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Austrālijas Daugavas Vanagi Latvijas Simtgadē dāvina
Likteņdārzam piecus Latvijas karogus un mastus
Austrālijas Daugavas Vanagi
Latvijas simtgadē Likteņdārzam
ir sagādājuši īpašu dāvanu –
piecus 12 metrus augstus karogu mastus ar Latvijas karogiem, kā arī to uzstādīšanai nepieciešamo darbu financējumu
par kopējo summu 4000 EUR.
Karogu masti ir uzstādīti, un
Latvijas valsts karogi šobrīd
lepni plīvo Likteņdārza amfiteātrī, pašā Daugavas krastā.
Karogu dāvinājumā vienojās
piecas Austrālijas Daugavas Vanagu nodaļas – Adelaidas, Pērtas,
Melburnas, Kanberas, Sidnejas
un to atbalstīja arī šobrīd darbību

beigušās Brisbenas, Džīlongas,
Murbankas, Northamas, Ņūkāslas un Tasmanijas Daugavas
Vanagu nodaļas. Katrs no karogiem ir veltīts savam Latvijas
novadam – Kurzemei, Latgalei,
Vidzemei un Zemgalei. Bet piektais karogs ir īpaši veltīts tiem,
kas cietuši un atdevuši savu
dzīvību par Latviju.
Iecere par karogu Likteņdārza
amfiteātrī radās jau pirms vairākiem gadiem, un kā labāko
risinājumu, atbilstoši Likteņdārza kompozicijai architekti no
SIA Arhis Arhitekti Andŗa Kronberga vadībā izlēma veidot piecu

karogu grupu. Pateicoties Austrālijas Daugavas Vanagiem, tagad
šī skaistā iecere ir īstenojusies.
Jaunie karogu masti ir noņemami, tāpēc uz Dziesmusvētku
laiku tie pildīja ļoti īpašu uzdevumu – bija daļa no Latvijas
karogu gredzena, kas ieskāva
Mežaparka estrādi Dziesmusvētku Noslēguma koncertā.
Šobrīd visi pieci karogi ir atgriezušies Likteņdārzā.
Karogu projekts Likteņdārzā
tika īstenots sadarbībā ar Latvijas
laivu un karogu mastu fabriku
Amberlat.
Likteņdārzs ir unikāla, par

Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols
Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi
kā Brīvības piemineklis, Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas
Daugavā ar tūkstošiem Latvijā
un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
un uzņēmumu atbalstu. Te apvienojas izcila vides architektūra
ar Kokneses pussalas dabas un
Daugavas plūduma krāšņumu,
veidojot draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju “Liktens gāte”,
Lielo kalnu un skatu terrasi.

Likteņdārzā tiek fiksēta tautas
dzīvā atmiņa – katrs iestādītais
koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas
stāstu par Latvijas cilvēkiem un
vēsturi. Kopš 2005. gada, kad
tika sākts Likteņdārza projekts,
ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs
dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu
atbalstu Likteņdārza izveidē ir
ieguldīti gandrīz 2,5 miljoni eiro.
Ik gadu Likteņdārzu apmeklē
70 000 – 100 000 apmeklētāju, no
kuriem aptuveni 30% viesu ir
bērni un jaunieši, un tas rosina
un nostiprina latviskās kopības
un nacionālās piederības sajūtu.

Cēsis svin dzimumdienu– 812!
Šovasar Cēsis svinēja savu
812. dzimšanas dienu. Kā katru
gadu, no rīta cēsniekus modināja orķestromobīlis – pūtēju
orķestris kravas automašīnā,
kas apbraukāja visas pilsētas
ielas. Kā katru gadu, svētki notika trīs dienas un beidzās ar
lāpu gājienu un uguņošanu Pils
parkā. Protams, trijās dienās
bija gan tirdziņš, kas pulcēja
aptuveni 500 amatniekus, gan
latviešu ēdieni Hanzas tirgū Pils
dārzā, gan koncerti, sporta spēles
un vēl daudz dažādu un raibu
pasākumu. Pēdējos gados Cēsu
pilsētas svētki pulcējuši aptuveni
60 tūkstošus viesu, un arī šogad
ciemiņu noteikti nebija mazāk,
drīzāk vairāk, jo pilsēta priecājās
un svinēja no visas sirds.
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Anya Marina Wallace, of Latvian descent,
commissioned as a Second Lieutenant in the
United States Airforce
DAVID J. POCS, MBA
The Superintendent of the
United States Air Force Academy
announces that Anya Marina
Wallace of the class of 2018 is a
candidate for the degree of
Bachelor of Science in Operations
Research and a commission as a
Second Lieutenant in the United
States Air Force, Wednesday,
May twenty third, United States
Air Force Academy, Colorado.
It was a beautiful sunny day in
Colorado Springs, as Anya
Wallace was commissioned as a
second lieutenant in the United
States Airforce.
Anya was surrounded by
friends and family including
maternal grandmother Anna
Motivans of LaCrosse, WI, her
sister Eliza, and parents Stuart &
Karene (née Motivans).
We are grateful for Anya’s dedication to the United States of
America. God Bless and Aim
High.
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Aņa kopā ar vecmāmiņu Annu Motivans

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Svētki, Saeimas vēlēšanas, strīdi
Latvijā pilnā tempā rit gatavošanās šī gada paredzētajiem
neskaitāmajiem pasākumiem.
Tauta gatavojas uz valsts 100
gadu svinībām, Dziesmu un
Deju svētkiem, dažādu pilsētu
svētkiem, rajonu svētkiem, Līgo
svētkiem, gadatirgiem, koncer-

tiem, festivāliem utt. Mēs, latvieši, ar daudzo gadu pieredzi
dažādu svētku rīkošanā un
svinēšanā esam ja ne labākie
pasaulē, tad noteikti tuvu tam.
Kāds jau bija secinājis, ka Latvijā
ir gadījumi, kad viena mēneša
laikā notikuši ap 40 dažādu

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
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JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
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Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
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«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

pilsētu svētki. Tādēļ iedrošinos
paredzēt, ka visas šogad plānotās
svinības izdosies. Vēlēsim veiksmi!
Bet, kā būs ar Latvijas nākotnes
un izdzīvošanas svarīgāko notikumu – Saeimas vēlēšanām?
Lielā daļa valsts iedzīvotāju jau
mēnešiem ilgi pirms Dziesmu
un Deju svētkiem intensīvi piedalās mēģinājumos un svētku
plānošanā. Pieņemu, ka liela daļa
no viņiem ir nodarbināta ar
ģimenes pienākumiem un darbiem savās profesijās. Būtu brīnums, ka ar šādu slodzi lielākai
daļai no potenciāliem vēlētājiem
atliek laiks, intrese, enerģija, lai
iedziļinātos un kaut cik sakarīgi
un kritiski novērtētu kādu no
vēlēšanas sarakstos piedāvātajiem kandidātiem. Un, ja nu vēl
potenciālais vēlētājs atklāj, ka
Latvijas Saeimas vēlēšanu formula ir izteikts BRĀĶIS un
nolemj vēlēšanās nepiedalīties?
Tāda izvēle, protams, nav tā
pareizā! Ar tādu pieeju vēlētājs
atdod savas, lai arī ierobežotās,
balsošanas tiesības kādam citam.
Iespējams, kādam, kuŗa balsojums valstij varētu būt nelabvēlīgs
vai pat kaitīgs.
Pašreizējo vēlēšanu formulu
vēlētājs varētu novērtēt par
BRĀĶI tāpēc, ka viņam ir atņemta taisnīgā un demokratiskā
tiesība izvēlēties pēc saviem ieskatiem labāko Saeimas sastāvu.
Pat no savas izvēlētās partijas
vēlētājam ir dota tikai 1/5 daļa
demokratijas. Viņš ir spiests izvēlēties kandidātus tikai no viena
no pieciem rajoniem – Rīgas,
Kurzemes, Vidzemes, Zemgales,
Latgales. Rodas jautājums – vai
šai vēlēšanu formulā mērķis ir
ievēlēt Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales Saeimu vai visas Latvijas Saeimu?
(turpināts 6. lpp.)
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L AT V I E Š U L I K T E Ņ S T
ĀSTI
KASPARS PŪCE
(Turpināts no Nr.26)
Režisors nolemj sākt ar individuālām pārrunām. Kā pirmā
uz tām paliek melnīgsnēja meiča,
kuŗu Voldemārs redz teātŗa entuziastu pulciņā pirmo reizi.
Skanīgā balsī, kā jokodamās,
viņa piesaka sevi: ,,Neesmu gan
aicināta, bet... es domāju, ka
mans deguns Trīnes lomai būs kā
radīts. Saprotu, tik dumja jau
neesmu... Ar tādu degunu citas
lomas jūs jau man nedosiet...
Varbūt... vienīgi Trīni?” Jaunais
režisors ir tik pārsteigts, ka pirmajā mirklī nespēj apjēgt, kur te
joks, kur nopietnība. Nepieredzēti pretrunīga situācija – jauna,
enerģiska, visai izskatīga meiča
drosmīgi pieteic sevi teātrim.
Šķiet, būtu arī vērienīga aktrise,
bet... Ir redzēti visādi deguni. Arī
tādi, kas ir raisījuši ne mazums
smieklu, arī asaru... Pat literārajos darbos, arī dramaturģijā
tieši vai netieši iesaistīta degunu
problēma kā iegansts drāmatisku
sarežģījumu un traģisku konfliktu radīšanai. Kaut vai ievērojamā
franču rakstnieka E. Rostāna
slavenajā traģikomēdijā ,,Sirano
de Beržeraks” galvenā varoņa
,,pīļtēviņa” deguns izjauc visus
viņa labos nodomus un noved
pie traģiska gala. Nav jau nemaz
jāskatās tik tālu, uz Franciju, arī
mūsu Latvijā brāļu Kaudzīšu
,,Mērnieku laikos” attēlotais Ķenča
šņaucamais – liels un plāns, kam
pat sveces gaisma spīdējusi
cauri... Un šeit, mazajā Taurupē,
atkal tā pati problēma – deguns!
Sievišķis kā sievišķis – slaids, iznesīgs, – bet...
,,Dārgo režisor, man bez teātŗa
nav dzīves... Katru ziemu dažas
nedēļas, lauku darbu klusākajā
laikā, pavadu Rīgā tikai tādēļ, lai
apmeklētu izrādes. Ļoti gribas arī
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ir mūsu svētki, ko svinam”

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES
paši tēlot, gribu būt aktrise. Ļoti
lūdzu, dodiet man Trīni. Šai
pagasta pļāpai, precību kārajai
vecmeitai mans deguns taču
nebūs par traucēkli... Režisor,
ļaujiet kaut reizi mūžā būt par
aktrisi, kaut vienu vienīgu reizi
iejusties cita cilvēka priekos un
bēdās...” Voldemārs klausās un
vēro – spoži melni mati, kuplas
melnas, gandrīz kopā savienotas
uzacis. Pat tumšas pūciņas manāmas uz virslūpas. Viņš knapi
novaldās, lai nepajautātu, vai
viņas senčos kādai no vecvecmāmiņām nav gadījies pabūt
kaut kur dienvidos un tā dziļāk
ieskatīties kāda ugunīga kalnieša
ar raksturīgo ,,ērgļa” degunu
tumšajās acīs. Labi, mati, uzacis
– tā lieta uz skatuves nokārtojama,
bet... deguns... Tāds deguns var
modināt gan bijību un cienību,
tikai ne smaidu. Komēdijas vietā
var iznākt traģēdija. Kaut gan,
pēc būtības, šī komēdija ir Trīnes
traģēdija, taču pie tās nav vainojams deguns, bet gan viņas neciešamais raksturs, tikai ,,palšās”
mīlestības izdarības noved Trīni
pie traģiskā vecmeitas likteņa. Šīs
pagasta tenku vāceles degunam
jāatbilst viņas okšķerīgajam raksturam – spicam kā žurkas purniņam, nevis varenam ērgļa
knābim.
,,Biju ieņēmusi galvā, ka Trīne
ir mana loma, varbūt... vienīgā.
Zinu, zinu, saprotu... Projām
gan, lūdzu, nedzeniet. Varbūt
kaut kas priekš manis atradīsies,
kāda pinkaina ubadze vai... nešķīstene ragana.”
,,Diemžēl, šoreiz nevaru jums
piedāvāt ne pinkainu veceni, ne
raganu. Blaumanim, ziniet – latviešu zemnieki, visi jauki lauku
ļaudis. Vienīgi – paunu žīds
Ābrams, bet šis, kā nekā, ir

vīrietis. Žēl...”
Meiča pagriežas un neatvadījusies negribīgi iet. Pie izejas
vēl apstājas. Pēkšņi atsviežas.
,,Bet... priekšā lasīt?”
,,Jūs domājat... par suflieri?”
,,Vai nav vienalga, kāds suflierim deguns?!” Un viņa atplaukusi priecīgi iesmejas. Smejas,
asaras rīdama. Smejas arī režisors. Sufliera problēma, kas laukos ir praktiski neatrisināma,
vienā mirklī nokārtota! Cik gan
daudz diplomātisku komplimentu būtu jāizšķiež, lai kaut cik
normālu laucinieku pierunātu
uzņemties gaužām nepateicīgos
suflieŗa pienākumus – diendienā
nākt uz mēģinājumiem, izrādes
vakarā, neviena neievērotam, līst
zem grīdas un sekot līdzi darbībai
no ,,suņu būdas” pozīcijas... Cita
lieta uz skatuves – būt skatītāju
apbrīnotam, suminātam, saņemt
ziedus, izjust aplausu saldo algu!
Šajā gadījumā bagāto ,,Čapatu”
māju saimniece Karlīne Kārkliņa
jeb Čapatu Karlīne, kā viņu sauca
visi Taurupes iedzīvotāji, bija kā
zelta tīrradnis teātŗa mīlētāju
kopā.
Tajā dienā īsākās un gaŗākās
sarunās pagāja vairākas stundas,
līdz tika nokomplektēta aktieŗu
trupa, kuŗa spētu pārliecināt, ka
Trīnes grēki nav nemaz tik nevainīgi... Zināma lieta, jaunais
teatrālis ar saviem mākslas un
dzīves vērojumiem dalījās itin
dāsni. Bieži ar dažiem skatuves
mākslas fanātiķiem, lai izskaidrotu tādas vai citādas skatuviskās
darbības pamatojumu, palika pēc
mēģinājuma. Tad ilgstošos dialogos centās atrast kopsaucēju.
Laimējās, jo starp vienkāršiem
darba darītājiem atradās arī tādi,
kuri zināja kaut ko vairāk par
lopkopību un graudkopību. Īpaši

interesants sarunu partneris izrādījās Drustiņu Kārlis. Viņš,
būdams īpaši zinātkārs, bija izlasījis ne vienu vien ievērības
cienīgu pasaules līmeņa filozofa
darbu. Īpašu interesi izrādīja par
dzīvi pēc dzīves. Interese par aizkapa pasauli cilvēku prātus
nodarbinājusi vienmēr. Sarunās
ar Kārli Voldemārs atcerējās, ka
dzimtajā Vestienas pagastā, Laipīša ezera krastā zem simtgadīgās
egles guļ nezināms lielā kaŗa
upuris. Kritušo vientuļo kareivi,
neviens neatceras, vai tas bija
krievs vai vācietis, steigā tur apraka un aizmirsa, vienīgi puišeļi
to vietu iegaumēja. Kārlis, izdzirdējis no režisora šādu ziņu,
kļuva nemierīgs.
,,Klausies, Voldi, mēs taču viņu
varētu izcelt virszemē un izmantot zinātnei?”
,,Kā tu to domā?’’
,,Ļoti vienkārši, izraksim, atbrīvosim kaulus, saliksim skeletu
un mums būs cilvēka kaulu
sistēmas mācību līdzeklis. Nebaidies, es zinu, ko saku, jo dažus
gadus esmu studējis medicīnu
un pat piedalījies līķu secēšanā.
Ja nesaproti, ko tas nozīmē,
paskaidrošu, ka tā ir anatomiski
pareiza cilvēka ķermeņa sadalīšana. Nu, ko, izdarīsim šo
darbiņu?’’
Izdzirdot šādu priekšlikumu,
Voldemāram pār muguru pārskrēja tirpas, taču alkas pēc nezināmā darīja savu. Archeologi
taču, neizrādot nekādu bijību,
tikai cienot aizgājējus, lietišķi
rokas pa senkapiem, un, nebūs
nekāds grēks, ja arī viņu duets
darīs to pašu, tikai ar drusku
svaigāku zemei atdotu ķermeni.
Abi topošie pseidoarcheologi
lietišķi un uzmanīgi izstrādā
darbošanās technoloģiju. Jārīko-

jas tā, lai nevienam nerastos ne
mazākās aizdomas. Uz ezera
krastu abi kādā pēcpusdienā
dodas ar divriteņiem, jo attālums
no Taurupes līdz Laipītim nav
pārāk tāls – tikai kādi 35 kilometri. Jauniem cilvēkiem tāds
ceļa gabals ir nieks. Toreiz, pēckaŗa Latvijā, iedzīvotāju blīvums,
it īpaši tajā apvidū, kuŗam pāri
gājis lielā kaŗa viesulis, bija visai
niecīgs un pie nezināmā aizgājēja
pēdējās atdusas vietas abi nokļuva bez starpgadījumiem, neviena neievēroti. Tur novērtēja
situāciju, konstatēja, ka vieta ir
pietiekami klusa, tātad, viņi netiks traucēti aizdomīgajā nodarbē. Kārlis sacīja, ka pasākuma
realizācijai būs vajadzīgas vairākas dienas. Vēl gaismā atgriezās
Taurupē un kārtīgi sagatavojās.
Nolēma, ka uz ezera krastu
dosies kā makšķernieki. Ķers
zivis ar naktsšņorēm, un tādēļ
paķers līdzi brezenta gabalu, no
kuŗa veidos kaut ko līdzīgu teltij,
un Taurupē atgriezīsies pēc
dažām dienām.
Kādā oktobŗa piektdienas pēcpusdienā abi dēkaiņi, pasakot
darba biedriem, ka atgriezīsies
tikai svētdien, devās savā slepenajā misijā. Uz divriteņu bagāžniekiem uzsēja palielas paunas,
kuŗās tika salikts viss nepieciešamais dažu dienu eksistencei.
Neviens nejautāja, kāpēc pie
viena braucamrīka bija piesieta
pamatīga lāpsta. Ja arī kāds interesētos, kādam nolūkam makšķerniekiem tā vajadzīga, atbildētu, ka tā nepieciešama gadījumā, ja sāktu līt, tad raktu apkārt
teltij novadgrāvi. Jaunie ļaudis
uzlēca savu riteņu sedlos un jau
pēc dažām stundām stāvēja zem
lielās egles ezera krastā.
(Turpinājums sekos)

Priedaine attīstās
Kā liecina vēstures avoti, tad
tieši pirms 54 gadiem, 1964. gada
30. maijā, tika iesvētīts un atklāts
Ņūdžersijas latviešu biedrības
lauku īpašuma Priedaine Tautas
nams. Tā bija Ņūdžersijas latviešu „Lielā diena“. Tā par šo
īpašo notikumu ziņoja latviešu
laikraksti visā pasaulē – ASV,
Kanadā, Austrālijā, Latvijā.
Laikrakstā
Laiks
(Nr.45,
03.06.1964) rakstīts: „Atklāšanas
svētkos piedalījās 800 dalībnieki,
to skaitā Latvijas sūtnis ASV Dr.
A. Spekke un Amerikas Latviešu
apvienības vadītājs prof. P. Lejiņš
no Vašingtonas. Lielo darbu –
jaunā Tautas nama būvi – veikuši
tikai daži simti latviešu, kas
dzīvoja Ņūdžersijā. Nams uzcelts
2 gados, 102 cilvēkiem strādājot
1355 darba dienas. Sūtnis Dr. A.
Spekke, cildinādams Ņūdžersijas
latviešu veiksmi, teica: „Ja būtu
normāli laiki, es ierastos pie jums
ar pilnu ceļa somu ordeņu, Jūsu
priekšā paveras brīnišķīgs iespēju
lauks“. Savā uzrunā toreizējais
biedrības priekšnieks V. Landsmanis norādīja, ka nama cēlāji iegul-

dījuši ne vien stiprus pamatus,
bet arī labas domas un cerības.
Vairāk nekā 50 gadus Priedaine
nebija piedzīvojusi lielus remontdarbus, taču šodien tā var lepoties ar vairākiem vērienīgiem

Skats virtuvē

remontiem un uzlabojumiem,
par kuŗiem vēlamies pastāstīt.
Namā veikts remonts pirmā un
otrā stāva fuajē – ieklātas jaunas
grīdas flīzes, nokrāsotas sienas,
atjaunotas durvis. Skaistās telpas
paveŗ aizvien plašākas iespējas

dažādu sarīkojumu organizēšanā.
Ir veikts remonts vīriešu tualetē,
bet tualešu remonti namā vēl turpināsies. Veikts neliels remonts
nama lielajā zālē, kuŗā nomainītas

būvēta jauna notekūdeņu sistēma, nomainītas ūdens caurules,
nomainīta visa savu laiku nokalpojusī technika – izlietnes,
ledusskapji, elektriskās plītis,

zāles sānu durvis, sienu līstes un
balkona griesti, kā arī pārkrāsotas
zāles sienas.Nomainīts āra tepiķis
un salabota grīda terrasē.
Vērienīgākos remontdarbus piedzīvojusi nama virtuve – veikts
telpu kosmētiskais remonts, izbūvēts jauns sanitārais mezgls, iz-

galdi. Virtuvē nomainīts arī apgaismojums, kā rezultātā virtuve
kļuvusi daudz gaišāka. Līdz ar
atjaunoto techniku, uzlabota arī
drošība virtuvē. Uzlabota arī
gaisa cirkulācija. Virtuve ir kļuvusi ļoti moderna, un nama
saimnieces noteikti var būt prie-

cīgas par šiem uzlabojumiem, jo
gatavošana Priedaines virtuvē
kļuvusi daudz ērtāka. Pirmo reizi
atjaunotā virtuve tika izmantota
Ņūdžersijas latviešu skolas šī
gada izlaidumā, un atsauksmes ir
ļoti labas. Lai veiktie remonti
iepriecina visus “Priedaines” apmeklētājus!
Nozīmīgāko paldies par iespēju
veikt remontdarbus pelnījusi Ņubransvikas – Leikvudas latviešu
ev. lut.draudze, bez kuŗas palīdzības, remontus veikt nebūtu
iespējams. Liels paldies visiem
ziedotājiem – jūsu atbalsts ļauj
namam attīstīties un pastāvēt.
Jāsaka, ka iepriekš minētie remonti nav vienīgie, kas Priedainē
nepieciešami. Nams ir liels un
remontējamu telpu ir daudz,
tāpēc Ņūdžersijas latviešu biedrība aicina ikvienu interesentu
ziedot jauniem nama remontiem.
Raksts tapis, sadarbojoties
jauniešiem no Latvijas un
Priedaines draugiem –
Dinai Ivanovai un Mārtiņam
Šteinam un Ņūdžersijas latviešu
biedrības valdei
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Goda konsuls, jurists, rakstnieks un brīvdomātājs

Sarunu ar Latvijas Goda konsulu Rodailendā Jāni Boli uzsākam ar neparastu temu par
mobilo tālruņu lietošanu vai
pareizāk – nelietošanu. Izrādās,
viņš principiāli nelieto viedtālruni, tāpēc neviļus uzdodu
jautājumu, kas nav saistīts ar
Goda konsula pienākumiem
Amerikā, bet gan vairāk ar
jurista jomu.
Dzīvojam modernā laikmetā,
interneta technoloģijas sāk valdīt pār pasauli. Bet kā tad ar
privātumu? Vai to vispār var
juridiski rēgulēt starptautiskā
līmenī?
Privātuma vairs nav! Kā to
mainīt, nezinu. Tam vajadzētu
notikt starptautiskā plāksnē, taču
katra valsts ir suverēna un dara,
ko grib. Eiropas Savienība un
Kanada kontrolē visvairāk.
Pasaules latviešu zinātnieku
kongresā arī drošības aspekti
tika skatīti, tai skaitā robotizācija, pie kā tā var novest
pasauli. Kāds ir jūsu viedoklis?
Nesaredzu tur neko labu. Es
domāju, ka robotizācijas process
turpināsies, jo īstenībā cilvēkiem
tas interesē. Varbūt daudziem tas
ir kaut kas jauns, nepazīstams,
bet cilvēkam taču gribas visu
izzināt. Tā ir viltīga lieta.
Pazūd savstarpējā komunikācija...
Mēs dzīvojām pavisam citādā
pasaulē, un esmu pie tās pieradis.
Pašreiz personīgais kontakts, personīgā saziņa citam ar citu pazūd,
tā notiek tagad caur šīm ierīcēm.
Aiziet cilvēki uz restorānu, apsēžas, un katram šī mašīnīte rokā,
abi skatās nevis viens uz otru, bet
telefonos. Atnāk viesmīlis, viņi
pasūtina ēdienu un atkal turpina
skatīties. Tā jau vairs nav dzīve,
johaidī! Droši vien arī Latvijā
notiek līdzīgi. Es to nesaprotu, jo
man patīk runāties ar cilvēkiem,
man patīk skatīties cilvēkiem
acīs. Neviens vairs negrib sarunāties, visi „sēž” telefonos. Man
ir vecs Nokia podziņu telefons.
Jūs rēgulāri viesojaties Latvijā, esat bijis pasniedzējs, sarakstījis grāmatas?
Es esmu Latvijā katru gadu
vismaz vienu reizi. Jau pirms kādiem 20 gadiem Latvijā sāku
runāt par mediāciju. Toreiz neviens par šo juridisko terminu
nezināja, tad lēnām sāka rasties
cilvēki, kas saprata ideju. Sarak-

stīju pāris grāmatu par mediāciju
latviešu valodā, un tās tagad ir
izpārdotas.
Vai Latvijā mediācijas likums
praksē darbojas?
Īsti neesmu apmierināts, kā tas
darbojas praksē. Vissvarīgākajam
punktam mediācijas lietošanā
vajadzētu būt piesaistei tiesai, kas
notiek, ja cilvēks parastā veidā
iesūdz otru tiesā, tad viņš satiekas
ar tiesnesi, kuŗš saka: mēs varam
jūsu lietu izskatīt, bet jūs varat
arī vērsties pie mediatora, varbūt
varēsiet to strīdu risināt bez tiesas.

Jānis Bolis

Tam vajadzētu notikt katrā Latvijas tiesā, bet joprojām tā nav. Ir
padomju laika iespaids, un cilvēki Latvijā kautrējas paši savus
strīdus risināt. Viņi meklē, lai
kāds izlemj viņu vietā. Mediācijas
procesā tiek noslēgts līgums, un
abas puses piekrīt risināt strīdu
bez tiesas. Mediātors motivē cilvēkus, uzdod jautājumus, iesaka
veidus, kā varbūt iespējams strīdu
risināt, un mediators nesaka: šis
ir tas, kas jums būtu jādara. Es
esmu diezgan „agresīvs” mediators, es vienmēr iesaku: vai jūs
negribētu darīt to vai citu? Es
gan nekad nesaku: dariet to!
Mediātora galvenais uzdevums ir
atrast, kas abām strīdā iesaistīta-

DINA IVANOVA, MĀRTIŅŠ ŠTEINS
talkas dalībnieki no Latvijas

Agrā sestdienas rītā, saņēmuši
no Valdas Rainey labos vēlējumus, jo pati diemžēl nevarēja
šoreiz piedalīties, un piekrāvuši
mašīnu ar darba instrumentiem,
devāmies ceļā uz Ņujorkas
draudzes nometni Katskiļu kalnos, kur 9. un 10. jūnijā notika
talka, lai sakoptu un sagatavotu
territoriju šīs vasaras nometnēm.
Uz talku braucām jaukā kompānijā – talkas dalībnieki no
Latvijas: Dina Ivanova, Mārtiņš
Šteins un Anita Siliņa, kā arī
Amerikas latvietis no Ņūdžersijas-Ņujorkas draudzes Lauku
īpašuma komitejas priekšsēdis
Mārtiņš Roze.
Atsaucoties “Daugavas Vanagi
ASV” organizētās akcijas “100+

jām pusēm interesē un likt priekšā
viņiem idejas, kā risināt strīdu.
Vai Latvijā mediātoru skaits
ir pietiekams?
Latvijā tagad ir apmēram divsimt labi apmācītu mediātoru.
Likums paredz mediaātoru sertifikācijas (tas ir nopietns eksāmens). Mediātoram obligāti nav
jābūt juristam, tas var būt mācītājs vai kādas citas profesijas
pārstāvis. Īstenībā juristi pat nav
tie labākie mediātori. Mediātoram jābūt spējīgam būt neitrālam, juristiem šai ziņā varētu būt

jūdzes Latvijai” aicinājumam,
pielikām pie automašīnas Latvijas valsts Simtgades karogu ar
aicinājumu “Celebrate Latvia 100”
jeb “Sviniet Latvijas valsts Simtgadi”, tādējādi populārizējot Latvijas vārdu ASV!
Ne tik kuplā pulkā kā citus
gadus, bet tāpat vairāki desmiti
talkotāju sestdienas rītā ķērās pie
dažādiem darbiem visā nometnes
territorijā.
Ko mēs talkā paveicām? Kā jau
katrā lielā territorijā, arī Katskiļu
nometnē darbu bija ļoti daudz
un to pietiktu vēl vairākām talkām. Šajās divās dienās talkotāji
nostiprināja “Viesu mājas” balkonu, nomainīja ieejas tiltiņu.
Visā territorijā tika apzāģēti

grūti, jo viņi vienmēr nostājas
vienā vai otrā pusē. Ir jāpadomā
pašam, vai tiešām tu vari strādāt
par mediatoru.
Pēc kādas palīdzības pie jums
cilvēki griežas kā pie Latvijas
Goda konsula? Vai jūsu pusē
dzīvo daudz latviešu?
Diemžēl Amerikas skolās par
Latviju nemāca, tāpēc amerikāņiem nav lielas intereses. Providencē, Austrumkrastā, kur es
dzīvoju, latviešu ir maz, bet Bostonā dzīvo daudz, tur nav Goda
konsulu, tāpēc man bieži zvana
arī no turienes, arī no citām
vietām. Ģeografija nav svarīga,
jāpalīdz visiem, lai arī no kuŗienes man zvanītu un lai kādus

jautājumus man uzdotu. Tie ir
gan dažādi vienkārši jautājumi,
gan arī saistīti ar kādu biznesa
risināšanas problēmu – ko latvieši varētu darīt Amerikā vai
Amerikas cilvēki Latvijā.
Kāds ir jūsu viedoklis par Pasaules latviešu zinātnieku kongresu, kas jūnijā notika Latvijā?
Es biju juristu kongresā, tas
bija ļoti vispusīgs un ļoti labi
organizēts un patiešām ar interesantu saturu.
Jūs braucat vismaz reizi gadā
uz Latviju. Vai Latvija aug?
Latvija aug gluži labi. Man
Latvijā patīk tādas vienkāršas lietas, piemēram, ka es te varu ēst
īstu ēdienu. Amerikā tas fabrikas
ēdiens ir pavisam citāds, salikts
paciņās, fabricēts. Man patīk teātŗi
Latvijā. Vispār man te ļoti patīk.
Vienu gan esmu te pamanījis:
man liekas, ka sievietēm Latvijā
izglītība ir daudz svarīgāka nekā
vīriešiem. Man lekcijās parasti ir
ap 90% sieviešu un tikai 10%
vīriešu. Mediātori Amerikā pārsvarā ir vīrieši. Latvijā viss ir
citādi. Neredzu puišus – dāmas ir
daudz enerģiskākas, interesantākas.
Kā aizritēja Dziesmu svētku
nedēļa?
Bijām deju svētkos, uz svētku
lielkoncertu un apmeklējām sarīkojumus Vērmaņdārzā. Viss bija
ļoti aizraujoši! Man bija arī liels
prieks satikt kollēgas no visas
pasaules. Pavisam kopā laikam
bija sabraukuši 118 Goda konsuli
no 60 valstīm. Dzirdēju interesantus dzīves stāstus, piemēram,
kas motivējis cilvēkus no Nigērijas, Mongolijas, Togo, Malaizijas, Jordānas kļūt par Latvijas
Goda konsuliem.
Jūsu mīļākā dziesma?
„Vecpiebalgas ūdensrozes”. Man
liekas, tā ir skaistākā latviešu
dziesma. Un otra – manas mammas
mīļākā dziesma „Virši zili, virši
sārti” – tā arī ir brīnišķīga dziesma.
Tāda interesanta valdība šobrīd Amerikā, kā to vērtējat?
Es savu personīgo viedokli
neizpaudīšu, bet nosaukšu faktus. Fakts Nr. 1 – es par Trampu
nebalsoju. Fakts Nr.2 – Amerikas
sabirdrība nekad nav bijusi tik
sašķelta kā šodien. Fakts Nr.3 –
Tramps uzvarēja, pateicoties Amerikas elektorālajai sistēmai.
Saka: kur divi latvieši, tur trīs
partijas.
Man ļoti interesētu zināt, kāpēc

mēs tādi esam, kāpēc latviešiem
arī svešumā, piemēram, 500 latviešu mītnes vietā, jāuztur vismaz divas baznīcas?
Kāds bijis jūsu ģimenes ceļš
uz Ameriku?
Mans tēvs bija leģionā. Viņš
bija agronoms, strādāja par meliorātoru. Manu vecvecāku lauku
mājas bija Vidzemē, mēs dzīvojām Rīgā. Tuvojoties Otrā pasaules kaŗa beigām, tēvs bija
Kurzemē. Mamma aizbrauca pie
tēva uz Kurzemi, un viņš teica:
„Brauc prom!” Tad mamma ar
mums, trim brāļiem, izbrauca uz
Vāciju, un pēc tam uz Ameriku.
Tēvu noķēra, paņēma gūstā, tad
atbrīvoja, bet tad 1951. gadā viņš
tika izsūtīts uz Sibiriju, un tur
viņš nomira Abez gulagā. Mēs ar
sievu tur aizbraucām 2010. gadā,
bet viņa kapu neatradām. Mamma
cīnījās viena pati, man bija astoņi
gadi, brālim četri, bet jaunākais
brālis bija pavisam maziņš. Tieši
pēc kaŗa beigām Vācijā kādi seši
mēneši bija ārkārtīgi grūti, kad
tiešām nebija ko ēst. Es reiz
staigāju pa ielām, atradu maizes
gabaliņu – vienu šķēlīti, nesu
mājās, tad apsēdos uz trepēm, es
biju tik izsalcis, skatījos uz maizes gabaliņu un domāju, vai nest
augšā un dalīties, bet es to apēdu
pats... Man vēl šodien ir sirdsapziņas pārmetumi par to... bija
grūti... Pēc tam Vācijā bija labi,
bija ēdiens, tāda kā pansija. Amerikā sākumā mums arī negāja
viegli – mamma, skolotāja Latvijā, strādāja fabrikā.
Vai ir izdevies saglabāt bērnos latvietību?
Manas mazmeitas – ceturtā
paaudze – perfekti runā latviski,
pirms skolas pat runāja labāk latviski nekā angliski. Tātad mēs
četrās paaudzēs esam saglabājuši
latviešu valodu.
Jūsu vēlējums Latvijai Simtgadē?
Mazāk strīdēties un kaut kā
tikt pie tādas polītiskās sistēmas,
kur ir tikai kādas divas partijas,
nevis tik daudzas, kā tas ir tagad,
tāda burzma. Ir grūti vadīt valsti,
ja Saeimā ir tik daudz partiju.
Katrai partijai, katram cilvēkam
ir savas domas, un tad sanāk, ka
tas ir tāds strīdu perēklis. Otrs –
tautas vēlēts prezidents. Trešais –
lai Latvijas Divsimtgades svinības būtu tikpat spilgti latviskas
kā Simtgades!

Katskiļu nometne plaukst uz zeļ!
nokaltušie un bīstamie zari, kā
arī nozāģēti nokaltušie koki, kas
vēlāk tika sazāģēti un saskaldīti
malkā, lai ziemas mēnešos kurinātu kamīnu “Atpūtas namā” un
priecātos par siltumu. Vairākas
vecās zaru čupas tika sakoptas,
zarus sadedzinot lielajā ugunskurā. Sazāģēti tika arī lielie baļķi
upē pie tiltiņa, lai lietusgāžu laikā
tie nesabojātu pašu tiltiņu. Tika
iestādīti vairāki kociņi pie “Zariņa zāles” ēkas. Talkas ietvaros
tika labiekārtotas nometnes
mājiņas, remontētas labierīcības,
nokrāsotas namiņu durvis un
veikti citi uzlabojumi. Talkas
laikā tika apgriezti un apzāģēti
pāraugušie ceriņi un atbrīvota
vieta ceriņu veselīgākai augšanai.

Nozāģēts viens bīstams koks
Katskiļu nometnes brīvdabas
baznīcā, taču tur palika vēl vairāki bīstami koki, kuŗu nozāģēšanai tiek meklēti profesionāļi.
Lūgums visiem interesentiem
sazināties ar Mārtiņu Rozi.
Atpūtas brīžos talcinieki ļāvās
sirsnīgām sarunām. Tie, kas vēl
nebija iepazinušies, iepazinās;
bērni braukāja ar velosipēdiem,
spēlēja spēles, mētāja bumbu un
visi vēroja brīžiem milzīgo zaru
ugunskuru. Paldies vēlamies pateikt brīvprātīgajiem, kas sagādāja un gatavoja talcinieku
maltītes.
Pie vakara ugunskura runājām
par talkā padarīto, kāds dalījās ar
dažādiem Katskiļu nometnē un

territorijā notikušiem piedzīvojumiem, vēl kāds – interesantos
stāstos par dažādiem ceļojumiem.
Uzzinājām, kāda ir lāču aktivitāte
Katskiļos, pārrunājām notikumus Latvijā, ASV un pasaulē.
Iededzinājām koka dēlīšos
LV100 zīmi, kas redzama jau
vairākās nometnes vietās. Vēl
vērojām jāņtārpiņus un spilgtās
ugunskura liesmas! Jaukais vakars ievilkās vēlā naktī, līdz visi
devāmies gulēt, lai celtos otrai
talkas dienai.
Novēlām Katskiļu nometnes šī
gada dalībniekiem daudzus priecīgus mirkļus, stiprinot savu
latvietību, un nometnes organizatoru komandai spēku un mīlestību, veicot labus darbus.
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Bez Leiputrijas, bet ar to pašu premjeru

Finanču ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) intervija ar Salliju Benfeldi
Latvijas finanču ministre Dana
Reizniece-Ozola būs pirmā Zaļo
un zemnieku savienības (ZZS)
sarakstā Rīgas vēlēšanu apgabalā
13. Saeimas vēlēšanās.
2010. gada rudenī viņa tika ievēlēta 10. Saeimā no Zaļo un zemnieku savienības, kuŗā ietilpst arī
viņas pārstāvētā reģionālā partija
„Latvijai un Ventspilij”. 2011. gadā
Saeimas ārkārtas vēlēšanās Reizniece-Ozola tika ievēlēta arī 11.
Saeimā, un tās pilnvaru laikā divas
reizes uz laiku nolika deputāta
mandātu, lai dotos bērna kopšanas atvaļinājumā. 2014. gadā viņa
arī tika ievēlēta no ZZS saraksta.
2014. gada novembrī ReiznieceOzola tika apstiprināta par ekonomikas ministri Laimdotas
Straujumas otrajā valdībā. 2016.
gada februārī Reizniece-Ozola
kļuva par finanču ministri Māra
Kučinska valdībā.
Latvijā, runājot par polītiku,
mēdz minēt konservātīvus vai
liberālus uzskatus. Pie kuŗiem
polītiķiem jūs pieskaitāt sevi –
pie konservātīvajiem vai liberālajiem?
Šajā parlamentā un valdībā pārstāvu Zaļo un zemnieku savienību
(ZZS), un mūsu savienība kopumā ir centriski labēja. Esmu
diezgan daudz domājusi par to,
ka liberāli konservātīva pieeja vai
attieksme polītikā man šķiet tuva,
jo, no vienas puses, ir svarīgas
katra cilvēka vērtības un tirgus
brīvlaišana ar minimālu valsts
iejaukšanos, bet, no otras puses,
esmu piesardzīga pret daudzām
jaunām lietām ar racionāli pragmātisku attieksmi.
Pilnīgi brīvs tirgus nav nekur,
tas tomēr vairāk vai mazāk tiek
rēgulēts. Pēdējā laikā tiek runāts par neoliberālismu, kas ir
ekonomisks, nevis polītisks jēdziens.
Tas nozīmē – katrs pats par sevi.
Vai jūs tam piekrītat?
Ne polītikā, ne ekonomikā nav
tikai balts un melns. Mazas valsts
priekšrocība ir tā, ka esam dinamiskāki un varam veidot sev
vēlamo „kokteili”. Kopumā jāteic,
ka es ticu tirgus mechānismiem,
bet, no otras puses, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Mēs redzam, kas notiek Lielbritanijā un
ASV, kur tika ieviesti brīvā tirgus
principi. Arī viņi atbalsta savas
lielās kompānijas, protekcionisms
ir tas karogs, ar kuŗu polītiķi ar
lepnumu iet un uzvar vēlēšanās.
Tas nozīmē, ka arī mums jābūt
gudriem un vēl gudrākiem, savas
valsts intereses ir jāliek pirmajā
vietā. Tur, kur var un vajag, ir
jābūt valsts atbalstam, protams,
gan nepārspīlējot. Drošības sajūta,
kas cilvēkiem rodas, ja viņi redz,
ka ir pietiekams valsts atbalsts un
atbilstoša sociālā polītika, nav mazsvarīga. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu valsti ir pametuši un joprojām pamet tik
daudzi cilvēki. Pietrūkst drošības
par rītdienu.
Kas, jūsuprāt, jādara, lai samazinātu arvien augošo plaisu
starp mazāk turīgajiem, uz nabadzības robežas dzīvojošajiem
un labi pārtikušajiem, par ko
joprojām brīdina starptautiskās
organizācijas? Mēs esam viena
no nabadzīgākajām Eiropas

Savienības valstīm.
Viens nozīmīgs darbs jau ir
izdarīts – tā ir nodokļu reforma,
kuŗā viens no uzdevumiem bija
samazināt darbaspēka nodokļu
slogu mazāka atalgojuma saņēmējiem, palielināt viņiem arī neapliekamo minimumu un kopējo
nodokļu slogu pārlikt uz kapitāla
patēriņu. Ieviešot nodokļu progresīvitāti, mēs esam tikuši galā
tīri labi. Nabadzības plaisa, pateicoties nodokļu reformai, mazinās. Tomēr ar nodokļu reformu
vien visu nevar panākt. Piemēram, ja ģimenē ir vairāki bērni un
salīdzinoši mazs atalgojums, tad
nav iespējams izmantot visus tos
atvieglojumus, ko valsts piedāvā.
Tādēļ vajadzīga sociālā polītika,
kas paredz piemaksas vai atbalsta
maksājumus. Vai arī sociālā atbalsta polītika vajadzīga gadījumos, kad pensionāriem ir mazas
pensijas. Tādēļ mēs vienojāmies
parallēli nodokļu reformai palielināt piemaksas par darba stāžu
tiem, kuŗi aizgāja pensijā pirms
1996. gada un kuŗu pensijas ir
mazas. Plānojam, ka arī pensiju
indeksācijā stāžs tiks ņemts vērā.
Līdzīgi ir arī ar ģimenēm. Atradām risinājumu, kā palielināt
piemaksu par otro, trešo, ceturto
un vēl nākamajiem bērniem. Lai to
varētu atļauties, jānodrošina budžeta ieņēmumi, un te mums ir
diezgan lielas rezerves. Dažu gadu
laikā mums ir jānodrošina vēl
miljarda eiro ieņēmumi budžetā.
Vai tas ir reāli?
Domāju, ka tas ir reāli. Šogad
mums nodokļu ieņēmumi ir
lielāki par 9,2 procentiem, ja
salīdzina ar iepriekšējo gadu. Tas
ir 290 miljoni eiro, un tas ir
saistīts ar ekonomikas izaugsmi
un mazāku ēnu ekonomiku.
Neviena reforma neapmierina visus, tas ir skaidrs. Tomēr
dažas lietas satrauc – piemēram,
ziedotāji saka, ka pēc reformas
viņiem ziedot vairs nav izdevīgi.
Kustība „Iespējamā misija”, kas
strādā, lai nodrošinātu kvalitātīvu izglītību katram bērnam
Latvijā, piesaista jaunus un talantīgus cilvēkus darbam skolās
un balstās uz ziedojumiem, šobrīd saskārusies ar ļoti lielām
finanču problēmām. Ziedotāji
apgalvo, ka pēc reformas viņiem vairs nav izdevīgi ziedot.
Kad notiek kāda reforma,
daudzi izmanto to kā attaisnojumu, lai kaut ko nedarītu. Nodokļu
reforma nepadara ziedošanu neizdevīgu, tā nav taisnība. Ziedošanas iespējas pēc reformas ir pat
plašākas, jo ziedot var gan no
peļņas, to nesadalot, gan 2 procentus no iepriekšējā gadā iemaksātā sociālo iemaksu apjoma, gan
no uzņēmuma ienākuma nodokļa,
ja peļņa tiek sadalīta. Tas bija
risinājums, ko panācām, runājot
ar nevalstiskajām organizācijām.
No uzņēmējiem, konkrētāk
grāmatvežiem, izskan, ka nodokļu reforma padarījusi visu
vēl sarežģītāku un necaurskatāmāku. No Valsts ieņēmuma
dienesta darbiniekiem pat nācies dzirdēt, ka meklēt loģiku
nodokļu polītikā esot bezjēdzīgi, jo tās tur vienkārši nav.
Domāju, ka grāmatveži vairs tā
nesaka, jo ir apguvuši jauno no-

dokļu sistēmu, bet Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki tā nedrīkstētu sacīt. Dienesta vadība
no pirmās dienas tika iesaistīta
nodokļu reformas tapšanā, viņi
konsultēja par to, ko var un ko
nevar izdarīt, jo galu galā viņiem
ir jāīsteno polītiķu pieņemtie lē-

mazliet gan ir paplašināti.
Runājot par izglītību kopumā,
manuprāt, pats svarīgākais – ir
jāmaina izglītības saturs un ministrija pie tā strādā, skolās ir
jāiedod prasmes, nevis nominālas zināšanas, kas mainās un par
kuŗām nevar zināt, kas no tām

mumi. Jāpiebilst, ka gada sākumā
grāmatvedība bija sarežģītāka, jo
mēs pilnībā mainījām uzņēmumu
nodokļu sistēmu un bija jāiemācās daudz jauna. Bija diskusija
par to, vai vajadzīgi plakani un
vienkārši darbaspēka nodokļi vai
arī jāievieš progresīvitāte, kas ir
taisnīgāk, bet sarežģītāk. Polītiskais lēmums bija par taisnīgu nodokļu sistēmu. Nākamajos gados
reforma vēl tupināsies, tiks paaugstināts neapliekamais minimums,
pensionāriem tiks paaugstināta
ar nodokli neapliekamā pensijas
daļa un notiks vēl citas lietas.
Jau ir izskanējis, ka turpmākajos gados nekādas attīstības
nebūs, jo esam t.s. „fiskālajā
bedrē”.
Tajā brīdī, kad būtiski samazinājām darbaspēka nodokļus,
bija ieņēmumu kritums, bet mēs
to kompensējām ar straujāku ēnu
ekonomikas samazināšanu un vēl
citiem pasākumiem. Nekādas bedres nav. Pieaugums gan nav tik
straujš, kā varētu būt, bet no
attieksmes un uzvedības maiņas
esam ieguvuši, „aplokšņu algas”
maksā mazāk, ienākumi tiek
legālizēti.
Nodokļu reforma un ar to
saistītās pārmaiņas tātad ir pirmais solis plaisas mazināšanai
sabiedrībā. Kāds, jūsuprāt, ir
otrais solis?
Mums ir jāiegulda zināšanās,
jo mūsu resurss ir cilvēki. Zinātne
ir bijusi pamesta novārtā. Tagad
ir pienācis laiks zinātnes izaugsmes budžetam. Esam risinājuši
daudzus gadus ielaistās problēmas – pedagogu, policistu atalgojuma reforma, 2 procenti no
budžeta, aizsardzībai, palielināts
financējums veselības aprūpei.
Šobrīd, manuprāt, ir pienācis laiks,
kad varam veltīt financējumu
zinātnei. Zinātniekiem vajadzētu
palīdzēt valdībai izdomāt, kas ir
tas prātīgākais un gudrākais
veids, kā ieguldīt naudu.
Kā vērtējat notiekošo izglītībā? Zinātne ir nākamais solis
aiz izglītības. Vai atbalstāt to,
ka Latvijā arī privātajās augstskolās mācības nevar notikt
krievu valodā? Ierobežojumi,
kas atļāva valsts augstskolās
mācīt tikai latviešu valodā,

būs vajadzīgs jau pēc dažiem
gadiem. Mēs atbalstām šīs reformas. Mēs neatbalstījām mācību
sākšanu no sešu gadu vecuma, jo
šī reforma nebija pietiekami pārrunāta un saskaņota.
Atgriezīsimies pie jautājuma
par mācību valodu augstskolās
– vai atbalstāt to, ka tai jābūt
tikai latviešu valodai?
Mēs esam nacionāli konservatīvs spēks un atbalstām latviešu
valodu. Manuprāt, gan ir jāatrod
smalkā robeža, kā izmantot augstāko izglītību kā eksporta preci
un privātajām augstskolām dot
lielāku iespēju veidot savas programmas, gan piedāvāt izglītību
svešvalodās, lai piesaistītu ārvalstu studentus, tā ir gudrā imigrācija, jo mums jau šobrīd pietrūkst darbaspēka. Varam atvērt
robežas melnstrādniekiem no
austrumiem, bet domāju, ka mēs
neviens to īsti negribam.
Par valsts pārvaldi – vai mainīsiet nolikumu konkursam
Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja amatam? No trīs reizēm,
kad konkursā tika izvēlēts uzvarētājs un jūs šo kandidatūru
aizstāvējāt un slavējāt, divās
reizēs izrādījās, ka kandidatūra
patiesībā ir visai apšaubāma.
Saistībā ar pirms diviem gadiem izvirzīto Ingu Koļegovu
atklājās ļoti apšaubāmas lietas
amatpersonas ienākumu deklarācijā un notiek kriminālprocess. Savukārt nesen konkursā
uzvarējušais Māris Skujiņš pats
atteicās no savas kandidatūras
pēc tam, kad publiski kļuva
zināmas dažas viņa agrākās saistības ar neviennozīmīgi vērtētiem cilvēkiem. Kādēļ tā notiek?
Valsts ieņēmumu dienesta vadītājs ir ļoti ietekmīgs amats, un
ir daudzas interešu grupas, kuras
sev grib manipulējamu cilvēku
vai arī grib vismaz neļaut ielikt
neitrālu cilvēku.
Gribat teikt, ka Koļegova un
Skujiņš bija neitrālas personas,
bet nelabvēļi vienā gadījumā
panāca kriminālprocesa ierosināšanu, bet otrā gadījumā –
atkāpšanos? Viņus apmeloja?
Nezinu, vai viņi būtu ideāli
vadītāji, bet neitrāli noteikti, viņi
nav bijuši nevienā polītiskā spēkā.

Ko nozīmē apmelojumi? Viens
no faktoriem, kas jāņem vērā arī
Valsts ieņēmumu dienesta vadītājiem, ir sabiedrības viedoklis
par viņu. Tāpēc bija paredzēts laiks,
lai, piemēram, Skujiņa kungs varētu tikties ar visām Saeimas
frakcijām, uzņēmēju organizācijām. Tika veiktas dažādas pārbaudes, bet svarīga ir arī komūnikācija, un to Skujiņa kungs
neizturēja.
Vai nav dīvaini, ka žurnālisti
atrod to, ko nespēja atrast neviena valsts iestāde?
Atlases procesā, kuŗā Skujiņa
kungs uzvarēja, komisijā kā novērotāji bija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un
Drošības policijas pārstāvji. Par
visiem, kuŗi iekļuva konkursa
pēdējā kārtā, notika priekšpārbaude, tika saņemts atzinums, ka
pārbaude veikta, kandidāts ir atbilstošs un nav reputācijas riska.
Cita lieta, ja arī žurnālisti vai
sabiedrība atrod kādus faktus un
uzdod jautājumus, kandidātam
ir jāspēj atbildēt un izskaidrot
kādas šaubīgas lietas. Un, manuprāt, tas ir labs stresa tests topošam vadītājam.
Vai tas negrauj valsts reputāciju?
No vienas puses, varbūt jā, bet,
no otras puses, domāju, ka tas
negrauj valsts reputāciju, jo mēs
beigās nonāksim pie vēl labāka
rezultāta. Atlases laikā mēs pārbaudām kandidāta profesionālās
zināšanas un prasmes, bet mēs
nekad nevaram ielikt cilvēku
reālā stresa situācijā.
Starptautiskās organizācijas
norāda, ka veselības aprūpe kļūst
nepieejamāka. Kā to vērtējat?
Pakalpojums kļūst pieejamāks,
rindas kļūst mazākas, pieejamo
zāļu klāsts plašāks, pakalpojums
kvalitātīvāks, arī atlīdzība medmāsām un ārstiem pieaug. Tas,
manuprāt, ir ļoti pozitīvs pavērsiens, un tas tika nodrošināts ar
papildu financējumu. Veselības
ministrijas sniegtā statistika to
apliecina. Protams, veselības nozari ir nepieciešams sakārtot arī
sistēmiski, esmu pārliecināta, ka
ir iekšējie resursi, kuŗus var
izmantot lietderīgāk.
Jūs klausoties, šķiet, ka mēs
dzīvojam gandrīz kā Leiputrijā...
Mēs nevis dzīvojam Leiputrijā,
bet mums ir labi nodomi, kā
uzlabot dzīvi. Un es teikšu arī tā,
ka tik tiešām esmu lepna strādāt
šajā valdībā kopā ar premjeru
Māri Kučinski. Divu gadu laikā
esam izdarījuši diezgan daudz.
Vēl daudz jādara, bet rezultāts,
manuprāt, ir labs.
Vai pēc Saeimas vēlēšanām
ZZS varētu būt cits premjera
amata kandidāts un nākamajā
gadā – cits valsts prezidenta
kandidāts?
Domāju, ka balsojums Saeimas
vēlēšanās būs par ZZS un par
Māri Kučinski. Kučinskim ir
jāturpina darbs šajā amatā. Tik
daudz, cik izdarījusi šī valdība,
nav paveikusi neviena cita. Par
valsts prezidenta amata kandidātu, manuprāt, neviens vēl nedomā. Domāju, ka Raimondam
Vējonim, vismaz raugoties no
šodienas perspektīvas, noteikti
būs mūsu atbalsts.
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LĀSMA
GAITNIECE
Nebūs daudz cilvēku, kuŗi savā
bērnībā neprata no galvas latviešu komiksa žanra pamatlicēja,
daudzu grāmatu illustrātora un
autora Alberta Kronenberga
(1887-1958) pantus. Kaut arī
viņa daiļrades pilnbrieds bija
pagājušā gadsimta 20. un 30. gados, daudzās mājās vēl joprojām
atrodamas meistara grāmatas

2018. gada 28. jūlijs – 3. augusts

Albertam Kronenbergam veltītā izstādē
aicina zīmēt un rīmēt
ir Ilze Saulīte-Jansone un Ārija
Vanaga. Ekspozīciju īstenojuši
mākslinieki Anna Vanaga, Agnese Rutkovska, Marta Laure,
Artūrs Lācis un Vivianna Maria
Stanislavska. Apmeklētājiem būs
iespējams aplūkot vai pat iepazīt
meistara literāros tēlus un tekstus, kas tiek atklāti ar innovatīvu risinājumu palīdzību.

atminējums. Vai zinājāt, ka
mīklas „mūža tīne – pusmūža
vāks” atminējums ir „dīķis un
ledus”? Savukārt mīklas „četri
brāļi vienu ceļu tek, viens otru
nepanāk” atminējums ir „ratu
riteņi”. Ir padomāts arī par
vismazākajiem apmeklētājiem –
speciāli viņiem ir sagatavotas
lapas ar illustrācijām no meista-

attapība un spēja atminēt attēlus. Vēl iespējams noskatīties
12 minūšu gaŗu filmiņu pēc
Alberta Kronenberga grāmatas
„Zelta laiki” motīviem ar aktieŗa
Zigurda Neimaņa ierunātu tekstu. Kad tā redzēta, var salikt
speciālu puzli, saistītu ar minētā
izdevuma tematiku.
Pie izstāžu zāles sienas atro-

Rainis meistaram lūdzis illustrēt
savus bērnu dzejoļus, Aspazija
– bērnības atmiņu grāmatu
„Zila debess zelta mākoņos”.
Savulaik arī izdevēja Emīlija
Benjamiņa, kuŗa, gatavojoties
1931. gada Ziemassvētkiem,
plānoja izdot greznu bērnu
grāmatu, viņam lūgusi to illustrēt. Izdevēja meklējusi grā-

Aspazijas mājas darbiniece – izglītojošā darba vadītāja Baiba
Freimane mūzeja pagalmā pie lielās Alberta Kronenberga grāmatas.
Pītais, senlaicīgais šūpuļkrēsls simbolizē rimtu mieru, kas mūsdienās Miniatūrais karuselis, kas veidots A. Kronenberga grāmatas „Sprunguļmuižā gadatirgus” stilistikā
// FOTO: Lāsma Gaitniece
tik ļoti pietrūkst // FOTO: Lāsma Gaitniece

„Mazais ganiņš un viņa brīnišķais ceļojums”, „Sprunguļmuižā
gadatirgus”, „Jērādiņa”, „Pieci
kaķi”, „Tuntuļu Jurītis”, „Zelta
laiki” un citas, kas piedzīvojušas
vairākus izdevumus.
Par godu Latvijas Simtgadei
un mūsu valsts patriota Alberta
Kronenberga piemiņai visas vasaras gaŗumā līdz pat oktobŗa
beigām Aspazijas mājā Dubultos
(Zigfrīda Meierovica prospektā
18/20) apskatāma interaktīva ceļojošā izstāde maziem un lieliem
„Zīmē un rīmē”, kā idejas autores

Izstāžu zālē vispirms uzmanību saista dažādu krāsu kubi;
uz vairākiem no tiem uzrakstīti
panti. Tā, kā izrādās, ir darbošanās zona radošai izpausmei,
kur mazajiem apmeklētājiem
zīmēt, rīmēt, krāsot, lasīt, sacerēt
dzejoļus un minēt mīklas, kas
pieaugušajiem, starp citu, var
sagādāt lielas grūtības! Mīklas
uzrakstītas uz nelielām tāfelītēm,
ko rotā Alberta Kronenberga
illustrācijas. Ja mīklu uzminēt
nespēj, tāfelīte jāpagriež uz otru
pusi – tur spoguļrakstā izlasāms

ra grāmatām un krāsainie zīmuļi
attēlu izkrāsošanai. Savukārt
lielāki bērni aicināti izmantot
darba lapas ar Alberta Kronenberga pantiem un tos papildināt
ar trūkstošajām rīmēm, kas
izlasāmas uz kāda no kubiem.
Laikā, kad izstādi apmeklēja šo
rindu autore, divas sākumskolas
skolnieces ar rīmju meklēšanu
un mīklu minēšanu bija aizrāvušās ne pa jokam. Vienā no
kubiem novietotas austiņas, lai
varētu noklausīties dzejoli „Zaķu
kauja”, kas publicēts grāmatā

das apjomīgs baneris ar rīmēs
veidotu Alberta Kronenberga
dzīvesstāstu, tā autore ir meistara mazmeita Ilze Saulīte-Jansone. Viņa pauž: „Kronenbergs
mūs visus māca nepazaudēt
bērnības sajūtu – aizrautību,
vēlmi spēlēties un fantazēt.
Laiki mainās, bet bērnības
garšas paliek neaizmirstamas!
Izstādei esmu sarīmējusi Kronenberga biografiju, šķita, ka
rīmēs bērni to uztvers labāk.
Ola – skola, spoks – joks, zaķis
– kaķis. Varbūt atklāsim sevī

matai tekstus, taču piedāvājums
nav apmierinājis, tāpēc Alberts
Kronenbergs ķēries pie rīmēšanas pats! Tā tapusi viņa pirmā
populārā bērnu grāmata „Mazais ganiņš un viņa brīnišķais
ceļojums”. Pieminēšanas vērts ir
vēl kāds interesants fakts.
Alberta Kronenberga dzīvesbiedre Marija Mežance-Kronenberga (1887-1967) ir pirmā
latviešu tautības ārste ginekoloģe. Abi iepazinušies Krievijā,
kur Marija studējusi Pēterpils
kaŗa medicīnas akadēmijā.

Svētki, Saeimas vēlēšanas, strīdi
(Turpināts no 2. lpp.)
Ja par Latvijas Saeimu, tad
katram Latvijas pilsonim demokratiskā valstī ir jādod iespēja
pēc paša ieskatiem izvēlēties
labāko Saeimas sastāvu. Sastāvu,
kuŗam viņš uztic gādāt par savas
valsts izdzīvošanu, kā arī piedāvāt optimālu cerību uz labklājību un spožāku nākotni visiem
Latvijas iedzīvotājiem.
Taisnīgāka un demokratiskāka
Latvijas Saeimas vēlēšanas formula būtu, ja valstī būtu tikai
viens kandidātu saraksts no katras partijas. Kandidātam būtu
dota iespēja nobalsot par noteiktu
skaitu no savas partijas kandidātiem. Šāda pārmaiņa radītu
taisnīgāku iznākumu abiem –
vēlētājam un kandidātam. Vēlētājam nebūtu atņemta iespēja
balsot par viņam nepieejamiem,
četros rajonos noslēptajiem kandidātiem, bet kandidāts iegūtu
pilnīgi visas savu atbalstītāju balsis. Šāds labojums Latvijas Saeimas vēlēšanas procesā būtu
pozitīvs solis demokratisku tiesību virzienā un piemērota dāvana nākamai valsts Simtgadei.
Lielāko pretestību pret pār-

maiņām Saeimas vēlēšanu sistēmā sagaidu no polītiķiem, kuŗi
izliekas, ka pašreizējā formula
izteikti pārstāv rajonu iedzīvotāju tiesības. Padomāsim, vai visi
vēlēšanu rajonos „iespraustie“
kandidāti ir tiešām dziļi saistīti
ar to rajonu, no kuŗa kandidē?
Padomāsim, vai deputāts, kuŗa
intresēs nav pārstāvēt visu valsti,
ir pelnījis vēlētāja balsi? Vai tāds
deputāts vispār ir cienīgs būt
Latvijas Saeimā?
Bez raksta sākumā minētajām
svinībām, vēlētājs, gribot negribot tiks ierauts pašreiz notiekošajā polītiķu un partiju savstarpējo strīdu virpulī. Strīdi risinās
par OIK, čekas maisiem, demografiju, pensijām, medicīnu, korupciju, izglītību, un bieži arī par
neko. Klāt vēl tam visam nāks
partiju cīņas par ministrijām un
polītiķu cīņas par krēsliem
Saeimā. Vēlēsim, lai mums, potenciālajiem vēlētājiem, izdodas
bez galvassāpēm izdzīvot šo
biezo, ar pasākumiem piesārņoto
kokteili un ievēlēt kaut cik pieņemamu Saeimas sastāvu Latvijas nākotnei
MODRIS PAKULIS
Sietla-Rīga

Lapaspuse trīs dimensiju illustrāciju grāmatā, kas vei- Darbošanās zona radošai izpausmei, kur zīmēt,
dota pēc A. Kronenberga „Mazais ganiņš un viņa rīmēt, krāsot, lasīt, sacerēt dzejoļus un minēt
brīnišķais ceļojums” motīviem // FOTO: Lāsma Gaitniece mīklas // FOTO: Lāsma Gaitniece

„Sprunguļmuižā
gadatirgus”.
Saistībā ar šo izdevumu izstādē
aplūkojams arī interaktīvs objekts – miniatūrs karuselis jeb
trīs dimensiju attēls ar skaņas
efektu, kas veidots „Sprunguļmuižas gadatirgus” stilistikā.
Kad rīmes atrastas, apmeklētājus gaida nākamais uzdevums – trīs dimensiju illustrāciju grāmata „Mazais ganiņš un
viņa brīnišķais ceļojums”. Arī šī
uzdevuma risināšanā jāizmanto

dzejniekus un savu pantu illustrātorus!” Protams, visu dzīvesstāstu šādā veidā atklāt nav
iespējams, līdz ar to tas varētu
mudināt izstādes apmeklētājus
meklēt papildu informāciju.
Lasot asprātīgās rīmes, uzzināms, ka Kronenbergu dzimta
nākusi no Slokas, Alberts dzimis desmit bērnu ģimenē, un
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā
viņš mitis Majoros, netālu no
Aspazijas un Raiņa vasarnīcas.

Ja šķiet, ka pēc izstāžu zāles
apmeklējuma viss apskatīts un
izmēģināts, tas ir maldīgi. Izejot
Aspazijas mājas pagalmā, var
pašķirstīt pie senlaicīgā laternu
staba piestiprinātu, no finieŗa
darinātu liela apjoma grāmatu
ar Alberta Kronenberga illustrācijām un rīmēm. Turpat novietots arī pīts atpūtas krēsls,
kuŗā droši var apsēsties un nesteidzoties turpināt baudīt
dienu.
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Ceļš mājās, Dievam kalpojot...
Visiem, kuŗi jūt Viņa aicinājumu!

SANDRA KALVE,
LELBĀL virsvaldes locekle

Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši
skaisti! Kaut arī mūs sagaidīja
lietains laiks, varēja just to, ko
vienmēr esam jutuši šinī gada
laikā, kad dienas ir visgaŗākās un
naktis, it kā aiz bailēm, iet atpakaļ
uz guļu. Saulītei un gaismai
daudz darba, palīdzot auglīgai
zemei nest ražu.
Tā arī mēs, LELBĀL plenārsēdes dalībnieki, iesākām mūsu
sēdi 25. jūnijā ar gaišu un darbam
aicinošu dievkalpojumu Rīgas
Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā.
Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no
mūsu dievkalpojuma bija amata
krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram Ziemanim. Apzinoties,
ka šis ir iesākums mūsu darbam
uz nākamām piecām dienām,
zīmīgi bija izmeklētie Dieva vārda
lasījumi no Pāvila vēstules kolosiešiem: “Dieva mīļotie, apvelciet
dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam
pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret
kādu kas pārmetams – kā Kungs
jūs ir apžēlojis, tāpat arī dariet
jūs....” Daudzreiz par šo tekstu
domāju, kad tikām un tiekam
sūtīti kalpot. Dievkalpojumu
burvīgi paplašināja ērģelniece
Baiba Rēdmane un tenors Juris
Vizbulis.
Dienas kārtība bija pieblīvēta,
daudz par ko runāt un daudz par
ko lemt. Sēde neiesākās kā parasti ar atskaitēm. Tās mums bija
jānodod pirms sēde sākās. Katram bija jāatbild uz jautajumu,
uz ko tad mēs ceram, nākamajos
gados strādājot LELBĀL, tieši
atbalstot jaunāko apgabalu Latvijā? Otrs jautājums bija – kur un
vai mēs esam vīlušies? Kur mēs
kā Baznīca esam, “stāvam”, kādas
ir mūsu ieceres un ko līdz šim
esam panākuši? Protams, viedokļi,
rūpes, cerības bija daždažādas,
tomēr pēc izteiktā varēja spriest,
ka rūpes daudziem ir samērā
vienādas – pārāk daudz laika ir
pavadīts, aizstāvoties gan par
draudžu esošajiem īpašumiem,
gan par mūsu LELBĀL pēctecību.
Jo sevišķi pēdējais izraisa patiesu
izbrīnu?!! Tie mācītāji, kuŗi kalpoja ārpus Latvijas latviešu draudzēs, visi tomēr cerēja, ka tad,
kad kaŗš beigsies un lietas nomierināsies, varēs atgriezties un
atkal kalpot Dievam un Latvijai.
Mēs, protams, zinām, ka daudzu
latviešu cerības atgriezties Latvijā
palika arvien neiespējamākas,
gadiem ejot uz priekšu un komūnistu režīmam nostiprinoties Latvijā uz vairāk nekā 50 gadiem!
Daudz tika pārrunāts, laiks pagāja nemanot. Tomēr bija pirmā
diena jānoslēdz, lai turpinātu
nākamajā dienā jau pavisam
agri.
Mīļš paldies jāsaka daudziem,
bet jo sevišķi divām organizācijām un cilvēkiem – Latvijas
Universitātes (LU) Teoloģijas
Fakultātei un tās dekānei Dacei
Balodei, un Rīgas Anglikāņu Sv.
Pestītāja draudzei un tās mācītājai Bīskapei emer. Jānai Jērumai-Grīnbergai. Abās vietās varējām gan kalpot Dievam, gan
Viņu lūgt, bez bailēm un aizspriedumiem. Šajā spraigajā ritmā
darbus beidzām ap 22.00 vakarā.
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Arī 26.jūnijs bija darba un
pārrunu pilns un ļoti gaidīts, jo
notika tikšanās ar LELB virsvaldi, kuŗa tieši šajā dienā bija
paredzēta. Diena iesākās ar finanču pārskatiem un budžeta
plānošanu. Tikāmies arī ar Vācijas Luterisko Baznīcu Latvijā,
pārrunājot ar viņiem Sv. Pēteŗa
baznīcas īpašumu atgriešanās
tiesību procesu un kā mēs, abas
Baznīcas, redzam mūsu nākotnes
sadarbību. Jāsaka gan, ka visos
šajos procesos bija, ir un būs iejaukts daudz no polītiskās spēles.
Bija labi noklausīties, kā lat-

Pēcpusdienā daudz runājām, kā
labāk par sevi vēstīt un stāstīt? Kā
labāk izmantot sociālo mediju
tīklus? Bija tik labi redzēt, ka
šajos centienos ļoti daudz piestrādā jo sevišķi mūsu jaunākie
mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis
Rēdmanis jau iesāktajā ‘Andreja’
projektā. Pateicāmies Dievam un
izlūdzāmies žēlastību un mieru
naktij, lai spēki tiktu atjaunoti
nākamajai dienai.
Nākamās divas dienas pavadījām, braucot un apciemojot gan
mūsu draudzes, gan viņu dievnamus. Vispirms devāmies uz

dītajā spēļu laukumā. Viesošanās
brīdis bija īss, toties atmiņā paliekošs. Laiks bija doties uz pašu
Cīravas dievnamu. Tajā ieejot,
pāris lietas piesaistīja uzmanību.
Skaistums vienkāršībā, manāmi
labā akustika, īpaša gaisotne,
ērģeļu stabules. Esot šinī dievnamā, likās, ka ikkatra klātesoša
dvēsele paceļas. Baiba, mūsu ērģelniece, kopā ar vīru Tāli izdomāja, ka šis dievnams ir jāieskandina. Tā nu arī Tālis spieda uz
flīģeļa pedāļiem, un Baibas ērģeļu pavadījumā mēs dziedājām
„Ved mani, Dievs”. Ne dziesmu

Aizputes dievnamu, kur kopā ar
Liepājas Krusta draudzi mūs
sagaidīja uz īsu svētbrīdi, un tad
kopīgi ļāvāmies pārrunām, jautājumiem un gaidītām atbildēm.
Sarunas un jautājumi nebūt
nebija tik viegli un ne vienmēr
varēja piekrist atbildēm, bet tas
arī ir pieņemams, jo mēs mūsu
Baznīcā varam izteikt domas,
nebaidoties par jautājuma sekām. Bija daudz ko pārdomāt!
Viena doma gan neatstāja, un tā
bija – kaut mēs visi esam latvieši,
tomēr esam tik atšķirīgi cits no
cita, citreiz pat valodas izpratnē.
Kas gan var uzlabot jebkuŗu
dienu, ja ne kopā paēsta maltīte!
Laukā pie baznīcas mūs sagaidīja
smaidīga, patiesi priecīga saimeniece, kuŗa mūs cienāja ar uz
ugunskura uguns vārītu soļanku
un speķa putru. Visi ēdot sasēdāmies kur nu kuŗais, un sarunas
starp mums un Aizputes, Liepājas Krusta un Valtaiķu draudzes locekļiem vedās raiti un par
visdažādākiem tematiem.
Kā saka, paēduši un padzēruši,
devāmies tālāk uz Cīravu, kur
mūs jau gaidīja gan draudzes
priekšniece, gan bērni un ģimenes, kuŗas dzīvo nesen atjaunotajā
mājā. Vienā mašīnā bija sasēdušies un varbūt mazliet no mums
nobijušies vietējie bērni Jānis,
Markus, Gabriēls, Sabīne, Elina,
Niks un Alita. Drīz vien apmulsums un kautrēšanās bija pārvarēta, un mēs varējām klausīties
viņu stāstos, kā arī skatīties, kā
viņi rāpās pa sienām un laidās
lejā no slidkalniņa nesen uzstā-

grāmatas bija vajadzīgas, ne
notis. Dziedājām vienā balsī. Tas
man bija tāds moments, kuŗā īsti
sapratu, kāpēc mēs šeit nākam,
kas mēs esam un ko varam dot
kā Baznīca mūsu latviešu tautai.
Ceļā uz Rīgu arī piestājāmies
pie mācītāju kapiem Valtaiķos.
Archibīskape Lauma tajos jau
bija pabijusi un vēlējās, lai arī
mums rastos tāda iespēja. Iespēja
būt it kā aizmirstā, attālākā vietā,
kur guļ mācītāji un viņu ģimenes.
Līdzīgi iepriekšējai dienai, arī
nākamā iesakās autobusā, tikai
šoreiz brauciens bija uz Cēsu
pusi, uz Zvanniekiem. Tie mums
daudziem mīļi, jo dara svētīgu
darbu un rūpējas par ģimenēm
un to veidošanu. Viņi ir pieņēmuši bērnus, izaudzinājuši, un
nu jau tie nāk atpakaļ kā uz
mājām. Ja ne šeit, tad nu nezinu
kur citur varētu izjust Svētā Gara
darbību! Tas bija jūtams gan
mūsu svētbrīdī, gan bērnu vēlēšanās mūs visus visur pavadīt un
visu izrādīt. Mīlestība bija jūtama
visur. Tā atspīdēja mammas Sandras bezgala mīlestības pilnajās
acīs! To varēja just bērnu rokās,
kas nepārtraukti stiepās kādam
pretīm cerībā, ka kāds no mums
tās paņems savējās. Pēc rīta
posma sēdēm kopā ar visiem
ēdām pie viena galda pusdienas,
un varbūt tas, ka ēdām kopā,
varbūt tas, ka jutām, ka mājnieki
mūs tiešām gaidījuši un gribēja
mūs redzēt, padarīja šo maltīti
tik ļoti gardu. Bija grūti teikt
„atā”, kaut arī zinājām, ka patiesi
sakām tikai „uz redzēšanos”!

// FOTO: Miķelis Strīķis

viešu draudzes darbojas gan
Eiropā, gan Amerikā, Kanadā un
Austrālijā. Šī spēja ieklausīties
otra viedoklī bija ļoti noderīga
mūsu abu, LELB un LELBĀL,
sanāksmē, kuŗā piedalījās abu
Baznīcu virsvaldes. Žēl gan, ka
no LELB puses tomēr nevarēja
piedalīties archibīskaps Jānis Vanags. Sarunas vedās raiti un no
abām pusēm izpaudās cieņa.
Likās, ka izjutām, ka varbūt šoreiz šīs sadarbības sākums patiesi ir iespējams. Viss, ko mēs
lūdzām, ir lai saprot, ka mēs
esam uz palikšanu, un lai mums
dod iespēju kalpot un vēstīt
prieka vēsti – evanģēliju māsām
un brāļiem Kristū. Archibīskape
Lauma Zušēvica apliecināja, ka
visus šos gadus mēs esam atbalstījuši LELB. Arī savas dzīves
aicinājumu kalpot Dievam esam
veltījuši tieši latviešu Baznīcā,
neskatoties uz citām iespējām,
tādā veidā atbalstot Latvijas Baznīcu. Tas viss tika darīts mīlestības vārdā. Nobeidzām šo sēdi
ar kopēji lūgto Tēvreizi un, kad
es uz mirkli pacēlu acis, jutu, ka
pēc manas rokas jau sniedzās
kāda otra, lai, kopā turot rokas,
mēs varētu lūgt kā pats Dieva
Dēls Jēzus mums ir mācījis. Pēc
tam bīskaps Brūvers atsaucās uz
aicinājumu novadīt lūgšanu. Tajā
varēju just mūsu visu vēlēšanos
kalpot vienam Dievam un vienai
latvju tautai. Visu nobeidzot, tika
uzņemta kopēja bilde, un tā arī
ar cieņu un laba vēlējumiem mēs
devāmies atpakaļ uz mūsu plenārsēdes darbu un sanāksmēm.

Vakarā visi saviesīgi pulcējāmies, lai kopā ar viesiem no Latvijas Universitātes, kā arī Vācijas
Luterāņu Baznīcas varētu pateikties virsvaldei par darbu, visiem
rīkotājiem par rūpēm un pavadīt
laiku kopīgā sadraudzībā. Archibiskape Lauma vakara gaitā pateicās prāv. Ievai Graufeldei par
ilggadīgo kalpošanu, par padomiem, par atdevi, kalpojot gan
Zviedrijas apgabalā, gan pašā
LELBĀL darbā.
Ja noslēguma dienā kādam
teiktu, ka jau esam piecas dienas
strādājuši, kalpojuši, domājuši,
droši vien vairākums no mums
brīnītos, cik laiks tomēr ātri ir
pagājis. Zinu, ka fiziski, protams,
bijām noguruši, kaut laika maiņai
neļāvām sevi nokausēt. Bija manāms garīgs pacēlums!! Pēc rīta
posma sanāksmes un fotografēšanas sesijām visi devāmies atpakaļ uz Rīgas Anglikāņu Sv.
Pestītāja baznīcu, kur tad arī
noslēdzām mūsu Plenārsēdi ar
dievkalpojumu, kuŗā notika mācītājas Daces Balodes ordinēšana.
Bija prieks redzēt tik daudz cilvēku un amata brāļu un māsu
(arī no LELB), priecājāmies viņus
redzēt nākam un dodam savu
svētību nu jau ordinētajai mācītajai Dacei Balodei. Dieva vārdi,
dziesmas, liecības, viss tas kopā
nenoliedzami deva vienotības
sajūtu, ticību un Svētā Gara klātbūtni. Šī sajūta nepameta ilgu
laiku, godīgi sakot, līdz nākamās
dienas vakaram, kad bijām kopā
tai pašā dievnamā ar visiem
LELBĀL virsvaldes locekļiem,
garīdzniekiem, koŗiem no Stokholmas, Londonas un Latvijas
izdevniecību jaukto kori “Burtnieks” un visiem dievlūdzējiem.
Dievkalpojums patiešām tika tā
noturēts, ka pārpildītajā dievnamā likās, ka esam visi kopā kā
viens lūgšanā. Dievkalpojuma
iesākumu vadīja prāv. Anita Vārsberga Pāže. Ieklausoties viņā, es
arī domāju par Anitas tēvu prāv.
Vili Vārsbergu, kuŗš nu jau
aizgājis Dieva mierā. Nenoliedzami viņš būtu bijis lepns par to,
ka Anita tieši tad, tieši tur turpināja viņa iesākto darbu, kalpojot Dievam un Latvijai. Roku
uzlikšana svētīšanai man bija
jauks atgādinājums un atsauca
atmiņas, kad konsekrēja archibīskapi Laumu un mēs visi viņu
svētījām cits caur citu, caur latviski austām jostām. Domāju, ka
mūsu dziesmotais dievkalpojums bija burvīga dāvana neatkarīgajai Latvijai tās 100 gadu
jubilejā, kā arī mums pašiem
apliecinājums, ka mēs piederam
Latvijai, mēs esam Latvijas Baznīca, mums rūp latviešu luterāņi
visā plašā pasaulē un tagad arī
šeit dzimtajā Latvijā, kuŗu tik ļoti
mīlēja un šo dienu gaidīja tāds
Dieva vīrs kā archibīskaps Grīnbergs, kuŗu izveda vācu okupācijas vara un kuŗš, nokļuvis
ārpus Latvijas, uzturēja Latvijas
luterisko Baznīcu, lai mēs varētu
atgriezties nu jau archibīskapes
Laumas Zušēvicas vadīti. Lai
Dievs mums dod spēku, rāda
ceļu un iespēju ikkatram kalpot,
ja Dievs aicina!
Ar Dievpalīgu!
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“Latvijā viss ir smukāks un lielāks nekā citur”
MĀRA
LIBEKA,
Latvijas Avīze

Brazīlijas latvieša ārsta Edmara Grimma-Berga, viņa sievas mūzikas skolotājas Mariljas
un dēla Eliasa, kuŗš arī ir ārsts,
ceļš uz Latviju, lai izbaudītu
Dziesmu un deju svētkus, ilga
34 stundas. Viņi dzīvo Brazīlijas
apmēriem nelielā Ižui pilsētā
valsts dienvidos, kur joprojām
ir cilvēki, kas nav ļāvuši iznīkt
latviskajām saknēm, runā latviešu valodā, māca to jauniešiem, kuŗu senči lielākajā Dienvidamerikas valstī ieceļoja 19.
gadsimta beigās. Eliass gan
nerunā latviski, bet saprot, ko
tēvs saka, savukārt Marilja, būdama brazīliete, kopā ar savu
dzīvesbiedru Latvijā viesojas
nu jau ceturto reizi un mūsu
sarunas laikā pasaka priekšā
Edmaram latviskos vārdus, ja
viņš piemirst, kā tie tulkojami
no portugāļu valodas.
Dziesmu un deju svētku plašās programmas starplaikā
Grimmu-Bergu ģimene viesojās redakcijā, lai pastāstītu, kā
latvieši dzīvo Ižui, kā tur strādā
ārsti un kādus iespaidus guvuši
mūsu valsts simtgades grandiozajos svētkos.
Edmars. Latviešu māja Ižui
(Centro cultural Leto) ir pati
skaistākā, ja salīdzina ar citu
tautu etniskajām mājām. Šajā
pilsētā pirms gandrīz simt gadiem ieradās ne tikai latvieši, bet
arī itāļi, kas joprojām te ražo ļoti
labu vīnu, arī poļi, vācieši, holandieši, portugāļi... Katrs uztur,
kā nu spēj, savas tradicijas. Pilsētā ir 13 dažādu tautību etniskās
mājas, kur pulcējas tie cilvēki,
kuŗi vēlas saglabāt savu senču
tradicijas. Pēdējie bija japāņi, kas
arī uzcēla savu māju.
Pirms 30 gadiem pašvaldība
piedāvāja pilsētā dzīvojošām “etnikām”, lai dibina savus centrus.
Vācieši gribēja būt pašā priekšā,
viņi uzbūvēja vislielāko māju, un
svētkos tā ir visskaļākā. Mēs latviešu mājas vietu izraudzījām
zem lieliem kokiem, tagad daudzi mūs apskauž ēnas dēļ. Mājas
projektam par paraugu izmantojām Brīvdabas mūzeja celtnes
no fotografijām. Kad sākās Atmoda, pie latviešu mājas uzstādījām piemiņas akmeni ar uzrakstu latviešu un portugāļu
valodā: “Lai dzīvo neatkarīga
Latvija! Longa vida para a
independēcija da Letonia!”
Regulāri pulcējamies kopā, lai
padziedātu, padejotu, uzēstu latviskos ēdienus... Starp citu, Ižui
ir vienīgā latviešu tautisko deju
kopa visā Dienvidamerikā. Staburags piedalījās arī Deju svētku
lielkoncertā “Māras zeme”. Ne
Sanpaulu, ne Novaodesā, kur
dzīvo daudz vairāk latviešu nekā
mūsu pilsētā, nav nevienas līdzīgas deju grupas. Tur gan ir
viens labs koris.
Latviešu māja ir paplašināta,
tajā viscaur ir latviskie motīvi
interjerā, un tajā var pulcēties
200 cilvēku. Ik gadu no 12. līdz
29. oktobrim tur svinam oktobŗa
etnisko festivālu. Tad visas daudzo tautību mājas ir atvērtas, tiek
spēlēta etniskā mūzika, gatavots
tautai raksturīgais ēdiens, dejojam, dziedam... Visi mūsu sarī-

kojumi vienmēr tiek iesākti ar
Latvijas himnas dziedāšanu no
visas sirds.
Eliass. Mums ir savs koris,
kuŗu vada mana mamma, un
mēs esam iemācījušies nodziedāt
daudzas latviešu tautasdziesmas.
Esam baptisti, tādēļ mūsu repertuārā ir arī mūzika no baptistu
baznīcas.

Eliass. Jau pusotrs gads apritējis, kā esmu atgriezies dzimtajā
pilsētā Ižui, kur strādāju par
proktologu un pamazām pārņemu tēva privātpraksi.
Edmars. Trīsdesmit septiņu
gadu laikā, kopš strādāju par
ķirurgu, pacientu skaits ir pieaudzis līdz 20 tūkstošiem. Eliass,
pārņemot manas izveidotās pri-

nav tik laba kā lielajās, arī naudas
veselības aprūpei nepietiek. Valdība tā vietā, lai palīdzētu atrast
ārstiem iespējas, kuŗu dēļ viņi
būtu ar mieru doties strādāt uz
lauku reģioniem, piemēram, palīdzētu iegādāties nelielajām slimnīcām medicīnisko aparatūru,
palielinātu ārstu algas, izvēlas
ievest mediķus no Kubas. Brazī-

Edmars Grimms-Bergs (no labās) ar sievu Marilju un dēlu Eliasu

Edmars. Tagad nav grūti atrast
internetā latviešu dziesmas un
tās iemācīties, bet, kad mēs sākām, mums tikpat kā nebija no
kurienes mācīties.
Mana mamma pagatavoja pirmos latviešu ēdienus – biezpienu
ar krējumu un dillēm, skābo
kāpostu zupu, skābputru... Latvieši Brazīlijā ieveda diļļu sēklas,
pirms tam tās neviens nepazina.
Manā siltumnīcā dilles aug cauru
gadu, un mums visiem tās garšo.
Brazīliešiem ļoti garšo latviešu
ēdieni, īpaši pīrāgi, viņi ar baudu
klausās mūsu mūziku, tāpēc
oktobŗa etniskā festivāla laikā
latviešu mājā, salīdzinot ar itāļu,
holandiešu, vāciešu un citām
mājām, parasti pulcējas visvairāk
cilvēku.
Mūsu vidū ir tāds teiciens:
sieviete, kas gulējusi ar latvieti,
paliek latviete. Mariljai ļoti patīk
latviešu mūzika, viņa dzied latviešu dziesmas, viņa ir sajūsmā
par latviešu kultūru... Ižui ir
skoliņa, kuŗā māca latviešu valodu, arī es tur strādāju, un arī
Marilja palīdz brazīliešiem, kuŗu
senči bijuši latvieši, bet kuŗi vairs
tikpat kā nerunā latviski, mācīties
latviešu valodā. Katru ceturtdienu mēs pulcējamies skolas
zālē, kur 20 cilvēki mācās runāt
latviski. Latviešu mājas, tautastērpi, ēdieni saglabājas, bet latviešu valoda iet projām, jo vecākā
gadagājuma latvieši ir miruši.
Tiesa, kāds gan ir palicis, kas
runā latviski, piemēram, es, bet
jaunajiem cilvēkiem jāmāca valoda no jauna. Esmu gandarīts,
ka viņiem ir interese to apgūt, un
mēs palīdzam.
Ne tikai Eliass, bet arī mans
vecākais dēls Eders, kuŗš ir ģimenes ārsts, mācās runāt latviski.

vātklīnikas vadību, turpinās ārstēt
arī šos slimniekus. Eliass dienā
veic pat līdz desmit videokolonoskopijām, lai uzstādītu pareizo
diagnozi. Bieži tiek diagnosticēts
zarnu vēzis sākumstadijās, izoperēts, un cilvēks nodzīvo līdz 90
gadiem.
Eliass. Dienvidamerikā ilgu
laiku tika rekomendēts, ka visiem
pilsoņiem, kas sasnieguši 50 gadu
vecumu, profilakses nolūkā ir
jāveic kolonoskopija. Lai vēzi
varētu izārstēt agrīnās stadijās, ar
šo gadu tiek rekomendēts kolonoskopiju veikt agrāk – jau 45
gadu vecumā.
Edmars. Dienvidamerikā zarnu audzēji ir diezgan izplatīti.
Savā darba mūžā esmu veicis
vairāk nekā 3000 operāciju.
Eliass gadā taisa vairāk nekā 30
lielo un vairāk nekā 100 nelielo
operāciju.
Brazīlieši ēd daudz liellopu
gaļas, bet kopā ar lielām porcijām
dārzeņu salātu. Tipiskais ēdiens
ir pupiņas, rīsi, gaļa un salāti.
Trekna gaļa pirms kāda laika tika
uzskatīta par bandītu organismam, bet šodien viedoklis ir
mainījies un bandīts ir cukurs, jo
tas ir diabēta, sirds un asinsvadu
un citu slimību riska faktors.
Savukārt gaļā ir cilvēkam nepieciešamie labie proteīni.
Eliass: Kad ieguvu ārsta sertifikātu, kopā ar diviem kollēģiem
izveidoju ārsta praksi un devāmies strādāt uz trijām nelielām
pilsētiņām. Veselības aprūpes
organizatori sacīja, ka mūsu
lēmums strādāt ārpus lielajām
pilsētām ir apsveicams, taču tajā
pašā laikā paziņoja, ka nespēs
mums samaksāt ārsta darbam
atbilstošu algu, jo neesot naudas.
Infrastruktūra mazajās pilsētās

lijas valdība pacientiem ir paziņojusi, ka ārsti nevēlas strādāt
lauku reģionos, tāpēc esot spiesta
ievest ārstus no ārvalstīm, galvenokārt Kubas. Bet ar atbraukušajiem mediķiem ir lielas
problēmas, jo viņi nepārvalda
portugāļu valodu un valdība pat
nezina, vai viņiem ir ārsta diploms. Viņi ierodas no Kubas un
dodas strādāt, jo svarīgāka par
savu spēju apliecināšanu ar dokumentiem ir Brazīlijas un Kubas
polītiskās saiknes stiprināšana.
Edmars. Brazīlijas valdība šo
jautājumu ir tā sakārtojusi, ka ik
mēnesi Kubas mediķi saviem
tuviniekiem sūta diezgan lielas
naudas summas.
Eliass. Brazīlijā diezgan daudzi
ģimenes ārsti ir izveidojuši savas
prakses, bet viņi nopelna uz pusi
mazāk nekā Kubas ārsti, par
kuŗiem nav zināms, vai viņi vispār ir sertificēti ārsti. Tā vairāk ir
ideoloģiskā, nevis veselības aprūpes programma: “Paldies, Kuba,
ka atnāci palīgā mūsu cilvēkiem!”
Par to naudu, ko valdība maksā
Kubas ārstiem, varētu labi atalgot
pašmāju ārstus, par kuŗu izglītību
nav šaubu.
Edmars. Pasaules veselības
organizācija rekomendē, ka uz
1000 cilvēkiem vajadzētu būt
vienam ārstam, bet, piemēram,
Portolegi un citās lielākajās
pilsētās ir viens dakteris uz 200
cilvēkiem.
Brazīlijā dzīvo vairāk nekā 200
miljoni cilvēku, un ir ļoti grūti
nodrošināt visu iedzīvotāju veselības aprūpi, jo tā ir dārga.
Valdība tā vietā, lai meklētu pieņemamus risinājumus, iet vienkāršāko ceļu – ja ir problēmas,
sagatavosim vairāk ārstu. Tas ir
tāpat, ja ceļa asfalta segumā rodas

arvien vairāk caurumu, tiek
nolemts apmācīt vairāk inženieŗu. Brazīlijā ir vairāk nekā 300
medicīnas augstskolu. Pēdējos
astoņos gados polītiķi nav interesējušies institūcijās, kas rūpējas
par veselības aprūpi, vai valstī ir
nepieciešams tik daudz augstāko
mācību iestāžu.
Brazīlijā plānveida veselības
aprūpe par valsts naudu ir jāgaida
diezgan gaŗās rindās, tāpēc daudzi
nemaz neizmanto valsts iespējas,
bet katru mēnesi iemaksā noteiktu
naudas summu, pārrēķinot jūsu
naudas vienībās, sākot no 100 eiro,
Brazīlijas ārstu profesionālajai
apvienībai INIMED, un tad viņi
var saņemt nepieciešamo ārstēšanu daudz ātrāk.
Medicīnas budžets veidojas no
iemaksātajiem nodokļiem – cilvēki maksā lielus nodokļus, bet
tik un tā medicīnai naudas nepietiek un daudzi ir neapmierināti.
Eliass. Mans brālis strādā vienā
no ģimenes ārstu praksēm. Vēl
pirms gada ģimenes medicīna
bija balstīta uz slimības ārstēšanu,
bet patlaban pacienti tiek mācīti
ievērot veselīgu dzīvesveidu, lai
nebūtu jāslimo. Viņa pārziņā ir
viens reģions, par kuŗa pacientu
veselību ir atbildīga ģimenes
ārstu apvienība, kuŗā viņš sastāv.
Ģimenes ārsti apmeklē pacientus
mājās reizi vai divas nedēļā, lai
skaidrotu, kāda profilakse ir nepieciešama, īpaši tajās ģimenēs,
kur ir mazi bērni. Vizītēs bieži
dodas arī pie vecākā gadagājuma
cilvēkiem, kuŗiem ir grūtības
pašiem nokļūt pie ģimenes ārsta.
To visu apmaksā no valsts budžeta.
Edmars. Brazīlijā ir daudz
problēmu, bet par Latviju gan
visu mūžu esmu dzirdējis tikai
labu. Mans tēvs un māte stāstīja,
cik Latvija ir skaista. Tur viss esot
smukāks, lielāks nekā citur, un
arī saviem dēliem par Latviju
stāstu tikai pozitīvo.
Eliass. Mēs apmeklējām daudzus Dziesmu un Deju svētku
koncertus, un tie paliks atmiņā
ļoti ilgi kā vieni no skaistākajiem
mana mūža mirkļiem.
Koŗu koncertā Esplanādē man
blakus stāvēja viena latviešu sieviete. Viņai nebija lietussarga, un
es neļāvu viņai salīt, daloties ar
savu lietussargu, un mēs sākām
runāt. Viņa pastāstīja, ka esot
precējusies ar francūzi un Francijā dzīvojot 20 gadus. Viņas vīrs
runājot latviski, viņam ļoti patīkot latviešu kultūra, īpaši dziesmas, un viņš tagad esot pirmo
reizi Rīgā. Tas ir tik jauki, ka mēs
visi dziedam kopā – brazīlieši,
latvieši, franči… Saglabājiet savu
kultūru, jo tā ir unikāla! Jā, Brazīlijā ir sambas festivāls, bet nav
tādu tautisko deju kopu un koŗu
kā Latvijā. Latviešiem tā ir Dieva
dāvana, ko neviens nevar atņemt.
Edmars. Katru gadu 18. novembrī latviešu mājā Ižui sanāk
kopā visi, kuŗiem ir latviskas
saknes. Mēs dziedam valsts
himnu, gatavojam svētku ēdienu
un lūdzam Dievu par Latviju.
Mēs pieminam visus mūsu mīļos
radiniekus, kas dzīvo Latvijā,
mēs lūdzam par viņiem un brīvu
Latviju mūžu mūžos.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Latvijas Diplomātiskais koris dibināts 2016. gada 26. janvārī, tā
dēvētajā Diplomātu dienā, kad
tika atzīmēta Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de iure 95. gadadiena. Korī dzied Latvijas diplomāti, Ārlietu ministrijas darbinieki, viņu ģimenes locekļi un draugi.
Karogs Latvijas brīvvalsts laikā
un arī okupācijas gados ir bijis
Latvijas sūtniecības ASV vadītāja
amata atribūts. Latvijas sūtniecība
ASV tika atvērta 1922. gadā. Vēlāk – 1923. gadā tika pieņemts likums par Latvijas valsts, tirdzniecības, amata personu un atsevišķu
iestāžu un kaŗakuģu karogiem. Šo
vēsturisko karogu Ārlietu ministrijai nodeva vēstnieks Jānis Lūsis,
kas kopš 1986. gada bija diplomāts
sūtniecībā Vašingtonā un pēc
valsts neatkarības atgūšanas strāFoto: Valsts prezidenta kanceleja dāja Ārlietu ministrijas dienestā.

Sveic XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku organizātorus
20. jūlijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī sveica
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku organizātorus
un pateicās viņiem par pašaizliedzīgi ieguldīto darbu, radot brīnišķīgus kopības svētkus visai tautai.

“Latvijas Simtgades Vispārējie
latviešu Dziesmu un Deju svētki
sekmīgi norisinājās, pateicoties
katram no jums. Katram, kurš
izmantoja savas prasmes un zināšanas mūsu kopīgās tradicijas uzturēšanā. Paldies par atbildīgo darbu, kas ļāva mūsu tautai sapulcēties skaistākajā un skanīgākajā šī
gada nedēļā. Pateicoties jums, tiek
uzturēta dzīva mūsu dārgākā tradicija gandrīz pusotra gadsimta
gaŗumā. Vienlaikus paveiktais darbs
ir liecība tam, ka mēs Latvijas valstī varam efektīvi un mērķtiecīgi
darboties kopā. Būt vienoti un koordinēti, sadarboties starp institūcijām, organizācijām un personībām. Tā mēs tiešām varam
paveikt lietas, ko apbrīno visā pasaulē,” uzsvēra Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, uzrunājot
Dziesmu un Deju svētku organizātorus Rīgas pilī.
***
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 19. jūlijā Rīgas pilī sveica
Lielās talkas kustības koordinātorus un atbalstītājus un pateicās par viņu ieguldījumu 10 gadu
gaŗumā, populārizējot Lielās Talkas kustību.
“Lielā Talka šajos desmit gados
ir kļuvusi par neatņemamu mūsu
tautas tradiciju, kas mūs vieno kopīgam mērķim – veidot zaļāku
un sakoptāku Latviju. Lielā Talka
apliecina, ka kopā mēs esam spēks.
Latvija pasaules kartē ir maza, bet
mums katram tā ir vienīgā. Un
tikai no mums, no mūsu līdzdalības mazās un lielās lietās, ir atkarīgs, kādā valstī nākotnē dzīvos
mūsu bērni,” uzsvēra Valsts prezidents.
Par pašaizliedzīgo darbu un
personisko ieguldījumu, 10 gadu
gaŗumā vadot Lielās talkas kustību Latvijā, Valsts prezidents īpaši
pateicās Lielās Talkas virzītājspēkam Vitai Jaunzemei, kuŗas milzīgā uzņēmība un spēja īstenot drosmīgas idejas ir ļāvusi Lielajai
Talkai sekmīgi norisināties visus
šos desmit gadus.
***
Dziesmu svētku gājienā –
vēsturisks karogs
Vispārējo XXVI Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gājienā
1. jūlijā Latvijas Diplomātiskais
koris nesa vēsturisku Latvijas sūtņa ASV karogu. Tas ir gandrīz tikpat sens kā Latvijas valsts – tam ir
95 gadi.

grāmatu autors Gunters Pauli. Viņa
aktīvitātes aptver biznesu, kultūru, zinātni, polītiku, izglītību un
dabas aizsardzību. Viņa jaunākās
iniciātīvas saistītas ar plastmasas
atkritumu izvākšanu no pasaules
okeaniem un ar jūras līmeņa paaugstināšanās novēršanu.
G. Pauli ir izdevis 20 grāmatas,
kas publicētas vairāk nekā 30 valodās. Gatavojoties Guntera Pauli
vizītei Latvijā, Apgāds Zvaigzne
ABC laidis klajā bilingvālu zinātnisko pasaku “Piecas dabas val***
stis” 5 – 8 gadus veciem bērniem,
Atceras vēsturisko
kuŗā autors par dabu un tās likumSamnera Velsa deklarāciju
sakarībām stāsta citādi nekā iePirms 78 gadiem – 1940. gada rasts. Šī grāmata sevī ietver jaunu
19. jūlijā – ar vēsturisko Samnera ideju par mācīšanos un dabas
Velsa deklarāciju Amerikas Savie- zinātņu apguvi.
notās Valstis paziņoja, ka neatzīs
Baltijas valstu vardarbīgo inkorporāciju PSRS sastāvā. Savukārt
1940. gada 23. jūlijā ASV valsts
sekretāra vietnieks Samners Velss
nosodīja PSRS vardarbīgo iebrukumu Baltijas valstīs.

Samners Velss
Deklarācija noteica Baltijas valstu neatzīšanas polītiku no ASV
puses līdz pat 1991. gadam un nodrošināja Baltijas valstu pārstāvniecību pastāvēšanu Vašingtonā.
Padomju Savienības reālizētā okupācija tika nosodīta kā neleģitīma
un “pretrunā ar saprātu, taisnīgumu un likumību, kas ir civīlizētās
pasaules pamati”. Samnera Velsa
deklarācija bija pamats Amerikas
Savienoto Valstu ārpolītikai Baltijas valstu jautājumā. Šī juridiski
pamatotā pozicija kļuva par ASV
polītisko nostādni, kuŗai vēlāk pievienojās vairāk nekā 50 valstis,
kas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
okupācijas faktu atzina par neleģitīmu. Samnera Velsa deklarācija
nodrošināja starptautisko ietvaru
Latvijas de iure pastāvēšanai visa
padomju okupācijas perioda gaŗumā un tam sekojošajai Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas valstiskās
neatkarības faktiskajai atjaunošanai 1991. gadā. Šogad vizītes laikā
Vašingtonā, atzīmējot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstiskuma
Simtgadi, trīs Baltijas valstu prezidenti kopīgi ar ASV prezidentu
arī īpaši uzsvēra Samnera Velsa
deklarācijas vēsturisko un polītisko nozīmi.
***
Rīgā viesojās Gunters Pauli
Latvijā viesojās starptautiski ietekmīgs innovators, uzņēmējs un

Grāmatā izmantots ZERI (Zero
Emissions Research and Initiatives –
Nulles emisiju izpēte un iniciātīvas) apmācību modelis, kas veicina interesi par dažādām zinātņu
nozarēm un veido ekoprasmes, attīsta emocionālo inteliģenci un
mākslinieciski radošās spējas. Mācību process, kas sākas ar šīm pasakām, veicina izpratni par kompleksām dabas sistēmām, emocionālās inteliģences attīstību, māksliniecisko pašizpausmi, interesi
par akadēmiskām zināšanām. Grāmatā ir iekļauti praktiski uzdevumi, lai bērni trenētos izmantot
apgūtās zināšanas, un ieteikumi
vecākiem un pedagogiem, kā vislabāk strādāt ar zinātnisko pasaku
un ZERI modeli.
***
Baltijas digitālo humānitāro
zinātņu vasaras skola
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
(LNB) norisinājās pirmā Baltijas
digitālo humānitāro zinātņu (DH)
vasaras skola. To organizēja LNB
kopā ar LU Literātūras, folkloras
un mākslas institūtu un LU Sociālo zinātņu fakultāti. Šī vasaras
skola ir arī viens no 2017. gada nogalē aizsāktās starpinstitucionālās iniciātīvas digitalhumanities.lv
rezultātiem. Vasaras skola pulcēja
ap 40 kultūras zinātņu studiju studentu, pētnieku, archīvu, bibliotēku un mūzeju speciālistu no dažādām valstīm. Četras dienas ar
dalībniekiem strādāja starptau-
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
IGAUNIJA. Latvijas vēstniecība Igaunijā aicina apmeklēt izstādes “TIKS AIZLIEGTS. Baltijas grāmata 1918 – 1940” (TO BE BANNED.
Baltic Books 1918 – 1940) atklāšanu 31. jūlijā Igaunijas Nacionālajā
bibliotēkā, Tõnismägi 2, Tallinā. Izstāde piedāvā pirmreizēju un daudzpusīgu ieskatu Baltijas valstu grāmatniecības procesos laika posmā
starp diviem pasaules kaŗiem. Laikposms no 1918. līdz 1940. gadam –
šo mēdz dēvēt par zelta laikmetu Baltijas grāmatniecībā. Pirmo reizi
valstiskums bija nodrošinājis netraucētas attīstības iespēju. Pirmo
reizi bija pieejama pilna cikla izglītība nacionālajās valodās: sevišķi
spilgti uzplauka mācību grāmatu žanrs. Pirmo reizi nozaru pētnieki
bija ieguvuši iespēju publicēties augstskolu un zinātnisko institūtu
apgādos: attīstījās zinātniskā literātūra. Pirmo reizi lasīšana ļāva gūt
gan zināšanas, gan pilnvērtīgu izklaidi kā laukos, tā pilsētā. Lasīja un
savu inteliģenci vairoja visi sociālie slāņi. Pirmo reizi autoriem pavērās iespēja daudzveidīgai un brīvai jaunradei. Pirmo reizi valsts
iesaistījās grāmatu populārizēšanā un atbalstā grāmatniecībai. Gan
tirāžas, gan grāmatu māksla sasniedza līdz šim nebijušas virsotnes.
Drīz tas tika aizliegts, cenzēts, svītrots, aizkrāsots. Ievietots specfondos. Slēpts.
Izstāde sniedz līdz šim nebijušu iespēju iepazīties ar trīs Baltijas
valstu 20. – 30. gadu izdevumu repertuāru (oriģinālliterātūra un
tulkojumi, zinātniskie, populārzinātniskie, uzziņu un nozaru izdevumi, publikācijas etnisko minoritāšu kopienām, mācību literātūra
un bērnu grāmatas), akcentējot šī perioda izdevumu novitāti, saikni
ar nacionālās grāmatniecības tradicijām un pasaules grāmatniecības aktuālajām tendencēm. Izstādi sagatavojušas Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas nacionālās bibliotēkas.
UZBEKISTĀNA. 20. jūlijā Uzbekistānā plaši zināmā televīzijas raidījumā par ēdienu tradicijām pasaulē Latvijas vēstnieks
Uzbekistānā M. Popkovs un viņa dzīvesbiedre iepazīstināja ar
latviešu svinību un godu tradicijām, kā arī dalījās latviešu virtuves
noslēpumos, tiešraidē pagatavojot tādus Latvijā zināmus ēdienus kā
aukstā biešu zupa, “Lāču” tumšās maizes zupa un Uzbekistānā par
visinteresantāko latviešu ēdienu atzīto siļķi ar biezpienu un kartupeļiem.
Stāstot par svinību un virtuves tradicijām Latvijā, vēstnieks M. Popkovs un viņa dzīvesbiedre raidījuma skatītājiem uzsvēra, ka latvieši,
sanākot kopā, vienmēr dzied. Tādēļ Dziesmu un Deju svētki, kuŗi
šogad, svinot Latvijas Simtgadi, jūlija sākumā izskanēja īpaši krāšņi,
ir vēl viens apliecinājums bagātajām latviešu tautas tradicijām, kas
tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Vēstnieks iepazīstināja ar Dziesmu un Deju svētku vēsturi un aicināja Uzbekistānas skatītājus apmeklēt Latviju šai svinību gadā, lai tuvāk iepazītu tās cilvēkus,
kultūru, mākslu un arīdzan ēdienus.
SOMIJA. 19. jūlijā Latvijas vēstniecība Somijā kopā ar Latvijas
institūtu organizēja Latvijas dalību Somijas sarunu festivālā Suomi
Areena 2018 Somijas pilsētā Pori šā gada 19. jūlijā. Latvija šajā
festivālā piedalījās pirmo reizi. Sarunas temas bija Latvijas Simtgade
un Latvijas attīstības vīzija. Sarunu temu par zaļo innovāciju attīstību
prezentēja Rīgas Techniskās universitātes zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna. Par innovatīvu pieeju Baltijas jūrai stāstīja Latvijas
Hidroekoloģijas institūta direktore Anda Ikauniece, savukārt par
biohacking.lv kustību Latvijā runāja tās līdzdibinātājs Kaspars Vendelis. Latvijas prezentācijas laikā ar priekšnesumiem uzstājās kokles
meistare Laima Jansone ar DJ Monsta.
tiska pētnieku grupa, kas piedāvāja
iepazīt pamata metodes, resursus
un rīkus, kas nepieciešami digitālo
humānitāro un sociālo zinātņu
pētījumos.
***
Berlīnē gatavo Kuldīgas pilsētas
pieteikumu UNESCO
Pasaules mantojumam
Latvijas vēstniece Vācijā Inga
Skujiņa 17. jūlijā atklāja projekta
sēdi vēstniecībā, kuŗa ietvaros tiek
gatavota Kuldīgas vecpilsētas
pieteikšana UNSECO Pasaules
mantojuma sarakstā.

Projektu par Kuldīgas pilsētas
iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā īsteno Kuldīgas
dome sadarbībā ar Brandenburgas Techniskās universitātes Pasaules Mantojuma programmas
nodaļu un tās vadītāju Prof.
Dr. Britu Rūdolfu (Britta Rudolff).

Š. g. maijā notika izpētes brauciens uz Kuldīgu, kuŗas laikā programmas studenti veica pilsētas
izpēti un izstrādāja savas projektu
idejas. Projekta sēdē studenti prezentēja sava darba rezultātus, savukārt programmas vadītāja Brita
Rūdolfa apkopoja tos un informēja par tālākajiem veicamajiem soļiem. Sēdē piedalījās arī UNESCO
Rīgas biroja pārstāve Dagnija Baltiņa, Kuldīgas pašvaldības galvenā
architekte Jana Jākobsone, Kuldīgas
pašvaldības Vecpilsētas pārvaldības speciāliste Sintija Vītoliņa, kā
arī Kuldīgas pašvaldības Restaurācijas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa.
Kultūrvēsturiskais mantojums ir
neatņemama Kuldīgas pilsētas sastāvdaļa. Pateicoties bagātīgajam kultūras mantojumam, 2011. gada 25.
februārī “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” tika iekļauta UNESCO
Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. 2007. gadā “Kuldīgas pilsēta Ventas senlejā” atzīta
par Eiropas izcilāko tūristu galamērķi, savukārt 2008. gadā Kuldīgas
pilsētas vēsturiskajam centram tika
piešķirta Eiropas mantojuma zīme.
(Turpinājums 10. lpp.)
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2018. gada 28. jūlijs – 3. augusts

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
Latvijas skolēniem atzinības
59. Starptautiskajā
matēmātikas olimpiadā
Latvijas skolēni izcīnījuši divas
atzinības Rumānijā notikušajā 59.
Starptautiskajā matēmatikas olimpiadā. Latvijas izlasi olimpiādē
pārstāvēja Maksims Pogumirskis,
Anete Valnere, Ēriks Vilunas, Ingus
Smotrovs no Rīgas Valsts 1. ģimnazijas, Artems Ubaidullaevs no
Rīgas Techniskās universitātes Inženieŗzinātņu vidusskolas un Rūta
Ozoliņa no Valmieras Valsts ģimnazijas. Latvijas komanda ieguva
divas atzinības ‒ tās izcīnīja Artems Ubaidullaevs un Maksims
Pogumirskis.
***
Cik cilvēku Latvijā precas,
dzimst un mirst
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem, kopš
2016. gada dzimušo skaits Latvijā
atkal samazinās – 2017. gadā piedzima par 1140 bērniem mazāk
nekā 2016. gadā, savukārt 2018.
gada pirmajos sešos mēnešos reģistrēto jaundzimušo skaits ir par
664 mazuļiem mazāks nekā 2017.
gada attiecīgajā periodā. Šī gada
pirmajā pusgadā Latvijā reģistrēti
9664 jaundzimušie. Mirušo skaits
pēdējos gados gan saglabājas nemainīgs – aptuveni 15 000 gadā.
2017. gadā mirušo skaits bija par
177 cilvēkiem lielāks nekā 2016.
gadā. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti 15 007 mirušie, kas ir par
71 vairāk nekā pagājušā gada sešos mēnešos.
Dabiskais pieaugums Latvijā saglabājas negātīvs. 2018. gada pirmajos sešos mēnešos iedzīvotāju
skaits valstī, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, samazinājās par 5343 cilvēkiem (attiecīgajā periodā 2017. gadā – par
4608). 2018. gada sešos mēnešos
reģistrētas 4497 laulības, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu tas ir par 69 laulībām mazāk. 2018. gada 1. jūlijā
provizoriskais iedzīvotāju skaits
Latvijā ir 1 miljons 926 tūkstoši.
***
Valdība apstiprina Nacionālās
identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas
polītikas īstenošanas plānu
nākamajiem diviem gadiem
17. jūlija sēdē Ministru kabinets
apstiprināja Kultūras ministrijas
(KM) izstrādāto “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un
integrācijas polītikas plānu 2019. –
2020. gadam.” Plāns paredz iepriekšējā nozares polītikas īstenošanas
ciklā noteikto uzdevumu turpināšanu, aptverot trīs rīcības virzienus: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un integrācijas sekmēšanu;
Nacionālās identitātes: valodas un
kultūrtelpas kopšanu; Integrācijas
polītikas koordināciju, sabiedrības
procesu analizi un jaunu pieeju
izstrādi tajā. “Izvērtējot līdz šim
paveikto sabiedrības integrācijas
jomā, redzam, ka Latvijas iedzīvotāju iesaiste savu interešu aizstāvībā kļuvusi aktīvāka – pieaug jaundibināto NVO skaits, pēdējo piecu
gadu laikā biedrību un nodibinājumu skaits palielinājies par 25%,
attaisnojušies to darbības stiprināšanai izveidotie financēšanas mechanismi, atbalsts diasporai vainagojies latvisko tradiciju uzturē-

šanā, kopšanā un augstā mūsu
tautiešu iesaistē Dziesmu un deju
svētku kustībā. Ir pieaudzis mazākumtautību pārstāvju skaits, kas
lepojas ar to, ka ir Latvijas pilsoņi
vai iedzīvotāji, būtiski uzlabojušās
mazākumtautību iedzīvotāju latviešu valodas zināšanas un ir vērojama pozitīva dinamika sabiedrības izpratnei par Latvijas okupāciju,” uzsver KM valsts sekretāres
vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Inita
Pauloviča.
***
Lūdz starptautisku palīdzību
Latvija lūdz starptautisku palīdzību kūdras un meža ugunsgrēka
dzēšanai Valdgales pagastā, 23. jūlijā pēc Krizes vadības padomes
ārkārtas sēdes paziņoja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS)
un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (Vienotība). Kozlovskis norādīja, ka galvenokārt tiek lūgts
gaisa atbalsts ugunsgrēka dzēšanai visām Eiropas Savienības
dalībvalstīm.

***
Grāmata par Vidzemes lībiešiem
Grāmatu serija Letonikas bibliotēka papildināta ar saturīgu un
poligrafiski pievilcīgu izdevumu
par vairākām Vidzemes lībiešu
dzimtām no 18. gadsimta līdz
mūsu dienām. Tās autore ir Limbažu mūzeja krājuma glabātāja
Rasma Noriņa, viena no LZA akadēmiķa Saulveža Cimermaņa
centīgākajām skolniecēm.

burt klausītājus visā Eiropā. Sidorova atklāj, ka viņas dzīvē kā profesionālai pasaules klases mūziķei
nav nevienas dienas, kuŗa izskatās
tāda pati kā iepriekšējā. Mainās
viss – pilsētas, valstis, repertuārs.
24. jūlijā Dzintaru koncertzāles
Lielajā zālē koncertā “Dzimuši
Latvijā” Sidorova mūzicēja kopā
ar Latvijas Simtgades jauniešu orķestri, kas valsts Simtgades svētku
programmas ietvaros ļauj labākajiem Latvijas jaunajiem mūziķiem
pilnveidot savas mākslinieciskās
prasmes un uzstāties kopā ar pasaulslaveniem Latvijas mūziķiem,
informēja Latvijas Televīzijas pārstāvji.
Talantīgo mūziķi uz akordeona
spēlēšanu pamudināja vecmāmiņa. Astoņu gadu vecumā Ksenija
Sidorova sāka mācīties mūzikas
skolā. Daudziem tas bija milzīgs
pārsteigums un daudzi to nesaprata, jo bērni, uzsākot mūziķu gaitas,
parasti izvēlas citus instrumentus.

Grāmatas “Vidzemes lībiešu
dzimtas” vāks
Latvijas dienesti sadarbībā ar
Lietuvas bruņoto spēku hēlikopteri plašo ugunsgrēku dzēš jau vairāk par nedēļu. Ugunsgrēks kūdras purvā izcēlās 17. jūlija pievakarē. Vēlāk liesmas izplatījās arī
mežā. Dzēšanas darbos iesaistīts
liels skaits VUGD amatpersonu,
hēlikopters no Lietuvas bruņotajiem spēkiem, Valsts meža dienesta speciālisti, zemessargi, pašvaldības pārstāvji, kā arī vietējie iedzīvotāji, kuŗi palīdz ar techniku
un ūdens pievešanu. Stiprā piedūmojuma dēļ tika evakuēts blakus
esošajā Ventspils novada Puzes
pagastā esošais Stiklu ciems, taču
pēc dažām dienām jau liela daļa
tā iedzīvotāju atgriezās mājās pret
parakstu, ka paši uzņemas atbildību par savu drošību. Evakuētie
Stiklu internātskolas audzēkņi gan
joprojām mitinās citviet un viņi
tik drīz neatgriezīsies ciemā.

Noriņa cauri gadu desmitiem
mērķtiecīgi izsekojusi konkrētu lībiešu dzīves gaitām šajā novadā
un aiz tā robežām. Neskatoties uz
to, ka vienam no tiem, par pēdējo
Vidzemes lībieti uzskatītajam Gustam Bisniekam dzejoli veltījis Auseklis vēl tālajā 1868. gadā.
***
Kur pirms 200 gadiem uzveda
pirmo lugu latviešu valodā
1818. gada 16. jūlijs tiek uzskatīts
par datumu, kad pirmo reizi notika teātŗa izrāde latviešu valodā. Tiesa, norises vieta vis nebija
grezns muižas nams vai kāda šim
nolūkam speciāli ierīkota ēka vai
telpa, bet gan gluži parasta rija. Un
arī šīs lugas – vācu apgaismības
dzejnieka Frīdricha Šillera “Laupītāji” – tulkotājs un iestudētājs
bija pavisam parasts kalpotājs,
nieka 17 gadus vecais kučierpuisis
Jānis Peitāns.

***
Nosauc Baltvilka
balvas nominantus

Vasaras vidus jau ierasti iezīmējas ar īpašu notikumu bērnu
literātūrā – Starptautiskās Baltijas
jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvas
pasniegšanu, kas pulcē plašu interesentu loku. Tā ir jau stabila tradicija, kas tiek uzturēta kopš 2005.
gada. Žūrija lēmusi, ka Jāņa Baltvilka balvas starptautiskā laureāte šogad ir igauņu rakstniece Tīa
Selli (Tiia Selli). Viņas grāmatu
“Mia ir priecīga” (izdevējs – Jāņa
Rozes apgāds) Latvijas bērni var
iepazīt, pateicoties izcilajai tulkotājai, vairākkārtējai šīs balvas ieguvējai Maimai Grīnbergai.

Ar Šillera daiļradi viņš bija
pazīstams vēl pirms Zundas rijas
pirmizrādes, jo barons fon Tīzenhauzens bija paņēmis Peitānu
līdzi uz Rīgu, kur Vācu teātrī viņi
noskatījās “Laupītājus”. Īpašu iespaidu uz jauno vīrieti atstājusi
Šillera devīze “Pret tirāniem!”, ko
viņš vēlējies nodot tālāk arī citiem
dzimtcilvēkiem.
***
Ksenija Sidorova: “Ir nozīmīgi
parādīt pasaulei, ka mūsu
labākais eksports ir kultūra...”
Valdzinošā un virtuozā akordeoniste Ksenija Sidorova, kuŗa
nereti tiek dēvēta par akordeona
princesi, paspējusi iemantot atpazīstamību pasaulē un spējusi ap-

Lai gan pamatus akordeona
mākslā Ksenijai Sidorovai ielika
vecmāmiņa, lielākie nopelni pienākas leģendārajai pedagoģei
Marijai Gaselei: “Viņa man palīdzēja atvērt tās durvis un apskatīties mazliet plašāk, kas tur ir –
kāds repertuārs, ko un kādu mūziku uz akordeona var spēlēt.” Ritot laikam, mūziķe atskārta, ka
akordeonam nav it nekādu robežu – galvenais ir atrast pašam sev.
Šobrīd atskatoties uz pirmajiem
soļiem ceļā uz mūziķes karjēru,
akordeoniste izceļ augstvērtīgo
Latvijas mūzikas izglītību, norādot, ka pamats, kas tika ielikts mūzikas skolā, viņas dzīvē ir vissvarīgākais. Vēlāk, jau studiju gados,
viņa izjuta pastiprinātu interesi
par klasisko un laikmetīgo repertuāru, tādēļ devās uz Londonu,
kur ar izcilību ieguva maģistra
gradu Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā, studējot Ouena
Marija klasē.
Ksenija Sidorova un viņas mūzika izpelnījusies daudz apbalvojumu, tai skaitā Mūziķu ģildes
Sudraba medaļu, Meizijas Luisas
balvu, turklāt viņa bijusi pirmā
akordeoniste, kas saņēmusi godpilno Mūziķu ģildes Prinča balvu.
Pavisam nesen māksliniece saņēma arī prestižo apbalvojumu Echo
Klassik, ko pasniedz gada labākajiem klasiskās mūzikas ierakstiem,
bet kopš 2016. gada mūziķe pārstāv vienu no prestižākajām mūzikas ierakstu izdevniecībām
Deutsche Grammophon.
Jau no mazotnes Ksenijai ar
akordeonu izveidojās īpaša saikne. Viņa pati norāda, ka burtiski
iemīlējusies tā skaņā. Sarīkojums

“Dzimuši Latvijā” Ksenijai aizsākās jau pirms pāris gadiem ar projektu “Dzimuši Rīgā”, taču šoreiz
koncertam bija īpaša nozīme –
tajā vienuviet pulcējās ne tikai pasaules atzinību iemantojuši mūziķi, bet arī mūsu jaunie talanti.
Ksenija uzskata, ka tā ir lieliska
platforma pieredzes apmaiņai
savā starpā, kā arī izcila iespēja
parādīt Eiropai un visai pasaulei,
ka mūsu labākais eksports ir kultūra.
***
Izdots krājums
“100 dzejoļi Latvijai”
Apgāds “Zvaigzne ABC” laidis
klajā īpašu krājumu valsts Simtgadei – “100 dzejoļi Latvijai”. Tajā
iekļauti 100 dzejnieku 100 dzejoļi, kas tapuši laikposmā no 1918.
gada līdz 2017. gadam. Krājums
sakārtots, izvēloties kāda latviešu
dzejnieka dzejoli, kas publicēts
atbilstošajā gadā izdotā dzejoļu
krājumā.
Grāmatas atvēršanas svētki notika 18. jūlija pēcpusdienā Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī – mūzejā. Sarīkojumā piedalījās
grāmatas sastādītāja Inese Auziņa
un vairāki no grāmatā publicētajiem dzejniekiem – Knuts Skujenieks, Lija Brīdaka, Valdis Rūja,
Daina Sirmā, Ruta Štelmahere,
Eva Mārtuža, Viktors Avotiņš un
Ronalds Briedis, vadīja Aleksandra
Čaka mūzeja vadītāja Antra Medne.
Kā raksta izdevēji, grāmata rosinās dažādu paaudžu lasītājus
pārlasīt, iespējams, jau zināmus
dzejoļus, bet noteikti tajā būs rodamas arī nezināmas atklāsmes,
iespējams, piemirsti vai mazāk
zināmi dzejnieki un viņu radītais.
***
Ansamblis “Zvaigznīte”
svin 55 gadu jubileju
Sižetu serijā “Šķirkļi Latvijas
Simtgadei” Anda Boša stāsta par
populāro mūziku un kādu īpašu
mūzikālu apvienību, kuŗa šogad
svin 55 gadu jubileju. Leģendārais
karavīru ansamblis “Zvaigznīte”
tiek saukts par Latvijas mūziķu
visu zvaigžņu komandu. Pēc tam,
kad Latvijas brīvvalsts laikā uzplauka vācu ziņģu un nezināmu
autoru populāru melodiju latviskošana, Otrais pasaules kaŗš atnesa līdzi cenzūru un ideoloģiskus ierobežojumus. 50. gados gan
vēl uzraudzība nebija tik barga,
un latviešu estrādē uzplauka džeza ritmi. Bet 60. gadu sākumā
dzimst ansamblis, kas dēvēts par
Latvijas roka augstskolu – kaŗavīru ansamblis “Zvaigznīte”. Viss
sākās ar jauno dziedātāju Ojāru
Grīnbergu, kuŗa uzstāšanos ievēroja restorānā Tallina. 1963. gada
decembrī septiņi jaunie mūziķi
tika iesaukti armijā. Līdz 1989.
gadam, kad “Zvaigznīte” uzstājās
pēdējo reizi, tajā bija spēlējuši
vismaz 200 Latvijas mūziķi, aktieri, kultūras darbinieki. Dziesmu Svētku goda virsdiriģents
Jānis Zirnis bija pirmajā “Zvaigznītes” iesaukumā. Vēlākajos gados to vadījuši Uldis Stabulnieks, Zigmars Liepiņš, Aigars
Grauba. “Līvi”, “Menuets”, “Pērkons”, “Jumprava” un vēl daudzas
citas grupas nebūtu iedomājamas bez mūziķiem, kas izauga
“Zvaigznītē”.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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SALLIJA
BENFELDE
Pirms Saeimas vēlēšanām baidāmies (un mūs vienmēr arī biedē) par to, ka Saskaņa var nākt
pie varas Latvijā. Šobrīd Saskaņai
ir vislielākā frakcija Saeimā – 24
deputāti, bet tā joprojām atrodas
opozīcijā. Var it kā piekrist Ivara
Ījaba intervijā mūsu laikrakstā
sacītajam, ka neviena partija pēc
vēlēšanām nebūs tāda pašnāvniece, lai veidotu valdību kopā
ar Saskaņu un ka nekāds apokalipses scēnārijs nav gaidāms. Tāpat ir skaidrs, ka Zaļo un Zemnieku savienībai (ZZS) ne vienā
vien jautājumā uzskati saskan ar
ZZS un balsojumi sakrīt arī tagad, bet ZZS ir publiski paudusi,
ka kopīgas valdības nebūs.
Saskaņai, protams, ir savs vēlētāju loks, kuŗu diez vai var ietekmēt jebkas, ko dara vai runā Saskaņas polītiķi. Manuprāt, tos
viņu vēlētājus, kuŗu atbalstu nekas nevar mainīt, labi raksturo
krievu režisora Vitālija Manska
sacītais intervijā portālam delfi.lv
par Krievijas prezidenta Putina
vēlēšanu rezultātiem – “...tos neietekmētu pat atklāsme, ka
Putins dzer zīdaiņu asinis.”
Tomēr – vai viss ir tik vienkārši,
kā izskatās? Partija, kuŗa skaidri
tā arī nav atbildējusi, vai pēc vēlēšanām strādās kopā ar Saskaņu, ir Saeimas deputāta Artusa
Kaimiņa vadītā “KPV LV”. Gan
Artuss Kaimiņš, gan salīdzinoši
nesen partijai piesaistījies advo-
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Vai pārsteigumu Saeimas vēlēšanās nebūs?
kāts Aldis Gobzems žurnālistiem
uz šo jautājumu atbildējis, ka
partija nestrādās kopā ar Nilu
Ušakovu. Tiesa gan, Nils Ušakovs
Saeimas vēlēšanās nemaz nekandidēs, jo turpinās būt Rīgas mērs,
turklāt Ušakovs nebūt nav Saskaņas polītikas “iemiesojums”, vien
redzamākā partijas seja, kuŗa
cenšas izskatīties eiropiski un
demokratiski.
Varētu sacīt, ka par to nav vērts
uztraukties, varbūt partija nemaz neiekļūs Saeimā, jo jūnijā
KPV LV reitings bija 4,4 procenti. Tomēr partijas reitings lēnām
visu laiku aug, un grūti iedomāties, kam būtu jānotiek, lai Kaimiņa partija Saeimā neiekļūtu.
Turklāt vēlēšanu pieredze liecina, ka ir partijas, kuŗu vēlētāji aptaujās par savu izvēli klusē vai
nosauc kādu citu partiju. Spilgtākais piemērs ir Zīgerista partijas jeb Tautas kustības Latvijai
vēlēšanu rezultāti 1995. gadā.
Visas aptaujas prognozēja, ka šī
partija vēlēšanās paliks kā septītā,
patiesībā tā pēc vietu skaita Saeimā ar 16 mandātiem bija trešā.
KPV LV populāritāti audzē
ne tikai tas, ka tā visus sauc par
zagļiem, nodevējiem un vēl citos
“krāšņos” vārdos, kas priecē lielu daļu neapmierināto vēlētāju.
Ar advokāta Alda Gobzema (arī
visai skaļas un pazīstamas personas publiskajā vidē) pievienošanos partijai tā ir ieguvusi tādu

kā sakārtotāku izskatu un organizētākus pasākumus. Gobzems
ir arī KPV LV premjēra amata
kandidāts. Savās videouzrunās
sociālā medija Facebook vietnē
Gobzems par zāļu dārdzību vairākkārt apgalvojis, ka Latvijas iedzīvotāji par medikamentiem
tērē vairāk nekā ceturto daļu no
sava patēriņa groza jeb no visiem
saviem izdevumiem. Reiz Gobzems pat minēja, ka Latvijā iedzīvotāji no patēriņa groza farmācijai tērē 26%, turpretī Norvēģijā vai Nīderlandē tie esot
tikai 7,7 procenti. Kā zināms,
mājsaimniecības izdevumus aprēķina Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Jaunākā informācija
par mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizētu sastāvu pieejama par 2016. gadu. Tā rāda,
ka mājsaimniecību patēriņa izdevumi vidēji uz vienu cilvēku
bijuši 333 eiro mēnesī, no kuriem
medikamentiem, medicīniskajām iekārtām un ierīcēm tērēti
13,4 eiro. Līdz ar to tie ir 4,03, nevis 26 procenti, kā norāda Gobzems. Lieki piebilst, ka partija
neatzīst šos aprēķinus un negrib
zināt, ka medikamentus nelieto
visi Latvijas iedzīvotāji.
Nupat izskanējis paziņojums,
ka partijai pievienojas arī basketbolists Kaspars Kambala.
Kambala basketbolu spēlējis tādos Eiropas klubos kā Stambulas
Efes Pilsen, Madrides Real, Ka-

zaņas UNICS un Stambulas Fenerbahce. Jāpiebilst, ka 2008. gadā
viņš debitēja profesionālajā boksā. 2007. gadā Starptautiskā basketbola federācija viņu diskvalificēja uz 24 mēnešiem pēc tam,
kad Kambala tika pieķerts kokaīna lietošanā.
Kambala sociālajos tīklos ir ievietojis bildi, kur tērpies KPV LV
kreklā, bet bildes parakstā paudis, ka brauks mājās “palīdzēt
savai valstij”, jo Latvija kļūstot
“par represīvu valsti”.
Vēl jāpiebilst, ka ļoti aktīvi darbojas Kaimiņa partijas biedru
grupa Lielbritanijā, kur, protams,
sastop ne mazums atbalstītāju.
Daži Daugavas Vanagu fonda
(DVF) Lielbritanijā biedri ir kļuvuši arī par KPV LV biedriem,
un tas daudziem liek maldīgi
domāt, ka DVF atbalsta Artusa
Kaimiņa partiju, kaut gan DVF
ir polītiski neitrāla organizācija
un nevienu partiju neatbalsta.
Taču KPV LV var izrādīties
bīstama ne tikai tādēļ, ka pēc vēlēšanām var atrast kopīgu valodu
ar Saskaņu. Partijas agresīvais,
uzbrūkošais komūnikācijas stils
nereti jau robežojas ar fiziska uzbrukuma un izrēķināšanās draudiem. Tā sarunu festivālā Lampa
šādu agresiju piedzīvoja kādas
diskusijas vadītāja, kuru Kaimiņš
uztvēra kā nodevēju acīmredzot
tādēļ, ka viņa ir žurnāliste. Līdzīgi gadījumi bijuši ne reizi vien

arī agrāk, un līdz šim tas tika
vērtēts vienīgi kā emocionālas
nelīdzsvarotības un arī neaudzinātības rezultāts. Pašlaik, raugoties deputāta un viņa atbalstītāju
rīcībā un dzirdot viņu sacīto,
māc bažas, ka zināmā mērā notiek cilvēku kūdīšana – atriebties
visiem, kuŗi nav kopā ar viņiem,
un dažas pazīmes liek domāt, ka
brīžiem runa nav tikai par balsojumu vēlēšanās, bet, iespējams,
dažs labs aktīvists tiešām sapņo
par fizisku izrēķināšanos.
Protams, tas, vai notiek kūdīšana uz fizisku vardarbību dažādās partijas tikšanās reizēs un
sociālo tīklu slēgtajās grupās, jāskaidro Drošības policijai. Tomēr jebkurā gadījumā, manuprāt, ir bīstami, ja pie varas kopā
ar Saskaņu var nākt ļoti agresīva
partija, kuŗa nevis piedāvā konkrētus un saprātīgus samilzušo
problēmu risinājumus, bet kliedz.
Kritizēt drīkst visus citus, bet
KPV LV kritika tiek pasludināta
par valsts nodevību un pievienošanos zagļiem, kuŗi iznīcina valsti.
Latvijai tiešām ir vajadzīgas
pārmaiņas, bet tās nevar notikt,
kliedzot un brēcot un pasludinot
par nodevējiem visus, kuŗi nav
partijas atbalstītāji. Atliek cerēt,
ka pēc vēlēšanām nepamodīsimies valstī, kuŗu vada Saskaņa
un skandalozi brēcēji.

LAIKS
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Svaigas nianses un fineses

EDUARDS
SILKALNS

Grūti saprast, kā viena un tā
paša autora vienā un tajā pašā
grāmatā cits citam līdzās brālīgi
spēj sadzīvot šādi apgalvojumi:
“Divdesmitie gadi... bija neatkarīgās Latvijas laimīgākie gadi.”
(131. lpp.)
“Ulmanis... bija humānists,...
gudrs un neatlaidīgs. Ulmaņa laikā... materiālajā kultūrā bija redzami sasniegumi, un iedzīvotāju
dzīves līmenis nemitīgi paaugstinājās”. (142. – 143.)
“Ar Kirchenšteinu mani saistīja
draudzība līdz viņa mūža beigām.”
(104.)
“Kad Višinskis bija panācis Ulmaņa atkāpšanos un izraudzījis
jauno Ministru kabinetu ar Dr.
Kirchenšteinu priekšgalā, es, noklausījies jauno vēsti pa radio, apsveicu savu veco draugu – nosūtīju telegrammu un izteicu gandarījumu, ka pie valsts stūres nostājies inteliģences pārstāvis. Kāda
mana naīvitāte!” (145.)
“Dzīve Kurzemes maisā mūs
bija nogurdinājusi, un mēs gaidījām drīzu atbrīvošanu... Ar lielu
prieku un atvieglojumu 8. maijā
uzņēmām vēsti par Vācijas kapitulāciju.” (171.)

Jānis Sūna, Starp piecu varu likumiem, advokāta atmiņu grāmata,
apgāds “Jumava”, 2018. g., 224 lpp.
Tā visa autors ir zvērināts advokāts Jānis Sūna (1890 – 1978).
Atmiņas par savu mūžu viņš
sarakstījis tā novakarē, 1970. gados. Manuskripts nodots slēgtā
sainī toreizējās okupētās Latvijas
Valsts bibliotēkai ar noteikumu,
ka tas 20 gadu pēc Sūnas nāves
pāriet bibliotēkas īpašumā, tad tas
atverams un nododams izlietošanai. Par tēva atmiņu publicēšanu
tagad pagādājusi viņa meita Agija
Sūna. Grāmatas priekšvārdā meita atgādina, ka darbs sarakstīts
70. gados un saka: “Ja taptu 90. gados, domāju, būtu lielāka atklātība.” Vai lasītājam būs domāt, ka
Padomijā bija varas angažēti lūriķi, kam uzdots urķēties pat pa
bibliotēkai konfidenciāli nodotu
un noteiktu laika periodu no sabiedrības acīm slēpjamu mantu?
Kā tad nu saprast iepriekš citētos
teikumus no Jāņa Sūnas grāmatas?
Varbūt ar dažiem no tiem autors
kaut kā centās nodrošināties no
represijām, kas viņu, vecu pensionāru, par nepareiziem uzskatiem
varētu skart, ja manuskripts vēl
viņa mūža laikā, par spīti līgumam ar bibliotēku, nonāktu nepareizās rokās un acīs? Uz to it kā
norādītu viņa meitas netieši izteiktās aizdomas. Bet varbūt Sūna
pēc dabas bija tāds ercoptimists,
jā – naīvs nudien, kas katru jauno
laika posmu 20. gs. Latvijas vēsturē
uzskatīja par potenciāli laimīgāku par iepriekšējo? Jeb varbūt cita
citai it kā pretrunīgās vietas grāmatā tikai parāda, cik grūti ilgu
mūžu dzīvojušam cilvēkam ir būt
konsekventam savā nostājā pret
haotiskajiem notikumiem visapkārt? Pretrunīgo liecību jūklī mēģinot iepazīt patieso Jāni Sūnu, es
viņu polītideoloģiski gribētu novietot pa kreisi no centra, teiksim –
starp sociāldemokratiju un sociālismu, tomēr nedaru to ar pārliecības spēku.
Esam ieraduši lasīt sabiedrībā
pazīstamu cilvēku – polītiķu, dažādu mākslas nozaŗu kalpu – at-

miņas, bet Jānis Sūna tādu prominenču starpā īsti neiederas. Tomēr
pilnīgi pietiek ar to, ka viņš bija
labi izglītojies, uzturējies dažādās
vidēs, prata vairākas valodas un
apgrozījās aprindās, kur iznāca
sastapšanās ar ievērotākiem cilvēkiem par viņu pašu. Bet, kas
pats galvenais, viņam piemīt arī
prasme pieredzēto itin interesanti
izstāstīt. Nevaram zināt, vai viņš
pieņēma, ka tālā nākotnē viņa atmiņas varētu tikt publicētas, bet
stāstījuma plūdums viņam rādās
dabisks, bez tiekšanās pēc spilgtumiem, kuŗu nolūks lasītājus vai
nu aizraut, vai, kā mēs tagad sakām, šokēt. Šokē īstenībā tikai viena vieta sakarā ar holokaustu, bet
tā ir tik šausminoša un pretīga, ka
labāk lai paliek neatstāstīta! Visumā grāmata apstiprina domu, ka
svarīgākais ir, vai rakstītājam ir
kas interesants vai svarīgs, ko pavēstīt. Ja tas ir, tad rakstniekiem
piemītošās prasmes panākt efektu
(kaut vai vietumis ietilpinot tekstā
atkārtotus dialogus) var arī izpalikt.
Grāmatas virsraksts Starp piecu
varu likumiem it kā liktu uzsvaru uz tās autora darbu advokātūrā, tomēr tas atspoguļo tikai vienu, turklāt samērā mazāku, teksta
komponenti. Par advokātu jau
Sūna sāk darboties tikai 1924. gadā, bet atmiņas aptveŗ laiku no
viņa agrīnās bērnības cara laikos
mājās un skolās līdz pat jaunajiem
krievu laikiem. Darbības vide ir
dzimtā Valkas puse, jaunībā Pēterburga un Maskava, vēlāk Rīga, divos ārzemju ceļojumos viņš uzmet aci arī Stokholmai, Varšavai,
Prāgai, Vīnei, Berlīnei, tomēr ar
Viduseiropu un Rietumeiropu
viņam daudz, daudz trauslāks sakars nekā ar Krievzemi. Arī par
Otrā pasaules kaŗa Rietumu trimdu viņam maldīgs priekšstats:
dziedonis Ādolfs Kaktiņš (105.)
un vēl kāds (111.) esot izceļojuši
jeb emigrējuši 1944. gadā uz Ziemeļameriku. Tik gludi jau tās lie-

tas negāja, kur tad vispirms tie
ilgie gadi bēgļu nometnēs?!
Priekšvārdā autora meita saka:
“Lasot kāds varbūt cerēs sagaidīt
pārsteigumus,” ar to it kā implicējot, ka pārsteigumu grāmatā nebūs. Tiesa, svarīgu jaunatklāsmju,
kas būtiski izmainītu lasītāja līdzšinējo skatījumu uz vienu vai otru
dzīves jomu, tur tiešām nav. Sūnas stāstījumā vērtīgākās ir sīkās
nianses, fineses, ar kuŗām lasītājs
gūst papildinājumu savām līdzšinējām zināšanām. Pat sīki gadījumi, kuŗu dēļ gan, protams, nedrīkst aizmirst citus un varbūt gluži pretēja rakstura sīkus gadījumus, lasītāja simpātijas pret cilvēkiem un lietām var pavērst kaut
vai tikai nedaudz pozitīvā vai
negatīvā virzienā. Šeit paraugam
rindkopiņa no Sūnas teksta:
“Man atmiņā palicis gadījums
ar Ulmani un Druvu. Reiz sapulces pārtraukuma laikā Ulmanis,
ejot gar korespondentu galdu,
ironiski, zīmējoties uz Druvu,
izmeta frazi: “Druva ir tik kreiss,
ka raksta tikai ar kreiso roku.”
(Druvam labā roka bija sakropļota, un viņš ar to nevarēja rakstīt.)
Vēlāk Druva kļuva par Ulmaņa
labo roku.” (74.)
Vai Ulmaņa zobgalībai par Dru-

vas kroplību būtu jāliek lasītājam
saskatīt valstsvīru cietsirdīgāku
nekā viņš viņu bija iedomājies līdz
šim?
Kirchenšteinu vairums lasītāju
būs pazinuši otrām kārtām kā
zinātnieku (ar ķērcīgo balsi), bet
pirmām kārtām kā padomju varas marioneti, ielikteni okupācijas pašā sākumā. Jānis Sūna ainu
papildina ar pastāstījumu par sava drauga privāto, laulības dzīvi.
Kad Kirchenšteins kļuvis par veģetārieti, sieva pārstājusi viņu aprūpēt un paredzējusi, laulībai izirstot, ka “kraķis” vairs ilgi nedzīvošot, tomēr Kirchenšteins ņēmis un apprecējis savu līdzstrādnieci. (139.)
Jānis Sūna lasītājam pazīstamo
Kirchenšteina iesauku jeb palamu “Ķirķis” tagad būs papildinājis ar citu – “kraķis”.
Grāmatā ietverti 17 melnbalti
un krāsu foto attēli. Vienā no tiem
nobildēts grāmatas manuskripta
nodošanas akts Valsts bibliotēkai. Tas rakstīts ar mašīnu, bet aktam apakšā ar roku atzīmēts:
“J. Sūna miris 1978. g. febr.” (pretī
160. lpp.) Gribas pieņemt, ka Agijas Sūnas priekšvārdā nosauktais
1987. gads kā viņas tēva miršanas
gads ir drukas kļūda.
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Padrūma vasara

Jaunā Gaita, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, Nr. 293, 2018. gada vasara, 76 lpp.

Kad mūsu ģimenē bērni vēl bija
mazi, iemānīju viņus izstādēs vai
mākslas galerijās ar uzdevumu
izvēlēties trīs eksponātus, kas viņiem visvairāk patikuši, un savu

izvēli motīvēt. Saņēmis aicinājumu uzrakstīt kādus vārdus par
Jaunās Gaitas š. g. vasaras numuru, ar kuŗa saturu mūsu lasītājus
jau paguvis iepazīstināt JG redaktors Juris Žagariņš, nolēmu, pēc
apzinīgas visas burtnīcas izlasīšanas, raksta rindās pakavēties pie
tikai trim rakstiem vai sacerējumiem, kas būs pratuši saistīt manu
īpašu uzmanību. Apņemšanās tomēr nepiepildījās.
Lieliski izvēlēts ir burtnīcas vāks,
Danielas Treijas veikums ar nosaukumu Latvijas vasara. Pārītis
zvaigžņotā naktī uzlicis saules
acenes, tur rokā saulessargu, varbūt sapņo par tuksnešiem un palmām? Illustrācijas nolūks laikam
ir paust īsti vasarīgu optimismu.
Prātā veidojas pantiņš
Pat tumšākajā naksniņā
Saule spīd viņu sirsniņā.
Gaišu izjūtu pārņemts, uzšķiru

1. lappusi. Tur dzejolis par likteni.
Labo omu pabojā dzejoļa beigas,
kur runāts par kapiem, par mirēja
maņu zudumu, par apses pēdējo
lapu rudens vējā, par bezgalības
tukšumu.... Ātri uzšķiru 2. lappusi, bet te atkal nāves tematika un
krāsu attēls ar igauņu cilmes literātūrzinātnieka kapavietu. Pretī,
3. lappusē, dzejolis par ģimenes
kapiem, tēva apbedītajiem pelniem, neatrodamo mātes kapu, jo
kapsēta Rīgā tagad pārveidota par
parku. 4. lappusē piemiņas raksts
pērn mirušajai rakstniecei Indrai
Gubiņai: vai no viņas atkāpusies
dzīve jeb vai no dzīves atkāpusies
viņa? Turpat blakus 5. lappusē
dzejolis par kapu kopiņām, kapu
akmeņiem, kaŗā kritušo kauliem.
7. lappusē dzejolis par veļu balsīm,
par lietām, ko mirušie atstājuši
sevis piemiņai. Stāstiņš 10. lappusē sākas ar rindkopu par pianisti,

kas, grūtas slimības nomocīta, beidzot sastapusi Lielo Atbrīvotāju.
Kad, sākot lasīt 18. lappusē stāstu, 3. rindā vārdi “līksmi aizvedis” man paviršības dēļ izlasās
(piedošanu!) kā “līķi aizvedis”, saprotu, ka esmu tik stipri ticis ieprogrammēts uz nāves un iznīcības temu, ka veselīgāk ir JG 293.
numuru šobrīd nolikt pie malas
un pie tā atgriezties veļu laikā.
Tieši tad, oktobrī, pēc Saeimas
vēlēšanām, būs interesanti konstatēt, cik pamatoti vai pārspīlēti
ir publicista Otto Ozola brīdinājumi par Latvijas polītisko nākotni rakstā “Putins jau rokas stiepiena attālumā no NATO Ahileja
papēža”.
Pārpratumu novēršanai jāuzsver, ka ar nevienu vārdu neesmu
domājis pelt 293. numurā un
vispār JG lasāmo tekstu kvalitāti.
JG allaž bijusi un turpina būt aug-

stas raudzes literārs žurnāls. Iebilstu vienīgi pret drūmās vielas
biezu sablīvējumu, tīšu vai netīšu,
vasaras numura sākumā.
Ko tad nu darīt, visu tekstu neizlasījušam, ar trīs īpašākas uzmanības pelnījušu lietu nosaukšanu? Ignorēsim lasāmo, koncentrēsimies uz skatāmo. Līdzās jau
pieminētajam vākam uzslavēsim
divas Ditas Lūses eļļas gleznas:
“Meitene kafejnīcā” (25.) un “Tikai viens mirklis” (70.). Vasara te
nāk ārā no visām porām!
No redakcijas.
JG publicēta lieliska Rasmas
Birzgales recenzija par mūsu apgādā – serijā Laika Grāmata – izdoto Ritas Rotkales un Agras
Straupenieces grāmatu “ES.
Eduarda Smiļģa dzīves ceļš”. To
varat iegādāties, sazinoties ar
redakciju, un mēs grāmatu nosūtīsim uz Jūsu norādīto adresi.
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IRĒNA
BĒRZIŅA
Šāda atziņa izskan sarunā ar
virsdiriģentu Ivaru Cinkusu, kuŗu
Dziesmu svētku nedēļā sastopu
Mežaparkā mēģinājuma laikā.
Mežaparkā jau virmo netveŗamā
gaisotne, ko reizi piecos gados
steidz izjust latvieši no visām pasaules malām, sēžot skatītāju rindās vai dziedot varenajā kopkorī.
Kāds ir jūsu veiksmes stāsts
līdz virsdiriģenta godam?
Man nav tāda karjēras veiksmes
stāsta, jo būt tribīnē – tā nav karjēra,
tā ir absolūta misija. Tas nav veiksmes stāsts, tas vienkārši tā notiek.
Kas jums kā virsdiriģentam ir
tas svarīgākais vai ideālais techniskais izpildījums?
Man technika nekad nav interesējusi, man svarīgākais ir redzēt
cilvēkus laimīgus. Mani interesē
dziedātāji – ar kādām sajūtām viņi
atnāk, kad es viņus ieraugu. Un
šodien atnākot, es redzu viņus
laimīgus. Man kā virsdiriģentam
tas ir ļoti svarīgi.
Kā tiek izraudzīti Dziesmu
svētku virsdiriģenti?
Virsdiriģentu izraudzīšanās process ir ļoti intīms process tādā ziņā, ka nav jau nekādu likumu, kas
nosaka, kādam jābūt virsdiriģentam. To nosaka ļoti daudzu lietu
kopums un arī personības kvalitāšu kopums. Ir cilvēki, kuŗi spēj
komūnicēt ar ļoti daudziem cilvēkiem, un ir cilvēki, kas ir izcilas
personības, taču viņi nevar komūnicēt ar lielu cilvēku kopumu.
Virsdiriģentam ir jāvar to darīt. Tā
nu ir sanācis, ka man ir šīs iemaņas, kas mani nepadara ne labāku, ne sliktāku, tā tas vienkārši ir.
Jūs esat virsdiriģents ar lielu
pieredzi.
Virsdiriģenta tribīnē kāpju jau
ceturtos Dziesmu svētkus. Mēs,
virsdiriģenti, jau raugāmies uz
jauno paaudzi, jo, protams, jānāk
arī jaunajiem, un tādi mums ir.
Esmu pārliecināts, nākamajos svētkos tribīnē būs jaunās paaudzes
diriģenti, un par to jāpriecājas.
Banāls jautājums: kā jūtas diriģents tik varena koŗa priekšā?
Pasaulē tas ir fenomenāli, bet
Latvijā esam pieraduši diriģēt vienu, divus tūkstošus lielu kori,
techniski tas nav tik sarežģīti. Protams, te, Dziesmu svētkos, proporcijas ir citas; bet tas vēstījums,
ko tu gribi cilvēkiem pateikt, tas ir
tas svarīgākais. Un, ja tev nav tāda
vēstījuma, tad nevajag koŗus diriģēt. Tāpēc ne katrs var tādu koŗu
kopumu vadīt. Tā ir milzīga atbildības sajūta. Tev jābūt atbildīgam,
ka tu šo cilvēku laiku neiznieko.
Ne tikai neiznieko, bet gan bagātini.
Jūs minējāt, ka jāmeklē jaunie...
Mēs, diriģenti, sanākam kopā,
un kopā par to domājam, tas nav
viena cilvēka lēmums. Ja mēs visi
kopā sajūtam, ka šis jaunais var
kļūt par virsdiriģentu, tad mēs
viņu arī aicinām. Tur nevar uzrakstīt normas. Es nevaru nedomāt par to, kā Dziesmu svētki attīstīsies un kas kāps tribīnē, un es
negribētu pieļaut, ka latiņa un
standarti būtu zemāki. Par šīm
lietām es daudz domāju. Es gribu,
lai tribīnē uzkāpj cilvēki, kuŗi vispirmām kārtām ir mīloši cilvēki,
kuŗi spēj mīlēt dziedātājus, jo bez
tā vispār neko nevar izdarīt. Protams, tiem jābūt augstākā līmeņa
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profesionāļiem, cilvēkiem, kas
spēj sarunāties, cilvēki, kuŗiem ir
ko teikt.
Vai koŗu ir palicis mazāk,
daudzi aizceļo no Latvijas?
Bet viņi jau atgriežas. Dziesmu
svētkos ir ļoti daudz ārvalstu latviešu koŗu. Cilvēki, kuŗi kādreiz
dzīvoja un dziedāja Latvijā, pēdējos divdesmit gados izbraukuši,
taču tagad viņi vienkārši dzīvo
citur, bet uz Dziesmu svētkiem atbrauc un dzied. Koŗu skaits, gluži
otrādi, ir pieaudzis. Koŗu skatēs
žūrijā sēžot, es daudzus koŗus redzu pirmo reizi: jauni, talantīgi
cilvēki pulcē ap sevi draugu kopu,
veido kori. Ir ļoti daudz profesionālu jaunu cilvēku, tāpēc koŗu
skaits nav mazinājies. Šajos Dziesmu svētkos ir reģistrēti 17 200 dziedātāju, kas ir absolūti lielākais
skaits kopš 1990. gada Dziesmu
svētkiem, kad pirmo reizi visi pasaules latvieši sabrauca kopā. Pieņemu, ka nākamajos svētkos nebūs mazāk, jo tie būs īpaši: apritēs
150 gadi kopš pirmajiem Dziesmu svētkiem. Pāri visam motivācija ir cilvēku dziedātprieks un
mūzika, ko viņi mīl.
Kuŗa ir jūsu dziesma, ne, ko
diriģējat, bet sirdī?
Nevaru nosaukt vienu. Ir divas
dziesmas, kuŗām, manuprāt, ir garantēta vieta repertuārā, un tā ir
tautas lūgsna “Dievs, svētī Latviju”
un Jāzepa Vītola “Gaismas pils”.
Absolūti visas citas dziesmas vai
nu tiek iekļautas, vai neiekļautas
repertuārā, tas jau ir katras programmas sastādītāju mākslinieciskais redzējums.
Es palieku daudz ciniskāks, salīdzinot ar to, kāds biju jaunībā,
ļoti daudz kas nešķiet tik interesants kā senāk, bet, dziedot “Dievs,
svētī Latviju”, es šogad Dziesmu
svētku parkā raudāju. Skatījos uz
dabu, uz cilvēkiem, un domāju,
ka es savā jaunībā nevarēju pat
iedomāties, ka es varētu dzīvot
brīvā Latvijā. Tagad es esmu brīvā

Latvijā savas valsts Simtgadē,
esmu virsdiriģents. Tai brīdī patiešām gribas raudāt.
Daži runā, ka jāmaina Latvijas
himna, ka esošā sevi izsmēlusi.
Es esmu par to diskutējis, un es
absolūti nepiekrītu tādam viedoklim, tie argumenti, kuŗi tiek
minēti, neiztur nekādu kritiku. Šī
dziesma jau netika radīta kā Latvijas valsts himna, tā iezagās cilvēku apziņā un cilvēku sirdīs, tikai
tad šī dziesma tika padarīta par
himnu. Tātad tai laikā daudzu apziņā tā rezonēja kā himna, un es
tam absolūti piekrītu. Šī ir visaptveroša tautas lūgsna. Es nevaru
iedomāties labākus vārdus par šiem.
Jums ir cieša saistība ar Amerikas latviešiem, ar latviešiem
visā pasaulē.
Jā, savulaik braucu studēt uz
Ameriku, esmu apprecējis Amerikas latvieti. Toreiz biju pilnīgi pārliecināts, ka neiesaistīšos Amerikas latviešu darbībās, jo latviskā
kultūra taču jau ir manās asinīs.
Es nebraucu uz Ameriku, lai dabūtu latvietību, tāda bija mana
sajūta toreiz. Aizbraucot uz Ameriku, protams, viss mainījās. Šī sabiedrība mani iesūca. Latviešu
kultūras aktīvitātes mani iesūca
līdz pēdējam, un es uz to raugos
ļoti pozitīvi. Labi, ka tas tā bija, un
ir forši, ja es varu palīdzēt cilvēkiem ar savu radošo pienesumu.
Dzīvojot tur, es sāku izprast šo sabiedrību. Tā bija mana pirmā saskarsme ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem. Es sāku izprast viņu sajūtas, viņu domas,
kādi viņi ir un kāpēc viņi ir tādi.
Tagad, trīsdesmit gadus vēlāk, kad
esmu ļoti daudz strādājis ar dažādās valstīs mītošiem latviešiem
visā pasaulē, mana pārliecība ir, ka
mēs jau ne ar ko neatšķiramies.
Mēs atšķiŗamies tieši tāpat, kā
atšķiras rēzeknietis no liepājnieka,
melburnietis no ņujorkieša. Cilvēki ir atšķirīgi, jo viņi ir auguši atsķirīgās kultūrvidēs. Tieši tāpat kā

Latvijā cilvēks uzaug Rēzeknē vai
Dagdā, vai Ventspilī, vai Liepājā,
vai Skrundā. Mēs tikai tādējādi
esam atšķirīgi. Tā mūsu atšķirība
ir tas skaistums, un tā ir arī tā vienotība. Mūs vieno latviešu valoda,
mūs vieno netikumi. Nenovīdība,
greizsirdība, skaudība – tā ir gan
Amerikā, Austrālijā, Latvijā, Anglijā. Mēs esam tik līdzīgi, tikai
runājam ar dažādiem akcentiem.
Patiesībā šie okupācijas gadi mūs
nav padarījuši par atšķirīgiem cilvēkiem. Mēs esam vienādi.
Un mūs vieno tautasdziesmas.
Tas skaistums ir, ka tolaik cilvēki katrā lietā, ko viņi darīja, atrada dziesmu. Viņi vārīja putru un
dziedāja. Cilvēki aizpildīja klusumu, dziedot par to, ko viņi dara.
No tādas praktiskās darbības izkristalizējās absolūti unikāli teksti.
Viena no manām mīļākajām tautasdziesmām ir “Gotiņ, mana raibaļiņa, ziedainām kājiņām”. Šī
tautasdziesma tik daudz pasaka
arī par latviešu estētisko pusi.
Jūs nodarbojaties arī ar tautas
mūziku.
Jā, nupat koncertzālē Palladium
mums bija tautas mūzikas koncerts. Mēs mēģinājām parādīt to,
kāda ietekme ir tautas mūzikai uz
jaunu cilvēku radošo domāšanu.
Piemēram, kā tautas mūziku izprot jaunie Mūzikas akadēmijas
Džeza nodaļas studenti. Kas viņiem ir tautasdziesma. Kas ir tautasdziesma etnomūzikoloģiju studējošajiem. Šī mijiedarbība starp
laikmetiem un starp estētikām
bija galvenais, ko gribējām šajā
koncertā parādīt. Manuprāt, tas
bija ļoti krāšņs un interesants koncerts: sākot no Amerikas blūza
kroga estētikas, beidzot ar etnodžezu, līdz pat “tīrajam” Jānim
Cimzem koŗa Anima izpildījumā.
Tā visa ir tautas mūzika. Tautas
mūzika ir process, tautas mūzika
nav mūzejiska vērtība, tas ir kaut
kas dzīvs. Katra cvilvēka apziņā
tas mainās visdažādākajos veidos.

Kādas ir jūsu vadītā vīru koŗa
Gaudeamus interesantākās radošās ieceres Simtgadē?
11. novembrī kopā ar pūtēju orķestri Rīga mēs izpildīsim latviešu kaŗavīru dziesmas, savukārt
18. novembrī Pēteŗbaznīcā izpildīsim Mārtiņa Brauna un Raiņa
“Daugavu”. Tie mums ir aktuālie
projekti. Līdz 2019. gadam turpināsim savu ciklu, ko esam aizsākuši – “Gaudeamus Latvijai un ...”,
trīsdaļīgs dziesmu cikls: “Dievam”
(latviešu komponistu garīgā mūzika), “Dailei” (latviešu mūzikālā
mīlas lirika), un līdz 2019. gada
rudenim esam iecerējuši atskaņot
dziesmu cikla 3. daļu “Drosmei”.
Tas būs veltījums latviešu kaŗavīru uzvarai pār Bermonta armiju,
un mēs to izpildīsim kopā ar grupu Auļi. Programma būs veltīta
kaŗavīriem, jo Latvijas Simtgade
nedz sākas, nedz beidzas šogad,
daudzi procesi turpinās arī nākamos gadus.
Kāds ir jūsu vēlējums Latvijai
Simtgadē?
Kļūt tīrai... Tīrība visās jomās ir
ārkārtīgi svarīga, sākot no brīnišķīgi lielās talkas līdz tīrībai visos
polītiskos līmeņos. Ja mēs varētu
atrast to tīrību, tas būtu svarīgi
mums visiem, jo mēs vēl nedzīvojam tīrā vidē, bet no otras puses –
tīrā vidē nedzīvo neviena valsts.
Vienkārši citās valstīs šis netīrības koeficents ir nospiedošāks. Piemēram, Dziesmu svētki vienmēr
ir tāds latviskās identitātes attīrīšanās rituāls. Tu atnāc un saproti, ka
mīli visus cilvēkus, mīli visu tautu,
un tas ir svarīgi! Bet tad mēs atkal
aizejam un sākam lēnām piesārņoties. Dziesmu svētki nav par
dziesmām. Lai vai kādas diskusijas
notiktu un lai kādas dziesmas
dziedātu, jaunās vai vecās, tas viss
ir otršķirīgi. Galvenais, ka cilvēki
sanāk kopā un viņi jūtas kā īsteni
latvieši un ka viņi caur šiem
svētkiem ierauga mīlestību un
latvietību.
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VALDA LIEPIŅA
Esmu piedalījusies četros Dziesmu svētkos Latvijā – trīs reizes
dziedājusi lielajā kopkorī, vienu
reizi piedalījusies folkloras dienā.
Pirmo reizi kopā ar tūkstošiem
dziedātāju kāpu Mežaparka estrādē leģendārajā 1990. gadā, kad
mūsu tauta un valsts stāvēja uz
atjaunotās neatkarības sliekšņa.
Tā eiforija, ko izjutām toreiz, ir
neatkārtojama, taču kopības sajūta ik reizi bijusi spēcīga. Katram
no vairāk nekā 40 000 XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu svētku un XVI Deju svētku dalībniekiem būs savas atmiņas, taču es
vēlos padalīties ar saviem spilgtākajiem iespaidiem. Gaismiņas
koncertos; kopīgā enerģija; gaisā
virmoja kaut kas netveŗams un
neaprakstāms. Bet sāksim no sākuma.
Jutāmies novērtēti. Jā, protams,
ka no skatītājiem. Bet šoreiz īpaši no svētku rīkotājiem. Izteikt pateicību desmitiem tūkstošiem
brīvprātīgajiem dalībniekiem nav
viegli. Var atkārtot vārdu “paldies”, un tas var skanēt (vai arī neskanēt) no sirds, bet šoreiz rīcības komiteja bija tiešām padomājusi par dalībniekiem. Pēc gājiena
dalībniekiem bija sarīkots brīnišķīgs koncerts Skonto stadionā, kur
arī beidzās gājiens. Tiesa, gājiens
ilga teju septiņas stundas, un pirmie dalībnieki bija krietni noguruši pēc gaidīšanas laika. Jāuzteic
arī gājiena skatītāju un atbalstītāju izturība! Stadionā tikām pabaroti – lai gan izskanēja informācija, ka esot pietrūcis ēdamā,
mūsu kori tas neskāra. Varbūt tieši Rīgas dalībniekiem bija šī darvas karote, jo viņi gājienā gāja pēdējie – vēl pēc diasporas dalībniekiem. Koncertā skanēja tautā iemīļotas dziesmas – varēja dziedāt
un dejot līdz, arī ieklausīties aktieŗu tekstos (ko šoreiz turklāt nelasīja no lapiņām, bet runāja no
galvas), kā arī dziļi izjust Jāņa
Mediņa “Āriju”. To par godu Latvijas Simtgadei Liepājas diriģents
Jēkabs Ozoliņš aranžējis jaunā
veidolā – balsij, un to dziedāja pasaules operteātŗos pazīstamā Marina Rebeka. Jāsaka, ka tā lepni
stājas blakus jebkuŗai starptautiski atzītai vokalīzei.
Korim mēģinājumu šoreiz bija
mazāk. Tie notika spraigi un precīzi. Varbūt tas bija iespējams, pateicoties lielajam virsdiriģentu
pirmssvētku darbam, apceļojot
Latviju un diasporu, sagatavojot
koŗus svētku koncertam. Koristi
bija atsaucīgi un visumā disciplinēti. Pēc pēdējo Dziesmu svētku
pieredzes, mana Luksemburgas
koŗa “Meluzīna” pirmie alti bija
bažīgi, jo toreiz, “pateicoties” lielajam pieplūdumam tieši Noslēguma koncertā, mēs nonācām pašā
maliņā pie sienas, kur nebija lāga
kur stāvēt, nedz sēdēt. Šoreiz koristu izvietojums bija izplānots līdz
sīkumam. Katram korim noteikta
sava rinda – un no tās neatkāpties!
Dzirdēju, ka citām dziedātājām
neesot gājis tik gludi kā mums, altiem, bet mēs bijām gandarītas.
Jau labu laiku pirms svētkiem
notika gaŗas pārrunas par dalībnieku ēdināšanu, ar padomiem
tika pieaicināts pats Latvijas pazīstamākais dietologs. (Diemžēl
man citu pienākumu dēļ neiznāca kopīgi papusdienot, jo rindas
bija pārāk gaŗas – taču tā nav kri-
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tika, jo paēdināt 16 000 dziedātājus nav nieka uzdevums!)
Koŗa uznākšana uz skatuves arī
bija sīki izplānota. Dziesmu sadaļas bija izplānotas tā, lai mēs pamazām pievienotos uz skatuves
esošajiem. Pēcāk noskatījos kopkoŗa uznākšanu, un tas ir neticams skats – nāk un nāk. No visām pusēm. It kā kāds būtu bumbiņu maisam galu atvēris, mēs
birām no augšas, no sāniem, no
priekšas. Nav šaubu, ka šāda choreografija un iestudēšana prasa
gaŗas pārdomas – un tas viss tik
tiešām izdevās.
Kā sprīdīšbērnam (ikgadējā Austrālijas bērnu nometnes “Sprīdīši”
apmeklētājam) karoga pacelšana
man bija kaut kas īpašs. Turklāt,
zināju, ka dziedātājos un skatītājos arī ir ne viens vien sprīdīšbērns, un tādējādi emocijas top
vēl spēcīgākas. Skanot Jāņa Lūsēna dziesmai ar Raiņa vārdiem

jumā bija koristos ielicis pārliecību, ka mums dziesma jānodzied
tā, lai ikkatrs klausītājs uztvertu,
ka mums ir kas sakāms, – un to
arī saprastu.
Cik labi, ka pēc šīs dziesmas
skanēja Lūcijas Garūtas mūzika.
“Mūsu Tēvs” nav Dziesmu svētkos
skanējusi kopš 1990. gada (kad
korī brīnumainā veidā neiestudēti iedegās svecītes). Šoreiz ievadā skanēja dramatiskās ērģeļu
skaņas no kantātes “Dievs, Tava
zeme deg”, ko spēlēja starptautiski atzītā latviešu ērģelniece Iveta
Apkalna. Pēc emocionālā “Lauzto
priežu” lādiņa, šermuļi noskrēja
pa muguru. Estrādē iedegas asinssarkanas gaismas. Atskanot pirmajiem lūgšanas akordiem, skatītāji
cēlās kājās un pāri estrādei līdz
priedēm un pat tālāk skanēja izjustais dziedājums. Tāpat kā pirms
28 gadiem, lūgšanu diriģēja
Edgars Račevskis.

punkta koŗa 21.rindā, šajā brīdī
notika kaut kas brīnumains. Sarkani iedegās estrādes tālās aizmugurējās gaismas, un pēkšņi visa
estrāde šķita kļuvusi mazāka. Likās, ka varētu pēdējā rindā sēdošo
cilvēku ar roku sasniegt. Visspilgtāk to ievēroju ģenerālmēģinājumā. Protams, ka tā bija kaut kāda
illūzija, bet tik ļoti piemērota šim
brīdim.
Neizpaliekoši bija panākumi
Mārtiņa Brauna/Raiņa dziesmai
“Saule. Pērkons. Daugava”. Koncerts tuvojās beigām. Laikam
emociju vilnis bija uzkāpis tik
augstu, ka Vītola “Gaismas pils”
mūs vairs nespēja uzraut tālāk. Izskanēja kritika, ka koris neesot
pieprasījis atkārtojumu, – taču
tas, ka tā šoreiz nenotika, tikai
norāda uz to, ka viss te estrādē
notika, kā saka, “pa īstam”. Atceros
1990.gada Dziesmu svētkus, kad
no aizskatuves režisors visu lai-

Raksta autore (pa kreisi) ar citām dziedātājām no koŗa “Meluzīna”

“Klusi rokas uzliekam brīvās Latvijas karogam”, baltos cimdos to
turēdami, lielo Latvijas karogu
estrādē ienesa bruņoto spēku vīri.
To lēnām uzvilka mastā, līdz tas
brīvi plīvoja, korim dziedot “Tavi
esam, Tavi bijām, Tavi būsim mūžībā.” Noslēdzoties minētajai “Sprīdīšu” nometnei, mēs allaž novilkām karogu, lielākie bērni (jaunieši) turēja karogu, bet pārējie lika labo roku uz priekšā stāvošā
bērna pleca un teicām šo Raiņa
dzeju. Pāri okeāniem, pāri gadu
desmitiem un pāri cerībā teikto
vārdu virmojumam, tagad dziedam to Latvijā. Par mūsu Austrālijas tradīciju stāstīju visām apkārtējām dziedātājām – manuprāt,
svarīgi dalīties arī ar mūsu trimdas pieredzi.
Kopkoŗa koncerta repertuārs
bija izcils. Tajā skanēja mūsu klasika, kā arī jaunrade. Lai gan Jāzepa Vītola dziesmu “Gaismas pils”
nekas neatvietos, šoreiz no mūsu
klasikas Emīla Dārziņa “Lauztās
priedes” izskanēja ar tik lielu spītu, pārliecību un spēku, ka gan
klausītāji, gan dziedātāji Noslēguma koncertā prasīja to atkārtot.
Diriģents Māris Sirmais mēģinā-

Raimonda Paula un Jāņa Petera
dziesma “Manai dzimtenei” bija
atgriezusies repertuārā (pirms pieciem gadiem tā neskanēja, jo rīkotāji uzskatīja, ka tā neiederoties vispārējā koncepcijā). Šoreiz
tā skanēja divas reizes. Diriģents
Māris Sirmais bija aicinājis dzejnieku Jāni Peteru dziesmai piešķirt jaunu skanējumu, redzējumu, nozīmi. “Beidzot mēs visi
esam mājās, pēc revolūcijām un
kaŗiem, pēc izsūtījumiem un
trimdām, mirušie un kaujās kritušie, brīvie un dzīvie… Kas tur
kaļ debesīs? Zeme rīb, zvēro gaiss –
Pērkons Trejas zvaigznes kaļ visas
tautas dzīvībai.” Skan ievadakordi, un skatītāji ceļas kājās. Iedegas mobilo tālruņu gaismiņas, un
mēs visi dziedam, līgojamies līdzi
pazīstamajām skaņām un vārdiem, kas jau vairāk nekā četrus
gadu desmitus skanējuši ar saviem zemtekstiem un ļāvuši tautai ticēt, ka “mūžam Gaismas pils
kalnā gavilēs”.
“Uz krustcelēm mazs bērniņš
rotaļājas” – tā dziedāja latviešu
dziedātājs Dons, uzsākot priekšnesumu no Zigmara Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis”. No mana skat-

ku mums deva norādījums, kad
saukt pēc komponista vai dzejnieka, kad pieprasīt atkārtojumu.
Pēc koncerta (kas izskanēja ar
dziesmu “Pūt, vējiņi!”, kuŗu diriģēja visi diriģenti pēc kārtas), bija
sadziedāšanās. To esot apmeklējuši ap 67 000 cilvēku. Es biju nodomājusi palikt tikai kādu stundiņu, jo nākamajā rītā devos uz
ģimenes saietu Ērgļos. Vispirms
kādu brīdi padziedāju ar savu kori (ko šajā nedēļā biju reti redzējusi), bet tad devos pie savējiem.
Tā viena stunda pārtapa par
nākamo – un tā līdz četriem no
rīta, kad virs priedēm jau vīdēja
zilas debesis. Nevar aprakstīt šo
prieka, saliedētības, lepnuma un
spēka sajūtu. Dziesmu izvēle bija
plaša; vārdi parādījās uz lentes
virs estrādes, tātad dziedāt varēja
visi. Ļoti piemērota bija mana
atvadīšanās, vēl paspējot nodziedāt “Atmostas Baltija”, ko tik bieži
dziedājām ar saviem baltiešu
draugiem Austrālijā!
Rīga virmoja, skanēja latviešu
valoda. Vērmanes dārzā un Esplanādē tirdziņš. Lido pie Vērmanes
dārza bija pilns, – man stāstīja, ka
pēc gājiena viss esot bijis izpirkts.

Vokāli simfoniskais koncerts bija
pasakains. Neuzskaitīšu darbus,
vien atzīmēšu, ka mūsu Austrālijas Kultūras dienās tik bieži dziedātā Andreja Jurjāna kantāte “Tēvijai” arī skanēja. Atkal ceļojums
laikā un telpā.
Un tomēr kaut kas manu vispārējo labsajūtu mazliet iztraucēja. Un arī tas bija spilgts iespaids.
2. un 3. jūlijā notika tā dēvētās
Pasaules dienas. Būtībā tās izriet
no ikgadējās konferences “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”.
Mani mazliet mulsina jaunais
nosaukums “Pasaules latvieši”, ja
uzsvars tiek likts uz diasporas
latviešiem. Mēs taču visi esam
„pasaules latvieši”!
Konferences tēma bija Dziesmu
un Deju svētki, kas apvieno latviešus visā pasaulē – Dziesmu un
Deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība. No Latvijas amatpersonu un deju kustības personām es izjutu neizpratni par šo
svētku nozīmi ārpus Latvijas
pēdējos 70 gados – un šodien. Ja
nebūtu vietējo (vai reģionālo)
svētku, nebūtu arī dalībnieku, kas
apmeklē lielos svētkus Latvijā.
Izskanēja vārdi – jūs ārpus Latvijas jau dejojat citādi nekā Latvijā,
bet mēs acīmredzot darām kaut
ko pareizi, jo katru gadu pieaug
gribētāju skaits. Man ir pretjautājums – vai mums ārpus Latvijas ir
izvēle? Ir jāpiemērojas vairākumam, pat, ja deju lieluzvedums
daudziem (arī Latvijā) šķiet pasvešs savā koncepcijā un izpildījumā. Tajā pašā laikā šķiet, ka Latvijā piemirsies Austrālijas “Saules
jostas” pienesums deju uzvedumu
tālākā izveidošanā. Es labi atceros,
ka Latvijā 1990.gadā deju uzvedumu vadītāji ar izbrīnu skatījās
Skaidrītes Dariusas stāstus (vai
scēnografiju) deju uzvedumā un
šo ideju vēlāk iekļāva arī savos
koncertos. Taču vienlaicīgi paliek
arī okupācijas gadu pēdas. Šajās
dienās sociālajos tīklos bieži rādīja
1970. gadu deju svētkus, kur dejotāji veidoja rakstus – tikai tie nebija ornamenti, kā šodien, bet gan
vārdi “Miers”, “Draudzība”. Atzīšos, ka mani personiski neuzrunā dejotāju masu veidotie ornamenti (manuprāt tā vairs nav
deja), taču tā tas ir attīstījies un,
taisnību sakot, ko iesākt ar 18 000
dejotgribētāju? Bet varbūt par to
arī der padomāt?
Mani sāpināja un izbrīnīja šī
plaisa, kas šobrīd, kad tauta jau
sāk apvienoties (jā, tikai sāk, jo tas
ir bijis gaŗš process), tiek uzturēta
(ticu, ka neviļus) no amatpersonu
puses. Kādēļ tas būtu nepareizi, ja
kāds cilvēks Kanadā pasaka, ka
nevarēs aizbraukt uz Dziesmu
svētkiem Latvijā, jo nākamgad
būs svētki Kanadā? Nevar visi aizbraukt. Atvaļinājums, rocība, vecums. Bet svētki un latvietība turpinās. Daugavas Vanagu Lielbritanijā priekšsēdis Aivars Sinka
uzstājās ar ļoti spēcīgu pārskatu
par Dziesmu svētkiem (un to paveidiem) trimdā. Viņš stāstīja, ka
reti sapņojot, bet, ja tā gadās, viņa
sapņi visbiežāk saistās tieši ar latviešu Dziesmu svētkiem, jo trimdas laikā tie devuši viņam vislielāko latviskuma lādiņu. Ir taču
mūsu amatpersonu vidū pietiekami daudz inteliģentu un gudru
cilvēku, kas spētu to saprast un likt
lietā nākotnes Latvijas attīstībā.
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Vai valsti var uzbūvēt bez dziesmām un dejām?
PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš intervijā Ligitai Kovtunai
Tiekamies nākamajā dienā
pēc lielajiem Simtgades Dziesmu svētkiem Rīgā. Cikos aizgāji
gulēt?
“Agri”! Rīta stundā pēc sadziedāšanās ar 11. tramvaju aizbraucām
mājās un TV tiešraidē turpinājām
skatīties. Mana sieva Māra un meitas Amanda un Daina un vedekla
Deanna dziedāja pirmajos altos,
stundas piecas nedabūja piesēst,
mums, baritoniem – dēlam Aleksandram un man – šad tad izdevās...
Nogurums bija liels, bet gandarījums arī, turklāt kopā ar meitu,
kuŗa nesen izgāja pie vīra, abi uzdejojām, Renāram Kauperam
dziedot “Mana dziesma”, tas bija
kalngals! Uz svētkiem biju ieradies ar savu kori “Ziemelis” no Toronto, kas īstenībā ir tāds “festivāla
koris” – dziedam Toronto Latviešu
centrā, dziedājām Baltimorā, tagad Rīgā, ikreiz citā sastāvā. Godam izturējām koŗu skati un nu
pošamies uz Kanadas Dziesmu
svētkiem nākamgad. Korī dzied
42 uzņēmīgi cilvēki, kas repertuāru apguva, izmantojot profesionāļu – Ave Sol meistarklases. Tad arī
aizvadītajā rudenī ar mums strādāja Ivars Cinkuss, februārī – Mārtiņš Klišāns. Mums pievienojās
dziedātāji no ASV – Detroitas, Oregonas u. c., kam savu koŗu nebija,
bet bija liela vēlēšanās piedalīties
svētkos. Ar visiem Kanadas koristiem – 3 koŗi, ap 130 dziedātāju.
Kas tu esi – čellists, diriģents?
Nu jau arī komponists un rīkotājs! Man ir pamats justies kā komponistam, jo esmu saņēmis pasūtinājumu no Valsts akadēmiskā
koŗa Latvija uzrakstīt divus skaņdarbus. Tagad mazāk būšu mūziķis, bet – rīkotājs, jo man uzticēta
Dziesmu svētku Kanadā, Toronto,
Rīcības komitejas vadība. Manas
mūzikas zināšanas noderēs, praktiskā pieredze arī – nelikšu koristiem piecas stundas stāvēt kājās!
Nopietni runājot – esmu patiesi
gandarīts par iespēju savā dzīvē
darboties tik dažādos mūzikas laukos – gan atskaņotājmākslā, gan
kā diriģentam, komponistam un
pedagogam. Man patīk, ka manā
mūzikālajā dzīvē ikreiz ir kaut kas
jauns – te jādarbojas ar zizli, te ar
spalvu, te jāspēlē čells. Jāzepam Vītolam (Vītols spēlēja altvijoli) viņa
vijoļspēles pedagogs Pēterburgā
savulaik esot teicis, lai liek nost
vijoles lociņu un ķeŗas pie rakstāmā, šai jomā viņam esot vairāk
dotību. Redz, Vītols paklausīja –
un beigās bija gan izcils komponists, gan pedagogs un administrātors. Latvijas mūziķi tiešām ir
daudzpusīgi, jo viņiem tādiem jābūt – jāraksta projekti, jāpelna, jāskolo un jāmūzicē. Garlaicīgi nav.
Nākamgad – tava tēva Tālivalža Ķeniņa simtgade. Prieks, ka
šajos – valsts Simtgades Dziesmu
svētkos atcerējāmies, ka viņš ir
bijis unikāla personība latviešu
mūzikas laukā, turklāt vienīgais,
kas mācījies Francijā, pie Mesiāna. Tavs “amata brālis” čellists
Mstislavs Rostropovičs arī savu
personas un mākslas patvērumu
atrada Francijā. Kas viņus tur
pievilka?
Palabošu tevi – arī Lūcija Garūta papildinājās Francijā – ar visu
savu nelaimīgo mīlestību... (Par LG
mīlestības stāstu Parīzē man ziņoja

doktorande Dzintra Erliha – personīgas zināšanas man nav.) Skats
uz Rietumeiropu bijis daudziem,
ļoti daudziem latviešu mūziķiem.
Man personīgi ir grūti to izskaidrot.
Man, Kanadā dzimušam bērnam,
četru gadu vecumā bija jāsāk klavieŗspēle, astoņu gadu vecumā
sāku spēlēt čellu, bet – vairāk man
patika sportot un slinkot – kā katram normālam jauneklim. Turklāt
vieglatlētikā guvu panākumus, bet,
redzi, to var tikai jaunos gados,
savukārt čellu varu spēlēt arī vecumā, kā tevis pieminētais Rostropovičs. Patiesībā nekādas īpašas
vilkmes kādā noteiktā mūzikas
nozarē nebija – ne komponēšanā,
ne atskaņotājmākslā. Kamēr – reiz
man piezvana un aicina nodiriģēt
kādu kameŗorķestŗa koncertu. Sanāca! Tad uzaicināja uz nākamo.
(Protams, kā vidusskolas mūzikas
skolotājam, man bija liela pieredze
gan diriģējot, komponējot/aranžējot, rakstot un stāstot par mūziku
un rīkojot. Tas viss nenāca no zila
gaisa. Vidusskolas mūzikas skolotājiem ir jāprot VISU darīt – vienreizēji radījumi.) Tad piezvana un
lūdz uzrakstīt kaut ko jaunradei.
Kamēr zvana Arvīds Purvs (Kanadas latviešu mūzikālā dvēsele. –
L. K.) un saka – Juri, vai tu gribētu
rīkot Dziesmu svētkus?! Tā ir noticis – esmu rakstījis apdares, koŗa
mūziku, līdz nāca godpilnais piedāvājums no Valsts akadēmiskā
koŗa piedalīties projektā “Latvijas
komponisti Simtgadei”, kur esmu
viens no (nezinu precīzo skaitu:
jaundarbi 4 koncertos, katrā ap
14) uzrunātajiem komponistiem.
Koŗa menedžeris Māris Ošlejs
teica – latviešu a capella koŗmūzika ir izsmelta, vajag kaut ko svaigu.
No trimdas komponistiem līdz ar
mani uzrunāti ir arī Imants Ramiņš,
Dace Aperāne, Lolita Ritmane u. c.
Es atradu vienu patriotisku tekstu
no sava vectēva Ata Ķeniņa, kuŗš
arī stāvējis uz zināmās skatuves
1918. gada 18. novembrī. Tas ir liels
gods!
Būdams “mūzikas administrātors”, tu pat šodien esi uzvilcis
kreklu, ko rotā Kanadas Dziesmu
svētku reklāma.
Un esmu priecīgs un lepns, jo
zinu, ka svētki būs vareni! Rīcības
komitejā darbojas izcili profesionāļi – mūzikas nozari pārrauga Arturs Jansons (izcils altvijolists, Rīgā
spēlēja Pasaules Latviešu dienu kamermūzikas koncertā, ilggadējs
Dziesmu svētku Kanadā mūzikas
nozares loceklis), dejas – Selga
Apse (arī deju virsvadītāja Rīgā).
Būs lieli koncerti, kā ikreiz aizvadītajās desmitgadēs, ir pasūtināti
četri jaundarbi kopkorim. Kanadas
Nacionālās operas orķestris ir piedāvājis savu atbalstu un līdzdalību, un būs simfoniskās mūzikas
koncerts, kuŗā skanēs Tālivalža Ķeniņa, Jāņa Kalniņa, Lolitas Ritmanes darbi. Koris Latvija piedalīsies
neatkarīgā koncertā Koerner Hall,
bet ne simfoniskā/kamermūzikas
koncertā. Orķestri diriģēs Māris
Sirmais. Koncertieraksts notiks jau
janvārī, un svētkos pārdosim diskus. Bet uz pašiem svētkiem vēl
ieradīsies arī viena no izcilākajām
Latvijas deju kopām Līgo ar Jāni
Purviņu, un koncertu pavadīs dzīvā, nevis “iekonservētā” mūzika.
Kāds prieks maestro Andrejam

Juris Ķeniņš: “Mans viedoklis – valsti
tiešām nevar uzbūvēt ar dziesmām un
dejām, bet bez tām arī ne. Jo nevar uzbūvēt valsti bez savas valodas un kultūras, noteikti ne! (..) Leģendārais virsdiriģents Haralds Mednis ir teicis – ja
nebūtu Dziesmu svētku, nebūtu latviešu tautas!”
Jansonam! Viņš ir kaismīgi iestājies pret “iekonservēto” jeb ierakstīto pavadījumu.
Vēl piedalīsies Kristīne Kārkle ar
draugiem. Ir tikai viens sāpīgs jautājums – vai atbrauks pietiekami
daudz skatītāju, lai svētki arī financiāli izdotos?! Diemžēl vairs nav kā
pirms 50 gadiem, kad brauca tūkstoši un naudas pietika. Bet – ir
Simtgade, ir lieliska vieta – Toronto,
kas pasaules tūrisma ceļvežos atzīta par vienu no pašām labākajām,
būs lieliski koncerti lieliskās telpās!
Rīcības komiteja pat ir padomājusi par to, lai būtu izdevīgs valūtas
apmaiņas kurss...
Nejauc galvu! Tavus jokus var
arī ņemt nopietni!
Galvenais – lai brauc šurp arī visi
tie, kas nemāk ne dziedāt, ne dejot,
lai brauc kā skatītāji, klausītāji un
atbalstītāji.
Man bija prieks būt Toronto
Dziesmu svētkos 2004. gadā, kad
notika mūzikla Eslingena pirmizrāde, kad lielā koncertzālē notika koncerts, kur redzēju tevi
diriģējam.
Šoreiz būs vēl labāk – par spīti
tam, ka Toronto ir “slavena” ar
sliktu sabiedrisko transportu, lielie koncerti notiks Toronto universitātes aulā (priecājamies, ka uz “lielajiem” koncertiem – tautasdejas
un kopkoris – lietosim vēsturisko
Maple Leaf Gardens, šodien ar no-

saukumu Mattamy Athletic Centre.
Reizē skatāmies uz pagātni, uz paveikto un uz nākamo simtgadi. Tāpēc atgriežamies Maple Leaf Gardens, kuros no 50. līdz 90. gadiem
skanēja Kanadas svētki). Kamermūzikas/simfoniskais koncerts būs
Toronto Karaliskās Konservatorijas
elegantajā koncertzālē Koerner
Hall. Tur arī dziedās VAK. Akadēmiskā koŗa Latvija un orķestŗa
koncerts tiek piedāvāts arī kanadiešiem, tā būs šī koŗa debija Kanadā, tāpēc līdz ar latviešu mūziku
te skanēs arī citi baltieši, kā, piemēram, igaunis Arvo Pērts. Kanadieši, kuŗi tiešām ir lieli koŗmūzikas draugi, jau dzirdējuši Latvijas Radio kori, kas koncertēs latviešiem Toronto 18. novembrī. Tā
ir pavisam jauna ziņa!
Atminoties 2004. gada Dziesmu svētkus Toronto, gribu vaicāt
par spožo diriģentu Ivaru Tauriņu. Tas bija laiks, kad daudz runāja par tā sauktajiem born again
latviešiem. Tauriņš bija viens no
viņiem, kā, piemēram, arī manis
satiktais Angus Grant Austrālijā
u. c. – latviešu izcelsmes cilvēki,
kas apzinājušies savas latviskās
saknes un meklē satiksmes ceļus
ar latviešiem, lai gan latviski nerunā.
Jā, toreiz koncertā Ivars Tauriņš
diriģēja Pēteŗa Vaska un Jāzepa Vītola skaņdarbus. Pēc tam nema-

nījām kādu īpašu ieinteresētību.
Lai gan – Vizma Maksiņa bija viņu
iesaistījusi apvienoto Toronto baltiešu koŗu koncertā, kuŗā atskaņoja trīs Baltijas valstu un Somijas
skaņražu sacerējumus. Dziedāja
četri koŗi, Imants Ramiņš arī diriģēja savu Kantāti, aranžējot korim
un orķestrim dziesmas no visām
četrām dalībvalstīm. Tauriņš diriģēja Šūberta Mesu Sol mažorā. Bet
tad pienāk brīdis, kad negribas
tikai lūgt vienu – gribētos sagaidīt
paša atsaucību, bet tās diemžēl nav
bijis. Taču ir vēl daudzi citi born
again – varbūt visi nav profesionāli
mūziķi, bet ir viņu vēlēšanās piedalīties un atsaucība. Tā, piemēram,
manā korī dzied vīrs vārdā Marc
McNamara, kuram vecāmāte ir
bijusi latviete.
Un vēl taču ir džeza saksofonists Jānis Steprāns no Montrealas, kas, kā pats teica, latviešos ir
gājis bērnībā, kad mamma lika,
bet tagad viņam ir gana cieša
saikne ar Latviju. Vai arī ar Kanadas latviešiem?
Jānīts, kā mēs viņu saucam, 2014.
gadā spēlēja kopā ar savu trio Latvijas vēstniecības sarīkojumā, kur
viņu bija aicinājis tolaik vēstnieks
Juris Audariņš. Mēs mēģinām “būt
kontaktā”, tāpat kā arī ar kapelu
Austra (Katie Spēlmanis) ar kapelu
July Park (Pēteris Dreimanis – Kanadas ierakstu Juno balvu laureāts), kuŗās mūzicē latviskas izcelsmes jaunieši. Kanadas operas orķestrī kopā ar mani mūzicē čelliste
Jill Vītols, kuŗai tēvs nekad nebija
stāstījis par viņas latviešu izcelsmi. Pēc tēva nāves viņai nācās
kārtot dokumentus ar Latviju,
un latvieši nāca talkā. Mēs esam
daudz runājušies ar viņu. Un vēl
viens džezists – kontrabasists
Endrjū Downing, izcils mācībspēks Toronto universitātē savā
nozarē, kuŗa vectēvs bija viens
no LNAK – Latviešu nacionālās
apvienības Kanadā dibinātājiem
Aleksandrs Dreimanis. Puisis
īstenībā savu bērnību vasarā
pavadījis mūsu pašu Saulainē...
Uz 2014. gada svētkiem Kanadā
komponēja jaundarbu “Nottawasaga” – upe, kuŗa tek cauri Saulainei. Mūzikas valoda, šī universālā valoda, ļauj mums atrast arī
kopīgās saknes. Un tas ir jādara.
Tevi sadusmoja kādreiz mūsu
avīzē publicētās intervijas ar
ELA (Eiropas latviešu apvienības) vicepriekšsēdi Elīnu Pinto
virsraksts, kuŗā teikts, ka valsti
var izdaiļot ar dziesmām un
dejām, bet ne uzbūvēt...
Ar Elīnu esmu ticies un sarakstījies. Dedzīga, gudra, spējīga meitene! Mēs par šodienu daudz
spriedām. Mans viedoklis – valsti
tiešām nevar uzbūvēt ar dziesmām un dejām, bet bez tām arī ne.
Jo nevar uzbūvēt valsti bez savas
valodas un kultūras, noteikti ne! Es
sapratu, ko Elīna domājusi, bet arī
atminējos, kā es daudzas stundas
esmu vadījis, lai kalpotu latviešu
kultūrai. Vai tā es neesmu palīdzējis celt Latviju? Leģendārais virsdiriģents Haralds Mednis ir teicis –
ja nebūtu Dziesmu svētku, nebūtu
latviešu tautas! Un redziet – uz
ALA kongresu, piemēram, ierodas
simti, bet uz Dziesmu svētkiem –
tūkstoši!
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26. Stūŗa mājas noslēpumi
Uz Stūŗa māju dodos nelabprāt.
Tur tik daudz sastapšanos ar čekistu un viņu upuŗu gariem. Tā
nav laba gaisotne, kas šeit valda
jau kopš 1940. gada, kad Čeka
tur iekārtoja cietumu un veica
savus noziedzīgos darbus pret latviešiem, kuŗi mīlēja savu valsti.
Bet domāju, ka 6. jūlijā jābūt klāt,
jo tad pieminēja Čekas upuŗus,
kuŗus 1941. gada jūnija beigās nošāva Centrālcietumā un vēlāk apbedīja Balto krustu nodalījumā
Meža kapos. Īstenībā jau pieminēja visus, arī tos, kuŗus nošāva
Stūŗa mājā. Mani aizkustināja
Mūzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes stāstījums par bojāgājušajiem. Viņa atklājusi daudz, kas
agrāk nebija līdz galam izpētīts.

Mūzeja izstādē “Par mums vēl ilgi
zeme skums” ir pieminēti visi
toreiz 99 Čekas noslepkavotie. Tagad tie vairs nav anonīmi upuri,
bet cilvēki ar saviem īsajiem dzīves
stāstiem un gandrīz visi ar sejām.
Ja nu reiz Stūŗa mājā, iegāju apskatīties, kas notiek tur. Apmeklētāji nāk. Tūkstošiem. Šoziem esot
gan paredzēts Stūra mājas izstādi slēgt, lai veiktu uzlabojumus.
Galu galā, kad izstādi atklāja 2014.
gadā, tā bija domāta tikai vienai
vasarai. Bet Mūzejā jau top plāni,
ko darīt tālāk, lai taptu pastāvīga
ekspozīcija, kad ēku savedīs kārtībā. Neesot jābaidās, ka remontēšot cietumu un pirmā stāva telpas. Tās ir aizsargātas kā vēsturiska notikuma vieta. Paliks arī
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Līmeniski. 1. Rupjš kokvilnas
vai linu audums izšūšanai. 4.
Franču gleznotājs (1780 – 1867).
6. Pāreja no augstākām attīstības
formām uz zemākām. 7. Apdzīvota vieta Beverīnas novadā. 8.
Mājas baznīcas (pilīs). 10. Kancelejas darbiniece. 13. Modras,
žirgtas. 15. Gundegu dzimtas
ārstniecības augs. 17. Novada
centrs Latvijā. 19. Angļu gleznotājs (1727 – 1788). 20. Nakteņu
dzimtas ārstniecības augs. 22.

mazais pastaigas laukums kā
būris, no kuŗa palaikam sadzirdēti Ģertrūdes baznīcas zvani.
Īstenībā jau Mūzeja darbinieki
kopā ar speciālistiem daudz ko
izpētījuši, lai izzinātu un saglabātu visu, kas saglabājams. Atraduši
pat vēl neizpētītas telpas pagrabā.
Vienā bijusi telefona centrāle. Jā,
jā, tunelis zem Stabu ielas tiešām
esot, kā reizēm minēts. Ir jau zināms, ka čekisti ēkā nenāca pa
durvīm uz stūŗa. Tur ienāca tie,
kas bija izsaukti, un tie, kas gribēja
iemest zīmītes ar denunciācijām.
Čekistiem bija citas, slepenas ieejas un cita, slepena dzīve.
Bet es eju iekšā pa stūŗa durvīm,
izeju gaiteņu labirintam, esmu izstāžu zālē. Tur viss kā uz delnas.
Tur stāsts par skaisto 1912. gadā
atvērto Tetera namu, ko uzcēla
architekts Aleksandrs Vanags kā
īres namu ar veikaliem un kuŗu
nošāva latviešu čekisti 1919. gadā.
Es stāvu veikalā, nē, es stāvu Čekas
ēdnīcā un lasu, ka Čeka bija Komūnistiskās partijas šķēps un vairogs. Man liekas, to reizēm aizmirst. Runā par Čekas maisiem
un briesmu darbiem, bet aiz tiem
stāvēja Partija. Un es lasu, kā Čeka
darbojās. Darbojās Partijas vārdā.
Un nošāva cilvēkus. Kur bija
šautuve? Liekas tur, kur Čekas
kantīne. Bet lai būtu pavisam droši, Mūzeja ļaudis ar speciālistiem
noplēsa apšuvumu un zem tā atklāja dēļu sienu, kāda tā bija
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ASV pavalsts. 23. Sviesta ražošanas blakusprodukts. 26. Latviešu
gleznotājs (dz. 1943. g.). 29. Dokuments – atļauja iekļūšanai
kādā iestādē. 30. Novada centrs
Latvijā. 31. Latviešu rakstnieks
(1909 – 1974). 32. Amerikas
grifu dzimtas putni. 33. I. Kālmāna operete. 34. Intensīvs gaisa
piesārņojums.
Stateniski. 1. Daugavas pieteka. 2. Vulkānisks masīvs Armēnijas kalnienē. 3. Sporta slēpoša-

nas veids. 4. Gaisa kaŗaspēka vienība. 5. Italiešu
komponists (1750 – 1825).
7. Pilsētvalsts Senajā Grie9
ķijā. 9. Ābolu vīns. 11. Akordi no trim dažādām skaņām. 12. Vieta motociklu
sacensībām. 14. Valsts Āzijas dienvidrietumos. 16.
Medicīniski aparāti. 17.
Latviešu rakstnieks (1883 –
1940). 18. Pilsēta Jemenas
dienvidrietumos. 21. Pilsēta ASV ziemeļrietumos.
23. Celtne sanitārai apkopei. 24. ASV prezidents
(1913-1994). 25. Mechanikas nozare. 26. Alus ražotāja firma Rīgā. 27. Pāvesta
28
diplomātiskais pārstāvis.
28. Latviešu svarcēlājs, treneris (1891 – 1962).
Krustvārdu mīklas
(Nr. 26) atrisinājums
Līmeniski. 1. Ponijs.
7. Tokāta. 10. Islande. 11.
Psalms. 12. Nereta. 13. Laukumi. 14. Tereka. 15. Stakle. 16. Talsi. 19. Masas.
22. Malta. 24. Varde. 25.
Skride. 26. Batuts. 27. Rasma. 28.
Trese. 31. Sesks. 34. Aleja. 37.
Stokss. 39. Stirna. 40. Pasakņi.
41. Sātiņi. 42. Esejas. 43. Kurināt.
44. Ainava. 45. Saigas.
Stateniski. 2. Olstera. 3. Isliena.
4. Sisla. 5. Flauta. 6. Enkurs. 7.
Tenis. 8. Kārsava. 9. Titulēt. 16.
Taverna. 17. Liraste. 18. Ikebana.
20. Sakse. 21. Saite. 22. Metrs. 23.
Lotes. 29. Rituāli. 30. Saksija. 32.
Emiteri. 33. Kandava. 35. Lustra.
36. Jakāns. 38. Spika. 39. Siets.

1941. gadā. Dēļu sienā ložu atstātie caurumi. Aiz sienas lejā – lodes.
Tagad nu Mūzejā ir čaulītes, kuŗas
savāca Nacionālās sardzes skolēni
skolotāja Jūlija Brača vadībā vācu
okupācijas laikā, un lodes. Bet
starp katru čaulīti, šāviena rētu un
lodi – cilvēks, kuŗa vairs nav. Arī

man baisi, jo kā spoks aiz čaulītes
cilvēks, kas šāva. Partijas vārdā.
Arī viņa vārds tagad zināms. Šo
baiso vietu nekad nedrīkst aizmirst.
Čekas māju var apmeklēt virtuāli: sturamaja.lv/tourLV/stura-maja

Starplaikā sākušies Mūzeja Nākotnes darba būvdarbi, un tikai līdz septembrim saņemtos ziedojumus varēsim ievietot kapsulā, ko guldīs pamatakmenī.
LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze Resnis,
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško,
16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei:
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūseja
pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire
LE17 6DF.
Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Ī S Z I ŅAS
Saldū 27. un 28. jūlijā – Starptautiskais gaisa balonu festivāls
“Saldus 2018”! Piedalīsies komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un citām valstīm. Būs iespēja vērot arī trīs jauno pāŗu
laulības ceremoniju gaisa balonā, degļu parādi nakts tumsā un citu.
Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā 28. jūlijā pulcēsies uz II
Vispasaules malēniešu svētkiem. Muižas mūzejs atklās jaunu
izstādi “Malēnieša raksturs jeb ak, prieki, ak, luste, ak borģele!”, kas
tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Būs grāmatas “No
Apukalna veroties” malēniešu valodā atvēršanas svētki, koncertprogramma “Lustīgā ziņģu un danču andele” un zaļumballe.
Valmierā 28. jūlijā svinēs pilsētas svētkus – “Valmierai 735”! Būs
mājražotāju amatnieku tirgus. LTV raidījuma “Īstās latvju saimnieces” dalībniece, lauku mājas “Donas” saimniece Ilze Briede ceps maizi un dalīsies gardas maltītes pagatavošanas noslēpumos. Būs arī
mūzika un danči.
Alūksnes novadā 11. un 12. augustā notiks bezmaksas Malēniešu valodas nometne. Rīko biedrība “Radošie malēnieši”. Aicināts ikviens bez vecuma ierobežojuma, kuŗi vēlas iepazīties ar malēniešu
izloksni un tradicijām. Bērniem būs īpašas aktīvitātes. Visiem tiks
nodrošināta ēdināšana, transports no Alūksnes pilsētas uz nometnes
vietu un nepieciešamības gadījumā arī naktsmītne.
Jelgavas pilsēta un LNT 4. augustā plkst. 21 aicina uz koncertu
“Mana vasaras melodija” Uzvaras parka estrādē, kuŗa moto: “Un
kura ir Tava vasaras melodija?”. Piedalīsies Latvijā populāri dziedātāji
Kristīne Prauliņa, Žoržs Siksna, Ainars Mielavs, Atis Auzāns, Guntis
Veits, Jānis Stībelis, Rikardions, māsas Legzdiņas, Atis Ieviņš, Crazy
dolls, Vintāža un citi mūzikāli pārsteigumi. Pēc tam nakts balle.
No Koškovciem Piedrujas pagastā 23. jūlijā startēja Daugavas
ūdenstūrisma izpētes ekspedīcija, kas ar plostiem, veicot 352 km,
5. augustā vēlas sasniegt Mangaļsalas bāku. Tas ir publiskās un privātās partnerības biedrības “Zied zeme” projekts, kas tiek īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam.
Dobeles Novadpētniecības mūzejā līdz 2. augustam aplūkojama Rakstniecības un mūzikas mūzeja (RMM) izstāde “Draudzīgs
pārspīlējums. Šaržs un personība latviešu kultūrā”. Tā palīdz atklāt
mākslinieku Valērija Zosta, Eduarda Keiša, Sigismunda Vidberga,
Sergeja Civinska-Civja un citu rokrakstu, kā arī ļauj iepazīt izcilas
Latvijas kultūras personības. Līdz 11. augustam apskatāma mākslinieces Hildas Vīkas (1897 – 1963) gleznu izstāde “Ziedi”. Dobelē ir
Hildas Vīkas iela.
Aknīstes novada brīvdienu mājās “Susēja” no 10. līdz 12. augustam notiks V Mūzikas festivāls “Sansusī”. Viesus gaidīs 10. augustā
plkst.17. Noslēguma koncerts notiks svētdien, 12. augusta pēcpusdienā.
Daugavpilī no 4. līdz 11. augustam notiks Pasaules taku orientēšanās čempionāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Organizē:
Starptautiskā Orientēšanās federācija, Latvijas Orientēšanās federācija, orientēšanās klubs “Stiga” un Daugavpils dome.
Rēzeknē no 3. līdz 5. augustam – Pilsētas svētki “Rēzeknei 733!”
un IX Starptautiskais etnofestivāls “Gosti”. Būs Latvijas, Lietuvas,
Polijas un Baltkrievijas vēstures rekonstrukciju klubi, viduslaiku
karotāju cīņas, mūzika un dejas, tirgus un mielasta plači, amatu
darbnīcas, aktīvitātes ģimenēm un sporta sacensības. Sestdienas
vakarā svētku gājiens, bet svētdien – ģimeņu parāde.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Knicks nosaukta par
pasaules septīto
vērtīgāko sporta
komandu

Latvijas basketbolista Kristapa
Porziņģa pārstāvētā Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA) komanda Ņujorkas Knicks nosaukta par septīto vērtīgāko sporta
komandu pasaulē.

nam Kurucam patīk Amerikā
spēlētais basketbols. Viņš sacījis,
ka tas ir ātrs un fizisks. Kurucs ar
Bruklinas Nets komandu noslēdzis četru gadu vienošanos,
no kuŗiem trijās pirmajās sezonās
latvietim ir garantēts līgums, bet
ceturtajā klubs varēs izvēlēties,
vai sadarbību ar Kurucu turpināt.
Nets komanda jūnijā Kurucu
izvēlējās NBA drafta otrajā kārtā
ar 40. numuru un Latvijas bas-

pārejas kompensāciju. Kurucam džus un nodrošināja dalību
ar Lassa bija spēkā viena gada nākamā gada A līgas sacensībās.
līgums, kuŗu Nets izpirka.
Kurucs gan bija kopā ar Nets
komandu NBA Vasaras līgā,
Bruklinas vienības spēlētāju sniegumam sekojot līdzi no tribīnēm.
„Tā man bija diezgan traka pieredze, jo nevarēju spēlēt,“ Bruklinas klubs citē Kurucu. „Pirmo
reizi klātienē redzēju, ko nozīmē
Amerikas basketbols. Tas ir ātrs
un fizisks, man tas patīk, tāpēc ar
nepacietību gaidu nākamās sezonas sākumu.“ „Izbaudīju katru
dienu un bija patīkamas sajūtas
būt kopā ar citiem puišiem,“ piebilda Kurucs.

U-20 basketbolisti
ar bronzas
godalgām uz augšu

Prestižais ASV medijs Forbes
publicējis pētījumu ar šī gada
vērtīgākajām sporta komandām.
Pirmajā vietā ierindojusies Nacionālās Futbola līgas komanda
Dalasas Cowboys, kuŗas vērtība
ir 4,8 miljardi ASV dolaru (aptuveni 4,2 miljardi eiro), bet septītā
ir Latvijas zvaigznes Porziņģa
pārstāvētā Knicks, kuŗas vērtība
tikusi nosaukta 3,6 miljardu ASV
dolaru (3,15 miljardi eiro) apmērā. Knicks līdz ar to ir turīgākā
komanda NBA, kuŗai ar 3,3 miljardiem (2,9 miljoni eiro) seko
Losandželosas Lakers.

ketbolists jau labu laiku bija
vienības rīcībā. Tomēr viņš nevarēja piedalīties NBA Vasaras
līgas turnīrā Lasvegasā, jo Nets
un Kuruca iepriekšējie darba
devēji – Barselonas Lassa no
Spānijas – nebija vienojušies par

Sofijā risinājās Eiropas meistarsacīkstes jauniešiem U-20 B
līgā. Latvijas vienība guva uzvaras pret Maķedoniju – 79:39,
pret Beļģiju – 63:60, Azerbaidžānu – 92:46, Baltkrieviju –
81:56, Bulgāriju – 77:57. Ceturtdaļfinālā pārspēja Bulgārijas
komandu ar 77:57 un turpināja
cīņu par ceļazīmi uz A līgu.
Izšķirošajā cīņā mūsu basketbolisti uzvarēja Krievijas vienau-

(Turpinājums 20. lpp.)

Viens no labākajiem punktu guvējiem Latvijas vienībā Artūrs
Strautiņš pretinieku ielenkumā // FOTO: FIBA

Latvijas izlase cīņā par trešo
vietu krievus pārspēja ar rezultātu
76:62 (16:20, 24:18, 20:10, 16:14)
un ieguva bronzas godalgas.
***
Pasaules kausa izcīņā meitenēm U-17 Minskā Latvijas vienība turnīra sākumā zaudēja
Kanadas (51:65) un Austrālijas
(41:60) basketbolistēm.

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Kurucs: Man patīk
Amerikā spēlētais
basketbols
Latvijas basketbolistam Rodio-

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

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.
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KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Dienu pēc Dziesmusvētkiem,
9. jūlijā, P. Stradiņa Medicīnas
vēstures mūzejā Latviešu ārstu
un zobārstu apvienība (LĀZA)
pasniedza prof. Ilmāra Lazovska
piemiņas fonda stipendijas deviņiem vecāko kursu medicīnas
studentiem. Kopējais šī gada atbalsts ir 6000 USD.
Dr. Ēriks Niedrītis bija profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas
fonda izveides iniciātors un visus
šos gadus vada fondu. Savā uzrunā stipendiātiem Dr. Niedrītis
pieminēja to atvērtību un domu
skaidrību, kas bija raksturīga
latviešu ārstam Ilmāram Lazovskim un viņa dzīvesbiedrei ārstei
Edītei Lazovskai, un to saskaņu,
kādu varēja baudīt Amerikā un
Kanadā esošie latvieši sarunās ar
saviem viesiem no Latvijas Atmodas pirmajā gadā. Ziņa par
profesora Ilmāra Lazovska nāvi
2003. gadā rosināja domu par
viņa piemiņas saglabāšanu. Tā
radās Profesora Ilmāra Lazovska
Medicīnas fonds. 67 Latvijas studenti jau ir saņēmuši fonda
financiālu atbalstu.
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD
apjomā šogad ieguvuši četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Ilva Bikanova (RSU), Krista Krūmiņa
(RSU), Svjatoslavs Kistkins (LU)
un Ilze Leve (RSU).
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (400 USD) ieguvuši –
Daiga Marnauza (RSU), Lauma
Putniņa (RSU), Egija Mičule (LU),

2018. gada 28. jūlijs – 3. augusts

Pasniegtas LĀZA stipendijas medicīnas studentiem
Vita Lāčplēse (RSU) un Vineta
Viktorija Vinogradova (RSU).
Kā piemiņu par šo dienu katrs
no stipendiātiem saņēma arī grāmatu „Tā mēs atgriežamies...” par
anatomu un antropologu Jēkabu

un mazbērni – Anna un Jānis
Lazovski.
Stipendiātus sveica arī LĀZA
prezidents Uģis Gruntmanis un
valdes loceklis Kaspars Tūters,
RSU Medicīnas fakultātes dekāne

ārsta Ilmāra Lazovska domu
klātbūtne. Tās skanēja gan Jāņa
Lazovska teiktajā, ka vectēvs
vienmēr mudinājis mācīties un,
mācot citus, mācīties arī pašam.
Pārsteidzoši aktuāls bija citāts no

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2018. gada stipendiāti Vineta Viktorija Vinogradova (RSU),
Daiga Marnauza (RSU), Svjatoslavs Kistkins (LU), Vita Lāčplēse (RSU), Ilze Leve (RSU), Ilva Bikanova
(RSU), Krista Krūmiņa (RSU), Egija Mičule (LU) kopā ar LĀZA valdi: Kamenu Kaidaku, Kasparu
Tūteru, Uģi Gruntmani, Zaigu Alksni-Phillips, Ēriku Niedrīti un Gundaru Katlapu // FOTO: Jānis Brencis

Prīmani. Grāmatas izdošanu
2017. gadā atbalstīja LĀZA. Bet
profesora dzīvesbiedres Edītes
Lazovskas īpašo balvu – prof.
Ilmāra Lazovska grāmatu „Klīniskie simptomi un sindromi” –
šogad saņēma RSU studente
Krista Krūmiņa, kuŗas nākotnes
sapnis ir būt par ginekologu.
Grāmatu pasniedza Ilmāra Lazovska meita prof. Māra Grudule

Jana Pavāre, LU Medicīnas fakultātes studiju direktore Ina Mežiņa
Mamajeva un PBLA vadītāja
Kristīne Saulītis, kā arī draugi un
tuvinieki. Šī gada stipendiāte
Lauma Putniņa (RSU) bija atsūtījusi pateicības vēstuli no Insbrukas, kur viņa šobrīd, pateicoties
LĀZA atbalstam, iziet savu vasaras praksi kardioloģijas centrā.
Visā vakara gaitā bija jūtama

1996. gadā teiktās Ilmāra Lazovska runas Latvijas Zinātņu akadēmijas konferencē par terminoloģiju: „Ja izglītībai, kultūrai un
zinātnei nelabvēlīgi apstākļi, kā tas
ir šodien, saglabājas ilgu laiku,
tad veidojas neizglītota vai mazizglītota jauna paaudze, kas pēc
dažiem gadiem noteiks valsts polītiku. Tas nozīmē ne tikai zemu
valsts prestižu, bet arī draudus

demokrātijai: jo neizglītotāka
tauta, jo vieglāks ceļš diktatūrai,
kā mūs māca gadu simtiem ilgā
citu pasaules tautu pieredze.”
Vakars mudināja uz siltām nesteidzīgām sarunām. LĀZA biedra
Zigurda Sūrīša archīvā, izrādās,
glabājas Ilmāra Lazovska un viņa
sarunas ieraksts, kam nu jau teju
trīs gadu desmiti. Visu klātesošo
sejās atplauka smaids, ko raisīja
Līgo vakara foto no 1989. gada
Pirmā Vispasaules ārstu kongresa. Cik jauni, cik sprigani...
Aicinājums!
LĀZA ir gaŗa un skaista vēsture
un daudz izcilu cilvēku, kuŗu
domas un darbi ir vērtība. LĀZA
valde aicina visus, kam ir savi
atmiņu stāsti vai foto par sadarbību ar LĀZA, sūtīt tos laza@lazariga.lv vai nogādāt P. Stradiņa
Medicīnas vēstures mūzejā Mārtiņam Vesperim Rīgā, Antonijas
ielā 1.
Plašāk par LĀZA, tās mērķiem
un iespējām tos atbalstīt ar savu
biedranaudu vai ziedojumu,
lūdzu, skatiet lazariga.lv vai rakstiet uz laza@lazariga.lv
Latviešu ārstu un zobārstu
apvienība (LĀZA) vieno ārzemēs
un Latvijā dzīvojošos ārstus un
zobārstus, kā arī citus veselības
nozares profesionāļus, zinātniekus
un darbiniekus kopējam mērķim –
visiem spēkiem veicināt veselības
aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.
www.lazariga.lv;
laza@lazariga.lv;
+371 29121922

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
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 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30
notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St).
11.augustā paredzētā sanāksme – pensionāru pikniks pie
Maijas un Modra Medņa nenotiks!
GAŖEZERS (MI)
Latviešu Centrs (57732 Lone
Tree Rd, Three Rivers, MI
49093).
3x3 nometne!
5.augustā 15:00 Saulgriežos
sāksies reģistrācija. Plkst. 19:00
iepazīšanās vakars Kronvalda
pagalmā.
6.augustā 19:00 rotaļas un
spēles visiem Kronvalda pagalmā. Plkst. 20:00 sadziedāšanās un dziesmu kaŗš Kronvalda zālē.
7.augustā 19:00 Rotaļas un
spēles. Plkst. 20:00 Kronvalda
zālē polītiskas pārrunas par
nākamām Saeimas vēlēšanām.
Piedalīsies Jānis Kukainis,
Juris Jauntirāns, Jānis Atis
Krūmiņš u.c.
8.augustā 19:00 Rotaļas un

spēles. Plkst. 20:00 Kronvalda
zālē iepazīsimies ar lektoriem/
vadītājiem no Latvijas (Krists
Ozoliņš, Uģis Nastevičs, Ieva
Zemīte, Ilona Laurēna, Inese
un Jānis Atis Krūmiņi).
9.augustā 19:00 zēnu kabīņu/
Klētnieku pagalmā Zemes daudzinājums. Vadīs Inese un Jānis
Atis Krūmiņi, Ričs Spuris,
Gundega Puidza.
10.augustā 19:00 Vēja kalnā
ugunskurs ar uzvedumiem.
11.augustā 16:30 – 17:15 pie
Sēnītēm dalībnieku darbu izstāde.
17:30 – 18:30 vakariņas ēdamzālē.
19:00 Vēja kalnā karoga nolaišana.
19:15 Kronvalda zālē noslēguma programma un saviesīgs
vakars.
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.barringtonstageco.org
12.-28.jūlijā aktrise Laila
Robiņa spēlē Lukas Hnath lugā
’’A Doll’s House Part 2”. Darbība notiek 15 gadus pēc tam,
kad Ibsena lugas varone Nora
aiziet no ģimenes, atstājot vīru

un bērnus.
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N,
St.Petersburg FL 33713).
4.septembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
2.oktobrī 10:00 Biedrības valdes sēde.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Info: 514992-9700. www.tervete.org
29.jūlijā 11:00 kultūras nometnes 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
Francisco), Info: www.zklb.
wordpress.com, ZKLB sekr. un
informāc. daļas vadītāja Una
Veilande tālr.: 408-813-5104,
e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonastrimdas-

draudze@gmail.com, tālr: 617232-5994. Māc. Igors Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00,
piektdienās 16:00 – 18:00. Vasarā Bostonā Dievk. notiek
10:00. Piesaulē – 11:00. 29.jūlijā Dievk. Bostonā. 5.augustā
Dievk. Piesaules bazn. 8.augustā 12:00 Bībeles stunda.
12.augustā 11:00 Kapu svētki
Ģetzemanes kapsētā. Vasaras
periodā māc. Igora Safina runas
stundas nenotiek, bet Bībeles
stundas turpināsies visu vasaru.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau dze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; 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 Freimanis. 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 svētdienās 10:00.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA
90039).Dievk. notiek 11:00.
Māc. Mārtiņš Rubenis. Līdz
augustam Dievk. nenotiks.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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.: 617323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
(Turpināts 19. lpp.)
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(Turpināts no 18. lpp.)
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk.
notiek 10:00. 29.jūlijā Dievk.
nenotiks. 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: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com 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.augustā Dievk. 2.septembrī Kalamazoo Dievk. nenotiks. 10:30 Gaŗezerā Dievk.
9.septembrī Dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek
svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 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 Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 25.augustā 10:00 Mančesteras Austrumu kapsētā Kapu svētku
Dievk. Māc. Igors Safins. Lietus
gadījumā Dievk. notiks draudzes baznīcā.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, 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. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org Dievk. vada dr. pr. Jānis
Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.:
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās 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 Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianluth e r a n c hu rc h @ g m a i l . c om .
Dievk. notiek 13:30. 5.augustā
10:00 Kapu svētki Van Liew
kapsētā, North Brunswick (lietus
gadījumā baznīcā 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

Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība sērās piemin
savu 2017. gadā mūžībā aizgājušo biedru

GUNĀRS RĒPIŅŠ
Dzimis 1927. gada 17. augustā,
miris 2017. gada 18. oktobrī

(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618). Dievk. notiek
14:00. Diakone Linda SniedzeTaggart. 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:
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. notiek katra
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc.
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa,
tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). Dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.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 SniedzeTaggart. 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. Peters-

burg, FL 33707), kā arī Biedrības
namā, plkst. 14:00. Bībeles
stundas notiek Biedrības
namā 11:00. Māc. Aivars Pelds,
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija
Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
Baznīcā Dievkalpojumi tiks
noturēti vienīgi Lielajā Piektdienā un Ziemsvētkos. 29.jūlijā
Bībeles stunda. 5.augustā Bībeles stunda. 12.augustā Bībeles 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.draudze.org. Dievk. notiek 15:00.
Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 19:30 ceturtdienās. 5.augustā 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: baznica@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.: 416221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, 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.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši.
Dievk. notiek 10:00. Kafijas
galds. 29.jūlijā Sv. vak. Dievk.
5.augustā Sv.vak. Dievk. 12.augustā Kapu svētku Dievk. Rock
Creek kapsētā. Dievk. Rokvillē
nenotiek. 19.augustā Sv.vak.
Dievk. 26.augustā Sv.vak. Dievk.
No 31.augusta līdz 2.septembrim Latviešu Skolas nometne.
2.septembrī Svētbrīdis Rokvillē. Dievk. Latviešu Skolas
nometnē Mar-Lu-Ridge.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. Māc. Igors Safins. 11.augustā11:00 Kapu svētku Dievk.
ar dievg. Sekos azaids.
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).

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

Dieva mierā pēkšņi no mums šķīrās

INGRĪDA IDA DINVALDS
Dzimusi 1958. gada 30. janvārī Oklahomā, ASV,
mirusi 2018. gada 21. jūnijā Deitonā, Ohio, ASV
MEITA VANESSA, MAZMEITA SCARLET, TĒVS RAIMONDS
BRĀLIS MARKS UN DZŪLIJA
RADI UN DRAUGI ASV, LATVIJĀ UN NORVĒĢIJĀ

Mīļā Ingrīd, klusi, klusi, Tu vienmēr mīļi paliksi mūsu sirdīs.
Turēsim Tevi vienmēr piemiņā.

Ak, dzīves dienu gājums! – Cik ātri paiet tas:
Sauc Dieva aicinājums, Nāk vakars – jāšķiras…
Nu ardievas tev sakām… Un tevi mīlestībā
Mēs sirdī paturam.
/Osvalds Vanags/

Mūžībā ir aizgājusi mūsu tuvākā un iemīļotākā māsica

RŪTA MEŽSĒTA,
No mums šķīries ilggadīgais priekšnieks

dzim. NEIMANIS

VALDIS MIKELSONS

Dzimusi 1937. gada 11. novembrī Saldū, Latvijā,
mirusi 2018. gada 27. jūnijā Kalamazū, Mičiganā

Dzimis 1928. gada 17. jūlijā,
miris 2018. gada 13. jūlijā
Sirsnīgi viņu piemiņā paturēs
MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS VALDE

Lielais miers, nu klusi, klusi,
Tavai sirdij pieskāries.

Dziļās sērās
BRĀĻI VILEMSONI
AIVARS, ĀRIJS UN MODRIS AR ĢIMENĒM

LAIKS
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2018. gada 28. jūlijs – 3. augusts

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)
nepieciešamajam pārsvaram pie- Brēmers atzina, ka sākotnēji bija
cerējis, ka finišu sasniegs aptuvetrūka viena (!) punkta.
ni puse dalībnieku, nevis trešdaļa.
Pašu uzliktā latiņa bija pārāk
Nīderlandes pilsētās risinājās
augsta arī organizatoriem, kuŗi
Eiropas meistarsacīkstes plūdgada 13 dienās bija no100 stundās pieveic pirms
males volejbolā, kuŗā piedalījās
braukuši 2400 kilometru vēstu1500 kilometrus risko “Dzintara ceļu” no Liepājas
trīs Latvijas dueti. Vislabāk veicās
Jānim Šmēdiņam un AleksanRomai. 100 stundu izaiciapkārt Latvijai līdz
dram Samoilovam. Viņi startā
nājumā vistālāk tika Eduards
izcīnīja divas uzvaras – pret VāLatvijas Simtgadē netrūkst iz- Brēmers, kuŗš izstājās Rucavā
cijas un Lietuvas duetiem. G apakš- aicinājumu, kas simbolizē valsts pēc 85 stundām un nobrauktiem
grupas noslēdzošajā – trešajā jubileju. Jūnija izskaņā 10 pel- 1125 kilometriem, kad pirmie
spēlē – ar 2:0 (21:16, 21:18) uz- dētāji pusotrā diennaktī veica divi bija jau sasnieguši finišu pie
varēja ar desmito numuru izlik- 100 kilometru stafetes peldējumu Brīvības pieminekļa.
tos poļus Gžegožu Fijaleku un no Kolkas līdz Ainažiem. SavuMihalu Brilu. Ceturtdaļfinālā kārt pašā vasaras vidū deviņi
Briedis uzvar
Latvijas spēcīgākais plūdmales riteņbraucēji stājās pie Brīvības
volejbola duets trīs setos ar 2:1 pieminekļa uz kopbildi, lai pēc
mazpazīstamo
uzvarēja mājiniekus Aleksandru tās sevi izaicinātu 100 stundu
Delorjē
Brouveru/Robertu Mēvsenu. Pir- neprātīgā braucienā apkārt Latmajā setā ar 21:13 pārāks bija vijai. Sacensību gaitā dalībnieLatvijas vadošais bokseris
Nīderlandes duets, bet otrajā setā kiem noteiktā secībā bija jāno- Mairis Briedis Pasaules boksa
Latvijas duets revanšējās 22:20 fotografējas 12 apdzīvotās vietās superserijas fināla iesildošajā
un izšķirošajā setā ar 15:10 no- ar atbilstošu ceļa zīmi fonā. cīņā Maskavā desmit raundos
drošināja vietu pusfinālā. Spēlē Pārējo maršrutu varēja plānot pēc punktiem pārliecinoši uzvapar vietu finālā Samoilovs/Šmē- pēc savas izvēles, iebraucot arī rēja francūzi Brandonu Delorjē.
diņš pārspēja Krievijas duetu – kaimiņvalstīs, ko velobraucēji Šī cīņa notika Pasaules boksa
Konstantīnu Semjonovu/Iļju Ļe- darīja vairākkārt.
superserijas ietvaros, kuŗas finālā
šukovu – 2:0 (21:15, 21:15).
Riteņbraucēji Krišjānis Jansons- pirmajā smagajā svarā (līdz 90,7 kg)
Fināls pret Norvēģijas duetu Ratiniks, Kaspars Skinčs un velo- vēlāk tikās ukrainis Oleksandrs
Kristianu Sērumu/Annešs Mūlu, kurjers Jānis Andersons īstenoja Usiks un krievs Murats Gasijevs.
kuŗi izlikti ar 12. numuru, mū- 100 stundu izaicinājumu – apsējiem izveidojās neveiksmīgs. braukt apkārt Latvijai aptuveni
Tikai pirmajā setā īsu brīdi 1500 kilometrus. Pārējie seši daizdevās izvirzīties vadībā ar divu lībnieki, tostarp sacensību rīkopunktu pārsvaru. Pārējo spēles tāji, bija spiesti izstāties un nepalaiku Šmēdiņš ar Samoilovu bija beidza ultragaŗo velobraucienu.
iedzinēju lomā. Likumsakarīgi
Latvijā šāds brauciens norisizaudējums ar 0:2 (17:21, 13:21), nājās pirmo reizi, un viens no tā
bet godalgā – sudraba medaļas. organizātoriem Eduards Brēmers
Briedim šajā cīņā piederēja
Pēdējos gados Samoilovs ar Šmē- uzreiz pēc tā noslēguma bilda, ka liels pārsvars, jo Delorjē lielākodiņu spēlējuši piecos finālos un jānosēžas emocijām, lai varētu ties aizsargājās, tomēr izdarīt notrīs reizes palikuši otrie. 2008. domāt par turpinājumu nāka- kautējošu sitienu latvietim neizgadā viņi Eiropas meistarsacīkstēs majos gados. Tā kā dalībnieki devās, tomēr pēc punktiem viņš
ieguva bronzas medaļas, bet bija pašpietiekami un ceļā visu guva neapšaubāmu uzvaru. Jau
2015. gadā kļuva par kontinenta nepieciešamo nodrošināja paši, no pirmā raunda latvietis daudz
čempioniem.
tad piedalīšanās braucienā bija uzbruka un Delorjē praktiski
tikai aizsargājās, taču pirmajos
piecos raundos bija ļoti maz
klinču. Tikmēr septītajā raundā
Briedis vairāk sāka strādāt no
distances, taču tas nemainīja cīņas gaitu. Savukārt pēdējā – desmitajā – raundā francūzis atdzīvojās, taču neviens no viņa sitieniem mērķi nesasniedza, Briedim pēcāk svinot drošu uzvaru.
Patlaban 33 gadus vecais
Briedis 25 cīņās guvis 24 uzvaras,
18 gadījumos virsroku gūstot ar
nokautu. 25 gadus vecais Delorjē
14 cīņās guvis 11 uzvaras, bet
tikai vienu ar nokautu, vienreiz
cīnījies neizšķirti un divas reizes
tagad ir zaudējis.
Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs

Plūdmales volejbolā
– sudrabs

Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs
grupas kārtā guva divas uzvaras
trijās spēlēs un izslēgšanas turnīru sāka no pirmās kārtas, kur
uzveica krievus Maksimu Sivolapu/Artjomu Jarzutkinu (2:0).
Turpinājumā viņi astotdaļfinālā
ar 1:2 (21:15, 19:21, 14:16) piekāpās šveiciešiem Niko Bīleram/
Marko Kratigeram un meistarsacīkstes beidza dalītā 9. vietā.
Tīna
Graudiņa/Anastasija
Kravčenoka pirmajā spēlē zaudēja somietēm, otrajā spēlē –
vācietēm. Lai iekļūtu izslēgšanas
turnīrā, Latvijas duetam priekšsacīkšu pēdējā spēlē pēc iespējas
pārliecinošāk bija jāuzvar mājinieces Sofija van Gestela/Marloza Veselinka. Viņas uzvarēja
tikai ar 2:0 (21:16, 21:18), līdz

Šis bija Sevastovas trešais tituls parādīja valstsvienības jauno
identitāti, ar kuŗu sāksies jauns
viņas tenisistes karjērā.
Latvijas futbola stāsts.

Modernā pieccīņa
Latvijas modernās pieccīņas
sportisti Pāvels Švecovs un
Ruslans Nakoņečnijs Ungārijā
izcīnīja bronzas medaļas Eiropas
meistarsacīkstēs stafetē. Vīriešu
stafetes sacensībās ar summā
iegūtiem 1476 punktiem uzvaru
izcīnīja franči Simons Kasē un
Briss Lubē, kamēr otrie, atpalikdami tikai piecus punktus, bija
Vācijas sportisti Marvins Dogs
un Matiass Zandens. Uz goda
pjedestala zemākā pakāpiena ar
1458 punktiem kāpa Švecovs un
Nakoņečnijs. Turnīrā piedalījās
11 komandas. Individuālajā vērtējumā Nakoņečnijam – 11., Švecovam – 14., Oleksandram Pinčukam – 20. vieta.

Motosports
Pērnā gada pasaules čempions
motokrosā MX2 klasē Pauls
Jonass no Red Bull KTM Factory
Racing komandas Čechijā izcīnīja ceturto vietu sezonas 14.
posmā un kopvērtējumā zaudēja
līdeŗa godu.

Burāšana
Pasaules jauniešu meistarsacīkstēs burāšanā ASV, Korpuskristi, Latvijas sportiste Estere
Kumpiņa klasē Laser Radial ierindojās septītajā, Annija Punte (RS:X)
‒ devītajā, Ēriks Zvilna – 40. vietā.

Dambrete
Starptautiskais dambretes turnīrs 100 lauciņu dambretē Rīga
Open 2018 Rīgas Techniskajā
universitātē kopumā bija sapulcinājis 95 dalībniekus no sešām
valstīm. Pārsteidzoši pirmo vietu
ar 12 punktiem no 16 iespējamajiem pēc papildus rādītājiem
izcīnīja Latvijas pārstāve, starptautiskā meistare, talantīgā
Jeļena Česnokova (attēlā).

Sevastovai –
trešais tituls

Finišējis Krišjānis JansonsRatiniks

Anastasija Sevastova (WTA
rangā 22. vietā) Bukarestē izcīnīja
trešo WTA vienspēļu titulu, International serijas sacensību finālā ar 7:6 (4), 6:2 pieveicot
Chorvatijas tenisisti Petru Martiču (WTA 60.).

Otro vietu ar tikpat punktiem,
bet sliktākiem papildus rādītājiem izcīnīja Baltkrievijas pārstāvis Ivans Trubņikovs. Savukārt
trešo vietu arī ar 12 punktiem
ieguva Latvijas pārstāvis, starptautiskais meistars Gunārs Zālītis.
Intresanti, ka 12 punkti rezultātu
tabulā bija sešiem dalībniekiem.

bez maksas. Sacensību rīkotājs
arī piemin, ka brauciens bija
piemērots šosejas velosipēdiem
Latvijas futbola
un aptuveni 1500 kilometri neatbilst Latvijas robežas 1836 kiloizlases jaunā
metriem, jo tos pat robežsargi
identitāte
nespētu kājām izstaigāt. Atska- Anastasija Sevastova ar Buka18. jūlijā Latvijas Futbola fedetoties uz trim finišētājiem no restes turnīra trofeju
rācija (LFF) īpašā sarīkojumā
deviņiem dalībniekiem, Eduards // FOTO: EPA/Scanpix

Vilks – Latvijas futbola izlases
jaunā identitāte

Latvijas nacionālās izlases futbolistiem uz formām vairs nebūs
Latvijas Futbola federācijas logo,
bet gan jauns, īpašu izveidots
izlases logo, kas sevī ietver vairogu, futbola bumbu un Latvijas
karoga krāsas. Turpmāk Latvijas
nacionālā izlase pārstāvēs valsti
ar zīmolu #11vilki, kuŗa kods
meklējams latviešu simbolos.
Savs logo būs arī līdzjutējiem un
visiem pārējiem, kas jūt piederību
Latvijas futbola ģimenei. „Runājot ar ekspertiem un analizējot
latviskās zīmes, simbolu vēsturi
un nozīmi, esam nolēmuši likt
akcentu uz tādām vērtībām kā
cīņas gars, vienotība un lepnums.
Šo visu sevī iemieso Latvijas
dabas leģenda – vilks, kas vēsturiski bijis Latvijas mežu karalis,
taču mūsdienās nepelnīti atstāts
novārtā,“ valstsvienības jaunās
vizuālās identitātes izveides procesu ieskicēja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. Analizējot
vilku stāstu, noskaidrojušās daudzas neparastas sakritības, kas
illustrē futbola un vilka saderību.
Proti, vilki visbiežāk turas barā
līdz vienpadsmit vilkiem, arī
viņiem parasti ir izteikts līderis,
kuŗš ir atbildīgs par visu baru, un
vilku bars parasti aizsargā bara
vājākos. Futbola sabiedrībai un
līdzjutējiem jākļūst par saliedētu
baru, kam ir gan cīņas gars, gan
vienotība un lepnums par paveikto. Latvijas futbola vidē virmo
spēcīga enerģija, cilvēki ir motivēti sasniegt daudz vairāk. Mēs,
Latvijas Futbola federācija, gribam
to pašu. Vēlamies kļūt modernāki, atraktīvāki, un ar jaunu
enerģiju virzīties uz augšu. Līdz
ar Latvijas valstsvienības vizuālās
identitātes ieviešanu aicinu katru
Latvijas iedzīvotāju kļūt par jaunā
futbola stāsta neatņemamu sastāvdaļu. Laipni lūgti barā!“ līdzjutējus uzrunāja LFF prezidents
Kaspars Gorkšs. Savā jaunajā
veidolā Latvijas futbola izlase
pirmoreiz laukumā dosies gaidāmajās UEFA Nāciju līgas spēles
septembrī, oktobrī un novembrī.
***
Eiropas futbola līgas kvalifikācijā Eiropas līgas atlases pirmajā kārtā divu spēļu summā
Ventspils ar 8:3 (pirmajā spēlē –
5:0) pieveica Albānijas vienību
Luftetari, bet nākamajā kārtā tiksies ar pazīstamo Francijas vienību Bordo Girondins. FK Liepāja viesos Gēteborgā atbildes
spēlē ar 2:1 (1:1) uzvarēja Zviedrijas klubu Hacken, taču zaudēja
divu spēļu summā un izstājās no
tālākās dalības turnīrā. Liepāja
pirms nedēļas savās mājās zaudēja ar 0:3, visus vārtus ielaižot
spēles beigās. No turnīra izstājās
arī RigaFC vienība.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

