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GAROZA

Būt latvietim Latvijā 

3x3 dvēsele Līga Ruperte šo  va-
sar Krāslavā

3x3
Gaŗezerā!

Vai netiki uz Latviju šo  vasar? 
Atbrauc uz 3x3 Gaŗ  ezerā no 5. 
līdz 12. augustam! 

3x3 piedāvā dažādas no -
darbības dažādām spējām un 
gaumēm: rotu kalšanu, rok-
darbus, latvisko virtuvi, zīda 
apgleznošanu, kokgrie šanu, 
vit rāžu, mākslu, ke  ramiku, 
folkloru un polī tiskas pār-
runas. Būs pat iespēja radīt 
tautiskus rakstus ar 3D prin-
tera palīdzību. Šogad arī divas 
jaunas ievirzes: latviskā dzī-
vesziņa dievturīgā un kristīgā 
skatījumā un Latvijas sports 
gadu gājumā. Piedalīsies lek-
tori no Latvijas: podnieks 
Krists Ozoliņš, folkloriste 
Inese Krūmiņa un Jānis Atis 
Krūmiņš, LU pētnieks Uģis 
Nastevičs.

Vēl var pieteikties 3x3 no -
metnei Gaŗezerā! Brošūra un 
pieteikšanās lapa ir tīmeklī, 

Kā ir būt latvietim Ame-
rikā, tā ir pieredze, par kuŗu 
varētu izteikties katrs ASV 
dzīvojošais latvietis. Bet – kā 
ir būt latvietim Latvijā? Ar 
šādu pieredzi bagātāki nule 
ir kļuvuši 23 Amerikas lat-
viešu apvienības izveidotās 
prakses programmas dalīb-
nieki no ASV un Austrālijas, 
kuŗi nupat noslēguši savu 
piecas līdz sešas nedēļas ilgu-
šo prakses darbu Latvijā. 

Iespēja pieredzēt dzīvi Lat-
vijā, uzlabot latviešu valodu 
un iegūt jaunus draugus ir gal-
venie ieguvumi, ko jaunieši 
izceļ, atskatoties uz savu prak-
ses laiku Latvijas kultūras un 
izglītības iestādēs, un uzņē-
mumos. Šo programmu jau 
ceturto gadu financiāli atbal-
sta Amerikas latviešu apvienī-
ba (ALA), piešķirot jaunie-
šiem no ASV stipendijas 
daļējai ceļa un uzturēšanās 
izdevumu segšanai. 

Jūlija sākumā, XXVI Vis pā-
rējo Dziesmu un XVI Deju 
svētku nedēļā, Kultūras minis-
trijas telpās Rīgā norisinājās 
tikšanās starp prakses pro-
grammas dalībniekiem un 
Latvijas kultūras ministri Daci 
Melbārdi, Latvijas vēstnieku 
ASV Andri Teikmani un ALAs 
Kultūras nozares vadītāju un 
prakses programmas koordi-
natori Līgu Ejupu. Sarunas 
gaitā D. Melbārde atzīmēja, ka 
jaunieši Latvijā atrodas svētku 
laikā, kad gaisā virmo svētku 
gaisotne. Bet Latvijā ir arī sava 
ikdiena un ēnas puses, skaid-
roja ministre, paužot cerību, 
ka jaunieši spēj tās pieņemt. 
Sarunā praktikanti dalījās sa -
vos iespaidos par dzīvi Lat vijā, 
galvenajiem ieguvumiem un 
par to, cik iederīgi un pie -
ņemti viņi jutušies vietējā 
sabiedrībā. Atbildot uz jau tā-
jumu, vai jaunieši arī apsver 
iespēju kādudien dzīvot Lat-
vijā, gaisā pacēlās vairāk nekā 
puses praktikantu rokas, aplie-
cinot viņu interesi par atgrie-
šanos Latvijā tuvākā vai tālākā 
nākotnē. 

Laila Lapiņa (19), kuŗa Džordž-
taunas universitātē studē starp-
tautisko polītiku, šovasar bija 
izvēlējusies pieteikties praksei 
pretkorupcijas organizācijā 

„Delna“, jo tas vistuvāk atbil-
dis viņas studiju profilam. 
„Strādājot Delnā, man bija 
iespēja pielietot universitātē 
gūtās zināšanas dzīvē,“ skaid-
ro Laila. Viņas darba pienā-
kumos ietilpis darbs ar datu 

vēlēšanās nepiedalās. Delnas 
komanda strādājusi pie rado-
šiem risinājumiem, kā šo 
tendenci mazināt, plānojot 
gan reklāmas TV, gan dažādas 
akcijas sociālos medijos. Uz -
turoties Latvijā, Ojāram īpaši 

vairāku mēnešu gaŗumā. Gan 
Lūkass, gan Aleksandrs pieļauj 
iespēju atgriezties Latvijā, kur 
aizvadīto nedēļu laikā iegūti 
jauni draugi un ir radusies 
vēlme turpināt palīdzēt lat-
viešu biznesam augt. 

Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā 
ar Kultūras ministrijas finan-
ciālu atbalstu ALAs vadībā 
tapa dokumentālā īsfilma „Iz -
mēģinājums“, kas, tuvojoties 
Latvijas Simtgadei, atspogu-
ļoja 2017. gada prakses pro-
grammas dalībnieku pieredzi 
un iespaidus par dzīvi Latvijā: 
https://www.youtube.com/
watch?v=7O73V1vnrQY. 
Šogad ar Kultūras ministrijas, 
Pasaules Brīvo latviešu ap -
vienības un ALAs atbalstu top 
filmas turpinājums, kas vēstīs 
ne vairs par pagaidu uzturē-
šanos Latvijā, bet gan par ap -
zinātu lēmumu pārcelties uz 
dzīvi Latvijā. Stāsts tiks stāstīts 
caur ASV dzimušās, kādrei-
zējās „Sveika, Latvija!“ pro-
grammas dalībnieces Imantas 
Nīgales skatupunktu – viņa šī 
gada pavasarī folkgrupas 
„Iman taDimanta un Draugi“ 
grupas sastāvā devās Latvijas 
Simtgadei veltītā koncert tur-
nejā pa ASV.

atvērtības jautājumiem un 
iesaiste likumprojekta par 
trauksmes cēlējiem izstrādē. 
Vērtējot savu pieredzi Latvijā, 
Laila skaidro, ka viņai bija ie -
dvesmojoši redzēt šeit notie-
košo, kas arī raisījis domas par 
iespējamu pārcelšanos uz Lat-
viju. Vispirms gan viņai ir 
jāpabeidz studijas, jāiegūst 
bakalaura un maģistra grads. 
Pirms tam pēdējo reizi Laila 
savu vecvecāku dzimtenē bi -
jusi 2013. gadā. Šogad atgrie-
žoties Latvijā, viņa konstatē-
jusi, ka dzīve šeit ir laba. Gūtā 
pieredze arī palīdzējusi Lailai 
pašai priekš sevis atbildēt, ka 
viņa simtprocentīgi vēlas būt 
latviete un būt piederīga lat-
viešu tautai.

Strādāt Delnā šovasar bija 
izvēlējies arī Ojārs Bērziņš 
(21) no Indianapoles, kuŗš jau 
ir pabeidzis bakalaura studijas 
polītikas zinātnēs un kuŗu 
Delnā saistījusi iespēja iepazīt 
Latvijas polītisko vidi. Prakses 
laikā indianapolietis bija ie -
saistīts kampaņas plānošanā, 
kuŗas mērķis ir veicināt jau-
niešu līdzdalību šoruden gai-
dā majās Saeimas vēlēšanās. 
Ojārs norāda – plaši novēroja-
ma ir tendence, ka jaunieši 

paticis staigāt pa Vecrīgu, sa -
just tajā viscaur jūtamo vēsturi.

Lūkass Puris (20) no Ņujorkas 
šovasar prakses programmas 
ietvaros strādāja Printful uzņē-
mumā. Tā bijusi viņa pirmā 
pieredze profesionālā vidē un 
pilna laika darbā. Prakses laikā 
viņš rediģējis mājaslapas satu-
ru, blogus un ierakstus sociā-
lajos medijos. Kopā ar viņu 
Printful uzņēmumā strādāja 
arī Aleksandrs Blumbergs (19) 
no Vašingtonas, D.C. Arī viņš 
ļoti atzinīgi novērtēja iespēju 
strādāt šajā ļoti strauji augo-
šajā uzņēmumā, kuŗa darbi-
nieku skaits piecu gadu laikā 
kopš dibināšanas pieaudzis 
līdz 400. „Man bija labi redzēt, 
kā veidojas šis bizness,“ skaid-
ro Aleksandrs, piebilstot, ka 
Printful viņa ieskatā ir ļoti 
moderna firma. Arī Lūkass 
atzīst, ka viņš nebija sagaidījis 
redzēt, ka viens Latvijas uzņē-
mums spēj tik ātri augt, ieka-
rot ASV tirgu, izveidot tur 
ražotnes un gatavoties kotēties 
ASV biržā. 

Atskatoties uz šovasar gūto 
pieredzi, Aleksandrs izceļ, ka 
ir būtiska atšķirība starp vie-
sošanos Latvijā kā tūristam un 
dzīvošanu un strādāšanu šeit 

skat. www.3x3.lv (zem ASV 
Gaŗezerā) vai rakstiet mzaes-
ka@gmail.com, vai zvaniet 
952-454-4172.
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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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Lasot avīzes Laiks izdevumus, 
būtu ļoti daudziem ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem jāsaka 
paldies par lielākiem un ma -
zākiem ziedojumiem Vītola fon  dā, 
uzņēmējiem, slimu bērnu inter-
nātiem, ka uzņemat savās mājās 
atbraukušos Latvijas dziedātājus, 
mūziķus, aktieŗus utt. Daudzi jau 
no 1990. gada un vēlāk no savām 
mītnes zemēm brauca uz Latviju 

palīdzēt valsts veidošanā, pār-
valdes jautājumos.

Šoreiz vēlos pateikties uzņē-
mējam Dr. Visvaldim Dzenim, 
ka viņš jau Latvijas neatkarības 
atgūšanas sākumā vēlējās pielikt 
savu plecu un palīdzēt Latvijai. 
Kad neizdevās pienrūpniecībā 
1995. gadā, viņš nopirka bankā 
ieķīlātu kokzāģētavu Allažos un 
ar uzticamu biznesa partneri 

Gunāru Dzeni nodibināja uzņē-
mumu „Kokpārstrāde 98”, kas 
kļuvis par lielāko nodokļu mak-
sātāju Siguldas novadā un dod 
darbu 300 cilvēkiem. Tas ir tik 
svarīgi lauku rajonos – cilvēkiem 
ir darbs un iespēja nopelnīt 
dzīvošanai.

Paldies, Dzeņa kungs, par lielo 
dāvinājumu – avīzes Laiks 100 
gada abonementiem! Tas dos ie -
spēju Latvijā dzīvojošiem uz  zināt 
vairāk par latviešu dzīvi ārpus 
Latvijas. Arī es šogad saņēmu 
avīzi Laiks kā dāvanu – es to dā  vāju 
tālāk citiem. Lai Jums un Jūsu 
kundzei Sigridai laba veselība!

Pie viena – paldies par rak-
stiem un intervijām avīzē Laiks – 
redaktorei Ligitai Kovtunai, Da  cei 
Aperānei, Vairai Paeglei, Kārlim 
Streipam, Sallijai Ben feldei, Lās-
mai Gaitniecei, Eduar dam Sil-
kalnam, Frankam Gordonam!

INTA GRUZDIŅA,
Latvijā

Paldies no sirds...

Meklējam nītauriešus!

Sveiciens visiem nītauriešiem 
pasaulē! Mēs esam divi aktīvi 
jaunieši no Amatas novada Nī -
taures pagasta – Dina un Mārtiņš. 
Mūsu jau otrais apbrīnas pilnais 
ceļojums pa ASV nacionālajiem 
parkiem un dabas brīnumiem ir 
kļuvis arī par Amerikas latviešu 
iepazīšanas piedzīvojumu. Pro -
tams, īpašs prieks, ka starp ie  pa-
zītajiem cilvēkiem esam satikuši 
tos, kuŗiem zināms Nītaures 
vārds. Tieši iepazīšanās ar 
Amerikas latviešiem ceļojumam 
devusi milzīgu pievienoto vēr-
tību un palīdz labāk apzināties 
darāmos darbus Latvijā. 

mēģinājuši likt kopā Nītaures 
vaibstus – daļu no šobrīd pa -
veiktā bija iespējams redzēt Nī -
taures kultūras namā 2017.gada 
augustā, kad organizējām pirmo 
izstādi par Nītauri. Mūsu lielais 
mērķis ir radīt grāmatu par 
Nītauri, jo šobrīd tādas Nītaurei 
vēl nav. 

Meklējot nītauriešus Amerikā 
un citur pasaulē, mūsu mērķis ir 
apzināt ceļus, kuŗos nītaurieši 
dažādos laikos bijuši spiesti do -
ties vai devušies citu iemeslu dēļ. 
Mēs aicinām sazināties ar mums 
ikvienu, kuŗam ir kāda saikne ar 
Nītauri. Ļoti priecāsimies un 

izpētītu Nītaures vēsturi. Veicam 
saraksti ar jau atrastajiem nītau-
riešiem pasaulē. Visus savāktos 
materiālus mēs plānojam arī digi -
talizēt. Ceram, ka tuvākā gada 
laikā un laikā, kad Latvijas valsts 
svin savu Simtgadi, mēs varēsim 
Nītaurei dāvināt savu grāmatu. 

Tā kā jau šobrīd ir savākts liels 
daudzums materiālu, grāmatu 
esam paredzējuši apjomīgu gan 
tekstos, gan krāsainos attēlos. 
Esam aplēsuši aptuvenās šādas 
grāmatas izmaksas un tās ir ļoti 
lielas – vairāk nekā desmit tūk-
stoši euro. Rakstām projektus un 
mēģinām uzrunāt ziedotājus, lai 

Foto no izstādes par Nītauri Nītaures kultūras nama zālē 2017. gada augustā. Priekšplānā izstādes 
veidotāji (no kreisās): Nītaures bibliotekāre Maira Prikule, Nītaures gide Dace Eipure, projekta 
vadītāja Dina Ivanova, biedrības jauniete Betija Vildiņa, biedrības “Nītaureņi” vadītājs Mārtiņš 
Šteins, Nītaures kultūras nama vadītāja Larisa Šteine, projekta vizuālo materiālu autore Inese 
Skrapce, biedrības brīvprātīgā Evija Vildiņa

Nītaurē darbojamies pašu vei -
dotā nevalstiskajā organizācijā 
“Nītaureņi”, kuŗā jau vairāk nekā 
septiņus gadus organizējam da -
žādas aktīvitātes maziem un lie -
liem pagasta iedzīvotājiem. 2016. 
gadā uzsākām apjomīgu Nītaures 
pētniecības projektu “Nītaures 
likteņstāsti”, kuŗa ietvaros vēla-
mies izsekot Nītaures cilvēku un 
notikumu gaitām, vēlamies iz -
prast pagātni, veidot liecības par 
šodienu un atstāt mantojumu 
nākotnei. Projektā iesaistījušies 
visu paaudžu aktīvie nītaurieši. 
Caur dažādiem stāstiem esam 

būsim pateicīgi saņemt pa pastu 
vai elektroniski dažādas liecības – 
atmiņu stāstus, fotografijas, albu-
mus, video failus, avīžu rakstus, 
vēstules, pierakstu burtnīcas un 
jebkādu citu informāciju par 
Jums, Jūsu ģimeni un Nītauri.

Joprojām turpinām pētniecības 
darbu. Viens no mūsu mērķiem ir 
apciemot visas Nītaures pa  gasta 
mājas (kopumā to ir apmēram 
260), lai parunātos ar cilvēkiem, 
uzzinātu, kādus stāstus glabā šīs 
mājas un meklētu dažādas lie  cī-
bas. Mēs arī dodamies uz archī-
viem un mūzejiem, lai dziļāk 

šo mērķi īstenotu. Ar šī raksta 
starpniecību, aicinām atsaukties 
interesentus un aicinām ziedot 
grāmatai par Nītauri. 

Biedrības rekvizīti: 
Biedrība “Nītaureņi”, adrese: 

“Ausekļi”, Nītaures pagasts, Ama-
 tas novads, LV-4112. Reģistrācijas 
numurs: 40008170539.
Banka un konts: SEB banka,
kods UNLALV2X, konts:  
LV92UNLA0050016681158 
(EUR).
Kontaktinformācija saziņai: 
e-pasts: martinssteins@gmail.com /
tālr.: +37126590545. 
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LIGITA KOVTUNA,
LAILA KUNDZIŅA „Laiks ir mūsu svētki, ko svinam”

Filips Kļaviņš, pošot koncerta programmu

Ieva Parša

Ir sākušies un līdz 26. jūlijam turpināsies Starptautiskie jauno 
mūziķu meistarkursi Siguldā. 15. jūlija vakarā šo notikumu 
ievadīja kupls dalībnieku un pedagogu koncerts Rīgas Latviešu 
biedrībā. Novēlam meistarkursiem un to vadītājai Dacei Aperānei 
veiksmīgu darbu! No kreisās: koncerta dalībnieki Dāvis Sliecāns, 
Aleksandrs Kalējs, Kaspars Bumbišs un Daniela Lūsis-Grīnberga

Ar spožu meistarību un teicamu skatuves pieredzi iepriecināja 
Latvijā pazīstamās mūziķes no dažādām valstīm. Šogad arī 
meistarkursu pedagoģes. No kreisās: Andra Dārziņa, Lauma 
Skride un Undīne Balode

Isabel Weicken Mīļā Minjona... Dr. Jāņi Kļaviņu piemin māk slas 
zinātniece Ruta Čaupova

10. jūlijā Rīgas Latviešu bied-
rības Zelta zālē notika lab da-
rības koncerts, veltīts profesora 
Dr. med. Jāņa V. Kļaviņa (1921–
2018) piemiņai “Dziesma ir dzīve, 
dzīve ir dziesma”. Kon certs pul-
cēja vairāk nekā 200 klausītāju, 
kuŗi ziedoja cēlam mērķim – 
onkoloģijas jomas at  tīstībai Lat-
vijas Universitātē. Līdz 12. jūli-
jam jau ir ziedots 5 830 eiro, un 
ziedošana raiti turpinās. 

Ziedojuma mērķis ir cieši 
saistīts ar Jāņa V. Kļaviņa dzīves 
gājumu – viņš bijis medicīnas 
zinātņu doktors, profesors, pa -
saulslavens vēža pētniecības spe -
ciālists, tai pašā laikā viņš bijis 
arī vokālās mākslas meistars. 

Jānis V. Kļaviņš dzimis Ru  gā-

sitātes profesoru.
Labdarības projekta iniciātori 

ir Jāņa V. Kļaviņa atraitne Min-
jona Kļaviņa un viņas bērni.  
Jāņa V. Kļaviņa dēls Filips Kļa-
viņš, kuŗš ar Latvijas Univer-
sitātes fonda starpniecību vāca 
ziedojumus: “Tētis lielāko daļu 
savu zinātnisko darbu veltīja 
cīņai ar vēzi, un viņš kon cen-
trējās un attīstīja virzienus, kas 
saistās ar tā sauktajiem vēža 
norādītājiem jeb marķieriem. 
Godinot tēti, mana ģimene 
vēlējās izveidot kaut ko palie-
košu, tāpēc mana mamma, 
māsa, brālis un es – visi sap-
ratām, ka šāds ziedojumu pro-
jekts tētim būtu ļoti svarīgs, 
īpaši mērķis – palīdzēt Latvijai 

dzejā un mūzikā, gan arī Jāņa 
Kļaviņa mīļākie skaņdarbi. 
Franča Šūberta „Liepu” no  dzie-
dāja Ieva Parša (mecosoprāns, 
Latvija) un arī viešņa no Vīnes 
Isabel Weicken (mecosoprāns, 
virsrakstā likti vārdi no viņas 
dziesmas „Laiks”). Īpašs bija 
Lolitas Ritmanes dziesmas „Tavi 
soļi”( ar Andŗa Ritmaņa dzeju) 
pirmatskaņojums. Tā veltīta Dr. 
Jāņa V. Kļaviņa piemiņai, un to 
nodziedāja Ieva Parša, pava dī-
jumu atskaņojot stīgu kvarte-
tam un mūzikālās programmas 
vadītājam pianistam Ventim 
Zilbertam. Dziesmu klausītāji 
lūdza atkārtot. Īpašs akcents bija 
Latvijas Universitātes jauktā 
koŗa „Dziesmuvara” (diriģents 

Savā recenzijā par Pasaules 
latviešu mākslas centra izstādi 
„Maksla nešķir, māksla vieno“, 
ko 16. jūnijā atklāja Cēsīs, Māris 
Brancis ielaidis faktisku kļūdu 
par izstādes tapšanu. Mūsu Ka -
nadas kollēģe Valda Oestreichere, 
bijušā Kanadas latviešu māk sli-
nieku savienības Latvis prezidente, 
nevis Anda Sīpoliņa, bija tā, kas 
faktiski rīkojās kā šī eksponāta 
trešā kuratore kopā ar mani un 
Mārtiņu Heimrātu. Valda sazi-
nājās un uzaicināja Kanadas māk-
sliniekus piedalīties izstādē un 
organizēja visu darbu sūtīšanu no 
Toronto uz Rīgu. Valda arī ir 
viena no pieciem PLMC kollek-
cijas komitejas locekļiem, kuŗi 
pārskata visus mākslas darbus, 
kas tiek piedāvāti PLMC kollek-
cijai. Valdas darbs ir svarīga 
PLMC organizācijas sastāvdaļa, 
un mēs to augstu novērtējam.

Anda Sīpoliņa, arī no Kanadas, 
palīdzēja ar daudziem izstādes 
priekšdarbiem , kā arī Cēsīs ar 
izstādes atklāšanu. Viņa ir ļoti 
daudz atbalstījuši PLMC orga-
nizāciju, kā financiāli, tā arī ar 
mākslas darbu ziedojumiem.

LELDE KALMĪTE,
PLMC kuratore

Precīzējums

Sākušies XIII Starptautiskie
jauno mūziķu meistrakursi 

jos, Latvijā, vēlāk nonācis ASV. 
Tur trimdas latviešu un cittautu 
sabiedrībā plaši pazīstamais mū -
ziķis vienlaikus kļuva par starp-
tautiski atzītu medicīnas zi  nāt ņu 
doktoru, vairāku ASV augstāko 
mācībiestāžu un kopš 1963. ga  da 
līdz pensijai – Ņujorkas pavalsts 
Kolumbijas un Kornela Uni ver-

un onkoloģijas pētniecības at -
tīstībai. Tāpat arī Latvijas Uni -
versitāte vienmēr bija ļoti tuva 
un svarīga tētim, un tas noteica 
izvēli sadarboties ar LU un LU 
fondu.” Koncerts bija krāšņs un 
bagāts – kā paša Jāņa Kļaviņa 
dzīve un dvēsele. Skanēja gan 
viņa paša balss, gan veltījumi 

Aivis Greters) ierašanās, jo tieši 
ar šo kori saistās Jāņa Kļaviņa 
ceļš mūzikā. Koncertu kuplināja 
arī komponists Jānis Lūsēns un 
flautiste Evija Mundeciema, tur-
klāt savas kompozīcijas J. Lū -
sēns pavadīja, spēlējot klavieres 
Una Corda, ko būvējis Kļaviņu 
radinieks. Vedeklas, aktrises 

Elitas Kļaviņas skandēta, emo-
cionālo gaisotni pacilāja Ritas 
Gāles, Valdas Mooras un Hugo 
Krūmiņa dzeja, uz ekrāna – 
vēsturiski foto no Jāņa Kļaviņa 
archīva. Māksliniekiem ziedus 
pasniedza visi seši Kļaviņu 
mazbērni.

Viesi šķīrās tikai pēc pusnakts, 

vēlās stundas vadot dziesmās 
un sarunās. Kļaviņu līdzgait-
niece, nenogurdināmā Eleonora 
Šturma pateica būtiskus vārdus: 
„Viņš bija izcils mūziķis, izcils 
zinātnieks un – izcils draugs!”
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Latvijas vēstnieks Amerikā Andris Teikmanis

Rīgā ieradušies Latvijas vēstneši –
Goda konsuli no visas pasaules

Jūlija sākumā Latvijas Ārlietu 
ministrija devīto reizi rīkoja 
Latvijas Goda konsulu sanāk-
smi, lai informētu par Latvijas 
aktuālitātēm ārpolītikā par 
valsts ekonomisko attīstību un 
ekonomiskās sadarbības iespē-
jām. Uz sanāksmi bija ieradu-
šies 119 Latvijas Goda konsuli 
no 58 pasaules valstīm, no 
visiem pasaules reģioniem – 
Eiropas, Amerikas, Āzijas, Afri-
kas, Austrālijas un Jaunzēlan-
des. Uzrunājot Goda konsulus, 
ministru prezidents Māris Ku -
činskis uzsvēra, ka Latvijas 
ārējās ekonomiskās polītikas 
pamatā ir eksporta veicināšana 
un investīciju piesaiste. Viņš 
informēja Goda konsulus par 
to, ka Latvijas valdība izstrā-
dājusi Datos balstītas nācijas 
konceptu, tās īstenošanā iesais-
tot augstākās izglītības insti-
tūcijas, zinātniekus un uzņē-
mējus, kas rada pasaules līme -
ņa risinājumus bioekonomikā, 
bio medicīnā, viedajās techno-
loģijās, enerģētikā un IT jomā. 
Ministru prezidents aicināja 
Latvijas goda konsulus dalīties 
ar savām zināšanām un kon-
taktu tīklu savstarpēji izdevīgu 
projektu radīšanā.

Sadarbības  sekmēšanai nori-
sinājās kontaktbirža ar Latvijas 
uzņēmējiem. Goda konsuli 
apmeklēja arī Rīgas Technisko 
universitāti, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un vairākus uzņē-
mumus: VAS ”Latvijas Valsts 
meži”, lidostu “Rīga” un na -
cionālo aviokompāniju airBal-
tic, Rīgas Brīvostu un SIA 
“Latvijas Mobilais telefons”. 
Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis par godu viesiem rīkoja 
svinīgo pieņemšanu. Šādas sa -
nāksmes jau kļuvušas par tra -
diciju, kas ļauj Latvijai veicināt 
ekonomisko, kultūras un kon-
sulāro sadarbību, īpaši tajās 
valstīs, kuŗās Latvijai nav dip-
lomātiskās pārstāvniecības.

Ārlietu ministrijas Komu ni-
kāciju direkcijas vadītājam Gin-
tam Jegermanim lūdzu minēt 
kādus konkrētus gadījumus, kad 
Latvijas Goda konsulu palī-
dzība ir bijusi īpaši nozīmīga?

G. Jegermanis. Ārējie apstākļi 
mainās nepārtraukti, situāciju 
saraksts ir apjomīgs un liecina, 
kas katrā konkrētā vietā un 
valstī tiek darīts un kā Latvijas 
Goda konsuli palīdz. Bieži vien 
viņu atbalsts ir nenovērtējams, 
īpaši kritiskās situācijās, kādas 
diemžēl mūsu Latvijas pavalst-
niekiem rodas ārvalstīs. Pavi-
sam nesen bija traģiskais gadī-
jumus Indijā, kad gāja bojā 
Latvijas pilsone. Tā bija si  tuā-
cija, kad Latvijas vēstniecība ir 
tālu prom no notikumu vietas, 
un šādos gadījumos Goda kon-
suli sniedz neatsveŗamu palī-
dzību. Cita kultūra, citas tra -
dicijas, paradumi, cits veids, kā 
sazināties ar vietējo varu, un 
šajā gadījumā Goda konsuls 
sniedza būtisku atbalstu gan 
vēstniecībai, gan konsulārajam 
departamentam. Bēdīgs gadī-
jums, bet mūsu Goda konsula 
klātbūtne ļoti nopietni palīdzēja 
atrisināt problēmas.

Latvijas pavalstnieki, nokļūs-
tot ārkārtas situācijās ārvalstīs, 
var vērsties pēc palīdzības pie 
Goda konsula. Tas īpaši atvieglo 
palīdzības saņemšanu valstīs, 
kuŗās nav mūsu vēstniecību. 
Goda konsuls var palīdzēt ne 
tikai saziņā ar vietējām ārvalstu 

cienījams šajā sabiedrībā. Ir 
daudzi cilvēki, kam ir vēlme 
savā dzīvē izdarīt kaut ko īpašu. 
Ārlietu ministrija uzrunā ār -
valstu vietējās varas pārstāvjus, 
meklējot šādus cilvēkus. Dau-
dzos gadījumos tie ir cilvēki ar 
latvisku izcelsmi. Goda konsuls 

laiki mainās un valstis mainās, 
mainās valdības un admi nis-
trācijas. ASV pašlaik ir tāda 
administrācija, kāda iepriekš 
nav bijusi, tāpēc tas arī ir 
vēstniekiem īpašs izaicinājums. 
Šobrīd Amerikā ir 18 Goda 
konsuli, no kuŗiem 14 ir iera-

Konsuliem ir savi plāni tieši 
Simtgades sakarā, un ikviens no 
viņiem plāno kādu notikumu, 
kādu akciju, kas izceļ Latviju. 
Jau 2018. gada 9. februārī, 
Phjončhanas Ziemas olimpisko 
spēļu atklāšanas dienā, Ņu  jor-
kas pilsētas ainavā labi pa  ma-
nāmo Empire State Building ēku 
izgaismoja dalībvalstu karogu 
krāsās, arī Latvijas valsts karoga 
krāsās. Lai projekts veiksmīgi 
izdotos, aktīvi strādājis Latvijas 
Goda konsuls Ņujorkā Daris 
Dēliņš. Latvijas karoga krāsas 
Ņujorkā bija redzamas aptuveni 
septiņas reizes katrā stundā.

Arī Džons Medveckis nodro-
šināja, lai tiktu uzlikts milzīgs 
Latvijas Simtgades plakāts pie 
viena no lielākajiem autoceļiem 
Filadelfijā. Tādējādi simtiem 
tūkstošu cilvēku katru dienu 
lasīja Latvijas vārdu, uzzināja, 
ka Latvija svin savas valsts simt 
gadu jubileju. 

Savukārt, pateicoties aktīvai 
Amerikas latvietes Sandijas 
Bajotas (Sandija Bayot) un 
Latvijas Goda konsula Ņujorkas 
pavalstī Ahmeta Orena (Ahmet 
Oren) iniciātīvai, sagaidot die  nu, 
kad Latvijas Republika svinēs 
Simtgadi, Niagāras ūdens kri-
tums tiks izgaismots Latvijas 
valsts karoga krāsās. Tas notiks 
17. novembrī no 21:00 (pēc 
vietējā laika), kad Latvijā būs 
sākusies svētku diena. Tur 
noteikti piedalīsies latvieši gan 
no Amerikas, gan Kanadas. 

Šajā un turpmākajos Laika 
numuros lasiet intervijas ar 
mūsu Goda konsuliem!

Latvijas Goda konsuli // FOTO: Ārlietu ministrija

iestādēm, bet arī sazināsies ar 
Ārlietu ministrijas konsulāro 
dienestu, kas operātīvi pārņems 
lietas risināšanu. 65 Goda kon-
suliem ir izsniegts pilnvarojums 
arī noformēt pagaidu ceļošanas 
dokumentu (atgriešanās aplie-
cību) ceļojuma laikā zuduša 
dokumenta vietā.

Šogad aktuālākais?
Šogad Goda konsuli iesaistās 

Latvijas Simtgades svinību rī  ko-
šanā un iesaistīsies arī 13. Sa -
eimas vēlēšanu sagatavošanā un 

uzņemas papildu pienākumus, 
darbus, ko viņš vēlas paveikt, 
viņi strādā ar tādu misijas iz -
jūtu, nes Latvijas vārdu pasaulē.

Kā notiek sadarbība ar Lat-
vijas Ārlietu ministriju?

Patlaban Latvijas valdība 
strādā pie jaunas koncepcijas, 
kas saucas „Datos balstīta nā -
cija”. Šīs koncepcijas īstenošanā 
ir iesaistītas gan augstskolas, gan 
zinātnieki un uzņēmēji. Mēs 
runājam par pasaules lī  meņa 
risinājumiem bioeko no mikā, 

dušies Rīgā uz sanāksmi. Viņi 
patiešām mums sniedz ārkārtīgi 
lielu atbalstu. Tikai daži pie-
mēri. Mūsu Goda konsuls 
Čikāgā Roberts Blumbergs, ku -
ŗam ir patiešām ārkārtīgi lieli 
dotumi biznesa kontaktu vei -
došanā un atbalstīšanā, ir ie  gul-
dījis milzīgu darbu, pagājušā 
gada oktobrī rīkojot lielāko 
Latvijas-ASV biznesa forumu 
Spotlight Latvia.

Līgai Hoy Zie meļkalifornijā, 
Sanfrancisko, ir ļoti labi sakari 
un stratēģisks redzējums attie-
cībā uz sadarbību starp Latviju 
un Ameriku, un viņa šos saka-
rus lieliski izmanto. 

Jaunākais pie mērs – lai veik-
smīgi norisinātos AABS Baltijas 
studiju konfe rence Stenfordā. 
Juris Buņķis Dienvidkalifonijā 
ļoti aktīvi iz  manto savus saka-
rus polītiskās un biznesa ap  rin-
dās. Viņš iegul dījis lielu darbu, 
lai Skandi nā vijas un Eiropas 
kinofestivālos būtu iekļautas arī 
filmas no Latvijas. Pavisam drīz 
mēs Latvijā uzņemsim lielu par-
lamenta un biznesa delegāciju 
no Kalifornijas. Daris Dēliņš 
Ņu  jorkā ļoti daudz ir darījis 
mūsu filmu atbalstam un 
zināšanu vairošanā par Latviju. 
Pašreiz viņš palīdz rīkot Baltijas 
valstu kino festivālu, kas notiks 
šo   ruden. Arī Džons Medveckis 
ir daudz darījis Latvijas atpa zīs-
tamības veicināšanā. Šādus pie -
mērus varu saukt daudz. Kon-
suli ir liels atbalsts vēst niecībai 
gan saistībā ar ASV štatu val-
dībām, gan biznesa sakaru, gan 
kultūras projektu atbalstā un 
veicināšanā. Mēs uz viņiem pa -
ļaujamies un strā dājam kopā.

Vai Goda konsuliem ir kāda 
īpaša misija Latvijas Simtgades 
svinību laikā? 

biomedicīnā, viedajās techno-
loģijās, enerģētikā un interneta 
technoloģiju jomā. Latvijas Go  da 
konsuli tiek ie  pazīstināti ar šīm 
idejām, un mēs rosinām viņus 
meklēt sadarbības partneŗus un 
kontaktus gan augstskolu lī  me nī, 
gan biznesa un zinātnes aprin dās.

Latvijas Goda konsulu sanāk-
smes dienā uzrunājām Latvijas 
vēstnieku Amerikā Andri Teik-
mani un pajautājām, kā viņš 
vērtē mūsu Goda konsulu 
iegul dījumu. 

Andris Teikmanis. Katra 
valsts ir ar savu dienas kārtību, 

Džons Haidens.
Pauls Šīmanis.

Minoritāšu aizstāvis
(303 lp.), bagātīgi illustrēts 

Laika grāmatas izdevums.
Izcilais Latvijas baltvācu 

jurists un polītiķis Pauls 
Šīmanis (1876-1944) tiek 
uzskatīts arī par vienu no 
Eiropas Savienības idejas 

pamatlicējiem. Vācu laikā viņš 
deva patvērumu Valentīnai 
Freimanei – izcilai Latvijas 

ebreju meitai...
Grāmatu varat iegādāties, 

nosūtot čeku par USD 20,–
Rasmai Adams. Adrese:
114 4th Ave NW, Largo, 

FL33770, USA
un mēs to nosūtīsim uz Jūsu 

norādīto adresi.

norisē – gan darbojoties vēlē-
šanu iecirknī, gan nodrošinot 
konsulāta telpas iecirkņa izvei-
dei. Šobrīd CVK ir apstiprinā-
jusi 13. Saeimas vēlēšanu iecir kņu 
izveidi 18 Latvijas Goda kon su-
lātu telpās. Šiem cilvēkiem sa  kām 
lielu paldies par to, ka viņi ir 
gatavi ziedot savu laiku, savus 
līdzekļus, strādājot Lat vijas labā!

Kā cilvēks kļūst par mūsu 
valsts Goda konsulu? 

Goda konsuls pēc būtības ir 
cilvēks ar labu reputāciju un 
labiem kontaktiem, ar plašiem 
sakariem attiecīgā reģionā, ir 

Grāmata tiem, kam 
interesē vēsture un 

diplomātija
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Juris Buņķis // FOTO: Irēna Bērziņa

Latvijas Goda konsuls Juris Buņķis –
pasaules cilvēks ar Latviju sirdī

Juris Buņķis uz Latviju atbrau-
cis no Losandželosas, kur viņš ir 
Latvijas Goda konsuls kopš 2011. 
gada. Nelielu laika sprīdi starp 
daudzajiem saplānotajiem pasā-
kumiem Rīgā tomēr izdevās ar 
Juri parunāt – par darbiem, par 
dzīvi, par Latviju.

Kāda ir jūsu misija saistībā ar 
Latviju kā Goda konsulam?

Losandželosā ir samērā daudz 
latviešu, es sadarbojos ar viņiem 
visiem Tur dzīvo ļoti daudz cil-
vēku, kas grib braukt uz Latviju, 
kas grib atjaunot pilsonību, sa -
ņemt vīzas uz Latviju, dabūt jau-
nas pases, viņi visi man raksta. 
Vienmēr sanāk, ka katru gadu 
kāds cietumā sēž, šie cilvēki arī 
man zvana, lūdz kādu palīdzību. 
Daudz strādāju ar biznesa cil-
vēkiem, kas no Latvijas Amerikā 
kaut ko kādam grib pārdot, kaut 
ko izdarīt. Vai arī ar cilvēkiem no 
Amerikas, kas meklē kontaktus 
Latvijā, arī tiem mēģinu palīdzēt.

Vai ir kāds konkrēts piemērs, 
veiksmes stāsts?

Pirms vairākiem gadiem es 
atvedu uz Latviju kādas piecdes-
mit kompānijas no Amerikas, 
mums bija tāda kā Trade De  le-
gation. Viena kompānija, ko at -
vedu no Losandželosas, bija no 
filmu industrijas. Izdevās noor-
ganizēt, ka pagājušajā gadā 
Latvijā „Warner Brothers” (no 
Londonas biroja) šeit Latvijā 
uzņēma filmu. Tā ir liela lieta, 

viņi izdeva daudz naudas šeit 
Latvijā. Visu filmēšanas procesu 
nodrošināja Latvijas puse: šuva 
kostīmus, izmitināja viesnīcās, 
ēdināja un tamlīdzīgi.

Vai pēc šodienas pasākuma 
jau radusies kāda ideja, kā 
varētu palīdzēt Latvijai?

Daudz runājām kontaktbiržā 
ar dažādiem Latvijas uzņē mē-
jiem, man ir viņu biznesa kartes. 
Katram, kas man kaut ko vaicāja, 
noteikti mēģināšu palīdzēt. Es 
Kalifornijā zinu ļoti daudzus cil-
vēkus, un ja nezinu, tad es zinu, 
kam paprasīt. Tas ir mans darbs.

Kāds būtu jūsu vēlējums 
Latvijai Simtgadē?

Lai Latvija būtu brīva.
Vai tad nav brīva?
Ir, bet piecdesmit gadus nebija. 

Un tas vienmēr mani baida...
Vai jūsu dzimtu skāra oku-

pācijas laiks?
Man divus onkuļus izsūtīja. 

Viens no viņiem negāja vācu 
armijā, viņš slēpās mežā. Vācieši 
viņu noķēra, izsūtīja uz kon cen-
trācijas nometni. Pēc kaŗa viņš 
brīvprātīgi atgriezās Latvijā, un 
krievi viņu taisnā ceļā aizsūtīja uz 
Sibiriju, kur viņš pavadīja desmit 
gadus. Otrs onkulis bija skolotājs, 
arī viņu izsūtīja.

Kāds ir jūsu stāsts par tiem 
juku laikiem, Latvijas nebrīves 
gadiem?

Mani vecāki aizbrauca no Lat -
vijas, kad draudēja padomju 

okupācija. Viņi atstāja Latviju 
1944. gadā. Mūsu māte mācīja 
mums latviski dziedāt, runāt, 
mēs visu darījām latviski, un viņa 
visu laiku stāstīja, cik skaista ir 
Latvija, kā viņa gribētu tur atkal 
braukt. Es piedzimu bēgļu no -

ķirurgs. Kalifornijā pēc šādiem 
pakalpojumiem ir liels piepra-
sījums. Cilvēki man bieži jautā, 
kad es iešu pensijā, bet man ļoti 
patīk mans darbs, es jūtos labi un 
esmu priecīgs, ja pacienti ir 
apmierināti. Nedomāju, ka es 

viešu centru Losandželosā, tur ir 
ļoti daudz tādu, kam jau pāri 
septiņdesmit, kas uz Ameriku 
atbrauca pēc kaŗa, un diemžēl 
daudz mazāka grupiņa ir to, kas 
tagad ir aizbraukuši no Latvijas. 
Ir ļoti maz tādu, kā mani bērni, 
kuŗi dzimuši Amerikā, jo ļoti 
reti, kad apprecas divi latvieši. 
Mani bērni negāja latviešu skolā, 
jo latviešu skola bija sestdienā un 
tad viņi bija aizņemti. Diemžēl 
viņi neizauga ar latviešu kultūru. 
Es ar viņiem gan runāju latviski. 
Viņi saprot, viņi var atbildēt lat-
viski, bet nepatīk iet uz mūsu 
latviešu svinībām, tas gan ir žēl.

Vai baudīsiet Dziesmu svēt-
kus te – Latvijā?

Jā, noteikti. 7. jūlijā, sestdien 
mēs iesim uz danču koncertu, 
bet svētdien pusdienlaikā gan jau 
lidojam uz Ameriku.

Tagad, kad esat Latvijā, vai ir 
kāda nostalģija pēc Latvijas?

Protams, katru reizi, kad dzir-
du “Dievs, svētī Latviju!”, man 
nobirst asaras...

Kā svinēsiet Latvijas Simtgadi 
Amerikā?

18. novembrī svinēsim kopā ar 
Losandželosas latviešiem. Lat vie šu 
namā būs vakariņas un, protams, 
balle. Mums Losandželosā ir 104 
konsulāti. Varbūt uzaicināšu citus 
konsulus un polītiķus uz svi nī gām 
vakariņām, bet tas vēl viss jāsa-
plāno, kad atgriezīšos no Latvijas. 

metnē Vācijā pēc kaŗa, un mani 
vecāki piecdesmitajā gadā aiz -
brauca uz Kanadu. Gāju skolā un 
pabeidzu universitāti Kanadā, 
1974. gadā aizbraucu uz Ame -
riku, dažus gadus nodzīvoju Ka -
lifornijā. Esmu ārsts, plastiskais 

varētu būt Goda konsuls, ja būtu 
pensijā.

Vai arī jūsu paša ģimenē ir 
izdevies saglabāt latvisko garu?

Jā, bērni runā latviski, bet ne 
tik labi, viņi precējušies ar ame ri-
kāņiem. Kad mēs ejam uz lat-

The Latvian Men’s Lacrosse 
team (Latvija Lakross) made its 
debut on the world stage in 2006, 
as one of 21 nations who com-
peted in the World Lacrosse 
Championship in Canada. In the 
last decade, the game of lacrosse 
has surged in popularity, quickly 
blossoming out as fastest grow-
ing team sport in the world. 
Latvia was one of 46 nations re -
presented when the 2018 FIL 
World Lacrosse Championships 
kicked off on July 12th, and con-
tinued through July 21st in 
Netanya, Israel. This was the 
largest international lacrosse 
event in the history of the sport.

“Latvia lacrosse is known for 
its size, aggressiveness and physi-
cality. This summer will be no 
different,” says Max Silberlicht, 
who took over as head coach of 
the team in 2016, replacing long 
time coach, Dzintars Kalnins. “If 
we play with the appropriate pas-
sion that comes with wearing 
Latvia’s colors on your back, the 
results will take care of them-
selves,” added Silberlicht. On the 
offensive side of the field, Latvia’s 
calling card is an up-tempo pace 
of play, with hawkish dodging 
from both the midfield and 
attack positions. Latvia finished 

Latvia competes in FIL Men’s World
Lacrosse Championship in Israel

as the third highest scoring team 
in the 2014 World Games in 
Denver, notching 113 goals. 
Christopher Zarins, lead the 
high-octane offense in the 2014 
World Games with 42 points 
(23G, 19 A), while finishing as 
the overall assist leader among 

manis, Andrew Doktor, Karlis 
Trankalis, Kaspars Stabulnieks, 
Rudolfs Ozolins, Mason Gor-
man, Aleks Kerno, and Gints 
Gutmanis round out the attack 
and midfield. 

The Latvian defensive unit, 
capitalizes on its size and athleti-

older brother, Riley Lasda, a 
menacing defender who often 
jump starts the transition game 
by winning the ground ball duels. 
Joining Lasda on defense were 
Roberts Pucka, Trey Kailunas, 
Davids Salters, Kaspars Velps, 
and Toms Kalnins. Chris Doktor 

Silberlicht cherished the oppor-
tunity to represent Latvia. 
Tracing his friendship with for-
mer Head Coach Dzintars 
Kalnins back to the Berlin Open 
in 2009, Silberlicht said “He and 
his players were always beyond 
welcoming to me both on the 
lacrosse field and in to their lives, 
and they have become some of 
my best friends in the sport.”. 
Zarins, a Latvian American from 
New York, added, “It feels abso-
lutely amazing to be representing 
Latvia in the World Games. To 
be in a position where I can re -
present my family’s heritage in a 
sport I love, is truly a blessing.” 

The Latvian team began play 
on July 12th, against Mexico, fol-
lowed by a match against Greece 
on July 14th. All teams played to 
a final ranking, and competed in 
a total of 6 to 8 matches over a 10 
day span. 

Interested in supporting Lat-
vija Lakross? Please visit www.
gofundme.com/latvian-nation-
al-lacrosse-team or contact Lau -
ris Eglitis to discuss a customized 
and tax deductible 501-C-3 re -
cognized donation to Latvian 
Lacrosse through FIL (Federation 
of International Lacrosse) at 
(Lauris_Eglitis@yahoo.com).

cism to turn back dodgers, and 
cause turnovers, which fuels the 
up-tempo transition game. “We 
have great confidence in our 
defense and in our goalies,” said 
Zarins, “which is what really 
allows us to play our aggressive 
and relentless style on offense.” 
The defense is anchored by Eli’s 

and Raivo Sedvalds shared net 
minding duties. Both goalies are 
newcomers to the World Lac-
rosse Championship stage, but 
have experience on the European 
circuit. 

As the team began its final 
preparations for the World 
Championships, both Zarins and 

all athletes. Flanking Zarins at 
attack, was Eli Lasda (17 G, 10 A) 
another returning veteran from 
the 2014 World Games. Lasda is 
an energetic attackman with a 
knack for turning the corner and 
getting underneath his defender, 
allowing him to finish near the 
goal. Gatis Zeps, Ronalds Zau-
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Grāmatu varat 

iegādāties, rakstot 
čeku par USD 25,–

t.sk. pasta  izdevumi,

Rasmai Adams 

114 4th Ave NW, 

Largo, FL33770, USA.

Grāmatu

nosūtīsim uz Jūsu 

norādīto adresi.

Māra Celle (pa labi) atbild uz Gundegas Saulītes jautājumiem par grāmatas tapšanu

Skatītāju rindās autores tuvākie radinieki – no labās: meita Ieva, vīrs Ojārs Celle, mazdēls Ingmārs, 
mazmeitas Jūlija un Solveiga

Pirms kādiem četriem ga -
diem populāritāti Rīgā guva 
Māras Celles grāmata “Meitene 
no Mežaparka”, kuŗā viņa stāsta 
par saviem bērnības gadiem, 
kas pavadīti Rīgā – Mežaparkā, 
Stokholmas ielā, bet nu tikko 
kā iznākusi viņas dzīves nā -
kamā cēliena jaunā grāmata ar 
nosaukumu “Mežaparka mei -
tene uzaug Amerikā”. Tās sā -
kumā Māra Celle raksta, ka 
grāmata veltīta viņas bērniem 
un mazbērniem, kā arī “visiem, 
kas grib atcerēties savu jau-
nību”. Māras jaunība daudziem 
Latvijā dzīvojošiem jaunajiem 
cilvēkiem var likties neparasta, 
jo tā saistās ar pavisam tālu 
zemi, par to atgādina arī tau -
tasdziesmas rindas:

Sveša zeme, sveši ļaudis,
Kur būs man ziedu ņemt?
Savas zemes magonīti
Saujā nesu salocītu.

Šo vienkāršo ziedu Māra 
Celle dvēselē glabāja daudzus, 
daudzus gadus un, svešatnē 
dzīvodama, nekad nezaudēja 
cerību, ka atkal pārbrauks 
mājās. Un nu jau daudzus gadus 
kādreizējā Amerikas jauniete 
atkal ir mājās – dzīvo Rīgā, 
Stokholmas ielā, savā dzimtajā 
Mežaparkā. Jaunā grāmatā 
lasām: māte Rūta Skujiņa ar 
meitām Lalitu un Māru  Ņu  jor-
kas ostā  izkāpa 1950. gada 8. jū -
nijā. Bet šī gada 12. jūlijā iz -
devniecība Vesta-LK un grā-
matas autore aicināja intere-
sentus uz grāmatas atvēršanu 
Rīgas Latviešu biedrības Līgo 
zālē. Uzreiz jāteic, ka zāle līdz 
pēdējai vietai bija ciemiņiem 
pilna, un bija prieks vienkopus 
redzēt gan kādreiz ASV, Aus-
trālijā un Zviedrijā dzīvojošos 
un sen iepazītos kultūras cil-
vēkus, gan arī mūsu pašu rī -
dziniekus. Protams, arī es biju 
viņu vidū. Ar Māru un viņas 
dzīvesbiedru Ojāru Celli rei -
zumis biju ticies sarīkojumos 
Rīgas Latviešu biedrībā vai 
Rīgas teātŗu izrādēs, bet viņas 
būtību iepazinu jau senāk, kad 
neklātienē viņa bija kļuvusi par 
tādu kā manu padomdevēju: 
kad strādāju pie grāmatas “Lat-
viešu teātris ASV un Kanadā”, 
ļoti noderēja Māras daudzie 
apskati un pārskati, kas bija 
publicēti laikrakstā Laiks, žur-
nālos Tilts vai Jaunā Gaita. 
Viņas vērtējumi, vērojumi un 
apraksti vienmēr ir lietišķi un 
profesionāli, uz tiem var pa -
ļauties. Kad rakstīju grāmatu 
par mazo teātri sanfrancisko, 
atkal noderēja Māras vēstījums, 
bet – kā viņa kļuva par ie -
vērojamu latviešu kultūras 
darbinieci, protams – nezināju. 
Un vēl vairāk – vai tad mēs, 
toreiz okupētajā Latvijā dzī -
vodami, zinājām, kā tur – 
svešajā, tālajā zemē izauga un 
skolojās bērni, kas kļuva par 
jauniešiem, vēlāk par rakst nie-
kiem un kultūras grandiem. 
Par aktieŗu un rakstnieku 
darbiem un viņu ikdienu, ga -
diem ejot, mazdrusciņ uzzi-
nājām, bet par viņu jaunības 
gadu reālitāti svešatnē – tikpat 

VIKTORS
HAUSMANIS 

Mežaparka meitene Amerikā – un atkal Rīgā
kā nemaz. Tāpēc ar prieku un 
skubu devos uz Māras Celles 
grāmatas atvēršanai veltīto sa -
rīkojumu, ko lietpratīgi un 
sirsnīgi ievadīja Laika redaktore 
Ligita Kovtuna, bet norisi veikli 
vadīja grāmatas redaktore Gun-
 dega Saulīte. Viņa kopā ar 
sarīkojuma galveno “vaininieci” 

palīdzējušas viņas pašas vēs-
tules, kas jaunībā nosūtītas 
mātei – dzejniecei Rūtai Sku -
jiņai un draudzenei Norai. Šīs 
vēstules ir saglabājušās un to 
fragmenti vairākās vietās ir 
iekļauti grāmatā. Šie citāti ir 
būtiski svarīgi: tie nav izdomāti, 
nav vēlāk sacerēti, bet tajos tā -

naudas, ne savas profesijas, ne 
īstas mājvietas, šādā situācijā 
bija arī dzejieces Rūtas Skujiņas 
meitas Lalita un Māra. Es kopš 
bērnības dzejnieci Rūtu Sku  jiņu 
atceros kā brīnišķu bērniem 
veltītu grāmatu autori, bet 
Amerikā tiešas un pielietojamas 
profesijas vai aroda dzejniecei 

jaunība nav bijusi viegla, viņai 
vēl nebija sešpadsmit gadu, kad 
meitene sākusi jau strādāt, lai 
nopelnītu kādu centu, bet Māra 
Celle nekad nav bijusi vaidētāja, 
nekad nav žēlojusies par grū-
tībām, viņa tām kāpusi pāri ar 
savu dvēseles gaišumu un ticību 
rītdienai, un tas viss kopā veido 
arī grāmatas pievilcību. Mūs-
dienās mēdz teikt: “Tā nav dzīve 
– tas ir kino!” Māras Celles 
grāmatā ir citādi: tas nav vien-
kāršs kino, nav nekāds teātris, 
tās ir ainas no kādreizējās 
dzīves. Tajā nekas nav sadomāts 
un izkāpināts – vienkārši: tādi 
bija jaunības gadi! Jā, bija arī 
draugi, arī pielūdzēji, bet tajos 
gados seksa problēmas vēl 
netika risinātas. Protams, mei-
tenei gan vajadzēja izskatīties 
glītai, un skaisti tērpi bija lolots 
sapnis, un arī grāmatā vērojami 
vairāki to gadu foto uzņēmumi. 
Grāmata nav ne romāns, ne arī 
stāsts, bet jaunības gadu patiesās 
realitātes neviltots atspogu ļo-
jums. Par to vedina domāt, 
vēlreiz citējot Rūtas Skujiņas 
dzejoļa rindas, kuŗās atskan arī 
grāmatas būtība:
Ir tik saldi doties briesmās
tiem, kas dzīvi izdzied dziesmās.
Pāri dzīves balstu drupām
iet ar smaidu lauztām lūpām.

Uzvelk kuģim zvaigžņu buras,  
aizbrauc meklēt sapņu jūras.
Cauri vētras auriem skaļiem
uzsauc sveikas krastiem zaļiem.

Grāmatā pēdējais foto uz  ņē-
mums: Māra Celle. “Ceļa jūtīs 
uz Sanfrancisko 1959. gada 
rudenī”. Priekškars aizveŗas. 
Otrais cēliens beidzies. Vai būs 
arī trešais? 

sēdēja skatītāju priekšā pie 
galdiņa, zālē sēdošos pa reizei 
priecēja izcili virtuozi atska-
ņota mūzika, un patiesu prieku 
radīja Leipcigas Gewandhaus 
orķestŗa vijolnieks Gunārs 
Harms, kuŗš – kā vēlāk no -
skaidrojās – ir Māras znots. Tad 
vakara gaitā ievijās aktrises 
Indras Burkovskas lasījumi no 
grāmatas, tad uz vakara va  dī-
tājas Gundegas Saulītes jautā-
jumiem moži atbildēja Māra. 
Atmiņā palika Māras izteiktā 
pārliecība, ka grāmatā nav 
iz mantotas ne mistērijas, ne 
simboli, viņa rakstījusi tieši tā, 
kā tas dzīvē noticis. Savas to 
laiku dienasgrāmatas Māra vēl 
jaunībā esot iznīcinājusi, bet 
reizēm, šo grāmatu rakstot, 

lajos gados uzrakstīti. Pret māti 
Māra bijusi atklāta un tieša. 
Pāris rindas no viņas 31. jūlijā 
mātei rakstītās vēstules: “Vasara 
jau iet uz otru pusi, bet man 
liekas, ka viss vēl priekšā – šī 
skaistā dzīve! Man no rudens 
arī nav bail.”1

Māras Celles grāmatu lasot, 
paveŗas it kā cita – nenogludi-
nāta reālitāte. Aktieŗi, uz ska -
tuves ejot, arī pošas, ģērbjas, 
grimējas, bet – pēc izrādes – 
noguruši. Bet tāpat grāmatā 
ieraugām īsto, mums vēl ne -
zināmo reālitāti: kā nācās sve -
šajā zemē iejusties un iedzīvo-
ties cilvē kiem, kuŗiem nebija ne 

nebija, bieži nācās strādāt visai 
dažādus mazapmaksātus dar-
bus. Rūtai Skujiņai, kā to lasām 
grāmatā, pasliktinājās veselība, 
tāpēc nebija iespēju atrast 
darbu. Viegli neklājās arī Lali-
tai – reiz, kā to lasām grāmatā, 
viņa smagi saslima ar tā dēvēto 
slapjo pleirītu, taču naudas, ko 
samaksāt ārstam, mātei nebija, 
apdrošināšanas polises – arī ne. 
Bija vienkārši – jāizdzīvo! Lalita 
izdzīvoja! Māte – dzejniece 
Rūta Skujiņa – diemžēl, pāragri 
aizgāja no dzīves, tiesa – viņa 
nodzīvoja ilgāk nekā viņas māsa 
– dzejniece Austra Skujiņa, kas 
no dzīves atvadījās, kad viņai 
bija divdesmit trīs gadi. 

Jā, daudzas skarbas ainas 
ieraugām Māras Celles grāmatā: 

1 Celle, M. Mežaparka meitene uzaug 
Amerikā, 127. lpp.
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Sarīkojumu greznoja mūzikas preikšnesumi. Autores znots, 
Leipcigas Gewandhaus orķestŗa vijolnieks Gunārs Harms spēlēja 
arī duetā ar meitu Jūliju

 Lithuania’s Recognition of Paganism as
Official Religion ‘a Hidden Threat’ to Russia

Atraitnes meita atraisās dzīvei
Māra Celle, Mežaparka meitene uzaug Amerikā, apgāds Sia Vesta –LK,

serijā Laika grāmata, 208 lpp. 2018. g.

PAUL GOBLE

Staunton, June 30 – Historically, 
Russians have viewed the Roman 
Catholicism of the Lithuanians 
as a threat to Orthodox civiliza-
tion just as they do that faith in 
the case of Poland. But now some 
Russians are worried that 
Lithuania may constitute an -
other religious “threat” to Russia 
because Vilnius appears set to 
declare paganism an officially 
recognized denomination.

The Lithuanian parliament’s 
national security committee has 
given its blessing to the recogni-
tion of the Romuva community 
of the faith of the ancient Balts 
despite its “spiritual and organi-
zational ties” with Russian 
pagans. Indeed, Sergey Orlov of 
Moscow’s  Svobodnaya pres-
sa  implies, the influence could 

run the other way.
Some Lithuanians have 

opposed recognizing the old 
belief because of its links with 
Russia, he continues; but leaders 
of the Romuva say that their 
organization “does not have spe-
cial ties with the Russian 
Federation.” Instead, it “main-
tains relations with analogous 
organizations from various 
countries.”

Lithuanian historian Arvidas 
Anuskauskas says that links 
between the pagans of Lithuania 
and those of Russia go back into 
the depths of time given their 
common focus on nature and 
their remarkably similar sets of 
divinities. He says that no one in 
Vilnius is going to be able to 
break the two apart.

 “In June 1998,” Orlov says, 
“the first world pagan forum 
took place in Vilnius.” Why 
there? According to its organiz-
ers, Lithuania was chosen 
because it was “the last country 
in Europe which was 
Christianized” and because the 
old faith continues to live under 
the surface for many Lithuanians. 
Many Russian pagans took part 
in that meeting.

The Soviet government perse-
cuted pagans, but the post-Soviet 
Russian one has generally 
ignored them, while in Lithuania, 
there is now a chance that the old 
faith will be allowed to conduct 
marriages and to provide reli-
gious instruction in the schools if 
parents and pupils ask for that.

 “Lithuanian pagans played an 

Laikos, kad modē, sevišķi 
jauniešu starpā, vēl bija veltī-
jumu albumiņi, tukšgalvji, kas 
neko labāku neprata sagudrot, 
tajos ierakstīja kalambūru „Dzī-
vo dzīvē dzīvu dzīvi, lai Tev 
dzīvē dzīva dzīve!”Ar dzīvu 
dzīvi droši vien bija domāta 
dzīvīga, aktīva, pieredzes un 
piedzīvojumu pilna dzīve. Par 
savu jaunības gadu ceļu pretī 
tādai dzīvai dzīvei, kādu  Māra 
Celle daļēji parādīja savā grā-
matā „Ilgais ceļš māj up”, viņa 
šoreiz pastāsta citā grāmatā, 
„Mežaparka meitene uzaug 
Amerikā”.

Latvijas labajos gados Meža-
parkā dzīvoja Lāču pāris. Vīrs 
bija žurnālists vārdā Jūlijs, bet 
viņa dzīvesbiedre bija dzejniece 
Rūta Skujiņa. 1935. gadā ģi -
menē ienāca meita Lalita, kas 
pieaugusi tika pie Muižnieces 
uzvārda, bet 1938. gadā meita 
Māra, mūsu grāmatas autore 
Māra Celle. 1941. gadā čeka 
Jūliju apcietināja un izsūtīja. 
Tikai tad, kad Rūta Skujiņa bija 
ar abām mazajām meitiņām 
nonākusi bēgļu nometnē Vācijā, 
viņa dabūja zināt, ka vīrs jau tai 
pašā izsūtīšanas gadā miris un 
ka viņa pēc tikai sešiem kop-
dzīves gadiem nonākusi atrait-
nes kārtā. 1950. gadā visas trīs 
izceļoja uz ASV.

Jaunā grāmata stāsta par 
Māras pirmajiem desmit Ame-
rikā pavadītajiem gadiem, t. i. 
no Māras divpadsmitā līdz div-
desmit pirmajam mūža gadam. 
Kaut stāstījums vistiešāk fo  ku-
sēts uz pašu Māru, ārpus viņas 
redzesloka nekur nepaliek ne 
māte, ne māsa. Kamēr Plūdoņa 
klasiskā atraitne savu dēlu 
zaudēja Svētajai Pēterpilij un 
abiem saglabājās tikai nepie-
pildījušās cerības par gaišāku 
nākotni, Rūta Skujiņa jutās par 
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savu meitu nākotni atbildīga un 
centās viņas, cik nu bija pašas 
spēkos, uzturēt un izglītot. Ar 
kalpones vai papīrfabrikas strād-
nieces algu tas nebija viegli 
izdarāms, tāpēc māsām brīvajā 
laikā nācās piepelnīties visda-
žādākajos darbiņos, Mārai vie -
nubrīd pat kā popkorna pār-
devējai kino. Tomēr Māra pēc 
vairāk nekā pusgadsimta at -
starpes par īpašām grūtībām 
nežēlojas, viņa tagad visu at -
ceras kā interesantus piedzī-
vojumus.

Māra Celle raksta vienkārši, 
tieši un vaļsirdīgi. Viņa sevi 
neideālizē un atzīstas vienā otrā 
īpašībā, kuŗu dažs lasītājs varētu 
uzlūkot par nepilnību, kļūdu 
vai vainu, tomēr vairākums par 
tādu atklātību priecāsies. Viņa 
atzīstas sava rakstura izraisītās 
„straujās, nepārdomātās izda-
rībās”, atzīstas, ka ne viņai, ne 
māsai Lolitai nekad nav bijis 
tautastērpa, atzīstas, ka viņai 
reizēm bijis grūti klausīties kla-
sisko mūziku: simfonijas, ope ras.

Stāstījumos par latviešu dzīvi 
ārzemēs neizbēgams ir latviskās 
patības jeb identitātes sagla bā-
šanas vai zaudēšanas temats. 
Amerikā dzimušam latviešu ve -
cāku bērnam dominējošā vilce, 
bez šaubām, ir uz ame rikānisko 
pusi, tāpēc latvietības apgūšanai 
jāveltī īpašas pūles. Bet Māra 
Celle ir „Mežaparka meitene”, 
dzimusi vēl Latvijā, divpadsmit 
gadu vecumā sākot iet ame-
rikāņu skolā, viņa „sāk saprast, 
ka ir citāda”, un šī citādības 
izjūta viņu nekad neatstāj.

Tomēr Māra ir pietiekami 
jauna, atraisīta, visus ārpuses 
impulsus uzņemt gatava, lai bez 
īpašām pūlēm iepazītu kā 1950. 
gadiem raksturīgas, tā vispārē-
jas amerikāņu īpatnības. Viņa 
nenorobežojas ne no filmām, 

ne popmūzikas. Viņa liekas sevī 
pasmaidām par amerikāņu ie  -
rašu nesaukt savus bērnus īsta-
jos vārdos, bet piešķirt tiem 
iesaukas: tā Kārļi kļūst par 
Čakiem, Viljami par Biliem, 
Margrietas par Pegijām. Viss 
svešādais jau mums liekas sa -
vāds, pat drusku jocīgs. 

Acīgi Māra Celle atzīmē 
atšķirības starp pasauli, kādu 

iekavās arī to angliskie varianti. 
Pag. gs. 50. gados pat ar 

baznīcu nesaistītās skolās ASV 
ticis lasīts no Bībeles un tikusi 
skaitīta Tēvreize. Ja nu starp 
Māras grāmatas lasītājiem iega-
dītos arī tādi, kas pazīst vienīgi 
mobilos telefonus vai viedtāl-
ruņus, autore izstāsta, kāds 
viņuprāt jau tālā senatnē iz  ska-
tījies parastais – „melns kan-

studijām nepiemērotu.)
Padsmitnieku atmiņās svarīga 

loma ir attiecībām ar pretējo 
dzimumu, un nostalģija, ar 
kādu tās atceras Māra Celle, 
metaforiski gluži vai sirdi rauj 
ārā. Viņa stāsta par savu pirmo 
deju, 13 gadu vecumā ar vecāku 
puisi, kas viņu uz to uzlūdzis 
kādā ballē. „Kā sapnī es piecēlos 
un sekoju viņam uz dejas grīdu,” 
Māra raksta. Viņi dejo fokstrotu 
nepārmīdami neviena vārda, 
tāpēc nemīsim te vairāk vārdus 
arī mēs. Atklāsim vienīgi to, ka 
lappuses trīsdesmit tālāk abi jau 
sēž kino otrā balkona pēdējā 
rindā un no filmas neko daudz 
neredz, bet vēl desmit lappuses 
tālāk abu attiecībās uzplaiksnī 
disonance: Tālis Brunovskis – 
tā puisi sauc – ballēs sācis dejot 
„ar sarkanmataino Moniku” un 
vaicā Mārai, kāpēc viņa nevarot 
būt tāda kā Monika, kas viņam 
ļaujot darīt visu, ko viņš grib.

Kļūda, liekas, ieviesusies 75. 
lappusē, kur Māra stāsta, ka 
1949. gadā Fišbachas bēgļu no -
metnē komponists Jēkabs Po -
ruks viņai uzdāvinājis savu 
eseju grāmatu Smalkās kaites. 
Porukam 1948. gadā gan iznāca 
eseja Vientulis burzmā, bet 
Smalkās kaites ir 1937. gadā 
pirmpublicēts Ērika Ādamsona 
stāstu krājums, kas 1949. gadā 
trimdā iznāca jaunā izdevumā.

Nepieminēti nedrīkst palikt 
daudzie grāmatā ievietotie ar 
tekstu saskaņotie foto attēli. 

Māra Celle grāmatu veltījusi 
„visiem, kas grib atcerēties savu 
jaunību”. Kopš Viļņa Baumaņa 
romāna Pārbaudījums (2011.g.), 
kas arī ir par latviešu jauniešiem 
Amerikā, neviena grāmata nav 
tik labi saukusi atmiņā manis 
paša – kaut Austrālijā 1950. 
gados pavadīto jaunību kā 
Māras Celles darbs.

important role in the struggle for 
the independence of the repub-
lic,” Orlov continues; ”and their 
representatives soon populated 
leading intellectual centers like 
the Vilnius Institute of 
Philosophy and Sociology, where 
they often promoted the idea of 
links with pagans in other count-
ries, including Russia”.

 There has been significant 
popular support for this because 
Lithuanian and Russian pagans 
worship the same pagan gods. 
The thunder god in Lithuania is 
Perkunas, while in Russia, he is 
identified as Perun, obviously a 
closely related term. Other dei-
ties and practices are also com-
mon.

 But the way in which pagan-
ism has penetrated public life in 

Lithuania and the way in which 
that penetration could extend to 
Russia is reflected in the name of 
the recent and largest ever mili-
tary exercises conducted in that 
Baltic country. Called “Perkunas’ 
thunder,” they were organized 
together with NATO to defend 
against a Russian invasion.

 Orlov does not discuss the 
possibility that Lithuania’s 
pagans will become an offensive 
weapon in the hands of the West, 
but the title he gives to his article, 
“The Hidden Threat of the 
Lithuanian Pagans,” certainly 
indicates that such a possibility is 
very much on his mind – and 
probably on the minds of others 
in Moscow as well. 

viņa iepazinusi kā padsmit-
niece, un tagadējo. Gadu gaitā, 
piemēram, Amerikā izmainījies 
polītiski korrektais nēģeru ap -
zīmējums. Vispirms modē nā -
kusi nēģeru saukšana par krā-
sainiem ļaudīm, tad par mel-
najiem, bet mūsdienās esot 
pareizi jārunā par afroame-
rikāņiem. Kā šeit, tā arī citur 
grāmatā terminu latviskoju-
miem pievienoti kursīvā un 

tains plastmasas aparāts ar ripu, 
kas pievienots aparātam ar 
vadu, kas neko tālu nesniedzās”. 
Rakstu darbi kolledžā, kur Māra 
studējusi angļu un franču va -
lodu un literātūru, bijuši jāie -
sniedz rokrakstā. (Neliels pa  š-
kritisks iestarpinājums: tā kā arī 
šīs rindas rakstu ar roku un 
citādi rakstīt ne protu, ne gribu, 
mūsdienu ASV mācībiestādes 
mani noteikti atraidītu kā 
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KASPARS PŪCE

(Turpināts no Nr.24)

(Turpinājums sekos)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Partijas un valdības ieceltais 
ierēdnis, kuŗa dienesta pakāpe 
bija kapteinis, cēli un svinīgi, 
augstprātīgu sejas izteiksmi, sē -
žot aiz papīriem apkrauta galda, 
pieņēma jaunpienākušo ieslo-
dzīto. Viņš jutās kā kompartijas 
misionārs, kurŗš, ar izcilību pēc 
kara beidzis jaunāko virsnieku 
kvalifikācijas kursus, aktīvs če -
kists un pārliecināts staļinietis, 
nosū tīts uz šo galējo pasaules 
malu, lai padarītu paklausīgus 
un lojālus padomju varai visus 
šos pretpadomju elementus. 
Latviešu kino un teātŗa korifejs 
iepazīstināja ar sevi augsto 
priekšnieku un tad sāka izklāstīt 
savas vizītes iemeslu. Atritināja 
savu līdzi paņemto ogles zī  mē-
jumu un sāka, maigi izsakoties, 
kārt pilsonim priekš niekam 
kap teinim Žiļinam ,,makaronus 
uz ausīm”.

,,Redziet, pilsoni priekšniek, 
partija un valdība, varenā Sta-
ļina vadīta, pastāvīgi rūpējas 
par pa  domju cilvēka garīgo un 
estētisko izaugsmi. Kā teicis 
kāds dižs padomju literatūras 
klasiķis, ja nemaldos, Gorkijs – 
cilvēkā vi sam jābūt skaistam. Es 
domāju, pilsoni priekšniek, šī 
soda no  metne, kuŗā jūsu 
pakļautībā atrodas vairāki tūk-
stoši cilvēku, nav nekāds iz  ņē-
mums. Partija sodījusi tos, kuri 
gājuši maldu ceļus un liek lielas 
cerības, ka viņi, pārauguši, ie -
kļausies jaunās dzīves cēlāju 
pirmajās rindās. Mans priekš-
likums – jau iero do ties šeit, 
cilvēkam, viņa pasaules uz -
tverei, jāsaņem emocionāli po -
zitīvs lādiņš. Ierosinu – iz  vei dot 
nometnei tādus vārtus, kuŗus 
šķērsojot, cilvēki, kam tagad par 
personas apliecinošu zīmi kal -
po vien numurs uz virsjakas 
kabatas, sāktu apjaust, ka ir kaut 
kas vairāk par bezpersonisku 
darba spēku. Viņiem jājūt, ka arī 
šādos apstākļos viņi spēj daudz 
darīt lielās, fašismu uzvarējušās 
zemes labklājībai”.

Voldemārs, pārliecības pilns, 
de  monstrē Žiļinam savu māk-
slas darbu un redz, ka ir trāpījis. 
Viņš iedomājas, cik lepnu sejas 
izteik smi šis lēģera priekšnieks 
stāvēs Vorkutlaga vadības ka -
binetā un, mulsi sarkstot, pie-
ņems slavi nā jumus par tik dižu 
iniciātīvu. Ieslodzītais Pūce, 
manot, ka priekš nieks izrāda 
interesi, turpina celt tālāk ne -
iedomājamas sapņu pilis. Viņš 
redz, ka pilsonis priekšnieks 
neko nezina par padomju kla -
siķu Ilfa un Petrova ,,Divpad-
smit krēs liem”, par Ostapu 
Benderu un Ņjū Vasjukiem, 
kuŗi kādreiz varētu kļūt par 
pasaules šacha galvaspilsētu un 
runā, un stāsta tādus nākotnes 
redzējumus, ka pat visprastākais 
telefona stabs sāktu piekrītoši 
māt ar visiem fajansa izolato-

riem. Sestās ša  chtas territorija 
pamazām iegūst Vorkutas cen-
tra aprises, atstājot aiz sevis 
pašu pilsētu.

,,Kā tu domā, vai tas viss ir 
iespējams?”

,,Protams, pilsoni priekšniek! 
Man vajag dažus celtniecības 
meis  tarus, vēlams no pēdējā 
etapa, lai neatrautu no darba jau 

ženieŗi izstrādā jaunbūvei tech-
nisko projektu. Vēl tikai atliek 
savākt brigādi, tās darboņi mū -
rēs, zāģēs un kals. Visi laikam 
iekšēji saprot, ka tas, ar ko šie 
darbarūķi nodarbojas, ir abso-
lūts, nevienam nevajadzīgs ab -
surds, taču darba dunā metas ar 
izcilu entuziasmu un nesavtību. 
Tas gan netiek afišēts, taču 

pavirši sanaglota kaste. Šo pro-
cesiju konvojēja, uzmetis plecos 
šauteni, kāds no apsardzes 
zaldātiem. Gājiens tuvojās lē -
ģeŗa jaunbūvei, aiz kuŗas sākās 
brī vība, šo trijotni apturēja 
dežū rē jošais sargkareivis, pa -
vēlēja pa  celt kastes vāku, kon-
statēja ka tur kārtējais lēģeru 
sistēmas upuris, apskatīja gu -

prāvu ļaužu pulciņu, kuŗi būtu 
ar mieru viņa virsvadībā ziedot 
gaŗos rudens un ziemas nova-
karus teātŗa mākslai. Jaunais 
Pūce savā pārliecināšanas pras-
mē jutās itin drošs, jo 1922. – 
1923. gada zie  mā, Rīgā mācī-
damies un strādādams, to bija, 
kā pats domāja, ļoti labi apguvis 
pie skatuves mākslas pe  dagoga, 
Maskavas Dailes teātra otrās 
studijas absolventa Alek sandra 
Čerepova, kuŗš, izbēdzis no 
padomju ,,leiputrijas”, Latvijas 
galvaspilsētā kādā no Berga ba -
zāra pagrabtelpām vadīja savu 
aktieŗu kalvi. Voldemārs bija 
pil nīgi pārliecināts, ka iegūto 
zi  nā šanu pilnīgi pietiek, lai 
varētu celt uz skatuves kādu no 
nemir stī ga jiem Blaumaņa dar-
biem... Taur upes Kurmja krogā, 
kuŗš tajā laikā pārtapa par 
savdabīgu pa  gasta kultūras un 
saviesīgās dzī  ves centru, tā 
sauktajā ,,kungu” galā jau bija 
ievācies pagasta staršina ar 
skrīveri, bet lielā danču istaba 
un stadula stāvēja tukšas, kā 
gaidot kādu, kuŗš tur sāks dar-
boties. Voldemārs tajā laikā jau 
ieņēma visai respektablo pa -
gasta skrīveŗa palīga posteni, 
visai ātri saorganizēja teātŗa 
spē lēšanas entuziastus svētam 
darbam. Danču istabu un sta -
dulu kopīgiem pūliņiem talko-
jot pār veidoja par teātrim pie-
mērotām telpām. Stadulas galā 
uzbūvēja paaugstinājumu ska-
tuvei, no pa  kulu auduma uzšuva 
priekškaru un kulises, bet istabā 
salika vai  rākas solu rindas, 
radot skatītāju zāli. Tā kā pa -
gasta iedzīvotājiem bija visai 
miglains priekšstats par to, kā 
spēlē teātri, jo visi lielākoties 
par to tikai dzirdējuši, daži pat 
Rīgā bijuši un savām acīm re -
dzējuši, kā spēlē kumēdiņus, 
tad jaunizceptajam vietējās kul-
tūras dzīves vadītājam jāveic 
īstens lī  dumnieka darbs. Bei-
dzot rudenī, kad laukos beidzās 
lielie vasaras darbi, nedēļas 
nogalēs sanāca teātŗa spēlētāju 
pulciņš. Entu ziastu bariņam 
pārlaidis vērtē jošu, viszinīgu  
skatu, ieturējis krietnu pauzi, jo 
tā uzskatīja par pareizu, Vol-
demārs savā ievad runā pastās-
tīja par teātŗa spē lē šanas derī-
gumu, par to, ka tā attīsta 
cilvēka garīgo apvārsni un tā 
tālāk, un tā joprojām. Runas 
beigās viņš klātesošajiem pavēs-
tīja, ka Taurupes drāmatiskā 
kopa savu darbu sāks, iestudējot 
Blau maņa „Trīnes grēkus”. Šo 
darbu iestudēt būs visiem pa 
spēkam, jo visi tipāži pazīstami, 
saprotami, gandrīz katrā Lat-
vijas pagastā tādus var sastapt. 
Pirms sadalīt, ko kuŗam spēlēt, 
vajadzēs ar katru iz  runāties, 
zināt, ko māk, kāda ku  ŗam 
balss, vai nebaidīsies no paaug-
stinājuma, ko sauc par skatuvi.

no  kom plektētos šachtu darbi-
niekus. Ma  teriālus celtnei – 
kokus, ce  mentu, smiltis un 
naglas, cerams, varēs dabūt. 
Celtnei pārāk daudz ma  teriāla 
neizies, toties estētiskais efekts 
būs nepārspējams!”

,,Cik ilgs laika patēriņš, lai to 
visu paveiktu?”

,,Apmēram mēnesis.”
,,Piekrītu, jūs mani, ieslo dzī-

tais Pūce, pārliecinājāt. No  met-
nes štatu sarakstos tiksiet ie -
rakstīts kā nometnes māksli-
nieks – maketu meistars. Došu 
rīkojumu, veidojiet komandu, 
sāciet darbu! Varat iet!”.

Voldemārs, lepns un priecīgs 
izgāja no kabineta. Uzvara! Tā 
taču ir uzvara! Pirmā, bet ne 
pēdējā! Varēs no šachtas mī  ļa-
jiem ogļu melnajiem skāvie-
niem kādu latvju puiku izpestīt! 

Tagad sākās nākamais, bet 
svarīgākais darba posms. Des-
mit dienās, jo tik ilga ir lēģera 
ka  rantīna, kuŗas laikā ieslo-
dzītie tiek iegrāmatoti un sa -
dalīti pa svarīgajiem objektiem, 
no dro šiem un zinošiem pui -
šiem jā  no  komplektē sava ko -
manda. Viens būtisks uzde-
vums – tas jādara ļoti uzmanīgi, 
lai nevienā nera dītu aizdomas, 
ka tas viss orga ni zēts, lai tikai 
izvairītos no drošas nāves. Ar 
diplomāta talantu ap  veltītais 
Voldemārs šo savu uzdevumu 
veic spīdoši, un jau īsi pirms 
Jāņiem sākas ,,gadsimta” celtnes 
būve. Pats idejas iniciātors iz -
veido grandiozo vārtu maketu, 
turpat kādā no lēģera barakām 
tiek sadabūts architekts, kuŗš šo 
celtni uzprojektē, bet vairāki in -

visiem pielec, ka, šādi rīkojoties, 
tas trakais režisors viņus paglābj 
no došanās pazemē. 

Voldemāram nav ne mirkļa 
miera. Viņš modina no pa  do-
miski-letarģiskā miega lēģera 
saim niecības vadītājus, organi-
zē jot savlaicīgu materiālu pie -
gādi. Nelielais lēģeris ne ar ko 
pēc savas struktūras neatšķiŗas 
no lielās Padomijas. Tāda pati 
ap  tuvenība kā visur.. 

Nav... kad būs, nezinu... var-
būt rīt... Un tā katru dienu. 
Idejas autors zina, ka iesāktais 
darbs jāveic laikā, citādi no 
lēģera priekšnieka iekaŗotā uz -
ticība var acumirklī pazust un 
līdz ar to arī viss pārējais, ko var 
saukt par atvieglotu režīmu. Ja 
arī kāds no ,,gadsimta celtnes” 
jaunbūves dar  bā iesaistītajiem 
sāk izrādīt neapmierinātību par 
darbu vadī tāja pārmērīgo pra-
sīgumu pēc augsta līmeņa kva-
litātes, tiek ātri nostādīts vietā 
ar vienu vienīgu frāzi: ,, Ja tev, 
puis, nepatīk strādāt šeit, svaigā 
gaisā, jau rīt varēsi doties šachtā 
un pustumsā elpot ogļu pu -
tekļus. To var itin viegli no -
organizēt...” 

Kādā dienā, kad Voldemārs, 
pakāpies uz kāpnēm, montēja 
pašā vārtu arkas augšā lielvalsts 
simbolu – asinssarkanā krāsā 
mirdzošu piecstaru zvaigzni, 
bet zem tās – pārpilnības ragu, 
no kuŗa birst vīnogas un 
apelsīni, ieraudzīja, ka pa dau-
dzu kāju iemīto ceļu lēģeŗa 
robežai tuvojās dīvaina proce-
sija. Divi vīri vilka ratus, uz 
tiem katrā pusē pa lāpstai, bet 
vidū no neēvelētiem dēļiem 

lošā mirstīgās atlie kas, tad 
iegāja sardzes mājelē, no tās 
iznāca ar kirku rokā, vēlreiz 
aplūkoja to, kuŗš atradās uz ie -
slodzījuma un brīvības robežas 
un ar spēku ietrieca šo kalnraču 
cērti aizgājēja galvā. No  krak-
šķēja pieres kauli, zaldāts izvilka 
ieroci, ar lupatu noslaucīja pie 
tā pie  li  pu šās aizgājēja sma-
dzenes un deva zīmi, ka var 
uzlikt kastei vāku, vest tundrā 
un aprakt. Citādi, kas zina, 
varbūt tikai izliekas, ka miris....
Voldemārs, to visu redzot, 
gandrīz novēlās pa kāpnēm. 
Tātad šeit ir tāda at  tieksme pret 
aizgājējiem... Lai nu kā, bet tikai 
ne šādā veidā atstāt šo pasauli... 

...Taurupe. Latvija. Mūsu drū-
mais un drēgnais rudens, par 
kuŗu kāds no senajiem romiešu 
vēsturniekiem sacījis, ka tas tajā 
tālajā ziemeļu zemē esot tik 
gaŗš, ka vietējo cilšu pārstāvji 
tad nekaŗojot, bet laiku veltot 
tikai mīlas priekiem un tāpēc 
neiz nīk stot. Varbūt, ka viņam 
taisnība, taču, gadsimtiem ritot, 
baltieši rudens periodu mēģi-
nāja pie  pil dīt arī citādāk – sāka 
veidot drā matiskās kopas un 
tādējādi, spē lējot sev un citiem 
par prieku teātri, krāsot vien-
muļo tumšo laiku. Arī šajā 
Vidzemes augstienes rietumu 
daļā kārtējo reizi organizējās 
teātŗa spēlēšanas en  tuziastu 
pul  ciņš. Vadīt to pa at  klāsmes 
ērkšķaino ceļu uzņēmās Rīgas 
gaisu it krietni saelpojušais 
Voldemārs Pūce. Spītējot savai 
jaunībai, – tikai 17 gadiem –  
viņš prata ap sevi sapulcināt itin 
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Baltijas valstis saņem 
starptautisko 

Vestfālenes miera balvu
14. jūlijā Valsts prezidents Rai  -

m onds Vējonis svinīgā ceremo-
nijā Minsterē saņēma Latvijai pie-
šķirto starptautisko Vestfālenes 
miera balvu.

Šogad prestižo apbalvojumu sa -
ņēma trīs Baltijas valstis – Latvija, 
Lietuva un Igaunija par to nozī mī-
go ieguldījumu reģiona mierīgā 
un demokratiskā attīstībā.

“Miera apbalvojums ir kā at -
gādinājums visai pasaulei par Bal-
tijas valstu iedzīvotāju gara spēku 
un neatlaidību ceļā uz brīvību. 
Skatoties uz 21. gadsimtu, tas ir 
spē cīgs pamudinājums aiz ikdie-
nas darbiem un katras valsts in -
dividuālajām interesēm atcerēties 
par pašu svarīgāko – cik nozīmīgs 
ir miers Eiropā,” sacīja Vējonis. 
Valsts prezidents savā runā pauda 
pārliecību, ka “mūsu kopīgā nā -
kot ne ir vienotā Eiropā. Tādā, 
kuŗā valda cieša sadarbība, solidā-
ritāte un apņēmība sasniegt iz -
virzī tos mērķus. Vienota Eiropa, 
kuŗa ir balstīta uz kopīgām vērtī  -
b ām – brīvību, demokratiju un li -
ku ma varu. Tikai vienoti mēs va -
ram būt tik stipri, lai izmantotu 
mūsdienu iespējas un stātos pre-
tim mūsdienu izaicinājumiem.” 
Vestfālenes miera balva ir dibināta 
1998. gadā un tiek pasniegta reizi 
divos gados par īpašiem nopel-
niem miera stiprināšanā Eiropā 
un pasaulē.

***
Tuvojas Likteņdārza 

10 gadu jubilejas koncerts

11. augustā plkst. 19 Likteņdārzā 
notiks krāšņs koncerts par godu 
10 gadiem, kopš uzsākts Likteņ-
dār za projekts, un īpašā veidā vel-
tot to Latvijas Simtgadei. Kopā ar 
Latvijas Nacionālo simfonisko or -
ķestri, pianistu Vestardu Šimku, 
dziedātāju Daumantu Kalniņu un 
Rīgas Doma zēnu kori koncertā 
baudīsim krāšņu programmu – 

Imanta Kalniņa un Raimonda 
Paula tautā iemīļotos skaņdar - 
bus, latviešu simfoniskās mūzikas 
klasiku un īpaši šim koncertam 
rakstītus jaundarbus, ko komponē 
Vestards Šimkus un Raimonds Ti -
guls. Pie diriģenta pults būs kon-
certa idejas autors, LNSO māksli-
nieciskais vadītājs un galvenais 
diriģents Andris Poga: “Šīs pro-
grammas kodols ir simfoniska 
tau tasdziesma – gan klasiska, gan 
speciāli šim koncertam no jauna 
radīta.”

Jau desmit gadus ar Likteņdārzu 
kopā ir Latvijas Televīzija, un arī 
šogad ar LTV atbalstu Likteņdār -
zā norisināsies koncerts “Latvijas 
Likteņdārzs”. Koncertu vadīs ilg-
ga  dējie Likteņdārza draugi – Lat-
vi jas Televīzijas žurnālisti Aija 
Kin ca un Jānis Geste.

Raimonda Paula daiļrades cie-
nī tājus koncertā priecēs Rīgas 
Do ma zēnu koŗa dzidrais skanē-
jums tautasdziesmu apdarēs so -
listam, zēnu korim, klavierēm un 
orķestrim. Klavierpartiju šajā cik-
lā atskaņos Vestards Šimkus, un 
solists būs Daumants Kalniņš. 
Klasiskās mūzikas cienītāji novēr-
tēs tādas latviešu simfoniskās mū -
zikas pērles kā “Skaisti dziedi, 
lakstīgala” no Jāzepa Vītola cikla 
“Septiņas latviešu tautasdziesmas 
orķestrim” un Tālivalža Ķeniņa 
simfonisko darbu orķestrim “Tau-
tas deja un fūga” Latvijas Nacionā-
lā simfoniskā orķestŗa sniegumā. 
Vestarda Šimkus jaundarbs kla-
vier ēm un orķestrim “Liktens vār-
ti” un Raimonda Tigula jaun -
darbs orķestrim – simfoniskā poē-
ma “Horizonts” – top kā veltījums 
Latvijas Simtgadei un Likteņdārz am.

Likteņdārzs ir unikāla, par Lat -
vi jas tautas ziedojumiem veidota 
piemiņas vieta un simbols Latvijas 
tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brī-
vības piemineklis, Likteņdārzs jau 
desmit gadus top Latvijas sirdī – 
Koknesē, uz salas Daugavā ar tūk -
s tošiem Latvijā un ārvalstīs dzī vo-
jošo tautiešu un uzņēmumu at -
balstu. Te apvienojas izcila vides 
architektūra, ar Kokneses pussa -
las dabas un Daugavas plūduma 
krāšņumu, veidojot draugu aleju, 
ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, 
daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, 
digitālo ekspozīciju “Liktens gāte”, 
Lielo kalnu un skatu terasi. Likteņ-
dārzā tiek fiksēta tautas dzīvā 
atmiņa – katrs iestādītais koks, at -
vestais akmens ir ar konkrēta cil-
vēka, cilvēku grupas stāstu par 
Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Kopš 
2005. gada, kad tika sākts Likteņ-
dārza projekts, ar tūkstošiem 
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tau-
tiešu un uzņēmumu atbalstu Lik-
teņdārza izveidē ir ieguldīti gan-
drīz 2,5 miljoni eiro. Ik gadu Lik-
teņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 

apmeklētāju, no kuŗiem aptuveni 
30% viesu ir bērni un jaunieši, un 
tas rosina un nostiprina latviskās 
kopības un nacionālās piederības 
sajūtu.

***
Gaŗezera vasaras vidusskola 

veido lielu Latvijas valsts 
kontūrkarti

Gaŗezera vasaras vidusskola 
(GVV) šogad atkal veidoja lielu 
Latvijas valsts kontūrkarti vidus -
skolas territorijā Pētersona sporta 
laukumā.  Karte ir izveidota 107 
pēdu (32 m) platībā par godu Lat-
vijas Simtgadei.  Tā tiek izmanto ta 
vēstures un ģeografijas stun dās. 

GVV direktores Sandras Kro nī-
tes-Sīpolas ieskatā tā ir iespēja sū -
tīt sveicienus tautiešiem no visas 
pasaules, kas piedalās XXVI Vis-
pā rējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos Latvijā. Visa GVV 
saime pulcējās ap karti 8. jūlijā, lai 
uzņemtu skolas pirmo kopīgo 
fotografiju. 

***
Ārlietu ministrs par 

Trampa un Putina tikšanos
Nav bažu, ka ASV un Krievijas 

prezidentu Donalda Trampa un 
Vladimira Putina tikšanās kādā 
veidā nāks par sliktu Latvijai, aģen-
tūrai LETA sacīja ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība).” 
Man nav īpašu bažu par to, ka ir 
noticis kāds liels pavērsiens un 
saruna kaut kādā veidā nāks par 
sliktu Latvijai. Dialogs pats par 
sevi ir laba lieta, galvenais, lai tik -
tu ievēroti principi,” sacīja ārlietu 
ministrs.

Vaicāts, vai līdz ar ASV un Krie-
vijas prezidentu tikšanos kaut 
kā  dā veidā varētu būt apdraudēta 
NATO klātbūtne vai mācības re -
ģionā, kur atrodas Latvija, Rinkē-
vičs norādīja, ka viņam šādu in -
dikāciju nav. “Tieši otrādi, cik zi -
nu, ASV puse ir paudusi, ka tas 
būs jautājums, kuŗā piekāpšanās 
nav iespējama,” teica ārlietu mi -
nistrs, atgādinot, ka NATO klāt-
būtne ir ne tikai ASV, bet kollek-
tīvs NATO iesaistīto valstu lēmums. 
Ārlietu ministrs arī pauda pār-
liecību, ka ASV un Krievijas pre-
zidentu tikšanās nav sagādājusi 
pār steigumus nevienam, kas se - 
  k oja tai līdzi. “Principiālās lietās, 
piemēram, attiecībā uz Krimas 
okupāciju, Nord Stream gāzes va  du 
un vēl virknē jautājumu nedzir-
dēju nekādas būtiskas izmaiņas ne 
ASV pozicijā, ne visā kopējā saru-
nu kontekstā,” sacīja Rinkēvičs. 
Ministrs gan norādīja, ka jāsagai-
da detalizētāka informācija par 
sarunām, lai varētu par tām spriest 
pilnīgāk. Viņš pauda cerību, ka 
drī zumā, atbilstoši ierastai prak-
sei, tiks saņemts ASV puses deta-
lizēts izklāsts NATO sabiedrota-
jiem.

ASV un Krievijas prezidenti pēc 
pirmdien Helsinkos notikušajām 
samita sarunām tikšanos cildi-
nāja, to raksturojot kā produktīvu 
un sekmīgu. Tramps sacīja, ka 
sarunas bijušas “atklātas, tiešas un 

dziļi produktīvas”. Arī Putins cil-
dināja samita tikšanos kā ļoti se - 
k mīgu. Putins, runājot pēc vai rā - 
  k ām sarunu stundām, norādīja,  
ka nav “objektīvu iemeslu” sprie-
dzei ASV un Krievijas attiecībās. 
“Visiem ir skaidrs, ka divpusējās 
attiecības atrodas sarežģītā posmā. 
Tomēr šīm grūtībām, pašreizējai 
spraigajai gaisotnei nav objektīvu 
iemeslu,” skaidroja Putins. Krie vi-
jas līderis arī sacīja, ka Tramps 
izvirzījis jautājumu par Krievijas 
iejaukšanos ASV vēlēšanās. Tāpat 
Putins slavēja sadarbību Krievijas 
un ASV drošības dienestu starpā, 
piebilstot, ka viņš dod priekšroku 
tam, ka sadarbība turpinās “cīņā 
ar terrorismu un centienos garan-
tēt kiberdrošību”. Krievijas ziņu 
aģentūras savukārt citē Krievijas 

ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, 
kurš sacījis, ka sarunas bijušas 
“vairāk nekā lieliskas”. Putins pre-
ses konferencē atzina, ka cerējis uz 
Trampa uzvaru 2016. gada ASV 
prezidenta vēlēšanās, ņemot vērā 
Trampa solījumus uzlabot abu 
valstu attiecības.

***
Vēlas vairākās jomās 

pilnveidot sadarbību ar Latviju
Jaunais Saūda Arabijas vēst -

nieks Latvijā Faisalu I Gulamu 
paudis interesi pilnveidot attiecī-
bas ar Lat  viju vairākās jomās, 
aģen tūru LETA informēja Ārlietu 
ministrijā (ĀM). Vēstnieks tikās 
ar ĀM valsts sekretāŗa pienāku -
mu izpildītāju Aldu Vanagu.

LIELBRITANIJA. No 16. līdz 17. jūlijam Gērnsijā oficiālā vizī-
tē viesojās Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Baiba Braže. Vizītes 
laikā vēstniecei plānotas vairākas tikšanās ar Gērnsijas valdības pār-
stāvjiem, lai runātu par Latvijā aktuālajiem jautājumiem un it īpaši par 
nepieciešamību noslēgt sociālās drošības līgumu starp Latviju un Gērn-
siju, lai Gērnsijā dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie iegūtu tiesības sa -
ņemt pensiju par salā nostrādāto laiku.  

16. jūlijā vēstniece kopā ar Latvijas goda konsuli Gērnsijā Lilitu Krūzi, 
lidostas direktoru Kolinu Le Reju (Colin Le Ray) un Gērnsijas valdības 
pārstāvjiem oficiāli atklāja karikatūru izstādi “Latvijas simts gadu 
vēsture karikatūrās”, kuŗa no šī gada 7. jūnija līdz pat gada beigām no -
tiek dažādās Lielbritanijas pilsētās un apmeklētājiem dos iespēju atsvai-
dzināt savas Eiropas un pasaules vēstures zināšanas, sekojot Latvijas 
stāstam no dzimšanas līdz pat mūsdienām. Gērnsijā izstādi būs iespē-
jams apskatīt līdz 17. augustam, kur tā bez maksas būs pieejama Gērn-
sijas lidostas telpās. Izstāde rīkota, vēstniecībai cieši sadarbojoties ar 
Latvijas goda konsuli Gērnsijā Lilitu Krūzi.

SPĀNIJA. 10. jūlijā Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze kā 
goda viesis piedalījās izlaiduma ceremonijā universitātē Rey Juan Car los, 
kur Starptautiskā tūrisma vadības maģistratūras absolventiem sniedza 
prezentāciju par tūrisma iespējām Latvijā. Pasākumā bija pulcējušies 
aptuveni 100 maģistratūras absolventi spāņu un angļu plūsmās, mācīb-
spēki un studentu ģimeņu locekļi un draugi. Prezentācijas laikā vēst-
niece iepazīstināja topošus tūrisma nozares profesionāļus ar Latvijas 
vēsturi un kultūru, akcentējot Simtgades nozīmi, kā arī iezīmēja Latvijas 
spēcīgākās puses, kas var radīt interesi ārvalstu tūristiem apmeklēt tieši 
Latviju. Vēstniece izcēla Latvijas Institūta atziņas par Latvijas uztveri 
ārvalstīs, ka “pasaule mūs redz kā lepnu, par sevi pārliecinātu tautu, kas 
daudz paveikusi atjaunotās neatkarības gados” un akcentēja, ka “Latvija –  
tā ir zeme Eiropas ziemeļos pie Baltijas jūras”. Prezentācijas nobeigumā 
rādītais video par Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem spilgti aplie-
cināja šīs atziņas un auditorijā izraisīja daudz pozitīvu emociju.

LIETUVA. No 11. līdz 13. jūlijam Viļņā,  Gaona valsts ebrēju mu -
zejā,  notika plašs seminārs  “Vietējā vēsture, pasniegšanas stratēģija un 
reģionālie sakari”. Semināra dienas kārtībā ir jautājumi, kas ir saistīti ar 
holokausta vēsturi Baltijas reģionā, kā arī holokausta izglītības izaici nā-
jumi un iespējas. Seminārā piedalījās 19 skolotāji no Latvijas un 23 – no 
Lietuvas. To organizēja Nacisma un padomju okupācijas režīmu nozie-
gumu Lietuvā izmeklēšanas starptautiskā komisija, Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministrija, Viļņas Gaona valsts ebrēju mūzejs, Francijas 
holokausta memoriāls (Memorial de la Shoah) un memoriāls Jad 
Vašem (Izraēla). Semināru atklāja mūzeja direktora vietniece Kamile 
Rupeikaite, un semināra dalībniekus uzrunāja Nacisma un padomju 
okupācijas režīmu noziegumu Lietuvā izmeklēšanas starptautiskās 
komisijas vadītājs Ronalds Račinsks,  Izraēlas vēstnieks Lietuvā Amirs 
Maimons, Lietuvas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks 
Dainius Junevičius, Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis, Francijas 
holokausta memoriāla starptautisko attiecību vadītājs Bruno Boyer un 
Francijas kultūras institūta Lietuvā vadītājs Jean-Marie Sani.

BALTKRIEVIJA. Darba vizītē Baltkrievijā uzturējās Saeimas 
Drošības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ainārs 
Latkovskis ar delegāciju – parlamentāriešiem Kārli Seržantu, Zentu 
Tret jaku un Jāni Ādamsonu. Vizītes laikā Latvijas delegācija tikās ar 
Baltkrievijas Nacionālās sapulces Pārstāvju palātas priekšsēdi Vladi-
miru Andrejčenko, Pārstāvju palātas Nacionālās Drošības komisijas 
vadītāju Valentīnu Mihņēviču, Iekšlietu ministrijas Galvenās pārvaldes 
organizētās noziedzības un korupcijas apkaŗošanas jautājumos vadī-
tāju, pulkvedi Oļegu Larinu, Aizsardzības ministrijas Starptautiskās 
mi  litārās sadarbības departamenta direktora vietnieku pulkvedi Valē-
riju Reveņko un Ģenerālprokurora vietnieku Aleksandru Lašinu. Tik-
šanos laikā tika pārrunāts plašs jautājumu loks saistībā ar korupcijas 
novēršanu, nelegālās migrācijas un kontrabandas apkarošanu, aizsar-
dzību, sadarbību ekonomikā, izglītībā un kultūrā, kā arī starppar la-
mentāro attiecību veicināšanu. Tika pārrunāta gatavošanās 2021. gada 
Pasaules čempionātam hokejā, kuŗš notiks Baltkrievijā un Latvijā.
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“Nav  pasaulē 
skaistākas tautas 

par manu tautu...”
Žurnālā IR virsdiriģents Māris Sirmais izsaka savas pārdomas 

par Dziesmu svētkiem, sajūtām, Valsts prezidenta uzrunu u. c. 
Mūsu lasītājiem sniedzam dažus fragmentus no intervijas. 

Man liekas, šie svētki izdevās ļoti veik-
smīgi. Daudz bijām mācījušies no 

iepriekšējo svētku neveiksmēm un 
centušies labākos panākumus ap -
vienot šajos svētkos. Mana dzī -
ve ar Dziesmu svētkiem saistīta 
kopš 1990. gada. Arī iepriekš, 
bet apzināti skaitu no tā gada, 
kad piedalījos svētkos kā koŗ-

meistars ar vienu sieviešu kori. 
Togad, pateicoties Dziesmu svēt - 

k iem, tika dibināts koris Kamēr… 
Ļoti ceru, ka šā gada svētki arī būs im -

pulss daudziem jauniem cilvēkiem mainīt 
vēr tību skalu, piedalīties. Šādi lieli notikumi ietekmē visu sa -
biedrību, tās dzīvi.

Par sajūtām runājot: kad pēc noslēguma koncerta naktī atbrau-
cu mājās un TV skatījos tuvplānus, man prātā bija tikai viena 
doma – skaistākas tautas par manu tautu pasaulē nav. Kad veries 
uz mūsu cilvēkiem, viņu tautastērpiem, emocijām, garu, tad to 
redzi – skaistākas tautas nav. Tas iet roku rokā ar mūsu kultūru.

Es domāju, ka mūsu prezidents ir labs cilvēks. Bet labs cilvēks 
nav profesija. Viņš, visticamāk, nav vainīgs, ka ir tikai instruments 
polītiski un ekonomiski ietekmīgas grupas rokās, kas viņu izvēlēja 
par priekšstāvi.

Reizēm, kad aizeju uz teātŗa izrādi un redzu, ka teātrim bijusi 
neveiksmīga sadarbība ar režisoru, man uzmetas zosāda – ir 
neērti par aktieriem, kuŗi īsti nezina, ko uz skatuves darīt. Es 
nenosodu aktierus, bet pārdzīvoju līdzi situācijai – ka līdz tai 
nonākts. Šeit bija līdzīgi – es pārdzīvoju līdzi situācijai.

Būtībā varu izteikt viedokli tikai kā šīs valsts pilsonis. Nevis 
eksperts, jo polītikā tāds neesmu. Es ļoti vēlētos, lai manas valsts 
prezidents, prezentējot to pasaulē, neliktu man nodurt galvu un 
just kaunu.

Vanaga apsveica vēstnieku ar 
nozīmēšanu amatā un pauda gan-
darījumu par divpusējo attiecību 
attīstību, uzsverot nepieciešamību 
veicināt polītisko dialogu un aug-
sta līmeņa vizīšu apmaiņu ar 
Saūda Arabijas Karalisti.

***
Latvijai un Portugalei laba 

sadarbība studentu apmaiņā
Uz tikšanos pie valsts sekretāra 

pienākumu izpildītājas Aldas Va -
nagas akreditācijas vizīšu ietvaros 
ieradās jaunais Portugales vēst-
nieks Latvijā  Enrike Silveira-Bor-
žešs (Henrique Silveira Borges).

Tikšanās laikā tika apspriestas 
abu valstu divpusējās attiecības,  
kā arī sadarbība ES un NATO ie -
tvaros. A. Vanaga pateicās par Por-
tugales ieguldījumu Baltijas gaisa 
telpas patrulēšanā, kā arī uzsvēra 
potenciālu sadarbības attīstīšanai 
izglītībā, norādot, ka vairākām Lat-
 vijas un Portugales augstskolām ir 
izveidojusies laba sadarbība stu-
dentu apmaiņas jomā. Vēstnieks 
sacīja, ka Portugales augstskolas 
uzņem daudz ārvalstu studentu, 
tostarp arī studentus no Latvijas, 
vienlaikus, arī Latvija ir portuga -
ļu studentu galamērķis apmaiņas 
programmu ietvaros.

***
Latvijas financējumu saņēmušas 

56 latviešu skolas pasaulē
Diasporas latviešu skolām 2018. 

gadā pieejamais financiālais at -
balsts, ko nodrošina Latviešu va  lo-
das aģentūra (Izglītības un zi  nāt-
nes ministrijas budžeta program-
ma “Valsts valodas polītika un 
pārvalde”), ir 108 400 EUR, divas 
reizes vairāk nekā pagājušajā ga -
dā. Financējums šogad ir pie -
šķirts visām skolām, kas tam bija 
pieteikušās, – 35 latviešu nedēļas 
nogales skolām Eiropā (tajā skaitā 
Gruzijā) un 21 latviešu nedēļas 
no  gales skolai un vasaras vidus -
skolai ASV, Austrālijā, Kanadā un 
Turcijā.

Tā kā jaunās emigrācijas vei-
dotajām skolām Eiropā un trim-
das laikā veidotajām skolām ASV, 
Kanadā un Austrālijā tomēr katrai 
ir sava specifika, arī financējumu 
šīm skolām administrē divi Lat-
viešu valodas aģentūras sadarbī-
bas partneri – Eiropas Latviešu 
apvienība (financējums Eiropas 
diasporas skolām ir 76 000 EUR) 
un Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība (financējums diasporas sko -
l ām ārpus Eiropas ir 32 400 EUR), 

kam katrai ir izveidota sava fi  nan-
cējuma saņēmēju atlases ko  mi sija. 
Visi komisiju lēmumi ir sa  skaņo -
ti ar Latviešu valodas aģentūru.

Pamatā financējums ir piepra-
sīts telpu īres, bērnu apdrošinā-
šanas, mācību līdzekļu, materiālu 
un kancelejas preču iegādei, kā arī 
skolotāju ceļa izdevumu segšanai 
no dzīvesvietas uz skolu un atpa-
kaļ, izmantojot sabiedrisko trans-
portu. Individuālos gadījumos fi -
nan cējums ir piešķirts arī tech-
niskā aprīkojuma iegādei, skolu 
telpu remontam u.c. mērķiem. No -
sakot financējuma apmēru Ei  ro-
pas diasporas skolām, tika ņemts 
vērā skolēnu skaits katrā skolā. 
Pilnīgi visām skolām Eiropā, kas 
atbilda nedēļas nogales skolu pra-
sībām, telpu īres un apdrošināša-
nas izmaksas, kas ir būtiskākās no 
skolu vajadzībām, tika kompen-
sētas pilnā apmērā.

Latviešu valodas aģentūra ir Iz -
glītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes 
iestāde. Tās darbības mērķis ir 
veicināt latviešu valodas – Latvijas 
Republikas valsts valodas un Eiro-
pas Savienības oficiālās valodas – 
statusa nostiprināšanu un ilgt spē-
jīgu attīstību. Viena no Latviešu 
valodas aģentūras funkcijām ir 
sniegt atbalstu latviešu valodas 
apguvē un valodas saglabāšanā. 
Financējums latviešu diasporas 
skolām ir pieejams no 2013. gada. 
Šī gada financējumu saņēmušo 
latviešu diasporas skolu saraksts ir 
pieejams Latviešu valodas aģentū-
ras mājaslapā www.valoda.lv.

***
Ēģiptes laikraksts 

stāsta par Latvijas Simtgadi

Populārs arabu valodā rakstošs 
Ēģiptes laikraksts un sociālais me -
dijs Veto Gate  publicējis plašu spe -
ciālizdevumu, kas veltīts Latvijas 
Simtgadei. “Ceļotāji salīdzina Lat-
viju ar paradīzes ābolu,” raksta 
laik raksts. 16 lappušu izdevumā 
žurnālisti raksta par Latvijas  kul-
tūru, ļaudīm, ekonomiku, izglītī-
bu, tūrismu. Izdevumā var atrast 
interesantu informāciju par ievē-
rojamām vietām, cilvēkiem, spor-
ta un izglītības sasniegumiem. 
Iz devums runā par Latviju, kas 
šogad svin valstiskuma Simtgadi 
un kuŗa ir ES un NATO dalībvalsts. 
Vēstniece Šulca novērtējusi izde-
vumu kā aizraujošu lasāmvielu, 
kas arabu lasītājam piedāvā plašu 
informāciju par divus miljonus 
lielo tautu. Tik plašs izdevums  par 
Latviju arabu valodā iznāk pirmo 
reizi kopš 1991. gada. Veto gate 
mā  jaslapai seko pusmiljons lasī-
tāju visā pasaulē, un laikraksts iz -
nāk ik nedēļas 50 000 tirāžā. Laik-
raksta Facebook lapai ir 4,7 miljo -
ni sekotāju. Speciālizdevums par 
Latviju Veto Gate ir viens no Lat-
vijas Ārlietu ministrijas koordinē-
tajām publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm Latvijas valsts 
Simtgades ietvaros.

***
Kārļa Ulmaņa piemiņas 

mūzejs plāno izdot grāmatu 
Valsts techniskās uzraudzības 

aģentūra (turpmāk – VTUA) in -

formē, ka par godu Latvijas Simt-
gadei ir plānots izdot grāmatu par 
“Pikšu” mūzeja vēsturi, izceļot vai-
rākus nozīmīgus Latvijas vēstures 
simbolus – Kārli Ulmani, tautas 
At  modas laiku un zemnieku sētu, 
kas laikmeta griežos piedzīvoja 
gan saimniecisko spozmi, gan ti -
kusi pilnīgi izpostīta, beigās kā 
mū  zejs nonākot sabiedrības so -
ciāl polītiskā un vēsturiskā diskur-
sa dzirnakmeņos.

Šodien “Pikšu” sēta ir latviskā 
patriosma simbols, platforma, kuŗā 
runāt par ētiskajām vērtībām, Lat-
vijas jaunatnes vidū pozicionējot 
Ulmaņu dzimtas mājas kā priekš-
zī mīgu 20. gs. 20. – 30. gadu lauku 
saimniecību, kā arī unikālu At -
modas laika pieminekli Kārlim 
Ulmanim.

***
Premjērministra amata 
kandidāts būs Pabriks

Apvienības “Attīstībai/Par!” prem-
jerministra amata kandidāts 13. Sa -
eimas vēlēšanās būs Eiropas Par-
lamenta deputāts Artis Pabriks, 
preses konferencē informēja ap -
vienības līdzpriekšsēdis Daniels 
Pavļuts.

Pavļuts skaidroja, ka no Pabrika 
sagaida, ka viņš “stāvēs un kritīs” 
par apvienības programmu un 
idejām, kā arī to, ka Pabriks būs 
neuzveicams priekšvēlēšanu de -
ba tēs. Viņš uzsvēra, ka lēmums 
par premjēra kandidātu izvirzīt 
Pabriku bijis vienprātīgs.

***
ASV operācijas 

Atlantic Resolve rotācija

Turpinot ASV operāciju Atlantic 
Resolve, Latvijā ieradušies hēlikop-
teri UH-60 Black Hawk, lai stip - 
ri nātu reģionālo drošību un de -
mon strētu ASV klātbūtni reģionā. 
Ope rācijas Atlantic Resolve rotā ci-
jas ietvaros Latvijā ieradušies vai-
rāk nekā 70 kaŗavīru no ASV. Viņi 
ar piecu hēlikopteru atbalstu pildīs 
dienesta pienākumus Gaisa spēku 
aviācijas bazē Lielvārdē, nomainot 
citus ASV kaŗavīrus, kuŗi Latvijā 
bija izvietoti kopš novembŗa.

Latvijā samazinās 
iedzīvotāju skaits

Saskaņā ar aģentūras Eurostat 
pētījumiem, pērn mūsu valstī dzī-
vojošo skaits, rēķinot uz 1000 ie -
dzīvotājiem, sarucis par 8,1 pro-
centu. Vislielākais kritums bijis 
Lietuvā, kur iedzīvotāju skaits, rē -
ķinot uz 1000 iedzīvotājiem, sa -
mazinājies par 13,8, un Chorva-
tijā, kur iedzīvotāju skaits, rēķinot 
uz 1000 iedzīvotājiem, sarucis pat  
par 11,8%. Vēl iedzīvotāju skaita sa -
  mazinājums pērn reģistrēts Bul gā-
rijā ( – 7,3 uz 1000 iedzīvotājiem), 
Rumānijā (– 6,2), Grieķijā (–2,7), 
Ungārijā (–2), Portugalē (–1,8) un 
Italijā (–1,7). Kopumā iedzīvotāju 
skaita kritums pērn reģistrēts 
deviņās ES dalībvalstīs, bet 19 blo-
ka zemēs tas pieaudzis. Lielākais 
kāpums bijis Maltā (+32,7 uz 1000 
iedzīvotājiem), tālāk seko Luk-
sem burga (+19), Zviedrija (+12,4), 
Īrija (+11,2) un Kipra (+11). 
Igaunijā iedzīvotāju skaits pērn 
pieaudzis par 2,7 uz 1000 iedzī-
votājiem. Vidēji ES šis rādītājs bijis 
2,1. Kopumā ES šā gada 1. janvārī 
dzīvojuši 512,6 miljoni cilvēku 
salīdzinājumā ar 511,5 miljoniem 
pagājušā gada 1. janvārī. Eirosta-
tistiķi norāda, ka pagājušajā gadā 
ES mirušo skaits pārsniedzis jaun-
dzimušo skaitu, tāpēc iedzīvotāju 
skaita kāpums ir uz imigrācijas 
rēķina.

***
Atgriežas Latvijā un dibina 

saimniecību
Pēc vairāku gadu prombūtnes 

dzimtenē atgriezusies arī kāda jau-
na ģimene Druvienas pagastā. Par 
sakrāto naudu nopirktas govis, lai 
izveidotu bioloģisko saimniecību. 
Laimīgas un skaistas govis, kuŗas 
kopā ar saviem teliņiem ganās 
gleznainā pļavā – tā varētu teikt 
par Kristapa Graumaņa gaļas liel-
lopu ganāmpulku.

Graumaņu ģimene

Par četros gados nopelnīto nau-
du Kristaps Graumanis nopircis 
četras govis, bet par jauno zem-
nieku atbalsta projekta naudu 
iegādātas vēl 25 Herefordas tīr-
šķirnes zīdītājgovis un viens bullis. 
Druvienas pagasta Sproģu sēts vi-
dū Kristapu pēc lauku darbiem    
ik dienas sagaida dzīvesbiedre un 
divi dēli. Ģimene iegādājusies 
ve  cu lauku māju, kas prasmīgi 
pašu rokām atjaunota, ķiršiem 
pirmo gadu bagātīga ogu raža, arī 
āboli būs. Kristaps un Lāsma at -
zīst, ka ir laimīgi, ka atgriezušies 
Latvijā. Lēmums atgriezties mājās 
ir bijis pareizs, saka Kristaps, un 
abi neslēpj, ka ir laimīgi, saim-
niekojot savā zemē un audzinot 
dēlus.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Pēc tam, kad ASV prezidents 
Donalds Tramps Briselē, pieda lo-
ties NATO saietā, ar savu de  ma-
goģiju, rupjo uzvedību, ulti ma   tī-
vajām prasībām, polemis kiem iz -
lēcieniem alianses dalīb valstīs radī-
jis apmulsumu, satraukumu un 
bažas par NATO nā  kot ni, ne  viļus 
ar nostalģiju atce ros Hariju Tru-
menu, kurš no 1945. gada 12. aprīļa 
(kad nomira Franklins Rūz velts) 
līdz 1953. ga  da 20. janvār im (kad 
viņu no  mainī ja Dvaits Eizen hau-
ers) bija ASV prezidents. Savu polī-
tisko karjēru ASV De  mo kratiskajā 
partijā Tru mens sā  ka, būdams ga -
lantērijas preču vei kala īpašnieks 
Kanzas sitijā. “Ak šis neaptēstais pro -
vin ciālais bodnieks”, zobojas nelab-
vēļi, īpaši vēlīnā staļinisma Pado mijā.

Diemžēl Tramps nav Trumens
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Taču šis “bodnieks” lika pama-
tus brīvās pasaules aizsardzībai 
jau “aukstā kaŗa” pirmsākumos. 
Tas bija Harijs Trumens, kurš 
1948. gada sākumā nāca klajā ar 
(ASV valsts sekretāra vārdā no -
saukto) Maršala plānu, kas palī-
dzēja Vakareiropai rietumos no 
“dzelzs priekškara” atkopties no 
kaŗa gadu posta, lika pamatus uz -
plaukumam. Savienotās Valstis šī 
plāna ietvaros piešķīra Eiropas 
rietumvalstīm 13 miljardus dola-
ru naudā un “graudā”. Pēc taga-
dējā kursa – 110 miljardi dolaru!

Tas bija viņš, kas 1947. gada pa -
vasarī nāca klajā ar viņa vārdā 
nosaukto “Trumena doktrīnu”: 
ASV uzņemas darīt visu, lai no -
turētu Grieķiju un Turciju brīvas 

pasaules ietvaros iepretim Staļina 
imperiskajiem tīkojumiem un 
ideoloģiskajai diversijai.

Un tas bija Harijs Trumens, 
kuŗš kopā ar vairākām citām val-
stīm lika pamatus Ziemeļatlanti-
jas līguma organizācijai jeb NATO, 
kas dzima 1949. gada 4. aprīlī.

Apritējuši 69 gadi. Un ja mēs Ha -
riju Trumenu ne bez pamata varam 
pieminēt kā “NATO tēvu”, tad im -
pulsīvais un neaprēķi nā mais Do -
nalds Tramps tajās divās Briseles 
saieta dienās uzvedās fak tiski kā 
NATO stabilitātes grā vējs. Alian ses 
ģenerālsekretārs, nor   vēģis Jens Stol-
tenbergs, saietam beidzoties, ne   slē-
pa savas ba žas par NATO nā  kotni.

Donalds Tramps mulsināja un 
kaitināja Briseles saieta dalībnie-

kus, pārejot no atklātiem drau-
diem – “ja visas NATO dalīb-
valstis līdz 2019. gada janvārim 
nepalielinās savas iemaksas dro-
šībai līdz 2% no kopprodukta, 
Amerika nodarbosies ar savām 
lietām” (lasi – atstās jūs vienus) 
līdz pēkšņai līksmībai: “NATO ir 
ļoti vienota, ļoti stipra.”

Saieta gaitā Tramps atklāti šan-
tažēja Vācijas kancleri Angelu Mer-
keli: ja vācieši pat nevīžo atvēlēt 
1,5% no kopprodukta aiz sar dzī-
bai, nemaz jau nerunājot par vē -
lamiem 2%, amerikāņu ka  ŗaspē - 
ka kontingents, kas kopš 1945. 
gada izvietots šīs zemes vi  dienē, 
aizvāksies un atstās Vāci jas armiju – 
bundesvēru – vienu, ķepuroties   
ar tās daudzajām problēmām.

Kaut gan Tramps nobeigumā 
tēloja brašu optimistu un apgal-
voja, ka viss OK un ka saieta 
dalībnieki esot viņam pateicīgi 
(!), bažas par NATO turpmāko 
likteni un par 5. panta garantijām 
nav izkliedētas.

Ar visu to – vērts pieminēt 
divas ziņas: 12. jūlijā Ukrainas 
prezidents Petro Porošenko saru-
nā ar NATO ģenerālsekretāru 
Stoltenbergu teica, ka vēloties ie -
kļaut Ukrainas konstitūcijā pan-
tu, kas apliecinātu šīs valsts gala-
mērķi – iekļauties NATO aliansē. 
Tai pašā dienā Stoltenbergs lika 
saprast, ka galu galā par NATO 
dalībvalsti kļūšot Gruzija.

Nebūtu jau slikti – Trumena, ne 
Trampa garā.

Nedēļa, kuŗā tapa šis komen-
tārs, jau nosaukta par karstāko 
nedēļu Latvijā pēdējo gadu lai -
kā, jo termometra stabiņš jau 
ticis līdz plus trīsdesmit gradiem 
un acīmredzot kāps vēl augstāk. 
Turklāt svelmi sola vismaz līdz 
jūlija beigām. Arī naktis jau sāk 
līdzināties tropu naktīm, jo ne -
dod atelpu pēc karstajām un su -
tīgajām dienām. Toties Latvijas po -
lītikā iestājies zināms “klusums 
pirms vētras”, kaut gan partijas 
pamazām rosās un sākušas savas 
priekšvēlēšanu kampaņas, un to 
piedāvājums jau tīri labi pama-
nāms tiem, kuŗi seko polītiska-
jām norisēm. Izlasot Facebook 
Lat   vijas ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča iekšzemes “polītiskās 
ēdienkartes” ironisko vērtējumu, 
ilgi smējos, kaut patiesībā jaut rī-
ba bija ar nelielu skumju pieska-
ņu. Tomēr, manuprāt, ministra 
vērtējums bija visai precīzs: “Ti  k ai 
nesakiet, ka nav par ko balsot! Šīs 
polītiskās sezonas piedāvājums 
krāšņi mirdz visās varavīksnes 
krāsās. Tajā ir gan sīvais Moskov-
s kaja, gan adaptētā eiropeiskā ve r-
sija Stoļičnaja. Varam piemeklēt 
bekonu ar zaļiem lociņiem, gan 
pelēkos zirņus tautiskā gaumē, 
gan jaunākās Briseles receptes, 
gan vairākkārt uzsildītu zupu, 
kas, kā zināms, garšo vislabāk. 
Īpaši smalkiem gardēžiem pie -
ejamas kanapē maizītes, bet vis-
ēdāji kārtējo reizi baudīs mari-
nētus gurķus šokolādē un  pēc 
tam atkal brīnīsies par vēdera 
darbības traucējumiem. Kā vien-
mēr asortimentā ir diētiskās kot-
letes un nepieciešamās brūnās 
tabletes gremošanas veicināša-
nai. Pēc polītgastrono mijas ap -
ska ta pievērsīsimies varietē pro-
grammai. Arī šeit nebūs jāviļas. 
Mums ir viss – šķīsta tikumība 
un piedauzīga apgrēcība, sumo 

KARSTĀ VASARA 
ringā godīgi ļaudis cīnās ar vēl 
godīgākiem. Neatvairāmi un šar-
manti blēži piedāvā atjautības uz -
devumus un ruletes. Ir arī fa  ķīri, 
ugunsrijēji, žonglieri un klau ni. 
Viss ir sagatavots, lai bal līte varē-
tu sākties un būtu neatkārtoja ma. 
Tas viss nākamības vārdā. Vienīgi 
jābrīdina, ka it visā va  jadzētu ie -
vērot mērenību, lai 7. oktobrī tra-
dicionāli nelielās mo  rālpolītiskās 
paģiras nepārvērstos pamatīgā 
ģeopolītiskā intoksikā cijā!”.

Notikumi starptautiskā arēnā 
jautrību gan neraisa. ASV centie-
ni “uzvarēt” (sabojāt attiecības) 
Eiropas Savienību (ES), mēģinā-
jums izmantot Apvienoto Kara-
lis ti “kaŗā” pret Eiropas Savienību 
(draudot Lielbritanijas premjērei 
Terēzei Mejai neslēgt nekādus 
tirdzniecības līgumus, ja britiem 
pēc izstāšanās no ES joprojām 
būs kādas attiecības ar ES), tirdz-
niecības karš ar Ķīnu un visbei-
dzot ASV prezidenta Donalda 
Tram pa un Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina tikšanās Hel-
sinkos, liek uzdot nu jau banālo 
jautājumu Quo vadis? jeb uz ku - 
  r ieni ejam? Jautājums nav, cik pa -
matoti ir ASV pārmetumi Ķīnai 
par negodīgu tirdzniecības prak-
si un par to, vai ārējās tirdznie-
cības deficītu, kas pašlaik sa -
sniedz 375 miljardus ASV dolā-
ru, var samazināt, apliekot Ķīnas 
preces ar ievērojamiem tarifiem. 
Atbildes uz šiem jautājumiem lai 
paliek dažādu ekspertu un eko-
nomikas analītiķu ziņā. Rezul-
tāts, ko nav grūti ieraudzīt kat - 
r am, kurš to vēlas, jau tagad ir 
redzams – zaudējumi, kas mērā-
mi daudzos miljardos ne tikai 
Ķīnai. Teorētiski var saprast arī 
ASV prezidenta vēlmi neļaut Ei -
ropas Savienībai kļūt par vadošo 
polītisko un ekonomisko spēku 
pasaulē, bet metodes, ar kādām 

tas tiek mēģināts sasniegt, maigi 
sakot, ir apšaubāmas. Protams, 
jebkuras valsts vadītājs var paust 
savu attieksmi pret kādas citas 
valsts polītiku, bet uzdoties par 
personu, kuŗa vislabāk zina, ko 
citas valsts pilsoņi ir domājuši, 
balsojot referendumā, ir vismaz 
dīvaini. Diemžēl ASV prezidents, 
viesojoties Apvienotajā Karalistē, 
pavisam tieši paziņoja, ka mai-
gais Brexit jeb tirdzniecības attie-
cību uzturēšana ar ES pēc izstā-
šanās no Eiropas Savienības esot 
britu gribas neievērošana un 
tādā gadījumā ASV nekādus lī -
gu mus ar Lielbritaniju neslēgšot. 
Var piekrist, ka situācija Lielbri-
tanijā nav ne viegla, ne vienkārša. 
Šķiet, īsi un skaidri to ir pateiku -
si bijusī Lielbritanijas izglītības 
ministre Džastina Grīninga, kuŗa 
valdību pameta šogad janvārī. 
Grīninga saka, ka Mejas stratēģija 
neapmierina nedz tos, kas vēlas 
saraut saites ar ES, nedz tos, kas 
iestājas pret Brexit. Tie briti, kas 
balsoja pret izstāšanos, tiek spies-
ti aiziet no ES tādas vienošanās 
vārdā, kas liks Lielbritanijai jo -
projām pakļauties daudzām blo-
ka tiesību normām, nespējot tās 
vairs nekādi ietekmēt. Savukārt 
tiem britiem, kas balsoja par 
Brexit, Meja nepiedāvā nepārpro-
tamu norobežošanos no ES, ko 
tie vēlējās. Grīninga uzskata, ka 
jārīko vēl viens referendums, lai 
briti izvēlas, kādu Brexit jeb iz -
stāšanos viņi grib, un jāpiebilst, 
ka par tādu risinājumu jau diez-
gan drīz pēc referenduma eks-
per ti izteicās daudzviet, arī Lat-
vijā. Kampaņā pirms referendu-
ma Lielbritanijā valdīja emoci -
jas un daudz melīgu solījumu. 
Tagad daudzi, ieskaitot lielas 
starp tautiskas kompānijas, brī  -
di na par smagajām ekonomis ka-
jām sekām, aizejot no ES tirdz-

niecības telpas. Taču jebkurā ga -
dījumā tas ir jautājums, kas jā -
izlemj britiem, ASV prezidents 
viņus nevar “komandēt”. Tas, ka 
jau nākamajā dienā prezidents 
Tramps apgalvoja kaut ko citu un 
pat izskanēja, ka tās esot viltus 
ziņas un nekas tāds neesot sacīts, 
nemaina lietas būtību. Vēl vairāk, 
Trampa pretrunīgie paziņojumi 
vairs nav nekas jauns un ASV 
prestižu neceļ. 

Abu valstu prezidentu tikšanās 
Helsinkos tika gaidīta gan ar ce -
rībām, gan ar bažām, jo arī kon-
flikti Ukrainā un Sīrijā joprojām 
vieš bažas, tāpat kā iespējamā 
Krievijas ietekme ASV preziden-
ta vēlēšanās.

Pēc samita vieni teic, ka tam 
nav bijis nekādas īpašas nozīmes, 
otri apgalvo, ka tas viešot bažas 
un ka Putins no šīs tikšanās pa -
tiesībā iznācis kā uzvarētājs. Abās 
valstīs izskanējuši vispret ru nī gā-
kie samita vērtējumi. ASV polī-
tiķi apvaino Trampu savas valsts 
pazemošanā, pieļaujot pat node-
vību un liekot polītiķiem izman-
tot tik spilgtus epitetus kā “vidējā 
pirksta” parādīšanu savai valstij, 
bet Krievijas oficiālie plašsaziņas 
līdzekļi secina, ka Vašingtonas un 
Maskavas starpā attiecības uz  -
labojas un ir sācies atsalums. 
Krie vijas ārlietu ministrs Sergejs 
Lavrovs sarunas komentējis ar 
izteicienu “labāk nekā super”. De -
 mokratu senātors Kriss Mērfijs 
savos spriedumos bija ļoti skarbs: 
“Visa vizīte [uz Eiropu, Somiju] 
bija viens liels prezidenta Tram -
pa vidējais pirksts savai valstij. 
Vien kārši žoklis atkaras.” ASV Se -
nāta loceklis Čaks Šumers pār-
meta Trampam nostāšanos kopā 
ar Putinu pret savas valsts izlūk-
dienestiem. Vēl viens demokratu 
pārstāvis Džimijs Gomess pau-
da, ka Tramps turpina “izpārdot” 

savu valsti Krievijai. “Visiem ame-
 rikāņiem ir jābūt noraizē ju ša-
mies,” pauda Gomess, norādot, 
ka Trampa polītika balansē uz 
nodevības robežas. 

Tiesa gan, tikšanās notika di -
va tā, tikai tulku klātbūtnē, tādēļ 
neviens tā īsti nezina, par ko abi 
prezidenti runāja.

Abas puses, protams, citē Tram-
pa izteikumus preses konferencē. 

Par iespējamo Krievijas ie -
tekmi ASV prezidenta vēlēšanās 
Tramps sacīja: “Prezidents Pu -
tins tikko teica, ka tā nebija Krie-
vija, un es nezinu iemeslu, kādēļ 
tai būtu jābūt Krievijai. Es uz -
ticos abām pusēm. Domāju, ka 
šis jautājums vēl kādu laiku būs 
aktuāls.” Savukārt Putins piebil-
da: “Ļaujiet man pateikt pāris vār -
du. Es arī esmu strādājis izlūk-
dienestā un zinu, kā šīs lietas 
veidojas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, 
Krievija ir demokratiska valsts 
un es ceru, ka ASV arī ir. Ir tā 
taču, vai ne? Un, ja tā, tad slē  - 
dz ienu šādā gadījumā var dot nevis 
operatīvi dienesti, bet tikai un 
vienīgi tiesa.” Kad žurnālisti jau-
tāja Krievijas prezidentam, vai 
viņš ir vēlējies, lai Donalds Tramps 
uzvar ASV prezidenta vēlēšanās, 
Putins atbildēja, ar “jā”, jo Tramps 
esot apsolījis uzlabot attiecības   
ar Krieviju. 

Jāpiebilst, ka attiecības ar Krie-
viju vajadzētu uzlabot lielākajai 
pasaules daļai, bet šobrīd tas 
diemžēl iespējams, tikai spēlējot 
pēc Krievijas noteikumiem, kuŗi 
būtiski atšķiras no demokratis -
ko un civīlizēto valstu izpratnes 
par demokratiju.

Lai kā tur arī būtu, ASV prezi-
denta darbus, tāpat kā britu 
premjēres un Latvijas polītiķu 
darīto un nepadarīto, vērtēs vē -
lētāji. Un Latvijā tas notiks jau 
pavisam drīz.
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Aktieris Ēriks Vilsons sagata-
vojis monoizrādi “Mana Maga-
dana”, kas balstās uz autobiogra-
fisku ma  teriālu. Viņš 1956. gadā 
dzimis Ko  limas apgabalā Maga-
danā. Pus ot ra gada vecumā kopā 
ar māti un vecāko brāli pārbrau -
cis vecāku dzim tenē, bet pirms 
gadiem pieciem kopā ar kino re-
žisores Dzintras Ge  kas vadīto “Si -
birijas bērnu” gru  pu devies uz tālo 
Krievzemes austrumu apgabalu. 
Kāpēc? Lai pieauguša cilvēka acīm 
paraudzītos uz vietu, kur izsūtī ju-
mā mitusi viņa māte Zenta Vil so-
ne, kur pats nācis pasaulē un sācis 
savas gaitas. Varētu teikt – cilvēks 
meklēja atbildes uz daudziem ga  du 
gaitā nobriedušiem jautājumiem, 
meklēja jau sen intuitīvi apjaustu, 
bet nu racionāli tveramu saikni ar 
savu pirmsākumu. Un droši vien, 
lai skaidri ieraudzītu – kāda gan ir 
tā Magadana.

Šis brauciens, kuŗā Ēriks devās 
kopā ar brāli, arī Latvijā populāro 
aktieri Mārtiņu Vilsonu, nu iegu-
vis atspulgu viena aktieŗa izrādē. 
Tajā viņš ir gan teksta autors, gan 
režisors un aktieris. Ēriks Vilsons 
nāk pie skatītājiem, lai pastāstītu 
stāstu par savu ceļojumu uz dzim-
šanas vietu. Bet viņa mērķis ir bijis 
daudz plašāks – tajā iekļautas viņa 
pērn mirušās mātes dzīves stāsta 
aprises, mātes dzejoļi un sarunas 
ar dēlu. Līdz ar to vēstījums iegūst 
plašu emocionālu vispārinājumu, 
tas ir stāsts par ģimenēm, kuŗu 

Ceļojam uz Magadanu!
Par Ērika Vilsona monoizrādi “Mana Magadana”

liktenī savulaik iejaucās staļinis -
kās represijas, un tā ir ļoti būtiska 
mūsu tautas daļa. Stāstot notiku-
mus no savas bērnības Magadanā 
(par ko uzzinājis vairāk no citu, ne 
savām atmiņām), par savas mātes, 
inteliģentas latviešu sievietes, lik-
teni tālu prom no dzimtenes, dēls 
ir nelokāmi pārliecināts – šie stāsti 
mūslaiku jauniešiem ir jāzina, lai 
skaidri apzinātos ne tikai vēstures 
pagriezienus un pāridarījumus, 
bet arī mūsu tautas izturības un 
spēka avotus. 

Tāpēc Ēriks Vilsons ar mērķ tie-
cīgi izveidoto monoizrādi, kuŗai 
pats ir arī teksta autors un režisors, 
uzstājas Latvijas skolās, ar skatītā-
jiem sarunājoties kā līdzīgs ar lī -
dzīgiem. Protams, jauniešiem nā -
kas paskaidrot dažu labu jēdzienu, 
no krievu valodas pārtulkot kādu 
izteicienu, bet, pateicoties stāstītāja 
vienkāršajai, uzticības pilnajai in -
tonācijai, viņa stāstā jaunieši ie -
klausās uzmanīgi un pamazām 
tiek arī aizrauti un aizkustināti. 

Lai uzskatāmi apjēgtu to “pa -
saules malu”, kur atrodas Maga-
dana, skatītājiem tiek parādīta 
karte, kuŗā pāri visai Krievzemei 
iezīmēts maršruts no Rīgas līdz 
Kolimas apgabalam pie Ohotskas 
jūras. Tas bija ceļš, kuŗā tika aiz-
vesti izsūtītie, un to vēlāk mēroja 
arī “Sibirijas bērnu” grupa, lai ap -
zinātu represijās bojāgājušos un 
godinātu viņu piemiņu. Aktieŗa 
priekšnesumu papildina tikai at -

sevišķi rekvizīti. Daži fotouz ņē-
mumi, mātes rakstītu dzejoļu burt-
nīciņa. Te nav nekādas izlikšanās, 
nav aktieŗspēles pierastā nozīmē, 
bet piesaista tieša un godīga valo-
da, atklājot ceļu līdz pavisam vien-
kāršai atziņai: “Magadana katr am 
sava...” Mūsu priekšā ir cilvēks, kas 
meklē atbildes uz mokošiem jau-
tā jumiem, sastopas ar negaidītām 
atskārsmēm un neparedzētiem 

pār dzīvojumiem. Un izrādes bei-
gās, sakrāmējis savu ceļotāja mu -
gursomu, Ēriks atkal ir ceļā. 

Šī izrāde, kuŗā ir tik maz no pie -
rastā teātŗa, ir patiesas cilvēcības 
audzināšanas stunda. Tik node - 
rī ga jauniem cilvēkiem, bet arī 
dau dz vairāk pieredzējušai pub-
likas daļai tā sniedz vielu pārdo-
mām, salīdzinājumam ar pašu pie-
dzīvoto. Bez jūtināšanās un lie ka 

sentimenta, bez pamācītāja pacel-
tā pirksta Ēriks Vilsons vienkārši 
un patiesi runā par dzīvi. Un viņa 
stāstījums mūs aizved līdz Maga-
danai un atved mājās.

No redakcijas.
Ja arī jūs vēlaties savā orga ni-

zācijas vai biedrības sarīkojumā 
parādīt šo izcilo monoizrādi, lū -
dzu, sazinieties ar Ēriku Vilsonu – 
e-pasts: eriks.vilsons@gmail.com

Kaut kur gadījās dzirdēt vai lasīt 
par skolotāju cara Krievijā vai kur 
citur, kas atzīmju izlikšanā skolē -
n iem par klases darbiem vai mut-
vārdu atbildēm nepavisam nav 
bijis dāsns. Viņa ieskatā vienīgi 
Dievs visu zina uz piecnieku, viņš 
pats – skolotājs – uz četrinieku, bet 
audzēkņi nav pelnījuši neko la  bā-
ku par trijniekiem. Tagad Andris 
Akmentiņš, līdz šim man pavisam 
nepazīstams rakstnieks, sacerējis 
romānu par laikmetu un vidi, kur 
Dievs no sava goda troņa nogāzts, 
visziņa un visvarenā vietu pārņē-
musi komūnistu partija, bet tās 
sev pašai piešķirtā piecnieka ēnā 
nabaga skolotājiem nākas grūti 
saglabāt kaut vai to pašu četrinieka 
statusu. 

Ļaundaŗi tikai fonā
Andris Akmentiņš, Skolotāji, grāmata izdevniecības “Dienas Grāmata” un 

Latvijas vēstures romānu serijā “Mēs, Latvija, XX gadsimts, 2018. g., 360 lpp.

Romāna darbība pamatos risi-
nās gados pēc Staļina nāves, kad 
vispirms varu pārņēma trium-
virāts – Maļenkovs, Berija un Mo -
lotovs, bet pēc viņiem Chruščovs. 
Darbojošās personas ir pirmām 
kārtām ar Tērces lauku skolu sai s-
tītās Sarmīte un Velta Graudas    
un viņu tēvs, bieži saukts par Pa -
piņu, Ansis Ādolfs Grauds. Ro -
māns ir par to, kā ačgārnību pār-
pilnais laikmets ietekmē šo un  
citu skolotāju dzīvi un kā viņi, 
savukārt, uz laikmeta aplamībām 
un nejēdzībām reaģē. 

Romāns iedalīts četrās daļās jeb 
“grāmatās”. Plašākā no tām ir Sar-
mas grāmata. No skolnieces kārtas 
Tērces septiņgadīgajā skolā viņa 
pāri pedagoģiskajai skolai atgrie-
žas savā sākotnējā izglītības iestā-
dē, tagad jau kā skolotāja, tomēr 
skola viņai liekas “kā pelēka un 
tuk ša vardes āda, nomaukta pār 
acīm un pamesta ūdenī” (190. lpp.). 
Sarma pakļaujas straumei, sāk 
strā dāt komjaunatnes rajona ko -
mitejā, kādu laiku izbauda savu it 
kā svarīgāko lomu sabiedrībā un 
tuvību varas centriem. Viņas itin 
aizkustinošā saruna ar skolotāju 
Dagniju, kas atgriezusies no izsū-
tī juma (194. – 195.), viņai palīdz 
izmainīt attieksmi un pārvest viņu 
atpakaļ skolā. 

Sarmas tēva jeb Papiņa “grā ma-
tu” veido it kā no 1944. līdz 1961. 
gadam pierakstītas īsas piezīmes. 
Pretstatā savai drusku šaudīgajai 
meitai viņš ir vecās gvardes cilvēks, 

izturīgs un pacietīgs bez gala, mē -
ģina skolas pārziņa pienākumus 
veikt vēl tad, kad gadu skaits un 
veselība drīzāk liktu domāt par at -
pūtu, sirdī kritisks par jaunajiem 
apstākļiem, bet gana gudrs, lai ne -
lēktu nevienam acīs. 1944. gadā 
viņš devies ar ģimenīti bēgļu gai-
tās, bet Sarkanā armija nogriezusi 
ceļu. 1947. gadā viņš raksta: “Kurp 
virzīsies pasaule bez Dieva? Un 
jau nu kaŗu? Ko liks vietā? Vai ar 
zi  nātni un literātūru pietiks?” (225.)

Trešo “grāmatu” jeb Jāņa grā ma-
tu raksta skolotājs Jānis Nonācs. 
Tā lielākoties rakstīta vēstuļu for-
mā. Te lielāko uzmanību saista uz -
metums uzrunai partijas rajona 
komitejā ar virsrakstu “Kāpēc es 
tomēr nevēlos iestāties Komū nis-
tiskajā partijā” (288. – 291.).

Ceturto „grāmatu” raksta grau-
du otrā meita Velta. Redzam tur-
pi nājumu padomju laika nejēdzī-
bām. Vai no tēva mantotās īpašī -
bas – piesardzības – dēļ vai ar viņu 
pašu veselo saprātu ne Velta, ne 
Sar ma nav vēlējusies “līst augstāk” 
savās skolotāju gaitās par mazāka-
jām klasēm. Milicis tirda Veltas 
jauno vīru Ķīvīšu Valdi par to, ka 
viņš savās kāzās spēlējis “Zilo la -
katiņu”. Veltas vēlējumies, tuvojo-
ties grāmatas izskaņai: Lai šo laiku 
varētu saprast un piedot, lai tas va -
rētu mierīgi beigties. Cik iespējams. 
Ja pārlieku nesasapņojas. (332.). 

Autors Andris Akmentiņš ro  mā-
  na pēcvārdā apgalvo: Romānā nav 
neviena ļaundaŗa. Varoņi (? – E. S.) 

cenšas rīkoties pareizi, un bēdas, 
nelaimes, uztraukumus rada paši, 
apbruņojušies ar labākajiem nodo-
miem, bet pārējās problēmas rada 
atsvešināta, anonīma vara, kuŗas 
upuŗu sarakstā ietilpst pat tās ne -
sēji. (344.)

Saka jau, ka bez konflikta, bez 
cīņas starp labo un ļauno vai stipro 
un vājo neviens romāns nevar būt: 
vai nu galvenā(s) persona(s) cīnās 
pret citiem cilvēkiem vai apstāk - 
ļ iem, vai pašu kļūdām un vājībām, 
un bez tādām konfliktu iezīmēm 
neiztiek arī Skolotāji, bet ir arī 
autoram tiesa, ka vismaz priekš-
plānā tādu īstu ļaundaru nemaz 
nav. Fonā, – tas citādi. Jau romāna 
sākumā lasām, ka diženāko, talan-
tīgāko tautu skolotāju Staļinu pēc 
nāves stiepj uz bedri kā tādu ve -  
cu, sarūsējušu piena kannu (19.). 
Chruš čovs pēc saviem mēģinā ju-
miem saimnieciska rakstura pro-
blēmas risināt ar pastiprinātu ku -
kurūzas audzēšanu, gan drīzāk tiek 
izsmiets nekā notēlots kā ļaun-
daŗis. 

Skolotāji liek padomāt, kāda, ga -
diem ejot, varētu izvērsties at  tiek-
sme pret padomju laikmetu: Vai 
pamatos tie, kas šo laiku nav pie-
dzīvojuši, vēlēsies šausmināties, ka 
vēl arvien šausmināmies par Hit-
leru un holokaustu? Jeb vai sāks 
dominēt izsmiekls, kāds jo spilgti 
parādījās Laimas Muktupāvelas ro -
mānā Istaba šai pašā Dienas Grā-
matas 20. gs. Latvijas vēstures ro -
mānu serijā? Dažas vietas Skolotā-

ju sākumā (Valdiņa īpatā visu 
zemju proletāriešu savieno šanās 
izpratne, buļļa lecināšana ar govi) 
vedina domāt, ka romāns aizies uz 
sātanisko jeb Muktu pā velas pusi, 
tomēr tālāk tas pieze mējas, kļūst 
mazāk jestrs, dažviet pat dvēselīgi 
iejutīgs. Laikam jau pareizi būs 
diferencēt starp Staļina laiku, par 
ko var vienīgi šausmi nāties, un 
viņa pēcteču varas ga  diem, par 
kuŗiem var arī veselīgi pasmieties.

Nesapratu, kā laiks var vilkties 
kā slima govs uz algebras kontrol-
darbu (16.), bet jāpasmaida bija 
par pamācību, ka skolas izlaidu -
ma aktā absolventei pasniedzamā 
grāmatā nedrīkst rakstīt viegli pār-
protamu vēlējumu: Ej droši dzīvē, 
gan tev ceļi pavērsies (144.). Tas tā 
par sīkumiem, bet Andris Akmen-
tiņš sevi ir pieteicis kā ar labi ie -
vērojamu talantu apveltīts rakst-
nieks.

Skolotāji tiek pieteikti kā 20. 
gad simta Latvijas vēstures serijas 
pēdējā grāmata. Tās vāku apmalē 
ar labu gribu saskatāms romiešu 
VIII; iepriekšējai grāmatai, Arno 
Jundzes devumam, skaitlis bija XIII. 
Numerācijas nenorāda uz grā ma-
tu izdošanas secību, bet gan tajās 
attēloto laika posmu secību cauri 
visam gadu simtenim. Romāni 
bija ar autoru savstarpēju vienoša-
nos savienoti pasūtinājuma darbi. 
Serijas sekmes apgāž dažkārt dzir-
dētos apgalvojumus, ka no māks las 
darbiem, kas veikti pēc pasūtīju -
ma, parasti nekas labs neiznākot. 
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Vasaras sākumā viesojāties 
Zviedrijā, kur tikāties ar tur 
mī    tošajiem tautiešiem un ru -
nājāt par darba iespējām un 
uzņēmējdarbību Latvijā. Jūsu 
iespaidi?

Patīkami pārsteidza gan tas, 
ka atnāca daudz cilvēku, gan arī 
tas, ka tikšanās dalībnieki bija 
atvērti diskusijai un uzdeva kon-
krētus jautājumus. Mēs savukārt 
sapratām, kas jādara, lai kon krē -
ti palīdzētu. Piemēram, cilvēki, 
kas pošas atgriezties Latvijā, bieži 
vien nezin lietas, kas jānokārto 
mītnes zemē pirms atgriešanās. 
Tās ir pavisam precīzas formā-
litātes, – lai atgriešanās Latvijā 
būtu iespējami sekmīga, pašiem 
jāizveido “spilvens”, lai atrastu 
dar bu un iekārtotu dzīvi. Cilvēki, 
protams, ir informēti, domā par 
Latviju, taču – emocionāli viņu 
at   miņās valsts ir tāda, kādu viņi 
to atstāja. Bet pati valsts un ap -
stākļi tajā ir būtiski mainījušies.

 Kas ir tās konkrētās lietas, ko 
jāizdara mītnes zemē? 

  Pirmām kārtām – ja ir darbs 
mītnes zemē, bet vēl nav zināma 
darba vieta Latvijā, svarīgi ir, pār -
traucot attiecības ar darba de  vē-
ju, iegūt bezdarbnieka statusu. 
Tad jāsazinās ar Nodarbinātības 
valsts dienestu Latvijā vai kādu 
no tā 28 filiālēm, un darbinieki 
palīdzēs šo bezdarbnieka statusu 
nokārtot Latvijā. Tam seko vir - 
k ne formālitāšu, lai šeit saņemtu 
bezdarbnieka pabalstu, kas to -
mēr var noderēt, kamēr cilvēks 
dabū darbu Latvijā. 

Bet ja, piemēram, britu fer-
meris atsakās sadarboties?

Ja cilvēks izbeidz darba attie cī-
bas, ikvienā Eiropas Savienības 
valstī viņš var doties uz nodar-
binātības dienestu un darīt zinā-
mu, ka viņš izbeidz darba attie-
cības mītnes zemē un dodas uz 
citu ES valsti, mūsu gadījumā – 
uz Latviju. Bezdarbnieka statuss 
tiek pārnests. Ja šo formālitāti ne -
 nokārto, cilvēks ir nesagatavojies 
ieradies dzimtenē, bet darba lie-
tas ir nesakārtotas, vēl vairāk – 
nokavētas. 

Latvija tiešām gaida atpakaļ ik -
vienu, taču pašiem arī vajag rū -
pīgi sagatavoties, izpētīt darba 
pie dāvājumus – mūsu mājaslapā... 
vakanču portālā tās var aplūkot 
pat pēc atalgojuma, profesijas, 
dzīvesvietas utt. Pa šo laiku mai-
nījušies arī darba devēji, bet pats 
galvenais – situācija attiecībā uz 
brīvajām darbavietām ir krasi 
mainījusies.

Kā jūsu vadītā aģentūra strā-
dā saistībā ar valsts re  mig rā-
cijas plānu, vai jums ir doti kādi 
speciāli uzdevumi?

Tieši dotu uzdevumu no valsts 
puses nav, bet mūsu aģentūra ir 
kļuvusi par Eiropas nodarbi nā-
tības dienestu tīkla dalībnieci, 
kas nozīmē, ka mums ir jāsniedz 
informācija par to, kādi ir notei-
kumi un apstākļi attiecībā uz 
darbavietām ES valstīs. Taču – 
maldīgi ir uzskatīt, ka līdz ar to 
mēs veicinām interesi par doša-
nos prom no Latvijas – ir gluži 
otrādi. Remigrācijas kontekstā, 
kā arī topošā Diasporas likuma 
kontekstā mēs darām visu, lai 
informētu par Latvijas darba 
tirgu.

Kā Latvijas darba tirgus sagaida savējos atpakaļ?
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone intervijā Ligitai Kovtunai

Un kāds tas ir? 
Bezdarbs ir samazinājies un 

tur pina samazināties – ik pirm-
dienu, saņemot operātīvo infor-
mā ciju, redzam, ka reģistrēto bez-
darbnieku skaits ir sarucis par 
tūkstoti un vairāk. Nepavisam 
nepiekrītu uzskatam, ka bezdar-
ba līmenis valstī samazinās uz 
aizbraucēju rēķina, jo – aizbrauk-
šanas tendence ir mazinājusies. 
Iemesli ir meklējami valsts eko-
nomikas izaugsmē, proti, tikpat 
strauji, kā samazinās bezdarbs, 
palielinās reģistrēto darba vakan-
ču jeb brīvo darbavietu skaits. 
Šobrīd tas ir lielākais aizvadīto   
10 gadu laikā.  

“Uzzīmēsim” šābrīža Latvijas 
“vidējā bezdarbnieka” portretu!

Tā ir persona ar pabeigtu vis-
pārējo vidējo vai vidējo profe -
sio nālo izglītību, vecumā virs 40 
ga diem, lielākoties gan cilvēki 
pirms pensijas vecumā, galveno-
kārt sievietes.

Dzīves sarunās dzirdams, ka 
tas galvenokārt ir vai nu “balto 
apkaklīšu” bezdarbs (cilvēki, kas 
vēlas strādāt tikai savā iegūtajā 
profesijā, kas lielākoties saistī -
ta ar darbu pie rakstāmgalda), 
vai – cilvēki, kas vienkārši ne -
grib strādāt, bet labāk saņem 
valsts pabalstu, kaut arī nelielu.

Latvijā problēma, manuprāt, ir 
iekšējā mobīlitāte – ar to domā -
ju – cilvēki nav gatavi “kustēties” 
savas valsts robežās, vēlas turēties 
pie savas ierastās dzīvesvietas.

Tiešām! Savukārt Amerikā 
nav nekas neparasts, ja cilvēks 
maina dzīvesvietu, lai būtu tu -
vāk darbam.

Negribētu nevienu aizskart, tā -
pēc teikšu tā – bezdarbnieku lie-

lāko skaitu veido cilvēki “piere-
dzējušā vecumā”, kam ir grūti ne 
vien atstāt dzimtās mājas, bet arī 
ir bail apgūt kaut ko jaunu, kas - 
ļoti iespējams – pat atraisītu vi -
ņos jaunus talantus un iespējas. 

 Te taču darbs psīchologiem! 
Vai jūsu aģentūrā tādi ir – valsts 
apmaksāti psīchologi?

Valsts apmaksātu psīchologu 
nav, bet ikvienā no 28 filiālēm ir 
karjēras konsultanti, kam parasti 
pamatspeciālitāte ir psīchologs.  

Un vēl par šiem “pabalstnie -
k iem”?  

piemājas saimniecība... Te ir dar-
ba lauks kopā ar vietējiem so -
ciālajiem dienestiem.

Savulaik redakcijā lietojām 
ap zīmējumu “profesionālie zie-
dojumu lūdzēji”. Kad par vi   - 
ņ iem painteresējamies Latvijas 
pašvaldībās, atklājās brīnumu 
lietas, bet pats parastākais – 
vi  ņi nemaz nebija devušies uz 
savas pašvaldības sociālo die-
nestu.

Acīmredzot vēl jāmācās atbil-
dība, kas saistās gan ar demokra-
tiju, gan kritisku domāšanu. Un 
acīmredzot jāmācās arī būt go -
dī giem, pirmām kārtām pašiem 
pret sevi, nevis visās nelaimēs un 
neveiksmēs vainot valsti. Vai nu 
valsts vienmēr ir vainīga, ja esi 
nolēmis nestrādāt vai doties prom?! 
Tas skar arī vēl vienu nepatīkamu 
Latvijas darba tirgus aspektu – 
attieksmi pret darbu. Vai vien-
mēr tā ir godprātīga un profe-
sionāla? Protams, arī darba devē-
ja attieksme – vai vienmēr ir spē-
ja un vēlēšanās cilvēku cienīgi 
atalgot? Katrā ziņā – spriedze 
darba tirgū šobrīd ir liela.

Vienlaikus radušās firmas un 
kustības, kas piedāvā savus pa -
kalpojumus. Minētā tikšanās 
Zviedrijā notika ar Your Move 
līdzdalību, nule redakcija sa  ņē-
ma informāciju no kustības 
“Latvija strādā”, kas sola at -
griezt dzimtenē 223  (tieši tik!)  
aizbraucējus, piedāvājot darba-
vietas dažādās jomās, tostarp 
Bruņotajos spēkos. Vai un cik 
lielā mērā var viņiem uzticēties?  

Viņiem visiem ir jāsaņem No -
darbinātības valsts aģentūras li - 
  c en ce, un par to var pārlie cinā -
ties mūsu mājaslapā. Aģentūra 
jeb kuŗā gadījumā ir gatava būt 
par drošu, labu un uzticamu sa -
darbības partneri. 

Pats galvenais – robežas vairs 
nav ar mūriem, un pieredze, ko 
cilvēks iegūst, dzīvojot, strādājot 
vai mācoties citur pasaulē, ir vēr-
tīga Latvijai. Savukārt valstij ir 
jādomā, kā sakārtot savu darba 
tirgu tā, lai cilvēkiem būtu vēlē-
šanās atgriezties.

va  kancēm. Sistēma nodrošina arī 
automatizētu vakanču un darba 
meklētāju CV datu salā gošanu 
tiešsaistē, piedāvājot klienta pro-
filam atbilstošāko vakanču atra-
šanu un darba devējiem vakan-
ces prasībām atbilstošāko CV at -
lasi. Portāls nodrošina darba 
devēju un darba meklētāju sazi-
ņu, nosūtot piemērotu darba pie-
dāvājumu vai pieteikšanos va -
kan cei. NVA CV un vakanču por-
tālam var pieslēgties, izmanto - 
j ot elektroniskās autentifikācijas 
līdz  ekļus.

Vakanču skaits Latvijā palie li-
nās praktiski visās nozarēs. Vis-
lielākais darba vietu skaits jūni - 
jā piedāvāts kravas automobiļa 
va  dītājiem, betonētājiem, palīg-
strād niekiem, būvniekiem, nam-
dariem, apdares darbu strād-
niek iem, ēku celtniekiem, pavā - 
r iem, ceļa būves palīgstrādniekiem, 
mūr niekiem, krāsotājiem, veika-
lu pār devējiem, būvstrādnie k iem, 
lauksaimniecības palīgstrād nie - 

 k   iem, gāzmetinātājiem, ap  me-
tē  j iem, santechniķiem un citu 
profesiju pārstāvjiem. 

Algu piedāvājums darba slu-
di nājumos, kuŗos norādīta pra -
sība pēc augstākās izglītības, ir 
da  žāds, vairāk nekā pusē šādu 
dar ba sludinājumu atalgoju -
ma ap  mērs norādīts no 900 
līdz 1000 eiro un virs 1000 eiro. 
Darbi nie kus ar augstāko izglī-
tību darba devēji Latvijā vis-
vairāk meklē tādās profesijās 
kā program mē tājs, informāci-
jas ievadīšanas ope rators, sko lo-
 tājs, sociālais dar  bi nieks, in  for-
mācijas technoloģiju projektu 
vadītājs, juriskonsults, statis-
tikas matēmatiķis u.c. 

Analizējot datus par NVA 
CV un vakanču portāla ap -
meklē ju miem no ārvalstīm, 
jāsecina, ka visvairāk lietotāju 
(891) maijā bija no Lielbri ta-
nijas, aiz tās seko Vācija (390), 
Zviedrija (285) un Norvēģija 
(244). 

UZZIŅAI
Nodarbinātības valsts aģen-

tūras (NVA) datu bāzē šobrīd 
ir apmēram 20 tūkstoši aktuālo 
brīvo darbavietu. Visas NVA 
re  ģistrētās vakances dar ba mek-
 lē tāji var redzēt NVA CV un 
va    kanču portālā (https://cvvp.
nva.gov.lv), kas lietotājiem ir 
pie   -ejams bez maksas. NVA 
CV un vakanču portā lā pub li-
cētas ne vien darba devēju pat-
stāvīgi por tālā reģistrētās va -
kan ces, bet arī tās brīvās darba- 
vietas, kuŗas dar ba devēji ir 
pieteikuši NVA fili ā lēs.

Bez reģistrācijas NVA CV un 
vakanču portālā darba meklē-
tājiem ir iespēja meklēt vakan-
ces pēc dažādiem paramet - 
r iem, pie mēram, pēc vēlamās 
darbības jomas, darba atra ša-
nās vietas vai algas apmēra. 

Reģistrējoties NVA CV un 
va  kanču portālā, darba meklē-
tājs iegūst iespēju publicēt savu 
CV un pieteikties darba devēja 

Pēc pabalstiem parasti nāk 
cilvēki, kas diemžēl ir ar mieru 
nonivelēt savu dzīves līmeni līdz 
tiem.  Šai ziņā strādājam kopā    
ar pašvaldību sociālajiem darbi-
niekiem, rīkojam pārrunas ar 
“ilgstošajiem” bezdarbniekiem, 
ie  sakām pārvērtēt savu dzīvi – 
varbūt var kaut ko mainīt uz 
labāku. Mēģinām pārliecināt, ka 
valsts pabalsts ir vien īstermiņa 
risinājums, lai atkal varētu sevi 
no  drošināt cienīgai dzīvei. Ie -
mes li jau visbiežāk ir ļoti sapro-
tami – mazi bērni, veci vecāki, 
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Evita Simsone: “Negribētu nevienu aizskart, tāpēc teikšu tā – 
bezdarbnieku lielāko skaitu veido cilvēki “pieredzējušā ve -
cu mā”, kam ir grūti ne vien atstāt dzimtās mājas, bet arī ir 
bail apgūt kaut ko jaunu, kas – ļoti iespējams – pat atraisītu 
viņos jaunus talantus un iespējas.” 
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(Turpināts no Nr. 25)

Taču ar to vien šis pasākums 
nebeidzās – nu sākās e-pasta sa -
rakstes lavīna. Drīz vien sapra-
tu, ka Toms cieš no dislekcijas, 
jo viņa “īsvēstules” sastāvēja no 
ne tikai nepareizi rakstītiem 
vār d iem, bet arī no gaužām dī   -
v ai ni saliktiem teikumiem. Vis-
caur vi  jās Melānijas vārds un 
varēja just, ka vīrs ir, kā tautā 
saka, “iemīlējies līdz ausīm”. 
Bet, ka viņš ir godīgs un patiess 
savās jūtās, par to ne  bija šaubu. 
Ak, velniņ! Ko es esmu veici nā-
jusi? Vai tas bija prātīgi – savest 
kopā divus tik dažādus cilvēkus? 
Bet, ja būtu viņiem skatījusies 
acīs un redzē jusi viņus ikdienā, 
vai mans uz  skats būtu citādāks? 
Uz Toma “vēstulēm” tomēr at -
bil dēju ar piesardzību.

Mazs klusums, tad kādu die-
nu – lauzta noruna par sazinā-
šanās vei du! Toms zvana – vai 
man gar šojot tāds un tāds steiks 
(te viņš minēja vērša gaļas vis  -
la bāko grie zumu – ribeye steak)? 
Vai, kā nu ne, un vēl ļoti! Sa -
trauktā balsī viņš ziņoja, ka gri-
bot rīkot seviš ķas pusdienas 
juvelieŗu kvar tāla lielajā krogū 
un vēloties ielūgt visus, kas vi -
ņam palīdzējuši gre dzena atvei-
došanā. Jo, lūk, gre dz ens esot 
gatavs, un viņš to dari nājis ne 
tikai sudrabā, bet – pla tīnā. At -
teikt es nedrīkstot, jo sie vietes, 
kas mūs sākumā saveda kopā, 
esot jau ielūgtas un gatavas at -
vest arī mani. Ja arī prātīgi būtu 
ielūgumu atteikt, manī vēl ar -
vien tupēja tas pats velniņš, 
tikai šoreiz – ziņkārības.

Birminghamas pilsētā ir ju  -
ve lieŗu kvartāls kvadrātjūdzes 
pla  tībā, pašam ar savu metalla 
kvalitātes, raudzes novērtēšanu 
un neskaitāmiem dažādu pa -
kalpojumu veikaliem un darb-
nī cām. Tur nu mēs devāmies 
jau kā, saulainā dienā. Man līdzi 
bija latviešu grāmata un daži 
Brīvās Latvijas numuri, ko no -
dot man vēl neredzētai latviešu 
meitenei. Piestājām platā ielā 
pie veikala, kas patiesībā bija 
tikai neliels skatlogs ar juvelie -
ŗu izstrādājumiem. Blakus lo -
dzi ņ am durvis, kas ieveda mūs 
priekštelpā, kur visas trīs nemaz 
neietilpām. Klauvējiens pie aiz-
vērta lodziņa, tas atdarījās, un 
tikām ievestas veikala telpās. 
Biju pārsteigta – tas nebija vei-
kals, bet gan viduvēji liela darb-
nīca, nosūbējusi, tāpat kā visi 
neskaitāmie darbarīki, kas at -
radās gan uz galdiņa, gan sie  - 
n ām, plauktiem un pat pie gries-
tiem. Pa aizmugures durvīm 
nozibēja slaidas, džīnās tērptas 
kājas un augsti papēži. Melā ni-
ja? Mūs sagaidīja vēl lielāks pār-
steigums – pieci vai seši vīri, ne -
noteicama vecuma, neskū tiem 
bārdas rugājiem, gaŗiem ma -
tiem – diviem bizītēs, vienam 
liela rēta pār seju, ausu gre dze-
ni, tetovējumi un visi neap-

No dievputniņiem līdz diasporai
šaubāmi šī laikmeta uniformā – 
sadriskātās džīnās. Ja man pra-
sī tu, kas tie, atbildētu – jūŗas 
laupītāji. Vai man bija bailes? 
Noteikti ne, – jo viņi, visi kā 
viens, mūs uzņēma kā sen gai-
dītus radus, rūpējoties uz kā  das 
mucas, kastes vai nosūbējuša so -
liņa mēs varētu piemesties pēc 
gaŗā brauciena. Visapkārt, gar 
sienām un pie vadžiem tukšas, 
dažāda veida īru tumšā Guiness 
alus reklāmas, bundžas un pu -
deles. Ievērojuši, ka es tās aplū-
koju, viņi paskaidroja, ka tas 
viss ir tikai reklāmai – vai man 
šis padzēriens garšojot? Jā gar -
šo, lai gan man jaunībā tika pa -
skaidrots, ka to dzeŗot tikai gai -
došas mātes, slimi, veci ļaudis 
un īri. Gadījās, ka viņiem divas 
bundžas vēl bija pa rokai, tās 
atvāza un katrs dabūja stipri nā-
ties pa šļukai, arī manas pa -
vadones, abas īrietes.

Mums paskaidroja, ka Toms 
esot aizgājis mājās pārģērbties, 
bet mēs kopā ar viņiem lēnām 
došoties uz krogus pusi. Puiši, 
pasūtinājuši visiem dzērienus, 
uzturēja mums jautru omu. Pēc 
kāda laika ieradās Melānija,  
tie ši tāda, kā cerēju ieraudzīt – 
slaida, klusa, un viņas skais-
tums izcēlās bez smiņķiem. 
Tikai acis likās saraudātas – 
cerēju, ka tas tikai varētu būt no 
“sienadrudža”. Viņas uzma nī-
gais pavadonis nebija neviens 
cits kā vēl viens “jūŗas vilks”. 
Kad, kā puiši teica, vēders do -
mājot, ka rīkle pārgriezta, gan-
drīz vai skriešu ieskrēja Toms. 
Nebija šaubu, jo puiši viņu tā 
godāja. Mana vienmēr pārba-
gātā izdoma par viņa izskatu 
tika uz vietas sagrauta. Mūsu 
vidū stāvēja brašs, plecīgs, ja nu 
ne gluži jauneklis, – vīrs, gai - 
š iem matiem, sārtu seju un zilām 
acīm. Varētu būt no Latgales... 
Bet nē. Viņš bija ģērbies baltā 
kreklā, zilās džīnās, tikai tās bija 
tīras, gludinātas, bez tīši radī-
tiem caurumiem un bārkstīm 
staru galos. Sasveicinājāmies, 
un viņš laipni lūdza mūs kro -
gus milzu pagalmā, kur ieturē-
jās liels bars pusdienotāju, bet 
mums jau bija pasūtināts gaŗš 
dēļu galds – kā apkūlībās lauku 
sētā. Tika atnests gaidītais steiks, 
vīns un tumšais īru alus. Sēdēju 
blakus Melānijai un pretīm 
Tomam. Mūsu galda galā saru-
nas risinājās saspringtas un 
stīvas. Viņa gan priecājās un pa -
teicās par manis atvesto latvie -
šu literātūru, bet ne vārda par 
gredzenu, par mājām Latvijā. 
Čalojām vairāk par viņas stu-
dijām un izvēlēto priekšmetu – 
starpvalstiskām attiecībām un 
polītiku. Jutos lepna par viņas 
spējām un uzņēmību. Lepnums 
saplaka, salīdzinot to ar puiša 
nespēju kārtīgi rakstīt. Bet – vai 
viņai bij` dotības uz sudrab -
kaļa un juvelieŗa smalki izstrā-
dātiem darbiem?!

Pēc brīža Melānija iededza ci -
gareti. Toma reakcija bija ātra 

un varbūt neapdomāta – “Ne  -
smē ķē!” viņš paskaļi lūdza. “Kā-
 pēc ne?” – tā Melānija. “Tad tev 
nevarēs būt bērni,” – tā Toms. 
“Tā nav tava darīšana,” atcirta 
Melānija. Un nosarka kā viens, 
tā otrs. Arī es jutos gaužām ne -
ērti, jo nezināju, vai kaut kas ir 
viņu starpā, bet nolēmu, ka tā ir 
tikai Toma neveiklība un ap -
jukums. Man bija žēl Toma, bet 
sirds dziļumos negribēju, lai 
pateicībā par gredzena izkal-
šanu meitene būtu puisim pa -
rādniece. Vai nevilšus esmu uz -
ņēmusies žīdu schadchen – sa -
ve dējas lomu? Viņi taču bija 
pie auguši cilvēki, kas varētu s i-
tuā ciju izkārtot draudzības ceļā. 
Bet nē, nenoliedzami, Toms bija 
viņā iemīlējies. Tas parādījās jo 
spilgtāk vēlākajos 20 mēnešos 
mūsu sarakstē.

Melānija bija noslēgta un at -
turīga, un viņas jūtas nevarēju 
izdibināt. Un tad vēl tautību at -
šķirība. Saka jau – mīlestība iet 
pāri visām robežām. Bet tai jā -
būt abpusējai. Pirms atvadījā-
mies, puiši izvilka no slepenas 
paslēptuves trīs ziedu pušķus 
un paklanoties mums tos pa -
sniedza. Varēja redzēt, ka tas 
ne  ietilpa viņu dienišķā darba 
kārtībā. Sirsnīgi atvadījāmies. 
Nezinu, kā jutās viņi, bet es – ar 
smagu sirdi. Pie avīzes strādā - 
j ot, nereti nācās izpildīt lomu, 
ko Anglijā sauc par “agonijas 
tanti”. Tā parasti ir vecāka sie vie-
te, kas uzklausa cilvēku ba  žas, 
nelaimes un bailes un mē  ģina 
tās atrisināt neklātienē, gandrīz 
kā katoļu mācītājam, pieņemot 
grēksūdzi pie bikts. Tās, ko uz -
ticēja man, gan nav tik daudz 
saistītas ar cilvēciskām attiecī-

bām, kā ar tīri praktiskām dzī-
ves problēmām. Nekaunos teikt, 
ka šī versija man dod savu 
gandarījumu par to atrisinā ša-
nu. Caur šo pakalpojumu man 
radies daudz draugu, lielāko -
ties gan tikai runājot “ēterā,” bet 
kādreiz arī gadu gājumā gadī-
jies tikties. Tie lielākoties ir ve -
cā kās paaudzes tautieši, kuŗiem 
pašiem bija grūtības izkustēties 
no mājas.

Tovakar, mājup braucot, ne -
vie na no mums nepacēla jautā-
jumu par neredzēto gredzenu, 
neveiklām attiecībām, bet gan 
čalojām par puišu izskatu, laip-
nību un džetlmenīgo izturē ša-
nos. Ik pa brīdim apbrīnojām 
kvēlošo saulrietu, kas bija mūsu 
ceļrādis. Nākamajās dienās Toms 
atrakstīja pateicības vēstuli par 
atbraukšanu un ieminējās, ka 

viņa draugi izteikuši vēlēšanos 
braukt uz mana ciema divu die-
nu vasaras svinēšanu, kuŗas pa -
matā ir sacensības putnu bie-
dēkļu veidošanā. Tanīs var pie-
dalīties katrs iedzīvotājs, sko las, 
pasts, baznīcas, ārstu kabinets 
un kooperatīvs. Vienīgais uzņē-
mums, kas katru gadu atteicies, 
bijis apbedīšanas birojs. Par šā    da 
notikuma piemēriem, as  prā tī-
bām un ēverģēlībām pača lojām 
pie pusdienu galda, un es pastā s-
tīju, ka viss tiek darīts naudas 
vākšanai labdarībai. Minēju arī, 
ka nu jau vairākus gadus tur 
izstādās pūču kolekcionārs, kas 
jau divus gadus ir izrādījis mil-
zu ērgli, – no Baltijas valstīm. 
Protams, ka nevarēju Toma ie -
ceri atraidīt, bez tam viņš man 
taktiski noprasīja, vai mūsu cie-
mā esot krogus. Sapratu, ka ie -
lūgumu uz manu mazo māju 

viņš nebija gaidījis. Atteicu, ka 
krogu mums ir veseli četri un 
vēl divi restorāni, tā ka kaut 
kādu steiku noteikti katrā no 
tiem varētu baudīt. Cerēju arī, 
ka šādā karnevāla burzmā man 
būtu bijis vieglāk brīdi vienat -
nē parunāt ar Tomu, gan arī 
Melāniju. Bet liktenis lēma ci -
tādi. Divas dienas pirms noti-
kuma Toms zvanīja. Melānija 
saslimusi, un bez viņas viņi 
negribot ierasties. Atkal pār do-
mas – vai slimība bija “taktiska”, 
tieši paredzot un baidoties no 
intīmākām sarunām?

Tad labu laiku klusums, at -
skaitot dažas saraustītas e-pasta 
vēstules, paužot apbrīnu par Me   -
lāniju, viņas studijām un dar - 
bu. Novembŗa beigās – ielū gums 
uz Birminghamas Zie mas svēt-
ku svinēšanu, ar pilsē tas nama 
apuguņošanu. Patei cos, bet at -
teicos, aizrunājoties ar veselības 
traucējumiem, nogurumu un 
darba slodzi. Neteicu, ka man 
ieilgstoša apuguņošana netīk, 
pat kādreiz sadusmo ar bezjē-
dzīgo naudas izsviešanu.

Pagāja kādi astoņi mēneši, 
kad Toms atkal pieteicās. Būšot 
lieli svētki! “Vai man jāpērk ce -
pure?” – man netaktiski paspru-
ka. (Cepures pirkšana Anglijā 
nozīmē kāzas.) “Ja tev cepures 
piestāv, – pērc droši,” tā Toms. 
Taču prieka vēsts šai reizē bija – 
Melānija veiksmīgi izcīnījusi 
sa    vu maģistra gradu. Protams, 
ka šāds notikums jāsvin! Aiz-
rakstīts Melānijas mātei un brā-
lim Ziemeļanglijā, bet viņa at -
teikusies pat atbraukt. Tā nu 
viņas “adoptētāji” esot nolēmuši 
to rīkot paši uz savu roku. To -
laik es vēl biju spējīga ik gadus 
apciemot Latviju. Žēl, lidbiļetes 
jau nopirktas, viesnīcas istaba 
sarunāta. Mūsu saruna bija arī 
pēdējā mūsu saraustītās pazī-
šanās laikā. Apsveicu Melāniju 
un novēlēju viņai labas panāk - 
s mes, darbu meklējot. Biju droša, 
ka viņa to bez grūtībām atradīs. 
Vai svešā, tālā pilsētā? Droši 
vien ne Latvijā, kur mājas un 
ģimenes viņai vairs nav.

Tā nu mans stāsts paliek ne -
n obeigts. Neuzdrošinos domāt 
par tā varbūtējām beigām, lai 
gan bieži vien domas aizklīst 
pie abiem jaunajiem cilvēkiem 
un viņu dīvainās “ģimenes”. Pa -
visam viegli būtu piezvanīt To -
mam, bet ko es ar to panāktu? 
Arī viņam nenāktu par labu 
varbūt neapmierinošas pagāt-
nes uzvandīšana. Kas man, kā 
savtīgai dalībniecei, darītu prie-
ku? Uzzināt, ka Melānija ir at -
radusi piemērotu darbu turpat 
Birminghamas lielpilsētā un   
abi ar Tomu būs mūžam sirsnīgi 
draugi. Utopija – par daudz 
pra sīts. Vislabāk gan būtu bijis, 
ja velniņš, kas acīmredzot manī 
mājo, būtu mani uzkūdījis, tā -
pat kā Melāniju, – studēt starp-
tautiskās attiecības, kuŗās no -
teikti būtu iekļauts trauslais 
dia sporas jautājums.

Marta Landmane

Tu kalns
 Es leja
Tev pliens zem kājām
 Man – klejojoša smilts
Tev pār upi drošs tilts
 Man – šaura laipa.
Tavs rokas spiediens silts.
 Man – vēss...

Un tomēr mēs
No viena klaipa
Šķēles nogriežam.
Viens otra aizvēju
Meklējam
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No Ministru prezidenta Māŗa 
Kučinska runas 

Kongresa atklāšanas runu teica 
Latvijas Republikas Ministru pre-
zidents Māris Kučinskis, kas uz -
svēra, ka Latvijas budžets liedzot 
attīstīt daudzu zinātnes nozaru in -
frastruktūru un eksperimentālo 
bazi, tāpēc ir jāsadarbojas ar part-
neŗiem ārzemēs. Latvijas valdība 
ar saviem līdzmaksājumiem ir ga -
tava piedalīties, taču zinātniek iem 
jāmeklē sadarbības partneri ar uz -
ņēmējiem, lai veidotu jaunus kop-
projektus. 

Uzrunājot polītiķus, eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga bija diez-
gan skarba, taču patiesa

Savā ievada referātā “Zinātnes 
loma attīstītā sabiedrībā un mūs-
dienu zinātnes izaicinājumi” Vaira 
Vīķe-Freiberga oponēja valdības 
vadītājam un sūtīja īpašus sveicie-
nus tiem, kas atceras pirmo pasau-
les latviešu zinātnieku saietu. Viņa 
novēlēja šim kongresam to gaisot-
ni, ticību un pacilātību, kas valdīja 
toreiz, pirms daudziem gadiem. 
Vi ņa runāja par fundamentāliem 
jautājumiem: par zinātnes būtību, 
zinātnes saistību ar valsti, valsts in -
teresēm un programmām, par 
zinātnes lomu pilsoņu izglītībā.

“Polītiķiem un mūsu tautai es 
gribētu atgādināt, ka zinātne nav 
lieka greznība, ko drīkst atļauties 
tikai pārtikušas valstis, bet  mazām 
valstīm ir citas prioritātes. Es ļoti 
gribu uzsvērt, ka tas ir maldīgs 
uzskats! Zinātnei ir jābūt priori-
tārai valstij kopējo izdevumu lau-
kā. Mums ir nepieciešami augsti 
izglītoti ļaudis, kas spēj izvērtēt to, 
kas citur pasaulē sasniegts. Mo -
der nā, globālizētā pasaulē ar mil-

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa atbalsis
zīgo technoloģisko progresu mēs 
nekad nekļūsim par modernu 
valsti, ja mums nebūs gan tech-
noloģiski, gan zinātniski augsti iz -
glītotu cilvēku ar spēju kritiski iz -
vērtēt to, kas pasaulē ir pieejams,  
un ar spēju izsvērt, ieteikt un pār-
liecināt, kāpēc tieši šis vai tas būtu 
tieši Latvijai noderīgs, pielāgojams 
un izmantojams,  šī lietišķās zināt-
nes spēja izmantot gan pašu veik-
tus pētījumus, gan adaptēt citu 
veiktos, visu to, kas mums pašiem 
būtu noderīgi. Tas nenozīmē, ka 
valsts var atteikties no fundamen-
tālās zinātnes atbalsta. Atļaušos at -
gādināt, ka savulaik firmu algoti 
pētnieki turpināja ļoti dedzīgi un 
it kā zinātniski aizstāvēt to, ka ta -
baka ir absolūti nekaitīga cilvēka 
veselībai, ka tā ir jauka izklaide. 
Diemžēl tādi skumji stāsti ir arī 
ķīmijas zinātņu jomā. Atceramies 
saukli: dzīve labāka ar ķīmiju! Mēs, 
protams, baudām dažādus labu-
mus, kas nāk no ķīmijas progresa, 
bet jāuzmanās, ja visa ķīmijas zi -
nātne nonāktu tikai lielfirmu ro -
kās, tad dabas piesārņojums būs 
gaužām bēdīgs. Tāpēc ir nepie cie-
šami fundamentāli neatkarīgi pē -
tījumi, lai visas šīs lietas izvērtētu. (..)

Bez fundamentālās zinātnes ne -
būs lietišķās zinātnes. Lai būtu au  g-
līga sadarbība starp sabiedrību   
un zinātniekiem, zinātniskā izglī-
tība ir ļoti būtiska. Vispārīgā kri-
tiskā domāšana ir attieksme pret 
informāciju un tās ieguvi, spēja 
izvērtēt to. Tai jābūt sastāvdaļai mā -
cību programmās skolās un augst-
skolās. Mūsdienās ir ļoti nozīmīgi, 
kā izvērtēt, kas ir zinātne un kas ir 
māņticība vai kāda interpretācija. 
Tautas izglītošana, racionālā do -
mā šana ir tikpat svēta misija kā 

va  jadzība attīstīt zinātni un kalpot 
zinātnei kā pāri robežām plūs to - 
š am cilvēces sasniegumu kopu-
mam,  kā savai galvenai pavēl-
niecei, taču, ja viņš tajā pašā laikā 
spēj kalpot arī sabiedrībai, tad 
sabiedrība būs par to dziļi pa -
teicīga. (..)

Nav tik viegli savu talantu, spē-
jas nodot valsts rīcībā un kopējā 
labuma rīcībā. Tas nenozīmē – 
pār celties uz Latviju un sākt šeit 
darboties, bet sadarboties gan. To 
es gribētu uzsvērt. (..) Zinātne, ma -
nuprāt, ir par daudz svarīga, lai to 
varētu atstāt tikai zinātnieku rokās.”

Kongresa trešajā dienā pēc dis -
ku sijas par Latviju kā viedu val-
sti izdevās satikt bijušo Latvijas 
Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
un uzklausīt viņa komentāru šīs 
tēmas kontekstā:

“Cilvēku tikumiskās īpašības un 
kopības sajūta ir svarīgāka nekā 
technoloģijas. Ja kādreiz bija ti - 
cī ba, tad tagad jābūt uzticībai. Ja   
mēs cits citam uzticēsimies, tad 
sa  snieg sim daudz vairāk. Mums ir 
jātiek pāri tai robežai, ka domā-
jam: visa pasaule sākas un beidzas 
mūsu galvā. Jā, tur sākas un bei-
dzas mūsu privātā pasaule, bet 
pasaules kārtība sākas tikai tad, ja 
tiekam tālāk. Mūsu viedtālruņos 
ir tāda jauda, ka ar to var nodro-
šināt lidojumu uz Mēnesi, mil-
joniem cilvēku lieto šos viedtāl ru-
ņus, bet neviens turp nelido. Tātad 
tam ir vajadzīgs kaut kas cits, ne 
tikai techniskās spējas, un tas cits 
ir mūsu prāts, mūsu morālā paš-
apziņa, pašvērtība un motīvā cija. 
Mazai tautai galvenais uzdevums 
ir pašsaglabāties. Saglabāt savu 
valsti, savu valodu, savu īpatnējo 

dzīvesveidu, kultūru. Vai mēs 
esam atvērta valsts, vai esam vārtu 
slēdzēji? Mēs bijām vārtu slēdzēji 
90. gados, varbūt līdz 2004. ga -
dam, kad iestājāmies Eiropas Sa -
vienībā. Lēnām, pamazām, ar ka t -
ru gadu mēs atveramies pasaulei, 
jo mūsu pašapziņa aug. Tikai at -
veroties, mēs varam saglabāt sevi 
kā tauta, savu seno valodu un 
kultūru. 

Jo īpaša uzmanība jāpievērš 
bērn iem. Mūsu valsti būvēs mūsu 
bērni. Tiem, kas esam spēka ga -
dos, jārada šī tikumiskā baze, šis 
mērķis un piederības sajūta. Nav 
neviena netalantīga bērna. Mums 
ir daudz slavenu mūziķu, dziedā-
tāju. Kāpēc? Tāpēc, ka katrā Lat vi-
jas mazpilsētiņā ir mūzikas skola. 
Fizika un matēmatika vien rado-
šumu nenodrošina – radošumu 
nodrošina mūzika, literātūra, glez-
niecība.”

“Es esmu pret terminu “kritiskā 
domāšana”, jo kritiski domāt nozī-
mē noliegt. Es teiktu, ir vajadzīga 
vērtējošā domāšana. Jo, ja kāds 
cilvēks sastopas ar kādu parādību, 
svarīgi, lai viņš pirmām kārtām 
spētu vērtēt un tad pieņemt lē -
mumu, vērtējot, vai tas ir labs un 
derīgs mums vai slikts un mums 
nederīgs. Šī labā un sliktā vērtē-
šana, nevis caur kritiku.” 

Kārlis Šadurskis, Latvijas Re  pub-
likas izglītības un zinātnes mi -
nistrs speciāli mūsu laikrakstam:

“Skatoties no Izglītības un zināt-
nes ministrijas viedokļa, neap šau-
bāmi IV Pasaules latviešu zināt-
nieku kongress ir mūsu galvenais 
valsts Simtgades notikums. Man 
vislielākais prieks ir par jaunie-
š iem, studentiem, doktorantiem, 

kam ir iespēja noklausīties ļoti 
labus, saturīgus referātus, padalī-
ties ar savām zināšanām, iespē-
jams, atrast savu nākotnes zināt-
niskā darba temu, jo Latvijai ir 
va  jadzīgi gudri cilvēki. Ja rēķina 
pēc talantu blīvuma, tad latvieši ir  
izcila nācija. Lai kādos zinātnes 
virzienos mūsu zinātnieki strā-
dātu, viņi strādā Latvijai, viņi dod 
papildu pieredzi Latvijai, viņi pa -
līdz dibināt saites un kontaktus, 
un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, 
īpaši nākamajā Eiropas Savienības 
daudzgadu finanču ietvarā, jo pie-
augums zinātnes financējumam ir 
ļoti būtisks. Tās ir kopējās starp-
tau tiskās programmas, kur mums 
ļoti svarīgi būtu, sporta termino-
loģijā runājot, spēlēt augstākajā 
līgā, un mēs to varam.”

Kongress deva iespēju apzināt 
mūsu intelektuālo spēku un glo-
bālās saites, diskutēt par pasaules 
attīstības tendencēm zinātnes jo   mā 
un Latvijas iespējām tajā, par nā -
kotnes attīstības scēnārijiem, jau-
n ām idejām un  to risinājumiem.

Kongresa noslēgumā tika pie-
ņemts IV Pasaules latviešu zināt-
nieku kongresa manifests, kuŗā 
dalībnieki aicina 2019. gadu valstī 
noteikt par nacionālo zinātnes un 
augstākās izglītības gadu, un ap -
liecina, ka Latvijas zinātnieki ir 
gatavi jauniem uzdevumiem un 
izaicinājumiem gan Latvijā, gan 
arī starptautiskā mērogā.

Zinātnei ir jābūt vienam no Lat-
vijas nākotnes attīstības stūrak-
meņiem, lai visi Latvijā dzīvojošie 
cilvēki spētu sasniegt to dzīves 
kva litāti, kāda ir pasaules visattīs-
tītāko valstu iedzīvotājiem. 

Simtgades Dziesmu un deju 
svētku virsdiriģentu un virsvadī-
tāju godināšanas sarīkojums, kuŗā 
svinīgi pasludināja, ka SVĒTKI IR 
SĀKUŠIES, tradicionāli notika Rī -
gas senākajā parkā Viesturdārzā, 
kas īpaši slavens ar to, ka šeit 1873. 
gadā notika Pirmie Vispārējie lat-
viešu dziesmu svētki. 

Šogad, Eiropas mantojuma gadā,  
pie Dziesmu svētku parka (Viestur-
dārza) galvenās ieejas cienīgi uz -
posta arī divsimt gadus senā Alek-
sandra triumfa arka (vides objekts, 
kā arī valsts nozīmes vēstures pie-
mineklis ar aizsardzības Nr. 85), 
kuŗa jau ilgu laiku bija ļoti sliktā 
techniskā stāvoklī. Tās atjaunoša -
nai pērn Rīgas pašvaldība atvēlēja 
120 tūkstošus eiro. Rīgas piemi-
nekļu aģentūra (RPA) organizēja 
darbu veicēju konkursu, kurā uz -
varēja SIA Global Project (valdes 
priekšsēdis Haralds Rutkovskis), 
un rūpīgi sekoja restaurācijas darbu 
norisei. Procesu uzraudzīja Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija. Tagad arka patiešām var 
veikt savu uzdevumu – rotāt parka 
galveno ieeju. 

“Pieminekļiem ir tāda interesan-
ta daba – ir pieminekļi, kuŗus uz -
liek, atklāj, un tā viņi stāv gadu des-
mitiem un simtiem, bet ir arī tādi, 
kas ceļo no vienas vietas uz citu, 
pie mēram, Rūdolfa Blaumaņa, Al -
frēda Kalniņa pieminekļi… pie-

INESE RAUBIŠĶE
Sveikta divsimt gadu jubilejā!

mineklis ceļotājs ir arī Aleksandra 
triumfa arka – savulaik rīdzinieku 
dāvana Krievijas imperātoram Alek -
sandram I… Šādas arkas grezo 
lielākās Eiropas galvaspilsētas, un 
mūsēja ir lielākā Baltijā,” tā, atklājot 
būvi pēc (līdz šim pirmās) restau-
rācijas, sacīja RPA direktors Guntis 

Gailītis. Par visnotaļ interesanto 
Aleksandra triumfa arkas vēsturi, 
viens otru papildinot, pastāstīja 
gan Guntis Gailītis, gan vēsturnieks 
Gunārs Ārmanis. 

Aleksandra triumfa arkas pamat-
akmens ticis ielikts 1815. gada 4. jū -
lijā tag. Brīvības ielā pie VEF tilta. 

Tas bija veltījums uzvarai 1812. 
ga  da Tēvijas kaŗā un franču ka  ŗa-
spēka sagrāvē. Monu men tālās am -
pīra stila arkas autors ir Rīgas būv-
meistars Jochans Daniels Gotfrīds 
(1768-1831). Arka  (vēlāk rīdzinieki 
to sāka dēvēt par Aleksan dra vār-
tiem) veidota no gaiša smilš akmens 
bluķiem, rotāta ar četrām joniešu 
kolonnām un četriem bronzas medal-
joniem (kuŗos redzami gan ka   ŗa un 
miera, gan pilsētas saim nie cības 
attīstības simboli). Būves augstums – 
10,1 m, platums – 9,7 m, dzi  ļ ums 5,5 
m, caurbrauktuves platums – 4,25 
m. Arku būvēja no 1815. līdz 1817. 
gadam, atklāja 1818. ga  da 28. au -
gustā, kad Krievijas im  perators 
Aleksandrs I Romanovs ceļā no 
Pa rīzes uz Pēter burgu ap  meklēja 
Rīgu. Jāteic, ka Rīgas valdī tāji 
Aleksandru I stipri cienījuši. Ar  ka 
nebija vienīgā dāva n a imperato - 
r am, vēl tika uzbūvēta arī Uzvaras 
kolonna, kuŗa stāvēja Rīgas pils 
priekšā. (Šodien, saglabāta pa deta-
ļām, tā guļ noliktavā un gaida savu 
likteni.) Starp citu, godinot Aleksan  - 
d ra I sievu, Rīgā viņas vārdā no  sauk-
ta arī iela – Elizabetes iela. ( Īs  tenībā 
šīs vācietes vārds bija Bādenes Luīze 
Marija Augusta Virtenberga.) 

19. gs. vidū un beigās Rīga strauji 
attīstījās. Arka kļuva traucējoša pil-
sētas transporta kustībai (atradās 
jaunceļamā Aleksandra tilta trasē). 
Tāpēc 1903. gada rudenī to izjauca 

un pa daļām aizveda uz Šmerļa 
rajonu, Pēterburgas šosejas 7. verstē. 
Taču gadu gaitā augošajā galvas-
pilsētā būve atkal izrādījās uzstādī -
ta nevietā. 1935. gada 12. septembrī 
Rīgas pilsētas valde nolēma arku 
pārvietot uz Viesturdārzu, kur no 
1936. gada tai bija jārotā Rīgas vis-
vec ākā parka galvenā ieeja. 1841. 
gadā parks tika uzdāvināts Rīgas 
pilsētai, un 1873. gadā tajā uzcēla 
estrādi I Vispārē jiem latviešu dzies-
mu svētkiem – šeit aizsākās tra -
di cija.

Restaurācijas darbu vadītājs, ak -
mens restaurātors Edgars Janočo 
pastāstīja: “Pie šī objekta sākam 
strādāt jau pagājušā gada nogalē 
(cik nu ilgi ļāva siltā ziema), tad 
sekoja arkas ieziemošana, un dar-
bus atsākām marta beigās – tiklīdz 
iestājās piemēroti laika apstākļi. 
Sākumā nezinājām, cik liels būs 
darbu apjoms – bet, arku apseko-
jot, sapratām, ka objekts no restau-
rācijas viedokļa būs sarežģīts: dau-
dzus gadus ūdens tecējis mūros, 
apmetums novēlies… Vēl joprojām 
būves austrumu pusē akmeņi ir 
mitri. Jumts nebija caurs un tāpēc 
to arī atstājām, lai gan bija plānots 
veco demontēt un likt pilnīgi jaunu, 
no skārda. Arī medaljonus noblī-
vējām, novaskojām, lai mitrums 
netiek klāt. Termiņos iekļāvāmies – 
uz Dziesmu un deju svētkiem arka 
tika uzposta.” 
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas (Nr. 25) 
atrisinājums 

Līmeniski. 4. Abaka. 5. Poruks. 
7. Lipsts. 10. Mamba. 11. Pagoda. 
12.  “Nauris”. 13. Kallasa. 16. Pa -
sāts. 19. Skride. 22. Pastila. 23. 
Patoss. 24. Lībeka. 25. Treknas.  
26. Barkas. 28. Rikšas. 30. Kre vete. 
35. Ariste. 37. Krauze. 38. “Klubs”. 
39. Akords. 40. Arests. 41. Tests.

Stateniski. 1. Sasmaka. 2. Kal-
me. 3. Talants. 5. Papēns. 6. “Rī-
ga”. 8. Serā. 9. Susuri. 14. Lestene. 
15. Alianse. 17. Alata. 18. “Toska”. 
20. Krīki. 21. Dēkla. 27. Rikava. 
29. Šulers. 31. Rieksti. 32. Tek sa-
sa. 33. Kito. 34. Bums. 36. Kurss.
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34 35 36

37 38 39

40
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43
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Līmeniski. 1. Maza auguma 
zirgs. 7. Virtuozs skaņdarbs tau s-
tiņinstrumentiem. 10. Valsts Ei -
ropā. 11. Reliģiska dziesma. 12. 
Daugavas pieteka. 13. Klajas, brī-
vas platības. 14. Upe Krievijā, 
Priekškaukāzā. 15. Stumbrs ar 
diviem žuburiem. 16. Novada 
centrs Latvijā. 19. Plaši iedzī vo-
tāju slāņi. 22. Rēzeknes pieteka. 
24. Abinieks. 25. Latviešu glez-
notājs (1906 – 1987). 26. Vin gro-
šanas rīks. 27. Tēls J. Jaunsud-

rabiņa stāstā “Vēja ziedi”.  28. For-
mas tērpa dekors. 31. Ser muļu 
dzimtas dzīvnieks. 34. Gatve. 37. 
Angļu fiziķis, matēmatiķis (1819 – 
1903). 39. Briežu dzimtas dzīv-
nieks. 40. Čeku, kvīšu daļas, kas 
paliek dokumentu   izsniedzējam. 
41. Apdzīvota vieta  Saldus no -
vadā. 42. Neliela apjoma apce-
rējumi. 43. Dedzināt, lai iegū -     
tu siltumu. 44. Dabasskats. 45. 
Dobradžu dzimtas stepju dzīv-
nieki.

Stateniski. 2. Vēsturisks no -
vads Īrijas salas ziemeļos. 3. Ai -
viekstes pieteka. 4. Administrātīvi 
territoriāla iedalījuma vienība Is -
landē. 5. Pūšamais mūzikas in -
struments. 6. Ierīce kuģa nostip-
rināšanai brīvā ūdenī. 7. Tēls 
brāļu Kaudzīšu romānā “Mēr-
nie ku laiki”. 8. Novada centrs 
Lat vijā. 9. Piešķirt goda nosau-
kumu. 16. Krodziņš Italijā. 17. 
Nelidojošs putns Austrālijā. 18. 
Ziedu kārtošanas māksla Japānā. 
20. Latviešu rakstniece (1905 – 
1981). 21. Saikne. 22. Gaŗuma 
mērvienība. 23. Navigācijas ierī-
ces. 29. Ceremonijas. 30. Vēstu-
risks novads Vācijā. 32. Izstaro-
tāji. 33. Novada centrs Latvijā. 
35. Apgaismošanas ierīce. 36. 
Latviešu aktieris (dz. 1927. g.). 
38. Spožākā zvaigzne Jaunavas 
zvaigznājā. 39. Rīks sijāšanai.

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, 26. jūlijā plkst. 19 izskanēs 
XV Starptautiskā akordeonistu plenēra “Rēzekne 2018” (16. – 26. jū -
lijs) noslēguma koncerts. Jau 15 gadus ik vasaru Zane Ludborža ai -
cina jaunos un jau pieredzējušos akordeonistus 10 dienas pavadīt 
radošā gaisotnē, attīstot arī kolektīvās muzicēšanas prasmes vienotā 
orķestrī. To būs iespējams novērtēt koncertā. • 28. jūlijā plkst.19 
klausītājus iepriecinās Italijas karstasinīgo puišu grupa Kalascima, 
kuŗas priekšnesumos tiekas tradicionālā un modernā mūzika, ie -
gūstot īpašu folka skanējumu. Grupa tiek aicināta uz pasaulē pazīsta-
miem festivāliem un konferencēm – SXSW (South by Soutn West, 
ASV), Austrālijas Pasaules mūzikas izstādi, koncertējuši Vācijā, Beļ-
ģijā, Japānā, Dienvidkorejā, Ekvadorā, Izraēlā un citās valstīs. Šovasar 
viesosies arī Viljandi Folkloras mūzikas festivālā Igaunijā, bet vienīgo 
koncertu Latvijā sniegs Rēzeknē.

Gulbenes pilsētas svētku laikā 27. un 28. jūlijā notiks 1. Starp-
tautiskais tekstilmākslas festivāls DIVI JŪLIJI, kas būs veltīts no -
vadniekiem lietišķās mākslas meistariem – Jūlijam Maderniekam 
(1870 – 1955) un Jūlijam Straumem (1874 – 1970).

 Cēsīs no 22. jūlija līdz 28. augustam noritēs XII Mākslas festivāls 
2018, kas ir mākslas svētki, ar izrādēm, koncertiem, kino un izstādēm 
priecēs ne vien Latvijas iedzīvotājus, bet ar savu atpazīstamību (kopš 
2007. gada) arī dalībniekus un apmeklētājus no visas pasaules. Īpa-
šais notikums būs LR3 “Klasika” raidījuma TĪRKULTŪRA veidotā 
36 stundu dzīvā skaņas  instalācija “Negaidītie avoti”(Unexpected 
Sour ces) ar pasaulē un Latvijā atzītu mākslinieku dzīvajām perfor-
mancēm. Mākslas festivāla programma: www.cesufestivals.lv

Dundagā 21. jūlijā no plkst. 11 – Sklandraušu festivāls “Pie gal-
 da, pie goda, pie labiem ļaudīm”. Sklandrausis ir pirmais Latvijas 
produkts, kas iekļauts Eiropas Komisijas reģistrā “Garantēta tradicio-
nālā īpatnība”. Festivālu atklās Parka estrādē, bet Pils pagalmā būs 
sklandraušu darbnīcas – ar Dundagas garšu, lībiešu ķēķi, muzicēšanu 
un citi pārsteigumi, kas noslēgsies ar balli parkā.

Zaļenieku pagastā no 22. līdz 29. jūlijam noritēs Pasaules lat-
viešu ģimeņu 3x3 saiets, kas balstīts  Annas Brigaderes triloģijā  
“Dievs. Daba. Darbs”. Caur šo sajūtu būs prāta izkopšanas ievirzes, 
sevis apzināšanās prakses, ģimeņu seminārs, savu sakņu pētīšana, 
Bīrona laika pilsmuižas atmošanās vakars, daudzinājums Tērvetes 
pilskalnā, kā arī rotu kalšana, pastalu darināšana, tautisko kreklu 
šūdināšana un citi. 

Lūznavas muiža 22. jūlijā plkst. 13 aicina uz Mākslas pikniku – 
mākslu un garšu festivālu, kuŗā skanīgos mirkļus ļaus piedzīvot 
grupa “Pērkons”, “Bez PVN”, “Rahu The Fool”, Evilenas Protektores 
džeza kvartets, Baltic Guitar Quartet (Lietuva) un Silver Sepp (Igau-
nija). Būs kino festivāla “2 Annas” filmu programma, laikmetīgais 
cirks (Igaunija) un pikniks zaļumos ar savu paņemto “groziņu”, 
ēdienu meistarklasēs vai vietējā restorānā. 

Jelgavas novada Glūdas pagasta Nākotnes ciemā no 27. līdz 29. 
jūlijam – tradicionālais “Latvju pirts un veselības festivāls 2018”, 
kur būs iespēja noklausīties tematiskās lekcijas, vērot un izbaudīt 
pirts, veselības speciālistu meistarklases, masāžas un mūzikālo pro-
grammu.

Latvijā jūlijā darbu uzsāks 70 elektromobiļu ātrās uzlādes sta-
cijas (maksā: 0,15 eiro/minūtē), kuŗas izveidojusi Ceļu satiksmes 
drošības direkcija ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda financiālo 
atbalstu. Klienti var saņemt diennakts atbalstu pa tālruni: 1859 vai 
+371 22 001 859, e-pastu: info@e-mobi.lv.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Atceros, kā savā laikā vēl vecajā 
namā pie Mūzeja grāmatu galda, 
toreiz bija pareizāk teikt – grā-
matu plaukta, piestāja Saeimas 
de putāts Jānis Lagzdiņš. Gribot 
apskatīties, vai kas jauns. Te esot 
labākais grāmatu klāsts par oku-
pācijas temu Rīgā. Domāju, ka 
tas nav daudz mainījies. Mūzeja 
pagaidu telpās grāmatu veikalam 
sava istaba, kur plaukti un galdi 
pilni. Lielākā tiesa latviski, bet ir 
arī angliski, vāciski, krieviski. Vei-
kalā pārdod arī Mūzeja Au  dio-
vizuālās krātuves vērtīgās doku-
mentālās filmas. 

Taču šis tas ir mainījies gan. 
Uz ticīgo, ilggadējo grāmatu vei-
kaliņa vadītāju Edīti Uzticu vairs 
nesastopu. Esot pienācis laiks 
bei dzot aiziet pēcpensijas pen si-
jā. Viņas vietā tagad saimnieko 
Alise Buligina. Īsta Alise Grāmat-
zemē, man liekas. Tāda noteikti 
būs vajadzīga, kad Nākotnes na  ma 
vestibilā būs jāiekārto jau lielāks 
grāmatu un suvenīru veikals. 
Ne  jauši iznāca ielidot kādā sa -
nāksmē, kur jau sprieda par jau  -
n iem suvenīriem. Tātad būs.

Veikalā arī tagad piestāj cilvēki, 
kas interesējas par vēsturi un 
vēlas nopirkt grāmatas drusku 
lētāk nekā lielajos veikalos. Jau 
pašos Mūzeja sākuma gados tika 
lemts, ka grāmatu veikalam sva-
rīgi dot iespēju gūt papildināt zi -
nāšanas, ne gūt lielu peļņu. Bet 
tagad grāmatas un filmas var no -
pirkt arī tīmeklī ar pāris klikš - 
ķ iem. Skatos klāstā – tur pat jau-
nā kie vēsturiskie romāni un vēs-

25. Mūzeja grāmatu veikalā

turnieku darbi, arī Mūzeja vēs-
tur nieku Ulža Neiburga un Kārļa 
Dambīša grāmatas. Arī paša Mū -
zeja paša jaunākie izdevumi. Ie -
skatīties Richarda Pētersona un 
Kristīnes Čakstiņas Piemiņas vie-
 tu ceļvedī pa Rīgu un apkārtni ir 
kā ceļot pa Rīgas un Latvijas vēs-
turi pēdējo 100 gadu laikā, tur-
klāt pa vietām, kuŗas ne visi pa -
zīst. Man pašam patīk pa šīm vie-
tām palidināties un aprunāties ar 
pieminēto gariem. No jaunāka-
jām filmām pieprasīta esot An -
dra Feldmaņa filma Zēdelgemu 
par latviešu leģionāriem gūstā, 
kur rudenī atklās pieminekli.

Mūzeja lielā illustrētā Latvijas 
vēstures grāmata pirms gada iz -
nāca vācu valodā. Tā ir daudz 

plašāka par divvalodīgo latviešu 
un angļu valodas izdevumu, ko 
vēl var iegādāties. Taču uz 18. no -
vembri sola jaunu izdevumu lat-
viešu valodā. Palasos, un tur man 
patīk “Padomju vēstures stun-
das,” citāti no 1986. gadā izdotās 
Latvijas PSR vēstures. Te var mā -
cīties, kā okupācijas laikā sagro-
zīja vēsturi. Stundas būšot arī 
latviskajā izdevumā. Tā par trim-
du tur teikts: “Daļa Latvijas bur-
žuāzijas, it īpaši ekstrēmistiskie 
nacionālisti, kas visuzticamāk 
bija kalpojuši latviešu tautas nik-
nākajiem ienaidniekiem vācu   
fa  šistiskajiem okupantiem, kaŗa 
beigu posmā aizbēga uz ārze-
mēm. Rietumos tie sev ātri atra-
da jaunus saimniekus – ASV un 

citu zemju imperiālistus.” Liekas 
fake news, viltus ziņas. Bet grā-
ma tas beigās ir pašas lielākās no 
tām: “Visa līdzšinējā vēsturiskā 
pieredze liecina, ka latviešu tau-
tas panākumu pamats ir visu 
Padomju Savienības tautu sadar-
bība un savstarpēja palīdzība. 
Varenās daudznāciju Padomju 
valsts sastāvā, padomju tautu 
br ā līgajā saimē Latvijai un lat-
viešu tautai ir garantēta nākotne: 
vēl straujāk attīstīsies tās ekono-
mika un nacionālā kultūra, cel-
sies materiālā labklājība, repub-

Mūzeja okupācijas vēstures grāmatas jaunajam latviskajam izdevumam 
dāsns ziedotājs sagādājis nepieciešamos līdzekļus ar vēlējumu katram 
vēstures skolotājam dāvāt pa grāmatai. Mūzeja Izglītības nodaļa palīdzēs 
līdz ar dāvinājumu skolotājiem sniegt metodiskus padomus grāmatas 
lietošanai skolās. 
Mērķa ziedojumus Mūzeja darbam ASV var sūtīt Latvijas Okupācijas mūzeja atbalsta 
grupai: Čeki rakstāmi OMFA ar mērķa norādi un sūtāmi Ilze Resnis, 10930 Nollwood 
Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm. 

lika sekmīgi virzīsies pa komū-
nisma celtniecības ceļu.” Jau pēc 
gada tas ceļš kļuva grumbuļains 
un drīz neizbraucams, bet lat-
viešu tauta uz priekšu virzījās pa 
jauno neatkarības ceļu... Es nepa-
cietīgi gaidu, kad jaunā grāmata 
būs grāmatu veikalā. 

Grāmatas un filmas var ie -
gādāties tīmeklī:

okupacijasmuzejs.lv/veikals/
gramatas/

okupacijasmuzejs.lv/veikals/ 
filmas/
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ANDRIS KĻAVIŅŠ

(Turpinājums 20. lpp.)

L AT V I J A S  S I M T G A D E S  S P O R TA  S P Ē L E S

Piedāvājam iegādāties 7 ha lielu zemes īpašumu Latvijā 
Allažu muižas apvidū, tuvu baznīcai, dižozolam un

avotiem ļoti gleznainā vietā 10 minūšu braucienā no 
Siguldas centra, 30 minūtes līdz Rīgai. Šai īpašumā ir

2 dzīvojamās mājas ar visam ērtībām, senām mēbelēm, 
kamīniem un virtuves iekārtām, ar baseinu,

džakuzi un saunu. Viena māja ir 138 m2, otra māja ir 
134 m2 lielas. Apkārt mājai ir akmens dārzs un lielas 
gleznainas pļavas un ābeles. Cena 245.000.00 euro.

Ja jums ir interese  iegādāties šo īpašumu, lūdzu rakstiet 
uz e pastu lektore@inbox.lv, un varat arī zvanīt vai sūtīt 

īsziņu uz tel.703 582 1192 – Irēnai W.

Vēsturiska atkāpe
Padomju volejbolistam un 

sporta darbiniekam Vladimiram 
Savinam (1919-1975.) veltītais 
piemiņas turnīrs bija ievērojams 
ar to, ka tajā piedalījās visas spē-
cīgākās pasaules volejbola elites 
komandas, kā arī ar to, ka šajās 
sacensībās aizsākās ASV izlases 
cīņa ar pagājušā g. s. nogales 
neuzvaramo PSRS „volejbola ma -
šīnu”. 3. Memoriālā 1978. ga  dā 
Charkovā ASV izlase palika 
pēdējā – 11. vietā – tomēr tās tre-
neris Dags Bīls to nosauca par 
pēdējo pieredzes skolu. Reti kāds 
Latvijā tad zināja, ka amerikāņu 
komandā spēlē latvietis Aldis 
Bērziņš, un neviens pat nenojau-
ta, ka Aldis un vēl trīs „charko-
vieši” pēc sešiem gadiem kļūs par 
olimpiskajiem čempioniem. 

Desmitais, jubilejas memo-
riāls, 1988. gadā notika Rīgā. Bija 
sākusies Atmoda. Radās ideja 
lūgt amerikāņiem iekļaut delegā-
cijā Aldi Bērziņu, kuŗš jau bija 
beidzis savu karjēru ASV izlasē 
un spēkus veltīja studijām. Aldis 
atbrauca, tika sumināts Sporta 
pilī, tikās ar žurnālistiem un 
volejbola treneriem, lai pastāstītu 

Par tradiciju saglabāšanu
saniegtais Olimps viņpus okeana 
iedvesmoja sporta darbiniekus 
Latvijā tuvināt kaŗa sašķelto lat-
viešu tautu sportiskās aktīvitātēs. 
1990. gadā Latvijā notika emoci-
onāli piesātināts un skaists noti-
kums sporta dzīvē – Olimpiskā 
nedēļa ar devīzi – „Vienoti Lat-
vijai!” Tas notika piecos sporta 
veidos un bija lieliski organizēts. 
Visus sagatavošanas darbus veica 
rīcības komiteja Daumanta 
Znat naja vadībā. Olimpiskās ne -
dēļas sporta un kultūras sarīko-
jumi, Līgo vakars, tikšanās ar 
radiem un draugiem. Volejbola 
cīņas notika Mežaparka lauku-
mos Ķīšezera krastā. Savu pras-
mi nodemonstrēja ASV un Ka -
nadas sieviešu komandas.

Diemžēl deviņdesmito gadu 
ekonomiskās grūtības un pār-
maiņas sporta vadības sistēmā, 
neļāva šo skaisto tradiciju iesak-
ņot. Bija mēģinājumi to restaurēt 
ar „Trīszvaigžņu sporta spēlēm”, 
bet arī tā izplēnēja. Amerikas lat-
viešu apvienības sporta nozare 
turpināja rīkot braucienus uz 
Dzimteni, lai apceļotu novadus 
un sacenstos volejbolā un bas-
ketbolā. Bet arī tie sagādāja grū-
tības.Tā 2005. gadā, kad ALA 

komandas pirmoreiz Latvijā ie -
radās 1990. gadā. Šo tradiciju 
turpinām ik pa trīs četriem 
gadiem. Šogad bija iecerēts, ka 
tiks rīkotas „Latvijas Simtgades 
sporta spēles” daudzos sporta 
veidos, tajā skaitā volejbolā ar 
Latvijas novadu un mūsu ko -
mandu līdzdalību. Pirms četriem 
gadiem sarunās bija iesaistīti 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārstāvji, tika parakstīts tāds kā 
sadraudzības līgums, ko parak-
stīja Kokneses novada vecākais, 
Likteņdārza, Kokneses Sporta 
centra pārstāvji, un koknesietis 
Raimonds Bergmanis kā privāt-
persona un es. Lielās ieceres iz -
plēnēja. Palika Likteņdārzs, Kok-
neses sporta centrs, kas mūs arī 
uzņēma un privātie kontakti, lai 
turpinātu sacensties Kuldīgā un 
Jelgavā. Divas dienas vēl pavadī-
sim Apšu ciemā un tad jau klāt 
Dziesmu svētki. Mans lielākais 
darbs ir komandu komplektē-
šana no spēlētājiem ar latviešu 
izcelsmi. Mēs sabraucam lidostā 
pirms ceļa uz Latviju no dažādu 
pavalstu kolledžām un univer-
sitātēm. Šoreiz pārstāvēta ir 
Kalifornija, Mičigana, Minesota, 
Indiāna. Parasti latviešu sportisti 

ASV  meiteņu volejbola komanda Latvijas Simtgades spēlēs

sporta delegācija savā „Kurzemes 
tūres” laikā ieradās Ventspilī, 
amerikānietēm neatradās preti-
nieces volejbolā. Viņām pretī stā-
jās Mārupes jaunietes, kas trenē-
jās „pilsētā ar rītdienu”.

Līdzīga situācija izveidojās šo -
gad, kad ALA volejbola un bas-
ketbola komandas kārtējā Jāņu 
tūrē ieradās Latvijā. Lūk, ko stās-
ta ALA sporta nozares vadītājs 
Toms Trautmanis: ”ALA sporta 

satiekas vasarās Gaŗezera no -
metnē, un katru rudeni notiek 
Amerikas latviešu meistarsacīk-
stes. Baltimoras Dziesmu svēt-
kos spēlēja futbolu, bet visos 
iepriekšējos bija arī volejbols. 
Parasti uz Latviju brauca olim-
piskais čempions Aldis Bērziņš 
ar saviem dēliem. Šogad nē, jo 
viņš ir Stevenson universitātes 
treneris.

Šoreiz mūsu volejbola koman-

du treneri ir Andris Kārkliņš un 
Mārtiņš Nora, savulaik spēlējuši 
ASV studentu izlasēs, arī Rīgā. 
Blakus sportam būs latviešu sirdi 
un garu saviļņojošie Likteņdārza 
kociņu stādīšanas un Dziesmu 
svētku notikumi. Daži pat dejos 
kādā danču kopā. Mums visiem, 
jo sevišķi tiem jauniešiem, kas 
atbrauca pirmo reizi uz savu 
senču dzimteni, tas ir neaizmir-
stams un saviļņojošs notikums.” 

ALA komandas Koknesē sa -
centās volejbolā ar Kokneses 

par savu ceļu no Gaŗezera no -
metnēm cauri „amerikāņu virtu-
vei” ,līdz iekļūšanai Pasaules sim-
boliskajā izlasē 1985. gada Pa -
saules kausa izcīņā Japānā un 
„zvaigžņu stundai” Losandželosā.

No Olimpiskās 
nedēļas līdz – „kaut 

kur pa kluso”.
   Varbūt arī mūsu tautieša 

vīriešu un junioru, kā arī ar Rīgas 
Volejbola skolas U-17 meiteņu 
komandām.(treneris Andris Kļa-
 viņš). Koknesieši uzvarēja vīru 
spēlēs, bet amerikānietes pie -
veica Rīgas meitenes.

Atmodas laikā asarām acīs 
dziedājām: ”Viena saule, tas pats 
mēness....”, alkām būt kopā, de  jot, 
priecāties, sportot. Daudzi spor-
ta darbinieki teica runas par 
tradicijām, kas jāsaglabā. Vai nav 
pienācis laiks tās atjaunot?
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AGITA ARISTA
Bostonas Latviešu skolas izlaidums

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

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(254 Valentine Ave, Yonkers 
NY 10705). 

PITTSFIELD (MA)
Teātris Barrington Stage (30 

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

12.-28.jūlijā aktrise Laila 
Robiņa spēlē Lukas Hnath lugā 
’’A Doll’s House Part 2”. Dar-
bība 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).

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

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

4.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

2.oktobrī 10:00 Biedrības val-
des sēde.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Info: 514-
992-9700. www.tervete.org 

22.jūlijā 11:00 bērnu no  met-
nes 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.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@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: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00, 
piektdienās 16:00 – 18:00. 
Dievk. notiek 10:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 

Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun -
dega 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, 
Lakewood, 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 svēt-
dienās 10:00. 22.jūlijā Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
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 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 10:00. 22.jūlijā Dievk. 
ar Sv.vak. 29.jūlijā Dievk. ne -
notiks. 5.augustā. Dievk. angļu 
val. ar Sv.vak.12.augustā Dievk. 
19.augustā 11:00 Kapu svētki 
Glenwood kapsētā un 12:00 
Montrose kapsētā. 26.augustā 
Dievk. ar Sv.vak. Seko pusgada 
informācijas sapulce un Pikniks.

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

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

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

video var skatīt: https://tinyurl.
com 22.jūlijā Kalamazoo 
Dievk. nenotiks, 10:30 Gaŗ -
ezerā Ekumēniskais Dievk. 
29.jūlijā Dievk. ar dievg. Māc. 
R. Franklins. 5.augustā Dievk. 
nenotiks. 12.augustā Dievk. ar 
dievg. 19.augustā 10:00 Kapu 
svētki Riverside kapsētā. 26.au -
gustā Dievk. 2.septembrī Kala-
mazoo Dievk. nenotiks. 10:30 
Gaŗezerā Dievk. 9.septembrī 
Dievk. ar dievg.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, 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.

Bostonas Latviešu skolas iz -
laidumā visi rosījās kā bitītes. 
Uzdevumu šādās reizēs ne -
trūkst, jo jāsakārto un jāizrotā 
zāle, jāsagādā mielasts, jā  rū-
pējas, lai katrs bērns būtu savā 
vietā īstajā laikā, jāuzņem viesi, 
jāiesilda balsis, jāsilda pīrāgi, 
jāuzskaņo instrumenti...  Par to, 
lai svētki ritētu  plūstoši, rūpējās 

mācītāja Igora Safina runu, Lat-
vijas himnu un skolas pārzines 
uzrunu. Tika godinātas šī gada 
absolventes – Silvija Grava, 
Anika Grinberga, Mia Lee un 
Zīle Puriņa, kā arī viņu klases 
audzinātājas Renāte Kenney, 
Valda Grinberga un vēstures 
skolotāja Zinta Grava.

Absolventes teica emocionālas 

ar šīs klases absolventēm.
Tika izsniegtas arī skolas bēr-

nu liecības un piemiņas balvas 
tiem, kuŗi piedalījās šā gada 
Rumaka lasīšanas sacensībā. Uz 
skatuves katras klases bērni ar 
audzinātājiem iezīmēja savu 
spilgtāko gada notikumu vai 
piedzīvojumu, mācoties BLS. 
Svinīgās daļas beigās 8.klase 
nodeva karogu nākamā gada 
absolventu klasei, kuŗā mācās 
Kīra Walker, Marianne Foy, 
Marisa Tums, Shannen Holo-
han, Žaklīna Kenney, Pēteris 
Lipacis un Edvards Ruszczyk.

Un tad – priekšnesumi, ar 
kuŗiem uzstājās visi skolas bērni. 
Absolventes runāja dzeju – Juŗa 
Kronberga “Latviešu valoda” un 
Ojāra .Vācieša “Uz zaļā zara”, kā 
arī fragmentus no Jāņa Jaun-
sudrabiņa apceres “Piemini 
Latviju!”

Dejošanas skolotāju M. Bolis 
un Dz. Zielinskis vadībā mūsu 
jaunākā paaudze izdejoja trīs 
raitu un jautru deju rakstus –  
“Circenīti”, “Skrodeŗi” un “Čī čā 
gūteņa”. Šie deju priekšnesumi 
tā saliedēja publiku, ka vēl ilgi 
priecājāmies par to, cik labi, ka 
mums ir tik daudz jaunākās 
paaudzes bērnu. Tas dāvā mums 
īpašo sajūtu, ka ir ne vien no -
slēgums un izlaidums, bet arī 
turpinājums skolai un latvie-
tības garam Bostonā. Dziedā-
šanas un mūzikas kultūra Bos-

tonas latviešu skolā un sabied-
rībā ir milzīgs spēks, pateicoties 
Krisītes Skares mierpilni kūsā-
jošai, bet nerimstoši spēcīgai 
enerģijai. Krisītes vadībā uz  stā-
jās visu klašu bērni gan mazākos 
ansambļos, gan kopkorī skan-
dinot latviešu tautasdziesmu 
apdares “Zinu, zinu, bet ne -
teikšu”, “Sveicinom, vēlom”, “Teci, 

Absolventes ar audzinātājām R. Kenney, V. Grinbergu un BLS 
pārzini A. Linarts

Visi skolas bērni dzied

spēlēja mūsu instrumentālisti – 
vecāki un ģimenes locekļi – 
Michael Glashow/ģitara, Didzis 
Voldiņš/klavieres, Andra Vol-
diņa/ alta vijole, Matīss Puriņš/
basģitara, un Agita Arista/flauta.

Pēc svinīgās daļas absolventi 
un skolotāji gāja uzņemt pē -
dējos svētku mirkļus, fotogra-
fējoties skolas pagalmā, skolas 

bērni un vecāki teica paldies 
speciālo priekšmetu skolotājiem 
un audzinātājiem, un vēlāk visi 
devās mieloties pie dāsni sa -
rūpētā svētku galda. Bija tik 
mīļi un sirsnīgi, ka negribējās, 
lai tas viss beigtos. Gribējās vēl 
visiem pabūt kopā.

mūsu izcilās kollēgas – skolas 
pārzine Agnese Linarte, vecāku 
padomes priekšniece Valda 
Grinberga, mūzikas skolotāja 
Krisīte Skare un deju skolotājas 
Māra Bolis un Dzintra Zielinskis.

Svētki sākās saviļņojoši ar 
karoga ienešanu, svētbrīdi un 

un pateicības pilnas runas par 
savu īpaši pavadīto laiku BLS, 
pēc tam uz lielā ekrāna tika 
rādītas kopīgās atmiņas foto-
attēlos. Tā bija brīnišķīga filma, 
kas izraisīja gan smieklus, gan 
asaras un mīļas, mīļas atmiņas 
katram, kuŗam bijusi saskarsme 

rikšus, kumeliņi”, ”Situ koku uz 
kociņa”, “Tēvu tēvu laipas mes-
tas”, gan latviešu oriģināl dzies-
mas “Mēs, māsiņas”(K.Skare, 
t.dz.v.), “Attālums nobuŗ” (D.Soste, 
L.Dimanta) un “Sprīdītis”(Im.
Kalniņš, M. Zālīte). Ansam-
bļiem un korim pavadījumu 
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Pēc grūtas slimības Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā jaunības, korp. Imeria un dzīves draudzene

RUTE HELMEN,
dzim. ZARIŅA

Dzimusi 1937. gada 1. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 28. jūnijā Hurricane, Utath

(Turpināts no 18. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Piemiņā paturēs

VĪRS JOHN “JACK” HELMEN OF HURRICANE, UT

MEITA, ZNOTS UN MAZDĒLS: NICOLE, MATTHEW UN JACK WARNER,

WOODLAND HILLS, CA

NIECES CATHERINE (PHIL) JAMES OF MADISON, WI; SARAH (MARV) TONN OF OAKDALE, MN

SUSAN (JOHN) HELGESON, ALEXANDRIA, MN

Cik jauks bij ceļš,
Ko visi kopā gājām, –
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām.
(Nikolajs Kalniņš)

Aiz katra paliek dzīve
un pasacīts vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Piemiņas dievkalpojums notiks otrdien, 7. augustā plkst. 11
New Promise luterāņu baznīcā, St. George, UT, kur Rute un Jack bija

aktīvi draudzes locekļi. Otrs piemiņas brīdis būs piektdien, 10. augustā plkst. 11
Washburn-McReavy Crystal Lake kapelā un Kapsētā, Minneapolis, MN.

Ziedu vietā lūdzam ziedot Best Friends Animal Society vai Lutheran World Relief.

Bērnības draudzene un krustmāte

MAIJA VELTA RADZIŅA,
dzim. RUMPĒTERE

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

RUTE MAIJA HELMEN,
dzim. ZARIŅŠ

Dzimusi 1937. gada 1. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 28. jūnijā Hurricane, UT

Archibīskape Lauma Zu  šē-
vica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. 
pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-258-
8070. Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

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

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30. 5.augustā 15:00 
vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 9.septembrī 15:00 
Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.septeembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 22.jūlijā 
Dievk. 5.augustā 10:00 Kapu 
svētki Van Liew kapsētā, North 
Brunswick (lietus gadījumā baz-
nīcā 13:30). 19.augustā Dievk. 
ar dievg. 9.septembrī Dievk. ar 
dievg. 23.septembrī 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. 19.augustā Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 

tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jleg zdins@san.rr.com. Māc. 
Mār tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 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. 29.jūlijā 14:00 Dievk. 
Dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
22.jūlijā Bībeles stunda. 29.jū -
lijā Bībeles stunda. 5.augustā 
Bībeles stunda. 12.augustā Bī -
beles stunda. 19.augustā Dievk. 
26.augustā Bībeles stunda. 
2.septembrī Bībeles stunda. 
9.septembrī Bībeles stunda. 
16.septembrī Dievk.

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

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

Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 10:00. Kafijas 
galds. 22.jūlijā Dievk. 29.jūlijā 
Sv. vak. Dievk. 5.augustā Sv. 

vak. Dievk. 12.augustā Kapu 
svētku Dievk. Rock Creek 
kapsētā. Dievk. Rokvillē neno-
tiek. 19.augustā Sv.vak. Dievk. 
26.augustā Sv.vak. Dievk. No 
31.augusta līdz 2.septembrim 
Latviešu Skolas nometne. 2.sep -
tembrī 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. 

• 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 numu-

ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Izsakām visdziļāko līdzjutību
Ivara un Ralfa ģimenēm,

citiem tuviniekiem un draugiem,

VALDI MIĶELSONU
mūžības ceļos pavadot.

DZIDRA UN LAIMONIS ŠMITI

Mīļā piemiņā paturēs
RUTA, KRUSTMEITA ANDRA

AR BĒRNIEM KRSTINU UN ROBERTU
BENITA UN KEN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VIJA BROWN ARIZONĀ

ZĪLE DUMPIS KALIFORNIJĀ
ANNA GRAMBERGS RĪGĀ

ERIKA LAMENSDORF KALIFORNIJĀ
UN MAIJA WOLF  KALIFORNIJĀ
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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

Francijas futbolisti 
– Pasaules kausa 

ieguvēji
Veselu mēnesi pasaule bija uz 

futbola viļņa. Krievijas pilsētās 
risinājās Pasaules kausa izcīņa 
ar 32 komandu piedalīšanos. 
Turnīrs sākās ar pārsteigumiem 
un visā sacensību gaitā sagādāja 
daudz patīkamu brīžu un pār-
dzīvojumu līdzjutējiem. Kas 
varēja paredzēt, ka iepriekšējie 
Pasaules kausa izcīņas uzvarē-
tāji – Vācijas futbolisti jau pir-
majā spēlē zaudēs Meksikai 
(0:1). un karstasinīgie līdzjutēji 
lēkādami uzvarētāju dzimtenē 
izraisīs... minizemestrīci? Ne -
gaidītas neveiksmes piedzīvoja 
arī citas futbola lielvalstis – 
Brazīlija, Arģentīna, Portugale 
(ar slaveno Krištianu Ronaldo 
sastāvā!), Spānija. Ar lielu pa -
cilātību spēlēja mazās Islandes 
izlase, grupas turnīrā nospēlējot 
neizšķirti ar Arģentīnu (1:1) un 
sagādājot „galvassāpes” nāka-
majiem sudraba medaļu iegu-
vējiem – chorvatiem (zaudēja 
tikai  ar1:2). Japānas futbolisti 
lieliski aizspēlējās līdz astot daļ-
finālam, izvirzījās vadībā pret 
Beļgiju (2:0), bet diemžēl ne -
spēja noturēt iegūto pārsvaru. 
Teicamu futbolu parādīja Irā-
nas. Marokas, Ēģiptes, Kolum-
bijas valstsvienība. 

Līdz finālam nonāca Francija 
un Chorvatija. Iepriekš sa  cen-
sībā par 3. vietu Beļģija ar 2:0 
pārspēja angļus. Finālspēlē bija 
viss, kas raksturīgs mazam un 
lielam futbolam – 11m soda 
sitiens, bumba savos vārtos, 
rupja vārtsarga kļūda. Franči 
izvirzījās vadībā un pēc tam 
noorganizēja stipru aizsardzību, 

Pasaules Kausa 2018  finālā 
starp Franciju un Chorvatiju 
laukumā izgāja arī latvietis – 
astoņus gadus vecais Roberts 
Ceske. Stadionā Roberts devās 
roku rokā ar Francijas izlases 
spēlētāju Matuidi, un uzreiz pēc 
atklāšanas ceremonijas pievie-
nojās mammai Ilzei skatītāju 
tribīnēs, no kuŗām sekoja spēles 
norisei. 

Lietus Maskavā, Lužņiku stadionā, nespēja mazināt Francijas fut-
bolistu uzvaru

ko chorvati nespēja pārvarēt. 
Ar 4:2 (2:1) uzvarēja Francijas 
valstsvienība un otro reizi iz -
cīnīja Pasaules kausu. Pirmo 
reizi Francija par Pasaules kausa 
ieguvējiem kļuva 1998. gadā, 
kad ar rezultātu 3:0 pārspēja 
Brazīliju, bet 2006. gadā Fran-
cija finālā pēcspēles sitienos 
zaudēja Italijai.

Astoņgadīgais Roberts Ceske (attēlā pa vidu starp bērniem) no 
Latvijas 15. jūlijā laukumā izveda Francijas izlases futbolistu 
Blaisi Matuidi, kuŗš vēlāk kopā ar Francijas valstsvienību triumfēja 
prestižajā turnīrā // Publicitātes foto

Šogad no Latvijas atlases 
šādam notikumam bija pie -
teikušies 470 dalībnieki vecumā 
no sešiem līdz desmit gadiem. 
Izlozes kārtībā Roberts tika 
atzīts par atlases sacensību uz -
varētāju. Mamma stāsta, ka Ro -
berts jau kopš agras bērnības  
sapņojis par iespēju klātienē 
satikt savus futbola elkus. Viņš 
pats futbolu spēlē futbola skolā 
“Garkalne”, komandā “Rakari” 
pie treneŗa Edgara Klibus. Ro -
bertam futbola treneris patīk jo 
īpaši tāpēc, ka viņš treniņos 
katru reizi izdomā jaunus uz -
devumus, bet tajā pašā laikā ir 
arī prasīgs. Vasaras brīvlaikā 
Roberts uzspēlē futbolu un 
trenē piespēles katru dienu.  
Vislielāko prieku futbolā Ro -
bertam sagādā pati futbola spēle 
un bumbas vadīšana.

Iegūst kalnu
karaļa titulu

Latvijas riteņbraucējs Toms 
Skujiņš no Trek-Segafredo vie -
nības ar teicamu sniegumu, 
piedaloties dienas atrāvienā, 
kļuva par prestižā daudzdienu 
velobrauciena Tour de France 
kalnu karaļa kopvērtējuma 

līderi. Skujiņš lielu daļu no 
204,5 km gaŗā piektā posma 
atradās atrāvienā, tomēr aptu-
veni desmit kilometrus pirms 

finiša bēgļi tika noķerti. Tomēr 
vēl pirms tam Skujiņš bija 
pirmais divos trešās katēgorijas 
kāpumos, kas viņam ļāva kalnu 
karaļa kopvērtējumā tikt pie 
četriem punktiem.

Skujiņš kļuvis par pirmo 
latvieti, kuŗš kādā no lielajām 
tūrēm tiek pie līdeŗa krekliņa 
kādā no kopvērtējuma kate-
gorijām. Piektā etapa finišā viņš 
gan palika 137. vietā, no lī  de-
riem atpaliekot septiņas mi  nū-
tes un 52 sekundes, tomēr viņa 
parādītais sniegums vērtējams 
kā izcils un Latvijas riteņ brauk-
šanā kopš Pjotra Ugrjumova un 
Romāna Vainšteina slavas lai-
kiem nepieredzēts.

Skujiņš palīdzēja komandas 
Trek-Segafredo līderim Jonam 
Degenkolbam uzvarēt daudz-
dienu velobrauciena Tour de 
France devītajā posmā (157 
km). Viņš pats finišēja 50. vietā 
55 sekundes pēc Degenkolba 
un nešķīrās no pirms vairākām 
dienām iegūtā kalnu karaļa 
krekla. Kopvērtējumā Skujiņš 
ierindojās 101. vietā, no līdeŗa 
Grega van Avermēta (Beļģija) 
atpaliekot 29 minūtes un 11 
sekundes.

***
Eiropas meistarsacīkstēs Če -

chijā grupas braucienā (140,4 km) 
finišu nesasniedza Latvijas pār-
stāvji Kristers Ansons, Ēriks 
Gavars, Kristaps Pelčers un 
Mārtiņš Pluto.   

***
Latvijas riteņbraucēja Lija 

Laizāne no Aromitalia Vaiano 
vienības prestižo Giro d’Italia 
sieviešu velobraucienu jeb Giro 
Rosa beidza kopvērtējuma 70. 
vietā. Tas ir viņas labākais sa -
snie gums.

Basketbols
Eiropas meistarsacīkstēs bas -

ketbolā U-20 grupas jaunietēm 
apakšgrupu kārtā Latvijas bas-
ketbolistes izcīnīja divas uzvaras 
trīs spēlēs un ieņēma otro vietu 

C apakšgrupā. Astotdaļfinālā 
jaunās basketbolistes sīvā cīņā 
ar 73:77 zaudēja Nīderlandei, 
bet ceturtdaļfinālā ar 75:74 
apspēlēja krievietes, saglabājot 
vietu augstākajā līgā. Spēlē par 
11. vietu ar 71:57  tika pārspētas 
Polijas līdzaudzes. 

Teniss
Pērnā gada French Open 

uzvarētāja Aļona Ostapenko 
Vimbldonas turnīrā guva četras 
uzvaras un pirmo reizi karjērā 
sasniedza pusfinālu.

Ceturtdaļfinālā Ostapenko ar 
rezultātu 7:5, 6:4 uzvarēja slova-
kieti Dominiku Cibulkovu, bet 
pusfinālā ar 3:6, 3:6 zaudēja 
kādreizējai pasaules ranga 
līderei Angelikai Kerberei.

***
Pasaules tenisa rangā (ATP) 

Ernests Gulbis pēc Vimbldonas 
turnīra, kuŗā iekļuva astot-
daļfinālā, tagad ir 109. vietā. 

Izpilda Eiropas 
meistarsacīkšu 

kvalifikācijas 
normu

Līga Velvere Beļģijā ar jaunu 
personisku rekordu uzvarēja 
Flandrijas kausa izcīņā 800 m 
skrējienā un atkārtoti izpildīja 
Eiropas meistarsacīkšu kvali-
fikācijas normatīvu.

Velvere sacīkstēs Kortrijkā 
finišēja pēc divām minūtēm un 
1,21 sekundes. Ātrāk 800 m dis-
tanci ir skrējušas divas Latvijas 
vieglatlētes vēl pagājušajā gad-
simtā – Latvijas rekordiste 
Marita Ārente 1984. gadā 
(1:58,64) un Sarmīte Štūla 1975. 
gadā (2:00,8). Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas normatīvu 
– divas minūtes un 2,50 se -
kundes – Velvere bija izpildījusi 
jau iepriekš ar rezultātu 2:02,01.

Svarcelšana

Latvijas svarcēlājs Armands 
Mežinskis Uzbekistānā startēja 
pasaules U-20 čempionātā. 
Mežinskis svara katēgorijā līdz 
85 kilogramiem startēja B 
grupā, kuŗā ierindojās ceturtajā 
vietā, savukārt spēcīgākajā – A 
grupā par viņu labāki bija visi 
astoņi dalībnieki, līdz ar to 

Mežinskis kopvērtējumā palika 
12. vietā. Raušanā Mežinskis 
tika galā ar 139 kilogramiem, 
kamēr grūšanā, būdams sek-
mīgs visos trīs piegājienos, viņš 
pacēla 176 kg, summā – 315.

Ar summā paceltiem 315 
kilogramiem Mežinskis ieņēma 
12. vietu. 

Kurucs
noslēdzis

ilgtermiņa līgumu 
Latvijas basketbolists Ro -

dions Kurucs 16. jūlijā no -
slēdzis ilgtermiņa līgumu ar 
Nacionālās basketbola aso ciā-
cijas (NBA) klubu Bruklinas 
Nets. Komanda neatklāj vie -
nošanās detaļas, vien ziņojot, ka 
līgums ir ilgtermiņa. Tikmēr 
basketbolista aģents Artūrs 
Kalnītis savā Twitter kontā 
atklājis, ka vienošanās ir uz 
četriem gadiem, no kuŗiem trīs 

pirmie gadi ir garantēti, bet 
ceturtajā klubs varēs izvēlēties, 
vai sadarbību ar Kurucu 
turpināt.

DAŽOS VĀRDOS
 Bijušais Latvijas basketbola 

izlases treneris Ainārs Ba -
gatskis turpmāk vadīs Vācijas 
pilsētas Bambergas komandu 
Brose. Tās sastāvā savulaik 
bijuši Uvis Helmanis un Jānis 
Strēlnieks.

 Latvijas izlases basketbolists 
Mārtiņš Meijers parakstījis 
līgumu ar Krievijas komandu 
Krasnojarskas Jeņisej. FIBA 
čem  pionvienību sešās spēlēs 
Meijers caurmērā guvis 12,8 
punktus.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Armands Mežinskis


