
23. augustā, dienā, kuŗa Latvijas vēsturē iezīmēta kā ļoti melna – Molotova-Ribentropa pakta noslēgšanas diena 1939. gadā, 
kas ievadīja tumšākos laikus Latvijas jaunlaiku vēsturē, un dienā, kuŗā pirms 29 gadiem Baltijas ceļā nostājās Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas cilvēki, lai demonstrētu savu vienotību un apņēmību, Cēsīs atklāja nozīmīgu vēsturisku ekspozīciju, 
kam dots nosaukums „Sirdsapziņas ugunskurs”.

Tradicionāli sarīkojuma svinīgā daļa iesākās ar karoga ienešanu un valsts himnu. Tā ieskaņā  klātesošos uzrunāja 
Latvijas Polītiski represēto apvienības valdes priekšsēdis Ivars Kaļķis: “Šodien jau divdesmito reizi polītiski represētie 
pulcējas viesmīlīgajā Ikšķiles estrādē uz savu ikgadējo salidojumu, lai satiktu savus likteņa biedrus, atcerētos drūmos 
pagātnes notikumus, pārrunātu šā brīža aktuālitātes.”

Valsts prezidents Raimonds Vējonis  savā uzrunā pateicās polītiski represētajām personām par sīksto izturību, darbu 
tuvinieku un sabiedrības labā, par dzimtenes mīlestību un nesatricināmo ticību mūsu valstij.  Tika nolasīts arī Latvijas 
Ministru prezidenta Māŗa Kučinska apsveikums. Klātienē visus uzrunāja Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece.
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

„Tīmeklis var papildināt, bet ne aizstāt laikrakstu!”

Visus trimdas laikus mums ir 
bijuši savi laikraksti Eiropā, 
Ame rikā, Austrālijā. Tāpat kā 
latviešu skolas, sestdienas un 
svētdienas skolas, vasaras vidus-
skolas, Minsteres Latviešu ģim-
nazija. Arī koŗi, teātŗi un viss, kas 
saistās ar  kultūru. Par visu gādāja 
trimdinieki paši un latviešu trim-
das organizācijas, jo Latvija bija 
komūnistu okupēta.

Tagad Latvija ir atguvusi pat-
stāvību un latviešu skolas ār  val-
stīs saņem atbalstu no Latvijas 
valsts. Cik zinu, arī teātŗi un tau-
tas deju grupas var saņemt valsts 
atbalstu, bet laikraksti to ne  sa ņem.

Augusta pirmā pusē biju Rīgā. 
Iegriezos arī mūsu laikrakstu Brīvā 

Latvija un Laiks redakcijā. Sarunā 
redaktore Ligita Kovtuna  minēja, 
ka esot ļoti grūti “savilkt galus” –  
vecie lasītāji aiziet viņsaulē, jaunie 
vairumā iztiek ar tīmekli, jo ģīmj-
grāmatā jau “visu” var uzzināt. 
Tīmeklis gan var papildināt, bet 
nevar aizstāt laikrakstus! Te nu, 
manuprāt, atbildība jāuzņemas 
ārzemju latviešu organizācijām. 
Saņemot valsts atbalstu skolām 
un kultūras nozarēm, taču ie  tau-
pās nauda,  kuŗu var izlietot, at -
balstot mūsu laikrakstus. Lat viešu 
organizāciju vadība, vai jūtat savu 
atbildību, savu uzdevumu rūpē-
ties, lai mēs joprojām varētu sa -
ņemt tik gaidīto savu latviešu 
laikrakstu?!

Dzīvosim, cerēsim, redzēsim.
HARIJS VALDMANIS, 

Norvēģijā 

No redakcijas. Mūsu šīsnedēļas 
gaviļnieks, cienījamais Franks 
Gor  dons 2009.  gada 7. novembŗa 
numurā rakstīja: „Vecie lasītāji 
aiziet Mūžībā, jauni diezcik lielā 
skaitā klāt nenāk. Taču avīzes no -
zīme pašreizējos apstākļos gūst, 
moderni izsakoties, jaunu vektoru: 
Tā ir ārzemju latviešu saikne ar 
Latvijas zemi un valsti, ar bijušās 
trimdas – tagadējās diasporas 
kopienām, un vienādi vērtīgas ir 
gan vēstis par Latvijas polītikas 
līkločiem un kultūras dzīvi, gan 
ziņas par pasākumiem diasporas 
pagastos. 

Būtu jauki, ja tos daudzos lat-
viešus, kas ekonomisku un so -
ciālu apstākļu spiesti emigrē uz 
aizjūras zemēm, mūsu avīzes 
kopā ar PBLA spētu ieinteresēt 
ārzemju latviešu rosībās. Būtu 
jauki, būtu jācer... Tradicijām un 
pēctecībai ir audzinoša nozīme...”

Te vietā piebilst, ka visu šo gadu 
gaŗumā, kopš no 2000. gada vadu 
Laika un  Brīvās Latvijas redakciju, 
no PBLA nav saņemts ne cents, 
ne santims financiāla atbalsta.

LIGITA KOVTUNA   

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē š.g. 10. jūnijā iesvētīja trīs jaunus drau  dzes locekļus. No kreisās: māc. Ieva 
Dzelzgalvis, Emīlija Liziņa, Matthew Lacek, Ēva O’Donnell, draudzes priekšniece Ruta Ore 

Ziņa no Filadelfijas

Kārlim Ulmanim veltīta atceres diena
Nebraskas universitātē

Latvijas valsts Simtgades svi nību 
ietvaros ASV, Amerikas latviešu 
apvienība sadarbībā ar Nebraskas 
universitāti Linkolnā, Latvijas Valsts 
archīvu un vietējām Nebraskas 
latviešu organizācijām 2018. gada 
14. septembrī rīko Latvijas pirmā 
Ministru prezidenta, vēlāk – Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa atceres 
dienu Nebraskas universitātē, uz   -
sveŗot viņa darbības laiku Ne -
braskā, tāpat klātbūtni un lomu 
1918. gada Latvijas neatkarības 
proklamēšanā. Atceres dienas pro -
grammā plānotas lekcijas, archīvu 
izstādes atklāšana un pieņem šana. 
Nebraskas Universitātes archīvos 
atrodas Ulmaņa kollekcija, kuŗā 
atrodami dokumenti un fotogra-
fijas no tur pavadītā laika, kā arī 
dokumenti no Ulmaņa gadiem Lat-
  vijas valdībā. ALA aicina ikvienu 
piedalīties Kārļa Ulmaņa atceres 
sarīkojumā Linkolnā. Vairāk in  for -
mācijas – Facebook pasākuma lapā.
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ALA praktikante 
Marita Pelēce

// FOTO: Latvijas 
Okupācijas mūzejs

Okupācijas mūzejā strādā ALA praktikante
Latvijas Okupācijas mūzeja 

darbinieku pulku ik vasaru 

papildina latviešu jaunieši no 

ārzemēm – ALA stipendiāti. 

Viņi, strādājot kopā ar mūzeja 

gidiem un citiem speciālistiem, 

iepazīst Latvijas vēsturi un 

mūzeja darbu, bet kas vēl 

svarīgāk – tiekas ar Latvijas 

vienaudžiem un integrējas Lat-

vijas reālajā dzīvē. Lūk, ko par 

savu darbu raksta šī gada prak-

tikante!

„Sveiki, es esmu Marita 

Pelēce! Šogad es saņēmu sti-

pendiju no ALA, lai strādātu 

par praktikanti Latvijas Oku pā-

cijas mūzejā. Pēc stipendijas 

nosacījumiem, praktikantam 

savā darba vietā ir jānostrādā 

150 stundas sešu līdz astoņu 

nedēļu laikā. Daudzi man 

pazīstamie Gaŗezera audzēkņi 

pēc ALA programmas katru 

vasaru atgriežas, lai strādātu un 

dzīvotu Latvijā, bet daži pat 

plāno pārcelties uz Latviju, 

tostarp arī es.

Iepriekšējo reizi biju Latvijā 

pirms pieciem gadiem, kad pie -

dalījos divu nedēļu braucienā 

Sveika, Latvija! Šī brauciena dēļ 

atliku došanos uz Gaŗezeru ar 

ģimeni, bet dzīvoju Latvijā un 

izbaudīju katru mirkli. Zinot, 

ka 2018. gada vasarā būs XXVI 

Dziesmu un XVI Deju svētki, 

festivāls Baltica un Simtgades 

notikumi, es noteikti gribēju 

būt te.

Manas mātes vecāki ir no 

Latvijas – no Alūksnes un Lie -

pājas, bet tēva senči nāk no 

Ziemeļeiropas: Norvēģijas, 

Zvied  rijas, Igaunijas un Vācijas. 

Mātes vecāku ģimenes bēga no 

padomju okupācijas kaŗaspēka 

un caur DP nometnēm Vācijā 

nonāca Amerikā – Minesotā. 

Mūsu ģimene ļoti lepojas ar 

mūsu latvisko dzīvi un kultūru.

Pirmajās divās dienās, kad 

ieradāmies Latvijā, mēs ar 

vecomāti (omu) apmeklējām 

Brīvdabas mūzeja Gadatirgu. 

Pirmais mēnesis bija ļoti aiz -

ņemts ar darbu un dejošanu. 

Latvijā man bija iespēja dejot, 

uzstāties un baudīt folkloras 

festivālu Baltica, kā arī Dziesmu 

un deju svētkus no dalībnieka 

perspektīvas – Rīgas Danču 

klubā. Arī vēlāk bija daudz 

Latvijas valstspiederīgie var pieteikties balsošanai pa pastu līdz 
14. septembrim!

Laika nr. 30  3. lappusē neprecīzi minēts, ka var nobalsot līdz 
minētajam datumam. 

Redakcija atvainojas par šo neprecīzitāti
un aicina visus atbildīgi balsot

13. Saeimas vēlēšanās!

Lūdzu, vairāk lasiet arī šā numura 7. un 11. lappusē, bet 13. lap-
pusē – Jūsu ērtībai redakcija kopā ar sociologiem izveidojusi 
pārskatāmu tabulu par polītiskajiem spēkiem, kam, saskaņā ar 
aktuālajiem reitingiem, ir iespēja iekļūt Saeimā, kā arī viņu pie -
dāvāto programmu galvenie punkti Jūsu izvērtēšanai. 

Precīzējums

Intervijā Latvijas Radio Ei  ro-
pas Savienības tiesas tiesnesis 
Egils Levits nesen sacīja: “Kat ras 
Saeimas vēlēšanas ir izšķirošas 
sakarā ar Latvijas specifisko 
situāciju. Bet šīs ir izšķirošākas 
nekā citu reizi. (..) Mums, pro-
tams, ir alternātīva  ieiet atkal 
bijušās postpadomju telpas or -
bītā. Par to ir katru reizi jācīnās. 
Un šoreiz cīņa  ir uz naža as -
mens, un tas būs atkarīgs no 
katra vēlētāja un viņa aktī vi-
tātes,” pauda Levits. E. Levits 
uzskata, ka notiek mēģinājumi 
Latvijas polītisko kursu pagriezt 
uz Austrumiem, un tas no -
tiekot, izplatot „viss ir slikti” 
ideoloģiju.

Izvēloties, par ko balsot Sa -
eimas vēlēšanās, Levits ieteica, 
pirmkārt, raudzīties uz to, vai 
polītiskais spēks atbalsta Lat-
vijas demokratisku un rietum-
niecisku orientāciju. Otrkārt, 
būtiski tas, vai partija spēj dot 
jēdzīgu piedāvājumu, kā uz  la-
bot situāciju. Un, treškārt, viņa-
prāt, nevajadzētu izvēlēties po -
pulismu.

“Nekad, nekad Latvijas tautai, 
latviešiem nav gājis tik labi kā 
šodien,” uzsvēra Levits.

Arī dzīves līmenis pirmskaŗa 
periodā nav bijis tik augsts kā 
pašlaik.

Viņš gan atzina, ka vienmēr 
iespējami un demokratijā ne -
pieciešami uzlabojumi un kritika. 
“Taču jāatšķiŗ jēdzīga un kon -
struktīva kritika no des truk-
tīvas darbības, pieņemot “viss ir 
slikti” ideoloģiju,” sacīja Levits.

Protams, acīmredzami mēģi-
nājumi „pagriezt” Latviju, ir Lat-
vijas Krievu savienības (LKS) 
programmā, kuŗas spilgtākie 
solījumi ir privātizēt sabiedris-
kos medijus – Latvijas televīziju 
un Latvijas Radio, „pazemināt 
militāros izdevumus un atgriez-
ties pie tādas militāri polītiskās 

SALLIJA
BENFELDE

Par naža asmeni un
naudas zīmēšanas kursiem

situācijas reģionā, kas pastāvēja 
līdz 2014. gadam; atdzīvināt uz -
turēšanās atļauju piešķiršanas 
programmu personām, kas iegā-
dājas nekustamo īpašumu Lat-
vijā; piešķirt Latvijas pilsonību 
apmaiņā pret investīcijām Lat vijā 
vairāk nekā viena miljona eiro 
apmērā; ieviest visās Lat vijas 
skolās obligātu krievu valodas 
mācīšanu; izslēgt 2014. gada 

juma palielināšanu no valsts 
puses: „Samazinot militāros iz -
devumus, palielināsim medicī-
nas, policijas un tiesu finan cē-
jumu; degvielai, alkohola un ta   -
bakas izstrādājumiem akcīzes 
nodokļu samazināšana.” Arī Lat-
 vijas Centriskā partija (Andžejs 
Zdanovičs) programmā raksta, 
ka vajadzīga atteikšanās no 
dalības jebkādos militāros blo-

budžetā ņemt naudu. Daži pie -
dāvājumi ir tik ambiciozi, ka 
vairāk atgādina stāstus par ko -
mūnismu jau rīt. Tā „Latviešu 
Nacionālisti” (Andris Rubins) 
sola: „Veselības aprūpei 5% no 
IKP. Divreiz lētāki medika-
menti un laboratoriskie izmek-
lē jumi. Medicīnas māsu algu 
palielināšana vidēji līdz 1200 € 
mēnesī, ārstiem vidēji līdz 2500 €. 
Sociālā nodokļa samazināšana 
par 10% par katru bērnu, piecu 
un vairāk bērnu ģimeņu vecāki 
nemaksās sociālo un iedzīvotāju 
ienākumu nodokli”. Bet solī jums 
– „Iedzīvotājiem, dzīvojošiem 
101 un vairāk km attālumā no 
Rīgas, atcelt sociālo nodokli, 
PVN pārtikai un apģērbam”– 
atgādina anekdoti. Tiesa gan, 
iespējams, šis solījums domāts 
kā kaut kas pretējs padomju 
okupācijas laika praksei – proti, 
tas bija neoficiāls nosaukums 
tiesību ierobežojumam, kas pa -
stāvēja PSRS laikā pret atse-
višķām iepriekš sodīto un no 
padomju viedokļa sabiedrībai 
nevēlamām personām. Iero be-

žojums paredzēja aizliegumu 
apmesties tuvāk par 100 kilo-
metriem no divām lielākajām 
Padomju Savienības pilsētām 
Maskavas un Ļeņingradas, re -
publiku galvaspilsētām, arī no 
Rīgas, kā arī „slēgtajām” pil sē-
tām, kur atradās armijas garni-
zoni, stratēģiski svarīgi objekti. 
Sākotnēji šis tiesību ierobe žo-
jums tika piemērots pret repre-
sijās cietušo ģimenes locekļiem. 
Vēlāk to piemēroja arī pret ne -
strādājošajiem (t.s. liekēžiem), 
disidentiem un citām personām. 

Lai kādi būtu solītāju nodomi, 
acīmredzot solītāji nezina, ka 
valsts budžets veidojas no no -
dokļiem, bet saprot, ka vēlētā-
jiem tādas Leiputrijas solījumi 
varētu būt mīļi.

Minētās partijas gan reitingos 
netiek pat līdz divu procentu 
robežai, tomēr prātu mulsinā-
šanai un uzskatam, ka „viss ir 
slikti”, šīs nostādnes ļoti palīdz. 
Un, saskaitot kopā par šīm 
partijām nodotās balsis, var 
izrādīties, ka vairāki tūkstoši 
balsu ir norakstāmas. 

preambulu no Satversmes teksta”.
Tomēr arī partijas, kuŗas sevi 

dēvē par latviskām partijām un 
Latvijas patriotiem, dažos jau-
tājumos neatpaliek no LKS. Tā 
Rīcības partija ( Igors Meļņikovs 
– pirmais Rīgas vēlēšanu apga-
bala sarakstā) savā programmā 
raksta: „Mēs esam par Latvijas 
pilsonības piešķiršanu visiem 
nepilsoņiem, kuŗi to vēlas, sākot 
ar Latvijā dzimušajiem un pil-
soņu ģimenes locekļiem. Vien-
kāršosim vīzu režīmu un robežu 
šķērsošanu.” Tiesa gan, dažas 
ideoloģiskas ievirzes tiek piedā-
vātas, aizsedzoties ar finan cē-

kos un no Latvijas bruņotajiem 
spēkiem aiz robežas. Savukārt 
partija „Par Alternatīvu” (Einārs 
Graudiņš) savā programmā 
raksta: „Atcelt sankcijas pret 
Krievijas Federāciju. ASV Pre -
zidents D. Tramps: “Tikai muļ-
ķis nedraudzējas ar Krieviju” 
un „Latvijas Republikas un tau-
tas intereses augstāk par visu! 
Nepieciešamības gadījumā refe-
rendums par izstāšanos no ES”.

Pārlasot programmas, re -
dzams, ka gandrīz visas partijas 
sola dažādus labumus – algas, 
pensijas, pabalstus, gan nepas-
kaidrojot, no kuŗienes valsts 

darāmā – piedalījos 

2x2 jauniešu nometnē, 

apciemoju radus 

Alūk snē un Liepājā 

un atpūtos Jūrmalā.

Mans darbs Oku pā-

cijas mūzejā ir bijis 

aizraujošs, vadītāji un 

kollēgas – jauki. Bija 

patīkami viņus iepazīt 

kā cilvēkus, ne tikai kā 

darba biedrus. Prie-

cājos, ka man uzticēja 

tādus pašus darbus, 

kādus veic „īstie” mū -

zeja darbinieki.”
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Komponista Pēteŗa Plakida piemiņas koncerta mākslinieki // FOTO: Maija Avota

„Ejiet un iekaŗojiet pasauli!“ – Elīna Garanča // FOTO: Maija Avota

Dita Krenberga un jaunās flautistes // FOTO: Maija Avota (turpināts 5. lpp.)

Dzintara pērle mūzikā
Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu

meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš”DACE
APERĀNE

Meistarkursu desmit dienu 
laikā varēja piedzīvot daudz 
skaistu brīžu un notikumu. 
Viens, kas paliks īpaši siltā 
atmiņā, bija Radio 3 Klasika 
direktores Gundas Vaivodes va -
dītā saruna ar pasaulslaveno 
latviešu operdziedātāju Elīnu 
Garanču. No rīta 23. jūlijā kon -
certzālē “Baltais Flīģelis” bija 
sapulcējušies meistarkursu da -
līb  nieki un mācībspēki, lai ar 
lielu prieku sagaidītu ievē ro-
jamo viešņu. Lai gan saruna bija 
ieplānota 45 minūtēm, Elīna 
Garanča apmēram 80 minūtes 
dalījās ar jaunajiem mūziķiem 
stāstā par savu dzīves ceļu mū -
zikā, savā pieredzē jauna reper-
tuāra izvēlē un iestudēšanā 
dažādiem posmiem profesio-
nālo mūziķu karjērā un par 
vokālo techniku, atgādinot jau-
najiem vokālistiem: “Ar katru 
partiju tu sāc savu ķermeni no 
jauna trenēt.” Runādama sir-
snīgi un ar humoru, Elīna Ga -
ranča iz  raisīja daudz smaidu 
 jaunie šiem; sarunas beigās visi 
klāt esošie pateicās māksliniecei 
un Gundai Vaivodei ar ilg sto-
šiem aplausiem. 

Aizkustinošs notikums bija 
komponista Pēteŗa Plakida pie-
miņas koncerts 18. jūlija vakarā. 
Koncertu apmeklēja meistarīgā 
komponista draugi un mūzikas 
cienītāji no Siguldas, Rīgas un 
citām pilsētām un meistarkursu 
dalībnieki, noklausīdamies vien  -
daļīgu programmu ar kom-
ponista kamermūzikas pērlēm. 
Pēteŗa Plakida kolēģi un bijušie 
audzēkņi no laika, kad viņš 
aktīvi piedalījās jauno mūziķu 
meistarkursos (no 1994 līdz 2012), 
ar smalkjūtību un dziļām emo-
cijām atskaņoja kompo  nista 
instrumentālo un vokālo mū -
ziku. Koncerts iesākās ar “Vel-
tījumu Haidnam” Ditas Kren-
bergas, Jāņa Laura un Venta 
Zilberta dzirkstelīgā inter-
pretācijā. 

Pianiste Herta Hansena iz -
justi nospēlēja autora agrīno 
Sonatīni; Antra Jankava, ar 
Venti Zilbertu pie klavierēm, 
skaisti nodziedāja dziesmu 
ciklu “Trīs Ojāra Vācieša dze -
joļi”. Brīnišķīgi skanēja arī citi 
opusi Andras Dārziņas, Laumas 
Skrides, Jāņa Tretjuka inter pre-
tācijā. Koncerts noslēdzās ar 
komponista “Romantisko mū -
ziku” klavieŗu trio sastāvam, 
kuŗu kvēli atskaņoja Rūta 
Lipinaityte, Ēriks Kiršfelds un 
Herta Hansena. Viens no dau -
dziem skaistiem mūzikāliem 
brīžiem saistās ar Garīgo kon-
certu Siguldas luterāņu baz -
nīcā, kad koncerta sākumā 
meistarkursu koklētāju ansam-
blis Andas Eglītes vadībā no -
spēlēja Imanta Zemzaŗa skaņ-
darbu “Gaišā mūzika”, piepildot 
baznīcas telpu ar virmojošām 
harmonijām. Otrs – ar kon certu 
Mūzikālajās brokastīs Siguldas 
pils dārzā, kad meistarkursu 
dalībnieki vijolnieks Sandijs 
Gotvonī, čelliste Elfrīda Švalbe 
un pianists Aleksandrs Avra-

mecs dzīvi un iejutīgi atskaņoja 
Bēthovena Pirmā klavieŗu trio, 
op.1 pirmo daļu. 

Meistarkursu laikā ievēro jami 
lektori uzrunāja dalībniekus un 
mācībspēkus septiņās tradicio-
nālajās Rīta lekcijās par Baltijas 
mūzikas un citām tēmām: mū -
zikologs Boriss Avramecs snie-
dza Ievada lekciju “Baltijas mū -
zikas ceļš”; komponists Ēriks 
Ešenvalds – “Vulkānu simfo-
nija – no idejas līdz realizācijai”; 
etnomūzikologs un komponists 
Valdis Muktupāvels – “Baltijas 
tautas mūzikas instrumenti”. 
Mūzikologs un Latvijas Radio 
Klasika programmas vadītājs 
Dāvis Eņģelis ar komponistiem 
Gundegu Šmiti, Mārtiņu Vi -
ļumu un mūzikoloģi Ingrīdu 
Zemzari vadīja paneļdiskusiju 
“Baltijas kultūras ceļi”; mū  zi ko-
logs un žurnāla Mūzikas saule 
redaktors Orests Silabriedis ru -
nāja par tēmu “Baltijas valstu 
tautas mūzika no sutartinēm un 
burdona līdz ziņģēm”; mūzi ko-
logs un Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmijas rektors Gun -
tars Prānis – “Pierakstītās ska-
ņas fenomens mūzikas vēs turē”.  

Pianiste Diāna Zandberga snie-
dza koncertlekciju “Latviešu kla -
vieŗmūzika šodien”, iepazīstinot 
dalībniekus ar spilgtiem vec-
meistaru un laikmetīgo kom-
ponistu skaņdarbiem. 

Meistarkursu pedagoģiskajā 
lekciju ciklā novadīju četras 
sarunas “Personības mūzikā” ar 
meistarklašu vadītājiem altisti 
Andru Dārziņu, čellistu Ēriku 
Kiršfeldu, vijolnieku Gunāru 

Larsenu, pianistu Andreju Oso-
kinu, kuŗi ar dalībniekiem da -
lījās gan vārdos, gan ar mūzi-
kāliem piemēriem par mūzikas 
interpretācijas, pedagoģijas, mū -
zikālās iedvesmas avotiem un 
līdzīgiem, visus interesējošiem 
tematiem. Pedagoģijas meistar-
klašu ietvaros sniedzu divas 
lekcijas – vienu, par “Radošo 
perspektīvu mūzikas peda go-
ģijā” un otru – par komponistu 

Tālivalža  Ķeniņa un Imanta 
Ramiņa daiļradi. Abu kom-
ponistu, kā arī citu ārzemēs 
dzīvojošo skaņražu, mūzika ir 
bieži tikusi atskaņota meis-
tarkursu koncertos. 

Leģendārā dejotāja un peda-
goģe Vija Vētra ir vienmēr vel-
tījusi laiku meistarkursu jau na-
jiem mūziķiem, lai mudinātu 
viņus saskatīt mijiedarbību starp 
mūziku un kustību. Tā arī šoreiz 
viņa ne vien dalībniekus, bet arī 
mācībspēkus iedvesmoja ar 
divu stundu gaŗumā degsmīgi 
novadīto “Ritmikas un dejas 
improvizācijas” darbnīcu. 

Noslēguma koncertā 26. jūlija 
saulainā pēcpusdienā meistar-
kursu dalībnieku vecāki, draugi 
un viesi noklausījās daudz-
veidīgu programmu. Koncerta 
ieskaņai trompetes meistar-
klases vadītājs Jānis Porietis un 
viņa studenti Dāvids Balodis un 
Viviana Stūarte nospēlēja svi-
nīgas fanfāras. Būdama māksli-
nieciskā vadītāja, pateicos un 
nodevu meistarkursu karogu 
Siguldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniecei 
Līgai Sausiņai, paziņodama, ka 
nākamie meistarkursi notiks 
pēc diviem gadiem atkal Si -
guldas Mākslu skolā “Baltais 
Fļīģelis”. XIV Meistarkursu pa -
re   dzamais norises laiks ir 2020. 
gads, no 14. līdz 23. jūlijam. Pēc 
sirsnīgiem apsveikumiem, ku -
ŗus teica Latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktore Signe 
Pujāte un pirmais Latvijas jauno 
mūziķu meistarkursu direktors 
Donāts Veikšāns, koncerts ie -
sākās ar Aigara Raumaņa opusu 
koklei solo “Adfectus” III daļu 
Līgas Griķes atskaņojumā un 
turpinājās ar kokļu ansambļa 
nospēlēto Santas Smildziņas 
“Parafrazi”.  Pēc tam kopā ar 
Venti Zilbertu priecājos paziņot 
Knuta Lesiņa fonda jauno 
mūziķu balvas piešķiršanu trīs 
meistarkursu dalībniekiem, Jā -
zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas studentiem – pia-
nistēm Patricijai Ciemesei un 
Viktorijai Martiņukai un sakso-
fonistam Aigaram Raumanim. 
Meistarkursu koris Anitas Kup-
risas vadībā un koncertmeis-
tares Evijas Belickas klavieŗu 
pavadījumā pilnskanīgi un pa -
cilāti atskaņoja piecas Baltijas 
komponistu dziesmas. Ilgga-
dīgā meistarkursu diriģenta 
Normunda Dreģa vadībā or  ķes-
tris dziedoši un liriski nospēlēja 
Antonīna Dvoržāka Serenādi 
op. 22, 1 daļu un Georga Pelēča 
“Nevertheless”, kuŗa solo parti-
jas izcili atskaņoja vijolniece 
Laura Zariņa un pianists Reinis 
Zariņš. 

Noslēguma sarīkojuma otrajā 
daļā katrs meistarkursu mācīb-
spēks un dalībnieks saņēma ap -
liecību no Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas, kuŗā tika 
apstiprināts meistarkursos ap -
meklēto stundu skaits profe sio-
nālo zināšanu, prasmju, ie  maņu 
un kompetenču ieguvē.
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RUTA PRIEDKALNE-ZIRNE

ČLOA prezidijs. 1. rindā no kr.: Gundega Puidza, Armands Birkens, 
Ruta Priedkalne-Zirne, Inese Stokes. 2. rindā: Eva Buholte, Helmūts 
Lāčkājs, Laima Magone, Jānis Vilciņš // FOTO: Ojārs Freimanis

Anita Kuprisa ar jauniem diriģentiem no Daugavpils un Rēzeknes
// FOTO: Maija Avota

ROSMES ČIKĀGĀ

Dzintara pērle mūzikā

Saņēma arī pianista un 
JVLMA klavieŗu katedras va -
dītāja Jura Kalnciema dāvāto 
Georga Pelēča klavieŗmūzikas 
kompaktdisku, komponista An -
dŗa Baloža mūzikas kompakt-
disku “Zvaigznes gaisma” un 
dalībnieku vienmēr gaidīto meis -
tarkursu avīzi. Meistar kursu 
avīzes redaktore un fotografiju 
autore bija Maija Avota; tās 
datorsalicēja – meistarkursu 
ma  teriālu grafiskā dizainere 
Iveta Bambere. Avīzes divdes-
mit lappusēs bija iekļautas vai -
rākas koncertprogrammas, da -
līb nieku iespaidi par kursiem, 
intervijas ar vairākiem meis-
tarklašu vadītājiem un daudzas 
krāsu fotografijas, kuŗas doku-

ka šajos meistarkur sos jaunie 
mūziķi bija ar lielu atdevi un 
mūzikas mīlestību pieda lī jušies 
kursu norisē. Varētu teikt, ka 
kursu gaitā katrs dalībnieks bija 
radījis savu vienreizējo un 
skanīgo “dzintara pērli mūzikā”.

Kopā ar meistarkursu saimi 
izsaku dziļu pateicību Siguldas 
novada pašvaldībai, Siguldas 
Mākslu skolai “Baltais Flīģelis”, 
Latvijas Valsts Simtgades biro-
jam un Jolantai Borītei, Latvijas 
Radio 3 Klasika, Latvijas Valsts 
Kultūrkapitāla fondam un vi -
sām biedrībām, fondiem, iestā-
dēm, organizācijām, visiem lab-
vēļiem, indivīdiem; Laiks, Lat-
vija Amerikā, Austrālijas Lat-
vietis, Brīvā Latvija, Diena un 
citiem laikrakstiem un portā-
liem Latvijā, ASV, Kanadā, Aus-

trālijā un Eiropā, kuŗu fi  nan-
ciālais vai informātīvais un cita 
veida nozīmīgais atbalsts veici-
nāja meistarkursu sekmīgo izdo-
šanos un jauno mūziķu mūzi-
kālo izaugsmi. Meistar kursos 
Siguldā pārliecinājamies, ka jaunā 
latviešu mūziķu pa  audze Lat vi-
jas vārdu spoži cels saulē tās taga-
 dējā un arī nākamajā simtgadē!

mentēja meistarkursu dažādās 
aktīvitātes. Dalībnieki arī aizve-
da sev līdzi uz mājām  grāmatas 
par meistarkursiem – „Mūzikas 
nometnes stāsti” (autore Ligita 
Ašme), pateicoties izdevniecībai 
„Musica Baltica” un Solvitai Sē -
jānei. Meistarkursiem izska not, 
meistarklašu vadītāji un kursu 
rīkotāji ar gandarījumu secināja, 

Pusaudzes meitenes gaitas, nonākot Amerikā un iepazīstot 

līdz šim svešo zemi un ļaudis. Grāmatā autore stāsta par 

saviem pirmajiem deviņiem gadiem ASV. Skolas gaitas, 

draudzenes, pirmie peļņas darbi, sapņi un ilgas piepilda 

Māras un viņas līdzaudžu dzīvi.

USD 25,–

Māra Celle

MEŽAPARKA MEITENE 
UZAUG AMERIKĀ

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

Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienības (ČLOA) sanāksmi at -
klāja tās līdzpriekšsēdis Armands 
Birkens, viņš pateicās visām or -
ga nizācijām, kas piedalījušās pa -
gājušā gada darbā. Līdzpriekšsēde 
Gundega Puidza savukārt pa  tei-
cās Jānim un Guntai Vilciņiem, 
Inesei Stokes, Dacei Ķezberei, 
kuŗi darbojās Latvijas pasu at  jau-
nošanā.

ČLOA nodaļas ziņoja par savu 
darbību:

Radio komiteja pateicās par 
klausīšanos un atbalstu. Finan-
ciāli tai neiet spīdoši, jo Mūžībā 
aizgājuši vairāki klausītāji un 
ziedotāji. Tāpēc čikāgieši aicina 
ziedot raidījumiem, ko iespējams 
klausīties arī datorā, saņemot mp3 
failu e-pastā caur DROPBOX. 

Stipendiju fonds līdzekļu trū-
kuma dēļ diemžēl stipendijas 
šogad nepiešķirs.

Pagājušā delegātu sanāksme 
par jaunu nodaļu uzņēma Či  kā-
gas latviešu centru (ČLC). Centrs 
ir saņēmis līdzekļu vākšanas solī-
jumu atbalstu no 100+ tautiešiem 
un solījumu summa tuvojas 
$50 000. Ir cerība sasniegt $100 000 
pirms rudens sezonas. Oficiālie 
pārstāvji pie ČLC no Krišjāņa 

Barona latviešu skolas (KBLS) ir 
Marks Baginskis un Svens Kīns; 
no Čikāgas latviešu biedrības 
(ČLB) ir Armands Birkens, Dace 
Ķezbere, Mārīte Plūme; no 
Ciānas draudzes Mārtiņš Stāks. 
(ČLC kontaktinformācija:https://
www.facebook.com/Cika gasLat-
viesuCentrs/Cikagas latvie su-

Centrs@gmail.com vai zvanot 
(847)431-9889.) 

Sekoja organizāciju ziņojumi 
par savu darbību un turp mā-
kajiem  sarīkojumiem.

Ilinojas latviešu pensionāru 
biedrības sanāksmes notiek ik 
mēneša otrā trešdienā, un visi ir 
aicināti piedalīties. Katrā sanāk-

smē piedalās ap 30 dalībnieku, 
un viņus vieno sirsnīga un mīļa 
sadraudzība.

Sv. Pēteŗa draudzes rīkotos 
Balto galdautu svētkus apmek-
lējuši 55 cilvēki. Ciānas draudzes 
telpās notikuši dažādi sarīkojumi: 
Ģimenes diena, Čikāgas vīru koŗa 
koncerts, skolas izlaidums. Būs 
Aizvesto piemiņas dievkalpo-
jums un rādīs filmu “Melānijas 
chronika”, būs oikūmenisks diev-
kalpojums abām Čikāgas drau-
dzēm. Lielais sarīkojums būs 
LELBĀL Vidējā apgabala sinode 
no 12. līdz  14. oktobrim.

Igauņu namā svinētas Liel die-
nas. Rādīta filma “Vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru.” Nākotnē 
apsveŗ rīkot kādu Ziemsvētku 
koncertu, bet jau septembrī no -
tiks LatEstFest un tikšanās ar ģe -
nerālleitnantu Raimondu Graubi 
no Latvijas, kuŗu aicinājuši Dau-
gavas Vanagi (DV) no Čikāgas 
un Milvokiem. 20. oktobrī ČLB 
kopā ar Ciānas draudzi rīkos 
grupas „Vilkači” koncertu. Būs 
arī DV rīkoti  Dārza svētki DV 
Ciānas draudzes īpašumā.  Gaidu 
un skautu nodarbības joprojām 
notiek ik otro sestdienu. Čikāgas 

Korporāciju kopa piedalās gads-
kārtējos Kalpaka piemiņas diev-
kalpojumos. Čikāgas vīru koris 
turpina rīkot koncertus.

Amatpersonu vēlēšanās par līdz  -
priekšsēžiem ievēlēja A. Bir kenu 
un G. Puidzu (uz vienu gadu), 
par līdzpriekšsēžu vietnieci Inesi 
Stokes (uz 3 gadiem), bet Re  vī-
zijas komisijā uz 1 gadu ie  vēlēja 
Modri Galenieku, Dau mantu 
Hāz neru un Oļģertu Svilānu.

Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres sarīkojums notiks 3. no -
vem brī. Svētbrīdi noturēt aici -
nāta archibīskape Lauma Zušē-
vica. Dziedās Svētku koris, skolas 
koris un bērnu ansamblis, kā arī 
“Stariņa” bērni. Būs arī balle. 
Sarīkojums notiks White Eagle 
banketu zālē. 17. novembrī no -
tiks skolas Valsts svētku sarīko-
jums, bet 18. novembrī – visu 
draudžu kopīgs Valsts svētku 
dievkalpojums. 

Latvijas valsts Simtgades svēt ku 
ietvaros novembrī Daley pilsētas 
centrā uzvilksim Latvijas karogu 
un sniegsim priekšnesumus. 

Aicinām tautiešus doties balsot 
6. oktobrī un plaši svinēt Valsts 
svētkus – Latvijas Simtgadi!

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 sim-

foniskie 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,–

Elmārs Zemovičs

TRĪS RĪGAS SIMFONISKIE ORĶESTRI
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Dāsnums vairo sasniegumus
LU fonda sadarbība ar Amerikas latviešiem jau rit sešu gadu gaŗumā

Pateicoties ASV dzīvojošo 
latviešu izcelsmes mecenātu 
labdarībai, pēdējo gadu laikā 
Latvijas Universitātes (LU) 
fonds ir saņēmis vairāku simtu 
tūkstošu dolaru atbalstu, kas 
tiek novirzīts attīstības pro-
jektu īstenošanai un stipendi-
ju izmaksāšanai. Savā sestajā 
darbības gadā LU sadarbības 
organizācijas “Friends of the 
University of Latvia” (FUL) lab-
vēļi lepojas ar jau sasniegto un 
ir gatavi jauniem izaicinā-
jumiem, atklājot jaunu vietni 
vēl ērtākai ziedošanai – www.
friendslu.com.

FUL ir labdarības organizā-
cija, kas apvieno latviešu izcel-

smes ASV pilsoņus, kuŗi vēlas 
atbalstīt LU un Latvijas attīstību 
kopumā, ziedojot stipendijām 
un attīstības projektiem. Zie-
dotāju dzīves stāsti ir dažādi, 
bet galvenokārt tos vieno sak-
nes Latvijā. Daudzu mecenātu 
vecāki un vecvecāki ir pame tuši 
Latviju, dodoties trimdā pa -
stāvošās iekārtas dēļ. Par spīti 
atšķirtībai no Tēvzemes, tālumā 
esošie latvieši labprāt vēlas 
atbalstīt Latvijas Universitāti kā 
nozīmīgu zinātnes un kultūras 
veidotāju jau 99 gadu gaŗumā. 
FUL ir dibināta 2012. gadā pēc 
mecenāta un Latvijas Repub-
likas (LR) Goda konsula Džona 
J. Medvecka iniciātīvas.

Organizācijas valdes priekš-
sēdētājs, ilggadējs LU mecenāts, 
LU Goda biedrs, LR Goda kon-
suls Ilinojas pavalstī ir Roberts 
Blumbergs. Viņa vecāki ir dzi -
muši Latvijā, un visi viņa vec-
vecāki ir studējuši Latvijas Uni-
versitātē. Jo īpaši labi R. Blum-
bergs atceras savas vecmammas 
jaunību dienu stāstus, kā viņa ir 
dzīvojusi Latvijā un studējusi 

Latvijas Universitātē. “Latvijas 
nākotne ir balstīta uz izglītotu 
tautu, kas var pieņemt pareizos 
lēmumus. Es domāju, ka stu-
denti ir Latvijas nākotne,” pauž 
R.Blumbergs, daloties savā mo -
tivācijā atbalstīt LU. 

Ikviens ziedojums ir svarīgs, 
lai palīdzētu īstenot LU pēt-
nieku un studentu projektus, 
tādējādi palielinot savu zināt-
nisko kompetenci, uzlabojot 
studiju vidi un nesot Latvijas un 
LU vārdu pasaulē. Kopējais 
atbalsts no Amerikas latviešiem 
ir mērāms vairāk kā pusmiljona 
ASV dolaru apmērā. Kopš 2012. 
gada ir piešķirtas 29 stipendijas 
visu zinātņu jomu studentiem, 
tai skaitā Andreja Pildegoviča 
stipendija diplomātijas studen-
tiem, ko izveidojis Roberts 
Blum bergs. Vēl jāpiemin Lai-
moņa un Kristīnas Laimiņu 
ģimenes stipendija mikrobio-
loģijas zinātnē, Andŗa un Betty 
Ramānu stipendija Speciālās 
izglītības skolotājiem, Gunāra 
un Ināras Blumbergu stipen-
dija LU Juridiskās fakultātes 

studentiem, Mundheimu ģime-
nes stipendija izcilākajiem Bio-
loģijas un Ķīmijas fakultātes 
studentiem, Pēteŗa Alunāna ģi -
menes stipendija, Vairas I. Kris-
toferes-Pelēķis stipendija un 
citas.

Lielākais sasniegums ir LU 
studentu Biznesa inkubātora iz -
veide 2012. gadā, radot iespējas 
katram studentam kļūt par iz -
cilu uzņēmēju. Idejas autors un 
mecenāts ir Džons J. Medveckis, 
kuŗš arī ir izveidojis LU Biznesa 
ideju fondu, ziedojot tam 100 
tūkstošus dolaru. Aicinājumam 
atbalstīt projektu ir atsaukušies 
arī Inese un Ričards Driehaus, 
kuŗi arī projektam ir ziedojuši 
100 000 dolarus, tādējādi 1 mē -
neša laikā tika savākti 200 tūk-
stoši dolaru. Tāpat nozīmīgs ir 
Antras, Bertrama un Kristapa 
Zariņu atbalsts, kuŗi četru  gadu 
laikā ziedojuši ap 100 000 tūk-
stošiem ASV dolaru vēstures 
studiju atbalstam Latvijas Uni-
versitātē. Mecenāti vēlas vairot 
un spēcināt tautiešu vidū pa  stā-
vošo izpratni par vēstures jau-

tājumu nozīmīgumu Latvijas 
valsts un sabiedrības dzīvē.

Nupat ir izveidota jauna zie -
došanas platforma www.friend-
slu.com ar iespēju arī turpmāk 
atbalstīt Latvijas Universitāti, 
ziedojot ar savu PayPal kontu 
vai izrakstot čeku. 

Šo gadu laikā ir at  bal stīti sep-
tiņi vērienīgi projekti, kuŗos 
piedalījušies daudzi LU pētnieki 
un studenti no visām trīs pad-
smit fakultātēm. Daudzi pro-
jekti tiek atbalstīti vairākus ga -
dus pēc kārtas. Esmu gan darīta, 
ka saikne, kas ir vienojusi un 
vieno Latvijas Univer sitāti, tās 
mācībspēkus un absolventus, ir 
stipra. Tam aplieci nājums ir 
mecenāti, kuŗu ve  cāki, vecve-
cāki bijuši Latvijas Universitātes 
mācībspēki vai absolventi. Es 
novēlu atrast ceļu uz „Friends of 
the University of Latvia“ vēl dau-
 dziem Latvijas Universitātes mā   -
cībspēku un absolventu pēcte-
čiem,” savās pār  domās dalās LU 
fonda izpild direktore un valdes 
locekle Laila Kundziņa.

FRIENDS OF THE
UNIVERSITY OF LATVIA

Cik spēdams, lasi grāmatas,
Tās prātu pacilā,
Tās ved pie augstas gudrības
Un godu sataisa.
Vecais Stenders

 1999. gadā Skaidrīte Štolcere 
nodibināja lasīšanas pulciņu. 
Viņa stāsta: „Pulciņa mērķis 
bija lasīt grāmatas latviešu va -
lodā un pēc tam pārrunāt lat-
viešu klasisku, kā arī trimdi-
nieku rakstnieku darbus un 
iepazīties ar šolaiku latviešu 
rakstniekiem. Mūsu cītīgā la  sī-
tāja Jāņa Dimanta ieteikums 
bija: „Spodrināsim mūsu lat-
viešu valodu!””

Deviņpadsmit gados esam iz -
lasījuši 144 grāmatas. Tās grā-
matas, kas izdotas Latvijā, dāvi-
nām mūsu draudzes bibliotēkai.

 Tiekamies vienu reizi mēnesī, 
trešdienu rītos baznīcas lejas 
telpās. Lasītāji, kā zināms, pa -
rasti ir arī ceļotāji. Daudzi mūsu 
lasītāji vasarā atrodas Latvijā, 
tur arī iegādājamies grāmatas 
lasīšanai nākamam gadam. 
Maijā tiekamies kādā mājā, kur 
pārrunājam izlasīto grāmatu un 
priecājamies, piemēram, par 
saimnieces iekopto skaisto dārzu. 
Bijām pie Līvijas Pelēces, rakst-
nieka Valentīna Pelēča mājās. 
Tur pārrunājām grāmatas, kas 
atrodas Līvijas plašajā bibliotēkā 
un apstaigājām krāšņos puķu 
dārzus. Citugad ciemojamies Judy 
un Mārtiņa Noras „pilī”, kur Mār-
 tiņš mums pastāstīja par mājas 
tapšanu, vēsturis ka jām mēbelē, 
bet Judy mūs pa  cienāja ar gar-
diem arābu ēdie niem. Mēs arī 
esam tikušies Boženas un Jāņa 
Dimantu, Aijas Vijumas un As -
trīdas un Māŗa Bergmaņu vies-
mīlīgajās mājās un apbrīnojuši 
viņu skaistos dārzus.

Kas jauns Mineapoles lasīšanas pulciņā?
Diemžēl mūsu čaklākie lasītāji 

ir Aizsaulē. Aldona Pone un 
Natālija Videniece izlasīja vai 
katru grāmatu un brīnījās, kā 
nevar būt laika lasīšanai... Mūsu 
pulciņu ļoti bagātināja jaun ie-
braucējas no Latvijas: Evas 
Tones māmiņa un Zigrīda Frei-
berga, kuŗa īpaši iedziļinājās 
rakstnieka Pelēča darbos.

Man palicis atmiņā, ko Pauls 
Dzintars teica: „Vienīgais, ko es 
nožēloju, ir tas, ka neiemācīju 
mūsu četriem dēliem latviešu 
valodu. Mana sieva bija par 
pieklājīgu, viņai mājas darbos 
palīdzēja vietējā sieviete. Es biju 
par slinku.” Lasījām Jāņa Frei-
valda grāmatu „Bada sazvēres-
tība”, ko no angļu valodas tulko-

Pirmajā rindā no kreisās: Anja Čuriska, Aija Vijuma, Jānis 
Dimants, Ilze Kļaviņa-Mueller. Otrajā rindā: Benita Štelmachere, 
Skaidrīte Štolcere, Biminita Bērziņa, Ilze Grotāne, Rita Drone

Lasīšanas pulciņā lasījām Viz-
mas Belševicas grāmatas „Bille”, 
„Bille dzīvo tālāk”, „Skaista bij’ 
jaunība”. Billes grāmatas atkal 
pārlasījām pagājušajā gadā, jo 
pulciņā tagad ir citi lasītāji. Lat-
vijas Simtgadē uzņemto filmu 
„Bille” mūsu lasīšanas pulciņš 
atbalstīja financiāli. Vienreiz 
gadā skatāmies kādu latviešu 
filmu. Redzējām filmas „Cilvēka 
bērns”, „Vienīgā fotografija”, „Vil -
kaču mantiniece”, „Zvejnieka 
dēls” u.c. Mēs arī esam aicinājuši 
viesos rakstniekus.

Kad lasījām Pauļa Dzintara 
grāmatu „Prērijas ārsts”, autors 
piedalījās grāmatu pārrunās. 

jusi Freivalda māte. Autors dzīvo 
Mineapolē un arī piedalījās 
mūsu pārrunās.

 Kuŗa grāmata lasītājiem pati-
ka vislabāk? Māras Zālītes „Pieci 
pirksti”. Rudenī lasīsim turpi-
nājumu – „Paradīzes putni”. Paš-
reiz lasām Sanitas Reinsones 
grāmatu „Meža meitas”. Otrā 
pasaules kaŗa beigās Latvijā 
sākās jauns kaŗš, kas pārmainīja 
dzīvi daudziem cilvēkiem. Cil-
vēki devās dzīvot mežos un 
purvos. Tāda bija viņu preto-
šanās. Anja Čuriska, kuŗa vie-
sojās mūsu pulciņā, rādīja 
video, kur viņa intervē „meža 
meitu” Emmu Priedīti.

Ilze Kļaviņa-Mueller
Jau pavasarī, 28. martā, mūsu 

lasītāju kopa noskatījās Anjas 
Čuriskas veidoto video –  1990. 
gados Rīgā uzņemto interviju ar 
Emmu Priedīti, kuŗa  kopā ar 
vīru starp 1944. un 1953. gadu 
ilgāku laiku pavadīja mežā Kur-
 zemē, slēpjoties no čekas, jo 
viņiem abiem draudēja izsū tī-
šana uz Sibiriju. Viņi nepie vie-
nojās nevienai partizānu gru-
pai, arī nebūvēja bunkuru, ko 
čekas aģenti būtu varējuši 
vieglāk atrast, bet dzīvoja teltī 
biezi saaugušās jaunaudzēs, kur 
pa dienu uzturējās arī stirnas. 
„Meža dzīvnieki mūs uzskatīja 
par savējiem un brīdināja, kad 
čekisti nāca mūs meklēt,“ stāsta 
Emma Priedīte. Emma iemā-
cījās pīt groziņus un trauciņus 
no egļu saknēm, ko draudzīgas 
saimnieces pārdevušas tirgū. 
Par iegūto naudu tad varēja 
iegādāties pārtiku. Bieži vien-
mežinieki cieta badu un bija 
spiesti ēst lapas un skujas. 
Dažreiz viņiem izdevās kolcho-
zu laukos nozagt kartupeļus. 
Pēc Staļina nāves laulātais pāris 
atstājis mežu, cerot, ka varēs 
dzīvot brīvībā, bet viņi sodīti un 
izvesti – Emma uz Mordoviju, 
bet viņas vīrs uz Intu, PSRS 
ziemeļos aiz Polārā loka. Viņiem 
abiem izdevās atgriezties Latvijā 
pēc četriem gadiem.

Emma Priedīte ir aizraujoša 
stāstītāja. Viņas egļu saknīšu 
pinumi izstādīti arī Rīgā, Oku-
pācijas mūzejā un Latvijas 
Vēstures mūzejā.

Lasītāju kopa savā nākamajā 
sanāksmē pārrunās Sanitas Rein-
sones grāmatu „Meža meitas“, 
kuŗā autore apkopojusi 12 lat-
viešu stāstus par dzīvi partizānu 
grupās – par šo maz zināmo 
latviešu vēstures lappusi.”

Biminita Bērziņa:
„Viena no pēdējam grāmatām, 

ko lasīšanas pulciņš šogad pār-
runāja, ir Daces Judinas romāns 
„Septiņi vakari”. Šis ir stāsts par 
Ozolu mājām un par dzimtu, 
kas 200 gadus šīs mājas ap  dzī-
vojusi.

Stāsts ir par mājām gan tiešā, 
gan arī pārnestā nozīmē. Rakst-
niece redz mājas kā dzīvas 
būtnes – „tās piedzimst, uzaug, 
mācās, gūst pieredzi, nobriest, 
noveco un mirst...“, paspējot 
visu – sargāt, glābt, skumt, cerēt...

Stāsts ir par cilvēkiem, par 
stiprām latviešu sievietēm un 
viņu sapņotājiem vīriem. Ir 
aprakstītas sievietes, kas ne  sa-
lūst zem smagas dzīves nastas, 
viņas ir sīkstas un izturīgas, asas 
un strādīgas. Vīrus zaudējušas 
un vienas palikušas, viņas ne -
izlaiž grožus no savām rokām, 
viņu dzīves padoms ir Dieva 
padoms – „labu domāt, labu 
teikt, labam būt, otram pāri 
nedarīt...“

Pretēji sievietēm Ozolu vīri ir 
sapņotāji. Viņi sapņo par tālām 
zemēm, plašām jūrām, par 
ļaužu vienlīdzību un brālību, 
par labāku dzīvi. Ozolu vīrus 
vajā kāds lāsts: viņi visi mirst 
jauni, neviens nenodzīvo līdz 
vecumdienām, nepiedzīvo sirm-
galvju gadus.

Vecās mājas ir nopirkusi jauna 
sieviete Katrīna, un viņa ar savu 
draugu Mārtiņu tur pavada ne -
dēļas nogales – septiņus vaka-
rus. Viņa atradusi „Ozolu Mahjas 
Grahmatu“, vecu kladi, kuŗā 
ierakstīti svarīgākie notikumi 
Ozolu dzimtas dzīvē.

Vai ar septiņiem vakariem 
pietiks, lai izsekotu un izdzīvotu 
daudzos dzimtas gadus? „Sep tiņi 
vakari“ ir pirmā grāmata no se -
rijas „Latvijas Simtgades romāni“.
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A TALE OF DP LIFE:
LOOKING FOR HARBORS AND ANCHORS

GREVEN, GERMANY 1947
WOULD THE UNRRA 

KNOW A LATVIAN FROM 
A YUGOSLAV OR A POLE?

Herbert Lehman, the UNRRA’s 
first director-general stressed in a 
UNRRA council session in 
August 1945 that Poles who 
refused to go home for political 
reasons (anti-communist), 
“Should no longer be taken care 
of by the UNRRA,” (Eksteins). 

Well, we Latvians weren’t 
Poles, but we were from Eastern 
Europe. 

Lehman’s successor, Fiorello La 
Guardia (later mayor of New York 
City) once confronted a group of 
Yugoslavs who argued that they 
couldn’t go home because they 
didn’t agree with communism. 
La Guardia told them, “That’s no 
reason for refusing repatriation. 
I’ve disagreed with the govern-
ment in my country for more 
than 20 years now – but you don’t see 
me running away from America 
on that account,” (Eksteins). 

We weren’t Yugoslavs either, but 
we disagreed with our govern-
ment, the Latvian government, 
because it now was a Communist 
government. And, we were from 
Eastern Europe like the 
Yugoslavs and the Poles. Would 
La Guardia be able to tell us 
apart?

In 1947, the UNRRA’s chief of 
DP operations, Myer Cohen, 
bluntly urged all refugees to go 
home. However, the UNRRA 
could not aid in forcible repatria-
tion, he admitted, “But to remain 
behind is to face the most dark 
and doubtful of futures… Seize 
this opportunity – now. Your 

relatives, your friends, your 
country wait for you,” (Wyman).

THE IRO REPLACES 
UNRRA

In 1947, the new International 
Refugee Organization (IRO) re -
placed the UNRRA and warned 
DPs that they were not to exploit 
the new organization because we 
DPs preferred slothfulness instead 
of returning home and helping to 
rebuild our countries (Wyman). 

Were we DPs lazy because we 
were, well, lazy or because we were 
stuck, really stuck in deep, let’s 
say sh…doodoo, in Germany. 

My mother would go on better 
and say, “We’re living in Stalin’s hell.”

We feared returning home to 
live under Communism. But 
here, in post-war Germany, we 
had no place to go. There were 
few jobs, outside rubble engi-
neering, to be had in Germany. If 
emigration didn’t happen for us, 
gathering rubble in Berlin or 
Hamburg might be better than 
returning to Communist-con-
trolled Latvia. 

If they, the Allies, did make us 
go home, could we bring Fiorello 
La Guardia along as our spokes-
person? La Guardia could stomp 
his foot and tell those Stalin 
Communists in Latvia that there 
had to be free speech and free 
elections. That he, La Guardia, 
would not allow the communists 
to send more Latvians to Siberia. 

My mother would gladly have 
added, “Mr. La Guardia, while 
you’re at it, please tell the devil 
Stalin and the communists to 
send our friends and family 
home from Siberia.”

In memory of his grandfather 
who fled from Ukraine in WW II 
and those who were left behind, 
Alex Fedoryka, one of three sib-
lings in the Celtic/Celtic Rock/
Eastern European music group 
The Scythian, penned the Song 
of Sacrifice (excerpt below):
“Think on friends and families
And you wonder how they fared
Torn apart forever
By the things you’ll never share
When you can’t go home
No matter what you say
Can’t go home
They’ve gone and took it all away
Can’t go home
To taste the dirt is what I yearn
For the ones who’ve gone, let’s 
sing a song
Never to return”

RETROSPECTION FROM 
AFAR OR “BEAM ME DOWN, 
SCOTTY” 

Living in Greven, Germany, in 
1947, mooching off others and 
not seeing a future, one never 
knew if someone like La Guardia 
would wink and send us all back. 
We didn’t know how hard or easy 
it would be for him to sign an 
order or make a mistake and 
send us home.

So, for those of us in 1947 Ger-
 many, the possibility of forcible 
repatriation hadn’t exactly disap-
peared from our radar. Today, sit-
ting in my easy chair in America, it 
isn’t easy to relate to the threats we 
DPs faced in those days.

Let’s have Scotty from Star Trek 
help us out. He’ll invent time 
travel and beam us down to 1947 
Greven, Germany. We can sit 

down to dinner with a Latvian 
family on Kolping Strasse, eat 
Spam – one slice only, powdered 
eggs, corn from a can, drink 
powdered milk, and listen to 
what they talk about. 

Our Greven dinner compan-
ions might talk about their day, 
walking home on wet streets 
with holes in their shoes. That 
after dinner, they had to hurry to 
folk dancing practice. The grand-
mother, passing out slices of 
Spam, might ask if there had 
been more rumors about the 
UNRRA/ IRO threats to their 
future. It was no secret that many 
refugees had been sent home and 
fewer and fewer refugees were 
left in Western Germany. That 
news wasn’t just rumor, it was 
published in the camp newspa-
per, which she may have been 
reading that day. Was there an 
article in the paper about the 
Allies wishes to go home? Might 
the Allies then, be ready to send 
home a few hundred thousand 
more citizens from the three 
Baltic countries? 

While Scotty can beam me out 
of 1947 Greven, our DP dinner 
companions had to stay. They 
faced a future that was a swirling, 
dark fog that they couldn’t push 
through. They couldn’t time 
travel, jump to, say, the 1950s. In 
1947, they wouldn’t even know if 
that jump was far enough into 
the future to settle their future. 
They didn’t know back in 1947 
that they ever could say, “every-
thing will be all right.” 

Beamed back to the present, I 
ponder those days in Greven that 

I lived through. I do that, sitting 
in my easy chair, drinking a craft 
beer, and munching on cashews. 
Our two dogs sit attentively in 
front of me waiting for cashew 
crumbs to drop while my atten-
tion is riveted elsewhere. My alma 
mater, Michigan State University, 
is on TV playing basketball. As I 
watch the game, I might even 
mildly agree today that the prob-
ability wasn’t high that we, the 
Baltic people, would forcibly be 
sent home, but that is easy to do 
in my easy chair world of today – 
a much different world than I lived 
in Greven, Germany in 1947. 

Yes, back then, there was an 
agreement between Britain and 
America not to send us back. 
But, it wasn’t an agreement that 
Stalin and the Soviet Union agreed 
with. They wanted us back.

If we stayed in Germany, and 
the DP camps closed, what 
would happen to us? Would we 
end up as the broken-down bas-
ketball player who was a throw-
in in a mega-million trade 
between two powerful, opposing 
teams, the Western Allies and the 
Soviet Union?

DP land was a black-and-white 
movie in a technicolor world. 
The only magic that we could 
use to paint our world was our 
heritage, our Latvian strength, 
hundreds of years of poetry, 
books, songs, art, education, folk 
dancing, and theater. We created 
our own DP camp society and 
survived because of community. 
We were Latvians who worked 
together for our children. We 

GUNARS
FRICSONS

Vieni no pašiem īpatnējā ka-
jiem godiem, kas Latvijā un 
Igaunijā vienkopus pulcē dau-
dzus jo daudzus cilvēkus, ir Ka -
pusvētki. Liepājas pusē un tās 
novados šie godi parasti tiek 
svētīti augusta nedēļu nogalēs, 
savukārt galvaspilsētā – sākot 
jau ar jūlija sākumu. Izrādās, 
atšķirīgs ir ne tikai Kapusvētku 
atzīmēšanas laiks, bet arī tas, 
ko mēs konkrētajos godos uz -
skatām par pieņemamu vai ne -
pieņemamu. Pirms gada, pir-
majā augusta svētdienā šī rak-
sta autore Kapusvētkus svētīja 
Nīcas novada Silenieku kapos, 
taču šogad Liepājas Centrāl-
kapos – lielākajā kapsētā šajā 
pilsētā.

Pirms gada pieredzētais un pie-
 dzīvotais Silenieku kapos šķita 
tik vienreizējs, ka īsi pēc tam 
radās apjomīga reportāža laik-
rakstam Brīvā Latvija. Jāatzīst, 
sava loma bija arī faktam, ka 
minētie Kapusvētki, turklāt īstos 
laukos, bija raksta autores pirmā 
pieredze. Nozīmīgajam notiku-
mam ilgi gatavojāmies iepriekš, 
jo uz Silenieku kapiem diemžēl 

Neizpratne. Vai tādi ir jaunlaiku
latviešu tikumi?

varam nokļūt ne pārāk bieži. Ne -
pieciešams sagatavot ne vien in -
strumentus, ar ko notīrīt kapu 
pieminekli, kuŗš gada laikā krietni 
noputējis, jo autores vecvecmā-
miņas Betijas Mūrnieks kapvieta 
atrodas pavisam netālu no ze  mes-
ceļa, un iegādāties ziedus, bet 
līdzņemšanai nolikt pat pudeles 
ar ūdeni, lai tas nebūtu jāpasmeļ 
uz vietas no dziļas akas. Toreiz uz 
kapiem braucām ļoti laikus, lai 
kapvietu, pirms ierodas mācītājs, 
varētu kārtīgi sakopt. Līdzi, pro-
tams, arī pīrādziņi un tēja, kas 
pēc kārtīgi paveikta darbiņa bija 
īsti vietā. Vietējās apkārtnes ie -
dzīvotāji kapos ieradās vien pa  vi-
 sam īsi pirms mācītāja atbrauk-
šanas, taču uzreiz radās kopības 
izjūta. Pat pilnīgi sveši cilvēki cits 
ar citu sasveicinājās un, braucot 
prom, atvadījās. Protams, šo godu 
kulminācija ir Kapusvētku diev-
kalpojums; Silenieku kapsētā 
diev vārdus klausījāmies gandrīz 
vai ar aizturētu elpu. Īpašu sir-
snību piešķīra mācītāja attieksme 
pret klātesošajiem: dievkalpoju-
mam beidzoties, viņš pienāca pie 
katra no mums un uz atvadām 

paspieda roku. 
Šķiet, gaidīdama ko līdzīgu 

savai pirmajai Kapusvētku piere-
dzei, šajā gadā devos uz Liepājas 
Centrālkapiem, kur minētie godi 
notika augusta pēdējā svētdienā. 
Arī šeit kapu kopiņas glīti sa  kop-
tas, ļaudis gatavojušies jau laikus, 
turklāt ar lielu rūpību. Bija novē -
rojams, ka pat dienu iepriekš kap -
sēta cilvēku pilna, viņi steidza sa -
 kopt savu piederīgo atdusas vietu.

Pirmais pārsteigums bija, sāko-
ties Kapusvētku dievkalpojumam. 
Cilvēku pietiekami daudz, taču 
cits no cita nostājušies krietni 
atstatu, ja vien nebija pazīstami. 
Par sasveicināšanos nevarēja būt 
ne domas. Sākām dziedāt pirmo 
korāli. Ērģelnieks Visvaldis spē-
lēja pavadījumu – slikti uzska-
ņotu sintezātoru, kas ik pa brīdim 
„pievīla”: vai nu pazuda skaņa, 
vai arī tā skanēja kropļoti. Tā 
varbūt būtu mazākā nelaime, ja 
vien... ja vien vīrietis visu laiku 
kaut ko nekošļātu! Piedodiet, bet 
tā uzvesties dievkalpojuma laikā 
ir nepieklājīgi! 

Turpat blakus aiz mācītāja 
svētku kostīmos stāvēja divas 

jaunas dāmas, kuŗas Kapusvētku 
dievkalpojumā kalpoja dziedot. 
Labi izdomāts, ja vien... Ja vien 
abas jaunkundzes mācītāja runas 
laikā „netaisītu grimases” un ik 
pa brīdim viena otrai muļķīgi 
neuzsmaidītu. Lieliski, ja kalpo-
šana cilvēkam sagādā prieku, pat 
līksmi, taču tā no kalpotāja pie-
prasa nopietnību un atbildību. 
Vai tiešām ir tik grūti tai nepilnajā 
stundā, kad notika svētbrīdis, 
saņemties un atbilstoši uzvesties? 
Nenoliegšu, arī man, klausoties 
sprediķa tekstā, ik pa laikam 
radās nepārvarama vēlme pa  vē rot 
abas jaunkundzes, viņu grimases.

Ne mazāk neizprotama šķita 
arī vairāku kapsētas apmeklētāju 
rīcība. Sākoties Kapusvētku diev-
kalpojumam, viņi nesteidzās sa -
nākt un klausīties mācītāja vār-
dus, bet gan čakli turpināja savu 
rosīšanos pie piederīgo kapu ko -
piņām. Silenieku kapos tas būtu 
kas neiedomājams! Neticami ne -
pieklājīgi ne tikai pret mācītāju, 
bet arī citiem Kapusvētku dalīb-
niekiem. 

Visbeidzot – izrādās, Liepājas 
lielākie kapi ir arī pastaigu vieta 

suņiem! Kad Kapusvētku dievkal-
pojums bija aptuveni pusē, pa 
Centrālkapu galveno ceļu svēt-
brīža dalībniekiem garām pagāja 
ģimene kopā ar savu četrkājaino 
draugu. Šo rindu autore sevi ne -
uzskata par cilvēku ar aizsprie-
dumiem, taču pastāv sabiedrības 
normas jeb nerakstīti likumi, ko 
būtu vēlams ievērot itin visiem! 
Ja jau uz kapiem vedam suni, 
varbūt drīzumā mājdzīvniekus 
sāksim ņemt līdzi arī uz baznīcu? 

Pēc šā gada Kapusvētku ap -
mek lējuma pat vairākas reizes 
neviļus nāca prātā domas, ka 
varbūt iepriekš aprakstītā pie re-
dze kādam šo godu apmeklētājam 
ir pirmā, līdzīgi kā Silenieku 
kapos pirms gada gūtā pieredze 
raksta autorei. Labi zināms, ka 
pirmie iespaidi mēdz būt tie 
spēcīgākie un visgrūtāk aizmir-
stamie, tāpēc esmu no sirds prie-
cīga, ka man ne tikai ir tik po -
zitīva iepriekšējā pieredze, bet arī 
radusies iespēja salīdzināt, kā 
Kapusvētkus svētī pilsētā un kā – 
uz laukiem, lai nākamgad au -
gustā jau mērķtiecīgi izvēlētos, 
kurp doties un kāpēc. 
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Rotas un rotāšanās cieši saistīta 
ar latviešu seno pagātni, to ba -
gātīgi liecina dainas un archeo-
loģiski izrakumi un citi materiāli. 
Tuvāk pakavējoties pie šiem sen-
atnes lieciniekiem, varam pārlie-
cināties par augsti attīstīto dai -
ļuma izpratni, kas izteicas for-
mās, krāsās un rotātajā rakstā. 
Pieminēto elementu kopējā ie -
darbe sacerējumā un izpildījumā 
atkārtoti liecina par tautas radošo 
garu daiļuma meklēšanā.   

Jau pirms Latvijas neatkarības 
pasludināšanas sākās seno vēr-
tību apzināšana un atziņu krā-
šana, kopējo latvisko meklējot. 
Līdz ar krāšņajiem tautastēr  piem 
līdz jaunākiem laikiem saglabāta 
informācija un piemēri par seno 
rotkaļu veikumu. 

Latvijas neatkarības gados kal-
tās rotas uzticīgi sekoja seno 
etnografisko rotu paraugiem un 
to pielietošanas veidam tautas-
tērpa bagātināšanā. 

Pateicoties senā mantojuma 
pētniekiem, tulkiem, krājās atzi-
ņas par bagātā senatnes manto-
juma atsevišķo elementu raksturu 
un nozīmi. Tas sevišķi attieci-
nāms uz rotātāju rakstu. Šīs at -
ziņas radīja pamatus jaunāko 
laiku jaunradei, balstītai uz senās 
tradicijas pamatiem. 

Tikko teiktais bagātīgi iederas, 
pakavējoties pie rotkaļa Osvalda 
Grīna sudraba, zelta un dzintara 
pasaules, kuŗu viņš cēlis un vei-
dojis uz etniskiem pamatiem. 

Meistara dzīves gaitas sākās 
1908. gada 13. septembrī Rīgas 
pievārtē, Juglas pusē. Tēvs – vir-
potājs, tēva brālis – kaparkalis un 
brālēns – gravieris. Šādā amatu 
kopēju saimē jauneklim nav 
grūtību sava ceļa meklēšanā – 
Osvalds Grīns sāk mācīties gra -
vieŗa amatu pie Rīgas labākajiem 
amata meistariem, bet vakaros 
skolojas Rīgas technikumā. Ne -
daudz vēlāk viņš atveŗ pats savu 
gravieŗa darbnīcu un1943. gadā 
iegūst Gravieŗu amata meistara 
titulu. Kaut gan iegūta augsta 
amata prasme un saņemts pa -
godinājums, jaunajam amata 
meistaram ir nerimtīga interese 
par tautas seno pagātni: Osvalds 
Grīns iestājas Rīgas valsts daiļ -
amatniecības skolā. Skolas pai-
dagogu saimē bija dedzīgākie 
mūsu senatnes pētnieki, sargi un 
tulki – E. Brastiņš, J. Bīne, A. 
Dzērvītis u. c. Varbūt tieši šeit 
meklējams pavediena sākums 
senatnes apgarotajam darbam 
sekojošos gadu desmitos. 

Latvijas brīvības gaismai iz -
dziestot, uz Rietumiem devās 
bēgļu straumes, un līdz ar viņām 
svešumā aizgāja arī jaunais rot-
kalis. 

Tālu no dzimtās zemes latviešu 
rotai radās jauna nozīme, jauns 
pienākums: latviskās identitātes 
apliecināšana raibajā dažādo tau-
 tību jūklī. Latvieši savu piede rību 
centās iezīmēt ar steigā līdzi pa -
ņemto prievīti vai Nameja gre-
dzenu. Pēc pēdējā prasība allaž 
bijusi liela un nemitīga. 

Nākotnes neziņas un bezce-
rīgās bēgļu nometņu dzīves 
līdzsvarošanai nometnēs radās 

Rotās kaltais mūžs
kursi un dažādas  nodarbības, to 
skaitā daiļamatniecība, un nereti 
šo nodarbību pulkā atradās arī 
sudraba kalēji šā amata kāda vai-
rāk vai mazāk  zinātāja vadībā. 
Jauno rotkaļu darinājumi galve-
no kārt kalpoja latviešu bēgļu tir-

prasmē, kas īstenībā gan ir tikai 
daļa no viņa snieguma un spē-
jām, kas viņu paceļ augstākā pa -
kāpē – kā jaunradītāju un māk-
slinieku.

Ja laba tiesa rotkaļu kalpo tir-
gus vajadzībām – tas nav nebūt 

jumu prezentācija. Aizvadītajos 
gados latvisko rotu pasaulē 
Osvalda Grīna rotas ir jēdziens 
pats par sevi. 

Pēc iepriekš teiktā varētu ras-
ties laba tiesa jautājumu par pie -
minētajām rotām tuvākā skatī-
jumā. Mums zināmi faktori: iz -
cilā amata prasme un bagātās 
etniskās zināšanas. Abas teica-
mās varēšanas pašas par sevi 
tomēr negarantē pilnīgu snie-
gumu, tas rodams tikai ar māk -
sliniecisku  varēšanu  pieminēto 
elementu apvienošanai  darbā ar 
vienreizēju kvalitāti – mākslas 
darbā. Tuvāk pakavējoties, meis-
tara darbos redzam etnisko ele-
mentu izpratni un to savstarpējās 
attiecības iecerētā darba kompo-
zicijā. Šis ir process, kas šķiŗ 
amatnieku no mākslinieka. Os -
valds Grīns ar savu mūža darbu 
un veikumu pieder mākslas 
saimei.

Jo bieži dzirdēts jautājums: 
kāda ir latviskā rota? Kas izteic 
tās latviskumu rotkaļa kaldi nā-
jumā? Plašākam atbildes formu-
lējumam nepieciešamas vairākas 
lappuses. Šo jautājumu īsumā 
atbildot, jāteic, ka rotas etniskā 
kvalitāte jeb latviskums galve-
nokārt izteicas etniski pareizā 
pamatformā, apveidā un rotātājā 
rakstā. Jaunrades darbā šie pa  mat-
elementi jo bieži parādās variā-
cijās, bet joprojām uzticīgi etnis-
kam pamatam, raksturam. Rot-
kaļa zināšanas un orientēšanās 
seno rotu pasaulē jo bieži ir 
noteicošais faktors, par cik jaunā 
sacere ir rada senām tradicijām.

jumos tas apvienots ar zeltu vai 
tikai zelts. Rotu bagātināšanai 
visvairāk lietots dzintars un 
reizēm citu krāsu akmeņi vai 
krāsu emaljas piedevas.

Grūti apcerēt visā pilnībā to. 
kas paveikts gaŗos gadu desmi-
tos, tādēļ tikai nedaudz rindu 
nobeigumam. Lai rotu veids 
būtu kāds būdams vai vienalga 
kādā laika posmā tās darinātas, 
viņām ir noteikta kopības iezīme, 
kas izteicas sacerējumā un izpil-
dījumā, kāds ir tikai Osvaldam 
Grīnam. To apstiprina jo bieži 
tautā ar lepošanos pieminētais: 
„Tā ir Grīna rota!”

Krietni liels ir viņa rotu val-
kātāju skaits, un līdz ar tām 
latviešu daiļamatniecība ir kļu-
vusi krietni bagātāka ar to rotu 
klāstu, kuŗās senais sasaucas ar 
laikmetīgo.

Tomēr jāpiemin, ka meistars, 
līdztekus radošam darbam, bū -
dams labs seno rotu pazinējs, 
dažkārt darināja arī seno rotu 
paraugus dažādo novadu tautas-
tērpa vajadzībām.

Osvalds Grīns kalpoja latviešu 
daiļamatniecībai, to aktīvi orga-
nizējot un jaunus darbiniekus 
skolojot. 

Jau trimdas agrīnā periodā Es -
lingenā, Vācijā, viņš kopā ar H. 
Dāboliņu 1946. gadā iekārto rot-
kaļu darbnīcu, kuŗa vēlāk ietilpst 
Eslingenas mākslas skolā, kur 
Osvalds Grīns darbojas par rot-
kaļu darbnīcas vadītāju. Tajā pat 
laikā (1947. g.) nodibinājās Lat-
viešu daiļamatnieku savienība, 
kuŗā viņš ir aktīvs loceklis. Šis 
bija rosmju pilns laiks, apzinot 
un pulcējot aktīvos daiļamat-
niekus, un skolojot, apmācot 
gaitu sācējus un rīkojot pirmās 
daiļamatniecības izstādes. 1949. 
gadā Osvalds Grīns sadarbībā ar 
šo rindu autoru  publicē nelielu 
grāmatu latviešu un angļu valodā 
Latviešu daiļamatniecība/Lat-
vian Art Handicraft. Piemi nē-
tajos un vēl citos pasākumos 
Osvalds Grīns allaž atradās da -
rītāju priekšpulkā. 

Jauns darba posms sākās 
jaunajā krastā ASV. 1955. gadā 
Dziesmu svētku laikā Milvokos 
sapulcētie  daiļamatnieki izteica 
nedalītu vēlēšanos atkal apvieno-
ties kopējā organizācijā. Nepilnu 
gadu vēlāk, 1956. gada 21. un 22. 
aprīlī Čikāgā atkal pulcējās daiļ-
amatnieki, un šoreiz lai reālizētu  
Milvokos izteikto vēlēšanos di -
bināt Latviešu daiļamatnieku sa -
vienību ASV. Par jaunās orga-
nizācijas Goda priekšnieku ievē-
lēja prof. Augustu Annusu, par 
priekšnieku – mākslinieku Ar -
noldu Sildegu, bet par sekretāru 
un izstāžu lietu kārtotāju – rot-
kali Osvaldu Grīnu, kuŗš šim 
gadījumam jau bija sapulcējis 44 
daiļamatniekus līdz ar viņu dar-
biem kopējā LDS atklāšanas 
izstādē. Tā notika Čikāgas Austin 
Town hallē. Vēl dzīvā atmiņā 
agrais aprīļa rīts, kad devos 
mājup ar gaišām cerībām un labu 
tiesu jūsmas. Šis bija celsmes 
laiks. 

gum, un tikai neliels skaits jauno 
rotkaļu nodevās jaunu ceļu mek-
lēšanai, jaunradei. Lielais vairums 
darbu sekoja seno paraugu atda-
rinā šanai.

Atteikdamies no plašākas un 
pilnīgākas trimdas daiļamat nie-
cības apceres un raksturojuma, 
ar iepriekšteikto gribēju iezīmēt 
fonu, uz kuŗa attīstījās Osvalda 
Grīna darbs svešuma agrīnā 
posmā.

No iepriekšminētā zinām par 
viņa augsto kvalifikāciju amata 

saprotams negātīvā nozīmē, ja 
vien produkcija atbilst kvalitātei, 
tad jāteic, ka Osvalda Grīna ceļš 
šeit šķiŗas, ejot krietni pret kalnu. 
Proti, viņš gatavo katru rotu tikai 
vienā eksemplārā, atsakoties no 
atkārtojumiem. Protams, meis-
tars par katru no iecerētajām  
temām darina līdzīgus variantus, 
bet katra rota joprojām ir vien-
reizējs oriģināls. Būtu nepatiesi 
apgalvot, ka Grīnu nevarētu at -
rast rotu klāstos, bet kā vienmēr, 
tā ir jaunu sacerējumu, izpildī-

Nedaudz pakavēsimies pie for -
mu un rotātāja raksta pielietoju-
ma Osvalda Grīna rotās. Arī šeit 
neapšaubāmi samanāma viņa va -
rēšana iecerētajā  darbā iekļautos 
elementus apvienot kompozici-
jas labā, joprojām šajā  procesā 
paturot pielietoto elementu pa -
matraksturu. Tā, piemēram, Zalkša 
zīme dažkārt veidota šķautņaina 
un stūraina, bet kādā citā darbā 
tā ir vijīga un gludena.

Rotās pielietotais metalls ir 
sudrabs, un tikai nedaudz ga  dī-

Osvalds Grīns

Latviešu Daiļamatnieku savienības dibināšanas saiets Čikāgā 1956. gada 21. aprīlī. No kreisās: 
Čikāgas Latviešu  biedrības priekšnieks Viktors Vīksniņš, Astra Reveliņa (toreiz Grīna), rotkalis 
Osvalds Grīns, gleznotājs Arnolds Sildegs, koktēlnieks Hugo Mercs
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Baltijas ceļa atcere
Baltijas ceļa at -

ce rei veltīts sarī ko-
jums pie Brīvības 
pieminekļa 23. au -
gusta vakarā pul-
cē ja dau dzus sim-
tus iedzīvotāju. Bi  ja 
ie  ra dušies arī ie  dzī-

  votāji no citām Eiropas valstīm.
Plīvoja Latvijas, Lietuvas, Igau-

nijas, Ukrainas un Polijas karogi. 
Vairāki cilvēki bija tērpušies šo 
valstu tautastērpos. Visvairāk bija 
redzami latviešu tautastērpi, kā 
arī daži cilvēki rotājušies ar lat-
viskiem simboliem. Par godu Bal-
tijas ceļam izlikta septiņu glez nu 
izstāde, kas veidota  no Baltijas 
ceļa laikā uzņemtajām fotogra-
fijām. Pie Brīvības pieminekļa 
no tika mūzikāli priekšnesumi, 
mācītājs teica runu. Cilvēki vie-
nojās Latvijas himnā un nolika 
ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
Savukārt ap plkst. 20 cilvēki stā -
jās pie paredzētajām “sveču slie-
dēm”, lai par godu Baltijas ceļam 
veidotu Ugunsceļu.

Sarīkojums pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā – Ugunsceļš

Pasākumu rīkoja nacionālā ap -
vienība Visu Latvijai!/Tēvzemei 
un brīvībai/LNNK. Polītiskais 
spēks atgādina, ka 1987. gada   
23. augustā cilvēktiesību aizstā-
vības grupa Helsinki-86 nolika 
ziedus pie Brīvības pieminekļa, 
atgādinot par 1939. gada 23. au -
gustā noslēgto noziedzīgo Molo-
tova-Ribentropa paktu, kas no -
ve da pie Baltijas valstu okupā-
cijas. Piemiņas pasākums izvēr-
tās plašā protestā pret padomju 
okupāciju. 1989. gada 23. augustā 
vairāk nekā divi miljoni latviešu, 
lietuviešu un igauņu izveidoja 
dzīvo ķēdi jeb Baltijas ceļu no 
Tallinas līdz pat Viļņai, pieprasot 
Baltijas valstu neatkarību. Balti-
jas ceļš ir viena no visu laiku 
daudzskaitlīgākajām un iespaidī-
gākajām polītiskajām manifestā-
cijām pasaulē.

***
Uzsākti būvdarbi pie 

Nākotnes nama
29. maijā valsts akciju sabied-

rības “Valsts nekustamie īpašu-
mi” (VNĪ) un SIA “Skonto būve” 
vadība parakstīja līgumu par Nā -
kotnes nama celtniecību. Tagad 
tā sākusies. Tiek prognozēts, ka 
būvdarbi beigsies 2019. gada sep-
tembrī, un Okupācijas mūzejs 
varētu atgriezties savās iepriek-
šējās telpās.

Nākotnes nama projekts

 Mūzeja rekonstrukcijas idejas 
autors ir pasaulslavenais latviešu 
architekts Gunārs Birkerts. Lī -
dzās Okupācijas mūzejam plā-
nots arī mākslas objekts “Vēstures 
taktīla”, kuŗa autori ir Kristaps 
Ģelzis, Ilze Miķelsone un Volde-
mārs Johansons. Abi objekti vei-
dos vienotu Padomju okupāci - 
jas upuŗu piemiņas memoriāla 
kom pleksu.

***
Taps  piemiņas zīme Lāčplēša 

Kaŗa ordeņa kavalieŗiem
Rīgas domes Finanču un admi-

nistrācijas lietu komiteja 22. au -
gustā nolēma piešķirt vairāk 
nekā  3000 eiro no Rīgas domes 
Rezerves fonda, lai uzstādītu pie-
miņas zīmi Lielajos kapos apbe-
dītajiem Lāčplēša Kaŗa ordeņa ka -
valieriem. Rīgas dome segs pie-
miņas zīmes izgatavošanas un 
montāžas izmaksas.

Lāčplēša Kaŗa ordenis ar lenti

Lielajos kapos ir apbedīts kap-
teinis Arvīds Kalniņš (1894-1919), 
virsleitnants Atis Otto Kūlma -
nis (1896-1934), leitnants Alek-
sandrs Ozols (1896-1919), virs-
leit nants Alfrēds Paleja-Palejs 
(1894-1922) un Elza Žiglevics 
(1898-1919). Piemiņas zīmes uz -
stādīšanas iniciātors ir Aizsar-
dzības ministrijas “Jaunsardzes 
un informācijas centrs”, kas pie-
dāvāja arī materiālu tās izgata-
vošanai. Savukārt no pašvaldības 
puses piemiņas zīmes izgatavo-
šanu un uzstādīšanu koordinēs 
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rī -
gas pieminekļu aģentūra”.

***
Aizņemsies līdzekļus 
Mežaparka estrādes 

atjaunošanai
Rīgas pašvaldība Mežaparka 

Lie lās estrādes atjaunošanas otrā 
posma pirmās daļas reālizēšanai 
no Valsts kases aizņemsies 41 
mil jonu eiro ar pievienotās vēr-
tības nodokli.

Kā informēja komitejas vadī-
tājs Oļegs Burovs (GKR), šajā 
summā iekļautas visas estrādes 
daļas būvniecības, autoruzrau-
dzības, kā arī būvuzraudzības iz -
maksas. Aizņēmuma atmaksas 
termiņš ir līdz 30 gadiem, un tas 
ir bezprocentu aizdevums

***
Pirmā Latvijas un Igaunijas 
valdību kopīgā sanāksme

21. augustā Latvijas Nacio nā-
lajā bibliotēkā (LNB) notikusī 

Lat vijas un Igaunijas valdību 
kop sēde uzskatāma par aplieci-
nājumu sevišķi tuvām abu valstu 
attiecībām, tomēr vairāk tai ir 
simboliska, nevis praktiska nozī-
me.

Latvijas Ministru prezidents 
Māris Kučinskis (no labās) un 
Igaunijas premjerministrs Jiri 
Ratass // Foto: LETA

Sēdē abas valdības apsprieda 
jautājumus, kas saistīti ar Baltijas 
jūras reģiona enerģētiku, elektrī-
bas tirgus sinchronizēšanu ar Ei -
ropas tirgu, Rail Baltica, kā arī 
jautājumus par reģionālo sadar-
bību un drošību. Sēdes sākumā 
premjērs Māris Kučinskis teica, 
ka viens no būtiskākajiem pārru-
nājamiem jautājumiem ir pārro-
bežu sadarbība, lai dzīve abpus 
robežai abu valstu iedzīvotājiem 
būtu ērta. Īpaši tas attiecas uz 
pakalpojumu pieejamību veselī-
bas aprūpē. “Jāstrādā ar mākslīgā 
intelekta risinājumiem, lai saziņa 
igauņu un latviešu valodā būtu 
labāka,” teica M. Kučinskis. Sa -
vu kārt Igaunijas premjērs Jiri 
Ratass uzsvēra, ka šī ir pirmā rei-
ze, kad Igaunijai valdības sanāk-
sme tiek rīkota ārpus Igaunijas. 
“Latvija mums ir draugs, ar ko 
valda īpašas attiecības. Mūsu 
valodu vārdu krājums ir tuvāks 
un tajos ir daudzi līdzīgi vārdi. 
Mēs sakām “maja”, angļu valodā 
ir home, jums – “māja”,” piebilda 
J. Ratass. 

***
Pasniegta Latvijas un Igaunijas 

Ārlietu ministriju 
Valodu balva

21. augustā ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs kopā ar Igau-
nijas ārlietu ministru Svenu Mik-
seru (Sven Mikser) svinīgā sarī ko-
jumā Latvijas Nacionālajā bi  blio-
tēkā pasniedza Latvijas un Igau-
nijas Valodu balvu tulkotājai 
Rū  tai Karmai par igauņu rakst-
nieces Vīvi Luikas romāna “Ēnu 
teātris” (Varjuteater) tulkojumu 
(attēlā). 

Pasniedzot balvu, Edgars Rin-
kēvičs pateicās Rūtai Karmai, kas 
ar savu darbu gadu gaitā ir ie -
pazīstinājusi Latvijas lasītājus ar 
virkni vērtīgiem igauņu literā tū-
ras paraugiem. Abi ministri bija 
vienisprātis, ka balva ir kļu vusi 
par skaistu tradiciju, kas abām 
kaimiņtautām vēl dziļāk ļauj ie -
pazīt vienai otru. Balvas pasnieg-
šana norisinājās pirmās Latvijas 
un Igaunijas kopīgās valdību 
sanāksmes laikā.

LIELBRITANIJA. 25. augustā, turpinot gatavošanos 13. Sa -
eimas vēlēšanu norisei Apvienotajā Karalistē, Latvijas vēstniecība 
Londonā sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju rīkoja vēlēšanu 
iecirkņu vadītāju apmācības semināru. Vēstniecības iniciātīva pa -
matojas pārliecībā, ka ir ļoti svarīgi sniegt kvalitā tīvu informatīvo 
atbalstu tiem mūsu aktīvajiem un pilsoniski atbildīgajiem tautiešiem, 
kas ir uzņēmušies nopietno un sarežģīto uzdevumu nodrošināt Lat-
vijas pilsoņiem iespēju balsot daudzviet Apvienotajā Karalistē. Vēst-
niecības telpās pulcējās visu 19 Apvienotajā Karalistē apstiprināto 
vē  lēšanu iecirkņu pārstāvji, lai dienas gaŗumā detalizēti iepazītos ar 
vēlēšanu organizācijas un norises praktiskajiem aspektiem. Semināru 
vadīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis Arnis Cimdars.

ZVIEDRIJA. Ar nometnes jauniešu darba grupu prezentā-
ci jām par Latvijas vēsturi, ģeografiju un valodu, dziesmām un sa -
runām noslēdzās nedēļu gaŗā nometne, kas Zviedrijas Ēlandes salas 
Sandbijā pulcēja jauniešus no Latvijas, Lielbritanijas, Šveices, Kana-
das un Zviedrijas. Vēstnieks atzinīgi novērtēja nometnes ideju, atzī-
mējot tās mērķi vienot Latvijas un ārzemju latviešu jauniešus zem 
Latvijas vēstures, dabas, ģeografijas un latviešu valodas zīmes. Vēst-
nieks aicināja jauniešus “ceļā uz Latviju paturēt draudzību ar nomet-
nē iegūtajiem jaunajiem ceļabiedriem”. Nometnes mērķis bija piln-
veidot jauniešu latviešu valodas zināšanas, kā arī mācīties veidot 
efek tīvu komandu un iekļauties grupas darbā. Nometnes program-
ma paredzēja arī divu dienu pārgājienu ar nakšņošanu teltīs jauniešu 
izturības un saliedētības stiprināšanai. Neatņemama nometnes sa -
stāvdaļa bija darbs pie dažādiem projektiem, kā arī dziesmas un de -
jas. Vēstnieks iepazinās arī ar nometnes mājvietu – Latviešu drau-
dzes īpašumu Ēlandes salā, kur jau ilgus gadus notiek Latviešu bērnu 
vasaras nometnes.

VĀCIJA. Vēstniece Inga Skujiņa 25. augustā atklāja jaunizvei-
doto Baltijas valstīm veltītu nodaļu (Deutschbaltische Abteilung) 
Aust rumprūsijas mūzejā (Ostpreußisches Landesmuseum) Līneburgā 
(Lüneburg). Svinīgais sarīkojums un iesvētīšanas ceremonija nori si-
nājās Līneburgas lielākajā baznīcā St. Johanniskirche, 700 viesu klāt-
būtnē. Atklāšanā piedalījās arī Vācijas kultūras un mediju ministre 
Prof. Monika Gritersa (Prof. Monika Grütters), Lejassaksijas federālās 
zemes kultūras ministrs Bjorns Tumlers, Līneburgas pilsētas mērs 
Ulrichs Medge, kā arī daudzi Latvijas un Baltijas draugi.

JAPĀNA. 27. augustā Latvijas vēstniecība Japānā kopā ar ie -
vērojamiem Japānas kultūras aprindu pārstāvjiem un citu valstu 
vēstniecībām piedalījās Paralym Art World Cup 2018  apbalvošanas 
ceremonijā Tokijā. Paralym Art World Cup ir nevalstiska iniciātīva, 
kas izveidota ar mērķi pievērst uzmanību talantīgiem māksliniekiem 
ar īpašām vajadzībām no visas pasaules. Iniciātīva guvusi sevišķi lielu 
ievērību un atbalstu, tuvojoties Tokijas Olimpiskajām un Paraolim-
piskajām spēlēm 2020. gadā. Šī gada pasākuma tema bija “Festivāls”, 
un darbus konkursam bija iesūtījuši mākslinieki no dažādām val-
stīm. Latvijas vēstniecība kā savu favorītu izraudzījās japāņu māk-
slinieces Manas darbu.

Jaunais  Igaunijas vēstnieks 
Latvijā

20. augustā iepazīšanās vizītē 
pie ārlietu ministra Edgara Rin-
kēviča ieradās Igaunijas Republi-
kas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Latvijā Arti Hilpuss 
(Arti Hilpus).

Ārlietu ministrs apsveica vēst-
nieku ar stāšanos amatā un pau-
da gandarījumu par abu valstu 
ciešo sadarbību gan divpusēji, 
gan reģionālos formātos. A. Hil-
puss uzsvēra apņemšanos savas 
kadences laikā turpināt attīstīt 
Latvijas un Igaunijas ciešos in -
stitūcionālos kontaktus, sadar bī-
bu kultūrā, kā arī pārrobežu sa -
darbību. Rinkēvičs sacīja, ka par 
ciešajiem abu valstu kontaktiem 
liecina arī gaidāmā Latvijas un 
Igaunijas pirmā kopīgā valdību 
sanāksme.

***
Budapeštu izgaismos 

Latvijā ražoti gaismekļi
LED gaismekļu ražotāja “Vi  zu-

lo”  ražotne Iecavā  ierindojusies 

starp uzvarētājiem Ungārijas 
paš valdības izsludinātā iepirku-
mā. Darījuma rezultātā Buda-
peš tā līdz 2019. gada maijam 
plānots nomainīt un uzstādīt 
2500 jaunus uzņēmuma ražotus 
gaismekļus. Zīmīgi, ka iepirku-
mā piedalījušies vairāki pasaules 
vadošie apgaismojuma ražotāji, 
taču, neraugoties uz to, “Vizulo” 
risinājums un piedāvājums izrā-
dījās viens no efektīvākajiem, in -
formē “Vizulo” pārstāve Marta 
Kive. Šobrīd “Vizulo” gaismekļi 
jau ir redzami Ungārijas pilsētā 
Donavas upes krastos, jo “Vizu-
lo” pirms gada ir uzvarējis un jau 
piegādājis gaismekļus mazā kam 
projektam pilsētas apgaismoju-
ma renovācijas ietvaros.

Līdz nākamā gada maijam uz -
ņēmuma ražoti gaismekļi – Vi -
zulo Stork, Vizulo Stork Little 
brot  her un Vizullo Lilly – būs re -
dzami arī uz citām pilsētvidē 
stratēģiski nozīmīgām ielām, 
pie mēram, Hungaria ring”, Köny-
ves un citām pilsētas ielām.
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***
Latvijā izgudrots medikaments 

infarkta ārstēšanai
Pirmo reizi kopš Latvijas ne -

atkarības atgūšanas ir izstrādāta 
jauna zāļu kandidātviela sirds un 
asinsvadu slimību ārstēšanai, kas 
tiek izmēģināta klīniskajos pētī-
ju  mos.

Farmācijas zinātņu doktors Jā -
nis Kūka bija viens no pirma-
jiem, kas konstatēja jauno in -
farkta ārstēšanai izmantojamo 
zāļu kandidātvielu // Foto: Dai-
nis Bušmanis (LA)

Ja viss notiks, kā plānots, jau-
nās zāles aptiekā varētu būt pie -
ejamas pēc četriem gadiem.        
22. augustā farmācijas kompā - 
n ija AS Grindeks un Latvijas Or -
ganiskās sintēzes institūts (OSI) 
noslēdza ilgtermiņa sadarbības 
līgumu, kas paredz stabilu finan-
cējumu pētniecībai. GX-EG ir 
Lat vijas Organiskās sintēzes in -
sti  tūta izgudrota molekula mio-
karda infarkta ārstēšanai vai no -
vēršanai. Zinātnieki paši to dēvē 
par jaunās paaudzes mildronātu. 
Jaunatklāto molekulu medika-
mentā pārvērtīs farmācijas kom-
panija Grindeks, kuŗa ar to cer 
iekarot pasaules zāļu tirgu. Jau-
najai Grindeks oriģinālpreparāta 
molekulai patenti ir spēkā līdz 
2032. gadam. OSI ir lielākais jau-
nu zāļu radīšanas centrs Bal -     
tijā – kopš institūta dibināšanas 
1957. gadā zinātnieki atklājuši   
18 jaunas, oriģinālas zāļu vielas 
un radītas vairāk nekā 70 tech-
noloģijas patentbrīvo zāļu ražo-
šanā. Nākotnē institūts plāno at -
tīstīt dabas vielu pētniecību, ce  rot 
no augiem iegūt jaunas zāļu kan-
didātvielas.

***
Velokurjeru sacensības

Rīga piecas dienas bija kļuvusi 
par velokurjeru galvaspilsētu, jo 
pie mums notika pasaules mēro-
ga sacensības. Tas ir viens no 
gaidītākajiem velokurjeru kustī-
bas pasākumiem pasaulē. Sacen-
sības Latvijā notika pirmo reizi, 
un pie mums viesojās vairāki 
simti velokurjeru no 30 valstīm. 
Sacensību laikā cilvēki varēja ie -
pazīt velokurjeru darbu, kā arī 
vērot citas velosipēdistu sacensī-
bas.

“Nu, kurjeri gaida, jā, tā ir kā 
mazā olimpiāde,” tā par Pasaules 
velokurjeru sacensībām saka ve -

lokurjers Jānis Šteins. Viņš ie -
priekš jau piedalījies četros ve  lo-
kurjeru čempionātos. Jānis saka – 
speciāli gatavoties šīm sacensī-
bām nav iespējams, tas notiek, ik 
dienu strādājot par velokurjeru. 
Tiek pārbaudīts dalībnieku veik-
lums, ātrums un spēks vairāk 
ne  kā desmit dažādās disciplīnās. 

***
CVK svītro Ždanoku no LKS 

kandidātu saraksta
Centrālā vēlēšanu komisija 

(CVK) nolēmusi Latvijas Krievu 
savienības 13. Saeimas deputātu 
kandidāti Vidzemes vēlēšanu ap -
gabalā Tatjanu Ždanoku svītrot 
no kandidātu saraksta.

Par Ždanoku CVK rīcībā ir  
tiesas spriedums, kas apliecina, 
ka kandidāte ir darbojusies Lat-
vijas Komūnistiskajā partijā pēc 
1991. gada 13. janvāŗa, un tāpēc 
uz kandidāti ir attiecināms Sa -
eimas vēlēšanu likumā noteiktais 
kandidēšanas aizliegums. Žda no -
ka žurnālistiem apliecināja, ka šo 
lēmumu pārsūdzēs Administra-
tīvajā apgabaltiesā. Gadījumā, ja 
arī šajā instancē lēmums būs 
nelabvēlīgs, polītiķe apņēmusies 
šajā jautājumā vērsties Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā.

***
Volchovas purvos 

atrod  latviešu leģionāru 
mirstīgās atliekas

Pagājušajā nedēļā Novgorodas 
apgabalā Krievijā meklēšanas 
vie nība “Leģenda” sadarbībā ar 
Brāļu kapu komiteju ekshumē-
jusi 171 Otrajā pasaules kaŗā kri-
tuša latviešu leģionāra mirstīgās 
atliekas, portālu “Delfi” infor mē-
ja “Leģendas” vadītājs Tālis Eš mits.

Latviešu meklēšanas vienībai 
izdevies Volchovas purvos atrast 
Latviešu leģiona 2. brigādes stāba 
vietu, kuŗai blakus atradusies 
liela frontē kritušo kaŗavīru kap-
sēta. Kapsēta atradusies pie sā -
džas Krečno, kas kopš Otrā pa -
saules kaŗa ir pamesta un šobrīd 
atrodas praktiski necaurejama 
purva vidū. Tuvākā apdzīvotā 
vieta – ciems Keresta – atrodas 
25 kilometru attālumā no atra s-
tās kapsētas.

Ešmits stāsta, ka ziņas par kap-
sētu saņemtas jau pavasarī, kad 
to atklājuši Vācijas kaŗa apbe - 
dī jumu pārvaldes Volksbund 
Deutsche Kriegsgraberfursorge 
spe ciālisti. “Visa šī bijusī frontes 
līnija atrodas zemienē, milzīgā 
purvā. Un tas nav purvs Latvijas 
izpratnē, ar cinīšiem, dzērvenēm 
un lācenēm. Tā ir kā milzīgs 
mežs ar melnu, staignu augsni, 

zem kuŗas ir māls, kas neļauj 
ūdenim iesūkties zemē. Roc kuŗā 
vietā gribi, visur būs ūdens. Tādēļ 
arī mūsu leģionāri šajā frontes 
iecirknī nevarēja rakt ierakumus 
un blindāžas, bet būvēja virs ze -
mes tādas dubļu un baļķu bū -
diņas,” norāda organizācijas “Le -
ģenda” vadītājs. Tā kā šī vasara 
mūsu reģionā bija ļoti sausa, 
jūlija beigās pieņemts lēmums, 
ka labākas iespējas nebūs, un 19. 
augustā 22 “Leģendas” vīri devu-
šies uz Krieviju ekshumēt kri-
tušo leģionāru mirstīgās atliekas. 
Latviešu kaŗavīru meklēšana 
kļu vusi iespējama, jo ar Krieviju 
noslēgta vienošanās par kritušo 
kaŗavīru pārapbedīšanu dzimte-
nē. Šī bija jau ceturtā “Leģendas” 
ekspedīcija bijušās latviešu ka  ŗa-
vīru cīņu vietās Krievijas rietumos.

“Mums bija lielas problēmas 
tikt uz bijušās kaŗavīru kapsētas 
vietu. Tas ir nekurienes vidus, 
telefonsakaru tur nav, vienīgie 
ceļi ir taisīti kaŗa laikā, būtībā tās 
ir šauras stigas. Cilvēku tur nav, 
nereti ieklīst vienīgi kādi med-
nieki,” stāsta Ešmits. Ar kāda vie-
tējā traktorista palīdzību ekspe-
dīcijas dalībnieki sākuši ceļu uz 
kapsētas vietu, tomēr tas nav bijis 
vienkārši – pa ceļam traktors gan 
iestidzis, gan apgāzies, daļa vīru 
apmaldījušies mežā, turklāt visu 
dienu gāzis lietus. Tomēr 20. au -
gusta vakarā “Leģendas” vīriem 
izdevies laimīgi nokļūt bazes vie-
tā, lai nākamajā dienā varētu sākt 
kritušo kaŗavīru ekshumāciju. Brā -
ļu kapu komiteja Vācijas archīvos 
bija atradusi precīzu šo kapu 
shēmu, kas atviegloja meklēšanas 
darbus. Kopumā nedēļas laikā 
atrastas 354 kaŗavīru mirstīgās 
atliekas, no kuriem 171 ir latviešu 
leģionārs.

Ešmits uzsver, ka kapu shēma 
precīzi sakritusi ar novietojumu 
dabā, kas ļauj noteikt apglabāto 
kaŗavīru vārdus. Daudziem no 
at  rastajiem kaŗavīriem turklāt 
bijuši arī identifikācijas žetoni, 
kā arī citas personīgās mantas. 
Pārējie atrastie kaŗavīri ir gan 
vācieši, holandieši un pat spāņi, 
kuŗi arī cīnījušies šajā frontes 
sektorā.

***
Londonā notiks 

laikmetīgās dejas pirmizrāde 
“Neredzama iedarbība”

Atzīmējot Latvijas valsts simt-
gadi Lielbritanijā, Londonā 3. sep-
tembrī plkst. 20 The Pleasance 
Theatre notiks laikmetīgās dejas 
pirmizrāde “Neredzama iedarbī-
ba”, kuŗā choreografs Kirils Bur-
lovs, piedāvājot mūsdienīgu iz -
pil  dījumu, iepazīstinās skatītājus 
ar latviešu tautas deju un senajiem 
rituāliem. Mūziku izrādei kom-
ponējis VSIA “Latvijas Kon certi” 
organizātors Platons Buro vickis. 

Kirils Burlovs: “Uz skatuves 
būs latviešu, lietuviešu, angļu, 
italiešu, grieķu un jaunzēlandie-
šu dejotāji kostīmos ar latviešu 
tautastērpa elementiem – tā būs 

mūsdienīga versija. Man šķita 
interesanti uzrunāt citu tautību 
dejotājus piedalīties šajā izrādē, 
lai uzzinātu viņu domas par lat-
viešu tautasdeju, redzētu, kā viņi 
to uztver. Deja būs balstīta arī uz 
senajiem rituāliem.”

***
“Kurzemes krāsas” 

Vitebskas Mākslas mūzejā
21. augustā Vitebskas Mākslas 

mūzejā atklāta Talsu mākslinie-
ku grupas izstāde “Kurzemes 
krā sas”. Izstādes nosaukumā jau 
ietverta tās veidotāju iecere – ie -
pa zīstināt Vitebskas apgabala 
māk slas cienītājus ar viņiem, ie -
spējams, mazāk zināmo Latvijas 
novadu – Ziemeļkurzemi. 

Izstādē aplūkojamie mākslas 
darbi ir ļoti daudzveidīgi – sprai-
gi kolorītas gleznas (Andris Vī -
tols, Zigurds Poļikovs, Guna 
Miller sone, Gunta Kalsere, An -
dris Biezbārdis, Elmārs Orniņš, 
Ance Gricmane, Modris Sapuns 
un Inese Mīlberga), fotografijas 
(Gatis Spalvēns, Dainis Kārklu-
valks), video un instalācijas 
(Lau ra Feldberga). Mūzeja ap -
mek lētājiem tie atklāj gan reālis-
tiskus stāstus par Talsu puses 
cilvēkiem, gan refleksijas par 
skarbo un diezgan neskarto Zie-
meļkurzemes ainavu, gan pašas 
mākslas grupas aktīvitātes – per-
formances un izstādes. Izstādes 
kurātori ir Vitebskas universitā-
tes Tēlotājas mākslas katedras 
docents ir Mihass Cibuļskis un 
Talsu novada mūzeja speciāliste 
Guna Millersone. Vitebskas Māk-
slas mūzejā tā būs apskatāma līdz 
16. septembrim, bet 25. septem-

brī tā tiks atklāta Oršas pilsētas 
mākslas galerijā.

***
Pleskavā atklāta gleznu, 

tradicionālās un mūsdienu 
keramikas izstāde

Latvijas Simtgades ietvaros 
Krievijas mākslinieku galerijā 
Pleskavā ar konsulāta dalību tika 
atklāta mākslinieka Pāvela Osta p -
ceva glezna, kā arī tradicionālās 
un mūsdienu keramikas izstāde, 
kuŗa veltīta Latgales temai – 
“Lat gale zelta druvās”.

Mākslinieks, grafiķis un glez-
notājs Pāvels Ostapcevs dzimis 
1958. gada 20. aprīlī Rēzeknē. 
1984. gadā P. Ostapcevu uzņēma 
Mākslinieku savienības Jauno 
mākslinieku apvienībā. Viņš rē -
gulāri piedalās izstādēs Latvijā 
un ārvalstīs (Krievija, Polija, 
Lietuva, Baltkrievija, Lielbrita-
nija, Gruzija). Mākslinieka darbi 
iekļauti albuma kataloga Inter -
na tional Contemporary Artists   
5. sējumā (2013. g.) un 10. sēju-
mā (2015. g.), kas izdoti ASV un 
Ņujorkā, kā arī Anglijā izdotajā 
gada grāmatā Hidden Treasure 
Art Magazine (2014. g.). Tieši dzim-
tās puses dabas skaistums ie -
dvesmo mākslinieku un ir kļuvis 
par galveno temu P. Ostapceva 
radošajā darbībā, kuŗā viņš ap -
vieno krievu mākslas skolas ie -
tekmi ar Latvijas mākslinieku 
tradicijām. Mākslinieks bieži 
glez no dabā. Izsekojot viņa dar -
bu nosaukumiem un noskaņām, 
var gūt emocionālu priekšstatu 
par Latgalei raksturīgo ainavu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

“Esam tautas 
neatraujama daļa...”

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vicepriekšsēde Elīna Pinto 
intervijā Latvijas Avīzē stāsta par ārzemju latviešu noskaņojumu 
pirms 13. Saeimas vēlēšanām, kā arī skaŗ “mūžīgo jautājumu” par 
aizbraucēju atgriešanos un viņu pienesumu Latvijai. Mūsu laik-
raksta lasītāju ieskatam neliels fragments no Pinto stāstītā.   

Pinto tika jautāts, kas polītiķiem būtu jādara, lai tautieši ārvalstīs 
apdomātu iespējas atgriezties Latvijā?

Latvijas attīstību kopš neatkarības 
atjaunošanas ir virzījuši ārēji atskai-

tes punkti – Eiropas Savienības, 
NATO, ESAO vērtējumi un kri-
tēriji. Šobrīd, kad esam iestāju šies 
visos attīstīto valstu “klubos”, 
brīžiem šķiet, ka “ārēja vērtētāja” 
vietā tiek piesaukta diaspora un 
atgriešanās uztverta kā lakmusa 

tests polītikas kvalitātei. Patiesais 
kritērijs tomēr ir visu Latvijas cilvē-

ku drošība par rītdienu, izaugsmes ie -
spējas, lojālitāte un cilvēku vajadzībām 

at  saucīga pārvaldība. Tajā loma ir ne tikai polītiķiem, bet arī pašval-
dībām, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem – uzņēmējiem, nevalsts 
organizācijām. Ne aizbraukšana, ne atgriešanās pati par sevi nav 
kritērijs – gan vienā, gan otrā gadījumā cilvēks var dot pienesumu 
Latvijai. Svarīgi ir atvieglot iespējas to darīt, un tas tikai palīdzēs celt 
kopējo dzīves līmeni Latvijā.

Vai polītiķi diasporu uzlūko kā “territoriju”, kur iegūt papildu 
balsis, vai arī kā vietu, kur aicināt tautiešus atgriezties Latvijā?

Jo vairāk polītikā būs cilvēku ar starptautisku pieredzi, jo dabiskā-
kas būs attiecības starp polītiku un diasporu un remigrējušajiem. 
No diasporas perspektīvas šķiet dabiski, ka esam Latvijas tautas 
neatraujama daļa – un pamazām šī izpratne veidojas arī Latvijā. 
Polītiķi iet tam līdzi, rēķinot ieguvumus un zaudējumus vēlēšanās 
atkarībā no tā, kuŗu retoriku izvēlēsies. Ceru, ka ar laiku arvien 
mazāk dzirdēsim runas par “aizbraucējiem – nodevējiem” vai “dis-
kriminējošām privilēģijām”.

Meklēšanas vienība “Le  ģenda”
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Pirms divām nedēļām rakstīju, 
ka šogad uz mandātu Saeimā bija 
sacerējušies 1 470 cilvēki. Šonedēļ 
varu vēstīt, ka šis skaits vismaz pat-
laban ir samazināts par devi ņiem 
kandidātiem. Dažādu iemeslu dēļ 
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
lēmusi tos svītrot no sarakstiem.

Nepārprotami redzamākā no 
šiem kandidātiem ir Latvijas Krie-
vu savienības (LKS) līdere Tatjana 
Ždanoka. Vēlēšanu likumā ir rak-
s tīts, ka kandidēt nedrīkst cilvē -   
ki, kuŗi pēc attiecīgā datuma 
1991. ga    dā turpinājuši darboties 
komū nistu partijā un citās pret-
valstiskās organizācijās. Par T. Žda-
 nokas svītrošanu no LKS saraksta 
Vidzemē nobalsoja visi septiņi 
CVK locekļi.

Nekāda liela draudzene mūsu 
valstij un tautai Tatjana Ždanoka 
nav. 1950. gadā dzimusī polītiķe 
bija ļoti aktīva tā dēvētajā Inter-
frontē, kuŗa Atmodas laikā darīja 
visu iespējamo, lai novērstu Lat vi-
jas neatkarības atjaunošanu. Pēc 
izglītības Ždanoka ir matēmatiķe, 
zinātņu doktore. Padomju laikā 
viņa bija Rīgas pilsētas domes un 
tad Padomju Latvijas Augstākās pa -
domes deputāte, 1990. gada 4. mai-
  jā viņa bija viena no 57 deputā-

PAGĀTNES GRĒKI
tiem, kuŗi atteicās piedalīties bal-
sojumā par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. 1997. gadā T. Žda-
no ka atkal ievēlēta Rīgas pilsētas 
domē no polītiskās organizācijas 
“Kustība par sociālo taisnīgumu 
un līdztiesību Latvijā,” sarakstā 
viņa bija pirmajā vietā, saņēma      
5 401 plusiņu un 164 svītrojumus. 
1999. gadā savukārt nāca tiesas 
spriedums par Ždanokas darbību 
pretvalstiskajās organizācijās, viņa 
zaudēja mandātu Rīgas pašval  - 
dī bā, kā arī viņai tika aizliegts 
turp māk kandidēt Saeimas vēlē-
šanās. Taču ne Eiropas parlamen-
ta vēlēšanās, jo Eiropā attiecībā    
uz kandidātiem un viņu biogra -
fiju ir citi noteikumi. Tā divi cil-
vēki, uz kuŗiem attiecas liegums 
Latvijā, bet ne Eiropā, – Tatjana Žda-
noka un bēdīgi slavenais Al  frēds 
Rubiks, vienīgais cilvēks at  jau no-
tās valsts vēsturē, kas no  tie sāts par 
valsts nodevību, 2009. gadā tika 
ievēlēti Eiropas Parlamentā un tur 
pavadīja vienu piecu gadu termi-
ņu. Savukārt Ždanoka pēc minētā 
tiesas sprieduma Latviju iesūdzē -
ja Eiropas Cilvēktiesību tiesā, un, 
gaidot spriedumu, mūsu valsts 
valdība 2004. gadā nolēma neie-
viest aizliegumu attiecībā uz Eiro-

pas Parlamenta vēlēšanām. Tā 
gada jūnijā Ždanoka ieguva man-
dātu Eiropas Parlamentā, pāris 
dienu pēc tam Cilvēktiesību tiesa 
ar piecām balsīm par un divām 
pret sprieda, ka Latvijas likums ir 
viņas tiesību pārkāpums, Latvija 
spriedumu pārsūdzēja, 2006. gadā 
paplašināts tiesas sastāvs atcēla 
sākotnējo spriedumu, šoreiz ar    
13 balsīm par un tikai četrām pret, 
taču tobrīd Ždanoka jau bija ie -
vēlēta Eiropas parlamenta depu-
tāte, un Latvija nolēma nemēģināt 
viņu no turienes atsaukt. Šogad 
viņa nolika mandātu, lai piedalī -
tos 13. Saeimas vēlēšanās. Briselē 
brīžam šķita, ka Ždanoka krietni 
vairāk pārstāv nevis Latvijas, bet 
gan kaimiņvalsts Krievijas intere-
ses, tostarp 2014. gadā viņa bija it 
kā “neatkarīgs” novērotājs referen-
dumā Krimā. Grūti spriest, kas 
mudināja Tatjanu Ždanoku pa -
mest ļoti silto un labi apmaksāto 
vietiņu Eiropā, ja reiz arī šogad 
viņai ir liegts kandidēt Saeimas 
vēlēšanās. Tiesa, viņa Centrālās 
vē   lēšanu komisijas lēmumu jau ir 
pārsūdzējusi Administratīvajā tie-
sā, solījusi, ja tās spriedums viņai 
būs nelabvēlīgs, viņa atkal vērsīsies 
Eiropas tiesā. Atbilstoši likumam, 

Administratīvajai tiesai lēmums   
ir jāpieņem septiņu dienu laikā 
pēc sūdzības saņemšanas, bet 
Eiropas tiesa ir instance, kur Te -
mīdas dzirnas maļ ļoti lēnām, un 
tāpēc nav šaubu, ka tā nenāks ar 
sprieduma pirms šī gada 6. ok - 
to b ŗa. Vidzemniekiem acīmredzot 
nāksies balsot par kādu citu.

Citos gadījumos kandidāts svīt-
rots tāpēc, ka viņš kādreiz notiesāts 
par tīšu noziedzīgu darījumu, ja 
vien attiecīgā sodāmība nav tikusi 
dzēsta. Vienā gadījumā situācija 
radusies visnotaļ interesanta. No 
Sirds Latvijai Rīgas sarakstā šogad 
kandidēt cerējis Jevgēnijs Sadov-
skis, kuŗam notiesāšanas jautā-
jums ir nevis Latvijā, bet gan Liel-
britanijā. Centrālajai vēlēšanu ko -
misijai J. Sadovskis apgalvoja, ka 
sodāmība esot dzēsta, bet izziņas 
iegūšana no Lielbritanijas aizka  -
vē jās, un pagājušajā ceturtdienā 
CVK tomēr viņu no saraksta svīt-
roja, jo konkrēti Rīgas biļeteni 
komisijai bija jānodrukā ātrāk, lai 
tos varētu piegādāt iecirkņiem ār -
zemēs (kā zināms, visi ārvalstīs 
dzī  vojošie Latvijas pilsoņi automā-
tiski balso Rīgas apgabalā). Savu-
kārt trīs citos gadījumos kandidāts 
vietu sarakstā zaudējis tāpēc, ka 

krimināla nodarījuma laikā tās 
atradušās “nepietiekamības stā-
voklī, ierobežotas pieskaitāmības 
stāvoklī vai arī pēc nodarījuma 
izdarīšanas saslimusi ar psihis-
kiem traucējumiem.” Vai, manu 
dieniņ! 

Vēl četros gadījumos CVK no 
Totalitārisma seku dokumentā-
cijas centra saņēmusi ziņu, ka 
kan didāts, iespējams, savulaik bi -
jis padomju laika čekas aģents. 
Visi četri kandidāti gan nolieguši, 
ka viņi kādreiz bija VDK aģenti, 
un tas ir jautājums, kas turpinās 
“karāties gaisā”, iekams polītiķi 
nebūs nonākuši pie galīga secinā-
juma, ko iesākt ar tā dēvētajiem 
“čekas maisiem.” 

Jāteic gan, svītrotie kandidāti ir 
no partijām, kuŗām rudenī uz ie -
vēlēšanu Saeimā ir apmēram tik-
pat lielas iespējas, kā man būtu 
kļūt par baletdejotāju, ar ko gribu 
teikt – teorētiski jau tas ir iespē-
jams, bet iespēja ir ļoti, ļoti niecīga. 
Taču kandidātu svītrošana kā tāda 
kārtējo reizi uzrāda, cik ļoti no -
pietni mums visiem ir jāvērtē par-
tijas un kandidāti, lai oktobrī nu -
dien ievēlētu Saeimu, kuŗa ir Lat-
vijas Simtgades cienīga. Būsim 
acīgi un atbildīgi!

Šonedēļ šai ierastajā avīzes lap-
pusē Franka Gordona komentā - 
ra nebūs – jo viņš pošas uz Rīgu 
svinēt savu 90 gadu jubileju! Klāt, 
kā pats Franks, citējot savu iemī-
ļoto rakstnieku Gabrielu Garsiju 
Markesu, saka – viņa “patriarcha 
rudens”.  Nozīmīgo jubileju gaviļ-
nieks stingri nolēmis svinēt tieši 
Rīgā, jo “Rīga paliks pie manis, ar 
mani, manī! Es vēlreiz gribu iz -
staigāt savu Rīgu – kopā ar dēlu, 
kuŗš, aizbraucot no Latvijas, bija 
astoņus gadus vecs zēns. Atbrauks 
arī mans mazdēls, aiziesim uz 
Māk slas mūzeju, uz Gaismas pili, 
klātienē priecāsimies, kā K. Val de-
māra ielā atdzimst mans Franču 
licejs,  pastaigāt pa Dzirnavu ielu, 
kur 13. namā aizritēja mana pirm s-
kaŗa gadu zēnība, bet 23. numurā 
mitinās Latvijas Avīzes redakcija, 
ar ko mani saista sadarbība kopš 
2004. gada.”

Rolfs Ekmanis savulaik rakstīja: 
“Lai kur arī būdams, Franks ir un 
paliek nelabojams Rīdzinieks – ar 
lielo R. Pret dzimto Rīgu viņš jūt 
daudz ko vairāk nekā tikai senti-
mentu.” 1928. gada 1. septembrī 
Rīgā nācis pasaulē, 1945. gadā pēc 
piespiedu prombūtnes Irtišas kra s-
tos Krievijā atkal te atgriezies, bet 
1972. gadā atkal devies prom – šo -
reiz labprātīgi un pēc dziļākās pār-
liecības, lai dzīvi turpinātu savā 
et  niskajā dzimtenē Izraēlā. Franks: 
“Beidzot četrdesmit četru gadu ve -
cumā es sajutu, ka neesmu mino-
ritāte, ne pozitīvā, ne negātīvā no -
zīmē neesmu  svešķermenis, bet 
esmu pamattauta. Un ļoti soli dā - 
ri zējos ar latviešiem, ka pamattau-

Mūsu Patriarchs rudenī

tai jāizdzīvo savā zemē. Es nevaru 
identificēt sevi ar latviešu tautu, jo 
neesmu latvietis, bet solidārizē -
ties ar tās centieniem, atbalstīt to 
es varu – un daru to!” 

Franks vienmēr ir teicis, ka mīl 
abas: Latviju – savu dzimto zemi 
un Izraēlu – Tēvu zemi un aplie-
cinājis to darbos, liekot lietā savu 
lielāko spēku un ieroci – žurnālista 
talantu. Jau drīz pēc ierašanās Iz -
raēlā viņš uzmeklēja latviešus sve-
šumā. Sāka ar vēstuli Bruno Kal-
niņam Zviedrijā, un kamolītis 
sāka ritēt. Nē, pats Franks saka: 
“Pēc tam viss aizvēlās kā sniega 
pika, kā lavīna.” Uldis Ģērmanis 
viņu saveda kopā ar Helmaru Ru -
dzīti, Laika un apgāda Grāmatu 
Draugs dibinātāju. Sākās vispusī -
ga un radoša sadarbība: 1974. – 
1975. gadā F. Gordons iztulkoja   
A. Solžeņicina “Gulaga archipela-

ga” pirmo daļu un otro sējumu, 
1974. gadā ar pseudonimu Alberts 
Sābris uzrakstīja grāmatu “Loka-
nums un spīts” – 174 lappuses bie-
zu, par nekrievu dzīvi Maskavijā 
aizvadītā gadsimta 60. gados, kas 
latviešu trimdas sabiedrībā izrai-
sīja “veselu sociālo sprādzienu” 
(Rolfs Ekmanis) un par ko Zenta 
Mauriņa teikusi: “Sen neesmu la -
sī jusi grāmatu, kur tik daudz rūg-
tas patiesības!” 

Kopš 1977. gada Frankam Gor-
donam ir sava sleja avīzē Laiks, bet 
kopš 2000.  gada tā lasāma arī 
Brīvā Latvijā, un kopš 1982. gada 
1. maija līdz pat šai dienai tai dots 
nosaukums “Laiku un vietu mijās”. 
Droši var apgalvot, ka, pateicoties 
tieši šai slejai, abas avīzes joprojām 
saglabā savu uzticamo lasītāju pa -
matpulku. Visās aptaujās Franks 
Gordons vienbalsīgi ticis minēts 

par pašu pirmo, visiemīļotāko au -
toru. Franka vārdam tic, jo viņš    
ir neapstrīdama autoritāte. 2016. 
gadā viņš godalgots ar PBLA 
Gada balvu par savu nozīmīgo ie -
guldījumu trimdas presē un lat-
vie šu tautas vienošanā. (Gribas pie-
 bilst – arī izglītošanā!) 1998. gadā 
Frankam Gordonam pie šķirts 
Lat vijas valsts augstākais ap  bal-
vojums – Triju Zvaigžņu ordenis. 

Pa tam laikam 1979. un 1980. ga -
dā laikrakstā Laiks turpināju mos 
pub licēts romāns – “Mijkrēslis 
mikrorajonā”, kur skaudrā patie-
sībā atklāta padomju dzīves īste nī-
ba laikā starp Chruščova un Brež-
ņeva “ēru”. Sižeta intrigā autors 
pratis ievīt arī to, kas latviešu dvē-
selēs vienmēr bijis un ir, lai arī 
tolaik dziļi paslēpts – garīgums un 
slāpes pēc tā, kas paceļ pāri ikdie-
nībai. Romānā citētas Eižena Vē -
vera un Vizmas Belševicas vār - 
s mas.

2014. gadā Rudzīša grāmatnie-
cības turpinājumā, Laika redak-
cijas serijā Laika grāmata  klajā 
nāk “Mijkrēslis mikrorajonā” ar 
izcilā fotomeistara Gvido Kajona 
fotografijām no tā paša Franka 
aprakstītā laika. Nelielā brošētā 
grāmatiņa, no kuŗas lasītāju uz -
runā atmiņas vārdi un fotoliecī -
bas, jau kļuvusi par bibliografisku 
retumu. 

Aizvadītā gadsimta 80. gados 
Franka Gordona komentāri ska-
nēja no Minchenes, no Radio Brī-
vā Eiropa. Šajā laikā uzplauka 
draudzība ar Rolfu Ekmani – 
trimdas intelektuāļu  žurnāla Jau-
nā Gaita redaktoru. Abu ciešā sa -

darbībā tapa rakstu krājumi “Lat-
vija Šodien”, kuŗa pēdējais numurs 
iznāca 1991. gadā ‒ kad Latvija jau 
bija atguvusi zaudēto neatkarību. 
Ralfs savās atmiņās īpaši piemin 
1985. gadā  rakstīto Franka Gor-
dona eseju “Latviju nevar šķirt no 
Raiņa Eiropas”, kuŗā ir vārdi: “At -
modas aritmētika kļūst par brī-
vības algebru, kad, tāpat kā ko -
dolfizikā, tiek sasniegta kritiskā 
masa, kam stagnāti vairs nevar 
pretoties...” Derētu pārlasīt šīs 
rindas, kas rakstītas pirms noti-
kumiem pārbagātām vairāk nekā 
trim desmitgadēm.  

Franka Gordona kodolīgo un 
precīzā valodā rakstīto polītisko 
komentāru pamatā, protams, ir 
dziļas zināšanas, valodu prasme, 
kultūru un vēstures pārzināšana 
un izpratne. Jau bērnībā guvis tei-
camu un vispusīgu izglītību, ba -
gātinājis savu redzesloku un in -
telekta apvāršņus visa mūža ga -
ŗumā, viņš var baudīt to gara brī-
vību, kāda iespējama vien izre-
dzētiem. Paldies, cienījamais Pa  t-
riarch, ka tajā dalies ar mums!

Dzimšanas dienā katrā ziņā 
aiziesim pie Brīvības pieminekļa, 
kuŗa zvaigznēs atkal mirdz Vidze-
mes, Kurzeme un Latgale, ne vairs 
iepriekš pieminētā Alberta Sābra 
traģiskā atskārsme par trīs Latvi-
jām – uz Sibiriju izsūtīto, dzimte-
nē iesprostoto un trimdā izbēgušo.

Lai Tev bagāts zelta rudens, lai 
mums visiem kopā ar Tevi “daudz 
baltu dieniņu”!

Laikrakstu Laiks un Brīvā Lat-
vija redakcijas, izdevēju un lasī -
tāju vārdā – Ligita Kovtuna
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LIGITA KOVTUNA
Cēsīs kvēlos Sirdsapziņas ugunskurs

Pēteris Bolšaitis pie Piemiņas sienas

Grāmatas “Latvijas klusie varoņi” autore Agnese Lūse jaunatklā-
tajā ekspozīcijā

Pēteris Ozols Valters Nollendorfs

Elīna Kalniņa kopā ar ekspozīcijas māksliniekiem Reini un Kristu 
Dzudzilo 

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece: “Sirdsapziņa ir tā, kas 
liek atcerēties vēsturi un atdot 
godu tiem, kas cietuši vēstu-
riskās netaisnībās”

(Turpināts no 1. lpp.)

Ekspozīcija “Sirdsapziņas uguns -
kurs” izvietota mājā, kas savulaik 
bijusi Cēsu čekas īslaicīgās aiztu-
rēšanas izolators, un tās sešas ka -
meras, kas saglabātas, cik iespējams, 
autentiski, vēl joprojām glabā bai-
su noskaņu. Idejas autors – Latvijas 
represēto apvienības Cēsu nodaļa 
ar tās uzņēmīgo un rosīgo priekš-
sēdi Pēteri Ozolu priekšgalā un 
Elīna Kalniņa – jauna, enerģiska 
vēstures pētniece, viņa arī projekta 
praktiskā īstenotāja. Apbrīnas vēr-
tas ir Elīnas darbspējas un apņē-
mība, un arī talants izveidot ra -
došu un ieinteresētu komandu, 
kas radījusi faktuāli bagātu un 
emocionāli iespaidīgu interaktīvo 
ekspozīciju par novadniekiem, 
kas cīņu par Latvijas valsti tur pi-
nāja vēl pēc Otrā pasaules kaŗa 
līdz pat 1957. gadam. Atklāšanas 
sarīkojumā šo laiku un šos cilvēkus 
ļoti precīzi raksturoja Valters Nol - 
 l  endorfs: “Pēc Otrā pasaules kaŗa 
Latvijas valsts eksistēja tajos, kas 
cīnījās par Latviju, bet viņiem ne -
bija savas valsts, kas viņus atbal-
stītu. Tie bija kaŗavīri, kuŗi bija 
spiesti cīnīties ar partizānu kaŗa 
metodēm, un tas bija laiks, kad 
latviešu kaŗavīri bija spiesti kaŗot 
svešos, pat naidīgos kaŗapulkos – 
jo savas valsts nebija… To bija iz -
nīcinājušas okupācijas varas, bet 
ne galīgi – valsts tomēr eksistēja 
starptautiskajās attiecībās, cilvē -
ku sirdīs un cerībās.”

V. Nollendorfs arī darīja zinā -
mu Okupācijas mūzeja biedrības 
oficiālo lēmumu visnotaļ atbalstīt 
Cēsu iniciatīvu. Savukārt Elīna 
Kal niņa teica siltus pateicības vār-
dus par jau līdzšinējo atbalstu in -
formātīvajā darbā, ko sniedzis 
mūsu Okupācijas mūzejs.

Un vēl Valters Nollendorfs atgā-
dināja faktu, ka septembŗa beigās 
Beļģijas pilsētā Zēdelgemā atklās 
Brīvības bišu stropu – pieminekli 
tiem latviešu kaŗavīriem, kas cī - 
n ī jās Austrumu frontē un kaŗa 
bei gās, negribēdami padoties pa -
dom ju okupācijas varai, devās uz 
Rietumiem, lai padotos sabiedro-
tajiem. V. Nollendorfs: “Viņi ce -
rēja, ka no Rietumiem nāks Lat-
vijas brīvība, bet nokļuva Zēdel ge-
mas kaŗagūstekņu nometnē. Šiem 
11 700 kaŗavīriem un Latvijas Brī-
vībai arī veltīts šis piemineklis, 
kuŗa autors, tēlnieks Kristaps Gul-
bis savu māksliniecisko konceptu 
skaidrojis šādi – strops ir valsts, 
bites ir nācija; bites dzīvo savu 
dzīvi un nedzeļ, ja tām neuzbrūk.

Ceru, ka Latvijas kaŗavīram vairs 
nekad nepietrūks savas val sts, un 
Latvijas valstij vienmēr būs savi 

kaŗavīri, kas gatavi atdot dzīvību 
par to. Tikai tā valsts, nācija un 
tauta varēs pastāvēt.”

“Sirdsapziņas ugunskura” iedeg-
šanas sarīkojumā runāja Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece, Cēsu 
galva Jānis Rozenbergs, aizsardzī-
bas ministrs Raimonds Bergma-
nis, Kultūras ministrijas parla-
men tārā sekretāre Marika Zei-
mule u.c. Noslēgumā Elīna Kal-
niņa pateicās visiem, kas jelkādā 
veidā atbalstījuši ekspozīcijas tap-
šanu, tostarp financiālajiem bal-
stiem – Aizsardzības un Kultūras 
ministrijām, ALAi, individuā - 
l iem ziedotājiem. Īpaši aizku sti-
noša bija Elīnas pateicība vecā-
kiem Dagmārai un Egilam Eglī-
šiem, kas viņā sējuši un lolojuši 
patriotismu, veduši Baltijas ceļā. 
Publikas priekšā tika uzaicināta 
visa komanda, sākot no māksli-
niekiem, tulkiem, redaktoriem, 
konsultantiem. Bija liels prieks 
redzēt šai komandā tik daudz 
gados jaunu cilvēku. Elīna: “Visus 
šos cilvēkus, par kuŗiem vēsta 
mūsu ekspozīcija un kuŗi bez-
bailīgi metās cīņā, vienoja viens 
kopīgs mērķis un kopīga ideja – 
demokratiska Latvijas valsts.”

Šai dienā otro reizi vēsturē bi -
jušās Cēsu čekas pagalmā skanēja 
“Dievs, svētī Latviju!” Pirmoreiz – 
2015. gada 17. jūnijā, kad te tika 
atklāta piemiņas siena ar represi-
jās cietušo novadnieku vārdiem.

Pēteris Bolšaitis, kuŗam Elīna 
izteica īpašu paldies par atbalstu, 
teica: “Es neesmu Cēsīs dzimis, ne 
audzis, nedz arī kādreiz šeit dzī-
vojis, un tomēr Cēsīm manā sirdī 
ir silta vieta. Varētu pat teikt – 
Cēsis ir manas dzimtas vieta. 
Mans vectēvs Voldemārs Grīn-
bergs tepat netālu bija Straupes 
dzirnavnieks, mana māte, dzimusi 
un tagad arī apglabāta Straupē, 
Cēsīs gāja skolā un divi viņas brāļi 
cīnījās Cēsu skolnieku rotā, bet 

vecākais brālis Zemitāna Zieme -
ļu armijā. Tā ģimenes atmiņās 
man Cēsis saistās ar Latvijas ne -
atkarības izcīnīšanu. Daudzi mani 
radi un tuvinieki ir dzīvojuši un 
vēl joprojām dzīvo Cēsīs un Cēsu 
apkārtnē. Es šeit jūtos starp savē-
jiem, un tādēļ man ir īpašs gods 
un prieks piedalīties šīs ekspozi-
cijas atklāšanā.

SIRDSAPZIŅA... vesels SIRDS-
AP ZIŅAS UGUNSKURS! Kas 
par trāpīgu nosaukumu! Sirds un 
apziņa vienā vārdā! Kāda pērle 
mūsu valodā! Nezinu citu valodu, 
kuŗā būtu šāds jēdziens, un diez 
vai jebkur pasaulē ir sirdsapziņai 
veltīta vesela vēsturiska ekspozīcija!

No sirdsapziņas rodas pašap zi-
ņa, no pašapziņas – pašcieņa, no 
pašcieņas – patriotisms un no 
patriotisma – Valsts. Izkauj cilvē-
kam sirdsapziņu, un viss vērtīgais 

sabrūk... Plaukst meli, mantkārī-
ba, naids, nodevība, varmācība, 
slepkavība, vēlāk – aizdomas, pār-
metumi, bailes..., beigās čekas 
mai si ... Vai mēs joprojām necie-
šam no sirdsapziņas zaudēšanas 
sekām?!

Par laimi, mūsu tautā nav trūcis 
cilvēku, kuŗi sirdsapziņu saglabā -
ja visgrūtākajos laikos. Tie glāba, 
cik spēja, atsevišķus cilvēkus no 
vajātājiem un slepkavām, devās 
mežos, lai cīnītos pret okupantiem 
ar izmisīgu cerību glābt mūsu val-
sti, izsūtījumā un trimdā saglabāja 
sirdī sapni par Latviju... un atgrie-
zās dzimtenē. Arī tie, kā arī mūsu 
Okupācijas mūzeja draugi Ame-
rikā, kas snieguši palīdzīgu roku 
šīs ekspozīcijas tapšanā, un tie, 
kuŗi citādi materiāli palīdzējuši 
mūsu dzimtenei atplaukt.

Pirms divdesmit deviņiem ga -

diem mēs piedzīvojām lielu sirds-
apziņas apliecinājumu, milzu “Sirds-
apziņas ugunskuru”, kas stiepās   
no Tallinas, gar Cēsīm, līdz Viļņai, 
kad teju divi miljoni cilvēku, 
sirdsapziņas iedvesmoti, sadevās 
rokās un izveidoja Baltijas ceļu un 
ar pārliecību, neatlaidību un dzies-
mu varu atguva mums mūsu Lat-
viju. Sirdsapziņa un patriotisms ir 
tikpat – ja ne stiprāki – aizsardzības 
ieroči nekā tanki un lielgabali. 
Tāpēc īpaši apsveicu mūsu Aiz-
sardzības ministrijas lēmumu šo 
iniciātīvu atbalstīt. Šobrīd mūsu 
pienākums ir kopt un stiprināt 
mūsu sirdsapziņu un patriotismu, 
lai mēs vairs nekad nezaudētu 
savu pašcieņu un savu Valsti!

Es gribu cerēt, ka šis Cēsu 
uguns kurs būs pirmais, kas ie  de-
dzies, un tam sekos līdzīgi sirds-
apziņas ugunskuri citos Latvijas 
novados, jo visur mums ir vēstu -
re, ko apzināt, varoņi, ko godināt, 
sirds apziņa un patriotisms, ko 
stiprināt, un nākotne, par ko do -
māt, lai traģēdija, kas notika mūsu 
Latvijā pagājušajā gadsimtā, ne -
kad vairs neatkārtotos.”

Pirms pusotra gada Pēteŗa Bol-
šaiša iedvesmā iznāca grāmata 
(kopā ar Annu Žīguri un Agnesi 
Lūsi) ”Latvijas klusie varoņi”, kas 
stāsta par cilvēkiem, kuŗi visgrū-
tākajos laikos riskēja ar savām 
dzīvībām, lai glābtu līdzcilvēkus. 
Grāmatu drīz izpirka, bet nu ie -
cerēts jauns izdevums, papildināts 
ar stāstiem par sešiem Cēsu va -
roņiem. To autore – Elīna Kalniņa, 
un izdevums būs autoru un iz -
devniecības – mūsu pašu Laika 
grā matas veltījums un pienesums 
“Sirdsapziņas ugunskuram”.
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* Joprojām pirmajā vietā visās aptaujās ir “Saskaņa”, kuŗa šajā tabulā nav iekļauta        ** reitingi augustā; tabulā iekļautas partijas, kuŗu reitings nav zemāks par 2,9%

ZZS (Zaļo un zemnieku savienība), KPV LV (Kam pieder valsts), NA (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), 
JV (Jaunā VIENOTĪBA), JKP (Jaunā konservatīvā partija)

KO SOLA PARTIJAS SAVĀS PROGRAMMĀS?*
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VALDA LIEPIŅA

Ir atkal augusta mēneša otrā pu -
se, un, kā katru gadu, šīs dienas 
manī rosina pārdomas par sa  mē-
rā neseno vēsturi, kuŗu mēs dau-
dzi piedzīvojām. Cerību, uztrau-
kumu un uzdrīkstēšanās dienas. 
Ir vienlaikus ironiski un likum-
sakarīgi, ka divas Latvijai tik vēs-
turiski un polītiski nozīmīgas die-
nas iekrīt vienā nedēļā. 23. au -
gusts trimdas baltiešiem saistās 
ne tikai ar skumjām par “iztirgo-
tajām” valstīm, bet tā bija diena, 
kas aicināja aktivizēties, pasaulei 
paust savu nostāju un atgādināt 
par pāridarījumu. 

Ja šodien latviešiem pajautātu, 
ar ko saistās 23. augusts, liela daļa 
varētu atbildēt – Baltijas ceļš. Ie -
spējams, ka atbildētājs tomēr lā -
ga nezinātu, kas bija 1939. gada 
23. augusts un kādēļ šī diena tie -
ši 1989. gadā bija tik nozīmīga. 
Skaidrs, ka Atmodas kustība jau 
vairākus gadus bija pieaugusi spē-
kā, taču pirmo skaļo atbalsi starp-
tautiskajos plašsaziņas līdzekļos 
un polītiķu prātos bija plaši iz - 
  ska nošais Baltijas ceļš, atzīmējot 
Mo  lotova-Ribentropa slepeno 
pak tu un skaidri paužot Baltijas 
tautu nepārprotami vienotās al -
kas at  griezties brīvo un neatka-
rīgo valstu vidū. Atceros, ar kādu 
bijī bu un apbrīnu mani austrā  -   
l ie šu kollē gas un draugi izteicās 
par iespai dīgo cilvēku ķēdi, kad 
1989.  ga  da  23.  augustā  plkst. 19 
apmēram 2 miljoni baltiešu, sa -
devušies rokās, vismaz 15 minū-
tes izveidoja apmēram 600 km 
gaŗo dzīvo ķēdi, kas savienoja 
Baltijas valstu galvaspilsētas. Šī 
nevardarbīgā protesta akcija pa -
nāca lielu starptautisku publici-
tāti un rezonanci visu trīs valstu 
kopējai cīņai. Tas deva grūdienu 
demokratiskām kustībām arī cit-
viet pasaulē, bija pozitīvs piemērs 
citu valstu neatkarības atjau no-
šanas centieniem, arī Vācijas at -
kalapvienošanās procesam. Lat-
vi jas izveidotajā interneta lapā 
par Baltijas ceļa vēsturi lasām,    
ka Berlīnē, Ļeņingradā, Maskavā, 
Melburnā, Stokholmā, Tbilisi, To -
ronto un citviet pasaulē notika 
solidāritātes apliecinājuma mīti -
ņi Baltijas ceļa atbalstam. Jā,  arī 
Melburnā. Kā jau katru gadu, 
Vik torijas baltiešu padome rīkoja 
protesta gājienu pa Melburnas 
galvenajām ielām, taču togad tā 
beidzās pie Viktorijas parlamen-
ta, kur uz kāpnēm baltieši sade-
vās rokās un dziedāja, lai izrādī tu 
savu vienotību un atbalstu Bal -
tijā notiekošajam. Baltijas ceļa 
lie lākais panākums bija PSRS pie-
kāpšanās Baltijas valstu iedzīvo-
tāju kopējā protesta priekšā, at -
zīstot pagātnes noziegumus. PSRS 
atzina Molotova–Ribentropa pak -
ta eksistenci un pasludināja to 
par spēkā neesošu. Tas kļuva par 
vienu no būtiskākajiem soļiem 
ceļā uz neatkarīgu valstu atjau no-
šanu Baltijā.

Tomēr, lai gan 1989. gada 23. 
augusts bija spilgtākais protests, 
atziņa un informācija par vēs tu-
riskajām netaisnībām neatnāca 
pēkšņi. Jau vairākus gadus Bal -  
ti jā bija notikušas protesta akci -
jas pret Baltijas valstu okupāciju. 
1986.  gada 14.  jūnijā notika 
1941.  gada deportāciju upuru 

AUGUSTS – mēs to piedzīvojām!
atceres diena Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa. Pēc tās Baltijas val -
stu bijušie polītieslodzītie vieno-
jās par kopīgu piemiņas akciju 
23.  augustā visās trijās Baltijas 
republikās. 1987. gada 23. augus-
tā notika mītiņi Viļņā, Rīgā un 
Talli nā, kur katrā piedalījās vai-
rāki tūkstoši cilvēku. Tallinā no -
tikušais mītiņš bija mierīgs, taču 
Rīgā un Viļņā izcēlās asas sadur-
smes ar miliciju, kuŗu laikā tika 
aizturēti vairāki simti cilvēku. 
1988. gada 23. augustā piemiņas 
akcijas notika jau nacionālo kus-
tību vadībā un pulcēja daudzus 

desmitus tūkstošus cilvēku. Skaid ri 
atceros, kad Austrālijas televīzijas 
ziņu raidījumā kā “vienu no” ziņu 
sižetiem atspoguļoja 1988. gada 
piemiņas akciju (jeb demon strā-
ciju) – tas jau bija norādījums, ka 
Baltijas valstu neatkarības cen-
tieni gūst aizvien pārliecinošāku 
starptautisku uzmanību. 

***
Bet mūsdienu vēsturē iezīmē -

jas vēl viena Latvijai nozīmīga au -
gusta diena. 1991. gada 21. au -
gus tā Latvijas Republikas Aug - 
s tākā Padome pieņēma konsti tu-
cionālo likumu Par Latvijas Re -
publikas valstisko statusu un līdz 
ar to beidzās 1990. gada 4. maijā 
pieņemtajā deklarācijā  Par Lat-
vijas Republikas neatkarības at -
jaunošanu noteiktais pārejas pe -
riods valstiskās neatkarības at -
jaunošanā.  Tās bija dienas, kad 
trimdas baltieši, aizturētu elpu, 
gaidīja, kas būs tālāk. Šīs bija 
dienas, kad notika neveiks mī-
gais  valsts apvērsuma mēģinā-
jums Padomju Savienībā. No 19. 
līdz 21. augustam PSRS prezi-
dents Michails Gorbačovs atra-
dās mājas arestā un pučisti (Valsts 
ārkārtas stāvokļa komiteja) cen-
tās izbeigt viņa uzsākto valsts de -
mokratizācijas procesu, kā arī 
nepieļaut Savienības līguma, kas 
paredzēja reformēt Padomju Sa -
vienību, parakstīšanu. Trīs dienas 
starptautiskie mediji centās no -
skaidrot, kas notiek PSRS. Aus - 
t rālijā mums bija izdevies uzņemt 
sakarus ar Latvijas vēstniecību 

Stokholmā, kur puča laikā uztu-
rē jās Latvijas ārlietu ministrs Mār-
tiņš Virsis. Viņš zināja stāstīt, ka, 
domājams,  21. augustā Latvija 
sekos Igaunijas piemēram, kas 
20. augustā bija pieņēmusi lēmu-
mu pilnībā atjaunot neatkarību 
un izbeigt pārejas periodu. Tā arī 
notika.

Augstākā Padome 1991. gada 
21. augustā konstitucionālo liku-
mu pieņēma, “apzinoties savu at -
bildību tautas priekšā, ņemot 
vērā 1990. gada 4. maija dekla-
rāciju, 1991. gada 3. marta Vislat-
vi jas tautas aptaujas rezultātus   

un to, ka 1991. gada 19. augustā 
PSRS valsts apvērsuma rezultātā 
ir beigušas pastāvēt PSRS konsti-
tūcionālās valsts varas un pār-
valdes institūcijas un nav iespē-
jams reālizēt 1990. gada 4. maija 
deklarācijas 9. punktu par Lat vi-
jas Republikas valstiskās neat ka-
rības atjaunošanu sarunu ceļā”. 

Līdz ar to 1991. gada 21. au  gus-
tā AP noteica, ka Latvija ir ne  at-
karīga, demokratiska republi ka, 
kuŗā valsts suverēnā vara pieder 
Latvijas tautai un kuŗas val stisko 
statusu nosaka Latvijas Re  pub-
likas 1922. gada 15. feb ruāŗa Sa -
tversme. Par spēku zau dējušu 
tika atzīts 1990. gada 4. maija 
deklarācijas 5. punkts, kas notei-
ca pārejas periodu Latvijas Re -
publikas valsts varas atjauno ša-
nai  de facto. Konstitūcionālais 
likums, kas stājās spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi 1991. gada    
21. augustā, noteica, ka līdz oku-
pācijas un aneksijas likvidēšanai 
un Saeimas sasaukšanai augstā -
ko valsts varu Latvijas Republikā 
pilnībā reālizē Augstākā Padome 
un Latvijas Republikas territorijā 
ir spēkā tikai tās augstāko valsts 
varas un pārvaldes institūciju li -
kumi un lēmumi.

 Tomēr Latvijā neatkarības  de 
facto atjaunošanas dienai (21. au -
gustam), kas kalendārā ar liku  -
mu ir ierakstīta kā atceres diena, 
nav noteikta tik liela nozīme kā 
Igaunijā. Mūsu kaimiņvalstī lī -
dzīgā 1991. gadā 20. augustā 
pieņemta likuma atcere tiek at -

zīmēta kā svētku diena. Igaunijā 
1990. gada 30. marta likumu,   
kas līdzīgi kā Latvijā 1990. gada  
4. maijs, ievadīja neatkarības at -
jaunošanu, neatzīmē kā valsts 
svēt  kus, bet, pretēji Latvijai, svin de 
facto  neatkarības atjaunošanas 
dienu 1991. gada 20. augustā. Arī 
šogad Igaunijā plaši svin 20. au -
gustu, kas tiek iekļauta īpašā 
Simtgades svinību programmā. 
Kā lasām Latvijas ziņu portālos – 
“Lai gan Igaunijas Republika 
sa  vu simto dzimšanas dienu svi-
nēja jau 24. februārī, Simtgades 
svinību kulminācija iecerēta tieši 

šajā vasaras nogales nedēļā, kad 
Igaunija atskatās arī uz valstiskās 
neatkarības atjaunošanu 1991. ga - 
  da 20. augustā.” 

***
Latvijā ik pa laikam izskan do -

ma, ka 1991. gada 21. augusts ir 
vismaz tikpat nozīmīga diena kā 
1990. gada 4. maijs. Igaunijas vie-
doklis ir viennozīmīgi skaidrs. 
Lietuvā ar valsts svētkiem situā-
cija ir vēl nepārprotamāka – trīs 
galvenie valsts svētki, kas attie -
cas uz trim dažādiem Lietuvas 
valstiskuma laikmetiem. Senās 
Lietuvas valsti godina ar karaļa 
Mindauga kronēšanas dienu 6. jū  -
lijā (1253. g.), modernās valsts 
izveidošanu ar 16. februāri un 
valstiskās neatkarības atjauno-
šanu – ar 11. martu (1990. gada 
11. martā tika pieņemta pilnīgas 
neatkarības deklarācija, bez pār-
ejas perioda). Un tā ir liela at -
šķirība. 

Man ir allaž šķitis interesanti 
pārdomāt 4. maija un 21. augusta 
nozīmes. Lai gan nekādā gadī-
jumā negribas mazināt 4. maija 
deklarācijas nozīmi, pārrunās ar 
Latvijas amatpersonām un polī-
tiķiem sarunas ir parasti nove-
dušas zināmā strupceļā. Viens 
arguments ir, ka Latvijai neat-
karība 21. augustā “tika uzdāvi-
nāta” (manuprāt, bīstams vie -
doklis) sakarā ar puču, bet 4. mai-
jā mēs paši to izcīnījām (te ir arī 
iespēja vienai polītiķu grupai sevi 
ik gadu izcelt un uzslavēt – lai gan 
bez tautas arī tā diena nebūtu 

īste nojusies). Viens no spēcīgā ka-
jiem argumentiem, ko esmu dzir-
dējusi, ir, ka ar 4. maija deklarā-
ciju tika nostiprināta 18. no -
vembŗa Latvijas pēctecība. Tādēļ 
ar lielu interesi lasīju “Latvijas 
vēstures fonda” (kur darbojas vai-
rāki mūsu ievērojamie vēstur-
nieki) viedokli. “Latvijā, ja ir jā -
salīdzina 4. maijs un 21. augusts, 
tad polītiski prioritāte vienmēr 
tiek dota 4. maijam, nevis 21. au -
gustam. Nemazinot 4. maija no -
zīmi, uzsvērsim, ka bija svarīgi, 
ka Latvija izrādījās deklarējusi 
ne  atkarību vairāk nekā gadu 
pirms vēlākā 1991. gada augusta 
puča (1990. gada maijā, protams, 
nevarēja zināt, cik ilgi 4. maija 
deklarācijā noteiktais pārejas pe -
riods pastāvēs). Līdzīgi arī 1918. 
gada 18. novembrī Latvijas valsts 
veidošana sākās ar dibināšanas 
deklarāciju. Taču atgādināsim, ka 
tikai pēc 1991. gada 21. augusta 
Konstitucionālā likuma pieņem-
šanas beidzās pārejas periods un 
notika arī  de facto  atjaunotās 
valstiskās neatkarības starptau-
tiskā atzīšana.” Te lieti pieminēt, 
ka, lai gan Latvijas Republikas 
starptautiskās de jure atzīšanas 
diena ir formāli 1921. gada 26. jan-
vāris, atšķirībā no 1991. gada, tā 
bija diena, kas kļuva par pamatu 
Latvijas diplomātu akreditācijai 
sūtņa statusā. Latvijas de facto sta -
tusu bija atzinušas jau vairākas 
valstis un tur līdz akreditācijai 
darbojās diplomātiskie pārstāvji. 

Kad pirms pāris gadiem man 
bija izdevība par šo jautājumu 
mazliet aprunāties ar LR Saeimas 
priekšsēdi Ināru Mūrnieci, viņa 
atzina, ka Latvijā par šiem datu-
miem esot zināma paaudžu plai-
sa – jaunāka gada gājuma cilvē-
kiem tieši 21. augusts šķietot no -
zīmīgāks. Man liekas, ka arī bi -
jušajiem trimdiniekiem šī bija 
īpaša diena, jo, sākoties starp-
tautiskajai de facto atzīšanai, arī 
mū  su statuss mainījās un kļuvām 
par neatkarīgas valsts pārstāvjiem 
(uz pilsoņa statusu bija vēl jāpa-
gaida – risinājās spraigas debates). 

Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas, 
Rīgā notiek Rīgas svētki, kas ik 
gadu norisinās augusta vidū. 
Man liekas, ka tie savā ziņā aizēno 
mūsu valstiski nozīmīgo 21. au -
gustu. Nepārprotiet – man ideja 
par Rīgas dzimšanas dienas (šo -
gad 817.) atzīmēšanu šķiet skais -
ta un, redzot lielo atsaucību ziņu 
sižetos un aprakstos, secinu, ka 
Rīgas domes kultūras pārvalde ir 
radījusi lieliskus svētkus (saulai-
nais laiks arī palīdz!). Daudz jau 
nevajadzētu, lai mūsu de facto ne -
atkarības dienas atceri šeit iepītu. 
Bet te arī ir vajadzīga polītiskā 
griba. Taču šobrīd vēl “nemetu 
plinti krūmos”. Vakarā Krastmalā 
būs koncerts “Labvakar, Rīga! 
Labvakar, Latvija!”, kuŗa koncep-
cijas pamatā ir Trešās atmodas 
laiks. Koncerta programma vei-
dota no Atmodas laika populā-
rākajām dziesmām, Baltijas val-
stu likteņdziesmām, Baltijas valstu 
dalībnieku kopdziesmām, kā arī 
no dziesmām ar ieskatu nākot-
nē. Sekos svētku uguņošana. Ce -
rēsim, ka 27 gadi starptautiski 
atzītas neatkarīgas valsts gads-
kārta nepaies secen!



LAIKS 152018. ga da 1. septembris – 7. septembris

LIGITA KOVTUNA

Svešā zemē, svešos ļaudīs 
jeb “Krieviju ar prātu nesaprast...” 

(Krievu dzejnieks Fjodors Tjutčevs, 19. gs.)

(Turpinājums no nr. 31)

Jānis Vanags uz Tālo zemi devās 
otro reizi. Jo 2009. gadā, kad viņš 
uz sava vectēva Pēteŗa Matisona 
izsūtījuma un atdusas vietām bija 
aizbraucis pirmo reizi, precīzo pa -
kalnu, kur apglabāts vectētiņš Pē -
teris, nokļūt neizdevās. Gan brau-
ciena maršruts tieši neveda uz    
59. kilometru ceļā no Sivaku sā -
džas uz Zeju, gan arī Jāņa rīcībā 
vēl nebija daudzmaz precīzu ko -
ordinātu. 2009. gadā Jānis pabija 
vien 50. kilometrā, un ģimene no -
lēma, ka derētu atrast īsto vietu, 
pēc mātesbrāļa Jāņa un viņa dzī -
vesbiedres Intas stāstiem, pakalnu 
netālu no dzelzceļa. Jānis turp de -
vās kopā ar mūsu operatoru Ai  va-
ru, un smagajā ceļā viņus pa  va - 
dīja vietējais mežsargs Maksims. 
“Brau cām pa ļoti grūti izbrau-
camu ceļu, īstenībā – neceļu, jo, tā 
kā šai apvidū nekāda saimniecis -
kā darbība nenotiek, arī normāla 
ceļa te nav,” stāsta Jānis. “Atminos 
to dienu 1957. gadā, kad vecmā-
miņa ar trim bērniem – manas 
mātes brāli un divām māsām at -
griezās Latvijā. Biju mazs puika, 
bet no bērnības atceros, ka ģime-
nē par Sibiriju atklāti runāja, stā s-
tīja, lasīja priekšā vēstules. At  mi - 
ņā palicis, ka viņi tur, Tālajos 
Aust rumos, nodarbināti pie sve ķu 
ieguves. Biju iedomājies biezu me  žu 
ar lielām eglēm un prie dēm, pa 
kuŗu resnajiem stumb riem tek 
sveķi... Īstenībā ieraudzīju izde gu-
šu, skraju mežu, drīzāk krūmāju 
ar tieviem, izstīdzējušiem ko  - 
k iem. Pirmais gads izsūtījumā bijis 
ļoti grūts, no pilnīga bada paglā-

bu ši vietējie, kas palīdzējuši, slepe-
ni noliekot pie mājas kartupeļus.”

Pēteri Matisonu kopā ar ģime -
ni – sievu un trim bērniem, izsū-
tīja 1949. gada 25. martā. Jāņa 
māte, viena no četriem bērniem, 
brīnumainā kārtā paglābās. Pēc 
Cēsu Skolotāju institūta beigšanas 
viņa tika nosūtīta darbā  uz Lejas-
ciemu par skolas direktori. Tur 
tomēr nepalika, bet aizdevās uz 
Vīksnu, netālu no Alūksnes. Te arī 
viņa dabūja brāļa pa vilciena logu 
izmesto vēstulīti ar ziņu, kas no -
ticis, ko bija atradis un viņai atde-
vis vietējā dzelzceļa priekšnieks...

Jānis: “Vecaistēvs Pēteris bijis 
ļoti labs saimnieks, tiem laikiem 
progresīvs, ieviesis savā saimnie-
cībā modernās technoloģijas, kā -
das jau nu tolaik bija. Līdz ar to 
nokļuvis vietējo Liezēres ļaužu ru -
nās un diemžēl arī ticis apskausts. 
Taču ģimenei pēc atgriešanās bija 
neticami laimējies – mammas ve -
cākā māsa Elza atguva tēva mā -
jas! Gan jau šos gadus tās tukšas 
nestāvēja, bet pēc radu atgriešanās 
mājās bija vien vecais izpalīgs Sī -
manis, kas saimnieku prom būt - 
nes laikā mājas bija pieskatījis. Tā 
viņš arī turpināja te dzīvot, palī-
dzēja saimniecībā, cik varēja, un, 
protams, arī kopā ar visiem sēdās 
pie saimes galda. Vietējā vara arī 
nejaucās saimniecības lietās, ma -
nējie varēja turēt lopus – govi, teļu, 
aitas, cūkas. Uz šo saimniecību 
p a  līgos sūtīja arī mani ar brāli. 
(Jānis audzis sešu bērnu ģimenē, 
pēc Balvu vidusskolas beigšanas 
ieguvis inženieŗa diplomu Jelga -
vas Lauksaimniecības akadēmijā – 
L. K.). Kopš 5. – 6. klases jau slau-

cu govis, 12 – es, otras 12 – brālis.
Tālajā zemē Jānis, protams, pa -

bija vien apmēram tai vietā mi  nē-
tajā 59. kilometrā, kur apglabāts 
viņa vectēvs. Lieki teikt, ka kap sē-
tas šī vārda ierastajā izpratnē tur 
nav – pakalnā pie dzelzceļa, pēc 
ra   dinieku stāstiem, apglabāts Pē -
teris Matisons un kāda latviete, 
saukta Rubeņmāte. 

Veselu diennakti Jānis pavadīja 
Sivaku sādžā. Viņa iespaidi: “Pir  -
m ais pārsteigums bija naktsmīt nē – 
tās saimniece izrādījās izsūtītā lat-

vieša mazmeita! Pagasta priekš-
niece (vārds ?) bija ļoti atvērta un 
draudzīga atšķirībā no viņas augst-
prātīgā priekšteča, ko satiku 2009. 
gadā. Vietējie zina, ka savulaik te 
bijis daudz latviešu, zina arī kāpēc.”

Mēs, visa ceļotāju grupa, arī bi -
jām iegriezušies Sivakos, mūs 
ekskursijā pa sādžu pavadīja mi -
nētā kundze. Man gan likās, ka 
viņas stāstītajā bija daudz neslēp -
tas smeldzes pēc padomju lai - 
k iem. Jānis: “Kā gan lai nebūtu !? 
1985. – 1986.  gadā viņiem bija tie-

ša komerciālā sadarbība ar Japā -
nu – krievi turp sūtīja kokmate-
riālus, japāņi – pretim pārtikas un 
rūpniecības preces, kas tolaik pa -
domju valstī bija deficits. Un vi -
ņiem arī pietika naudas tās no -
pirkt. Kad iestājās “jaunie laiki” un 
pavērās jaunas ekonomiskās ie -
spē  jas, šī sadarbība tika sagrauta, 
un mēs visi redzējām pussagru-
vušas noliktavas paliekas.”

Krieviju patiešām ar prātu ne -
saprast!

(Turpinājums nākamajā nr.)

Jānis Vanags

Senā koka architektūra un modernā “estētika” Sivaku sādžā // Foto: Ligita KovtunaPie latviešu atdusas vietas Sivaku kapsētā // Foto: Ligita Kovtuna

No kreisās: Rīgas Brāļu kapu komitejas pārstāvis Jānis Baškers, 
Latvijas Represēto apvienības vadītājs Ivars Kaļķis, komponists 
Pēteris Vasks un gīde Jeļena  // Foto: Ligita Kovtuna
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 31) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Kategats. 8. Ie -

rēd nis. 10. “Spoki”. 11. Spora. 12. 
Beladonna. 16. Kalmes. 19. Len-
tes. 20. Bairons. 21. Šarms. 22. 
Togas. 23. Trans. 24. Lists. 25. 
Stāla. 28. Pērse. 30. Svitene. 31. 
Inerts. 32. Klupes. 36. Kantilēna. 
40. Cibas. 41. Āmtes. 42. At -
matene. 43. Garkalne.    

Stateniski. 1. Atika. 2. Raizes. 
3. Eseja. 4. Dingo. 5. Brauns. 6. 
Knapi. 7. Kapibara. 9. Sarsuela. 
13. Duvra. 14. Sekstants. 15. 
Vents pils. 17. Jaunava. 18. In -
diā na. 26. Tunisija. 27. Stāvi. 29. 
“Sieviete”. 33. Saites. 34. Anitra. 
35. Parma. 37. Toles. 38. “Linga”. 
39. Smūls.  
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Līmeniski. 5. Federātīva vienī-
ba Šveicē. 7. Upe Brazīlijas dien-
vidaustrumos. 9. Sena franču 
attāluma mērvienība, vienāda ar 
4,44 km. 10. Karsts vējš Vidus -
jūras zemēs. 11. Nokrāsa. 12. Sa  -
bojāties mikroskopisku sēnīšu 
ietekmē. 13. Bērns  (humoristiski). 
15. Zivju skeleta kauli. 17. Sa -
bied riski polītisks un literārs laik-
raksts (iznāca 1878 – 1907 g. Rī -
gā). 20. Valsts Eiropā. 22. Izvei-
cīgs. 24. Sabiedrisko transport - 

lī dzekļu braucieni no viena gala-
punkta līdz otram. 25.  Ļoti spožs 
meteors. 26. Kārtot citu aiz cita. 
28. Odiseja dzimtene sengrieķu 
mītoloģijā. 31. Trigonometriska 
funkcija. 34. Dārza puķe. 36. 
Ēdienreize. 37. Pilsēta Polijas vi -
dienē. 38. Tirgus laukumi Senās 
Grieķijas pilsētās. 39. Maksa par 
lietošanu. 40. Iegūt vajadzīgo. 41. 
Attīstības pakāpe.

Stateniski. 1. Valsts Afrikas 
dien vidrietumos. 2. Milzīga au -
guma būtne. 3. Upe Anglijā. 4. 

Da  basskats. 5. Salīdzinošais vēr-
tējums. 6. Izmirkusi. 7. Cieti vei-
dojumi dažu gliemeņu ķerme-
ņos. 8. Pagātnes notikumu ap -
raksts. 14. Franču dabas pētnieks 
(1683 – 1757). 16. Briežu dzim-
tas dzīvnieki. 17. Kaķu dzimtas 
dzīvnieki. 18. Suņu šķirne. 19. 
Vienkāršais mechanisms. 21. Sa -
liktu vārdu sastāvdaļa ar no  zīmi 
jauns. 23. Vīrieša vārds (no -
vembr.). 25. Angļu dzejnieks 
(1788-1824). 27. Pilsēta Igaunijas 
dienvidaustrumos (agrākais no -
saukums). 29. Tērēt ar apdomu. 
30. Mācību telpas skolā. 32. Ap -
dzī vota vieta Limbažu novadā. 
33. Diapozitīvi. 34. Sekrēts. 35. 
Grezns monarcha sēdeklis.

Šis datums, reiz iesācies, negrib 
beigties. Un nedrīkst beigties, jo 
tas aiz sevis atstājis tik daudz spo-
ku, garu, veļu un dvēseļu. Iesā kās 
1939. gadā Maskavā – ar diviem 
parakstiem zem līguma, kas lī -
dzī gi revolucionāra Gavrilo Prin-
cipa šāvieniem Sarajevo pil sētā 
1914. gadā noveda pie pa  saules 
kaŗa. Nevajadzēja revolu cionāra 
pistoles Sarajevo ielā. Pie tika ar 
spalvu pie rakstāmgalda.

Es toreiz klāt nebiju un neva -
rēju būt, bet Mūzejā top jaunās 
ekspozīcijas daļa, ko sauc par 
Hitlera-Staļina paktu un dēvē 
par sazvērestību. Un tur viss būs 
kā uz delnas. Arī paraksti: Vja-
čes lavs Molotovs, Joahims fon 
Ri  bentrops. Ar viņu parakstiem 
pietika, lai daudzi citi paraksti 
zem pastāvošiem līgumiem un 
starptautiskām konvencijām iz -
rā dītos nekam nederīgi. Tā ne -
bija tikai sazvērestība. Tā bija – 
nodevība. Un jā, šis pakts pelnījis, 
lai to sauktu par Hitlera-Staļina 
paktu un ne parakstītāju vārdos. 

Pietika divu parakstu, lai iznī-
cinātu neatkarīgo Latvijas nācijas 
loloto valsti, lai noslepkavotu, ie -
slodzītu un deportētu tās veido-
tājus un vadītājus, lai tautu pa -
kļautu terroram, salauztu un pa -
darītu atkarīgu. Lai sarīdītu tau-
tas locekļus citu pret citu. Lai iz -
dzēstu katru atmiņu par savu 
valsti. Tas neizdevās. Tauta izdzī-
voja. Izdzīvoja valsts, jo atmiņa 
palika dzīva un pretojās. Un pa -
saule neaizmirsa.

31. Nebeidzamais 23. augusts 

Hitlera-Staļina paktu Padomju 
Savienība pēc kaŗa slēpa no pa -
saules acīm. Latvijā pirmie 23. 
augustu atklāti atzīmēja Helsinki 
‘86 dalībnieki jau 1987. gadā. 
Vara viņus apspieda. Bet 1989. 
gadā 2 miljoni igauņu, latviešu 
un lietuviešu sadevās rokās cil-
vēku ķēdē no Tallinas cauri Rīgai 

līdz Viļņai, pasaulei atgādināja 
pakta noziegumus un prasīja brī-
vību savām valstīm. Viņus vairs 
nevarēja apspiest. 2009. gadā Ei -
ropas Parlaments nolēma 23. au -
gustu izsludināt par totālitārisma 
upuŗu piemiņas dienu. Tāpēc šī 
diena nebeidzas un nebeigsies 
arī Eiropas atmiņā. Man liekas – 

tikai pieaugs, jo 23. augusts ir 
brīdinājums arī tagadnei.

Bet tie nav tikai upuŗi, kuŗus 
at  ceramies, pieminam, par kuŗ iem 
atgādinām. Es šogad 23. augustā 
Mūzeja ļaudīm aizlidoju līdzi uz 
Cēsīm, kur aizkurināja “Sirdsap-
ziņas ugunskuru”.  Tā ir neliela, 
bet aizkustinoša ekspozīcija bi -
jušajā Čekas cietumā par Cēsu 
un apkārtnes ļaudīm, kuŗi nepa-
kļāvās okupāciju varām un pat 
tad, kad Latvijas valsts likās zau-
dēta, par to turpināja cīnīties ar 
ieročiem rokās. Mēs viņus sau-
cam par nacionālajiem partizā - 
n iem, bet man liekas, viņi pelnījuši, 
ka viņus sauc par Latvijas kaŗa-
vīriem. Latvijas armiju bez šā  vie-
na pārņēma iebrucēji 1940. gadā 

un tāpēc Latvijā varēja izrīkoties 
pēc savas brutālās gribas. Kaŗa 
gados latviešu kaŗavīriem bija 
jākaŗo zem svešiem karogiem 
svešās uniformās, reizēm citam 
pret citu. Tā bija nežēlīga pļauja. 
Kad beidzās kaŗš, nebeidzās iz -
misīga cīņa par valsti. Tā bija le -
ģitīma latviešu kaŗavīru cīņa 
pret ienaidnieku. Viņi nebija mi -
nistri, nebija ģenerāļi, bet man 
liekas, viņi bija labākā daļa Lat-
vijas valsts. Ielidoju cietuma ka -
merā. Tur kā gars tumsā atspīd 
latviešu kaŗavīra portrets, un au  s-
tiņās atskan viņa stāsts. Man ir 
sajūta, ka viņš te ir uzvarētājs, un 
nekādi paraksti vairs neatņems 
viņam viņa valsti, jo viņš to 
pasargās. 

Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes nama ziedotāju saraksts guldīšanai 
pamatakmenī 13. septembrī ir noslēdzies. Paldies visiem, kas atsaucās. 
Taču ziedot vēl var, un pēc gada Nākotnes nama vestibila grīdā guldīs vēl 
vienu kapsulu ar VISU ziedotāju vārdiem. 

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 pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

Gulbenes novada bibliotēkās viesojās žurnāliste, ASV Aijovas 
universitātes docente Ināra Vērzemniece, iepazīstinot ar savu nesen 
izdoto grāmatu “Among the Living and the Dead” (“Starp dzīvajiem 
un mirušajiem”), (intervija ar I. Vērzemnieci publicēta Laika 30. nu -
murā). Tas ir Ināras dzimtas likteņstāsts, kad Otrā pasaules kaŗa laikā 
viņas vecmāmiņa ar diviem maziem bērniem devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju, bet viņas māsa Ausma 1949. gadā no Jaungulbenes pagasta tika 
izsūtīta uz Sibiriju. 

Ikšķilē 25. augustā notika Latvijas Polītiski represēto apvienības 
(LPRA) 20. salidojums. Spraigu uzrunu, ar kritikas devu Saeimai un 
valdībai (vairāki bija klāt), teica priekšsēdis Ivars Kaļķis. Viņš arī izteica 
pateicību valdībai par piešķirto pabalstu (100 eiro) valsts Simtgadē po -
lītiski represētajām personām. Rakstisku sveicienu atsūtīja Valsts prezi-
dents R. Vējonis un Ministru prezidents M. Kučinskis. 

Liepājas teātrī 8. un 9. septembrī plkst.18 pirmizrāde – Rasa Buga-
vičute-Pēce “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”. Režisors Valters Sīlis. 

Valmieras teātrī 7. septembrī plkst. 18.30 – Pāvels Kohouts
“Mī   le  stības testaments” (Drāmatiski notikumi 2 daļās). Režisors – Varis 
Brasla, scēnografs – Mārtiņš Vilkārsis. 

Latvijā 15. septembrī Pasaules tīrības dienā (World Clean Up Day) no -
risināsies Laimes koka stādīšana – kaut vienu sēkliņu, lai augtu krūmi, 
koki Latvijas Simtgadei. Ir aktīvizēta karte – Laimes koki –  http://talkas.lv/
laimes-koki/, kur ir iespējams norādīt vietu, kur kaut kas tiks iestādīts, 
kā arī pievienot aprakstu – vēlējumu Latvijai Simtgadē. 

Lucavsalā Rīgā 15. septembrī notiks 1. brīvdabas festivāls “Ģime-
nes svētki”. Šogad ir Goda Ģimenes gads! Visas dienas gaŗumā būs 
klāt psīchologi, seksologi, pedagogi, stilisti, ģimenes psihoterapeiti, 
aukles, meistarklašu vadītāji un aktīvās atpūtas organizātori. Tiks pie-
dāvāta plaša programma arī bērniem – radošas un izglītojošas darbnī-
cas, “Montesori” nodarbības un konkursi, veselīgu saldumu degustācija 
un citas aizraujošas aktīvitātes.

Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē 7., 8. un 9. septembrī 
norisināsies Nacionālā Kino centra XXII Baltijas jūras dokumentālo 
filmu forums (Baltic Sea Docs), kas piedāvās filmu programmu „Atmi-
ņas par nākotni”. Seansu plāns reģionos: http://nkc.gov.lv. Filmu forumu 
rīko Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar starptautisko organizāciju 
European Documentary Network, atbalsta – programma Radošā Eiropa 
Media, LR Kultūras ministrija un Rīgas dome.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Atvaļinātā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa, 

ģenerālleitnanta RAIMONDA GRAUBES viesturneja

 2018. gadā ASV

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

 Rīko Ņujorkas Latviešu organizāciju padome un Latvijas pastāvīgā

 pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā 

 *Vietu skaits ierobežots – ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos*

 Anita Bataraga 201 788 5315, abatarags@optonline.net

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

 Rīko Vašingtonas DC Daugavas Vanagi – Mārtiņš Zvaners 301 580 1210

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

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

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

 Rīko Klīvlandes Daugavas Vanagi, Pensionāru apvienība un Latviešu biedrība

 Haralds Mazzariņš 330 467 7830

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

 Rīko Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagi

 Armands Birkens 773 251 2849

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

 Rīko Kalamazū Latviešu biedrība – Maira Bundža 269 352 3507

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

 Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) 

 Ingrīda Erdmane 651 247 2104

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS

sadarbībā ar vietējām organizācijām

Golfs Mičiganas 
ziemeļos

Vairākus gadus pēc kārtas 
Latvieši no Mičiganas, Ohaio 
un Indiānas apkārtnes sabrauc 
Mičiganas Ziemeļrietumos pie 
Charleviox lai kopīgi spēlēt 
golfu. Šogad no 12. līdz 14. au -
gustam piecpadsmit sportisti 
izspēlēja 54 bedrītes sadalītas 
starp diviem kalnainiem A-Ga-
Ming  un Dells golfa laukumiem 
un skaisto  Charlevoix Country 
Club laukumu.

Kā jau iepriekšējos gados Uģis 
Pirmā rindā no kreisās: Māra Sīpola, Māra Stevens, Vija Markovs, 
Ligita Ķepītis, Ruta Kalniņš, Atis Markovs, Aldis Zuika. Otrā 
rindā: Jānis Kalniņš, Valdis Vītols, Daina Zuika, Uģis 
Augenbergs, Susan Brože, Toms Brože Dagnija Kubuliņš, Egons 
Kubuliņš // FOTO: Susan Brože

Spēlētāji gaida savu kārtu pie pirmās bedrītes  A-Ga-Ming 
Torch laukumā

Augenbergs, golfa spēļu “ko  mi-
sārs” un noteicējs, bija salicis 
komandas un vairākus spēles 
variantus, bet tad viss bija veikli 
jāgroza, jo negaidot izkrita 
viens spēlētājs. Pirmā dienā bija 
Latades spēle, un nākamās divas 
dienas spēlēja četru pāŗu, un 
trīs pāru  Scramble. Visas trīs 
dienas bija saulainas, karstas un 
sutīgas. Pārskatot trīs dienu re -
zultātus, Uģis paziņoja, ka ar 
visām maiņām un laika apstāķ-
ļiem, komandām caurmērā bija 
līdzīgi rezultāti.

Vakarus pavadījām pārrunās 

par dienas labākiem sitieniem 
un zaudētām bumbām, un jaut-
ri uzdziedājām. Pievakarē bija 
bumbas uzsišanas sacensības 
naktsmājas pagalmā. Vija Mar-
kova un Ligita Ķepīte uznēmās 
vispārējo rīcību sarunājot golfa 
laukumus un naktsmājas. Ruta 
Kalniņa sagādāja ēdienus ko  pī-
gām ēdienu reizēm. Susan Brože 
atveda gardas kūkas un Ligita 
Ķepīte – svaigus augļus. Valdis 
Vītols ar palīgiem bija pie cepļa, 
un visi sadalīja virtuves darbus. 

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

Rotās kaltais mūžs

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

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
8. septembrī 15:00 Simtgades 

atceres sarīkojums – Latvijas 
1970. gadu plakātu izstāde. 
Pagājušā gadsimta 70.un 80.gadi 
ir Latvijas plakātmākslas spilg-
tākais posms, kuŗā plakāti ne 
tikai pildīja informējoša līdzekļa 
vai kāda sociālā vērtējuma no -
došanas funkciju, bet bija arī paš-
vērtīgi mākslas darbi un spilgti 
grafikas dizaina paraugi. Latvijas 
mākslinieki piedalījās ārzemju 
konkursos, kuŗos saņēma arī 
godalgas. Šī laikmeta plakāti ir 
arī uzskatīti par vienu no 99 
Latvijas Kultūras Kanoniem. (no 
Kulturaskanons.lv).

11.septembrī 11:00 notiks pen  -
sionāru kopas rēgulārā sanāk-
sme groziņu veidā. Programmā: 
plkst. 11:00 ģenerāļleitnanta 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!

 GAŖEZERS (MI)
Latviešu Centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 
49093).

 INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

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

 KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu apvienotās 

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

6.oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas!

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu bied rī-

bas īpašums Priedaine (1017 
State Route 33, Freehold NJ 
07728).

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(254 Valentine Ave, Yonkers NY 
10705). 

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

8. septembrī „Pēc dziesmām 
un dejām – kas notiek Latvijā 
šodien”. Info par R. Graubes 
uzrunu ANO, 14:00 Atv. Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku kom-
andiera, Ģenerālleitnanta Rai -
monda Graubes uzruna ’’Hib-
rīdkaŗš un informātīvā telpa’’. 

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

Igauņu nams (243 E 34th St).
8. septembrī 17:30 Paneļdis-

kusija par partiju kandidātiem 
pirms Saeimas vēlēšanām. Ieeja 
$10.

24. septembrī MetOpera Lin-
coln Center 18:00 koncertēs 
mecosoprāns Elīna Garanča un 
tenors Roberto Alagna. Elīna 
Garanča uzstāsies arī 28. sep-
tembrī, 1., 5., 9., 13., 16. un 20. 
28. septembrī.

26.septembrī 19:30 tenors Alek-
sandrs Antoņenko atgriežas 
Metropolītena operā „Aīda”. 

Aleksandrs Antoņenko dzie-
dās arī 29. septembrī, 2., 6., 11., 
15., 18. oktobrī un 2019. gada 28. 
februārī un 4., 7. martā.  

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

7. oktobrī Sasauksimies Simt-
gadē ar Maiju Kovaļevsku!

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

16:00 koncertēs mūsu šar man-
tā un pasaulslavenā operdzie-
dātāja Maija kopā ar izcilo pia-
nisti Dzintru Erlihu.

Piedāvājam iegādāties ieejas 
karti līdz 27.augustam. Atlikušās 
biļetes tiks atdotas atpakaļ kasē 
un tiks pārdotas ar pievienotām 
apkalpes maksām.

Vēl ir izvēle: VIP $150,Patronu 
$100, $60, $35, $20.

Lūdzu, atsūtiet savu e-pasta 
adresi, pilnu vārdu un Tālr.# uz : 
aijap@yahoo.com. Visi maksā ju-
mi jākārto caur LNOĢ. Pēc sa -
maksas saņemsiet elektronisku 
ieejas karti, vai pieprasiet pie 
kases Will Call. Aija Pelše, 1-516-
319-9491. 

Čeki rakstāmi uz Latvian 
National Opera Guild vārda un 
nosūtāmi:

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

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

 SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedrriskais 

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

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

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

4.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

 TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

7. oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievkalpojums.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Vasarā Bos-

tonā Dievk. notiek 10:00. 
Piesaulē 11:00. Vasaras periodā 
māc. Igora Safina runas stundas 
nenotiek, bet Bībeles stundas 
turpināsies visu vasaru. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.

Pāris gadu vēlāk, Sildegam 
iesaistoties Kultūras fonda darbā, 
kopjot tēlotājas mākslas nozari, 
LDS vadību pārņēma Osvalds 
Grīns. 

Nebūs iespējams uzskaitīt tās 
daudzās izstādes, kuŗas bija viņa 
organizētas mūsu dižākajos kul-
tūras sarīkojumos, kā Dziesmu 
svētkos, Kultūras dienās u. c. 
Šajos rosmes bagātajos gados or -
ganizācijas sastāvā pieredzējušie 
daiļamatnieki bija jau saauguši ar 
jaunākiem gaitu sācējiem, un bez 
pārspīlējuma var teikt, ka or  ga-
nizācijas eksistence un darba 
plūsma bija pats par sevi sapro-
tams notikums.

1960. gadā ALA Kultūras bi -
rojā nodibinājās lietiskās mākslas 
nozare, un tās vadību uzņēmās 
Osvalds Grīns. Līdzīgā uzde-
vumā un nozarē viņš kalpoja arī 
ALAs un PBLA Kultūras fondos. 
Pieminēto uzdevumu ietvaros 
viņa gādībā notika Latvijas 50 
gadu atcerei veltītā ceļojošā daiļ-
amatu izstāde 1968. gadā, ar kuŗu 
arī viņš pats apmeklēja latviešu 
kopienas dažādās vietās. Tāpat 
pieminēšanas vērta ir 1973. gadā 
Čikāgā rīkotā daiļamatniecības 
jaundarbu izstāde. Pēc sekmī-
giem darba gadiem, gan vese lī-
bas, gan citu apsvērumu vadīts, 
1974. gadā O. Grīns atstāja LDS 

vadību un ar lietisko mākslu 
saistītos pienākumus ALA Kul-
tūras fondā.

Taču piebilstams, ka gaŗajos 
kopējā darba gados Osvalda 
Grīna saliedētais savienības sa -
stāvs turpināja nepārtrauktu dar-
bību, par ko liecina prāvais iz -
stāžu skaits un citas norises. Dažu 

ieguldījis labu tiesu sava laika un 
pūļu. Šeit jāpiemin etnisko ba -
gātību krātuve, mūzejs Čikāgā, 
dažus gadus vēlāk radītais Gaŗ-
ezera Lietiskās mākslas mūzejs. 
1970. gadā šī mūzeja pieticīgais 
sākums izteicās vienas vitrīnas 
ievietošanā vidusskolas zāles galā. 
Līdz ar centra straujo at  tīstību 

atkal pārvietojās uz jaunceltām 
telpām Konvalda ēkas otrajā 
stāvā. Jaunā mītne apgādāta ar 
klimata kontrolēm, kas turpmāk 
nodrošinās eksponātu saglabā-
šanu nākamajām paaudzēm. 

Nebūs iespējams dažās rindās 
apcerēt mūzeja bagātības skait-
liski, kuŗā pāri par 12 mūsu rak-
sturīgāko tautastērpu, to skaitā 
retais 12. gadsimta letgaļu sen-
latvietes tērpa atdarinājums ar 
bronzas rotām. Neuzskaitot dau-
dzos eksponātus dažādās katē-
gorijās vēl jāmin dažas retas ar -
cheoloģisko izrakumu rotas – 
bronzas aproce un gredzeni. 

Šaubos, vai kādam kādreiz 
izdotos saskaitīt daudzās jūdzes, 
kuŗas Osvalds Grīns mērojis no 
Indianapoles uz Gaŗezeru un 
atpakaļ. Tāpat sabiedrībai maz 
zināms par mūzeja bagātību ra -
šanos. Daļa no tām nākušas no 
O. Grīna personiskās kollekcijas, 
bet pārējā vākšana un sakārto-
šana ir visā pilnībā viņa pūļu un 
panākumu vainagojums. Mūzeja 
darbā jau no pirmajām dienām 
viņa tuvākais palīgs bijusi viņa 
meita Astra Reveliņa, kuŗu esam 
jau sen pazinuši kā O. Grīna rotu 
modelētāju un uzticīgu palīgu 
izstāžu kārtošanā. Mūzeja vadība 
un turpmākā veidošana ir uz  ti-
cēta viņai, un šo darbu viņa veic 
ar sava vīra Jāņa Reveliņa līdz-
dalību. Paveiktais darbs ir ar 

sevišķu  nozīmi latviskās vides 
radīšanā Gaŗezerā un nākamo 
paaudžu iepazīstināšanā ar tau-
tas senatni un lietisko mākslu. 

Par meistara personīgo dzīvi 
jāteic, ka debesis viņam piešķī-
rušas uzticīgu un saprotošu 
līdzgaitnieci Līzīti – Mirdzu 
Pētersoni, ar kuŗu viņš slēdzis 
mūža derību Brīvdabas mūzeja 
Usmas baznīcā. O. Grīns tajā 
laikā bija aktīvs skautu orga ni-
zācijā un arī Līzīte bija gaidu 
vadītāja. Ar skautisma kustību 
O. Grīns bija saistīts jau techni-
kuma laikā, vēlāk paaugstināts 
par vienības vadītāju un novada 
priekšnieku. Par nopelniem skau-
tismā viņš 1936. gadā apbalvots 
ar Baltās līlijas ordeni.

Sabiedrisko un organizāciju 
atzinību un apbalvojumu skaitā 
vēl jāmin vairāki atzinības raksti, 
kā arī naudas balvas par viņa 
rotām. 1960. gadā Osvalds Grīns 
saņem ALA Kultūras biroja 
Goda rakstu, 1976, gadā – PBLA 
Kultūras fonda Goda balvu par 
nopelniem latviešu lietiskās māk-
slas jaunrades veicināšanā. 

Kā veidosies mūsu kultūras 
dzīve Latvijā un ārpus tās aizjūras 
zemēs, to šobrīd grūti paredzēt, 
bet, atskatoties trimdā aizva dī-
tajos gados, Osvalda Grīna sirds-
dedze un viņa kalto rotu pūrs 
paliks latviešu lietiskās mākslas 
labāko sniegumu skaitā.

ARNOLDS SILDEGS

avotu izplatītie apgalvojumi par 
LDS darbības slēgšanu neatbilst 
īstenībai. Ar 1985. gadu savienība 
ievēl jaunu vadību un 1997. gadā 
atskatās uz 40 darbības gadiem. 

Bez pieminētā rotkaļa un or -
ganizācijas vadības darba jāmin 
vēl citi pasākumi, kuŗos O. Grīns 

auga arī mūzeja veidošanās un 
1972. gadā to pārcēla uz jaunām, 
plašākām telpām Kronvalda ēkas 
lejas stāvā, kur iebūvēja lielākas 
stikla vitrīnas. Nepārtrauktā aug-
 šanas procesā arī šī telpa kļuva 
augošam eksponātu skaitam par 
šauru. 1989. gada jūlijā mūzejs 
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Sēro

LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN

 AKADĒMIĶU APVIENĪBA „DZINTARS“

Mūsu mīļā fi listre

HELĒNE PIZIČS
Dzimusi 1931. gada 6. oktobrī, Sakstagalā,
aizgāja Mūžībā 2018. gada 13. jūlijā Čikagā

Dziļās sērās

DĒLS ZIGURS, MEITAS REGINA UN ZIGRIDA

MAZMEITAS CHRISTINE UN AMOREENA

MAZMAZBĒRNI ARTIE, BRITTNEY, AUBREY UN CARSON

Mīlestībā piemin

DĒLS EGĪLS AR SIEVU INGRĪDU

MEITA DAGNIJA AR VĪRU KASPARU

MAZBĒRNI KRISTAPS AR SIEVU HANNAH UN LARIS

MAZMAZMEITAS LŪLŪ UN LIVIJA

UN MĀSA INĀRA AR ĢIMENI LATVIJĀ

Cilvēks nomirst nevis tad,
kad apstājās viņa sirds,
bet tad, kad par viņu aizmir st tie,
kuŗi viņu ir mīlējuši.

93 gadu vecumā savās mājās, sekojot savam vīram Pāvilam,
Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa un 

vecvecmāmiņa

LEONTINA LIEPINS
Dzimusi 1925. gada 20. aprīlī Silenē, Latvijā,
mirusi 2018. gada 14. jūlijā Washington, DC

Dieva mierā aizgāja mūsu mīļā mamma un Omā

LAIMDOTA ELGA STEMME,
dzim. ZVIRBULE

Dzimusi 1923. gada 5. jūnijā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 17. jūlijā Dārnstaunā, MD, ASV

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 Ru -
benis. 16.septembrī laju vadīts 
Dievk. 30.septembrī Dievk.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 2.septembrī Dievk. neno-
tiks. 9.septembrī Dievk. 16.sep-
tembrī Dievk. Dievk. ar Sv.vak. 
Vilmingtonā plkst. 15:00 Good 
Shepherd baznīcā (1530 Foulk 
Road-Rt.261). Pēc Dievk. kafijas 
galds. 23.septembrī Dievk. 30.sep-
tembrī Dievk. ar Sv.vak. Bazārs- 
pusdienas. 7.oktobrī Pļaujas 
svētku Dievk. 14.oktobrī Dievk. 
angļu val. ar Sv.vak. 20.oktobrī 
12:00 125.gada Jubilejas svētku 
Dievk. Piedalīsies archib. Lauma 
Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš 
un prāv. Anita Vārsberga- Pāža. 
21.oktobrī Rīta svētbrīdis – 
Austrumu apgabala konferences 
ietvaros. Laiks tiks izziņots.

• Grand Rapidu latv. ev. lut. 

dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var 
skatīt: https://tinyurl.com 2.sep-
tembrī Kalamazoo Dievk. neno-
tiks. 10:30 Gaŗezerā Dievk. 9.sep-
tembrī Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
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. 8.septembrī 
11:00 Dievk. ar dieevg. Viesu 
māc. Igors Safins.

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

tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

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

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

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

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
an church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 13:30. 9.septembrī Dievk. 
ar dievg. 23.septembrī Dievk. 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 10003). 
Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

2.septembrī Dievk. nenotiek. 
9.septembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk., seko 

pikniks.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
16.septembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
23.septembrī 12:00 Jonkeru 

bazn. Dievk. ar dievg.
10:30 Salas bazn. Dievk.
29.septembrī 14:00 Manha-

tenā, Seafarers Dievk.
30.septembrī 10:00 Jonkeru 

bazzn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar 

dievg. Seko Pļaujas svētki.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
• 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.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 29.septembrī Dievk. 
ar dievg. 17.novembrī Latvijas 
Valsts dibināšanas 100 gadu atce-
res Dievk. Svētku programma 
sarīkojumu telpās. Pusdienas. 
Ieeja par ziedojumiem. 22.de -
cembrī Ziemsvētku Dievk. ar 
dievg. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
s e a t t l e l a t v i a n c h u r c h . o r g 
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. Dziesmu grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 

– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas 
notiek Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-
pojumi tiks noturēti vienīgi Lie-
lajā Piektdienā un Ziemsvētkos. 
2.septembrī Bībeles stunda. 
9.septembrī Bībeles stunda. 
16.septembrī Dievk.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@gmil.com 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja 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. No 31.augusta līdz 
2.septembrim Latviešu Skolas 
nometne. 2.septembrī Svētbrīdis 
Rokvillē. Dievk. Latviešu Skolas 
nometnē Mar-Lu-Ridge. 

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

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.

Mana dvēsele atdusas Dievā,
No Viņa nāk mana pestīšana.
61. psalms
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Pārskatīti Soču 
Olimpisko spēļu 

rezultāti

2014. gada Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Sočos bobslejā vīriešiem 
gan divniekos, gan četriniekos 
zelta medaļas izcīnīja Aleksan -
dra Zubkova ekipāžas. Drīz pēc 
olimpiskajām spēlē Sočos sākās 
plašs Krievijas dopinga skandals, 
pēc kuŗa Starptautiskā olimpiskā 
komiteja (SOK) pērnā gada no -
vembrī uz mūžu diskvalificēja 
daudzus Krievijas sportistus. 
Starp sodītajiem bija arī Alek-
sandrs Zubkovs un vēl viens 
Krievijas pilots Aleksandrs Kas-
janovs. Tā kā Krievijas sportisti 
bija iesnieguši apelācijas prasī-
bas, tad IBSF atšķirībā no citām 
sporta federācijām nesteidza ofi-
ciāli veikt izmaiņas Soču Olim-
pisko spēļu rezultātos. Nu tas ir 
noticis.

Melbārža četrinieks
// FOTO: Reuters/Scanpix

// FOTO: DELFI

Starptautiskā Bobsleja un ske-
letona federācija (IBSF) pēc ilgā-
kas tielēšanās oficiāli atzinusi 
Krievijas bobslejistu diskvalifi-
kāciju. Tādējādi zelta medaļas 
bobsleja četrinieku sacensībās 
pienākas Latvijas ekipāžai ar pi -
lotu Oskaru Melbārdi. Kopā ar 
Melbārdi zelta medaļas pienākas 
stūmējiem Daumantam Dreiš ke-
nam, Jānim Strengam un Ar  vim 
Vilkastem. Tāpat veiktas iz  mai-
ņas divnieku sacensību rezultā-
tos, kur pēc divu Krievijas eki-
pāžu sodīšanas olimpiskā bronza 
piešķirta Melbārdim/ Dreiš ke-
nam. Tādējādi Latvijas komanda 
Soču Olimpiskajās spēlēs tikusi 
pie piecām medaļām. Sočos vēl 
sudrabu skeletonā vīriem izcīnīja 
Martins Dukurs, kamaniņu div-
niekos bronzu izcīnīja Andris un 
Juris Šici, kā arī Latvijai bija bronza 
kamaniņās komandu stafetē.

Paraolimpiešu 
medaļu raža

Notikušas Eiropas meistarsa-
cīkstes Berlīnē paralimpiešiem. 
Parasti šajās sacensībās labi vei-
cas Latvijas pārstāvjiem. Nebija 

izņēmums arī šis gads.  Titulētā 
Latvijas paralimpiete Diāna Da -
dzīte izcīnīja  trīs zelta medaļas 
– diska un šķēpa mešanā, un 
lodes grūšanā.

Dadzīte, startējot sacensībās 
medicīnas grupā F54/F55, savā 
labākajā mēģinājumā disku aiz -
meta 22,46 m, kas bija pārlie-
cinoši labākais rezultāts. Otru 
zelta godalgu Diāna Dadzīte 
ieguva šķēpa mešanā. Dadzīte 
jau pirmajā metienā ar rezultātu 
23,98 m nodrošināja uzvaru, 
nākamajā mēģinājumā savu sas-
niegumu vēl uzlabojot – 26,20  
metrus, bet ceturtajā metienā 
šķēps aizlidoja 26,36 m. Diāna 
Dadzīte savām divām godalgām 
pievienoja vēl trešo – uzvarēja arī  
lodes grūšanas sacensībās. Sa -
cen šoties F55 medicīnas grupā, 
viņa pirmajā mēģinājumā sa -
sniedza rezultātu 7,58 m, pēc 
tam to  uzlaboja, un labākais 
raidījums bija 8,0 metri. Otrajā 
vietā ierindojās bulgāriete Da -
niela Todorova ar rezultātu 6,86 
metri, bet trešajā – poliete Ka -
rolīna Stravinska ar rezultātu 6,0 
metri.

Edgars Bergs uzvarēja lodes 
grūšanā F35 medicīnas grupā.

Bergam jebkuŗā mēģinājumā 
viņa sasniegtais rezultāts būtu 
nodrošinājis pārliecinošu uz  va ru. 
Čempiona labākais rezultāts bija 
piektajā no sešiem mēģināju-
miem – 14,03 metri.

Aigars Apinis izcīnīja otro 
vietu diska mešanā. 

Apinis, startējot medicīnas 
grupā F52, savā labākajā mēģi-
nājumā disku meta 19,71 m 
tālumā, kas bija otrs rezultāts 
deviņu dalībnieku konkurencē.

Ingrīda Priede izcīnīja bronzas 
medaļu diska mešanā. Startējot 
medicīnas grupā F37/F38, savā 
labākajā mēģinājumā viņa sa -
sniedza rezultātu 25,52 m. Taiga 
Kantāne (F34) lodes grūšanā 
izcīnīja  piekto vietu – 6,55 m.

Līdz ar to Latvijas paralimpieši 
Eiropas meistarsacīkstēs ie  guva 
bagātīgu medaļu ražu – piecas 
zelta, vienu sudraba un vienu 
bronzas medaļu.

Bobs Hārtlijs: 
Latvijas izlase būs 
ieguvēja no manas 

strādāšanas KHL
Latvijas hokeja izlases pašreizē-

jais galvenais treneris, kanadiešu 

speciālists Bobs Hārtlijs šosezon 
atradīsies pavisam tuvu Latvijai, 
jo strādās Omskas Avangard ko -
mandā Kontinentālajā hokeja 
līgā (KHL). Viņš apgalvo, ka no 
tā iegūs arī Latvijas valstsvienība, 
kuŗu Hārtlijs ļoti vēlas turpināt 
trenēt. Par Omskas Avangard 
vienības galveno treneri Hārtlijs 
piekrita kļūt pēc šāgada pasaules 
meistarsacīkstēm, kuŗā aizveda 
Latvijas izlasi līdz ceturtdaļ fi-
nālam. Pēc Hārtlija nonākšanas 
KHL klubā izskanēja bažas, ka 
jaunais amats viņam, iespējams, 
neļaus turpināt darbu ar izlasi, 
bet treneris vismaz šobrīd to 
noraida.

„Pašā pirmajā tikšanās reizē ar 
Omskas Avangard vadību pasau-
les čempionāta laikā Kopen hā-
genā, pat vēl pirms sarunām par 
treneŗa darbu tur, es uzsvēru, ka 
man ļoti patīk strādāt ar Latvijas 
izlasi un man tas ir interesants 
izaicinājums, man patīk spēlētāji 
un pilsēta, viss, un ka mans plāns 
ir turpināt šo darbu. Viņi man 
teica „ņet probļem“ (nav prob-
lēmu)! Tā kā mana situācija pil-
nībā ir Latvijas Hokeja federāci-
jas (LHF) rokās,“ telefonintervijā 
portālam Delfi izteicās Hārtlijs. 
„LHF būtu jāizlemj, jo Omskas 
Avangard atbalsta to, ka es tre-
nēju Latvijas izlasi, es gribu strā-
dāt ar izlasi, tā kā pašās beigās 
viss ir LHF rokās.

Kalnu 
riteņbraukšana

Latvijas kalnu riteņbraucēja 
Paula Žibasa Francijā izcīnīja 
otro vietu Pasaules kausa junioru 
sacensībās nobraucienā. Sezonas  
kopvērtējumā viņa ierindojās 
trešajā vietā. 

Tāpat kā sezonas pirmajos se -
šos posmos, arī pēdējā, septītajā, 
nepārspēta palika austriete Valen-
tīna Hēla, kuŗa distanci veica 
divās minūtēs un 56,147 sekun-
dēs. Žibasa viņai zaudēja 17,564 
sekundes.

Basketbols
Latvijas U-16 meiteņu basket-

bola izlase Eiropas meistarsacīkšu  
astotdaļfinālā ar rezultātu 59:74 
(20:17, 13:22, 14:15, 12:20) zau-
dēja Turcijas vienaudzēm. Līdz 
ar to latvietēm čempionātu vaja-
dzēja turpināt, cīnoties par 9. – 
16. vietu. Turpinājumā mūsu ka -
detes ar 63:50 uzvarēja Chor-
vatijas vienību, saglabājot vietu 
Eiropas meistarsacīkšu augstā-
kajā līgā. Latvijas U-16 meiteņu 

basketbola izlase sestdien Kauņā 
izcīnīja devīto vietu Eiropas čem-
pionātā kadetēm, kurā triumfēja 
italietes. Cīņā par devīto vietu 
latvietes ar rezultātu 49:45 (5:15, 
21:5, 11:6, 12:9) pārspēja Vācijas 
vienaudzes. Viena no Latvijas 
U-16 meiteņu basketbola izlases 
līderēm Elizabete Bulāne kļu -
vusi par Eiropas čempionāta 
trešo labāko piespēlētāju. 

Bulāne (attēlā) septiņās spēlēs 
caurmērā veica 4,9 rezultātīvas 
piespēles, kas bija trešais labākais 
rezultāts starp visām turnīra 
spēlētājām, kamēr pirmajā vietā 
ar 5,6 piespēlēm bija francūziete 
Indija Farsī. Bulāne šajā turnīrā 
bija arī Latvijas izlases rezul tā-
tīvākā basketboliste, jo katrā spēlē 
viņa caurmērā guva 11,6 punk-
tus, šajā rādītājā ieņemot dalītu 
devīto vietu. Tikmēr pārliecinoši 
rezultātīvākā ar 18,1 punktu bija 
Dānijas valstsvienības spēlētāja 
Alberte Marija Mērensta Rimdāla.

***
Latvijas 3x3 basketbola ko -

manda Rīga Ghetto Basket ar 
Nauri Miezi, Kārli Paulu Las-
mani, Agni Čavaru un Mārtiņu 
Šteinbergu sastāvā Šveices pilsētā 
Lozannā Pasaules tūres ceturtajā 
posmā jeb Lozannas Masters sas-
niedza ceturtdaļfinālu.

***
Latvijas vīriešu basketbola 

iz lasei Pasaules kausa izcīņas 
kvalifikācijas turnīra otrās kārtas 
pirmajās spēlēs būs jāiztiek bez 
vairākiem vadošajiem spēlētā-
jiem, vēstī Latvijas Basketbola 
savienība. Dāvis Bertāns gata-
vosies jaunajai Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) sezo-
nai Sanantonio Spurs sastāvā un 
šogad vairs nespēlēs valstsvie-
nībā. Arī Anžejs Pasečņiks un 
Žanis Peiners nepalīdzēs izlasei 
pirms debijas ULEB Eirolīgas 
turnīrā savu klubu sastāvos. Pa -
sečņiks turpinās spēlēt Spānijas 
klubā Grankanārijas Herbalife, 
bet Peiners pievienojies Stam-
bulas Daruššsafaka.

Vieglatlētika
Latvijas rekordiste Madara Pa -

lameika Polijā raidīja šķēpu aiz 
61 metra atzīmes un ieguva otro 
vietu Eiropas vieglatlētikas jumt-
organizācijas kalendārā iekļautās 
sacensībās. Palameikai veiksmī-
gākais Hožuvas pilsētā bija pir-
mais no sešiem mēģinājumiem 
–61,07 m.

Riteņbraukšana
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Emīls Liepiņš no One Pro vie-
nības izcīnīja uzvaru daudzdienu 
velobrauciena Baltic Chain (Bal-
tijas ceļš) kopvērtējumā.

Bokss
Pasaules Boksa supersērijas 

(WBSS) otrajā sezonā cīņas par 
Muhameda Ali trofeju notiks trīs 
svara katēgorijās, un oficiāli ap -
stiprināts, ka arī nākamsezon 
turnīrā būs smagā svara katē-
gorija, kuŗā cīnās latvietis Mairis 
Briedis.

WBSS otrajā sezonā startēs 
visvieglākā svara (līdz 53,5 kg) 
un otrā vieglā svara (līdz 63,5 kg) 
katēgorijas bokseri, bet intervijā 
portālam Delfi turnīra orga ni-
zātors Kalle Zauerlands atklāja, 
ka būs arī trešā svaru katēgorija 
– smagais svars (līdz 90,7 kg), 
kurā startē arī Briedis. 21. au -
gustā WBSS oficiālajā Twitter 
profilā par to tika paziņots arī 
oficiāli.

Hokejs
Latvijas komanda Rīgas Di  na-

mo, pabeidzot gatavošanos gai-
dāmajai Kontinentālās hokeja lī -
gas (KHL) sezonai, izcīnīja pir mo 
vietu tradicionālajā pirmssezo-
nas pārbaudes turnīrā – „Latvijas 
Dzelzceļa“ kausa izcīņā. Turnīra 
pēdējā spēlē Dinamo hokejisti ar 
6:1 (3:0, 3:0, 0:1) uzvarēja Šveices 
vienību Davos, kas gan Latvijā 
spēlēja ar stipri atjauninātu sa -
stāvu.

Burāšana
Divkārtējā olimpisko spēļu da -

lībniece Vita Matīse Ķīšezerā 
izcīnīja bronzas medaļu Eiropas 
meistarsacīkstēs vējdēļu Race-
board klasē. Par čempioni kļuva 
somiete Aleksandra Blinnika, 
kuŗa iekrāja 25 punktus, otrā ar 
26 punktiem bija čechiete Jana 
Slīvova, bet trešo vietu ar 27 
punktiem ieņēma Matīse.

Vīriešu konkurencē no Latvijas 
burātājiem augstāko vietu izcī-
nīja Juris Rožkalns – 24.

Airēšana 
Pasaules meistarsacīkstēs smai  -

ļošanā un kanoe airēšanā Por-
tugales pilsētā Montemorā Alek-
sejs Rumjancevs smailīšu vie-
niniekā 200 metru distancē iz -
cīnīja piekto vietu. No uzvarētāja 
spāņa Karlosa Garotes viņš at -
palika 0,44 sekundes.

Teniss
Budapeštā starptautiskā tur-

nīrā  mūsu jaunā tenisiste Da -
niela Vismane pārī ar kanadieti  
Petru Januškovu izcīnīja savu 
pirmo titulu. Finālā viņas ar 7:5, 
3:6, 11:9 uzvarēja Čechijas duetu. 
Vienspēlē Vismane aizcīnījās līdz 
pusfinālam.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


