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„Sveika, Latvija!” 40. Latvijas brauciens
Pēc ilgu gadu skaistas tradicijas. „Sveika, Latvija!” ceļotāji
ierodas apciemot arī Laika
redakciju Rīgā. Tie ir ļoti
patīkami brīži, īpaši, kad visas
jauniešu rokas paceļas apstiprinājumam, ka viņu mājās lasa
Laiku. Bet Mākslas kalendāru
dāvina arī draugiem. Redakcijas
viesu grāmatā ceļotāji atstāja
šādu ierakstu: „Mīļš paldies par
sirsnīgo tikšanos! Liela daļa no
mūsu grupiņas ir uzauguši līdz ar
laikrakstu Laiks. Un droši vien
ikviens kaut reizi ir redzēts vai
pieminēts laikraksta lappusēs.
Bija ļoti interesanti uzzināt par
avīzes Laiks tapšanu un „dzīves
ceļu”. Lai dzīvo Laiks!”
„Sveika, Latvija!” 40. braucienā piedalījās: Vilnis Jātnieks
(Pensilvānija), Kīra Walker (Bostona), Emīls Teteris (Ņudžersija), Elizabete GrigalinovičaLeja (Ņudžersija), Anna Damratoski (Ņudžersija), Emīls Zālīte
(Ņujorka), Ērika Skulte (Vašingtona), Edgars Sūrītis (Vašingtona), Anika Grinberga (Bostona), Lize un Vizma Kaļinas
(Toronto), Simona Gaide un
Kristofers Ozoliņš (Toronto),
Imants Šmidhens (Sietla), Edgars
Cers (Čikāga), Nikola Karona
(Vašingtona) kopā ar audzinātājiem Janu Anču-Teteri, Kristu
Treiguts un Gintu Grīnbergu
un brauciena pastāvīgo Latvijas
Ceļinieki kopā ar redakcijas administrātori Solvitu Pavloviču (pirmā no kreisās) un mākslinieci-maketētāju Zani Neimani (blakus)
koordinātori Anitu Ozolu.
Atmiņu rindas Andrim
Ritmanim lasiet 3. un 4. lpp.

Andris Ritmanis

MANAI TAUTAI

Akcija “Ziedosim 100”
ziedosim $100 uz Valsts 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām

Daugavas Vanagi ASV aicina Jūs ziedot
Latvijas bāreņu namiem, audžubērnu ģimenēm
un trūcīgām skolām.
Lūdzu, sūtiet čekus uz:
Daugavas Vanagi ASV
c/o Ivars Zusevics
5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129
DV ir 501 (c)(3) organizācija – ziedojumiem ir nodokļu atlaides

Manas domas,
Tās naktīs skrien visādus ceļus:
Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos.
Manas saknes, es jūtu,
Tās neaug kā nākas,
Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst.
Mana tauta, ta nīkst visās pasaules malās,
Bez zemes savas ta cīnās un dalās.
Mana tauta, ta nīkst visās pasaules malās,
Pat savā zemē ta neaug kā nākas.
Palīdzi, Dievs! Palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai!
Saved to mājās pie Daugavas krastiem! Saved to mājās!
Palīdzi, Dievs! Palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Katra diena tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai tik skumji skan dziesma.
Katra diena tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai dziest lēnām mums liesma...
Palīdzi, Dievs! Palīdzi, Dievs!
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Latvian newspaper

"Laiks" esam mēs paši!
NEAIZMIRSTIET PASŪTINĀT AVĪZI

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

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

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
____________________________________________________
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SEV, SAVIEM BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM!
DĀVINIET ABONEMENTU SAVIEM DRAUGIEM UN PAZIŅĀM!

Ar ALAs atbalstu notiks diskusija
“Par ko balsot diasporai?”

ILZE GAROZA

Lai veicinātu ārzemēs dzīvojošo Latvijas pavalstnieku
informētību par Latvijas polītisko partiju piedāvājumu pirms
6. oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām, ar Amerikas
latviešu apvienības (ALA) financiālu atbalstu biedrības
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”
(AppLV) izkārtojumā šā gada
28.augustā interneta tiešraidē
būs noskatāma priekšvēlēšanu
diskusija “Par ko balsot diasporai?”
Diskusija notiks 28. augustā
Rīgā plkst. 18:30 (pēc Latvijas
laika) un būs noskatāma tiešraidē mājaslapā: www.arpasaulespieredzi.lv. Dalību diskusijā
apstiprinājuši 11 polītisko par-

tiju pārstāvji. Diskusijas laikā
tiks noskaidrots polītisko partiju redzējums par saiknes uzturēšanu ar ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem
un remigrācijas veicināšanu.
Partiju pārstāvji arī atbildēs uz
jautājumiem par tēmām, kas
attiecas uz diasporas atbalsta
pasākumiem, sociālo aizsardzību, Latvijas vietu pasaulē un
vīziju par tās attīstību nākamajā
simtgadē. “Pasākuma mērķis ir
apkopot polītisko partiju risinājumus valsts demografiskajām problēmām, kā arī iesaistīt
ārpus Latvijas dzīvojošos 370 tūkstošus valstspiederīgo pirmsvēlēšanu diskusijās,” skaidro AppLV
valdes priekšsēdētāja Māra Rūse.

Stājušies spēkā noteikumi par
remigrantu pieejamo
financējuma apmēru
2018. gada 15. augustā stājušies spēkā Ministru kabineta
noteikumi par “Remigrācijas
atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un financēšanas kārtību”, kas nosaka
kārtību, kādā īsteno, novērtē
un financē valsts reģionālās
attīstības atbalsta pasākumu –
remigrācijas atbalstu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts uzsveŗ: “Šāds financiāls atbalsts ir nepieciešams, lai veicinātu remigrantu saimnieciskās
darbības aktīvitāti. Par šāda
īpaša atbalsta nepieciešamību
liecina vairāki veiktie pētījumi
– emigrantu un remigrantu
aptaujas.”
Viena projekta ietvaros maksimālais financējuma apmērs,
ko varēs saņemt, būs 9000 eiro.
Katrā plānošanas reģionā tiks
atbalstīti vismaz četri projekti.
Līdzīgi kā atsevišķo Eiropas
Savienības fondu financētos
projektos, arī šajā aktīvitātē liela
nozīme ir remigranta personis-

kajam ieguldījumam saimnieciskās darbības īstenošanā vai
uzsākšanā. Būs nepieciešamas
arī piesaistītās investīcijas, un
trīs gadu periodā pēc projekta
jāveic iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.
Svarīgs dalības nosacījums par
financējuma piešķiršanu projektam ir, ka remigrants pēc
vairāk nekā 3 gadu prombūtnes
ir atgriezies vai plāno atgriezties Latvijā. Prombūtne ir pierādāma ar paziņošanas faktu
par uzturēšanās adresi ārvalstī.
Paziņošanas faktam ir jābūt
reģistrētam Iedzīvotāju reģistrā.
Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un personai, kuŗa
Latvijā saņēmusi pastāvīgās
uzturēšanās apliecību, ir pienākums 30 dienu laikā pēc Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu
maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas ir kļuvušas zināmas,
paziņot Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei (PMLP) par
savu, savu nepilngadīgo bērnu

____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

“Ikviens pasākums, kuŗā tiek
uzrunāti ārzemēs dzīvojošie
tautieši, palīdz mums visiem
justies piederīgiem un noderīgiem Latvijai,” skaidro ALAs
Informācijas nozares vadītāja
Tatjana Žagare – Vītiņa, aicinot
ikvienu ASV dzīvojošo pilsoni
piedalīties 6. oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. ALAs
Informācijas nozares vadītāja
arī informē, ka Vašingtonā
D.C., Ņujorkā un Čikāgā dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem būs iespēja pārrunāt dažādu polītisko partiju piedāvājumu arī klātienes diskusijās.
Plašāka informācija atrodama
ALAs mājaslapā: www.alausa.
org.

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

un personu, kuŗas atrodas tās
aizgādnībā vai aizbildnībā,
dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Informācija par nosacījumiem
un pieteikšanos financējuma
saņemšanai tiks publicēta Plānošanas reģionu mājaslapās, kā
arī mājaslapā www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai.
Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai,
VARAM sadarbībā ar plānošanas reģioniem 2018. gadā
jāīsteno pilotprojekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”.
Ikvienam interesentam ir
iespēja saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev
aktuāliem jautājumiem, kas
saistīti ar atgriešanos kādā no
Latvijas reģioniem. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos
Latvijā.
Pirmo piecu darbības mēnešu
laikā uzrunātas un pēc atbalsta
griezušās vairāk nekā 700 ģimenes, no kuŗām 64 ģimenes
(149 cilvēki) jau ir atgriezušās
un tuvākajā laikā plāno uz dzīvi
Latvijā atgriezties vēl 55 ģimenes.

ANDA ZAĻEPSKA
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
pārstāve. Tuvāka informācija
www.varam.gov.lv

LAIKS
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IN MEMORIAM
ANDRIS RITMANIS AIZSAULĒ
2018. gada 17. augustā, turot
savas Mežaparka meitenes
Magitas roku, mūsu Andris
Ritmanis – vīrs, tēvs, vectēvs,
vecvectēvs, radinieks, draugs,
ārsts, dzejnieks, Latvijas patriots un sabiedriskais darbinieks aizgāja Mūžībā. Dziļās
sērās viņu piemin sieva AsjaMagita, meita Brigita ar vīru
Pauli, dēls Alberts, meita Lolita ar vīru Marku, mazmeitas
Andra ar vīru Pēteri, Daira ar
vīru Denisu, mazdēli Filips,
Kristofers, Andris, mazmeitas
Aija un Ilze, mazmazbērni
Markus, Kaija, Krišjānis, brāļa
meitas Māra un Baiba.
Andris Ritmanis piedzima
1926. gada16. februārī, Rīgā. Tēvs
Eduards Ritmanis (1890-1948),
dzimis Stāmerienes pagastā,
bija kultūrinženieris, skolotājs,
skolas direktors. Māte Lidija
Briede-Ritmane (1894-1970) -administrātīvā vadītāja slimokasē,
dzimusi Rīgā. Andŗa brāļi: Valdis (1920-1962) – būvnieks, un
Zigurds (1923-1996) – latvisko
gara mantu krājējs, literāts.
Ritmaņu ģimene dzīvoja Meža
prospektā 4 Rīgā, Mežaparkā.
Andris līdz 1941. gadam gāja
Latvijas Valsts paraugpamatskolā, kur sēdēja vienā solā ar
vēlāk pasaulslaveno architektu
Gunāru Birkertu, pēc tam apmeklēja Rīgas pilsētas I ģimnaziju, kuŗu beidza 1944. gadā.
Andris jaunībā bija liels sportists, piedalījās Rīgas futbola
klubā, mazpulku basketbolā,
slēpošanā, ūdenspolo u.c., iegūstot vairākus kausus.
Andris iepazinās ar Asju
Meļķi (Magitu)1941. gadā kādā
draudzīgā sarīkojumā Mežaparkā. Neraugoties uz nejēdzīgo
kaŗu un Latvijas okupācijām,
abi kopā pavadīja daudz skaistu
dienu, dodoties pastaigās, teātŗu un operas apmeklējumos.
Neaizmirstami bija vakari Mellužu jūrmalā, skatoties saulrietā
un domājot par nākotni. Kaŗš
pārvilka svītru viņu sapņiem, jo
1944. gada augustā Andri ar
varu ierāva kaŗā, ko viņš laimīgi
pārdzīvoja kā sanitārs. Asja
1944. gada pirmajās oktobŗa
dienās viena pati ar vācu firmu
nonāca Dancigā, Polijā. Kaŗa
burzmā abiem laimējās uz brīdi
satikties un 1944. gada 29. novembrī Dancigā apprecēties.
Tūlīt atkal kaŗš viņus izšķīra.
Abi divi kaŗu pārdzīvoja, un
1945. gada jūlijā viņi beidzot
atkal laimīgi satikās. Pateicoties
angļu pārvaldei Vācijas ziemeļu
daļā, Andrim un Asjai radās
iespēja studēt: Andris studēja
medicīnu (vispirms Baltijas Universitatē Hamburgā un no 1946.
gada rudens slavenajā GeorgeAugustus universitātē Gettingenā).
Asja vairākus gadus studēja
zobārstniecību. 1947. gada 19.
novembrī Gettingenā viņiem
piedzima meitiņa Brigita.
1949. gada 29. jūnijā radās
iespēja pārcelties uz ASV. Ģi-

mene nonāca Salemā, Oregonā,
kur, smagi strādājot, viņi iekrāja
naudu, lai Andris varētu pabeigt
medicīnas studijas University of
Oregon medicīnas skolā. 1950.
gada 28. februārī viņiem piedzima dēls Alberts. Andris sekmīgi
pabeidza studijas un 1956. gadā
ieguva MD gradu. Pēc studenta
prakses viņš 1958. gadā uzsāka

un savai ģimenei.
Ritmaņu ģimene dzīvo Portlandē, Oregonā kopš 1952. gada.
1956. gadā Andris ar ģimeni
atrada skaistu, palielu, nekoptu
īpašumu ar divām nelielām
mājām, lielu gruntsgabalu, milzu
eglēm, skaistu dīķi, kur peldēja
pīlītes un kazeņu džungļos
pastaigājās fazāni, skraidelēja

1962. gadā 1. novembrī piedzima jaunākā meitiņa Lolita.
Šodien šo skaisto pasaules stūrīti izbauda dēls Alberts Ritmanis ar abiem dēliem Filipu
un Kristoferu. Karjēras dēļ uz
Losandželosu pārcēlās Lolita,
un vēlāk turp devās Brigita ar
ģimeni. 2007. gadā Asja un
Andris izvēlējās pavadīt vecum-

tās vadībā, kā arī vadot Oregonas latviešu centra atrašanu
un izveidošanu Portlandē, 1969.
gadā organizējot un vadot pirmo 2x2 nometni ASV Rietumkrastā, 1970. gadā 2x2 pie
Skaidrā ezera Mičiganā (kopā
ar Ģirtu Kaugaru). Andris arī
bija Jaunatnes fonda iniacitors,
palīdzot sagādāt stipendijas jauniešiem latviešu vasaras vidusskolas un nometnes apmeklēšanai. Andris ar Magitu dzīvoja
ļoti aktīvu un pilnasinīgu dzīvi,
gan maizes darbā, gan sabiedriskos darbos, gan audzinot
savus bērnus.
Ģimene vienmēr bija pati
svarīgākā Andŗa un Magitas
dzīvēs, bieži kopā pavadot laiku,
gan ikdienā, gan lielos svētkos,
ceļojumos. Mājās bija obligāti
jārunā latviski. Ritmaņu ģimene
piedalījās latviešu skoliņā, korī,
tautas dejās u.c. Ritmaņu plašā
ģimene – ar bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem un citiem mīļiem radiem visi kopā
apceļojuši Eiropu, ASV, Meksiku, Kanadu u.c. zemes. Bieži
visa lielā ģimene salido kopā, lai
atzīmētu kādu jubileju, svinētu
Ziemassvēkus.
No 1972. līdz 1979. gadam
Andris palīdzēja savai meitai
Brigitai, jauniešu mūzikālā ansambļa “Portlandes Dzintars”

Andris Ritmanis vēl kopā ar visiem saviem mīļajiem

ES MĪLU LATVIJU
(2002)

Es mīlu Latviju – zemi, kas ir mūsu,
Ik dienas svētību es savai tautai lūdzu;
Tā gadu tūkstošiem jau savas gaitas min.
Un Dievs par viņas gaitām visu labāk zin.
Kad rietumvēji mani agri rītos glāsta,
Un par citu zemju brīnumiem man stāsta:
Tad pasmaidu –
Man negribas turp skriet,
Kad mana tauta šeit
Pie Dzintarjūras dziesmu dzied.
Es mīlu Latviju – zemi, kas ir mūsu.
Ik dienas svētību es savai tautai lūdzu.
Lai gaisma vienmēr tumsu aizdzīt spētu,
Un Latvijai mēs zelta graudus sētu.

Pēc 2x2 nometnes

ģimenes ārsta praksi Portlandē,
nodibinot King Road Medical
Clinic kopā ar savu kollēgu ārstu
Kenneth Rideout. Sākās cits dzīves posms. Liela, sekmīga ārsta
prakse, atrodot arī laiku Latvijai,
latviešiem un latviešu kultūrai

vāveres un lēkāja rakūni. Ritmaņu ģimenīte pamazām sakopa šo zemes gabalu. Izveidojās
burvīga vieta dzīvošanai, kaut
arī tālu no Latvijas. Tas bija viņu
“Mežaparks”, tur uzauga Ritmaņu bērni.

dienas tuvāk abām meitām un
viņu ģimenēm, arī pārceļoties
uz Kaliforniju. Viņi nopirka
māju Sherman Oaks. Alberts
pie vecākiem bieži atlidoja
ciemos no Portlandes.
Pateicoties Magitai, Andrim
bija iespēja ne tikai kļūt par
ārstu, bet arī paveikt daudz
latviešu sabiedrības labā, sākot
ar Amerikas Rietumkrasta latviešu dziesmu svētku organizēšanu un vadību 1965. un 1982.
gadā, pārņemot uz 17 gadiem
Dziesmu svētku padomes vadību, ļoti aktīvi darbojoties
Oregonas latviešu biedrībā un

radītājai un mūzikālajai vadītājai. Andris veica sekmīgu
koncertu izkārtošanu: ASV,
Kanadā, Austrālijā, Jaunzēlandē
un Zviedrijā.
Lolita iesākumā spēlēja ģitāru
un dziedāja. Dēls Alberts dziedāja (ansamblī bija 10 dalībnieki). Magita nepretojās, ka
“Dzintara” mēģinājumi notika
Ritmaņu mājas lielā istabā, pārveidojot telpu par skatuvi. Pēc
mēginājumiem Magita visus
paēdināja. Pirmajos gados dziedāja galvenokārt Latvijas komponistu dziesmas.
(Turpināts 4. lpp.)
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Andris Ritmanis
1926. gada 16. februāris – 2018. gada 17. augusts
(Turpināts no 3. lpp.)
Pamazām vairāk sāka skanēt
Brigitas un Lolitas komponētās
dziesmas, ar Andŗa vārdiem.
Daudzas dziesmas bija patriotiskā noskaņā rakstītas. Radās
Lolitas komponētā “Dod manai
tautai brīvību” un Brigitas
“Manai tautai” u.c.
1988. gadā, videoierakstā, kuŗš
bija atceļojis no Latvijas, Ritmaņu ģimene redzēja un dzirdēja Ievu Akurāteri, Liepājas
stadionā pirmo reizi dziedam
“Palīdzi, Dievs, visai latviešu
tautai”. Visi bija dziļi aizkustināti
un laimīgi. Andŗa un Brigitas
dziesma bija izlauzusies cauri
“dzelzs aizkaram” un skanēja,
nesot brīvības cerības apspiestajai, mīļajai Tēvu zemei. Ritmaņu pirmais mūzikls “Tas
vakars piektdienā” ar Lolitas
mūziku un Andŗa vārdiem,
Brigitas režijā radās 1987. gada
Rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētkos Longbīčā, un 1990. gadā,
toreizējā Kultūras ministra Raimonda Paula aicināti, to uzveda
vēl okupētajā Latvijā – notika
vienpadsmit izrādes Rīgā, Cēsīs,
Ogrē, Bauskā un Jelgavā. Galvenais rīkotājs Latvijā bija Zigmars Liepiņš. Pēc katras izrādes
tauta (kopā ap 60,000 klausītāju)
dziedāja “Palīdzi, Dievs, visai
latviešu tautai!”. Otrs mūzikls –
“Vēstule no Losas” (ar Lolitas
un Brigitas mūziku un Andŗa
vārdiem) piedzīvoja izrādes
Venturā, Kalifornijā, XV Rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētku laikā 2008. gada vasarā.
“Gudrais padomiņš (2003.gadā),
bērnu mūzikls ar Andras Berkoldas tekstu, Andŗa Ritmaņa
dziesmu vārdiem un Lolitas Ritmanes mūziku saņēma ģen.
K. Goppera fonda balvu. Vēsturiskais mūzikls “Eslingena”
Gunāra Vērenieka režijā piedzīvoja pirmizrādi Toronto
2004. gada Dziesmu svētkos, bet
2005. gada vasarā Rīgā, Nacionālajā teātrī notika vienpadsmit
izpārdotas izrādes, 2015. gadā
Rīgā un citās Latvijas pilsētās,
Jāņa Mūrniekā režijā, bet 2016.
gadā Austrālijas latviešu iestudējumā “Eslingenu” uzveda Latviešu Kultūras dienās Melburnā.
2017. gadā Vācijā, Eslingenas
pilsētā notika jauns iestudējums
ar dalībniekiem no visas pasaules, arī Jāņa Mūrnieka režijā.
Andŗa Ritmaņa dziesmas
skanējušas neskaitāmos Dziesmu svētkos un koncertos.
2006. gadā Andris un Brigita
saņēma balvu Tautas partijas
rīkotajā konkursā “Mēs mīlam
šo valsti” par dziesmu “Es mīlu
Latviju”. Balva bija Latvijas
ozols, ko iestādīja Arkādijas
dārzā, Rīgā. Andris saņēmis

goda balvas no Ģen. K. Goppera
fonda, Goda balvas un Atzinības
rakstus no Amerikas Latviešu
apvienības un PBLA. Andris
Ritmanis ir četru grāmatu
autors: “Dzīves drumstaliņas”
(K. Goppera fonda balva 2001.g.),
“Dzīves drumstaliņas Amerikā”
(1949 – 2003), par kuŗu saņēma
PBLA Kultūras fonda Krišjāņa
Barona prēmiju, “No Rīgas
plašajā pasaulē” (2006), “Ar sapni
pagalvī” – dzeju izlase (2011),
par kuŗu atkal K. Goppera
fonda gada balvu. Andris ilgus
gadus rakstījis Ziemsvētku stāstus avīzēm, galvenokārt Laikam,
kā arī dažāda satura rakstus
presē, viņš ir arī autors īslugai
“Satikšanās” un “Portlandes
Dzintara” vēstures aprakstam.
2003. gadā Andrim Ritmanim piešķīra Triju Zvaigžņu
virsnieka ordeni, ko pasniedza
Latvijas Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga.
Viens no kulminācijas brīžiem Ritmaņu ģimenei bija
2015. gada XVI Rietumkrasta
Dziesmu svētku Sanhosē kopkoŗa koncerts, kas bija veltīts
Andrim Ritmanim. Svētku rīkotāja Zinta Zariņa rakstīja: “Mēs
godinām Dr. Andri Ritmani,
kas ir bijis mūsu Dziesmu
svētku sirds un dvēsele vairāk
nekā pusgadsimtu. Kopš 1965.
gada Dziesmu svētkiem Portlandē, Andris Ritmanis ir veicinājis mūsu tautas gara kopšanu dziesmā.” Dr. Pauls Berkolds, Rietumkrasta Dziesmu
svētku padomes priekšsēdis,
toreiz rakstīja: “Dr. Andris
Ritmanis ir bijis viens no Rietumkrasta Dziesmu svētku
iniciatoriem. Viņš ir piedalījies
visos svētkos ar lielu sirdsdegsmi, dodot padomu, laiku,
līdzekļus, lai veicinātu Rietumkrasta Dziesmu svētku pastāvēšanu un attīstību. Izsaku vislielāko pateicību viņam un viņa
kundzei par neatlaidīgo rosību
un neskaitāmām stundām, kas
veltītas šim pasākumam!”
Sestdien, 20. oktobrī plkst. 11,
Losandželosas ev. lut baznīcā
atvadīsimies no Andŗa Ritmaņa atceres brīdī un atceres
koncertā, pēc tam pakavējoties
Latviešu namā uz pusdienām.
Tiek arī plānotas atvadas
Portlandē, Oregonā, novembrī, Oregonas latviešu centrā.
Datums tiks paziņots tuvākā
nākotnē. Ziedu vietā lūdzam
ziedot jaunizveidotam fondam pie Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonda – „Andŗa Ritmaņa
mūzikas un dzeju jaunrades
fonds”. Stipendiju piešķirs
jaunu mūzikas darbu un dzejas radīšanai. Tuvāka informācija sekos.

NO DRAUGA ATVADOTIES

Triju Zvaigžņu ordeni saņemot

Latviešu sabiedrība Amerikā,
Latvijā, it visur pasaulē, kur mīt
tautieši, piedzīvojusi lielu un
sāpīgu zaudējumu – Mūžībā aizgājis vīrs, kas visu savu bagāto
mūžu veltījis cilvēcības, kultūras,
patriotisma un mīlestības sēšanai
un kopšanai. Andris Ritmanis
savas tautas atmiņā paliks Cilvēks
– gara aristokrāts, dvēseļu dziednieks – gan savā ārsta profesijā,
gan daiļradē. Ciltstēvs – gan savai
plašajai, draudzīgajai ģimenei, gan
tautai. Andŗa mīlestībā ziedējusi
Magita, uzplaukuši talantīgi bērni,
mazbērni, mazmazbērni.
Latviešu enciklopēdijas ziņas
nosauc vien dažus pieturas punktus: dzimis 1926. gada 16. februārī Rīgā. Ārsts, sabiedrisks un
kultūras darbinieks. Ārsta diplomu ASV ieguvis Oregonas valsts
universitātē 1956. gadā. 1969. un
1979. gadā rīkojis 2x2 nometnes,
1965. un 1982. gadā – attiecīgi
latviešu Dziesmu svētkus Portlandē. No 1971. līdz 1975. gadam

bijis Oregonas latviešu biedrības
priekšsēdis, ilggadīgs Rietumkrasta dziesmu svētku Rīcības
komitejas loceklis, kasieris, jaunatnes lietu pārzinis u.c. Vismaz
sējums vajadzīgs, lai aprakstītu
Andŗa Ritmaņa dzīves un darba,
tostarp sabiedriskā darba gaitas,
kas droši vien aizņemtu biezās
grāmatas lielāko daļu. Kādos
vārdos ietērpt to nesavtīgumu,
ko Andris veltīja „latviešu lietai”,
tautas saliedēšanai, kultūras un
valodas kopšanai? Te nav ticis
žēlots ne laiks, ne līdzekļi. Mēdz
teikt, ka „būt latvietim Amerikā
ir dārgi”, bet no Andŗa mutes to
nekad nedzirdēja – viņš cēlās,
gāja, darīja, nesmādējot nevienu
vissīkāko, visnepateicīgāko darbu
un darbiņu. Mēdz arī teikt, ka
vislabākais audzinātājs ir paša
personiskais paraugs, un Ritmaņu
dzimta to apstiprina. Saliedējot un
paceļot darbam savējos, vissekmīgāk arī izdodas pacelt visu
sabiedrību. Andrim tas izdevās.

Varam vien sev novēlēt viņa
cienīgus sekotājus – pašaizliedzīgus, gudrus ļaudis, kas stāsies
mūsu priekšpulkā.
Apbrīnas vērtas bija Andŗa darbaspējas – nav taču bijis nevienu
Dziesmusvētku, kuŗos neskanētu
Ritmaņa vārsmas, mūziklu stāsti!
Bet 1976. gadā rakstītās dzejasrindas „Manai tautai” vēsturiskajā
1988. gadā, meitas Brigitas ietērptas mūzikā un Ievas Akurāteres
nodziedātas, kļuva par Atmodas
himnu, par Latvijas likteņdziesmu.
Latvijas valsts Andŗa Ritmaņa
veikumu novērtēja ar augstāko
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu
ordeni, latviešu tauta – ar patiesu
mīlestību.
Andris visā avīzes Laiks pastāvēšanas gaitā ir bijis tai uzticams
ceļabiedrs – ražīgs autors, padomdevējs, labvēlis, atbalstītājs, citkārt, kā pats jokoja, arī „psichoterapeits”. Mums ļoti pietrūks viņa
uzmundrinošo vēstuļu un telefonsarunu, kas vienmēr pacilāja
un iedvesmoja. Un nekad nedzirdējām par viņa paša likstām.
Par tām varēja vien nojaust, palasot Andŗa dzejoļus… Vienu no
tiem – „Kad tuvojas pensijas
gadi” – atminēsimies!
Drīz pavilkšu,
Aiz savas dzīves
Nostaigātā, gaŗā posma,
Treknu svītru.
Es nemaz neskumšu
Un neatskatīšos,
Kā durvis aiz manis
Lēnām pašas aizkrīt ciet!
Man nebūs žēl nemaz,
Ka agrā rīta tumsā,
Ar miega pilnām acīm,
Vairs nevaj(a)dzēs
No siltas gultas ārā līst.
Un pa ielu agro miglu,
Dažreiz pusaizmigušam
Uz darbu klīst.
Vairs skarbais pulksteņzvans
Man sapni necirtīs uz pusi.
Es sapni turpināšu izsapņot ar baudu,
Kad pulkstens tikšķēs tikai klusi, klusi
2011
Arī šī īpašā māka – uz dzīvi un
problēmām paraudzīties ar nedziestošu optimismu, citkārt arī
ar šķelmīgumu, ir bagātīgā dzīves
pieredzē apgūstama. Andris šai
ziņā ir labs skolotājs.
Šai skumjajā brīdī blakus atvadu rindām publicējam arī Andŗa
Ritmaņa lolojuma – dziesmuspēles „Eslingena” afišu – Eiropas
latviešu iestudējums tiks izrādīts
Tēvzemē, Rēzeknes „Gorā”! Andris
līdz ar savu neaizmirstamo līdzgaitnieku Albertu Legzdiņu turpinās apciemot mūs – savos darbos, domās un laba vēlējumos.
Ardievu, mīļais Draugs!
Visdziļākie līdzjutības apliecinājumi Taviem vistuvākajiem –
Magitai, Lolitai, Brigitai, Albertam, Tavam jaunākās paaudzes
kuplajam pulkam, visiem, kam
Tevis pietrūks, ļoti pietrūks!
Ligita Kovtuna un avīžu Laiks
un Brīvā Latvija saime
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„Laiks
L AT V I E Š U L I K T E Ņ S T
ĀSTI
KASPARS PŪCE
(Turpināts no Nr.30)
,,Jaunais cilvēk, es te jums
iztulkoju nelielu gabalu no Svētās grāmatas skaidrā mandingu
cilts valodā. Jūs jau sapratīsiet,
ka te ir divu valodu – austrumbengāļu un seno persu – sajaukums. Tas viss nodrukāts visiem
saprotamiem latīņu burtiem,
bet saturu tikai es esmu spējīgs
saprast. Neraizējieties, jaunekli!
Cik es no jūsu stāstītā sapratu,
vajadzīga mandingu valoda – te
tā ir. Tālāk, vēlu veiksmi!” –
šķelmīgi smaidīdams, cienījamais literāts izvadīja teātŗa
entuziastu.
Ventspils Raiņa kluba mākslinieciskais vadītājs, prieka pilns,
ieradās pie saviem drāmatiskās
kopas entuziastiem. Jaunie ļaudis, kopskaitā divpadsmit, atsāka pacietīgo darbu pie jaunuzveduma, ievērojot visstingrāko konspirāciju. Režisora virsvadībā sadalīja skatuviskos uzdevumus. Tad intensīvi kala
galvās no Rīgas atvestos tekstus,
ne vella nesaprotot, kas tur
rakstīts. Voldemārs virknēja
darbību drāmatiskā kāpinājumā, atrisinot dīvainos tekstus
darbībā. Tad topošie nēģeri
improvizēti radīja paši savu
,,mūzikālo” pavadījumu, izsitot
gan ar kājām, gan ar rokām
nepieciešamo ritmu, sacerēja
tikai šai ,,kanibālu” ciltij raksturīgās melodijas, kuŗas iemācījās dziedāt dīvainā rīkles skanējumā. Viss gāja ļoti gludi,
kamēr pienāca ,,cilts” vizuālā
noformējuma problēmas. Ko
darīt? Pilnīgi pliki, kaut tumši,
taču neuzstāsies. Ķermeņu lejas
daļas ietērpa žāvētu jūras zāļu
brunčos. Puišiem viss kārtībā –
muskuļotie spīdošie torsi apliecināja tādu spēku un dzīvesprieku, ka tik turies! Ko darīt
melnajām dāmām? Tā laika Latvijā sievietes ar atkailinātām
krūtīm lielas publikas priekšā
vēl neuzstājās, un, ja augšgalu
ietērps peldkostīmā, kuŗš tad
ticēs, ka tie ir Gambijas pamatiedzīvotāji? Domāja, kā to visu
atrisināt, lai sieviešu ķermeņi
būtu dabiski, nenomaskēti un
tai pašā laikā kārdinoši erotiski.
Pēkšņi kādam no rēvijas dalībniekiem prātā iešāvās ģeniāla
doma. Jaunas sievietes krūts
taču līdzīga tūtiņai, jeb konusam. Jāatrod konuss, kuŗš būtu
pietiekami stingrs un arī efektīvs. Konusu atrada viselementārākajā piena separatorā –
mazās metalla bļodiņas, kuŗas
lielā skaitā tiek izmantotas procesā, kad tiek atdalīts krējums
no vājpiena. Pamēģināja uz katras krūts uzstiprināt pa bļodiņai.
Efekts vienreizējs – skats ļoti
erotisks un nav nemaz piedauzīgs. Rēvijas sagatavošana
varēja ritēt savu gaitu. Tā pienāca 1929. gada pavasaris. Nēģeri jeb mandingi cilts mednieki bija gatavi, nesot sev līdz
Ventspils spirgto gaisu, iekaŗot
rutīnas pilnās Rīgas skatītāju
sirdis. Pirms tam jaunais rēvijas
autors Pūce apstaigāja galvas-
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ir mūsu svētki, ko svinam”

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES
pilsētas lielākās kinozāles, piedāvādams šo jaunrades brīnumu.
Visur atteikums, sak, ne mēs
zinām tādus melnos no Gambijas, ne mums tie vajadzīgi.
Tikai Palladiuma direktors piekrita noskatīties brīnumaino
rēviju un atzina, ka uzvedums ir
tā vērts, lai ieinteresētu prasīgos
rīdziniekus. Ar Voldemāru tiek
slēgts līgums nedēļu gaŗām
,,viesizrādēm,” bet pie kino
ieejas un fuajē parādās vilinoša
afiša, kuŗā visā krāšņumā tiek
eksponēti eksotiskie viesi no
bijušās Kurzemes kolonijas –

Abi tikās.
,,Aleksandrs Rusteiķis,” Voldemāru uzrunāja svešais elegantais kungs. Jaunajam Vidzemes
augstienē dzimušajam, no Ventspils atbraukušajam censonim
no sajūsmas acis kļuva apaļas kā
pogas. Viņu, jauno gurķi, uzrunā pats Rusteiķis, tolaik Latvijā
jau diezgan populārs kino vīrs!
,,Jaunais cilvēk, es redzu, ka
jūsos ir diezgan liela vēlme darboties. Tas ir apsveicami, ceru,
ka tā ir visai nopietna. Kā
uzzināju, tad jūs, jaunais cilvēk,
visai intensīvi interesējaties ne

pulcēt ap sevi mākslas alkstošu
jaunatni. Ar nesen iegūto labvēli
Rusteiķa kungu vienojas, ka
Rīgai vajadzīga jauna skatuves
mākslas studija. Pieredzējušais
kino vīrs jauneklim vēl paskaidro, ka tādejādi, iekasējot mācību
naudu, varēs sev arī nodrošināt
vajadzīgo iztikšanu. Voldemārs
raksta iesniegumu Latvijas Republikas Izglītības ministrijas
Skolu departamenta arodu skolas direkcijai, kuŗā izskaidro
skatuves mākslas studijas dibināšanas nepieciešamību. Pēc
kāda laika saņem atbildi.

tālās Gambijas. Tā Fortūna
vēlīgi uzsmaidīja divpadsmit
dzīvespriecīgiem Ventspils darba
jaunatnes Raiņa kluba skatuves
mākslas entuziastiem un viņi,
neievērodami vietējā korifeja,
Ventspils Latviešu teātŗa vadītāja režisora Jāņa Stakles izmisuma pilnos brēcienus par to,
ka tas taču ir dulls neprāts, –
pamest savu darbu, savu vietu
šeit, Ventspilī un doties tīšu
prātu postā uz bezdarbā nīkstošo Rīgu, divreiz dienā radošā
priekā un pacilātībā uz plašās
Palladium skatuves varēja demonstrēt savas spējas. Puskaili,
tumšas bronzas krāsas ķermeņiem, viņi aurodami trenkāja
medījumu, cīnījās, gavilēdami
svinīgā rituāla solī atgriezās
mājās, dzīroja, dziedāja, ālējās...
Skatītāji tā arī palika neziņā, vai
tie ir vai nav īsti mandingi cilts
piederīgie no tālās Gambijas.
Par priekšnesuma kvalitāti varēja liecināt fakts, ka līgums tika
pagaŗināts vēl uz vienu nedēļu.
Lielās kino zāles administrācija
ierosināja režisoru sagatavot
rēvijai turpinājumu. Viss jau ir
skaisti, taču... trūkst materiālā
nodrošinājuma. Gambijas ,,nēģeri”
nomira dabiski un bez sāpēm.
Likās, ka viss cauri, sapnis izsapņots, tas beidzies. Taču, kā
vienmēr, nāk talkā viņa augstība
gadījums. Kādu no divertismenta seansiem apmeklēja solīds kungs, kam iepatikās temperamentīgais priekšnesums un
viņš izteica vēlēšanos tikties ar
uzveduma autoru un režisoru.

tikai par to, kas notiek uz
skatuves vai kino ekrāna, bet arī
vēlaties pats ņemt dalību pie
filmu veidošanas. Kāpēc jūsos,
jaunekli, šajā nabadzīgajā Eiropas
nomalē tik liela interese par to?”
„Rusteiķa kungs, nāku no ļoti
trūcīgas ģimenes, mans tēvs
rentnieks nomira pirms septiņiem gadiem. No tā laika cīnos
par savu vietu šai pasaulē kā
māku un ceru, ka varēšu dot
savai tautai kaut ko vairāk par
sviesta mārciņām un graudu
birkaviem. Mans šūpulis kārts
netālu no Blaumaņa dzimtenes,
Vestienas pagastā, kādus dažus
desmitus kilometrus tālāk; Vecpiebalgā, latvju tautai savu
mūžu atdevuši brāļi Kaudzītes.
Kā saprotat, esmu no Gaiziņa
apkārtnes un tam Latvijas novadam skrien visi pasaules vēji
pāri, atstādami tur derīgus nosēdumus. Arī es ceru darīt kaut
ko savas tautas labā un domāju,
ka tas ir kino, jo filma nepazīst
robežas, tā iespraucas visās
šķirbās.”
„Jā, Pūces jaunskungs, jūsu
plāni ir visai perspektīvi, tur
saskatāms racionāls kodols. Pie
tā jāstrādā ar tālejošu domu.
Ceru, ka par abiem kaut ko
izdomāsim. Te mana adrese un
tālruņa numurs. Sazināsimies.
Prieks bija iepazīties, ceru, ka
vēl tiksimies...”
Nu Voldemāram iemesls neapstāties, jādodas uz priekšu, uz
jaunām virsotnēm. Tā kā viņš
no vienpadsmitā aprīļa ir pilntiesīgs rīdzinieks, tad cenšas

„1929. g. 22. maijā. Nr. R-678.
Voldemāram Pūce k-gam.
Rīgā, Ģertrūdes ielā 62 dz. 53.
Sakarā ar Jūsu š. g. 6. maija
lūgumu, Skolu departamenta
arodu skolu direkcija paziņo, ka
atļauj Jums sarīkot Rīgā vienreizēju skatuves mākslas studiju
no š. g. 15. maija līdz 15. novembrim Jūsu vadībā uz mums
iesūtīto noteikumu pamata.
V. Ozoliņš,
departamenta direktors
J. Zuvans,
arodu skolu direktors”
Dzīve iet uz augšu septiņjūdžu
soļiem! Vai kāds vēl pirms dažiem mēnešiem varēja iedomāties, ka mazais Pūce no Vestienas pagasta Daukstu mājām
kāps tik augstu? Taču perspektīvais pasākums draud ar lielu
blīkšķi izgāzties. Vai nu reklāma
nekur neder, vai arī no pilsētas
centra patālais nodarbību telpu
izvietojums tam iemesls, taču
teātŗa mākslu studēt vēlas tikai
daži Rīgas jaunieši. Tās ir tikai
kādas piecas jaunkundzes. Studijai draud bankrots un izjukšana. Rusteiķis ķeŗas pie salmiņa, pārvieto nodarbību telpas tuvāk centram, uz Merķeļa
ielu 11, dz. 9. Vienlaikus dibina
sabiedrību ,,Latkino”, pats ir tās
vadītājs, bet Pūce – vietnieks un
aktieŗa meistarības pasniedzējs.
Arī šis dibinājums izrāda īsas
dzīves pazīmes. Rusteiķim jau ir
labi, viņš saņem algu, būdams
aktieŗu audzinātājs kinomākslas
studijās „Stars”, „Sfinkss”, „Balt-

filma”, bet jaunais asistents spiests
krimst, kā saka, sausu pelavu
maizi... Viņam jāmeklē darbs,
kur galvenais nav vis prāts, bet
gan stingras rokas. Tajā laikā,
kad plosās pasaules ekonomiskā
krize, arī šādai nodarbei grūti
atrast darītāju. Laimējas. Voldemārs kļūst par akmeņkali un
Rīgā Sarkanajos spīķeros bruģē
territoriju starp noliktavām.
Darbs ļoti smags, taču labi
apmaksāts. Viņš vēro, ar kādu
atdevi kopā ar diviem brašiem
dēliem strādā blakus esošais
Ivans, vecticībnieks no kādas
Kārsavas novada sādžas. Dziļās
Latgales raženais vīrs, līdzīgs
ozolam, bārdu kā lāpstu, nesaudzē ne sevi, ne savus dēlus. Visi
trīs strādā līdz totālam spēku
izsīkumam, jo viņi zina, ka nopelnītie latiņi gaŗajā ziemas
periodā būs īpaši noderīgi lielās
ģimenes uzturēšanai. Topošajam režisoram nav ģimenes,
nauda nepieciešama tikai tādēļ,
lai, Rusteiķa mudināts, varētu
jau vasaras nogalē doties uz
Poliju studēt kino zinības. Rīgā
toreiz darbojās poļu kino pārstāvniecība ,,Ž. Marcinkovskis
& co”, kuŗa latvju skatītājiem
piedāvāja poļu filmas. Pārstāvniecības birojs atradās Elizabetes ielā 6, tur Voldemārs ieguva
informāciju, ka Varšavā septembrī sāks darboties Kino
mākslas akadēmija. Uz studijām
laipni aicināti jaunie, pēc mākslas alkstošie no visas Eiropas.
Naudiņa makā, ceļam un mācībām sākumā pietiks.
Klāt Varšava. Polijas galvaspilsētas stacijas ēka gandrīz
tāda pati kā Rīgā, tikai apmēram
divas reizes lielāka. Vispār, pilsētas plānojums un apbūve liekas kaut kur jau redzēta un
iepazīta. Pat upe Visla, tāpat kā
Rīgu Daugava, dala to divās
daļās. Varšavas centrālā, Maršalkovska iela kā milzīga dzīvības
nesēja aorta caurvij pilsētu.
Milzums veikalu, spīdošiem
grezniem skatlogiem vilināt vilina iet iekšā un kaut ko iegādāties. Lai tas viss paliek citai
reizei, tagad jāatrod Rīgā slavinātā kino zinību skola. Problēma problēmu galā. Iemesls
pavisam vienkāršs – Polijā, kuŗa
pēc ilgās vasaļvalsts pakļautības
lielajai Krievijai, atguvusi valstisko neatkarību, pēkšņi visi
sazinājās poliski, jo krievu valodu acumirklī ,,aizmirsa”. Tā nu
Voldemārs mētājās pa Varšavas
centru, cenzdamies vismaz kādu
minimumu saprast pie dažādu
iestāžu ieeju uzrakstiem. Pat
aklam un kurlam skaidrs, ka
šāds ne tāds Voldemārs Pūce,
buldurēdams ,,nesaprotamā” lauzītā krievu valodā par kaut kādām neskaidrām mākslas tendencēm, nožēlojama ubaga paskatā, šajā lepnajā šļachtiču
citadelē nevienam nav interesants. Smieklīgi muļķīga bija
viņa nīkšana triju vietējo plaši
izreklamēto, bet patiesībā nīkuļojošo, privāto filmu sabiedrību
kantoru netīrajos koridoros.
(Turpināts 8. lpp.)
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VILNIS
BAUMANIS
Šovasar viņu bija astoņpadsmit
– sešpadsmit dāmas un divi
kungi. Viņi salidoja 5. augustā
Ņujorkas ev. lut. draudzes lauku
īpašumā Katskiļu kalnos un
pavadīja veselīgu, kulturāli un
kulināri bagātīgu nedēļu savstarpējā draudzībā. Gadu gaitā
ieviesusies paraža šos “seniorpilsoņus” dēvēt par “senčiem” un
viņu salidojumu lauku īpašuma
“Atpūtas namā” par “Senču nometni” – tā viņus ietilpinot lielajā
nometnieku saimē, kas ik vasaru
saplūst šai gleznainajā vietā.
Latviešu pensionāru pulcēšanos jau gadiem ilgi rīko enerģiska
dāmu komanda, kuŗas sastāvā
vairums varētu ar pilnām tiesībām pašas būt senču nometnes
dalībnieces. Bet viņām labāk
patīk rūpēties par citiem, kalpot
citiem, tā pašām jūtoties jaunām.
Pasākumu vada Ingrīda Mieme,
pieredzējusi nometņu vadītāja
un iedvesmotāja, gan Katskiļos,
gan Latvijā. Programmas veidošanā un omulības veicināšanā
viņai palīdz Māra Buka un Maija
Baumane, bet virtuvē radoši darbojas Krista Liepiņa, Dace Gulbe
un Maija Braunfelde, asistējot
Lailai Gensertei.
Ik rītu, no blakus esošās bērnu
nometnes, senčus apciemoja mācītājs Laris Saliņš, šķetinādams
Lūkas evaņģēlija rosinātos domu
pavedienus, bieži aizvezdams
klausītājus pa saistošām blakus
taciņām. Pie brokastu galda ar
īsām rīta pārdomām un lūgšanām dalījās arī Vitauts Hāzners
un Ināra Suudberga. Par jauku
tradiciju senčiem kļuvis “dzejas
vakars” – it īpaši tādēļ, ka viņu
saime var lepoties ar diviem dzejniekiem, kas pazīstami jau kopš
Ņujorkā pulcējās “Elles ķēķa”
literāti. Ritas Gāles sirds ir
Džūkstē, bet viņa allaž jutusi
tuvību arī ar Rīgu, kuŗas akmens
sirds dunēšanu viņa “caur dzīvi
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SENČI KATSKIĻOS
un tālumu” nēsājusi līdz. “Vai tu
nezini, / ka es gāju ik dienas / ar
tevi zem sirds?” viņa jautā. Voldemārs Avens tikpat nebeidzami
meklējis ceļu atpakaļ pie Daugavas, kur peld viņa “bērnības
grunduļi”, bet kuŗas ūdeņus,
tāpat kā pagātni, viņš nespēj
saujā satvert. “Ilga bijusi prom

tika aicināts iespraust karodziņu
savā dzimtajā vietā.
Kā allaž, senči daudz dziedāja.
No bērnu nometnes ik dienas
atnāca skolotāja Irēne Jasuta un
ar sparīgu klavieŗu pavadījumu
atraisīja dziedāšanas prieku. Ja
pirmajā dienā balsis bija vārgas,
tad līdz piektdienas vakara

strauji un visi reizē. Bet dažas
skatītājas, mīkstajos dīvānos sēdēdamas, saldi iesnaudās un sapņos redzēja pavisam citas filmas.
Spraigu intelektuālu sadarbošanos grupās izraisīja kārtējā
“prāta rotaļa”, liekot senčiem
atburt atmiņā savas apslēptās
zināšanas par Latviju, par pazīs-

“Senču” saime. Pirmajā rindā tie, kas pārkāpuši 90 gadu slieksni. No kreisās: Irēne Avena, Voldemārs
Avens, Valija Upate, Rita Gāle, Aina Vatvara, Valija Skrodele, Nanija Pētersone

aiziešana, / ilga atnākšana,” saka
Avens. Dzejas vakarā skanēja arī
Raiņa, Aspazijas, Lilijas Auzas
un Māras Zālītes patriotiskās
vārsmas Daces Zālmanes un
manā lasījumā. Bet Biruta Sūrmane lasīja pašas darinātu, atskaņās ieaustu pasaku par āzi,
aunu, kaķi, zostēviņu un gaili,
kas pārmāca dēku kāru vilcēnu.
Dzejas vakaram saimnieces bija
veidojušas torti, garnētu ar Latvijas karti, kuŗā katrs klātesošais

“ballītei” un sadziedāšanās maratonam tās bija kļuvušas spēcīgas
un skanīgas, man piebungojot pa
akordam uz klavierēm. Ko vēl
senči darīja? Skatījās videoierakstus no Simtgades Dziesmu un
deju svētkiem, kā arī Latvijā
darinātās mākslas filmas “Četri
balti krekli” (1968) un “Vectēvs,
kas bīstamāks par datoru” (2017).
Pensionāri filmas noskatījās ar
interesi – kaut arī vairāki sūdzējās, ka aktieŗi runājot pārāk

tamiem latviešiem, par Bībeles
personām, populārām dziesmām
un citiem tematiem. Senči izbaudīja arī Indras Avenas vadītos
jogu vingrinājumus, sēžot krēslos
un veselīgi staipoties. Savukārt
Vija Lince ieveda dāmas puķu
pasaulē, mācīdama ziedu sakārtošanu gluži mākslinieciskos veidojumos, bet Laila Genserte
mācīja sejas skaistuma kopšanu
ar dažādām brīnumziedēm.
Viena no iecienītākajām pen-

sionāru nodarbībām bija dienišķā ēdienu baudīšana. Saimnieces viņus lutināja ar gardiem
sacepumiem, pildītām pankūkām, laša filejām, debess mannu
un tortēm. Neiztrūka arī “Balto
galdautu” vakariņas ar latviskiem
gardumiem. Tādos brīžos senči
iebaudīja arī no pudelēm lejamos
atspirdzinājumus, liekot ēdamzālē skaļāk skanēt priecīgām
valodām un smiekliem. Vienīgi
saimnieks Otto Grundes gleznā
pie sienas noraudzījās uz šo
sabiedrību domīgi, it kā teikdams
savam zirgam: “Re, kā nu čaukst
un vāvuļo. Kā gadatirgū.”
Senči staigāja lēnām; šovasar
spieķīši bija vairāk modē nekā
pērn. Galu galā, septiņi senču
saimes dalībnieki bija pa pasaules līkloču ceļiem staigājuši jau
vairāk nekā 90 gadu. Daudziem,
droši vien, bija kāda nasta nesama, bet Katskiļos, kur rītos viņus
sveica putnu dziesmas un svaigs
dabas košums, viņi to nolika pie
malas un iekļāvās draudzīgajā
kopībā, neslēpdami savu prieku
un pateicību par visu, ko rīkotājas
viņiem bija sagādājušas.
Kādu dienu “Atpūtas namā” ieradās nometnieki no “Mantojuma
perioda”, lai senčus iztaujātu par to,
ko viņi piedzīvojuši savos gaŗajos
mūžos. Šie jauktās ģimenēs augošie jaunieši, kaut arī latviski nerunā, tomēr sevi saista ar latviešiem un Latviju. Uzmanīgi noklausījušies senču stāstus par bēgļu
gaitām, par pirmajiem gadiem
Amerikā un latviskuma kopšanu,
viņi aizgāja bagātāki nekā bija
atnākdami. Pensionāriem savukārt bija iespēja papriecāties par
nometnes noslēguma koncertu,
kuŗā šie tīkami pieklājīgie jaunieši un vadītāji uzstājās ar spriganām tautasdejām, koŗa dziesmām
un pat ar vienkāršotu “Sprīdīša”
uzvedumu. Arī senči bija daļa no
viņu latviskā mantojuma.

Toronto pensionāru vasaras saiets
Pēc ilgāka pārtraukuma Toronto pensionāri ieradās uz šīgada
vienīgo vasaras saietu 9. augustā.
To atklāja sarīkojumu vadītāja
Liene Martinsone un tūlīt nodeva
mikrofonu valdes priekšsēdim
Auseklim Zaķim. Viņš apvaicājās, kā patikusi Dziesmusvētku
tiešraide no Latvijas. Jā, visiem
patika! To apstiprināja aplausi.
Viņš apsveica visus tos, kam ir
dzimšanas dienas atcere augustā.
Kliņģeris ir no Zariņu ģimenes,
jo Editei tieši šodien ir jubileja.
Daudz baltu dieniņu!
Sekoja ziņojumi: saņemta vēstule no Okupācijas mūzeja ar
vēsti, ka Nākotnes ēkas stūrakmenī būs iekalti dāvinātāju vārdi.
Kas vēl nav dāvinājis, pasteidzieties to darīt! Centrs ziņo, ka 29.
augusta BBQ tiks cepta cūka uz
iesma. DV ielūdz uz ikgadējo
“Vasarai aizejot” sarīkojumu Sidrabenē 25. augustā plkst. 13.00.
MIkrofonu atkal pārņēma
Liene. Viņa ir saņēmusi vairākus
telefona zvanus ar jautājumu,
kamdēļ šis saiets sāksies 10.00

nevis, kā parasti, 9.00. Atbilde:
vasaru saieti arvien ir sākušies
vēlāk, jo tajos nenotiek kārtējās
sezonas nodarbības. Tamdēļ,
lūdzu, nezvaniet nākamgad.
Lienei ir bijusi problēma ar
šodienas programmu, jo iecerētais Brazīlijas pianists nebija sagatavojis jaunu programmu, bet
nevēlējās atkārtot iepriekšējo,
tamdēļ atteica ierašanos. Palīdzība meklējama pie mūsu pašu
Irisas Purenes, kuŗas lielajā programmu pūra lādē vienmēr kaut
kas ir atrodams. Tā arī šoreiz
Irisa izglāba! Irisa vispirms izteica prieku atkal, pēc ilgas
prombūtnes, mūsu vidū redzēt
Ritu Skrastiņu, tad, nenopietni
runājot par nopietnām lietām,
citēja Hansa Jensena satiriskos
uzskatus par valsts vadību. Dzirdējām arī jaunas definīcijas kriminoloģijai un polītoloģijai.
Irisa ir pensionāru mūzikālās
dzīves vadītāja, tamdēļ bez mūzikas nevarējām iztikt. Viņa solījās spēlēt pazīstamus, bet varbūt
jau aizmirstus darbus, bez pie-

teikšanas, lai klausītāji mēģina
tos uzminēt. Bet vispirms viņa
bija sagatavojusi stāstījumu par
pavisam atšķirīgu tematu, apskatot beidzamo modes kliedzienu – ķermeņa tetovējumus,
kuŗus redzam nevien uz vīriešu,
bet arī uz sieviešu ādas, dažkārt
sedzot vai visu ķermeni. Tos uz
Eiropu 18. gs. beigās atveda un
populārizēja Anglijas dēkainais
tālbraucēju kapteinis Kuks (Cook).
Citur šī ķermeņa izgreznošana ir
bijusi jau senāk pazīstama, jo
tetovējumi ir atrasti uz Ēģipes
mūmiju, kā arī uz Tirolē ledū
iesalušā Ecī mednieka ādas.
Vecākie ir 5300 gadus veci, sākotnēji darināti, ādas iegriezumā
ieberžot pelnus, bet tagad tiek
lietotas ķīmiskas krāsvielas. Pašā
sākumā tie apzīmēja cilts piederību. Domāja arī, ka tetovēšana
lietota āŗstniecības nolūkos, it kā
palīdzot pret reimatismu un citām kaitēm. Vēlāk vēlamās tetovējumu vietas mēģināja noteikt
ar akupunktūras palīdzību. Kristietībai izplatoties, tetovējumu

populāritāte samazinājās, jo reliģija to neatzīst. Tomēr tā ir
gandrīz vai eksplodējusi pēdējo
pārdesmit gadu laikā, neskatoties
uz problēmām. Ja procedūra nav
sterīla, var rasties infekcija, tāpat
jāņem vērā iespējamas alerģijas.
Ķīmiskās krāsvielas, ar asinīm
izplatoties ķermenī, var negatīvi
ietekmēt organu darbību. Tamdēļ
ieteicama piesardzība.
Nobeidzot savu stāstījumu,
Īrisa aicināja Ritu Skrastiņu pie
mikrofona. Rita solījās runāt par
vīriešiem un sievietēm (neizsmeļams temats!), un sāka ar apgalvojumu, ka kaķi un sievietes
vienmēr darīšot to, ko grib,
tamdēļ suņiem un vīriešiem pie
tā jāpierod, jo citas iespējas
nemaz nav. Viņa turpināja ar sev
tik raksturīgo ritmisko humoru,
salīdzinot, kā vīrieši un sievietes
taisās uz balli, brauc ar auto,
slimo. Beidzot tomēr satiekas,
iemīlas, un – apprecas!
Un nu bija pienācis laiks Irisas
piedraudētai pensionāru mūzikālo zināšanu pārbaudei. Pašu

pirmo kompoziciju, Šūberta
„Lēni lūdzot”, neviens nepazina.
Pirms sākt nākamo, Irisa piezīmēja, ka šis gabals gan esot
katram pianistam jāiemācās.
Bēthovena veltījumu Elīzei gan
pazina vairāki klausītāji, laikam
paši bija to kādreiz spēlējuši.
Neviens arī nepazina Čaikovska
“Tikai vientuļā sirds”, kas bija
komponēta ar Gētes tekstu un
1944. gadā kā mūzikālā tema
iekļauta filmā “None but the lonely heart”. Tāpat čigānu romance
“Melnās acis” un romantiskā
dziesmiņa “Šie sīkie nieki” (These
foolish things) palika neuzminēti.
Par to netiesāsim sevi: mēs esam
pensionāri, un Irisa jau pašā
sākumā teica, ka droši vien mēs
būsim šo to piemirsuši.
Lai saietu beigtu jautrā noskaņā,
Irisa vēl pastāstīja veselu birumu
joku, un tad, sēžoties pie klavierēm,
novēlēja: “Dancojiet uz mājām!”
Aicinājumam atsaucās Zariņu
pāris, pierādot, ka klasiskais Vīnes
valsis liek aizmirst gadu skaitu.
da
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Dzintara pērle mūzikā

Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu
meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš”

DACE
APERĀNE

“Īpaša vieta, kur mūzika, talants un bezgalīgs radošums savijas kopā
un top vienreizējs mūzikāls pārdzīvojums!” /Anda Eglīte/
No 17. līdz 26. jūlijam 94 jauni
mūziķi no mūzikas mācību iestādēm Latvijā, Šveicē, Vācijā un
ASV mācījās, mūzicēja un sadraudzējās ar saviem laikabiedriem Siguldas Mākslu skolā
“Baltais Flīģelis”. Talantīgi jaunie
instrumentālisti, vokālisti, diriģenti, komponisti, mūzikologi un
mūzikas skolotāji bija sapulcējušies no sešām Latvijas mūzikas
vidusskolām: Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskolas (23), Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolas (14), Emīla Dārziņa
Mūzikas vidusskolas (11), Alfrēda
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (5), Jāņa Ivanova Rēzeknes
Mūzikas vidusskolas (3), Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolas (3). Pa vienam dalībniekam bija no sešām mūzikas
skolām: Pāvula Jurjāna Mūzikas
skolas, Rīgas Doma koŗa skolas,
J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas,
Salaspils, Siguldas, Strenču skolām.
Uz meistarkursiem bija ieradušies dalībnieki no četrām mūzikas akadēmijām: Jāzepa Vītola
Latvijas mūzikas akadēmijas (14),
no Klaipēdas mākslas akadēmijas
(1), Lietuvas mūzikas un mākslas
akadēmijas (5), Ženēvas mūzikas
akadēmijas (1); pa vienam no
universitātēm Rīgā un Daugavpilī, kā arī no četrām mūzikas un
vispārējās izglītības vidusskolām
Mālpilī, Rīgā, Skarsdeilā (ASV)
un Štutgartē (Vācijā).
Meistarkursi notika Latvijas
Simtgades zīmē, akcentējot Baltijas akadēmiskās, kā arī tautas
mūzikas bagātīgo kulturālo mantojumu un jaunradi koncertos,
lekcijās un meistarklasēs. Daudzveidīgo meistarkursu norisi papildināja ekskursija uz Turaidas
mūzejrezervātu – tās mūra pili
un Tautasdziesmu parku ar Dainu
kalnu. No Lietuvas mūzikas un
teātŗa akadēmijas piedalījās profesores – soprāns Asta Krikščiunaite (vokālās katedras vadītāja),
vijolniece Rūta Lipinaityte (stīgu
katedras vadītāja) un latviešu
komponists Mārtiņš Viļums
(kompozicijas katedras docents),
kā arī četri komponisti un viens
mūzikologs; no Klaipēdas mākslas akadēmijas – viena vokāliste.
Komponiste Helēna Tulve no
Igaunijas Mūzikas un teātŗa akadēmijas sniedza lekcijas jaunajiem
komponistiem un mūzikologiem.
Lietuvas un Igaunijas dalībnieki
un mācībspēki atzinīgi izteicās
par augsti profesionālā līmeņa
mācībprogrammu, meistarklasēm,
koncertiem, kursu draudzīgo gaisotni un skaisto Siguldu. “Iepriekš
pat nespēju iztēloties, cik te ir
jauki un mājīgi. Daba vienkārši
satriecoši skaista. Liels paldies
visiem mūsu draugiem no Latvijas un citām valstīm, ar kuŗiem
tikāmies meistarklasēs,” sajūsminājās komponists Marius Salynas.
“Audzēkņi ir ļoti ieinteresēti, ar
prieku ņem visu, ko var paņemt.
Atmosfēra ir it kā brīva, bet vienlaikus arī ļoti darbīga, augsti
profesionāla.” atzina vijolniece,
profesore Rūta Lipinaityte.

Meistarkursos jaunie dalībnieki
pilnveidoja savas mūzikālās zināšanas, prasmes un iemaņas pie
51 ievērojama lektora un izciliem
mūziķiem no 14 valstīm – Latvijas, Anglijas, ASV, Austrālijas,
Austrijas, Dānijas, Grieķijas,
Igaunijas, Lietuvas, Meksikas,
Polijas, Šveices, Turcijas un Vācijas. Meistarklases notika 15
speciālitātēs. Tās vadīja sekojošie
mākslinieki:
Juris Kalnciems, Andrejs Osokins, Lauma Skride, Diāna Zandberga, Reinis Zariņš – klavieres,
Ventis Zilberts – klavieŗpava-

fejevs – kontrabass, Antra Jankava, Asta Krikščiunaite, Krišjānis Norvelis, Inga ŠļubovskaKancēviča – vokāls, Anda Eglīte
– kokle, Gundega Šmite – kompozicija ar lektoriem: Jēkabs
Jančevskis, Dimitris Maronidis,
Mehmet Can Özer, Dans Pols
Perna, Renāte Stivriņa, Helēna
Tulve un Mārtiņš Viļums. Meistarklasēs koncertmeistares pienākumus pildīja Ilze Kundziņa,
Ieva Oša, Lauma Prūse, Antra
Vīksne un Natālija Zandmane.
Bez piedalīšanās savas speciālitātes meistarklasē, katram da-

meistarklases ne tikai pie vienas
speciālitātes mācībspēka, bet, ja
tādi bija, kā, piem., klavieŗu un
vijoles meistarklases, tad pie
vairākiem. Rezultātā, pēc jauno
mūziķu ierosinājuma, koncertprogrammās tika pieminēti visi
meistarklašu vadītāji, kuŗi viņiem bija palīdzējuši skaņdarbu
sagatavošanas procesā pirms
uzstāšanās Dalībnieku koncertos. “Meistarkursu laikā esam
guvuši pavisam citādāku priekšstatu par mūziku – pavērās jauns
skatījums uz to, kā pareizi veidot
mācību procesu un mūzicēt.” secināja meistarkursu dalībnieki,
pianisti Pols Bernards Bernots
un Deizija Eičina no Liepājas
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dījums, Dita Krenberga – flautas,
Mārtiņš Circenis, Guntis Kuzma
– klarnetes, Normunds Zvejnieks
– fagots, Arvīds Kazlausks – saksofons, Jānis Porietis – trompete,
Elīna Endzele – sitaminstrumenti, Gunārs Larsens, Rasma
Lielmane, Rūta Lipinaityte,
Laura Zariņa – vijoles, Andra
Dārziņa – alts, Ēriks Kiršfelds,
Jānis Laurs – čelli, Toms Timo-

lībniekiem bija iespēja piedalīties
kameransambļos Andras Dārziņas, Agneses Egliņas, Ērika Kiršfelda, Ilonas Kudiņas, Gunas Šnē,
Venta Zilberta vadībā; korī –
diriģentes Anitas Kuprisas vadībā, orķestrī – diriģenta Normunda Dreģa vadībā un pedagoģijas lekcijās – Daces Aperānes
vadībā. Dalībnieki izrādīja lielu
zinātkāri un vēlēšanos apmeklēt

Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolas.
Meistarkursu atklāšanas dienā
jaunie dalībnieki ieradās Krimuldas muižā, iekārtojās savās
istabās un devās uz reģistrāciju
Siguldas Mākslu skolā “Baltais
Flīģelis”. Tur viņus ar nepieciešamo informāciju par kursiem
sagaidīja avīžu redaktore Maija
Avota un koordinātore Rūta

Lankovska. Asistentes Elīna
Gruzniņa un Iveta Tillere rūpējās
par transportu turp un atpakaļ
no skolas uz muižu, kamēr kursu
administrātore Jolanta Bimbere
darīja visu, lai dalībnieku un
mācībspēku ierašanās ritētu
gludi. Meistarkursu koordinātore Signe Ruduka drukāja Atklāšanas koncertprogrammas,
kamēr kursu skatuves menedžeris Lauris Bimbers veica priekšdarbus koncertam. Nepagāja ilgs
laiks, pirms jaunieši bija jau
palūguši atslēgas uz klasēm no
kursu asistentes Lāsmas Ozoliņas
un sāka vingrināties savām meistarklasēm. Pa skolas atvērtajiem
logiem plūda mūzikas skaņas
visdažādākajās kombinācijās –
reizēm flautas, vijoles un klavieres, reizēm trompetes un čelli,
balss, kokles un klarnetes. Tā tas
turpinājās, līdz pienāca laiks
meistarkursu saimei sapulcēties
skolas priekšā.
Jolanta Bimbere pieteica Latvijas Valsts himnu, kuŗu pie
klavierēm pavadīja meistarkursu
direktors Ventis Zilberts, tā turpinot svinīgo tradiciju, kuŗa aizsākās 1994. gada vasarā ar pašu
pirmo latviešu mūzikas nometni
(tagad meistarkursiem) Jaungulbenē, Latvijā. Tad kopā ar šī raksta
rindu autori Ventis Zilberts meistarkursu karogu uzvilka mastā
un pasludināja XIII meistarkursus par atklātiem. Atklāšanas
norise turpinājās koncertzālē,
kad savā uzrunā dalībniekiem un
mācībspēkiem nolasīju sava tēva,
meistarkursu iniciātora Mārtiņa
Štauvera sveicienu meistarkursu
saimei: “Novēlu ikkatram no
jums veidot savu “dzintara pērli
mūzikā”, lai tā būtu kā dziļi
veidota dāvana Latvijai tās Simtgades svētku laikā un ik saimes
loceklim kļūtu par neaizmirstamu piedzīvojumu.”
Dzintara motīvs pārtapa gaišās
kokļu skaņās, virtuozajai koklētājai Andai Eglītei ievadot koncertu ar Vitas Rudušas tēlaino
skaņdarbu solo koncertkoklei –
Fantāziju “Kur vasarā saule leca”.
Pārējā koncerta programmā,
Anda Eglīte un ansambļa Altera
veritas mūziķi Kaspars Gulbis –
akordeons, Andis Klučnieks –
flauta, Ieva Mežgaile – kokle briljanti nospēlēja trīs skaņdarbus –
igauņu komponistes Mirjam Tally
un latviešu komponistu Imanta
Mežaraupa un Kristapa Pētersona kompozicijas. Koncertam
izskanot, Jolanta Bimbere aicināja pēc kārtas visus mācībspēkus
un dalībniekus saņemt savus
meistarkursu norises materiālus.
Ar katras mūzikas vidusskolas
vai skolas dalībnieku uznākšanu,
prieks skatītāju vidū pieauga,
aptverot lielo dalībnieku skaitu
no visas Latvijas. Diena pacilāti
noslēdzās ar saviesīgu vakaru
skolas brīvdabas terrasē, kur
saules stari mirdzēja virs priežu
un bērzu galotnēm. Jaunie mūziķi – pianists Teodors Kerimovs
un bundzinieks Rūdolfs Daņiļevičs iepriecināja meistarkursu
dalībniekus ar savu krāšņo
mūzicēšanu.
(turpināts 18. lpp.)
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A TALE OF DP LIFE:
LOOKING FOR HARBORS AND ANCHORS
GREVEN, GERMANY 1947

GUNARS
FRICSONS
Svešā zemē aizgāju,
Svešā zemē palikšu.
Neraudi par mani,
Sargā mūsu zemi!
To an Unknown Land I fled
There I have to stay
Don’t Cry for Me
Protect Our Land
Previously, I wrote that we DPs
ended up in a Germany that was
devastated by war, a wasteland of
bombed-out and rubble-filled cities, broken-down factories, farms
in disarray, missing farmers and
farmhands lost to the war. On top
of that, there were around seven
million refugees and Prisoners of
War (POWs) to deal with.
With the German cities in rubble, there was homelessness, sickness, bad water, starvation, and
more death. In the countryside,
farms stood empty or struggled
to bring in a harvest having lost
husbands, fathers, and sons to
Hitler’s dream of Aryan supremacy.
Now, in 1947, two years after
the war, not much had changed.
The Marshall Plan that greatly
accelerated the rebuilding of
West Germany didn’t come along
until April of 1948. It wasn’t an
easy road to rebuilding Germany
and Western Europe. America’s
Secretary of the Treasury Henry
Morgenthau proposed leveling
all German factories and closing
all mines, leaving Germany as a
flat pancake. A park-like nation
from Switzerland and Austria in
the south to the Baltic Sea in the
north. Germany, he cautioned,
was responsible for two world
wars. Great `Britain was of a different mind, but Churchill was
out, and the British people were
struggling to rebuild their country (Taylor, Exorcising Hitler:

The Occupation and Denazification of Germany).
On the other hand, Germany
had been at the center of European technology, development,
and manufacturing before the
war. Could Western Europe be
rebuilt without Germany? As
wise statesmen debated this,
Stalin was mounting his psychological and propaganda attack
across Eastern Europe. The Red
Army’s presence in countries like
Hungary, Poland, and Czechoslovakia helped his communists
eradicate opposition and try to
create the standard communist
government office slate – one
communist candidate for each
office. As the idea of free elections disappeared in those countries, America and Britain realized that Germany had to be
rebuilt to solidify Western Europe.
Stalin, like a big whale, had
already swallowed Latvia, Estonia, and Lithuania.
GREVEN PART ONE
My mother was the worrier but
as it turned out later, a contradiction in logic.
“Are we safe from the velni?”
Devils is what my mother often
called Stalin and the communists.
She was a quiet lady. But when
a rumor surfaced about another
jeep-load of Communist commissars, marketing agents, or brainwashers, take your pick, coming
to our little Greven community,
hoping to lure us back behind
the Iron Curtain, she spoke her
mind. By 1947, she knew that her
father, sister, and brother had
been sent to Siberia. Her younger
sister, Erika, was still missing
from the war. Nor was she the
only one who had lost relatives
and looked at Stalin as the devil.
“Are we safe?” My father

replied rhetorically, “The communists keep coming back.”
That was even after DPs cursed
them out and threw rocks at
them. My father had gone to one
meeting, but my mother so far
had stayed away. To help us, DPs
out (out of Germany and back to
Latvia), the United Nations Relief
and Rehabilitation Administration
(UNRRA) leadership chipped in
and sponsored “Russian days” at
Baltic camps. Besides the Communist visitors, UNRRA brought
in Soviet literature and films. For
those who signed up to return,
there were signing bonuses, better food, warm coats, and shoes
without holes in the sole (Eksteins.
Walking Since Daybreak).
The bonuses weren’t as good as
National Basketball League (NBA)
draft picks get today, but wool
coats and solid shoes, scarce commodities in the frigid German
winters of the mid-1940s, were
warming, valuable commodities.
“That’s why we have to leave,”
my father said firmly. “The next
time the communists visit, they
might take us with them.”
That wasn’t the only problem we
DPs faced. We lived on welfare,
handouts from the British or Americans, depending on which German
Occupation Zone we were in.
How long was UNRRA and then
the International Relief Organization (IRO), replaced UNRRA
in 1947, going to take care of us?
What if they decided to close
all the camps? The reality was
that we were not in control of our
lives or our future. The British
and Americans who fed and
housed us wanted us to go home.
Why? So they could go home.

UNRRA and then the IRO. They
managed the camps and communities in Germany that fed,
housed, clothed us, and looked
after our health, security, and safety.
Chartered in 1945, the UNRRA
managed refugee affairs and prepared refugees to return home,
mostly to Eastern Europe, from
Western Germany. UNRRA Order
no.199 directed the speedy return
of the greatest possible number of
displaced persons to their homeland (Bessel, Germany 1945).
While the UNRRA was there to
feed and house us, the UNRRA’s
stated highest priority was to
send everyone home, so they
wouldn’t have to feed and house us.
By 1947, the mass transportation of over 6 million refugees
and prisoners of war (POWs)
from West Germany to Eastern
Europe had thinned out the refugee population. Left in Germany
were around one million Poles,
Ukrainians, Czechs, Croats, Serbs,
Estonians, Lithuanians, and us
Latvians. Of those, 600,000 were
in the American zone, and close
to 600,000 were in the British
Zone. Around half were Polish,
and the rest came from a mix of
countries including Latvia (Klemme,
The Inside Story of UNRRA).
Over the next year or so, a few
hundred thousand more refugees came out of the fields, forests, and rubble of Germany.
More than likely, most had been
afraid to show themselves for
fear of being sent home to a communist regime. But, trying to
survive, live off the land, and stay
healthy in post-WWII Germany,
a foreign country to all these
people, proved difficult.
With the German cities in rubWHAT WAS THE UNRRA ble, food, drinking water, and
AND IRO?
housing was scarce. Illnesses
Our Marshall Plan was the were common. The laundry list

Elmārs Zemovičs

TRĪS RĪGAS SIMFONISKIE ORĶESTRI
Laikā, kas tautas atmiņā iezīmējies kā Latvijas brīvvalsts
pirmās un skaistākās desmitgades, arī mūzikālā dzīve sita
augstu vilni. Bez jelkādām integrācijas programmām cilvēki
lieliski sapratās vienā kopīgā – mākslas valodā…
Mūziķis un „mūzejnieks” Elmārs Zemovičs sarakstījis jau
otro grāmatu par šo laiku Latvijas mūzikā – „Trīs Rīgas simfoniskie orķestri”. Pirmā grāmata „Simfoniskā koncertdzīve
Jūrmalā līdz 1940. gadam” sniedz bagātīgu illustrātīvu un
faktoloģisku ainu par to, cik krāšņa savulaik bijusi mūsu
kūrortpilsēta un dzīve tajā…

Ja vēlaties iegādāties šīs grāmatas, sūtiet čeku
par katru grāmatu USD 35,–

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

of illnesses included dysentery,
diphtheria, whooping cough,
typhus, typhoid fever, smallpox,
scabies, and tuberculosis (Wyman,
DPs: Europe’s Displaced Persons,
1945-1951).
The farms were a bit better off.
One could grow beets and potatoes in the field, but many men
had died in the war. Of those
who served, 5 million of 18 million German soldiers had been
killed in the war, touching almost
every German family. Horses
had been confiscated for the war
effort or were eaten. Fields went
unplowed (Kershaw, the End).
The UNRRA was staffed by
some 5,000 people, multi-nation,
who mostly came from social
service organizations like the
YMCA and the Red Cross. By
June 1947, the number of refugee
centers had grown from 227 to
762. There were 416 camps in the
American Zone, 272 in the British
Zone, 45 in the French Zone, and
25 in Austria (Wyman).
As I said before, the position of
UNRRA on refugees, and later
the IRO, was clear. They wanted us
to go home and sponsored Soviet
marketers into camps. What was
unclear to us was what might
change at the top. What deals
might the British and Americans
make with the Russians? What
were they trying to tell us by
bringing in the Russian communist commissars to our DP camps
and communities?
Living in a small town in
Germany, Greven on Kolping
Strasse, seeing very few people
other than fellow DPs, all we had
were rumors and whatever came
down the UNRRA’s news pipeline. We DPs were far removed
from those advocating our fate.
(To be continued)

SPĪTNIEKS NO
GAIZIŅKALNA
PAKĀJES

KASPARS PŪCE

(Turpināts no 5. lpp.)
Cik tad ilgi tā klīdīsi, kā Dieva
nepieņemts, svešos ļaudīs, bez
valodas, bez pajumtes, izsalcis?
Spēki izsīkuši, vēja brāzmas gāž
gar zemi, oktobŗa naktis aukstas
– kož kaulā, grozoties uz sola
kaut kur kāda nomaļa parka
attālākā, krūmiem aizaugušā
nostūrī. Kabatas tukšas, it kā
kāds būtu ar smalku birsti
izbirstējis... Kaut kur aizķērušies
daži desmiti grošu, kas jātaupa
kā acuraugs, lai pie vajadzības
varētu iekļūt tualetes telpā. Šinī
nolādētajā lepnajā poļu pilsētā
pat tualetes būdā netiec, ja nav
samaksāti pieci groši... Viss. Cerību pilnā epopeja Polijā beigusies. Nolaistu asti jādodas mājās.
Kā?? Nav ne latu, ne zlotu, bet
kājām līdz Rīgai neaiziesi, neesi

taču dižais Barontēvs, kuŗš
pagājušajā gadsimtā no dzimtās
Struteles līdz Tērbatai kājām
aizsoļoja. Tā... jāpadomā, jāpaskatās. Bez mēteļa var iztikt?
Var, jo vilcienā rudens periodā
nav auksti, arī par šalli var kādu
zlotu krāmu tirgū dabūt. Diemžēl naudas ir tik, cik ir. Pietiek
pašai lētākajai biļetei tikai līdz
Turmotiem, līdz pierobežai. Arī
labi, jo, kā saka, bada laikā velns
mušas ēd. Dažus desmit kilometrus tālāk – Latvija. Savā
dzimtajā zemē gan par zaķi
preču vilcienā, gan kājām gar
lielceļa malu, pa ceļam noplūcot
kādu ābolu no ceļmalas ābelēm
vai izraujot vienu otru dižburkānu no leknās Zemgales zemes, pasaules apguvējs ierauga
mīļos Rīgas dievnamu torņus.

2018. gada 25. augusts – 31. augusts

LAIKS

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Svētā Mise Aglonā
pulcē tūkstošus
Domās un lūgšanās par savu
dzimtu, draugiem, kaimiņiem,
darbabiedriem, par visu Latviju
un visas Latvijas iedzīvotājiem. Ar
šādu mērķi svētceļnieki un citi ticīgie ieradās Aglonā uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Uz Aglonu
tālāku un tuvāku ceļu mērojušas
arī 32 svētceļnieku grupas, kopumā aptuveni 1300 ticīgo, kas savā
nodomā lūdzoties devās uz Aglonu. Ticīgie Aglonu dēvē par savu
miera ostu, kur gūt garīgo dvēseles piepildījumu. Īpaši emocionāls
vienmēr ir Tautas Krusta ceļš, kad
kopīgā lūgšanā, svecīšu liesmiņu
izgaismoti, vienojas tūkstošiem
cilvēku. Šogad Rēzeknes-Aglonas
diecēzes bīskaps Jānis Bulis 14 apstāšanās stacijas veltīja ģimenēm,
vecāku attiecībām ar bērniem un
valsts Simtgadei.
Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, pulcējoties tūkstošiem ticīgo, notika svētku galvenā Svētā
Mise. Klātesošos uzrunāja Svētā
Krēsla apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana.
Viņš īpaši uzsvēra pāvesta Franciska gaidāmo ierašanos Baltijas
valstīs.

***
Latviešu filmas visā pasaulē
kopā ar lietotni Shortcut

Filmu, seriālu un tiešraižu lietotne Shortcut iepriecina visā pasaulē dzīvojošos latviešus, sniedzot
tiem iespēju vērot pēdējā laika populārākās un labākās filmas no
Latvijas. Tā ir unikāla iespēja jebkur ārpus Latvijas dzīvojošajiem
izbaudīt filmas, kas izpelnījušās
atzinību un skatītāju mīlestību ne
tikai Latvijas mērogā, bet arī ārpus
tās.Visas ārvalstīs esošajiem latviešiem pieejamās filmas ir apvienotas vienā Shortcut katēgorijā –
“Latviešu filmas pasaulē” (www.
shortcut.lv/viss/Worldwide).
Sākotnēji šajā katēgorijā būs vērojamas līdz šim lielāko skatītāju
atzinību guvušās filmas, kuŗu izrādīšanai atļauju snieguši filmu
producenti – “Blēži”, “Svingeri”,
“Kolka Cool”, “Zāģeri”, “Zigfrīds
Anna Meierovics”, “Neiespējamais
ir iespējams”, “Apgāztā mēness zīmē” un “Sapņu komanda 1935”.

ņems kopīgos nolēmumus par kopīgo sadarbību virknē jomu. Parakstīt iecerēts arī līgumu iedzīvotāju reģistru datu apmaiņu. Tas
esot bijis ilgstošs darbs, lai to
sagatavotu.
***
Rīgas svētki 2018
Tradicionālajos Rīgas svētkos
2018, kas notika Latvijas Simtgades un Rīgas Latviešu biedrības
150. gadadienas zīmē, tika svinēta galvaspilsētas 817. dzimšanas
diena. Pēc pašvaldības aplēsēm,
svētkus apmeklējuši vairāk nekā
230 000 cilvēku. Lielu interesi izraisīja Latvijas Antīko automobiļu
kluba un Rīgas Motormūzeja sarīkojums “Retromance 2018”.
Bija automobiļi, kas ražoti līdz
1945. gadam. Šoreiz, Latvijas 100. jubilejas gadā, salidojums tika ievirzīts kino temā, jo vairāki no redzamajiem automobiļiem ir filmējušies pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem veidotajā filmā
Homo Novus, kas savu pirmizrādi
piedzīvos septembrī. Salidojumā
kopumā piedalījās aptuveni 100
senie spēkrati, kas ataino 100 gadu
ilgu auto un moto būves vēsturi
Latvijā un pasaulē.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ASV. 14. septembrī Nebraskas universitātē Linkolnas pilsētā
Latvijas Republikas vēstniecība ASV un Amerikas latviešu apvienība
(ALA) organizē atceres sarīkojumu vienam no Latvijas valsts dibinātājiem – Kārlim Ulmanim. Viņš ir vienīgais Nebraskas universitātes
absolvents, kuŗš kļuvis par valsts vadītāju. Ulmanim par godu universitātē atrodas arī viņa krūšutēls un piemiņas plāksne. Vieslektori
no Latvijas Universitātes un Latvijas Valsts archīva pārstāvis Dr. Jānis
Šiliņš un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis Dr. Juris
Plēsums sniegs lekcijas par K. Ulmaņa lomu Latvijas vēsturē un
saistību ar ASV. Lekcijas būs klausāmas telpās: College of Business,
Howard Hawks Hall. Savukārt Love bibliotēkā būs apskatāmi dažādi
archīva materiāli par K. Ulmani. 1931. gada 26. marta avīzes The
New York Times rakstā “Premjers no Nebraskas” lasāms: “Tie, kas
tajā laikā pabijuši Rīgā, atceras redzam vīru ar varenu stāju atrazdamies senas pils greznā telpā, kuŗā uz sienām atrodams tikai Latvijas
ģerbonis un Nebraskas universitātes vimpelis.”
VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa 17. augustā
darba vizītē apmeklēja Hesenes (Hessen) federālās zemes galvaspilsētu
Vīsbādeni un tikās ar Hesenes Landtāga prezidentu Norbertu Kartmanu, Hesenes Eiropas lietu ministri Luciu Putrichu, kā arī ar Frankfurtes pilsētas Protokola vadītāju Štefanu Zīgleru. Vizītes nobeigumā
vēstniece uzstājās Latvijas kultūrai veltītā sarīkojumā Hesenes Valsts
kancelejā “Eiropas salons” (Europäischer Salon).
ĶĪNA. 16. augustā Latvijas vēstniecību apmeklēja skolēni un
skolotājas no Ķīnas provinces Čendu vidusskolām. Vēstniecības vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Liepiņa iepazīstināja skolēnus ar
Latvijas kultūru – tautastērpu vēsturi, Dziesmu un deju svētku tradicijām un to norisi. Tikšanās laikā skolēniem tika dota iespēja izmēģināt spēkus putnu būrīšu izgatavošanā, Latvijas dzīvnieku atpazīšanā, latviešu valodas praktizēšanā un tautas dejas “Tūdaliņ, tāgadiņ”
soļu apmācībā. Daži no skolēniem jau bija apmeklējuši Rīgu, piedaloties Eiropas koŗu olimpiadā. Latvijas vēstniecībai ir izveidojusies
laba sadarbība ar Čendu skolām, un šādi apmeklējumi ir jau kā
tradicija.

***
Izstāde “Latvijas simts gadu
vēsture karikatūrās” Liverpūlē
No šī gada 7. jūnija līdz pat gada
beigām dažādās Apvienotās Karalistes pilsētās notiks Latvijas vēstniecības rīkota izstāde “Latvijas
simts gadu vēsture karikatūrās”.
Izstāde apmeklētājiem dod iespēju atsvaidzināt savas Eiropas un
Rīgas svētku noslēdzošajā dienā
pasaules vēstures zināšanas, seko- apmeklētājiem bija iespēja apjot Latvijas stāstam no dzimšanas meklēt “Piena svētkus”, vairākus
līdz pat mūsdienām.
koncertus, kā arī vērot ielu cirku,
Valsts prezidents Raimonds Vēgleznot plēnērā un iepirkties tir- Pēteris Apinis fotografiju grājonis ar kundzi Ivetu Vējoni iedziņos.
matu rāda akadēmiķim Jānim
rodas uz Vissvētākās Jaunavas
Stradiņam
Marijas Debesīs uzņemšanas
svētku misi Aglonā // Foto: Valsts
Fotografijas sakārtotas pa gadiem
prezidenta kanceleja
un atspoguļo gan vēstures notikumus, gan cilvēku emocijas. MākJānim no Siguldas šis bija jau 13.
sliniece Anita Vanaga grāmatā apsvētceļojums, savukārt Baiba no
kopojusi labākos Latvijas māksliJelgavas svētceļojumā devās kopā
Izstāde ir iekļauta Latvijas Simtnieku darbus, kuŗu attēli vākti gan
ar pieciem bērniem. Svētceļo- gades svinību kultūras programno Latvijas Nacionālā vēstures mūjums – tā ir iespēja mainīt sevi.
mā un radīta, Latvijas vēstniecībai
zeja, gan privātajām kollekcijām.
sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo
Rīgas pilsētas svētku ietvaros,
bibliotēku, kā arī Latvijas goda 11. novembra krastmalā notika
***
konsuliem un dažādām organi- 4. Baltijas bundzinieku saiets. ProIzsludināts konkurss uz
zācijām Apvienotajā Karalistē. Iz- grammā bija Latvijas zināmāko
Rundāles pils
stādes mērķis ir ar vēsturisko ka- bundzinieku priekšnesumi, bunmūzeja direktora amatu
rikatūru palīdzību radīt dialogu gu un perkusiju meistarklases,
Kultūras ministrija izsludinājusi
par katra apmeklētāja dažādo vēs- bungu rings – cīņas, bungu bren- atklātu konkursu uz Rundāles pils
tures izpratni un zināšanām.
du stendi, priekšnesumi, lietoto mūzeja direktora amatu, kuŗš vabungu lietu tirgus, amatnieku da- kants būs no 2019. gada 1. janvāŗa,
***
rinājumu tirdziņš, konkursi un liecina paziņojums oficiālajā izdeRīgā pilnā sastāvā ierodas
daudzas citas aktīvitātes. Baltijas vumā Latvijas Vēstnesis.
Apustuliskais nuncijs Baltijas
Igaunijas valdība
bundzinieku samits ir vienīgais
valstīs (pāvesta vietnieks) archi21. augustā pirmo reizi Rīgā pil- bundzinieku saiets ne tikai Baltijā,
bīskaps Pedro Lopess Kintana nā sastāvā ierodas Igaunijas valdī- bet arī visā Ziemeļeiropā.
vada Vissvētākās Jaunavas Mari- ba, lai piedalītos kopīgajā Latvijas
jas Debesīs uzņemšanas svētku un Igaunijas valdību sēdē, inter***
galveno dievkalpojumu Aglonā vijā Latvijas Radio pastāstīja Valsts
4400 fotografijas par
// Foto: LETA
Kancelejas direktors Jānis Citskov100 Latvijas gadiem
skis. Viņš skaidroja, ka šāda sēde
Klajā nākusi grāmata “Latvijai
tiek rīkota, lai uzsvērtu ciešās un 100”, kuŗā 4400 fotografijās dokudraudzīgās attiecības starp val- mentēta Latvijas vēsture visdažāstīm, atzīmējot Latvijas un Igau- dākajos tās aspektos. Grāmatas
nijas valstu dibināšanas Simtgadi. redaktore Maija Šetlere pastāstīja,
Konkursa sludinājumā norā“Un tikai valstīm, starp kurām ir ka fotografijas apkopotas no visiem dīts, ka pils mūzeja direktoram
šādas ciešas attiecības, šādi formā- Latvijas novadiem – vāktas no bib- galvenie pienākumi būs plānot,
ti tiek rīkoti,” viņš piebilda. Šajā liotēkām, skolām, personīgajiem vadīt un koordinēt Rundāles pils
sēdē plānots apspriest jautājumus, archīviem.
mūzeja darbu, nodrošinot Rundākas saistīti ar reģionālo sadarbību,
Grāmatas idejas autors ir ārsts les pils mūzeja mērķu un uzdevuenerģētiku, transporta infrastruk- Pēteris Apinis, kuŗš divarpus ga- mu izpildi, pārstāvēt Rundāles pils
tūru, digitālo savienojamību, re- dus pavadījis, apbraukājot valsti, mūzeja intereses valsts un pašvalGalvenais dievkalpojums Aglonā ģionu drošības stiprināšanu. Plā- runājot ar cilvēkiem un piedāvājot dību iestādēs, komercsabiedrībās
// Foto: LETA
nots, ka abu valstu valdības pie- iesniegt fotografijas, kas ir īpašas. un tiesu iestādēs, nodrošināt Run-

dāles pils mūzeja financiālo, juridisko un administrātīvo darbību
tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, kā arī nodrošināt Rundāles pils mūzeja stratēģijas izstrādi. Rundāles pils mūzejs turpmākajos gados jāvada līdzīgi jau pašlaik izvirzītiem uzstādījumiem
un ideāliem, aģentūrai LETA pauda ilggadējais mūzeja vadītājs
Imants Lancmanis, kurš šī gada
nogalē atstās amatu, lai dotos
pensijā.
***
Mālpilī tiekas
starptautiskās nometnes
Baltic Guards 2018 dalībnieki
No 13. līdz 17. augustam Mālpils
sporta centrā darbojās starptautiskā vasaras nometne Baltic Guards
2018, kuŗā piedalījās 130 pusaudži
un jaunieši no Baltijas valstu, Lielbritanijas, Polijas un Ukrainas Jaunsardzes un radniecīgu jauniešu
organizācijām.

Nometnes atklāšana

Nometnes dalībnieki nodarbībās
// Foto: LETA
Nometnes mērķis ir piedāvāt
daudzveidīgas un kvalitātīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot starpvalstu sadarbību un
pieredzes apmaiņu, kā arī attīstot
jauniešu līdera prasmes.
(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
Nometnes laikā dalībnieki piedalās sporta spēlēs, viktorīnās, orientēšanās sacensībās, apgūst lauka
kaujas iemaņas un pirmās palīdzības sniegšanu, prezentē savu valsti
un organizāciju, kā arī iepazīst
Latviju, dodoties dažādās ekskursijās. 17. augustā Mālpilī notika
Jaunsardzes un informācijas centra
organizētās starptautiskās vasaras
nometnes Baltic Guards 2018 noslēguma ceremonija. Nometnes
dalībniekus sveica aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis
***
Milirārās mācības Namejs
No 20. augusta līdz 2. septembrim saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku četru gadu apvienotā
militārā mācību cikla noslēgumu
visā Latvijas territorijā notiks līdz
šim lielākās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku
organizētās militārās mācības “Namejs 2018”, kurās piedalīsies ne
tikai Latvijas un sabiedroto spēku
kaŗavīri un zemessargi, bet arī
rezerves kaŗavīri un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls. Lai
stiprinātu nacionālās aizsardzības
spējas, lauka taktisko mācību “Namejs 2018” norise tiek plānota ne
tikai militārajos poligonos, bet arī
ārpus tiem – pilsētās, pagastu centros vai infrastruktūras objektu
tuvumā. Mācību norises vietas
un aktīvitātes iepriekš tiks saskaņotas ar iesaistīto pašvaldību vadību, un, tuvojoties mācībām, par
tām tiks informēta arī sabiedrība.
***
Par trimdas latviešu
grāmatām liela interese
Lielbritanijā no bijušā latviešu
īpašuma Rofantas muižas visa bibliotēka – 50 kastes ar latviešu grāmatām – nonākusi Daugavas Vanagu fonda lauku īpašumā Straumēni, un grāmatas interesentiem izsniedz bez maksas.
Atsaucība bija milzīga, un no
Anglijas uz Latviju devies busiņš
ar 430 kilogramiem grāmatu, kuŗas nonāks pie adresātiem. Taču
grāmatu joprojām ir daudz, un tās
ir pieejamas. Straumēnu Pulksteņmājā atrodas Latviešu dokumentācijas centrs. Zem viena jumta ir
bibliotēka un Lielbritanijas latviešu organizāciju archīvs. Telpas lielajam materiālu krājumam ir
daudz par šauru, tādēļ dokumentācijas centra un bibliotēkas vadītāja saka paldies visiem, kuŗi pieteicās uz grāmatām, jo ir izdevies
kaut nedaudz atbrīvot vietu. “Ne
visiem ir pieejama šī te literātūra,
un tagad ir tāda iespēja viņu iegūt,
ja zina, ko vēlas,” teica Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Technoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja Eva Ausēja. Straumēnos tautieši mēdz nogādāt aizsaulē aizgājušo īpašnieku gadiem glabātās
un lolotās grāmatas, tādēļ krājumi nepārtraukti papildinās ar dubulteksemplāriem.
***
No 13. Saeimas
kandidātu sarakstiem izsvītro
septiņus kandidātus
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
šodien no 13. Saeimas deputātu
kandidātu sarakstiem izsvītroja
septiņus kandidātus, par kuŗiem

bija saņemta Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra informācija,
ka kandidāti neatbilst Saeimas vēlēšanu likuma prasībām, informē
CVK pārstāve Kristīne Bērziņa.
No 13. Saeimas kandidātu sarakstiem svītroti deputātu kandidāti:
Katrīna Brandala (Progresīvie, Kurzemes vēlēšanu apgabals), Edgars
Krūmiņš (Latvijas Reģionu apvienība, Rīgas vēlēšanu apgabals),
Zigfrīds Laicāns (Par Alternatīvu,
Rīgas vēlēšanu apgabals), Aivars
Silinieks (Latvijas centriskā partija, Rīgas vēlēšanu apgabals),
Valdis Taupmanis (Par Alternatīvu,
Rīgas vēlēšanu apgabals), Aivars
Zablockis (Rīcības partija, Zemgales vēlēšanu apgabals) un Nikolajs Žeļezņakovs (Rīcības partija,
Kurzemes vēlēšanu apgabals).
***
Latvietim zelta medaļa
Pasaules kokgāzēju sacensībās
Latvijas komandas pārstāvji guvuši izcilus rezultātus Lillehammerē, Norvēģijā, notikušajā 33. Pasaules kokgāzēju čempionātā, liecina informācija AS Latvijas Valsts
meži (LVM) mājaslapā. Pasaules
kokgāzēju sacensībās Norvēģijā
pirmo reizi izskanējusi Latvijas
himna. Vienā no piecām disciplīnām zelta medaļu izcīnījis Pēteris
Ķepītis. Savukārt Latvijas kokgāzēju komanda kopvērtējumā šogad ierindojusies 13. vietā.

Latvijas kokgāzēju komanda (no
kreisās): Pēteris Ķepītis, Ģirts
Abizārs, Gatis Brencis, Anatolijs
Seļivanovs, Gvido Ķepītis, Māris
Osis) Latvijas kokgāzēju komanda // Foto: Latvijas valsts meži
Pēteris Ķepītis ir pasaules čempions kokgāšanā kombinētās sagaŗumošanas disciplīnā. Mājās
Smiltenē viņš pārvedis zelta medaļu un īpašas atmiņas par Norvēģijā, Lillehammerē, aizvadīto
pasaules čempionātu. “Par godu
man tā bija pirmā reize, kad tika
atskaņota Latvijas valsts himna.
Sajūtas tādas diezgan īpašas, grūti
pat aprakstīt,” stāstīja Ķepītis. Šogad čempionātā piedalījās 28 dalībvalstis. Tas U24 grupā nozīmēja Latvijas pārstāvim 27 konkurentus. Ķepītis gan uzvaru šajā
disciplīnā izcīnījis pārliecinoši.
Pirms vairāk nekā 20 gadiem izveidojās līdzīga situācija – godalgota vieta kombinētās sagaŗumošanas disciplīnā Pēteŗa Ķepīša tēvam Gvido. Ar dažām atšķirībām –
toreiz tēvs pirmoreiz startēja sacensībās, tās bija vietēja mēroga
un konkurence Latvijā tobrīd
bija daudz lielāka nekā šobrīd.

Dr. Pēteris Vanags saņēma valodnieka Jona Kazlauska balvu par
ieguldījumu Baltijas valstu valodu
pētniecībā un populārizēšanā.

2018. gada 25. augusts – 31. augusts

S P I L G T S C I TĀT S

Kas traucē Latvijai
uzplaukt un ziedēt?
Aglonā Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos
spilgtu runu teica Latvijas Romas Katoļu baznīcas archibīskaps
Zbigņevs Stankevičs. Viņš pievērsās ne tikai garīgajām lietām, bet
runāja arī par aktuālo šobrīd Latvijā. Aicinot pildīt pilsoņa pienākumu un piedalīties vēlēšanās, Stankevičs mudina pilsoņus vēlēšanās svītrot visus tos, par kuru godprātību ir kaut mazākā šaubu ēna.
Mūsu lasītāju ieskatam sniedzam fragmentu no viņa runas.

Par godu Lietuvas neatkarības
atjaunošanas 100. gadadienai, Viļņas universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas katedra ierosināja valodnieka Jona Kazlauska balvu pasniegt Dr. Pēterim Vanagam,
kuŗš studējis Latvijas un Viļņas
universitātēs, kur ieguvis izglītību
baltu filoloģijā. Dr. Vanags teicami
pārvalda visas trīs baltu valodas,
īpaši lietuviešu valodu, kuŗu populārizē arī ārvalstīs. Profesors
pierāda, cik vērtīgi ir pētīt baltu
filoloģiju, tekstoloģiju un valodniecības vēsturi. Viļņas universitātē aizstāvējis savu doktora disertācijas un habilitācijas darbu. “Birštonas pašvaldībai ir liels gods
piešķirt profesora Jona Kazlauska
balvu Pēterim Vanagam. Profesors
studēja Latvijas un Lietuvas universitātēs un veica daudz akadēmisko pētījumu baltistikas, valodniecības, lietuvas filoloģijas jomā.
Šāda veida balva ir patiešām simboliska, it īpaši, kad šogad Latvija
un Lietuva svin 100 gadus kopš
valsts atjaunošanas. Šādi profesionāli cilvēki kā Pēteris Vanags ir
labākie vēstnieki un pārstāvji, kuŗi
parāda mūsu sadarbību ar draudzīgajām kaimiņvalstīm – ar latviešu tautu,” atzīst Birštonas pašvaldības vaītāja Nijole Dirginčiene. Šogad Jona Kazlauska balvu
Dr. Pēterim Vanagam pasniedza
Birštonas pašvaldības vadītāja Nijole Dirginčiene un administrācijas direktors Valentins Vincs Revucks. Godinot profesoru, Viļņas
universitātes Filoloģijas fakultātes
dekānu, Baltijas valodniecības žurnāla Baltistica izveidotāju un redaktoru Jonu Kazlauski un viņa
darba sekotājus, Birštonas pašvaldība izveidoja balvu. Pirmā Jona
Kazlauska balva tika pasniegta
1990. gadā.
***
Pirmais Latviešu Kultūras
festivāls Brazīlijā

Tātad pāvesta kā Dieva kalpu kalpa
misija, ierodoties Latvijā un arī pārējās Baltijas valstīs – palīdzēt mums
atvērties neiznīcības un nemirstības dievišķajam spēkam, lai tas
arvien izteiktāk manifestētos Latvijā. Kas traucē tam īstenoties?
Mēs tikko dzirdējām: “Nāve, kur
ir tavs dzelonis?” Nāves dzelonis ir
grēks. Alkatības, slimīgu ambīciju,
varaskāres, savtīgu interešu un viltus ideoloģiju grēks ir tas, kas traucē
Latvijai uzplaukt un ziedēt, pilnā mērā
piepildīt savu misiju Dieva plānā. Alkatības un savtīgu interešu grēks
slāpē un smacē Latvijas attīstību. Pēc nepilniem diviem mēnešiem
mūs gaida Saeimas vēlēšanas. Aicinu skatīties nevis uz vēlēšanu kandidātu deklarācijām un vārdiem, bet izvērtēt viņu līdzšinējos darbus.
Ja vārdi nav saskanējuši ar darbiem, izvēlēsimies citus pretendentus.
Aicinu ikvienu izpildīt savu pilsoņa pienākumu, piedaloties vēlēšanās. Aicinu izmantot savas tiesības svītrot tos kandidātus, par kuru
godprātību ir kaut mazākā šaubu ēna, un likt plusiņus tiem, kuŗiem
uzticaties. Aicinu kā galveno vērtēšanas kritēriju izvēlēties kandidātu
gatavību kalpot kopējam labumam, t. i., visas tautas interesēm, un
spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus, nevis gļēvi peldēt pa straumi.
Valsts varas uzdevums ir rūpēties par ikviena Latvijas iedzīvotāja
labklājību un nodrošināt viņam pilnvērtīgas izaugsmes iespējas gan
materiālajā, gan kultūras, gan garīgajā jomā. Latvijas iedzīvotāju
līdzšinējā masveida izbraukšana no valsts, starp citu, liecina par to,
ka cilvēkos ir dziļš rūgtums par to, ka pastāv korumpētība. Uzņēmēji
sūdzas par zemas kvalitātes pārvaldi, nodokļu slogu un nevajadzīgiem
birokratiskajiem šķēršļiem. Viņi sūdzas arī par to, ka nejūtas aizstāvēti
sarežģījumu situācijās attiecībās ar citām valstīm. Valsts pienākums ir
aizstāvēt gan savus pilsoņus, gan uzņēmējdarbības jomas pārstāvjus.
Ir grūti pārliecināt cilvēkus balsot, kad viņi redz, ka ir pieņemti arī
tādi likumi un lēmumi, kas ir vērsti pret tautu. Tāpēc patiešām ir apsveicami soļi, kas pēdējā laikā sperti, lai sakārtotu gan OIK, gan
maksātnespējas administratoru, gan arī ātro kredītu jomu.
Lai pārvarētu šīs nāves dzeloņa izpausmes Latvijā, mums ir vajadzīga Dieva palīdzība un gudrība no augšienes. Svētais Pāvils, pārdomājot šīs problēmas, iesaucas: “Pateicība Dievam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” Uzvara pār grēka un iznīcības spēku, kas ir piepildījusies Jaunavas Marijas dzīvē un ļāvusi
mums dzīvot brīvā valstī, ir iespējama, atveroties augšāmceltā Jēzus
Kristus klātbūtnei un saskaņojot savas dzīves pamatuzstādījumus ar
Marijas ieteikto: “Dariet visu, ko mans Dēls jums teiks!”

Ižuī, Brazīlijā. Festivāla laikā no
14. novembŗa līdz 15. novembrim
norisināsies arī Dienvidamerikas
un Karību latviešu apvienības
(DAKLA) kongress un korporācijas Imerija tikšanās. Šī būs pirmā DAKLA biedru tikšanās kopš
apvienības priekšsēža krēsls tika
pārnests uz Brazīliju. Festivāls norisināsies par godu Latvijas valsts
Simtgadei sadarbībā ar Kultūras
ministriju un Pasaules brīvo lat- tijas reģionā augušu ozolu paneBrazīlijā no 14. novembŗa līdz viešu apvienību.
ļiem. To izpētē pirmoreiz Latvijā
18. novembrim norisināsies pirpiesaistīti dendrohronoloģijas eksmais Latviešu Kultūras festivāls
***
perti un pat koku DNS pētnieki.
Brazīlijā, liecina informācija por- Hipotēze par Baltijas ozoliem 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadtālā latviesi.com. Četru dienu gaflāmu 16. – 17. gs. gleznās
simta sākumā Baltijas reģiona
ŗumā notiks dažādas mākslas izMākslas mūzeja “Rīgas birža” ozolus uz Rietumeiropu veda milstādes, tirdziņi ar latviešu ēdie- dāvana Latvijas Simtgadē ir izstā- zu daudzumos – tie izmantoti arī
niem un rokdarbiem, dažādi mū- de “Baltijas ozoli”. Bet tajā neizstā- viskija mucām, kuģu un māju
zikālie uzvedumi ar koŗu un tau- dīs gleznas, kuŗās mākslinieki at- būvei. Un šis laiks sakrīt arī ar Hotas deju kopu dalību, kuri 17. no- tēlojuši majestātiskos Baltijas ozo- landes glezniecības zelta laikmevembŗa vakarā beigsies ar mūzi- lus, kā pirmajā brīdī varētu vedi- tu. Izstādē “Baltijas ozoli” ir ap***
kālo lieluzvedumu “Ar Latviju nāt domāt izstādes nosaukums. mēram 70 tieši uz ozolkoka paProfesors Dr. Pēteris Vanags
sirdī”. Lieluzvedumā piedalīsies Stāsts ir daudz intriģējošāks – iz- neļiem gleznotu flāmu un holanLietuvā saņem balvu
apvienotais BLKA koris ar dzie- rādās, ka iespaidīgs skaits “Rīgas diešu mākslas darbu
Augusta sākumā Matiešoņu dātājiem no dažādām Brazīlijas biržas” kollekcijā atrodamo 16. –
novadā (Lietuvā) Latvijas un Stok- pilsētām, TDK “Dzirnas” no Cēsīm, 17. gadsimta flāmu un holandiešu
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
holmas universitāšu profesors Latvijā un TDK “Staburags” no mākslas darbu gleznoti tieši uz Bal-

2018. gada 25. augusts – 31. augusts

LAIKS

11

L AIKU UN VIETU MIJĀS

Rakstība un identitāte
FRANKS
GORDONS
Uz Latvijas Simtgades sliekšņa
jo svarīgāk apzināties, cik svētīgs
bija 1922. gada 24. maijā pieņemtais likums par jauno ortografiju,
kuŗa no tā paša gada augusta kļuva obligāta visās skolās.
Jaunā ortografija – latīņu “antiqua” burti, diakritiskas zīmes virs
burtiem pēc čechu parauga – tās
ieviešana bija milzu solis latviskas identitātes stiprināšanā, šķiroties no “gotiskas” rakstības ar
t.s. čupu burtiem.
Labi, Vidzemē un Kurzemē
augstā lasīšanas un rakstīšanas
prasme zināmā mērā bija vācbaltu mācītāju nopelns, kuŗi no
Glika laikiem dibināja draudžu
skolas, bet šī rakstība savās formās bija sveša, vāciska.
Protams, latviešu literātūra pirms
minētā likuma pieņemšanas, var
teikt, “tapa” vecajā rakstībā, un

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Raiņa diždarbu rokraksti liecina, ka viņš rakstot pie tās pieturējies, izņemot vārdu “nav”, ko
aizvietoja ar “nau”.
Tauta rietumos no Aiviekstes
bija pieradusi pie vecās rakstības, un Latvijas lielākais laikraksts – Jaunākās Ziņas tikai
1935. gadā sāka iznākt jaunajā
rakstībā, kam biju liecinieks, jo
līdzās mācību grāmatām aizrautīgi sekoju pasaules notikumiem, lapojot šo avīzi.
Līdz 1934. gadam mēs dzīvojām Artilērijas ielā, tīri latviskā
apkaimē, un kā bērns es nemanot
sāku runāt latviski un arī lasīt.
Mana visagrākā bērnības atmiņa
saistās ...ar slimām kazām: ieraugot izkārtni ar uzrakstu “Slimo
kasu aptieka”, es gandrīz iekliedzos – “kas par kazām!”. Izrādījās,
ka burts s pēc vecās ortografijas

uz kirillicu. Toreiz viss kas bija
iespējams.
Tas bija 1940./1941. gadu mijā,
un šai sakarā vērts pakavēties pie
tā, kā Staļins “apgājās” ar PSRS
turciskas cilmes tautu valodām.
Sākot ar 1923. gadu, izglītības
tautas komisārs Lunačarskis, kuŗš
marksismu saprata kā internacionālismu, panāca, ka visas šīs valodas pārgāja no neparocīga arabu alfabēta uz latiņu burtiem, kas
bija svētīgs pasākums. 1934. gadā Staļins sāka pagriezt sviras
uz lielkievu šovinisma pusi un
1940. gadā ar pavēli (!) lika visām
PSRS turciskām valodām pāriet
uz kirillicu.
Pēc PSRS sabrukuma Azerbaidžāna pirmā atgriezās pie latīņu
rakstības, un tagad pie šīs svētīgās pārejas ķēries Kazachstānas
prezidents Nursultans Nazarba-

jevs, norādot, ka līdz ar to stiprinās kazachu tautas identitāte un
tiek atvieglots kontakts ar Rietumu civīlizāciju.
Kad rakstu šīs rindiņas, mūsdienu Krievijas “pareizticīgie staļinisti” saceļ lielu brēku, vaimanājot, ka pēcpadomju telpā viena
tauta pēc otras pamet “krievu pasauli”, atmet tās “garīgumu” u. tml.
Šo melnsimtniecisko aprindu
mierinājums ir tas, ka, apraujot,
piemēram, Tatarstānas tieksmi
atgriezties pie latinicas, Krievijas
Federācijas Valsts dome 2002. gadā
pieņēma likumu “Par valodu statusu”, kas noteica, ka visām Krievijas valodām jābūt (objazani)
alfabētam uz kirillicas pamata.
Šai ziņā Putins neatšķiras no
Staļina: tautas ar nekrievu identitāti tiek iespundētas “krievu
pasaules “krātiņā.

Jaunās un vecās sejas un solījumi

SALLIJA
BENFELDE
Pēdējā laikā daudz tiek runāts
par jaunām sejām polītikā. Nav
jau tā, ka palikt polītikā nav pelnījis neviens, kurš tur atrodas šobrīd, tomēr vētīšana notiek. Varbūt viens no kritērijiem, lai izvēlētos kādas partijas sarakstu,
ir deputātu kandidātu vecums?
Protams, pati par sevi ne jaunība, ne cienījams vecums nav ne
priekšrocība, ne trūkums.
Varētu gan domāt, ka sarakstos, kur ir daudz “veco seju”, arī
gados vecāku kandidātu ir vairāk. Izrādās, tā gluži nav. Gados
visvecākais deputāta kandidāts –
88 gadi – ir partijas “Par Alternatīvu” sarakstā, kuŗa nekad nav
bijusi pat tuvu varai. Arī kandidātu vidējais vecums vislielākais
ir jau minētajā partijā (56,3 gadi)
un sarakstā “Latviešu nacionālisti” (56,9 gadi), kuŗa arī nekad
nav bijusi pie varas. Ja raugās,
kuŗā sarakstā visvairāk ir gados
cienījamu kandidātu, tad atkal
vispirms jāmin “Par Alternatīvu”,
kuŗā 24,3 procenti kandidātu ir
vecumā no 61 līdz 70 gadiem.
Nākamā ir Latvijas Centriskā partija, kuŗas sarakstā 43,5 procenti kandidātu ir vecumā no 51
līdz 60 gadiem. No 16 sarakstiem
visvairāk kandidātu šajā vecumā
ir 9 partiju vai apvienību sarakstos. Jaunākie kandidāti lielāko
tiesu ir vecumā no 20 līdz 26 gadiem, arī partijās ar gados vecākajiem kandidātiem ir tāpat, vienīgi Zaļo un zemnieku savienībā
gados jaunākais kandidāts ir jau
30 gadus vecs. Savukārt “jaunākie” saraksti ir Progresīvajiem (vidējais vecums 38,1 gads), KPV
LV (40,1 gads) un Attīstībai/Par!
(40,6 gadi).
Acīmredzot nekādas īpašas likumsakarības neatrast, un jautā-

bija tievs un gaŗš kā durklis un
apzīmēja līdzskani z un tikai tikko pamanāma slīpa svītra pāri
tam liecināja, ka tas ir s, nevis z.
Es to nepamanīju un bērna prātā
šausminājos.
Gatavojot šo rakstu, smēlos iedvesmu no prof. Jāņa Stradiņa
raksta “Par ortografiju un tautas
kultūras identitāti”, kas publicēts
Latvijas Vēstneša 2008. gada 6. augusta numurā. Prof. Stradiņš,
rakstot par mēģinājumu 19. gadsimta vidū “iepotēt” latviešiem
krievu rakstību – kirillicu, piemin
latviešu tautasdziesmu krājumu kirillicā, ko 1868. gadā Viļņā
izdeva Jānis Sproģis.
Kaut kur nesen pavīdēja ziņa,
ka Baigā gada nogalē kāds no
Latvijas komūnistu “iztapoņiem”
iepīkstējies par “laikmetam atbilstošu” latviešu rakstības pāreju

jums drīzāk ir par to, kuŗi vēlētāji vairāk uzticas gados jaunākiem, kuri – gados vecākiem deputātu kandidātiem.
Programmas un
“bezmaksas solījumi”
Lai gan ar partiju programmu
pētīšanu daudzi nenodarbojas,
pieņemu, ka vismaz daļa tajās ieskatīsies. Kādam, protams, vissvarīgākā būs latviešu valoda,
kādam valsts aizsardzība, vēl citi
pētīs, ko partijas sola saistībā ar
veselības aprūpi vai izglītību. Neapšaubāmi, visi šie jautājumi ir
svarīgi un nozīmīgi, tomēr, manuprāt, visās labklājības, drošības un laimīgas valsts īsajās solījumu programmās nav atrodams
kāds pavisam ikdienišķs solījums, pat ne tām partijām vai sarakstiem, kas savu vārdu vai darbību saista ar sociāldemokratijas
jēdzienu. Proti, neatradu neko
par darba ņēmēju tiesībām un
to aizsardzību. Jā, ar frāzēm par
cilvēktiesībām, taisnīgumu un
pat ar vārdiem par sociālo atbalstu ar labu gribu var palikt
apakšā vai atrast arī darba ņēmēju tiesības. Tomēr reālajā dzīvē tas nozīmē, ka darba ņēmēju
tiesības, veselība un pat dzīvība
ir tikai un vienīgi darba devēja
godaprāta jautājums. Un daudzi
aizbraucēji teica, ka dodas prom
tieši darba devēja attieksmes dēļ.
Kamēr nicīgā, augstprātīgā attieksme kā pret darba ņēmēju kā
vergu, kurš nav cilvēks, nebeigsies, atpakaļ nebrauks.
Nesen bija lasāma ziņa par to,
ka šogad nelaimes gadījumos
darbā miruši jau 20 cilvēki. Jā,
darba ņēmēji mēdz būt neuzmanīgi, neievēro darba drošības
noteikumus. Mans jautājums

gan ir – cik cilvēku darbā ir sabojājuši savu veselību, jo darba
apstākļi ir vienkārši necilvēcīgi,
darba stundas ļoti garas, bet darba devēja attieksme ir – nepatīk
vai nevari, ej prom! Kā zināms,
ārpus lielajām pilsētām lielāko
tiesu var atrast tikai fiziski smagus darbus. Ne katrs pirmspensijas vecumā tos var veikt un
tajos veselību sabojā arī gados
jaunāki cilvēki. Tā dēvētajos laukos nav maz cilvēku, kuŗi, darot
tādus darbus, ir paspējuši sabeigt savu veselību, un tagad ir
ne īsti invalīdi, ne bezdarbnieki.
Domāju – ja partijas tiešām to
gribētu zināt un rūpēties par
darba ņēmēju tiesībām, tad vismaz puse vēlētāju par to varētu
pastāstīt no savas vai tuvinieku
pieredzes ar konkrētiem piemēriem. Šobrīd izskatās, ka vēlētāji
klusē, bet deputātu kandidāti
neko neredz.
Skaidrības nav arī par solījumiem, kuŗi neapšaubāmi ir par
lietām, kuŗas mums visiem ir
vajadzīgas un bija jārisina jau sen.
Kaut vai “mūžīgais jautājums”
par veselības aprūpi un medikamentu izmaksām slimojošajiem
un par veselības aprūpes pieejamību. Tāpat arī visi darba ņēmēji
vēlētos lielākas algas, bet pensiju
saņēmēji – ar nodokli neapliekamo pensiju minimālās algas apmērā. Lasot solījumus, vienmēr
gan gribas pajautāt, kur partijas
ņems naudu? Kam atņems, lai
pieliktu kādai citai nozarei? Partijām vajadzētu arī ne tikai solīt,
bet pateikt, kā solītais tiks paveikts pavisam konkrēti. Tātad
īsajām programmām būtu vismaz jāiezīmē atbildes uz diviem
jautājumiem: cik tas maksās
valsts budžetam un kā solītais

tiks panākts? Piemēram, ja runājam par valsts pārvaldes aparāta samazināšanu, būtu vajadzīgi aprēķini, cik tiks ietaupīts
uz tajā strādājošo skaita samazināšanu, cik iztērēts algu pielikumiem (jo palielinoties darba
apjomam, algas nāksies paaugstināt) un cik tiks tērēts bezdarbnieku pabalstos, ko atlaistie būs
tiesīgi pieprasīt.
Latvijā pirmo reizi pirms vēlēšanām Fiskālā padome aptaujājusi partijas un sagatavojusi ziņojumu par partiju priekšvēlēšanu programmās iekļauto prioritāšu ietekmi uz valsts financēm. Padome secinājusi, ka daļai
polītisko partiju priekšvēlēšanu
solījumos ir atbildīga attieksme
pret valsts naudas izlietojumu,
savukārt daļa partiju saviem plāniem nav norādījusi adekvātu
finanču avotu. Proti, tikai sešas no
16 partijām, kas gatavojas startēt
vēlēšanās, savus solījumus bija
gatavas ielikt arī tabulās un aprēķināt, cik tas varētu izmaksāt
un kādi varētu būt financējuma
avoti. Noteiktajā termiņā līdz
7. augustam atbildes iesniedza Jaunā konservatīvā partija, No sirds
Latvijai, Nacionālā apvienība,
Attīstībai/Par!, Progresīvie, Zaļo
un Zemnieku savienība un Saskaņa. Pēdējie divi polītiskie spēki gan bija iesnieguši tikai viedokļa vēstules, nevis detalizētas
tabulas ar skaitļiem.
Partija KPV LV un Jaunā Vienotība atbildes sniedza pēc noteiktā termiņa, tādēļ to plānus
padome neiekļāva pētījumā. “Bija
arī trīs partijas, kuŗas teica, ka
būs fiskāli atbildīgas, bet par saviem konkrētajiem plāniem neko
nepateica,” saka padomes vadītājs Jānis Platais.

“Jaunievēlētajai Saeimai būs
lieli izaicinājumi, jo tai nāksies
sākt ar nelielu budžeta konsolidāciju, vismaz atbilstoši tai situācijai, kāda ir izvērtēta. Tā kā mēs
nesolām nevienam labus laikus,
un, ja kādam ir ļoti lieli plāni
izdevumu palielināšanai, tad ir
jāgatavojas uz smagiem lēmumiem par to, ka jāgriež citi izdevumi,” skaidro Platais.
Vēl jāpiebilst, ka sociālās polītikas eksperte Ruta Zilvere intervijā Latvijas radio norādīja,
ka pašlaik parlamentā esošie
polītiskie spēki nesola īpašus
uzlabojumus pensiju sistēmā
vai sociālajā polītikā kopumā,
savukārt Saeimā nepārstāvētas
partijas mēdz solīt reāli gandrīz
neizpildāmas lietas. Eksperte arī
piebilda, ka, lasot partiju priekšvēlēšanu programmas, rodoties
priekšstats, ka sociālā polītika
šajās vēlēšanās nebūs galvenais
“populisma placdarms”. Dažas
partijas gan skar jautājumu par
minimālo pensiju paaugstināšanu, savukārt par indeksācijas
sistēmu nerunājot neviena partija. Neizpildāmie un populistiskie solījumi lielāko tiesu esot
sarakstos, kuŗu reitingi ir zem
viena procenta.
Ar vārdu sakot, var jau sapņot
par to, ka minimālā alga Latvijā jau nākamajā gadā būs
lielāka pat par 1000 eiro, ar nodokļiem neapliekamais algas minimums un tāpat arī pensijas
būs vismaz 500 eiro, bet tas ir
no skaistajiem pasaku stāstiem
labākam miegam. Protams, iedziļinoties partiju solījumos,
izvēle, par ko balsot, nekļūst
vieglāka, bet nevar prasīt atbildību no polītiķiem, neprasot to
pašiem sev.
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KĀJĀM PA KURZEMI

EDUARDS
SILKALNS

Lielajos Dziesmu un Deju svētkos viešņa no ASV Rietumkrasta
stāstījusi, ka viņas latviešu grāmatu lasītāju un pārrunātāju
klubiņš pēc iepazīšanās ar manu recenziju iegādājies četrus
eksemplārus romānu par Liepāju un tās Karostu padomju okupācijas gados. Tomēr ar grāmatas lasīšanu pulciņa biedriem
necik neveicoties, jo cilvēkiem
svešādā krieviskā vide un nelāgais laikmets netīkot. Sapratis,
ka pati vecākā trimdas lasītāju
paaudze vislabprātāk lasa par tādu Latviju, kādā pati piedzimusi,
domājos trāpījis desmitniekā, iegādādamies šai reizei Staburaga
bērnu autora Valža ceļojuma ap-

Valdis (Voldemārs Zālītis, 1865 – 1934), Kurzemē,
ceļotāja pieredzējumi un vērojumi Dievzemītes ārēs un sētās,
1928. gada pirmizdevuma atkārtots izdevums 2018. gadā, 200 lpp.
rakstu par Kurzemi, kam titullapā norādīts, ka tā pirmizdevums tapis tālajā 1928. gadā.
Tomēr neraža: vēlāk grāmatas
priekšvārdā lasu, ka teksta pirmiespiedums radies avīzē Dienas
Lapa turpinājumos jau 1892. gadā. Tātad krievu laikos atpakaļ
vien esam, tikai komūnistu laika
vietā cara laikos!
Tobrīd 27 gadus vecais skolotājs Voldemārs Zālītis, kam īstā
vārda vietā labāk patika zīmēties kā Valdim, kopā ar amata
biedru, Rīgas skolotāju Jāni Kriškānu nolēmuši pusi no divus
mēnešus ilgajām vasaras brīvdienām atvēlēt dzimtās zemes
apskatei un iepazīšanai. Viņi izvēlējušies pašiem līdz tam nepazīstamo Kurzemītes Dievzemītes pusi, vietas jēgumā ietverot arī vēlāk par Zemgali nosauktā
apgabala rietumu daļu. Abi ceļojuši lielākoties kājām, tomēr nenosmādējuši arī piedāvājumus
atsevišķus ceļa posmus pavizināties pajūgā. Pārnakšņojuši vai
nu krogos, vai lauku sētās, atkarībā no saimnieku laipnības un
rocības pakāpes gulēdami vai nu
gultās, vai, kā reiz Jēzus bērniņš, uz salmiem un sien´. Mūslaikos, kad ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem ceļotāji mēdz
pieteikt telpu rezervāciju viesnīcās vai viesu namos, bieži vien
ar priekšapmaksu, aizkustina
19. gs. beigu mājastēvu gatavība

pieņemt zem sava jumta pilnīgus, tikai pirmo reizi sastaptus
svešiniekus. Par vienu vienīgu
atraidījumu ar vārdiem “Es svešus ļaudis nepieturu” abi ceļinieki, mūsdienu valodā runājot,
jūtas šokēti:
Mans ceļa biedrs kļuvis pavisam mēms un raugās, tāpat kā
es, platām acīm nakts tumsā un,
arī ne vārda nerunādams, zinu,
ka mūs abus moka baigais jautājums: kādā zemē, kādos ļaudīs
īsti esam iekļuvuši? (30. lpp.)
Ceļinieku mīlestību uz apkārtni, pa kādu viņi ceļo, izsaka
daudzie dabas aprakstos lietotie
deminatīvi: Brīžam ieleju vidū,
kā izlīkumots sudraba diedziņš,
vijas upīte, un krastos noklājušās,
kā mīksti zaļais samts, pļavas un
ganības; brīžam lejā pamirdz arī
dabas mātes spodrais spogulītis –
dzidrs dīķītis vai ezeriņš. (149. –
150.) Valdis gan sevi labi parāda arī kā satīriķis, kādu viņu nu
nepavisam neskatām Staburaga
bērnos. Kādu zaļumu svētku notēlojumu var lasīt gluži kā feļetonu: Izrīkojumu pušķoja Bornsmindes jauktais koris jauktām
dziesmām. Tas labi liels un brašs
koris; bet savā grūtā uzdevumā
stājoties, viņam bij pārāk smaga
sirds: tikko dziedātājas un dziedātāji bija sakāpuši paaugstinājumā, tas pēkšņi sabruka, un
koris jau pirms dziedāšanas izkrita cauri. (64.) Agrāku laiku

elpa dveš no archaiskiem valodas veidojumiem, kā tad, kad
Valdis runā par pēdējo brīdi, lai
abi “dotumies atkal ceļā”. (71.)
Grūti pateikt, vai dažs Valža teikums pelnījis aizrādījumus par
jaunības naivitāti, vai drīzāk pasmīnēšanu par rakstītāja tīši gribētu ironiju, piemēram – teiciens par Rundāles pils zelta
zāles milzīgo griestu gleznu, “kur
redzama visa pasaules dzīve no
sākuma līdz beigām.” (82.)
Pārsteidz krievu valodas nosaukšana par barbaru valodu
(116.) un krievu skolas nodēvēšana par aziātu kultūras izplatīšanas vietu (190.). Vai cara cenzoram 1892. gadā te nekas nebūtu bijis, ko iebilst? Vai cenzors
būtu saausījies tikai par pretošanās pazīmēm cara valdībai,
bet viņam maza interese bijusi
par to, ko raksta par krievu valodu un skolām? Bet varbūt
Valdis ar dažiem teikumiem papildinājis savu 1892. gada tekstu
pirms tā iespiešanas grāmatā
1928. gadā? Arī teiciens, ka, kur
divi latvieši, tur, mazākais, trīs
partijas (9.), vairāk liek domāt
par mūsu tautas noskaņojumu
1928. gadā nekā 1892. gadā.
Ļoti nepatīkamu disonanci citādi saistošajā grāmatā ienes Valža klajais antisemītisms. Labi,
Valdis miris 1934. gadā, bet kopš
1940. gadu holokausta tā izrunāties par žīdiem, kā viņš dara šajā

grāmatā, ir ne vien polītiski nekorekti, bet vēl vairāk – necilvēciski. Lai kā man arī patiktu savus
apgalvojumus un vērtējumus pamatot ar citātiem, šoreiz neiedrošinos tādus piedāvāt, lai, ko var
zināt, kādas jūtīgākas aprindas
neiesūdzētu laikrakstu tiesā par
antisemītisku ieviržu populārizēšanu! Mūsu liberālajā laikmetā
jau var daudz, vācieši pirms dažiem gadu desmitiem no jauna
nodrukāja pat Hitlera Mein Kampf,
bet tad gan zinātniskā apstrādājumā ar visādiem ievadiem, atsaucēm, skaidrojumiem, parindēm... Kāpēc arī Valža jauno Kurzemē izdevumu nevarēja apstrādāt tāpat? Valža vispārējais pasaules uzskats uz 1892. un 1928. gadā
dominējošo uzskatu un ideoloģiju fona prasās pēc objektīvas
analīzes un izgaismošanas!
Grāmatas izdošana bez apgāda vārda mūsu grāmatniecības
kultūrai godu nedara. Titullapas
aizmugurē, kur normāli meklējama grāmatas t. s. pasīte, līdzās
kopiraita zīmei lasām vienīgi
“A. A. NMK 20075112073 – n
salikums 2018. g.” Lajam te saprotams tikai gadskaitlis un vārdiņš “salikums”. Vai izdevēji tīši
kaut ko slēpj? Vai dzimtās zemes mīlestības aizsegā viņiem
varēja būt arī ekstrēmi labējie
ideoloģisku pozīciju populārizēšanas nolūki? Kā derētu paskaidrojums?

N O “ L AT V I E Š I PA S A U L Ē ” M Ū Z E J A K R Ā J U M A

Skarbi apstākļi mūžamežā
VĀRPA ir neliels ciems SanPaulo štata iekšzemē Brazīlijā,
kur joprojām dzīvo latviešu pēcnācēji un vecākā paaudze vēl
prot runāt latviešu valodā.
VĀRPU nodibināja izceļotāji
no Latvijas 1922. gada novembrī.
Lielākā daļa no viņiem bija baptisti, kuŗi paši sevi dēvēja par atmodniekiem. Viņus vadīja cieša
pārliecība, ka visdrīzākajā laikā

sagaidāma Kristus otrreizēja atnākšana, kuŗai pienācīgi jāsagatavojas. Pēc viņu domām, vislabāk no grēkiem varēja attīrīties
Brazīlijas mūžamežā, tālu no
civilizācijas vilinājumiem.
Sākuma posms latviešiem Brazīlijā bija dramatisks. Karstais klimats, neierastais ēdiens, tīra dzeramā ūdens trūkums un smagais
fiziskais darbs mūžamežā prasīja

Pirmā nometne mūžameža izcirtumā, tā sauktais vecais lēģeris,
Zivjupes (Rio do Peixe) krastā 1922. gada novembrī // Foto: Jānis
Krūmiņš

daudzas dzīvības. Arī garīgajā dzīvē nācās piedzīvot vilšanos, jo vadoņu apsolītā paraušana (nonākšana debesīs) nepiepildījās, kaut
arī netrūka tādu, kuŗi nebeidza to
gaidīt līdz pat mūža beigām.
“Latvieši pasaulē” mūzeja krājumā glabājas priekšmeti, fotografijas un intervijas par latviešu kolonistiem Brazīlijā 20. gadsimta sākumā.

Jānis un Matilde Apses Latvijā

Stikla vāzes, kuŗas Jānis un Matilde Apses izveda no Latvijas, kad
pārcēlās uz Brazīliju 1922. gadā. Šīs vāzes kādreiz rotāja Apšu lauku mājas “Kalnu Pori” Smiltenes tuvumā. Jānis Apse bija Smiltenes baptistu draudzes sludinātājs un viens no pirmajiem praviešiem, kurš sludināja, ka jābrauc uz Brazīliju gatavoties pasaules galam. Viņš esot piedzīvojis vīziju, kuŗā vārds “Amerika” bijis
pušķots ar smagām kviešu vārpām. 1922. gadā Jānis kopā ar sievu
Matildi un pieciem bērniem (no divām laulībām) devās uz Brazīlijas mūžamežiem. Tur viņi piedalījās baptistu kolonijas Vārpa veidošanā. Pirmajos gados kolonijas iemītnieki dzīvoja skarbos apstākļos, tomēr šīs vāzes tika rūpīgi saglabātas un nodotas mantojumā dēlam Ansim, pēc tam mazdēlam Fernandam
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Arī populismam ir robežas jeb
Trauku bodītes durvis šim zilonim ir par šauru
(Turpināts no Nr. 30)

Melu un puspatiesību sociālajos tīklos, šķiet, ir vairāk nekā
jebkad agrāk. Piemēram, Alda
Gobzema “atklājumi”...
Jā, ir cilvēki, kuŗi tam visam tic.
Tas ir viens no sociālo tīklu fenomeniem. Grūti iedomāties, ka ar
tādiem apgalvojumiem varētu
iekļūt kādā sabiedriskajā vai drukātā medijā un, ja kādā drukātā
medijā tas izdotos, tad būtu jāpārvar iekšējās profesionālās žurnālistikas kritēriju robeža. Mūsu
vēlētāju raksturo viena negaidīta
īpatnība, kuŗu atklāju pētījumos.
Ir labi zināms, ka pēdējā gada laikā ir liels to cilvēku skaits, kuŗi,
atbildot uz jautājumu, par kuŗu
polītisko partiju balsosiet vai varētu balsot, ja vēlēšanas notiktu
jau rīt, atbild, ka nezina. Bieži vien
tie ir cilvēki, kuŗi svārstās starp
divām, trīs partijām un vēl nezina, par kuŗu balsos, viņiem galvā, kā es saku, ir mazais saraksts.
Tādēļ uzdevām kontroljautājumu par to, par kuŗām partijām
vēlētājs domā, ka tomēr varētu
balsot. Jūlijā 29,8 procentu vēlētāju sacīja, ka nezina, par ko balsos, un viņiem uzdevām papildjautājumu. Aptuveni 60 procentu
no viņiem ir latvieši. Pirms desmit, piecpadsmit gadiem lielākā
daļa no tiem, kuŗi kādu laiku
pirms vēlēšanām nezināja, par
ko balsos, bija krievvalodīgie, tagad tie ir latvieši. Ja runājam par
partijām, kuŗas savstarpēji it kā
mijiedarbojas, pārklājas, tad viens
tāds pāris bija Zaļo un zemnieku
savienība un Nacionālā apvienība. Abas nacionālkonservatīvas, kaut kādā ziņā ir līdzīgas,
kaut arī temas un cilvēki dažādi.
Biju domājis, ka savstarpēji varētu konkurēt kaut kādā ziņā līdzīgas partijas, bet tā nav. Šogad aptaujā parādījās dīvaini rezultāti.
Izrādās, ka cilvēku galvās tuvākās ir Artusa Kaimiņa KPV LV
un Latvijas Reģionu apvienība,
kuŗām nav nekādas līdzības un
grūti saredzēt kaut ko kopīgu.
Acīmredzot cilvēki atceras, ka
Artuss Kaimiņš pirms četriem gadiem iekļuva Saeimā no Reģionu
apvienības saraksta. Atmiņas ir
palikušas cilvēku galvās un veido
šo dīvaino un šķietami neiespējamo “pārīti”. Pieņemu, ka šie cilvēki ne pārāk aktīvi seko polītikai
vai neseko tai nemaz, kaut ko uzzina nejauši. Otrs pāris, kas arī
izskatās mazliet dīvaini, ir Jaunā
konservatīvā partija un Attīstībai! Par!. Mans vienīgais skaidrojums ir, ka viņi ir galvenie spēlētāji Rīgas domes opozīcijā. Tas
viss liecina, ka senā atziņa – polītikai nav augstas lojalitātes jeb
cilvēki joprojām neuzticas polītiskajām partijām un nav lojāli
kādai no tām – joprojām ir spēkā.
Vēlētāji ir gatavi bieži un ātri
mainīt savas polītiskās simpātijas
un partijas, un prioritātes vēlētāji
ir gatavi vienreiz nosaukt vienu,
otrreiz kaut ko citu. Secinājums,
uz ko vedina polītiskās lojalitātes
trūkums, ir, ka par polītiku nav
pārāk lielas intereses. Šovs, ko
redzam sociālajos tīklos, melnās
kampaņas, apsaukāšanās, meli,

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

ir veids, kā piesaistīt vēlētāju uzmanību. Gandrīz trešdaļu vēlētāju, kuŗi vēl nav izlēmuši un kuŗu
polītiskā lojalitāte ir zema, var piesaistīt tieši ar tādu ālēšanos sociālajos tīklos, jo tas viņus acīmredzot tiešām interesē stipri vairāk par kaut kādu partijas programmu. Vai šie vēlētāji aizies
balsot? Par ko viņi nobalsos? Es
nezinu.
Partijas, kuŗas mēģina par kaut
ko runāt, stāstīt un skaidrot, paliek ēnā. Tie, kuŗi sola uzreiz lielās
algas un vēl to un šito, tiek sadzirdēti. Ministrijās ierēdņi, kas
ar zināmām bažām seko tiem
saukļiem, sāk sev jautāt – kā to

tiju Saimnieks, kur netrūka protekcionisma un vēl visa kā un
kuŗam pietrūka vienas balss.
Oponenti pa kluso jau bija rosījušies un tad uz skatuves uzkāpa
Andris Šķēle. Tas bija pirmais
brīdis, kad polītika cilvēku acīs
strauji zaudēja savu reputāciju
par spīti tam, ka tika ievēlēti tie,
par kuŗiem viņi balsoja. Tas bija
pirmais lielais trieciens polītikai,
partiju sistēmai un vēl daudz
kam citam.
Vai Artusa Kaimiņa partijas
populāritāte un tas, ka tā vēl
augs, nešķiet bīstami?
Es domāju, ka populismam ir
robežas. Ir kāda būtiska lieta, ja

domā – kur viņi liksies!? Ir jaunie, agresīvie, kuŗiem trūkst karjēras izrāviena, kuŗi gaida kaut
ko vairāk uzreiz, šodien. Tomēr
es negribu zīmēt ainu melnās
krāsās. Kad populisti un bļāvēji
nonāk Saeimā, lielāko tiesu viņi
atjēdzas, viņi pārstāj tik ļoti melot, jo spēlīte ir beigusies. Viņiem
arī ļoti ātri nāksies saprast, ka
visu nevar atrisināt šonakt vai rīt
un ka viņi nevar pēkšņi visur
salikt “vajadzīgos cilvēkus”. Jebkuŗa attīstīta valsts ir pakļauta
visdažādākajām regulācijām, ir
likumu sistēma, kas neļauj ierēdnim pildīt jebkuŗu rīkojumu. Varbūt viņiem pretī sēdēs iebiedēts

visu varēs dabūt gatavu? No kuŗienes, jo valsts budžets ir tāds,
kāds tas ir. Acīmredzot solītāji
vienkārši melo vai arī tas ir tāds
anarhistu uzskats, ka apsolām uz
mēnesi un tad skatāmies, kas
būs, varbūt nebūs vairs nekā. Tas
rada bažas pirms vēlēšanām.
Emocionālā ziņā šī sajūta atgādina 1995. gada rudeni un 6. Saeimas vēlēšanas, kaut gan toreiz
bija pavisam cits vēlēšanu fons.
Toreiz daudz balsu un 16 deputātu vietu ieguva Zīgerists.
Bija arī populisti no Alberta
Kaula partijas. Bet situācija bija
traģiska – bija sabrukusi banku
sistēma, simtiem tūkstošu cilvēku, lielāko tiesu gados veci, bija
zaudējuši savus ietaupījumus. Viņiem nebija nekādu iespēju kaut
ko labot vai mainīt. Rudenī tas
pārvērtās par dīvaino Saeimu,
kuŗā pie varas mēģināja nokļūt
Māris Grīnblats ar 49 balsīm, pēc
tam Ziedonis Čevers, kas apvienoja Zīgeristu, Alberta Kaula partiju un savu Demokratisko par-

salīdzinām 1995. gada populistu
uzvaru un šodienu. Proti, šo uzvaru nevar tieši salīdzināt un secināt, ka tagad notiks pavisam
slikti. Toreiz bija lielas nepatikšanas un problēmas, kas skāra
ļoti daudzus cilvēkus. Tagad ir pavisam otrādi. Ekonomika strauji
aug. Jā, tas ir pateicoties Eiropas
fondu naudām, jā, tas ir saistīts ar
vairākām, bet ne visām nozarēm.
Mazumtirdzniecības apjoms ir pieaudzis, noguldījumu apjoms ir
pieaudzis. Kaut kas notiek un
virzās uz priekšu, kaut arī tas neskar visus iedzīvotājus tik tieši
un uzreiz, kā to gribētos. Statistika ir pozitīva atšķirībā no tā laika, kad tā bija izteikti negatīva.
Neskaidrība un haoss vismaz daļas vēlētāju galvās ir tikpat liels
un brīžam grūti izskaidrojams. Ir
grupa ar lielu nervozitāti, kas
brīžam domā racionāli, brīžam
ne – tie ir pirmspensijas vecuma
cilvēki. Viņiem ir risks zaudēt
darbu, algas viņiem arī neaug, jo
nav noslēpums, ka darba devējs

vai izmisis ierēdnis, kuŗam nepārtraukti tiks solīts izmest no
darba, bet viņš tomēr nevarēs izdarīt to, ko viņam liek, jo valsts
sistēma ir likumu caurausta. Turklāt ir starptautiskās saistības, ir
sava NATO, Eiropas Savienības,
dažādu citu starptautisku organizāciju un struktūru kārtība un
saistības, ko Latvija ir parakstījusi. Neviens tam nevar pārkāpt
pāri, lai cik traks arī būtu, jo
vienkārši sekos sankcijas. Atbrauks sākumā tādi nopietni un
psicholoģiski trenēti vīri, kuŗi
būs gatavi ārkārtīgi pacietīgi runāt. Esmu viņus redzējis un izskatās, ka viņi ir izgājuši psichoterapijas sagatavošanās kursu –
kā ārsti, kuŗiem nākas saskarties
ar cilvēkiem ar dažādām dīvainībām (smaida) un panākt saprātīgus lēmumus. Un tad viņi sāks
vilkt ārā vienu papīra lapu pēc
otras un skaidros: tas jums maksās tik, bet šis maksās tik un tik...
ne jums personīgi, bet valstij, un
tad jau redzēsiet, kāda būs sa-

biedrības attieksme pret jums.
Tas ir mechānisms, ar kuŗu nevienam agresīvam populistam,
anarchistam vai avantūristam
neļaus rīkoties, kā ienāk prātā.
To nevar neviens, arī Tramps nevar darīt jebko un kā vien ienāk
prātā, lai ko viņš arī teiktu un
solītu. Ja salīdzinām minētos populistiskos un avantūristiskos polītiskos spēkus ar ziloni trauku
bodītē, tad trauku bodītei durtiņas ir uztaisītas diezgan maziņas un zilonim ir stipri jānotievē,
lai tur ieietu un sasistu visus
traukus (smejas).
Vai tas nozīmē, ka nav pamata bažām, ka valdību var izveidot Saskaņa un Artusa Kaimiņa
partija un tas var novest valsti,
piemēram, līdz diktātūrai? Jau
tagad tiek solīts atlaist žurnālistus, citu profesiju cilvēkus,
apcietināt visus, kas nedara
pareizi un tamlīdzīgi.
Nē, tas nav iespējams jau minēto iemeslu dēļ. Tāda izmēra
zilonis pa šīm durtiņām te vairs
netiek iekšā. Tad zilonim ir jāuzspridzina siena. Varu tikai atgādināt manis jau pieminēto ārlietu ministra Rinkēviča ierakstu –
brīdinājumu Facebook, ka jebkuŗai ekstravagantai kombinācijai valdībā var sekot negaidīta
attieksmes maiņa pret Latviju.
Tas var sākumā izpausties kā tāda
neliela ignorēšana, noskatoties
ar labsirdīgi ironisku smaidu
kāda Latvijas jaunās valdības
pārstāvja virzienā. Ļoti labi atceros, ja tā var izteikties, kā Eiropas
struktūrās integrējās premjers
Māris Kučinskis. Tas nebija vienkārši. Tās nebija aizdomas, bet
uzmanība, vērošana, kas tu esi,
jo tevi nevar atrast starptautiskās annālēs. Nu labi, cilvēks ir
piedalījies kaut kādās konferencēs, ir bijis ministrs, Saeimas deputāts, bet aiz viņa nav “starptautiskā ieraksta” par viņa dzīvi.
Pagāja laiks, līdz premjers iedzīvojās Eiropas struktūrās. Ja tur
aizbrauks Artuss Kaimiņš un,
nedod dievs, sāks “izpildīties”
angļu valodā (smejas), tad baidos, ka varētu notikt visādas interesantas lietas un reakcijas. Cilvēki tur prot reaģēt ļoti pieklājīgi, bet ļoti saprotami arī tādam
cilvēkam, kuŗš neprot tā uzvesties. Tā ir smalka būšana.
Domāju, ka nav tik traki, kā
šobrīd izskatās. Populisma vilnis
ir sasniedzis zināmu virsotni. Ja
šobrīd būtu 4. oktobris un sociālajos tīklos joprojām notiktu
tas, kas šobrīd notiek, tad varētu
gaidīt zināmu dramatismu. Vēl
līdz vēlēšanām ir 50 dienas un,
lai vēlētājam neapniktu un viņš
turpinātu sekot, ir jābūt kaut
kādam pieaugumam, kulminācijai, jāsākas katarsei, kā antīkajās
traģēdijās. Tādu resursu nav, lai
visu laiku paziņojumi tiktu kāpināti un kāpināti. Varētu teikt
tā – viens sējumiņš jau ir uzrakstīts, bet vajag arī otro un trešo,
turklāt ne mazāk interesantus
un aizraujošus. Līdz vēlēšanām
tā ir grūti izturēt. Un arī populismam ir savas robežas.
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LĀSMA
GAITNIECE
Šī vasara tikpat kā jau ir aizvadīta, taču atmiņā paliks vēl ilgi.
Viens no iemesliem, nenoliedzami, ir Latvijai netipiskie laikapstākļi, kad termometra stabiņš
dienām un pat nedēļām ilgi pārsniedzis + 30º C atzīmi. Otrs iemesls bija šo rindu autores brauciens uz Šveices Konfederāciju,
kas uzskatāma par gandrīz vai
karalisku atvaļinājuma dāvanu.
Radās iespēja trīs nedēļas pavadīt
konfederācijas otrajā lielākajā pilsētā Ženēvā, kas atrodas Šveices
frančvalodīgajā daļā. Jau ilgu laiku
nelika mieru ideja reiz aizbraukt
uz dzejnieku Raiņa un Aspazijas
trimdas vietu Kastaņolu Lugāno
(Lago di Lugano) jeb Čerezio (Ceresio) ezera krastā. Lai izvairītos
no liekiem pārpratumiem, piebilstams, ka Lugāno ir gan ezera,
gan arī devītās lielākās Šveices
pilsētas nosaukums.
Kaut arī brauciens ar vilcienu
no Ženēvas līdz izvēlētajam mērķim ilgst piecas stundas un trīs
minūtes (attiecīgi tikpat ilgs laiks
nepieciešams, lai nokļūtu atpakaļ),
šajā vasarā minēto ieceri beidzot
izdevās realizēt. Gan Lugāno, gan
arī tās priekšpilsētas Kastaņolas apmeklējums izvērtās bezgala skaists,
tāpēc par piedzīvoto noteikti ir
vērts dalīties ar lasītājiem. Šajā
reizē gan vēstīšu tikai par Paradīzei līdzīgo Kastaņolu, savukārt
stāstījums par Lugāno lai paliek
nākamībai!
Lai ieceri nokļūt Lugāno un atgriezties atpakaļ Ženēvā varētu
realizēt vienas dienas laikā, ceļojumu sāku jau pulksten piecos no
rīta. Vispirms no Ženēvas stacijas
nokļuvu līdz Zoloturnas kantona
(Kanton Solothurn) lielākajai pilsētai Oltenei (Olten), kur paredzēta pārsēšanās citā vilcienā, lai dotos tālāk. Kaut arī bija agrs pirmdienas rīts, turklāt skolēnu brīvdienas un atvaļinājumu laiks, izbrīnīja, ka Oltenes stacija pilna
cilvēku, tāpat arī vilciens uz Lugāno. Kaut arī jābrauc tik ilgi, garlaikoties neiznāca ne mirkli – ceļojuma laikā skatam pavērās fantastiskas dabas ainavas: kalnu masīvi ar sniegotām virsotnēm un
stāvām nogāzēm, straujas, mutuļojošas upes un ūdenskritumi, nelieli ciematiņi ar Šveicei tipiskajiem zemnieku namiņiem un gov-
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Šveices dienasgrāmata jeb
Rainim un Aspazijai pa pēdām
UZZIŅAI
2017. gadā Lugāno pilsētas pašvaldība un Memoriālo mūzeju apvienība noslēdza sadarbības līgumu, kā rezultātā jaunajās Lugāno
Vēstures archīva telpās atklāta abiem dzejniekiem veltīta ekspozīcija. Tās satura autori ir Vita Matīsa, Gundega Grīnuma un Jānis
Šiliņš, iekārtotājs – dizaina birojs “H2E”.
Jaunā ekspozīcija “Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici” tika
atklāta 2018. gada 15. jūnijā.
Trimdas gados Kastaņolā Rainis sarakstīja dzejoļu krājumus
“Klusā grāmata” (1909), “Gals un sākums” (1912) un “Sveika, brīvā Latvija!” (1919), poēmas “Ave sol” (1910) un “Daugava” (pabeigta – 1919), lugas “Zelta zirgs” (1909), “Indulis un Ārija” (1912),
“Pūt, vējiņi!” (1914), “Spēlēju, dancoju”(1915), “Jāzeps un viņa
brāļi” (publicēta –1919).
1928. gadā Anša Gulbja apgādā nāca klajā Raiņa atmiņu grāmata
“Kastaņola” ar mākslinieka Alberta Prandes illustrācijām.

jāizkāpj, aizbraucu līdz galapunktam. Par to, ka tālāk autobuss nekursēs, liecināja izkārtne ar uzrakstu Castagnola. Vispirms piegāju pie šofera ar domu noskaidrot ceļu; jautāju, vai viņš runā vāciski vai angliski. Diemžēl kungs
saprata tikai italiešu valodu, līdz
ar to pajautāt ceļu neizdevās, tādēļ
pa šosejas malu devos virzienā, kurš
pēc nojautas šķita pareizākais. Jau
pēc pāris minūtēm tas pats šoferis,
kurš jau devās atpakaļ uz Lugāno,
piebraucot man klāt, nobremzēja,
atvēra autobusa priekšējās durvis
Komūnas nams jeb bijusī grāfu Rivu pils tagad kalpo Lugāno un ar rokas mājienu aicināja ieVēstures archīva un Raiņa un Aspazijas mūzeja vajadzībām
kāpt. Viņš bija sapratis, ka man
// Foto: Lāsma Gaitniece
vajadzīgs Kastaņolas centrs, taču
ju ganāmpulkiem. Vairākkārt kalnu virsotnē pamanīju uzbūvētu
nelielu Dievnamu vai kapelu, vai
arī savrupnamu. Grūti pat iztēloties, kāda tādos apstākļos varētu
būt dzīve. Izbrīnīja pat milzu augstsprieguma līnijas, kas dislocētas
kalnos – nespēju iedomāties, kā
tās vispār iespējams uzstādīt! Lai
to dabūtu gatavu, cilvēkam, šķiet,
jālido pa gaisu kā putnam. Ceļojuma laikā vairākas reizes iznāca
braukt caur gariem, kalnos izcirstiem tuneļiem. Viens no tiem bija
tik gaŗš, ka nevarēju sagaidīt beigas, kad atkal nokļūsim gaismā!
Iebraucot Bellinconas (Bellinzona)
dzelzceļa stacijā, kas ir Tičīno kantona (Canton Ticino) administrātīvais centrs un kur no vilciena iz- Lugāno ezers pie Kastaņolas // Foto: Lāsma Gaitniece
kāpa lielākā daļa pasažieŗu, bija
skaidrs, ka vēl mazliet pacietības liešu valodā runājošajā pilsētā ār- savas nezināšanas dēļ biju aizbrauun savu galamērķi būšu sasnie- pus Italijas – pirmais, kas pavērās kusi nedaudz par tālu. Izlaidis
gusi arī es.
skatam pa vilciena logu, bija tāda mani vajadzīgajā pieturā, ar rokas
Iebraucot Lugāno – lielākajā ita- paša nosaukuma ezers un cipre- mājienu norādīja ceļa virzienu,
sēm apstādītā promenāde. Netica- kurp doties tālāk. Smejoties šķīrāmi skaista, pasakaina ainava, kāda mies gandrīz kā draugi!
iepriekš skatīta vien filmās un foPa ceļu gar Lugāno ezeru devos
tografijās. Ilgi to vērot nesanāca; centra virzienā, saules stariem netikko vilciens apstājās Lugāno žēlīgi karsējot. Radās sajūta, ka
dzelzceļa stacijā, gandrīz skriešus, mugura burtiski kūp, turklāt nelai nezaudētu laiku, metos stacijas kur nebija ēnas! Priecājos, beidzot
ēkā ar mērķi uzzināt, kā nokļūt ieraudzīdama kādu sievieti ar
līdz Kastaņolai, kas kopš 1972. ga- mazu sunīti, kurai pajautāt ceļu.
da ir Lugāno priekšpilsēta. Izrā- Noskaidrojušas, ka viņa runā gan
dās, tas ir pavisam viegli: pie staci- vāciski, gan angliski, jautāju par it
jas atrodas vairākas autobusa pie- kā slaveno kastaņu aleju, pēc
turas un, lai nokļūtu Kastaņolā, kuras, kā iepriekš biju lasījusi injābrauc aptuveni 15 minūtes ar ternetā, radies Kastaņolas nosau2. maršruta autobusu. Brauciena kums! Viņa par tādu nebija pat
laikā izdevās novērtēt Lugāno ap- dzirdējusi, tāpēc vēlējās precīzēt,
mērus – tā ir pavisam neliela pil- vai tiešām runa ir par kastaņām,
sēta, ko viegli un samērā īsā laika nevis olīvkokiem. Izrādās, netālu
sprīdī var izstaigāt kājām. Ieprieci- atrodas olīvkoku aleja, taču kastanāja, ka autobusā beidzot saklau- ņu alejas šeit neesot. Savādi gan!
sīju vācu valodu, turklāt nevis
Milzīgs bija mans prieks, kad
Šveicē runāto, no kuŗas nav sapro- Kastaņolas centrā, kas dienas vidū
tama neviena zilbe, bet gan literāro bija gluži vai izmirusi, pamanīju
Svētā Jura (Sandžordžo) baznīca Kastaņolā atradās arī Raiņa un valodu. Īsti nezinot, kuŗā pieturā norādi uz Raiņa un Aspazijas pieAspazijas laikā // Foto: Lāsma Gaitniece

minekli. Turpat jau tas bija, tikai
jāuzkāpj pa nelielām kāpnītēm un
jāpaiet pāris metru uz priekšu! Tātad brauciens nav bijis lieks, mērķi
izdevies sasniegt pilnībā! Pavisam
netālu no pieminekļa ir ēka, kuŗas
uzraksts pie ieejas durvīm liecina,
ka tajā atrodas archīvs. Tīmeklī
biju lasījusi, ka archīvā iekārtota
Raiņa un Aspazijas piemiņas istaba, tāpēc paraustīju durvju rokturi. Slēgtas! Nezaudējot cerību, nospiedu zvana pogu. Pēc īsa brīža
tās atvēra jauns vīrietis, kuŗu
varēju iztaujāt. Izrādās, Raiņa un
Aspazijas mūzejs, kā arī Lugāno
Vēstures archīvs pārcelts uz citām
telpām – Komūnas namu jeb bijušo grāfu Rivu pili. Labā ziņa ir tā,
ka tas atrodas pāris desmitu metru attālumā no abu dzejnieku pieminekļa! Turklāt, man par lielu
prieku, mūzejs bija atvērts, kaut
arī tā bija pirmdiena!
Glābdami savu dzīvību, trimdā
uz Šveici Rainis un Aspazija devās
1905. gada nogalē. Vispirms dzejnieki apmetās Cīrichē, taču no
1906. līdz 1920. gadam savu patvērumu rada Kastaņolā – tolaik
nabadzīgā ciematā pie Lugāno
ezera. Diemžēl abu latviešu dižgaru dzīvesvieta nav saglabājusies,
taču vairākas citas vietas, piemēram, baroka stilā būvētā Svētā Jura
baznīca (Chiesa di San Giorgio),
Karlo Kataneo nams, Villa Favorita, skatāmas vēl šobaltdien. Kaut
arī karstums šķita gandrīz neizturams, Kastaņolas ainava lika sevī
iemīlēties. Cipreses, palmas, krāšņi ziedi, grezni savrupnami, noslēpumainais Lugāno ezera spogulis – tāda Raiņa un Aspazijas
trimdas vieta izskatās mūsdienās.
Droši vien lasītājs nepiedos, ja
ne vārda nebildīšu par dzejnieku
piemiņai veltīto mūzeju. Tā gan ir
tikai viena telpa baltām sienām,
pavisam vienkāršu griestu apgaismojumu un kamīnu. Pie sienām vairākas ierāmētas fotografijas, galvenokārt Raiņa un Aspazijas trimdas laika portreti. Vienu
no tiem uz kalnu fona 1914. gadā
uzņēmusi latviešu rakstniece un
sieviešu tiesību kustības aktīviste
Ivande Kaija. Stikla vitrīnās glīti
rindiņā cita pie citas novietotas
Raiņa Šveices trimdas laikā tapušās grāmatas. Visa informācija mūzejā pieejama trīs valodās – latviešu, ita liešu un angļu. Ejot prom, ja
ir vēlēšanās, var ierakstīt viesu
grāmatā. Ko tieši? Droši vien – uz
drīzu tikšanos! – taču tā ir katra
ceļotāja paša izvēle.
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Svešā zemē, svešos ļaudīs
jeb “Krieviju ar prātu nesaprast...”

(Krievu dzejnieks Fjodors Tjutčevs, 19. gs.)

LIGITA KOVTUNA
(Turpinājums no nr. 30)
Jau iepriekš pieminētā ceļabiedre, daktere Marija Krūmiņa
ir 1941. gada 14. jūnija “Sibirijas
bērns”, kuŗu septiņu mēnešu vecumā kopā ar vecākiem, brālīti
un vecmāmiņu izsūtīja mūža
gaŗākajā ceļojumā – uz Sibiriju.
18 dienu brauciens vilcienā, lopu vagonā, līdz Kanskai, tad 13 gadi
kolchozā, sovchozā, Fiļimonovā –
strādnieku ciematā. Tajā diennaktī tika izsūtīti gandrīz 15 tūkstoši dažādu tautību Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā sievietes, bērni, sirmgalvji un apmēram 290
zīdaiņi un bērni līdz viena gada
vecumam!
Bērnība izsūtītajiem bija stipri
līdzīga – bads, aukstums, trūkums, slimības. 1942. gadā 72 gadu
vecumā nomira Marijas vecmāmiņa, 1943. gadā Rešotu nometnē 39 gadus jauns gāja bojā mans
tēvs mācītājs Edgars Rumba.
Mamma dabūja grāmatvedes darbu Fiļimonovas piena pārstrādes fabrikā. Ciematā bija bērnudārzs un skola, vismaz viens
bērns bija paēdis, brālis varēja
mācīties, sākot no 3. klases.
“Mums laimējās!” stāsta Marija. Kanskas rajonā strādāja
Dr. Anna Peciņa, kuŗa bija paņemta no Bērnu slimnīcas tieši
uz vilcienu, viņa neko nezināja
par saviem bērniem un vīru,
viņa cīnījās ar infekcijas slimībām, glāba mūs no masalām,
difterijas, dizentērijas, vēdertīfa,
Sibirijā iepazinām malāriju. Pateicoties viņai, daudzi no mums
var būt šeit.
1953. gadā nomira “tautu tēvs”,
Staļins, un mana mammīte teica:
“Tirāns ir miris, tagad es ticu, ka
tiksim mājās!” Brālis jau bija pabeidzis vidusskolu, es – 6. klasi.
Bērniem sāka izdot “brīvās pases”. Mana draudzenīte Inese,
kuŗa 1950. gadā uz Kansku tika
izsūtīta otro reizi, dabūja īsto
pasi, un abas ar māmuļu nolēma
mūs, 16 un 13 gadus vecas meitenes, vasarā sūtīt uz Rīgu, jo viņas pašas vēl palika izsūtījumā.
Nedēļa vilcienā ar pārsēšanos
Maskavā, un tieši 14. jūnijā – pēc
13 Sibirijā pavadītiem gadiem –
mēs izkāpām Rīgas stacijā! Atkal
laimējās – mūs sagaidīja māmuļas māsas, un vismaz man bija
iespēja palikt tantes ģimenē Rīgā.
Izlēma, ka man jāpaliek Latvijā
un jāmācās latviešu skolā. Tik
viegli vis negāja, jo nevienai Rīgas vidusskolai “tādi bērni” nebija vajadzīgi. Beidzot laimējās
tikt Rīgas 49. septiņgadīgajā skolā, vajadzēja visu vasaru mācīties
latviešu valodu, lai rudenī varētu
uzsākt mācības 7. klasē. Brālis atgriezās Latvijā gadu pēc manis,
māmuļa – 1956. gadā pēc 15 Sibirijā pavadītiem gadiem ar pilnīgi sagrautu veselību.
Kad Dr. Dzintars Alks 1989.
gadā gatavoja referātu pirmajam
latviešu ārstu kongresam par padomju genocīdu pret Latvijas
bērniem, viņš pa radio aicināja
atsaukties cilvēkus, kuŗi 1941. gada
14. jūnijā izsūtīti līdz viena gada
vecumam. Kad piezvanīju, viņš
teica: “Apsveicu, jūs esat ceturtā,

kas man atsaukusies.” Man atkal
bija laimējies.
Māmuļa bija ļoti slima. Kad
pēc vidusskolas beigām sniedzu
dokumentus Rīgas Medicīnas institūtā, bija jāraksta autobiografija. Jautāju, vai man jāraksta par
to, ka biju Sibirijā. Man vaicāja:
“Vai esi komjauniete?” – “Nē!”
“Vai esi aktīviste?” – “Nē!” “Tad
labāk neraksti.” Un es uzrakstīju:
“Uzsāku skolas gaitas 1948. gadā
un pabeidzu Rīgas 49. vidusskolu 1959. gadā.
No sirds esmu pateicīga saviem
vecākiem, īpaši māmuļai – par
gudrību un nesavtību, audzinot
un skolojot mūs ar brāli, palīdzot
ar pārtiku tētim nometnē, latviešiem, visiem skolotājiem gan
Sibirijā, gan Latvijā! Sibirijas bērnu fonda braucieni uz vietām,
kur esam dzimuši, auguši, izdzīvojuši, kur palikuši mūsu tēvi un
citi tuvinieki, mums ir ārkārtīgi
nozīmīgi. Tur mēs vēl vairāk iz-

uz savu bērnības sādžu Zarečnaja Sloboda, kur kopā ar tēti,
vectētiņu, vecmāmiņu un četrus
gadus veco brālīti Gunāru pagāja viņa dzīves astoņi bērnības
gadi. Bez māmiņas – jo viņa
kopā ar sešus gadus veco māsiņu
Māru un pusgadu veco brālīti
Zigurdu palika Latvijā.
Aldis mūsu braucienam bija
ļoti rūpīgi gatavojies, iemanījās
pat agrā rītā, pirms mēs, ceļabiedri, modušies, aizbraukt uz
divām kapsētām. Vienā apglabāta viņa vecmāmiņa, otrā – vectēvs. To kapu, kuŗos guldīts vectētiņš, īstenībā vairs nav – ir tikai
zālēm un kokiem aizaugusi pļava. Mūsu mācītājs Guntis Kalme
notur svētbrīdi, sievas saplūkušas lauku puķes, ko nolikt ap to
vietu, kur guldīti Alda mīļie
vecvecāki. Jo kapsētu mūsu, Latvijas latviešu, izpratnē tur nav –
viņu kultūrā ir dzelžu sētas ar
mākslīgo puķu kroņiem ap apbe-

Marija Krūmiņa kopā ar šo rindu autori

Aivars Jerumanis // Foto: Ligita Kovtuna

Aldis Krūmiņš kapsētā, kur guldīta viņa vecmāmiņa // Foto: Ligita Kovtuna

jūtam lepnumu par savu neatkarīgo LATVIJAS valsti un zemi,
kur varam atgriezties!
Marijas vaļasprieks visa mūža
gaŗumā ir bijusi ceļošana, laivošana, kalnos kāpšana. Aktīvais
dzīvesveids, bet, manuprāt, galvenokārt garīgā, intelektuālā aktīvitāte un optimisms ļāvis dakterei Marijai vēl savā cienījamā
vecumā būt pieprasītai bērnu
acu ārstei un ļoti, ļoti interesantai
sarunbiedrei.
Cits mūsu ceļabiedrs, Latvijas
Represēto apvienības priekšsēdis Ivars Kaļķis, Likteņdārzā,
stādot Mūžības aleju, teica: “Visu
mūžu jau nevar dzīvot ar smagām nopūtām...” Lūk, tāda ir šo
cilvēku dzīves filozofija.
Ceļabiedru pulkā vēl kāds vīrs –
Aldis Krūmiņš, skolotājs no Cesvaines puses. Viņš mūs aizveda

dījuma vietu. Visi kopā pieminam un pasērojam. Bet autobusā
turpinot ceļu, izvilinām no Alda
viņa bērnības palaidnību stāstiņus, piemēram, par to, kā pusaugu latviešu puikas zaguši graudus, ko nesuši pārdot uz pilsētu
“saviem kundēm”, kam bija vistas, gan par to, kā likuši baļķēnus
uz ceļa, pa kuŗu braukusi malkas
mašīna, lai, mašīnai kratoties,
kāda pagale izkrīt. Un šos grēka
darbus puikām bija jādara, lai
ģimene vienkārši būtu daudzmaz paēdusi un siltumā.
Alda ceļš uz Sibiriju sākās
deviņu gadu vecumā, kad viņu
no Gulbenes apriņķa Kārzdabas
septiņgadīgās skolas otrās klasītes sola aizsauca uz pagastmāju,
kur priekšā jau bija vecaistēvs ar
vecomāti un brālīti. Vilciena 25.
ešelonā viņi tika aizvesti uz tālo

zemi un izsēdināti Tindas stacijā. (Starp citu, Aldis ir uzzinājis
gandrīz visu šai ešelonā vesto
likteņbiedru vārdus.) 1949. gada
vasarā tēvs, skolots agronoms,
vietējā Sibirijas kolchozā dabūja
dārznieka un bitenieka darbu,
bet – jau drīz ar viltu tika aizsaukts uz kādu “apspriedi”, no
kuŗas atgriezās vien 1956. gadā.
Pa to laiku mazais Aldis tuvplānā
piedzīvoja mīļā vectētiņa aiziešanu Mūžībā 1952. gadā, bet
1955. gadā pats uz kapiem pajūgā
aizveda savu vecmāmiņu. Māte
Latvijā pa to laiku no skolotājas
tika “pārkvalificēta” par kolchoza
slaucēju. Un tomēr – pēc astoņiem gaŗiem gadiem ģimene atkal
bija kopā! Aldis izstudēja Rīgas
Fiziskās kultūras institūtā, kļuva
par sporta skolotāju un dažādās
skolās nostrādāja līdz 1992. gadam. Kad Latvija modās atjaunotai neatkarībai, darbojās Tautas frontē, bijis arī Cesvaines domes priekšsēdis un deputāts, ir
Zemessardzes virsnieks. Paša

stiprā un grūtībās rūdītā ģimene bijusi par labu paraugu – Aldis
ir vienīgajā sava mūža laulībā
jau 55. gadu! Uz Sibiriju, viņa
mudināta, devās arī Silvija Skladņeva, kuŗas foto tika publicēts
iepriekšējā stāstā. Silvija kopā ar
četrām māsām, būdama vēl pavisam bēbītis, dzīvoja minētajā
sādžā, tai pašā ielā, kur Aldis.
Savu māju šogad viņa ieraudzīja
tikai pēc Alda stāsta. Bet māmiņas mīlestības stāstu Silvija
mums pastāstīja ar ”morāli” –
tolaik pat iemīlēties nevarēja
pēc brīvas gribas! Proti, Silvijas
mammai bijusi liela mīlestība ar
kādu lidotāju, ko savukārt noskatījusi kāda meiča no “vietējām aprindām”. Jauniešu mīlestība tā vienkārši tikusi izjaukta,
lidotāju pārceļot uz “polītiski pareizāku” vietu. Silvijas mamma
izveidojusi jaunu ģimeni, godprātīgi izaudzinājusi meitas, bet
to, kas noticis viņas sirdī, var
tikai minēt...
(Turpinājums nākamajā nr.)
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30. Birkerta gars klusumā
Viņš pieteicās pavisam klusi
tieši 15. augustā. Pirms gada tai
dienā architekts Gunārs Birkerts
viņu atlaidis. Tagad viņš apmeklē Birkerta vietas un vēl dzīvos
draugus. Tas, kas notiek ar Nākotnes namu, viņam licies apmeklēšanas vērts. Jā, izskatoties
pēc postažas, bet viņš zinot – no
tās tapšot lieliska celtne, tieši
tāda, kā iecerēta.
Birkertam ēka bijusi cieši pie
sirds. Jau 2009. gadā viņš savā
lielajā grāmatā to ievietojis kā
pēdējo projektu. Un tad finanču
krize, tad Zaiga Gaile un viņas
līdzkladzinātāji. Toreiz Birkerts
nu nekādi nevarēja saprast, ka
profesionāli architekti var ar tādu
necieņu izturēties pret kollēga
darbu. Bet tagad viņa gars jūtas
gluži priecīgs par chaosu pirms
jaunrades.
Melnās plāksnes paliks. Baltais
granīts būs. Varbūt būs arī birztaliņa. Un, protams, stikla siena,
pa kuŗu ēkā gaisma līs. Un Klusuma telpa. Jā, Klusuma telpa,
kas architekta idejās un plānos
laika gaitā aprakstīta dažādi: Kapela, Pārdomu telpa, Piemiņas
telpa, Klusā telpa. Beidzot tomēr
Klusuma telpa. Nevis klusa telpa, bet telpa, veltīta klusumam
un pirmelementiem.
Pirms gada Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Birkerta aiziešanu pieminot, Valters Nollendorfs
stāstīja, cik ļoti viņu aizkustinājis,
ka Birkerts tieši viņam parādījis,

Man liktos pareizi, ja šo telpu
veltītu Gunāra Birkerta piemiņai. Un ja tur varbūt būtu lasāms
Valtera Nollendorfa veltījums,
tapis Gunāra Birkerta gara brīvlaišanas dienā pirms gada:

Birkerta birzī
līst gaisma
klusumā
birst asaras
sidrabotas
In Birkerts’ grove
light rains
into silence
tears fall
silvery

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
kāda būs Klusuma telpa un kā
tajā no augšas līs tīra, mierīga
gaisma. Nelielu putuplasta gabalu kaudzīti ar kniepadatām viņš
pārvērtis maketā, un Klusuma
telpa bija uzburta viņa acu
priekšā.
Tad nāca burvis, Ģirts Burvis,
kuŗš vēl ar Birkertu spēja izrunāt visus sīkumus, ieskaitot viņa
paša iecerēto stiklā lieto skulptūru uz dolomīta altāŗa: kā lūgšanā saliktas rokas, kā kopā saslietas veļu laivas, ceļu uz Mūžību
rādot. Dobumā degs mūžīgā
liesma. Klusumā.

2

3

4

7

5

6

8

9

11

10
12

13

14

15
17

16

18

19

20
21

22
24

23
25

26

27

29

28

30
32

31
33
35

36

34
37

38

39
41

40

42

Līmeniski. 7. Jūras šaurums
starp Jitlandes un Skandinavijas
pussalām. 8. Algots iestādes darbinieks. 10. H. Ibsena Drāma. 11.
Veidojums, no kuŗa vairojas bezziedu augi. 12. Nakteņu dzimtas
ārstniecības augs. 16. Kallu dzimtas augi. 19. Šauras auduma sloksnes. 20. Angļu dzejnieks (1788 –
1824). 21. Pievilcība, elegance.
22. Romiešu apmetņi. 23. Bišu
tēviņš. 24. Ungāru komponists

In Birkerts’ Hain
regnet Licht
in die Stille
fallen Tränen
versilbert
Birkerta gars klusē. It kā nepieklātos kritizēt dzejnieku. Bet
man liekas, ka Klusuma telpa būs
vieta, kur pulcēsies daudz garu,
lai atcerētos, pieminētu un – klusētu. Man liekas, arī mums abiem
tur būs labas mājas. Klusumā,
kad viss sakāmais ir pateikts.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

Klusuma telpā var nonākt jau tagad, uzklikšķinot starta bultiņu šai vietnē:
okupacijasmuzejs.lv. Ziedojumus Mūzeja iekārtošanai un jaunajai ekspozīcijai, kuŗus saņems līdz 1. septembrim, atzīmēs sarakstā, ko ievietos laika
kapsulā un guldīs Nākotnes nama pamatakmenī 13. septembrī.
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 Ilzei Resnis,
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei:
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja
pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire
LE17 6DF.

43

(1811 – 1886). 25. Franču rakstniece (1766 – 1817). 28. Daugavas
pieteka. 30. Lielupes pieteka. 31.
Bezdarbīgs, nekustīgs. 32. Instrumenti vītņu iegriešanai. 36. Liroepiska vecfranču tautasdziesma.
40. Nelieli kriju trauciņi. 41. Administrātīvi territoriālas iedalījuma vienības Dānijā. 42. Ēdama
sēne. 43. Novada centrs Latvijā.
Stateniski. 1. Vēsturisks novads Grieķijā. 2. Bažas, nemiers.

3. Neliela apjoma apcere.
4. Austrālijas savvaļas suns.
5. Vācu fiziķis (1850 –
1918). 6. Tik tikko. 7. Liels
grauzējs. 9. Operetes paveids Spānijā. 13. Ostas
pilsēta pie Padekalē jūras
šauruma. 14. Mērinstruments navigācijā. 15. Novada centrs Latvijā. 17. Zodiaka zvaigznājs. 18. ASV
pavalsts. 26. Valsts Ziemeļafrikā. 27. Stelles. 29. A. Upīša romāns. 33. Saistaudu
veidojumi. 34. Sievietes
vārds (aprīlī). 35. Pilsēta
Italijas ziemeļos. 37. Govis
bez ragiem. 38. Latviešu
rokgrupa. 39. Igauņu
rakstnieks (1922 – 1971).
Krustvārdu mīklas
(Nr. 30) atrisinājums
Līmeniski. 7. Tunisija.
8. Tenisons. 10. Gauss. 11.
Ēdole. 12. Baravikas. 16.
Krabis. 19. Kārtot. 20. Ormanis. 21. Osaka. 22. Cēsis.
23. Rīmes. 24. Malme. 25.
Skuba. 28. Nandu. 30. Atlaide. 31.
Puravi. 32. Visums. 36. Planieris.
40. Usuri. 41. Sīlis. 42. Eksponēt.
43. Romanova.
Stateniski. 1. Anīss. 2. Tiesas.
3. Kanva. 4. Steki. 5. Ūnijas. 6.
Bordo. 7. Traverss. 9. Silikoni. 13.
Vagas. 14. Nikaragva. 15. Sāncensis. 17. Trieste. 18. Miranda. 26.
Kauniste. 27. Bardi. 29. Demisija.
33. Alauns. 34. Likums. 35. Kross.
37. Nakts. 38. Engrs. 39. Rīkot.

Ī S Z I ŅAS
Gulbenes-Alūksnes bānītim – 115! Tāpēc 1. septembrī plkst. 12
atklās jaunu izglītojošu un interaktīvu centru “Dzelzceļš un tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā. 1. septembrī no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas plkst. 8.03 kursēs vilciens uz Gulbeni, bet atpakaļ uz Rīgu aties
plkst. 18.30 (ienāks plkst. 21.56). Arī Bānītis dosies no Gulbenes uz
Alūksni. No Gulbenes plkst. 13 uz Stāmerienu kursēs arī bezmaksas
autobusi. Tur norisināsies svētki ar dažādām aktīvitātēm visai ģimenei, kas noslēgsies ar lielo zaļumballi.
Latvijas Maiznieku biedrībai – 25! Tā kopš 1993. gada apvieno Latvijas maizniekus, viņu sadarbības partnerus un populārizē latviešu
maizes cepšanas tradicijas. 18. augustā Rīgas svētku laikā Vērmanes
dārzā bija atklāta “Maizes iela Sapņu dārzā”, kuŗā bija iespēja nobaudīt
daudzveidīgo un sātīgo maiznieku produkciju. Kopā tika nosvinēta arī
Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubileja.
AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes Klientu centrs Dundagā (architektu birojs SIA “5. iela”) ir iekļauts prestižajā Eiropas Architektu padomes pārskatā kā viens no 20 energoefektīvas architektūras
piemēriem. Ēkas modernais dizains ir apvienots ar zemas enerģijas
patēriņu – ir siltuma sūkņi, LED apgaismojums, saules paneļi, izveidota
lietusūdens savākšanas sistēma, ielikti logi ar trīskāršu stiklojumu,
siltināšanai izmantotas koka šķiedras.
Valkā notika 42. Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā, kur spēcīgākās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čechijas un
Baltkrievijas komandas sacentās četrās profesionālajās disciplīnās.
Tā uzkāpšanā ar āķkāpnēm tornī par Baltijas čempionu kļuva VUGD
Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas nodaļas komandieris Oskars Reiziņš. Divu dienu azartiskā cīņā par Baltijas čempioniem kļuva
Latvijas, 2. vietā – Lietuvas un 3. vietā – Igaunijas komanda.
AS “Rīgas dzirnavnieks” uzsācis Rudzu audzēšanas programmu,
kuŗas laikā, kopīgi strādājot ar lauksaimniekiem, plānots izaudzēt augstas kvalitātes rudzu graudus. Latvijā krasi samazinājušās to platības –
pērn apsēja 33 900 ha, šogad – 18 700 ha. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 20. gs 90. gadu sākumā audzēja 85 000 ha. “Rīgas dzirnavnieks” iedos zemniekiem sēklas, bet pēc tam atpirks visu izaudzēto.
Pirms četriem gadiem uzsāka līdzīgu programmu auzu audzēšanā.
Izcilas kvalitātes ražu (vismaz 30 000 t) tagad nodrošina 30 zemnieku
saimniecības.
Talsos 25. augustā, Jēkabpilī 1. septembrī, Gulbenē 15. septembrī
notiks erudīcijas spēle “Prāta spēles: Simtgades kauss”, kas veltīta valsts
Simtgadei. Ar devīzi “Izzini Latviju!”, aicinot ikvienu, izveidojot komandu (4 – 6 dalībnieki), pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Būs iespēja
laimēt dažādas balvas. Erudīcijas spēle norisinās visa gada garumā ar
25 posmiem visā Latvijā: Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā.
Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas anketu lv100.prataspeles.lv.
Daugavpilī 20. un 21. septembrī notiks V Starptautiskais Austrumbaltijas Biznesa forums. Šogad tā mērķis ir veicināt sadarbību starp
Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem, iepazīstinot ar uzņēmējdarbības
iespējām un priekšrocībām Daugavpilī un reģionā. Reģistrācija līdz
31. augustam: https://ej.uz/Businessforumregistration
Latvijā šogad 2. ceturksnī darba algu (pēc nodokļu samaksas) līdz
450 eiro mēnesī saņēma 30,6% darba ņēmēju, kas ir par 8,6% mazāk
nekā 2017. gada 2. ceturksnī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes
(CSP) informācija. Tostarp 139 900 (17,4%) saņēma minimālo algu
(430 eiro) vai mazāk. Savukārt 34,9% (2017. g. 2. ceturksnī – 31,8%)
pamata darbavietā neto algā mēnesī saņēma 450,01 līdz 700 eiro, 25,3%
(19,7%) – no 700 līdz 1 400 eiro, bet no 1 400,01 un vairāk mēnesī saņēma 3,6% (3,7% darba ņēmēju).
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Viktors Pūpols Dāvis Bertāns šogad
vairs nespēlēs
Petzals saņem šacha
Latvijas izlasē
apbalvojumu
Šī gada jūnijā šacha meistars
Viktors Pūpols Petzals saņēma
sekojošo vēstuli no ASV šacha
federācijas (U.S. Chess Federation). June 4, 2018.
Vik, you have been honored
by the USCF for you lifetime
contributions to chess and for
being such an outstanding
ambassador for the game. The
USCF awards luncheon is at the
US Open in Madison and they
will mail the plaques to those
unable to attend. Congratulations, John Donaldson
Apbalvojums Frank J. Marshall Award, tika piešķirts Šacha
federācijas banketā 4. augustā
Medisonā, Viskonsinā, laikā
kad Viktors mācīja vēsturi un
spēlēja šachu ar skolēniem
Rietumkrasta Latviešu vasaras
vidusskolā ,,Kursa”. Apsveicam
Viktoru (attēlā) par šo lielo,
pelnīto pagodinājumu!

Basketbolists Dāvis Bertāns
nevarēs palīdzēt Latvijas valstsvienībai Pasaules kausa izcīņas
kvalifikācijas turnīra otrajā
posmā septembŗa spēlēs, jo viņam būs jāgatavojas savai trešajai sezonai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā
Sanantonio Spurs, Dāvis pastāstīja LTV raidījumam Panorāma.
Pēc aizvadītām divām sezonām Spurs sastāvā Bertāns
kļuva par ierobežoti brīvo NBA
aģentu, un līdz pat vasaras
vidum viņš nezināja, vai paliks
komandā, bet jūlijā tika panākta
divu gadu vienošanās ar Spurs
par 14,5 miljoniem ASV dolaru.
Lai arī galvenais treneris Arnis
Vecvagars iepriekš bija izteicies,
ka cer uz Bertāna spēlēšanu, ja
paliks Spurs rindās, tomēr tagad
situācija ir citādāka. „Ja spēles
būtu augusta beigās, bez jautājumiem es spēlētu. Galvenais

// FOTO: LETA

treneris Arnis Vecvagars bija
teicis, ja es palikšu Sanantonio,
tad es noteikti septembrī
spēlēšu izlasē, bet tas bija tādā
kontekstā, ja Spurs piedāvātu
minimālo līgumu. Līdz ar to
viņi man neredzētu svarīgu
lomu komandā un man tādā
situācijā būtu labāk spēlēt pēc
iespējas vairāk basketbolu.“

U-16 basketbolisti –
astotajā vietā

ieņemta trešā vieta. Speciālistu
ieskatā U-16 jaunieši nav bijuši
gatavi sasniegt labāku rezultātu.
Jūtama atpalicība no konkurentiem fiziskajā sagatavotībā.
Taču šajā turnīrā gūtā pieredze
lieti noderēs turpmākajās sacensībās.
***
Latvijas jaunās basketbolistes
U-16 Eiropas meistarsacīkstes
sāka ar smagu zaudējumu,
kapitulējot Spānijas vienaudzēm
ar rezultātu 66:96. Otrajā spēlē
viņas ar rezultātu 76:47 (21:7,
19:16, 16:15, 20:9) sagrāva Serbijas vienaudzes. Latvijas kadetes jau spēles pirmajā ceturtdaļā ielika panākuma pamatus,
panākot 21:7 savā labā, turpinājumā pārsvaru lēnām palielinot, bet spēles beigās gandrīz
panākot 30 punktu pārsvaru.
***
(Turpinājums 20. lpp.)

8. vietu. Latvijas basketbolisti
cieta neveiksmi spēlē ar Lietuvas
vienību – 61:82 (16:22, 14:12,
13:21, 18:27), turnīru noslēdzot
astotajā vietā. Latvijas kadetu
labākais sasniegums šajā vecuma grupā ir 2014. gadā izcīnītās
sudraba medaļas, bet Lietuvas
U-16 izlases basketbolisti 2008.
gadā kļuva par šīs vecuma gru- PĒRK
pas Eiropas čempioniem. Tāpat
Lietuvas kadeti četras reizes SIA Kalnkoks par augstām
bijuši otrie, tostarp 2015. un cenām pērk meža īpašumus
2016. gadā, kā arī vienu reizi un cirsmas. Tālr. 27800573.

Latvijas U-16 basketbola izlase Eiropas meistarsacīkšu
astotdaļfināla spēlē ar 85:81
(26:27, 19:23, 15:23, 25:8) pārspēja Izraēlas vienību. Latvijas
izlases sastāvā rezultatīvākais ar
16 punktiem bija Toms Skuja,
kamēr 15 punktus guva Kārlis
Daga-Krūmiņš, bet 14 punktus
pievienoja Kristians Šulcs.
Savukārt Krišs Helmanis zem
groziem sakrāja 12 atlēkušās
bumbas.
Turpinājumā Latvijas U-16
izlases basketbolisti Serbijā notiekošā Eiropas čempionāta
ceturtdaļfinālā ar 63:92 (10:28,
17:19, 15:19, 21:26) graujoši
zaudēja Turcijas vienaudžiem.
Līdz ar to viņiem meistarsacīkstēs vajadzēja spēlēt par 5. –

LIELI PRIEKI MŪSMĀJĀS!

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku!
Tiksimies ar Latvijas operas zvaigzni Maiju Kovaļevsku
un izcilo pianisti Dzintru Erlihu...
KLĪVLANDĒ trešdien, 3. oktobrī 18:30

MŪSU LAILIŅAI
PIEDZIMA MĀSIŅA

MIJA LĀRA
2018. gada 4. jūlijā
ĀRIS UN LAURA KALNIŅI
(dzimusi Osvalde)
SEATLE, WA

Klīvlandes latviešu apvienotās draudzes zālē
1385 Andrews Avenue, Lakewood, Ohio, 44107
Profesionāla mašīnas novietošana (Valet Service)
Ieeja:
Skolēniem ar skolas ID

$ 30
$ 15

Lūdzu, nosūtīt čekus līdz 1. oktobrim: Klīvlandes latviešu
koncertapvienība 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
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Dzintara pērle mūzikā

Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu
meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš”

DACE APERĀNE
(Turpināts no 7. lpp.)
Pateicoties meistarkursu mācībspēku un lektoru lielai atsaucībai,
meistarkursu norises programma šovasar bija īpaši bagātīga un
plaša. Katru dienu Siguldas “Baltais Flīģelis” koncertzālē notika
viens vai vairāki koncerti, kopumā četrpadsmit. Piecpadsmitais koncerts, meistarkursu ieskaņai, notika Rīgā tieši 15. jūlijā,
pateicoties Rīgas latviešu biedrībai. Koncerta sarīkošanu vadīja
RLB Mūzikas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Bomiks sadarbībā ar meistarkursiem un ar
atbalstu no Latviskā Mantojuma
fonda Bostonā; to ierakstīja Latvijas Radio 3 Klasika raidījumam
“Latvijas koncertzālēs.” Meistar-

kursu mācībspēki vai meistarklašu vadītāji koncertēja Pēteŗa
Plakida piemiņas koncertā un
vēl divos koncertos – “Latviešu
un igauņu mūzikas ceļi” un
“Latviešu un lietuviešu mūzikas
ceļi”; dalībnieki piedalījās tradicionālajā Garīgās mūzikas koncertā Siguldas luterāņu baznīcā
un, mijiedarbībā ar pasniedzējiem, jautrā un radošā “Beztalanta
koncertā”, kuŗa beigās atsaucīgā
publika pat skandināja Siguldas
seno nosaukumu “Segevolde” pēc
agrīnās latviešu tautas mūzikas
“burdona” principiem! Bez četriem Dalībnieku koncertiem, notika vēl divi koncerti, kuŗi bija
veltīti jauno komponistu daiļradei, – 24. jūlijā “Jauno komponistu elektroakustiskās/elek-

troniskās mūzikas koncerts”,
kuŗā izskanēja divu jauno komponistu pirmatskaņojumi/improvizācijas, un 25. jūlijā – Art-iShock un meistarkursu vadītāju
koncerts, kuŗā skanēja 13 jauno
komponistu pirmatskaņojumi
trio Art-i-Shock (Elīna Endzele –
perkusijas, Guna Šnē – čells, viesmāksliniece – pianiste Kristīne
Paula) un meistarkursu mācībspēku trio (Andra Dārziņa – alts,
Ieva Šmite – klavieres, Toms
Timofejevs – kontrabass) – izpildījumā. Vēlāk tanī pašā vakarā
komponiste Gundega Šmite,
kompozicijas meistarklašu vadītāja, paziņoja Jauno komponistu
konkursa rezultātus, kā bija lēmuši žūrijas locekļi – laikmetīgās
mūzikas interprete, kanadiešu

Latviešu un lietuviešu komponisti ar Art-i-Shock un meistarkursu māksliniekiem
// FOTO: Maija Avota

pianiste Jana Luksts un komponisti Mehmet Can Özer (Turcija), Dimitris Maronidis (Grieķija), Gundega Šmite un Mārtiņš
Viļums. Pirmā vieta tika piešķirta
diviem komponistiem – Dāvim
Vilkam no Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas par viņa
skaņdarbu “fuhao” (simbols) kontrabasam, altam un klavierēm un
Jūrai Elenai Šedytei no Lietuvas
Mūzikas un teātŗa akadēmijas
par viņas jaundarbu “Nice to
Meet You” altam, kontrabasam
un elektronikai. Koncerta apmeklētāju balvu saņēma jaunais
pianists Teodors Kerimovs par
savu opusu “Staigā mājās” altam
un klavierēm, kamēr Art-i-Shock
speciālo balvu piešķīra jaunajam
saksofonistam Aigaram Rauma-

Pianists Reinis Zariņš vada meistarklasi
// FOTO: Maija Avota

nim no Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas par viņa
kompoziciju “Greece” čellam, perkusijām un klavierēm. Visi jaunie
komponisti saņēma atzinības
balvas – latviešu mūzikas kompaktdiskus, kuŗus meistarkursiem bija laipni uzdāvinājuši
komponists Ēriks Ešenvalds un
pianists Andrejs Osokins.
Koncertos kopumā tika atskaņoti 110 Baltijas komponistu
skaņdarbi, no kuŗiem 18 bija
pirmatskaņojumi; bez jauno komponistu pirmatskaņojumiem, vēl
izskanēja Imanta Zemzaŗa klavieŗdarbs “Trīs Raiņa dzejas
motīvi“ pianistes Diānas Zandbergas atskaņojumā autora klātbūtnē, kā arī Andŗa Dzenīša
“Pierrot” un Renātes Stivriņas
“Sirius” autores klātbūtnē, saksofonista Aigara Raumaņa interpretācijā. Meistarkursu koncertos un lekcijās bija iespējams
noklausīties 30 mūsdienu latviešu komponistu daiļradi – kā,
piemēram, Maijas Einfeldes,
Ērika Ešenvalda, Lauras Jēkabsones, Alekseja Pugaševa, Pēteŗa
Vaska mūziku un šī gada jubilāru
Andŗa Dzenīša, Juŗa Karlsona,
Anitas Kuprisas, Imanta Mežaraupa skaņdarbus. Varēja patiesi
priecāties par jauno, kā arī profesionālo atskaņotājmākslinieku
uzņēmību iestudēt tik daudz
igauņu, latviešu un lietuviešu
komponistu skaņdarbu sakarā ar
meistarkursu “Baltijas mūzikas
ceļš” tēmu. Dalībnieku koncertos
visvairāk atskaņotākie komponisti bija vecmeistari Jāzeps
Mediņš un Jāzeps Vītols un
mūsdienu komponisti Pēteris
Plakidis un Imants Zemzaris.
(Turpinājums sekos)

„Integrācijas brīnumputns”
Šādu nosaukumu savai recenzijai par Andreja Jansona šīsvasaras lielisko veikumu devusi
mūzikas apskatniece Inese Lūsiņa laikraksta Diena š. g. augusta numurā.
„Var runāt par integrāciju un
jauniešu brīvā laika un disciplīnas problēmām, nodoties pseidogudrai teoretizēšanai un
gadu gadiem rakstīt birokratiskus dokumentus un programmas, īsti neredzot taustāmu rezultātu. Var arī turpināt uzskatīt,
ka „tas vienkārši nav un nebūs
iespējams”. Bet var arī vienkārši
darīt, iesaistot jauniešus aizraujošā, kopīgā, dzirksteļojoši radošā darbā, kuŗam ir reāls
rezultāts – mūzikla izrāde. Turklāt – pārsteidzoši labā līmenī...
Kopā ar Andreju Jansonu
Brīnumputnu iestudēja režisore
Andra Berkolda (ASV). Libretu,
izmantojot Annas Brigaderes
un Alberta Legzdiņa dziesmu
tekstus, rakstījis Arnolds Auziņš. Taču pats galvenais –
mūzikla dziedošie un kustīgie,

veikli dejojošie aktieŗi bija visparastāko vidusskolu audzēkņi.
Tas nebūtu brīnums ASV, kur
mūzikālais teātris ir ļoti populārs un skolās kopš XX gadsimta
vidus ir tradicija pašu spēkiem
iestudēt vismaz vienu mūziklu
gadā. „Skolotāji un jaunieši to
dara brīvprātīgi, pēc stundām,
jo viņiem tas patīk, savukārt
skolas var atļauties īrēt notis un
izgatavot dekorācijas, kuŗas arī
bieži top turpat skolā. Ir konstatēts, ka jauniešiem, kuŗi piedalās mūzikālajā teātrī, ir krietni
labākas sekmes algebrā, fizikā,
ķīmijā un citos eksaktajos priekšmetos,” stāsta Andrejs Jansons.
Latvijā šī ir jauna parādība.
Pirmo reizi parastajā vidusskolā
mūzikls uzvests 2014. gadā, kad
Rīgas 6. vidusskolas audzēkņi
sagatavoja Andreja Jansona
Sprīdīti autora vadībā. (..) Pēc
Brīnumputna izrāžu serijas šķiroties, daudzi raudājuši. Ko nu?
Atkal jāmeklē sponsori...
Izrādes recenzija arī laikrakstā
Izglītība un Kultūra, un tajā teikts:

„Skatītāji nevar nejust izrādes
dalībnieku aizrautību un spēles
prieku, un vēl jo interesantāk
kļūst, zinot, ka mūziklā iesaistījušies jaunieši no Latvijas, ASV,
Kanadas un Zviedrijas. Tēlotāji
ļoti atbilstīgi savām lomām, darbojas pārliecinoši un atraktīvi.
Pēc pirmizrādes 3. jūlijā VEF
kultūras pilī Andrejs Jansons
atzīst, ka viņam vienmēr paticis
strādāt ar jauniešiem: „Ja ar
viņiem pareizi apietas un novērtē viņu spējas, var dabūt ārā
pašu vellu. Man prieks, ka visus
manus mūziklus sagatavojuši
jauni spēki – dziedātāji, aktieŗi.
(..) Latvijā talantu netrūkst,
tikai viņi ir jāizceļ un ar viņiem
ir jāstrādā. Ne visas reformas
nāk par labu, piemēram, faktu,
ka vairs nav obligāta koŗdziedāšana, smagi izjūt vīriešu balsīs, vīru koŗos pārsvarā dzied
sirmgalvji. Pie tā jāradina un
jāaudzina: ja desmitgadīgais
puika sāks dziedāt korī, tad ar
gadiem tas iepatiksies. Ja laikus
nav dota iespēja „nogaršot” dzie-

dāšanu korī, tad vidusskolā jau
būs novēloti. Par to sabiedrībā
ir jārunā un jāraksta vairāk.”
Mūzikla režisore Andra Berkolda no ASV (Losandželosa)
stāsta, ka viens no spējīgākajiem
jaunajiem aktieŗiem izrādījies
Jēkabs Heizs (Hayes) no ASV
(Ņūdžersija) – ātri apguvis tekstu pat vairākām lomām un
kļuvis par komandas dvēseli.
Atbildot uz jautājumu, kā veidojas savstarpējā ķīmija un
saspēle ar citiem, Jēkabs nevilcinoties stāsta, ka tikai pirmajā
dienā valdījis samulsums, bet
jau otrajā dienā, kad visi sēdējuši pie pusdienu galda, šķitis,
ka kopā būts jau vismaz četras
dienas, ātri sapratušies un
sadraudzējušies.
„Vispirms saņēmu ierakstu
albumu ar dziesmām un klausoties pamazām iemīlējos tajās.
Vēlāk emocionāli iejutos stāstā,
kas ir par mīlestību un draudzību, par dažādajiem, arī ļauniem, brāļiem. Saspēlē uz skatuves palīdz gan partneŗu acu

skats, gan kustības,” skaidro
Jēkabs. Brīnumputnā notiek
cīņa starp gaismu un tumsu,
labo un ļauno, tādēļ jautāju, vai
var salīdzināt, kā jaunieši izjūt
notiekošo Latvijā, sabiedrībā.
Jēkabs ir dzimis un audzis
ASV. Jauneklis uzsveŗ, ka par
viņa labo latviešu valodu jāpateicas mātei un omītei, kā arī
Ņujorkas un Ņudžersijas sestdienas skolu latviešu valodas
skolotājiem. Mācījies arī Latvijas vēsturi, ģeografiju, ticības
mācību un kārtojis eksāmenus
šajos priekšmetos. Vasarās četras nedēļas pavadījis bērnu nometnēs, kuŗas rīko Ņujorkas
latviešu draudze. „Tur viss notika
latviski, dziedājām, sportojām,
devāmies šķēršļu gājienos. Mājās
ar mammu un omīti runājām
latviski, ne mirkli nav bijusi
doma, kāpēc man vajadzīga šī
valoda. Lai gan dzīvojam
Amerikā, tā ir mūsu dabiskā
valoda. Kaut kas mani velk uz
Latviju, šī vieta piesaista,” nopietni piebilst Jēkabs.
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St,
Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras
Centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St).
11.septembrī 11:00 notiks pensionāru kopas rēgulārā sanāksme
groziņu veidā. Programmā plkst.
11:00 ģenerāļa R. Graubes referāts „Hibrīdkaŗš ar Krieviju un
informātīvā telpa”, 12:00 kafijas
galds, 13:00 „Valsts aizsardzības
un Patriotisma fonds NAMEJS”.
Viesi arvien laipni gaidīti!
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs
(1008 W 64th St, Indianapolis IN
46260). 25.augustā 12:00-17:00
Latvijas Simtgades ietvaros Latviešu Sabiedriskā Centra dāmu
komitejas locekles un rokdarbu
pulciņa dalībnieces rīko rokdarbu izstādi, kuŗā būs adījumi,
tamborējumi, krāsainie izšuvumi,
baltie darbi, keramika un koka
izstrādājumi no sendienām līdz
šodienas modernismam. Vairāki
darbi būs pārdošanā.
Rīga CAFÉ varēs nopirkt uzkožamos: pīrāgus, laša maizītes,
tortes, cepumus, kafiju un tēju.
Ieeja bez maksas!
ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254
Valentine Ave, Yonkers NY 10705).
Latvijas Republikas Pastāvīgā
Pārstāvniecība ANO (333 East
50th Str, NY 10022).
8.septembrī „Pēc dziesmām un
dejām – kas notiek Latvijā šodien”.
Info par R. Graubes uzrunu ANO,
14:00 Atv. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieŗa, ģenerālleitnanta Raimonda Graubes
uzruna „Hibrīdkaŗš un informātīvā telpa”.
Ierobežoto vietu dēļ, ieeja tikai
ar iepriekšpieteikšanos līdz 30.
augustam. Info: Anita Bataraga,
tālr: 201-788-5315, e-pasts: abatarags@optonline.net
Igauņu nams (243 E 34th St).
8.septembrī 17:30 Paneļdiskusija par partiju kandidātiem
pirms Saeimas vēlēšanām. Ieeja $10.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N,
St.Petersburg FL 33713).

4.septembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
2.oktobrī 10:00 Biedrības valdes sēde.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu
19:30 Centrā. Info: 514-992-9700.
www.tervete.org
7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku
Dievk.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@gmail.
com.Runas stundas trešdienās
10:00 - 15:00, piektdienās 16:00
– 18:00. Vasarā Bostonā Dievk.
notiek 10:00. Piesaulē 11:00.
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: cianasdraudze@gmail.com;
www.facebook.com/ČikāgasCiānas-draudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00-14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL 33308). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.

lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Rubenis. 26.augustā laju
vadīts Dievk.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, draudzes sekretāre Zigrida
Kručkova, tālr.: 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 11:00.
26.augustā 10:00 Dievk. ar Sv.
vak. Seko pusgada informācijas
sapulce un Pikniks. 2.septembrī
Dievk. nenotiks. 9.septembrī
Dievk. 16.septembrī Dievk. Dievk.
ar Sv.vak. Vilmingtonā plkst.
15:00 Good Shepherd baznīcā
(1530 Foulk Road-Rt.261). Pēc
Dievk. kafijas galds.
• 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: 616975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds. Dievk. video var
skatīt: https://tinyurl.com 26.augustā Dievk. 2.septembrī Kalamazoo Dievk. nenotiks. 10:30
Gaŗezerā Dievk. 9.septembrī
Dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas
notiek 10:00 katra mēneša otrajā
un ceturtajā trešdienā.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-4758106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.:
402-438-3036. Dievk. notiek 1.
un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd.
Dievk. angļu valodā. Pensionāru
saiets katrā otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. 25.augustā
10:00 Mančesteras Austrumu
kapsētā Kapu svētku Dievk. Māc.
Igors Safins. Lietus gadījumā
Dievk. notiks draudzes baznīcā.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ANDRIS RITMANIS

vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414258-8070. Archibīskape Lauma
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts:
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr.
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church
(P.O. Box 39, Station NDG,
Montreal QC H4A 3P7), tālr.:
514-992-9700. www.draudze.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Māc.Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:30. 9.septembrī 15:00 Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. Zvirgzds.
23.septembrī 14:00 Dievk. Dr.
pr. Jānis Mateus.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk. notiek 13:30. 9.septembrī Dievk.
ar dievg. 23.septembrī Dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Katskiļu nometne (231 Greenhill
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-Taggart.
23.septembrī 14:00 Dievk. ar dievg.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. notiek katra mēneša 3.
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. saiets
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 25.au-

gustā 17:00 Kapu svētki Takomā,
New Tacoma kapsētā. 26.augustā
Dievk. angļu valodā 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 Biedrības namā 11:00.
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-3680935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.:
727-367-6001. Baznīcā Dievkalpojumi tiks noturēti vienīgi Lielajā Piektdienā un Ziemsvētkos.
26.augustā Bībeles stunda. 2.septembrīBībeles stunda. 9.septembrī
Bībeles stunda. 16.septembrī
Dievk.
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievk.notiek Centrā, tālr:
514-992-9700, www.draudze.org.
Dievk. notiek 15:00. Vik.
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek
19:30 ceturtdienās. 9.septembrī
Vasaras Dievk. pilsētā. 23.septembrī 14:00 Dievk. Māc. Jānis
Mateus.
• 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. 26.augustā
Sv.vak. Dievk. No 31.augusta līdz
2.septembrim Latviešu Skolas
nometne. 2.septembrī Svētbrīdis
Rokvillē. Dievk. Latviešu Skolas
nometnē Mar-Lu-Ridge.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību komponistei
Lolitai Ritmanei un viņas ģimenei
sakarā ar tēva, ievērojamā latviešu trimdas
sabiedriskā un kultūras darbinieka
ANDŖA RITMAŅA aiziešanu mūžībā.
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas vārdā –
ministre Dace Melbārde

vīrs, tēvs, vectēvs, vecvectēvs, onkulis, draugs, ārsts, dzejnieks,
Latvijas patriots un sabiedriskais darbinieks.
Dzimis 1926. gada 16. februārī Rīgā,
miris 2018. gada 17. augustā Losandželosā

Dziļās sērās viņu piemin

SIEVA ASJA (MAGITA)
Uz gaismas pusi ziedi veras.
MEITA BRIGITA AR VĪRU PAULI
Uz gaismas pusi putni trauc.
DĒLS ALBERTS, MEITA LOLITA AR VĪRU MARKU
Uz gaismas pusi arī tevi
MAZMEITAS ANDRA AR VĪRU PĒTERI, DAIRA AR VĪRU DENISU
Lai ilgas aicina un sauc…
MAZDĒLI FILIPS, KRISTOFERS UN ANDRIS
…Jo gaismas pusē tuvs un maigs
MAZMEITAS AIJA UN ILZE
Pār tevi staros Dieva vaigs.
MAZMAZBĒRNI MARKUS, KAIJA UN KRIŠJĀNIS
– Valda Mora
UN BRĀĻA MEITAS BAIBA UN MĀRA

Mūsu mīļais filistrs

ALBERTS VĪGANTS, B.S.E.E.
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Pleskavā, Krievijā,
miris 2018. gada 11. augustā Chicago, IL, ASV
KORPORĀCIJA TALAVIJA

LAIKS
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2018. gada 25. augusts – 31. augusts

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)
***
Latvijas sieviešu izlase, gatavojoties Pasaules kausa izcīņai,
aizvadījusi vairākas pārbaudes
spēles. Rīgā ar 67:62 tika pārspēta Zviedrijas komanda. Bet
saspringtā cīņā pret Krievijas
izlasi nācās piedzīvot zaudējumu – 66:71 (23:22, 17:16,
10:19, 16:14). Trešajā pārbaudes
turnīra spēlē savā laukumā
mūsu basketbolistes sagrāva
Ukrainas izlasi – 80:59 (14:13,
18:15, 20:17, 28:14).

vadībā ar dažu punktu pārsvaru,
taču to neizdevās pārvērst rezultātīvā iznākumā seta beigās.
Zaudējums ar 1:3 (22:25, 17:25,
25:22, 19:25), līdz minimumam
samazinot izredzes kvalificēties
finālturnīram. Latvijas izlasē 15
punktus guva Hermans Egleskalns, Atvars Ozoliņš pievienoja astoņus, Andis Cimoška –
septiņus punktus.
***
Latvijas sieviešu valstsvienība Jelgavā ar zaudējumu sāka
Eiropas meistarsacīkšu kvalifi-

Ukrainas basketboliste velti cer kavēt mūsējo

Kitija Laksa guva 19 punktus,
komandas līdere Anete Šteinberga izcēlās ar 18 punktiem un
11 atlēkušajām bumbām. Vēl pa
sešiem punktiem pievienoja
Aija Brumermane un Elīna
Dikeulaka.
Mūsu pieredzējusī basketboliste Gunta Baško sasniegusi
rekordu. Viņa Latvijas izlases
rindās aizvadījusi 186 spēles.
Pārspēts vīriešu izlases rekordista Uvja Helmaņa sniegums,
kuŗš valstsvienības formastērpu
uzvilcis 184 reizes.
***
Basketbola 3x3 Challenge
turnīrā Ļubļanā Latvijas komanda Riga Ghetto Basket
nokļuva līdz ceturtdaļfinālam,
kur ar 17:21 zaudēja Serbijas
vienībai Belgrade.

Pie volejbola tīkla
Notikušas Eiropas volejbola
meistarsacīkšu
kvalifikācijas
spēles ar Latvijas vienību piedalīšanos. Latvijas vīriešu valstsvienība Izraēlā pirmajā spēlē
izbraukumā negaidīti ar 0:3
(23:25, 27:29, 13:25) pārliecinoši
zaudēja Izraēlai. Spēle ar Igaunijas vienību Rīgā tika dēvēta
par „gadsimta cīņu”. Mūsu
volejbolistiem, kuŗu treneris
tagad ir Igaunijas speciālists
Āvo Kēls, izdevās uzvarēt gan
tikai vienu setu.
Vairākas reizes viņi izvirzījās

kāciju. Ingunas Minusas vadītā
Latvijas izlase pirmajā spēlē ar
0:3 (24:26, 21:25, 13:25) zaudēja
Spānijas valstsvienībai. Turpinājumā mūsu volejbolistes izbraukumā trijos setos ar 0:3
(8:25, 16:25, 16:25) atzina Bosnijas un Hercegovinas izlases
pārākumu. Rezultatīvākā Latvijas izlasē ar astoņiem punktiem bija Kristīne Dzierkala.

Plūdmales volejbols
Hamburgā notika Pasaules
tūres kausa izcīņas finālspēles
plūdmales volejbolā ar divu
Latvijas duetu piedalīšanos. Ar
piekto numuru izliktie Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sākumā piedzīvoja divus
zaudējumus: ar 1:2 (21:16,
14:21, 10:15) italiešiem Paolo
Nikolai un Danieli Lupo, kuŗi
saņēmuši astoto numuru, un ar
0:2 (17:21, 18:21) – poļiem Bartošam Losjakam un Pjotram
Kantoram (4. numurs). Turpinājumā viņi ar 1:2 zaudēja
Krievijas un Vācijas duetam, un
bija spiesti no turnīra izstāties
ar 9. vietu. Šmēdiņš/Samoilovs
piedzīvojuši smagāko neveiksmi pēdējos gados. Pēc sacensībām Šmēdiņš sacīja: „Diemžēl
ir tā, kā ir. Mēs nerādam savu
labāko spēli, bet šādā turnīrā
līdz ar to nevar uzvarēt spēlēs.
Šobrīd esmu fiziski un emocionāli noguris.”

Vai izdosies pārvarēt igauņu bloku?

Daudz sekmīgāk turnīru aizvadīja Mārtiņš Pļaviņš/Edgars
Točs, kuŗi bija izlikti ar septīto
numuru. Viņi tika līdz izslēgšanas spēlēm, kur ar 1:2 zaudēja
vāciešiem un nobeigumā ierindojās piektajā vietā.

Motosports
Pērnā gada pasaules čempions
motokrosā MX2 klasē Pauls
Jonass Šveicē Frauenfeldas trasē
izcīnīja otro vietu pasaules meistarsacīkšu 16. posmā. Pirmajā
braucienā Jonass uzvarēja, atstājot aiz sevis savu komandas
biedru un galveno konkurentu
kopvērtējumā Horhi Prado no
Spānijas, bet otrajā finālbraucienā abi braucēji bija mainītām
lomām, Jonasam ieņemot otro
vietu un Prado uzvarot. Lai arī
abi sportisti ieguva vienādu
punktu skaitu, pirmo vietu
izcīnīja spānis.

***
Latvijas šķēpmetēja Madara
Palameika izcīnīja uzvaru, bet
skrējēja Līga Velvere ieņēma
trešo vietu starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Zviedrijas
pilsētā Gēteborgā. European
Athletics Outdoor Classic Meetings serijas sacensībās Slottskogsvallen. Palameika šķēpu
raidīja 60,36 metrus tālu.
800 metru skrējienā dāmām
Velvere finišēja pēc divām minūtēm un 2,20 sekundēm. Uzvaru svinēja Anna Sabata no
Polijas, kuŗa distanci veica divās
minūtēs un 1,70 sekundēs, bet
otrā palika mājiniece Lēvisa
Linda, kuŗai Velvere zaudēja
0,35 sekundes.

starptautiskiem tituliem. Ir pieteicies viens lielmeistars, desmit
starptautiskie meistari, sešas
sieviešu starptautiskās meistares,
bet visvairāk ir vīriešu Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE)
meistaru – 76. No Latvijas vienīgā spēlētāja ar FIDE titulu ir
Elizabete Limanovska. Latvijas
jaunie šachisti pirmajā dienā
izcīnīja 19 uzvaras. U-18 grupā
meitenēm uzvaru guva viena no
pašmāju galvenajām cerībām, šī
gada Latvijas čempione sievietēm Elizabete Limanovska (attēlā).

Paraolimpietis –
Eiropas čempions

Latvijas paraolimpietis Dmitrijs Silovs Eiropas meistarFutbols sacīkstēs vieglatlētikā triumfēja Viņa, spēlējot ar melnajām
Latvijas Futbola federācijas šķēpa mešanas sacensībās.
figūrām, pārspēja Anglijas pār(LFF) prezidenta un ilggadējā
stāvi Jeļizavetu Šeremetjevu.
valstsvienības kapteiņa Kaspara
Šajā pašā vecuma grupā par
Gorkša futbolista karjēras atvadu
pārsteigumu parūpējās tikai 15
spēlē pirmās līgas spēlē Auda
gadus vecā Madara Golsta.
savā laukumā ar 0:6 (0:4) zauStartējot vecākā vecuma grupā,
dēja „Daugavpils/Progress vienīviņa pārspēja Enu Cvitanu no
bai. Gorkšs kā Audas kapteinis
Chorvatijas.
spēli sāka sākumsastāvā, aizvadot pirmo puslaiku, pēc kuŗa
DAŽOS VĀRDOS
tika nomainīts. Viņš kapteiņa
uzšuvi nodeva savam brālim
Latvijas Biatlona federācijas
Jorenam. Puslaika pārtraukumā
prezidente Baiba Broka pieteinotika Gorkša sveikšana, bijuSilovs, startējot sacensībās kusi savu kandidātūru Starpšajam izlases kapteinim sakot medicīnas grupā F37/F38, savā tautiskās biatlona federācijas
emocionālu runu, kurā viņš labākajā mēģinājumā šķēpu prezidenta vēlēšanām, kas novaldīja asaras.
tiks 7. septembrī Chorvatijā.
Brokas sāncensis būs Ūle Dālins, kuŗš šādu amatu ieņem
Zviedrijā.
Pasaules jauniešu meistarsacīkstēs vindsērfingā Liepājā
sekmīgākā no Latvijas burātājiem
bija Annija Punte. Viņa Techno
293+ klasē izcīnīja 20. vietu.
Rīgas svētkos 2018 Kreisā
krasta komanda diennakti ilgušajā Krastu spēlē ar 1243:1145
pārspēja Labo krastu un izvirzījās vadībā arī devīto gadu
notikušā sarīkojuma kopvērtējumā. Kreisā krasta komanda
sacensībās uzvarēja piekto reizi,
savukārt viņu pretinieku rēķinā
ir četras uzvaras. Sacensību
noslēgumā tikās polītiķu koKaspars Gorkšs vēl veiksmes jaunajiem futbolistiem // FOTO: LFF mandas, bet jau pirms pēdējā
dueļa cīņas iznākums praktiski
No Latvijas futbola izlases raidīja 51,54 metru tālumā. Tas bija izšķirts. Labā krasta polītiķi
Kaspars Gorkšs atvadījās 2017. F38 klasē ir jauns Eiropas re- laukumā pie Kongresu nama
gadā. Valstsvienībā viņš debitēja kords. Sudrabu ar 47,12 met- devās ar 88 punktu deficitu
2005. gadā un kopš tā laika riem izcīnīja ukrainis Olek- (1122:1210) un bez reālām izaizvadījis 26 spēles, kuŗās guvis sandrs Dorošenko, bet bronzu redzēm to likvidēt.
Latvijas hokeja izlase nākatrīs vārtus. Astoņas spēles ar 43,62 metriem – polis Lukašs
mā gada pasaules meistarsaaizsargs aizvadījis Latvijas U-21 Čarneckis.
cīkstes Slovakijā sāks ar spēli
izlasē, bet vienu – Latvijas U-18
pret Austrijas valstsvienību, pēc
izlasē. 2018. gada aprīlī Gorkšu
ievēlēja par Latvijas Futbola Rīgā risinās Eiropas tam tiksies ar Šveici. Latvijas
federācijas prezidentu.
meistarsacīkstes komanda spēlēs B apakšgrupā.
UEFA Eiropas līgas kvališachā jauniešiem fikācijas
spēlē Jūrmalas SparEiropas jauniešu čempionāts taks ar 0:1 (0:0) zaudēja Lietuvas
Vieglatlētika izstāžu centrā „Ķīpsala“ risinā- komandai Suduva.
Rīgas Dinamo hokeja koLatvijas šķēpmetējs Gatis sies līdz 29. augustam, šachisČakšs Birmingemā, debitējot tiem aizvadot deviņas kārtas. manda Ņižņijnovgorodā piedaDimanta līgas sacensībās, iz- Turnīrā startē vairāk nekā 1000 lījās Gubernātora kausa izcīņā.
cīnīja sesto vietu. Latvijas šķēp- dalībnieki no 47 valstīm. Latviju Rīdzinieki piecas spēlēs izcīnīja
raidis otrajā mēģinājumā rīku šajās sacensībās pārstāv vairāk trīs uzvaras un ierindojās ceraidīja 80,96 metrus tālu, kas nekā 100 jauno censoņu. Šajā turtajā vietā.
Sporta ziņas sakopojis
viņam deva sesto vietu septiņu turnīrā no vairāk nekā 1000
P. KARLSONS
dalībnieku konkurencē.
šahistiem 194 ir ar dažādiem

