
Vo lu me LXIX  Nr. 24 (5865) 2018. ga da 7. jūlijs –13. jūlijs

WE EK LY NEWS 

PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 

AT LARGO, FL

AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)

ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

JULY 7

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

DZIED UN GAVILĒ LATVIEŠA SIRDS
Savulaik krietnais latvietis Kron-

valdu Atis teicis: “Dziedāšana mūsu 
sirdīs, mūsu prātus attur no ļauna 
un skubina uz labām, krietnām 
domām; jauka dziedāšana der 
cilvēkiem...”

XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkus ievadīja 
“Dziesmu kaŗu” fināls, kas nori si-
nājās 30. jūnijā Latvijas Univer si-
tātes Lielajā aulā, kur par Lielo bal-
vu sacentās jauktie, vīru, sieviešu, 
kā arī senioru kori. 

Svētku dalībnieku gājiens izvēr-
tās grandiozs. Gandrīz divus kilo-
metrus gaŗo ceļu uz Skonto sta-
dionu mēroja 45  000 dalībnieku, 
kas pārstāvēja 1902 kopas. Plkst.14 
dalībnieki devās gājienā no Brīvī-
bas pieminekļa pa Brīvības ielu un 
caur goda vārtiem nonāca dalīb-
niekiem iekārtotā svētku kvartālā – 
Skonto stadionā. Pirmie gājienā de -

vās virsvadītāji, virsdiriģenti, goda 
virsvadītāji un goda virsdiriģenti, 
pēc tam novads, kurā dzima Dzies-
mu svētku tradicija – Dikļi, kam 
sekoja Vidzemes, Kurzemes, Zem-
gales, Sēlijas, Latgales, ārvalstu lat-
viešu un Rīgas dziedātāju un de  jo-
tāju kopas. Gājiens ilga vairāk nekā 
septiņas stundas. Meitu vainagos 
bija iepītas rozes un madaras, vējā 
plīvoja kuplie brunči, acis priecēja 
stalti puiši un vīri tautastērpos. 
Dancotāji daļu ceļa veica raitā deju 
solī. Kori skandēja populāras tau-
tasdziesmas. Dalībniekus sveica 
ļoti daudz skatītāji. 

Svētku gājiens beidzās Skonto 
stadionā ar Dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem veltītu kon-
certu. Lai arī šogad Dziesmu un 
deju svētki iesākušies ar aukstāko 
laiku kopš 1977. gada svētkiem, tas 
nav traucējis gājiena norisi. Laika 

apstākļi nav atturējuši koŗus un 
deju kopas no dalības gājienā. Ar 
chronometru fiksēts pat gājiena 
ātrums – 3,6 km stundā.  

Šī gada Deju svētku dalībnieki 
gan iestudējumā “Māras zeme” 
Daugavas stadionā, gan noslēgu -
ma koncertā Mežaparka estrādē 
piedalīsies vēsturiskā brīdī. Viņi 
izdejos padomju gados aizliegto 
deju “Manai dzimtenei” Raimonda 
Paula mūzikas pavadījumā. Dzies-
mu svētkos pirms 45 gadiem tālāk 
par ģenerālmēģinājumu šī deja 
netika. “Jo tur ir daudz tādu lietu 
un iedvesmas, kas ņemtas no Brī-
vības pieminekļa. Gan pozas, gan 
kustības, gan arī stāsts,” par deju 
stāsta deju virsvadītājs, choreografs 
Jānis Purviņš. “Šajos svētkos mēs 
aicinājām talkā deju ansambli 
“Dancis”, kuŗš dejoja šo deju. Pēc 
fotografijām, pēc video šī deja tika 

restaurēta, un pēc 45 gadiem to 
redzēs gan Daugavas stadionā, gan 
Mežaparkā estrādē.” Kopējo lat vie-
šu tautasdeju skaitu profesionāļi 
vairās nosaukt. Tas noteikti mē - 
r āms tūkstošos. Mūsdienās gadā 
top ap 100 jaunu deju. Ilgdzīvo tājas 
ir tās, kas, dejotāju valodā ru  nājot, 
“dejojas pa kājai” un kam pie mīt 
saistošs emocionālais vēstījums.  

Svētku otrajā dienā notika Dzies-
mu un deju svētku tradicijas sagla-
bāšanai un attīstībai veltīta pasau -
les latviešu konference, skatuvis -  
ko deju koncerts “Vēl simts gadu 
dejai”, senioru koŗu koncerts “Mar-
godama saule lēca”, bērnu un jau-
niešu vokālo ansambļu koncerts, 
labāko Latvijas vokālo ansambļu 
finālsacensības, amatieŗteātru pa -
rāde, Pasaules latviešu dienu deju 
un folkloras kopu koncerts “Cil-
vēks. Mūžs. DIMD!” un danču va -
kars ar ārvalstu latviešu folkloras 
kopām.
No Dziesmu un Deju svētku statistikas

XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju  svētkos reģistrēts 
rekordliels dalībnieku skaits – kopā  
43 219 dalībnieku un 1788 kopas. 
Jaunākajam dalībnie k am ir 3 ga -

di ņi, vecākajam – 91.  Svētkos pār-
stā vētas 118 Latvijas pašval dības. 
Tikai no vienas – no Mērs raga – 
nav neviena dalībnieka. Rīgā ie - 
  ra dušies pasaules latvieši – ko  pu -
mā no 21 valsts. Svētku nedēļā Rī - 
gā no  tiks 65 sarīkojumi 25 nori -  
ses vietās, turklāt lielākā daļa – 44 – 
ir bezmaksas. Skatītāju kopskaits 
visos sarīkojumos  sasniegs pusmil-
jonu cilvēku.  Akreditēti  698 žur-
nālisti, brīvprātīgie 1600 cilvēku.

Rīkotāji aprēķinājuši, ka gata-
vošanās svētkiem kopumā prasī-
jusi 1640 dienas jeb teju 5 gadus. 
Savukārt dalībniekiem Dziesmu 
un deju svētku programmas ap -
gū šanai bija nepieciešami divi līdz 
trīs gadi.

Svētku nobeiguma sarīkojumā 
deju lieluzvedumā piedalīsies 278 
jauniešu, 329 vidējās paaudzes, 87 
senioru un 45 bērnu deju kopas.

Noslēguma koncertā piedalīsies 
274 jauktie kori, 89 sieviešu, 27 
vīru, 39 senioru kori, kā arī 94 deju 
kopas un 50 pūtēju orķestri.

Svētku rīkotāji katram dalīb-
niekam sarūpējuši lietusmētelīti, 
sēdpaklājiņu un dzeramo ūdeni – 
kopumā 400 000 litru.

Virsdiriģenti Andrejs Jansons (ASV) un Ilze Valce (Liepāja)
// FOTO: Nīls Ebdens

No kreisās: Tamāra Millers Rū s is, Edvīns Rūsis, Māra Zom mere 
(ASV) // FOTO: Nīls Ebdens// FOTO: Imants Urtāns

// FOTO: Imants Urtāns
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
 Kanadā gadā ....... ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@hotmail.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Uz tradicionālo tikšanos Laika redakcijā bija ieradušies ALA 39. “Sveika, Latvija!” brauciena 
ceļotāji: Līga Dārziņa, Maija Dārziņa, Olivers Gross, Andrejs Cīrulis, Jāna Ronis, Karmena Drēziņa, 
Aksels Ceplītis no Austrālijas, Roberts Maberlijs, Vilnis Kuškēvics, Viktors Kalniņš, Maksis Lipacis, 
Nikolais Gundrums, Krišjānis Kaugars, Čiekurs Priedītis, Aleksandra Lipacis, Alīna Dimants, Elza 
Brecko, Oskars Eimanis, Lija Vīgants, Annalia Jansons, Michelle Goncher, Jancis Ronis, Māra 
Kroncha un Stefans Pone no ASV kopā ar audzinātājiem Māru Gundrum, Albertu Ozolu un Mārtiņu 
Jansonu un grupas Latvijas vadītāju Anitu Ozolu

Sveika, Latvija! atkal Tēvzemē

Saulainā 16. jūnija pēc pus-
dienā nodibinājuma Pasaules 
latviešu mākslas centrs (PLMC) 
pagalms bija laužu pilns. Šeit 
kopā pulcējušies mākslas drau-
gi, lai ar savu klātbūtni pa -
godinātu izstādes “Māksla ne -
šķir, māksla vieno!” atklāšanu. 
Apmeklētāju pulkā – Sveika, 
Latvija! jaunieši.

Daudzi no klātesošajiem 

centrā viesojās pirmo reizi. 
PLMC pārstāvis Latvijā Dainis 
Mjartāns iepazīstināja ar centra 
tapšanas vēsturi: pateicoties 
tautiešu ziedojumiem, arodsko-
las sporta zāle pārtapusi par 
izstāžu zāli, pakāpeniski re  no-
vēta arī otra izstāžu zāle, kā arī 
archīva un mākslinieku rezi-
dences telpas. Izstādes kuratore 
Lelde Kalmīte (ASV) pastāstīja, 

ka 35 latviešu mākslinieki no 
Kanadas, ASV, Austrālijas un 
Eiropas aicināja uz kopīgu 
izstādi savus Latvijas kollēgas, 
visu paaudžu māksliniekus, 
kuŗi pārstāv dažādus stilus un 
pieejas mākslai.

Leopolds Sīpoliņš (Kanada), 
viens no lielākajiem diasporas 
latviešu mākslinieku atbal stī-
tājiem, 80.–tajos gados atveda 
uz Latviju savu mākslas darbu 
kollekciju. 2013. gadā mākslas 
zinātniece Dace Lamberga (Lat-
vija) organizēja un trimdas 
latviešu mākslinieku darbu 
iz stādi Rīgā, izstāžu zālē 
“Arsenāls”.

Atklāšanas ceremonijā klāt-
esošos sveica Kultūras minis-
trijas parlamentārā sekretāre 
Marika Zeimule, akcentējot iz -
stādes unikālo nozīmi un iz -
ceļot kuratores Leldes Kalmītes 
lielo ieguldījumu izstādes orga-
nizēšanā un izveidošanā.

LIĀNA LOGINA
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SANITA ŠŪMANE,
ALAs Kultūras fonda vadītāja

RAITS EGLĪTIS,
PBLA pārstāvniecība

Amerikas latviešu apvienības
Kultūras fonda 2018. gada projektu

pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam

PBLA pārstāvji piedalās LELBĀL virsvaldes 
plenārsēdes atklāšanas dievkalpojumā

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda valdes vārdā sir -
snīgi pateicos katram indivi duā-
lajam ziedotājam, draudzēm un 
organizācijām par devīgo finan-
ciālo atbalstu ALAs Kultūras 
fonda darbam! Pateicoties fonda 
atbalstītājiem nu jau vairākās 
paaudzēs, Kultūras fonds ne tik 
vien kā darbojas, bet joprojām 
veiksmīgi palīdz īstenot radošās 
ieceres kultūras jomā, katru gadu 
piedāvājot sabiedrībai kaut ko 
jaunu. 

Ir pietuvojies Latvijas simtga des 
jubilejas gads, un es vēlos katru 
no Jums apsveikt ar šo vienreizējo 
notikumu! Pat esot tālu ārpus 
Latvijas, ciešās saites ar savu 
mazo, mīļo zemi, neviļus rosina 
mūs katru vēlēties to kā sirmu 
māmuļu dzimšanas dienā apmī  ļot 
un tai kaut ko paliekošu dā  vināt. 
Ar prieku varu pavēstīt, ka aiz -
sāktie darbi raiti rit uz priekšu un 
ka jaunas, radošas idejas iecerēm 
jau virmo. Radošo ideju autori 
šeit un Latvijā ir apņēmības pilni, 
lai Latvijai veltītās ieceres stāstītu 
par Latviju, par latviešiem, ku -
ŗiem ir liela uzņēmība, spīts un 
darba spars.

Pateicoties Jūsu labvēlībai, ALAs 
Kultūras fonds 2017. gada nogalē 
sniedza savu atbalstu divdesmit 
četrām radošām iecerēm, kop-
sum mā piešķirot $51 115 .– (Daļa 
no šīs summas ir piešķīrumi no 
ietaupītajiem Aleksandra Okolo-
Kulaka un Edgara Sūnas pie mi-
ņas fondu augļiem, neskarot pa -
matkapitālu, kā arī no Maigas 
Miezītes testamentārā novēlē juma 
Kultūras fondam (sk. sarakstu). 
Atbalstītie projekti aizvadītajā gadā 
tika vērsti uz Latvijas kultūras 
vērtību daudzināšanu un sagla bā-
šanu, kā arī uz jauniešu izglī-
tošanu. Projektu vidū ir vairākas 
filmas, kas saturiski atšķirsies un 
katra sevī nesīs vienreizēju vēs-

turisko kultūras mantojumu. Ir 
atbalstīta vairāku grāmatu izdo-
šana, piešķirtas radošās stipendijas 
mūzikas jomā, kā arī atbalstītas 
mākslas izstādes, kas, ciešā sadar-
bībā, daudzinās un suminās Lat-
viju. Liels paldies Jums par radīto 
iespēju!

Vēlos pateikties arī projektu 
autoriem par savu nesavtīgumu 
un uzņēmību, strādājot pie dar b-
ietilpīgajiem projektiem, jo īste-
not kādu ieceri līdz gala rezul-
tātam ir ilgstošs un neatlaidīgs 
darbs! Tāds darbs prasa izdomu, 
uzņēmību, pacietību un līdzek-
ļus, un tam nepieciešami darītāji 
un atbalstītāji. Bez ziedotāju at -
balsta daudzas idejas paliktu 
tikai idejas, tāpēc esmu gandarīta 
par kopdarbību, kā rezultātā 
varam katru gadu sagaidīt kaut 
ko jaunu latviešu kultūras jomā.

ALAs Kultūras fonds darbojas 
Amerikas latviešu apvienības pa -
spārnē kopš 1951. gada. ALAs 
Kultūras fonda prezidijā ir ALAs 
Kultūras fonda priekšsēdis (priekš-
sēde), ko ievēl ALAs kongresa 
delegāti, un viņa (viņas) vietnieki. 
Šajā darbības gadā tie ir: Latviešu 
institūta vadītājs Arvīds Bļod-
nieks, ALAs Izglītības nozares 
vadītāja Andra Zommere, ALAs 
Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe un ALAs KF padomniece 
Sarma Muižniece Liepiņa.

ALAs KULTŪRAS FONDA 
PIEŠĶĪ RUMI 2017. GADĀ

1. Grāmatas “Brief History of 
Latvia” izdošana. 

Iesniedz: Vilis Inde ($1000.– no 
ALA KF Edgara Sūnas piemiņas 
fonda). 

2. Grāmatas Edvarts Virza. 
Raksti, 7. sējuma izdošana. 

Iesniedz: Apgāds “Zinātne”, proj. 
vad. Ingrīda Segliņa ($1500.– no 
ALA KF Edgara Sūnas piemiņas 
fonda).

3. Grāmatas  “Wit and Wis-
dom of Ancient Latvian Poetry” 
izdošana. 

Iesniedz: Ieva Szentivanyi 
($2000.– no ALA KF Edgara 
Sūnas piemiņas fonda).

4. Agates Nesaules grāmatas 
“Iepērkos radiem” izdošana 
latviešu valodā. 

Iesniedz: SIA Vesta-LK, proj. 
vad. Ligita Kovtuna ($1600.- no 
ALA KF Edgara Sūnas piemiņas 
fonda).

5. Agates Nesaules grāmatas 
“Shopping for relatives” angļu 
valodā sagatavošana iespējai 
iegādāties elektroniskajā versijā 
vai drukātā versijā. 

Iesniedz: Agate Nesaule ($1820.– 
no ALA KF Edgara Sūnas pie -
miņas fonda).

6. E-grāmata ”Maija Einfelde 
dzīvē un mūzikā: angļu valodas 
teksta izstrāde.”

Iesniedz: Baiba Jaunslaviete 
($1320.–)

7. Mūzikas CD “Skaisto melo-
diju pasaulē” izdošana.

Iesniedz: Dzintra Erliha ($1500.– 
no ALA KF komponista Alek -
sandra Okolo-Kulaka piemiņas 
fonda).

8. Radošā stipendija CD 
Soloalbumam “Cerība”.

Iesniedz: Zigmunds Latuš ke-
vičs ($2060.– no ALA KF kom-
ponista Aleksandra Okolo-Ku -
laka piemiņas fonda).

9. Radošā stipendija mūzikas 
komponēšanai grupas “Carnival 
Youth” mūzikas albumam 
Ņujorkā, ASV. 

Iesniedz: Edgars Kaupers 
($2840.– no ALA KF komponista 
Aleksandra Okolo-Kulaka pie-
miņas fonda).

10. Latviešu mūzikls “Brī -
num putns” Latvijas Simtgadē. 
Izrādi plānots uzvest Latvijā.

Iesniedz: Andrejs Jansons 
($3580.– no ALA KF komponis-

ta Aleksandra Okolo-Kulaka 
piemiņas fonda).

11. Elles ķēķis – odiseja: 
Ņujorka – Latvija. Iestudējumu 
plānots izrādīt Latvijā.

Iesniedz: Laila Saliņa ($2500.).
12. “Stāstu sega Latvijai” 3. 

posms. 
Iesniedz: Aija Abene, LaPa 

mūzejs ($2320.–)
13. XIII Starptautisko lat-

viešu jauno mūziķu meistar-
kursi “Bal tijas mūzikas ceļš”. 

Iesniedz: Dace Aperāne 
($2000.–)

14. Pilnmetrāžas filma pēc 
Aleksandra Grīna romāna 
“Dvēseļu putenis” motīviem.

Iesniedz: Māra Libeka ($4600.)
15. Dokumentālās filmas “Zig-

frīds Anna Meierovics” uzņem-
šana. 

Iesniedz: Matīss Kaža ($2760.–)
16. Latviešu kultūras, vēstures 

un izglītības procesa un norišu 
atspoguļojums laikrakstā Laiks. 
Iesniedz: Ligita Kovtuna ($4000.–)

17. “Māksla nešķiŗ, māksla 
vieno! – Latvijas Simtgades iz -
stāde”.

Iesniedz: Lelde Kalmīte, PLMC 
($2400.–)

18. Izstādes par latviešu 
pieredzi pasaulē “Es (arī) esmu 
latvietis” izveide. 

Iesniedz: Baiba Bela, LaPa 
mūzejs ($3000.–) 

19. Mākslinieka Ģirta Puriņa 
atcerei veltītās mākslas lekcijas 
Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības saietā, Katskiļos 
2017. gadā. 

Iesniedz: Linda Treija ($500.–)
20. „Trimda dimd!“ (daļa no 

3. posma). Iesniedz: Māra Pelēce 
($3000.–) 

21. „Valiant –  Latvian.” Juŗa 
Bļodnieka mašīnas atjaunošanas 
dokumentācija īsfilmā – dzīvs 
stāsts par trimdas jauniešu pret-
padomju demonstrācijām. Ie -

sniedz: Laris Krēsliņš ($2640.–)
22. Atbalsts avīzes Mazpulks 

izdošanai. Iesniedz: Agr. Arvīds 
Bļodnieks ($925.–)

 23. “Īpaša grāmata īpašā 
plauktā”. Losandželosas Latviešu 
skolas skolēnu darbu grāmatas 
veidošana – dāvana Latvijas Na -
cionālajai bibliotēkai Latvijas 
Simtgadē. 

Iesniedz: Aija Zeltiņa-Kalniņa 
($450.–)

24. Daugavpils Universitātes 
Jauniešu interešu izglītības 
skolas Humanitārā akadēmija 
jauniešiem (HAJ) studiju pro-
grammas „Latvijas jaunatnes in -
telekts Latvijas nākotnei“ 2017./
2018.gada apmācības nodro ši-
nāšana.

Iesniedz: Dr. Maija Burima 
($800.–)

ALAs Kultūras fonda 2018. ga  da 
projektu līdzekļu pieprasījuma 
veidlapa atrodama ALAs mā  jas-
lapā: www.alausa.org un veidlapu 
var lūgt atsūtīt arī pa parasto 
pastu. Jauni projekti jāpiesaka 
līdz 2018. gada 31. jūlijam. 

ALAs Kultūras fonds vāc zie-
dojumus atsevišķi no pārējām 
ALAs līdzekļu vākšanas akcijām 
un piešķiŗ līdzekļus latviešu kul-
tūras un izglītības projektu atbal-
stam ASV un Latvijā. Pa  teicoties 
gadskārtējiem atbalstītājiem, Kul-
tūras fonds 2017. gadā ziedo-
jumu akcijā ieņēma $23 245.– 
Paldies!

Sirsnīgi pateicos visiem KF 
atbalstītājiem, iesniegto projektu 
vadītājiem, KF valdei un ALAs 
biroja darbiniekiem par veik smī go 
sadarbību! Aicinu Jūs atbalstīt 
Kultūras fonda darbību arī turp-
māk, lai sadarbībā mēs varētu 
īstenot jaunas, radošas ieceres un 
sumināt mūsu Latviju tās Simt-
gadē. Paldies! 

Rīga, 25. jūnijs. Ar svinīgu 
dievkalpojumu Rīgas anglikāņu 
Sv. Pestītāja baznīcā tika atklāta 
LELBĀL virsvaldes plenārsēde. 
Dievkalpojumu vadīja archibīs-
kape Lauma Žušēvica, un tajā 
piedalījās pārstāvji no dažādu 
valstu latviešu draudzēm – prā-
vests Gunārs Lazdiņš, mācītāja 
Dr. Sarma Eglīte, prāveste Ilze 
Kuplēna-Ewart, Kanada; prā-
veste Ieva Graufelde, Zviedrija; 
prāvests Dr. Jānis Priedkalns, 
Austrālija; prāvests Kārlis Žols, 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža, 
ASV; baznīcas virsvaldes loceklis 
Pēteris Vīgants, Vācija. Sprediķī 
mācītājs Kārlis Žols, kuŗš kalpoja 
Sanfrancisko latviešu draudzē, 
bet tagad ir atgriezies Latvijā, 
uzsvēra, ka šī ir izšķirīga LELBĀL 
plenārsēde, jo jāpieņem svarīgi 
lēmumi par LELBĀL darbības 
nākotni. Viņš teica, ka LELBĀL 
ir lielu pāmaiņu priekšā, jo jāsa-
kārto polītiskās un legālās attie-
cības ar Latvijas baznīcu un Lat-
vijas valsti. Archibīskape Lauma 

Zušēvica un prāveste Ieva Grau-
felde lūdza Dieva svētību un 
vadību plēnārsēdes dalībniekiem 
šo lēmumu pieņemšanā. 

PBLA svinīgajā dievkalpojumā 
pārstāvēja valdes priekšsēde 
Kris tīne Saulīte, pārstāvniecības 
vadītājs Jānis Andersons un 

izpilddirektors Raits Eglītis.
Kā iepriekš ziņots, PBLA šī 

gada 25. aprīlī nosūtīja atklātu 
vēstuli Valsts prezidentam un 
augstākajām amatpersonām, at -
balstot LELBĀL centienus un 
aicinot Saeimu nepieņemt ieteik-
tos grozījumus Latvijas evaņ ģē-

liski luteriskās Baznīcas likumā. 
Šajā vēstulē K. Saulīte rakstīja, ka 
Latviešu eveņģēliski luteriskā 
Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) 
daudzus gadu desmitus bijusi un 
joprojām ir mūsu tautas garīgā 
vienotāja trimdā un ārzemēs. 

PBLA pilnībā nav pieņemami 

šobrīd iecerētie grozījumi Lat vi-
jas evaņģēliski luteriskās Baz nī-
cas likumā, jo tie tiek izstrādāti 
priekšvēlēšanu gaisotnē, sarunās 
un likumprojekta izstrādē ne  pie-
aicinot otru pusi – LELBĀL, tur-
klāt likuma grozījumu preambulā 
paredzot LELB būt vienīgajai 
pirmskara Latvijas brīvvalsts ev. 
lut. Baznīcas tiesību pārman to-
tājai, kā arī nepamatoti iero be-
žojot LELB draudžu pašnoteik-
šanās tiesības, izvēloties savu 
Baznīcas piederību (LELB vai 
LELBĀL).

Ar šādiem likuma grozījumiem 
Saeima nevajadzīgi iejauktos abu 
latviešu evaņģeliski luterisko 
Baz nīcu iekšējās attiecībās, pil-
nīgi nepamatoti vienu no viņām 
valstiski pasludinot par likumīgu 
un ekskluzīvi pareizu, un tā vēl 
vairāk padziļinot eksistējošo dom-
starpību plaisu, un raisot arī 
plašāku neizpratni un sarūg ti-
nājumu ārzemju latviešu sa -
biedrībā.
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LIGITAS KOVTUNAS fotoreportāža

Andrejs Jansons aicina uz mēģinājumu Rīgas 6. vidusskolā

Darja Smirnova (pa kreisi) ir no Rīgas 34. (krievu) vidusskolas, bet 
Elīsa Steele – no Sentluisas. Darja piedalās izrādē, lai iegūtu jaunu 
pieredzi un jaunus draugus, bet Elīsa – “meklēju iemeslu, lai 
pagarinātu uzturēšanās laiku Latvijā, jo iepriekš strādāju Liepājā par 
angļu valodas skolotāju.”

Arī Romāns Rihters mācās Rīgas 
krievu skolā. Redziet nu, – kamēr 
polītiķu onkuļi un tantes raksta 
integrācijas stratēģijas un gan-
drīz trīsdesmit gadus spriež par 
izglītības pāreju valsts valodā, 
jaunieši jau ir integrējušies un 
sadraudzējušies

Gerda Valatkeviča ir no Stok-
holmas. Atbildot uz jautājumu, 
kā viņai patīk izrādes gatavoša-
nas process, Gerda atbildēja: 
“Ļoti interesanti ir strādāt ar 
diriģentu Andreju Jansonu un 
režisori Andru Berkoldu. Tā ir 
jauna pieredze manā ceļā uz 
aktiermākslas apguvi.”

Režisore Andra Berkolda: “Brigaderes lugas pasaku tēli ir tik spilgti, ka tajos var sazīmēt ikvienam 
pazīstamus raksturus. Un izrādes dalībnieki ar savām lomām lieliski tiek galā.”

Šis ir Jēkabs Hayes no Ņudžersijas Šis arī ir Jēkabs... ... un šis arī

Kā tapa mūzikls “Brīnumputns”
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Anniju Teteris n Kalifornijas bija visgrūtāk nofotografēt – nu, ļoti 
kustīga meitene!

Magnolija Garbarīno no Ņujorkas kopā ar savu mīļo vecmāmiņu 
Ingrīdu Miemi, kuŗa bija klāt visos mēģinājumos.

Kā tapa mūzikls “Brīnumputns”

Mūzikla “Brīnumputns” pirmizrādes:

3. jūlijā – Rīgā, VEF Kultūras pilī (biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā – 5 EUR, 
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – atlaides).

15. jūlijā – Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS (bezmaksas ielūgumus iespējams 
saņemt koncertzāles kasē vai pieteikt pa tālruni +371 64633303).

22. jūlijā – Liepājas teātrī (Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā – 5 EUR).

29. jūlijā – Koncertzālē CĒSIS (biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā – 5 EUR).

5. augustā – Daugavpils teātrī (bezmaksas ielūgumus iespējams saņemt teātŗa kasē vai 
pieteikt pa tālruni +371 65426520).

No kreisās puses: draudzes mācītājs Igors Safins, Anastāsija Aspen Margerisone, 

Annelī Olga Ramoliņa, Diāna Sandra Kreišmane, Roberts Aivars Grots, Sabīne 

Laila Ryan, Daina Vilciņa, draudzes priekšniece Katrīna Veidiņa

Jauniešu iesvēte
Bostonas Trimdas draudzē

Iesvētības Ņujorkas
Salas baznīcā

Katarīnu Mazzanobile un Ēriku Mazzanobile, Aigas 

Niedrītes Mazzanobile un Emīla Mazzanobile bērnus, 

svētdien, 3. jūnijā iesvētīja māc. Laris Saliņš. Katarīna 

un Ēriks mācījās Longailendas latviešu skolā. Abi 

piedalās Ņujorkas tautasdeju kopā Jumis un dejo 

Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Katarīnai vēl pēdējais 

gads vidusskolā, bet Ēriks sāks studēt ekonomiku 

SUNY Binghamtonas universitātē



LAIKS 2018. ga da 7. jūlijs –13. jūlijs6

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

KASPARS PŪCE

(Turpināts no Nr.23)

(Turpinājums sekos)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Voldemārs Pūce akmeņkaļa darbā 1929. gadā

Voldim paliek vienīgā iespēja 
– doties uz astoņdesmit kilo-
metrus attālo Taurupi kājām. 
Domāts, darīts. Tā vienā saulainā 
maija dienas rītā pa Rumpmui-
žas / tagad Deglava / ielu puisis 
sāk savu soļojumu. Iet viņš pa 
zemesceļu, kuŗu zina no galvas, 
jo, puišelis būdams, no dzimtās 
Vestienas tēva ratos, viņam bla-
kus sēžot, ceļojis uz Rīgu vairākas 
reizes. Šajā reizē četros no rīta 
sāktais gājiens beidzas, apejot 
apdzīvotākas vietas pa krūmiem 
un gravām. Ap sešiem vakarā 
Voldemārs, noputējis un spēkus 
zaudējis, iesteberē nelielas div-
stāvu sarkanu ķieģeļu mājas 
pagalmā. Taurupes skola. Net re-
nētais ķermenis šādu slodzi 
panes visai slimīgi, un apmēram 
divas dienas paiet, guļot gultā, 
visus muskuļus pārņem necie-
šamas sāpes, sākas drudzis.

... Drudzis pieņemas spēkā, un 
Voldemārs atveŗ acis. Dažu cen-
timetru attālumā virs galvas 
rēgojas skabargainu dēļu klā-
jums. Viss nostājas savā vietā. 
Baraka, viņš guļ uz grīdas zem 
pirmā stāva nārām. Kaut nosalis, 
jūtas izgulējies, jo šo dažu stundu 
pilnīgi pietika, lai atjaunotu gaŗā 
brauciena laikā velti tērēto ener-
ģiju. Ieklausījās, viss klusu, vīri 
grozās un kaut ko ņurd pa mie-
gam. Uzmanīgi, tā, lai nevienu 
nepamodinātu, izlīda no nāru 
apakšas un izgāja ārā. Ne vēsts no 
puteņa, kas vēl nesen grieza zemi 
ar debesīm kopā. Saulīte apspī-

Ņujorkas tautasdeju kopa 
Jumis dibināta 2003. gadā un 
kopš tā laika ir piedalījusies visos 
Amerikas un Kanadas Dziesmu 

 Ņujorkas Jumis
Dziesmu un deju svētkos Rīgā

ĒRIKS NIEDRĪTIS

rīcības komiteja Latvijā uzai ci-
nāja Jumi dejot Latvijas Simt-
gades Dziesmu svētkos. Piec pad-
smit dalībnieki pieteicās šim 

Vija Eversone Garvija. Kopš ru -
dens katru ceturdienas vakaru 
Manhatenas pilsētas centrā 
Igauņu namā notiek mēginā-
jumi. Jumis gatavojās piedalīties 
arī svētku gājienā, tāpēc bija 
vajadzīgs deju kopas karogs. 
Maikls Garvijis sagatavoja ka -
roga metu, un tas tika uzšūts 
Ņujorkā. Karogu pirmo reizi 
Jumja dejotāji redzēja 14. jūnijā. 
Paredzēts, ka Rīgā karogu nesīs 
jaunās paaudzes pārstāvis Ēriks 
Mazzanobile. Pirms izbraukša-
nas uz Rīgu pie dejotājiem bija 
ieradušies Latvijas pastāvīgās 
pār stāvniecības Apvienoto Nā -
ciju Organizācijā vēstnieks Jānis 
Mažeiks ar kundzi Daci Mažeiku. 
Savā laikā viņi abi kopā ar Jumi 
piedalījās Baltimoras Dziesmu 
svētkos 2017. gadā. 

Vakara beigās dejotāji no  dzie-
dāja „Daudz baltu dieniņu” par 
godu Katarīnas un Ērika Maz-
zanobiles dzimšanas dienām. Uz 
Latvijas Dziesmu un deju svēt-
kiem bija sagatavoti īpaši krekli 
Latvijas sarkanā krāsā; tos de -
jotāji vilks, staigājot par Rīgu. 

dēja šo vienmuļo baraku kom-
pleksu, kas kā tāda neliela pilsēta, 
apjozta dzeloņstieplēm, pazuda 
aiz apvāršņa līnijas. Virs perime-
tra ik pēc kāda noteikta attāluma 
slējās sargtorņi, kuŗos visu dien-
nakti territoriju modri novēroja 
bruņoti sargkareivji. Šīs sargā-
šanas sistēmas vidū kā centrālais 
koordināšu punkts slējās vēl 
viens tornis, no kuŗa sargs varēja 
sazināties kā ar perimetra sarg-
posteņiem, tā arī ar komand-
punktu. Voldemārs ievēroja, ka 
sargi ļoti formāli pilda savus 
uzdevumus un par to, kas notiek 
territorijā, īpašu interesi neiz-
rāda. Tam zināms iemesls, jo 
tundras līdzenums stiepjas līdz 
apvārsnim, pat ja kāds izmuks, 
nekur nepaslēpsies... Pēc apkārt 
valdošā miera un klusuma viņš 
saprata, ka līdz rīta jundai vēl 
gana laika. Drausmīgi gribējās 
ēst un lielais trenētais deguns 
gaisā sajuta, ka ,,kaut kur smaržo 
ananass” un parādīja īsto virzie-
nu. Tas izrādījās pareizs, un pēc 
kāda brītiņa izsalkušais latvietis 
stāvēja kādas barakas atvērto 
durvju priekšā. Virs šīs būves 
stalti slējās skurstenis, kas knapi 
dūmoja, bet no telpas, līdztekus 
kārdinošajai smaržai, kuŗa vēlās 
pāri slieksnim, skanēja parastie 
dižās krievu tautas leksikas pa -
mata vārdi – visprastākā ,,materš-
čina”. Tā, kā neapturama sniega 
lavīna vēlās pār pavāra, kā vēlāk 
izrādījās, tatāra, lūpām. Vol de-
mārs, ziņkāres dzīts, noskaidroja 
šī svētā sašutuma iemeslu. Tā 
cēlonis bija pavisam prozaisks, jo 

aizsērējuma dēļ lielajai lēģera 
plītij zudusi vilkme un ogles 
nedeg, bet dūmo. Ar pavāru tika 
slēgts, kā šodien mēdz sacīt, bar-
tera darījums. ,,Iztīrīsi krāsni, 
dabūsi putras porciju” – tā 
pavārs. Pēc kādas pusstundas 
jaunais lēģera iemītnieks jau 
čāpoja uz savas barakas pusi, 
saudzīgi piespiedis pie krūtīm 

pusotra litra amerikāņu ražo-
juma konservu bundžu, pilnu 
smaržīgas miežu putras. Pro-
tams, nosaukums ,,miežu putra” 
bija tīri simbolisks, jo tikai attāli 
atgādināja to balto piena biez-
putru, pagaršinātu ar krauk šķī-
giem cūkgaļas kripucīšiem un 
sīpolu ripulīšiem, kāda tika 
baudīta tālajā bērnībā. Taču, kā 

saka, ēdiens paliek ēdiens. Vol-
demārs, zinādams, ka pēc ilg-
stošas piespiedu gavēšanas ne -
drīkst tā darīt, tomēr nenovaldās, 
un visai drīz bundulis ir tukšs, 
bet ķermenī sākas pretestības 
reakcija. Gar acīm tumšs, un viņš 
iekrīt dubļos, kuŗi saradušies pēc 
vakardienas sniegputeņa. Pagāja 
kāds laiciņš, kamēr asinsrite no 
kuņģa atgriezās smadzenēs. Viņš 
piecēlās, paspēra pāris soļus un 
atkal sabruka. Atjēdzies, apsēdās 
uz kādas barakas sliekšņa un 
vēlreiz pārlaida acu skatu pāri 
drūmajai territorijai. Iekšējā 
balss sāka, kā sākumā likās, 
monologu bez atbildes:

,,Tā, puis, te nu tu sēdi tādā 
attālumā no mīļotās dzimtenes, 
ka pat bail par to domāt... 
Iežogots, apkārt bezgalīgs mūžīgā 
sasaluma tuksnesis, priekšā 
rēgojas milzīgā ,,parodas” pira-
mīda, bet zem tās šachta, kas 
sniedzas nezināmās zemes dzīlēs. 
Neilgs laiciņš, beigsies karantīna, 
un tu kopā ar pārējiem ieslo-
dzītajiem dosies lejā, lai gādātu 
ogles lielajai zemei, cenšoties 
izpildīt normatīvu. Harijs Lie -
piņš, mans studists no Latvju 
Drāmas ansambļa, pagājušajā 
vasarā, Rīgā uz ielas satikts, 
pastāstīja, kāda ,,laimes” zeme te 
ir. Viņš, būdams vācu armijas 
kaŗagūsteknis, zenītartilērijas iz -
palīgs, gadu pazemē nolauzis un 
gandrīz galus atdevis, glābis tikai 
jaunības spars. Kā tu, cienītais 
režisor, to veiksi, ja ogļraci esi 

redzējis tikai uz ,,Cīņas” titul-
lapas? Varbūt, ka spēka pietiks 
pāris mēnešiem, neesi taču ne -
kāds pirmā svai guma jauneklis, 
pēc tam tevi sastingušu iznesīs 
tundras pla šumos, nedaudz ap -
rausīs ar dub ļaino augsnes 
virskārtu, tādējādi tu kļūsi par 
barības bāzi daudzajiem četr-
kājainajiem mūžīgā sa  saluma 
iemītniekiem. Perspek tīva tāda, 
ka ideālāku nevar vēlēties. Kas 
notiks ar maniem mīļajiem? Kā 
verga dzīvi izturēs jaunā sieva un 
vēl gadu ne  sa sniegušais dēls 
Tālajos Austru mos, uz kuŗieni 
viņus komu nistiskā vara aiz -
sūtījusi tikai tādēļ, ka ir mani 
ģimenes locekļi? Neesi muļķis, 
ķepurojies cik spēka, bet paliec 
virs zemes! Tā vien liekas, ka 
Dievs mani ir atstājis pilnīgi un 
galīgi. Paga, paga, ko pirms 
daudziem, dau dziem gadiem 
man sacīja ve  cā māte Parra? Viņa 
taču teica kaut ko par vēdlodziņu, 
kuŗu lielais Radītājs atstājis vaļā, 
kad aizcirtis visas durvis. Te nu ir 
tas gadījums, meklē, puis, kur ir 
vēdlodziņš!”

Voldemārs izmisīgi veŗas ap -
kārt, cerībā ieraudzīt glābēj-
striķīti, bet nav nekā kā tikai 
lēģera dubļainā territorija... Te 
pēkšņi kā tāds eņģeļa spārns, kas 
tikko nolaidies no debesīm, lēni 
planē nez kur parādījies papīra 
cementa maisa gabals, kuŗš no -
laižas pie pašām domīgā cietēja 
kājām. Smadzenēs notiek tas, ko 
dažreiz mēdz saukt par atklāsmi, 
klikšķi, sprādzienu, vai vēl kaut 
kā. Viņam ir skaidrs, kas jādara. 
Kreisā roka saķeŗ papīra drisku, 
bet labajā stingri iegulst ogles 
gabals, kuŗu te ir pa pilnam. 
Roka droši un profesionāli velk 
pamatīgas un treknas līnijas, uz 
nosmulētās loksnes veidojas kaut -
kas līdzīgs Parīzes triumfa arkas 
un Paradīzes vārtu krustojumam. 
Šīs radošās pusstundas pilnīgi 
pietika, lai novārgušajā ķermenī 
atgrieztos dzīvesprieks, jo nu 
Voldemārs saprata, ka šachtas 
dzīlēs viņš nekad nelaidīsies. 
Viņš arī zina, kādam nolūkam 
top šis, maigi izsakoties, ,,mākslas 
darbs”. Jau iepriekšējās dienas 
pēcpusdienā, kad visu etapu uz -
runāja lēģera priekšnieks, ieslo-
dzītajam režisoram, aktieŗu pe -
dagogam un smalkajam dvēseļu 
pazinējam bija pilnīgi skaidrs, ka 
šo dižās valsts territorijas noga-
balu pārvalda absolūti stulbs, 
ambīciju pārpilns virsnieciņš. Jau 
krievu literātūras klasiķi atzī mē-
juši šādu militarizētu tipiņu kāri 
pēc ārējā spožuma, apvienotu ar 
pusanalfabēta izglītību. Volde-
mārs tīri intuitīvi nojauta, ar 
kādiem ,,ieročiem” centīsies uz -
varēt savu pretinieku, ne jau tas 
vien dzīvē pieredzēts!

 Pēcpusdienā, ietērpies savās 
likumīgajās lēģera iemītnieka 
drānās, Voldemārs devās au  di-
encē pie nometnes visvarenā, pie 
personas, kuŗa vienīgā šajā zemes 
pleķītī spējīga lemt par sev pa -
kļauto vergu likteņiem.

svētkos. Visiem dejotājiem pil-
nīgi neiedomājama bija ideja 
kādreiz doties uz Rīgu un pie -
dalīties Dziesmu svētkos Latvijā. 
Šī ideja kļuva par realitāti, kad 

aizjūras ceļojumam. Jumis lepo-
jas ar to, ka savās rindās apvieno 
trīs paaudzes, latviešus, kam 
svarīga viņu identitāte un kam 
patīk dejot. Šo deju kopu vada 
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A TALE OF DP LIFE:
TO RUBBLE OR NOT TO RUBBLE?

„Šis bija labs hokeja pavasaris!”  

There was no long line of coun-
tries bidding on the services of 
us, DPs. No one was offering 
bonuses, like we see in profes-
sional sports today. 

Except the Communists. In 
their tours around DP land, as 
they worked on our emotions to 
return home, they offered warm 
winter coats, extra food, and 
shoes with soles, more welcome 
than Ugg’s today, as signing 
bonuses for that free ride home. 
These Russians even had a name, 
Russian Repatriation Officers, 
and were readily welcomed by 
UNRRA. Everyone wanted us to 
go home so they could go home. 
The easiest way to get out of 
Western Germany in 1946 was to 
volunteer to return home to Latvia.

No one knew, sitting around 
the kitchen table that night in 
late 1946, celebrating Eduards 
Steins vārda diena, where they 
would be in 1947 (no one was 
thinking about 1957). With one 
million DPs left in Western 
Germany, how many countries 
would come calling, how many 
people would they take? Would 
the people around the table get 
through the selection process 
and be picked to emigrate? Or, 
would some of them end up 
gathering rubble in some 
German city?

“So, if I get hurt gathering rub-
ble,” my father said, returning to 
the subject of rubble. “Where 
would I go? Are the hospitals 

open in the big cities like 
Hamburg?”

 “Or elsewhere…like Berlin?” 
Dzervins said sounding skeptical.

Well, that was kind of impor-
tant to know. If you worked in 
that Hamburg rubble and broke 
a leg, or were on the fourth floor 
of an office building collecting 
rubble and the ceiling gave out 
and buried you in more rubble, 
would there be enough hands to 
get you out from under the rubble? 
Not to mention medical help? 

Or, would you be buried under 
another layer of rubble, that cov-
ered the previous layer of rubble, 
which hid decaying corpses of 
German town-folk? Poor souls 
who had not fled in time during 
a bombing run.

And if they did pull you out of 
the rubble, what would they do 
with you? With little to no petrol 
to be had in a Hamburg, would 
they prop you up on the handle 
bars of a bicycle and pedal you to 
a hospital? Well, there always was 
the possibility of finding a cart 
but probably not a horse. Most 
horses had been commandeered 
by the army during the war and 
what was left had been used as 
meat for kotletes, hamburgers, by 
now. 

“At least here,” Mednis mused, 
talking about the UNRRA camp 
and community in Greven, “we 
get medical help from UNRRA.”

Talk turned to what rubble col-
lectors would live on in Hamburg. 

Would they be paid by block of 
rubble gathered, or a couple 
Deutsch Marks a day? Or, would 
it be closer to what a German 
factory worker earned? Rumor 
was that factory workers earned 
50 marks a week. 

“Can we survive on that?” 
Vitands asked.

Talk turned to the black mar-
ket. A pound of butter was going 
for 200 to 250 marks. A can of 
Nescafe instant for 130 marks 

“I hear,” Zirnis said, “that 
someone gave 100 marks for one 
cigarette.”

“That’s a lot of rubble to gath-
er.” Vitands shook his head.

“And, if we leave Greven, we 
are on our own,” my father said, 
“we will lose UNRRA support.” 

“What can we do?” Rasma 
Steins asked.

“Go back to Latvia,” Grava said 
morosely.

“And,” Eduards Steins added 
grimly, “be sent to Siberia?”

In 1946 DP land, the future of 
Germany and the DPs, my fami-
ly and yours, was not obvious. 
One possibility for us, of a limit-
ed set, was staying in Germany 
and making a life there. The best 
work opportunity, few worked in 
DP land, seemed to be a move to 
a large German city and going to 
work to collect rubble. 

But, in 1946, the allies were in 
no hurry to re-build Germany. In 
April 1945, the United States had 
put out JCS Directive 1067, (Joint 

Chiefs of Staff), also known as the 
Morgenthau plan. On October 
17, 1945, the directive was passed 
on to General Eisenhower, 
Commander-in-Chief of United 
States Forces of Occupation. The 
Directive laid out the main fea-
tures of American occupation 
policy in the postwar period. 
Among the goals was to elimi-
nate Germany’s ability to wage 
war. This would be done by elim-
inating the arms industry, and 
removing or destroying other 
key industries basic to military 
strength, such as industrial plants 
and manufacturing equipment 
in the Ruhr Valley. 

So, if the Allies were consider-
ing turning Germany into a land 
of parks and forest from the 
German Alps to the North and 
Baltic Seas, without re-building 
German infrastructure like the 
bombed-out cities and destroyed 
factories, who would pay for re-
building Germany and pay the 
DPs who turned themselves into 
rubble collectors? 

Even if Germany was allowed 
to re-build, moving away from 
UNRRA supported DP commu-
nities meant giving up the 
UNRRA umbrella and placing 
one’s future in the hands of the 
unknown. That was a risky prop-
osition in a Germany that was 
not standing on its own two feet. 
But, if re-building did start, after 
the German cities were freed of 
rubble in a few years, there could 

be better paying jobs in con-
struction. DP land was not going 
to last forever.

Sounds like your parents or 
grandparents were living a life of 
confusion, waiting for who knew 
what, chasing rumors, dealing 
with ifs, buts, and maybes, while 
riding the roller-coaster of hopes 
and fears that changed every day 
like the temperature. And, there 
was more to think about. 

In that limited set of “what 
happens to me next” possibili-
ties, was a return home to Latvia. 
That opened a new can of ifs, 
buts, maybes and created new 
highs and lows of hope and fear 
for the DPs. 

Emigration elsewhere was little 
more than a wish, maybe a hope 
that a magician would wave a 
wand and poof, send one to…
Australia? And, then there were 
the communist repatriation offi-
cers wandering the DP commu-
nities looking for volunteers. 

That Saturday evening in 1946, 
at the vārda diena celebration in 
the small German town of 
Greven, the choices didn’t seem 
all that clear. Displaced Persons, 
at least the ones enjoying Eduard 
Stein’s vārda diena, were in one 
piece, living under UNRRA in 
the British Zone. But what would 
1947 bring? 1948? 1949? 

The best vārda diena present 
for Eduards Steins would have 
been a big, shiny crystal ball and 
a fortune teller. 

Mēs lepojamies ar Latvijas 
hokeja komandas sasniegumiem 
pasaules čempionātā, un tie gūti 
pēc tam, kad Latvijas hokeja 
federāciju uzsāka vadīt Aigars 
Kalvītis. Sagadīšanās vai likum-
sakarība? Slavēts un pelts, Aigars 
Kalvītis ir neapšaubāms līderis, 
cilvēks ar uzvarētāja domāšanu.  
Aicināju viņu uz interviju.

Aizvadītas pasaules meistar-
sacīkstes, ļoti veiksmīgi Lat vi-
jai. Mūsu vienība rādīja augsta 
līmeņa hokeju.

A.K.  Mani visvairāk priecē  
pat ne tas rezultāts, bet pirmām 
kārtām tas, ka mēs spēlējam kva-
 litātīvu un skaistu hokeju. Spēlē 
ar Zviedriju, pasaules čem pio-
niem, mūsējie spēja pa vār tiem 
„uzmest” četras  piecas rei zes! Tas 
nozīmē, ka mēs spēlējam ļoti 
solīdu hokeju. Varbūt pie  trūka 
nedaudz veiksmes, lai ap  spēlētu 
Zviedriju, bet tas ir cits stāsts. Tas, 
kas priecē, ir hokeja kvalitāte. Ja 
agrāk mūsu hokejs balstījās uz 
emocijām, tad šobrīd  spēlējam 
pārdomātu hokeju. Ne Kanada, ne 
amerikāņi nevarēja atrast atslē-
gas, lai atslēgtu Latvijas izlasi.

Komandā spēlēja daudz 
jauniešu.

Jā, arī tas mani priecē, ka šogad 
spēlēja tik daudz jauno. Hokejisti, 
kas nupat bija spēlējuši Latvijas 
junioru izlasē, arī rādīja augstas 
klases hokeju pasaules čempio-
nātā. Viņi nebija vecāki par 22 
gadiem, un, jāsaka, lai cik tas 
būtu pārsteidzoši, jaunie puiši 

vilka Latvijas izlasi. Viņi neat-
palika nevienā pozīcijā no piere-
dzes bagātākajiem spēlētājiem. 
Es gan neesmu precīzi skaitījis 
iemestos vārtus, bet jaunie, ie -
spējams, pat iemeta vairāk nekā 
pieredzējušie. Tas bija jaunības 
un pieredzes saliedējums, ko 
mums šogad izdevās parādīt.

Panākumu ķīla: veiksme vai 
likumsakarība?

Protams, viss kopumā: per so-
nāls un lielais darbs, kas tika 
ieguldīts. Hokejs ir komandas 
sporta veids. Mūsu spēks bija 
saliedētībā un komandā, kas cits 
citu papildināja. Un ne tikai ho -
kejisti – Katrs darīja savu darbu, 
kas viņam bija jāizdara, un tāpēc 
ir rezultāts. Nospēlēt ar Kanadas 
NHL komandu 1:1 pamatlaikā, 
kur, piemēram, Makdeivids se -
zonā viens pats gūst vairāk nekā 
100 punktus, ‒  tas jau vien ir ko 
vērts. Vēlos uzsvērt – mums iz -
devās izveidot komandu, un es 
ļoti gribētu, lai arī nākotnē mums 
būtu tikpat saliedēti spēlētāji. 
Nebija neviena, kas veidotu kaut 
kādu opozīciju, būtu ar kaut ko 
neapmierināti. Visa komanda 
nospēlēja ļoti labi, ar katru spēli 
arvien labāk. Šis bija labs hokeja 
pavasaris.

 Kāds ir treneŗa Boba Hārtlija 
(Robert „Bob” Hartley) iegul dī-
jums mūsu hokeja izaugsmē?

Protams, viņš ir labs treneris, 
par to vispār nav šaubu. Viņš 
panāk no spēlētājiem to, ko 
vajadzīgs panākt. Taču negribu 

nevienu izcelt. Ne tos, kas iemeta 
izšķirīgos vārtus, ne tos, kas to pro -
cesu vadīja. Viss kopumā noved 
pie rezultāta. Kopīgais darbs. 

Ja Bobs Hārtlijs paraksta lī -
gumu ar Krievijas komandu – 
vai tas nekaitēs Latvijas izlasei?

Mēs esam vienojušies, ka viņš 
strādās ar Latvijas izlasi. Protams, 
viņam nebūs tik daudz laika 

Tuvākie, tālākie mērķi, uzde-
vumi?

Nospēlēt katru spēli līdz uzva-
rai. Sports ir sports. Cīņa ir cīņa. 
Rezultāts ir rezultāts. Mēs gribam 
uzvarēt katrā spēlē. Ja arī kādu 
spēli zaudējam, tad to ātri aiz mir-
stam un cīnāmies nākamajā spēlē 
par uzvaru. Es, protams, gribētu 
piedzīvot tādu brīdi, kad Latvijas 

arī pasaules čempionāts Rīgā. 
Nākamie hokeja gadi solās būt 
ļoti interesanti! 

Kāda, jūsuprāt, ir līdeŗa sva-
rīgākā īpašība?

Jābūt pārliecinātam par  visu 
to, ko tu dari. Ja esi pārliecināts, 
ka  dari pareizi. tad tu stāvi visiem 
pāri. Savā dzīvē visu laiku esmu 
kaut ko mainījis, ik pa laikam 
esmu pieņēmis kādus jaunus iz -
aicinājumus. Es negribu dzīvot 
garlaicīgu dzīvi. Es nevaru no -
dzīvot ilgāk par vienu stundu 
plūdmalē, nevaru. Un viena diena 
mājās man jau ir katorga. Es ne -
gribu iekrist mietpilsoniskumā, 
apmierinātībā ar esošo situāciju. 
Man patīk visu laiku kaut ko 
jaunu darīt. Es neteiktu, ka esmu 
ļoti priecīgs par visiem saviem 
pienākumiem, tas nenākas viegli, 
bet tas ir interesanti. 

Aigara Kalvīša – bijušā Mi -
nistru prezidenta un tagad – 
uzņēmuma Latvijas gāze  vēlē-
jums Latvijai Simtgadē?

Mums mūsu valsts ir liela vēr-
tība. Simt gados esam izgājuši 
cauri visdažādākajiem pārbaudī-
jumiem. Bet nākamajos simt ga -
dos, globālizācijas rezultātā, to var  
ļoti viegli pazaudēt... Lai Lat vijas 
iedzīvotāji lepotos ar savu valsti! 
Lai, ikreiz paceļot Latvijas 
karogu, mēs justu saviļņojumu 
par savu valsti. Pirmie simt gadi 
ir bijuši gana sarežģīti, bet mums 
taču ir vēl saglabājies patriotisms. 
Lai nākamajos simt gados mēs to 
nepazaudētu! 

veltīt mums, bet mēs pēdējos 
divus gadus ļoti mērķtiecīgi strā-
dājam ar nākotnes hokeju, mēs 
ļāvām Latvijas izlasē izspēlēties, 
kas vien vēlējās. Visi, kas gribēja, 
varēja sevi parādīt. Trenerim ir 
skaidrs, kāds ir komandas paš-
reizējais potenciāls, ko viņi var. 
Divos gados pamats ir ielikts, 
tāpēc šobrīd nesaskatu lielas 
problēmas. 

izlase iegūst medaļas (smaida). 
Tādam ir jābūt mērķim, pretējā 
gadījumā nav vērts sacensties. 
Protams, esam pieņēmuši tādu 
programmu, ka kopā ar Bobu 
Hārtliju gribam spēlēt Pekinas 
Olimpiskajās spēlēs 2022. gadā. 
Viss darbs tiek veidots uz nā  kotni. 
Varbūt arī tāpēc mums ir tik 
daudz jauno spēlētāju komandā, 
viņiem ir jāiegūst pieredze. Būs 
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Raksta autori Dina un Mārtiņš

Sapinuši vainagus, saposušies 
svētku drēbēs, gatavi dziedāt 
Līgo dziesmas un ļauties Jāņu 
nakts dejām, 23. jūnijā Ņū  džer-
sijas latviešu biedrības centrā 
Priedaine pulcējās līgotāji no 
tuvākas un tālākas apkaimes, lai 
lustīgi aizvadītu vasaras saul-
griežu svētkus savas ģimenes, 
draugu un paziņu lokā latviskā 
atmosfērā. 

Šogad līgotāju skaits bija 
mazāks kā ierasts, jo liela daļa 
latviešu devušies uz Latviju, lai 
būtu klāt XXVI Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos un citos Latvijas valsts 
Simtgades notikumos. Vēl da -
žus līgotājus atbaidīja lietainais 
laiks, ko solīja meteorologi, 
taču, varam droši teikt, ka 
dažreiz nevar tiem ticēt, un šie 
Līgo svētki bija viena no tām 
reizēm, jo līdz pat trijiem naktī 
neviena lietus pile Priedainē 
nenolija. Lai gan viss bija saga-
tavots koncerta baudīšanai iekš-
telpās, vairums nobalsoja par 
koncertēšanu ārā, un kopīgiem 
spēkiem, dziedot un dejojot, 
mēs lietu aizlīgojām prom! 

Mums bija iespēja būt arī par 
brīvprātīgajiem un sapost ska -
tuvi Līgo vakaram! Bet kopumā 

Šī gada 9. jūnijā Sietlas Lat-
viešu namā sanēja kā bišu 
stropā. Bija ieradusies neparasti 
liela publika, lai izbaudītu lai-
mīgo stundu (happy hour) un 
iedvesmotu Sietlas tautasdeju 
kopu  Trejdeksnītis dižkoncertā. 
Pavisam drīz dejotājiem bija 
jādodas uz Rīgu, lai piedalītos 
Latvijas Simtgades deju uzve-
dumā ,,Māras zeme”. Šī vakara 
dižkoncertā uzstājās 26 dejo tāji 
– 15 meitas un 11 puiši. Uz -
vedumu latviešu valodā pie  teica 
Rūta Ikauniece, bet angliski 
Dāvids Dzenītis. 

Vispirms tika pieminēti un 
godināti visi Trejdeksnīša vadī-
tāji 56 pastāvēšanas gadu te -
cējumā. Pirmā, dibinātāja un 
vadītāja (1962-1975) Irēne Be -
leičika, jau sen aizsaulē, bet 
šodien viņas mazmazbērni mā -
cās latviešu tautasdejas mūsu 
skoliņā. Pēc Beleičika kundzes 
Trejdeksnīti vadījuši: Inese 
Grau diņa (1975-1986), Mārtiņš 
Rubenis kopā ar Vilni Birn-
baumu (1986), Vilnis Birn baums 
(1986-1993), Inese Raistere 
(1993-2008) un Katrīne Janga 
(Kathrine Young) (2008-2017). 
Programmas gaitā abas Ineses 
un Katrīne pastāstīja par sa  viem 
Trejdeksnīša vadīšanas laikiem. 
(Mārtiņš jau sen dzīvo Denverā, 
bet Vilnis Latvijā). Pašreizējā 
vadītāja ir jaunā, enerģiskā 
Ērika Currier. Sietlas choreo-
grafi ir bijuši sekmīgi savos 
panākumos.  Vairākas Viļņa 
Birnbauma un  Ineses Raisteres 
dejas ir bijušas apbalvotas 

DINA IVANOVA un
MĀRTIŅŠ ŠTEINS, 
līgotāji

Jāņi Priedainē 2018!

Sietlas Trejdeksnītis ceļa jūtīs uz
Latvijas Simtgadi Rīgā

daudzi brīvprātīgie ieguldīja 
pūliņus, lai svētki izdotos skaisti 
– vairāki brīvprātīgie un 
Priedaines valdes locekļi jau no 
agra rīta gatavoja territoriju 
svētku vakaram un naktij, 
smaidīgas sagaidītājas sveica 
katru līgotāju, koši tērpti brīv-
prātīgie ierādīja automašīnu un 

rūpējās par to, lai tiktu aiz-
dedzinātas sveces uz katra 
svētku galda, kāds rūpējās, lai ar 
ugunskuru būtu viss kārtībā. 
Brīvprātīgie darbojās visā ter-
ritorijā. Ņūdžersijas latviešu 
bied rības valde var lepoties un 
priecāties par visiem brīv prā-
tīgajiem palīgiem, un mēs, 

dāties mūsu pašu pītus Jāņu vai-
nagus, dažādu amatnieku un 
tirgotāju rokdarbus un preces. 
Bija iespēja iegādāties latviešu 
dizaineres Valdas Rainey lina 
kleitas, blūzes un vīriešu krek-
lus, kā arī vīriešu kaklasaites-
tauriņus, Ilzes Gotfrīdas da -
žādos pašgatavotos produktus 
no Latvijas. Gilberts Kusiņš tir-
goja dažādus rokdarbus ar Lat-
vijas simboliem un latviskiem 
elementiem. Bija iespēja iegā-
dāties pašu gatavotas sveces un 
sapņu ķērājus, dzintara rotas-
lietas. Tirdziņš bija gana plašs, 
lai pircēji varētu iegādāties 
gandrīz visu, ko sirds kāro! 
Darbojās arī “Dzintara galds”, 
kas mieloja jāņubērnus ar 
sautētiem kāpostiem, desiņām 
un citiem gardumiem. 

Pēc plkst. 7.00 vakarā visi 
pulcējās ap estrādi, kur latviešu 
mūzikas koncertu sniedza Lat-
vijas un vietējo mūziķu ap   vie-
notā komanda. Skaistais kon-
certs noskaņoja līgotājus Jāņu 
nakts ballei. 

Starp koncerta sajūtām un 
lustīgām balles dejām, tika aiz-
degts lielais Līgo svētku uguns-
kurs un Ņūdžersijas latviešu 
biedrības priekšnieka Jāņa Stu -

Tāds jaunības prieks un ener-
ģija! Interesantas bija divas 
Ineses Raisteres dejas: ,,Bala-
bas kas četrpāŗu deja” un ,,Do -
damies uz Rīgu”. Raita un 
temperamentīga Viļņa Birn-
bauma choreografētā ,,Vysi 
muni gosti beja” un Katrīnes 
Jangas ,,Sasveicināšanās deja”, 
kas pirmo reizi dejota India-
napoles Dziesmu svētkos 2007. 
gadā. Zigurda Miezīša, Lidijas 
Āboliņas un Skaidrītes Darius 
choreografētā Deju kollāža 
,,Saved mūs mājās pie Daugavas 
krastiem” lika smeldzīgi at  ce-
rēties tos laikus, kad ar cerībām  
un uzņēmību latvieši ārpus 
dzimtenes centās saglabāt un 

telšu vietas, dzīves pieredzes 
bagātie līgotāji pie Priedaines 
vārtiem nodeva Līgo sveicie-
nus, dalīja sieru un alu ikvie-
nam jāņubērnam, vēl kāds cits 

izmantojot šo iespēju, sakām 
visiem lielo paldies par 
palīdzību! 

Jau no četriem pēcpusdienā 
bija iespēja Līgo tirdziņā iegā-

denta akordeona spēles pava-
dībā līgotāji ļāvās sadziedāša-
nās priekam veselas stundas 
gaŗumā. Nodziedāto dziesmu 
klāsts bija ļoti plašs – no “Visu 
gadu dziesmas krāju”, “Sit, 
Jānīti, vara bungas”, “Skaista ir 
jaunība” un “Pār gadskārtu 
Jānīts nāca” līdz “Še, kur līgo 
priežu meži”, “Es nenācu šai 
vietā”, “Strauja, strauja upe 
tecēj’” un “Jāņu nakts”. 

Jāņu nakts ballē spēlēja ie -
priekš minētā mūzikantu grupa. 
Kā jau ierasts Jāņu ballēs visā 
pasaulē, arī Priedainē šogad 
balles deju repertuārs bija no 
skaistām un graciozām lēnajām 
dejām līdz ātriem un jautriem 
dančiem. Balles laikā bija dažādi 
lustīgi kopā dejošanas piedzī-
vojumi – dejojām lielā aplī vai 
gaŗās virtenēs. Dejojām tradi-
cionālās latviešu rotaļdejas “Kas 
dārzā, kas dārzā”, “Tūdaliņ – 
tagadiņ” un “Sudmaliņas”. Pro-
tams, arī šoreiz līgotāji negri-
bēja laist projām mūzikantus 
un izlūdzās vēl vairākas dejas 
nospēlēt arī pēc oficiālā balles 
noslēguma. 

Tā lustīgi pienāca Jāņu dienas 
rīts, un varam sākt gaidīt nā  -
kamos Līgo svētkus 2019. gadā.

Trejdeksnītis koncertā

Trejdeksnīša vadītājas. No kreisās: Ērika Currier (pašreizējā), un 
bijušās: Kathrine Young, Inese Raistere, Inese Graudiņa

no kuŗām trīs jādejo grandio-
zajos XVI Deju svētkos Rīgā. 
Pēc pēdējās, Latvijas choreogra-
fa Jāņa Purviņa ļoti straujās 
dejas ,,Sasala jūriņa”, sajūs mi-
nātā publika sauca, lai to 
atkārto. Visiem par lielu prieku 
tas arī tika darīts. Pēc iz  dan-
cošanas ārā pa zāles durvīm, 
dejotāji nāca atpakaļ pilnā 
sastāvā, uzsākdami dziesmu 
,,Ai, jel manu vieglu prātu, jauns 
apņēmu līgaviņu”. Atsaucīgā 
publika lēca kājās un dziedāja 
līdzi! 

Lai palīdzētu segt ceļa izde-
vumus uz Latviju, dāsns naudas 
ziedojums nāca no latviešu 
ģi menes uzņēmuma RAUDA 
SCALE MODELS un Rolanda 
Abermaņa SPUNKS, Pumpkin 
Seeds with a Kick. Kā jau ik 
gadus, Trejdeksnītim čeku pa -
sniedza Latviešu biedrība Va -
šingtona štatā (LBVŠ). Varēja 
arī iegādāties loterijas biļetes, 
lai vinnētu lielus, dažādiem 
labumiem pildītus grozus. 

Sietlas latviešu sabiedrība le -
pojas un ir pateicīga uzņēmī-
gajai Trejdeksnīša tautasdeju 
kopai. Paldies visiem vadītā-
jiem, dejotājiem un atbalstī-
tājiem, kas ir ielikuši daudz 
laika un pūļu, lai mūs ieprie-
cinātu un cildinātu Latvijas 
vārdu. Novēlam visiem neaiz-
mirstamu pieredzi, piedaloties 
Latvijas Simtgades Dziesmu un 
deju svētkos un vēlam laimīgu 
ceļu! 

JCJ

Dziesmu un deju svētkos. 
Pirmā deja ,,Stūŗu stūŗiem”, 

Irēnes Beleičikas choreografija, 

izraisīja lielus publikas aplausus 
un sirsnīgus skatītāju izsau-
cienus. Visiem ļoti gāja pie sirds 
Ineses Graudiņas choreografētā 
,,Ai, jel manu vieglu prātu”. 

nodot tālāk savas tautas dārgo 
mantojumu. Toreiz nevarējām 
pat iedomāties, ka reiz dejosim 
brīvā Latvijā.

Pavisam kopā bija 12 dejas, 
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Latvijas Okupācijas mūzejam – 25
Melngalvju namā, kas atrodas 

netālu no Latvijas Okupācijas mū -
zeja, 27. jūnija pēcpusdienā bija 
sapulcējušies ap divi simti cilvē - 
ku – Latvijas Okupācijas mūzeja 
darbinieki, Latvijas Okupācijas mū -
zeja biedrības biedri, ziedotāji, sa -
darbības partneri un atbalstītāji, 
lai nosvinētu mūzeja 25 gadu ju -
bileju. Starp mūzeja sveicējiem 
bija Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece, Lat vi-
jas Republikas Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis, Kultūras, 
Ārlietu, Vides un reģionālās attīs-
tības ministriju pārstāvji. Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis bija 
atsūtījis rakstisku apsveikumu, bet 
abas pārējās augstākās valsts amat-
personas – Saeimas priekšsēde un 
Ministru prezidents teica runas. 
Mūzejam veltītā valsts pārstāvju 
uzmanība apliecināja mūzeja dar-
ba augsto novērtējumu un gan-
darīja tā atbalstītājus.

Ināra Mūrniece pateicās mūzeja 
dibinātājiem un darbinieku kopai 
par neatlaidīgo darbu, bez kā tas 
nebūtu ieņēmis savu īpašo vietu 
Latvijas kultūrā. Viņa pauda, ka 
Saeimā pagājušajā nedēļā pieņem-
tie grozījumi Latvijas Okupācijas 
mūzeja likumā paredz ēkas rekon-
strukciju pabeigt līdz nākamā ga  da 
septembŗa beigām, lai mūzejs va -
rētu atgriezties savā vēsturiskajā 
vietā Vecrīgā.

Svinību viesus uzrunāja mūzeja 
dibinātājs un idejiskais iedves mo-
tājs Pauls Lazda un ilggadējais 
Oku pācijas mūzeja valdes priekš-
sēdis un mūzeja ārlietu direktors 
Valters Nollendorfs. Savu skatīju-
mu uz mūzeja vietu Latvijas sa -
bied rībā bija aicināts izteikt Lat vi-
jas Universitātes profesors Ivars 
Ījabs. Viņa runas tema bija “Lat vi-
jas Okupācijas mūzejs: skola, pa -
vards, kapakmens. Latvijas Oku-
pā  cijas mūzejs Latvijas ainavā”. Ar 
brīnišķīgām dziesmām klātesošos 
iepriecināja vokālā grupa Latvian 
Voices, kas mūzejam arī ziedoja 
daļu no sava honorāra par kon-
certu. Svinību otrā daļa norisinā-
jās mūzeja pagaidu telpās Raiņa 
bulvārī 7. Tur viesi devās gar Brī-
vības pieminekli – apstājoties un 
noliekot ziedus.

Otrajā daļā apsveikumus izteica 
lielākās mūzeju atbalstošās orga-
ni zācijas pārstāvji – Pasaules Brīvo 
Latviešu apvienības valdes priekš-
sēža vietnieks Pēteris Blumbergs, 
kas ir arī Latviešu apvienības Ame-
rikā vadītājs. Daugavas Vanagu 
(DV) vārdā runāja tagadējais Lat-
vijas DV vadītājs Andrejs Mež ma-
lis. Nopietnība mijās ar humoru, 
kad tika izrādītas dāvanas, ko dā  vi-
nājuši kollēgas no citiem mūze-
jiem. Latvijas Dabas mūzejs Oku-
pācijas mūzejam dāvināja kaktu - 
su kā simbolu spējai pretoties 
ārējās vides ietekmei. Vēl viesi no -
klausījās agrākās mūzeja direkto-
res Gundegas Micheles stāstījumu 

par mūzeja vēstures neformāla-
jām lappusēm.

Pievēršoties mūzeja aktuālitā-
tēm, V. Nollendorfs stāstīja par 
septembrī atklājamo “Pieminekli 
Brīvībai” Zēdelgemā (Beļģijā) un 
mūzeja jaunās ekspozīcijas veido-
šanu. Mūzeja foajē var aplūkot tēl-
nieka Kristapa Gulbja veidoto pie-
minekļa metu. Piemineklis veltīts 
ap 12 000 latviešu leģionāru, kas 
1945./1946. gada ziemu pavadīja 
Zēdelgemas kaŗa gūstekņu no -
metnē. Mūzejs vēl joprojām vāc 
līdzekļus pieminekļa uzstādīšanas 
izdevumiem. Savukārt maketā va -
rēja apskatīt jaunveidojamo mū -
zeja ekspozīciju. Mūzejs pateicas 
visiem sveicējiem. Sanākušos vie-
noja personīga saite ar mūzeju. Ka -
 mēr tā paliks, mūzejs spēs strādāt 
un pildīt savu misiju: atcerēties, 
atgādināt, pieminēt.

***
Latvijas Goda konsulu 

sanāksme
No 30. jūnija līdz 2. jūlijam Lat - 

vi jā notika 8. Latvijas Republikas 
go   da konsulu sanāksme, kuŗā pie-
dalījās konsuls Martin Kacz mars ki.

Latvijas Ārlietu ministrija uzņē-
ma vairāk nekā 90 konsulus no 52 
valstīm, ar kuŗiem tikās Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece. Kon-
suli piedalījās paneļdiskusijas ar 
pārstāvjiem no Latvijas valdī -     
bas un arī piedalījās pieņemšanā, 
kuru rīkoja Latvijas Republi kas 
prezidents Raimonds Vējonis. 
Turp mākajās dienās konsuli ap -
mek lēja Ventspili un Liepāju. Sa -
darbības sekmēšanai norisinājās 
kontaktbirža ar Latvijas uzņē mē-
jiem. Goda konsuli tika informēti 
arī par jaunumiem konsulārajā 
darbā, apmeklēja Rīgas Technisko 
universitāti un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, kā arī iepazina vairāku 
Latvijas uzņēmumu darbību

***

Kad līksmo un 
gavilē latviskais gēns

Vasaras saulgriežus sagaidot, lai -
kā no 16. jūnija līdz 21. jūnijam 
vienpadsmito reizi Latvijā notika 
Starptautiskais folkloras festivāls 
Baltica, kopā pulcējot 4000 dalīb-
nieku – 233 folkloras kopas, et   -
no grafiskos ansambļus, folkloras 
deju kopas un kapelas, ārvalstu 
viesus no Lietuvas, Igaunijas, Balt-
krievijas, Gruzijas, ASV, Polijas, 
Dienvidkorejas un Ķīnas. Festivā-
la tema 2018. gadā bija “Ziedēšana. 
Jāņi”.

Kopumā festivālā no 16. jūnija 
līdz 21. jūnijam, notika vairāk ne  kā 
20 sarīkojumu, kuŗus ap  meklēt 
bija aicināts ikviens interesents. 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, festivālu atklājot, sacīja, ka 
pirms trīsdesmit gadiem festivāls 
Baltica satricināja okupācijas varas 
pamatus. Kultūras ministre Dace 
Melbārde uzsvēra, ka šis festivāls 
ir kā krāšņa puķe latvisko tradi -   
ci ju ainavā. Var teikt, ka tautas - 
tēr pu brunču krāsās, mandolīnu 
un bun gu skaņās, tautasdziesmās, 
mei jās un ozollapās gaisā līksmoja 
un gavilēja latviskais gēns.      

Folkloras festivāla dalībnieku 
gājiens Brīvības laukumā. Katras 
folkloras kopas un ansambļa da -
žāda gada gājuma dalībnieki gā -
jienā piedalījās ar savu karogu 
un novadam atbilstošos tautas- 
tērpos // Foto: LETA

***
 Mežaparka Lielās estrādes 

atjaunotais posms 
18.jūnijā, svinīgā ceremonijā at -

klāja Mežaparka Lielās estrādes 
pirmo atjaunoto posmu.

Pirmais posms lietošanā tika no -
dots 7. jūnijā, kas bija par 11 die -
n ām ātrāk, nekā sākotnēji paredzē-
ja noteiktie termiņi. Pēc pārbūves 
Mežaparka estrādes iežogotā terri-
torija ir par aptuveni 50 000 kva d-
rātmetru lielāka nekā tagad, terri-
torijai sasniedzot 146 430 kvad rāt-
metru. Koristu tribīnes uz XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem ar pagaidu 
ko  ka tribīnēm tika paplašinātas 
par 2292 koristu vietām, tā kopā 
nodrošinot vietas gandrīz 10 000 
koristiem. Savukārt skatītāju lau ka 
jaunā platība ir 22 197 kvadrāt-
met ri, kuros būs nodrošinātas 
sēd vietas 30 557 skatītājiem līdz-
šinējo 23 000 sēdvietu vietā.

***
Briselē uzzina, 

kas ir Dziesmu un deju svētki
26. jūnijā Eiropas Parlamentā 

Briselē notika Eiropas Kultūras 
mantojumam veltīta augsta līme-
ņa konference “Kultūras manto-
jums Eiropā: savienojot pagātni 
un nākotni”. Vienīgā pārstāve no 
Baltijas valstīm atklāšanas panelī 
ar prezentāciju par latviešu Dzies-
mu un deju svētkiem īpaši aici-
nāta piedalīties bija arī Latvijas 
kul tūras ministre Dace Melbārde. 
Kultūras žurnālisti no Eiropas val-
stīm uzzināja plašāk par vienu no 
lielākajiem Latvijas valsts Simtga-
des notikumiem – XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem.

***
Prezentē Dziesmu svētkiem 
veltītas Latvijas Simtgades 

pastmarkas

Latvijas Pasts izdevis pastmarkas 
serijā “Latvijas Republikai 100”, 
veltot tās Latvijas Dziesmu un 
De  ju svētku tradicijām. Jauno pa  st-
marku pirmās dienas zīmogo šana 
notika 29. jūnijā Rīgas Lat viešu 
biedrības namā.

*

22. jūnijā Latvijas Banka izlai - 
da Likteņdārzam veltītu sudraba 
kollek cijas monētu. Svinīgais jau-
nās monētas prezentācijas sarīko-

jums notika Kokneses novada tū -
risma informācijas centrā, tajā 
pie  dalījās Latvijas Bankas valdes 
priekšsēdis Māris Kālis, Kokneses 
fonda padomes locekļi Vilis Vītols 
un Sandra Kalniete, kā arī Likteņ-
dārza monētas autores – māksli-
niece Frančeska Kirke un tēlniece 
Ligita Franckeviča.   

***
Latvijas Simtgades zīmē 
Nirnbergas Valsts teātrī 

demonstrē latviešu izrādi
1. jūlijā Nirnbergas Valsts teātrī 

ar dokumentālo izrādi “What will 
tomorrow bring” (Kas notiks rīt-
dien?) viesojās “Dirty Deal Teatro” 
no Rīgas. Izrāde notika teātŗa fes-
tivāla “Talking About Borders” ie -
tvaros, kuŗš šogad veltīts Baltijas 
valstu Simtgadēm. Izrādi apmek-
lēja vēstniecības Kultūras un me -
diju projektu vadītājs Kaspars 
Adijāns.

Izrādes ietvaros tika rīkots Lat-
vijas valsts Simtgades informāci -
jas stends. Pēc izrādes Nirnbergas 
teātra foajē tika demonstrēta Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un Deju 
svētku dalībnieku gājiena un at -
klāšanas koncerta tiešraide. Izrā-
des pamatā ir četru cilvēku veido-
tas video dienasgrāmatas četrās 
dažādās valstīs – Latvijā, Polijā, 
Beļģijā un Sīrijā. 

GRIEĶIJA. 2. jūlijā Latvijas vēstniecībā Atēnās viesojās Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pirmā kursa students Aigars 
Raumanis ar koncertmeistari – pianisti Hertu Hansenu, lai tiktos ar 
vēstnieku Māri Klišānu. Saksofonists Aigars Raumanis ar koncert-
meistari – pianisti Hertu Hansenu bija ieradušies Atēnās, lai 30. jū -
nija pēcpusdienā piedalītos prestižā, starptautiskā konkursa “eMuse 
International Music Online Competition 2018” laureātu apbalvošanā 
un koncertā, kas notika Atēnu mūzikas koncertzālē Megaron. Kon-
kursā, kuŗš norisinās jau septiņpadsmito gadu, A. Raumanis pūšamo 
instrumentu grupā ieguva godalgoto pirmo vietu, saņemot maksi-
mālo punktu skaitu. Vēstnieks apsveica A. Raumani un H. Hansenu 
ar izcilajiem panākumiem un novēlēja jaunajam saksofonistam tik-
pat izcilus sasniegumus un neizsīkstošu spēku, nesot Latvijas vārdu 
plašajā mūzikas pasaulē arī turpmāk. Tikšanās laikā tika pārrunātas 
iespējas un idejas, kā attīstīt Latvijas un Grieķijas sadarbību mūzikā-
lās izglītības jomā, lai veicinātu abu valstu savstarpējo sadarbību 
kultūras jomā.

ITALIJA. 28. jūnijā Romā Latvijas kultūras ministre Dace Mel-
bārde un Italijas ārlietu viceministre Emanuela Klaudia Del Re  at -
klāja izstādi “Latvija un Italija – 100 draudzības gadi”. Latvijas Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs atklāja Digitālo izstā-
di, kas veltīta Latvijas un Italijas sadarbībai starpkaŗu periodā. Abu 
izstāžu atklāšana norisinājās Italijas Ārlietu un starptautiskās sadar-
bības ministrijā tieši pirms Italijas prezidenta Serdžo Matarellas  
valsts vizītes Latvijā. Sarīkojumā piedalījās diplomātiskā korpusa un 
dažādu Latvijas – Italijas sadarbības jomu pārstāvji. 

SLOVAKIJA. 18. jūnijā Veronika Erte iesniedza akreditācijas 
vēstules Slovakijas Republikas prezidentam Andrejam Kiskam (An -
d rej Kiska). Pēc svinīgās ceremonijas notika vēstnieces Veronikas 
Ertes un Slovakijas Republikas prezidenta Andreja Kiskas saruna, 
kuŗas laikā abas puses augstu novērtēja draudzīgās un ciešās attie-
cības, kas vieno Latviju un Slovakiju. Pārrunājot aktuālo sadarbību, 
abas puses augstu novērtēja sadarbību drošības jomā, kā arī pauda 
gatavību turpināt sadarbību Eiropas Savienības un NATO ietvaros.

BEĻĢIJA. Latvijas vēstniecība Beļģijā no 16. jūlija līdz 10. au -
gustam konsulāros pakalpojumus nodrošinās ierobežotā apjomā. 
Personu apliecinošos dokumentus varēsiet pieteikt, bet par pārējo 
pakalpojumu saņemšanu lūgums laikus sazināties ar vēstniecību: 
Tālrunis: +322 238 32 36. E-pasts: Consulate.Belgium@mfa.gov.lv

KAZACHSTĀNA. Latvijas Republikas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Kazachstānas Republikā Jurijs Pogrebņaks tikās ar 
Kazachstānas Republikas Nacionālās akadēmiskās bibliotēkas di -
rektora pienākumu izpildītāju Nuržanu Žoldibalinovu. Tikšanās lai-
kā vēstnieks sveica bibliotēkas vadītāju un personālu Kazachstānas 
galvaspilsētas Astanas 20. jubilejā, dāvinot bibliotēkas reto grāmatu 
krājumam vēsturisko albumu Terra Mariana 1186-1888. Vēstnieks 
nodeva bibliotēkai grāmatas “Latvijas Nacionālā bibliotēka. Archi-
tekts Gunārs Birkerts” un Roalda Dobrovenska grāmatu “Rainis un 
viņa brāļi” krievu valodas izdevumu.

Foto: Reinis Oliņš
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***
Monblānā plīvos Latvijas karogs

Augustā Eiropas Savienības (ES) 
augstākajā virsotnē Monblānā plā -
nots uznest mastu un tajā pacelt 
Latvijas karogu, tādējādi sasnie -
dz ot Ginesa pasaules rekordu. Ini-
ciātīvas rīkotāju pārstāvis Ansis 
Egle klātesošos informēja, ka šāds 
notikums pasaulē līdz šim nav 
ticis īstenots, tādēļ plānotais pa  sā-
kums ticis reģistrēts Ginesa re  kor-
du grāmatā kā Ginesa rekorda 
pieteikums. 

Idejas autors Aldis Kunšteins 
norādīja, ka pirms desmit gadiem 
jau kāpis Monblāna virsotnē un 
pēc kāpiena sapratis, ka tas būtu 
liels izaicinājums uznest ka  roga 
mastu šī kalna virsotnē un uz - 
vilkt tajā Latvijas karogu. Tādē jādi 
tiktu reālizēts “traks, neparasts, 
ambiciozs, lielisks un riskants pie-
dzīvojums”. “Visa pamatā ir Lat-
vija. Tādējādi mēs demon strētu 
lepnumu par savu valsti,” piebilda 
Kunšteins. 

***
Toronto Latviešu ģimnazijas

60. izlaidums
1. jūnijā Toronto Latviešu tautas 

augstskolas ģimnaziju absolvēja    
3 jaunieši – Elīza Ludiņa, Jēkabs 
Šulcs un Daniels Gretton. Jau 60. 
gadu ģimnazijai paldies saka lat-
visku izglītību guvušie jaunieši. 
Atzīmējot šo visnotaļ vērā ņe  ma-
mo skaitli, skolas pārzinis Ed  gars 
Kiršs lūdza ģimnazijas 1. izlaidu-
ma absolventus iedegt sveces.

Ģimnaziju šogad ir apmeklējuši 
26 jaunieši, kas ir ievērojams skait-
lis. Kā sacīja E. Kiršs, tas nav tikai 
skaitliskais pacēlums, arī skolas 
garstāvoklis ir cēlies. Pēc svinīgās 
karoga ienešanas un “Dievs, svētī 
Latviju!” nodziedāšanas absolven-
tus, skolas saimi un viesus sveica 
LNAK Izglītības nozares vadītāja 
Elita Pētersone. Viņa izteica prie-
ku par kuplo ģimnazijas saimi un 
aicināja par to vairāk stāstīt sa -
biedrībā. Vēršoties pie skolas ab -
sol  ventiem, E. Pētersone lūdza 
jauniešus nepazust latviešu sa -
bied rībai. Daži jaunieši dejo lat-
viešu deju kopās, daži palīdz Sest-
dienas skolā, bet E. Pētersone 
aicināja sākt iesaistīties sabied ris-
kās organizācijās  LNJAK, vēlāk 
arī LNAK, Toronto Latviešu bied-
rībā, kas atbalsta pamatskolu un, 
protams, ja nebūtu pamatskolas, 
nebūtu arī ģimnazijas. Viņa aici-
nāja visus turpināt runāt latviski, 
ziedot savus talantus un iegūtās 
zināšanas Latvijai un latviešu sa -
biedrībai un nekad neaizmirst 
savas latviskās saknes.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

kanclere norādījusi, ka tos patvē-
ruma meklētājus, kuŗi iepriekš 
reģistrēti kādā citā Eiropas Savie-
nības dalībvalstī, būs jānogādā 
lielākos “bazes centros”, kas tiktu 
izveidoti pie Vācijas robežām, lai 
veiktu migrantu izvērtēšanas pro-
cedūras. Vienlaikus iecerēts veidot 
arī imigrantu uzņemšanas centrus 
ārpus ES territorijas, piemēram, 
Ziemeļafrikā. 

***
Berlīnē prezentē grāmatu 

vāciešiem par Baltijas valstīm
14. jūnijā Latvijas un Igaunijas 

vēstniecību Vācijā kopējā sarīko-
jumā prezentēja nupat iznākušo 
grāmatu “Baltijas valstis iesācē - 
 j iem”, kuŗu sarakstījis Vācijā labi 
zināms žurnālists un bijušais Vā -
cijas sabiedriskā medija ARD ko -
respondents Skandinavijā un Bal-
tijas valstīs Tilmans Bincs. Pirms 
diskusijas ar autoru viesus uzru-
nāja Igaunijas vēstnieks Vācijā   
Dr. Marts Lānemē  un Latvijas 
vēst nie cības Vācijā vadītājas viet-
nieks Jānis Bērziņš.

“Tas ir īpašs notikums, kad pie-
redzējis un atzīts ARD korespon-
dents izdod tik labi lasāmu un 
vispusīgu grāmatu par Baltijas 
valstīm vācu valodā. Reizēm esmu 
bijis pārsteigts, cik daudz mani 
sarunu biedri zina par Latviju, 
ta  ču pietiekami bieži ir arī tā, ka 
zināšanas aprobežojas tikai ar 
dažiem centrāliem notikumiem, 
kaut arī mūs vieno gadsimtiem 
ilgas kultūras saiknes un Rīgā ik 
nedēļas ielido 86 tiešie reisi no 10 
Vācijas lidostām,” uzrunā norādīja 
Bērziņš.

***
Strasbūrā atklāj fotografiju 

izstādi Baltijas ceļš
13. jūnijā Eiropas Padomes (EP) 

ēkā Strasbūrā, Baltijas valstu kopē-
jā Simtgades sarīkojuma ietvaros, 
Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība 
EP sadarbībā ar Igaunijas un Lie-
tuvas pārstāvniecībām organizēja 
fotografiju izstādes Baltijas ceļš at -
klāšanu. Sarīkojumā piedalījās EP 
augstākās amatpersonas. Izstādes 
atklāšanu papildināja klavieŗspē-
les priekšnesums, atskaņojot Bal-
tijas valstu komponistu skaņdar-
bus, kam sekoja pieņemšana.

Fotografiju izstāde Baltijas ceļš 
atspoguļo unikālu notikumu Bal-
tijas valstu vēsturē cīņā par neat-
karības atjaunošanu. Katra foto-
grafija atklāj atsevišķu cilvēku un 
veselu tautu likteņus un miermī-
līgu pretošanos Padomju okupā ci-
jas režīmam. Izstādes autors Til-
mans Bincs četrus gadus bija ARD 
korespondents Baltijas valstīs. Jau 
pirms tam viņš cieši sekoja līdzi 
Baltijas valstu iestāšanās procesam 
Eiropas Savienībā un saskata Bal-
tijas valstīs augstu nākotnes attīs-
tības potenciālu. Grāmata “Wo die 
Ostsee Westsee heißt: Baltikum für 
Anfänger” iznāca jūnijā.

Latvija un Polija ir vienotas 
NATO un prasībās saistībā ar nā -
kamo Eiropas Savienības budžetu. 
Šādu kopēju vēstījumu trešdien 
Rīgā sniedza abu valstu preziden-
ti. Tikšanās laikā ar Dudu pārru-
nāta arī reģiona infrastruktūras 
projektu ieviešana – Rail Baltica 
un Via Baltica, kā arī jautājums 
par enerģētikas avotu dažādoša -
nu reģionā. Latvijai un Polijai ir 
līdzīga nostāja Nord Stream 2 jau-
tājumā. Polijas prezidents Āda -    
žu militārajā bazē tikās ar Poli -    
jas kon tingenta kaŗavīriem. Vizītē 
Dau gavpilī Polijas prezidents 
ko  pā ar Latvijas Valsts prezidentu 
svinīgā ceremonijā nolika ziedus 
Latvijas Neatkarības cīņās kritušo 
poļu kaŗavīru piemiņas vietā 
Slobodkā un atklāja Polijas ka -
ralim Stefanam Batorijam veltītu 
pieminekli. Vizītes nobeigumā Po -
lijas prezidents piedalījās Lat vijas 
Poļu savienības rīkotajā Polijas 
Neatkarības Simtgades atjauno ša-
nai veltītajā sarīkojumā Dau gav-
pils teātrī.

***
Cēsu kauju atcere

22. jūnijā Cēsīs, pieminot 1919. 
gada jūnijā notikušās Cēsu kau jas, 
aizsardzības ministrs Rai monds 
Bergmanis, Nacionālo bru ņoto 
spē ku kaŗavīri un zemessargi, 
jaunsargi, kā arī sabiedroto kaŗa-
vīri piedalījās sarīkojumā “Latvi -
jas Uzvaras diena”, kuŗā bija iespē-
jams vērot kauju rekonstrukciju, 
apskatīt militāro techniku un eki-
pējumu un piedalīties dažādās 
izglītojošās aktīvitātēs. Plkst. 12 
aizsardzības nozares pārstāvji no -
li ka ziedus pie Uzvaras pieminekļa 
Vienības laukumā.

Sarīkojumā piedalījās NATO pa -
plašinātās klātbūtnes Latvijā daudz-
nacionālā kaujas grupa, ku  ŗu va -
da Kanada. To veido vairāk nekā 
1000 kaŗavīru no Albānijas, Ita-
lijas, Polijas, Kanadas, Slovēnijas 
un Spānijas, kas rotācijas kārtībā 
pilda dienesta pienākumus Lat vi-
jā, piedaloties mācībās ar Nacio-
nālajiem bruņotajiem spēkiem.

***
Ždanoka nevar kandidēt 

Saeimas vēlēšanās
Satversmes tiesa 29. jūnijā pie-

ņēma lēmumu lietā, kas ierosināta 
pēc bijušās Eiroparlamenta depu-
tātes un Latvijas Krievu savienības 
līderes Tatjanas Ždanokas pietei-
kuma. Tiesa secinājusi, ka aizlie -
gums kandidēt Saeimas vēlēšanās 
personām, kuŗas pēc 1991. gada 
13. janvāra darbojās Komūnis-
tiskajā partijā, ir samērīgs un nav 
atceļams. Ždanoka līdz 1991. gada 
augustam ir bijusi Latvijas Komū-
nistiskās partijas biedre. Ždanoka, 
kas gatavojās rudenī gaidāmajām 
vēlēšanām, uzskata, ka pašlaik pie-
nācis laiks liegumu pārskatīt. To -
mēr Satversmes tiesa lēma, ka vēl 
ir par agru.

***
Latvija piekritusi migrantu 

atpakaļuzņemšanai
Vācijas kanclere Angela Merke -

le panākusi 14 valstu piekrišanu 
operātīvi uzņemt atpakaļ migran-
tus, kas mēģina iekļūt Vācijā. Šā -
da vienošanās panākta ar Latviju, 
Lietuvu, Igauniju, Somiju, Zvied-
riju, Ungāriju, Poliju, Čechiju, Beļ-
ģiju, Dāniju, Franciju, Luksem-
burgu, Nīderlandi un Portugali. 
Vēstulē koalīcijas partiju līderiem 

robežas kontūru izgaismoja vai  -
rāk nekā 100 ugunskuru un no -
tika gājiens apkārt Latvijai.

 Akcijā  bija iesaistījušies ne tikai 
43 Latvijas pierobežas novadi, bet 
arī pašvaldības valsts vidienē. Ak -
cijā katrs Latvijas iedzīvotājs tika 
aicināts noiet vienu kilometru 
valsts pierobežā – tālākajos Lat vi-
jas novados, Rīgā vai piejūrā – gar 
Latvijas sauszemes robežu un pul-
cēties pie pašvaldību organizē ta-
jiem ugunskuriem, kur tika dzie-
dātas spēka dziesmas Latvijai un 
pulksten 22 vienlaikus visā Lat-
vijā, arī valsts himna.

***
Īrijas prezidenta vizīte

18. jūnijā Latviju valsts vizītē ap -
meklēja Īrijas prezidents Maikls 
Daniels Higinss un viņa dzīves-
biedre Sabina Higinsa. Vizītes lai-
kā notika Īrijas prezidenta un viņa 
dzīvesbiedres tikšanās ar Vējoni 
un Ivetu Vējones kundzi Rīgas pilī. 
Pēc tam abi pāŗi piedalījās svinī-
gajā ziedu nolikšanas ceremonijā 
pie Brīvības pieminekļa.

Īrijas prezidents Maikls Daniels 
Higinss un Latvijas prezidents 
Raimonds Vējonis 

Tikšanās laikā prezidenti pārru-
nāja Eiropas Savienības nākotni. 
“Īrijā ir aptuveni 30 000 mūsu 
tautiešu, tāpēc mūs vēl vairāk sais-
ta Īrija,” uzsvēra Vējonis un norā-
dīja, ka Latvija un Īrija ir līdzīgi 
domājošas arī Brexit jautājumos – 
abām valstīm ir svarīgi nodroši -
nāt pilsoņu tiesības pēc Brexit. 
Lat vijas Nacionālajā bibliotēkā Īri-
jas prezidents dāvināja grāmatu 
Tautas grāmatu plauktam.

***
Polijas prezidenta vizīte

Polijas prezidents Andžejs Duda 
Latvijā ieradās oficiālā vizītē gan 
ar atskatu kopējā vēsturē, gan    
pie dāvājumiem kopējai nākotnei 
sa  darbībā Eiropas Savienībā  un 
NATO. Vizīte notika Latvijas ne -
atkarības pasludināšanas Simtga-
des zīmē. Taču arī pašai Polijai šī ir 
neatkarības atjaunošanas simtā 
gadadiena.

Polijas prezidenta dzīvesbiedre 
Agate Kornhauzere-Duda, Poli-
jas prezidents Andžejs Duda, 
Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis un Iveta Vējone Rīgas 
pilī // Foto: LETA

Pusgada gaŗumā dienasgrāma-
tu varoņi ik dienas mēģināja atbil-
dēt uz jautājumu “Kas notiks rīt-
dien?”, jautāja to sev tuviem cilvē-
k iem, kā arī dokumentēja to, kas 
notika vi  ņiem apkārt. Izrādes au -
tors un iz  pildītājs ir “Dirty Deal 
Teatro” ak  tieris un drāmaturgs Jā -
nis Balo dis. Izrādes video režisore 
ir Paula Pļavniece.

***
Starptautiskais Miera skrējiens 

dodas cauri Latvijai
No 2018. gada 11. līdz 15. jūli  - 

j am Miera skrējiena – Peace Run – 
Eiropas posma ietvaros Latvijai 
cauri dosies Starptautiskais Miera 
skrējiens. Šogad, kad svinam Lat-
vijas Simtgadi un vēlamies mierī-
gu un priecīgu pasauli, šis labas 
gribas skrējiens ir brīnišķīga ie -
spē ja mums katram atsevišķi un 
visiem kopā apliecināt savu mīle s-
tību Latvijai un visai pasaulei ko -
pumā.

Miera skrējienā to katram ir ie -
spējams izdarīt savā sirdij vistīka-
mākajā veidā – vērojot skrējienu 
un vēlot: “Laimīgu ceļu!”, pasnie-
dzot skrējējam ūdens krūzi, dā -
vājot naktsmājas, sveicot skrē jie  nu 
ar labu vārdu, dziesmām, dejām... 
ejot, skrienot vai braucot kopā ar 
starptautisko komandu cauri savai 
pilsētai, novadam, valstij.

 2018. gada februārī Miera lāpa 
Eiropā oficiāli tika iedegta Bulgā-
rijas galvaspilsētā Sofijā, un tagad 
tā dodas cauri 46 Eiropas valstīm, 
lai oktobrī pēc vairāk nekā 24 000 
km finišētu Portugales galvaspil-
sētā Lisabonā.  

***
Berlīnes lāči – Vācijas dāvana 

Latvijas Simtgadē
Berlīnes lāči, kas pārstāv Apvie-

noto Nāciju valstis un simbolizē 
mieru un saprašanos starp tau-
tām, kopš 2002. gada sabijuši visos 
pasaules kontinentos un Latvijas 
Simtgadei par godu būs apskatā -
mi Doma laukumā.

Šī ir lāču kompānijas pirmā 
vizīte Baltijā, un tā ir Vācijas dāva-
na Latvijas Simtgadē, turklāt tiek 
rīkota arī ar labdarības mērķi. Ber-
līnes lāči – miera vēstneši vie so-
jušies Kubā, Japānā un pat Ziemeļ-
korejā.

***
Akcija Izgaismo Latviju 

 21. jūnijā visā Latvijā notika 
Latvijas Simtgades sarīkojums – 
akcija Izgaismo Latviju, kad valsts 
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Nedēļā pirms Jāņiem Latvijas 
publiskajā telpā nogranda pāris 
“nelielu sprādzienu”, kuŗi teju aiz-
ēnoja Līgo vakara svinēšanas plā-
 nus un gardākā mielasta recep -
šu meklēšanu, jo diviem Saeimas 
de  putātiem tika ierobežota per-
sonas brīvība, atļaujot viņu aiz-
turēšanu un kratīšanu.

Kā zināms, saskaņā ar Saeimas 
kārtības rulli par piekrišanu kri-
minālvajāšanas sākšanai pret de -
putātu, viņa apcietināšanai, kra-
tī  šanas izdarīšanai pie viņa vai 
citādai personas brīvības ierobe-
žošanai Saeima lemj pēc Man dā-
tu, ētikas un iesniegumu komisi-
jas ziņojuma.

Saeima trešdien, 20. jūnijā, ār -
kārtas sēdē piekrita ārpusfrak ci-
ju deputāta Artusa Kaimiņa aiz -
turēšanai un atļāva tiesībsargā jo-
šajām iestādēm veikt kratīšanu 
viņa dzīvesvietā. Korupcijas no -
vēr šanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) informēja, ka krimināl-
process sākts par polītiskās orga-
nizācijas (partijas) neliku mīgu fi -
nancēšanu, par starpniecību par-
tijas nelikumīgā financēšanā un 
par partijas nelikumīga finan cē-
juma pieņemšanu un izspiešanu.

Nākamās dienas vakarā Lat vi-
jas parlaments lēma par pie kri-
šanu Zaļo un Zemnieku savie nī-
bas (ZZS) Saeimas frakcijas de -
putāta Askolda Kļaviņa kratīša-
nai viņa dzīvesvietā, automašī -
nā, kratīšanas rezultātā izņemto 
mantu apskatei, kā arī automa -
šī nas izņemšanai un apskatei. 
KNAB norādīja, ka pirmstiesas 
izmeklēšanā iegūts pietiekami 
pie rādījumu tam, ka, pildot de -
putāta pilnvaras, no 2016. gada 
1. novembra līdz šī gada maijam 
Kļaviņš ļaunprātīgi izmantojis 
dienesta stāvokli mantkārīgā no -
lūkā, radot būtisku kaitējumu 
Saeimas budžetam. Iespējams, 
tas saistīts ar transporta kom-

Vai opozīcija darbojas tāpat kā pie varas esošie?

pen sācijām, kādas pienākas de -
pu tātiem, kas nedzīvo Rīgā. Šo -
gad februārī izskanēja informā-
cija, ka Kļaviņš īsi pēc kļūšanas 
par parlamentārieti ir mainījis 
savu deklarēto dzīvesvietu no gal-
vaspilsētas uz Liepāju. Tas ļāvis 
piecas līdz sešas reizes palielināt 
saņemto transporta izdevumu 
kompensāciju. 

Jāpiebilst, ka Kļaviņš atzina – 
lieta saistīta ar viņa pārdekla rē-
šanos uz Liepāju, kur  viņš arī 
dzīvo. Deputāts lūdza kollēgas 
atbalstīt kratīšanas atļaušanu, so -
lot tiesībaizsardzības iestādēm 
visu parādīt un izstāstīt. Savu -
kārt deputāts Kaimiņš pauda: 
“Mūsu partija ir absolūti neizde-
vīga valdošajai varai. Esam uz -
kāpuši uz pārāk daudzām varž-
acīm. Neķeriet stresu un neizda-
riet pārsteidzīgus spriedumus! 
Mēs jau ko tādu gaidījām, jo 
esam neērti valdošajiem. Viņi 
pret mums cīnās ar saviem netī-
rajiem ieročiem, bet mēs turpi-
nāsim godīgi cīnīties pretī.”

Aizturēts tika arī Artusa Kai-
miņa partijas biedrs Atis Zakatis-
tovs un ar viņiem saistītais uz -
ņēmējs Viesturs Tamužs. Šobrīd 
aizturētie ir atbrīvoti, viņiem pie-
mērots aizdomās turamā statuss 
un daži citi ierobežojumi.

Vēl jāpiebilst, ka vislielāko viļ-
ņošanos publiskajā telpā izraisīja 
tieši Artusa Kaimiņa un viņa 
draugu aizturēšana.

Protams, par to, vai Saeimas 
deputāts Artuss Kaimiņš un viņa 
partijas biedrs Atis Zakatistovs 
nodarbojušies ar to, ko dēvē par 
finanču mahinācijām un ir pār-
kāpuši likumu, lems tiesībsargā-
jošās iestādes. 

Deputāta Kaimiņa aizturēšana 
gan nebija pārsteigums, jo jau 
aptuveni mazliet vairāk nekā 
pirms gada LTV raidījums De 
facto stāstīja par deputāta “sav-

dabī gajiem” finanču darījumiem, 
bet dažas dienas vēlāk no Kai-
miņa partijas KPV LV aizgājušais 
Ilmārs Poikāns vērsās pie ģene-
rāl prokurora Ērika Kalnmeiera, 
aicinot izvērtēt Saeimas deputāta 
Artusa Kaimiņa (KPV LV) dar-
bī bas un viņa vadītās partijas ie -
spējamo nelikumīgo financēša-
nu. Pagājušā gada decembrī Ko -
rupcijas novēršanas un apkaro-
šanas birojs (KNAB) sāka krimi-
nālprocesu aizdomās par Saei-
mas deputāta Artusa Kaimiņa va -
dītās partijas KPV LV neliku mī-
gu financēšanu. Pārsteidza gan 
kas cits – proti, publiski izskanē-
jušie viedokļi, ka deputātu Kai-
miņu aizturējuši un turot aizdo-
mās par partijas nelikumīgu fi -
n ancēšanu, jo tā esot atriebība 
viņam par atrašanos opozīcijā. 
Vēl vairāk, izskanēja pat viedok-
lis, ka aizturēt opozīcijas depu-
tātu esot kaut kas demokratiskā 
un tiesiskā valstī neiedomājams 
un nepieļaujams. To, ka tieši 
tāpat uz laiku aizturēts tika arī 
pozīcijas un varas partijas ZZS 
deputāts, kvēlie aizstāvji “nepa-
manīja”. 

Protams, pats pirmais jautā-
jums, to dzirdot, bija – vai demo-
kratiskā un tiesiskā valstī opozī-
cijas deputāts var neievērot ne -
vienu likumu un var tos droši 
pārkāpt, jo atrašanās opozīcijā ir 
kā indulgence? Vai opozīcijas 
deputātu pat nedrīkst turēt aiz -
domās par likuma pārkāpšanu? 
Arguments, ka Kaimiņš, lūk, ir 
viens no tiem deputātiem, kuŗš 
ierosināja tieslietu ministra de -
misiju, neiztur nekādu kritiku,  
jo ne jau pie frakcijām nepie-
derošais deputāts Kaimiņš un 
viņa domubiedri no citām frak-
cijām izšķīra to, vai Dzintars Ras-
načs paliks vai nepaliks ama tā. 
Vēl vairāk, Latvijas polītikā Artu  -
s am Kaimiņam nav reālas ietek-

mes, no kuŗas kādam vajadzētu 
baidīties. Troksni deputāts gan 
ceļ lielu un dažādi skandāliņi ap 
viņu raisās kopš pirmās dienas, 
kad Kaimiņš nolēma iesaistīties 
polītikā. Taču troksnis vēl neno-
zī mē ietekmi un izdarītus dar-
bus. Ir vajadzīga katra konkrētā 
jautājuma analīze, jāprot pierā-
dīt, ka grozījumi kādā likumā  
vai jauns likumprojekts kaut ko 
var mainīt par labu valstī dzīvo-
jošajiem, un tikai tad var cerēt, 
ka izdosies kaut ko panākt. Klai-
gāt un apgalvot, ka visi zog, visi  
ir neģēļi, var katrs, nav pat jāprot 
lasīt un rakstīt. Protams, ne vien-
mēr opozīcija var kaut ko mainīt, 
bet, manuprāt, spožs piemērs, kā 
opozīcija var apvaldīt pie varas 
esošos un likt viņiem pārdomāt 
katru lēmumu, ir opozīcija Rīgas 
domē. Tā nekliedz un nenoņe-
mas ar spilgtiem epitetiem, bet 
rūpīgi strādā, analizē katru situā-
ciju, rēķina un prasa atskaites  
par padarīto. Rezultātā Nilam 
Uša ko vam un Andrim Ameri - 
 k am dzīve nebūt vairs nav tik 
salda kā agrāk.

Ja skatāmies uz Artusa Kai-
miņa partiju un tās reitingiem, 

diez vai tie būtiski mainīsies. Jo, 
tāpat kā Nila Ušakova un Aivara 
Lemberga atbalstītājiem, arī Ar -
tusa Kaimiņa vēlētājiem tas, ko 
dara vai nedara viņu elki, neko 
nemaina. Daļa atbalstītāju savā 
ziņā ir kā fanātiķi, kuŗi pat ne -
pieļauj domu, ka viņu dievi nātie 
polītiķi varētu kļūdīties vai pār-
kāpt likumu. Daļu tas nemaz 
neinteresē, jo viņi polītiķus ir iz -
vēlējušies par savu Dievu zemes 
virsū. Vēl daļa uzskata, ka “visi 
taču zog”, kāpēc gan to nevarētu 
darīt viņu izvēlētie polītiķi!? Un, 
protams, kādai daļai šo polītiķu 
atbalstītāju tas ir izdevīgi amatu, 
vienkārši darba vai norunu dēļ. 
Un, protams, aizdomās turamo 
polītiķu atbalstītāji negrib vai ne -
spēj pamanīt, ka Latvijā gandrīz 
vienmēr polītiķi kritiku un arī 
tiesībsargājošo institūciju rīcību 
saistībā ar viņiem skaidro kā 
konkurentu ļaunprātību un ap -
melošanu.

Jebkurā gadījumā kādu bez 
tiesas lēmuma pasludināt par 
nevainīgu un likumam neaiz -
skaramu nozīmē vēl dziļāk stigt 
tajā purvā, ko paši esam radījuši.

Aplūkojot “Latvijas Avīzē” ska tā -
mo diagramu “Latviešu īpatsvars 
dažādās pilsētās un reģionos (%)”, 
kas balstās uz  Centrālās  statistikas 
pārvaldes  datiem, neviļus apmul-
su: ja   latviešu īpatsvars   valstī, 
kuŗai viņi deva  nosaukumu,  ir 62 
procenti, bet, kā tas angliski tik 
labi skan, “etnisko”   krievu īpat-
svars  ir 25 procenti, kas tad ir tie 
pārējie  13 procenti? Ja šos 13% 
ņemtu vienkop,  sanāktu iespai dī-
ga minoritāte jeb   mazākumtau-
tība. Bet tādas taču nav!

Cik nu   mūsdienu Latvijā, 
teiksim, italiešu vai  to pašu ķī -
niešu, kas saņēmuši uzturēša -
nās atļau jas? Vai 8000   ebrēju – 
sī  kums.

Tātad loģiski pieņemt,   ka vis-
maz (!)  10 procenti  Latvijas iedzī-
votāju   ir fiktīva   “krievvalodīgo” 
kopiena: daļa no poļiem un balt-
krieviem,  tatāri un baškīri,  uzbe-

Tas sasodītais “īpatsvars”...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

ki un kazachi, kuŗi  te ieradās  kā 
milzīgā “padomju cilvēku” viļņa 
sastāvdaļa, kas vēlās – tēlaini iz  sa-
koties – pāri Zilupei  tai Maska vas 
virskundzības pusgadsimtā un bi ja 
pamatīgi pārkrievojušies, klāt pie-
liekot daļu no Latvijā palikušajiem 
ebrējiem.

Un tādi kā Lindermans, Gapo-
ņenko un Ždanoka, tērējot  milzu 
enerģiju demagoģiskai kūdīšanai, 
pieskaita vismaz 10 no nupat mi -
nētajiem  13 procentiem vienota-
jai krievvalodīgo  frontei, kas tiek 
rīdīta pret  “rusofobiem” un “etno-
kratiem”. 

Tātad kopā  25  + 10 = 35 pro-
centi, vairāk  par trešdaļu no ko -
pējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Un 
tas nu ir samērs jeb proporcija, 
kas liek nacionālpolītiskajam līdz-
svaram Latvijā ļodzīties.

Pirmskaŗa Latvijā latviešu īpat-
svars bija aptuveni 75%, t.i., pa  mat-

 tauta  varēja justies  samērā droša 
savā tēvzemē.

Un tagad – 27 gadus  pēc Latvijas  
neatkarības atjaunošanas? Valsts 
galvaspilsētā Rīgā latviešu īpat-
svars ir vien 47%, un tas, ka pil-
sētas mērs jeb lielvecākais   ir de -
mokratiski ievēlētais krievs Nils 
Ušakovs,   ir gluži dabiski. Bet šis 
samērs pārliecina katru Rīgas ap -
meklētāju, ka tā ir “dalīta” krievu 
un latviešu pilsēta,  kur vismaz ie -
lās un bulvāros, veikalos  vai, teik-
sim, frizētavā  var pilnīgi iztikt bez 
vajadzības  mocīties,  izrunājot  tos 
latviskos divskaņus “ie” un “uo”...

Jā, tas sasodītais “īpatsvars” un   
nelāgais “samērs”...

Latvieši ir maza tauta, to īpat-
svars viņu Tēvzemē ir  62%, un sa -
triecošs ir fakts, ko avīzē “Laiks”   
pieminēja Vaira Paegle: patlaban 
ārpus tēvzemes territorijas  mītošo 
latviešu skaits  sasniedzis 370 tūk-

s tošus! Tas, ka robežas  ir vaļā un 
nav nekāda “dzelzs priekškara”,  ir 
brīnišķīgi, bet turpmākā šāda vei -
da lejupslīde apdraud šīs tautas 
izdzīvošanu. Man pašreizēja Po  li-
jas valdība nav īpaši simpatiska, 
bet “Family 500”+” programma, ko 
tā ieviesusi, uzskatāmi  uzlabojusi  
poļu tautas demografisko situā-
ciju. Tās piemaksas māmiņām, 
kas ieviestas Latvijā, ir vien “plāk-
steris” un situāciju neuzlabo.

Mūsu temas ietvaros pretīga ir   
Vladimira Lindermaņa intervija, 
kas  lasāma Rīgas krievvalodīgajā 
portālā PRESS. Šo agresīvo de -
magogu intervēja Viktors Avotiņš, 
būdams ar viņu  uz “tu”  un ne bez  
“saprotošas izpratnes”. Linder-
mans sūdzējās par Drošības poli-
cijas (DP) skarbo attieksmi pret 
viņu, ko izraisīs viņa sūklis “Kat-
ram rusofobam – pamatīgu zār-
ku” (“Každomu rusofobu po krep-

komu grobu”).. Viņš teica, ka “cīņa 
turpinās”: ja 2017. gada 9. maijā   
t.s. “Nemirstīgā pulka” gājienā pie -
dalījās 6 līdz 7 tūkstoši, tad šogad 
to skaits sasniedzis 15 tūks tošus.

Runājot par skolu reformu, 
Lin dermans ir gandarīts: krie-
vus nav izdevies  padarīt par pa -
klausīgiem: “Mans uzdevums ir, 
lai  šī kustība būtu izaicinoša un 
nepakļāvīga. Jārada drauds (!). 
Citādi   latviešu vēlētāji domās, 
ka viss iet gludi.”

Uz jautājumu, ko viņš novēlot 
Latvijai tās Simtgadē, Lindermans 
atbildēja: “Latvijai jāstāv uz divām 
kājām. Stāvot uz vienas kājas, tā 
būs   valsts-invalīde.”Lindermaņa 
Latvijai tātad jāstāv uz divām kā -
jām – viena latviska, otra krievis-
ka. Tā vairs nebūtu Latvija, bet 
kroplīgs hibrīds, divkopienu vei-
dojums – Latkrievija jeb  Lettorus-
sia..
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EDUARDS
SILKALNS

VIKTORS
HAUSMANIS 

Jāņi bija gandrīz pie durvīm, 
Nacionālais teātris sezonu grasī-
jās slēgt, un kā gan citādi, ja ne ar 
“Skroderdienām Silmačos”. Bet 
kā var neaiziet uz Nacionālo teāt-
ri, ja tur atkal atskanēs Silmaču 
saimnieces Antonijas un Alekša 
sarežģītais mīlas stāsts? Esmu vec-
modīgs, tāpēc uzskatu, ka se  zona 
tā īsti noslēgusies tikai tad, ja 
noskatītas “Skroderdienas Silma-
čos”. Esmu tās redzējis vairāku 
desmitu reižu, skaitīt nemēdzu, 
bet izrāde manī un daudzos citos 
skatītājos uzjunda prieka sajūtu 
un mudina pārdomāt par cilvē -
ku attiecībām, un – ir apbrīnoja-
mi, cik precīzi un smalki Blau-
manis prata ielūkoties cilvēku 
dzīves līkločos un viņu dvēselēs. 
“Silmaču” darbība risinās pavi - 
 s am sen – aizpagājušajā gadsimtā, 
bet daudzas cilvēku attiecību 
nianses tādas pašas vien paliku-
šas, un rakstnieks parāda, cik 
daudzveidīgas un bagātas var būt 
mīlestības krāsas. 

Var apbrīnot, cik labi, dziļi un 
precīzi Blaumanis pazinis dažādu 
paaudžu cilvēku attiecību pama-

Līgo un Jāņi – viens!
Aivara Leimaņa (starp citu, 3. jū -
lijā viņam paliks – sešdesmit!) 
iestudētais balets “Antonija. Sil-
mači”, mūzikas autors ir kom po-
nists Juris Karlsons. Baletizrāde  
ir patiesi jauka, teicami nodejota 
un pilnībā sasaucas ar Blaumaņa 
“Silmačiem”. Var jau sacīt – “Kas par 
daudz, tas par skādi!”, bet – ja esat 
Rīgā – izrādi droši var skatī ties!

Par Nacionālā teātra “Skroder-
dienu” izrādi sīkāk nestāstīšu: 
dau dzi to redzējuši, šoreiz īpaši  
gribu uzteikt Silmaču saimnieces 
Antonijas tēlotāju Ditu Lūriņu. 
Kad 1955. gadā A. Amtmanis-
Briedītis iestudēja “Skroder die-
nas”, Antonija bija padzīvojusi, 
ap  rēķina vadīta sieviete, ne velti 
viņu dēvēja par “budzeni”. Ta  ga-
dējā iestudējumā Antonija ir jau-
na, dzīvesalku pilna jauna, skais -
ta sieviete, gandrīz vēl meitene – 
Blaumaņa versijā arī viņai ir tikai 
divdesmit septiņi gadi. Izrādē 
Antonijas dzīves sakāpinātās si -
tuā cijas un pretrunas izdzīvoja 
Dita Lūriņa. 

Izrādes kulminācija ir Jāņu 
vakara skats, kad uz svētku svi nē-

Antonija un Aleksis – Dita 
Lūriņa un Jānis Āmanis

šanu kā viesi ierodas – gan Va -
nagu, gan Dzelzkalēju – kaimiņu 
māju ļaudis, skatuve ir pārpildī - 
ta ar aktieriem: jauniem un 
veciem – teātŗa gaitas sākošajiem 
un sen jau beigušajiem, bet Līgo 
vakars viņus visus vieno, un tajā 
brīdī rodas tāda kā laimes sajūta 
arī zālē: mēs ikdienā strīdamies 
un kašķējamies, bet Jāņu vakarā 
Silmačos visi sanāk kopā, visi sa -
protas, visi dzied kopīgas dzies-
mas, uzdanco! Šāda Jāņu svinē ša-
nas aina atsauc atmiņā bērnību – 
Zaļenieku pagastu, kur kopā sa -
nāca kaimiņi, izslēja kārts galā 
Jāņuguni, tukšoja kādu alus kau-
su, uzkožot siera gabalu. Mēs – 
jaunie – gan drīkstējām tikai dzie - 
d āt: “Visu gadu Jānīt’s nāca…”

Nacionālā teātŗa izrāde bija 
galā, aktieŗi vēl nāca paklanīties, 
daudziem rokās bija Jāņu vaina -
gi, mēs, skatītāji, kājās stāvot, ap -
laudējām. Tad ozollapu Jāņu vai-
nagi, aktieru mesti, lidoja skatī-
tāju zālē un, kuŗš vainagu notvēra, 
kļuva gandrīz vai par Jāni. Es arī 
vainagu dabūju, tomēr – par Jāni 
nekļuvu. Tāpat paliku Viktors!

Līdz Ingunas Baueres jaunākā 
ro  māna Palieku tev uzticams lasī-
šanai man saskarsme ar mācītāju, 
rakstnieku un sabiedrības darbi-
nieku Juri jeb Georgu Neikenu 
(1826-1868) bija sanākusi tikai 
divas reizes mūžā, turklāt mūža 
abos galos. Bērnībā bēgļu nomet-
nes “ Saule” tautskolā Ziemeļvācijā 
latviešu valodas stundās lasījām 
un apspriedām Neikena stāstu 
Bāris. Tobrīd vēl  nebija nodrukā-
tas bēgļu skolām vajadzīgās lasām-
grā matas, tāpēc Bāri iepazinām 
no avīzes Jaunaudze. Bet nesen, 
ve  cumdienās, auto apbraucienā 
pa Ziemeļvidzemi bija iespēja 
Dikļos pieiet pie ēkas, kas Nei ke-
nam reiz bija kalpojusi par mācī-
tājmāju, un apskatīt vietu, kur 
1864. gadā notikuši Neikena ie -
dvesmoti un organizēti pirmie 
dziedāšanas jeb sadziedāšanās 
svēt ki, sākums patiesi dižai lat-
viešu tradicijai.

Ar romānu par Juri Neikenu, 
viņa līdzcilvēkiem, viņa dzīves 

Vispirms nomirst, tad piedzimst
Inguna Bauere, Palieku tev uzticams. Juris Neikens, 

apgāds “Zvaigzne ABC, 2018. g., 384 lpp.

vidi un laikmetu Inguna Bauere 
turpina savu pašuzlikto pienā ku-
mu iepazīstināt lasītājus ar 19. gad-
simteņa ievērojamiem latviešiem. 
Nav šaubu, ka ar saviem romā - 
n iem viņa aizsniedz plašāku sevis 
izglītotāju un informētāju loku, 
nekā spētu paveikt akadēmiskas 
biografijas. Vienīgā akadēmisku 
biografiju priekšrocība ir, ka tā ar -
vien norāda uz izmantotajiem avo-
 tiem un daudzkārt tiek ap  spriesta 
to ticamība, kurmet ro  māns atstāj 
lasītāja paša ziņā, kuŗas vietas pie-
ņemamas par neapgāžamu vai 
stipri paticamu vēsturisku patie-
sību un kuŗās vietās rakstnieks 
atvēlējis vaļu savai iztēlei. Ka bez 
iztēles likšanas lietā, mūsdienās 
rakstot par citu laikmetu, neiztikt, 
atzīst pati Inguna Bauere savos 
ievadvārdos:

Atvainojos tiem, kuŗi Juri Nei ke-
nu iztēlojušies citādu, nekā romānā 
aprakstīts... Šodienas skatupunkts 
noteikti neļauj izprast visu, kā bija 
vai nebija, toties ļauj iztēloties, pie-
audzēt fantāzijai spārnus. Mek lē - 
j iet ziņas par Neikenu rakstos, do -
mājiet, seciniet paši! 

Sevi pamanīt ļāvušus tēlus iz pa -
gātnes vēlākiem laikmetiem ir ten-
dence hēroizēt, ignorējot dažu 
labu uti, kas varētu būt bijusi viņu 
kažokos. Ušu (jeb vai jāsaka utu?) 
ignorētgribētāji tad nu būs tie, 
kam Inguna Bauere atvainojas. 
Visi lielie un labie Neikena veiku-
mi jau gana aprakstīti literātūras, 
baznīcas un dziesmu svētku vēstu-
rēs un pietiekami apskatīti arī 
Baueres grāmatā, kaut Neikena 
rakstnieciskajai darbībai, bez da -
žām citētām viņa sacerētām baz-
nīcas dziesmām, uzmanība nav 
pievērsta. Kādas tad nu būtu, no 
“šodienas skatupunkta” vai vispā-

rīgi Neikena kažokam pierakstā-
mās utis? 

Neikens noliedzis savu hern-
hūtisko pagātni, “dievinājis” lute-
rismu, uzskatījis vācu kultūru par 
augstāku, vēlējies savu tautiešu 
piekļaušanos vāciešiem. Šī gan uz -
skatāma par pretošanos viņa ide-
jisko oponentu – Kaspara Biez-
bārža, Krišjāņa Valdemāra – sla-
vo  fīliskajām tendencēm. Neike - 
n am pastāvējusi tikai izvēle starp 
vācisko un luterisko, no vienas 
puses, un krievisko un pareizticī-
go, no otras, trešo ceļu viņš nere-
dzējis. Privātajā dzīvē Neikena lau-
lība uzskatāma par ne īpaši laimī-
gu, viņš atceras savu jauno dienu 
mīlestību, kad vēl bijis puiša kārtā, 
tomēr mācītāja amats un 19. gs. 
morāle viņam liedz spert sānsoļus 
un savai Konstancei romāna gaitā 
viņš vairakkārt apliecina: “Palieku 
tev uzticams.” Par mācītāju morāli 
runājot, drusku apšaubāma gan   
ir Neikena kollēgam Auniņam jeb 
Auningam piemītošā, jo viņš vie-
nubrīd iekāro Neikena Konstanci: 
tas tad arī būtu pikantākais mo -
ments visā romānā.

Kā arvien, uzslavējams ir Ingu-
nas Baueres izpētes darbs. Lielo 
tautu autori, kas raksta vēsturiskus 
bestsellerus, nereti mēdz nodar bi-
nāt veselas asistentu armijas, kas 
viņiem piegādā faktuālo materiā-
lu. Bauere ar saviem romāniem 
neapšaubāmi ceļ lasītāju latvisko 
pašapziņu. Kārtības labad atzī mē-
sim gan arī dažus trūkumiņus. 

Rakstniecei ir tendence atkārto-
ties. Ka Valmiera Neikena mūža 
laikā bijusi maza pilsētiņa, dabū-
jam lasīt vairākas reizes. Vietumis 
Bauere gluži vai iemīlas kādā 
drusku senatnīgi skanošā vārdā 
un to nemitīgi atkārto: vienā pašā 

rindkopā 349. lappusē vārdiņš 
“teju” iegadījies trīs reizes. Dažviet 
mūsu autore pārtvērusi vārdus no 
kāda Neikena raksta vai pierakstī-
ta sprediķa un ielikusi tos viņam 
mutē, kad viņš vērpj dialogu: Virs 
zemes dzīvodami, mēs zemes dabu 
valkājam un šās dabas likumus arī 
pie sevis manām. (49. lpp.) Vai tā 
savā starpā mēdz runāt draugi, 
mācītāji? Vai 19. gadsimtā cilvēki 
tik cildeni sarunājās?

Kā visos romānos, tā arī šajā    
sev uzmanību pievērš rakstnieces 
dau dzās metaforas un salīdzi nā-
jumi. Kā arvien, būs lasītāji, kas 
par tiem priecāsies, kamēr citi tos 
pels kā t. s. aklās fantāzijas veido-
jumus. Daži piemēri. – Baznīca 
stāvēja tukša kā kaps bez miroņa. 
Ārā gaiss smaržoja pēc skumjām. 
Valters ar savu iespaidīgo personu 
spiedās virsū mazo draudžu mācī-
tājam kā lādes vāks, kas grib ieslo-
got zem sevis tumšos dziļumos. 
Baznīcas kungi, kas savas draudzes 
locekļu sirdīm stāv tālāk nekā saule 
mežu galiem. Kā zivju pūšļi pie pū-
tušies acu plakstiņi. Meitiņa klīda 
pa māju kā pēdējo bullīti pārdevis 
nabaga zemnieks. Vai asinis var 
uz  vārīties un nocelt pakausi kā 
garaiņi katla vāku? 

Īpata ir romāna konstrukcija, jā -
runā gandrīz vai par diviem ro -
māniem vienā grāmatā. Grā matas 
abām daļām rakstniece izvēlēju - 
s ies ačgārnu chronoloģisku secī -
bu.  Pirmā daļa iesākas ar Juŗa un 
Konstances Neikenu meitiņas 
Mar tas kristībām 1864. gadā un, 
ar daudzām laika atkāpēm pa vi -
du, beidzas ar Juŗa Neikena nāvi 
četrus gadus vēlāk. (145. lpp.) Sa -
vukārt otrā daļa īsteni sākas ar 
“Neikenu Jurīša” piedzimšanu 
1826. gadā (157. lpp.), bet visa grā-

mata beidzas ar Neikena mūža di -
ženāko vainagojumu, Dikļu dzies-
mu svētkiem. Pirmajā daļā it kā 
lielāks uzsvars likts uz Neikena un 
viņa prāvā senču un radu pulka 
privāto dzīvi, bet otrā daļa kon-
centrējas uz Neikena sabied ris ka-
jām ambīcijām, konfliktiem un 
veikumiem. Ir gan arī daudz pār-
segumu. Otro daļu lasot, baudu 
sagādā jau pirmajā daļā pamanītu 
personu skatījums no kāda cita 
leņķa, rīcība kādā jaunā kontekstā.  

Neesmu nekādos draugos ar 
chronoloģiski samežģītiem, varē-
tu pat teikt – samocītiem, romā - 
n iem, jo, sagrozot laika secību, dažs 
rakstnieks pārcenšas veidot it kā 
modernāku un literāri augstvēr-
tīgāku – jo lasītājam grūtāk izseko-
jamu – sacerējumu. Tomēr Ingu-
nai Bauerei šoreiz par viņas izvē-
lēto chronoloģiju jāizsaka augstā-
kā atzinība. Nevienubrīd lasītājs 
nav atstāts neziņā par jebkuŗas 
no  rises notikšanas laiku. Grāma -
tas otrā daļa ar saviem agrākajiem 
notikumiem padara gaišāku lasī-
tāja skatu uz pirmās daļas vēlā ka-
jiem. 

Bet kas pats galvenais, – ir taču 
pacilājoši izjust romānu izska - 
n am nevis ar tā varoņa nāvi, sakāvi, 
bet gan ar viņa mūža svarīgāko 
veikumu, uzvaru. Neviens cilvēks 
nav viengabalains, Neikena – tāpat 
viņa laika biedra Jāņa Cimzes – 
vāciskā orientācija nav zem grīd-
segas paslaukāma (tā tagad rakstu 
nupat izlasīto daudzo Baueres 
metaforu ietekmē!), bet Neikena 
titulējums par latviešu dziesmu 
svētku tēvu viņam paliek neat-
ņemams. Cienījama Ingunas Bau-
e res dāvana Latvijai un latviešiem 
dziesmu svētku gadā un Latvijas 
neatkarības Simtgadē.

tus, taču visam pāri tiek raidīts 
smieklu šalts gaišums, tas viss 
staroja un strāvoja! Tikko kārtējo 
reizi skatoties “Skroderdienu” iz -
rādi Nacionālajā teātrī, man bija 
prieks vērot, kā zālē sastopas da -
žādas paaudzes – jauni un veci – 
latvieši un cittautieši. Uzmanīgi 
un priecīgi izrādi skatījās jaunie-
ši, kas sēdēja rindā aiz manis un 
runāja angļu valodā. Pirms izrā-
des teātra gaitenī sastapu kādu 
labi pazīstamu latviešu kundzi, 
kuŗu pirms daudziem gadiem 
biju iepazinis Amerikā. Viņa ar 
kungu bija ieradusies Rīgā – nu, 
kā gan var neatnākt uz “Silmaču” 
izrādi?

Latvijā kāds nu jau var sacīt, ka 
“Skroderdienas” tiek pārāk daudz 
izrādītas, bet – tas nekas! Pirms 
Jāņiem laikrakstā lasīju, ka Dailes 
teātŗa režisors Intars Rešetins arī 
iestudējis šo Blaumaņa lugu, lai 
varētu viesizrādēs to izrādīt vairā-
kās Latvijas pilsētās. Tā neskaitās 
Dailes teātŗa izrāde, aktieŗu kopā 
ir dažādu teātru aktieri, bet īpašu 
prieku sagādāja Nacionālajā ope-
ras un baleta teātrī baletmeistara 
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Pirmā saruna – par tiem, kuŗi 
noteikti iekļūs nākamajā Saeimā

Priekšvēlēšanu kampaņa vēl 
nav īsti sākusies, taču partijas 
jau piesaka sevi publiskajā telpā. 
Vai šogad kampaņa varētu ļoti 
at  šķirties no tā priekšvēlēšanu 
lai ka, kas bija pirms četriem ga -
d iem?

Vērojot notiekošos procesus, 
domāju, ka neatšķirsies . Tiesa gan, 
pa četriem gadiem šis un tas pa -
saulē ir mainījies, un tas varētu 
viest zināmas korekcijas priekš - 
vē lēšanu kampaņās. Tradicionālie 
plašsaziņas līdzekļi pakāpeniski 
zaudē savu ietekmi, tādēļ liela da -
ļa kampaņu pārceļas uz tīmekli. 
Droši vien jau esam ievērojuši, ka 
partijām ir diezgan ierobežoti re -
sursi, lai sevi reklāmētu tiešā vei -
dā, un tiek izmantotas visdažā dā-
kās metodes, lai šos ierobežo ju-
mus apietu. Viena no šādām me -
to dēm ir “melnās kampaņas”, un 
tās jau ir sākušās pilnīgi visās 
fron tēs. Redzam, kas notiek ar 
ties  lietu ministru Rasnaču un   
tēv ze m iešiem, un domāju, ka kaut 
kas līdzīgs mūs vēl gaida. Tomēr, 
manuprāt, kopumā nevaram ru -
nāt par radikālām pārmaiņām, 
tam nav nekāda pamata. 

Ir partijas, kuŗas sevi reklamē 
nepārtraukti, jo kādam pieder 
avīze, kāds ar biedrību palīdzī-
bu, kuŗas partija financē, sevi 
re klāmē tīmeklī. Vai šīs parti -   
jas ir ieguvējas un vai tām ir 
priekšrocības pirms vēlēšanām? 

Atbilde ir diezgan pašsaprota-
ma. Protams, ka tās partijas, kas 
strādā ar sev lojālajiem plašsaziņas 
līdzekļiem arī vēlēšanu starplai-
kos, ir ieguvējas. Tas nevienam nav 
bijis un nav nekāds noslēpums. 
Tikpat labi tas attiecas ne tikai uz 
drukātajiem medijiem, bet arī uz 
dažu labu TV kanāli, kas neuzkrī-
toši simpatizē dažiem polītiska-
jiem spēkiem. Un arī tas sevi at -
taisno, ja raugās no partiju puses. 
Šobrīd varam runāt par partijas 
Vienotība norietu jeb strauju saruk-
šanu, un tas nepārprotami ir sai s-
tīts arī ar to, ka Vienotībai atšķi  -
rībā no vienas otras citas partijas 
nav bijis sava lojāla medija, kas 
mērķtiecīgi strādātu partijas po -
pu lāritātei vairāku gadu gaŗumā. 
Tādēļ lojālie plašsaziņas līdzekļi   
ir ļoti liels resurss, jo iespējas sevi 
reklāmēt ir tiesiski ierobežotas. 
Tas nav nekāds brīnums, vai ne?

Vai lojālie plašsaziņas līdzekļi 
var paplašināt vēlētāju loku? 

Nedomāju, ka tas ir tikai komū-
nikācijas vai plašsaziņas līdzekļu 
jautājums. Lielā mērā tas ir arī jau-
tājums par pašas partijas dzīvi un 
darbu ilgākā vai īsākā laika pos-
mā. Neviena no tām partijām, 
kuŗas šobrīd reitingos ir pirmajā 
trijniekā un ir ar diezgan lielu at -
rāvienu priekšā visiem pārējiem, 
nav dibināta vakar vai aizvakar un 
pat ne pirms gada. Tās ir partijas, 
kas tādā vai citādā formā pastāv    
ja ne gluži no deviņdesmitajiem 
gad iem, tad vismaz no 2002. gada 
kā Zaļo un Zemnieku savienība. 
Tas liecina, ka ilgākam laika pos-
mam ir savas priekšrocības. Paš-
reizējos apstākļos īsā laikā nevar 
iegūt ļoti labus rezultātus. Var ie -
gūt kaut kādus rezultātus un to  
var redzēt no to partiju reitingiem, 

Par vecām dziesmām pierastā izpildījumā
Latvijas Universitātes asociētā profesora Ivara Ījaba intervija Sallijai Benfeldei 

kas svārstās no diviem līdz četriem 
procentiem. Kāda no tām tiks  Sa -
eimā, varbūt pat vairākas, bet ne -
var sagaidīt tādus brīnumus, kādi 
bija  2002. vai 2011. gadā, kad ar 
vienu rāvienu varēja sev iegūt Sa -
eimā ļoti lielu frakciju. 

Joprojām pārsteidz Saskaņas 
vēlētāji, kuŗi laikam taču nekā -
dā veidā nesaista visas saimnie-
ciskās nebūšanas un korupcijas 
skandālus Rīgā ar galvaspilsē - 
tas domes vadību. Kā to var iz -
skaidrot?

Tam ir divi savstarpēji saistīti 
iemesli. Mēs dzīvojam katrs savā 

informācijas burbulī. Iespējams, 
ka tajā burbulī, kuŗā atrodamies 
mēs, Saskaņa tiek turēta aizdomās 
par ļoti daudzām sliktām lietām, 
tāpēc par to nebalso. Tas, ka notiek 
“cepšanās” plašsaziņas līdzekļos 
un  Rīgas latviskās un humanitā rās 
inteliģences aprindās, nenozī mē, 
ka Saskaņai nav atbalsta sa  bied-
rībā. Otrām kārtām – ir skaidrs, 
ka Ušakovs par ļoti augstu cenu 
monopolizējis krievvalodīgo vēlē-
tāju. Viņš par to ir maksājis kaut 
vai ar nebūšanu nevienā iedo mā-
jamā valdības koalīcijā arī tuvā -  
ko astoņu, desmit gadu nākotnē. 
Tas ir pilnīgi skaidrs, bet vēlētājus 
viņš ir ieguvis. Un Saskaņa arī ir 
ilgtermiņa spēlētājs un acīmredzot 
gaida kaut kādu iespēju kaut kad 
nākotnē. Domāju, ka viņiem atkal 
būs vislielākā frakcija. Visādi brī-
numi jau notiek, bet nekas nelie-
cina, ka tas tā nebūs. Ušakova un 
Amerika darbošanās Rīgā, pro-
tams, ir graujoša no daudziem as -
pektiem, par to nav šaubu, bet ir 
jāsaprot, kas tas ir vairāku faktoru 
komplekts, kas darbojas par labu 
viņiem.

Piemēram? Kādi ir vismaz 
daži no šiem faktoriem?

Pirmām kārtām krievva lodī ga-
jiem vēlētājiem nav alternatīvas. 

Par spīti dažādiem skaļiem sauk-
ļiem, Latvijas krievvalodīgais vēlē-
tājs nav ekstrēmists, visdrīzāk viņš 
nebalsos par Ždanoku un Mitro-
fanovu. Vēlētājs sakodīs zobus un 
ies un balsos par Saskaņu, jo tajā 
kā tādā zviedru galdā var atrast 
piedāvājumu daudziem un dažā-
diem cilvēkiem. Un tas arī ir vēl 
viens iemesls. Tur, no vienas puses, 
ir jauni eiropiski kreisie, no otras 
puses, tur ir ultrakonservatīvie, 
tur ir vecais komjaunatnes sekre-
tārs Urbanovičs, kas strādā ar Lat-
gali, tur ir jaunais un visnotaļ fo -
togeniskais Ušakovs, ir cilvēki, 

kuŗi kaut ko runā par ekonomiku, 
cilvēki, kuŗi kaut ko runā par 
ārpolītiku, par cilvēktiesībām. Ar 
vārdu sakot, piedāvājums ir plašs, 
un viņi mērķtiecīgi ir strādājuši, 
lai iegūtu lielu atbalstu sabiedrībā. 
Cits jautājums, ka ar savu atbalstu 
sabiedrībā viņi nespēj īstenot ie -
tekmi izpildvarā jeb valdībā, tas 
nav iespējams. 

Pēdējā laika reklāmās viņi sevi 
sludina par sociāldemokratiem. 
Cik tas ir pamatoti? Vai Latvijā 
vispār ir sociāldemokrati?

Latvijā pēdējais sociāldemo -
krats bija Juris Bojārs (smejas). 
Tas, manuprāt, visiem ir skaidrs, 
jo tie pārējie, kas gribēja ieņemt    
šo nišu, lielākā vai mazākā mērā    
ir viltvārži. Pasludināt sevi par so -
ciāl demokratiem – tas ir absolūti 
stratēģisks risinājums. Tai sociāl-
demokratijai, kādu aizstāv Saska-
ņa, nav nekā kopēja ar Eiropas   
so  ciāldemokratiju. Man gan jā -
teic, ka, stingri ņemot, daudzi, kas 
Aust rumeiropā un Centrāleiropā 
sevi sauc par sociāldemokratiem, 
ir viltvārži, ir pieņēmuši to “smu-
ko”, kreisi demokratisko identi -
tāti, bet tajā pašā laikā ir ļoti tālu 
no sociāldemokratiskā ideāla. Lie-
tuvā ir liela un spēcīga sociālde-
mo kratiskā partija, kas pat kādu 

laiku ir bijusi pie varas, bet vai 
lietuviešu dzīve ir bijusi būtiski at -
šķirīga no latviešu dzīves? Es par 
to galīgi neesmu drošs. Galu galā 
katram jau kaut kāda identitāte ir 
jāpieņem, viņi Saskaņā ir gājuši 
vieglāko ceļu un nosaukušies par 
sociāldemokratiem. Dažus cilvē-
kus gan tajā partijā varētu no saukt 
par sociāldemokratiem, bet ne jau 
viņi nosaka partijas toni. Tur ir arī 
pietiekami bagāti biznesa cilvēki, 
kuŗiem tā ir fasāde, aiz kuŗas var 
slēpties.

Zaļo un Zemnieku savienība 
visu laiku reitingos ir otrā aiz 

Saskaņas, par spīti diezgan sav-
dabīgajai nodokļu reformai, aiz-
vien grūtāk pieejamai veselības 
aprūpei un vēl citām problē - 
m ām. Finanču ministre, tāpat  
kā veselības ministre, piedalīsies 
vēlēšanās un kandidēs uz Saei-
mu, acīmredzot esot pārlieci nā-
tas, ka par viņām gribēs balsot. 
Un ne reizi vien nācies dzirdēt, 
ka cilvēki saka – “tie taču ir zem-
nieki”, piešķirot šim vārdam 
gan drīz svētu un maģisku no -
zīmi.

Jāatzīst, ka neesmu par to do -
mājis, bet latviešu valodā šim 
vārdam laikam ir vairāk pozitīva 
nozīme, tas saistās ar pamatīgu-
mu, kaut ko laika gaitā sevi pierā-
dījušu. Un, protams, ar vēlētājiem 
tiek strādāts, domājot par to, ka 
cilvēku uztverē zemnieks – tas ir 
dzīvesveids, kaut kas latvisks. Gan 
jāņem vērā, ka Zaļo un Zemnieku 
savienība ir ne tik daudz zem-
nieku, kā laucinieku un reģionu 
partija. Tikai neliela daļa no tiem, 
kuŗi par viņiem balso, var tikt 
nosaukti par profesionāliem zem-
niekiem, tie lielākoties ir cilvēki, 
kuŗiem ir svarīga reģionālā pie-
derība. Viņi gan fiziski, gan savā 
mentālitātē ir tālu no galvaspilsē-
tas, no globālizētās elites, no visa 

tā smalkā burziņa Rīgā, un viņiem 
piedāvā tādu kā kolchoza direk-
tora veida polītiku – (ironiski) 
tādu saimniecisku, bez īpašas nā -
kotnes vīzijas, bet praktisku. Zem-
kopības ministrs Dūklavs, pro-
tams, ir ieguvis zināmu “popu-
lāritāti” pēc “Rīdzenes” sarunām, 
bet, no otras puses, partijai tas ne -
traucē viņu turēt kā ministru un 
pieņemu, ka viņš vēlētāju vidū ir 
arī pietiekami populārs pozitīvā 
nozīmē un ka varbūt kandidēs 
nākamajās vēlēšanās saraksta labā 
vietā. 

Ministra domāšanas veids tie-
šām vairāk atgādina pagājušā 
gadsimta septiņdesmito gadu 
kolchoza priekšsēdi, un jāvaicā, 
kā tas var patikt vēlētājiem?

Jā, viņam nevar pārmest īpašu 
tieksmi pēc kaut kā moderna vai 
progresīva, bet droši vien jājautā – 
kādam tad vajadzētu izskatīties 
zemkopības ministram tādā valstī 
kā Latvija? Mums ir ne tikai liel-
ražotāji, bet ir cilvēki, kuŗi dzīvo 
laukos tādās kā naturālajās saim-
niecībās, ir kaut kādas dotācijas, 
subsīdijas, kuŗas ministrs sadala. 
No zemkopības ministra netiek 
gaidīts nekas īpaši radikāls vai in -
novatīvs, kā tas ir, ja runājam par 
izglītības vai ekonomikas minis - 
t riem. Mēs taču gaidām, ka  minis-
t ri būs kā 21. gadsimta vētrasputni, 
kas sauks mūs visus nākotnē, ai -
cinās reformēties un moderni zē-
ties. Tas, ka šie ministri ar to īpaši 
neizceļas, jau ir cits stāsts. Ja mums 
augstākās izglītības sistēma jopro-
jām pa daļai ir postkomūnistiska, 
tad ko mēs varam pārmest zem-
kopības ministram Dūklavam!? 
Zemnieki vienmēr ir bijuši kon-
servātīvi un provinciāli gan labā, 
gan sliktā nozīmē. 

Runa jau nav par zemnieku 
konservatīvismu, bet par to, ka 
ministrs acīmredzot uzskata,    
ka visu var sarunāt un ka liku-
miem, līgumiem, konvencijām 
nav nekādas nozīmes. Eiropas 
Savienība var pieņemt sankcijas 
pret Krieviju, bet Dūklavs per-
sonīgi var mēģināt šo to sarunāt 
ar Maskavu, jo tas taču esot iz -
devīgi. Padomju Savienības lai-
kā tā tiešām darīja, plāni un li -
kumi bija viena lieta, bet spējas 
kaut ko sarunāt – vērtīga īpašība.

Laikam ir jāsamierinās ar to, ka 
Latvijā, kuŗā ir decentralizēta iz -
pildvara – katrs ministrs nāk no 
savas partijas un tas brīžam ir 
svarīgāk par to, ko saka premjērs – 
cilvēki iestājas par nozari, bet ne 
par visu kopumā. Būtu taču dīv ai-
ni, ja Dūklavs nepaceltu balsi 
brīdī, kad tiek ieviestas sankcijas, 
kas nozari apdraud. Tā ir tāda 
lavierēšana.

Par to, ka nevajag likt “visas 
olas vienā groziņā” jeb nevar 
visu eksportu balstīt tikai uz 
Krieviju, tiek runāts jau vismaz 
desmit gadus un ne tikai vienā 
nozarē. 

Jā, taisnība, valdība savā ziņā ir 
kolleģiāla institūcija, kuŗai lēmu-
mi būtu jāpieņem kopīgi. Pie vie-
na galda būtu jāsasēdina ārlietu 
ministrs un pārējie, lai saprastu, 
cik tālu tad mēs ejam atbalstā sank-
cijām. Arī no Ārlietu ministrijas 
puses kaut kādos jautājumos būtu 
jābūt piekāpīgākiem. 

Ivars Ījābs: “Es teiktu, ka ministre Dana Reizniece-Ozola ir pietiekami kolo-
rīta persona. Zaļajiem zemniekiem vispār nav pārmērīgi liels intelektuālais 
resurss, ar ko viņi varētu lepoties, un uz tāda fona Reizniece-Ozola labi izceļas. 
Arī zaļajiem zemniekiem taču ir nepieciešama kaut kāda paaudžu maiņa. 
Var jau mēģināt strādāt tikai ar Brigmani un Dūklavu, bet arī vēlētāji mainās, 
cilvēki grib redzēt kaut ko tādu, kas izskatās pēc 21. gadsimta.” 

(Turpinājums 15. lpp.)
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IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress un 
III Pasaules latviešu juristu kongress: 

izaicinājumi nākotnei, izaicinājumi Latvijai

Pirmsjāņu nedēļā, no 18. līdz 
20. jūnijam, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēkā – Gaismas pilī 
notika IV Pasaules latviešu zināt-
nieku kongress, kas pulcēja kup-
lu dalībnieku skaitu no Latvijas, 
gan arī no ārzemēm: zinātniekus 
un viedokļu līderus no vairāk 
nekā 20 valstīm. Līdz šim Latvijā 
ir notikuši trīs Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresi: pirmais no -
tika pēc neatkarības atjaunoša-
nas 1991. gadā, otrais – 2001. ga  dā 
un trešais – 2011. gadā. Katrs no 
šiem kongresiem sniedza iespē -
ju diskutēt, apmainīties viedok - 
ļ iem par tā laika aktuālām zināt-
nes problēmām dažādās zinātņu 
jomās, kā arī pievērst sabiedrī-
bas, mediju un polītiķu uzma-

nību Latvijas zinātnes nozīmei 
un zinātnieku veikumam.

Trīs dienu gaŗumā zinātnieki un 
eksperti apsprieda visdažā dākos 
jautājumus. Par zinātnes lomu 
mūs  dienu sabiedrībā dis kutēja zi -
nātnieki un starptautis ku atzinību 
guvušie uzņēmēji Uldis Pīlēns, Bai-
ba Rubesa un Uldis Zariņš, archi-
bīskaps – me  tro polīts Dr. Zbig-
ņevs Stankevičs, NATO Stratē ģis-
kās komunikā cijas izcilības centra 
direktors Jānis Sārts un daudzi citi. 

Savukārt 19. un 20. jūnijā savā 
profesionāļu lokā pulcējās pa - 
saules latviešu juristi – akadēmi -
ķa Tālava Jundža vadībā notika 
III Pasaules latviešu juristu kon-
g ress, trešais pēc Latvijas neat ka-
rības atjaunošanas.

Kongresa mērķis bija pulcēt 
ko  pā Latvijas izcelsmes juristus 
no visas pasaules, lai atjaunotu    
un dibinātu jaunus kontaktus, kā 
arī apspriestu aktuālās tiesību 
problēmas, kuŗu risināšana kopī-
giem spēkiem būtu efektīvāka. 
Advokāti, tiesneši un akadēmiķi 
divās dienās iepazinās, noklausījās 
referātus un debatēja. Kongresa 
darbs bija organizēts četrās tema-
tiskās sekcijās. Valststiesību sek-
cijas mērķis bija diskutēt  par kon-
stitucionālajām vērtībām globali-
zā cijas apstākļos. Komerctiesību 
sekcijā apsprieda veicamo tiesis-
kuma stiprināšanai komerc dar bī-
bā. Noziedzības apkarošanas sek-
cija analizēja jaunās tendences 
noziedzībā. Ceturtā sekcija tika 
veltīta jauno juristu sagatavošanai 
un tiesību zinātnes attīstībai Lat-
vijā starptautiskajā kontekstā.

Ilggadējais Latvijas Universitā-
tes profesors, LZA akadēmiķis  
un Latvijas Republikas Augstā -
kās tie  sas senators Kalvis Torgāns 
par pašreizējo Latvijas tiesisku -
mu iz  teicās šādi:  “Latvijas Simtga-
 des jubilejā atzīstams, ka ir izvei-
dots mūsdienīgas Eiropas Savie-
nības līmenim atbilstošs komerc-
darbības tiesiskais rēgulējums, 
ta  ču diemžēl jārunā arī par sāpī   -
g ām problēmām likumu piemē-
rošanā un ievērošanā. Lielās nau-
das summas, kas apgrozās ko -
merc darbībā, bieži rada vilināju-
mus iedzīvoties, veicot pretliku-
mīgus darījumus, mēģinot sa -
grābt nekustamos īpašumus un 
komercsabiedrību kapitālu, ļaun-
prātīgi izmantojot maksātnespē-
jas procedūras un citādos veidos. 
Ir ierosināti vairāki krimināl pro-
cesi, taču to virzība ir lēna. Tāpat 
ilgstoša ir civillietu izskatīšana 
tiesu instancēs. Tieslietu sistēmā 
notiek organizatoriskas pārmai-
ņas, taču nepieciešams mainīt 
visu tiesnešu attieksmi un palie-
lināt modrību cīņā pret neli-

 III Pasaules latviešu 
juristu kongress 

Rīgā
kumībām. Nepilnīgi tiek izman-
tots zinātnieku potenciāls, arī 
financējums neveicina tiesību 
zinātnes pievēršanos komerc-
darbības regulējuma pilnvei do-
šanai.”

Bija interesanti šo kongresu 
salīdzināt ar pirmo, kas notika 
1990. gadā un kuŗu kopīgi orga-
nizēja Jānis Kancāns no ASV un 
Valdis Birkavs no Latvijas. Toreiz 
ļoti populāra bija nodarbība, kur 
ASV latviešu advokāti Juris Pa -
degs, Juris Kīns, Valdis Vinkels un 
es pārrunājam kāzusu ar Latvijas 
puisi, kuŗš vēlējās uzsākt uzņē -
mu mu un kļūt bagāts. Puisis bija 
ar mieru darīt visu vajadzīgo, lai 
agresīvi attīstītu savu biznesi ar 
nodomu to tūdaļ pārdot ar lielu 
pelņu, tad uzsākt jaunu un atkal 
darīt tieši to pašu. Tātad, bija 
jādod padoms, ko darīt, kā to da -
rīt, kādas būs legālās problēmas, 
kādus riskus uzņemties, kādus ne. 
To mēs arī darījām, piemērojot 
ASV praksi. Kāzusā puisim vaja-
dzēja vārdu, un mēs no ASV puisi 

nosaucām par Mantrausi. Mant-
rauša kāzuss tika nosūtīts Val  d  im 
Birkavam Rīgā, un pēc nedēļas 
mēs saņēmām e-pastu no jau ie -
priekš minētā profesora Kalvja 
Torgāna ar labojumiem. Daži 
mums patika, bet daži nemaz. 
Sevišķi kreņķēja Kalvja doma, ka 
puisi vajadzētu saukt par Censo-
ni, nevis par Mantrausi. Kas tad 
Mantrausim vainas? Mums likās, 
ka kāzusa kontekstā puisis nekāds 
censonis gan nebija. Viņš taču 
bija ar mieru darīt pavisam nele-

gālas lietas, apšmaukt savus part-
nerus un kārtot riskantus darīju-
mus, par kuŗiem mēs, ASV advo-
kāti, bijām gatavi puisi brīdināt 
un no grēkiem atrunāt. Mūsu  
acīs censonis gan puisis nebija. 
Bet ar laiku mēs nomierinājā -
mies – lai nu būtu Censonis, un 
1990. gada rudenī priecīgi brau-
cām uz Rīgu. Savā uzrunā 2018. 
gada kongresā es pieminēju šo 
gandrīz anekdotu un vaicāju klāt-
esošajiem, kuŗš  no vārdiem bijis 
piemērotākais vēsturiskā skatīju-

mā. Spriežot pēc smiekliem, likās, 
ka mūsējais, Mantrausis, uzva -
rēja. Es domāju, ka tāds kāzuss un 
tāda nodarbība, fokusēta uz ASV 
praksi, šinī kongresā nebūtu bi - 
jusi populāra. Latvijas juristiem 
šodien tas viss jau sen ir zināms 
un pašiem iekārtota sava sistēma. 

Mana galvenā interese kongresā 
bija mudināt Latvijas kollēgas po -
pu lārizēt mediāciju, kur mediators 
kā neitrāla, strīdā neiesaistī ta per-
sona uzklausa abas puses un palīdz 
konfliktējošām pusēm sa  sniegt ap -
mierinošu risinājumu. Mediatora 
darbs ir pārrunāt ie  spē jamos risi-
nājumus, motivēt un mudināt pu -
ses uz risinājuma sa  sniegšanu, ne -
vis noteikt, kā strīds būtu jārisina. 

Latvijā, tāpat kā visās moder -
nās sabiedrībās, ir nepieciešami 
un noderīgi visi pieejamie strīdu 
risināšanas procesi. Ar tiesām 
vien nepietiek. Mediācijas liku -
mu pieņemot 2014. gadā, Saeima 
spēra lielu soli, lai vienkāršotu un 
paātrinātu strīdu risināšanu Lat-
vijā. Likums ir īss un kodolīgs un, 
kad tiks pilnīgi īstenots, atviegli-
nās tiesu darbu. Bet līdzīgi kā ar 
visiem jaunpieņemtiem  liku - 
m iem, pašiem Latvijas juristiem,    
un – vēl svarīgāk – plašākai  Latvi-
jas sabiedrībai, ir jābūt informē -  
tiem par mediācijas iespējām un 
priekšrocībām. Pēc četriem ga - 
d iem tādas informācijas Latvijā 
vēl arvien diemžēl trūkst.

JĀNIS BOLIS, jurists (ASV)

Jānis BolisTālavs Jundzis Kalvis Torgāns
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Senās mūzikas festivāls

12. jūlijs Elīna Šimkus un Fan-
tasia Ficta (Šveice), Mazā ģilde, 
Rīga

13.  jūlijs Sinfonietta Riga un 
Jūlija Ļežņeva. Vivaldi un Hen-
deļa operārijas, Lielā ģilde, Rīga

14. jūlijs Rundāles pils 
“Itaļu un vācu baroka virsot-

nes”, klavesīniste Ieva Saliete un 
čelliste Ieva Grudule

“Renesanses meistardarbi”, Fan-
tasia Ficta (Šveice)

Baroka laika mūzika, Sergejs 
Jē gers un Collegium Musicum Riga

Antonio Vivaldi “Gadalaiki”, 
Miša Maiskis (čells) un kamer-
orķestris “Maskavas virtuozi”, 
Dmitrijs Siņkovskis (vijole) un 
kamerorķestris “Kremerata Bal-
tica”

Starptautiskie Siguldas 
opermūzikas svētki

27. jūlijs “Svētku uvertīra” – ie -
skaņas koncerts. Piedalās – Mar-
garita Balanas (čells), Daumants 
Liepiņš (klavieres), Madara Lie-
piņa (vijole), kā arī Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas iz -
cilākie audzēkņi. Siguldas Jaunās 
pils dārzā.

28. jūlijs “Jaunās zvaigznes Lat-
vijai”. Siguldas Jaunās pils dārzā.

28. jūlijs Umberto Džordāno 
operas “Andrē Šenjē” oriģināl ie-
studējums.  Lomās: Maija Kova-
ļevska, Kamen Chanev, Ilona Ba -
gele, Irma Pavāre, Mihails Čul-
pajevs, Krišjānis Norvelis, festi-
vāla orķestris un koris. Siguldas 
pilsdrupu estrādē.

MĀRIS BINDERS MŪZIKĀLĀ VASARA LATVIJĀ
29. jūlijs Garīgās mūzikas kon-

certs. Siguldas Luterāņu baznīcā. 
29. jūlijs Galā koncerts “Ma -

rina Rebeka un Latvijas operas 
pērles”. Piedalās – Marina Rebe-
ka, Andris Ludvigs, Ilona Bagele, 
Kalvis Kalniņš, Dināra Rudāne, 
Rihards Mačanovskis, Mihails 
Čulpajevs, Inga Šļubovska-Kan-
cēviča, Krišjānis Norvelis, festi-
vāla orķestris un koris, diriģents 
Atvars Lakstīgala. Siguldas pils-
drupu estrādē.

Latvijas Nacionālā 
Simfoniskā orķestŗa 

vasaras festivāls 
“Vasarnīca”

24.  augusts LNSO “Vasarnī -
ca” atklāšanas koncerts. Piedalās 
Egils Upatnieks, Darja Smirnova, 
Georgs Sarkisjans, Ieva Saliete, 
Matīss Čudars, diriģents Guntis 
Kuzma. Latgales vēstniecībā 
“GORS”, Rēzeknē.

25.  augusts koncerts “Happy 
birthday, Mr.Bernstein!”, piedalās 
Kima Krisvela, Andrejs Osokins, 
Rēzeknes festivāla koris, diri-
ģents Andris Poga. Latgales vēst-
niecībā “GORS”, Rēzeknē.

Mūzikas festivāls 
“Liepājas vasara”

18.  augusts Džuzepes Verdi 
“Rekviēms”. Liepājas Simfo nis-
kais orķestris un Valsts akadē-
miskais koris “Latvija”, diriģents 
Gintars Rinkevičs. Koncertzāle 
“Lielais dzintars”.

25.  augusts skaistākās operu 
ārijas izpilda Maija Kovaļevska, 

Liepājas Simfoniskais orķestris, 
diriģents Atvars Lakstīgala. Kon-
certzāle “Lielais dzintars”.

21. Starptautiskais 
garīgās mūzikas festivāls

23. augusts Džuzepes Verdi 
“Rekviēms”. Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija” un Liepājas Simfo-
niskais orķestris, diriģents Gin-
tars Rinkēvičs. Rīgas Sv. Pētera 
baznīcā.

25. augusts Fransisa Pulenka 
“4 motetes”, Fridriha Martēna 
“Mesa” un Ērika Ešenvalda kor-
mūzika, Valsts Akadēmiskais ko -
ris “Latvija” un diriģents Stīvens 
Leitons. Rīgas Sv. Pētera baznīcā. 

Jūrmalas festivāls 
Dzintaru koncertzālē

24.  jūlijs Koncerts “Dzimuši 
Latvijā”. Piedalās Kristīne Opo-
lais, Kalvis Kalniņš, Vineta Sarei-
ka, Ksenija Sidorova, Mikus 
Akots, Daniils Bulajevs, Latvijas 
Simtgades jauniešu simfoniskais 
orķestris, diriģents Ainārs Rubi-
ķis. Dzintaru koncertzālē.

25.  jūlijs Ksenija Sidorova un 
Avi Avitāls.  

26.  jūlijs Georgijs Osokins, 
Andrejs Osokins un Sergejs 
Osokins. 

28. jūlijs Galā koncerts. Pie da-
lās Aleksandrs Antoņenko, Egils 
Siliņš, Alisa Zinovjeva, Jūrmalas 
festivāla orķestris, diriģents Villo 
Pāns.  

Festivāls “Via Baltica”

18. augusts Elza Rozentāle un 
grupa “Bur mani”  etnodžeza 
programmā. Liepājā, “Romas 
dārza” pagalmā.

20. augusts Programma “Ska-
ņu pilis”. Piedalās soprāns Gunta 
Gelgote kopā ar lietuviešu flau-
tistu Giedrjus Gelgotu un lat-
viešu pianisti Aiju Kuzmani. Lie-
pājā, Promenade Hotel Hika zālē. 

26. augusts Festivāla noslē gu-
ma koncerts “Senās uguns nakts”. 
Ar hanga spēli uzstāsies Rai-
monds Tiguls. Liepājas plud-
malē. 

Imanta Kalniņa mūzikas 
svētki “Imantdienas”

14. jūlijs Piedalās grupas “Tu -
rai das roze”, “Raxtu raxti’, “Auto-
buss debesīs”, Nacionālo Bruņoto 
spēku bigbends un džeza dzie-
dātāja Kristīne Prauliņa. Cēsu 
pils parkā.

Festivāls 
“Saulkrasti Jazz 2018”

20.  jūlijs Grupa “Syncope” un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Rīgas Doma Koŗa 
skolas apvienotais bigbends. 

Klasiskās mūzikas 
festivāls “Šalc”

19.  jūlijs Koncerts  “Salut 
d’Amour”. Marina Rebeka, Lat vi-
jas festivālu orķestris un diri ģents 
Karels Marks Šišons. Ventspilī, 
Teātŗa namā “Jūras vārti”.

20.  jūlijs Koncerts “Salut 
d’Amour”. Marina Rebeka, Lat-
vijas festivālu orķestris un diri-
ģents Karels Marks Šišons. Lie-
pājas koncertzālē “Lielais dzin-
tars”.

22.  jūlijs Koncerts “Salut 
d’Amour”. Marina Rebeka, Lat-
vijas festivālu orķestris un diri-
ģents Karels Marks Šišons. Cēsu 
pils parka estrādē.

Senās mūzikas festivāls 
“Vivat curlandia”

21. jūlijs Elīna Šimkus, flautists 
Mauro Pinciaroli un renesanses 
traversflautas virtuoze Kristīne 
Stumbure.  Bauskas pilī.

21. jūlijs Klaudio Monteverdi 
“Il Combattimento di Tancredi e 
Clorinda” un Džakomo Karisimi 
“Jephte”, izpilda Monta Martin-
sone, Rinalds Kandalincevs, 
Ansis Bētiņš, baroka orķestris 
Collegium Musicum Riga, baroka 
koris Collegium Choro Musici 
Riga, diriģents Māris Kupčs. 
Bauskas kultūras centrā.

Ielūdz Pēteris Vasks. 
Vasara. Mežotne

11. augusts Georga Pelēča un 
Evijas Skuķes jaundarbi, latviešu 
kamermūzikas darbi – Pēteris 
Vasks, Arturs Maskats, Jānis Me -
diņš, Mārīte Dombrovska, Pēte-
ris Barisons, Ingmārs Zemzaris. 
Atskaņo LNO soliste Evija Mar-
tinsone, pianiste Agnese Egliņa 
un klarnetists Guntis Kuzma. 
Mazajā Mežotnes pilī, Bauskas 
novadā.

Lēmumi būtu jāpieņem kopīgi 
un tad būtu jārīkojas saskaņā ar 
pieņemto lēmumu. Cits jautājums 
ir, ka valdība to nedara, katrs ir 
ārkārtīgi autonoms. Ne jau tikai 
Dūklavs rīkojas uz savu galvu. Tik 
mazā valstī kā Latvija jebkuŗa 
ministrija savā ziņā ir kā Ārlietu 
ministrija, un tas, ka viņi nespēj 
vienoties un katrs vālē uz priekšu, 
neraugoties uz citu nozaru inte-
resēm, ir bēdīgi. Tāda ir tā tradici-
ja un lielā mērā tas ir atkarīgs arī 
no premjera. Iespējams, ka prem-
jers Māris Kučinskis to dara labāk 
nekā savulaik Laimdota Strauju-
ma, viņš ir bijis samērā lojāls savai 
valdībai. Valdības vadītājs jau ir pa 
daļai kā psīchoterapeits, pa daļai 
kā interešu moderātors, kuŗam 
jāsavāc visi kopā.

Tomēr pārsteidz, ka finanču 
ministre Dana Reizniece-Ozola, 
kuŗa lielā mērā ir nodokļu refor-
mas autore, kandidēs Rīgā kā 
pirmā sarakstā. Protams, refor-
mas nekad neapmierina visus, 
bet reformas rezultātā robs fis-
kālajā budžetā ir pieaudzis, grā-
matvedība kļuvusi vēl sarežģī-
tāka. Jautājums ir tieši tas pats, 
kas par Saskaņu – kā tas nākas, 
ka cilvēku un viņa darbus nesais-
ta kopā?

Par nodokļu reformas veik - 
s mēm un neveiksmēm domājot, 
vajadzētu runāt par detaļām. 

Finanču ministre tomēr ir ievie-
susi daudz no tā, par ko gadu des-
mitiem ir ticis runāts – par rein-
vestētās peļņas aplikšanu ar no -
dokļiem, par nodokļu progresī-
vitāti. Es teiktu, ka ministre Dana 
Reizniece-Ozola ir pietiekami ko -
lorīta persona. Zaļajiem zemnie - 
k iem vispār nav pārmērīgi liels in -
telektuālais resurss, ar ko viņi va -
rētu lepoties, un uz tāda fona 
Reizniece-Ozola labi izceļas. Arī 
zaļajiem zemniekiem taču ir ne -

pieciešama kaut kāda paaudžu 
maiņa. Var jau mēģināt strādāt 
tikai ar Brigmani un Dūklavu, bet 
arī vēlētāji mainās, cilvēki grib 
redzēt kaut ko tādu, kas izskatās 
pēc 21. gadsimta. 

Vai, jūsuprāt, maksātnespējas 
administrātoru sāga, ierosinātie 
kriminālprocesi un maksātne - 
s pējas administrātora un advo-

kāta Bunkus slepkavība samazi-
nās Nacionālās apvienības rei tin-
gus? Nacionālā apvienība, kaut 
arī ar lielu atrāvienu, bet visu 
laiku turas aiz zaļajiem zemnie-
kiem un ir viena no trim par-
tijām, kas visai droši var cerēt uz 
iekļūšanu Saeimā.

Domāju, ka reitingi paliks ap -
mēram tādi paši. Nacionālajai ap -
vienībai kā ilgtermiņa spēlētājam 
arī ir savs lojālais vēlētājs, kuram ir 
savs noteikts priekšstats par valo-

du, vēsturi, integrāciju un tā tālāk. 
Nedomāju, ka apvienība kaut ko 
var mainīt vai mainīs, jo tās sejas, 
kuŗas parādās un parādīsies vēlē-
šanu sakarā, nav nekas jauns un 
oriģināls. Tā niša, kuŗā viņi atro-
das nu jau 20 gadus, ir diezgan 
dro ša. Notikumi ap maksāt ne-
spējas administrātoriem, par ku - 
ŗ iem lielākā daļa iedzīvotāju neko 

daudz nesaprot, diez vai kaut ko 
ietekmēs. Diez vai kāds uzskata 
advokāta nogalināšanu par Nacio-
nālās apvienības rīcības sekām. 

Brīžam šķiet, ka Nacionālā ap -
vienība kļūst aizvien radikā lāka 
jautājumos par ģimeni, sievie -
tes vietu sabiedrībā un tiesībām 
lemt par sevi, arī jautājumā par 
Stambulas konvenciju, kas no 
viņu puses tiek vērtēta kā pa -
matvērtības apdraudošs doku-
ments. Reizēm pat liekas, ka ir 
dzirdamas kaut kādas radikālās 
islāma atskaņas. Kā jūs to 
vērtējat?

Domāju, ka viņus vairāk ietek-
mē Orbans Ungārijā un Kačin - 
s kis ar kompāniju Polijā. Islāms  
arī, protams, piesaista cilvēkus, no 
kuŗiem daudziem nepatīk mo -
dernā pasaule un kuŗiem liekas, 
ka mums vajadzētu dzīvot mak-
simālā izolētībā, sievai būtu jāsēž 
mājās un jāzina sava vieta un 
nekādas kultūru kopdzīves iespē-
jas netiktu pieļautas. Protams, Na -
cionālā apvienība kļūst radikā-
lāka. Paraugieties uz visām tām 
iniciātīvām, kas bijušas pēdējā 
pusgada laikā – vēlēšanu kampa-
ņa drīkst notikt tikai latviešu va -
lodā, padarīt neiespējamu augstā-
kās izglītības iegūšanu krievu 
valodā privātajās Latvijas augst-
skolās. Jāņem vērā, ka viņi ir sa -
jutuši diezgan pamatīgu konku-
renci – Jauno konservātīvo partiju. 
Šī partija viņiem visu laiku aktīvi 

“min uz papēžiem”. Maksāt ne-
spējas administrācija, protams, ir 
tā tema, par kuŗu vajadzētu runāt 
un arī runā jebkuŗš Nacionālās 
apvienības oponents. Tieslietu mi -
nistram Rasnačam neizdodas pār-
liecinoši pastāstīt, ka viņš ir cī -
nītājs pret maksātnespējas admi-
nistrātoru mafiju, nevis tās polī-
tiskais jumts. Viņš to mēģina darīt, 
bet viņam tas neizdodas. Skaidrs, 
ka Nacionālā apvienība, juzdama 
konkurenci, grib, lai tās balsi sa -
dzirdētu un izmanto tās temas, 
kuŗas vienmēr ir bijušas viņu stip-
rā puse. Pieprasījums pēdējā brī -
dī Rīgas domei pārcelt Baltijas 
praidu kaut kur pilsētas nomalē 
nepārprotami bija adresēts Lat vi-
jas agresīvajai un homofobiskajai 
iedzīvotāju daļai, jo no paša sā -
kuma bija skaidrs, ka neviens šo 
pasākumu nepārcels. Nacionālajai 
apvienībai vienkārši vajadzēja iz -
celties – redz, mēs tagad cīnīsi-
mies un nepieļausim nekādas 
izvirtības. Viņiem tas izdevās, bet 
viņi tā rīkojās ne jau no labas 
dzīves, bet tāpēc, ka bažījas par 
savas ietekmes nākotni. Es gan 
nedomāju, ka viņiem draud kādas 
lielas nepatikšanas nākamajās vē -
lēšanās, manuprāt, viņi paliks 
aptuveni turpat, kur viņi ir. 

(Otro sarunu par tiem, kuŗu iz -
redzes vēlēšanās vēl nav skaidras, 
lasiet nākamajā laikraksta nu -
murā)

Par vecām dziesmām pierastā izpildījumā

Nacionālajai apvienībai kā ilgtermiņa spēlētājam 
arī ir savs lojālais vēlētājs, kuŗam ir savs noteikts 
priekšstats par valodu, vēsturi, integrāciju un tā 
tālāk. Nedomāju, ka apvienība kaut ko var mainīt 
vai mainīs, jo tās sejas, kuŗas parādās un parādīsies 
vēlēšanu sakarā, nav nekas jauns un oriģināls. Tā 
niša, kuŗā viņi atrodas nu jau 20 gadus, ir diezgan 
droša.

(Turpināts no 13. lpp.)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37

38 39 40

41 42

43

44 45

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 23) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Melomāns. 8. 

Ka  rakals. 10. Grodi. 11. Ruāna. 
12. Kreiseris. 16. Tirāna. 19. Be -
mols. 20. Tunikas. 21. Dalbe. 22. 
Talsi. 23. Rases. 24. Sambo. 25. 
Skots. 28. Nante. 30. Pietāte. 31. 
Kanons. 32. Ekrāns. 36. Ska fan d ri. 
40. Rinks. 41. Tonis. 42. Avi-
cenna. 43. Retorika.

Stateniski. 1. A lods. 2. Māters. 
3. Usuri. 4. Skone. 5. Bruģis. 6. 
Galuā. 7. Morāvija. 9. Sandales. 
13. Soģis. 14. Andersons. 15. 
Tek tonika. 17. Rubenis. 18. Ta -
lants. 26. Kvadriga. 27. Atēna. 29. 
Tunisija. 33. Skrīne. 34. Drusti. 
35. Aktis. 37. Fejas. 38. Nuarē.   
39. “Ronis”.

Līmeniski. 1. Peldoša tilta 
balsts. 6. Ostas pilsēta Kanadā. 
10. Ezers Somijas ziemeļos. 11. 
Nesoša būvkonstrukcija. 12. Ku -
kaiņi. 13. Vērtības mērs pirkšanā 
un pārdošanā. 14. Angļu polār-
pētnieks (1868-1912). 15. Lapu 
sukulents (Latvijā audzē telpās). 
16. Lapu koks. 19. Šacha figūra. 
23. Iesaiņots pasta sūtījums. 25. 
Vaļveidīgo kārtas dzīvnieki. 26. 
Zvirbuļveidīgo kārtas putns. 27. 
Italijas galvaspilsēta. 29. Itakas 
salas valdnieks sengrieķu mīto-

loģijā. 33. Lūk! 38. Upe Indijā un 
Bangladešā. 39. Sengrieķu stīgu 
mūzikas instrumenti. 40. Kor pu-
lenti. 41. Apdzīvota vieta Amatas 
novadā. 42. Mjanmas agrākā 
galvaspilsēta. 43. Paklausīga. 44. 
Ēdama gliemene. 45. Rožu dzim-
tas krūms.

Stateniski 1. Asa, vircota. 2. 
Smalks kokvilnas veļas audums. 
3. Pūšamie mūzikas instrumen -
ti. 4. Sodīšanas ierīce viduslaikos. 
5. Apdzīvota vieta Madonas no -
vadā. 6. Bieži sastopami, raks tu-

rī gi. 7. Karpu dzimtas zivis. 8. ASV 
un Kanadas robežupe. 9. Sengrie-
ķu eposs. 17. Mākslas mūzejs 
Madridē. 18. Jupitera pavadonis. 
19. Norma, kas nosaka maksi mā-
lo daudzumu. 20. Pēkšņas pār-
baudes. 21. Maksājuma nor ma. 
22. Epizode lugā. 23. Starptautis-
ka vienošanās. 24. Ēģiptes gal-
vaspilsēta. 27. R. Grīnblata ba -
lets. 28. Metalla naudas gabali. 
30. Draiskule. 31. Apdzīvota vie-
ta Ventspils novadā. 32. Modras, 
dzīvas. 34. Trauks ar sieta vai au -
duma dibenu. 35. Sala Āzijas 
dienvidaustrumu piekrastē. 36. 
Apdzīvota vieta Kuldīgas novadā. 
37. Bezšķirnes suņi (sarunu va -
lodā).

Liepājā, Ventspilī un Cēsīs no 16. līdz 22. jūlijam norisināsies 
klasiskās mūzikas festivāls “Šalc”, ko rīko koncertorganizācija “Laba 
mūzika”. Tas ir turpinājums pērn aizsāktajam klasiskās mūzikas 
festivālam “Sensus”. Liepājā 17. jūlijā koncertzālē “Lielais dzintars” 
būs programma “Maģiskais reālisms”, bet 18. jūlijā – kamermūzikas 
koncerts “Orķestra mūziķi tuvplānā”. 19. jūlijā teātra namā “Jūras 
vārti” Ventspilī, 20. jūlijā Liepājā un 22. jūlijā Cēsīs, Pils parkā, Lat-
vijas festivāla orķestris Karela Marka Šišona vadībā atskaņos R.Vāg-
nera operas “Rienci” majestātisko uvertīru un populāro mūziku no 
S. Prokofjeva baleta “Romeo un Džuljeta”. 

Rīgā, izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa, no 29. jūnija apskatāma 
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltīta 
tautas lietišķās mākslas izstāde Radītprieks. Piedalās 125 Tautas lie-
tišķās mākslas studiju vairāk nekā 1 100 meistaru – audēji, pinēji, 
rotkaļi, kokgriezēji un keramiķi no visiem Latvijas reģioniem. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 6. jūlija sākās jaunā 
sezona ar trim izstādēm un vairāk nekā 200 mākslinieku dar - 
b iem. Konkursa izstāde “Martinsona balva” ir II Latvijas starptau-
tiskās keramikas biennāles centrālais notikums, kas iedibināts, godi-
not no  vadnieka, pasaulslavenā keramiķa Pētera Martinsona vārdu. 

Daugavpilī 14. un 15. jūlijā norisināsies IV Starptautiskais kaŗa 
vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812” Daugavpils 
cietoksnī. Festivāla mērķis ir populārizēt cietokšņa un pilsētas vēs tu-
ri, kopt kaŗa vēstures rekonstrukcijas klubu un mantojuma sagla-
bāšanas biedrību kultūru un tradicijas, tādējādi veicinot tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstību Daugavpilī. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Viņudien devos uz Mūzeja 25 
gadu svinībām. Mūzeju gan svi-
nīgi atvēra 1993. gada 1. jūlijā, bet 
šogad tai dienā Dziesmu svētku 
gājiens. Tādēļ svinēja 27. jūnijā 
Melngalvju namā. Kā direktors 
teica – iespējami tuvu vecajam 
namam. 

Domāju, pirms svinībām ieiešu 
sasveicināties ar kollēgām, bet – 
netiku iekšā. Ap veco namu ap - 
v ilkts būvžogs! Domāju, man kā 
gariņam žogs bijis, nebijis. Bet 
nekā. Žogs kā maģiskais aplis Jāņu 
naktī, uz papardes ziedēšanu gai  -
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23. Burvju žogs ap veco Mūzeja ēku!

d ot. Mūzejam jau tiešām Nākotnes 
nama celtniecība ir tāds kā papar-
des zieds. Un žogs – burvju žogs, 
kas ziedu sargā. Nākotnes nams 
celsies! Celtnieki domā, ka tas no -
tiks jau pēc gada, 2019. gada va -
saras saulgriežu laikā. 

Svinības bija gana svinīgas. Arī 
runas. Prezidents gan bija aiz-
ņemts ar savu Polijas kollēgu, bet 
bija atsūtījis apsveikumu. Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece nosau-
ca Mūzeju par vienu no Latvijas 
simboliem. Tas mani ļoti aizkus  -
ti nāja, jo es, kā jau gariņš, arī tā 

domāju. Man liekas, svarīga bija 
Ministru prezidenta Māra Kučin  -
s ka atziņa, ka Mūzejam ir svarīga 
loma Latvijas vēsturiskās atmiņas 
glabāšanā. Tāpēc jau valdība ceļ 
Nākotnes namu. 

Runāja politologs Ivars Ījabs par 
skolu, pavardu un kapakmeni. 
Laikam gribēja mazliet izaicināt. 
Skola, skaidrs, ir Mūzeja visap tve-
rošā izglītošanas misija. Ar pavar-
du viņš apzīmēja Latvijas mūze - 
j iem neraksturīgo: mūsu Mūzejs 
nav valsts mūzejs, bet veidojies un 
darbojas kā saime, kas pulcējas ap 
pavardu. Un ar kapakmeni neko 
briesmīgu, bet, ja vien sapratu pa -
reizi – Mūzeja misiju pieminēt un 
atgādināt, kas notika totalitāru 
varu okupācijā. 

Runāja profesors Paulis Lazda, 
Mūzeja idejas tēvs un pirmais OMF 
(atcerieties, ko reiz stāstīju!) pado-
mes vadītājs. Viņš atgādināja, cik 
svarīgi dzīvu paturēt Mūzeja mi -
siju – atgādināt par okupāciju. Arī 
Latvijas un Mūzeja sens draugs un 
Austrumeiropas speciālists ASV 
Pauls Goubls bija atsūtījis vēstī-
jumu, ka nākamie 25 gadi svarī-
gāki par pirmajiem un ka Mūzeja 
svarīgākais uzdevums ir neļaut 
aiz mirst pagātni, gan apspriešanu, 
gan pretošanos, lai latvieši neaiz-
mirstu pagātnes ceļa zīmes nā - 
kot nei. Valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs savukārt saistīja ga -
da  dienu ar vasaras saulgriežiem, 
dziesmu svētkiem un architekta 
Gunāra Birkerta metaforu no 

tumšā uz gaišo, uz ap -
skaidroto. No tā izrie -   
t ot jaunās ekspozīcijas 
stā sts, kas esot Latvijas 
valsts likteņstāsts cauri 
tumšajai okupācijai uz 
gaismu.

Uz visu to bija vērsta 
arī Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības biedru 
sapulce divas dienas vē -
lāk. Lai būtu skaidrs, 
LOMB ir juridiskā Mū -
zeja īpašniece, un tās 
mērķis ir pārvaldīt un 
gādāt par Mūzeju. Tātad 
astoņas stundas ziņoja, 
runāja un lēma, cik sva-
rīgi tagad visus spēkus 
pielikt, lai pēc gada varētu sākt Nā -
kotnes namā iekārtot jauno eks po-
zīciju, darba un krātuvju telpas. 
Man drusku gaŗlaicīgi, bet laikam 
taču vajadzīgi. Tā nu pirmie 25 
gadi noslēgušies ar lielu pacēlumu 
un pārliecību, ka Mūzeja saime ir 
gatava strādāt un atbalstītāju sai-
me gatava palīdzēt. Gariņa sirds 
gavilē kā Dziesmu svētkos, kas nu -
pat atskan visā Rīgā. Beidzot ir un 
būs!

Par Latvijas Okupācijas mū -
zeja darba laikiem var uzzināt 

Mūzeja mājaslapā: okupacijas-
mu zejs.lv. Turpat var arī uzzināt 
par Mūzeja ekspozīciju Čekas gal-
venajā mītnē “Stūra mājā” un ie -
spēju gida pavadībā apmeklēt cie-
tumu, ko tur Čeka iekārtoja 1940. 
gadā. Gan pagaidu ekspozīcija 
Raiņa bulvārī 7, gan “Stūra mājas” 
ekspozīcija un cietums Brīvības 
ielās 61 atvērti 7 dienas nedēļā. 

Latvijas Okupācijas mūzeja   
25 gadu svinības notiks 27. jū -
nijā. 

Žogs ap veco ēku nozīmē, ka Nākotnes nama celtniecības darbi sāksies jau 
šovasar. Vēl iespējams nodrošināt vietu sarakstā, ko vēlākais rudenī guldīsim 
pamatakmenī, ziedojot ekspozīcijas un Mūzeja iekārtošanai Nākotnes namā:

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

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

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

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

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

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Dziesmusvētku laikā 
Okupācijas mūzejā piedāvā īpašu ekskursiju

Latvijas Okupācijas mūzejā – Raiņa bulvārī 7 – no 25. jūnija 
līdz 8. jūlijam katru dienu notiks gida vadīta ekskursija latviešu 
valodā, par kuru nebūs jāmaksā. Tās sākums plkst. 14.

Šī ekskursija ir dāvana Dziesmusvētku dalībniekiem un viesiem, 
kas ieradušies Rīgā no visas pasaules. Mūzejs ir atvērts katru 
dienu no plkst. 11 līdz 18, izņemot 27. jūniju, kad mūzeju slēgs 
plkst. 16.

Okupācijas mūzeja ekspozīcija stāsta par komūnistiskās Pa  domju 
Savienības un nacistiskās Vācijas nodevību pret 1918. ga  dā dibināto 
suverēno Latvijas valsti un trim okupācijām, kas noveda Latvijas 
tautu pie fiziskas un garīgas izdzīvošanas robežas. Tomēr svarīga 
vēstījuma daļa ir Latvijas spēja atdzimt, pateicoties cilvēkiem, kas 
saglabāja neatkarības ideju. Dziesmusvētku dienās mūzejā var 
redzēt arī izstādi “1940 – 1950. Desmitgades portrets”, kas atro-
das pagrabstāvā, un “mēneša priekšmetu”, kas novietots foajē.   
Jūnija “mēneša priekšmets” ir ziedu vainaga lente, ko 1987. gadā 
14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa nolika nevardarbīgās preto-
šanās grupa “Helsinki 86”.  Otrajā stāvā atrodas mūzeja grāmatu 
veikals. 
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JULIANS GARANČS, 
 Sacensību galvenais tiesnesis

(Turpinājums 20. lpp.)

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Latvijas Simtgades sporta spēles
Veterānu rekordi Latvijas Simtgadei

Jelgavā un citās Latvijas pil-
sētās risinājās Latvijas Sporta 
veterānu/senioru savienības 
(LSVS) 55. sporta spēles ar ār  -
zemju latviešu sportistu pieda-
līšanos. 24 sporta veidu sa  cen-
sībās piedalījās dalībnieki ve -
cumā no 30 līdz 90 gadiem. 55. 
sporta spēļu godalgoto vietu 
ieguvēji tika apbalvoti ar diplo-
miem, medaļām un kausiem. 
Visi spēļu dalībnieki saņēma 
sacensību sertifikātus un sim-
boliskas piemiņas balvas.     

Leontijs Zubovičs (Jelgava, 
80+) – 34,77 m. Par sacensību 
norises nodrošināšanu paldies 
Zandai Zebergai, Igoram So -
kolovam un Inārai Znūtiņai.  
Finālsacensības pārējās – 32 
vieglatlētikas sacensību dis cip-
līnās notika Jelgavas stadionā.

Stadiona skrejceļā sacensības 
sākās ar 100 m skrējienu kun-
giem un dāmām. Uzreiz vadību 
pārņem Rīgas veterāni. Rīgas 
„zelta lādē’’ varens birums, ko 
sagādā: LV Saeimas deputāts 
Einārs Cilinskis (55+ grupā), 
Skaidrīte Ezerniece (85+), Bai  ba 
Lejiņa (75+), Rasma Kal niņa 
(70+). Arī Daugavpils koman-
das ilggadējā zelta medaļu 
īpašniece Ludmila Nefjodova-
Volkova (40+) jau pēc ieraduma 
atkal izcīnīja savu kārtējo zelta 
medaļu. Tāda rīdzinieku „zi  be-
ņošana’’ varēja sajūsmināt tikai 
rīdziniekus, bet nevarēja sa -
mulsināt Gulbenes komandas 
pārstāvi un vadītāju Daci Anču. 
Viņa, ilgi nedomājot, ar koman-
das biedreni Gunu Ģērmani 
metās bezkompromisa cīņā un 
izcīnīja uzvaras 800 m distancē 
40+ un 30+ vecuma grupās. 
Viņām sekoja Gulbenes vec-
meistars Jāzeps Odumiņš (85+), 
kuŗš Salaspilī izcīnītajaii zelta 
medaļai pievienoja uzvaru 800 
m skrējienā. Viņu paraugam 
sekoja 5000 m skrējienā Jānis 
Ančs (75+), Raimonds Siliņš 
(40+), Andis Zunda (55+). Nu 
maisam gals bija vaļā. Sākās 
Gulbenes soļotāju “ēra’’ 3000 m 
un 5000 m distancēs. Gulbenes 
komandas zelta apcirknī verens 
birums – zelta medaļas tika 
Gunāram Rubenim (80+), Ha -
rijam Āboliņam (70+), Dianai 
Odumiņai (55+), Inesei Sirmai 
(45+).  

Panākumu iedvesmota Gul-
benes komanda savas sacensī-
bas Jelgavas stadionā beidza ar 
lielisku uzvaru sacensību pēdējā 
disciplīnā – jauktajā „zviedru’’ 
stafetē. Izšķirīgo panākumu ar 
izcīnītajiem 405 punktiem no -
drošināja Dace Anča/Andis 

Sporta spēļu dalībnieku 
sacensību atklāšanas parādē  ar 
karogu Jelgavas pilsētas mērs 
Andris Rāviņš

Veseri met Dace Kolosovska

15.  jūnijā gandrīz pussimts 
vieglatlētikas veterānu pulcējās 
Salaspils stadionā, lai piedalītos  
Latvijas Simtgades un paš val-
dību sporta veterānu 55. sporta 
spēļu finālsacensībās veseŗa 
mešanā (attēlā). 

Gadi nav šķērslis mērķa sa -
snieg šanai

Zunda/Guna Ģērmane/Jānis 
Ģērmanis. Tā ir viņu dāvana 
savai pilsētai 794. gadadienā un 
LV Simtgadē. Gulbenieši var 
lepoties ne tikai ar saviem spor-
ta veterāniem, bet arī ar 
Vecgulbenes muižas komplek-
su, ar baronu Volfu savulaik 
veidotajiem un tagad sakopta-
jiem parkiem, ar vienīgo pa -
sažieŗu šaursliežu dzelzceļa 
„bānīti’’, kas joprojām kursē pa 
maršrutu Gulbene – Alūksne –  
Gulbene. Rīgas komandai šo -
reiz bija  „jāpārdzīvo’’ izcīnītā 
otrā vieta ar 399 punktiem tā -
pēc, ka stafetes komanda 4x100 
m kungiem ierindojās tikai ce -
turtajā vietā, komandai izcīnot 
24 punktus  (Gulbenei 30), lai 
gan zelta medaļu limits – 25 – 
vienāds ar gulbeniešiem. Savu-
kārt Daugavpils komanda ar 
izcīnītām 19 zelta medaļām un 
izcīnīto pirmo vietu 4 x 100 m 
stafetē dāmām (30) p. arī ar 399 
punktiem ierindojās goda pil-
najā trešajā vietā. Šogad, kā ne -
kad agrāk, kopējais dalībnieku 
skaits pārsniedza pustūkstoti. 
Visvairāk startam pieteicās lo -
des grūdēju  (D-61 un K-59).  
Diska mešanā startēja 40 dāmas 
un 54 kungi, 5000 m skrējienā 
64 kungi, 100 m distancēs – 55 
+ 51 utt.  Joprojām varam sajūs-
mināties par 92 gadus vecā  
Maigoņa Pūliņa „zelta” startiem 
lodes grūšanā, diska, šķēpa me -
šanā un augstlēkšanā (85 cm), 
par 90 gadus vecā valmierieša 
Eināra Gulbja startiem 200, 800 
un 1500 m distancē, par 87 
gadus vecās rīdzinieces Skaid-
rītes Ezernieces startiem 100, 
200, 400 m distancē, ka arī par 

daudziem citiem vecmeistaru 
startiem.  Visvairāk – trīs ‒  re -
kordus sacensībās sasniedza 
Pasaules rekordists veterāniem 
desmitcīņā ventspilnieks Val dis 
Cela (70+):  200 m ‒ 31,23, tāl -
lēkšanā – 4,81, trīssoļlēkšanā ‒ 
10, 27, Leontijs Zubovičs (80+)  
trīssoļlēkšanā – 7,66 m, Jānis 
Buks (80+) lodes grūšanā –10,83 m, 
Leontīne Vītola (80+, Līvāni), 
200 m –   41, 95 sek., Ināra Lūse 
(55+, Rīga), 3000 m – 11:54,59., 
Rita Žuravļova (65+, Ogre), 
3000  un 5000 m soļošanā – 
attiecīgi 19:47,18  un  33:48,77,  
Anna Lulle (75+, Koknese/
Aizkraukle) – augstlēkšanā un 
trīssoļlēkšanā – 1,00 un 5,79 m, 
Dace Faituša (Jūrmalas sports, 
50+) – tāllēkšanā – 5,03 m, 
Ināra Rozēna (65+ Rīga), lodes 
grūšanā – 10,75 m. Kopumā la -
boti 16 rekordi.

Sacensībās tika apbalvoti lat-
vieši ne tikai no Latvijas, kā arī 
sportisti no Lietuvas, Igaunijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Krie vi-
jas. Gaumīgās medaļas un Goda 
diplomus pasniedza LSVS Pre-
zidents Daumants Znatnajs, 
viceprezidente Indra Brink-
mane, LSVS valdes locekļi un 
citi sabiedrībā labi pazīstami 
cilvēki.  

Par sacensību atbalstīšanu 
lielu pateicību izsaku LLA sporta 
kluba vadītājai Zilvijai Počai, 
ZOC koordinātoram  Kristapam 
Milleram, sacensību informā-
toram Ivaram Bācim, finiša 
vecākajam tiesnesim Mārim 

Gailim un nekļūdīgajai apļu 
skaitītājai Lilitai Gailei, Jēkab-
pils sporta centra darbiniekiem 
Aivai Jakubovskai, Baibai 
Grasai, Edgaram Lambam. 
Mans liels paldies Rīgas domes 
sporta daļas specialistam Gatim 
Ratniekam par fotofiniša un 
datorizētās sistēmas program-
mas nodrošināšanu sacensībās.

Airēšana
Šīs sacensības bija unikālas ar 

to, ka Latvijā pirmo reizi sa -
censības bija kopā airētājiem un 
smaiļotājiem un kanoe airē tā-
jiem. Sacensību galvenā māj-
vieta bija Jelgava, kur agrāk 
notika airēšanas nometnes, bet 
kādu laiku tas nav bijis. Saimes 
veterāni, atbraucot uz Jelgavu, 
atsauca atmiņā jaunības dienas 
un smagos treniņus, bet visi kā 
viens atzina, ka Jelgava ir ļoti 
mainījusies uz skaisto pusi. 

Akadēmiskās airēšanas notika 
500 m distancē un divās laivu 
klasēs: Stūrmaņu četriniekā (4+), 
pārairu divniekā (2x) un trīs 
vecuma grupās: vecums 27 – 49 
gadi, vecums 50+ gadi un jauktā 
grupa, kur rezultāti tika ap  rē-
ķināti piemērojot koeficientu. 
Kopumā piedalījās 56 dalībnieki  
dažāda vecuma un dzimuma 
airētāji, tai skaitā divi no Lie -
tuvas (Raimundas Kernazickas 
un Alvydas Varnas).

PĀRDODU
etnografiski pareizu Rucavas tautastērpu

ar villaini un saktām.

Zvanīt (262)-649-3214.

Mājīgi iekārtotajā sektorā tika 
sasniegti  rekordi. To autori: 
Pasaules un Eiropas čempione 
Maija Jakobsone, (75+ v. grupa. 
Rīga)  – 24,12 m. ,Jeļena Kriš-
čūna (Bauska, 55+) – 22,25., 
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Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA DACE, MEITA LAURA UN BLAKE AR ĢIMENI

MEITA ANDRA, DĒLS ARTŪRS UN KENDRA AR ĢIMENI
BRĀLIS GUNĀRS AR ĢIMENI UN RUTA TREKNAIS

Pateicībā par neaizmirstamiem draudzības gadiem
RUTA UN OLĢERTS BALODIS
ILGA UN MINTAUTS CAUNE
LITA UN INDULIS LAUZUMS

RŪTA RUDZĪTIS

Sērās viņu piemin
IRĒNE UN ILMĀRS SMILTIŅI

UN KRUSTDĒLS PĒTERIS

Vienmēr mīļi paturēsim tevi mūsu sirdīs
ANDREJS, MĀRA, KRISTINA, ALDIS UN VIJA

PĒTERIS, TAMĀRA, MARISA, VIKTORS UN ANITA

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi,
Gaišais, labais nezudīs,
Atmiņās un sirdīs dzīvos.

Cik jauks bij` ceļš, ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies pār dienām tām...
(Nikolajs Kalniņš)

Cilvēka mūžs
Ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga,
Un viss ir kluss.
(Ā. Elksne)

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vējš šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ARTŪRS KŪLĀNS
Dzimis 1939. gada 24. oktobrī Raunā,

miris 2018. gada 19. maijā Crystal Lake, IL

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

BEATRISE RASUMS
Dzimusi 1930. gada 15. oktobrī,

mirusi 2018. gada 4. jūnijā

Mūsu jaunības draugs

GUNTIS KUŠKEVICS, PhD
Dzimis 1930. gada 21. janvārī,

miris 2018. gada 24. aprīlī

Mīļā mamma un omamma

BEATRISE RASUMA
Dzimusi 1930. gada 15. oktobrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 4. jūnijā N. Massapequa, NY

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).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 10705).
PITTSFIELD (MA)
Teātris Barrington Stage (30 

Union St, Pittsfield MA 01201). 
Tālr: 413-236-8888, www.bar-
ringtonstageco.org 

12.-28.jūlijā aktrise Laila Ro -
biņa spēlē Lukas Hnath lugā “A 
Doll’s House Part 2”. Darbība 
notiek 15 gadus pēc tam, kad 
Ibsena lugas varone Nora aiziet no 
ģimenes, atstājot vīru un bērnus.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedrriskais 

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

10.jūlijā 12:00 pensionāru pus-
dienas ar programmu.

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

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
15.jūlijā 11:00 bērnu nometnes 

atklāšanas Dievk.
22.jūlijā 11:00 bērnu nometnes 

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

nes Dievk.
18.augustā 11:00 Kapu svētki 

Avoka kapsētā.
13:00 Pikniks. Labour Day wkd 

nogale veciem un jauniem 
tērvetiešiem.

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievk.

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 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: bostonastrimdasdrau -
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 – 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Dievk. 
notiek 10:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-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. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei -
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake -
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00-14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. 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: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. 
Mārtiņš 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. 8.jūlijā Dievk. ar Sv.vak. 
15.jūlijā Dievk. 22.jūlijā Dievk. 
ar Sv.vak. 29.jūlijā Dievk. neno-
tiks. 5.augustā. Dievk. angļu val. 
ar Sv.vak.12.augustā Dievk. 19.au -
gustā 11:00 Kapu svētki Glen-
wood kapsētā un 12:00 Montrose 
kapsētā. 26.augustā Dievk. ar 
Sv.vak. Seko pusgada infor mā-
cijas sapulce un Pikniks.

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. 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 8.jūlijā 
Dievk. 15.jūlijā Dievk. ar dievg. 
22.jūlijā Kalamazoo Dievk. ne -
notiks, 10:30 Gaŗezerā Eku  mē-
niskais Dievk. 29.jūlijā Dievk. ar 
dievg. Māc. R. Franklins. 5.au -
gustā Dievk. nenotiks. 12.au -
gustā Dievk. ar dievg. 19.augustā 
10:00 Kapu svētki Riverside kap -
sētā. 26.augustā Dievk. 2.sep-
tembrī Kalamazoo Dievk. neno-

tiks. 10:30 Gaŗezerā Dievk. 
9.septembrī Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 

notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

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

Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
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Visdziļākā līdzjutība tuviniekiem un mūzikas draugiem,
no izcila mūziķa,

akordeonista un leģendārā skaņu ieraksta
Latvian Dance Party

autora

HARIJA BIRKENA
atvadoties

RAINIS UPMALIS,
MŪZIKAS IZDEVNIECĪBA BALSS

Ak, jaukās stundas, kam gaistat jūs,
Vai mūžam sirdī man skumjas būs…
(A.Stūrīts)

Viņu mīlestībā piemin
ORLES UN TANTILLO ĢIMENES

P ar viņām dziļi sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Dziļās skumjās pēc viņas sēro

TĒVS JĀNIS (GITA), MEITA KAILA (BRIAN), BIJ. VĪRS BRIAN 

SEŠAS MĀSĪCAS UN DIVI BRĀLĒNI LATVIJĀ

UN KRUSTMĀTE AINA, MINNEAPOLIS, MINN., USA

Kam, liepiņ, tu nolūzi,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam, māsiņa, tu nomiri,
Vai nav ļaužu mirējiņu?

Mīļo Dainīt,
Klusi, klusi turēsim Tevi piemiņā
Dieva mierā...

Mūžībā aizgājusi mūsu māsa, svaine,
krustmāte un tante

RITA ELSA ŠRAMA,
dzim. ORLE

Dzimusi 1926. gada 26. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 1. jūnijā Portlandē, Oregonā

Mūsu mīļās fi listres

EDĪTE FRANKLIN, 47. coetus,
dzimusi ZIRNĪTE

Dzimusi 1935. gada 13. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 10. decembrī Kalamazoo, Michigan, ASV

ILZE ĀLERE-CROUCH, 109. coetus,
dzimusi ĀLERE

Dzimusi 1963. gada 4. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 18. decembrī Indinapolis, Indiana, ASV

Negaidīti, pēc īsām, bet smagām un grūtām ciešanām,
mūžībā ir aizgājusi mūsu mīļā Daina.

DAINA LUKSTIŅŠ (FREEMAN)
Dzimusi 1952. gada 19. jūlijā Montreālā, 

mirusi 2018. gada 4. maijā Montreālā

Tuvu pie 200 viņas draugu, studiju un darba biedru piedalījās
Dainas pēdējā izvadīšanā 2018. gada 12. maijā.

Daina tika guldīta Mt. Royal kapsētā, Montreālā, 2018. gada 14. maijā, 
starp viņas māti Mirdzu un vecmāmiņu Vilhelmīni.

tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors 
Safins. Dievk. notiek 11:00. 

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 8.jūlijā 10:00 
Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal 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. 9.septembrī 
15:00 Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.septeembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut he r-
an church@gmail.com. Dievk. 
notiek 13:30. 8.jūlijā Dievk. ar 
dievg. 22.jūlijā Dievk. 5.augustā 
10:00 Kapu svētki Van Liew 
kapsētā, North Brunswick (lietus 
gadījumā baznīcā 13:30). 19.au -
gustā Dievk. ar dievg. 9.sep-
tembrī Dievk. ar dievg. 23.sep-
tembrī Dievk. 

 • 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.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
8.jūlijā Dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@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: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 15.jūlijā 
Dievk. 29.jūlijā Dievk. ar dievg. 
Sprediķos māc. Dāgs Demandts. 
Pēc Dievk. tikšanās ar mācītāju.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas 
notiek Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-
pojumi tiks noturēti vienīgi Lie -
lajā Piektdienā un Ziemsvētkos. 
8.jūlijā Bībeles stunda. 15.jūlijā 
Dievk. 22.jūlijā Bībeles stunda. 
29.jūlijā Bībeles stunda. 5.au -
gustā Bībeles stunda. 

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:30 ceturtdienās. 8.jūlijā Va -
saras Dievk. pilsētā. 5.augustā 
Vasaras Dievk. pilsētā. 9.sep-
tembrī Vasaras Dievk. pilsētā. 
23.septembrī 14:00 Dievk. Māc. 
Jānis Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
10:00. Kafijas galds. 8.jūlijā 
Dievk. 15.jūlijā Dievk. 22.jūlijā 
Dievk. 29.jūlijā Sv. vak. Dievk. 
5.augustā Sv.vak. Dievk. 12.au -
gustā Kapu svētku Dievk. Rock 
Creek kapsētā. Dievk. Rokvillē 
nenotiek. 19.augustā Sv.vak. 
Dievk. 26.augustā Sv.vak. Dievk/ 
No 31.augusta līdz 2.sep  tem     -
brim Latviešu Skolas nometne. 
2.septembrī Svētbrīdis Rokvillē. 
Dievk. Latviešu Skolas nometnē 
Mar-Lu-Ridge. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Māc. Igors Safins. 7.jūlijā 11:00 
Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. kafi-
jas galds.

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais – SVĒTDIENĀS! Kārtējam avīzes numuram

ziņas uz redakciju tiek nosūtītas PIRMDIENĀS. 
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Rodions Kurucs 
ceļā uz NBA

Latvijas basketbolistu Rodionu 
Kurucu Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) draftā otrajā 
kārtā ar kopējo 40.numuru iz  rau-
dzījās Bruklinas Nets komanda, 
kuŗas mājvietā norisinās jauno 
spēlētāju izvēles ceremonija. Paš-
laik 20 gadus vecais Kurucs no 
2012. līdz 2015. gadam bija VEF 
Rīga sistēmā, bet pirms trim ga -
diem viņš nonāca Spānijas kluba 
Barselonas Lassa paspārnē, noslē-
dzot līgumu līdz 2019. gadam. 
Kurucu Nets izraudzījās NBA 
draftā ot  rajā kārtā ar kopējo 40. 
numuru. Tādējādi viņš kļuvis 
par sesto Latvijas basketbolistu, 
kurš draf tēts pasaules spēcīgākajā 
līgā.

Rodions Kurucs spēlēs NBA 
komandā Bruklinas Nets Dainis Zāģeris

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs

Jānis Strēlnieks ceļā uz pretinieku grozu // FOTO: FIBA

Latvijas izlasi atbalstīja arī NBA 
basketbolists Kristaps Porziņģis

Pēc žurnālista Deivida Pika 
pieejamās informācijas, Nets un 
Kurucs gatavojas noslēgt četru 
gadu līgumu, kas ilgs līdz 2022. 
gadam. Nets un Spānijas vienība 
Barselonas Lassa cenšas vieno-
ties par izpirkuma detaļām.

Latvijas
basketbolisti PK 

kvalifikācijas 
turnīrā

Latvijas basketbola izlase Stok-
holmā 2019. gada Pasaules kausa 
(PK) kvalifikācijas cikla spēlē ar 
rezultātu 82:72 (16:16, 31:26, 13:8, 
22:22) uzvarēja Zviedriju, tādē-
jādi nodrošinot vietu nākamajā 
kārtā. Latvijas izlases rindās re -
zultātīvākie bija Jānis Strēlnieks 
un Dāvis Bertāns, kuŗi guva at  tie-
cīgi 27 un 22 punktus. Savukārt 
ar deviņiem punktiem atzīmējās 
Kaspars Vecvagars, septiņi punkti 
bija Ronaldam Šmitam, seši Mār-
 tiņam Meieram, pieci Ojāram 
Siliņam, pa trim punktiem –
Žanim Peineram un Artim 
Atem, kuŗam šī bija debija 
oficiālajās spēlēs.

PK kvalifikācijas cikla pirmā 
posma beidzamajā spēlē Latvijas 
vīriešu basketbola izlase Kijevā ar 
93:71 (16:12, 25:22, 32:18, 20:19) 
pārspēja Ukrainas vienību.

Latvijas izlases sastāvā atkal  
rezultātīvākais bija Jānis Strēl-
nieks, kuŗš guva 26 punktus un 

veica arī deviņas rezultātīvas 
piespēles. Savukārt pa 16 punk-
tiem guva Mārtiņš Meiers un 
Richards Lomažs. Lai arī Latvijas 
basketbolisti jau pirms šīs spēles 
bija nodrošinājusi iekļūšanu at -
lases nākamajā kārtā, tai pārlie-
cinošais panākums pār Ukrainu 
ir ļoti svarīgs, jo nodrošināts 
pārsvars arī divu spēļu summā. 
Ja otrajā posmā šīm komandām 
būs vienāda bilance, augstākā 
vietā atradīsies tieši Latvija. Abu 
komandu pirmajā spēlē Rīgā 
ukraiņi izcīnīja uzvaru ar 14 
punktu pārsvaru (82:68).

***
Iepriekš Latvijas vīriešu basket-

bola izlase, gatavojoties 2019. ga  da 
Pasaules kausa kvalifikācijas spē-
lēm, ar rezultātu 71:79 (21:28, 
21:18, 18:9, 11:24) bija zaudējusi  
Krievijas valstsvienībai.

Paraksta
memorandu par 

2026. gada 
Olimpiskajām 

spēlēm
Stokholmas 2026. gada Ziemas 

olimpisko spēļu rīkošanas komi-
teja izteikusi Latvijai piedāvā-
jumu bobsleja un kamaniņu 
trasē “Sigulda” rīkot olimpiskās 
sacensības bobslejā, skeletonā un 
kamaniņu sportā. Zviedrijā šo 
sacensību rīkošanai nav piemē-
rotas sporta bazes.

Zviedrijas galvaspilsētā Stok-
hol mā 12. jūnijā parakstīts sa  dar-
bības memorands par Latvijas un 
Zviedrijas kopīgu ieceri organizēt 
2026. gada Ziemas olimpiskās 
spēles abās valstīs. Memorandu no 
Latvijas puses parakstīja Siguldas 
novada pašvaldības domes priekš -
sēdis Uģis Mitrevics un Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) pre -
zidents Aldons Vrubļevskis. Lai 
gan Siguldā esošā trase celta 
1986. gadā, tā ir atbilstoša augsta 
līmeņa starptautisko sporta sa -
censību rīkošanai kamaniņu 
sportā, skeletonā un bobslejā 
divniekiem. Lai trasi pielāgotu 
četrinieku sacensībām, jāveic 
apjomīgi rekonstrukcijas darbi.

Spēkavīru cīņas
Lietuvā pasaules meistar sa-

cīkstēs baļķa celšanā stiprāki 
izrādījās Baltijas valstu pārstāvji. 
Latvietis Dainis Zāģeris pacēla 
200 kg, izcīnot bronzas medaļu. 
Par viņu vairāk spēja mūsu dien-
vidu kaimiņi:  Židrūns Savicks – 
215 un Vids Bleikaitis – 205 kg.

    

Volejbols
Latvijas vīriešu volejbola izlase 

Maķedonijas galvaspilsētā Skopjē 
piedzīvoja zaudējumu Eiropas 
Sudraba līgas pusfinālā, ar 0:3 
(18:25, 22:25, 15:25) piekāpjoties 
Baltkrievijas valstsvienībai. Tagad 
spēlē par trešo vietu Latvijas izla-
sei bija jāspēlē ar Maķedoniju, kas 
otrā pusfinālā izlaida pār svaru un 
ar 2:3 zaudēja Chor vatijai Lat-
vijas volejbola valsts vienība Sko-
pjē Eiropas Sudraba līgas spēlē 
par trešo vietu ar rezultātu 3:1 
(25:20, 25:16, 23:25, 28:26) uz -
varēja mājinieci Maķedoniju.

Vieglatlētika  
Latvijas vieglatlēte Gunta La  ti-

ševa-Čudare Ogrē tradicio nā lās 

Prezidenta balvu sacensībās, sa -
sniedza augstvērtīgāko rezultātu 
dāmu konkurencē, bet kopvēr-
tējumā Latvijas komanda triju 
Baltijas valstu konkurencē palika 
otrajā vietā. Par kopvērtējuma 
uz  varētāju ar 272 punktiem 
kļuva Lietuva, Latvijas vieglatlēti 
viņiem zaudēja sešus punktus, 
kamēr trešā ar 262 punktiem bija 
Igaunija. Latvijai pamatīgu trie-
cienu cīņā par uzvaru kopvēr-
tējumā deva abas 4x100 m stafešu 
komandas, kuŗas pēc kļūdām sta-
 fetes maiņā tika diskvalificētas.

Latiševa-Čudare 200 m distanci 
veica 22,94 sekundēs, kas viņai 
pēc Starptautiskās Vieglatlētikas 
federācijas (IAAF) punktu ta -

bulām deva 1141 punktu. 

Latiševa-Čudare (attēlā), kuŗa 
pērn gada nogalē tika atzīta par 
Latvijas sporta uzlecošo zvaigzni, 
jo kļuva par Eiropas U-23 čem-
pioni 400 metros, tikai par 14 
punktiem pārspēja citu Latvijas 
sprinteri Sindiju Bukšu. Bukša 
100 metrus veica 11,34 sekundēs, 
tikai par piecām sekundes simt-
daļām atpaliekot no maija beigās 
Rīgas kausos pašas sasniegtā 
valsts rekorda.

***
Starptautiskās sacensībās Kopen-

hāgenā godalgas ieguva māsas 
Grīvas. Lauma uzvarēja tāllēk-
šanā – 6,53, Māra tajā pašā dis-
ciplīnā izcīnīja trešo vietu – 6,30. 
Labāko rezultātu sasniedza 
zvied riete Ērika Jardere – 6,41. 
Slovakijas pilsētā Šamorinā El -
vijs Misāns uzvarēja trīssoļ lēk-
šanā ar teicamu rezultātu – 16,66 m, 
par 11 cm atpaliekot no perso-
niskā rekorda. (Telpās Misāns 
lēcis vēl tālāk – 17,02). 

Plūdmales 
volejbols

Latvijas vadošais plūdmales 
volejbola pāris Aleksandrs Sa -
moilovs un Jānis Šmēdiņš Polijas 
galvaspilsētā Varšavā izcīnīja 
bronzas medaļu Pasaules kausa 
četru zvaigžņu turnīrā. Sacen-
sībās ar desmito numuru izliktie 
Samoilovs/Šmēdiņš bronzas spēlē 
ar rezultātu 2:1 (21:18, 18:21, 17:15) 
uzvarēja ar ceturto numuru izlik-
tos nīderlandiešus Aleksandru 
Brūveru un Robertu Mēuvsenu.

Starptautiskās federācijas ran ga 
sarakstā pirmo reizi iekļauti Lat-
vijas plūdmales volejbolisti Mār-
tiņš Pļaviņš un Edgars Točs – 10. 
vieta. Jānis Šmēdiņš un Alek-
sandrs Samoilovs ir sestajā vietā. 
Pirmajā simtniekā ir arī Richards 
Finsters un Aleksandrs Solovejs 
(50. v.), dāmu konkurencē – tikai 
Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka (30. v.).

   

Bokss
Ukraiņu boksera Oleksandra 

Usika un krieva Murata Gasijeva 
Pasaules boksa superserijas fi -
nāls, pirms kuŗa duelis paredzēts 
arī Latvijas vadošajam bokserim 
Mairim Briedim, norisināsies 
21. jūlijā Maskavā, paziņojuši sa -
censību rīkotāji. Cīņas vakars 
norisināsies Olimpiskajā sporta 
kompleksā.

Latviešu boksera pārstāvis Rai-
 monds Zeps aģentūrai LETA 
ap stiprinājis, ka arī Briedis 21. 
jūlijā Maskavā aizvadīs savu 
cīņu. Brieža pretinieks tiks iz -
ziņots tuvākajā laikā.

Teniss
Prestižā Vimbldonas tenisa čem -

pionāta pirmo kārtu pirmdien, 
2. jūlijā, nepārvarēja Anastasija 
Sevastova. Viņa nervozā trīs setu 
cīņā ar 1:6, 6:2, 4:6 zaudēja ita-
lietei Kamilai Dzordži. Tādējādi 
Sevastova, kas šoreiz turnīrā bija 
izlikta ar 21. numuru, piekto reizi 
sešos piegājienos nav pārvarējusi 
Vimbldonas čempionāta pirmo 
kārtu. Tikai pērn liepājniece tika 
līdz otrajai kārtai, kas ir viņas 
labākais sasniegums Vimbldonā.

Šachs
Tūrisma un atpūtas centrā 

“Mežezers” aizvadīta trīs ātro 
turnīru seriju, kuŗas kulminācija 
bija Latvijas čempionāts ātrspēlē. 
28 dalībnieku konkurencē 13 kārtu 
turnīrā ar 10,5 punktiem labākais 
bija Normunds Miezis (reitinga 
punkti 2371). Dāmām zelta me -
daļu saņēma finanču ministre 
Dana Reizniece-Ozola (2353).

Zubkovs cīnās ar 
ierēdņiem

Starptautiskās Olimpiskās ko -
mi tejas (SOK) komisija 2017. gada 
novembrī par dopinga pārkāpu-
miem anulēja daudzu Krievijas 
sportistu rezultātus Soču Ziemas 
olimpiskajās spēlēs. Viņu vidū bija 
arī bobslejisti Aleksandrs Zub-
kovs, Aleksejs Vojevoda, Alek-
sandrs Kasjanovs un Ilvirs Hu -
zins. SOK neilgi pirms Phjon-
čhanas Ziemas olimpisko spēļu 
sākuma atcēla viņiem noteikto 
mūža diskvalifikāciju, taču at  stāja 
spēkā rezultātu anulēšanu. Tagad 
kļuvis zināms, Soču Ziemas olim -
piskajās spēlēs divas zelta me -
daļas saņēmušais un vēlāk par 
dopingu sodītais Krievijas bob-
sleja pilots Aleksandrs Zubkovs 
Šveices federālajā tiesā neap strī-
dēs Starptautiskās sporta arbit-
rāžas (CAS) tiesas atbalstīto lē -
mumu atņemt viņam abas godal-
gas, informēja aģentūra TASS. 
Tādējādi olimpisko čempionu me -
daļas  būtu jāsaņem Latvijas eki-
pāžām. Pašreizējais Krievijas bob-
sleja federācijas prezidents Alek-
sandrs  Zubkovs aģentūrai TASS 
teicis, ka lēmumu neap strīdēt, 
viņaprāt, netaisnīgo CAS sprie-
dumu viņš pieņēmis pēc kon sul-
tācijām ar advokātiem. “Piere dzē-
juši juristi saka, ka Šveices fede-
rālā tiesa izvērtē tikai procedūras 
pārkāpumus CAS darbā, neiz vēr-
tējot acīmredzami vāju pierādī-
jumu bazi,” sacīja Zubkovs. “Pat 
panākuma gadī jumā tas nesa-
sniegtu manis izvirzīto mērķi – 
sava vārda un reputācijas sportā 
atjaunošanu.” Zubkovs arvien 
uz  stāj, ka ir bez vainas, un solīja 
kopā ar juristiem izmantot citus 
ceļus, lai sasniegtu savu mērķi. 
Kāda būs Zubkova turpmākā 
rīcība, viņš solīja darīt zināmu 
“tuvākajā laikā”.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


