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TAS IR MŪSU LIKTEŅDĀRZS!

Marta un Vilis Vītoli kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni 
dodas uz koncertu // FOTO: Edijs Pālēns

Atzīšos, ka līdz šā gada 11. au -
gustam man nebija izdevies pa -
būt Likteņdārzā. Protams, es 
zināju par šo projektu, man bija 
tuva un saprotama tajā izteiktā 
ideja. Biju lasījusi ziņas par Lik-
teņdārza tapšanas gaitu gan tī -
meklī, gan drukātā veidā, skatī-
jusies reportāžas televīzijā, spie-
dusi ziedojumu tālruņa numuru, 
tādējādi savā ziņā piedaloties 
dārza tapšanā.

Nu beidzot bija iespēja aiz-
braukt uz Likteņdārza desmitga-
dei veltīto koncertu un redzēt visu 
dabā. Pirmais iespaids – pasa-
kains, gluži episks dabas skais-
tums. Gaišs, uz apceri vedinošs 
miers. Pati vieta skaidri un sap-
rotami strukturēta: no pagātnes, 
no nepieciešamības atcerēties un 
pieminēt uz šodienas apjēgsmi 
un tālāk uz tautas nākotnes gai-
tas redzējumu. Gluži organiski 
sajūtams, ka tas nav formāls pro-
jekts, kur kādai firmai  būtu dots 
darba uzdevums, par kuŗu tautai 
nebūtu lielas intereses un vēl 
mazāka teikšana. Tas patiešām ir 
mūsu pašu cilvēku veikums. Des-
mit gados notikušas neskaitāmas 
talkas, bez atlīdzības strādājuši gan 
profesionāli celtnieki, gan pazīs-
tami mākslinieki, gan skolas bēr ni 
un smagas likteņgaitas izgājuši 
sirmgalvji. Cilvēki līdzinājuši zemi, 
stādījuši kokus, veduši akmeņus 
lielajam amfiteātŗa valnim, tā sim -
boliski pieminot tos 600 tūk sto-
šus mūsu tautiešu, kas nolikuši 
galvas divos pasaules kaŗos, no -
mocīti totalitāro režīmu nomet-
nēs un cietumos. Tās ir smagas 
atmiņas, tā ir piemiņa, kas jākopj. 
Bet dvēseles dziedina atziņa, ka 
tauta nav iznīcināta,   ka mums ir 
sava valsts, kuŗu mums tālāk 
jāceļ un jāveido.

Mani it īpaši uzrunāja dažas 
varbūt ne pašas svarīgākās nianses 
Likteņdārza iecerē un īstenojumā. 
Piemēram, tas, ka koki plānotajā 
meža daļā apzināti stādīti samērā 
tuvu cits pie cita, lai tad, kad tie 
izaugs, zari saskartos, simboliski 
atgādinot mūsu cilvēkus, kas 
plecs pie pleca cīnījušies pagātnē 
un strādā šodien. Mani aizkus-
tināja bruģakmeņu aleja. Jebkuŗš 
tās veidošanai var pasūtināt ak  -
meni ar sava tuvinieka vārdu, var 
šādu iespēju kā dāvanu pasniegt 
draugam vai kollēgam. Tie ne -
kādā ziņā nav kapakmeņi, tos 
visdrīzāk var uzlūkot par vēstī-
jumu nākotnei, kā mūsu cilvēku 
atstātos autografus. Līdz šim šādu 
iespēju jau izmantojuši vairāk 
nekā 25 tūkstoši. Lieliski, ka, 
stingri pieturoties projekta pa  mat-

RITA ROTKALE

idejai un struktūrai, tomēr tika 
pieļautas dažas nianses to īsteno-
jumā. Pretī simboliskajai vietai, 
no kuŗas vērojams 18. novembŗa 
saulriets, šodien ved jau krietni 
paaugušos ābelīšu aleja, nevis sā -
kotnējā iecerē paredzētā Japānas 
ķiršu rinda. Ābeles tik skaisti 
iemūžinātas mūsu dainās! Bet 
šeit redzamās jau vairākus gadus 
braši ražo, un šogad 8. septembrī 
Likteņdārzā pirmo reizi notiks 
ābolu balle. Šajā šķietami sadzī-
viskajā notikumā es saskatu ār -
kārtīgu dzīvīgumu, mūsu tautas 

laiks doties uz koncertu. Sirds 
dreb par tā izdošanos, jo jau labu 
brīdi līst lietus. Tomēr bažas iz -
rādās veltas. Koncerts, kuŗam dots 
nosaukums „Latvijas Likteņdārzs. 
Atklāšana”, izceļas ar programmas 
satura vienotību un skaidrību, te 
nav nekā nejauša vai lieka. Ko -
dols – simfoniska tautasdziesma. 
Cik maz šāds formulējums izsa-
ka klausītājam, bet cik brīnišķīgi 
krāšņi un bagāti skan pati šī 
mūzika! Uz skatuves jau izkār-
tojies Latvijas Nacionālā simfo-
niskais orķestris ar tā māksli nie-

vēlāk arī Ministru prezidents 
Māris Kučinskis. Īsās, kodolīgās 
uzrunās viņi pauž lepnumu par 
daudzo cilvēku paveikto, uzsveŗ 
Likteņdārza nozīmi patriotisma 
stiprināšanā.

Tautas vitālais spēks jo koši iz -
skan trimdas izcilā komponista 
Tālivalža Ķeniņa radītajā skaņ-
darbā „Tautas deja un fūga”. No 
Raimonda Paula daudzajām tau-
tasdziesmu apdarēm savukārt iz -
vēlētas sešas, atklājot plašu emo-
ciju spektru  no melancholiskas 
apceres līdz dzirkstīgam drastis-
kumam. Šī cikla izpildījumā ie -
saistās Rīgas Doma zēnu koris, 
iemīļotais solists Daumants Kal-
niņš, pianists Vestards Šimkus. 
Skan brīnišķīgi, žēl tikai, ka ap -
lausus stipri slāpē no lietus glāb-
jošie plastikāta apmetnīši. Bet mū -
ziķi visu saprot un turpina mūzi-
cēt ar pilnu atdevi un degsmi.

Koncertu caurvij videostāsti, 
kuŗus var vērot uz milzu ekrā-
niem abpus skatuvei. Savas domas 
tajos pauž cilvēki, kuŗi daudzu 
gadu gaŗumā atbalstījuši Likteņ-
dārza tapšanu, būdami Kokneses 
fonda valdes locekļi: akadēmiķis 
Jānis Stradiņš, Rundāles pils di -
rek tors Imants Lancmanis, dzej-
niece Māra Zālīte un citi. Bet visi 

ponista Raimonda Tigula jaun-
darbs – trīsdaļīga simfoniskā poē ma 
„Horizonts”. Autors kā solists 
pirmajā daļā spēlē pie mums reti 
dzirdētu sitaminstrumentu hangu, 
otrajā daļā sēžas pie klavierēm, bet 
trešo daļu veido tautā iemīļotā 
koŗa dziesma „Lec, saulīte!” jaunā 
sabalsojumā zēnu korim. Šis me -
lodiskais skaņdarbs spēj ļoti dziļi 
aizkustināt. Bet tad jau vēl mēs 
nezinājām, ka nāks kāda patie-
šām satriecoša tikšanās. Pirmo 
reizi dārza tapšanas gaitā no Ja -
pānas bija ieradies tā projekta 
autors, pasaulē pazīstamais ainavu 
architekts Šunmio Masuno. Tieši 
viņa redzējums savulaik uzvarēja 
217 iesniegto projektu konku-
rencē, kas pārstāvēja 35 valstis. 
Līdz pēdējai dienai nebija droši 
zināms, vai viņš varēs būt klāt 
šajā svinīgajā notikumā, bet nu 
mēs viņu redzam vaigā un 
klausāmies viņa teiktajā.

Un tad jau tuvojas koncerta 
noslēgums – Imanta Kalniņa fil-
mas „Pūt, vējiņi!” fināla mūzika. 
Klausīta desmitiem reižu, bet tā, 
kā tā skanēja šoreiz, to nebija nā -
cies dzirdēt. Himniskā pacē lumā, 
varenumā un smeldzē. Tieši aiz 
skatuves no Daugavas ceļas migla 
vālu vāliem. Tie nav nekādi 
teātŗos redzētie skatuves dūmi. 
Tā ir mūsu likteņupe, un tas ir 
mūsu Likteņdārzs! Un tad arī visi 
plēves apmetnīši tiek aizmirsti. 
Kas par to, ka līst! Beidzot pub-
lika uzgavilē pilnā elpā un skaņā.

…Ceļu uz auto stāvlaukumu 
visā gaŗumā izgaismo zemē ie -
spraustas lāpas. Paldies visiem, 
kas sarūpēja šo skaisto vakaru – 
Kokneses fondam, Likteņdārza 
darbiniekiem, skaistajiem, tautas-
tērpos sapostajiem jauniešiem, 
kas norādīja ceļu uz amfiteātri! 
Milzu paldies visiem māksli nie-
kiem, kas sniedza mums labāko 
iespējamo!

P.S.  Gribu izteikt savu viedokli 
par šur tur pausto nožēlu, ka 
gluži līdz galam šī dāvana Latvijai 
Simtgadē nav pabeigta – nav pil-
nībā uzbērts augstais zemes kalns. 
Domāju, – labi gan, ka kādam 
neienāca prātā ar buldozeŗiem 
kaut ko ātri uzstumt; mums pa -
šiem vien ar maisiņiem, maisiem 
un saujām tas jāsanes. Un vēl – 
nevaru nepieminēt Likteņdārza 
gides Ievas minēto faktu, ka starp 
217 projektiem konkursā bija arī 
kāda četrgadīga zēna Kristofera 
iesniegtais skatījums. Man ir ti -
cība, ka mēs par šo un citiem 
mūsu bērniem vēl daudz laba 
dzirdēsim. Un visbeidzot – es 
Likteņdārzā noteikti atgriezīšos.

veselības apliecinājumu. Tāpat 
man liekas lieliski, ka Likteņdārzā 
tiek likti pamati daudzām jau-
nām ģimenēm, te tiek svinētas 
kāzas. Un pavisam nesen dārzā 
izveidota īpaša vieta bērniem ar 
šūpolēm, koka skulptūrām un iz -
zinošām rotaļlietām. Tā ir mūsu 
Likteņdārzam būtiskā virzība uz 
nākotni.

Vēl pagūstu uzkāpt Skatu ter-
rasē, no kuŗas paveŗas varens skats 
uz mūsu likteņupi Daugavu, tālu 
krastā redzamas Kokneses pils-
drupas. Šeit gribētos uzkavēties 
ilgāk, šī patiešām ir vieta dziļā-
kām pārdomām. Bet nu jau ir 

cisko vadītāju diriģentu Andri 
Pogu priekšgalā. Koncertu ievada 
pianista un komponista Vestarda 
Šimkus speciāli šim notikumam 
veltīts jaundarbs ar simbolisku 
nosaukumu „Liktens vārti” ar 
autoru pie klavierēm. Vestards ir 
piedalījies vairākos Likteņdārza 
izveidei veltītos ziedojumu kon-
certos, viņš ir teicis, ka šī vieta 
viņā modina veselīgu lepnumu 
par savu tautu.

Tad uz skatuves tiek aicinātas 
mūsu valsts augstākās amatper-
sonas: Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis, Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece, mazliet 

klātesošie no sirds uzgavilē, kad 
uz skatuves tiek aicināts Vilis 
Vītols, cilvēks, kuŗš neapšaubāmi 
ir Likteņdārza idejas autors. Viņš, 
kopā ar savu kundzi Martu at -
griezies Latvijā no trimdaszemes 
Venecuēlas, vēlējās radīt savā 
dzim  tenē ko paliekošu. Tieši viņa 
sirdī un prātā dzima doma par 
svētvietu, kur satiktos pagātne ar 
nākotni. Viņi arī ielika dibināmā 
fonda financiālos pamatus – 640 
tūkstošus eiro. Bet līdz šim pro -
jektā ieguldīti jau 2,5 miljoni eiro, 
kas nākuši gan no ziedotājiem, gan 
pēdējos gados arī no valsts bu  džeta.

Koncerta turpinājumā skan kom -
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Kritika vajadzīga – tikai konstruktīva un radoša

Lūgums ziedot dzintara rotaslietas

Pēdējā laikā laikrakstā ir pa -
rādījušas vairākas kritiskas vēs-
tules redakcijai. Tajās gan nav 
ieteikumu par uzlabojumiem, 
kas varētu stiprināt avīzi un vei-
dot to vēl pilnīgāku un inte re-
santāku . Tikai pateikt, ka “ir ļoti 
daudz kļūdu LAIKĀ”, ir par maz 
un neko neizsaka, tik vien kā 
klaju nicinājumu un pat iz -
smieklu. Bet galvenais – trūkst 
konkrētu kļūdu norādījumu vai 
ieteikumu uzlabošanai ar no -
teik tiem piemēriem. Diemžēl 
netiek nosaukti vārdi, par ku -
ŗiem ir raizes un satraukums, 
nemaz nerunājot par to aiz  stā-
šanu ar kaut ko piemērotāku un 
latviskāku. Kāpēc? Ja ir – lūdzu 

norādīt uz to!
Tie, kas nodarbojas ar klaju 

kritizēšanu, parasti nekad un 
neko nav uzrakstījuši laikrak-
stam. Nešaubos par viņu spējām 
kaut ko saistošu uzrakstīt.

Būsim iecietīgāki un biežāk 
teiksim pateicības vārdus, un 
priecāsimies, ka mums ārzemēs 
ir savi laikraksti. Tautieši aici-
nāti avīzes kuplināt ar saviem 
rakstiem. Arī ar kritiskiem rak-
stiem, bet tiem jābūt ar ietei-
kumiem, konstruktīviem un 
saistošiem, iedvesmojošiem. Tā 
mēs cits citu vairāk iepazīstam 
un stiprinām, ja ne tieši, tad 
netieši. Rakstīsim un iedves-
mosimies! 

Krustvārdu mīklas ne tikai 
asina prātu, stiprina mūsu valo-
du, bet parāda, cik tā krāšņa, 
kupla un skaista. Skaistumu 
pašam ir jāatrod, jānovērtē un 
jāattīsta, daloties dodot to tālāk.

Nepiedienīgi un necienīgi ir 
mētāties ar vārdiem, kas aizvai-
no un sāpina. 

Atzinīgi novērtēsim to lielo 
un ietilpīgo darbu pie laikraksta 
sagatavošanas, būsim pateicīgi 
visiem redakcijas darbiniekiem 
un veidotājiem, bet jo sevišķi 
pašai redaktorei Ligitai Kov-
tunai, kuŗa tik veikli visu vada! 

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Mineapolē, Minesotā

Jau vairākus gadus pēc kārtas 
Bukskauntijas latviešu baptistu 
draudzes paspārnē ir noticis 
vietējās amerikāņu sabiedrības 
Ziemsvētku tirdziņš (Kringle 
Shoppe), ko katru gadu apmeklē 
vairāk nekā tūkstotis cilvēku. 

Šogad tirdziņš notiks no 7. līdz 
9. decembrim. Katru gadu arī 
mūsu draudzes locekļi ar savu 
kiosku piedalās šai tirdziņā, 
pārdodot dažādus latviešu pro-
duktus (skābus kāpostus, pī  rā-
gus u.c.), bet galvenokārt – 

saziedotas dzintara rotaslietas. 
Šogad visi šī kioska ienākumi 
nāks par labu Latvijas labdarības 
organizācijai Pakāpieni.lv, kas 
palīdz grūtībās nonākušām 
Latvijas ģimenēm, bērniem un 
vientuļniekiem. 

Tā kā mūsu dzintara rotaslie tu 
krājumi ir gandrīz izsmelti, lū -
dzam ikkatram latvietim ziedot 
šim vērtīgajam bezpeļņas – 
labdarības projektam un mēr-
ķim! Mēs būsim priecīgi un 
gaužām pateicīgi par ikkatru 
rotaslietu vai financiālu ziedo-
jumu, un aicinām ikvienu 
apmeklēt tirdziņu.

Rotaslietas sūtiet:
Silvija Augstroze,

1009 W. Sawmill Rd.
Quakertown, PA 19851 USA

tālr.: (215) 536-2566
e-pasts: silvijaa@aol.com

Turpinās akcija “Dāvana Simt-
gades bērniņam”. Visi ASV 2018. 
gadā dzimušie latviešu bērniņi 
saņems īpašo “Simtgades bērni” 
dāvanu komplektu! Nigestes amat-
niecības nams izgatavojis īpašus 
sudraba vērdiņus skaistās ozol-
koka kastītēs. Mazulis ar ģimeni 
saņems apsveikuma vēstuli kopā 
ar šo dāvanu. Līdz jūnijam dā -
vanu saņēmuši jau astoņi jaun-
dzimušie.

Katrs bērniņš ir svarīgs, un 
katrs ir vajadzīgs Latvijai. Lūdzu, 
ziņojiet par Simtgadē dzimu ša-
jiem mazuļiem ALA Izglītības 
nozares vadītājai Andrai Zom-
merei: azommers@sbcglobal.net

Meklējam Simtgades bērniņus!

"Laiks" esam mēs paši!
NEAIZMIRSTIET PASŪTINĀT AVĪZI

SEV, SAVIEM BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM!
DĀVINIET ABONEMENTU SAVIEM DRAUGIEM UN PAZIŅĀM!
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Latvija un Amerika. Pienākumi un iespējas
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis intervijā Ligitai Kovtunai

Šābrīža jautājums numur 
viens – kā vēstniecība iesaistās 
13. Saeimas vēlēšanu kam paņā?

Pirmām kārtām – darot visu 
iespējamo, lai informācija sa -
sniegtu visu plašo Amerikas lat -
viešu kopienu, lai ikviens bals s-
tiesīgais justos uzrunāts un tiktu 
pārliecināts, ka jādodas balsot, 
piedalīties savas valsts nākotnes 
lemšanā. Lēšam, ka ASV latviešu 
kopienā ir aptuveni 100 tūkstoši 
Latvijas valsts piederīgo, no tiem 
aktīvi sa  biedriskajā dzīvē pie  da-
lās aptuveni 10%, un mūsu uzde-
vums ir darīt visu, lai pēc iespējas 
ap  tvertu visu kopienu, sniegtu 
informāciju gan par polītis ka-
jiem spēkiem, gan par vēlēšanu 
norisi un balsošanas iespējām. 
Uzsveŗu – lai informētu, nevis 
aģitētu par kādu noteiktu par tiju. 
Kopā ar ALA, latviešu biedrībām 
un Goda konsuliem esam 
savākuši aptuveni 20 tūk stošus 
adresu, un ar savām in  formācijas 
jeb ziņu lapām mīļi, bet ne  at-
laidīgi aicinām izpildīt pilsoņa 
pienākumu. Aicinām ne tikai 
turēt Latvijas pasi, bet atbildēt 
par savu valsti.

Austrālijā par pilsoņa pienā-
ku  ma – piedalīšanos vēlēšanās 
–  ne  pildīšanu sodot ar naudas 
sodu.

 Beļģijā arī, bet lielākoties gan 
valstīs valda brīvprātības prin-
cips. Arī mēs informējam un 
atgādinām, tostarp par iespēju 
balsot pa pastu, un šis veids ir 
plaši izplatīts. Atgādināšu, ka pa 
pastu var nobalsot līdz 14. sep-
tembrim. Protams, ka cil vēkiem 
ir bažas sūtīt savu pasi pa pastu, 
lai tajā iespiestu attie cīgo zīmo-
dziņu. Bet mēs arī iesakām tiem, 
kas pastam ne  uzticas, sarunāt 
brīvprātīgos, kas pases atved uz 
vēstniecību vai vēlēšanu iecirkni. 
ALA turklāt apņēmusies veikt 
tulko šanas darbus, lai precīzu 
infor māciju saņemtu arī tie, kas 
latviešu valodu pilnībā nezina, 
ALA arī apņēmusies pa saviem 
kanaliem izplatīt vēlēšanu in -
formāciju, kā arī informāciju par 
politiskajiem spēkiem. To labi 
veic arī Laiks, publicējot intervi-
jas un informāciju gan avīzē, gan 
arī mājaslapā – tātad nav nekāda 
iemesla sūdzēties par ziņu trū-
kumu, ja nu vien – par savu paša 
kūtrumu. Līdz ar to ceram, ka 
pilsoniskā aktī vitāte šajās vēlē-
šanās būs aug stāka. 

Iepriekšējo gadu ļoti sliktie 
rādītāji varbūt liks saņemties 
un pēc tam nesūkstīties par 
temu „Kas jums tur Latvijā 
notiek?!”

 Neviens Laimes lācis mūsu 
vietā nenobalsos! Ja pats to 
neizdarīsi, nevar būt nekāda 
iemesla sūkstīties, ka Latvijā 
neiet, kā gribētos, vai tik ātri, kā 
gribētos. Pašu rokās ir iespēja 
darīt, lai mainītos uz labu. 

 Jūsu diplomātiskajā karjērā 
nācies strādāt sarežģītās val stīs 
– Krievijā, tagad ASV. Ko jums 
teica prezidents Obama, sa  ņe-
mot akreditācijas vēstuli? 

Tikšanās bija īsa, bet tās laikā 
viņš izteica gandarījumu par 
Latviju kā uzticamu sabiedroto 
NATO un Eiropas Savienībā, 
augstu novērtēja mūsu unikālo 
vēsturisko attīstību. Baltijas val-

stis tiešām ir vienīgās no kād-
reizējām padomju republikām, 
kas pilnībā kļuvušas par daļu no 
Eiropas kopienas. Jo – mums 
taču ir brīvvalsts vēsture, ko gu -
vām starpkaŗu periodā, un mēs 
zinājām, ka neatkarīga valsts ir 

atīstījušās citādi, bet standarti 
visām ir kopīgi. Un tas ir ļoti 
svarīgi – balstīties uz tiesiskumu, 
nevis uz stiprākā tiesībām. 

Mūsu šodienas vēsturiskajā 
gaitā derētu tāds vīrs kā savu-
laik Latvijas dēls – baltvācietis 

sti uzmanības pievēršanai. Bet 
diplomātijā nevar atļauties vei-
dot attiecības, pamatojoties uz 
avīžu virsrakstiem. Nav jau arī 
kāda „taustāma” šā samita  re  zul-
tāta – tas vienkārši ir iezī mējis 
dialogu starp divām liel valstīm, 

pasaulē neviena banka nav simt-
procentīgi pasargāta. Jautājums 
ir – kā attiecīgās iestādes reaģē. 
Miljardu sodus par naudas at -
mazgāšanu, par finanču aiz plū-
šanu narkokar te ļiem, ieroču 
tirdz niecībai, terrorismam u. c. 
saņēmušas dau dzas bankas. ASV 
uzraugošās iestādes ir ļoti strik-
tas, turklāt to rīcībā ir ļoti plaša 
globālā informācija. 

Es ticu, ka Latvijas banku 
sistēma pārorientēs savu biznesu, 
un to apliecina arī Saeimas pie -
ņemtie likumi. Taču nekādā ziņā 
nevajadzētu atteikties no Krie-
vijas biznesa apkalpošanas – ir 
daudz legālu Krievijas kom-
pāniju, kam ne vien ir bizness 
Latvijā, bet kas arī vēlas te turēt 
savu naudu – drošībā. 

Kā jūs komentēsiet uzskatu, 
ka Latvija ir spiesta būt pārāk 
paklausīga ASV prasībām?

Nezinu nosaukt nevienu pra-
sību, kas kaitētu Latvijas inte-
resēm! Mēs esam sabiedrotie ne 
tikai NATO un drošības jau-
tājumos, bet arī ekonomikā, īpaši 
banku jomā. Nekādā ziņā nav 
nekāda diktāta – ir sadar bība ar 
ASV iestādēm, viņu in   formācijas 
un pieredzes izman tošana. Rīga 
tiešām var kļūt par nozīmīgu 
Eiropas finanču centru, un, 
kļūstot par tādu, pilnveidosies 
infrastruktūra, būs nodarbināti 
augsti izglītoti spe ciālisti, juristi, 
apkalpojošais personāls, un to 
visu sekmēs mūsu labā ģeo gra-
fiskā pieeja mība, kultūra.

Vai arī Latvijas vēstniecība 
Vašingtonā ir kļuvusi par cent-
ru, kur pulcējas latvieši, kā tas 
bija Londonā, Lielbritanijā, kur 
pildījāt diplomātisko mi  siju? 

Jā, ir arī izveidojusies cieša 
sadarbība ar latviešu organizā-
cijām, īpaši ar ALA. Vašingtona 
vispār ir īpaša – te mīt jauki, 
darbīgi cilvēki, ar idejām un 
spēju tās īstenot. Tā visi kopā arī 
veicam publiskās diplomātijas 
darbu, kas sevišķi svarīgs ir šai 
laikā – Latvijas Simtgadē. Darbīgi 
un atsaucīgi tautieši un viņu 
organizācijas ir visās pa  valstīs, 
īpaši prieks par Džor džijas štatu, 
kuŗā šāgada pa  va sarī jaunu cil-
vēku pulks nodi bināja savu – 
Atlantas latviešu organizāciju. Es 
labprāt atsaucos uz ikvienu 
ielūgumu doties pie latviešiem 
Amerikā.  

Ko darīsiet 18. novembrī? 
Došos uz Milvokiem. Bet vēst-

niecība rīkos valsts svētku svi-
nības Vašingtonā, Kongresa bib-
liotēkā. Te notiks Latvijas Radio 
koŗa koncerts, aicināti ASV ad -
ministrācijas pārstāvji, diplo-
māti, kultūras darbinieki. Un, 
protams, ikviens tautietis. Pēc 
svētkiem došos uz Bostonu – 
piedalīties Baltijas valstu Simt-
gades sarīkojumā, bet 17. no -
vem brī – uz Niagāru, prie cāties, 
kā ūdenskritums rotāsies Latvi-
jas karoga krāsās.

kam, droši vien, ir kādas kopīgas 
intereses. Atšķi rību šobrīd redzu 
vairāk, īpaši ekonomikas laukā.

Jūs bijāt pirmais, kas saņēma 
liktenīgo Amerikas FinCEN zi -
ņojumu par ABLV banku. 
Tautā bija dzirdams jautājums 
– kāpēc premjērs Kučinskis 
tūlīt nesēdās lidmašīnā un ne -
devās noskaidrot (vai glābt)?   

Šodien ir augsti attīstīti citi 
saziņas kanali, lai noskaidrotu. 
Turklāt šis paziņojums īstenībā 
bija zināma konsekvence attie-
cībā uz Latvijas banku sistēmas 
darbu, mērāma jau pāris des-
mitgadēs. Godīgi sakot, man bija 
ļoti žēl, ka šāds paziņojums 
parādījās – ja tāds būtu bijis 
pirms pāris gadiem, es varētu 
teikt, ka saredzēju objektīvu 
pamatu. Latvijas valdība šajos 
gados izdarījusi daudz, lai at -
brīvotos  no „tēla”, kas jau pa  spēja 
iesakņoties – Latvija kā apšau-
bāmu banku darījumu vieta! 
Latvijas banku sistēmas vājais 
punkts bijusi tās repu tācija, 
diemžēl. Un, kā zināms, repu-
tāciju ir viegli sagraut, bet grūti 
atjaunot. Pasaules banku sistēmā 
ir nerakstīts likums – labāk vai -
rāk pielāgoties prasī bām, nekā 
kaut ko „palaist vieglāk”, un tas ir 
pašu banku drošības pēc. 

Signāli taču bija – vai Latvija 
tos ignorēja?

Neteikšu, ka ignorēja, – bija 
atšķirība starp ASV un Latvijas 
izpratni attiecībā uz ātrumu, 
kādā pārmaiņas ieviešamas. 

Nu jau  „aktuālas” kļuvušas 
dažas Igaunijas bankas... 

 Kas tikai apliecina to, ka nekur 

Pauls Šīmanis, ko pelnīti va  ram 
ieskaitīt Eiropas teorē tisko 
pamatu licēju vidū, īpaši na -
cionālo minoritāšu laukā. 

Latvijai ir daudz piemēru, ko 
vēlētos ikviena valsts, pie  mē ram, 
nav bijis asiņainu etnisko kon-
fliktu, kas, kā zināms, viegli 
iesākas, bet ko grūti beigt. Et -
niskā integrācija, savstarpējā sa -
pratne ir ļoti nozīmīga, un tās 
pamatu pamats ir valsts – latviešu 
valoda. 

Atsaucoties uz neseno Hel-
sinku samitu, prezidentu Tram pa 
un Putina tikšanos, vai, jūsu-
prāt, varam turpināt pilnībā 
paļauties uz ASV, valsti, kuŗā 
šobrīd pildāt savu diplomātisko 
misiju?

Uzskatu, ka varam! Manā 
rīcībā nav informācijas, kas liktu 
par to šaubīties. Ir gan tāda 
neliela histerija par to, kā pēc šī 
samita varētu risināties noti -
kumi, bet arī tai, manuprāt, no -
pietna pamata nav. Gan Bal tijas 
valstu attiecības ar ASV, gan ASV 
attiecības ar Krieviju ir jāskata 
ilgtermiņā, jāņem vērā, kādas ir 
starpvalstu inte reses, tostarp vēs-
 turiskās – tādas vienojušas Bal-
tiju un ASV 70 gadu gaŗumā. Kas 
attiecas uz ASV un Krievijas 
kopīgajām vēsturiskajām inte-
resēm – maz ko varam saskatīt. 
Pat prezidenta Trampa kā biz-
nesmeņa kon tekstā neredzu, ko 
prezidents Putins varētu viņam 
piedāvāt. Minēto histerisko pie -
skaņu uz  tveŗu kā daļu no mūs-
dienu informātīvās telpas īpat-
nībām – vienmēr tiek meklēti un 
iz  mantoti skaļi saukļi un virsrak-

 Andris Teikmanis: „Neviens Laimes lācis mūsu vietā nenobalsos! Ja pats to 
neizdarīsi, nevar būt nekāda iemesla sūkstīties, ka Latvijā neiet, kā gribē tos, 
vai tik ātri, kā gribētos. Pašu rokās ir iespēja darīt, lai mainītos uz labu.“

Par vēlēšanām lasiet arī vēstniecības
interneta vietnes īpašajā vēlēšanu sadaļā!

http://www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018

Lasiet arī Laiks interneta vietnē www.laiks.us 

iespējama. Nedomāju, ka „pa -
domju vērtības” latvietim būtu 
dziļi sirdī, nostalģija pēc šiem lai-
kiem tiešām nevalda. Ir jau, 
protams, arī izņēmumi...

Atmodas sākumgados jūs 
bijāt Rīgas galva. Atminos, ka 
jūs aicinājāt Lāčplēšu dienā, 11. 
novembrī, likt logos ie  degtas 
sveces. Kā jūs zinājāt, ka ir tāda 
tradicija?

Vecāki pastāstīja, un domāju, 
ka daudzi tolaik to zināja, at -
cerējās. Šis aicinājums no sirds 
uz sirdi guva atbalsi. Tolaik 
daudz kas it kā notika pirmo reizi 
– Rīgā svinējām pirmo hanuku, 
no Zviedrijas atnāca Lūcijas 
dienas tradicija u. c. Mēs nezi-
nājām, kāds ir patiesi brīvas un 
plaukstošas valsts ideālais mo -
delis, bet skaidri zinājām, kas nav 
jādara. Tas bija grūts laiks – 
ekonomiskā sabrukuma laikā 
galvenais bija palikt dzī  viem un 
tikt galā ar sadzīves likstām, kas 
bija rīdzinieku skarbā ikdiena. 
Tāpēc nevaru lepoties, ka pēc 
sava laika Rīgas galvas postenī 
būtu aiz sevis atstājis kādas dižas 
celtnes, piemēram.

Kaut kas pavisam jauns bija 
arī jūsu postenis Eiropas 
Padomē – pirmais akreditētais 
Latvijas pārstāvis. Tas bija 
1995. gads. 

Strādāt sāku jau 1994. gada 
vasarā, 1995. gadā tiku apstip-
rināts. Tā bija pirmā Eiropas 
organizācija, kuŗā Latvija ie  stā-
jās. Spraigi ritēja diskusijas par 
pilsonības likumu, par mazā-
kum tautību tiesībām, Eiropas 
tiesisko standartu ieviešana, un 
mēs to izdarījām. Eiropas Pa -
dome ir tās tiesiskais pamats, un 
man bija tas gods parakstīt Na -
cionālo minoritāšu konvenciju. 
Tam visam bija būtiska nozīme 
Latvijas kā tiesiskas valsts vei-
došanā. Iepriekš mi nē tās, vēstu-
riski jutīgās temas katrai valstij ir 
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Gaŗezera vasaras vidusskolas 2018. gada absolventi

GARA VAIROGS, KAS SARGA GAŖEZERU
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 2018. gada Izlaidumu pārdomājot

Pienācis laiks atmest piesar-
dzību un skaidri un gaiši teikt – 
Gaŗezers ir BRĪNUMS. Tik 
daudz zinīgu cilvēku ir kļū dī-
jušies, šauboties par latviskās 
kultūras un izglītības pastā vē-
šanu ārpus Latvijas. Viņi būtu 
priecīgi, ka kļūdījušies. Sava 
taisnība jau tomēr ir. Nav vairs 
Vasaras vidusskolas Beverīna, 
Studiju centra Kalamazū, Min-
steres ģimnazijas Vācijā, Ab -
renes Francijā. Bet Gaŗezers 
arvien vēl zaļo un zied. Tā ziedi 
ir vidusskolas skolēni. Bērnu 
vecākiem Gaŗezers nav lēts 
prieks. Nerunājot par naudu – 
lai nokļūtu Gaŗezerā, ceļā ar 
auto jāpavada padsmitiem 
stundu ar visām gaŗā ceļa bū -
šanām un nebūšanām. Lietojot 
gaisa satiksmi, jāpārsēžas, un 
biļešu cenas arī nav pārāk lab-
vēlīgas. Latviešiem svešumā ir 
daudzējādas pazīšanās, sākot ar 
Latviju, bēgļu gaitām, Vācijas 
nometnēm, kuģu braucieniem, 
mītņu zemju norisēm, Dziesmu 
svētkiem... Īpašā katēgorijā ir 
pazīšanās, draudzības, kas  gū  -
tas Gaŗezerā un ne tikai jau-
niešiem vien. Bet ir vēl kaut kas 
vairāk. Tā ir gara un pār  dzī-
vojuma tuvība – gan svecīšu va -
karā pie ugunskura, gan izlai-
duma koncertā. Mums, vecākā 
gadagājuma ļaudīm, derēja uz 
brīdi aizvērt acis, tad tās atkal 
atdarīt, lai saprastu, ka redzētais 
nav sapnis. Brīžam sametās 
sevis žēl, vērojot jauno puišu 
lēcienus, meiteņu stāvus, plīvo-
jošos matus un smaidošās sejas. 
Tur ir jaunība visā tās varenībā! 

Reizē pagātnes atmiņas un 
nākotne, krāšņos tautastērpos, 
tieši mūsu acu priekšā. 

Laika zobs nav gājis Gaŗeze-
ram secen. Amfiteātrim Dzies-
mu lejā baļķu soli augšējos pos-
mos saplaisājuši, ietrunējuši, 
izkustējušies. Pirms pāris ga -
diem nozāģēts lielais ozols. Te ir 

gadu gredzeni. Varbūt tajos 
ozols ierakstījis Gaŗezera vēs-
turi? Tad tur būtu pirmie Gaŗ-
ezera Vasaras vidudskolas celm-
lauži, kas pieminēti Laika 1965. 
gada 12. jūnija rakstā ar virs-
rakstu „Vasaras vidusskola jau 
šovasar”. Dr.R. Markus, G.
Strautnieks, prof. E. Lauberts, 

iemācīja cienīt mūsu valodu. 
Vācijas bēgļu nometnēs to 
turpināja un papildināja, mītņu 
zemēs gādāja, lai mēs svešumā 
nepazaudētu savu valodu. Tāds 
kā gara vairogs. Pozitīvā at  tiek-
sme bērnu, vecāku un skolotāju 
starpā, bija viscaur jūtama arī 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 

būtu šo darbu uzņēmies. Bija 
liels godalgu, atzinību un ziedu 
birums. Skaļākās ovācijas sa -
ņēma diriģents Pauls Berkolds. 
Koncertam bija iznomāta pro-
fesionāla skaņu sistēma. Par to 
gādāja skaņu meistars Ēriks 
Kīns. Milzu nopelns arī deju 
skolotājai un choreografei Lel-
dei Krēsliņai. Viņas ansam bļa 
sniegumu tā īsti varēja novērtēt 
tie, kas paši kādreiz dejojuši 
tautasdejas. Gaŗezera vidus-
skolas koris, sava diriģenta va -
dīts, sasniedzis respektējamu 
līmeni. Teicama dziesmu izvēle 
un Guntas  Laukmanes pava-
dījumi. Neviena koncerta māk-
slinieki nevarētu vēlēties jūsmī-
gākus klausītājus par tiem, kas 
pildīja solus Dziesmu lejā. 
Brīžam tikai retais palika sau-
sām acīm. Koncertā piedalījās 
130 skolēnu. 54. reizi notika 
Gaŗezera izlaiduma akts. Šoreiz 
– Latvijas Simtgades zīmē. Svēt-
brīdi vadīja archibīskape Lauma 
Zušēvica. Gaŗezera direk tores 
Sandras Kronītes-Sīpolas uzru-
nai sekoja gaŗa rinda runātāju 
un apsveicēju. Šogad Gaŗezera 
vidusskolas karogu nodeva 38 
absolventi. Karoga saņēmējā 3. 
klasē bija 41 skolēns! Brīnumus 
jau nevar izskaidrot. Ja to va -
rētu, tie vairs nebūtu brīnumi, 
bet Gaŗezers ir!

    
P.S. Gribētos ierosināt Dziesmu 
lejai dot Gunāra Birkerta vārdu. 
Tas godinātu Mūžībā aizgājušā 
Dziesmu lejas  plānotāja, izcilā 
architekta Gunāra Birkerta 
piemiņu.

zināms simbolisms. Ozols bija 
pāršķēlies  un apdraudēja aug-
šējo solu rindas. Pat tik vare-
nam kokam kā ozolam sašķel-
tam bija jāaiziet bojā. Uz gludi 
nozāģētā celma, kas ir vismaz 
metru diametrā, saskatāmi 

11. augustā ceļā uz Latviju de -
vās šīs vasaras “Sveika, Lat vija!” 
40. ceļojuma grupa. Pagā jusī va -
sara būs zīmīga ar to, ka noslēg-
sies ar rekordlielu dalīb nieku skai-
tu gan ALA izglītojošo ceļojumu 
programmās (77 dalīb nieki), gan 

„Sveika, Latvija!” atkal Latvijā

H.Kreicers, Ed. Avots, māc. V.
Vārsbergs, Rasma Sināte, Lidija 
Gleške, Dr.A.Olte, E. Brošs. 
Latviešu skolotāji un skolotājas 
ir mūsu tautas labie gariņi. 
Latvijas brīvvalsts laikā tie 
stiprināja valstisko apziņu un 

izlaiduma norisē. Nav izmē-
rāms Gaŗezera pienesums mūsu 
sabied rībai. Tas varētu būt pār-
steidzoši liels. ALA priekšsēdis, 
advokāts Pēteris Blumbergs 
savā apsveikumā minēja, ka bez 
Gaŗezerā gūtās iedvesmas ne -

ALA “Pavadi vasaru Latvijā” prak-
tikantu programmā (23 prakti-
kanti). Šīsvasaras programmu 
populāritāte daļēji izskaidrojama 
ar Latvijas Simtgades notikumiem, 
it īpaši Dziesmu un deju svēt kiem, 
bet jāatzīst, ka ASV dzīvojošo lat-

viešu interese apciemot un ie -
pazīt Latviju ar  vien pieaug. 
Ņemot vērā lielo interesi, lēšam, 
ka 2019. gada vasarā būs daudz 
ceļotāju no ASV. Ja gribat iepazīt 
Latviju nākamajā vasarā, sāciet 
plānot savu ceļojumu jau tagad!
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(Turpinājums sekos)

Skats no Voldemāra Pūces grandiozās rēvijas par Gambijas pamatiedzīvojtājiem

„Laiks ir mūsu svētki, ko svinam”L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

KASPARS PŪCE

(Turpināts no Nr.29)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Daži no brigādes ievēroja, ka 
viens otrs ogļu ieguvē nodar  bi -
nātais nolūkojas uz viņiem skau -
dīgu aci, bet Voldemāra koman-
das puiši tam nepievērsa nekādu 
uzmanību, jo zināja ka tas viss 
tiek darīts tikai tādēļ, lai netiktu 
nodzīti šachtā. Itin drīz nepie-
vilcīgās būves iekštelpas ieguva 
civilizētu izskatu. Tika atgādāti 
kokapstrādes darbgaldi, telpas di -
benplānu aprīkoja ar marmora 
liešanai nepieciešamajām iekār-
tām. Vasīlija Petrova vadībā tās 
visai drīz varēja darboties un sākt 
izlaist gatavo produkciju. Volde-
mārs kā kārtīgs saimnieks rīkoja, 
kārtoja, komandēja. Viņš zināja, 
ka lēģeŗa vadību vienmēr vajag 
ar kaut ko pārsteigt, un, nevis 
vienkārši, bet ar vērienu, tā, lai 
acis paliek vaļā.

 
...Ventspils. Kaŗaspēka daļā, 

kuŗas oficiālais nosaukums – 
Jūras novērošanas dienests – no 
1927. gada 1. marta matrožu sa -
rakstu papildina Voldemārs Pūce, 
kuŗš obligātajā kaŗadienestā tiek 
iesaukts Rīgas kaŗa apriņķī no 
Taurupes pagasta 1927. gada 5. 
februārī. Kārtējās pārmaiņas šajā 
dzīvē. Viņa priekšā paveŗas bez-
galīgais jūras plašums ar visiem tā 
noslēpumiem un vilinā ju miem. 
Voldemārā diemžēl nav dullā 
Daukas kvēlās vēlēšanās redzēt 
to, kas slēpjas aiz noslēpumainās 
apvāršņa svītras. Dīvaini, taču 
viņš iemācās daudz primitīvākas 
lietas, soļot zvalstīgajā jūrnieka 
gaitā, slaidi spļaut caur zobiem 
un uz kreisās rokas apakšdelma 
ietetovē jūras lauvas cienīgas pie-
miņas zīmes – enkuru un stūres 
ratu. Notiek arī visai būtiskas 
pārmaiņas ar Voldemāra augumu. 
Tam, laikam, par iemeslu svai-
gais jūras gaiss, kārtīgā jūras 
arāju virtuve, disciplīna. Gada 
laikā no lauku sīkaļas viņš pār-
vēršas par staltu jaunekli, uz 
kuŗu, tērptu latvju jūrnieka iz -
skatīgajā formas tērpā, acis met 
ne viena vien Ventspils skaistule. 
Liekas, ka obligātā dienesta gads 
paiet it kā rāmi un mierīgi, taču 
teatrālisms, kas apgūts jau Rīgā 
un Taurupē, nedod mieru arī 
jūras krastā. Itin drīz tiek iegūta 
dižmatroža dienesta pakāpe, un 
tad rodas iespēja dažos saviesīgos 
flotes pasākumus kuplināt ar paša 
veidotām un režisētām latviešu 
autoru patriotiskās dzejas kom-
pozicijām. Daudzi no koman-
dējošā sastāva virsniekiem ir pa -
tīkami pārsteigti par šī lauku 
jaunekļa aktīvitātēm un ļauj tām 
attīstīties, pieveŗot acis uz diž  ma-
troža nelieliem disciplīnas re -
žīma pārkāpumiem. Voldemā-
ram jau nav miera ne mirkli, viņš 
klejo brīvajos brīžos pa Ventspili, 
fantazē par dzīvi pēc dienesta, 
sapazīstas ar Raiņa kluba vadību 
un tur aizrunā sev darba vietu 
pēc atgriešanās civilajā pasaulē.

Pagājis vairāk nekā gads. Diž-
matrozis Pūce ar nepacietību gai -
da, kad beidzot apritēs Latvijas 
drošības stiprināšanai atvēlētais 
laiks. Kā mēs visi zinām, tas ir 

vienīgais, kas nestāv uz vietas, un 
tā diena pienāk. 1928. gada 24. 
maijā iznāk flotes admirāļa 
parakstīta pavēle par demo bi li-
zāciju, un Pūce līdz turpmākam 
tiek ievests atvaļināto kaŗavīru 
grāmatā ar Nr. 284. Brīvs no pie-
nākumiem un vari doties, kurp 
acis rāda. Doties uz dzimto Ves -
tienu vai Taurupi? Ko tur darīt, ja 
viss jau apgūts un nekādus jau-
nus apvāršņus paveŗamies pagai-
dām neredz... Dzīve interesantāka 
liekas Ventspilī, jo Raiņa klubā 
jāsāk vadīt drāmatiskā kopa. 
Jauna dzīve, jauni apstākļi, tas 
tajā brīdī dod stimulu interesan-

Kurzemes hercogiste ir kļuvusi, 
līdzās Holandei un Anglijai, par 
koloniju īpašnieci. Gambija un 
Tobāgo! Tas taču skan! Pēkšņi 
Voldemāra nemiera pilnajā galvā 
dzimst ideja, traka un, varbūt, 
nereāla. Atceroties hercogistes uz -
plaukuma gadus, jārada kaut kas 
tāds, kas daudziem liktu padomāt 
par pagājušo laiku varonīgo ro -
mantiku. Jārada uzvedums, kuŗa 
galvenās darbojošās personas ir 
tēli no tālās pagātnes. Tie nebūs 
Kurzemes augstmaņi vai bajāri... 
Tie, tie... būs eksotikas pārpilnie 
Gambijas nēģeri! Ideja skaidra, 
jāsāk to attīstīt tālāk.

pie kā griezties. Jāsatiek Artūrs 
Filipsons, Dailes teātŗa topošais 
premjers. Ar viņu taču kopā 
Vestienas pagastskolā gan vienā 
solā sēdēts, gan skolas teātŗa 
pulciņa uzvedumā „Sniega kara-
liene” kopīgi svētie skatuves pu -
tekļi ieelpoti. Abi 1924. gada 
rudenī startēja mācībām Dailes 
teātŗa studijā, bet tikai Artūrs, 
pateicoties savam dižajam augu-
mam, iekrita Smiļģim acīs, tika 
uzņemts un pēc diviem gadiem 
studiju absolvēja. Pūces sīkajam 
ķermenītim toreiz latvju teātŗa 
korifeja visu redzošais skatiens 
pārslīdēja pāri. Tā nu no 1926. gada 

jas brūnumā. Cik vajag sejai, to 
es zinu, bet rumpim... Tas, pirm-
kārt, otrkārt, vai tev nav zināms 
kāds, kuŗš varētu literāri palīdzēt, 
radot itin ticamu ,,nēģeŗu” valo-
du? Oficiāli tā būs mandingi cilts 
valoda”.

,,Cik es zinu, tad teātrī tik 
daudz grima, lai varētu ticami 
pārvērst par nēģeŗiem vairākus 
cilvēkus, nemaz nav. Jāiet uz 
Nacionālo operu, tur varbūt... Jā, 
tikai tur, jo uz Baltā nama ska-
tuves var redzēt Verdi ,,Aīdu”, tur 
darbojas daudz melno, tad jau arī 
krāsas ir vairāki spaiņi. Starp 
citu, tur taču par mīmistu pie -
pelnās viens no mūsu Vestienas – 
Kazragu māju Pūpolu Ansis. 
Dienā viņš mācās par mērnieku, 
bet vakaros sastopams Baltajā 
namā, varbūt varēs dot kādu pa -
domu. Valodas jautājumu atri-
sināšanā palīdzēs, es ceru, Kārlis 
Egle. Viņš tulko no bengāļu, an -
gļu un krievu valodas. Nerausties, 
tas ir sakarīgs un pretimnākošs 
vecis, turklāt gandrīz mūsu 
novadnieks, šūpulis šim kārts 
Druvienā.”

Jaunie cilvēki iztukšoja vēl pa 
alus kausam, parunāja par šo un 
to un devās savās darīšanās. 
Artūrs – uz Daili, jo vakarā 
jāpārtop par Pāvulu ,,Mērnieku 
laikos”, bet Pūce uz Operu satikt 
Ansi Pūpolu. Tajā vakarā viņš 
nebija satiekams, taču laipnā ad -
ministratore iedeva Voldemāram 
novadnieka adresi. Visai drīz tika 
iedota recepte tumšā grima radī-
šanai. Pavisam vienkārši – vaja-
dzēja sagatavot palielu trauku ar 
saldinātu vazelīnu vai cūku tau-
kiem un to visu sajaukt ar sade -
dzinātu korķi. Lieliski! Taukvielas 
var dabūt, cik tik uziet, bet kor-
ķus no jebkuŗa restorāna met 
laukā maisiem. Kad Ansim pa -
jautāja, kāpēc vajag to tumšo 
smēri saldināt, saņēma atbildi, ka 
cukurs sasaista visu to masu kopā 
un, ja nogrimētais tēlotājs iesvīst, 
tad krāsa reizē ar sviedriem ne -
aiztek, bet paliek uz ķermeņa kā 
tāds sīrups, kuŗu, kā zināms, ne -
maz tik viegli nevar dabūt nost.

Nākamais uzdevums – satikt 
Egles kungu, viņu ieinteresēt un 
panākt, ka viņš iedod kādas 
eksotiskas valodas sarunas pa -
raugu. Valtera un Rapas grāmat-
nīcā noskaidro, kur var satikt 
dižo valodnieku. Grāmatnieki ir 
tik pretimnākoši, ka jaunajam 
censonim, noturēdami viņu par 
iesācēju literātu, iedod Egles 
kunga telefona numuru. Pūce 
laiku velti netērē un visai drīz jau 
ir audiencē pie slavenā literāta. 

Egles kungs, kā par brīnumu, 
nav lepns, ieinteresēti uzklausa 
entuziastu, atšķiŗ Bībeli un, ska-
tīdamies tajā, sāk intensīvi kaut 
ko drukāt uz rakstāmmašīnas. 
Voldemāram atliek vērot, kādā 
ātrumā pa rakstāmmašīnas kla-
viatūru danco cienījamā literā-
tūrzinātnieka strupie zemnieka 
pirksti. Pēc kādām četrdesmit 
minūtēm viņš jaunajam teātŗa 
celmlauzim pasniedz divas ma -
šīnraksta lapas.

Pēc kādas nedēļas atvaļinātā 
dižmatroža Skrodeŗu ielas ma -
zajā dzīvoklītī gatavs jaunuzve-
duma pirmais variants, kuŗa gal-
venie varoņi ir tik tiešām no 
Gambijas atbraukušie mandingi 
cilts mednieki ar savā līgavām. 
Vēlāk, jau Raiņa klubā, Volde-
mārs izklāsta trakā iecerējuma 
pamatdomu saviem drāmatiskās 
kopas līdzbiedriem. Visu, it īpaši 
jauno, acīs parādās entuziasma 
pilns mirdzums. Tās jo spoži sāk 
mirdzēt pēc tam, kad režisors 
viņiem visiem uzbuŗ nākotnes 
perspektīvas. Viņi tic, ka iekaŗos 
Rīgu!!! Pirmais sajūsmas vilnis 
pāriet, sākas intensīvs darbs pie 
vēl nezināma scenārija. Pūce vēl 
tā īsti nezina, vai iecere dzīvos un 
vai gūs atsaucību nākamajos 
skatītājos... Vienu gan trako ideju 
pārņemtais entuziasts pārdo mā jis. 
Šo paša radīto improvizāciju par 
,,senās Kurzemes vēstures dīvai-
nībām” jau kā gatavu uzvedumu 
piedāvās visplašākajai skatītāju 
auditorijai. Šī auditorija ir tikai 
Rīgā. Pagaidām... Toreiz Latvijas 
metropoles lielākajos kinoteātŗos 
pirms vakara seansiem publiku 
priecēja apmēram pusstundu gaŗi 
divertismenti, kuŗos uzstājās dzie-
dātāji, kupletisti, satīras žanra, kā 
arī cirka mākslas pārstāvji. Viņu 
samērā veiksmīgā darbošanās 
padarīja tautā populāru ne vienu 
vien tā laika skatuves meistaru.

Voldemārs dodas uz Rīgu, pilns 
entuziasma un cīņas spara. Pirms 
sākt sarunas ar potenciālajiem 
darba ņēmējiem, jānokārto vēl 
dažas praktiskas lietas. Viņš zina, 

Artūrs Dailes teātŗa ansamblī 
darbojās kā pilntiesīgs aktieris, 
taču lepns nepalika, viņi rēgulāri 
sarakstījās un epistulārajā formā 
aktīvi diskutēja par jaunākajām 
vēsmām skatuves mākslā. Abi 
norunāja satikties netālu no 
Dailes teātŗa, krodziņā ,,Pie Šī -
rona”, kuŗš funkcionēja uz Tēr-
batas un Lāčplēša ielas stūŗa. Tur 
abi pasūtināja pa karbonādei un 
alus kausam. Šādā omulīgā gai -
sotnē Voldemārs aptuvenās līni-
jās klases biedram izskaidroja 
savas ieceres būtību.

„Voldi, tu taču esi traks! Kuŗš 
gan mūsu mietpilsoniskajā Rīgā 
piekritīs uzlaist uz skatuves kaut 
kādus cilvēkēdājus-nēģeŗus? Kam 
viņi vajadzīgi?”

„Arčiņ, skaties dziļāk! Tie taču 
nebūs nekādi prasti kanibāli, tas 
būs tāds, kaut neliels, ieskats 
mūsu pašu vēstures slēptākajos 
kambaŗos. Esmu pārliecināts, ka 
šī ideja gūs savu skatītāju, kā tu 
saki, mūsu mietpilsoņos.”

„Labi, labi. Dulls tu esi bijis 
vienmēr, dulls paliksi, cik tevi 
pazīstu. Saki, ar ko tev varu 
palīdzēt?”

Voldemārs, nogriezis pamatīgu 
karbonādes gabalu, to rūpīgi 
sakošļāja, virsū uzdzerdams kār-
tīgu alus malku. Tad, ieturējis 
krietni dziļdomīgu pauzi, tur pi-
nāja sākto domu:

„Redzi Artūr, man no tevis 
vajag nelielu padomu. Tu, kas te 
pa Rīgu jau ilgu laiku malies, 
skatuves mākslā esi guvis pie-
redzi, zināsi, kādu smāķi vajag, 
lai visu ķermeni nokrāsotu kafi-

tam radošam pacēlumam. Jau-
nais censonis, izslāpis pēc radošā 
darba, ar visu savu jaunības 
sparu metas Ventspils kultūras 
dzīves mutulī. Tajā laikā tik mazā 
pilsētā „mutulis” jau nav īpaši 
dižs, bet tomēr... Gada laikā uz 
Raiņa kluba skatuves sāk dzīvot 
gan drāmas, gan traģēdijas, kā 
arī komēdijas. Liekas, augstāko 
māk slas katarses virsotni tiem 
apstākļiem sasniedza Heines tra-
ģēdijas ,,Viljams Ratklifs” iestu-
dējums. Pats režisors spēlēja gal-
veno, Viljama lomu. Viss gāja ļoti 
labi, līdz Voldemārs sajuta, ka 
Ventspilī, kaut arī jūras pilsētā, 
viņa mākslas kuģa peldējumam 
ūdeņi par seklu. Šī doma radās, 
salīdzinot laikrakstos smelto in -
formāciju par mākslas virzie-
niem plašajā pasaulē. Visa viņa 
būtība brēca: ,,Pietiek, pietiek ķe -
puroties pa šo mazpilsētu, jā -
cenšas izpeldēt plašākos ūde ņos...” 
Doma itin laba, tikai, –  ko un kā? 
Kā vienmēr, atklāsme nāk pilnīgi 
negaidot. Kādā novembŗa pēc-
pusdienā, visai drīz pēc Latvijas 
neatkarības pasludināšanas des-
mitās gadadienas svinībām Raiņa 
klubā, režisors vientuļi sēdēja 
Ventas krastā, netālu no tās 
ietekas jūrā. Sēdēja un domīgi 
vērās, kā sajaucas divas stichijas, 
saldūdens savienojas ar sāļo jūras 
ūdeni. Vēroja un iztēlojās, kā 
pirms apmēram 300 gadiem pa 
šo straumi uz tālajām zemēm 
devās hercoga Jēkaba flote. Aiz -
zēģelēja līdz pat Amerikai un 
Āfrikai, un kādu laiku vietvaldis 
Jēkabs varēja lepoties, ka mazā 
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Stāstu glabātāja
Ināras Vērzemnieces grāmata

par savas dzimtas likteņiem tiek lasīta visā pasaulē

Kad Ināra Vērzemniece 2009. 
gadā pirmo reizi atbrauca pie 
saviem Latvijas radiem, durvis 
atvērās, un viņai šķita, ka 
priekšā stāv vecāmāte, kas jau 
piecus gadus bija mirusi.

Astoņus gadus vēlāk Amerikā 
iznāca Vērzemnieces grā mata 
Starp dzīvajiem un miru ša-
jiem (Among the Living and the 
Dead), par kuŗu cildinošas re  -
cenzijas parādījušās Amerikas 
un Lielbritanijas vadošajos iz -
devumos – The New York Times, 

Kāpēc nolēmāt rakstīt par 
savām latviskajām saknēm?

Mani audzināja vecvecāki 
ASV. Vecāmāte Otrajā pasaules 
kaŗā kļuva par bēgli, tēvs tajā 
laikā bija zīdainis. Viņi nonāca 
bēgļu nometnē Vācijā un pēc 
vairākiem gadiem atrada spon-
soru, kas ļāva pārcelties uz ASV. 
Apmetās Takomā Vašingtonas 
štatā. Tēvam vēlāk bija diezgan 
katastrofāla laulība, viņš bija 
atgriezies no Vjetnamas kaŗa, 
tas viss viņam bija ļoti smagi. 

par sevi –  žurnālisti raksta par 
citiem. Tāpēc nekad nebiju 
domājusi par to kā temu 
grāmatai.

Taču pienāca brīdis, kad sāku 
atdurties pret žurnālistikas ro -
bežām un sapratu, ka vēlos 
rakstīt gaŗākus tekstus, vairāk 
iedziļināties. Vīrs man teica – 
tev jāaizbrauc uz Latviju. Es 
vienmēr biju atradusi atrunas, 
kāpēc nebraukt. Man šķiet, 
daļēji tāpēc, ka no vecāsmātes 
biju saņēmusi tik skaistus stās-

Latvijā. Tā katru gadu atgriezos 
Latvijā, dzīvoju Gulbenes ra -
jonā, veicu pētījumus archīvos. 
Kopumā pētniecībai veltīju 
piecus gadus.

Grāmatā rakstāt, ka bija 
svarīgi dzīvot pie Ausmas, 
piedzīvot viņas ikdienas dzīvi. 
Kā atradāt pareizo līdzsvaru 
starp personisko pieredzi, ģi -
menes stāstiem, pētījumiem 
archīvos un žurnālista skatu 
no ārpuses?

Sākumā nebija tāda līdzsvara, 

tam man bija vēlme šīs lietas 
izlīdzināt manas ģimenes un 
mūs veidojušās zemes vēsturē. 
Esmu sapratusi, ka var būt gan 
viens, gan otrs un nevajag no šīs 
pretrunas novērsties. Ir intere-
santi, ar kādiem stāstiem dia -
sporā cilvēki sajūsmināti dalījās 
un kuŗi uzkrītoši palika ne  iz-
runāti. Neizrunātais bieži vien 
skan skaļāk nekā pateiktais. 
Man par šo spriedzi bija nojaus-
ma, bet es to neizpratu, līdz 
sāku pati pētīt vēstures sa  rež-

Vecvecāki teica – mēs gādāsim 
par Ināru. Es nonācu pie viņiem 
1974. gadā. Mājās valoda bija 
latviešu.

Cik jums toreiz bija gadu?
Divi. Viņiem, protams, bija 

ierobežotas iespējas sazināties 
ar radiem Latvijā. Tāpat kā 
daudziem bēgļiem, vecvecākiem 
vienīgais veids, kā piekļūt savām 
mājām, bija caur stāstiem. Tā es 
uzaugu ar viņu stāstiem. Šķiet, 
katrā ģimenē ir kāds stāstu 
glabātājs, un viņi to saredzēja 
manī.

Vecvecāki vienmēr runāja par 
savu dzīvi, mājām, ģimenēm, 
kas bija tur palikušas. Pēc at -
braukšanas uz Latviju sapratu – 
viņi atrada veidu, kā no jauna 
radīt mājas sajūtu mazajā īpa-
šumā, kur bija apmetušies. 
Dārzā aiz mājas bija viss, ko 
varētu sastapt lauku mājās Lat-
vijā, – augļi, dārzeņi. Apmek-
lējām latviešu baznīcu, es gāju 
latviešu skolā un vasaras no -
metnē. Vēl jāņem vērā, ka pie 
vecvecākiem ierados pēc trau-
mas. Vecaimātei bija skaista 
bērnība saimniecībā Gulbenes 
pusē, tāpēc viņa man uzdāvināja 
savas atmiņas kā mierinājumu, 
kā solījumu, ka dzīvē var būt arī 
skaistais. Tāpēc šie stāsti man 
bija īpaši tuvi. Tie bija veids, kā 
saprast sevi un mūsu ģimenes 
vietu pasaulē. Man nešķita, ka 
ar tiem būtu jādalās ar citiem. 
Kļuvu par žurnālisti, un šajā 
profesijā nav pieņemts rakstīt 

tus, ka nevēlējos tos pakļaut 
pārbaudījumam, negribēju lauzt 
apburošo sajūtu, kuŗā tie mani 
turēja. Tomēr aizbraucu ap  cie-
mot vecāsmātes māsu. Tas bija 
tik dziļš pārdzīvojums, ka sa -
pratu – vēlos mēģināt par to 
uzrakstīt. Gribēju saprast, kas 
notika ar manu vecomāti un ar 
tiem, kuŗus viņa mīlēja, kas bija 
palikuši Latvijā. Atklājās, ka 
stāsti ne vienmēr bija tieši tādi, 
kādus biju iedomājusies. Bija 
pārrāvumi, izlaistas vietas, tuk-
šumi, kas man nedeva mieru. 
Kā sapratu, tie nedeva mieru arī 
manai ģimenei.

Cik ilgi rakstījāt grāmatu un 
kā šim darbam ķērāties klāt?

Pirmais ceļojums bija 2009. 
gadā. Vienlaikus biju sākusi 
«radošās dokumentālās prozas» 
studijas. Tas ir interesants žanrs, 
kuŗā var izmantot dzejas vai 
daiļliterātūras paņēmienus, bet 
tas balstās žurnālistiskos pētī-
jumos. Man radās pārliecība, ka 
šajā stāstā ir kas vērtīgs. Sā  kumā 
domāju, ka rakstīšu par vecās-
mātes jaunāko māsu Ausmu. 
Viņa vēl ir dzīva, viņai ir 
neticami ass prāts, un domāju 
rakstīt par deportēto pieredzi 
Sibirijā. Taču, kad 2010. gada 
vasarā atgriezos, sapratu, ka 
stāsts patiesībā ir par divu māsu 
dzīves trajektorijām un pat vēl 
dziļāk – par šīs zemes vēsturi. 
Tas ir veids, kā Otrā pasaules 
kaŗa asiņaino ietekmi un sekas 
parādīt cilvēkiem, kas nedzīvo 

jo mans mērķis bija iejusties 
vecajā žurnālista lomā. Man 
bija ambiciozi pētniecības plāni, 
arī ambiciozi plāni intervijām, 
sevišķi ar Ausmu. Man bija liela 
pieredze, intervējot cilvēkus, 
kuŗi piedzīvojuši traģiskus noti-
kumus, tāpēc domāju, ka man ir 
prasmes, lai ar to tiktu galā. 
Taču ātri vien atklāju, ka ambi-
ciozos plānus nebūs iespējams 
izpildīt. Sākumā tā man šķita 
neveiksme. Tiem, kas ir pie-
dzīvojuši traumu, bieži vien ir 
grūti atgriezties pagātnē, viņu 
izdzīvošanas stratēģija ir dzīvot 
tagadnē. Tā tas nepārprotami 
bija ar Ausmu. Viņa gribēja 
man palīdzēt, bet es jutu, cik tas 
viņai ir grūti. Bija liela veiksme, 
ja varējām pāris stundas pa  ru-
nāt par viņas dzīvi. Atklāju, ka 
daudz nozīmīgāk bija kopā ar 
viņu trīs stundas pastrādāt 
dārzā, izjust ikdienas ritmu, ļaut 
viņai justies ērti. Tad dažkārt 
pagātne sāka atklāties dabiski, 
nevis formālā intervijā. Ir vaja-
dzīga distance, bet nav arī 
iespējams iztikt bez iegrem-
dēšanās to cilvēku pieredzē, par 
kuŗiem raksti.

Kā grāmatas rakstīšana ir 
mainījusi izpratni par veco-
māti un par savu latvisko 
identitāti?

Katrs rakstnieks cer, ka grā-
matas rakstīšana viņu izmainīs. 
Es to tiešām izjutu. Rakstīšana 
ļāva apzināties vienlaikus gan 
skaistumu, gan sāpes. Pirms 
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2018 Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
fonda balvas saņēmēja

The Washington Post  un  The 
Guardian.  Taču grāmata nav 
spoku stāsts, un sieviete durvīs 
nebija rēgs, bet gan viņas mīļās 
vecmāmiņas Līvijas māsa Aus ma. 
Kaŗa laikā viena ar diviem ma -
ziem bērniem aizbēga uz Rie -
tumiem, otra ar Gulbenes lauku 
saimniecībā palikušajiem ģime-
nes locekļiem 1949. gadā no -
nāca Sibirijā.

ASV dzimusī Vērzemniece 
jau kopš bērnības vēlējās būt 
žurnāliste, un karjēra šajā pro-
fesijā viņai veidojās sekmīgi – 
2007. gadā viņa pat bija viena 
no trim finālistiem uz Pulicera 
prēmiju aprakstu (features) ka -
te gorijā ar saviem rakstiem par 
māksli niekiem un dzīvi Port-
lendā Oregonas štatā. Tomēr 
tradi cionālās žurnālistikas nor-
mas viņai sāka likties par šauru, 
un pēc reportieŗa darba atstā-
šanas viņa 2009. gadā iestājās 
vienā no Amerikas vadošajām 
rakst niecības programmām 
Aiovas Valsts universitātē, lai 
apgūtu «radošo dokumentālo 
prozu» (creative nonfiction). 
Mācības viņu mudināja sākt 
braukt uz Latviju, lai uzrakstītu 
grāmatu par Līviju un Ausmu, 
par savu ģimeni un zemi, no 
kuŗas viņa  nāk. Šovasar Vēr-
zemniece atkal atbraukusi 
šurp. Devos viņu intervēt, lai 
uzzinātu vairāk par grāmatas 
atziņām un kāpēc tās varētu 
likties in  teresantas cil vēkiem 
otrā pa  saules malā.

ģījumus. Kas ir mūsu manto-
jums? Tie ir stāsti, kuŗus 
apzināti izvēlamies stāstīt savās 
tālākajās gaitās. Ne vienmēr tie 
ir stāsti, kuŗus citi vēlētos, lai 
mēs saglabātu. Mums ir iespēja 
izvēlēties, ar kādu vēsturi dzī-
vot. Man bija svarīgi saprast, ka 
vēsture var būt neviendabīga, 
sarežģīta, pretrunīga.

Kas grāmatas tapšanā atstāja 
īpaši spēcīgu iespaidu?

Vecāsmātes gadījumā tas bija 
atklājums, cik patiesībā bija 
grūti pieņemt lēmumu bēgt, un 
personiskās cīņas, kuŗas viņai 
pēc tam bijā jāizcīna. Pētījuma 
laikā sapratu, ka vecumā, kas tik 
ļoti neatšķīrās no manējā, viņa 
deviņus mēnešus atradās ceļā ar 
manu tanti, kuŗai tobrīd bija 
divi gadi, un tēvu, kas bija 
zīdainis. Mani skāra atziņa, ka 
kaŗu izraisītāji faktiski iznīcina 
mūsu ikdienas dzīvē ierastās 
morālās izvēles. Vecāmāte gri-
bēja, lai viņas bērni izdzīvo, 
viņas izvēli veidoja bezizejas 
sajūta un izmisums, tomēr šī 
izvēle viņu nenoveda līdz lai-
mīgām beigām. Ģimene nonāca 
bēgļu nometnē, kur viņas meita 
saslima ar bērnu trieku.

Es arī nevaru beigt domāt par 
Ausmas devīgumu, stāstot par 
tiem, kas viņai Sibirijā palīdzēja. 
Šo cilvēku dažkārt ļoti nelielā 
iesaistīšanās varēja būt starpība 
starp dzīvību un nāvi.
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Stāstu glabātāja
Ināras Vērzemnieces grāmata

par savas dzimtas likteņiem tiek lasīta visā pasaulē

Tālā, nezināmā ceļa sākums

Ausma vienmēr to pieminēja. 
Mani saista sīkas detaļas, to 
skaistums, piemēram, kā Aus-
ma vēl aizvien var sagaršot to 
mazāk atšķaidīto pienu, kuŗu 
viņai iedeva krievu sieviete, lai 
palīdzētu atgūt spēkus.

Grāmatas nosaukums un 
sākums piesauc latviešu ticē-
jumus par veļu laiku, par 
atgriešanos dzimtajās vietās, 
lai pasērstu ar dzīvajiem, un 
liek domāt, ka arī trimdinieki 
ir kā veļi, kas atgriežas vietās, 
kur vairs nedzīvo.

Gribēju, lai šī metafora ir 
daudznozīmīga. Dzīvie var jus-
ties nedaudz miruši attiecībā 
pret savu ģimeni, savu vēsturi. 
Bet šajā ticējumā ir arī cerība, 
ka vari turpināt atgriezties vietā, 
no kurienes esi cēlies, bet kuŗa 
nav palikusi nemainīga. Vari 
redzēt, kā dzīve attīstās.

Vienlaikus trimdiniekiem 
dzīve Amerikā varēja likties kā 
pusdzīve, nepilnīga.

Tieši tā. Tas arī liek domāt, ko 
nozīmē piederēt pie pirmās 
Amerikā dzimušās paaudzes, 
kuŗa ir redzējusi, kā cilvēki 
dzīvo šo pusdzīvi, iesprūduši 

starp atmiņām un nepie cie ša-
mību virzīties uz priekšu jau-
najās mājās.

Veļu tēlā arī iekodēta ziņa, 
ka dzīve var būt patiesa tikai 
vietā, kur tava ģimene ir jau 
paaudzēm ilgi dzīvojusi. Vai 
jūs tam ticat?

Man agrāk likās, ka tā ir tais-
nība, taču vienu no grāmatas 
dziļākajām mācībām sniedz 
Ausma, kuŗa Otrā pasaules kaŗa 
beigās bija kā padsmitniece iz -
vēlējusies palikt Latvijā, lai 
palīdzētu ģimenei noturēties 
dzimtas īpašumā. Latvijā vēs-
turiski ir dziļas ilgas pēc tādas 
vietas, un cilvēki ir smagi cī -
nījušies, lai to iegūtu. Taču otrā 
deportāciju vilnī ģimeni izveda 
tieši tāpēc, ka viņiem piederēja 
zeme. Man likās, ka tas Ausmā 
izsauktu vēl spēcīgāku vēlmi 
saglabāt šo pēctecību, nodro-
šināt zemes palikšanu ģimenes 
īpašumā. Manai vecaimātei tas 
bija spēcīgs dzinulis, un viņa no 
Amerikas palīdzēja atgūt ģime-
nes saimniecību, kuŗu tik ļoti 
mīlēja. Taču sapnis saglabāt šo 
zemi patiesībā piederēja citam 
laikam. Kad ģimene centās tur 
saimniekot mūsdienu apstāk-

ļos, tas neatbilda reālitātei, kas 
viņus padarītu laimīgus un dotu 
lielākas iespējas. Es atbraucu uz 
Latviju ar cerībām ieraudzīt 
mūsu ģimenes saimniecību, bet, 
kad ierados, tās vairs nebija. 
Ģimenei bija loģiskāk to pārdot, 
lai viņu bērniem būtu līdzekļi, 
ar kuŗiem veidot savu nākotni. 
Māja jau bija sākusi sabrukt. Es 
domāju – nu es atgūšu saikni ar 
šo vietu, kas ir mūsu īstā 
identitāte! Tā vietā atklāju, ka 
identitāti veido tik daudz citu 
lietu. Ausma saka – es neredzu 
iemeslu, kāpēc nepārdot saim-
niecību. Radīt augsni cilvēku 
nākotnei bija tās uzdevums. Tas 
tika izpildīts. Vairākās paaudzēs 
saimniecība mūs uzturēja, bet 
tagad ir cita dzīve.

Vai ASV bija grūti atrast šai 
grāmatai izdevēju? Latvija un 
tās vēsture nav amerikāņu 
uzmanības centrā.

Mans iekšējais kritiķis prasīja 
– kāpēc kādam interesētu tik 
specifiskas valsts specifiskā vēs-
ture? Taču, kad mans aģents 
grāmatu nosūtīja izdevējiem, 
biju gandarīta, ka vairākiem 
redaktoriem tā interesēja. Grā-
mata rezonēja ar mūsdienām. 

To nosūtīja izdevējiem, pirms 
bija jūtami polītiskie satrici nā-
jumi saistībā ar nacionālisma 
un populisma pieņemšanos 
spēkā, taču par tiem jau bija 
priekšnojauta, turklāt tieši to -
brīd uzmanības degpunktā bija 
Sīrijas bēgļu krize. Man šķiet, 
redaktori saredzēja, kā šīs 
mazās valsts stāsti ļautu piekļūt 
vēsturiskām temām jaunā vei -
dā. Turklāt cilvēku izpratni par 
Otro pasaules kaŗu lielā mērā 
veido lielo valstu – Vācijas, 
Francijas vai Lielbritanijas –  
vēsture. Iespēja notikumus re -
dzēt no citas perspektīvas radīja 
rezonansi. Agrāk Latviju sare-
dzēja tikai kā Austrumiem vai 
Ziemeļeiropai piederošu zemi, 
bet man šķiet, ka cilvēki tagad 
sāk saprast, ka Latvijai ir pašai 
sava, fascinējoša vēsture un 
esības stāvoklis, kuŗā šīs ietek-
mes saspēlējas. Cilvēki atskārst, 
ka šī ir sarežģīta vieta un ka šeit 
notiekošajam ir nozīme arī tālu 
aiz tās robežām.

Kas ir „radošā dokumentālā 
proza”, un kāpēc nolēmāt 
pievērsties tai?

Tas nav moderns izgudro-
jums, arī senāk bija autori, kuŗi 

centās tvert reālitāti, izmanto-
jot instrumentus, kas šķietami 
pieder daiļliterātūrai – ar ainu 
uzburšanu, minējumiem, iztēli. 
Tos var lietot, ja vien to iz   man-
tošana tiek skaidri norādīta. 
Fakti ir svarīgi, bet ir arī svarīga 
sajūta, ka lasītājs var iegrem-
dēties stāstā.

Vai grāmata iznāks arī lat-
viski?

Es ļoti ceru, ka jā. Tā patlaban 
tiek tulkota franciski un nākam-
gad tiks izdota Francijā.

Kādu reakciju jūs gaidāt, ja 
grāmata iznāks Latvijā?

Tā zināmā mērā ir skats no 
ārpuses. Es ļoti gribētu, lai grā-
mata parādās latviski, tomēr 
saprotu arī, ka šie stāsti lat vie-
šiem jau ir zināmi. Nav ģime-
nes, kuŗu kaut kādā mērā 
nebūtu skārusi ar kaŗu un oku-
pāciju saistītā trauma. Tomēr ir 
lietas, par kuŗām cilvēki negrib 
runāt. Kā atklāju ar Ausmu, ir 
daudz vieglāk dzīvot tagadnē, 
tomēr neizrunātās pagātnes at -
balsis atrod ceļu uz mūsu ik -
dienas dzīvi. Ceru, ka grāmata 
var parādīt, ko nozīmē savā 
dzīvē atklāt noklusētās vietas 
un ko ar tām darīt.

Ir 1944. gada 4. augusts. Vai 
šo dienu no pagātnes šķiŗ 74 
gadi? Atmiņa saka: „Tas bija 
tikai vēl vakar”. 

Ir vēl rīta stunda, kad caur 
dūmakainajām debesīm, pāri 
koku galotnēm ceļas saules 
stari, it kā steigdamies vēl 
pateikt ardievas cilvēkiem, kuŗi 
šorīt uzsāks tālo ceļu. Ir aiz-
vadīta bezmiegā pēdējā nakts 
vietā, kuŗu saucām par mājām. 
Pagalmā zem kuplajiem ozo-
liem vēl valda aizgājušās nakts 
krēslainība. Mauriņā kā atvadu 
asaras mirdz rasas pilieni, tikai 
cilvēki kustas ar pilnu jaudu, 
steigdamies vēl pēdējā brīdī ko 
ceļam nepieciešamu paveikt. 

Kaut pulkstenis rāda sesto 
stundu, pagalmā ieripo divi 
patālo kaimiņu pajūgi. Vienos 
ratos sēž pats saimnieks, otros 
viņa dēls, vēl jauns zēns. Viņi 
laikā ieradušies, kā vakar man 
solījās, lai laikus paņemtu pāris 
gotiņas un arī jauno divus gadus 
veco ķēvīti Kaiju un aizvestu uz 
savām mājām. Tās patālu no 
lielā ceļa, arī no citām saim-
niecībām mežu ielokā, tā sakot, 
lai izmitinātu, līdz mēs atgrie-
žamies. Pēc visām kalkulācijām, 
tam jābūt nākamā pavasarī. 
Kaŗš tak tad jau nu būs beidzies. 
Jā, cerība cilvēkam dod spēku 
visu pārvarēt, nepagurt!

Kad rati sakārtoti seko īsa 
atvadīšanās. Lopiņi mierīgi soļo 
aiz tiem, arī jaunā ķēvīte, kuŗa 
vēl nav vezumu vilcēja, to 
pavadā tur jaunais zēns. Šķiet, 

šķiršanos vissāpīgāk pārdzīvo 
mana māmuļa, jo viņa Kaijiņu 
bija ļoti iemīlējusi. Varbūt, nā -
kamā gadā ieraudzīs viņu jau 
pieaugušu? 

Tikko braucēji nozuduši aiz 
Stiebriņu māju pakalna, tad no 
tām pašām mājām uz leju lēnām 
mūsmāju virzienā tuvojās divas 
smagās armijas automašīnas, 
domātas mums, jo septiņos ir 
nolikta izbraukšana. Vienā ma -
šīnā saliek visas mūsu nepie-
ciešamās mantas. Gultu vecā-
kiem un vēl pāris matračus, 
pārtiku, drēbju kofeŗus, ziemas 
drēbes kastē, segas spilveni mai-
sos un vēl atliek vieta mums, 
trijām sievietēm, un šunelim. 
Otrā mašīnā ir viena gotiņa, tā 
mazākā, necilākā, bet būs iz  tu -
rīgākā, jo pirms pāris gadiem 
no kāda trūcīga jaunsaimnieka 
tika ietirgota. Vecāku izvēle bija 
pareiza, kaut mūsu draugi ne -
varēja sākumā saprast, kāpēc 
mēs atstājam skaistās, brūnās 
sugas govis kaimiņam un ņe -
mam šo mazo, necilo līdzi. Bet 
visā ilgajā ceļošanās laikā gan-
drīz līdz Liepājai, viņai nebija 
ne mazākās kaites. Nagi stipri, 
ejot pa dažādiem ceļiem, zāli 
ēda, kāda gadījās, arī pienu deva 
pietiekami gan pašiem, gan 
radiem. Bez gotiņas vēl bija 
kaste ar piecām vistām un otra 
lielāka ar divām aitiņām. Tad 
vēl barība dzīvnieciņiem, daži 
saimniecības piederumi, un tas 
viss.

Mūsu pirmā apmešanās vieta 

bija paredzēta Raunas mācītāja 
mājā, kur mātes brālēns bija 
mācītājs. Tanī apkārtnē vēl val-
dīja miers. Tēvam tika ieteikts 
ņemt līdzi arī pajūgu, sliktākā 
gadījumā, ja mums pašiem būtu 
jāvirzās tālāk. Viņš tika apgādāts 
ar vissīkāko ceļu karti, kā pa 
sānceļiem vislabāk sasniegt 
Raunu. Ratos bez pārtikas da -
žām dienām, auzu maisiņa 
Roniņai, tad vēl daži darba rīki 
kā zāģis, cirvis, āmurs, lāpsta, 

pavārs ar visu virtuvi, tad vēl 
sekretārs, vīrs četrdesmitos, 
ģimenes cilvēks, no Hanoveras 
apkārtnes. No jūnija sākuma 
līdz augustam viņi no Gulbenes 
noliktavām apgādāja fronti Ma -
donas rajonā. Vēlāk, kad spie-
diens pārvietojās uz Ērgļiem, 
viņus pārcēla uz Kauguriem pie 
Valmieras. Tā, taisnā ceļā tikai 
20 km līdz Raunai.  W. riskēja ar 
savu dzīvību, glābjot mūs, bet 
viņš bija dziļi ticīgs cilvēks. Arī 

četras jaunas meitas. Atvadoties 
Andrejam dreb roka un pār 
rūpju izvagoto vaigu norit asa-
ras. Viņa jauno, stipro zirgu 
paņēma armija. Palicis tikai 
vecais kleperītis, un bez kārtīga 
zirga viņš neriskē doties ceļā. 
Grūti šķirties. Lai Dievs stāv 
klāt labajam kaimiņam!

W. dod pavēli, un ierūcas 
mašīnu motori, tad lēnām mēs 
sākam virzīties gar vecajiem 
ozoliem uz lielā ceļa pusi. 
„Stiebriņu” ceļa galā kādu īsu 
brīdi piestājam, un tur no kalna 
gāzelēdamās tuvojās kādas 10 
smagās mašīnas, lai pievieno-
tos. Tad brauciens sāk kustēties, 
uzņem ātrumu. Vēl pēdējais 
skats uz mājām. Labajā lielceļa 
pusē paslīd rudzu lauks pašā 
briedumā, vārpas smagi nolī-
kušas, bet šogad pļāvēju nesa-
gaidīs. Tēvs sacīja, lai izbirst 
zemē, labība pati iesēsies, ja 
pavasarī pārbrauksim, tad kaut 
kas jau augs sākumam. Ceļš 
iegriežas mežā. Vienā pusē ir 
„Stiebriņu” priedulājs, otrā 
valsts meža jaunaudze, kuŗa 
pieslienas vecākam priežu si  lam. 
Ardievu, vietas, kur pava sarī 
skrēju murķeļus lasīt, karstajās 
vasaras dienās alksnājā sārtojās 
saldākās un lielākās meža ze -
menes. Vai te vēl manas kājas 
staigās? Paliec, mīļotā zeme, bet 
sirdī tu nāc man līdzi tālumā, 
pāri jūrām, cauri gadu desmi-
tiem, tāda pati nemainīga un 
nesabradāta manās atmiņās!

zirga pakavi un vēl kādi noderīgi 
sīkumi, arī tēva medību bise. 
Pēc mūsu izbraukšanas arī tēvs 
bija gatavs doties ceļā.

W. R. skaitījās grupas koman-
dieris 12 smago mašīnu munī-
cijas piegādes daļā frontei. Bez 
viņa bija vēl kādi četri apakš-
virsnieki un, protams, šofeŗi, 

kā pavēlnieks viņš nekad neuz-
stājās, bet prata ar cilvēkiem 
sarunāt, pat ar dažādu tautību 
šofeŗiem.

Pēdējā brīdī pagalmā vēl 
ienāk Jaunzemju Andrejs. Vīrs 
drusku pāri sešdesmit. Viņš nav 
pierunājams pārvietoties uz 
drošāku stūri, kaut viņam ir 

Tālajos ceļos...  // FOTO: Archīvs
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Meli, viltus ziņa s, dezinfor-
mācija, maldināt, mulsināt, sēt 
šaubas… Nepaiet ne nedēļa, kad 
neredzu plašsaziņas līdzek ļos 
Eiropā vai Ziemeļamerikā kādu 
rakstu par šo temu. Šī gada 
rudens ir īpaši būtisks, jo ir gai-
dāmas gan Latvijas Sa  eimas, gan 
ASV Kongresa vēlē šanas, un de -
mokratija ir cieši saistīta ar brīvas 
informācijas apmaiņu. Tie, kas 
atceras Pa  domju Savienības lai-
kus, ir pa  zīstami ar tā laika pro-
pagandu: lielas fotografijas ar 
smaidošiem laimīgajiem padom-
ju ļaudīm. Tagad propaganda ir 
attīstīju sies kopā ar technoloğiju 
– tā vairs nav tik viegli pama-
nāma. Latvijas ziņağentūrā Delfi 
lasīju rakstu, kur Oskars Džon-
sons, King’s College Londonā 
doktorants, kuŗš specializējas 
Krie vijas nemilitārās kaŗadar bī-
bas jautājumos, saka, ka “iemesls, 
kāpēc ir tik grūti stāties pretī 

INGRĪDA ERDMANE

TILTS rīko Raimonda Graubes
Latvijas atv. ğenerālleitnanta

septembŗa viesturneju ASV

Raimonds Graube: „Būdams kaŗavīrs, es 

nebaidos no ienaidnieka. Jo tas, kuŗš skaidri 

pauž poziciju, tādu pašu stāju var sagaidīt 

pretim – tās ir melnbaltās krāsas. Visvairāk 

jābaidās no pelēcības, no vienaldzīgajiem, 

no tiem, kas klusē un nepauž attieksmi, ne 

labo, ne slikto. Atturība, kas tik raksturīga 

latviešiem, šai gadījumā noteikti nav 

labākais attieksmes paušanas veids.
No intervijas laikrakstā Laiks, 2017. g. Nr. 46

īpaši pēc notikumiem Ukrainā. 
Kaŗš vairs nav tikai ar šaujamiem 
ieročiem, tas notiek informātīvā 
telpā un sabiedrības iespaidošanā. 
Uzņēmos organizācijas TILTS 
ietvaros izkārtot ğlt. Graubes 
turneju pa ASV, jo pārliecinājos, 
ka, izprotot Krievijas metodes, 
varam veiklāk pret tām cīnīties. 
Latvijas simtgadē latviešu cen-
tros notiek daudz un dažādu 
sarīkojumu un pasākumu, to 
starpā ir svarīgi arī saprast, kādi 
ir pašreizējie draudi Latvijas 
valsts drošībai un kā varam at -
balstīt Latvijas aizsardzību.

Atvaļināts, ğlt. Graube nesau-
ļojas kaut kur Jūrmalā! Viņš tur-
pina iesaistīties Latvijas drošības 
jautājumu risināšanā, uzturot 
starptautiskus sakarus un pie  da-
loties konferencēs, kas skaŗ Lat-
vijas drošību, kā piemēram, šo -
vasar Rīgā, NATO Stratēģiskās 
komunikācijas centra organi zē-

tajā konferencē, kur tika runāts 
par informācijas un hibrīdkaŗa 
problemātiku. Ğlt. Graube ir 
valsts aizsardzības un patriotisma 
fonda „Namejs“ valdes priekš sē-
dētājs. Fonda galvenie mērķi ir 
atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku 
veterānus, kuŗi nodienējuši ilgus 
gadus NBS; un viņu ģimenes; 
uzturēt starptautiskajās operā ci-
jās bojā gājušo kaŗavīru piemiņu, kā 
arī veicināt patriotismu Latvijas 
sabiedrībā, saprotot, ka Latvijas 
nākotne ir droša tikai tad, ja 
mūsu jaunajās paaudzēs ir dzīvs 
patriotisms un cieņa pret savu 
valsti un ir vēlme to aizstāvēt.

Sirsnīgi aicinu visus, kam ir 
iespēja, apmeklēt ğlt. Graubes 
uzrunu! Pārliecināsities, ka Lat-
vija, sadarbībā ar citām Rietumu 
demokratiskām valstīm, cītīgi un 
neatlaidīgi darbojas pret jauna-
jiem izaicinājumiem, lai nosar-
gātu savu neatkarību.

Atvaļinātā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa, 

ģenerālleitnanta RAIMONDA GRAUBES viesturneja

 2018. gadā ASV

ŅUJORKĀ – sestdien, 8. sept., plkst. 14:00
 ANO Pārstāvniecības telpās – 333 East 50th Street, New York, NY

 Rīko Ņujorkas Latviešu organizāciju padome un Latvijas pastāvīgā

 pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā 

 *Vietu skaits ierobežots – ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos*

 Anita Bataraga 201 788 5315, abatarags@optonline.net

VAŠIŅGTONĀ DC – svētdien, 9. sept., plkst. 13:00 (pēc dievkalpojuma)
 Vašiņgtonas DC ev. lut. draudzes namā – 400 Hurley Ave, Rockville, MD

 Rīko Vašingtonas DC Daugavas Vanagi – Mārtiņš Zvaners 301 580 1210

FILADELFIJĀ – otrdien, 11. sept., plkst. 11:00
 Filadelfi jas Brīvo Latvju biedrībā – 531 North 7th St., Philadelphia, PA

 Rīko Filadelfi jas Latviešu pensionāru kopa – Ğirts Zeidenbergs 302 529 7442

KLĪVLANDĒ – trešdien, 12. sept., plkst. 11:30
 Latviešu draudzes namā – 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH

 Rīko Klīvlandes Daugavas Vanagi, Pensionāru apvienība un Latviešu biedrība

 Haralds Mazzariņš 330 467 7830

ČIKĀGĀ – sestdien, 15. sept., plkst. 14:00
 Čikāgas Ciānas draudzes namā – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL

 Rīko Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagi

 Armands Birkens 773 251 2849

KALAMAZŪ – svētdien, 16. sept., plkst. 11:30
 Kalamazū latviešu centrā – 100 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI

 Rīko Kalamazū Latviešu biedrība – Maira Bundža 269 352 3507

MINEAPOLĒ – sestdien, 23. sept., plkst. 11:30
 Mineapoles Latviešu draudzes nama lielajā zālē – 3152  17th Ave. S., Mpls., MN

 Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) 

 Ingrīda Erdmane 651 247 2104

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS

sadarbībā ar vietējām organizācijām

Krievijas centieniem iejaukties, 
ir tas, ka viņu taktika ir iz  smal-
cināta, nemanāma un bieži vien 
ticama.” Taktika ir tāda, ka iz  pla-
tītās ziņas bieži iekļauj patiesības 
graudus, tāpēc ir grūti atšķirt, kur 
patiesība bei dzas un meli sākas… 

Pērngada vasarā piedalījos Lat-
vijas 3x3 nometnē Salac grīvā. Tā 
bija nedēļa, piesāti nāta ar jau-
niem, skaistiem un izglītojošiem 
piedzīvojumiem. Viens no vakara 
programmu viesiem bija ģenerāl-
leitnants Raimonds Graube, kas 
tā gada sākumā bija nodevis Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku 
gro žus tālāk ğlt. Leonīdam Kal-
niņam. Tagad ģlt. Graubem atliek 
arī laiks dalīties ar savām zinā-
šanām un pieredzi ar pla šāku 
publiku; viņš tovakar atbildēja uz 
dažādiem jautā ju miem par Lat-
vijas aizsardzību un drošību, bet 
viņa uzrunas galvenā tema bija 
par Krievijas hibrīdkaŗa meto-

dēm un infor mātīvo telpu. Mēs 
jau visi daudzmaz esam dzir-
dējuši par Krievijas “troļļiem”, kas 
bizo pa internetu, meklēdami 
atslēg vār dus sakarā ar Krieviju, 
Latviju, NATO utt., un pēc tam 
saraksta virknēm komentāru. 
Ģlt. Grau be savā uzrunā sapro-
tami skaid roja šīs Krievijas jaunās 
mūs dienīgās ne-militārās uzbru-
kuma metodes – kas, ko, kā un 
kāpēc. Priecājos par visu uz  zi-
nāto un par ğlt. Graubes sir snīgo 
attieksmi un vaļsirdīga jām at -
bildēm uz jautājumiem. Iedo-
mājos, ka ğlt. Graubes stāstījums 
ļoti noderētu arī ārpus Latvijas 
dzīvojošiem lat viešiem. Tā ir vien-
reizēja iespēja uzzināt par Lat-
vijas valsts aiz sardzību no infor-
mācijas pirmavota, jo ğlt. Graube 
ir bijis Latvijas NATO pārstāvis 
un piedalījies daudzās starp-
tautiskās pārrunās par aizsar-
dzību pret Krievijas agresiju, 
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Apbalvots ar Somijas Baltās 
Rozes komandieŗa ordeni

8. augustā Latvijas Republikas 
ār  kārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Somijas Republikā Uģis 
Bam be svinīgā ceremonijā saņē-
ma Somijas Baltās Rozes koman-
dieŗa ordeni. Ordeni vēstniekam 
pasniedza Somijas Ārlietu minis -
t rijas Valsts sekretāra vietniece 
Pirko Hemeleinena.

Somijas Baltās Rozes ordenis ir 
viens no trīs Somijas valsts or  de-
ņiem, kuŗus piešķir Somijas Valsts 
prezidents. Šo ordeni nodibināja 
maršals Karls Gustavs Emils Man-
nerheims 1919. gada 28. janvārī. 
Uģis Bambe ir Latvijas vēstnieks 
Somijā kopš 2013. gada un savu 
termiņu noslēdz šā gada augustā.

***
Neļauj Monblānā uznest 
mastu ar Latvijas karogu

Franču policija vasaras kāpšanas 
sezonas laikā apturējusi “pār dro-
šu” Latvijas kāpēju grupu, kuŗa Ei -
ropas augstākajā virsotnē gri bējusi 
uznest 10 metrus augstu mastu ar 
Latvijas karogu, 13. augustā vēstīja 
portāls The Times.

Franču žandarmi rīkojušies 
San žervē ciema mēra rīkojumā, 
kuŗš ekspedīciju nosaucis par pār-
drošu un neapdomīgu. Alpīnisti 
vēlējušies mastu ar karogu pacelt 
Monblāna virsotnē, lai atzīmētu 
gaidāmo Latvijas Simtgadi. Kalnu 
policija likusi grupai mastu atstāt 
un tālāk uz virsotni doties bez tā. 
Mastu viņi varēs atgūt, kad dosies 
mājup, raksta franču portāls France 
Bleu. Grupai mastu bija izdevies 
uznest līdz nometnei 3137 metru 
augstumā, taču tur viesu nama 
saimniece ziņojusi policijai, skaid-
rots akcijas Monblāns 2018 Face-
book lapā. Pēc stundas ar hēlikop-
teru ieradušies žandarmi, kuŗi 
aizlieguši mastu ar karogu nest 
tālāk uz virsotni. “Grupas vadītājs 
Aldis ir pārliecināts, ka Šamonī 
mēs noteikti atgriezīsimies vēlreiz 
un darbiņu paveiksim līdz galam. 
Taču šobrīd komanda turpina 
ceļu uz virsotni, lai paceltu tajā 
Latvijas karogu,” teikts Facebook 
ierakstā. “Pēc fiziski un techniski 
smagas sestās ekspedīcijas dienas 
masts tika nogādāts 3137 m aug - 
s tumā pirmajā nometnē. Visi vietē-
jie par mastu jau runāja, un pre-
tim nākošie vēlēja veiksmi desmit-
metrīgo mastu nogādāt virsotnē. 
Ierodoties Refuge de Tête Rousse, 
dalībnieki un masts tika sagaidīts 
ar skaļām ovācijām, taču mums 
līdz galam neizskaidrotu iemeslu 
dēļ mājas saimniece par mūsu 
ierašanos ziņoja policijai.” Ik gadu 
virsotni mēģina sasniegt ap 300 
cilvēku. Šī sezona ir atzīta par īpaši 

bīstamu, jo karstuma dēļ uz kāp-
šanas ceļiem krīt ledus un akmeņi. 
Pagājušajā nedēļā varas iestādes 
ai  cināja kalnos kāpējus atlikt savas 
ekspedīcijas, taču daudzi šo brī di-
nājumu ignorē.

Latvijas karoga pacelšana Mon-
blāna virsotnē ir skaists žests Lat-
vijas Simtgadei, taču ir jāapzinās 
visi ar šādu darbību saistītie riski 
veselībai un dzīvībai, aģentūrai 
LETA skaidroja Ārlietu ministrijā 
(ĀM). ĀM noskaidrojusi apstāk-
ļus par Latvijas aktīvistu grupas 
do šanos uz Monblānu. Aktīvistu 
grupa nav sazinājusies nedz ar Lat-
vijas vēstniecību Francijā, nedz  
arī Konsulāro departamentu, līdz 
ar to ĀM pieņem, ka viņi paši   
saviem spēkiem tikuši galā, lai sa -
skaņotu savu darbību ar vietējām 
varas iestādēm.

Šis kāpiens ir izpelnījies diezgan 
plašu publicitāti Francijas medi-
jos, kā arī par to sociālajā tīklā 
Twitter izteicies Senžervē ciema 
mērs, novēroja ĀM. Apdzīvotās 
vie tas vadītājs paudis bažas par 
aktīvistu plānoto kāpšanu kalna 
virsotnē, jo jau kopš jūlija vidus 
reģionā izsludināts paaugstinātas 
bīstamības stāvoklis, kā dēļ visi 
līdz 15. augustam aicināti atturē-
ties no kāpšanas kalnā.

***
Cēsīs atklāj 

Simtgades ekspozīciju 
“Sirdapziņas ugunskurs”

Godinot Latvijas valsts Simtga-
di, Cēsīs, kādreizējā čekas īslaicī-
gās aizturēšanas izolatorā, ir izvei-
dota pastāvīga vēstures ekspozī-
cija “Sirdsapziņas ugunskurs”, kas 
vēstī par kādreizējā Cēsu apriņķa 
iedzīvotāju pretošanos okupāciju 
varām no 1940. līdz 1957. gadam. 
Ekspozīcijas atklāšana notiks 23. au -
gustā Cēsīs Pils ielas 12 nama      
pa  galmā. Latvijas Polītiski repre-
sē to Cēsu biedrība sadarbībā ar 
kuratori Elīnu Kalniņu un māk-
sliniekiem Kristu un Reini Dzu-
dzilo izveidojusi Latvijas okupā-
ciju vēsturi skaidrojošu ekspozī-
ciju, kas vēstī par notikumiem 
Centrālvidzemē (kādreizējā Cēsu 
apriņķa territorijā) laika posmā 
no 1940. līdz 1957. gadam.

Ekspozīcija izgaismo okupāciju 
norises gaitu un atklāj par kādrei-
zējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju uz -
drīkstēšanos – daudzveidīgo pre-
tošanos okupācijām (gan padom-
ju, gan nacistiskajai), salīdzina ko -
mūnistiskā un nacistiskā režīma 
polītiku pret Latvijas tautu, iepa-
zīstina ar atsevišķu indivīdu pre-
tošanās stāstiem un ļauj apjaust 
viņu motivāciju, pašaizliedzīgi ie -
stājoties par Latvijas valstij un tau-
tai svarīgām vērtībām šķietami 
bezcerīgos brīžos.

***
Simtgades zaļumballe 

notikusi arī Sibirijā
Sibirijā, Omskas apgabala Taras 

rajona Augšbebru ciemā Krievijā 
11. augustā notika Simtgades za -
ļumballe. Zaļumballi apmeklēja 
ap  tuveni 200 dalībnieku, īpašie 
viesi bija Raisas Bakanovas vadītā 
folkloras kopa “Daina” no Omskas 
un Pēteŗa Zeļicka estrādes ansam-

blis. Balle ar rotaļām un jestru 
dancošanu turpinājās līdz rītam. 
Dancotājus pat lietus nespēja iz -
biedēt.

Latviešu ciems Augšbebri tika 
nodibināts 1897. gadā, kad Sibirijā 
zemes meklējumos no Kurzemes – 
Nīcas un Bārtas ieradās pirmās 
sešas ģimenes. Omskas apgabala 
Taras rajonā ir palikuši tikai divi 
latviešu ciemi – Augšbebri un 
Kurzemes Ozolaine.

***
Mēro ceļu uz Aglonu 

ar domām par pāvesta vizīti
No dažādām Latvijas vietām 

svētceļnieki dodas uz Aglonu, lai 
piedalītos gada lielākajos katoļu 
svētkos – Vissvētākās Jaunavas Ma  -
rijas Debesīs uzņemšanas svēt kos. 
13. augustā galamērķi sasniedza 
arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 
un Jēzus Sirds draudzes svētceļ-
nieki –  lielākā jauniešu un ģimeņu 
pārstāvētā grupa no Rēzeknes.  

Vairāk nekā 100 kilometri četrās 
dienās – šādu ceļa posmu no Rē -
zeknes uz Aglonu mēroja šī svēt-
ceļnieku grupa. Tās sastāvā lielākā 
daļa bija skolas audzēkņi un pil-
sētas jaunieši, un to vadīja Rēzek-
nes Katoļu vidusskolas skolotāja 
Lita Klepere, kuŗai jau ir 22 gadu 
pieredze svētceļojumu vadīšanā. 
“Pirmos gadus, deviņdesmito ga  du 
beigās, pat 100 cilvēki gāja, bet ļoti 
grūti tādu grupu ir vadīt. Tagad 
tomēr ir vieglāk. Tagad vecākie ir, 
viens ir 1956. gadā dzimušais vī - 
  r ietis, un jaunākie ir septiņgadīgi 
bērni. Bet ir bijuši arī tādi, ka ar 
ratiņiem vedami vēl,” stāstīja Lita 
Klepere.

***
Aptauja: Latvijā 40% jauniešu 

plāno saistīt dzīvi ar 
uzņēmējdarbību

Latvijā 40% jauniešu plāno sai s-
tīt dzīvi ar uzņēmējdarbību, kas ir 
biežāk nekā Lietuvā un Igaunijā, 
pavēstīja “SEB bankas” komuni-
kā cijas projektu vadītāja Jeļena 
Kontusa, atsaucoties uz bankas 
veik tās aptaujas datiem. Tostarp 
viņa informēja, ka, atbilstoši ap -
taujas datiem, plāni nākotnē sākt 
savu biznesu ir 36% Latvijas jau -
n iešu vecumā no 18 līdz 25 ga -
diem, savukārt 4% jau šobrīd no -
darbojas ar uzņēmējdarbību. Tajā 
pašā laikā Lietuvā uzņēmējdarbī-
bai plā no pievērsties 30%, bet 
Igau nijā – 24% jauniešu.

Aptaujā secināts, ka apmēram 
60% jauniešu, kuŗi vēlas attīstīt 
savu biznesu, ir vecumā no 23 līdz 
25 gadiem, gandrīz puse no vi -
ņiem strādā, bet trešā daļa apvieno 
darbu ar mācībām. Lielākā daļa, 
proti, apmēram 65% jauniešu cer, 

ka, pateicoties biznesa plānu reāli-
zācijai, pēc pieciem gadiem viņu 
ienākumi “uz rokas” pārsniegs 
1500 eiro mēnesī.

Kontusa minēja, ka jomas, kuŗās 
Latvijas jaunieši vēlētos sākt biz-
nesu, ir ļoti dažādas. Visvairāk mi -
nētās jomas ir informācijas tech-
no loģijas (IT), finanšu technolo-
ģijas, dažādi pakalpojumi, tirdz-
niecība, skaistumkopšana, būvnie-
cība, ēdi nāšanas pakalpojumi, kā 
arī ra  žošana, tostarp dažādi rok-
darbi.

***
Partijas sola veicināt drošību
13. Saeimas vēlēšanās startējo-

šās partijas savās 4000 zīmju pro-
gram mās pievērsušas pastiprinātu 
uz  manību drošībai, solot kā sa -
mazināt, tā palielināt militāros iz -
devumus. Tāpat polītiskie spēki 
ro  sina paplašināt mobilizācijas ga -
dījumā iesaistāmo labi apmācīto 
pilsoņu loku un attīstīt Zemes-

sardzi un Jaunsardzi.
Nacionālā apvienība Visu Lat vi-

jai! –Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
iestājas par drošu Latvijā. Polītis-
kais spēks savā programmā sola 
turpināt palielināt aizsardzības iz -
devumus, paplašinot mobilizā-
cijas gadījumā iesaistāmo labi ap -
mācīto pilsoņu loku. Partija sola 
arī aktīvi iestāties par pastāvīgu 
NATO sabiedroto kaŗavīru uztu-
rē šanos Latvijā un arī turpmāk 
nepieļaut prokrievisko spēku no -
nākšanu valdībā.

***
Latvijas Simtgadei veltīts 

sarīkojums “Lauki ienāk pilsētā”
8. septembrī Rīgā, 11. novem -

bra krastmalā, no pulksten 10 līdz 
20 Latvijas Simtgades svinību pro-
grammā notiks sarīkojums “Lauki 
ienāk pilsētā”. Sarīkojuma dalīb-
nie ki pārstāvēs nozīmīgākās lauk-
saim niecības jomas, produktus, 
pakalpojumus un ar lauksaim nie-
cību saistītas izglītības iestādes, 
ko  pā veidojot stāstu par Latvijas 
lauku vēsturi un mūsdienīgu 
saimniekošanu un dzīvi laukos. 

LIELBRITANIJA. Centrālā vēlēšanu komisija ir pieņēmusi 
lēmumu papildus jau apstiprinātajiem vēlēšanu iecirkņiem Apvieno -
tajā Karalistē vēl izveidot  iecirkņus arī Birmingemā, Bostonā, Liverpūlē 
un Mārgeitā, līdz ar to paplašinot to tīklu līdz 19 iecirkņiem. Vēstniecība 
atgādina, ka vēlēšanās ir iespējams balsot gan klātienē 6. oktobrī jebkurā 
vēlēšanu iecirknī, gan piesakoties balsošanai pa pastu. Vēlēt drīkst tikai 
ar derīgu pilsoņa pasi. Ja pasei ir beidzies vai drīzumā beigsies derīguma 
termiņš, vēstniecība aicina nekavējoties to atjaunot. Sīkāka informācija 
par 13. Saeimas vēlēšanām ir pieejama vēstniecības mājaslapā: http://
www.mfa.gov.lv/london/konsulara-informacija/velesanas un Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv

SOMIJA. 10. augustā ar stāvovācijām izskanēja Turku Mūzikas 
festivāla atklāšana Somijā, kuŗā koncertēja pasaulslavenā latviešu oper-
dziedātāja, soprāns Kristīne Opolais. Pieņemšanā uzrunas teica Turku 
pilsētas mēre Minna Arve, vēstnieks Uģis Bambe un operdziedātāja 
Kris tīne Opolais; runātāji atzīmēja festivāla labo sadarbību ar latviešu 
operdziedātājiem, kā arī Latvijas un Somijas Simtgades svinības. Lat vi-
jas Radio 3 “Klasika” atskaņoja koncertu tiešraidē no Somijas.

NORVĒĢIJA. Latvijas vēstniecība Norvēģijā no 13. – 17. au -
gus tam piedalās Ārendāles demokratijas nedēļā, kur sadarbībā ar 
Ārendāles pilsētu un Austrumagdēras grāfisti, Latvijas goda konsulu 
Kristiansannā Ērlingu Johansenu (Erling Johansen), kā arī Rēzeknes 
pilsētu un novadu tiek rīkota virkne pasākumu, kuŗu laikā vēstniecība 
īpašu uzmanību veltīs Latvijas Simtgades atzīmēšanai. Demokratijas 
nedēļas ietvaros tiks izstādīts Latvijas Simtgadei veltīts stends, kuŗā 
apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Latvijas vēsturi un valstiskuma atgūšanu, 
kultūras tradicijām un vērtībām un Latviju kā drošu, modernu un 
attīstu valsti, kuŗā ir tīra, zaļa un ekoloģiska vide. Tāpat tiks rīkota 
svinīga pieņemšana, kuŗā aicināti piedalīties Ārendāles un Austrum-
agdēras pašvaldības pārstāvji, vēstniecības un Rēzeknes pilsētas sa -
darbības partneri, kā arī reģionā dzīvojošie diasporas pārstāvji. Rēzek-
nes sadarbība ar Ārendāles pilsētu un Austrumagdēras grāfisti ir aiz - 
s ākusies 90. gadu sākumā. Tā ir aktīva joprojām pilsētu pašvaldību un 
novada vadības līmenī – puses plāno veidot sadarbības projektus Eiro-
pas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanču instrumenta ietvaros,    
t. sk., kultūras projektu apmaiņu. Ārendāles nedēļa tiek rīkota kopš 
2012. gada un ir kļuvusi par lielāko polītisko diskusiju forumu Norvē -
ģijā. Tās mērķis ir vairot pilsonisko līdzdalību polītikā, vairojot atklātas 
diskusijas un iesaistes iespējas.

IGAUNIJA. 31. jūlijā Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā Tallinā 
tika atklāta izstāde “Tiks aizliegts. Baltijas grāmatas 1918-1940”. Izstādi 
sagatavojušas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās bibliotēkas par 
godu Baltijas valstu Simtgadēm. Izstādi ar uzrunām atklāja Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Igaunijas Nacionālās biblio-
tēkas direktore J. Andresoo, Latvijas vēstnieks Igaunijā R. Jansons un  
Lietuvas vēstnieks Igaunijā G. Apouks. Izstāde  piedāvā ieskatīties Balti-
jas valstu grāmatniecības procesos laika posmā starp diviem pasaules 
kaŗiem. Izstādes organizētāji  norāda: “Laikposmu no 1918. līdz 1940. ga -
dam mēdz dēvēt par zelta laikmetu Baltijas grāmatniecībā. Pirmo reizi 
valstiskums bija nodrošinājis netraucētas attīstības iespēju. Pirmo reizi 
lasīšana ļāva gūt gan zināšanas, gan pilnvērtīgu izklaidi kā laukos, tā 
pilsētā. Lasīja un savu inteliģenci vairoja visi sociālie slāņi. Gan tirāžas, 
gan grāmatu māksla sasniedza līdz šim nebijušas virsotnes. Drīz tas tika 
aizliegts, cenzēts, svītrots, aizkrāsots. Ievietots specfondos. Slēpts.” Iz  stāde  
Tallinā būs apskatāma līdz 25. oktobrim. No 1. novembŗa līdz 2019. ga  da 
24. martam izstāde būs apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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Notikuma apmeklētāji tiek aici-
nāti iepazīt dzīvi un darbu Latvijas 
laukos, jauniešu izglītības iespējas, 
modernākās technoloģijas, graud-
kopību, lopkopību, dārzkopību, 
mež saimniecību, zivsaimniecību, 
bioloģisko lauksaimniecību un 
amatniecību. Būs arī degustācijas 
un mājražotāju tirgus, daudz vei-
dīga kultūras programma, dažādi 
konkursi un īpaša izsole.

Diena sāksies ar lauksaimnie cī-
bas technikas parādi, kuŗā no Rī -
gas Motormūzeja cauri Rīgai uz 
11. novembra krastmalu brauks 
vēsturiskā un mūslaiku lauksaim-
niecības technika, parādot tech-
nikas attīstību Latvijas 100 gadu 
laikā.

***
Tiekas ar diasporas un 

Madonas novada jauniešiem
7. augustā Saeimas priekšsēde 

Ināra Mūrniece tikās ar diasporas 
un Madonas novada jauniešiem – 
Latvijas jauniešu vasaras skolas 
“Latvija aug!” dalībniekiem.

Vasaras skolu jeb darbnīcu “Lat-
vija aug!” rīko Eiropas Latviešu 
ap  vienība sadarbībā ar Latvijas 
Jaunatnes pilsētu 2018 – Mado - 
nu –, un uzsvars tajā likts uz pil-
sonisko iniciātīvu un uzņēmīgu-
mu kā aktīvas latvietības atslēgu. 
Darbnīcu ciklā piedalās 12 dias-
poras jaunieši, ar ko kopā darbojas 
Madonas novada aktīvie jaunieši 
(16 – 25g .). “Latvija aug” piedāvā 
sarunas ar citiem aktīviem jau - 
n iešiem, valsts augstākajām amat-
personām un harizmātiskiem pro -
fesionāļiem par jauniešu lomu 
pārmaiņu veidošanā un izzinošas 
un praktiskas darbnīcas radošu-
ma, mediju prasmju, biznesa pra-
tības un polītikas zinību stiprinā-
šanai.

***
Par ko interesējas 

Dienvidafrikas latvieši?
Uz  Dziesmu un Deju svētkiem 

jūlijā bija ieradušies arī  latvieši     
no Dienvidafrikas galvaspilsētas 
Keip taunas. Viņi Keiptaunā izvei-
dojuši latviešu skoliņu “Ozoliņi”,  
tajā mācās aptuveni piecpadsmit 

vijā laikposmā no 2008. gada līdz 
2016. gadam. Komitejas sesijā 
Lat vijas delegāciju vadīja Ārlietu 
mi  nistrijas (ĀM) valsts sekretārs 
Andrejs Pildegovičs (attēlā).

Komitejas eksperti atzinīgi no -
vērtēja būtisko progresu Latvijā 
kopš iepriekšējā ziņojuma izska-
tīšanas, kā arī Latvijas delegācijas 
augsto līmeni. Komitejas locekļi 
uz  deva jautājumus par Latvijas 
nor matīvo ietvaru diskrimināci -
jas izskaušanai, paveikto nepilsoņu 
skaita samazināšanā, iniciātīvām 
naturālizācijas veicināšanai, valsts 
valodas polītikas ietekmi uz pri  -
vā to uzņēmumu darbību, rasu 
nai da noziegumu izmeklēšanu  
un piemē rotajām sankcijām.

***
Lielbritanijas 

ārlietu ministra vizīte
15. augustā ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs (Vienotība) tikās 
ar jauno Lielbritanijas ārlietu mi -
nistru Džeremiju Hantu, kuŗš 
Latvijā bija  ieradies oficiālā vizītē. 
Ministri pārrunāja abu valstu div-
pusējās attiecības, tostarp sadarbī-
bu stratēģiskās komūnikācijas un 
neatkarīgu mediju stiprināšanas 
jomā. Tāpat tika  apspriestas trans-
atlantiskās attiecības, pievēršoties 
ekonomikas, tirdzniecības un dro-
šības jautājumiem, kā arī aktuālie 
starptautiskās dienaskārtības jau-
tā jumi. Vizītes laikā Hants nolika 
ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
Lielbritanija ir viens no svarīgā ka-
jiem Latvijas sadarbības partne -
riem ekonomikā un tirdzniecībā, 
kā arī drošības un aizsardzības un 
citās jomās.

***
Sigulda uzsāk zemes iegādes 
procesu olimpiskā ciemata 

būvniecībai
Siguldas novada pašvaldība kon-

ceptuāli atbalstījusi zemesgabala 
daļas iegādi aptuveni 5,5 hek tāru 
platībā administratīvās ter ri torijas 
labiekārtošanai, iedzīvotāju izglītī-
bas nodrošināšanai, kā arī iespē-
jamā olimpiskā ciemata būv nie-
cībai, ņemot vērā Siguldas part ne-
rību ar Stokholmu pieteikumā uz 
2026. gada Ziemas olimpisko spē-
ļu rīkošanu, informē pašvaldībā. 
Saistībā ar nepieciešamību kandi-
dēšanas tālākajā procesā Siguldas 
novada pašvaldībai 2019. gada mar-
tā iesniegt Zviedrijas Olimpis kajai 
komitejai garantijas par olimpiskā 
ciemata būvniecību, pašvaldība, 
iepazīstoties ar Starptautiskās Olim-
piskās komitejas (SOK) prasībām 
izmitināšanas plānošanā, ir izstrā-
dājusi attīstības ieceri, kas pama-
tota ar ilgtermiņa pilsētas apbūves 
noteikumiem, stratēģisko ielu un 
inženieŗkomūnikāciju tīklu attīs-
tību.

***
Krievu spiedze 

redzēta arī Latvijā
Pirms neilga laika ASV, proti, 

Krievijas pilsones, ieroču un prak-
tiskās šaušanas entuziastes Marijas 
Butinas aizturēšana plaši izska -

bērnu. Latvijā skolas skolotājas ap  -
meklēja diasporas skolotāju kur-
sus Salacgrīvā un ieguva pedago-
gu profesionālās pilnveides pro-
grammas “Latviskā izglītība dia-
sporā” diplomus, lai arī turpmāk 
varētu sekmīgi mācīt latviešu va -
lodu bērniem svešumā. 

Tiekoties ar tālajiem viesiem, 
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
stāstīja par PBLA tradicijām un 
projektiem. Dienvidafrikas latvie-
tēm liela interese bija par iespēju 
piedalīties 2x2 nometnēs un 3x3 
saietos, kā arī vairāk par  ALAs “Svei-
ka, Latvija!” programmu. Sko las 
“Ozoliņi” pedagogu mērķis ir iz -
veidot un reģistrēt formālu orga-
nizāciju, kas ļautu Dienvidafrikas 
latviešiem apvienoties un darbo-
ties izglītības un kultūras nozarēs.        

***
Pauž  atbalstu 

Gruzijas suverēnitātei un 
territoriālajai vienotībai

Lai piedalītos 2008. gada augustā 
notikušās Krievijas agresijas Gru-
zijā piemiņas sarīkojumos un ap -
liecinātu nemainīgu atbalstu Gru-
zijas suverēnitātei un territoriālajai 
vienotībai, 6. un 7. augustā Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
kopā ar Ukrainas vicepremjēru, 
Polijas un Lietuvas ārlietu minis-
triem uzturējās darba vizītē Gru-
zijas Republikā. Ministrs piedalījās 
Gruzijas parlamentā rīkotajā apaļā 
galda diskusijā par ilgtspējīga mie-
ra un drošības jautājumiem un 
ap  meklēja administrātīvo robež lī-
niju ar Dienvidosetiju pie Odzisi 
ciemata. Savukārt piemiņas sarī-
ko jumu laikā ministrs nolika vai-
nagu Muhatgverdi  kapsētā Tbilisi, 
pieminot Gruzijas militārperso-
nas, policistus un civiliedzīvotā -
jus, kas krita augusta kaŗa laikā 
2008. gadā. 

“Šodien Tbilisi kopā ar kollēgām 
no Polijas un Lietuvas, kā arī Uk -
rainas vicepremjēru mēs paužam 
nemainīgo atbalstu Gruzijas suve-
rēnitātei un territoriālajai vieno-
tībai, jo 2008. gadā sāktā Krievijas 
agresija brutāli pārkāpa starptau-
tisko kārtību un starptautisko at -
tiecību principus. Tā atklāti iebru-
ka neatkarīgā un suverēnā valstī. 
2014. gadā Krievija īstenoja neli-
ku mīgo Krimas aneksiju. Latvija 
bija okupēta vairāk nekā 50 gadus, 
tādēļ mēs šodien esam šeit, lai ne 
tikai pieminētu 2008. gada augus-
ta Gruzijas kaŗa upurus, bet paus-
tu solidāritāti Gruzijas tautai un 
atgādinātu pasaulei, ka agresija 
pret suverēnām valstīm nav pie-
ļaujama,” sacīja Rinkēvičs.  

***
ANO komiteja vērtē 
rasu diskriminācijas 
izskaušanu Latvijā

Ženēvā 8. augustā un 9. augustā 
ANO Rasu diskriminācijas iz -
skau  šanas komitejas 96. sesijā tika 
izskatīts Latvijas kārtējais ziņo-
jums par ANO 1965. gada Kon ven-
cijas par visu veidu rasu diskri-
minācijas izskaušanu izpildi Lat-

nēja visā pasaulē. ASV Tieslietu 
ministrija paziņoja, ka aizturēšana 
veikta uz aizdomu pamata par 
iespējamu darbošanos Krievijas 
specdienestu labā, ASV 2016. ga  da 
prezidenta vēlēšanu kampaņas lai-
kā. Drošības policija šobrīd pār-
bauda Butinas iespējamu saistību 
ar Latviju. Viņa sociālajos tīklos 
ievietojusi fotografiju, kuŗā redza-
ma Latvijas aviokompanijas air-
Baltic lidmašīna. Komentārā teikts, 
ka Butina pirmo reizi lido ar lid-
mašīnu, kuŗai ir propelleri, no 
Tallinas uz Rīgu. Apstiprināts, ka 
Butina līdz šim nebija nonākusi 
DP redzeslokā, tomēr vienlaikus 
DP redzeslokā kopumā atrodas ar 
Krieviju saistītie tā sauktās prak tis-
kās šaušanas entuziasti. Ar šā  dām 
nodarbībām Butina ir saistīta.       

***
Nejauši izšauta raķete...

Spānijas iznīcinātājs Eurofighter 
mācību lidojuma laikā nejauši  
virs Igaunijas territorijas izšāvis 
“gaiss-gaiss” tipa raķeti AMRAAM. 
Incidents noticis plkst. 15.44 virs 
Igaunijas dienvidrietumiem pie 
Otepē pilsētas gaisa telpā, kas pa -
redzēta mācībām. Igaunijas Gaisa 
spēku komandieris pulkvedis Rī  vo 
Valge sacīja, ka raķete nokritusi 
purvainā vietā Endlas dabas rezer-
vātā, kur cilvēki nedzīvo. Laikā, 
kad Spānijas iznīcinātājs virs Igau-
nijas nejauši izšāvis raķeti, ceļā uz 
Tallinu bijusi Latvijas nacionālās 
aviokompanijas airBaltic pasažie-
ŗu lidmašīna. Lai arī incidents ne -
esot apdraudējis nevienu civīlo 
lidaparātu, airBaltic  pauž kritiku 
par to, cik vēlu tika saņemta in -
formācija par ārkārtējo gadījumu. 
Spānijas iznīcinātāja nejauši iz  šau-
tā raķete izraisījusi kūdras uguns-
grēku Endlas dabas rezervātā. 
Tur pinās raķešu pazudušo daļu 
meklēšana.

***
Prāta vētra grasās iekaŗot 

Ķīnas tirgu
Jelgavas poproka apvienība Prā-

ta vētra domā izmēģināt spēkus 
Ķīnas mūzikas tirgū, intervijā žur-
nālam Sestdiena  pastāstījis grupas 
solists Renārs Kaupers. “Ir doma 
paskatīties uz Ķīnas mūzikas tir-
gus pusi. Dzīvosim, redzēsim,” tei-
cis Kaupers, “mūsu draugi Deivids 
Larsons un Povels Olsons, kas 
pro ducēja mūsu albumu, ar savu 
grupu The Royal Concept sep tem-
brī dosies tūrē pa Ķīnu. Japānā 
viņi jau ir labi pazīstami.”

Renārs Kaupers un Kaspars 
Roga // Foto: TVNET

Kaupers atzīmējis, ka Ķīnā ar -
vien vairāk patērē Eiropas mūzi -
ku. “Tās ir lielas territorijas, daudz 
cilvēku, un, ja izdodas viņiem ie -
patikties, ir brīnišķīgi, paplašinās 
loks, kurā vari koncertēt.” “Atska-
toties uz mūsu sasniegumiem 
starptautiskā mērogā, rietumpusē 
tie ir 2000. gadu sākumā – Eiro-
vīzija, dziesma My Star, labi panā-
kumi Zviedrijā, Somijā, topos un 
radio,” rezumējis mūziķis. Prāta 

vētras 30 gadu jubileju nākamgad 
grupai esot padomā svinēt ar kon-
certu Liepājā.

***
Krāšņs Ineses Galantes festivāls

12. augustā Dzintaru koncert-
zālē norisinājās tradicionālā, nu 
jau 14. starptautiskā mūzikas fes-
tivāla Summertime – aicina Inese 
Galante” noslēguma koncerts – 
spilgta Ineses Galantes sarūpēta 
mū  zikālo svētku kulminācija. Klau-
sītājus priecēja pozitīvu emociju 
un sajūtu virpulis, pateicoties mū -
zikālo priekšnesumu daudzvei-
dībai: šajā vakarā uz koncertzāles 
skatuves kāpa Latvijas un ārzemju 
zvaigznes kopā ar jaunajiem talan-
tiem – konkursa “Ineses Galantes 
talanti” laureātiem.

“Galā Galante” koncertā bija uni-
 kāla iespēja uz vienas skatuves 
dzirdēt mūziķu un izpildītāju 
zvaigžņu sastāvu: Latvijas Nacio-
nālās operas solistus, kas ieman-
tojuši gan profesionālu mūzikas 
kritiķu, gan klausītāju atzinību – 
Raimondu Bramani, Michailu Čuļ-
pajevu un Juri Vizbuli, kuŗi ap -
vienojuši savas balsis un harizmu 
mūzikālā apvienībā – Tenoru trio; 
izcilo Latvijas kontrtenoru Serge -
ju Jēgeru, asprātīgo un harizmā-
tisko Intaru Busuli un, protams, 
pašu Inesi Galanti, kā arī visā pa -
saulē iecienīto mecosoprānu no 
Krievijas – Oļesju Petrovu un le -
ģendāro Krievijas džeza pianistu 
Daniilu Krāmeru.

***
“Tautumeitas” prezentē 
singlu “Sadziedami” un 

izsludina papildkoncertu
Etnomūzikas grupa “Tautumei-

tas” saviem klausītājiem piedāvā 
singlu “Sadziedami”, kas tapis sa -
darbībā ar producentu Reini Sē -
jānu. Tieši “Sadziedami” ir izvēlēta 
kā pirmā dziesma latviskākās un 
sievišķīgākās grupas debijas albu-
mā ar nosaukumu “Tautumeitas”, 
kas tika prezentēts 30. maijā. Kopš 
albuma izdošanas brīža tas veik-
smīgi saglabā augstākās vietas Lat-
vijas pārdotāko albumu topos.  

“Būsim godīgi –  mēs nezinām, 
kas notiks. Ar mums un starp 
mums. Vienīgais, kas var būt īsts, 
ir tagadne un uzmanība, ko cits 
citam veltām,” stāsta dziesmas 
mū  zikas autore Lauma Bērza. 
“Tautasdziesma, no kuŗas iedves-
mojoties tapis dziesmas piedzie-
dājums, ir tradicionālās daudz-
balsības paraugs. Tieši daudz bal-
sīga dziedāšana ir mūsu īpašais 
kul tūras dimantiņš, kuŗš atspogu-
ļo prasmi, apzinoties katram savas 
stiprās un vājās puses, būt kopā, 
saliet balsis vienā skaņā, nejautājot, 
kas notiks tālāk.”

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvietes no Dienvidafrikas Evija 
Vlada, Ieva Balode un Ilze Balode 
ar PBLA valdes priekš sēdi Kristī ni 
Saulīti un izpild direktoru Rai tu 
Eglīti // Foto: PBLA
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Putina Krieviju raksturo ci nis ms 
un neatlaidība savu mērķu sa -
snieg šanā.

Strupi un kategoriski noliegt 
jebkurus faktus, kurus Kremlim 
“degunā bāž” ārvalstu kompe ten-
tas iestādes – tā ir vienīgā atbilde, 
ko diendienā sniedz divas perso-
nas, kuŗu ģīmjus pazīst miljoniem 
TV skatītāju visā pasaulē: Krievijas 
prezidenta preses sekretārs Dmit-
rijs Peskovs un Krievijas Ārlietu 
ministrijas pilnvarotā Marija Za -
harova.

Kā ziņo “The Guardian”, Liel bri-
tanijas valdība vēlas, lai Krievija  
tai izdod divas personas, kas at -
bildīgas par Krievijas spiega Ser-
geja Skripaļa un viņa meitas no -
indēšanas mēģinājumu ar prepa-
rātu “Novičok” 4. martā Solsberi-
jas pilsētā. Britu drošības dienests 
zina šo divu personu vārdus un 
zina, ka tie tūdaļ paguva izlidot uz 
Maskavu. Peskovs un Zaharova, 
kā padomju pionieri, “vienmēr 
gatavi”, pat līdz galam neuzklausot 

Maskava noliedz, musina, draud
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

argumentus, vārdus, datus, auto-
mātiski atbildēja: “Meli, absurds, 
provokācija, neko nezinām un 
negribam zināt.”

Interesanti, ka pēc minētā bri - 
tu drošības dienesta paziņojuma 
ASV prezidents Tramps nolēmis 
ieviest jaunas sankcijas pret Krie-
viju, kas pārkāpusi ķīmisko ieroču 
aizliegumu. Baltā nama saimnie-
ku nebeidz mocīt pārmetumi par 
viņa “krievu lietām” saistībā ar 
2016. gada vēlēšanām, un varbūt 
viņš tagad šādi mēģina “attīrīties”.

Kremlim NATO ir, var teikt, 
bieds jeb lietuvēns: rēgs, kas Pu -
tinam laupa naktsmieru.

Cīņā pret NATO alianses pa  pla-
šināšanu visi līdzekļi ir labi. Lai 
atceramies krievu izlūkdienesta 
mēģinājumu rīkot Melnkalnē ap -
vērsumu un nogalināt tās prem-
jerministru, kas steidzināja savas 
valsts iekļūšanu NATO saimē. Ta -
gad vēlmi kļūt par NATO dalīb-
valsti paudusi Maķedonija – pa -
reiz ticīgo slāvu republika, kas dien-

vidos robežo ar Grieķiju, kuŗas 
ziemeļaustrumu novads no sen-
seniem laikiem tiek saukts par 
Maķedoniju. Pēc Dienvidslāvijas 
sabrukuma NATO dalībvalsts 
Grieķija neļāva slāvu Maķedoniju 
pat uzņemt Apvienoto Nāciju or -
ganizācijā, ja tā nemainīs savu 
nosaukumu. Un ANO saimē to 
uzņēma tikai ar absurdu abre via-
tūru FYROM, t.i., “bijušo Dinvid-
slāvijas republiku M” (Maķe do-
niju).

Miljoniem grieķu gadiem ilgi 
rīkoja mītiņus Atēnās, prasot aiz-
liegt savai ziemeļu kaimiņienei 
saukties par Maķedoniju un tā -
dējādi apgānīt Maķedonijas Alek-
sandra – dižā iekarotāja – svēto pie-
miņu. Nesen beidzot principā pa -
nākts izlīgums: Grieķijas zie me ļu 
kaimiņvalsts turpmāk sauksies 
par Ziemeļmaķedoniju, un Grie-
ķija atcels iebildumus pret tās uz -
ņemšanu NATO aliansē. Tad nu 
Krievija iejaucās, un kā vēl! Grie-
ķija izvirzījusi apsūdzību pret 

četr iem krieviem, kuŗi mēģinā -
juši uzpirkt grieķu amatpersonas 
un pareizticīgās baznīcas pries-
terus, mudinot tos organizēt jau-
nus protesta mītiņus pret panākto 
kompromisu, lai to “norautu”.

Maskavas laikraksta “Zavtra” un 
portāla zavtra.ru redaktors Alek-
sandrs Prohanovs var atļauties 
skaļi paust to, kas Putinam ir “uz 
sirds”. Lūk, kā Prohanovs komen -
tē 10. gadskārtu kopš Krievijas-
Gruzijas kaŗa: zem izteiksmīga 
virsraksta “Jaunas krievu ekspa n-
ijas (!) sākums” viņš raksta, ka 
“karš Dienvidosetijā bija pirmais 
imperiskais karš (..) Tas bija karš, 
kad ievainotā, sakropļotā impe -
rija spēra soli uz priekšu. Caur Ro -
kas tuneli Krievija, tātad arī Pa -
domju Savienība, tātad arī Krie vi-
jas imperija ienāca Aizkaukāzā. 
Tai zonā, kas nodrošinātu Krievi-
jai kontroli pār milzu telpu, līdz 
pat Tuvajiem Austrumiem”.

Krievi, atgādina Prohanovs, 
2008. gadā “nonāca līdz Tiflisas 

(nevis Tbilisi. – F.G.) nomalēm un 
neieņēma Tiflisu tikai tāpēc, ka 
Augstākais virspvēlnieks atteicās 
dot (attiecīgu) pavēli”. Un kurš    
tad bija Augstākais virspavēlnieks? 
Dmitrijs Medvedevs, kas tai laikā 
bija Krievijas prezidents uz čet - 
r iem gadiem, atvietojot Putinu. 
Medvedevs, kurš skaitās “pārāk 
liberāls”, tagad vārdā nav mi -
nams…

Prohanovs priecīgs: “Kopš tā 
laika šie plašumi pamatīgi iekļauti 
Krievijas ietekmes zonā. Divas 
Krievijas bazes – viena Abhāzijā, 
otra Dienvidosetijā – pamatīgi 
no  stiprina Krievijas klātieni reģio-
nā. Un šī klātiene ir “Damokla 
zobens”, ko Krievija uzkārusi virs 
Gruzijas, kas sapņo par iestāša nos 
NATO (..) Sākums jaunai krie vu 
ekspansijai tika likts 2008. gadā, 
līdz ar uzvaru šajā sīciņajā kaŗā”.

Prohanovs, kā redzams, nožēlo, 
ka krievu kaŗaspēks toreiz nav 
ieņēmis Gruzijas galvaspilsētu. Un 
Putins?

Kandidātu sarakstu iesniegšana 
šī rudens Saeimas vēlēšanām nu ir 
beigusies! Kopumā uz simt man-
dātiem Saeimā cer 1 470 kandidā-
ti, no tiem 1 004 vīrieši un 466 sie-
vietes. Daiļā dzimuma īpatsvars 
kandidātu sarakstā ir 31,7 pro-
centi, kas ir krietni vairāk nekā tās 
18 sievietes, kuŗas patlaban ir Sa -
eimas deputātes. No tā, protams, 
neizriet, ka nākamajā Saeimā būs 
32 sievietes, taču pirms četriem 
ga  diem 33 procenti visu kandi-
dātu bija sievietes, un mandātus 
ieguva 19. 

Vidējais vecums kandidātiem 
šogad ir 46,6 gadi, jaunākajam 
kan didātam 21 (minimālais ve -
cums, lai kļūtu par Saeimas de -
putātu), bet vecākajam – visi 88 (!) 
gadi. Salīdzinājumam – Amerikā 
cilvēkam jābūt 25 gadus vecam,  
lai kandidētu uz vietu Kongresa 
apakšpalātā, 30 gadus vecam, lai 
kandidētu uz Senātu un 35 gadus 
vecam, lai kandidētu uz prezi-
denta vai viceprezidenta amatu. 
Lielam vairumam kandidātu ir 
augstākā izglītība, vien 298 ir ar 
pabeigtu vidējo, bet astoņi – ar pa -
beigtu pamatizglītību. Sarakstos ir 
deviņi Amerikas, viens Islandes, 
trīs Kanadas, viens Krievijas, viens 
Libānas, divi Lielbritanijas un 
viens Vācijas pilsonis, taču visos 
gadījumos, protams, tiem arī ir 
Latvijas pilsonība, bez kuŗas kan-
didēt nedrīkst. Tas viens libānietis 
ir ārsts Hosams Abu Meri, kuŗš 
2012. gada vēlēšanās bija devītajā 
vietā Rīgas sarakstā. Šogad H. Abu 
Meri kandidē Jaunās Vienotības 
sarakstā, bet tikai 28. vietā Vidze-
mes sarakstā. Savukārt viens no 
amerikāņiem ir Džordžs Stīls. 
Viņš ir tumšādains vīrietis, kuŗš 

Kas tiek solīts? 

savā dzimtajā Ohaio štatā savu -
laik saskatījās ar latviešu meiteni 
Ulu, kuŗa tur bija studente. Viņi 
apprecējās, pārcēlās uz Latviju, vi -
ņiem ir divi bērni. Džordžs tekoši 
runā latviešu valodā, dzied korī 
Gaudeamus, un Rīgas sarakstā 
būs 28. vietā. 

Apmēram puse deputātu kan-
didātu ir rīdzinieki, pārējie – no 
visas Latvijas. Interesanti, ka des-
mit kandidāti ir norādījuši, ka 
vi ņiem dzīvesvietas Latvijā nav. To 
man ir grūti saprast – vai varat 
iedomāties, ka bezpajumtnieki 
kandidētu uz vietu parlamentā?! 
(Atgādināšu, ka Saeimas deputāti 
saņem naudas kompensāciju par 
mītni Rīgā. – Red.)

Latvijas Krievu savienība (LKS) 
Vidzemē par pirmo kandidāti 
sa  vā sarakstā piedāvā bēdīgi sla-
veno Tatjanu Ždanoku. Viņa pē -
dē jos gadus ir pavadījusi kā Ei -
ropas parlamenta deputāte, kur 
viņa daudz vairāk ir veicinājusi 
nevis savas valsts, bet gan kaimiņ-
valsts Krievijas intereses. Ilgu laiku 
viņai nebija ļauts kandidēt Saei-
mas vēlēšanās tāpēc, ka viņa dar-
bojās komūnistu partijā un citās 
pretvalstiskās organizācijās arī pēc 
tam, kad tas vairs nebija atļauts. 
Pirms kāda laika Satversmes tiesa 
sprieda, ka aizliegums joprojām ir 
atbilstošs konstitūcijai, taču tagad, 
vairāk nekā gadsimta ceturtdaļu 
pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas, katrā konkrētā gadījumā jā -
vērtē, vai potenciālā kandidāte jo -
projām apdraud valsts suvereni-
tāti. Par to tagad spriež Drošības 
policija un Satversmes aizsardzī-
bas birojs.

Aptaujas joprojām rāda, ka Sa -
ska ņai Latvijā ir vislielākais at   - 

bal sts. Īpaši draudzīga mūsu valsts 
interesēm iekšpolītikas un ārpo-
lītikas nozīmē šī partija nav. 

Kas šogad latviešiem tiek solīts? 
Katra partija, gatavojoties vēlēša-
nām, sagatavo divas programmas: 
tā dēvēto četru tūkstošu zīmju 
programmu un vēl gaŗāku izklās-
tu par saviem plāniem un iece - 
r ēm. Īsajā programmā mēdz būt 
visai aptuveni solījumi no sērijas 
“mēs uzlabosim”, “mēs pilnvei - 
dosim”, “mēs centīsimies” u.tml. 
Piemēram, “zaļo zemnieku” pro-
gramma sākas ar vārdiem “ar pār-
liecību par stabilu izaugsmi un 
dzīves kvalitātes pieaugumu kat - 
r am Latvijas iedzīvotājam...” Par-
tija cer, ka pēc vēlēšanām M. Ku -
činskim atkārtoti tiks uzticēta val-
dības veidošana, bet tas, pro tams, 
būs atkarīgs no tā, kā parlamentā 
sadalīsies frakcijas. ZZS nelabvēļi 
jau sen ir melsuši, ka paklusām 
par tija domā par koalīcijas vei do-
šanu ar minēto Saskaņu, ja par ti-
jām kopā sanāks 51 mandāts, bet 
“zaļie zemnieki” to ir stingri nolie-
guši. Dzīvosim, redzēsim, bet šķiet 
visai ticami, ka viens no pašrei-
zējiem valdības vaļiem Vienotība 
šajās vēlēšanās ar nosaukumu Jau-
nā Vienotība nesasniegs tos rezul-
tātus, kādi tai bija pirms četriem 
gadiem (21,87 procenti balsu un 
23 mandāti). Ap Vienotības elekto-
rātu šogad grozās visai liels skaits 
partiju un apvienību, elektorāta 
liberālajam galam, kuŗā sevi ie -
skaitu arī es, izvēle būs sarežģīta.

Minētajai Krievu savienībai gal-
venais mērķis ir panākt jau ļoti   
sen iecerētu un tikai nesen pa -
tiešām apstiprinātu reformu pro-
cesu Latvijas skolās, it īpaši attie-
cībā uz valsts valodas proporcijas 

krietnu palielināšanu izglītības 
procesā. Jaunā Vienotība sola vei-
dot Latviju “kā nacionālu, eiropis-
ku, sociāli taisnīgu valsti, celt tau-
tas labklājību un radīt apstākļus 
vidējās algas pieaugumam valstī 
līdz 1500 eiro”. Savukārt Saska - 
ņas programma sākas ar vārdiem 
“par pārmaiņām, kas darīs Latviju 
vienotāku un sociāli taisnīgāku”. 
Izglītības jomā apvienības solī-
jums ir šāds: “Ieviesīsim triling vā-
lu izglītību. Visi skolēni brīvi pār-
valdīs latviešu valodu, mazā kum-
tautību skolēni – dzimto valodu 
un vienu vai divas svešvalodas.” 
Tas jau tā pavisam mēreni, taču 
šajā Saeimas sasaukumā Saskaņa 
tomēr aktīvi uzstājās pret Izglītī-
bas ministrijas piedāvātajām re -
for  mām.

Nacionālās apvienības pro - 
g ram ma sākas vārdiem “Nacio-
nālās apvienības galvenais mērķis 
vienmēr bijis un būs latviska Lat-

vija”. Tas nav nekāds pārsteigums, 
taču šogad NA elektorātu arī me -
dīs jauna partija – Latviešu nacio-
nālisti. Tiesa, tā spējusi atrast tikai 
70 no iespējamiem 115 kandi dā-
tiem un nekādu īpašu cerību tai 
nav, taču Nacionālā apvienība ir 
tā, no kuŗas šādai partijai nāktu 
vismaz dažas balsis.

Visas programmas potenciālie 
vēlētāji var atrast Centrālās vēlē ša-
nu komisijas mājaslapā www.cvk.lv. 
Iesaku visiem vēlētājiem ārzemēs 
tās arī aplūkot. Iepriekšējās vēlē-
šanās aizjūras latvieši pārsvarā ir 
balsojuši par Vienotību un tās 
priekštečiem, kā arī par Nacionā -
lo apvienību. Varbūt šogad acīs 
iekritīs kaut kas cits. Bet galvenais, 
kā vienmēr, – pret vēlēšanām jā -
attiecas ar vislielāko atbildības sa -
jūtu. It īpaši valsts Simtgades gadā 
būtu skumji, ja parlaments uz nā -
kamajiem četriem gadiem sa  nāk-
tu šāds tāds – nekāds.
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Latvijas valsts Simtgades va  sa-
ra ir mākslas notikumiem ba -
gāta. Šai gadā Latvijā vasaru pa -
vada īpaši daudz trimdas lat vie-
šu, tāpēc noteikti iesakām ap -
meklēt Latvijas Nacionālo māk-
slas mūzeju un Nacionālo biblio-
tēku, kur joprojām skatāmas 
vai rākas saistošas izstādes.  

EGILA ROZENBERGA 
PERSONĀLIZSTĀDE 

“TRANSFIGURĀCIJA”
Personālizstāde “Transfigurā ci-

ja” ir Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja Kupola zālei vairāku gadu 
gaŗumā īstenots projekts. Pa visu 
mūzeja zāles apjomu dažādā aug -
s tumā ir eksponēti desmit lielfor-
māta tekstilmākslas darbi, kuŗu 
vidējais izmērs ir ļoti iespaidīgs – 
300  x 250  cm. Izstādē redzamie 
darbi ir veidoti gan tradicionālajā 
aušanas technikā, gan arī tiek at -
klātas 20. gadsimta beigu un 21. 
gadsimta sākuma elektroniskajam 
laikmetam raksturīgas izteiksmes 
iespējas. Izstādi pats mākslinieks 
dēvē par ceļojumu mikroschēmu 
slepenajā dzīvē. “Ne katram ir iz -
devies mikroschēmas ieraudzīt, ne 
katrs ir gribējis lauzt savu ierīci un 
pētīt šīs mikroschēmas. Tāpēc es 
ar šo izstādi aicinu skatītājus – pa -
pētīsim kopā!” aicina Egils Rozen-
bergs. Izrādās, ka nepieciešamība 
paskatīties, kas “lācītim vēderā” 
māksliniekam nāk no bērnības. 
Bērnībā jaunībā mākslinieks esot 
bijis techniski noskaņots, gribējis 
uzzināt, kā lietas darbojas, tāpēc 
savos darbos viņš mēģina uzbūvēt, 
uzkonstruēt dažādus simbolus. 
Meistars pievērsies līdz tam neiz-
mantotiem materiāliem un mo -
tīv iem, rosinot pārdomas par to, 
kādā neparastā laikā mēs esam 
dzīvojuši – kad valdīja vinila ska-
ņuplates, kad sākās magnetofonu 
ēras attīstība no platajām uz šau -
ra jām lentēm. Tad visus prātus 
pārņēma video, kas informēja par 
pasaules notikumiem un jaunāko 
kino jomā, ko stagnācijas laika 
Lat vijā citādi nebija iespējams ie -
pazīt. Taču visas reiz aktuālās tech-
noloģijas ir ātri novecojušas, bet 
materiāli palikuši. Tāpēc Egils Ro -
zenbergs dabīgo izejvielu vilnas 
un linu vietā izmēģina sintētiskas, 
darbojas ar video un audiolentēm, 
polipropilēna un citām šķiedrām. 
Egils Rozenbergs piedalās izstā -
dēs Latvijā un ārzemes – ASV, Beļ-
ģijā, Francijā, Italijā un citās val-
stīs. Viņa darbi atrodas, piemē - 
r am, Klīv landes Mākslas mūzeja 
(ASV), Ņujorkas Mākslas un di - 
z ai na mūzeja (ASV), Dānijas Ka -
raļ nama (Kopenhāgena) kollek-
cijās, kā arī Latvijas Republikas 
vēstniecībā Londonā, Latvijas Re -
publikas pārstāvniecībā ANO 
(Ņu  jorka) un citās sabiedriskās 
iestādēs.

Izstāde skatāma līdz 26. augustam.

IZSTĀDE „CIAO!” 
NIKLĀVS STRUNKE ITALIJĀ. 

20. GADSIMTA 20. GADI
Šī izstādē ir viens no soļiem ceļā 

uz nākamgad svinamo klasiķa 
125. jubileju. Izstāde skatāma līdz 

Mākslas notikumi Simtgades vasarā 
9. septembrim Latvijas Nacionā - 
lā mākslas mūzeja galvenās ēkas   
4. stāva izstāžu zālēs.

“Izstādē redzami labi zināmie 
Strunkes modernisma darbi, kas 
ir augstākā mūsu modernisma 
kla sikas zelta vērtība – Latvijas 
kul tūras kanonā ierakstītais “Cil-
vēks, kas ieiet istabā”, tāpat “Ivo 
Panadži” italiešu futūrista un laba 
Niklāva Strunkes drauga portrets.

Līdzās labi zināmiem Niklāva 
Strunkes darbiem izstāde sagā -
dās arī vairākus pārsteigumus no 
māk slinieka mazbērnu privātā 
archīva, jo, gatavojoties māksli-
nieka 125. jubilejai nākamgad, 
atklājas jauni fakti, kas ļaus pa -
lūkoties uz Strunkes dzīvi mākslā 
citām acīm, stāsta izstādes kurā-
tore un mākslas mūzeja Kollekciju 
un zinātniskās izpētes nodaļas va -
dītāja Aija Brasliņa.

“Latviešu italis”, kas ieviesis Lat-
vijā sveicienu “ciao” (čau) – to sa -
vu laik ir apliecinājis Rīgas māksli-
nieku grupas dalībnieks dzejnieks 
Aleksandrs Čaks, to piemin dzie-
dātājs Mariss Vētra savās atmiņās, 
tas parādās arī starpkaŗu laika in -
tervijās ar mākslinieku. “Viņš ir 
viena no Rīgas leģendām, līdzīgi 
kā Kārlis Padegs vai Jānis Tīde ma-
nis, vai Voldemārs Irbe, ap vi    ņu 
mutuļoja dzīve, viņš mācēja izai-
cināt, sasmīdināt, bet prata arī 
nozust savā darbnīcā kā cellē un 
tad daudz strādāt, bet prata arī 
bohēmu baudīt – fantasts, roman-
tiķis, stāstnieks, ap viņu valda scē-
nografija, jo veido scēnografijas 
Nacio nālajam teātrim, Nacionā-
lajai operai, Strādnieku teātrim, 
un kaut kas no šīs teatrālitātes 
piemīt viņam pašam savā dzīvē,” 
skaidro Aija Brasliņa.

Kamēr vienaudži traucās uz 
Parīzi, slavenākais “latviešu italis” 
no 1923. līdz 1927. gadam dzīvoja 
Romā, Kapri salā un Florencē, 
apceļojot arī Venēciju, Toskānu, 
Neapoles līča un Amalfi piekrasti. 
Mūžīgajā pilsētā Romā Italijas 
savaldzinātais  pittore lettone  īrēja 
darbnīcu Vatikāna apkārtnē, Flo-
rencē – Oltrarno vecpilsētā, bet 
Kapri apmetās  Marina Gran-
de pu sē. Italijai Niklāva Strunkes 
(1894–1966)  biografijā bija likte-
nīga loma arī pēc Otrā pasaules 
kaŗa, kad viņš dienvidzemē at  grie-
zās kā trimdinieks no Zvied rijas. 
Latvijas mākslas kanonā daudz-
pusīgais gleznotājs, scēnografs, 
illustrāciju autors, dizainers un 
publicists Niklāvs Strunke ie -
kļauts, tieši pateicoties viņa Italijas 
periodam. 

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA 
IMANTA TILLERA 

PERSONĀLIZSTĀDE 
“CEĻOJUMS UZ NEKURIENI”

Latvijas valsts Simtgades pro-
grammā veidotā izstāde būs ska-
tāma līdz 30. septembrim Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja gal-
venās ēkas Lielajā zālē. Imanta 
Tillera plašajā retrospekcijā “Ce -
ļo jums uz nekurieni” eksponēti  
64 darbi, kas parāda meistara rok-
raksta attīstību vairāk nekā 40 ga - 
  du garumā, aptveŗot periodu no 
1975. līdz 2017. gadam. 

Ievadot Imanta Tillera perso-
nāl izstādi “Ceļojums uz nekurie-
ni”,  5. jūlijā notika divas lekcijas, 
ko sniedza īpašie viesi no Austrā -
lijas –  komponiste Rozalinda Pei-
dža lekcijā “Esamība un laiks” 
iepazīstināja ar personīgu Imanta 
Tillera daiļrades interpretāciju, sa -
vukārt latviešu izcelsmes archi-
tekts Andrejs Andersons pastāstīja 
par Austrālijas mūzeju architek-
tūru.

Imants Tillers (1950) dzimis lat-
viešu trimdinieku ģimenē Sid - 
nejā, Sidnejas Universitātē ieguvis 
architektūras bakalaura gradu un 
ir viens no vadošajiem Austrālijas 
mūsdienu māksliniekiem. Imants 
Tillers tiek saukts par “domāt pro-
vocējošu mākslinieku”. Māksli nie-
ka gleznas veidojas no tēliem, kas 
atrasti citu mākslinieku darbos. 
Tos citējot un vienā kompozicijā 
savienojot daudzus, Tillers veido 
savu pasauli kā savstarpēji saistītu 
parādību sistēmu. Pastāvīga Tille-
ra daiļrades sastāvdaļa ir teksts – 
filozofu, literātu, dzejnieku un do -
mātāju sacerējumos atrasti teiku-
mi, kas kā būtiski vēstījumi at -
kārtojas no vienas gleznas otrā. 
Mākslinieka lielo jautājumu lokā 
ir indivīds, vieta un identitāte, 
trimda, migrācija un piederība.

“Imants Tillers neapšaubāmi ir 
viens no redzamākajiem trimdas 
latviešu māksliniekiem, kuŗu pa -
zīst ne tikai Austrālijā un Lat -    
vijā. Kā mākslinieks viņš veidojies 
Aust rālijā, taču ģimenes atmiņas, 
interese par Latviju kā Eiropas 
daļu neapšaubāmi ietekmējušas 
viņa daiļradi. Savos darbos viņš ir 
mūžīgos meklējumos: kas viņš ir? 
Viņš meklē savu identitāti pa -
saules kultūrā. Interesanti, ka līdz 
skolas gaitu uzsākšanai viņš esot 
runājis tikai latviešu valodā, ap -
meklējis latviešu svētdienas skolu. 
Lai gan viņš ir Austrālijas māk-
slinieks, ģimenes latviskums ne -
ap šaubāmi ir ietekmējis viņa daiļ-
radi. Savos darbos viņš citē Jaun-
sudrabiņu un latviešu tautas pa -
sakas, tai pašā laikā viņš guvis jū -
tamu ietekmi no aborigēnu kul-
tūras,” stāsta izstādes kurātore Dr. 
art. Elita Ansone, LNMM Kollek-
ciju un zinātniskās izpētes noda -
ļas Arsenāls vadītāja.

Izstādes sakarā pirmo reizi Lat-
vijā  izdota grāmata par Imanta 

Tillera mākslu. Meistara daiļradei 
ir veltīti vairāki pētījumi, tomēr 
neviens no tiem līdz šim nebija 
publicēts Latvijā. Latvijas Nacio-
nālais mākslas mūzejs sadarbībā 
ar Sidnejas Universitātes izdev nie-
cību “Power Publications” sagata-
vojis bilingvālu izdevumu “Imants 
Tillers. Ceļojums uz nekurieni”, 
kuŗā ietverts pilnīgs izstādes dar-
bu katalogs un mākslinieka bio-
grafijas svarīgākās lappuses.

Latvijā pirmā tikšanās ar Iman -
ta Tillera mākslu notika 1993. ga dā, 
kad Latvijas Nacionālajā mākslas 
mūzejā tika eksponēta glezna no 
serijas “Diaspora”. Šo seriju ie dve s  -
moja Latvijas 1990. gada po  lī tis - 
kie notikumi. Tillers aizsāka epis-
ku vēstījumu par cilvēkiem, kas 
atrauti no dzimtenēm, izkliedēti 
visā pasaulē, un viņu identitāte 
meklē izpausmi svešā zemē. Tas ir 
stāsts ne tikai par latviešu diaspo-
ru, jo darbi ataino arī Austrālijas 
iedzimto iedzīvotāju aborigēnu 
izstumšanu no viņu tradicionā-
lajām vietām.  20. gadsimta 80. 
gados aborigēnu mākslas citāti 
Tillera darbos izraisīja skandalo-
zas diskusijas Austrālijā.

 
 

IZSTĀDES 
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ 

BIBLIOTĒKĀ
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

(LNB) piedāvā plašu kultūras  no -
rišu programmu visa gada gaŗu-
mā. Lūk, neliels ieskats par to, 
kādas izstādes pašlaik apmeklē-
jamas.

IZSTĀDE  
“VALSTS PIRMS VALSTS”

 Tā skatāma bibliotēkas ātrijā      
1. stāvā līdz 19. augustam un ir 
rīkota Latvijas Simtgades pro - 
g ram mā.  Ekspozīcija “Atbrīvoša-
nās gadsimts 1817 – 1918” stāsta 
par simt gadiem pirms valsts di  bi-
nāšanas, kas pilnībā pārveidoja 
Latvijas sabiedrību un ļāva dzimt 
modernai polītiskai nācijai. Tas 
bija dinamisks atklājumiem un 
pārmaiņām bagāts laiks Latvijā  
un Eiropā. Polītiskās, sociālās un 
technoloģiskās revolūcijas satri ci-
nāja kontinentu, bet latviešiem šis 
gadsimts nesa brīvību, izglītību, 
sevis apzināšanos, jaunu vērtību 

atzīšanu un kopīgu cīņu par tām. 
Izstādē apskatāmi daudzveidīgi 
materiāli no LNB krājuma, kuŗu 
nozīmi un vēstījumu paspilgtina 
arī telpas iekārtojums. Eksponātu 
vidū apskatāms, piemēram, 1880. 
gadā izdots skolu atlants, kuŗā pir-
mo reizi ievietota karte ar viet-
vārdu “Latvija” un jaunlatvieša 
Krišjāņa Barona 1859. gadā sastā-
dītais darbs “Mūsu tēvzemes ap -
rakstīšana un daži pielikumi īsu-
mā saņemti”, kas bija pirmā ģeo-
grafijas grāmata latviešu valodā.

IZSTĀDE “REMBRANTA ĒNĀ. 
HOLANDES OFORTS 17. GADSIMTĀ”  
Izstāde izvietota bibliotēkas 4. stā-

va galerijā. Tā piedāvā 24 Ho  l an   -
des mākslinieku – Rembranta 
sekotāju – oforta technikā dari nā-
tus grafikas darbus, iepazīstinot    
ar klasiskas grafikas iespiedtech-
nikas darbu kollekciju no Konrāda 
Ubāna Mākslas lasītavas krājuma. 

Izstādes darbos aplūkojama tā 
laika cilvēka ikdiena – kaŗa bries-
mas un miera trauslā idille, antī-
kās kultūras mantojums un reli-
ģijas klātbūtne, daba un dzīvnieki. 
Eksponētie darbi ir daļa no vācu 
mākslas zinātnieka un kollekcio-
nāra Pēteŗa Betgera (Peter Böttger) 
apjomīgās iespiedgrafikas un zī -
mējumu kollekcijas, ko Mākslas 
lasītava kā dāvinājumu saņēma 
2016. gadā.

K. Ubāna Mākslas lasītavas kol - 
l ek cija ir viens no lielākajiem un 
nozīmīgākajiem ārvalstu ie  spied-
grafikas krājumiem Latvijā. To 
vei do aptuveni 10 000 vienību – 
vairāku gadsimtu Latvijas, Vāci -
jas, Nīderlandes, Italijas, Francijas, 
Anglijas, Krievijas un ASV māk-
slinieku un iespiedēju darbi.

Izstāde “Rembranta ēnā. Holan-
des oforts 17. gadsimtā” būs ap -
skatāma LNB  līdz 14. oktobrim.

 
IZSTĀDE  

“OTO BONGS. KRĀJĒJS”
Pēc Otrā pasaules kaŗa vāc -    

bal tiešu izcelsmes bibliofils Oto 
Bongs (1918 – 2006) neatlaidīgi 
un mērķtiecīgi Rietumvācijā vei-
doja vienu no apjomīgākajiem    
un daudzveidīgākajiem Baltijas 
pa  gāt nes liecību krājumiem. 1990. 
gada maijā no Latvijas saņemto 
ziņu par Latvijas Republikas ne -
atkarības atjaunošanas deklarā ci-
jas pieņemšanu Oto Bongs no -
saucis par skaistāko dāvanu dzim-
šanas dienā, kas ļāvusi viņam ga -
līgi izšķirties par sava krājuma 
likteni, par tā nosūtīšanu uz Lat-
viju. Atbilstoši 1994. gadā noslēg-
tajam līgumam starp O. Bongu   
un LNB, viņa kollekcija ir pieeja-
ma ikvienam LNB apmeklētājam.

Izstāde ataino Oto Bonga krā-
jēja gaitas un saikni ar trimdas 
latviešu sabiedrību, kā arī iepa-
zīstina ar vērtīgākajiem un kul tūr-
vēsturiski interesantākajiem viņa 
krājuma ieguvumiem vai rāku 
gadu desmitu gaŗumā. Dažādi no -
zīmīgi, atsevišķos gadījumos pat 
unikāli materiāli O. Bonga krā-
jumu papildinājuši kā dāvināju -
mi, pirkumi izsolēs un sīkumtirgu 
laukumos.

Izstāde izvietota Latvijas Na  cio-
nālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu 
zālē, tā būs apskatāma līdz 30. de -
cembrim.

Imanta Tillera personālizstādē “Ceļojums uz nekurieni” viesi 
sniedz priekšlasījumus, iepazīstinot ar mākslinieka daiļradi un 
kontekstiem
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Vai rudens Saeimas vēlēšanu 
rezultātus, jūsuprāt, ir iespē-
jams prognozēt? 

Jebkuŗas prognozes, kas šobrīd 
tiek izdarītas, ir ļoti apšaubāmas. 
Vismaz es neuzdrīkstos to darīt, 
ja runājam par nopietnām prog-
nozēm. Tie mechānismi, kas tra-
dicionāli tiek izmantoti prog - 
no zēm, šobrīd īpaši neder. Viena 
no populārākajām metodēm ir 
t.s. ekstrapolācija – raudzīties uz 
kādiem procesiem ilgākā laika 
posmā, piemēram, šajā gadīju -
mā uz vēlētāju attieksmi pret 
vienu vai otru partiju. Šo at -
tieksmi it kā pagarina līdz vēlē-
šanām, attiecina arī uz vēlēšanu 
dienu, un tad diezgan droši var 
teikt, kuŗa partija būs Saeimā un 
kuŗas partijas tur nebūs. Tāpat ar 
šo metodi parasti var prognozēt, 
cik vietu Saeimā katra partija 
aptuveni iegūs, kādas ir iespēja-
mās valdības koalīcijas. Pēdējo 
mēnešu laikā dažas lietas ir tik 
strauji mainījušās, ka resursi vai-
rāk vai mazāk ticamai progno -
zei ir strauji samazinājušies. Pie-
mēr am, milzīgās pārmaiņas jeb 
tran sformācijas, kas ir noti kušas 
Sa  skaņā jeb bijušajā Saska ņas 
cent rā, manuprāt, nav nonā kušas 
līdz viņu tradicionālajam vēlē-
tājam. Dzirdu dažādas at  sauk - 
 s mes no saviem cilvēkiem, kuŗi 
strādā reģionos kā intervētāji,  
un pamatā tas ir pārsteigums? 
Kas ir tradicionālais Saskaņas 
vēlētājs? Tie pamatā ir krievvalo-
dīgie vēlētāji. Kad cilvēks, pie-
mēr am, Kurzemē uzzina, ka pir-
mais sarakstā būs latvietis Anrijs 
Matīss, kuŗš Saskaņai ir pievie-
nojies pavisam nesen un pirms 
tam ir pārstāvējis Vienotību, ir 
bijis satiksmes ministrs, bet Va -
lērijs Agešins, pie kuŗa ir pierasts 
un kuŗš bija ievēlēts Saeimā, ir 
saskaņietis, tā teikt, kā kauls no 
kaula, tagad ir tikai otrais... Po  lī-
tiķis, kuŗš visu laiku Saeimā acīm-
redzot ir balsojis par to, lai Sa -
skaņa paliek opozīcijā, tagad ir 
šīs partijas pirmais numurs Kur-
zemē. Vjačeslavs Dombrovskis, 
kuŗš agrāk pārstāvēja Zatlera re -
formu partiju, ir bijis ministrs 
divās koalīcijās – gan izglītības, 
gan ekonomikas ministrs, pēkšņi 
ir pirmais Rīgas vēlēšanu apga-
balā un premjera amata kandi-
dāts. Viņam kā attaisnojumu va -
rētu minēt to, ka viņš ir Nila 
Ušakova klasesbiedrs, un viņa 
atrašanās Saskaņas sarakstā var-
būt nav tik dīvaina kā jebkuŗam 
citam latviešu polītiķim. Vidze-
mē pirmais numurs ir Evija Pa -
pule, bijusī Izglītības un zināt -
nes ministrijas Izglītības depar-
tamen ta direktore. Tas vēl nav no -
nācis līdz tradicionālajam Sa  ska-
ņas vēlētājam, un viņa reakcija 
var būt ļoti dažāda. Pirmā reak-
cija varētu būt, ka kāds no viņiem 
izvēlas neaiziet uz vēlēšanām,    
lai gan tā īsti jau viņiem nav kur 
likties, ja grib piedalīties polītikā. 
Alternatīvas ir nelielas – Latvijas 
Krievu savienība, kas ir maz pa -
manāma, margināla organizācija 
ar diviem pazīstamiem līderiem 
Tatjanu Ždanoku un Andreju 

Arī populismam ir robežas jeb 
Trauku bodītes durvis šim zilonim ir par šauru

Sociologs, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas fakti” vadītājs 
Aigars Freimanis intervijā Sallijai Benfeldei

Mamikinu, turklāt par Ždanoku 
vēl nav skaidrs, vai viņai atļaus 
kandidēt. Ja viņu noņems no sa -
raksta, viņai būs izdevība sarīkot 
skandālu un tā varbūt piesaistīt 
vēl kādu vēlētāju. Tomēr neticu, 
ka viņa var pārvilināt būtisku vē -
lētāju daļu no tiem, kuŗi būs pār-
steigti, ieraugot visos vēlēšanu 
apgabalos latviešus vai latviskus 
uzvārdus kā pirmos sarakstā. 
Otra Saskaņas vēlētāju reakcija 
var būt svītrošana, visi latviešu 

uzvārdi pazūd no pirmajām sa -
rakstu vietām un tur atgriežas 
visi tie paši vecie uzvārdi, kuŗi 
tagad salikti otrajās, trešajās vai 
ceturtajās vietās. Ilgtermiņā arī tas 
Saskaņai nenāk par labu, vi    ņu 
eksperiments tādā gadījumā būs 
izgāzies un viņu iespējas nonākt 
koalīcijā atgriezīsies turpat, kur 
bija. Ja viņu vēlētāji rīkosies gudri 
un esošos sarakstus atbalstīs, tad 
situācija kļūs vēl interesantāka. 
Tādēļ variantu ir tik daudz, ka tas 
nekādā veidā neļauj prognozēt, 
kas īsti notiks pēc vēlēšanām, lai 
gan kopš 2010. gada vienmēr bija 
ļoti skaidrs, ka Saskaņai būs ļoti 
liela pārstāvniecība. Šobrīd to 
nevar pateikt “ar garantiju”.

Vai arī citu partiju rezultātus 
ir tikpat grūti prognozēt?

Līdzīgi tas ir arī attiecībā uz 
jebkuŗu citu partiju. Mazāk tas 
varbūt attiecas uz Nacionālo ap -
vienību, jo tās vēlētājs vienmēr   
ir bijis ļoti diskrēts jeb noslēgts, 
viņus ir grūti sataustīt kā kon-

krētu demografisko grupu, jo tā 
nav tikai noteikta vecuma, no -
teiktā ģeogrāfiskā vietā dzīvojoša 
vai noteiktas profesijas grupa. 
Līdz šim šie Nacionālās apvie-
nības vēlētāji ir bijuši kā garants 
citiem, mazajiem polītiskajiem 
spēkiem, lai piesaistītu viņu vēlē-
tājus, ir jāstāsta par Nacionālās 
ap  vienības koruptīvām shēmām, 
maksātnespējas administrato - 
r iem, afērām ap OIK un vēl un 
vēl. Tā šobrīd zināmā mērā ir 

Nacionālās apvienības problēma, 
jo vairāk nākas taisnoties un ne -
vis runāt par savu programmu. 
Taisnoties gan nākas arī citām 
partijām, tādēļ vēlēšanas tiešām 
ir grūti prognozējamas. 

Kā vērtējat polītikā šobrīd 
no  tiekošo? Pirms sarunas pie-
minējāt savas bažas.

Skaidrs, ka ir scenārijs, kas vīd 
gaisā un ko visi piemin ar tādu 
biedēšanas pieskaņu – var izvei-
doties Saskaņas koalīcija ar kaut 
kādiem polītiskajiem spēkiem. 
Bieži tiek minēta Zaļo un zem-
nieku savienība, kuŗas frakcijā 
šis jautājums uzdots ne reizi vien 
un kuŗas deputātu lielākā daļa 
visai noteikti vienmēr ir atbil dē-
jusi ar “nē”. Tādēļ es drīzāk mi -
nētu tos polītiskos spēkus, kuŗi 
šobrīd ir ārpus parlamenta un 
kuŗi ļoti dramatiski cīnās savā 
starpā. Tā ir Jaunā konservatīvā 
partija, Attīstībai! Par!, KPV LV, 
grūti pateikt, kā ar Latvijas reģio-
nu apvienību, kas ir maz pama-

nāms spēks, Vienotība ar sarak -
stu Jaunā Vienotība, kas atrodas 
dziļā norieta fāzē un varbūtība, 
ka viņi izlauzīsies virs pieciem 
procentiem, ir neliela. Domāju, 
ka lielā pīrāga dalīšana būs starp 
tiem, kuŗi tagad ir Saeimā, iz -
ņemot Vienotību, par kuŗu nav 
skaidrības un kuŗas vēlētāju mē -
ģina pārņemt Attīstībai! Par!,   
kas lieto visu to pašu retoriku, ko 
savulaik lietoja Vienotība savos 
uzplaukuma laikos.

Gan Jaunā konservatīvā partija, 
gan Jaunā Vienotība ļoti no  teik ti 
ir paudusi, ka neveidos koa lī ciju 
un nestrādās kopā ar Saska ņu. 

Jā, Jaunā konservatīvā partija to 
ir pateikusi, bet Artusa Kai miņa 
partija KPV LV to nav teikusi, 
drīzāk ar dažādiem mājie n iem ir 
likusi saprast, ka viņiem ir vien-
alga, jo galvenais ir mainīt varu 
un nav svarīgi, ar kādiem lī - 
dz ekļiem tas tiks darīts. Vieno tī-
ba, tagad Jaunā Vienotība, tra-
dicio nāli to ir teikusi un teiks, ka 
ar Saskaņu koalīcijas nebūs. Vēl 
ne  sen ārlietu ministrs, kas ir pir-
mais Jaunās Vienotības s  a  rak stā 
Rīgas vēlēšanu apgabalā, Fa  cebook 
ie  rakstā pauda, ka koa līcija ar Sa -
skaņu nozīmētu starptautisku iz  o-
lāciju un ka tas nav iespējams. 
Zaļo un zemnieku sa  vienība, kā 
jau teicu, visticamāk, nepieļauj, ka 
varētu veidot koa līciju ar Saskaņu. 

Vai domājat, ka Attīstībai! Par! 
būtu gatava veidot koalī ciju ar 
Saskaņu? 

Es tā delikāti teikšu, ka viņi 
savos polītiskajos manevros ir 
elastīgāki, pieļauj dažādas ma -
nevra iespējas salīdzinājumā ar 
vairākām citām partijām vai to 
apvienībām. Tā ir jaunā paaudze 
polītikā, tie, kuŗiem ir ap četr-
desmit. Tā ir cita vērtību sistēma, 
viņi nav ap piecdesmit un vecāki, 
kuŗiem ir skaidra emocionāla 
attieksme pret to, kas bija pa -
domju režīms un kas ir nosacītā 
Saskaņas “oderīte”. 

No vēlētājiem, kuŗi svārstījās 
starp Jauno Vienotību un Attīs-
tībai! Par!, nācies dzirdēt, ka 
viņi ļoti augstu vērtē Par!, bet 
pēc apvienošanās ar Attīstībai 
par kopīgo sarakstu tagad vairs 
negribot balsot, ja godu, inteli-
ģenci un intelektu tik vienkārši 
var nopirkt par naudu. Proti, 
naudu vēlēšanām naski gādājot 
cilvēki no Attīstībai, tādēļ arī 
sarakstā iekļautas apšaubāmas 
personas.

Piekrītu tādam vērtējumam,  
jo Attīstībai! Par! lielākā problē-
ma, kas neļauj viņiem izdarīt vē  - 
r ienīgu izrāvienu, ir pieaugošās 
Latvijas problēmas. Par spīti tam, 
ka tur ir jauni cilvēki, kuŗi ir ga -
tavi pārmaiņām, pārskatot sa -
rakstus, tur ir redzamas pazīs ta-
mas polītiskas sejas gan no par-
lamenta, gan no izpildvaras, ie -
rēdniecības, kas saistītas ar vir - 
k ni problēmu. Mazs piemērs – kā 
var noticēt polītiķim Danielam 
Pavļutam, kad viņam lūdz at -
bildēt par OIK atļauju dalīšanu, 
kuŗu apjoms bija liels. Viņa pir-
mā atbilde ir, ka viņš rīkojies sa -
skaņā ar likumu, bet bijis pir-
mais, kuŗš norādījis uz problē-
mām. 

Starp citu, Pavļuts tiešām bija 
pirmais, kuŗš norādīja uz šīm 
problēmām.

Jā, un tad, kad jautājumu vi -
ņam uzdod vēlreiz un jautā, kā -
dēļ tad viņš tomēr šīs atļaujas 
izsniedza, atbilde skan, ka viņš ir 
bijis algotā amatā, pildījis amata 
pienākumus un bijis bezpartijis-
kais. Tagad viņam esot partija, 
viņš esot savas partijas vadībā. 
Manuprāt, tā ir hiperpragmatis-
ka attieksme, polītika, kuŗā mo -
rāles jautājumiem ir maz vietas. 
Tas vēlētājus kaitina. Otrs, ļoti 
līdzīgs piemērs, ir Artis Pabriks, 
kuŗš vēl pirms gada apgalvoja,   
ka nekad nepametīs Vienotību. 
Viņa staigāšana pa partijām ir 
labi zināma – viņš aizgāja no 
Tautas partijas un piedalījās “Sa -
biedrība citai polītikai” dibinā-
šanā, kas sākumā tika deklarēta 
kā partija ar sociāldemokratisku 
ievirzi, kas kaut kā pazuda un 
izplūda, un tad pievienojās Vie -
notībai.

 Ja runājam par to, ka grūti 
prognozēt vēlēšanu rezultātus, 
tad trauksmi rada vēl nebijusi   un 
neredzēta sociālo tīklu ie nāk ša - 
na priekšvēlēšanu kam pa ņā. Tie 
“kautiņi”, kas notiek Facebook un 
Twitter, notiek katru dienu. Tas   
ir ļoti agresīvi, un cilvēku skaits, 
kas tam seko kā izklaidei, ir ļoti 
liels un kļūst aizvien lielāks. 

Aigars Freimanis: “Ja runājam par to, ka grūti prognozēt 
vēlēšanu rezultātus, tad trauksmi rada vēl nebijusi un nere-
dzēta sociālo tīklu ienākšana priekšvēlēšanu kampaņā.    
Tie “kautiņi”, kas notiek Facebook un Twitter, notiek katru 
dienu. Tas ir ļoti agresīvi, un cilvēku skaits, kas tam seko kā 
izklaidei, ir ļoti liels un kļūst aizvien lielāks.” 

(Turpinājums sekos)
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Sešpadsmit partijas un partiju 
apvienības piedalās nākamajās 
Sa  eimas vēlēšanās, kopā piedā - 
vā jot 1 410 kandidātus uz 100 vie-
tām Saeimā. Partiju listēm doto 
numuru izloze notika 10. augustā.

Vērojot plašo partiju klāstu, 
ne  šķiet, ka kopš iepriekšējām 
vē  lēšanām Latvijā būtu noticis 
de    mokratisks progress. Varbūt 
maz liet ir pieaudzis Saskaņas 
iespaids nacionāli atšķaidītajā iz -
vēļu un vecās gvardes latviešu sa -
skaldī tajā polītiskajā telpā. Šajā 
sakarā nesen ārlietu ministrs Ed -
gars Rin kēvičs izteica savu pe  si-
mismu, ka iekšējas nesaskaņas un 
iespējama Saskaņas palīdzības 
mek lēšana pat varētu maitāt mū  su 
reputāciju kā valstij NATO un 
Eiropas Savienības kopībās.

Varbūt šādi izteicieni ir bez 
nopietna pamata, varbūt tiem 
kaut kāds pamats tomēr ir. Kopš 
Donalda Trampa iecelšanas ASV 
prezidenta amatā, saļodzījusies   
ir pastāvošā pasaules kārtība. Kā 
gan citādi tas varētu būt, ja pa -
saules varenākās valsts priekšgalā 
ir nonācis amatam galīgi nepie-
mērots cilvēks, kam pašam patie-
sība jūk ar meliem, kas pastāvošo 
pasaules kārtību, kuŗas galvenā 
noteicēja kopš Otrā pasaules ka  ŗa 
beigām nepārtraukti ir bijusi 
viņa valsts, tā pēkšņi no vadības 
aiziet un izvēlas nostāties saim-
nieciskā konfrontācijā kā ar uz -
ticamajiem sabiedrotajiem, tā ar 
visu pārējo pasauli.

Grīļojas NATO, grīļojas visa 
cita draudzīgo valstu saime, bet 
pašā ASV saprātīgie valstsvīri 
cenšas noturēt kaut cik jēdzīgu 
līdzsvaru pastāvošajā kārtībā.

Ko mums piedāvā partijas, 
kas kandidē uz 13. Saeimu

Mazā Latvija ir to lielākā vairā-
kuma valstu vidū, kuŗām uz visu 
notiekošo nav nekāda iespaida. 
Katrai valstij tagad pašai jāuz-
manās, lai tā nekristu par upuri 
nesakarīgā ASV prezidenta un -
tumu plūdiem. Vai tas varētu ie -
tekmēt oktobŗa vēlēšanas šeit? 
Jāatzīst, ka mūsu iekšpolītiskais 
stāvoklis joprojām cieš no stabi-
litātes trūkuma. Ja varam ticēt 
ap  taujām, ZZS un Nacionālā ap -
vienība aiz lielākās populārākās 
Saskaņas pašreiz ir vienīgie dro-
šie polītiskie kopumi, kas iekļūs 
Saeimā. Trešais partneris – Vie -
no tība – ir iziris, bet to izmisīgi 
atkal kopā cenšas sastiķēt atli ku-
šie partneri ar nosaukumu Jaunā 
Vienotība. No malas izniris ir po -
tenciāls polītisks spēks – Latvijas 
konservatīvā partija. Varbūt šīs 
pēdējās divas arī pārsniegs 5% 
barjeru un būs kopīgais pretspēks 
Ušakova prokremliskajai Saska-
ņai un tās latviskajam piedēklim – 
Amerika Gods kalpot Rīgai, kuŗas 
abas joprojām saimnieko un 
izsaimnieko bagāto Rīgu.

Tautā nav spēcīgas intereses 
par polītiku valstī. Lielai cilvēku 
daļai, kā norāda aptaujas, nav ne 
sajūsmas, ne apmierinātības par 
valstī notiekošo. Ik gadu kopš 
lie lās krīzes 2008. gadā tūkstoši  
ir atstājuši Latviju, meklējot dar-
bu un dzīvi ārzemēs. Šī kustība 
apmēros pat ir pārsniegusi bēgļu 
gaitas Otrā pasaules kaŗa laikā.

Nav tā, ka Latvija kopš 2008. 
gada nebūtu atkopusies. Pēdējos 
gados dzīve noteikti ir kļuvusi 
labāka un labklājība lielāka, nekā 
tā bija pirms krīzes. Ir cerības, ka 
izbraukšana no valsts turpmāk 

būs mazāka, nekā tā bija pirms 
krīzes, būs mazāka nekā atgrie-
šanās tajā. Līdzīgi tas kopš 2017. 
gada ir noticis Igaunijā, kas dzī-
ves standarta ziņā ir Latvijai ne -
daudz priekšā.

Sadrumstalotās polītikas pa -
mat problēma ir polītiķu nespēja 
ātrā veidā valsti sakārtot un ie -
dzīvotāju vispārējās vajadzības 
apmierināt. Visa attīstība veicas 
lēni, pamazām, to ir grūti salī -
dzi nāt un progresu parādīt. Bet, 
ja salīdzinām statistiskos datus 
un uzplaukuma tempu, Latvijas 
si  tuā cija izskatās daudz labāk, 
ne  kā ļaudis to vērtē no ikdienas 
pieredzes. Aug valsts budžets un 
financiālās iespējas, pieaug eks-
ports, pieaug produktīvitāte, aug 
vispārējā valsts un tautas ba  gā-
tība. Mēs vēža gaitā tuvojamies 
ES caurmēra standartiem. Tas 
notiek reizē ar lēnu, bet noteiktu 
uzplaukumu gandrīz visās Eiro-
pas valstīs. Process ir lēns, iet ga -
di, un joprojām mēs esam atstatu 
no Eiropas turības caurmēra.

Vai Saeimas vēlēšanām ir ciešs 
sakars ar labklājību? Protams. Ja 
ievēlēsim labākos, lietas savu gai-
tu ies ātrāk un noteiktāk. Diem-
žēl valsts polītikā vēl joprojām ir 
liels iespaids no bijušās varas kli-
ķes, no tiem, kas pārmaiņu laikā 
apsvieda kažoku un bija čakli   
pie vērtību piesavināšanās un li -
kumu sastādīšanas, lai paši sev 
nodrošinātu treknos gadus.

Izsaimniekošana ir pagājusi, 
saimniekošana uzlabojas. Jaunā 
paaudze izglītojas, prot dzīvi vei-
dot racionālāk un arī godīgāk 
nekā priekšteči. Arī uz nākamo 
Saeimu kandidējušo sarakstos 

netrūkst jaunu, spējīgu cilvēku. 
Viņu darbības lauks ir nākotnē. 
Diemžēl mēs nevaram būt pār-
liecināti, ka lielas pārmaiņas no -
tiks jau drīz.

Saeimā pieaugs Rīgas īpat -
svars, kuŗas vēlēšanu apgabalā 
atrodas arī visi latvieši, kas vēlēs 
ārzemēs. Mūsu iespaidā ir aptu-
veni 35% no nākamā Saeimas sa -
stāva. Par ko mēs balsosim? Taču 
ne par Saskaņu, kuŗai nav īstas 
rietumnieciskas pieskaņas, kas 
jo  projām ir prokremliska, lai gan 
apgalvo, ka viņa ir kļuvusi rie -
tumnieciski sociāldemokra tis ka. 
Tie ir maldinoši apgalvojumi.

Vēlēšanās ievērosim gan vie -
nu: balsojot par sīkpartijām, mēs 
burtiski nometam savu balsi 
zemē. Balsot ir jēdzīgi tikai par 
tām partijām, kas nākamajās ap -
taujās liecinās, ka spēs pār varēt 
5% barjeru. Pilnīgi drošas ir Zaļo 
zemnieku savienība un Nacio nā-
lā apvienība. Iespējams, ka vēl te 
pievienosies Jaunā Vienotība un 
Latvijas konservatīvo partija. 
Var būt vēl kāda.

Ka vēlēšanu sistēmas var sagrī-
ļoties un valstij dot gluži nepie-
mērotu prezidentu, piedzīvojām 
pēdējās ASV vēlēšanās. Latvijas 
sistēma pašlaik varbūt ir demo-
kratiski mazliet drošāka un pare-
ģojamāka nekā ASV pēdējās vē -
lēšanās. Taču jāievēro, ka pasaulē 
ir notikusi informācijas revolū-
cija. Mēs vairs nevaram paļauties 
uz iespiesto vārdu spēku, avīžu 
un žurnālu lasītāju skaits strauji 
krītas. Ziņu kanālos ienāk dažā-
du interešu sludinātāji un Krie-
vijas un citu polītisko spēku spe-
ciāli viņu interesēs sagatavoti 

ma  teriāli, arī viltus ziņas un vis-
pārēja dezinformācija. Mērķtie-
cīgi veidota un raidīta, tā var 
ietekmēt arī polītisko vēlēšanu 
iznākumu, kā to jau 2016. gadā 
piedzīvoja Hilarija Klintone. Lat-
vijas standartaptaujas gan vēl 
turas objektīvas, taču tur blakus 
parastām atbildēm parādās arī 
īslaicīgi untumi, kad kāds saspa-
rojies polītiskais kandidāts īslai-
cīgi saviļņo ļaužu prātus, pēkšņi 
izceļas populāritātē un liek sevi 
pamanīt. Taču šādi nepareģojami 
izlēcieni reti ir ar paliekošu no  zī-
mi, kā tas brīžam notika Lat vijas 
nesenajā pagātnē.

Pašreizējā Latvijas valdība ir 
bijusi diezgan čakla un daudzas 
lietas ir savedusi kārtībā vai vis-
maz uzlabojusi. Nav pārāk no -
pietnu bažu, ka šīs vēlēšanas 
rādīs kādus radikālus iznāku-
mus. Lielākas bažas ir par to, ka 
vēlētāju vispārējā interese pieda-
līties turpinās kristies, bet ma -
zāks balsotāju skaits pavairos ie -
spēju rasties dažādām nejaušī-
bām.

Lai to novērstu, iesim visi pie 
urnām un balsosim par saviem 
izraudzītajiem kandidātiem!

Gatavojoties 13. Saeimas vēlē-
šanām, Centrālā vēlēšanu komi-
sija ir izveidojusi 30 sekunžu vi -
deoklipu par balsošanas iespējām 
ārvalstīs.

Video publicēts šajās vietnēs 
CVK profilos: Facebook.com  
(www.facebook.com/cvk.lv), 
Youtube.com (https://www.you-
tube .com), www.cvk.lv/pub/pub-
lic/32244.html

Savas zemes gaitas beidzis Uģis 
Brikmanis  (1956 – 2018) – reži-
sors, ideju ģenerātors un dros-
mīgu ieceŗu īstenotājs. Viņam 
bija tikai sešdesmit viens, bet 
padarīto darbu daudzums lieci-
na par aktīvu radošu mūžu, kas 
bagāts ar jaunām ierosmēm, ar 
līdzcilvēku iedvesmošanu un ga -
rīgu apvāršņu pavēršanu. Viņš 
lieliski pārzināja mūsu tautas un 
visas cilvēces pagātni, bet ar dar-
biem tiecās mūs virzīt uz nākotni, 
uz gara gaismu un veselīgas paš-
apziņas modināšanu.

Uģa personā esam zaudējuši   
ne tikai trauslu un jutīgu perso-
nību, bet arī spēcīgu kultūras dzi-
 nējspēku, kas savos lielajos dar-
bos skaisti apvienoja tautas ra -
došo enerģiju, piešķirdams tai 
milzu jaudu un katrā dalībniekā 
iesēdams lepnumu par darāmo 
darbu. Šajās dienās visbiežāk 
pieminam Uģa Brikmaņa pēdējo 
grandiozo darbu – Dziesmu svēt-
ku nobeiguma koncerta “Zvaigž-
ņu ceļā” režiju. Tas klausītāju un 
dalībnieku tūkstošu atmiņās vēl 
arvien dzīvo, uzvandot spilgtas 
emocijas – lepnumu, spītu, spēka 
apziņu, sapņa pieskārienu un 

Režisoram UĢIM BRIKMANIM aizejot
ilgu smeldzi… Šai darbā, līdz pē -
dējam sīkumam izlolotā un pre-
cīzi īstenotā, caur ikkatra korista 
vai mūziķa darbošanos bija ie -
spējams saklausīt arī režisora 
sirdspukstus, sajust viņa sāpes 
un prieku – par mākslas neap-
rakstāmo spēku, par kopdarba 
skaistumu, par savas latviešu tau-
tas neizmērāmo talantu kopu -
mu un tieksmi kopīgi radītā 
darbā gūt augstāko laimes pie-
pildījumu.

Tāpēc šajās sēru dienās Uģi 
Brikmani piemin tūkstoši un 
tūkstoši Latvijā un visā  pasaulē. 

Viņš prata uzburt neatkārto-
jamus mūzikālos iestudējumus, 
liekot laikabiedriem apjēgt, cik 
nozīmīgs ir režisora darbs koŗa 
koncertā vai kādā lielas formas 
mūzikālā opusā. Savulaik skatu-
ves darbībai atraisījis slaveno   
ka  merokori Sindi putnu dārzs, 
Brik manis aizrautīgi strādāja 
Mū    zi kas akadēmijas operstudijā 
Figa ro, iedvesmoja un veicināja 
festi vāla Dominante rašanos Sv. 
Pēte ŗa baznīcā. Ar sajūsmu at -
ceramies vērienīgos svētkus, 
kuŗos kūsāja visa pilsēta, kad Rī   ga 
svinēja savu 800 gadu jubileju. 

To galvenais režisors bija Uģis. 
Viņš bija arī 2013. gada Dziesmu 
un Deju svētku galvenais reži-
sors. Un 2014. gadā, kad Rīga 
bija Eiro pas Kultūras galvaspil-
sēta, Brik manis ierosināja ideju 
izveidot Gaismas ceļu – Grāmatu 
draugu ķēdi, kuŗā grāmatas no 
vecās māj vietas tika simboliski 
pār nestas uz jaunuzcelto Gais-
mas pili – Lat vijas Nacionālo 
bib liotēku. Pats enerģiski iesais-
tī jās šīs akcijas organizēšanā un 
norisē. 

Uģis Brikmanis ar saviem vēr ie-
nīgajiem darbiem visai pasau -  
lei apliecināja, ka mēs, latvieši, 
protam svinēt svētkus. Skaisti, 
saskanīgi un neatkārtojami sir - 
s nīgi. Visa tā mums turpmāk 
pie trūks, kaut gan Brikmaņa 
mērogs un mērķa lielums, es 
ceru, tik drīz neaizmirsīsies.  

Ne velti Latvijas kultūras mi -
nistre Dace Melbārde, atvado ties 
no režisora, rakstījusi: “Mums 
pietrūks viņa vēriena, gaišuma, 
plašuma elpas, spējas savos lie-
lajos radošajos projektos lidot 
pašam un dot spārnus citiem, lai 
kopīgi darītu šo zemi un tautu 
labāku un skaistāku.” 
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Svešā zemē, svešos ļaudīs 
jeb “Krieviju ar prātu nesaprast...” 

(Krievu dzejnieks Fjodors Tjutčevs, 19. gs.)

(Turpinājums no nr. 29)

Mūsu ceļabiedriem – “Amūras 
bērniem” ‒ šis, protams, bija īpašs 
brauciens. Tālu, ļoti tālu ceļu viņi 
mērojuši, lai satiktos, atgrieztos 
sa  vā bērnībā. Gadiem ritot, nostal-
ģiskām atmiņām nav tikai dzejiski 
romantiska jēga, ir kaut kas daudz 
nozīmīgāks, ko saprot gan tie, kas 
no Latvijas bijuši šķirti, nonākot 
kā labklājīgajos Rietumos, tā skar-
bajos Austrumos. Tā ir cita, daudz 
dziļāka un citkārt dzimtenē augu-
šajiem grūti izprotama vēlēšanās – 
atrast un izstaigāt takas svešā ze -
mē, svešos ļaudīs, kas nemaz ne -
saprot tavu valodu. Ārija ar māsī-
cu Zintu sameklēja mājas Blago-
veščenskā, Oktrjabskij ielā, ko sa -
zī mēja tikai pēc vecām fotogra fi-
jām un nostāstiem. Jo, kā jau ie -
priekš rakstīju, Ārija tur nonāca 
mammai puncī, bet māsīca Zinta 
bija bēbītis... Bērnības māja apjoz-
ta ar Krievijā raksturīgu augstu 
sētu. Kad piezvanījām pie vārtiem, 
nikni sāka riet suns un saimniece, 
caur dēļu sētu vedot sarunu, pa -

ziņoja, ka nevienu iekšā nelaidīs 
un ne ar vienu nerunās. Ārijas   
uz  ņēmība, pacietība un pa dēļu 
sprau gu pastieptās vecās fotogra-
fijas atsaldēja krievu sievietes dvē-
seli, un viņa piekāpās. Tik vien pa -
lūdza mirkli pagaidīt, lai uzkrā - 
so tu lūpas un pārģērbtu “smalkā-
kas” drēbes. Foto redzams, ka viņa 
atmaigusi un sarunājas ar mūsu 
māsīcām. (To filmē mūsu grupas 
operatori Aivars Lubānietis un 
Vik tors Gribermans – izcili sava 
amata meistari. Tas viss ticis ie -
mū žināts un būs skatāms kārtē -    
jā Dzin tras Gekas filmā.) Sanāca 
pār liecināt krievu sievu, ka neviens 
jau neiekāro atgūt šo īpašumu. Un 
viņas sirds acīmredzot saklausīja, 
ka “Amūras meitenes”, visticamāk, 
pirmo un vienīgo reizi mūžā te 
atbraukušas, lai satiktu bērnību. 

Anna Gaigule bija īsti laimīga – 
jo viņa satika arī pavisam reālus 
cilvēkus no savas “Amūras bērnī-
bas” – Pāvelu, Maiju un Nikolaju. 
Anniņa savās bērnības vietās bija 
jau 2012. gada braucienā, un pirms 
tam tīmeklī bija atradusi un sazi-

nājusies ar Maiju – likteņbiedres 
Lūcijas Cirītes meitu. Ar Lūciju 
An nas vecāki (Annai tolaik bija 
pieci gadiņi) tika kopā nometinā -
ti Transsibirijas dzelzceļa malas 
265. kilometrā, kādā sādžā kopā  
ar 40 citām latviešu ģimenēm. An    -
n iņas ģimene 1957. gadā atgriezās 
dzimtajā Cesvainē, bet Lūcijas ģi -
mene ielaida saknes tālajā zemē. 
Īpašs stāsts ir par Annas vecmā-
miņu, ar kuŗu kopā piecgadīgais 
meitēns Cesvaines stacijā bija spiests 
iekāpt izsūtīto vagonā. Vec mā mi-
ņai tolaik bija 79 gadi, un laimīgas 
nejaušības pēc viņa pēc astoņiem 
gadiem atgriezās Latvijā. Maija 
(58), uzzinājusi par mūsu ieraša-
nos pilsētā Zeja, kuŗā viņa tagad 
dzīvo un strādā slimnīcā par me -
dicīnas laboranti, ne tikai sarūpēja 
cienastu un naktsmājas Annai, bet 
arī gaŗas stundas gaidīja, ieroda-
mies mūs visus. Tā bija aizkus ti-
noša tikšanās! Bet vēl aizkusti no-
šāks bija mirklis, kad Blagoveš-
čenskā pie mums ar velosipēdu 
ieradās Pāvels – Maijas dēls, stalts 
puisis (nu, latvietis, kas latvietis!). 
Ieguvis divas augstākās izglītības – 
enerģētiķa un jurista, 2014. gada 
vasarā  ieradies apciemot Latviju. 
Anna ar meitu Līgu viņam parā-
dījušas gan Rīgu, gan Jūrmalu, gan 
Kaņiera ezeru. Pirms gadiem Mai-
ja šurp atvedusi arī māti Lūciju – 
mūža novakarē satikt brāli un māsu, 
apciemot dzimteni. Lūcija un arī 
viņas māsa jau Mūžībā. Visu cieņu 
Maijai – viņa saprata, cik mammai 
svarīgs bija šis Lat vijas apmeklē-
jums,  tikšanās ar bērnības ze  mi. 
Dzīvesbiedrs Ni  ko lajs arī ne  žē -
loja savu laiku, lai pa  līdzētu ci  tam 
cesvainietim – mū  su ceļa biedr am 
Aldim Krūmi ņ am atrast savu 
senču kapavietas, kur mēs visi 
ceļinieki noturējām svētbrī žus. 
(Par to nākamajā laik raksta nu -
murā.) Annai bija 13 ga  di, kad 
viņa atgriezās Latvijā, pa  beidza vi -
dusskolu, izstudēja Jel ga vā pār ti-
kas technoloģiju un visu darba 
mūžu aizvadīja pārtikas rūp nie cī-
bā. Tagad, būdama žirg ta un dzī-
vespriecīga vecmāmiņa, auklē maz -
bērnus un stāsta: “Mēs, lik te ņa 
biedri, turamies kopā kā viena ģi -
mene. Mums ir īpaša tu  vī ba, var-
būt pat ciešāka nekā ra   diem...” 
An  na savās mājās viesmīlīgi uz -
ņēmusi  arī Maijas un Nikolaja 
mei tu – jo viņai, krievu bērnam, to -
mēr ir in  terese par savu senču – 
latviešu saknēm. Acīmredzot tās ir 
ļoti spēcīgas. 

(Turpinājums nākamajā nr.)      

No kreisās: Zinta Gmizo un Ārija Kārkliņa jau šaipus augstās 
sētas sarunājas ar māju šābrīža īpašnieci. Filmē Aivars (vidū) un 
Viktors (pa labi)

2012. gada 28. janvāŗa avīzes Zejas Vēstis 3. lappuse, kuŗā stāstīts 
par cienījamiem vietējiem ļaudīm – Lūciju un Pēteri (Pjotru) 
Lepiniem (Liepiņiem), rakstā izlasāmas arī rindas, ka Lūcijas 
ģimene ir “represētie no Latvijas” un te ieradušies “netīrā lopu 
vagonā”... Augšējā attēlā pirmā no kreisās – Lūcija (1950. g.)

Pāvils Lepins (Liepiņš) ar velosipēdu attraucies satikt savas mam-
mas Maijas bērnības draudzeni Annu. Pāvila vecmāmiņa, vārdā 
Lūcija, bijusi izsūtījumā. Pāvils ir ciemojies Latvijā, īpaši 
sajūsmināts par Jūrmalu un pošas atkal

Jaunā režisora Aleksandra Po -
mo gajeva dzīslās arī rit latvieša 
asinis – vecmāmiņa bijusi latviete, 
bet dzimtas saknes Aleksandrs 
neesot pētījis. Pēc tikšanās ar 
mums mostoties interese  Anna, Maija un Nikolajs satikušies Zejā

Dodamies tālāk – priekšā sopka, raksturīga Tālo Austrumu ainava
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 29) atrisinājums 
Līmeniski. 5. Balzaks.    

7. “Salambo”. 9. Tīt. 10. Ba -
mako. 11. Karūsa. 12. Sal-
vija. 13. Rūpals. 15. Skates. 
17. Berio. 20. Akcija. 22. 
Prizma. 24. Lampa. 25. 
Ka  mols. 26. Kvarta. 28. 
Araks. 31. Aleksa. 34. As - 
l ape. 36. Kangars. 37. 

“Nauris”. 38. Kvinta. 39. Ape. 40. 
Apvalks. 41. Sirseņi.

Stateniski. 1. Alpaka. 2. Patoss. 
3. Slokas. 4. Umurga. 5. Bravūra. 
6. Stelpe. 7. Striķi. 8. Olstera. 14. 
Luidors. 16. Kaimans. 17. Balsa. 
18. Rumba. 19. Opaks. 21. Kea. 
23. Mīt. 25. Kallasa. 27. Aipetri. 
29. Rungas. 30. Klases. 32. Kā -
ravs. 33. Aksels. 34. Askeri. 35. 
Laides.

Līmeniski. 7. Valsts Ziemeļ-
afrikā. 8. Angļu dzejnieks (1809 – 
1892). 10. Vācu matēmātiķis, as -
tronoms (1777-1855). 11. Apdzī-
vo ta vieta Kuldīgas novadā. 12. 
Ēdamas sēnes. 16. Desmitkāju 
kār tas vēzis. 19. Izvietot noteiktā 
kārtībā. 20. Važonis. 21. Ostas pil-
sēta Japānā, Honsju salas dienvi-
dos. 22. Novada centrs Latvijā. 
23. Nemākulīgi dzejoļi. 24. Pil sē-
ta Zviedrijas dienvidos. 25. Stei-

ga. 28. Amerikas strauss. 30. Ce -
nas samazinājums. 31. Garšaugi. 
32. Kosmoss. 36. Lidaparāts. 40. 
Amūras pieteka Krievijā. 41. Vār-
nu dzimtas putns. 42. Apgais mot. 
43. Latviešu aktrise (1929 – 1987).

Stateniski. 1. Ābolu šķirne. 2. 
Juridiskas valsts iestādes. 3. Rū -
tots audums izšūšanai. 4. Poli cis-
tu nūjas. 5. Valstu apvienības. 6. 
Pilsēta Francijas dienvidrietu-
mos. 7. Šķērsdambis upē. 9. Sin-

tē tiski silīcijorganiskie  sa -
vienojumi. 13. Šauras do -
bes. 14. Valsts Centrāl-
amerikā. 15. Konkurents 
sacīkstēs. 17. Pilsēta Italijas 
ziemeļaustrumos. 18. Urā-
na pavadonis. 26. Latviešu 
ātrslidotāja (dz. 1942. g.). 
27. Seno ķeltu dziesmi-
nieki. 29. Oficiālas perso-
nas atkāpšanās no amata. 
33. Sērskābes dubultsāls. 
34. Kārtula. 35. Pretsitiens 
boksā. 37. Diennakts da - 
ļa. 38. Franču gleznotājs 
(1780 – 1867). 39. Ko -
mandēt.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19
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21 22

23 24

25 26 27 28 29

30

31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Aizlidoju apskatīties, kas no -
tiek vecajā ēkā. Labi, ka jau ag  -
rāk biju tur mazliet plivinājies. 
Būvdarbi sākušies, par ko oficiāli 
liecina liels plakāts ar visu at -
bildīgo vārdiem. Pats sākums lie-
kas gana briesmīgs. Viss bruģis 
izcelts. Kad pielidoju, jauca nost 
kāpnes. Viss, kā jau pienākas lat-
viešu sarkanajiem strēlniekiem 
par godu – sarkanā granītā. Pie-
vie nojos apmeklētājam, kuŗš ziņ  -
kārīgi skatās caur žogu. Pienāk 
dūšīgs vīrs. Brigadieris, tā viņš 
no  skalda ar mazu krievisku ak -
centu. Brigadieris! – sasitu savus 
garīgos papēžus. Kas notiekot ar 
sarkano bruģi? Protams, viss tie-
kot rūpīgi izcelts, aizvests gla bā-
ties noliktavā. Jā, jā, vēsture jā -
ciena, tā viņš. Nez, kāda viņam tā 
vēsture, bet darbs jādara, pat ja 
vēstures nesakrīt.

Tas nav vienīgais briesmīgais 
paskats. Melnās vaŗa plāksnes 
Grē cinieku ielas galā un malās 
gandrīz jau novāktas. Apakšā pa -
licis izčākstējis koka režģis un 
šādi, tādi sabāzti melni nosū bē-
juši siltumizolācijas vates gabali. 
Vīrs uz sastatnēm Melngalvju 
nama pusē velk ārā naglas, ar 
kuŗām plāksnes pienaglotas. Nav 
viegli. Tās uz jaunās sienas, ko 
uzbūvēja 1997. gadā, kad nojau-
ca veco sienu, lai būtu vieta Meln-
galvju namam. Reiz Artūrs Mekšs 
teica, ka naglas pašas krītot ārā, 
bet tas bija vecajā daļā. Šeit kriet-
ni jāpapūlas. Kas notiek ar plāk -
s nēm? Ietinam papīrā un vedam 

29. Briesmu skati Latviešu strēlnieku laukumā

uz noliktavu, tā brigadieris. Un 
parāda aiz vestibila stikliem lielu 
kaudzi. Gunārs Birkerts gribēja 
vecās plāksnes rūpīgi saglabāt, 
un liekas, tā notiek.

Es jūtos apmierināts, ka tas, kas 
no malas izskatās kā briesmīga 
vecās ēkas nojaukšana, īstenībā   
ir tikai gatavošanās celtniecībai, 
lai no agrākās Sarkano strēlnie -
ku mū  zeja ēkas veidotos Latvijas 
okupācijas mūzeja Nākotnes 
na  ms. Būvdarbi – tie ilgšot vienu 
gadu, tā brigadieris. Bet tad nu 
vēl; jāiekārto Mūzejs un it sevišķi 
jaunā, modernā ekspozīcija. Pus-
gads? Ironija būtu, ja Mūzeju at -
klātu tieši 50 gadus pēc Ļeņina 
100. dzimšanas dienas 1970. ga  da 

22. aprīlī. Viņa rēgs Maskavas 
mauzolejā apgrieztos. Tas tik 
tiešām varētu notikt ap to laiku. 
Man pašam simpātiskākas būtu 
2020. gada marta beigas, kad 
Lat vija beidzot būs bijusi vairāk 
brīva nekā nebrīva. 

Un kad beigsies nojaukšana, 
sāksies celšana? Nu, it kā 13. sep-
tembrī, kad pamatakmenī gul -
dīs laika kapsulu, norūc briga-
dieris, vienlaikus netaupot pāris 
kritisku piezīmju par Valsts ne -
kustamo īpašumu lēno lēmumu 
pieņemšanas gaitu. Nekustoties. 
Bet skatos, ka kustas gan, un arī 
brigadieris liekas spējīgs ko  man-
dēt. Kad krietni sakarsis – neti -
ciet tiem, kas saka, ka gariem 

Laika kapsulā varēsim ievietot tikai to ziedotāju vārdus, kas būs ziedojuši 
Nākotnes namam LĪDZ 1. SEPTEMBRIM. Atzīmējiet uz ziedojuma, ka gribas 
savu vārdu guldīt pamatakmenī. Ar līdzšinējo ziedotāju sarakstu, uzklik-
šķinot attiecīgo kategoriju, var iepazīties šeit: okupacijasmuzejs.lv 
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 “Oku-
pā cijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elter-
water 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.

vasaras karstumā nav karsti! – 
atgriezos Raiņa bulvārī, kur vēl 
darbojas amerikāņu atstātā gaisa 
vēsināšana, un mazliet apskatī -
jos dokumentos, atradu, ka tik 
tiešām kapsulu guldīs 13. sep-
tembrī. Ilgi gaidīta, priecīga ziņa. 
Un vēl priecīgāka – ka ienāk 
atkal ziedojumi Nākotnes na -
mam, jo vēl ir iespēja savu vārdu 

guldīt pamatakmenī. Līdz 1. sep-
tembrim. Bet tikai. Ja jūs klausā-
ties manus stāstus, ceru, ka arī 
man pie tā savs nopelns. Bet, kā 
jau reiz minēju, es pats tur iekšā 
nelīdīšu, jo man ļoti gribas re -
dzēt, ko Ļenina rēgs darīs 150. 
dzimšanas dienā. Esmu drošs 
gan par vienu – Nākotnes namā 
es viņam rēgoties neļaušu. 

Kandavas pilskalnā 17. augustā plkst. 19, Ērmaņu muižā 18. 
augustā plkst.19, Valmieras koncertzālē “Valmiera” 19. augustā 
plkst. 16 un Rīgas bārā-restorānā “Trompete” 22. augustā plkst. 20 
ar ASV Ņujorkas džeza kvintetu uzstāsies prestižā Motreux Shure 
Cocal Competition Šveicē Grand Prix ieguvēja, dziedātāja un kompo-
niste Arta Jēkabsone. Tā iepazīstinot ar savu debijas albumu “Light“ 
(Gaisma) Baltijas turnejā. Pēc Rīgas Doma koŗa skolas absolvēšanas 
2015. gadā Artai tika piešķirta pilna stipendija džeza mūzikas stu-
dijām prestižajā Ņujorkas universitātē The New School for Jazz and 
Contemporary Music.

Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē 24. augustā 
plkst. 17.20 VIA BALTICA – festival filmu programmas ietvaros 
būs skatāma dokumentālā filma “Dziesmuvara” (2018) sadarbī bā 
ar  Latvijas Kinematografistu savienību. Režisors Askolds Saulītis. 
Līdz ar pirmo vidzemnieku dziedāšanas dienu Dikļos 1864. gadā un 
1873. gada Pirmajiem Vispārējiem latviešu dziedāšanas svētkiem 
Rīgā – Dziesmu svētki kļuvuši par neatņemamu latviskās identitātes 
sastāvdaļu. 

Jūrmalā 24. un 25. augustā plkst. 20 jūras krastā Vecāķu plud-
malē būs dejas izrāde “No zobena saule lēca” (ar skatītāju tribī - 
n ēm). Mītisko baltu cilts tradiciju stāstu iedzīvinās vairāk nekā 1000 
de  jotāju no 40 dažādu paaudžu deju kopām no visas Latvijas. Ho -
reografs – Agris Daņiļevičs, mūzika – bungu un dūdu grupa “Auļi” 
un etnomūziķi. Tērpu mākslinieces – Evija Dāboliņa un Kristīne Ko -
rečko. Izrāde veidota ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra atbalstu Latvijas valsts Simtgades programmā. Biļe -
tes – “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā un www.bilesuparadize.lv. 

Lielplatones muižai – 280! Tāpēc 25. augustā plkst. 15 tiks svinēti 
pirmie “Muižas svētki” kopā ar baronu Lībhāberu! Būs iespēja darbo-
ties radošās darbnīcās, baudīt senās mūzikas grupas “Musica Fresca” 
un vēsturisko deju kopas “Senvedere” priekšnesumus, apskatīt izstā-
des “Cilvēka pieskāriens laikmetam” un “Karaļa krāsnkuris”, kā arī 
doties pastaigā pa Mīlestības aleju. 

Zaļenieku pagasta Abgunstes muiža 19. augustā aicina uz svēt -
k iem! Dienas pirmā puse būs veltīta keramikas simpozija “Mālēdiens” 
noslēgumam – vēlajām brokastīm, kur dažādu pasaules virtuvju 
ēdieni tiks servēti uz radītiem mākslas darbiem. No plkst.17 būs 
kon certs, radošās darbnīcas, izstāde un vakariņas. Svētku kulminā-
cija būs plkst. 21 – ar ugunsskulptūru festivālu! Ieeja: par ziedojumiem. 

Latvijas Dabas mūzejā Rīgā no 15. līdz 19. augustam izstāde 
“Gladiolu varavīksne – veltījums manai Latvijai”, kuŗu sarūpējusi 
Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība. Ražīgs selekcionārs ir Visvaldis 
Viņķelis, kurš 300 gladiolu šķirņu autors un izdod savu gladiolu 
ka  talogu, bet selekcionāres Ilgas Viņķeles kolekcijā ir 250 īrisu šķir-
nes. Biedrības prezidents Laimonis Zaķis ir gladiolu un īrisu selek-
cio nārs – radījis aptuveni 200 gladiolu šķirņu, aktīvi strādā bārdaino 
īrisu selekcijā (160 šķirnes). 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Steidzami!
Latviešu ģimene ASV meklē godīgu,
izdarīgu aukli/palīgu mājas darbos ar

latviešu valodas zināšanām, autovadītāja apliecību. 
Dzīvošana ģimenē, ļoti labos apstākļos Teksasā (Texas).
Darbiņu piedāvājam līdz Ziemassvētkiem. Paldies!

Rakstīt – paroll.world@gmail.com

Pieskatīšu uz laiku jūsu dzīvokli Rīgā un sagaidīšu

ar ābolkūku, kad  brauksiet apciemot radus.

Esmu sieviete labākajos gados, kas pārceļas uz

dzīvi Latvijā. Lūdzu, atstājiet ziņu 651-222-3005.

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku!
Tiksimies ar Latvijas operas zvaigzni Maiju Kovaļevsku

 un izcilo pianisti Dzintru Erlihu...

KLĪVLANDĒ trešdien, 3. oktobrī 18:30

Klīvlandes latviešu apvienotās draudzes zālē
1385 Andrews Avenue, Lakewood, Ohio, 44107
Profesionāla mašīnas novietošana (Valet Service)

Ieeja:   $ 30
Skolēniem ar skolas ID $ 15

Lūdzu, nosūtīt čekus līdz 1. oktobrim:  Klīvlandes latviešu 
konc ertapvienība 1385 Andrews Avenue, Lakewood, Ohio 
44107

Šī vakara atbalstītāju ziedojums       $100
Ziedotāji saņems Maijas speciāli ierakstīto tvartu (CD)

Lūdzu, nosūtīt čekus līdz 1. septembrim:
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde
c/o Andrejs Padegs, 2 Merry Hill Road
Poughkeepsie, NY 12603

Ieejas kartes saņemsiet pie ieejas

Uz redzēšanos!
Klīvlandes latviešu koncertapvienība
216.651.0486 / 440.835.4967

Pusaudzes meitenes gaitas, nonākot Amerikā un iepazīstot 

līdz šim svešo zemi un ļaudis. Grāmatā autore stāsta par 

saviem pirmajiem deviņiem gadiem ASV. Skolas gaitas, 

draudzenes, pirmie peļņas darbi, sapņi un ilgas piepilda 

Māras un viņas līdzaudžu dzīvi.

USD 25,–

Māra Celle

MEŽAPARKA MEITENE 
UZAUG AMERIKĀ

Rakstiet čeku, t.sk. pasta  izdevumi, Rasmai Adams 
114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA
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VIDUSLAIKU SVĒTKI 
JAUNPILĪ

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

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
GAŖEZERS (MI)
Latviešu Centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 
49093).

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 

IN 46260).
25.augustā 12:00-17:00 Lat-

vijas Simtgades ietvaros Lat-
viešu Sabiedriskā Centra dāmu 
komitejas locekles un rokdarbu 
pulciņa dalībnieces rīko rok-
darbu izstādi, kuŗā būs adī-
jumi, tamborējumi, krāsainie 
izšu vu mi, baltie darbi, keramika 
un koka izstrādājumi no sen-
die nām līdz šodienas modernis-
mam. Vairāki darbi būs pār-
došanā. 

Rīga CAFÉ varēs nopirkt 
uzkožamos: pīrāgus, laša mai-
zītes, tortes, cepumus, kafiju un 
tēju. Ieeja bez maksas!

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu ap  vie-

notās draudzes nams (1385 
Andrews Ave, Lakewood OH 
44107).

6.oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas!

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Bied-

rības īpašums ’’Priedaine” (1017 
State Route 33, Freehold NJ 
07728).

6.oktobrī 7:00-20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

 ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705). 

Latvijas Republikas Pastāvīgā 
Pārstāvniecība ANO (333 East 
50th Str, NY 10022).

8.septembrī 14:00 Atv. Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku 
komandieŗa, ģenerālleitnanta 
Raimonda Graubes uzruna 
’’Hibrīdkaŗš un informātīvā 
telpa’’. 

Ierobežoto vietu dēļ, ieeja 
tikai ar iepriekšpieteikšanos līdz 
30.augustam. Info: Anita Bata-
raga, tālr: 201-788-5315, e-pasts: 
abatarags@optonline.net 

6.oktobrī 7:00- 20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku!

(Kaye Playhouse 68th St, starp 
Park un Lexington Avēnijām).

7.oktobrī 16:00 koncertēs 
mūsu šarmantā un pasaul-
slavenā operdziedātāja Maija 
kopā ar izcilo pianisti Dzintru 
Erlihu.

Piedāvājam iegādāties ieejas 
karti līdz 27.augustam. Atli ku-
šās biļetes tiks atdotas atpakaļ 
kasē un tiks pārdotas ar pie-
vienotām apkalpes maksām.

Vēl ir izvēle: VIP $150,Patronu 

$100, $60, $35, $20.
Lūdzu, atsūtiet savu e-pasta 

adresi, pilnu vārdu un Tālr.# uz: 
aijap@yahoo.com. Visi maksā-
jumi jākārto ar LNOĢ. Pēc 
samaksas saņemsiet elektro-
nisku ieejas karti vai  pieprasiet 
pie kases Will Call. Aija Pelše, 
1-516-319-9491. 

Čeki rakstāmi uz ’’Latvian 
National Opera Guild’’ vārda un 
nosūtāmi:

 LNOG c/o A.Padegs, 2 Merry 
Hill Rd, Poughkeepsie, NY 
12603.

18.-21.oktobrī Scandinavia 
House (58 Park Ave, New York 
City notiks Baltijas Valstu 
filmu festivāls. Info: www.bal-
ticfilmfestival.com 

1301. gadā Livonijas mestrs 

G. fon Roga izsludināja rī -

kojumu Jaunpils pusē uzbūvēt 

bruņinieku pili, un kopš 1999. 

gada šīs pils saime visus aicina 

uz tradicionālajiem Viduslaiku 

svētkiem. Katru gadu tajos iero-

das viesi no Latvijas malu ma -

lām, arī ārzemnieki, un dzir-

viduslaikiem raksturīgās drē-

bēs, Ilzes Paparinskas vadībā 

graciozi un eleganti nodejoja 

vairākas senlaiku dejas, aicinot 

pievienoties arī skatītājus. Lielu 

viesu, bet it īpaši zēnu, uz  ma-

nību piesaistīja bruņinieku 

cīņas, kuŗās šķindēja zobeni un 

šķīlās dzirksteles. Piemetināšu, 

ka pirmais Jaunpils barons Tīss 

fon der Reke, kā arī Matiass fon 

der Reke, Johans Zigismunds 

fon der Reke un arī pēdējais 

pils kungs Vilhelms Henrihs 

Ernsts fon der Reke bija četri 

izcilākie kaŗotāji. Viduslaiku 

mūzikanti izraisīja interesi jau 

ar to vien, ka spēlēja uz se -

natnīgiem instrumentiem; Le -

nards Gotlubs –  lauta, Marta 

Adriāna Gotlube –nikelharpa, 

Māris Jēkabsons –  vargans un 

dūdas. Zaļajā laukumā bija 

iespēja izjāt ar zirgiem, izmē-

ģināt roku loka šaušanā, cirvja 

un šķēpa mešanā. Turpat varēja 

nopirkt zvērādas un visādus 

nieciņus. 

Svētki noritēja senatnīgā 

gaisotnē, bija ko redzēt, dzirdēt 

un iespēja pašiem līdzdarbo-

ties. Pils krogū varēja apēst liel-

lopu gaļas ķimeņu šmori ar 

pupiņām un gurķiem, iestrēbt 

Elles kalna baraviku zupu ar 

sieru (seviški garšīgu) vai pils-

kunga iecienīto gaļas zupu,  kā 

arī baudīt citus ēdienus ar 

apetīti raisošiem nosauku miem. 

Metoties krēslai, pils tika izgais-

mota un sākās zaļumballe. Tie, 

kas vēl nav ne reizi pabijuši 

Viduslaiku svētkos Jaunpilī, 

nepalaidiet gaŗām šo izdevību 

nākamgad.

Atvadu vārdi
Alfonam Kalnam

19. jūlijā no Toronto Svētā 

Jāņa baznīcas mūžībā izvadīts 

Alfons Kalns. Rīgā, Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Draugu 

telpā notika viņam veltīts pie-

miņas brīdis.  

Alfons Kalns dzimis 1931. ga  dā 

Annas pagastā, Alūksnes no -

vadā. Viņa mūža lielākā daļa 

aizritējusi Toronto apkaimē Ka -

nadā, taču domas un darbi allaž 

bijuši saistīti ar Latviju. Augsti 

kvalificēts elektroin že nieris kļuva 

arī par Latvijas atdzimšanas 

gaismas avotu. 2011. gadā Lat-

vijas Universi tātes korporācijas 

Fraternitas Lataviensis konventa 

Kanadā pārstāvis Alfons Kalns 

kor po rācijas vārdā tās 85. ju  bi-

lejā pasniedza 101 000 Kanadas 

Alfons Kalns Gaismas pils būvlaukumā

dolaru lielu dāvinājumu Lat-

vi jas Nacionālajai bibliotēkai. 

Ziedojums tika izlietots trimdas 

periodikas digitālizācijai un 

jaunu un vērtīgu grāmatu ie -

gādei LNB krājumam.

Alfona Kalna novēlējumā LNB 

teikts, ka Gaismas pilij jākļūst 

par latviešu kultūras klēti uz 

ilgiem jo ilgiem gadiem, pat 

mūžīgiem laikiem. Lai atgā-

dinātu ikvienam latvietim vai 

latviešu kultūras atbal stī tājam 

mudinājumu, kas pausts senā 

dziesmā:

Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu, 
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu!  

dama gan latviešu, vācu, angļu, 

krievu valoda.

Šogad, 11. augustā, visse nā-

kajā, visromantiskākajā un 

teiksmainākajā pilī Latvijā tri-

jos pēcpusdienā ļaudis līksmi 

sagaidīja pils pārvaldnieku fon 

Grāvelšteinu, kuŗa lomā brīvi 

un atraktīvi iejutās aktieris 

Gints Grāvelis. Nodārdēja vecā 

lielgabala šāviens, izklīda dūmi, 

un, skanot viduslaicīgai mū -

zikai, pilskungs, pakāpies uz 

pils mūriem, atklāja svētkus. 

Viņš sveica viesus, no „ruļļiem“ 

nolasīja svētku norises kārtību 

un pavēstīja, ka riktes un danči 

notiks visas dienas gaŗumā.

 Pils pagalmā skanēja sen-

dienu mūzika, varēja vērot 14. 

gadsimta tērpus un dejas un 

bruņinieku cīniņus. „Tal’s trī-

nīš“ spēlēja un dziedāja tā, ka 

pils logiem draudēja saplīst 

rūtis un nokrist muižkungu 

karogi ... (par laimi tā nenotika). 

„Kalendulas“ dejotāji, tērpušies 

LAIMA DZENE
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Korporā ciju kopa Minesotā 

SIT TIBI TERRA LEVIS

Mū žībā aizgā jis mū su biedrs

Fil! VALDIS MIĶELSONS, Gers!
Dzimis 1928. gada 17. jū lijā, Rīgā,
miris 2018. gada 13. jū lijā, Sietlā 

Capt. Alfons J. Mednis, USMC, Ret.
 Dzimis 1932. gada 21. martā Valmierā, Latvijā,

miris 2018. gada 27. jūlijā Willow Grove, PA ASV

Bēres:
2018. gada 25. augusts, 2os pēcpusdienā

Brāļu kapos, Katskiļos sekos piemiņas vakariņas Rotā
Kapu adrese: 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

4.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

 TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

18.augustā 11:00 Kapu svētki 
Avoka kapsētā.

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

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00, 
piektdienās 16:00 – 18:00. Va -
sarā Bostonā Dievk. notiek 
10:00. Piesaulē 11:00. 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.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-

cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 26.au -
gustā laju vadīts Dievk.

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

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

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka  la-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com 19.augustā 10:00 Kapu 
svētki Riverside kapsētā. 26.au -
gustā Dievk. 2.septembrī Ka -
lamazoo Dievk. nenotiks. 
10:30 Gaŗezerā Dievk. 9.sep-
tembrī Dievk. ar dievg.

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 25.au -
gustā 10:00 Mančesteras Aus -
trumu kapsētā Kapu svētku 
Dievk. Māc. Igors Safins. Lietus 
gadījumā Dievk. notiks draudz-
es baznīcā.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 

S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

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

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 19.au  gustā 
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.

Katskiļu nometne (231 
Green hill Rd, Elka Park, NY).

26.augustā 10:30 Salas bazn. 
Dievk.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Tagg-
art. 19.augustā Dievk. 23.sep-
tembrī 14:00 Dievk. ar dievg.

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

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 19.augustā 10:30 
Kapu svētku Dievk. Evergreen 
Washelli kapsētā. Pēc Dievk. 
pusdienas Latviešu namā ($10). 
Lūdzam pieteikties pie Maijas 
Atvaras (425-228-0750), vai 
Intas Wiest (425-678-8774). 
25.augustā 17:00 Kapu svētki 
Takomā, New Tacoma kapsētā. 

26.augustā angļu valodas 
Dievk. ar dievg. Un kristības. 
9.septembrī Dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.septembrī 14:00 
Dievk.

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

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

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

Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 10:00. Kafijas 
galds. 19.augustā Sv.vak. Dievk. 
26.augustā Sv.vak. Dievk. No 
31.augusta līdz 2.septembrim 
Latviešu Skolas nometne. 2.sep-
tembrī Svētbrīdis Rokvillē. 
Dievk. Latviešu Skolas nometnē 
Mar-Lu-Ridge. 

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

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Madara Palameika
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Eiropas 
meistarsacīkstēs – 

patālu no pjedestala 
Eiropas meistarsacīkstes vieg-

lat lētikā, kas risinājās Berlīnē, 
neatnesa daudz prieka līdzju-
tējiem. Uz sezonas galvenajām 
sacensībām dažādu iemeslu dēļ 
neaizbrauca spēcīgā septiņ cīņ-
niece Laura Ikauniece-Admidiņa 
un kontinenta čempions šķēpa 
mešanā Zigismunds Sirmais. 
Ko  pumā mūsu sportistiem aug-
stākās vietas bija 9., 10. un 11. Īss 
ieskats rezultātos  

200 m. Sindija Bukša bija pie -
teikta 100 m distancei, bet sa  vai-
nojuma dēļ nestartēja, toties kva-
lificējās pusfinālam 200 metru 
skrējienā ar rezultātu – 23,36. se -
kundes. Pēc ilgākas apspriedes 
tika nolemts, ka agrāk gūtā 
savainojuma dēļ Bukša tomēr 
nevar startēt. 

400 m. Jānis Leitis skrējienā 
sasniedza jaunu Latvijas rekordu 
un iekļuva pusfinālā.

Savā pusfinālā viņš ierindojās 
piektajā vietā, taču otro dienu 
pēc kārtas laboja valsts rekordu, 
distanci pieveicot 45,53 se  kun-
dēs. Viņš finālā neiekļuva, meis-
tarsacīkstēs ierindojoties 15. vietā.

400 m/b. Maksims Sinčukovs 
sasniedza jaunu valsts un per-
sonisko rekordu. Pusfinālā viņš  
savā skrējienā ieņēma septīto, 
kopvērtējumā – 20. vietu. Viņa 
rezultāts – 50,33 sekundes ir jauns 
Latvijas rekords U-23 vecuma 
grupā. Pusfinālā Latvijas barjer-
sprinteris iekļuva ar rezultātu 
50,39 sekundes.

400 m. Gunta Latiševa-
Čudare ar sesto ātrāko rezultātu 
iekļuva pusfinālā. Latiševa-Ču -
dare startēja pirmajā priekš-
skrējienā un ar laiku 51,98 
sekundes ieguva trešo vietu.

Kopumā bija četri skrējieni, 
pusfinālam automātiski kvalifi-
cējoties katra skrējiena divām 
ātrākajām sportistēm, turklāt to 
sasniedza arī sešas nākamās 
labāko rezultātu īpašnieces, starp 
kurām bija arī Gunta. Viņa 400 
metru pusfinālā savā skrējienā 
sasniedza savu sezonas labāko 
rezultātu (51,60 sekundes), taču 
pietrūka sekundes desmitdaļas, 
lai iekļūtu finālā. Līdz ar to 

Latiševa-Čudare palika 10.  vietā.
800 m. Pusfinālu sasniegt 

neizdevās Līgai Velverei, kuŗa ar 
rezultātu divas minūtes un 5,13 
sekundes savā priekšskrējienā 
palika sestajā vietā, neiekļūstot 
trīs labāko sportistu pulkā, kuŗas 
iekļuva nākamajā kārtā. 

Maratons. Latvijas gaŗo dis-
tanču skrējējs Jānis Višķers 
ma ratona distanci veica divās 
stundās 25 minūtēs un 28 se  kun-
dēs, kas viņam deva 49. vietu 58 
finišējušo sportistu konkurencē. 
Pašlaik 29 gadus vecā Višķera 
personīgais rekords maratonā ir 
divas stundas, 18 minūtes un 15 
sekundes, šo rezultātu viņš sa -
snie dza pērnā gada rudenī sa  cen-
sībās Valensijā. Ilona Mar he le 
bija viena no deviņām sportistēm, 
kuŗa līdz finišam netika. Pir-
majos kilometros Latvijas spor-
tiste turējās ar labāko trīsdes mi t-
nieku, pēc septiņiem kilomet-
riem bija 36. pozīcijā, bet tad 
spēka pietrūka. 11. kilometrā 
Marhele no līderēm atpalika jau 
gandrīz divas minūtes un tad arī 
izstājās no turpmākās distances. 

Soļošana. 50 km. Arnis Rum-
benieks no sacensībām izstājās 
pēc 36. kilometra. Tobrīd viņš 
ierindojās 29. pozicijā ar laiku 
divas stundas un 57,34 minūtes, 
līderim zaudējot nepilnas 14 mi -
nūtes. Nākamajos kontrolpunk-
tos viņš neiesoļoja.

Šķēps. Ar šķēpmetējiem sais-
tījās mūsu lielākās cerības, taču 
tās neattaisnojās. Rolands Štro-
binders pārvarēja kvalifikācijas 
sacensības un iekļuva finālā, bet 
no sacensībām izstājās Gatis 
Čakšs un Patriks Gailums. Lai 
iekļūtu finālā, šķēpmetējiem bija 
jāizpilda kvalifikācijas normatīvs, 
kas bija 82 metri, vai arī jāiekļūst 
top 12. Štrobinders un Čakšs 
startēja kvalifikācijas A grupā, 
bet Gailums – B grupā. Štro-
binders sacensības sāka ar 76 
metrus tālu metienu, bet otrajā 
piegājienā viņš šķēpu meta 81,93 
metrus tālu, tikai septiņus cen-
timetrus atpaliekot no kvali fi kā-
cijas normatīva. Arī ar trešo me -
tienu viņam neizdevās automa-
tiski garantēt vietu finālā – 78,07 
metri. Štrobinderam nācās gai-
dīt, kad noslēgsies B grupas kva-
lifikācija, lai uzzinātu, vai viņš 
iekļuvis finālā. Bija iekļuvis. Fi -
nālā labākajā mēģinājumā šķēpu 
raidīja 76,59 metrus tālu. Pirmajā 
metienā Rolands šķēpu raidīja 
75,76 metrus tālu, kas bija vien 
devītais rezultāts. Otrajā mēģi nā-
jumā Štrobinders tikai ne  daudz 
uzlaboja rezultātu – 76,59 metri. 
Trešajā piegājienā Rolan dam re -
zultāts netika ieskaitīts, līdz ar to 
kļuva skaidrs, ka Štro binders 
savās trešajās Eiropas meistar-
sacīkstēs ieņēmis 11. vietu.

Dāmu konkurencē startēt fi  nā lā 
izcīnīja tikai Madara Pala meika 
ar sesto labāko rezultātu – 60,21. 
Anete Kociņa sasniedza 57,48 un 
Līna Mūze – 53,95, beidzot sa -
censības attiecīgi 17. un 19. vietā. 

Madarai Palameikai pirmos 
divus metienus neieskaitīja, ar 
trešo viņa sasniedza rezultātu 
57,98 m, bet neiekļuva starp 
astoņām labākajām un sacensības 
beidza 9. vietā. 

Kārts. Mareks Ārents  sāka ar 
5,16 m, pēc tam 5,36, bet neveicās 
ar 5,51 m, nepārvarot priekš-
sacīkstes (kvalifikācijas norma – 
5,56 m). Viņam – 22. vieta.    

Trīssolis. Elvijs Misāns sāka ar 
16,21, pēc tam – 16,23, kas bija 
par maz, lai iekļūtu starp labā-
kajiem divpadsmit. Kvalifikācijas 
norma bija 16,75, ko spēja izpildīt 
tikai trīs trīssoļlēcēji.

Orientēšanās stafetē 
medaļa bija tuvu

Pasaules meistarsacīkstēs 
or   ien  tēšanās sportā vidējā dis-
tancē, kas notika Siguldā, dāmu 
kon kurencē no Latvijas labāko 
re  zultātu sasniedza Inga Dambe, 
izcīnot 12. vietu. Sandra Gros-
berga ierindojās 17., Laura Vīķe – 
28. vietā.

Latvijas vīriešu stafetes ko -
manda ar Andri Jubeli, Edgaru 
Bertuku un Rūdolfu Zērni sa -
stāvā izlaida no rokām medaļas 
stafetes sacensībās. Latvijas spor-
tisti stafetē guva astoto vietu, lai 
gan lielu daļu no sacensību laika 
atradās vadībā.

Pēc pirmā posma, ko veica 
Jubelis, Latvijas komanda atradās 
pirmajā vietā, tomēr Bertukam 
skrējiens tik sekmīgs vairs ne -
padevās, jo viņš noslīdēja uz 
ceturto pozīciju, no pirmā trij-
nieka atpaliekot piecas sekundes. 
Latvijas izlasi cīņā par zeltu 
atgrieza Zērnis, kuŗš jau pēc 
pirmā kilometra atradās vadībā, 
bet viņš tobrīd aizvadīja spraigu 
cīņu ar norvēģi Mangni Dāli. 
Latvietis pirmajā vietā atradās 
vēl nepilnus divus kilometrus 
pirms finiša, tomēr pēc tam 
kļūdījās, kā rezultātā nācās 
atkrist uz astoto poziciju.

Uzvaru stafetes sacensībās bei-
gās guva Norvēģija, kam sekoja 
Šveice un Francija. Latvijas ko -
manda no goda pjedestala at -
palika 48 sekundes, kamēr uzva-
rētāji bija vēl par desmit se  kun-
dēm labāki

Latvijas izlases orientieristes 
Inga Dambe, Laura Vīķe un 
Sandra Grosberga Turaidā iegu-
va septīto vietu stafetē. Par pa -
saules čempionēm kļuva Šveices 
trio ar rezultātu viena stunda 45 
minūtes un trīs sekundes. Sud -
raba godalgas nopelnīja 15 se -
kun des lēnākās zviedrietes, bet 
par bronzas laureātēm kļuva 
Krievijas sportistes, kuras no 
uzvarētājām šķīra divas minūtes 
un 17 sekundes.

Pasaules meistarsacīkstes bei-
dzās ar sacensībām garajā dis-
tancē. Par uzvarētāju 9,9 kilome-
trus garā maršrutā kļuva titulētā 
zviedriete Tūve Aleksandešone, 
kuŗa finišēja pēc vienas stundas, 
14 minūtēm un četrām sekun-
dēm. Viņa par teju pusotru mi -
nūti apsteidza dānieti Maju 
Almu, kamēr trešā bija šveiciete 
Sabīne Hauzvirta. Tikmēr labākā 
no Latvijas orientieristēm bija 
Inga Dambe, kuŗa ierindojās 18. 
vietā. No uzvarētājas viņa at  pa-
lika par 19 minūtēm un septiņām 

sekundēm. Laura Vīķe ierindojās 
24., Sandra Grosberga – 33. vietā.

Inga Dambe

Gaŗajā distancē no Latvijas 
vīriem (16,1 km) labākais bija 
Jubelis, kurš, no uzvarētāja atpa-
liekot 14 minūtes un 48 sekundes, 
izcīnīja 22. vietu. Savukārt Pau-
liņš bija 30. pozicijā, bet Bertuks 
ieņēma 42. vietu.

U-18 meitenes –
uz Pasaules kausa 

izcīņu
Latvijas U-18 basketbolistes 

Italijas pilsētā Udīnē Eiropas 
čempionāta (EČ) ceturtdaļfinālā 
ar rezultātu 69:62 (15:20, 21:11, 
16:12, 17:19) uzvarēja Krievijas 
vienaudzes, izcīnot ceļazīmi uz 
U-19 Pasaules kausa izcīņu, kas 
notiks nākamajā gadā.

Latvijas basketbolistes spēles sā -
kumā bija iedzinējos ar sep ti ņiem 
punktiem, bet otrajā ce  turtdaļā 
pārņēma iniciātīvu un vadību 
vairs neatdeva līdz spēles beigām, 
svinot skaistu panā kumu, kas 
ļāva turpināt cīņu par medaļām.

Uzvarētājām lielisku spēli aiz -
vadīja Aleksa Gulbe, kura guva 
22 punktus un izcīnīja desmit 
atlēkušās bumbas. Tāpat pa 14 
punktiem sameta Paula Kļeščova 
un Laura Meldere, kura izcīnīja 
arī 14 atlēkušās bumbas, kamēr 
Māra Mote izcēlās ar deviņiem 
punktiem.

Finālā mūsu meitenēm tomēr 
neizdevās iekļūt, jo zaudēja Vā -
cijas komandai ar 37:66. Sa  cen-
sībā par bronzu mūsu vienība 
sīvā cīņā zaudēja ungārietēm – ar 
56:58 (13:18, 10:16, 24:14, 9:10). 
Tātad kontinenta meistarsa cīk-
stēs tika izcīnīta ceturtā vieta.

Samoilovs/Šmēdiņš  
atkal uzvar

Maskavā risinājās četru zvaig-
žņu turnīrs plūdmales volejbolā 
ar Latvijas duetu piedalīšanos. 
Pirmajās spēlēs grupā Samoilovs/
Šmēdiņš pārspēja amerikāņus 
Viljamu Kolinski/Mailsu Evansu 
(2:1), savukārt Pļaviņš/Točs uz -
veica Brazīlijas duetu Tjagu 
Barbosu/Alvaru Filju (2:1). Tā -
dējādi abi Latvijas pāri tikās aci 
pret aci savstarpējā spēlē par 
pirmo vietu grupā un tūlītēju 
iekļūšanu izslēgšanas otrajā kār tā. 
Uzvarēja Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš un iekļuva as  tot-
daļfinālā – 2:0 (21:14, 21:16). 

Turpinājumā Aleksandrs Sa -
moilovs un Jānis Šmēdiņš smagā 
pusfināla cīņā ar 2:1 (22:20, 
12:21, 20:18) pārspēja mājiniekus 
Oļegu Stojanovski un Igoru 
Veļičko. Finālā viņi ar rezultātu 
2:0 (21:18, 21:13) pārspēja sa -
censību 13. numuru Alisonu 
Čeruti un Andrē Lojolu Šteinu 
no Brazīlijas.

***
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Haralds Regža un Toms Šmē -
diņš Pasaules kausa tūres vienas 
zvaigznes posmā Vaducā, Lichten-
šteinā ierindojušies piek tajā vietā. 
Astotdaļfinālā latvieši pārspēja 
mājinieku duetu, bet ceturtdaļ-
finālā atzina Ukrainas plūdmales 
volejbolistu pārā kumu.

***
Latvijas vadošais plūdmales 

volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs un Jānis Šmēdiņš pēc 
triumfa Pasaules kausa četru 
zvaigžņu turnīrā Maskavā pakā-
pušies Starptautiskās volejbola 
federācijas (FIVB) rangā par 
vienu poziciju, šobrīd ieņemot 
trešo vietu.

Riteņbraukšana
Pieredzējušais Latvijas riteņ-

braucējs Aleksejs Saramotins ar 
trešo vietu kopvērtējumā beidza 
piedalīšanos Čechijas tūrē (UCI 
1. katēgorija). Saramotins trešais 
bija jau pirms noslēdzošā, ce -
turtā, posma, kuŗā viņš finišēja 
peletonā, gūstot 34. vietu. Ce  tur-
tajā etapā tika veikti 147,9 kilo-
metri, kuŗā bija arī pāris kalnu 
kāpumi, tomēr peletons finišēja 
kopā, uzvaru gūstot italietim 
Filipo Fortinam (Felbermayr – 
Simplon Wels).

Teniss
Sinsinati tenisa turnīrā mūsu 

tenisistes cīnījās dažādām sek-
mēm. Latvijas tenisa otrā rakete 
Anastasija Sevastova grūtā cīņā 
pārvarēja ļoti nozīmīgā  Sinsinati 
WTA Premier serijas turnīra 
dubultspēļu sacensību pirmo 
kārtu. Sevastova kopā ar Anas-
tasiju Pavļučenkovu no Krievijas 
ar rezultātu 2:6, 6:3, 13:11 uz  va-
rēja taivānieti Suveju Sje un 
Arinu Sabaļenku no Baltkrievi-
jas. Par iekļūšanu otrajā kārtā 
Sevastova nopelnījusi 105 WTA 
dubultspēļu ranga punktus. 
Aļona Ostapenko piedzīvoja 
zaudējumu vienspēļu pirmajā 
kārtā. Ostapenko, kuŗa turnīrā 
bija izlikta ar 11. numuru, ar 6:1, 
5:7, 0:6 piekāpās Francijas teni-
sistei Alizē Kornē.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas šķēpmetējs Zigis-

munds Sirmais, kuŗš nesen pār-
cieta pleca operāciju, pagaidām 
vēl ir neziņā par tuvāko nākotni 
saistībā ar atlabšanu no traumas. 
Sirmajam pēc operācijas vajadzēs 
atlabt četrus līdz piecus mēnešus.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


