

Šī gada aizvadīto laikposmu 
chronoloģiski turpinot, ar nožēlu 
jāsecina, ka Ņujorkā tradicionāli 
atzīmētā Leģiona dienas atcere 

16. martā nezināmu iemeslu dēļ 
šogad izpalika,  totiesu  dzejnieka 
Ērika Raistera Piemiņas fonda 
gadskārtējais balvas pasniegšanas 
sarīkojums Priedainē 8. aprīlī 
notika, taču netika savlaicīgi ap -
rakstīts. Cerams, ka gudrie Laika 
lasītāji nojautīs, ka šī sarīkojuma 
svarīgākās sastāvdaļas atsevišķi 

dzejoļu lasījumu, kuŗā apsvei-
camā kārtā bija iesaistīta jaunā 
paaudze – Madelena Miniāta un 
jaunās valdes pārstāve Kristīna 
Putene. Apsveicēju vidū bija 
Laika izdevēja Dace Rudzīte. Kā 
allaž raiti risinājās grāmatu un 
latvisku izstrādājumu izloze –  par 
labu ĒRPF nākotnes darbam – 

cilmes gleznotāja Nikolaja Rē -
riha piemiņas mūzejā, tikai pāris 
soļus no Hudzonas krastmalas 
ceļa, Riverside Drive, 29. aprīļa 
pēcpusdienā varējām izbaudīt 
visādā ziņā apburošu klavieŗ mū-
zikas koncertu ar zilgani blāvošo, 
Rēriha dvēseles apdvesto, mistis-
ko kalnu ainavu fonā. Solists – 
skaņu krāsu burvis pie klavierēm 
– izcilais, arī izskatīgais –  Latvijas 
jaunās paaudzes pianists Andrejs 
Osokins. Arī par viņu Laikā jau 
esam lasījuši – par koncertiem, 
kuŗos viņš spēlējis kopā ar savu 
glīto partneri dziedātāju un pia-
nisti Katrīnu Gupalo. (Skat. Viļņa 
Baumaņa rakstu par viņu kon-
certu Vašingtonas latviešu namā, 
Laiks 12. – 18. maijs.)

Andrejs Osokins, nozīmīgu 
starptautisku konkursu laureāts 
ar apskaužamu Eiropas slaveno 
koncertzāļu uzskaiti, pie kon -
cert fīģēļa pārtop par mūzikas 
garīgās auras apņemtu būtni, 
kam it kā nebūtu nekādu saistību 
vairs ar reālo pasauli, kuŗā dzī-
vojam, bet viena vienīga sa  plūs me 
ar J. S. Bacha, Pēteŗa Vaska, Jā -
zepa Vītola, Frederika Šopēna, 
arī S. Prokofjeva mūzikas garu. 
Taču savu suverenitāti pie kla -
vierēm viņš gluži cilvēcīgi iz -
bauda, jauneklīgi neformāli pie -
metinādams, ka viņam ļoti patīk 
latviešu komponistu klavieŗ mū-
zika un tādēļ viņš ārpus pro-
grammas vēl spēlēšot Volfganga 
Dārziņa opusu. Priekšnesumā 
viņš parādīja savu nepārspējamo 
virtuozitāti. Bijām sajūsmā! 

Otrajā maijā Barišņikova cen -
trā viesojās mūsu Goda konsula 
Daŗa Dēliņa aicinātais Māŗa 

Briežkalna džeza kvintets. Būtībā 
tas bija divu mākslu – mūzikas 
un gleznu attēli – apvienojums 
zem nosaukuma „Rothko in 
Jazz”. Un par šī notikuma ap -
rakstu jau parūpējies pats Goda 
konsuls. No savas puses vēlos 
piebilst, ka tik augstas raudzes 
priekšnesums pieskaitāms pie 
ieteicamajiem Latvijas kultūras 
eksporta paraugiem.

Ņujorkas latvieši 4. maijā sa -
ņēma divējas „dāvanas”. Augstas 
kultūras cienītāji varēja izbaudīt 
pasaules mēroga diriģenta Ma -
risa Jansona personību Bavārijas 
simfoniskā orķestŗa vieskoncertā 
Carnegie zālē, bet miermīlīgas 
latviskas kopā būšanas baudītāji – 
pasēdēt kopīgās vakariņās pie 
balti klātā galda Igauņu namā 
Balto galdautu svētkos, svinot 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienu. Bija radusies 
doma Balto galdautu svētkos pie-
 minēt nesen mūžībā aizsaukto, 
nenogurdināmo cīnītāju un lat -
vietības jundītāju ņujorkieti Uldi 
Gravu. Rūpīgi izstrādātā, faktiem 
bagātā stāstījumā to mums snie-
dza viņa vārda brālis un latviski 
polītisko mērķu līdzcīnītājs Dr. 
Uldis Bluķis, klausītāju aplū ko-
šanai piedāvājot Ulža Gravas 
autobiografisko grāmatu „Tā  lu mā, 
bet ne svešumā”, kas būtu jāizlasa 
visiem, jo tā ir mūsu kopējā trim-
das vēsture.

Jonkeru baznīcā 20. maijā drau -
dzes Dāmu komiteja rīkoja filmas 
izrādi – Melānijas Vanagas per so-
 nīgo Sibirijas izsūtījuma at  mi ņu 
grāmatas ekranizējumu „Melā-
ni jas chronika”. Šis tra  ģis kais 
atmiņu stāsts ir jāredz ik  vienam!

publicētu rakstu formā esam la  sī-
juši, piemēram, paziņojumu (kopā 
ar fotoattēlu), ka šī gada ĒRPF 
balvas laureāte ir žurnāliste, kād-
reizējā Laika redaktore Astra Mora, 
kā arī pilnu tekstu no sarīkojumā 
nolasītās runas par laureāti, ru  nas 
autore ĒRPF valdes priekšsēdes 
vietniece Sarma Muižniece 
Liepiņa.

Sarīkojumam sarūpētā pro-
gramma bija bagātīga. Bez balvas 
pasniegšanas un jau pieminētās 
runas dzirdējām valdes priekš-
sēdes Anitas Bataragas vēsturisku 
pārskatu par Fonda darbību kopš 
1975. gada un Ērika Raistera 

un saviesīga ciemošanās pie valdes 
locekļu un arvienu pretim nā-
cīgas Ņudžersijas literārās ko  pas 
sarūpētā bagātīgā cienasta galda. 
Vienīgais mīnuss – rīkotājas ne -
bija īpaši lūgušas Astru Moru 
teikt tradicionālo „laureātes ru  nu” 
– tās ļoti pietrūka. ĒRPF gadu-
svētkiem uz „karstām pēdām” kā 
atsevišķs sarīkojums sekoja vo  kāli 
instrumentālās grupas Imanta-
Dimanta koncerts, kas ar savu 
vitālo priekšnesumus aizrāva it 
visus. 

Beidzot kaut kas īpaši atzī mē-
jams notika pašā Ņujorkas sirdī. 
Aizgājušo laiku ņujorkieša, krie  vu 

Uz Cēsu pils torņa jumta, 
vairāk nekā 100 metrus virs 
jūras līmeņa, 2018. gada 27. 
maijā desmit jauni vadītāji 
solījās būt uzticīgi Dievam un 
Latvijai, palīdzēt tuvākajam 
katrā brīdī un celt skautismu 
un gaidismu domās, vārdos un 
darbos. Solījumu pieņēma 
vad. Agnija Jansone, Latvijas 
Skautu un gaidu centrālās 
organizācija (LSGCO) valdes 
priekšniece un Latvijas Gaidu 
priekšniece. 

Cēsis tika izvēlētas par 
svinīgā solījuma vietu, jo šeit 
iesākās skautu kustība Latvijā. 
1917. gada 20. aprīlī pie Ausēja 
reālskolas nodibināja pirmo 
Cēsu skautu pulciņu. Šinī 
pulciņā darbojās arī Kārlis 
Dzirkalis, vēlākais Latvijas 
Skautu priekšnieks.

Desmit jauni vadītāji
Latvijas skautiem un gaidām

No kreisās: Madara Skudra, Dāvis Kiršfelds, Viesturs Laimīte, Mārcis Akmeņkalns, Ilze Saltā, Rolands 
Dudiņš, Atis Kenģis, Gundars Krīpēns, Sanita Salgus un Sandra Grīnliņa

Mūziķi Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo šopavasar iepriecināja 
Amerikas klausītājus

Vadītāji pēc solījuma došanas uz 
Cēsu pils torņa jumta
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KASPARS PŪCE

(Turpināts no Nr.21)

(Turpinājums sekos)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Voldemārs Pūce 1920. gados

Tātad, cerības pamatīgi apgūt 
netveramās teātŗa mākslas zinī-
bas visai iespaidīgas, vēl jo īpaši, 
ja ar tām darbosies viņa elka 
līdzbiedrs.

Voldemārs nokāpj pa puspag-
raba stāvajām kāpnēm studijas 
kantorītī. Laipni uzrunāts, iz   pil  -
da nepieciešamās formālitātes. 
Priekš telpā lauku censonis jūtas 
pavisam neveikli, jo tur, gaidot 
uz pārbaudījumiem, nervozē 
vairākas glīti izkrāsojušās jaun-
kundzītes un pilsētnieciski ģērbti 
jaunekļi. Iezibas neveikla do  mi ņa: 
,,Ko es te bāžas savos rūsganajos, 
melnalkšņa mizās krāsotajos 
lauku vadmalas svārciņos’’... 

Aicināts, bijīgi ieiet studijas 
darba telpās, nelielā zālē ar at  tie-
cīgu skatuvīti. Viņš no pārstei-
guma apstulbst, jo pretī nāk un 
laipnīgi sniedz roku milzīga 
auguma, kā toreiz likās, vīrs 
melnā samta uzsvārcī, kupliem, 
cirtainiem matiem, augstu pieri, 
lielām gudrām acīm, asi iezīmētu 
muti, enerģisku degunu. Nu, iz -
teikts krievu ,,bogatirs” no biļi-
nām. No uztraukuma viņš metra 
jautājumus un uzdevumus sa -
klausa neskaidri, kā caur vati. Un 
tad, tā īsti neizpratis, jo ar krievu 
valodu kā ir, tā ir, izmisīgi iesaucas:

,,Es no laukiem, no ģerevņas!’’
,,Tas jau tāpat redzams,” Čere-

povs pasmaida, ,,Varbūt varat 
man pateikt, kas jūs tur, laukos, 
ģerevņā, pamudināja kļūt par 
aktieri?”

,,Es redzēju Čehovu!” Vol de-
mā ram pasprūk.

,,Čehovu? Kādu Čehovu?”
,,Nu, to pašu... jūsu Čehovu.”
,,Michailu Čehovu?”
,,Jā gan, Michailu Čehovu ... 

aktieri...”
,,Kur? Laukos, ģerevņā?’’ – Če -

re povs iesmejas.
,,Ko viņam tur, laukos, mežos... 

Tepat, Rīgā, redzēju. Pavasarī 
jūsu teātŗa viesizrādē, kad viņš 
bija Ēriks četrpadsmitais.”

,,Lūk, kā! Tad tādas tās lietiņas, 
interesanti, interesanti!”

Voldemāram paveicies, jo viņš, 
par spīti savam niecīgajam gadu 
skaitam, sastapis un arvien tuvāk 
iepazīst savu audzinātāju – kāda 
Krievzemes lielrūpnieka atvasi, 
valdonīgu, ne vienmēr savaldīgu, 
nenoliedzami talantīgu un 
gudru, iejutīgu cilvēku. Apguvis 
augstāko izglītību Mākslas Aka-
dēmijā un Dailes teātŗa Pirmajā 
studijā, Aleksandrs Čerepovs, 
lielvalstī jau iepazīts aktieris un 
atzīts gleznotājs, zināja stāstīt 
daudz interesanta, nekur nerak-
stīta par Maskavas teātŗiem, par 
Staņislavski, Meierholdu, Vahtan-
govu un, kas Voldemāru it sevišķi 
interesē, par Michailu Čehovu, 
ar kuŗu skolotājs ilgu laiku bijis 
kopā Dailes teātŗa Pirmajā 
studijā.

Kā Voldemārs ievēro, tad stu -
dijas darbā, tāpat kā dzīvē, viņu 
skolotājs ar īpašu disciplīnu ne -
izceļas. Pāri visam valda gara-
stāvoklis. Dažreiz, iegrimis sen-
timentalitātē, dedzīgi aicina au -
dzēkņus ,,tuvāk dabai’’, citreiz, 

iegrimis nihilismā, pareģo drīzu 
jo drīzu īstās mākslas bojāeju. 
Viņš necieš remdenu viduvējību, 
garlaicīgu pelēcību. Saskatījis 
audzēkņu darbā paviršību, sa -
māk slotību vai noštampotu tēlo-
jumu, pacietību zaudējis, bries-
mīgi ārdās.

,,Redzu, ar labu vārdu pie jums, 
slaistiem, neko nevar panākt! 
Gatavie stulbeņi un nejēgas! Kad 
jūs, diedelnieki, beidzot nāksit 
pie atziņas un sapratīsit, ka tikai 
darbs un darbs, un vēlreiz cītīgs 
darbs var līdzēt jums uzrāpties 
uz skatuves dēļiem! Ar šādu ne 
tādu, čabināšanos un grabi nā-
šanos tālu netiksiet! Un, vispār, 
kam jūs, tādi kretīni būsit vaja-
dzīgi? Diendienā, vērojot jūsu 
izlaidīgo darbošanos, īsta talanta 
nevaru saskatīt nevienā no jums. 
Varbūt... izņēmums vienīgi ma -
zais Pucinka /tā viņš iesauca 
Voldemāru /. Viņa darbā dažreiz 
pamanāma temperamenta 
dzirksts. / Uzslavētajam uz mu -
guras ,,iekņudas skudriņas’’/. Pa -
gaidām gan Pucinkas vēl puiciskā 
degsme izpaužas chaotiskas juto-
ņas vulkāniskajos izvirdumos. 
Nevar zināt, vai viņam pietiks 
izturības un, vispār, kas no viņa 
ar laiku izveidosies. Bet pie  tei-
kums ir vērā ņemams...”

Kārtējā traģikomiskā epizode, 
kuŗa ļauj tuvāk iepazīt savu au -
dzinātāju un rodas iespēja dziļāk 
ieskatīties inteliģento krievu 
emigrantu dzīvē. Tanī vakarā, 
tāpat kā parasti, notiek ierastās 
nodarbības aktieŗu meistarībā. 
Voldemārs izpilda paša izvēlētu 
,,chaotiskās jutoņas vulkāniska iz -
virduma’’ etīdi – skatu no Ibsena 
,,Pērs Gints’’ pēdējā cēliena.

Pērs /tēlo Pucinka!/ pēc kuģa 
bojāejas glābjas, uzrāpjoties uz 
jūrā peldošas, viļņu apgāztas, lai-
vas dibena. Glābts! Te, no viļņiem 
izniris, uz laivas rāpjas arī kuģa 
Pavārs. Laiva var noturēt tikai 
vienu. Notiek cīņa. Cīņa uz dzī -
vību vai nāvi – kuŗš kuŗu iegrūdīs 
atpakaļ jūras dzelmē. Pērs, ie -
krampējies apgāztās laivas di  be nā, 
visiem spēkiem un līdzekļiem 
cenšas iegrūst Pavāru atpakaļ 
jūrā, spārda to kājām.

,,Nost!’’
,,Nost!’’
,,Tas mirst, ko mana roka skaŗ!’’
,,Nost! Laiva divus nepanes!’’
,,Ak, mans mīļais, saudz! Man 

mājās mazo ir daudz!’’ lūdzas 
Pavārs.

,,Tad jādzīvo man pasaulē, 
man mazie vēl nākotnē!’’ Pers 
grūž Pavāru jūrā.

,,Ļauj dieva dēļ, lai glābjos es! 
Tu esi viens uz pasaules. Es grim-
stu’’. Pavārs nogrimst.

Skats traģisks, arī tēlojums, kā 
Voldemāram šķiet, ,,pilns de smes 
uz zvēriska temperamenta’’. Bet 
... zālē smiekli. Šādā neizprotamu 
smieklu atmosfērā nav nekādas 
jēgas etīdi turpināt. Tomēr ... 
parādās Pogu Lējējs.

,,Labrīt!’’
,,Hū – ū!’’
,,Dzirdēju, ka kliedz! Nu, vai es 

teicu taisnību?’’
,,Nost! Te tik viens var turēties!’’
,,Bet, a propos, to līķi?’’

,,Cst!’’
,,Tak galu jau var nomanīt! 

Jūsu līķi....’’
Smiekli pieņemas. Etīde pajūk. 

Bet, kāpēc viņi smej? Voldemārs 
nesaprašanā apskata sevi, un – 
ak, debess augstā! – skaidrs, ka 
smieklus izraisījis viņš pats, pa -
reizāk, kreisās kājas zeķes skrandu 
mežģīnēs tērptā kailā pēda. Viņš 
nebija jutis, ka Pavārs, grimstot 
jūrā, vēl bija paspējis izmisīgi 
pieķerties viņa kurpei un ar visu 
kurpi ,,nogrimis dzelmē’’, atklā-

stiem rada zināmu siltuma sajūtu 
aukstajās dienās.

Tā nu mazais Pērs, tupot uz 
laivas dibena, kā no ,,laivas 
izsviests”, muļķīgi smaidot, skatās 
uz savu ne visai tīro pēdu un 
pirkstiem, kas no zeķes skrandu 
mežģīnēm izlīduši, rēgojas visā 
savā izteiksmīgajā kailumā. Ne -
jēga Pavārs, sātans gatavais, kāds 
velns viņu dīdīja noraut Vol de-
māram kurpi? Atklāt to, ko viņš 
visu laiku tik rūpīgi slēpis? Kā 
nesaprašanā, kā brīnīdamies viņš 

Laika gaitā noskaidrojas, ka 
,,cietais un rūgtais maizes ku -
moss’’ krievu aktierim – emig-
rantam Aleksandram Čerepo-
vam kļūst arvien plānāks un 
rūgtāks. Sava neatkarīgā un ne -
valdāmā rakstura dēļ viņš zaudē 
angažementu Krievu teātri un 
tagad spiests iztikt no savas stu -
dijas nedaudzo audzēkņu nie cī-
gās mācību maksas, kā arī no 
mizerablajiem honorāriem, kuŗus 
dažkārt saņem par zīmējumiem 
vai gadījuma rakstura kari ka-
tūrām satīriskajā žurnālā ,,Ho – 
Ho’’. Voldemārs tagad ik dienas ir 
kopā ar savu metru, kuŗš dzīvo 
īrētā, pieklājīgi mēbelētā istabā 
Tērbatas ielā iepretī studentu vir-
tuves pagrabiņam.

Mazais lauķītis Voldemārs lip -
tin pielīp pie šā talantiem ap -
dāvinātā nesavaldīgā un nepa-
kļāvīgā rakstura bruņinieka, sava 
veida Dona Kichota. Pielīp pie 
viņa kā izslāpis ceļotājs tuksneša 
vidū pieplok pie veldzējošas akas, 
no kuŗas var smelt un smelt, bet 
gana nekad nebūs. Čerepovs 
daudz un interesanti zina stāstīt 
par tālās Maskavas leģendāra-
jiem teātŗiem, par to radītājiem. 
Ar sevišķi nerimstošu interesi 
Pūcelēns sevī kā sūklis iesūc ik 
stāstu par Mišeņku – Michailu 
Čehovu. Pēc bēdīgā notikuma ar 
,,Pēra kurpi’’ dižais Krievzemes 
bajārs pārņem šo sīkaļu savā 
pilnā pansijā. Voldemārs no sa -
vas puses, pametis visas reālģim-
nazijas zinības pilnīgā novārtā, 
viņa labā dara ko vien māk. 
Gatavo ķīļrāmjus, gruntē audek-
lus, mazgā otas, uztur kārtībā 
meistara samta uzsvārci, spod-
rina kurpes, uzmana durvju 
zvanu. Viņš drīz vien iemanās 
,,ar suņa degunu saost’’, kas kun-
gam pieņemams, kas atraidāms, 
kas laipni aicināms, kam jāparāda 
zobi un durvis. Avīžu repor tie-
ŗiem un kreditoriem uz iekļūšanu 
pie Dižgara nekādu izredžu, jo 
mazais kā tāds sīkizmēra Cer-
berītis droši sargā ieeju. Dažreiz, 
kad viņa patrons ir uz materiālās 
izdzīvošanas sēkļa, no studentu 
virtuvītes uz lepno dzīvokli sa -
vam skolotājam atnes kādu lētās 
zupas šķīvi ar kārtīgu pavalga 
porciju biezu rupjmaizes šķēļu 
izskatā. Protams, no tik ban go-
joša talanta atlec kaut kas tāds, 
ko mazais Sančo Pansa paņem 
no sava Dona Kihota. Ja saka 
atklāti, tad, vērojot, kā Meistars 
kombinē krāsu salikumu, to 
meistarīgi izkārtojot uz pilnīgi 
neizteiksmīga audekla, Pūce arī 
vingrinās krāsu klāšanas un otas 
meistarīgas vicināšanas pamatos. 

Viss reiz beidzas. Pavisam ne -
gaidīti pienāk fināls šai divu da -
žādu cilvēku – krievu aristokrāta 
un Latvijas lauku puišeļa dī  vai-
najai simbiozei – liktenim lab-
patīk izrīkot tā, ka pēc 22./23. 
gada smagās ziemas kaut kad 
martā kāds Austroungārijas film-
sabiedrības aģents, ieskatījies Če -
repova lieliskajā faktūrā, pierunā 
viņu doties uz ,,visu iespēju’’ 
lielpilsētu Vīni.

dams pasaulei ilgi un rūpīgi 
slēpto personisko ,,ekonomijas 
brīnumu’’....

Tajos gados daudziem jaunajā 
Latvijā vajadzēja samierināties ar 
trūkumu, pat pusbadu. Arī Vol-
demāra dārzā rozes nezied. Starp 
mums runājot, tad vēl nav izgud-
rotas ilgi valkājamas, izturīgas 
kaprona zeķes. Veikalos var no -
pirkt tikai kokvilnas, sauktas 
,,bomeļa’’ zeķes. Ar tām, dari ko 
vari, posts un negals, dažu dienu 
laikā papēdī caurums vismaz 
zirga acs lielumā un purngalā visi 
pieci pirksti žēli lūdzas pēc jau -
nām zeķēm. Ik nedēļas pirkt jau-
nas? Nabaga studentiņam šāds 
luksus nav pa kabatai. Lāpīt? 
Vīrieša cilvēkam maiguma pilna 
sievišķīga tamborēšana, nudien, 
nepiestāv. Un tad, nezin no ku -
rienes, uzrodas šis ,,ekonomijas 
brīnums’’ – studenti viens otram 
iesaka iegādāties gaŗo sieviešu 
zeķu pāri. Papēdis izdilis – pavelc 
zeķi mazlietiņ uz leju un cau-
rums paslēpjas zem pēdas. Pur-
niņa skrandiņas rūpīgi tiek ielo-
cītas apava dziļumā zem pirk-
stiem, atkal gandrīz nedēļu kā ar 
jaunām vari staigāt kā kungs. Tā, 
līdz visas gaŗās sieviešu zeķes 
skrandas savācas zem pirkstiem 
purngalā. Efekts ne tikai vizuāls, 
bet savs labums arī tiek – zeķes 
palieku uzkrājums kāju pirk-

ieskatās zālē. Tur – zīda zeķēs, la -
kotiem nadziņiem, smaržīgi pū -
derētas jaunkundzītes, tirgoņu un 
namsaimnieku meitiņas smejas, 
smejas līdz asarām. Vēl mežo nī-
gāk smejas, nē, auro mantīgo 
papiņu bikšainās atvases jeb zelta 
jaunatne. Viņi tā rēc, ka dreb 
griestu lustra. Viņi, savas ba  gā-
tību garlaicības iznīkuši, beidzot 
sagaidījuši kaut ko jautru! Tas 
taču nedzirdēts, neredzēts, sirdi 
kustinošs notikums! Kā šādā at -
mosfērā jūtas Voldemārs? Rūgts 
kamols iestrēdzis kaklā, rēcošu 
smieklu un apvainojošu aplausu 
pavadīts, viņš, kā bez vainas iz -
pērts suns, netīrās zeķes skran-
dām plivinoties, aizklibo kulisēs 
un iekrīt vistumšākajā aizska tu-
ves kaktā. Zālē nerimstas smiekli 
un dzēlīgās aizvainojošās rep-
likas. Tikai viens cilvēks nesme-
jas. Gandrīz vai neticami, Kriev-
zemes bagātnieka dēls nesmejas. 
Izpratis notikuma neredzamo 
pusi, Čerepovs pārtrauc šo tra-
ģikomisko izrādi un, atvainojies 
etīdes izpildītājiem, aiztriec ņir-
gas mājās. Aizkulisēs sameklē 
šņukstošo Pucinku un, paņēmis 
puisi zem savas varenās paduses, 
aizved uz savu dzīvokli. Tanī 
vakarā Čerepovs ar Voldemāru 
runā kā ar sev līdzīgu. Izprašņā. 
Abi runājas par dzīvi, cilvēkiem, 
par teātri, par visu ko.
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Lai rakstītu, daudz telpas nevajag
Neizskaidrojami pievilcīga, pat 

maģiska vieta – šķiet, šādi Lat-
vijas populārāko kūrortpilsētu 
Jūrmalu uztveŗ ne tikai ļaudis 
mūsdienās, bet arī daudz senākos 
laikos. Jau 19. un 20. gadsimta 
mijā šajā  pilsētā radoši strādāja 
un atpūtās tādi talanti kā Janis 
Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Rū -
dolfs Blaumanis un Emīls Dār-
ziņš, savukārt mazliet vēlāk to 
par savu dēvēja arī slavenākais 

LĀSMA 
GAITNIECE

un arī pēdējā abu talantu kopējā 
dzīvesvieta Jūrmalā. 

„Mūsu mūzejs ir pirmais no 
Raiņa mūzejiem. 1947. gadā va -
sar nīca tika oficiāli nodota mū -
zeja bilancei, bet atvērta apmek-
lētājiem no 1949. gada, kad bija 
pagājuši divdesmit gadi kopš dzej-
nieka nāves,” stāsta mūzeja spe -
ciāliste Astrīda Cīrule. Rainis šai 
klusajā, romantiskajā vietā, kuŗas 
adrese tolaik bija Aleksandra iela 

vai arī dārza mājiņas otrajā stāvā. 
Kā vienā, tā otrā namā, lai tiktu 
līdz abu literātu istabām, jākāpj 
pa šaurām kāpnītēm, kas res tau-
rācijas laikā nokrāsotas tieši tādā 
pašā tonī, kā bija dzejnieku 
dzīves laikā. Tumši brūnas. 

„Dzejnieku istabās, kas atradās 
ielas mājas un dārza mājas augš-
stāvā, 95 % ir oriģinālās lietas. 
Mēbeles, tekstilijas, segas – tās 
pa  tiešām piederēja Rainim un 

gandrīz neko, – neapjuktu, pirmā 
lieta, kas paveŗas skatam, ieejot 
mūzejā, ir tā saucamā laika skala, 
kuŗā atklāti visi nozīmīgākie abu 
dzejnieku dzīves notikumi, sākot 
ar viņu dzimšanas laiku – 1865.
gadu. Sākumā tās ir divas skalas, 
taču pie atzīmes „1894”, kad 
literāti iepazinās, tās savienojas, 
tālāk veidojot vienu skalu. Pa 
gadiem varam izsekot līdzi ne 
tikai Raiņa un Aspazijas dzīves 

absolūti jauni, mūsdienīgi risi-
nājumi, turklāt neradot ne vis-
mazāko disonansi. Restaurācijas 
laikā telpu iekārtošanā izmantoja 
Holgera un Ingūnas Eleru dizai-
na biroja „H2E” izstrādāto pro-
jektu. „Telpu norādes, galdi ar 
uzrakstiem – tas viss ir dizaina 
studijas iekārtojums,” stāsta A.
Cīrule. Līdz ar to mūzejs būs 
interesants visu paaudžu ap  mek-
lētājiem.

Tēlnieka Oto Kalēja piemineklis Rainim, kas atrodas 
vasarnīcas – mūzeja pagalmā // FOTO: Lāsma Gaitniece

Lai rakstītu, daudz telpas nevajag. Maza mazītiņa Raiņa 
istabiņa pagalma ēkas otrajā stāvā // FOTO: Lāsma Gaitniece

Sienas pulkstenī „Saulgriezīte” Aspazija savulaik 
glabājusi Raiņa vēstules // FOTO: Lāsma Gaitniece

7 un kas atrodas pāris soļu attā-
lumā no jūras, paspēja nodzīvot 
vien trīs vasaras – no 1926. gada, 
kad dzejnieki vasarnīcu nopirka, 
līdz 1929. gada 12. septembrim, 
kad viņš aizgāja Mūžībā. Tolaik 
tās bija divas ēkas – nams ielas 
pusē un pagalma namiņš, kam 
blakus atradās neliela vasaras vir-
tuvīte, kuŗā rosīgi darbojās dzej-
nieku ilggadējā mājkalpotāja Anna 
Rijniece. Mūsdienās vasarnīca ir 
lielāka nekā dzejnieku dzīves laikā. 
„No 1969. gada Raiņa un Aspa-
zijas mūzeja rīcībā tika nodota 
vēl viena ēka, kas atrodas blakus 
un tika savienota ar koridoru. 
Mēs šīs telpas izmantojam kā 
izstāžu zāli, rādām kino, vadām 
dažādus pasākumus, taču ar 
dzej niekiem tai saistības nav,” 
pauž A.Cīrule.

Uzkāpjam ielas puses ēkas otrā 
stāva verandā – ļoti saulainā telpā 
ar dēļu sienām, kas nokrāsotas 
gaiši zilā tonī, un ģerāniju po -
diņiem uz palodzēm. Pamanu 
sienās starp dēļiem mazas sprau-
dziņas – mazliet neparasts skats, 
kad pa tām iespīd saule! Tieši šeit 
arī Rainis nomiris. Mūsdienās 
veranda izskatās tieši tāpat kā 
20.gadsimta 20.gados.

Vēstules paslēpj pulkstenī
Laikā, kad vasarnīcā dzīvoja abi 

literāti, ielas ēkas pirmais stāvs 
tika izīrēts, tur mitušas trīs ģi  me-
nes. Katrai no tām pat pa  galmā 
bija ierādīta konkrēta vieta, kur 
varēja uzturēties! Dzejnieki pār-
svarā dzīvojuši vai nu ielas nama 
otrajā stāvā, kur katram bija sava 
istaba (Rainim pat divas – viena 
otrai pretī ar koridoru pa vidu), 

lielajiem notikumiem, bet arī 
uzzināt par viņu dzejas krājumu 
un drāmu pirmizdevumiem. „Ar 
1894. gadu sākas arī mūzeja 
ekspozīcija, un tās vadmotīvs ir 
Aspazijas dzejolis „Es un Tu”,” 
atklāj A.Cīrule. Ja mūzejā ienāk 
kāds ārzemju tūrists, ir domāts 
arī par viņu, jo virs laika skalas ir 
izveidota vēl otra skala, kuŗā 
latviešu un angļu valodā var 
izlasīt par notikumiem, kas 
Raiņa un Aspazijas dzīves laikā 
risinājušies Eiropā.

Viena no visskaistākajām vie-
tām, vismaz saulainajās dienās 
noteikti, ir vasarnīcas pagalms. 
Pagājušā gadsimta 20.gados tajā 
augušas ābelītes un zem pagalma 
namiņa loga bijusi puķudobe. 
No rītiem Aspazija mēgusi atvērt 
logu, lai istabā ieplūstu puķu 
smarža. Mūsdienās pagalma vidū 
lepni slejas dižskābārdis, kas Jūr-
malai itin nemaz nav raksturīgs, 
tāpēc mūzeja darbinieki prāto, 
ka, iespējams, mazu šī koka 
stādiņu Rainis varētu būt atvedis 
no Kastaņolas trimdas, kaut gan 
pierādījumu tam nav. Ir iekopts 
mauriņš, ceriņi savu ziedēšanas 
laiku jau beiguši, un tagad ik -
vienu priecē kreimenes. 

Pagalma malā pie balta ceriņ-
krūma ir tēlnieka Oto Kalēja 
granītā veidotais Raiņa piemi-
neklis. Tas uzstādīts 1965. gadā, 
svinot Raiņa simtgadi, kad Lat-
vijā tika aizsākta Dzejas dienu 
tradicija.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca–
mūzejs ir lielisks piemērs, ka 
vienā ekspozīcijā var būt gan 
senas, vecmodīgas lietas, gan arī 

Aspazijai,” atklāj A.Cīrule. „Vie  nī-
gais, kam meklējām dublikātus, 
ir grāmatas. Savukārt dzejnieku 
vēstules un to fragmenti, kas 
iekļauti ekspozīcijā, ir kopijas, jo 
oriģinālus izgaismot un sabojāt 
nedrīkst.” Mūsdienās šķiet pilnīgi 
neticami, ka divi cilvēki visas 
dzīves laikā viens otram varētu 
uzrakstīt divus ar pusi tūkstošus 
vēstuļu! Tieši tāda ir mūsu dzej -
niekpāŗa bilance epistolārajā 
žanrā! Un vēl kāda neparasta lieta: 
Aspazija Raiņa vēstules, kuŗas 
viņš sūtīja no cietuma, kā arī 
Slobodskas trimdas laikā, gla bā-
jusi sienas pulkstenī! Laikrādim 
pat dots filozofisks nosaukums – 
„Saulgriezīte”. Ja saules puķes sa -
vas galviņas pavērš pret sauli, tad 
pulkstenis ar šādu nosaukumu 
varētu piesaistīt saulainākus, la -
bā  kus laikus – tāda bijusi As  pa-
zijas doma. 

Izbrīna, ka dzīvojamās istabas 
ir tik šauras! Īpaši tas sakāms par 
Raiņa istabu dārza namiņā, kur 
vietas tik vien pietiek kā vien-
kāršai gultiņai dzelzs ietvarā un 
rakstāmgaldam ar diviem krēs-
liem. Saviem apmeklētājiem, kuŗi 
jau tolaik bijuši izbrīnīti par lielo 
šaurību, dzejnieks atbildējis, ka, 
lai rakstītu, daudz telpas nevajag. 
Nedaudz plašāka ir blakus istaba, 
kur uzturējusies Aspazija. Arī tās 
stūrī novietota neliela, taču ļoti 
grezna koka gulta, kas nesen pie-
dzīvojusi atjaunošanu, nakts ska-
pītis un rakstāmgalds ar rakstām-
piederumiem. 

Vasarnīcas dārzā
Lai apmeklētājs – pat tāds, kuŗš 

par Raini un Aspaziju nezina 

UZZIŅAI:
Raiņa un Aspazijas vasarnīca 

atrodas J.Pliekšāna ielā 5/7, 
Majoros, Jūrmalā.

Mūzejs ir atvērts no otrdienas 
līdz sestdienai no plkst. 10 līdz 
17.

Ieejas biļešu cenas: pieau gu-
šajiem – 2 EUR, skolēniem un 
studentiem – 1 EUR. Gida pakal-
pojumi grupai – 5 EUR.

Līdz 30. jūnijam mūzejā ap -
skatāma Santas Kamaldiņas tek-
stildarbu un Ivara Krūmiņa 
fotogrāfiju izstāde „Saldus sap-
ņus Lolītei”.

Laika posmā no 2014. līdz 
2016. gadam mūzejs piedzīvoja 
vērienīgu restaurāciju I Eiropas 
ekonomikas zonas finanšu in -
strumenta programmas LV04 
„Kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunināšana” 
ietvaros. 

Raiņa un Aspazijas vasarnīca 
ieguva Speciālo balvu Eiropas 
mūzeju gada balvu konkursā, 
kuŗas pamatojumā teikts: “Mū -
zejs ļoti aizkustinoši vēsta par 
divu savstarpēji saistītu, ražīgu, 
polītikā iesaistītu personību tri-
umfa brīžiem un pārbau dī-
jumiem, kas var būt iedvesmas 
avots ikvienam. Mūzeja ekspo-
zīcijas un aktivitātes aktualizē 
21. gadsimtam nozīmīgas rakst-
nieku daiļrades tēmas, pie  mē-
ram, cilvēktiesības un sie viešu 
tiesības, kam ir būtiska ietekme 
mūsdienu sabiedrībā.”

Plašākai informācijai pieejama 
muzeja mājaslapa:

www.memorialiemuzeji.lv

latviešu dzejniekpāris – Rainis 
un Aspazija, kas Jūrmalā dzīvo-
juši dažādās vietās. 

Nesen lasītājiem vēstījām par 
Aspazijas māju Dubultos, taču 
tagad ielūkosimies abu dižgaru 
pēdējā kopīgajā dzīvesvietā – Raiņa 
un Aspazijas vasarnīcā Ma  joros. 
Nams (patiesībā to ir veseli trīs, 
savienoti ar koridoriem) pavisam 
nesen piedzīvojis restaurāciju un 
tagad ir atvērts apmeklētājiem. 

Trīs vasaras
„Vai zinājāt, ka Jūrmalu dēvē par 

Raiņa un Aspazijas pilsētu?” – sa -
sveicinoties ar Raiņa un Aspazijas 
vasarnīcas-mūzeja speciālisti Daci 
Nesauli, izskan šāds jautājums. 
To, ka abi dzejnieki Jūrmalu bija 
iemīļojuši tik ļoti, ka lielu savas 
dzīves daļu pavadījuši tieši šajā 
pilsētā, nevis Rīgā, zinās gandrīz 
ikviens, taču par kūrorta neofi-
ciālo nosaukumu, iespējams, ne -
zinās vis. Tam ir savs pamatojums. 
„Īsi pēc iepazīšanās laikraksta 
Dienas Lapa redakcijā 1894. gadā, 
Rainis sāka meklēt tikšanās vietu, 
kas būtu zināma tikai viņiem 
vien. Ņemot vērā abu dzejnieku 
atpazīstamību, kā arī faktu, ka 
Aspazija no sava pirmā vīra ofi-
ciāli vēl nebija šķīrusies, šāda 
slepena vietiņa tika atrasta Pum-
puros, tā saucamajā „Pēperkoka 
namiņā”, kas saglabājies līdz mūs-
dienām,” atklāj D.Nesaule. „Dzej-
niece tolaik dzīvoja Dubultos pie 
aktrisēm māsām Zēfeldēm. Savu-
kārt pirmā abu kopīgā dzīvesvieta 
vasarās bija Jaundubultos, kur 
dzejnieki iegādājās zemi un uz  cēla 
vasaras māju.” Raiņa un Aspazijas 
vasarnīca Majoros ir tikai trešā 
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Vai Atmoda dzīvo tikai leģendās?

 Russians Newly Arrived in Latvia Appalled by 
Complaints of Their Co-Ethnics There

PAUL GOBLE

Staunton, June 9 – No group of 
ethnic Russians abroad com-
plains more often about mis-
treatment by the host govern-
ment than do the longtime eth-
nic Russian residents of Latvia. 
But a new wave of ethnic 
Russians coming to Latvia is not 
only loyal to the regime but 
appalled by the pro-Moscow 
sentiments of that group. 

In a comment for Russia’s 
Lenta news agency, Vladimir 
Veretnikov says that the “old” 
Russian minority in Latvia has 
been a constant headache for 
Riga; but now Latvia has found 
an ingenious way of countering 
the complaints of the ethnic 
Russians to European institu-
tions – allowing in an entirely 
new group of Russians. 

As a result, he says, “a commu-
nity of Russian-speaking resi-
dents of Latvia has appeared 
which shares European values, is 
loyal to the authorities and pub-
licly support policies. Moreover, 
the new Latvian Russians also 

promise to cooperate with the 
special services and help political 
émigrés who have been forced to 
flee Russia to save themselves 
from repression.”

These new Russian arrivals 
have formed an Association for 
the Development of Russian 
Civil Society and the Support of 
Russian Émigrés. They are “loyal 
to their mother-in-law mother-
land, support the course of its 
leadership and are critical about 
the foreign policy of Russia.”

The man behind this group is 
publicist Dimitry Savvin, a resi-
dent of St. Petersburg until 2015 
where he took part in demon-
strations and was a member of 
the unregistered New Force 
party. But after the authorities 
began to repress him, he moved 
to Latvia, with whose Occupation 
Museum he had been cooperat-
ing since 2012.

In 2016, he received the status 
of a political refugee; but as was 
the case when he was still in 
Russia, Savvin continues to be 

politically active and regularly 
declares to Latvian journalists 
and others that “there is no dis-
crimination [against Russians] in 
Latvia.” Those who say otherwise 
are “shamelessly lying.” 

He points out that some indige-
 nous Russian speakers in Latvia 
agree with him and have joined 
his initiative group. Their com-
mon goal is “not only to unite 
Russians who are loyal to Latvia 
but also to support civil society 
in Russia,” by depriving Moscow 
loyalists of the ability to claim 
they speak for all Russians in 
Latvia.

“Soviet, Kremlinite, and 
Russian are completely different 
terms, although many conflate 
them,” Savvin said recently. “We 
intend to fight this and to unite 
people who are loyal to Latvia 
and to speak in their name”. 

Savvin’s effort is not the first 
attempt to form a group like this 
in Latvia, Veretnikov says. In 
2014, Igor Vatolin announced 
the formation of a Movement of 

European Russians to denounce 
Moscow’s policies in Ukraine 
and to stress the europeanness of 
Russians. He notes that most 
such Russians in Latvia are trilin-
gual, speaking Russian, Latvian 
and English.

There was also a movement for 
New Latvians, begun in 2010, to 
assist Russians applying for resi-
dence permits, given that as a 
result of the economic crisis in 
Russia, such people were arriv-
ing from their original homeland 
in large numbers – some 12,400 
were registered between 2010 
and 2014. 

The new arrivals do not con-
ceal their happiness about being 
in real Europe and often talk in 
hostile terms about ‘the old 
Russians’ (as survivals of the Soviet 
past) and ‘Putinoids.’ The latter 
respond by denouncing the new 
Russians in Latvia as renegades 
and traitors, Veretnikov says.

There are two categories of 
new Russians, the Lenta journal-
ist says, those who are business-

men and who are seeking protec-
tion against the Russian tax ser-
vices, and those who are ’young 
émigrés,’ ideological and at times 
radical supporters of a European 
course who view everything 
Russian as bad and everything 
opposed to it as good.

Many ethnic Latvians are skep-
tical about the motives of these 
new Russian Latvians but even 
they acknowledge that they are 
loyal and delighted to be in a 
European state where the law is 
supreme. But Latvians are con-
cerned that these new arrivals do 
not show much interest in learning 
the national language because they 
can easily get along without it.

The new wave of Russians in 
Latvia very much wants to win 
the support of the Latvian people 
and the Latvian authorities. 
Savvin’s group is now discussing 
how to help the Latvian special 
services identify among the influx 
of ethnic Russians from Russia 
those who are real refugees and 
those who are something else. 

Jūnijs Latvijas Jaunāko laiku 
vēsturē ir leģendām un atmiņām 
apvīts. 1988. gada 1. – 2. jūnijā 
notika Radošo savienību plē-
nums, kuŗā pirmo reizi pēc ilga-
jiem okupācijas gadiem tika skaļi 
pateikts par Molotova – Ri  ben-
tropa paktu un par Latviju, kas 
zaudēja savu neatkarību. Šis plē -
nums sāka pārmaiņu ceļu, bija kā 
gaisma tumšā naktī, kuŗai, šķiet, 
nav gala. Šogad, pēc 30 gadiem, 
Radošo savienību plēnumā atkal 
tika runāts par Latviju, par pa -
gātni, tagadni un to, kāda ir 
Latvijas nākotne.

Jūnijā 30 gadus atzīmēja arī 
Cēsu Folkfestivāls, kuŗā dziesmi-
nieki toreiz uzdrošinājās pulcē-
ties zem sarkanbaltsarkanā karoga 
un dziedāt par to, kas sāp viņu 
sirdīs. Atmodas leģendārā un jo -
projām mīlētā dziesminiece Ieva 
Akuratere, Haralds Sīmanis, Ilze 
Grunte, Aivars Lapšāns, Valdis 
Atāls, Anta Eņģele, Kristīne Sud-
 male-Locika, Kristaps Sudmalis, 
Dinārs Gulbis, Egons Pičners, 
Elīna Līce, Agita Kaužēna, Silvija 
Silava, Agita Draguna, Vinsents 
Kūkojs, Uldis Ozols, Arvīds Ulme, 
Austrasbērni, Edgars Zingers, 
Kristīne Rozenberga, Reinis Jau -
nais un vēl citi 9. jūnija vakarā 
Cēsu Pils dārzā dziedāja un 
stāstīja par pirmo Folkfestivālu 
pasākuma noslēguma koncertā 
„Sēž galda galā Dziesminieks”. 
Ne viens vien dziesminieks un 
dzejnieks vaicāja, vai nav laiks 
jaunai Atmodai. Dzejnieces Agi tas 
Dragunas vaicājums, vai tiešām 
mums ir bijuši labāki laiki, vai 
vienmēr nav bijis tā, ka jādomā 
un jādara savai valstij, vai tiešām 
vienmēr viss ir bijis kārtībā un 
mēs esam varējuši nedomāt un 
nedarīt un vai atkal nav laiks cel-
ties un darīt, aizķērās prātā. Var-
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būt tiešām ir pienācis laiks jaunai 
Atmodai? 

Par to, ka vajadzīga jauna 
Atmoda, pēdējā laikā sabiedrībā 
domas uzvirmo aizvien biežāk. 
Mēs esam Eiropas Savienībā un 
NATO, iekšzemes kopprodukta 
(IKP) pieaugums kopumā pagā-
jušajā gadā ir sasniedzis vis strau-
jāko kāpumu brīvvalsts pastā vē-
šanas laikā. Mūsu mūziķi, māk-
slinieki, zinātnieki, sportisti ir 
zināmi visā pasaulē un ar viņiem 
varam pamatoti lepoties. Un tajā 
pašā laikā esam viena no naba-
dzīgākajām Eiropas Savienības 
valstīm, Mums ir augsts vardar-
bības līmenis ģimenēs un daudz 
bērnu namu bērnu, kuŗiem ir 
dzīvi vecāki, veselības aprūpe kļūst 
aizvien nepieejamāka tiem, kuŗi 
nav turīgi, skolu reforma klibo nu 
jau ar abām kājām, un joprojām 
katru gadu no Latvijas aizbrauc 
aptuveni 20 tūkstoši cilvēku.

Starptautiskās organizācijas brī  -
dina, ka plaisa starp turīgajiem 
un tiem, kuŗi dzīvo uz nabadzības 
robežas vai jau zem tās, aizvien 
pieaug, ka veselības aprūpe dau -
dziem ir nepieejama, un polītiķi 
likumdevēja un izpildvaras gai-
teņos piekrīt, ka veselības aprūpe 
un izglītība ir ļoti svarīga, ka 
cilvēki ir valsts galvenā vērtība. 
Tāpat dažas partijas labprāt runā 
par latviešu valodu, ģimeniskām 
vērtībām un patriotismu, bet, pie -
mēram, jautājums par bērnu nama 
bērniem tika „pamanīts” tikai pēc 
tam, kad sabiedrisko mediju žur-
nālisti bija sagatavojuši raidīju-
mus par šo jautājumu. Savukārt 
partija, kas gudri prot runāt par 
nodokļu reformu, negribēja un 
„nepamanīja”, ka ziedojumi sa -
biedriskajām organizācijām uzņē -
mējiem vairs nav izdevīgi. Finan-
cējuma trūkuma dēļ apturēta 

jaunu dalībnieku uzņemšana 
pro grammā “iespējamā misija”, 
kas palīdz skolām piesaistīt jau-
nus un talantīgus skolotājus. 
“Iespējamā misija” eksistē tikai 
no ziedojumiem, taču līdz ar 
nodokļu reformu ir mazinājusies 
uzņēmēju vēlme ziedot.

Par veselības aprūpi, šķiet, labi 
liecina kāds it kā ne pārāk svarīgs 
atgadījums nesen. Uz tā fona, ka 

rakstās uz pieņemšanu pie trau-
matologa, kuŗš uzlika ģipsi. Divu 
dienu laikā ne pacientam, ne 
viņa ģimenes locekļiem minētās 
slimnīcas reģistratūru neizdevās 
sazvanīt, jo vispirms notika savie-
nojums un atskanēja paziņojums: 
„Jūs esat piezvanījis Trauma to-
loģijas un ortopēdijas slimnīcas 
reģistratūrai”, un savienojums tika 
pārtraukts. Tuvinieki sameklēja 

jumu, vai slimnīcā ir tikai viens 
traumatologs un cik ilgi nāksies 
dzīvot ar ģipsi, tika atbildēts, ka 
slimnīcā ir pieņemts, ka ģipsi 
noņem un tālākajai ārstēšanai 
nepieciešamības gadījumā seko tas 
traumatologs, kuŗš ģipsi uzlicis. 
„Meklējiet kaut kur kādu citu 
traumatologu, mēs jums neva ram 
palīdzēt,” skanēja atbilde. Pro tams, 
tuvinieki vērsās vienā no privā-
tajiem medicīnas centriem un 
nebija nekādu problēmu vienoties 
par pacientam vajadzīgo pie  ņem-
šanas dienu un laiku. Pro tams, kā 
jau privātajā medicīnas iestādē, 
pakalpojums bija par maksu.

Jautājums, kuŗš tā arī palika bez 
atbildes: kā cilvēki, kuŗi nevar 
atļauties interneta pieslēgumu tele-
fonam, cilvēki no laukiem, kur 
interneta pieslēgums joprojām 
dažādu iemeslu dēļ ir problēma 
vai gados vecāki pacienti, kuŗiem 
modernās technoloģijas ir svešas, 
var pierakstīties uz pieņemšanu 
Rīgas Traumatoloģijas un orto pē-
dijas slimnīcā? Acīmredzot, nekā, 
šī slimnīca viņiem nav pieejama.

Dažādu nebūšanu pārskatu va -
rētu turpināt, bet būtiski ir tas, ka 
t.s. „varas elite”, kuŗa gadu gadiem 
nemainās, jūtas labi un tai acīm-
redzot nevajag neko. Protams, 
nav tā, ka jāaiziet visiem, nav tā, 
ka visi deputāti un ministri būtu 
jātur pēc iespējas tālāk no varas 
gaiteņiem. Un nav tā, ka jauna 
Atmoda nozīmē iet ielās un celt 
barikādes. Manuprāt, jauna At -
moda nozīmē rudenī piedalīties 
Saeimas vēlēšanās un galvenais – 
neticēt skaistiem vārdiem par 
Latviju, tautu, latviešu valodu un 
patriotismu, par ko polītiķi tā mīl 
runāt. Pretējā gadījumā tiešām 
var atkal nākties iet ielās un celt 
barikādes – nevis, lai aizstāvētu 
polītiķus, bet lai aizstāvētu sevi.
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onkoloģisko vai reto slimību pa -
cientus Latvijā bieži vien glābj 
sabiedrības ziedojumi, jo valsts 
vai nu neapmaksā ārstēšanos, vai 
tai nav vajadzīgo zāļu, šis atga dī-
jums ir it kā nenozīmīgs. Pa  tie-
sībā tas liek domāt, ka varas vīri 
un sievas veselības pakalpoju-
mus var atļauties pirkt par naudu, 
tādēļ viņiem nav ne jausmas, kā 
dzīvo „parastie cilvēki”. Jāpiebilst, 
ka šo stāstu izstāstīja pacienta 
tuvinieki, cerībā, ka varbūt žur-
nālista balsi Veselības ministrijā 
kāds sadzirdēs.

Jauns vīrietis skrituļojot guva 
Ahileja cīpslas traumu. Rīgas Trau-
matoloģijas un ortopēdijas slim-
nīcas traumpunktā tika uzlikts 
ģipsis un pieteikts, ka pēc desmit 
dienām tas jānoņem, tādēļ jā  pie-

vienu no slimnīcas adminis trā-
cijas telefona numuriem un pie -
zvanīja, lai pateiktu, ka reģis tra-
tūru nav iespējams sazvanīt. Tika 
paskaidrots, ka uz reģistratūru 
var piezvanīt tikai caur Skype vai 
Whatsapp, ja tas instalēts tele-
fonā. Ja telefons nav ar interneta 
pieslēgumu vai mājās nav datora, 
kuŗā ir šīs programmas, reģis tra-
tūrai piezvanīt nevar. „Mēs jums 
nevaram palīdzēt, ja jums nav 
telefona ar kādu no šīm pro -
grammām,” skanēja atbilde. Šo -
kētie tuvinieki sacēla nelielu 
„vētru”, pēc kuŗas viņiem pie  zva-
nīja no slimnīcas reģistratūras un 
vaicāja, kas noticis un kā var pa -
līdzēt. Izrādījās, ka pie vaja dzīgā 
traumatologa nevar pierakstīties, 
jo viņš ir atvaļinājumā. Uz jautā-
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(To be continued)

A TALE OF DP LIFE:
TO RUBBLE OR NOT TO RUBBLE?

After my mother’s accident in 
the bombed-out house near 
Greven, she spent six weeks in 
Minster, first in the hospital and 
then in the convalescent home 
down the street from the hospi-
tal. She returned to us somewhat 
pieced back together. 

My mother Vera was a gradu-
ate of the Latvian University 
theo  logy department but could 
not become a Lutheran minister. 
Women were not accepted. She 
turned to teaching school and 
taught religion in Liepaja. In 
Greven, she taught religion in 
the Latvian DP school. 

Beside school and church, the 
Latvian DP community was busy 
organizing activities such as lit-
erary groups, chess club, sports 
teams, Bērnu dienas (Children’s 
day of games), folk dancing 
groups, choir, orchestra, newspa-
per, teātris (plays), and boy and 
girl scouts. Not less Important 
was remembering/ celebrating 
Easter, Ģimenes diena, Christ-
mas, Jāņi, 18th November and 
vārda dienas (name-days). 

*****
In the spring of 1946, going 

home, returning to Latvia was 
still a frequent topic of conversa-
tion at vārda dienas, name-day 
celebrations, even as the reality 
of returning home had dimmed.

“Will we ever be able to go 
home?” Zirņu kundze, one of the 
ladies sitting around the kitchen 
table, lamented. 

Today, we were celebrating the 
vārda diena of Eduards Steins. 
Rasma, his wife, was my mother’s 
best friend. A few years back, 
they had been sorority sisters, 
Dzintras, at the Latvian Uni-
versity in Riga. 

I usually went with my parents 
when they visited other Latvians 
in the DP community. But, be -
cause my mother Vera and 
Rasma were very close, we spent 
more time with the Steins. Ilze, 
the Steins oldest daughter, was 
my age, and Gunta was two years 
younger. 

As our parents and their 
friends sat around the kitchen 
table, we sat nearby. Armed with 
pencils and paper, we stayed 
busy drawing pictures. Maybe 
we had crayons and we were col-
oring? It was a long time ago and 
it is hard to remember other than 
there were few toys or games for 
us, children in DP land. 

Vārda dienas were celebrated 
with a lot of fervor, enthusiasm 
and hope. Many folk songs were 
sung. Hearty best wishes were 
offered to the celebrant, even if 
the table setting was relatively 
sparse compared to the days in 
Latvia before the war. What, if 
anything tasty, could be pulled 
together from the DP rations was 
supplemented by what could be 
hunted down, in season, on the 
nearby farms, maybe some to -
matoes, carrots, cucumbers, 
apples, beets, potatoes, strawber-
ries or cherries. Thus, that night 
there were tomato and cucum-
ber maizītes, sandwiches and 
ābolu maize, apple sweet bread. 
Everyone had raided their pan-

try and brought something. 
There were pickled beets, corn 
from a can and a bean salad on 
the table. 

With little money to use on the 
black market and not much but 
staple foods in the UNRRA 
warehouse, presents for vārda 
dienas and birthdays were limit-
ed. For Eduards Steins, someone 
had found an old copy of Jānis 
Jaunsudrabiņš book, Baltā Grā-
mata, White Book. Jaunsudrabiņš 
gladly inscribed the book with a 
personal message for the vārda 
dienas honoree. Books and flow-
ers were traditional Latvian 
vārda dienas presents. And, 
books reflected the importance 
of reading and literature of the 
Latvian folk. For example, from 
1945 to 1950, over 1,000 books 
were published by Latvians in 
Sweden, Denmark and Germany, 
in a Latvian DP population of 
only around 160,000 people.

The vārda dienas celebrant, 
Eduards Steins happily accepted 
his present and proudly offered 
the freshly caught fish, which sat 
on a large plate as the center 
piece of the table to his guests. 
Eduards was a fisherman and an 
explorer. He knew every river 
from the River Ems to the small-
est creek and pond around 
Greven. Sometimes he explored 
too well and got chased away 
from a pond or stream by an 
angry farmer. 

Often, my parents and I, along 
with his family, were party to his 
expeditions. On weekends, we 
walked the roads and forests 
around Greven with the Steins’ 
family. While my father usually 
joined us, he, on occasion, 
skipped out to play chess or was 
called to sit on a judicial board 
hearing. Some family spat, disor-
derly drunken behavior or petty 
crime. The DP community, up to 
a point, policed itself, but major 
crimes, robberies or assaults 
went to the German police and 
judicial system. 

On our treks to the country-
side, Eduards would wander off 
looking for that next uncharted 
stream where the fish were bit-
ing. While he explored rivers, 
streams and ponds, Vera and 
Rasma, and us kids, not that we 
were much help at our age, 
gather ed mushrooms. Our last 
great find of mushrooms sat 
proudly in a bowl next to the big 
plate of fish tonight.

*****
As the vārda dienas guests 

filled up their plates, talk about 
Latvia and the Stalin backed 
Communist regime in Latvia 
continued.

“There is no one left who will 
throw those velni, devils, Com-
munists, out of our country,” I 
heard my mother say harshly. To 
Vera, Stalin’s communist follow-
ers, for the rest of her life, would 
be demons from hell and would 
be called velni. 

“With Churchill gone,” Steins 
said with a sigh, “there is little 
hope.”

Churchill, even before the war 
was over, considered Stalin and 

the Communists to be a world 
threat. But few listened to him, in 
Britain or America. After the 
war, Churchill was ousted from 
power in Britain, and America 
seemingly didn’t want anything 
more to do with Europe. 

Meanwhile, Stalin was picking 
up Eastern European countries 
like mushrooms, one country 
after another, and adding them 
to his bag of Communist mor-
sels. The hope that DPs had car-
ried with them since before the 
end of the war, that the Western 

to Greven.”
“What will we do in Hamburg?” 

Zirņu kundze asked, furrowing 
her brow. 

“Go to work cleaning up the 
rubble,” Grava replied with a 
mirthless chuckle.

Many German city centers had 
been bombed out. Left behind 
were uneven hills of slippery 
rubble. The rubble was scattered 
around among and amid bits and 
pieces of standing building walls 
and floors of what once had been 
five, ten, fifteen stories, or more 

water, were broke in the German 
cities. There was no food supply 
chain, farm to city market left. 
And the butcher to baker to can-
dle-stick maker shops were rub-
ble. City and waste transporta-
tion systems, and flushing toilets 
were all broken. Plates, cups and 
saucers, pots and pans were buri-
ed with apartments and kitchens 
under tons of rubble. 

“What would happen to me,” 
Grava pondered the question of 
rubble as he twirled his glass, “if I 
was working on the third floor of 
a bombed-out rubble filled 
building… and slipped on the 
rubble?”

“It could be like the Alps,” 
Jaunsudrabiņa kungs, known for 
a bit of humor in his writing, 
chuckled. “You might find your-
self skiing down the hill of rubble 
to the first floor.”

“And break your leg,” his wife 
added tartly, axing her husband’s 
try at humor.

“A good cognac would help 
take away the pain,” Zirnis said 
with a chuckle of his own.

“Good luck finding cognac,” 
Eduards Steins replied. He lifted 
his short glass and studied the 
liquid that looked like water. “A 
few mashed potatoes and a dab 
of yeast and you might get a shot 
of vodka.” Steins lifted his glass in 
salute. “Prosit.”

“That deserves a good song,” 
Vitands said heartily.

And soon, the second-floor 
apartment was filled with song, 
“Dzīvīte, Dzīvīte, Life, oh life…” 
A song about the fickleness of 
life, longing for a lost love… and, 
maybe now, longing for a lost 
country. That didn’t keep the 
good singers in the room from 
singing their best and shedding a 
tear as the words and melody 
floated down the stairwell and 
out the front door.

*****
Talk turned to what other dan-

gers might greet them in the rub-
ble-filled larger German cities. 
There was more than passing 
interest in this, although like 
going to the dentist to get a tooth 
pulled no one really wanted to go 
to a German city and gather rub-
ble nor talk about it. But, they 
knew that if they could not emi-
grate, and that possibility looked 
bleak in 1946, they could end up 
as rubble collectors in one of the 
cities.

Emigration out of Germany 
was a big question mark in 1946. 
Belgium and England started 
accepting DPs. Around 20,000 
DPs left for Belgium. Eventually, 
Great Britain took in over 80,000 
but in those first years, the Brits 
looked for young, single men 
and women.

Australia, Canada and South 
America started taking DPs in 
1947 and America in 1948, but in 
1946, celebrating Eduard’s vārda 
diena in Greven, Germany, all 
that they had were rumors. Thus, 
emigration to… anyplace in 1946, 
was not guaranteed, if not a long 
shot.

Allies, America and Britain, 
would eventually push Stalin out 
of Latvia, was all but gone now. If 
ever it had been anything but 
foolish hope. 

 “Maybe England will take in 
more of us,” a deep voice at the 
end of the table said. “The Smits’ 
daughter is going to England.” 
Vitandu kungs nodded hopefully.

“By herself?” Jaunsudrabins 
kundze, sounded shocked.

“They only want young peo-
ple,” Steins replied bluntly.

The Brits were very selective at 
first. They looked for healthy, 
young people, single males for 
the coal mines and single women 
to be nannies or work in hospi-
tals cleaning bed pans. That left 
my family out. Not only were my 
parents married, they were in 
their thirties and had too much 
baggage. Me and my grand-
mother. 

“If England won’t take us and 
we can’t go home,” Rasma Steins 
said bitterly, “where can we go?” 

Rasma was not the only voice 
asking that in 1946 DP land in 
Germany. After all the trains 
pulling hundreds of railroad cars 
had been loaded with six million 
plus POWs and refugees, and 
had rolled east out of Western 
Europe and into Stalin’s hands, 
over one million refugees re -
mained behind. These were not 
only Baltic people, but Poles, 
Hungarians and others who 
feared returning home for poli-
tical reasons. Where, indeed, 
could these million people go, 
who could not go home? 

“We’ll have to stay in Germany 
and move to one of the bigger 
cities, like Berlin,” Dzervinu 
kungs said with little enthusiasm. 
“Maybe Hamburg?” He stroked 
his beard thoughtfully. “It’s closer 

brick buildings. There were 
many city blocks of rubble, 
maybe years of rubble to be gath-
ered, maybe a career to be made, 
cleaning up the cities. 

The bombed-out cities were 
hiring rubble collectors. Rubble 
collectors had no job descrip-
tion, but, today, they might be 
called rubble engineers like sani-
tary engineers.

*****
Interest around the vārda diena 

table about rubble engineering 
took a new direction when 
Vitandu kungs asked, “where 
would we live in a city of rubble?”

While no one wanted to talk 
about that, un-employment in 
the Greven DP community was 
high and job prospects were 
bleak. Where would any of the 
vārda diena celebrants find 
work? Where would they end 
up? The world of rubble strewn 
cities was certainly a possibility.

The vārda diena celebrants had 
already heard rumors that many 
Germans in the big cities were 
homeless. That food and water in 
the cities, beside beds, blankets 
and roofs, was all but non-exis-
tent. The German diet was said 
to be much worse than the DP 
diet. The allies were taking care of 
the DPs but not the German folk.

“We could drink rain water,” 
Eduards Steins said sarcastically 
as talk about survival in the 
bombed-out cities continued.

“How would we do that?” 
Gravas kundze asked. “Collect it 
in a pan?”

“That’s if you can find a pan in 
the rubble of…Hamburg…or 
Berlin,” My father replied tartly.

That quieted the room.
The city systems that an 

advanced society gets used to, 
like electricity, heat and running 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Latviju valsts vizītē apmeklē 
Viņa Majestāte Nīderlandes 
karalis Vilems Aleksandrs

Latvijā vizītē bija ieradies Nī -
der landes karalis Vilems Alek-
sandrs. 11. jūnijā Viņa Majestāte 
Nīderlandes karalis Vilems Alek-
sandrs tikās ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni Rīgas pilī un 
piedalījās svinīgajā ziedu nolik ša-
 nas ceremonijā pie Brīvības pie -
minekļa. Vēlāk Nīderlandes ka -
ra lis tikās ar Ministru preziden -
tu Māri Kučinski un Saeimas 
priekšs ēdi Ināru Mūrnieci.

Nīderlandes karalis Vilems 
Aleksandrs un Latvijas valsts 
prezidents Raimonds Vējonis // 
Foto: LETA

Dienas otrajā pusē Nīderlandes 
karalis Vilems Aleksandrs Lat vi-
jas Nacionālās bibliotēkas Tautas 
grāmatu plauktam dāvināja grā-
matu un apskatīja izstādi “Rem -
b ranta ēnā”. Nīderlandes karalis 
piedalījās Nīderlandes – Latvijas 
biznesa seminārā Get Connected 
Rīgas Brīvostas pārvaldē. Dienas 
beigās Rīgas pilī notika Valsts 
pre  zidenta Raimonda Vējoņa un 
Ivetas Vējones kundzes rīkotās 
oficiālās vakariņas par godu Nī -
derlandes karalim.

Ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa // Foto: LETA

12. jūnija rītā Nīderlandes ka -
ra lis Vilems Aleksandrs Latvijas 
Nacionālajā vēstures mūzejā 
tikās ar kultūras ministri Daci 
Melbārdi, lai apskatītu izstādi 
“Latvijas gadsimts”.

No Valsts prezidenta Rai mon-
da Vējoņa paziņojuma presei pēc 
tikšanās ar Viņa Majestāti Nīder-
landes karali Vilemu Aleksandru: 
“Man ir patiess prieks uzņemt 
valsts vizītē Viņa Majestāti Nī -
derlandes Karali Vilemu Alek-
sandru. Šī vizīte ir īpašs pagodi-
nājums mūsu valstij tās Simtga-
dē. Tā skaidri apliecina Latvijas 
un Nīderlandes ciešo draudzību 
un teicamās attiecības. Mūs vie-
no gan vēsturiskās saites, kuŗu 
pirmsākumi meklējami Hanzas 
savienības laikos, gan draudzīgas 
un dinamiskas attiecības mūsdie-
nās. Esmu gandarīts, ka Latviju 
un Nīderlandi saista plaša un 
dinamiska sadarbība kultūras un 
izglītības jomās. Kopš 2008. gada 
atklātā aviosabiedrības airBaltic 
tiešā aviosatiksme Rīga-Amster-
dama pozitīvi ietekmē ne tikai 
tūristu plūsmu abos virzienos, 
bet arī tiešo biznesa kontaktu 
vei došanu, dialogu starp mūsu 
iedzīvotājiem, kā arī studentu 

ap  maiņu. Notiek aktīva sa  dar bī-
ba starp mūsu valstu kultūras   
un izglītības iestādēm, teātriem, 
bi  b lio tēkām un mūzejiem. Par to 
man ir patiess prieks un gan da-
rījums. Esmu pārliecināts, ka 
mūsu lieliskās divpusējās attie - 
cī bas veiksmīgi attīstīsies un 
plauks arī turpmākajos gados!”

***
Rundāles pils mūzeja direktors 

Imants Lancmanis pētījis Nī  der-
landes karaļa radurakstus un 
atradis, ka Vilema Aleksandra 
dzimtas saknes ir Kurzemē. Her-
coga Jēkaba mazmeita kļuvusi 
par joprojām pastāvošās Orāni-
jas-Nasavas dinastijas ciltsmāti. 
Lancmanis saskatījis arī vizuālu 
līdzību starp Vilemu Aleksandru 
un Kurzemes hercogu Ketleru. 
Visi Ketleri bijuši izteikti rudi, arī 
karalis ir gaišmatains.   

***
Lietošanā  nodota Mežaparka 

Lielās estrādes pirmā kārta
7. jūnijā plkst.12 ekspluatācijā 

ir nodots Mežaparka Lielās estrā-
des pirmais atjaunošanas posms, 
pastāstīja Rīgas domes Īpašuma 
departamenta pārstāve Baiba 
Gai līte. Sākotnējais ekspluatāci-
jas termiņš bija noteikts šī gada 
18. jūnijs. Pārbūves laikā tika pa -
lielināts skatītāju vietu skaits līdz 
77 000. Izmantojot visai sarežģī-
tas metalla konstrukcijas, izbūvē-
ta pergola (Pergola ir dekorātīvs 
režģis dārzā, ko parasti taisa no 
koka, taču var būt arī no metalla – 
Red.), kuŗā izvietotas plašas tel pas 
sarīkojumu apmeklētāju va  ja-
dzībām – ēdināšanai, ģērbtuv ēm, 
tirdzniecībai. 

Tāda izskatīsies Mažaparka 
Lielā estrāde pēc pārbūves // 
Pub licitātes attēls

Pārbūvētajā Dziesmu svētku 
estrādē ir veikti arī apkārtnes 
labiekārtošanas darbi, pēc iespē-
jas saglabājot apkārtnes dabisko 
ainavu – mežā ir ierīkotas atpūtas 
vietas no koka bluķīšiem, izvei-
doti celiņi. Eksperti atzinīgi no -
vērtējuši gan būvnieku paveiktā 
darba kvalitāti, gan termiņu, 
ku ŗā būvniecība paveikta, jo ap -
jomīgās izmaiņas veiktas tikai 
nedaudz vairāk nekā gada laikā.

***

Saņemta pirmā Simtgades 
loterijas stipendija 

Pirmo Latvijas Simtgades sti-
pen diju saņēmusi Rīgas centra 
humanitārās vidusskolas skol-
nie ce, teicamniece Annija Asnate 
Čekstere, informēja Finanču mi -
nistrijā (FM).

Finanču ministres Danas Reiz-
nieces-Ozolas (ZZS) ieskatā, ar 
Simtgades loteriju aizsākta jauna 
tradicija Latvijas momentloteriju 
vēsturē – veidot stipendiju atbal-
sta programmu Latvijas skolē - 

n iem. “Esmu gandarīta, ka iedzī-
votāji atbalsta šo iniciātīvu un 
veicina ieguldījumu sociāli aktī-
vo un talantīgo jauniešu attīstībā. 
Ceru, šī būs laba ceļamaize šiem 
izcilniekiem jaunu zināšanu ap -
guvei un tālākiem sasniegumiem.” 
Simtgades loterijas vērienīgā sti-
pendiju atbalsta programma pa -
redz, ka, sākot no 2018. gada, at -
balsta stipendiju 500 eiro apmērā 
saņems katras Latvijas vidējās 
izglītības iestādes labākais absol-
vents visu izlaiduma klašu vidū.

***

Šveicē piemin 
Raini un Aspaziju

15. jūnijā Raiņa un Aspazijas 
mūzejā Šveicē, Lugāno, pilsētas 
vēstures archīva telpās atklāta 
izstāde “Rainis un Aspazija starp 
Latviju un Šveici”. Ekspozīcijas 
autori ir Vita Matīsa, Gundega 
Grīnuma un Jānis Šiliņš, iekār-
totājs – dizaina birojs HZE. Eks-
pozīcija pirmo reizi tapusi ar Lat-
vijas valsts atbalstu.  

***
Tallinā notika Latvijas 

kultūras dienas Igaunijā – 
“Latvijai 100”

Latvijas kultūras dienas Igau-
ni jā notika 9. un10. jūnijā Tallinā, 
sniedzot iespēju Igaunijas sa -
bied rībai tuvāk iepazīt Latviju   
un latviešus un piedalīties  Latvi-
jas Simtgades svinēšanā. 9. jūnijā 
svēt ki norisinājās nesen atklātajā 
Igaunijas Vēstures mūzeja filiālē 
Maarjamäe pils parkā. Tos atklā-
ja ar Latvijas Simtgades filmas 
“Vectēvs, kas bīstamāks par dato-
ru” pirmizrādi Igaunijā. Skatītāji 

tikās ar  filmas veidotājiem. Noti-
ka folkloras kopu, koŗu, deju an -
sambļu un citu mākslinieku kon-
certi. Darbojās Latviešu gardu-
mu un meistardarbu tirgus. Tra-
dicionālos amatus pārstāvēja Lat -
vijas Etnografiskā mūzeja mei s-
tari. Mūsdienīgo Latvijas dizai  -
nu pārstāvēja veikals M50 un citi. 
Meistardarbnīcās apmeklētāji   
va  rēs ievingrināt roku dažādos 
ama tos. 

POLIJA. 9. jūnijā Krakovas kongresu centrā ICE notika pasaul-
slavenās latviešu operdziedātājas Elīnas Garančas koncerts,  kuŗš tika 
rīkots festivāla ICE Classic series ietvaros. Mūzikālo pavadījumu diri-
ģenta Karela Marka Šišona vadībā sniedza orķestris Sinfonietta Cracovia. 
Pēc koncerta notika Latvijas vēstnieka Polijā, koncerta goda patrona 
Edgars Bondara un viņa kundzes rīkota pieņemšana par godu Elīnas 
Garančas koncertam un Latvijas 100. gadadienas svinībām. 

ITALIJA. 7. jūnijā Latvijas vēstniecība Italijā sadarbībā ar Italijas 
Ārlietu ministrijas Dzīvesbiedru asociāciju (ACDMAECI), kinoteātrī 
Cinema Tizian Roma organizēja Latvijas kinofilmas “Melānijas chroni-
ka” īpašu seansu asociācijas biedriem, Italijā akreditētajiem diplomā-
tiem un vecāko klašu skolēniem.  Pēc filmas seansa notika diskusija ar 
filmas režisoru Viesturu Kairišu. Filmas īpašais seanss ir viena no Lat-
vijas valsts Simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās 
diplomātijas programmas norisēm, lai informētu Italijas sabiedrību un 
viedokļu veidotājus par Latvijas vēsturē būtiskiem notikumiem, pie-
minot 1941. gada 14. jūnija deportāciju 77. gadadienu. 17. aprīlī Latvijas 
vēstniecības Italijā ie  sāk tā projekta “Diplomātijas izglītība” (Diplomacy 
Education) kontekstā kinofilmas seansā piedalījās arī Romas Dēmokri-
ta zinātniskā liceja (Liceo Scientifico Democrito, Classe 3E) skolēni un 
mācībspēki, un Ro  mas britu starptautiskās skolas skolēni.

KANADA. 3. jūnijā Latvijas vēstnieks Kārlis Eihenbaums kopā ar 
vairākiem Eiropas Savienības valstu vēstniekiem, viņu ģimenēm, bija 
uzaicināti apmeklēt vienu no pirmiedzīvotāju territorijām Kitigan Zibi, 
ko latviski var tulkot kā “Dārza upe”. Veidojies kā viens no lielākajiem 
indiāņu rezervātiem 19. gadsimtā, tas tagad pārtapis par labiekārtotu 
territoriju, kur dzīvo algonkinu nācijas pārstāvji. Vēstnieki un ārvalstu 
diplomāti piedalījās tradicionālajā saietā Pow Wow, kas sākotnēji pul-
cēja pirmiedzīvotājus, bet ar laiku tas ir kļuvis par nozīmīgu sarīkojumu, 
kur laipni tiek uzņemti viesi un svešinieki, dodot iespēju savstarpēji 
iepazīties, kopā priecāties, dejot, ieturēt maltīti, kā arī tirgoties, slēgt da -
rījumus. Vēstniekam Eichenbaumam bija īpaši liels gandarījums sa  tikt 
pirmiedzīvotāju militāros veterānus, kas dienējuši arī Eiropā, pirm ie-
dzī votāju NHL hokeja zvaigznes, kā arī uzņēmīgās pirmiedzīvotāju 
sievietes, kas stingri kopā satur veselas kopienas. • Latvijas vēstniecības 
darbinieki kopā ar Otavas latviešiem pirmo reizi piedalījās dažādu 
sabied risko ēku Atvērto durvju sarīkojumā – Doors Open Ottawa. 
Divās dienās Otavas Latviešu ev. lut. Miera draudzes namu un tur iz -
vietoto Sabiedrisko centru apmeklēja liels apmeklētāju skaits. Interesi 
sekmēja arī ļoti pārdomāti, saturiski bagātīgi iekārtota izstāde, neaiz-
mirstot ne par vienu.

ČECHIJA. Dienvidčehijas pilsētas Čehu Krumlovas klostera kom-
pleksā tika svinīgi atklāta izstāde “Johans Brēms (1907-1995): scē no-
grafs, architekts, mākslinieks”. Johans Brēms (Joan Brehms) ir dzimis un 
mācījies Liepājā. 20. gadsimta 30. gadu sākumā sācis scēnografa un māk-
slinieka gaitas, strādājis Latvijas, Polijas un Vācijas teātŗos, 30. gadu 
nogalē sadarbojies arī ar Eduardu Smiļģi. Pēc Otrā pasaules kaŗa Johana 
Brēma dzīve bija drāmatiska. Taču, nonācis Čechoslovākijā, viņš guva 
lielu radošo un pilsonisko atbalstu no Čechu Budejovices Dienvidčechi-
jas teātŗa, gūdams iespējas strādāt radošo scēnografu darbu un īstenot 
gleznošanas un architektūras idejas. 20. gadsimta 60. –70.  gados viņa 
innovātīvie scēnografijas un architektūras darbi guva lielu atzinību ne 
tikai Čechoslovākijā, bet arī citur Eiropā. Viņš bija arī Čechu Krumlovas 
unikālās rotējošās auditorijas brīvdabas modeļa autors. Sarīkojumā ar 
uzrunām uzstājās Latvijas vēstnieks Čechijā Alberts Sarkanis, Čechijas 
Senāta vicepriekšsēdis un izstādes iniciātors Jirži Šestāks, Čechu Krum-
lovas mērs Dalibors Carda, Dienvidčechijas teātŗa direktors Lukāšs 
Prudeks un citi. Izstāde, ko sadarbībā ar daudziem partneriem ir saga-
tavojis Čechijas Nacionālais mūzejs, 2017. gada 16. septembrī tika at -
klāta Johana Brēma dzimtajā Liepājā, pēc tam līdz gada beigām tā bija 
skatāma E. Smiļģa Teātŗa mūzejā Rīgā.

IGAUNIJA.  6. jūnijā notika Latvijas  vēstnieka Igaunijā Raimonda 
Jan sona darba vizīte Tartu. Vēstnieks tikās ar pilsētas mēru Urmasu 
Klāsu. Tika pārrunāta Tartu vēsturiskā un mūsdienu loma Latvijas – 
Igaunijas sadarbības saišu stiprināšanā un pilsētas sadarbība ar tās 
sadraudzības pilsētu Rīgu un sadarbības tālākās perspektīvas. Vēstnieks 
pilsētas mēru informēja par Latviešu biedrības Tartu ieceri un vēlmi 
veidot piemiņas vietu Tartu studējušajiem jaunlatviešiem. Tika tāpat 
apskatītas iespējas transporta sakaru attīstībā ar Latviju. Vēstnieks 
informēja par gaidāmo Latvijas – Igaunijas valdību kopējo sanāksmi un 
puses apsprieda sēdes darba kārtībā ietveramos jautājumus, kuŗiem ir 
būtiska nozīme paš valdību reformas ieviešanā un tālākā īstenošanā. 
Puses arī pārrunāja gaidāmos Baltijas  studentu dziesmu un deju svētkus 
Gaudeamus un Latvijas valsts prezidenta vizīti Tartu. Tika atzinīgi 
novērtēta Baltijas aizsardzības kolledžas un Tartu universitātes 
Baltistikas katedras veiks mīgais ieguldījums izglītības un zinātnes jomā.

KAZACHSTĀNA. 8. jūnijā Almatī, Kazachstānā, Eiropas Sa -
vienības valstu filmu festivāla atklāšanas dienā, tika izrādīta latviešu 
režisora Aigara Graubas spēlfilma “Nameja gredzens”. Filmas izrāde 
notika Latvijas Simtgades projekta ietvaros. Klātesošos pirms filmas 
izrādīšanas uzrunāja Latvijas goda konsuls Almatī Kaspars Kukelis. 
Savā uzrunā goda konsuls vēstīja, ka “Nameja gredzens” ir viena no 
jaunākajām Latviešu kinofilmām, vienlaikus uzsverot, ka filmu ne  va-
jadzētu uztvert kā patiesu 13. gadsimta vēsturisko notikumu at  spo-
guļojumu, taču filmas sižets saskan ar Latvijas Simtgades vēstījumu par 
to, ka latvieši ir sena tauta, bet jauna nācija. 

Pasniedz Simtgades loterijas ie -
tvaros sarūpētu stipendiju Rī - 
  g as centra humanitārās vidus -
skolas 12b. klases absolventei 
Annijai Asnatei Čeksterei //  
Fo  to: LETA
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kaŗa briesmas un miera trauslā 
idille, antīkās kultūras manto-
jums un reliģijas klātbūtne, daba 
un dzīvnieki.

***
Sešas valstis noslēdz vienošanos 

Somija, Latvija, Norvēģija, Po -
li ja, Krievija un Zviedrija 28. mai - 
jā svinīgi parakstīja vienošanos 
par Ziemeļu Dimensijas Kultūras 
partnerības sekretariāta izveidi. 
“Darbs pie iniciātīvas tika ai  z -
sākts jau 2010. gadā, tādēļ jo lie-
lāks gandarījums, ka tik sim bo-
liskā brīdī – Latvijas valsts Simt-
gades gadā – esam pielikuši pun - 
k tu un iepūtuši dzīvību šajā starp-
tautiskajā kopsadarbībā,” pēc 
vie nošanās dokumenta paraks tī-
šanas sacīja Kultūras ministrijas 
valsts sekretāre Dace Vilsone.

Noslēgtā vienošanās paredz, ka 
partnerības sekretariāts atradī sies 
Rīgā, tāpat līgumā atrunāti Zie-
meļu Dimensijas Kultūras part-
ne rības sekretariāta darba uz  de-
vumi, financējums, tostarp visu 
dalībvalstu minimālo ie  mak su 
slieksni – 10 000 eiro gadā – u.c.

***
Briseles latvieši iztaujā 

partiju pārstāvjus
Ārpus Latvijas pašlaik dzīvo 

ap    tuveni 200 tūkstoši valstspie-
derīgo, un polītiski viena no ak -
tīvākajām kopienām atrodas Beļ-
ģijā. Gatavojoties rudenī gaidā-
ma jām Saeimas vēlēšanām, vie-
tējā Latviešu biedrība uz Briseli 
bija uzaicinājusi polītisko partiju 
pārstāvjus, lai izvaicātu gan par 
Latvijā aktuāliem notikumiem, 
gan par solījumiem diasporai. Šīs 
bija vienas no pirmajām priekš-
vēlēšanu debatēm, kur tikās dau-
dzu partiju pārstāvji.

Uz diskusiju ar Briseles lat-
viešiem gandrīz visu aicinātie 
partiju pārstāvji ieradušies bez 
liekas mudināšanas. Taču nevar 
nepamanīt, ka starp atbrauku-
šajiem polītiķiem nav nevienas 
sievietes. Te ir Saskaņas, “Progre-
sīvo”, Jaunās konservatīvās parti-
jas (JKP), “Jaunās Vienotības”, 
Na  cionālās apvienības (NA) un 
“Attīstībai/Par” pārstāvji. Uz de -
ba tēm bija uzaicināti arī Zaļo un 
Zemnieku savienības (ZZS) pār-
stāvji, bet ne tās ministriem, ne 
deputātiem šoreiz neatradās laiks, 
un neviens cits visā partijā, kas 
būtu cienīgs runāt ar diasporu 
debatēs, tā arī neatradās.

Pēc diskusijas, kas 30 gradu 
karstumā nebija pārāk plaši ap -
meklēta, klausītāji bija dažādi 
noskaņoti. “No tiem jautā ju-
miem, kas bija šeit uzdoti, man 
personīgi likās, ka vismaz 50% 
zināšanas ir ļoti vājas,” vērtēja 
debašu skatītājs Uldis Šalajevs.

***
Iesniegts gala ziņojums par 

VDK dokumentu publiskošanu 
Bijušās Latvijas PSR Valsts dro šī-

tautasdziesmas “Tum ša nakte, 
zaļa zāle” dziedājumu, izmanto-
jot balss spēli “DzieDot”.

Plašāka informācija par spēli 
un tās lejupielādes iespējām sa -
vos viedtālruņos atrodama spē-
les mājaslapā www.dziedot.lv.

Virtuālais koris ir vēl nebijusi 
iespēja Sadziedāšanās nakts da -
lībnieku vidū nokļūt ikvienam – 
gan tiem, kas sevi līdz šim uz  ska-
tījuši par nedziedātājiem, gan ilg-
gadējiem svētku dalībniekiem, 
kas šī gada Dziesmu un deju svēt-
kos nepiedalīsies vai kas svēt kus 
papildina dejotāju, koklētāju, pū -
tēju, amatnieku vai aktieŗu rin-
dās. Sadziedāšanās naktī dzies-
mas “Tumša nakte, zaļa zāle” at -
skaņošanas laikā uz vietas esoša-
jiem dalībniekiem Mežaparka 
lie lajā estrādē uz ekrāniem ie -
rakstā pievienosies vēl vairāki 
simti cilvēku no jebkuras Latvijas 
un pasaules malas, kas līdz 29. 
jūnijam balss spēlē “DzieDot” 
būs iedziedājuši šo vienu no lat-
viešu mīlētākajām tautasdzies-
mām.

***
Liela interese par izstādi 

“Latvijas gadsimts”
Latvijas Simtgades program -

mā tapušo izstādi “Latvijas gad-
simts”, kopš atklāšanas 4. maijā, 
mēneša laikā aplūkojuši teju        
11 000 interesentu, informē Lat-
vijas Nacionālā vēstures mūzejā 
pārstāvji.

Latvijas mūzeju kopizstāde 
ap  lūkojama Latvijas Nacionālā 
vē -s tu res mūzeja telpās Rīgā, 
Brī vības bulvārī 32.

***
LNB atklāta oforta izstāde 

“Rembranta ēnā”
15. jūnijā Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) 4. stāva galerijā 
tika atklāta izstāde “Rembranta 
ēnā. Holandes oforts 17. gad sim tā”.

Izstāde ietver 24 Holandes māk-
slinieku – Rembranta sekotāju – 
oforta technikā darinātus grafi-
kas darbus, iepazīstinot ar klasis-
kas grafikas iespiedtechnikas dar-
bu kollekciju no Konrāda Ubāna 
Mākslas lasītavas krājuma. Izstā-
des “Rembranta ēnā. Holandes 
oforts 17. gadsimtā” darbos aplū-
kojama tā laika cilvēka ikdiena – 

Atvēsināties palīdzēja “Val mier-
muižas” alus un īsts Lat  vijas mā -
jas saldējums no Gogel mo  gels”, 
Sasildīja tradicionālie lat vie šu 
ēdieni, kuŗus gatavoja Lat vijā 
slavenā saimniece Ilze Brie de ar 
savu Latvijas Etno grafiskā brīv-
dabas mūzeja kafej nīcas Pū  nīte 
komandu. 

Bija īsta latviešu maize, pīrāgi 
un Jāņusiers. Svētkos  notika ko  ŗu 
koncerts, kuŗā piedalījās Igau ni-
jas latviešu koris “Ziemeļu bal-
sis”, Somijas latviešu koris “Zie-
meļ meita” un Tallinas Techniskās 
universitātes kamerkoris, ļaujot 
kaut uz brīdi sajust līdzīgo Lat-
vijas un Igaunijas Dziesmu svēt-
ku noskaņās un svarīgumā. Ie -
pazīt latviešu Jāņu tradicijas un 
tradicionālo mūziku palīdzēja 
Igaunijas latviešu folkloras kopa 
“Rēvele”, folkloras un seno cīņu 
kopa “Vilkači”, ģimeņu tradiciju 
kopa “Garataka” un īpašie viesi – 
postfolkloras grupa “Imanta Di -
manta”.

Deju koncertā piedalījās Somi-
jas latviešu deju kopa “Aurora”, 
brīnišķīgie igauņu tradiciju ko -
pēji Leigarid un dzīvespriecīgā 
Garkalnes novada senioru deju 
kopa Baltābele no Latvijas. Tradi-
cionālajiem dančiem tika aicināti 
pievienoties visi gribētāji. Talli-
nas latviešu skolas “Taurenis” au -
dzēkņi bija sagatavojuši priekš-
nesumu, izstādi un filmu sadar-
bībā ar Baltijas filmu skolā stu -
dējošajiem latviešiem. 10. jūnijā 
svētki turpinājās Tallinas vec pil-
sētā omulīgajā Meistaru pagalmā 
Vene ielā 6, kur notika latviešu 
gardumu un meistardarbu tirgus 
un svētku dalībnieku koncerti.

***
Latvijā no 16. līdz 21. jūnijam 

noritēs XI Starptautiskais
 folkloras festivāls Baltica 

par temu “Ziedēšana. Jāņi”. 
Rīgā 16. jūnijā no plkst. 10 līdz 

13 ar startu Doma laukumā būs 
iespēja izlocīt kājas orientēšanās 
sacensībās, bet plkst. 17 būs svēt-
ku gājiens, kas beigsies ar liel-
koncertu “Šurp, Jāņa bērni!”. Svēt-
ku dienās Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas 4 000 dalībnieku no 
237 folkloras kopām, etnografis-
kajiem ansambļiem, kapelām iz -
spēlēs, izdziedās un izdejos Vasa-
ras saulgriežus Rīgā un valsts re -
ģionos. Baltica izskanēs 21. jū -
nija vakarā, piedaloties akcijā 
“Izgaismo Latviju!”.

***
DzieDot aicina:

 piedalies Latvijā lielākā 
virtuālā kopkoŗa tapšanā!

Biļetes izpārdotas un dalīb nie-
ku skaits ierobežots, taču, kļūstot 
par daļu no virtuālā svētku kop-
kora, ikvienam joprojām ir uni-
kāla iespēja nokļūt uz XXVI Vis-
pārējo latviešu dziesmu un XVI 
Deju svētku skatuves. Lai pieda-
lī tos Latvijā iespaidīgākā virtuā - 
lā koŗa tapšanā, ikviens aicināts 
līdz 29. jūnijam pievie not savu 

bas komitejas (VDK) zinātniskās 
izpētes komisija 8. jūnijā Latvijas 
Universitātē (LU) iesniegusi ga -
la z iņojumu jeb darbības pārska-
tu par VDK dokumentu pub lis-
košanu, aģentūrai LETA sacīja 
komisijas vadītājs Kārlis Kan-
geris.

Viņš norādīja, ka 145 lappušu 
biezajā gala redakcijā kopā ar pie-
 likumiem sakopots viss sākotnēji 
no VDK izpētes komisijas pie-
pra sītais. Taujāts par komisijas 
locekļu vienprātību attiecībā uz 
ziņojuma gala redakciju, Kange-
ris sacīja, ka pēdējo reizi tā tika 
izskatīta un apstiprināta 7. jūnijā. 
Tas nozīmē, ka tā atspoguļo visu 
komisijas biedru viedokli. LU 
rek tors Indriķis Muižnieks aplie-
cināja, ka ziņojums ir saņemts

***
Ādažos desantējas ASV kaŗavīri

9. jūnijā Ādažu poligonā starp-
tautisko mācību Swift Response 
2018 ietvaros no lidmašīnām de -
santējās ASV kaŗavīri, kā arī tika 
nomestas platformas ar ekipē ju-
mu. Mācību ietvaros no astoņām 
militārajām transporta lidmašī-
nām Globemaster III” C-17 bija 
paredzēts izsēdināt poligonā vai-
rāk nekā 500 ASV 82. gaisa de -
santa divīzijas kaŗavīrus.

Desantnieki vērienīgo trauk - 
s mes situācijas mācību ietvaros   
8. jūnijā izlidoja no bazes Ziemeļ-
karolīnā, lai nepārtrauktā lidoju-
mā ar desmit lidmašīnām un 
degvielas uzpildi gaisā virs Atlan-
tijas okeana ierastos un izsēstos 
Latvijā un Lietuvā. Šādas mācī-
bas demonstrēja sabiedroto 
spēju ātri ierasties Latvijā.

***
Vērmanes dārzā notika 
Baltijas praida gājiens

9. jūnijā Rīgā norisinājās 2018. 
gada Baltijas praids, kā arī divi 
protesti pret lesbiešu, geju, bisek-
suāļu un transpersonu  kopienas 
rīkotajiem pasākumiem.

Pirmo reizi gājienā ar savu logo 
un savu darbinieku  kopu devās 
arī kāds uzņēmums. Tāpat pirmo 
reizi gājienā kā organizēta grupa 
piedalījās polītiskās partijas – 
“At  tīstībai/ Par!”, “Progresīvie” 
un “Vienotības” jaunatnes no  da-
ļa. Gājienā piedalījās aptuveni 8 
tūkstoši dalībnieku.

***
Igaunijas prezidente ieceļ 
jaunu vēstnieku Latvijā

Igaunijas prezidente Kersti Kal-
julaida iecēlusi par jauno savas 
valsts vēstnieku Latvijā Arti Hil-
pusu, paziņojis prezidentes pre-
ses dienests. Viņš nomainīs līdz-
šinējo vēstnieku Tenisu Nirku, 
kas ar prezidentes lēmumu no šā 
amata atsaukts.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

“Vajag gudru galvu, 
nevis stingru roku”

Žurnālā Mājas Viesis publicēta in  ter-
vija  ar vērīgu Latvijas sabied riskās 

un polītiskās dzīves norišu 
vērtētāju polītoloģi, starptautis-
ko attiecību eksperti Vitu Ma -
tīsu. Gatavojoties 13. Saeimas 
vēlēšanām, mūsu laikraksta la -
sītājiem noderēs Vitas Matīsas 
domas par iesaistītajām polītis-

kajām partijām. Ieskatam nelieli 
fragmenti no šīs intervijas.    

Mani ne tik daudz interesē, ko šīs 
par ti jas – jaunās un vecās – domā darīt 

turpmāk, jo tām visām būs kaut cik necik līdzīgs stāsts, ko 
vajadzētu izdarīt. Mani vairāk interesē kļūdu analīze: kādas, 
lūdzu, ir tās konkrētās kļūdas, kuras tika pieļautas iepriekšējās 
partijās. Tas būtu labs darbs jums, žurnālistiem, – visās partijās 
identificēt tos cilvēkus, kuŗiem ir kāda iepriekšējā partiju pieredze, 
un iztaujāt viņus visus pēc kārtas par kļūdām, kuŗas šoreiz, cerams, 
neatkārtosies.

Es gribētu vispirms dzirdēt, lai mani pārliecina, ka viņi tiešām ir 
domājuši un izdarījuši secinājumus no iepriekšējās pieredzes, lai 
šīs kļūdas neatkārtotu jaunajā veidojumā. Tas man ļoti palīdzētu 
izvēlēties, par kuŗu partiju balsot. Otra lieta, ko es gribētu redzēt, – 
polītiķi, kuŗš publiski atzīs, ka, jā, būt polītikā – tā nav visneiz de-
vīgākā izvēle Latvijā, tur ir savs nodrošinājums, bet, ja pie reizes 
kaut ko labu varu izdarīt arī Latvijai, kādēļ nesavienot sev 
lietderīgo ar darbu valsts labā – tas saņems manu plusu. (..)

Vitai Matīsai tika jautāts: tā kā  jūs esat daudz laika un darba 
veltījusi Latvijai, ko gribētu teikt mūsu valsts Simtgadē?

Daudzās pasaules valstīs mūsdienās dzirdam līdzīgu vadmotīvu: 
vajag stipru dūri valsts vadībā. Bet Rainis savulaik teica, ka Lat vi-
jai vajag tieši pretējo – gudru galvu, nevis stipru dūri. (..) 2018. ga  dā, 
Simtgades gadā, es lūgtu Latvijas iedzīvotājiem padomāt, kāda ir 
bijusi viņu reālā pieredze ar vadoņiem. Vai visiem Latvijas iedzī-
vo tājiem bija labi, vai tikai tiem, kuŗi atradās vadoņa pietuvinātā 
lokā?
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“Nācijas līderis” – Krievijas pre -
zidents Vladimirs Putins nu 
jau 16. reizi sarīkoja savu kārtē -
jo “sazināšanos ar tautu”, četr ar-
pus stundu laikā atbildot uz 73 
lielākoties iepriekš atsijātiem jau-
tājumiem. Atšķirībā no iepriek-
šējām t. s. “taisnajām līnijām”, šo -
reiz zālē netika ielaista publika, 
kas runātājam vaicātu “no vie-
tas”: viss “dzīvais kontakts” noti-
ka video formātā Neatkarīgajā 
portālā newsru.com, komentējot 
šo formāta maiņu, tika pausts 
viedoklis, ka Putins arvien vai -
rāk baidās no cilvēkiem, retāk 
parādās ļaudīs.

Ļoti draudīga, var pat teikt – 
baisa bija atbilde uz jautājumu, 
kā rīkotos Krievija, ja pasaules 
fut bola čempionāta laikā ukrai-
ņu kaŗaspēks uzbruktu Donbasa 
separātistu veidojumiem: “Tam 

Putins draud Ukrainai, vēstnieks citē Bībeli…
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

būtu smagas sekas Ukrainas 
vals tiskumam (!) kopumā.” Kā to 
saprast – Ukrainas okupācija, iz -
nīcināšana, likvidācija?

Vladimirs Putins solīja sava – 
pēc konstitūcijas pēdējā – ter miņa 
laikā panākt “izrāvienu”: Krievijai 
jākļūst par vienu no pasaules va -
došajām lielvalstīm itin visās eko-
nomikas un techno loģijas jomās. 
Šajos Putina izteikumos sadzirda-
mas gandrīz vai pāniskas notis: 
“Mēs nekādā ziņā nedrīkstam at -
palikt!” Viņš labi apzinās, ka aug-
sto technoloģiju jomā Krievijai vēl 
daudz kas jā  apgūst. It kā mieri - 
not tautu, Pu  tins solīja, ka, tērējot 
triljonus (!) šim izrāvienam, ne -
tikšot pielie totas Staļina metodes 
drudžai nās industrializācijas ga -
dos. Labi vēl,  ka tā…

Kā jau bija sagaidāms, Putins 

plašāk pakavējās pie tā sauktā 
krievvalodīgo stāvokļa Baltijā, 
īpaši Latvijā: tas, kas notiekot ar 
“nepilsoņiem”, esot diskriminā ci-
ja, un Krievija aizstāvēšot krie v-
valodīgo tiesības “ar diplomā-
tiskām metodēm”, un šīm me -
todēm jābūt tādām, lai vēl vairāk 
nepasliktinātu viņu (krievvalo-
dīgo) stāvokli. Šajā jautājumā 
viņš meklēšot “dialogu ar Eiro-
pas Savienību”. Re, kur Putinam 
tā ES noderēs – alianse, kuŗu 
viņš, kā zināms, tiecas vājināt.

Ne tik ilgi kā Putins, bet tomēr 
gaŗi un plaši izrunājas Krievijas 
vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukja-
novs preses konferencē, kas tika 
sasaukta sakarā ar ikgadējo “Pu š  -
kina dienu”. Viņš neatturējās no 
rupjībām, kas adresētas Lielbri-
tanijai, un vispār nebija pārāk 

diplomātisks: viņš teica, ka Zie-
meļkorejas vadonis Kims III esot 
“cilvēks-raķete”, kuŗš “eleganti – 
piedodot terminu – izdarījās ar 
Trampu kā ar puišeli”. (Nu, Va -
šingtonā spriests, ka Kims III 
kritis vai uz ceļiem, izlūgdamies 
Trampam tikšanos. F. G.).

Runājot par īstenojamo izglī-
tības reformu Latvijā, vēstnieks 
teica, ka 2029. gadā abiturients-
latvietis pratīšot tikai latviešu un 
angļu valodu, bet krievam būs 
vēl trešā – krievu. Latviski runā - 
j ot pusotra miljona, bet krieviski  ‒ 
300 (?) miljoni. Biedrs Lukjanovs 
atsakās saprast, ka tieši tādēļ 
mazajai latviešu tautai par katru 
cenu jāsaglabā un jākopj sava 
valoda un identitāte.

Vēstnieks atļāvās arī citēt Bī -
beli, kur “stāv rakstīts”,  ka “sada-

līta valsts ies bojā”. No kurienes 
tas ņemts – no “Daniela grāma-
tas”, no Praviešiem, no “Jāņa At -
klāsmes grāmatas”? Man slin-
kums meklēt... Pieminot šo citā-
tu, vēstnieks teica, ka runa esot 
par “cilvēku dalīšanu pēc etnis-
kiem mitekļiem”.

Bībelnieks neesmu, bet vēst-
nieks, citējot dievvārdus, maldās: 
tieši viņš, tāpat kā, teiksim, Žda-
noka, vēlas iemūžināt stāvokli, 
kad krievvalodīgie tiecas no  šķir-
ties no Latvijas pamattautas, paši 
sevi “segregēt” Latvijā, padarot to 
par iekšēji sašķeltu divkopienu 
valsti, kamēr īstenojamās izglī-
tības reformas nolūks ir panākt, 
lai krievvalodīgais nejustos svešs 
“iedzimto” vidū, bet justos kā šai 
zemei piederīgs!

Aizgājušajās brīvdienās valstu 
vadītāji no septiņām pasaules 
ba  gātākajām valstīm pulcējās 
Ka    na dā uz organizācijas G7 ga -
da sapulci. G7 pirmsākumi bija 
1973. gadā, kad toreizējais ASV 
finanču ministrs Džordžs Šulcs 
sarīkoja tikšanos ar ministriem 
no Rietumvācijas, Francijas un 
Lielbritanijas, lai apspriestu tā 
brīža polītisko un ekonomisku 
situāciju pasaulē. Ministri tikās 
Vašingtonā, Baltā nama biblio-
tēkā, tāpēc savos pirmsākumos 
G7 bija pazīstama kā “bibliotēkas 
grupa.” Dažus mēnešus pēc tam 
Pasaules bankas sapulcē Šulcs 
ieteica grupai pievienot Japānu, 
Tokija piedāvājumam piekrita. 
Vēl pēc diviem gadiem Franci -
jas valdība noorganizēja samitu, 
kuŗā piedalījās minētās piecas 
valstis, kā arī pirmo reizi Italija. 
1976. gadā Rietumvācijas finan-
ču ministrs Helmuts Šmits un 
toreizējais ASV prezidents Dže-
ralds Fords konstatēja, ka Liel-
bri tanijā nupat bija nomainījies 
premjerministrs, viņi gribēja 
pro cesā iesaistīt kādu angļu va -
lodā runājošu līderi ar lielāku 
pieredzi, tāpēc uz samitu arī tika 
 uzaicināts Kanadas premjers 
Pjērs Trudo, kuŗš, starp citu ir 
mūsdienu Kanadas premjermi-
nistra Džastina Trudo tēvs. Tā 
veidojās septiņnieks, kuŗš mūs-
dienās ir G7. Tā nav formāla 
struktūra tādā nozīmē, ka G7 
nav sava sekretāriāta, nav pilna 
laika darbinieku. G7 preziden-
tūra rotē reizi gadā no vienas 
valsts uz nākamo, un tā, kuŗai ir 
prezidentūra, arī katru gadu rīko 
samitu.

Uz īsu brīdi G7 bija G8. 1994. 
gadā samits notika Italijā, kur 
ne  oficiāli piedalījās un ar dalīb-

DIPLOMĀTIJA MŪSDIENĀS
valstu līderiem aizkulisēs saru-
nā jās cilvēki no Krievijas. Pēc 
pāris gadiem Lielbritanijas pre-
zidents Tonijs Bērs un ASV pre-
zidents Bils Klintons uzaicināja 
toreizējo Krievijas prezidentu 
Borisu Jeļcinu vispirms samitā 
piedalīties novērotāja statusā, bet, 
sākot ar 1998. gadu – kā piln  tie -
sīgu grupas dalībnieku. G7 kļu - 
va par G8. Krievija tobrīd ne  bija 
un arī mūsdienās nav vie na no 
pasaules bagātākajām valstīm, 
pērn, bagātību aprēķinot uz iekš-
zemes kopprodukta uz vienu    
cil vēku, Krievija pasaulē bija      
71. vietā, starp citu, tikai di  vas 
vietas virs Latvijas. Taču mi  nētie 
līderi tobrīd vēl domāja, ka ar 
Krieviju var veidot labas un 
pozitīvas attiecības. Krievija 
tomēr bija lielvalsts, turklāt ar 
kodolieročiem... Illūzijas par po -
zitīvām attiecībām gan sagruva 
2014. gadā, kad samits pirmo -
reiz bija paredzēts Krievijā, So -
čos, taču pirms tam mūsu kai-
miņ valsts vispirms okupēja un 
tad anektēja Krimas territoriju 
Ukrainā, tāpēc G8 vispirms Ma  s-
kavu atstādināja no pilntiesīgas 
dalībvalsts statusa, bet tad, kad 
Krievija uzsāka savu avantūru 
Ukrainas dienvidaustrumos, to 
izslēdza pavisam. G8 atkal kļuva 
par G7. Un samits togad notika 
Briselē, kur G7 stingri nosodīja 
Krieviju par agresiju kaimiņ-
valstī.

G7 sapulces laika gaitā bijušas 
mierīgas, ja nu vienīgi ik pa lai-
kam uzrodas protestētāji, kuŗi 
iebilst pret globalizāciju. Taču 
šo  gad, protams, situācija bija pa -
visam citāda, jo šogad G7 sapul-
ce notika krietni sarežģītākos 
ap stākļos. Lasītāji zinās, laikā 
pirms samita Amerikas valdība 

paziņoja, ka tā apliks daudzas 
preces, konkrēti tēraudu un alu-
mīniju, ar ievērojamiem impor -
ta tarifiem, piebilstot, ka tas tiks 
darīts tāpēc, ka tērauda un alu-
mīnija importi radot nacionālās 
drošības apdraudējumu. Tarifi 
tiks attiecināti uz valstīm, kuŗām 
tradicionāli ar Amerikas Savie-
notajām Valstīm ir bijušas drau-
dzīgas attiecības, tās bijušas sa -
biedrotās, tostarp NATO un Ap -
vienoto Nāciju organizācijas ie -
tva ros. Lieki teikt, minētajām val-
stīm šī ekonomiskā agresija no 
Amerikas nāca kā pārstei gums, 
nepatīkams pārsteigums. Dž. 
Tru do tviterī konstatēja, ka Ka -
nada un Amerika allaž bijušas 
sabiedrotās, laika gaitā tās ir ple -
cu pie pleca karojušas pret da -
žādiem ļaunumiem pasaulē, un 
tāpēc apgalvojums, ka kana diešu 
metalla imports kaut kā apdraud 

Amerikas nacionālo dro  šību, nav 
uztverams citādi kā “aizvainojošs.”

Dž. Trudo tvīts bija miera oā ze, 
salīdzinot ar to, ko minētajā so -
ciālajā tīklā un šajā sakarā uz -
rakstīja ASV prezidents D. Tramps. 
Vēl pirms samita viņš bārās, ka 
Dž. Trudo neko nesaprot, turklāt 
Kanada amerikāņiem liekot 
maksāt 300% uzcenojumu piena 
produktiem un tas vispār iznī-
cinot Amerikas lauksaimnie-
cību. Pašā samitā gaisotne vis-
labāk ir redzama pievienotajā 
fotografijā, kuŗu uzknipsējis ko -
respondents no ziņu aģentūras 
ATF Francijā. Vācijas kanclere 
Angela Merkele kā nikna skolo-
tāja, savukārt Donalds Tramps 
kā mazs nerātns zēns, kuŗš pie-
ķerts nedarbos un vispār tobrīd 
grib būt kaut kur citur... 

Samits Kanadā ilga divas die-
nas, bet jau otras dienas rītā pre-

zidents Tramps devās prom. 
Dro ši vien labi vien bija, jo otrā 
dienā valstu vadītāji pārrunāja 
sieviešu tiesības un klimata mai-
ņu, abos gadījumos, kā zināms, 
tēma pašreizējam ASV preziden-
tam ir dziļi neinteresanta. Sami -
ta komunikē galu galā parakstīja 
sešas valstis, Tramps, jau prom  – 
esot, no lidmašīnas paziņoja, ka 
Amerika to neparakstīs, sekoja 
vesela sērija tvītu, kuŗos viņš at -
kārtoja savu sen pausto pārlie-
cību, ka visa pārējā pasaule pret 
nabaga mazo Ameriku ir sazvē-
rējusies, spiež tai maksāt masīvus 
tarifus, uzliek visādas financiālas 
barjēras utt. Par diplomātiju kla-
siskā nozīmē te grūti runāt.

Toties no Kanadas, kā zināms, 
prezidents Tramps devās uz 
Singa pūru, kur viņam paredzēta 
tikšanās ar Ziemeļkorejas dik-
tatoru Kimu Čenunu. 
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Šā gada 14. jūnijā jau 18. reizi 
fonds Sibirijas bērni, ko vada pa  zīs-
tamā dokumentālā kino režisore 
Dzintra Geka, Rīgas pilī rīko konfe-
renci, kas veltīta 1941. un 1949. ga  dā 
uz Sibiriju aizvestajiem tautiešiem. 
Šogad konferences tema gan ir – 
viņu atgriešanās. Tie, kas atgriezās 
1946. gadā ar “pirmo vilni”, gan-
drīz visi tika nosūtīti atpakaļ… 
Tiem, kas atgriezās 1956. – 57. ga -
dā, ir savi stāsti, arī gana skarbi, 
par to, kā viņu liktenī mijusies lai-
mes iz  jūta par atkalredzēšanos ar 
dzimteni un dzīves īstenība, kādā 
viņi tika iemesti Padomju Latvijā. 
Šos stāstus dzirdēs arī konferences 
da  lībnieki.

Pēc tradicijas, konferencē godina 
un apbalvo arī skolēnu domrakstu 
konkursa uzvarētājus – ik gadu Lat-
vijas skolēni tiek aicināti rakstīt sa -
vas pārdomas par to, ko lasījuši un 
dzirdējuši, vai filmās skatījuši par 
deportācijām. Ik gadu arī mūsu re -
d akcija godalgo kādu no spilgtāko 
domrakstu autoriem, kā arī publi -
cē interesantākos un saturīgākos 
darbus. Šogad piedāvājam divus 
no 39 iesniegtajiem darbiem.

Matīss Pupiņš, 16 gadi, 
Medumu internātpamatskola

Stāsts par kartupeļiem
Bija auksts rudens laiks. Kā kat-

ru gadu, es palīdzēju kaimiņiem 
pārlasīt kartupeļus. Mēs ar saim-
nieci strādājām pagrabā, saim-
nieks rosījās dārzā. Viņš uz brītiņu 
ienāca paskatīties, kā mums iet. 
Paskatījās uz kartupeļiem, kurus 
mēs atlasījām stādīšanai, un izbrī-
nīts teica: “Ko jūs tādus sīkus kar-
tupeļus šeit liekat?!” Pateicis to, viņš 
paņēma sauju kartupeļu un meta 
tos kaudzē, kurā mēs beram kar-
tupeļus cūku barošanai. Saimnieks 
aizgāja, bet saimnieces sejas iz -
teik s me pārmainījās, viņas acīs pa -
rādījās asaras: “Sibīrijā mēs tādus 
kartupeļus ēdām, bet zemē stā dī-
jām kartupeļu mizas... Bet te tādus 
skaistus kartupelīšus cūkām...” 

Par deportācijām biju daudz ko 
dzirdējis, lasījis grāmatās, bet te 
man priekšā sēdēja īsta aculie ci-
niece! Toreiz sapratu, ka viņai ne -
gribētos to visu atkal atcerēties, 
bet mani pārņēma ļoti liela ziņkā-
rība, un es sāku viņu izjautāt: “Vai 
jūs varētu man pastāstīt ko vairāk 
par tiem laikiem?”

Saimniece smagi nopūtās un 
tad sāka savu stāstu: “Tie bija grū -
ti laiki... 1941. gada 14. jūnijā agri 
no rīta visus uzmodināja klau-
dziens pie durvīm. Tēvs atvēra dur-
vis. Tur stāvēja virsnieks ar di viem 
zaldātiem. Viņi lika mums saga-
tavot mantas, drēbes un pēc 30 
minūtēm iziet ārā. Tad mūs aiz -
veda uz Cēsīm. Manu tēti ar vi -
siem čemodāniem iegrūda vienā 
vilcienā, bet mammu, mani un 
brālīti – citā vilcienā. No tās dienas 
es tēti vairs neredzēju. Man toreiz 
bija pieci gadiņi, bet brālītim 
Valdim – septiņi. 

Vagonā bija ļoti daudz cilvēku. 
Kā saka – pārblīvēts. Līdz jaunajai 
dzīvesvietai – Sibīrijai – braucām 
divus mēnešus. Kad bijām uz vie-
tas, mūs izmitināja kopā ar citu 
ģimeni vienā istabā... Pēc kāda lai-
ka mamma iekārtojās darbā kol-
hozā. Mums bija ļoti smagi dzī ves 
apstākļi: nebija ko ēst, ko ģērbt 
mugurā. Mamma bieži, pārnākot 

LATVIJAS BĒRNI RAKSTA PAR SIBIRIJU
no darba, uz manu prasījumu 
iedot kaut ko paēst, atbildēja: “Ej, 
meitiņ, gulēt, rīt domāsim, ko 
ēdīsim...”.

Pēc gada Valdis nomira no tu -
berkulozes. Mamma trīs reizes sli-
moja ar plaušu karsoni. Pēdējā 
reizē gandrīz nomira. 

Sešpadsmit gadu vecumā es ap -
precējos un kopā ar vīru aizbrau-
cu uz jaunajām zemēm jeb, krie-
viski sakot, uz ceļinu. Pēc trim ga -
diem mums piedzima meita. Mēs 
viņu nosaucam par Ludmilu. Vī -
ru pēc kāda laika iesēdināja cie-
tumā. Tad man ienāca prātā do -
ma mēģināt dabūt atļauju, lai ko -
pā ar mammu atgrieztos Dzim-
tenē, Latvijā. Ne uzreiz, tomēr es 
dabūju to atļauju. Savukārt mam-
mai uz viņas lūgumu atbildēja, ka 
viņai Latvijā nav ko darīt. 

Kad es atgriezos Latvijā, man 
bija 20 gadu. Es sāku dzīvi no 
jauna kopā ar savu meitiņu. Dar -
bā neviens mani negribēja ņemt... 
Es nezinu, kur es toreiz ņēmu 
spēkus, lai nenolaistu rokas. Pēc 
gada arī mamma atgriezās Lat-
vijā...” 

Saimniece ieraudājās. Es gri bē ju 
viņu mierināt, bet pēdējā mo  men-
tā sapratu, ka viss, ko es tagad 
teikšu, būs bezjēdzīgi. Vienkārši 
sēdēju, klusēju. Pēc laiciņa saim-
niece noslaucīja asaras un ar 
skum jām balsī teica: “Tie bija 
drausmīgi laiki...” 

Mūsu sarunu pārtrauca saim-
nieks: ”Varbūt jau iesim pusdie -
nas ēst?” Saimniece, nesakot ne 
vārda, piecēlās un aizgāja klāt 
galdu. 

Es paliku viens ar kartupeļiem. 
Kādu minūti sēdēju, klusēju un 
domāju... “Labi, ka es tagad varēšu 
aiziet paēst siltas, garšīgas pus-
dienas, nevis gaidīt nākamdienas 
rītu...”

Madara Māsāne, 14 gadi, 
Jaunsilavas pamatskola

Atmiņu mozaīka
Ir 2018. gada 25. marts. Pēc pus-

diena. Gaisā jūtams pasavaris,  pūš 
dzestrs vējš. Eju ciemos pie vec-
mammas. Man patīk viņu apcie-
mot. Es esmu laimīga, ka man ir 
tāda vecmamma, pie kuras var 
aiziet jebkad un aprunāties. Viņa 
dzīvo man kaimiņos. 

 Es ieeju istabā. Man iesitas nā -
sīs istabas specifiskā smarža. Šo 
smar žu pazīstu, kopš sevi atceros. 
Par ko tā varētu liecināt?

Vecmammai kā vienmēr skan 
ra  dio. Atskaņo vecu šlāgerdzie - 
s mu. Vecmammas rokās ir avīze, 
un viņas lūpas dungo līdzi dzie-
smas melodijai. Vecmamma no -
laiž ska tu no avīzes un caur briļļu 
rāmj iem pievēršas man. “Sveika, 
vecmamm!” es pasaku nedaudz 
ska ļākā tonī, lai viņa to izdzirdētu. 
Ne  ilgs klusums. Vecmammas dzī-
ves skarbie apstākļi ir padarījuši 
viņu izturīgu un nedaudz piesar-
dzīgu, tāpēc es negaidu, kad viņa 
atbildēs. Es apsēžos uz krēsla, kas 

vienmēr stāv pie viņas gultas. Pār-
laižu skatienu pār istabu, lai pār-
liecinātos, vai vectēva nav istabā. 
Vectēva gulta stāv saklāta, tātad 
būs izgājis ievilkt kādu dūmu. At -
kal pievēršos vecmammai. Uz vi -
ņas naktsgaldiņa stāv zāļu paci  -
ņas, briļļu maciņš un ābolu serde, 
bet manu skatienu piesaista kāda 
bilde nobružātā koka rāmītī. Es 
skaidri zinu, ka iepriekš šī bilde te 
nestāvēja. Es redzu bildē sešus cil-
vēkus, trūcīgi apģērbtus. Paņemu 
rāmīti rokās un aplūkoju vērīgāk. 
Bildē atpazīstu vecmammu, viņas 
māsu Paulīti, brālīti Albertu un  
vēl ir redzamas trīs cilvēku sejas, 
kur as es neatpazīstu. Starp tām   
arī maza meitene spriganām, 

tumšām actiņām. Aiz viņiem re -
dzama veca koka būdiņa, apsni-
gusi ar biezu sniega kārtu. Vec-
mam ma palūkojas uz mani, salo-
ka avīzi un noliek sev blakus. Es 
padodu viņai bildi un vaicāju: 
“Kas tas ir? Tu noteikti vari pa -
stāstīt par šo bildi!” Viņa noņem 
brilles un lūkojas bildē. Klusums. 
Viņa atbildēs, es zinu!

“Tas bija toreiz, pirms daudziem 
gadiem. Es ar savu mammu, mā -
su un brālīti tikām izsūtīti uz Si -
bīriju. Vēl joprojām atceros to 
baiļu un neziņas sajūtu, kad ne -
steidzīgo rīta cēlienu mūsu mājās 
iztraucēja vīri ar ieročiem padusēs 
un bez garām runām lika mums 
taisīties ceļam... Šī bilde ir uzņemta 
tālu prom no mūsu dzimtenes –
Sibīrijā.”

Es ielūkojos bildē un pievēršu 
uzmanību vecmammas kājām. 
Zābaki? Nē, tie nebija zābaki. “Kas 
tev kājās?” es uzdevu jautājumu , 
cerot uz atbildi, ka tie nav zābaki, 
jo tāda bija mana intuīcija. Viņa 
pastiepās pēc spieķa, kas bija at -
stutēts pret gultas malu, un pie-
cēlās. Vecmamma devās uz skapja 
pusi. Viņa atvēra skapi un no aug -
šējā plauktiņa izvilka divas mēteļa 
piedurknes. Es paņēmu tās rokās. 
Tās bija caurumainas un mēteļa 
krāsa bija izbalējusi. Es nopratu, 
ka šīs piedurknes ir bijušas apau-
tas vecmammas kājās. Vecmam-
ma apsēdās, paņēma piedurknes 
un pētīja tās. Dziļi nopūtās, un es 
ievēroju asaru, kas ritēja pār viņas 
vaigu.

“Tās ir no manas mammas 
mēteļa. Mans tētis par dārgu nau-
du viņai to pirka 30 gadu jubilejā. 
Mētelis viņai bija paņemts līdzi   
uz Sibīriju. Bargais aukstums lika 
mātei sadabūt šķēres un nogriezt 
nost piedurknes un no tām sašūt 
kājautus, lai mēs, bērni, nenosal-
dētu kājas, jo ik uz soļa bija auk -
stums un bads.’’

Es biju iegrimusi stāstā un bija 
vēlēšanās uzdot jautājumus vēl   
un vēl. Klusums – tas man atkal 
lika pievērsties bildei.

“Kas tie par cilvēkiem tev bla-
kus?”

Viņa atkal ielūkojās bildē, it kā 
nesaprazdama, par kādiem cilvē-
kiem es runāju: “Tā ir sibīriešu 
ģimene, kas mūs pēc gara, nogur-
dinoša ceļa lopu vagonos pieņēma 
uz dzīvi savās mājās. Neparasti, 
bet šie cilvēki pret mums izturējās 
ar labvēlīgu attieksmi, un tas ļā -  
va mums izdzīvot un atgriezties 
at  pa  kaļ Latvijā... Kad mūs veda 
prom no mājām, ratos māte bez 

jaunā mēteļa bija ielikusi linu 
maisiņu ar miltiem un otru ar 
pupām. Braucot pāri Dubnas 
upei, rati apgāzās un viss vezums 
bija neglābjami samircis. Mēs pa -
spējām paglābt tikai pupu mai-
siņu, kas, ierodoties Sibīrijā, bija 
pustukšs. Sibīrijā mums nebija 
nekā – nedz mājvietas, nedz ze  -
mes gabala, nedz pārtikas. Mums 
paveicās, jo mūs uzņēma šī ģi  me-
ne, izmitinot mūs šaurā, velēnām 
segtā istabiņā. Mēs labi sapra-
tāmies...”

Un atkal klusums. Vecmamma 
savās rokās valsta nobružātos kāj-
autus, kuri viņas atmiņā atsauc 
Sibīrijā pavadītos gadus. Tie stāsta 
par vecmammas mammas izdzī-
vošanas māku skarbajos apstāk-
ļos.

“Zini, meitiņ, šie ir mani mīļā - 
kie apavi vēl līdz šai dienai. Lai gan 
tie skapī stāv daudzus gadus, taču 
tie ir dzīvojuši ar mani visu manu 
bērnību. Es atceros – atspiedos uz 
skapīša malas un uzvilku savus 
“apavus’’. Tie bija tik silti. Paķēru 
pašas pīto skalu groziņu un devos 
ārā, lai groziņā pielasītu meža ze -
menes, kuru rūgtenais ievārījums 
ziemā remdēja mūsu izsalkumu. 
Māmiņa bija priecīga par katru 
artavu mūsu ģimenes galdam. 
Rudeņos Sibīrijas vēji bija īpaši 
dzēlīgi, bet manas pēdas sildīja šie 
māmiņas gatavotie kājauti. Jaut-
rāk bija tad, kad uz taigas mežu 
man devās līdzi sibīriešu ģime - 
nes meita – Felicita. Mēs ar viņu 
bijām paspējušas sadraudzēties. 
No sākuma mēs nevarējām ko -
mu nicēt, jo es nepratu runāt krie-
viski un viņa – latviski. Ar laiku 
sapratāmies labi. Grūti bija mam-
mītei vienai pabarot trīs bērnus, 
tāpēc pie sibīriešu ģimenes pa -
vadījām vairākus gadus.”

Vecmammas atmiņu stāstu, 
ku ru atsauca atmiņā bilde rāmītī 
un kājauti, pārtrauc radio raidī-
jums, kurā izskan veltījums 1949. 
gada 25. marta deportācijās cie-
tušajiem. Radio skan dziesma 
“Pār Baikāla drūmajām stepēm.” 
Asaras saviešas acīs gan vecmam-
mai, gan man. Vecmammas at -
miņu pavediens šodien ir pār  -  
trū cis... līdz nākamajai reizei. Is -
tabā klusi un nemanāmi “ieslīd” 
vec tēvs.

Ardievu tumšie, bagātīgie taigas 
meži,
Skaļās putnu gaviles un ogu lauki!
Ardievu bads un trūkums, asaras 
un neziņa –
Ar jums mums kopā nebūt vairs!

Angelina Maļ ceva, 18. gadi, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 
ģimnāzija

Justīne Jurkaite, 14. gadi, Salaspils 1. vidusskola
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Jums ir pieredze, strādājot Lat-
vijas polītikā. Un arī – dzīvojot 
Latvijā. Kādi ir galvenie secinā-
jumi? Vai jūs mudinātu ārzem -  
ju latviešus iesaistīties? Ar ko vi -
ņiem jārēķinās?

Latvija ir lielu cerību valsts,  kuŗa 
nav piepildījusi savu sūtību polī-
tisko partiju un polītiķu alkatības 
dēļ. Latvija šogad svin savas valsts 
Simtgadi, svin to vērienīgi, ar ne -
skaitāmi daudziem mūzikas, māk-
slas un literātūras sarīkojumiem un 
pasūtījumiem. Tie ir Latvijas kultū-
ras svētki, bet – kur paliek polītiskās 
nācijas svētki? Somija svinēja savu 
Simtgadi 2017. gadā, uzsverot to kā 
pārdomu un vērtēšanas gadu. Ap -
vienotās karalistes laikraksts The 
Guardian raksturoja Somiju kā 
“tai snīgāko valsti pasaulē.” Ko teiks 
par Latviju?

Mēs tiešām varam lepoties ar sa    -
v iem “100 gramiem kultūras”, bet 
kā ar “polītiskajiem gramiem”?

Krītas Latvijas demokratijas in -
dekss un ceļas tolerances trūkuma 
rādītāji. Jāvaicā – kāpēc? Latvijas 
valsts polītiski bieži vien nav vis 
tautas intereses veicinoša, bet gan 
liek šķēršļus tās ilgtspējīgai izaug-
smei. Esmu pārliecināta, ka mums 
visiem rūp Latvijas valsts nākotne, 
kuŗu es gribētu redzēt iezīmējamies.

Skandinavu, Kanadas vai arī 
Aust rālijas spilgti zilās demokrati-
jas vai koši zaļās, iecietības krāsas... 
Latvija polītiski nobāl šo valstu 
priekšā, jo tiek raksturota kā “kļū-
daina (flawed) demokratija,” vai arī 
tāda, kuŗā neiecietības rādītāji pie-
aug. Atbildot uz jautājumu, ar ko 
rēķinoties, ārzemēs uzaugušie un 
skolotie latvieši sastapsies ar zinā-
mu pretspēku, strādājot Latvijā vai 
iesaistoties tās polītikā. Pat Latvi - 
jas ev. lut. baznīca ar likuma spēku 
grib ierobežot Satversmē paredzē -
to tiesību normu ievērošanu drau-
dzēs un baznīcās,  kas saistītas ar 
ārzemēs dzīvojošiem latviešiem.

Latvijas polītiskā elite ir gatava 
uzklausīt padomus un ieteikumus 
tikai tad, ja tie kalpo viņu mēr - 
ķ iem – uzņemšanai Eiropas Savie-
nībā, NATO, OECD, bet ne, lai 
sakārtotu polītisko un ekonomisko 
vidi, mazinātu korupciju, ieviestu 
neatliekamas reformas valsts pār-
valdē. Tad šī “dalīšanās pieredzē” 
tiek uzņemta visai sāpīgi, kā pārāk 
pamācoša no cilvēkiem,  kuŗi, vi -
ņuprāt, nesaprot apstākļus Latvijā. 
Šāda attieksme ir ļoti tuvredzīga   
un šķērslis remigrējošiem latvie - 
š iem, kuri grib redzēt Latvijas strau-
jāku augšupeju. Šos ļaudis vaja dzē-
t u uzņemt ar atplestām rokām un 
atvērtiem prātiem, smelties viņu 
idejas un pieredzi, ļaut viņiem brī -
vi konkurēt uz vadošiem amatiem 
valsts pārvaldē un uzņēmumos. 

Varbūt es kļūdos, taču man šķiet, 
ka augošais darbaspēka trūkums 
nemazina konkurenci labi atalgo-
tos darbos, bet gan ceļ noraidošo 
attieksmi pret tiem, kuŗi grib at - 
g riezties Latvijā. Šie ir tikai daži no 
smagiem attieksmes jautājumiem, 
ar kuŗiem reāli saskarsies ārzemju 
latvieši Latvijā. Tāpēc, man liekas, 
ka ALA praktikantu programma 
īsti nesagatavo ārzemju latviešu 
jau niešus darbam un dzīvei Latvijā, 
jo  jaunieši tiek “inkubēti” Latvijas 
prestižās iestādēs un uzņēmumos. 
Praktikantu programmas ietvaros 
jaunietim nav jāsatraucas par krie-

vu valodas nezināšanu, mazo algu 
un darba devēja skarbo attieksmi 
pret darba ņēmēju. Lai nebūtu vil-
šanās vēlāk, jauniešiem vajadzētu 
pastrādāt kādā lauku uzņēmumā 
vai nomales bibliotēkā, bērnuna   mā 
vai pansionātā. Tikai tad viņi sa -
prastu, ka Latvija nav tikai Doma 
laukuma kafejnīcas un Etnogra fis-
kais brīvdabas mūzejs.

Jūsu viedoklis par jaunajiem 
polītiskajiem spēkiem – Bordā - 
na “jaunajiem konservātīvajiem”, 
PAR, “progresīvajiem” u. c.?

Ir atlikuši pieci mēneši līdz 13. 
Sa  eimas vēlēšanām, un dati liecina 
ka 30% no vēlētājiem nav izšķī-
rušies, par ko balsot. Notiekot  Lat-
vijas Simtgades svinību fonā, šīs 
vēlēšanas būs izšķirošas, jo iezīmēs 
Latvijas tālāko attīstību – tuvāk 
Kremlim vai Ziemeļvalstu vērtību 
un labklājības saimei. Kā parasti, 
top jaunas sīkpartijas,  vecās mē  ģi-
na sevi izgudrot no jauna, “uzce-
pot” vilinošus nosaukumus, kā, 
piemēram, kustība “Par,” “Pro gre-
sīvie” un “Jaunā konservātīvā par-
tija.” Ņemot vērā to, ka Saskaņa un 
ZZS turpina savas līdeŗu pozīci -
jas, šīs jaunās partijas skalda lat-
viešu vēlētāju balsis, un tas ir 
drauds, ka uzvarētāja kauss tiks 
pasniegts abām iepriekš minē tā-
jām partijām.

Kaut gan Latvijas vēlētājs ir kļu-
vis izvēlīgāks individuālu kandi-
dātu ziņā, kopumā populisms un 
ar to saistītas personības nospēlē 
lielu lomu vēlēšanu rezultātos. Mē   -
ģinājumi apvienot partijas ir ris - 
k anti, kā tas bija Vienotības gadī-
jumā, kur tika radīts ambiciozu 
personību un pretrunīgu ideo - 
lo ģiju monstrs, kas priekšlaikus 
un nevajadzīgi sagrāva gan Valda 
Dom brovska, gan Laimdotas 
Strau jumas daudzsološas valdī-
bas. “Spēlējot otro vijoli” ZZS un 
Nacionālai apvienībai, bez tautai 
manāmiem panākumiem Vieno-
tība piedzīvoja katastrofālu polī-
tiskās ietekmes kritumu, no kuŗa 
diez vai tā atkopsies. 

Problēma ar Latvijas partijām ir 
tā, ka tās nav iesakņojušās zemē,  
tas ir, savos vēlētājos. Kur ir Lat vi jas 
Republique en Marche (Uz priekšu, 
Republika) Emanuela Makrona 
par tija? Viņš prata iedvesmot cilvē-
kus ar optimismu, ar vēlmi aktīvi 
līdzdarboties un ar “apetīti” uz pār-
maiņām. Latvijas partijām ir viens 
no viszemākajiem biedru skaitiem 
Eiropā, un tās līdz šai dienai nav 
atrisinājušas – vai arī negrib atri si-
nāt – jautājumu, kā iesaistīt biedru 
vairākumu partiju darbā. Viņas ne -
prot izmantot digitālo technoloģiju 
kā ieroci vēlēšanās, lai maksimāli 
iesaistītu sabiedrību, kuŗā vairāk 
nekā 70% rēgulāri lieto tīmekli. 

Partijas, kam lemta uzvara, izaug 
no vēlētāju gribas, nevis no līdeŗu 
interesēm. Ja vēlētāji neprot nofor-
mulēt savu gribu, tad partijas sek-
mē savas šaurās intereses, ar laiku 
zaudējot vēlētāju atbalstu. Tāpēc 
rodas jaunas partijas ar līdzīgām 
ideoloģijām, tikai citā iepakojumā, 
kuŗā bieži vien slēpjas neprogno-
zējama rīcība. 

Saskaņas vēlētāji ir skaidri iztei-
kuši savu gribu – krievvalodīgo 
aizstāvība. Tas ir stabils vēlētāju 
bloks. Arī Nacionālai apvienībai     
ir savs stabils vēlētāju bloks, kuŗā 
diemžēl parādās sociālās neiecie - 

 tī bas dīgļi. NA  tā arī nav spējusi 
sakārtot ar korupciju apaugušo 
Maksātnespējas administrāciju. 
Lat viešu vēlētāju griba ir sarežģī-
tāka un ideoloģiski daudz grūtāk 
skaidri noformulējama. 

Vai jums jau ir skaidrs, par 
kuŗu polītisko spēku balsosiet 
un kādi ir priekšnoteikumi, lai 
jūs izvēlētos konkrētu partiju, 
par kuŗu atdot savu balsi?

Es vēl neesmu izdarījusi savu iz -
vēli, par ko balsot, bet sekošu līdzi 
partiju padarītiem un nepadarī-
tiem darbiem. Man ir svarīgi, ka 
tiek akcentēti sekojošie jautājumi: 
demografijas krize, augošā sociālā 
nevienlīdzība un neiecietība, kad 
beidzot tiks īstenotas reformas ve -
selības aprūpē un izglītībā. Kaut 
gan situācija ar latviešu valodas 
vietu skolās un darbavietās ir uz  - 
la bojusies, prasība pēc krievu va -
lodā zināšanām darba sludi nāju-

Līdz šim nevienu jaunu zvaigzni 
polītiskajā apvārsnī neesmu saska-
tījusi. Latvijā sabiedrība noveco, 
noveco arī Saeima. Jaunu polītiķu 
rezerves soliņš ir kļuvis īsāks. Ag -
rāk vismaz Tautas partijā ienāca 
gados jauni cilvēki, kuŗi gribēja 
polītikā taisīt karjēru un kļūt ba  - 
gā ti, tāpat kā Andris Šķēle. Diemžēl 
viņi samaitāja savu reputāciju, jo   
uz viņiem krita neētiskas polītikas 
ēna. Jaunajai paaudzei polītika ir 
kļuvusi atbaidoša, daudzi arī ir 
emigrējuši. Nav arī vairs ko pārdalīt. 
Eiropas Savienības naudas sarūk, 
un vienīgais lielais un naudīgais 
projekts, Rail Baltica, tiek cieši pār-
raudzīts. 

Es Latvijas polītiķos nejūtu to 
sajūsmas uguntiņu acīs, kas vaja-
dzīga, lai ar uzviju ievestu Latviju 
tās otrajā Simtgadē. Nav spilgtu 
uznācienu, unikālu piedāvājumu. 
Mums vismaz ir savi “Eiropas cil-

interesēm, kas financē viņu atra ša-
nos Saeimā. Viņu atkarība no Sa -
eimā saņemtās algas un privilē ģi-
jām, vēlme tikt atkal ievēlētiem 
padara viņus neefektīvus kā tautas 
aizstāvjus. Viņiem trūkst drosmes 
riskēt ar savu karjēru, lai stāvētu 
pāri partiju šaurām interesēm.

Esmu arī novērojusi, ka pilso-
niskā sabiedrība nav vairs tik uz -
stājīga kā agrāk prasīt atbildību no 
polītiķiem, kuŗi aizvien biežā izvai-
rās tikties ar nevalstisko organizā-
ciju pārstāvjiem. Atklātība likum-
došanas procesos turpina klibot un 
nekad nav attīstījusies tādā līmenī 
kā Britu parlamentā, kur opozīcija 
uzstājīgi sauc pie atbildības Minis-
tru kabinetu. Latvijā Saeimas sēžu 
zāle ir tukša, kad tiek sniegtas atbil-
des opozīcijai.

Cik lielā mērā un kā ārzemju 
latviešu organizācijas un individi 
var ietekmēt Latvijas polītiku? 
Vai tās šobrīd dara visu iespēja mo?

Jau vairākkārt esmu teikusi, ka 
man ir nepieņemams pretru nīgais 
un nepārdomātais ārzemju latvie -
šu raksturojums – “globālais lat-
vietis.” Mani nepatīkami pārstei - 
dza kultūras ministres Daces Mel-
bārdes sajūsma par šo izteicienu, jo 
galu galā viņa pārstāv Nacionālo 
apvienību, kas ir krasi nostājusies 
pret globālizāciju. “Globālais pilso-
nis” oficiāli tiek raksturots kā cil-
vēks,  kuŗš veido savu identitāti glo-
bālā sabiedrībā, nevis kopā ar kādu 
nacionālu valsti. Mums, pasaulē 
dzīvojošiem latviešiem, ir sava at -
deve Latvijai, it sevišķi drošības aiz-
stāvības ziņā, un, ja Latvija ir gatava 
pieņemt mūsu pieredzi un zinā-
šanas, daudzi no mums ir gatavi 
atgriezties Latvijā un tur strādāt. 
Taču ir naīvi domāt, ka mēs nesam 
to pašu atbildības nastu,  ko Latvijas 
iedzīvotāji, un ka attālinātā veidā 
mēs būsim tie, kuŗi iecels Latviju 
saulītē.

Lai būtu ietekme polītikā, ir va -
jadzīga aktīva līdzdalība un nau da. 
Cik no 370 tūkstošiem  ārzemēs 
dzī vojošiem latviešiem ir Latvijas 
polītisko partiju biedri? Cik no 
viņiem ziedo Latvijas polītiskajām 
partijām? Cik no viņiem kandidēs 
vēlēšanās? Cik no viņiem balsos   
13. Saeimas vēlēšanās?

12. Saeimas vēlēšanās tikai 26% 
(ASV 11%) no balsstiesīgiem ār -
val stīs dzīvojošiem latviešiem, gal-
venokārt no Lielbritanijas, pieda-
lījās vēlēšanās. Ja nav aktīvas polī-
tiskās līdzdalības, nav ziedojumu, 
nav ievērojams balsu skaits, – nav 
arī ietekmes. Skarbi, bet patiesi! Tā 
ir ārzemju latviešu un viņu orga ni-
zāciju reālitāte.

Vēl nav par vēlu, ja gribam celt 
savu polītisko redzamību Latvijā. 
Vislabākās izredzes ir Eiropas lat-
vie šu apvienībai, kuŗai ir plašs 
biedru skaits ar ciešu un rēgulāru, 
atgriezenisku saikni Latvijā. Eiro -
pā notiek spraigas diskusijas par 
Latvijas un ārzemju latviešu nā -
kotni, un tādi cilvēki kā Elīna Pinto 
un Kristīne Saulīte, jaunā PBLA val-
des priekšsēde, bīda Diasporas li -
kumu, kas varētu kļūt par Latvijas 
Simtgades polī tisko testamentu. Šo 
aktīvitāti un uzstājību jūt polītis kie 
spēki Latvijā un kļūst atsaucīgāki 
uz ārzemju latviešu prasībām. Vē  -
lē šanu iecirkņu skaits ārvalstīs ir 
pa  lielināts no 97 uz 115 iecirkņiem. 
Mēs arī varam balsot pa pastu. 

Kādi esam un kurp iesim?
Sabiedriskā darbiniece un polītiķe Vaira Paegle intervijā Ligitai Kovtunai

Vaira Paegle: “Piedaloties velēšanās, mēs izmantojam 

mums dotās privilēģijas, izpildām mūsu pienākumus 

pret Latvijas valsti un vairojam savas polītiskās ietek-

mes iespējas. Neatdosim Latvijas nākotni naidīgiem 

spēkiem! Pierādīsim, ka esam na  cionālas valsts, 

Latvijas, pilntiesīgi pilsoņi, nevis amorfais “globālais 

latvietis.” Iesim un balsosim 13. Saeimas vēlēšanās!”

mos ir neatbilstoša starptautiskajai 
praksei un krieviski nerunājošo 
latviešu interesēm.

Man arī ir svarīgas personības,  
kas ir pierādījušas sevi darbos un 
nav pārkāpušas polītiskās ētikas 
normas.

Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas 28 gados ir bijušas 14 valdības. 
Tās ir kritušas tāpēc, ka varas elite 
nav spējusi sadalīt ekonomiskās 
ietekmes sfēras. Tagad ZZS sola 
“stabilitāti” kā galveno piedāvā-
jumu. Man tas vairāk liekas kā 
“business as usual” (darbošanās kā 
parasti) bez nākotnes vīzijas, kas 
iezīmē Latviju kā neatņemamu 
Ziemeļvalstu sastāvdaļu. No Jau -
nās Vienotības es gribu dzirdēt 
skaidru atbildi, kāpēc tā  pēc 2014. 
gada vēlēšanām atdeva  savas līdeŗa 
pozīcijas ZZS un kāds pamats 
do māt, ka, nokļūstot līdzīgās po  zī-
cijās 13. Saeimā, šāds scenārijs ne -
atkārtosies?

Vai esat pamanījusi jaunus vār-
dus Latvijas “polītiskajā zvaig - 
z nājā”?

vēki” vadībā, ar labām svešvalodu 
zināšanām un labiem sakariem 
Eiropā – Valdis Dombrovskis, Ed -
gars Rinkevičs un Krišjānis Kariņš 
no Jaunās Vienotības. Neredzu arī 
uguntiņu Jāņa Bordāna, Jaunās 
kon servātīvas partijas līdeŗa, acīs. 
Viņš visnotaļ ir godīgs un inte-
liģents cilvēks, bet ne pārliecinošs 
savu ideju nesējs. To pašu var teikt 
par Māri Graudiņu un Robertu 
Putni no Progresīvajiem – viņiem 
vēl sevi jāpierāda kā rīcībspējīgus  
cilvēkus, kuŗi vieš pārliecību, ka 
spēs iekustināt purvājā iestigušo 
Latvijas valsts pārvaldes pajūgu. 
Ceru, ka līdz oktobrim guntiņas 
iedegsies šo polītiķu acīs, lai sapu-
rinātu pelēcīgo polītisko vidi!

Kādas, jūsuprāt, ir lielākās, rup  - 
j ākās šodienas polītiķu kļū das?

Mūsdienu polītiķu rupjākās kļū-
das ir nelokāma pašapmierinātība 
un nevēlēšanās atzīt savu vainu, it 
sevišķi ētikas pārkāpumos, aizbil-
dinoties ar absurdiem skaidroju-
miem. Tāpat kā agrāk, tikai rafi-
nētāk, polītiķi turpina kalpot tām 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Vispirms – vēlreiz liels paldies 
par atbalstu avīzei Laiks,  kas 
bijis līdz šim pats lielākais tās 
vēsturē – jūs uzdāvinājāt 100 
gada abonementus!

Kā gan citādi! Nevar taču mei-
teni tikai slavēt, bet nebučot... 
No  pietni runājot, – laikraksts ir 
ne tikai notikumu reģistrētājs, 
bet arī draugs un padomnieks. 
Šodienas latviskajai telpai ir pie-
vienojies “piektais novads” – aiz-
robežu latvieši, un tas šo latvisko 
telpu padara dziļāku, noturīgā -
ku un stiprāku. Rietumu kultūra 
ir varējusi veidoties bez polītis  - 
k iem ierobežojumiem, kas tāpēc 
ir nokļuvusi tālāk. Šodien šo kva-
litāti varam pārvest uz mūsu dzim-
tās zemes telpu. Un vēl – ja Lat-
vijas tautieši ir vāji informēti par 
mu ms, kas dzīvojam ārpus Lat-
vijas robežām, tad tas nozīmē, 
ka paši neesam pietiekamā mērā 
atstājuši to ietekmi, ko dod sa  - 
s ka re ar cita līmeņa kultūru. Avīze 
ir tā, kas var šai ceļā palīdzēt.

 Jūs esat palīdzējis Latvijai 
pavisam tiešā un konkrētā vei-
dā – jūsu uzņēmums Allažos 
«Kokpārstrāde 98” ir kļuvis par 
lielāko nodokļu maksātāju Si -
g  ul das novadā, kas turklāt no -
drošina visvairāk darbavietu – 
trīs simtus. Kā tas sākās?

 Kad Latvija atguva neatkarību, 
vēlējos pielikt savu plecu. Līdz 
tam Amerikā 45 gadus biju no -
darbojies ar siera ražošanas tech-
noloģijām – pēc mana patenta, 
ko izveidoju 1971. gadā Viskon-
sinā, ražoja mocarella jeb picas 
sie ru ar mašīnu, kas saražo 3 tūk -
s tošus kilogramu produkta stun-
dā. Līdz tam tas bija mazefektīvs 
roku darbs. Kad ierados Latvijā, 
mēģināju veidot kaut ko līdzī - 
gu, sāku meklēt iespējas pien-
rūp nie cībā, eļļas linu audzēšanā, 
taču nebija sekmju. Beidzot 
1995. gadā nopirku vienu bankā 

Par sieru slazdā un latviešu spējām biznesā
Uzņēmējs Dr. Visvaldis Dzenis intervijā Ligitai Kovtunai

ieķīlātu kokzāģētavu Allažos – 
no tā arī izauga mūsu uzņē-
mums. Un vēl ļoti svarīgi bija tas, 
ka Latvijā man bija – un jopro-
jām ir – uzticams biznesa partne-
ris, mana brālēna Ludviga dēls 
Gunārs Dzenis. (Ludis bija mans 
labākais draugs kopš bērnības.)

Kā atradāt Gunāru? 

Būdams gaišs, zinātkārs un 
strādīgs jauneklis, Gunārs 1991. 
gadā atbrauca ciemos uz Ame-
riku un kādu laiku pastrādāja 
būvniecībā. Viņš tolaik Jelgavas 
Lauksaimniecības universitātē stu-
dēja par būvinženieŗi. Abi panā-
cām kopīgu valodu un sākām 
strādāt. Man tiešām laimējās – 

Gunārs uzņēmumu vada pras-
mīgi un atbildīgi. Nekad arī nav 
nācies iejaukties viņa darbā – 
mana rūpe bijusi nodrošināt va -
jadzīgos līdzekļus.

Nu jau Latvijā tapis vēl viens 
jūsu uzņēmums – SIA Baltic 
Cit rus, Vaidavā, kas nodarbo -
jas ar ogu un dārzeņu pārstrā-
di, izmantojot Latvijai rakstu - 
rī gās cidonijas, aronijas un 
smil š ērkšķus.

Esam tikai darbības sākumā 
un ceram, ka viss attīstīsies labi. 

Esat Latgales dēls? 
 Esmu dzimis Naujenē, beidzis 

Skaistas pamatskolu, tad Malna-
vas lauksaimniecības skolu, bet 
manas vasaras pagāja tēva saim-
niecībā Sventē. Sventes muižā arī 
2006. gadā nosvinēju savu 85 

ga  du jubileju – kopā ar brālēnu 
Ludi, jo mums ir tikai trīs nedēļu 
starpība...

Uz mīļo Latgali ikreiz, kad 
esmu Latvijā, iekārtoju trīs dienu 
braucienu. Sākam ar Tomi, kur 
dzīvo mana radiniece Rūta An -
der sone, kuŗa raksta pagasta vēs-
turi, tad iegriežamies Ilūkstē, 
Viļānos – tā teikt, kopjam rad -
nie cīgās saites. 

Kā jūs raksturotu biznesa vi -
di Latvijā, būdams pieredzējis 
Tēv zemes uzņēmējdarbībā? 

 Esmu uzmanīgs – teikšu tā. 
Īstenībā visu praktisko darbu pa- 
veic Gu  nārs. Es tikai raugos, lai 
viņam nebūtu jāgaida uz naudu, 
ja ir vajadzība investēt kādā jau-
nā iekārtā vai technoloģijā.

Vai latvietis var būt labs uz -
ņēmējs? Mēdz teikt, ka tas nav 
īsti latviešu genās – vairāk ir 
dziedāšana un dancošana, un 
citas radošas izpausmes...

Kā izrādās, esmu tikai daļējs 
latvietis – mana māte bija krievu 
lieltirgotāja  meita, manās dzīslās 
rit arī lietuviešu un prūšu asinis. 
Bet – mans vecaistēvs no Lietu-
vas ap 1856. gadu ienāca Latvijā,  
Asa rē, uzcēla smēdi, apprecēja 
kai miņu saimnieka meitu un kļu-
va par bagātāko vīru tuvākajā 
apkaimē. 

Protams, ne jau visi var būt uz -
ņēmēji, jo ne jau visi spēj strau ji 
pieņemt lēmumus, bet uzņē  -
mēj darbībā tas ir svarīgi. “Labs 
de  guns” arī vajadzīgs. 

Vai esat arī kļūdījies? 
Kā tad bez kļūdām! Tās rodas, 

ja cilvēks ir pašpārliecināts. Pā  - 
  r āk cieša pārliecība var arī novest 
pie nevēlamiem rezultātiem.

 Savulaik jūs man iemācījāt 
vēl vienu atziņu – par velti ir 
tikai siers slazdā. Vai, būdams 
devīgs mecenāts, tomēr uzska-
tāt, ka kaķim jādod nevis zivs, 
bet makšķere?

Protams, jādod makšķere! Tā -
pēc labprāt sadarbojos ar Vītolu 
fondu, kas palīdz jaunajiem lat-
viešiem skoloties, turklāt dara to 
profesionāli un sekmīgi.

Meita Maija...

Visvaldis un Sigrida šopavasar Allažos

... un Sigrida reklamē Visvalža izgudrojumus

Dr. Visvaldis Dzenis dzimis 1921. gada 2. jūnijā 
Naujenē, Latgalē. 1934. gadā beidzis pamatskolu 
Skaistā, 1939. gadā – Malnavas lauksaimniecības 
vi dusskolu. Trīs gadus studējis Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmijā, agronoma gradu ieguvis 
Landwirtshawtliche Hohschule Hohenheim pie 
Štutgartes 1945. gadā, 1948. gadā turpat ieguvis     
Dr. agr. gradu. 1949. gadā – piensaimniecības meis-
tara gradu pie Lehr und Forschungsanstalt Wangen 
am Bodensee.

1950. gada rudenī ieceļojis Amerikā un sācis pro-
fesionālā darba gaitas pie Brunetto Cheese Co, Ņū -
džersijā. Izgudrojis trīs lieljaudas iekārtas siera ap -
strādei.

1988. gadā atgriezies Latvijā uz Tautas frontes 
kon gresu, pēc gada nodibināja uzņēmumu “Kok-
pār strāde 98”, kas ir lielākais nodokļu maksātājs     
un darbavietu devējs Siguldas novadā.
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Jūs bijāt pirmais no Ameri -
kas tautiešiem, kas pirms vai-
rākiem gadiem atvedāt uz Lat-
viju tik kuplu savu bērnu un 
mazbērnu pulku – 16 cilvēkus. 
Mazmeita Melisa arī strādāja 
Latvijā – Okupācijas mūzejā, 
“Kungu rijā” Turaidā, Allažu 
uzņēmumā.

 Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai 
ārzemju latviešu bērni iepazītu 
Latviju tās īstenībā. Ļoti augstu 
vērtēju ALAs rīkotos ceļojumus, 
un tomēr gribētos, lai bērni vēl 
arī gluži praktiski te padzīvotu 
un pastrādātu. Labprāt  tos pie-
ņemtu mūsu kokpārstrādes uzņē-
mumā, bet nevar, jo techniskās 
drošības noteikumi to neatļauj. 
Taču Gunāra sievai Evitai ir dārz-
niecība Saulkrastos, kur daži bēr-
 ni šovasar strādā. Ir svarīgi at -
rasties Latvijas  vidē, iepazīt vie-
tējo mentālitāti. 

Un tomēr – kas ir jūsu biz-
nesa panākumu pamatā?

 Īsti nemaz nevaru izskaidrot... 
Bet, atskatoties uz manu dzīves 
ceļu, kādi skaidrojumi varbūt ro -
das. Piemēram, atminos, ka va -
saras brīvlaikos bija jāstrādā tā 
sauktajā kokskolā – mums mā -
cīja un rādīja, kā koks no sēkliņas 
izaug, tad to uzpotē, tad taisa 
kroni utt. Jau pēc viena gada  
sava tēva īpašumā ierīkoju kok-
audzētavu, kuŗā izauga 1500 ābe-
lītes. Citugad atvedu mājās sugas 
aunu, vārdā Rietums, ko audzē-
ju. Māsa savukārt atveda vistu  
un gaili... Kad 1941. gadā  ienāca 
krie vi, tēvam atņēma pensiju, un 
viņš vairs nevarēja financēt ma -
nas studijas Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmijā, kur biju 
pabeidzis pirmo kursu. Tā kā 
spēlēju trompeti, iestājos pūtēju 
orķestrī un tiku pie stipendijas. 
1943. gadā, kad biju pabeidzis 
trīs kursus, nāca iespēja pieciem 
studentiem doties pabeigt aug - 
s tāko izglītību Vācijā, un es tur 
tiku! 1945. gadā jau biju ieguvis 
agronoma gradu, tad 1948. gadā – 
doktora gradu, bet 1949. gadā – 
piensaimniecības meistara aplie-
cību. Vienlaikus nodarbojos ar 
illustrētu vārdnīcu izdošanu lat-
viešu izceļotājiem, kas lielākoties 
svešvalodas nezināja. Uzaicināju 
profesoru Blesi palīgā pie redi ģē-
šanas, Sigismunds Vidbergs uz -
zī mēja illustrācijas, un nodrukāju 
un pārdevu 30 tūkstošus eksem-
p lāru. Uz Ameriku devos 1950. 
gadā bez parādiem. Amerikā, 
Ņujorkā, latviešu dievkalpojumā 
iepazinos ar kādu vīru, kas strā-
dāja itaļu sierotavā, un viņš man 
pastāstīja, ka tur nevarot pieražot 
tik daudz siera, cik pieprasa... 
Savas īrētās mājas pagrabā uz -
taisīju modeli mašīnai, kas “iz -
meta” četrus siera gabalus mi -
nūtē. Tad braukāju ar to mašīnu 
apkārt un piedāvāju klientiem. 
Sapratu, ka man trūkst mecha-
niķa zināšanu, un trīs gadus no -
strādāju, mācoties virpot, frē z ēt 
utt. Nu varēju uzlabot savu 
mašīnu.

Kad nopelnījāt pirmo mil-
jonu?

Pēc 15 gadiem.
Esat jau arī ļoti “vecmodīgs”, – 

tikai viena sieva visu gaŗo mū -
žu! Kāda ir jūsu laimīgās lau-
lības formula?

Jāprasa sievai! Sigrida ir mans 
uzticamākais draugs manā dzīvē. 

Sigrida. Esmu bijusi ne tikai 
draugs, bet arī sekretāre, kasiere, 

grāmatvede. Četri bērni ģime - 
nē – tas nozīmē, ka viss laiks ir 
ļoti aizņemts, bet, kopā turoties, 
esam tikuši pāri visām grūtībām.

 Kā jūs atradāt viens otru? 
Visvaldis. Vācijā, Eslingenā, 

no  tika ļoti rosīga latviešu sabied-
riskā dzīve – izstādes, koncerti, 
teātri, tirdziņi. Vienā no tiem 
nopirku tautisku lādīti par 400 
markām, bet to apbrīnoja arī 
vie na skaista meitene. Teicu: “Tā 
jau ir nopirkta, jaunkundz!...”

Sigrida. Tā lādīte joprojām 
stāv mūsu grāmatplauktā.

Visvaldis.  Otrreiz satikāmies 
Štutgartē uz perona, un jaunā 
dāma pastāstīja, ka dikti mīlot 
operu. Pavadīju viņu mājās, bet 

otrā dienā biju klāt ar divām 
operas biļetēm.

 Sigrida.  Es biju beigusi Eslin-
genas latviešu ģimnaziju un Štut-
gartē studēju bioloģiju. Ļoti gri-
bēju studēt medicīnu, bet vietu 
vairāk nebija... Tā nu esam kopā 
laimīgi visus šos ilgos gadus.

Par uzņēmumu 
“Kokpār strā de 98”

Kad pēc vairāk nekā desmit 
gadiem ierodos Allažos, uzņē-
muma territorijā apmaldos – viss 
pārvērties līdz nepazīšanai. Vis-
apkārt lieli angāri, dēļu krāvu -
mi, zaļas saliņas ar baltiem bēr - 
z iem. Divstāvu kantora ēka vēl 
nav sapucēta līdz pilnībai, un tas 

liecina, ka uzņēmuma prioritāte 
ir ražošana. Toties ēkā ir strād-
nieku ēdnīca – estētiska, skaisti 
iekārtota, skan latviešu mūzika 
un laipni saimnieki mūs pacienā 
ar ļoti garšīgām pusdienām. Līdz 
nepazīšanai pārvērties arī pir-
mais cechs, kuŗā toreiz strādāja 
daži vīri. Uzņēmums darbību 
1998. gadā sāka ar pieciem dar-
biniekiem, 2005. gadā strādāja 
30, bet tagad uzņēmums dod 
dar bu 300 cilvēkiem. Pa plašo 
ražotni mani izvadā direktora 
asistents Roberts Sockis, savu-
laik Vītolu fonda stipendiāts, pār-
liecinošs, zinīgs un par savu dar-
bavietu lepns jauneklis. Viņš pa -
rāda modernās noliktavas, kur 

pareizā klimatā un atbilstoši la -
bākajiem nozares standartiem 
iepakoti klientus gaida gatavie 
materiāli, kas aizceļos uz Eiro -
pu, Skandinaviju, nedaudz arī uz 
Lietuvu un Igauniju. Latvijas 
tirgū paliek vien 2% produk -
cijas. Kāpēc tik maz? Roberts 
paskaidro: “Mūsu mašīnas ražo 
tādos apjomos, ka Latvijas tirgus 
to nevar paņemt pretī, piemē - 
r am, lai iekārtotu vienu divstāvu 
māju, vajag apmēram 300 metrus 
grīdlīstu, bet mēs šo apjomu sa -
ražojam apmēram 20 minūtēs.” 

Ražotnē ir arī krāsošanas cechs, 
kuŗā nemaz necērtas acīs krāsu 
smārds, – krāsas ir mo  dernas, “uz 
ūdens bazes” daudzi procesi ir da -
torizēti, klusi dūc žāvēšanas kam-
eras un smaržo koks. Citā territo-
rijas stūrī sapakotas skaidu brik-
etes (jo te ir bezatkritumu ražo ša-
na), kas tiks pārdotas ei  ro piešiem 
kamīnu kurināšanai.

“Kokpārstrāde 98” ir Latvijā 
lielākais kokmateriālu pārstrā -
des uzņēmums ar 100% latviešu 
kapitālu un apgrozījumu 25 mil-
joni eiro gadā!

Gunārs Dzenis, uzņēmuma 
vadītājs:

“Tā tiešām bija liktenīga veik - 
s me, ka satikāmies ar Visvaldi. Sā -
kums – kā ikviens sākums – nebija 
viegls, 2014. gadā ražotne pārdzī-
vo ja ugunsgrēku, taču, sav starpēji 
uztic oties, ar Visvalža financēju mu 
un pieredzi esam tur, kur esam. 
Peļņu ieguldām  ra  žošanā, meklē-
jam jaunus tirgus, veidojam Rietu-
mu kultūrai atbilstošu biznesa vidi 
un nu jau varam lepoties ar to, ka 
esam lie lāko nodokļu maksātāju 
un dar badevēju vidū, varam at -
balstīt sabiedriskos mērķus.”      

Gunārs Dzenis: “Tā tiešām bija liktenīga veiksme, ka satikāmies 
ar Visvaldi.”

Visvaldis (pa labi) kopā ar kollēgu pie jaunās mašīnas

Vācijā izdotās vārdnīcas

“Kokpārstrāde 98” direktora asistents Roberts Sockis

(Turpināts no 14. lpp.)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

6

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 21) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Rom antika. 5. Ve  to. 

6. Sece. 8. Nasta. 10. Degā. 11. 
Kariess. 12. Rīss. 16. Labot. 18. 
Dagda. 20. Inari. 22. Tenkot. 23. 
Mēmele. 25. Ausma. 26. Olita. 
27. Esene. 28. Auns. 30. Manevri. 
33. Tufs. 37. Adele. 38. Eols. 39. 
Moto. 40. Adisabeba.

Stateniski. 1. Rozo. 2. Manna. 
3. Ikars. 4. Asva. 5. Vāne. 7. Eiks. 
9. Smilga. 10. Dalailama. 13. 
Saim nieks. 14. Stangas. 15. Ķi -
menes. 17. Butes. 18. Džoto. 19. 
Amēba. 21. Avene. 24. Ķibele.   
29. Unce. 31. Abati. 32. Raele. 34. 
Fuko. 35. Tisa. 36. Lima.

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10 11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36

37 38

39

40 41

Līmeniski. 5. Kosmisks objekts 
ar intensīvu starojumu radioviļ-
ņu diapazonā. 7. Holandiešu jū -
ras braucējs (1603-1659). 9. Liels 
papagailis. 10. Pilsēta Polijas vi -
dienē. 11. Graudu malšanas bla-
kusprodukts. 12. Apdzīvota vieta 
Kocēnu novadā. 13. Porains vul-
kā niskais iezis. 15. Seno skandi-
navu dzejnieki – dziesminieki. 
17. Sporta apavi. 20. Spāņu muiž-
nieks. 22. Šaura, gara indiāņu lai-

va. 24. Krīkļi. 25. Austriešu psī -
chiatrs, psīchologs (1856-1939). 
26. Dienēt kaŗaspēkā. 28. Mērin - 
 s t rumentu sastāvdaļa. 31. Sporta 
spēle. 34. Meksikāņu rakstnieks 
(1873-1952). 36. Ierīce grauzdiņu 
gatavošanai. 37. Pilsēta Italijas 
ziemeļaustrumos. 38. Novada 
centrs Latvijā. 39. Indīga čūska. 
40. Vidēja lieluma trauks. 41. 
Rup jas krāsotāju otas.

Stateniski. 1. Pie virsdrēbju 

ap  kakles piestiprināta galvasse-
ga. 2. Spēļu kāršu suga. 3. Zivju 
skeleta kauli. 4. Auduma krā so-
šanas technika. 5. Skalbju dzim-
tas krāšņuma augi. 6. Pilsēta 
Kur zemē. 7. Latviešu gleznotāja 
(dz. 1939. g.). 8. Ļoti skarba, asa . 
14. Angļu fiziķis (1824-1907). 
16. Garīga dziesma. 17. Ar oglek-
li bagāts cietais kurināmais. 18. 
Daugavas pieteka. 19. Spožākā 
zvaigzne Jaunavas zvaigznājā. 21. 
Ir piemērots. 23. Franču glez-
notājs (1771-1835). 25. Vieglā au  -
to mobiļa virsbūves tips. 27. Izci-
las spējas. 29. Tara iesaiņošanai. 
30. Nevajadzīgas. 32. Pareizticīgo 
svētbildes. 33. Amerikāņu rakst-
niece (1874-1946). 34. Eritrejas 
galvaspilsēta. 35. Nāra Rietum-
eiropas tautu mītoloģijā.

Par Gulagu runājot ... Starp pir-
majām piemiņas lietām Mūzeja 
vecajā ekspozīcijā bija tādi kā ci  ga-
rešu rullīši. Tie bija satīti tik tie šām 
no plāna cigarešu papīra, bet tos 
neviens nelietoja smēķēšanai. Ta -
jos glabājās kāds liels noslē pums, 
kas doktoram Jānim Šnei deram 
būtu maksājis smagu sodu, ja kāds 
sargs tos būtu atradis pie viņa kra-
tīšanā. 

Latvijā doktors Šneiders bija 
gal venais ārsts un ķirurgs Līvānu 
slim nīcā. Viņu ar ģimeni apcie ti-
nāja 1941. gada 14. jūnijā un at -
šķīra no ģimenes. Viņš nokļuva 
vienā no daudzajām Gulaga soda 
nometņu vietām Vjatlagā uz aus -
t rumiem no Maskavas. Vjatlags 
at  radās Kirovas apgabalā, un tas 
sastāvēja no daudzām mazām no -
metņu saliņām, punktiņiem “lag-
punktiem,” kuŗos, vergu darbu 
darot un badamaizi graužot, mi -
tinājās kopā kādi 100 000 cilvēku. 
Dažādas tautības, visi numuri bez 
vārda, visi – noziedznieki vienkār-
ši tāpēc, ka nebija padomju varai 
pareizie. Latviešiem Vjatlags ir cie -
ša nu un nāvesvieta. Kā Vorkuta, 
kā Džezkazgana, kā Magadana, kā ... 

Man vienmēr licies zīmīgi, ka 
krievi vācu “lāgerus” sauc par “la -
ger” un saīsina uz “lag”. Diezin, 
kad krievi to no vāciešiem aizgu-
vuši. Saka – ne visai sen. Katrā 
ziņā sistēma līdzīga  – darbs un 
badamaize līdz nāvei. Kuŗi gan 
mācījās no kuŗiem? 

Vienpadsmitajā Vjatlaga “lag-
punktā” 1941. gada augustā kopā 

22. Cigarešu papīra baisie noslēpumi

ar 900 ieslodzītajiem latviešiem 
no  nāca dakteris Šneiders. Viņš strā -
dāja lazaretē, kuŗā ievietoja galve-
nokārt tos, kuŗi jau bija slimi uz 
nāvi – bada un lipīgu slimību no -
mocīti. Dakteris Šneiders sāka lie-
tot cigarešu papīru, lai atzīmētu 
tos latviešu vīriešus, kuŗi aizgāja 
bojā. No 1941. gada augusta līdz 
1942. gada jūnijam viņš sīkiem, 
sīkiem burtiņiem pierakstīja 407 
mirušo latviešu vārdus. Pado mā-
sim – desmit mēnešos vairāk ne -
kā 400! Katru dienu vairāk nekā 
viens bojāgājušais. Gandrīz puse 
no 900 latviešiem. Un tas bija tikai 
pirmais Gulaga gads.

Dakteris Šneiders uzdrīkstējās. 
Viņš darīja, ko nedrīkstēja darīt. 
Ko vajadzēja darīt slepeni. Un ko 
vajadzēja slēpt. Stāsta, ka reizēs, 
kad nākusi sargu inspekcija, viņš 

rullīti kā cigareti aizlicis pavisam 
drošā vietā – aiz auss, kur neviens 
to nemeklējis. Tas varbūt tā nav, 
bet noteikti varēja būt. Mūzejā ir 
daudz liecību, kā slēpa dienas grā-
matas un dārgas piemiņas lietas. 
Dienasgrāmatas rakstīja uz drēbes 
un iešuva oderē. Mūzejā ir rokas-
somiņa, kuŗas oderē paslēpts Lat-
vijas karodziņš. 

Dakteris Jānis Šneiders izdzī vo-
ja. Izdzīvoja viņa baisais saraksts 
kā trausls kapakmens tiem, kuŗi 
aizgāja bojā Gulaga archipelāga 
neskaitāmajās salās un punktos. 
Vi  ņiem dakteris Šneiders sagla-
bāja vārdus. Bet daudziem nav 
vārdu. Tikai ieslodzītā numurs uz 
satrunējušas koka plāksnītes. 

Dakteri Jāni Šneideru (1904 – 
1988) atbrīvoja 1956. gadā. Viņa 
saraksts nokļuva atklātībā tikai 
Atmodas laikā. Tagad tas restau-

rēts, kā man stāsta. Ceru, ka tas arī 
jaunajā ekspozīcijā uz plānā pa -
pīra liecinās par viņa kluso varoņ-
darbu.

Par Latvijas Okupācijas mū -
zeja darba laikiem var uzzināt 
Mūzeja mājaslapā: http://okupa-
cijasmuzejs.lv/lv/. Turpat var arī 
uzzināt par Mūzeja ekspozīciju 
Čekas galvenajā mītnē “Stūra 

mājā” un iespēju gida pavadībā 
apmeklēt cietumu, ko tur Čeka 
iekārtoja 1940. gadā. Gan pagaidu 
ekspozīcija Raiņa bulvārī 7, gan 
“Stūŗa mājas” ekspozīcija un cie-
tums Brīvības ielā 61 atvērti 7 die-
nas nedēļā. 

Latvijas Okupācijas mūzeja 25 
gadu svinības notiks 27. jūnijā.

Nākotnes nama celtniecības darbi sāksies jau šovasar. 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 Elter-
water Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

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

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa norādi) 
“Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu 
Latvijas jaunieti, kuŗam 1. jūlijā būs 18 gadu, izmantot ES iniciātīvu 
DiscoverEU. Tā ļaus Eiropas jauniešiem (15 000) saņemt ceļošanas 
pasi un no 9. jūlija līdz 30. septembrim iepazīt paša izvēlētu Eiro-
pas valsti. Pieteikšanās tiešsaistē no 12. jūnija plkst. 12 līdz 26. jū -
nijam plkst.12 http://europa.eu/youth/discovereu_lv. Vispirms jāie-
va da personas dati un jāsniedz informācija par iecerēto ceļojumu. 
Tad būs jāatbild uz 5 jautājumiem par 2018. kā Eiropas Kultūras 
mantojuma gadu un ES iniciātīvām jaunatnei. Atbilde vēl uz papild-
jautājumu ļaus Eiropas Komisijai izvēlēties labākos jaunos ceļotājus. 

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija “YFU Latvija” aicina līdz 
vasaras beigām pieteikties 10 viesģimenēm Latvijā, kas varētu 
uzņemt skolēnus (15 – 17 gadu) no Vācijas, Šveices un Igaunijas. Tā 
būs iespēja palīdzēt ārvalstu jaunietim iepazīt Latviju, apgūt lat  -  
viešu valodu un kļūt par labu draugu arī pašu bērnam. Informācija: 
www.yfu.lv, tālrunis:+371 27706596, e-pasts: info@yfu.lv. 

Latvijas Simtgadei veltītais fonds “1836” 21.  jūnijā plkst. 20 Va -
saras saulgriežos rīko akciju “Izgaismo Latviju!”, aicinot pulcēties 
pie Latvijas pierobežas 81 pašvaldības izveidotajiem ugunskuriem. 
Izvēlies savējo: www.izgaismolatviju.lv. Paņemot līdzi savu malkas 
pagali, plkst. 21 stiprināsim kopīgo uguni un izdziedāsim spēka 
dzies mas, bet plkst. 22 visā Latvijā vienosimies kopīgā Latvijas valsts 
himnas dziedāšanā. 

Latvijas Dabas mūzejā Rīgā no 13. līdz 17. jūnijam būs skatāma 
“Krāšņā peoniju balle”, kas veidota sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības 
un biškopības biedrību. Peoniju izstāde ir viena no skaistākajām un 
gaidītākajām vasaras ziedu izstādēm, kur eksponēti vairāk nekā 200 
šķirņu ziedi, kas pielāgoti augšanai un ziedēšanai Latvijas apstākļos.

Mālpilī no 14. līdz 16. jūnijam notiks Latvijas Jaunsardzes va -
saras sporta spēles. 14. jūnijā dosies gājienā uz Saules kalnu, kur go   -
dinās 1941. gada 14. jūnija komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņu. 

Latvijā no 7. līdz 9. jūnijam, piestājot Bauskā, Rīgā un Ainažos, 
viesojās Eiropas Minimālo ienākumu tīkla (EMIN) eksperti. Tajā 
ir apvienojušās 32 Eiropas valstu nevalstiskās organizācijas, kas ir 
iesaistītas nabadzības novēršanā, tostarp EAPN-Latvija, kopā ar 
pārvaldes iestādēm, sociālajiem partneriem, pētniekiem un eksper-
tiem. Viņi jau 28. aprīlī aizsāka informātīvu ceļojumu no Briseles pa 
Eiropas valstīm ar EMIN autobusiem. Tiek vākti paraksti petīcijai 
par to, lai Eiropā tiktu noteikts un nodrošināts adekvāts minimālā 
ienākuma apmērs ikvienam iedzīvotājam. 

Daugavpils pilsētas domi un lidostu 6. maijā darba vizītē ap -
meklēja potenciālie investori no Turcijas. Lidosta atrodas Locikos 
(12 km no Daugavpils), kur ir divi skrejceļi 1 000 un 2 500 m garumā, 
kā arī ēkas. Pag. gs. 60. gadu vidū un līdz 80. gadu otrajai pusei vasarā 
starp Daugavpili un Rīgu bija seši rēgulāri reisi dienā. 90. gadu 
sākumā lidostas territorijā tika izveidots militārais aerodroms, bet 
vēlāk iestājās klusums. Šobrīd lidostas uzturēšanā tiek ieguldīti 
140 000 eiro gadā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

Pārdodu
etnografiski pareizu

Rucavas tautastērpu
ar saktām un villaini.
Pārdodu arī nešūtu 

Vecpiebalgas brunču drēbi.

Zvanīt (262)-649-3214.

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

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.

Valsts prezidents 
tiekas ar Latvijas 

hokeja izlasi,

kas aizvadītajās pasaules meis-
tarsacīkstēs iekļuva ceturtdaļ-
finālā un izcīnīja astoto vietu. 
Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 7. jūnijā Rīgas pilī tikās 
ar Latvijas hokeja izlases spor-
tistiem un komandas vadību.

Tikšanās laikā Valsts prezi-
dents atzina, ka katru pavasari 
Latvijas līdzjutēji, neatkarīgi no 
dzimuma, vecuma vai tautības, 
jūt līdzi mūsu izlases gaitām 
Pasaules čempionātā hokejā. 
“Visu līdzjutēju vārdā vēlos pa -
teikt paldies par jūsu izcīnītajām 
uzvarām un mums sniegtajām 
pozitīvajām emocijām. Latvijas 
hokeja izlasi šajā turnīrā rak-

sturoja vienots komandas gars, 
milzīga pašatdeve un vēlme sa -
sniegt visaugstākos rezultātus,” 
uzsvēra Raimonds Vējonis.

BMX braucēji kāpj 
uz goda pjedestala 

Azerbaidžānas galvaspilsētā 
Baku notiekošajās pasaules meis-
tarsacīkstēs BMX riteņbrauk-

šanā B16 konkurencē puišiem 
drāmatiskā cīņā Niks Rožu-
kalns finišēja otrajā vietā, bet 
Klāvs Lisovskis bija otrais M25–
29 konkurencē. M30–34 grupā 
augsto trešo vietu izcīnīja 
Kristaps Ozoliņš.

Savas pozicijas Niks saglabāja 
līdz pat finiša taisnes beigām, 
kad viņu drāmatiskā cīņā pa -
nāca un apsteidza ar pirmo 

Niks Rožukalns uz goda pjedes-
tala (vidū)

numuru startējušais Francijas 
sportists Tatjēns Lui Hin Tsans. 
Latvietis finišēja otrajā vietā.

B14 jauniešu grupā līdz fi  nā-
lam spēcīgā konkurencē aiz -
kļuva “Mārupes” klubu ikdienā 
pārstāvošais Mārtiņš Zadraks. 
Beidzamajā  braucienā Mārti-
ņam sestā pozicija. G14 meiteņu 
grupā augsto ceturto vietu iz -
cīnīja Līva Lizete Glāzere, kuŗa 
finālā prata izmantot pretinie  ču 
pieļautās kļūdas.

Atzīstami rezultāti arī mūsu ama -
tieŗu grupu sportistiem. M25–29 
grupā līdz finālam aizkļuva divi 
latvieši – Klāvs Lisovskis un 
Viesturs Morozs. Finālā jau no 
starta vadībā izvirzījās Lisov skis, 
kamēr Mo  rozs atradās ārpus la -
bāko četrinieka. Līdz pēdējai 
taisnei Klāvs bija līderis, tomēr 
pēdējos metros viņu apsteidza 
visus dienas braucienus uzva rē-
jušais nīderlandietis Robins Van 
Der Kolks. Mūsu sportistam otrā 
vieta. Tikmēr Viesturs Morozs 
finišēja piektajā pozicijā.

listi bija pārspējuši Igaunijas 
komandu – 1:0 (0:0).

Šajā turnīrā, kas pirmo reizi 
notika jau 1928. gadā, titulētākā 
komanda ir Latvijas izlase ar 13 
uzvarām, turklāt triumfēt izde-
vies jau ceturto reizi pēc kārtas 
(2018., 2016., 2014. un 2012. ga  dā). 
10 uzvaras ir Lietuvai, bet 3 reizes 
turnīrā triumfējusi Igaunija. Lat-
vijas valstsvienība Starp tautis-
kās Futbola federāciju asociā cijas 
(FIFA) rangā atrodas 139. vietā, 
Lietuvas izlase ir 133. pozicijā.

Latvijas futbolisti 
izcīna Baltijas 

kausu...
Latvijas vīriešu futbola izlase 

Viļņā ar rezultātu 1:1 (0:0) spē -
lēja neizšķirti pret mājinieci 
Lietuvas valstsvienību, ceturto 
reizi pēc kārtas izcīnot Baltijas 
kausu. Latvijas izlases rindās 
46. minūtē vārtus guva aizsargs 
Kaspars Dubra, kuŗš šajā spēlē 
pildīja komandas kapteiņa pie -
nākumus. Iepriekš mūsu futbo-
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Svētki ar orķestri
Latvijas jauniešu simfonisko orķestru lielkoncerts

Svētku pēcpusdienā, 4. maijā, 
Rīgā uz koncertzāles Lielā ģilde 
skatuves kāpa ap 700 jaunie 
mūziķi no visas Latvijas, atklājot 
Latvijas Simtgadei veltīto kon-
certu ciklu „ Dzimuši Latvijā” ar 
lielkoncertu „Svētki ar orķestri”. 
Šāds skanīgs un trāpīgs no  sau-
kums bija izvēlēts koncertam, 
kuŗā piedalījās 23 jauniešu sim-
foniskie un kamerorķestri no 
visas Latvijas. Koncerta norise 
Latvijas valsts svētku gadadienā 
koncertam piešķīra īpašu svētku 
noskaņu, ko komentē kompo-
nists un diriģents Andris Riek-
stiņš: Mums, koncerta dalīb nie-
kiem – gan audzēkņiem, gan 
skolotājiem un diriģentiem, tas 
bija liels gods piedalīties kon-
certā, kas notiek Latvijas gal-
vaspilsētā valsts svētku dienā. 
Svinīgumu koncertam piešķīra 
arī valsts himna un prezidenta 
Raimonda Vējoņa uzruna un 
klātbūtne visa koncerta laikā. 
Savos iespaidos par koncertu 
dalījās arī komponiste Dace 
Aperāne: Es biju ļoti laimīga, ka 
varēju būt klausītāju vidū. Kon-
certā valdīja ļoti pacilājoša un 
svinīga noskaņa, kuru ilgi at  ce-
rēšos!  Varēju tikai apbrīnot,  cik 
daudz talantīgu jauno mūziķu 
piedalījās koncertā un ar cik 
lielu degsmi un prieku viņi 
mūzicēja.

Koncertprogrammā tika ie -
kļauta tikai latviešu kompo  nistu 
mūzika, tajā skaitā pieci jaun-
darbi, kas šajā koncertā pie-
dzīvoja pirmatskaņojumu. Jaun  -
darbi tika speciāli sacerēti šim 
koncertam, un to apguve gan 
no orķestŗu mūziķiem, gan 
diriģentiem prasīja ļoti lielu un 
rūpīgu darbu. Sasniegtais rezul-
tāts iepriecināja un patīkami 
pārsteidza ne vien klausītājus, 
bet arī jaundarbu autorus. Kom -
ponists Jēkabs Nīmanis stāsta: 
Biju pārsteigts, ka bērni un 
jaunieši var spēlēt tik labi. Ar 
profesionāļiem tādā ziņā ir 
vieglāk, kas rakstīts, tas jāspēlē 
un komponists uzņemas pilnu 
atbildību par katru neveiklo 
skaņu manevru, bet šai auditori-
jai ir jāpiedāvā tikai tas, kas labi 
skan un kas patiešām ir efektīgi, 
ērti pierakstīts. Jauniešu sniegu-
mu atzinīgi vērtē arī jaundarba 
autors un vienlaikus diriģents 
Jēkabs Jančevskis: Katrs or  ķes-
tris ir ieguldījis milzīgu darbu – 
mans skaņdarbs nebūt nav vien-
kāršs. Arī paša koncerta laikā no 
mūziķiem bija jūtama ārkārtīgi 
liela koncentrēšanās un mak si-
māla atdeve. Koncerta pro-
grammas mūzikālo daudzvei-
dību akcentē D. Aperāne: Kat-
ram apvienotajam orķestrim 
bija savs mūzikālais raksturs un 
skanējums, kā arī unikāla lat-
viešu mūzikas programma.  Un, 
manprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka 
jaunās paaudzes mūziķi iestudē 
laikmetīgo latviešu mūziku un 
šādā veidā paplašina savus 
mūzikālos apvāršņus.

Vērienīgajā koncertā pieda-

lījās seši apvienotie simfoniskie 
orķestŗi, katrā no tiem kopā 
mūzicēja trīs līdz pieci orķestri. 
Koncertu atklāja apvienotais 
orķestris, kuŗā spēlēja Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas stīgu or -
ķestris (Dzidra Pelēķe),  Rīgas 6. 
vidusskolas simfoniskais or  ķes-
tris (Haralds Bārzdiņš), Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
kamerorķestris Armonico (Nor-
munds Dreģis), Bolderājas Mū -
zikas un mākslas skola ka  mer-
orķestris (Andris Gailis) un 
Rīgas Kamerorķestris (A. Gailis 
un Kārlis Kundrāts). Virs di ri-

dībā mūzicēja četri paša diri-
ģenta vadītie orķestŗi: Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidus-
skolas un Ķekavas novada jau -
niešu simfoniskie orķestŗi, Mār-
upes Mūzikas un mākslas skolas 
un Siguldas Jauniešu kameror-
ķestŗi. Orķestra sniegumā īsti 
latviskā garā izskanēja Andreja 
Jurjāna „Jandāls” no simfoniskās 
svītas „Latvju dejas”, kā arī 
Ādolfa Skultes temperamentīgā 
Habanera no baleta „Negaiss 
pavasarī”. Spēcīgi, pārliecinoši 
un ar lielu mūziķu atdevi iz -
skanēja Ērika Ešenvalda skaņ-

Kristīnes Kietes solo. Pēc īsas 
un atraktīvas latviešu tautas-
dziesmas „Seši mazi bundzinieki” 
Gunāra Ordelovska apdarē un 
paša diriģenta aranžējumā iz -
skanēja pēdējais priekšnesumus 
– Andreja Jurjāna „Barkarola” 
ar Gata Evelona vadīto skanīgo, 
kuplo mežragu ansambli. 

Koncerta otro daļu uzsāka 
apvienotais orķestris, kuŗā mū -
zicēja Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas stīgu or -
ķestris (A. Riekstiņš), Jāņa Nor-
 viļa Madonas Mūzikas skolas 
simfoniskais orķestris (Mārtiņš 
Bergs), Krimuldas un Limbažu 
jauniešu simfoniskais orķestris 
(Aivars Bunķis) un Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas 
stīgu orķestris (Pēteris Vaic kov-
skis). Savu uzstāšanos apvie-
notais orķestris sāka ar pirm-
atskaņojumu – uvertīru „Kur-
bads”, komponista un virsdiri-
ģenta A. Riekstiņa vadībā. A. 
Riekstiņš par šo skaņdarbu 
saka: Man kā autoram, pašam ir 
prieks, ka uvertīru izdevās 
uzrakstīt visai precīzi tādu, kā 
biju iecerējis, proti: lai mūzika 
būtu vienkārši uztverama, pēc 
iespējas virtuoza un, kaut arī 
pasakā varonis iet bojā, pozitīva. 
Mūzikālais vēstījums bija gana 
svinīgs, efektīgs un mūsdienīgs. 
Jaunieši to atskaņoja ar degsmi. 
Savukārt lirisko kontrastu ar 
maigām un atturīgām krāsām 
ienesa Valda Breģa „Noktirne” 
virsdiriģenta M. Berga vadībā. 
Savas uzstāšanās noslēgumā ar 
lielām publikas ovācijām orķes-
tris atskaņoja Imanta Kalniņa 
atraktīvo „Velna deju” no mū -
zikas kinofilmai „Sprīdītis”. 

Šķiet, skaitliski vērienīgākais 
bija Guntara Bernāta vadītais 
orķestris, kuŗā apvienojās četri 
orķestri: viņa paša vadītais ka -
merorķestris Gaudeamus Or -
chestra, Juglas Mūzikas skolas 
simfoniskais orķesris (Mārcis 
Miķelsons), Rīgas 10. viduss-
kolas estrādes simfoniskais or -
ķestris (Aleksejs Verbickis), Bal -
dones un Vecumnieku novada 
jauniešu simfoniskais orķestris 
Draugi (Solvita Loka, Aigars 
Dziļums). Apvienotais orķestris 
pirmatskaņoja J. Nīmaņa kom-
poziciju „Pārdaugavas uvertīra”, 
kas ir daļa no dziesmuspēles par 
Pārdaugavu. Komponists stāsta, 
ka skaņdarba pamatvēstījums ir 
par mūsu dažādību, kas mūs 
bagātina nevis šķiŗ, mūs vie no-
jošo prieku un kopīgo pieredze. 
Tas ir aktuāls, asprātīgs un 
nedaudz ironisks stāsts par 
mums pašiem, sabiedrību, kuŗā 
dzīvojam un lietām, kas mums 
ir svarīgas. Skaņdarba mūs die-
nīgā mūzikas valoda un laik-
metīgie izteiksmes līdzekļi pra-
sīja gana lielas pūles skaņdarba 
iestudēšanas procesā, bet tā 
rezultāts un muzikālais snie-
gums bija interesants un aiz -
raujošs, kā arī sniedza jau nie-
šiem lielisku pieredzi. Uzstā-
šanās noslēgumā viegli un ele-

ganti orķestris atskaņoja Elgas 
Īgenbergas „Valsi”. 

Ar kolorītu programmu sevi 
pieteica pēdējais apvienotais 
orķestris: Staņislava Broka Dau-
 gavpils Mūzikas vidusskolas 
kamerorķestris (Aivars Broks), 
J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas 
skolas simfoniskais orķestris 
(Adams Adamovičs) un Pāvula 
Jurjāna Mūzikas skolas sim-
foniskais orķestris (J. Jan če v-
skis). Virsdiriģenta A. Broka 
vadībā mūzikāli piesātināti 
izskanēja J. Ivanova vokalīze 
„Jūsma” A. Broka aranžējumā. 
Tai sekoja J. Jančevska jaun-
darba „Marionetes triumfs” 
pirmatskaņojums, paša kom-
ponista vadībā. J. Jančevskis 
stāsta: Neskaitāmas dienas pa -
vadīt teātŗa aizkulisēs un aktieŗu 
grimētavās, piedzīvot izrādes 
tapšanas un piedzimšanas sa -
traucošo brīdi, zem skatuves 
dēļiem klausīties teātŗa skaistāko 
mūziku – šie neskaitāmie mirkļi 
veidoja manu lielāko bērnības 
daļu. Teātrī piedzīvotais atstājis 
nedzēšamu iespaidu uz to, kā 
redzu un jūtu sevis radīto 
mūziku un tās tēlus šodien. Un 
līdzīgi kā mūsu katra ikdienas 
spogulis – teātris ir tikpat skaists 
un neatvairāms, cik nežēlīgs un 
nepielūdzams. Kādu brīdi stāvi 
slavas apspīdētā prožektoru 
gaismā, bet jau pēc mirkļa esi 
viena no 100 marionetēm. 
Triumfa spožums un posts. 
Dzīve un teātris. Šī modernā, 
mistiskā un brīžam šausminošā 
partitūra demonstrēja spilgtu 
tēlainību, ko ar degsmi un aug-
stu precīzitāti atskaņoja orķestŗa 
mūziķi. Ar spēcīgu, efektīgu 
skanējumu koncertu noslēdza 
A. Broka kompozicija „Vasara” 
no cikla „Gadalaiki”, izraisot 
klausītāju ovācijas un bravo 
saucienus. 

Koncerta idejas autors un 
mākslinieciskais vadītājs Nor-
munds Dreģis saka: Esmu pa -
tiesi gandarīts, ka izdevās īstenot 
ideju par jauniešu simfonisko 
orķestŗu lielkoncertu un mū  zi-
kāli krāsainu sveicienu Latvijas 
Simtgadē. Tas, ka jaunajiem 
mūziķiem ir iespēja apliecināt 
savu radošo varēšanu un ņemt 
aktīvu dalību dažādos valstiska 
mēroga notikumos, manuprāt, 
ir nozīmīgi un svarīgi visai mūsu 
kultūrizglītības telpai. Domāju, 
ka līdzās varenajai koŗu, pūtēju 
orķestŗu un dejotāju saimei ir 
izveidojusies arī Latvijas jau-
niešu simfonisko un kameror-
ķestŗu kustība.  Sirsnīgs paldies 
visiem komponistiem jaundarbu 
autoriem, orķestŗu mūziķiem, 
diriģentiem un pedagogiem par 
ieguldīto darbu! Liels paldies 
lielkoncerta organizātoriem – 
Latvijas Nacionālajam kultūras 
centram un Signei Pujātei per-
sonīgi, režisoram Jānim Siliņam, 
projekta vadītājam Andim 
Grozam un Latvijas Orķestŗu 
asociācijai!

ģenta N. Dreģa vadībā svinīgi 
un enerģiski izskanēja Ro -
mualda Kalsona cikla „Kāzu 
dziesmas” Allegro daļa. Lirisku, 
maigu kontrastu veidoja Jāzepa 
Vītola „Mazā svīta op. 29a”, virs-
diriģenta H. Bārzdiņa vadībā. 
Pirmatskaņojumu N. Dreģa in -
terpretācijā piedzīvoja D. Ape-
rānes gaišuma un miera caur-
strāvotais jaundarbs „Saules pa -
kāpes”. Autore stāsta, ka skaņ-
darbs tapis, iedvesmojoties no 
Astrīdes Ivaskas dzejoļa  par 
saules kustību un starojumu no 
rīta līdz vakaram. Centos dzejas 
saturu atspoguļot ar mainīgu 
tembrālu skanējumu orķestrī un 
motīviem no latviešu tautas-
dziesmām par sauli.  Vēlējos šajā 
darbā atspoguļot savas izjū tas 
par Latviju un tās dabu. Jaun-
darba atskaņojumu autore vērtē 
atzinīgi: Jaunie mūziķi piešķīra 
manai iecerei īpaši gaišu un 
dziedošu skanējumu!   Par to 
esmu viņiem ļoti pateicīga.

Otrajā apvienotajā orķestrī 
virs diriģenta Pētera Plūmes va -

darba „Tāls ceļš” pirmatska ņo-
jums orķestŗa versijā. Kompo-
nista iedvesmas avots bijis Pau-
līnas Bārdas dzejolis „Tāls ceļš”, 
par kuŗu tik dvēseliska, varena 
un reizē trausla izskanēja šī 
mūzika, kas lika smaidīt un 
sajust laimes mirkļu esamību. 
Ēriks Ešenvalds saka: Tāles 
dveš nebeidzamus stāstus. Un 
debesjums, lielākais no visām 
tālēm, liek norimt un vērot tā 
skaistumu un bezgalību. 

Koncerta pirmās daļas izskaņā 
virsdiriģenta Boļeslava Voļaka 
vadībā mūzicēja Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolas sim-
 foniskais orķestris (B. Vo  ļaks), 
Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas kamerorķestris (Vita 
Zemture) un Ziemeļkurzemes 
kamerorķestris (Indra Sproģe). 
Apvienotais orķestris spilgtās, 
kolorītās krāsās atskaņoja Jāņa 
Ivanova „Menuetu” no 20. sim-
fonijas un maigo, filigrāno 
Jēkaba Mediņa „Romanci klar-
netei ar orķestri”, kur brīnišķīgi 
organiski ar orķestri saauga 
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MAIJA RADZIŅA,
dzim. RUMPĒTERE

Dzimusi 1932. gada 21. oktobrī Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2018. gada 1. maijā Portland, Oregon, ASV

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 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
14.jūlijā 12:00 pulcēsimies Fi -

la delfijas un Vilmingtonas pen-
sionāru vasaras piknikam pie 
Dzintras un Andreja Baidiņa 
(1104 Windon Dr, Wimington, 
Delaware 19803). Vieta atrodas 
ziemeļos no Vilmingtonas pil sē-
tas, Chatham ciemā pie Delavēras 
261.ceļa. Līdzi ņemami groziņi, 
par kuŗu saturu lūdzu sazināties 
ar Dzintru, tālr: 302-478-7065. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

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 sagai-
dām jau no 16:00. Par koncertu 
un lustīgu dancošanu rūpēsies 
latviešu mūzikantu grupa: Ma -
dara, Jānis, Valters un Lars. Ar 
dziesmām iepriecinās dziedātāja 
Evija Sloka un pie ugunskura 
Jānis Students ar akordeonu. 
Ieejas maksa $35, biedriem un 
pensionāriem $30, jauniešiem 
no 15 līdz 18 gadiem – $15, bēr-
niem 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).

23.-24. jūnijā Jāņu svinēšana 
Rietumkrasta Latviešu Izglītības 
Centrā Šeltonā. Ieeja pret zie  do-
jumiem. 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 nā -
kā Jāņu dienas ielīgošana Flo -
ridā! Mūs apciemos aktieris 
Andris Bulis ar paša sarakstīto 
viena aktieŗa izrādi ’’Lidojums’’, 
Jāņu noskaņās. Mielosimies ar 
Biedrības sagādāto alu un pīrā-
giem, kā arī ar pašu līdzatnestiem 
labumiem un izdziedāsim visu 
gadu krātās Līgo dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies no 
plkst. 17:00 līdz pat saules rie-
tam De Soto parkā, pie 13.no -
jumes. Arī šeit jāņem līdzi gro-
ziņi ar Jāņudienas uzkodām, kā 
arī bezalkoholiski dzērieni. Ērtī-
bas labad katrs var ņemt līdzi 
pludmales krēslu. Šis brīvdabas 
pasākums ir bez maksas, bet 
jāatceras, ka par iebraukšanu 
pa rkā jāmaksā $5 par katru 
automašīnu. Ja kādam būtu sa -
režģījumi ar nokļūšanu parkā, 
pēc palīdzības var griezties pie 
sarīkojumu vadītājas Daces 

Hoh  lovas, 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 ceturtdi-

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

23.jūnijā 14:00 Jāņu jūdze un Jāņi.
15.jūlijā 11:00 bērnu nometnes 

atklāšanas Dievk.
22.jūlijā 11:00 bērnu nometnes 

Dievk.
29.jūlijā 11:00 kultūras no  met-

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

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: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994. 
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-
4917. E-pasts: igorssafins@gmail.
com.Runas stundas trešdienās 
10:00 - 15:00, piektdienās 16:00 - 
18:00. Dievk. notiek 11:00.

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek 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. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 17.jūnijā Dievk. 8.jūlijā 
Dievk. 22.jūlijā Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL 33308). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: An -
drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mā -

tiņš Rubenis. 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 Zig rida 
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. 
17.jūnijā 11:00 Tautas sēru die  nas 
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.

• 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. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var 
skatīt: https://tinyurl.com 17.jū -
nijā Vārda Dievk. 24.jūnijā Kala-
mazoo Dievk. nenotiks. Māc. A. 
Graham 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.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. no  tiek 
1.un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd. 
Dievk. angļu valodā. Pensionāru 
saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 14.jūnijā 
19:00 Aizvesto piemiņas atcere. 
17.jūnijā 10:00 Dievk. ar Sv.vak. 
21.jūnijā 11:00 Bībeles stunda. 
24.jūnijā 10:00 Dievk. ar Sv.vak. 
26.jūnijā 19:00 Bībeles stunda. 
1.jūlijā 11:00 svētbrīdis māc. 
Dāga un Edijas Demandtu mājā, 
atzīmējot ASV un Kanadas Ne  at-

 karības dienas. Sadraudzība un BBQ. 
8.jūlijā 10:00 Dievk. ar Sv.vak.

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

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:30. 8.jūlijā 15:00 vasaras 
dievk. pilsētā. Vik. Zvirgzds. 5.au -
gustā 15:00 vasaras Dievk.pil-
sētā. Vik. Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no  tiek 
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.

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. 

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

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 

cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
 man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
17.jūnijā 14:00 Tautas sēru die-
nas 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 no -
tiek Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 17.jū -
nijā Dievk. 24.jūnijā Bī  be les 
stunda. 1.jūlijā Bībeles stunda. 
8.jūlijā Bībeles stunda. 15.jūlijā 
Dievk. 22.jūlijā Bībeles stunda. 
29.jūlijā 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. 8.jūlijā Va -
saras Dievk. pilsētā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.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: dc -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: ma  ca-
nitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu 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.
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... bet zaudē 
Azerbaidžānai

Latvijas futbola izlase Dau -
gavas stadionā pārbaudes spēlē 
ar 1:3 (0:1) zaudēja Azerbai-
džānas valstsvienībai, piedzī-
vojot pirmo neveiksmi sava 
jaunā galvenā treneŗa Miksu 
Pātelainena vadībā. Latvijas iz -
lases labā goda vārtus pēdējās 
sekundēs iesita Roberts Uld-
riķis, kuŗam tie bija pirmie vārti 
valstsvienībā. Savukārt Azer-
baidžānas sastāvā ar vārtiem 
šajā spēlē izcēlās Medvedevs, 
Imamverdijevs un Mahmudo. 
Miksu Pātelainens trešajā spēlē 
jūnijā deva iespēju trešajam 
vārtsargam – pret Igauniju un 
Lietuvu spēlēja Andris Vaņins 
un Kaspars Ikstens –, bet tagad 
laukumā tika sūtīts Spartaka 
vārtsargs Jevgeņijs Nerugals. 
Pātelainens pēc zaudējuma 
Azer baidžānai ar 1:3 bija ne  ap-
mierināts par spēles gaitu un 
rezultātu un solīja atrast ie -
meslus, kāpēc tā iznāca, taču arī 
uzskaitīja pozitīvos ieguvumus 
no visām trim pārbaudes 
spēlēm šomēnes „Protams, ka 
neesam priecīgi, nevaram pie -
ņemt šādas spēles. Pirmajās 
divās spēlēs sniegums bija labs, 
cerēju, ka trīs jūnija spēļu seriju 
pabeigsim uz augstas nots, sa -
glabājot tādu agresivitāti kā 
pirmajās divās spēlēs, tomēr 
bija pilnīgi pretēji – mēs it visā 
atpalikām no pretiniekiem. Jā -
at rod tam iemesli. Šādas spēles 
nedrīkst būt.” 

Latvijas vienībā spēlēja: Ne -
rugals, Dubra, Tarasovs, Ga  bovs, 
Maksimenko, Fertovs (Hmizs 
75.min.), Toress (Kamešs 46. min.), 
J. Ikaunieks, Rugins (Kļuškins 
46. min., Savaļnieks 88.min.), 
Karašausks (A. Višņakovs 68. min.), 
Šabala (Uldriķis 68. min.)

***
Jaunais Latvijas izlases kaptei-

nis Andris Vaņins pagājušā 
gada izskaņā trešo reizi pēc 
kārtas un piekto kopumā tika 
atzīts par valsts labāko futbolis-
tu, taču dažu mēnešu laikā 
daudz kas ir mainījies – Vaņins 
pēc treneŗa maiņas ir nosēdināts 
rezervē savā klubā Zürich, bet 
kas zina, cik drošas būtu viņa 
pozicijas izlases jauno treneŗu 
skatījumā, ja uz Baltijas kausu 
pēc labas sezonas būtu atbrau-
cis Pāvels Šteinbors. Vaņins 
plinti krūmos nemet un in  ter-
vijā portālam Sportacentrs.com 
sacīja, ka joprojām ir izsalcis 
pēc futbola un pēc spēlēšanas 
un ka nākamsezon vēlas atkal 
būt pirmais numurs. Lai arī 
kuŗā klubā tas būtu.

Latvijas
volejbolisti uzvar

Eiropas volejbola līga ir sa  da-
līta divos līmeņos – Latvija ir 
viena no astoņām valstīm, kas 
spēlē zemākajā – Sudraba līgā. 
Latvijai ar katru pretinieku 
grupā jāspēlē gan mājās, gan 
viesos. Uz Sudraba līgas fināl-
četrinieka spēlēm tiks apakš-
grupas divas komandas, no 
kuŗām viena ar rīkotājas tie -

sībām būs Maķedonija. 
Latvijas volejbolisti Prištinā 

pārliecinoši pārspēja Kosovas 
izlasi Eiropas Sudraba līgas 
grupā – 3:0 (25:21, 25:9, 25:20). 
Nopietnu pārbaudījumu māji-
nieki sagādāja pirmajā setā, kas 
ieilga gandrīz pusstundu, līdz 
Latvijas izlase pierādīja savu 
pārākumu. Otrajā setā pēc Lat-
vijas volejbolistu pamatīga at -
rāviena pretiniekiem izredžu 
nebija. Spraigāka spēkošanās 
bija trešajā setā, tomēr mūsu 
volejbolistu pārākums izpaudās 
arī šoreiz.

Spēle pret Austrijas vienību

Somietei ceļš uz Latvijas ko -
man das grozu slēgts

Māris Rozentāls

Latvijas volejbola izlase ar 
drāmatisku uzvaru 6. jūnijā, 
Jelgavā beidza Eiropas Sudraba 
līgas priekšssacīkstes, A grupas 
pēdējā spēlē ar 3:2 (25:23, 25:20, 
20:25, 23:25, 15:13) pieveicot 
Austrijas valstsvienību.

Latvijai šī bija sestā uzvara 
pēc kārtas un sestā uzvara jaunā 
galvenā treneŗa Avo Kēla va -
dībā. Latvija pirms šīs spēles jau 
bija nodrošinājusi iekļūšanu 
Eiropas Sudraba līgas fināltur-
nīrā, kas notiks Maķedonijas 
galvaspilsētā Skopjē. *

Izlozē noskaidrots, ka Latvijas 
volejbola izlases pretiniece Ei -
ropas Sudraba līgas pusfināla 
Final Four turnīrā būs Balt-
krievijas valstsvienība. Latvijas 
izlase Eiropas Sudraba līgas 
pusfinālā iekļuva pēc perfekta 
snieguma apakšgrupu turnīrā, 
A grupā izcīnot sešas uzvaras 
sešās spēlēs. Nevienai citai 
komandai apakšgrupu turnīrā 
tāds sasniegums šosezon nebija 
pa spēkam.

Vieglatlētika
Latvijas rekordiste šķēp me-

šanā Madara Palameika izcī-
nīja sesto vietu Dimanta līgas 
vieglatlētikā piektajā posmā 
Oslo. Palameika pirmajā mēģi-
nājumā šķēpu meta 56,25 m 
tālumā, bet otrajā piegājienā 
sniegumu uzlaboja, raidot to 
58,57 m attālumā. 

Savukārt trešajā mēģinājumā 
viņai padevās 59,26 m tāls 
raidījums. Pēc trim mēģinā-
jumiem viņa bija ceturtajā vietā 
un tika pie vēl trim iespējām 
mest. Neviens no nākamajiem 
piegājieniem Latvijas sportistei 
nebija veiksmīgs. Palameika 
ieguva trīs kopvērtējuma punk-
tus. Uzvaru ar 67,47 m tālu 
metienu guva baltkrieviete Tat-
sjana Kaladoviča, kuŗa laboja 
gan savu personīgo rekordu, 
gan Baltkrievijas rekordu.

Airēšana

Latvijas smaiļotājs Aleksejs 
Rumjancevs Serbijas galvas-
pilsētā Belgradā ieņēma septīto 
vietu Eiropas meistarsacīkstēs 
200 m distancē. Par Eiropas 
čempionu kļuva spānis Karloss 
Garote, kuŗš finišu asniedza 
34,655 sekundēs. Tikmēr sudra-
bu ieguva lietuvietis Artūrs 
Seja, kuŗš čempionam zaudēja 
0,128 sekundes, bet pie bronzas 
tika Marko Dragosavļvičs no 
Serbijas, kuŗš atpalika vēl par 
0,018 sekundēm.

Rumjancevs deviņu finālistu 
vidū palika septītais, finišu sas-
niedzot 35,271 sekundē.

Basketbols
Somija uz Rīgu pārbaudes 

spēlei bija atvedusi studentu 
izlasi – lielākā daļa spēlētāju 
dzimušas 1995.–1998. gadā. As -
toņas somietes mācās NCAA 
pirmās līgas skolās, piecas, tai 
skaitā Helsinku basketbola 
akadēmijas audzēknes – Sāra 
Bejedi un Avaka Kuiera, spēlē 
Somijas meistarsacīkstēs. Lat-
vijas sieviešu basketbola izlase, 
aizvadot tradicionālo „rozā len-
tītes” (Rozā lentīte ir simbols, 
kas demonstrē izpratni un at -
balstu krūts vēža skartajiem cil-
vēkiem – red.) spēli, ar rezultātu 
96:46 (20:10, 27:10, 30:15, 19:11) 
sagrāva Somijas valstsvienību. 
Sporta namā Daugava aizva dī-
tajā spēlē mājiniecēm 15 punk-
tus guva Kitija Laksa, ar 14 
punk tiem izcēlās Dita Rozen-
berga. 

Vēl Digna Strautmane pievie-
noja 11 punktus, bet pa desmit 
punktiem sameta komandas 
kapteine Ieva Krastiņa, kā arī 
Kristīne Vītola, kuŗa izcīnīja arī 
desmit atlēkušās bumbas. Ie -
priekšējā treniņspēlē bez skatī-
tājiem Latvijas – Somijas spēles 
rezultāts bija 108:46 (30:12, 
23:14, 25:6, 30:14).

***
Latvijas 3x3 basketbola iz -

lase, kuŗā spēlē Nauris Miezis, 
Agnis Čavars, Kārlis Pauls Las-
manis un Edgars Krūmiņš, Fili-
pīnu galvaspilsētā Manilā sīvā 
cīņā ar 21:19 uzvarēja Chor va-
tijas vienību, nodrošinot vietu 
Starptautiskās Basketbola fede-
rācijas (FIBA) Pasaules kausa 
izcīņas ceturtdaļfinālā. Mūsu 
basketbolisti, spēlējot D apakš-
grupā, izcīnīja trešo uzvaru trīs 
spēlēs, jo iepriekš ar 21:18 bija 
pārspējuši Ukrainas un ar 22:13 

– Jordānijas vienību. Latvieši 
ceturtdaļfinālā mērojās spēkiem 
ar Polijas izlasi. Ne  spējot at -
spēlēt spēles pirmajā pusē 
ielaisto 11 punktu deficitu. Lat -
vijas izlase zaudēja ar re  zul tātu 
15:21.

Rīgas
velomaratons

Velomaratons notika 35. reizi 
vēsturē,  trase visos braucienos 
veda pa Rīgas galvenajām ielām 
un tiltiem. Par uzvarētāju tika 
kronēts pagājušajā gadā par 
valsts labāko riteņbraucēju no -
sauktais Mārtiņš Blūms.

Blūms bija labākais 64 km 
gaŗajā sporta distancē,  kas bija 
sadalīta četros apļos – 1.25:07, 

Savukārt 32 km gaŗajā tautas 
braucienā ātrākais bija Ģirts 
Cirvelis (Roadex), kuŗš finišēja 
pēc 45 minūtēm un 21 sekundes, 
aiz sevis atstājot Robertu An -
dersonu (Elkor) un Mārtiņu 
Maslovu (RRS Purvciems).

Spēkavīru cīņas
Eiropas spēkavīru kausa iz -

cīņas sacensībās Polijā Latvijas 
pārstāvis Māris Rozentāls svara 
katēgorijā līdz 105 kg visu 
vingrinājumu summā izcīnīja 
pirmo vietu.

Baiba Broka 
kandidē uz amatu 

starptautiskā 
federācijā

Pēc apsūdzībām korupcijā 
amatu atstājis ilggadējais Starp-
tautiskās Biatlona federācijas 
prezidents (IBU) vadītājs An -
nešs Besebergs no Norvēģijas, 
kuŗš to ieņēma 25 gadus.Pirms 
septembrī gaidāmajām vēlēša-
nām prezidenta amatam ir tikai 
divi pretendenti – Zviedrijas 
Biatlona federācijas prezidents 
Ūle Dālins, kā arī viņa Latvijas 
kollēga, Rīgas domes deputāte 
Baiba  Broka (attēlā). 

“Par kandidēšanu paši izlē-
mām federācijā. Šobrīd ir vaja-
dzīgas pārmaiņas – četrus gadus 
strādāju IBU Juridiskajā ko  mi-
tejā, esmu daudz redzējusi, kas 
ir darāms – daudzi mani ietei-
kumi, ko mainīt statūtos, jau 
ņemti vērā, jāuzlabo situācija ar 
dopinga skandaliem, organi zā-
cijas labas pārvaldības ziņā. 
Daudz kam IBU līdz šim nav 
pievērsusi uzmanību un tagad 
redzams, ka tas iztrūkst. Mana 
juridiskā pieredze būtu no  de-
rīga,” sacīja Broka. “Esam daudz 
ko izdarījuši un vēl ļoti daudz 
darāmā – sportistam apkārt 
jārada vide, lai viņš uzticētos 
federācijai. Arī dalībvalstis vēlas 
redzēt, kāda ir struktūra, kā tiek 
pieņemti lēmumi, kādas ir 
finanses.”

DAŽOS VĀRDOS
 Pasaules tenisa WTA rangā 

Aļona Ostapenko pēc ne  veik-
smīgā starta French Open tur-
nīrā no 5. vietas noslīdējusi uz 
12. vietu. Anastasija Sevastova 
ir 20., Ernests Gulbis – 145. 
vietā. 

 Minchenes Bayern futbola 
komanda parakstījusi trīs gadu 
līgumu ar Latvijā dzimušo 18 
gadus veco pussargu Danielu 
Ontužānu. Viņš Bayern jau-
niešu sistēmā trenējas kopš 11 
gadu vecuma un jau pārstāvējis 
Vācijas U-16 jauniešu izlasi. 

 Tuvākajās dienās gatavo ša-
nos nākamajai sezonai treneŗa 
Sanda Prūša vadībā sāks Lat vi-
jas bobsleja saime, kuŗā noti-
kušas izmaiņas – stūmējs Raivis 
Zīrups paziņojis par karjēras 
beigām. Daumants Dreiškens, 
lai arī uzturēs sevi sportiskajā 
formā un vajadzības gadījumā 
būs gatavs palīdzēt, galveno uz -
manību pievērsīs jauno bobsle-
jistu audzināšanai.

 Vašingtonā, Baltā nama 
Dienvidu zālājā, norisinājās 
sporta un fitnesa diena, kuŗā 
piedalījās arī Amerikā dzīvojošā 
un plašu atpazīstamību guvusī 
latviešu izcelsmes golfa spēlētāja 
Natālija Gulbis. Sporta dienas 
izklaidēs aktīvi iesaistījās arī 
pats ASV prezidents Donalds 
Tramps, kuŗš Gulbis uzraudzībā 
nodemonstrēja savas golfa spē-
lēšanas prasmes.

 Kādreizējais Latvijas izlases 
hokejists Oskars Bārtulis pie -
ņēmis Krievijas pilsonību. 

 Latvijas futbola tiesnese 
Viola Raudziņa iekļauta Eiro-
pas Futbola asociāciju savie nī-
bas (UEFA) otrās katēgorijas 
sarakstā 2018./2019. gada sezo-
nas pirmajai pusei, Latvijas 
Futbola federāciju  informējusi 
UEFA.

 Jūnija vidū būvuzņēmējs 
“UPB” plāno sākt tenisa halles 
būvniecību Liepājā, Liedaga 
ielā 5. Tenisa hallē būs pieci 
slēgti tenisa laukumi. Projekts 
paredz arī apkārtējās territorijas 
labiekārtošanu un autostāvvietu 
izbūvi.

 Īrijas latviete Sanita Pušpure 
Psaules kausa izcīņas posmā 
Belgradā vieniniekos izcīnīja 
sudraba medaļu. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


