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Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) Amerikas Latviešu 
ap vienības (ALA) un Eiropas lat-
viešu apvienības (ELA) pārstāvji, 
Saeimas deputātu aicināti, 5. jū -
nijā piedalījās Saeimas Pilso nī-
bas, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisijas sēdē, kas 
bija veltīta diasporas archīvu 
saglabāšanas jautājumiem. 

Sēdi vadīja komisijas priekš sē-
dētājs Andrejs Judins (JV). PBLA 
pārstāvēja priekšsēde Kristīne 
Saulīte un pārstāvniecības darbi-
nieki, ALAs archīvu darba grupu 
– Maira Bundža no Kalamazū, 
bet Eiropas latviešus – Rinalds 
Gulbis un Aija Ebdena. Sēdē 
piedalījās arī Kultūras ministrijas 
pārstāvji un vairāki Saeimas 
deputāti.

Kultūras ministrijas pārstāvji 
izklāstīja ministrijas plānu dias-
poras atbalstam 2019. gadam, 
uzsverot, ka Diasporas likums 
nosaka, ka KM ir atbildīga par 
pasākumiem, kas vērsti arī uz 
diasporas materiālās kultūras un 
vēstures mantojuma izpēti un 
saglabāšanu.

2019. gada plānos Kultūras mi -
 nistrijai ietilpst darbs pie Dias-
poras archīvu saglabāšanas, Jāņa 
Krēsliņa bibliotēkas un archīva 
pārvešana uz Latviju, trimdas 
Dziesmu svētku tradicijas digi-
tālās kollekcijas izveide, atbalsts 
latviešu diasporas mākslas sagla-
bāšanai Latvijā, Trimdas mate-
riālā kultūras un vēstures manto-
juma apzināšana, komplektēšana 
un komunicēšanas nodrošinā-
šana ar sabiedrību. KM pārstāves 

Saeimas redzeslokā diasporas kultūras un 
vēstures mantojums un archīvi

uzsvēra sadarbību un atbalstu 
LaPa mūzejam un Pasaules 
latviešu mākslas centram Cēsīs 
(PLMC). Kopējā summa 2019. 
gadam KM budžetā iezīmēta 
EUR 109 360 apmērā.

PBLA priekšsēde Kristīne Sau-
līte atzinīgi izteicās par ministri-
jas sadarbību ar LaPa mūzeju, 

katrs varēs pievienot informāciju 
par savā organizācijā, savā mītnes 
zemē pieejamajiem archīvu mate-
riāliem. Tas palīdzēs Kultūras 
ministijai un citām iestādēm 
saprast, kur un kā efektīvāk no -
virzīt  speciālistu palīdzību. Lat -
vijas Valsts archīva pārstāve Inese 
Kalniņa informēja, ka pirmo 

priekšmetu ar milzīgu kultūr-
vēsturisku nozīmi. “Trīsdesmit 
divi tūkstoši gadā – tas nav 
nekas,” teica bijušais aizsardzības 
ministrs. “Mēs nedrīkstam ļaut 
iet bojā mūsu mantojumam un 
tautas vēsturei – ko tad mēs 
mācīsim mūsu jauniešiem?” viņš 
retoriski jautāja.

Palsaules Latviešu mākslas centru 
Cēsīs (PLMC) un Latvijas Oku-
pācijas mūzeju un aicināja plānot 
financējumu atbildīgi. “Būtu sva-
rīgi, lai šis process būtu apko-
pojošs un vienojošs,” viņa teica, 
aicinot uz vēl ciešāku sadarbību, 
lai veidotos savstarpēja sapratne 
un darbs nedublētos.

Kultūras ministrijas pārstāve 
Līga Dimanta pastāstīja, ka tiek 
veidota jauna platforma internetā 
“Trimdas archīvi atgriežas”, kuŗā 

reizi šogad piešķirts financējums, 
kas ļaus sūtīt profesionāļu “eks-
pedīcijas” uz atsevišķiem latviešu 
centriem apzināt un apkopot 
materiālus.

Deputāts Raimonds Bergmanis 
gan kaunināja Kultūras ministriju 
par līdz šim zemo piešķīrumu 
diasporas archīvu materiālu ap -
zināšanai (32 tūkstoši eiro trijos 
gados), uzsverot, ka ārvalstīs iet 
zudumā ne tikai latviešu trimdas 
vēsture, bet arī daudz vērtīgu 

Maira Bundža un Aija Ebdena 
savos stāstījumos pievērsa de -
putātu uzmanību ASV latviešu 
archīvu un Minsteres archīva 
stāvoklim. Deputāts A. Judins 
noslēgumā uzsvēra, ka, viņaprāt, 
ir ļoti svarīgi, ka latviešu trimdas 
un diasporas kultūrvēsturiskā 
man  tojuma saglabāšana paliek 
Saeimas redzeslokā un aicināja 
visas atbildīgās iestādes sadar-
boties. 

2019. gada 31. maijā 
Viņa Ekselencei Egilam Levita kungam,
Jaunievēlētajam Latvijas Valsts prezidentam
Pils laukumā 3
Rīgā, LV-1050, Latvijā
Augsti godātais Levita kungs!
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes vārdā un arī personīgi 

apsveicam Jūs ar ievēlēšanu Latvijas Valsts prezidenta amatā!
Kā Jūs zināt, PBLA ir sabiedriska organizācija, kas vieno pasaules 

latviešu centrālās organizācijas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dien vid-
amerikā, Eiropas valstīs, kā arī Krievijā. PBLA ir vairāk nekā 60 
gadus strādājusi Latvijas Republikas neatkarības, valstiskuma un 
interešu aizstāvībā dažādās pasaules zemēs, kā arī caur savām 
dalīborganizācijām uzturējusi latvisko kultūru un izglītības sistēmu 
trimdā, tagad diasporā. Mēs rūpējamies par Latvijas valsts drošību 
un ekonomisko attīstību.

Būsim atbalsts kopīgajā darbā!
PBLA apsveikums Egilam Levitam

Esam pārliecināti, ka PBLA vērtības sakrīt ar Jūsu sirdī lolotajām 
vērtībām un rūpēm par Latvijas valsti un tās attīstību nākamajās pa  au-
dzēs. PBLA valdes vārdā vēlos uzsvērt, ka mēs bijām, esam un būsim 
Jūsu kā Valsts prezidenta atbalsts kopīgajā darbā Latvijas valsts labā! 

Novēlam Jums būt visas Latvijas prezidentam un vienmēr turēt 
godā latviešu tautas un valsts intereses! Saules mūžu Latvijai!
Patiesā cieņā

KRISTĪNE SAULĪTE, 
PBLA priekšsēde

PĒTERIS BLUMBERGS,
PBLA vicepriekšsēdis

ALA valdes priekšsēdis
PBLA pārstāvniecība Latvijā
Lāčplēša ielā 29 – 5, Rīga, LV 1011; tālr. 6728 – 2980

pbla-latvija@pbla.lv; www.pbla.lv
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,

kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Sveiks, Kārli!
Tavā rakstā Par „stalto Gaiziņu 

linu laukā” (Laiks/ Brīvā Latvija 
07.05.2019) atradu kļūdas un 
neskaidrības. Kāpēc Tu ar mani 
nesazinājies, nepiedāvāji inter-
vēt, pirms publicēji rakstu par 
Gaiziņu un manu ģimeni? Es 
parasti vienojos ar žurnālistiem 
pārbaudīt rakstu pirms publi-
cēšanas. Mēs taču esam pazīs-
tami no tā laika, kad darbojāmies 
ar BATUN Ņujorkā. Manu tēvu 
Leopoldu Apeli Tu pazīsti no 
korp. Talavija, kuŗu viņš aktīvi 
atbalstīja un palīdzēja Latvijā 
atjaunot. Mani vecāki ilgus 
gadus pavadīja Rīgā un īrēja 
Talavijas konventa dzīvokli, ka -
mēr viņi cīnījās tiesās par senču 
mantojumu. Es atceros, kā mēs 
uzticīgi skatījām Tavu raidījumu 
‘’Skats no malas”. Tagad mani 
vecāki dus Brāļu kapos Katskiļu 
kalnos, kur mans tēvs piedalījās 
Katskiļu nometnes veidošanā un 
uzturēšanā. Būdams leģionārs 
un Latviešu kaŗa invalidu ap -
vienības priekšnieks, Leopolds 
Apelis arī vadīja LKIA īpašumu 
“Rota”. Ja Tu būtu mani intervējis, 
es Tevi būtu arī iepazīstinājusi ar 
mūsu Gaiziņu dzimtas vēsturi, 
kas ir arī daļa no Gaiziņkalna 
vēstures. Es būtu pastāstījusi, kā 
mans vecvectēvs, Jēkabs Gaiziņš, 
no vācu Lauteres muižas nopirka, 
pareizāk sakot, atpirka savu dzim-
tas īpašumu. Gaiziņu dzimta tur 
atradās pirms Latvijas neat ka-
rības, pirms vācu muižniekiem. 
Jēkabs Gaiziņš bija zemnieks, un 
vietējie iedzīvotāji, kas viņu at -
ceras, stāstīja man, ka viņam 
esot bijusi lielākā saimniecība 
visā apkārtnē. Tā kā zeme bija 
kalnaina, Jēkabs esot vairāk no -
darbojies ar lopiem. To arī 
apstiprināja prezidents Kārlis 
Ulmanis, kad viesojās pie Jēkaba 
„Lejas Gaiziņos’’. Būdams agro-
noms, prezidents Ulmanis ap -
mācīja vecvectēvu Jēkabu Gai -
ziņu un lika viņam uzstādīt aku 
kalna vidū, kur lopi varētu dzert 
tīru ūdeni. To nosauca par 
„Ulmaņa aku”. Šodien vēl var 
atrast tās pamatus.

Mans tēvs tūlīt pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas pieprasīja 
denacionālizēt savu senču īpa-
šumu, un pēc vairākiem gadiem 
tiesā to arī panāca. Tai pašā laikā, 
lai saņemtu īpašumu, manam 
tēvam bija jānopērk no pagasta 
brūkošo skatutorni un ēku, kas 
tika celta padomju laikā uz senču 
īpašuma pamatiem.

Tu saki, ka mēs, kalna īpaš-
nieki, esam piedāvājuši Gaiziņ-
kalna virsotni „atdot’’ Latvijas 
īpašumā. Mēs nepiedāvājam at -
dot – mēs piedāvājam dāvināt 
virsotni. „Atdot” varētu tikai 

bijušai Padomju Latvijai. Latvijas 
brīvlaikā Gaiziņkalna virsotne 
piederēja Jēkabam Gaiziņam, 
pirms tam – vācu Lauteres 
muižai. Neviens viņam neprasīja 
kaut ko atdot. Neviens nedrau-
dēja viņam atņemt. Toties mēs 
vēlamies „dāvināt’’ virsotni. Dāvi-
nājuma līgums tiek gatavots. 

Tavā rakstā apgalvots, ka es 
vēlos redzēt Gaiziņkalna vir -
sotnē jaunu skatu torni. Protams, 
ne tikai es un mana ģimene, bet 
visi Latvijas iedzīvotāji! Mēs no -
pirkām padomju laikā nepa-
beigto skatu torni, nezinot, ka 
tas bija avārijas stāvoklī. Es pēc 
tam sarunāju ekspertus, lai iz -
vērtētu esošo situāciju. Tornim 
nebija karkasa, un nekvalitātīvie 
padomju laika ķieģeļi sāka 
lēnām sabrukt. Torni nebija 
vērts atjaunot. Diemžēl, man 
neizdevās jaunu skatu torni 
uzcelt, kaut gan es izsludināju un 
sponsorēju Gaiziņkalna skatu 
torņa konkursu. Rezultāti bija 
interesanti un bija publicēti 
žurnālā Latvijas Architektūra.

Mans tēvs stāstīja, ka Latvijas 
neatkarības gados valsts uzstā-
dīja koka skatu torni. Torņa 
virsotnē plīvoja Latvijas karogs, 
par kuŗu rūpējās Gaiziņu dzim-
ta. Tagadējo karogu uzstādīja 
Madonas pašvaldība Latvijas 
Simtgadei par godu. Tas plīvos, 
līdz kamēr to atvietos ar skatu 
torni ar piemērotu karogu. 

Nesaprotu, kur Tu atradi ziņas 
par trīs miljoniem eiro skatu 
torņa izmaksai! Par kādu pie -
dāvājumu? Vai esi redzējis skici? 
Kas ir architekts? – Man nav 
nekādas informācijas par šādu 
piedāvājumu, un es nevienam to 
neesmu iesniegusi. No mana 
rīkotā skatu torņa konkursa re -
zultātiem man ir dažādi piedā-
vājumi ar dažādām cenām. 
Gribētu redzēt Tevis minēto 
piedāvājumu.

Mans tēvs vēlējās redzēt Tā -
lavas taurētāja tēlu Gaiziņkalna 
virsotnē; kādreiz viņš to gribēja 
jaunā skatu torņa galā. Tas nebi-
ja praktiski izdarāms, un mēs 
nolēmām Taurētāja skulptūru 
uzstādīt atsevišķi stāvošu uz diž -
akmeņa no Madonas karjēra. 
Tēlnieks šai skulptūrai ir Latvijā 
pazīstamais Ģirts Burvis, kuŗa 
darbi ir arī atrodami ASV. Ja 
Ģ. Burvis apgalvo, ka skulptūra 
izmaksās apmēram 50 tūksto -
šus euro, tad kāpēc man to 
apstrīdēt? Kāds lasītājs runā par 
10 tūkstošiem eiro? Vai esi šo 
piedāvājumu pārbaudījis? Var-
būt tas ir joks! Labprāt redzētu 
šo informāciju.

Tas pats attiecas uz Saules 
pulksteni, ko veidos Mārtiņš 
Gills, kuŗa CV un darbus var 

atrast internetā. Saules pulksteni 
Gaiziņa virsotnē man personīgi 
pieprasīja tautieši, kas vēlas pie -
dalīties Gaiziņkalna virsotnes 
projektā. Vai Tu zināji, ka 1940. 
gadā bija paredzēts Gaiziņkalnā 
izveidot Saules pulksteni? Ieska-
ties Daugavas Vēstneša 1940. 
gada numurā! Tu atkal citē to 
pašu anonīmo personu, kas ap -
galvo, ka Saules pulkstenis mak-
sās 1500 eiro. Vai Tu intervēji 
Mārtiņu Gilli vai Ģirtu Burvi? 
Viņi ir profesionāli mākslinieki 
un būtu noteikti snieguši pareizu 
informāciju. 

Es aicinu latviešu tautu, lat-
viešu organizācijas piedalīties 
Tālavas taurētāja skulptūras vei-
došanā un uzstādīšanā Gaiziņ-
kalna virsotnē. Katrs ziedojums 
būs atzīmēts ar ziedotāja vārdu 
pie skulptūras. Tā pati iespēja 
tiks piedāvāta pie Saules pul k-
steņa. Tuvāku informāciju var 
apskatīt www.gaiziņkalns2018.lv.

Par dāvinātās zemes izmēru 
dāvinājumam: es cieši sadar-
bojos ar Madonas novada paš-
valdību, tieši ar Madonas domes 
priekšsēdētāja vietnieku Ivaru 
Miķelsonu, kuŗš man palīdz 
sagatavot virsotni dāvinājuma 
līgumam. Arī Miķelsona kungs 
Tev būtu paskaidrojis. Es arī 
sadarbojos ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi, un es tikšos ar viņu 
pārstāvjiem, līdz atgriezīšos Lat-
vijā. Un beidzot – Tu taču labi 
pazīsti manu advokātu Matīsu 
Kukaini, kas palīdz kārtot Gai -
ziņkalna virsotnes dāvinājumu. 
Viņš pārstāv manas ģimenes 
intereses. 

Un nu par noteikumiem 
Gaiziņkalna virsotnes dāvinā-
jumam:

Mana ģimene dāvina Gaiziņ-
kalna virsotni Latvijas tautai, lai 
Tālavas taurētāja skulptūra un 
Saules pulkstenis paliek latviešu 
tautas kultūras mantojums. 

Es vēlos paturēt tiesības uzlikt 
Tālavas taurētāja skulptūru, ko 
veido Ģirts Burvis. 

Es vēlos uzstādīt Saules pulk-
steni, ko projektē Mārtiņš Gills. 

Es piedāvāju Latvijas valstij 
piedalīties skulptūras un Saules 
pulksteņa veidošanā un uzstā-
dīšanā, ja tā vēlās. 

Skatu torni varēs uzstādīt, kā 
tas kādreiz bija Latvijas brīvvalsts 
laikā. Es vēlētos piedalīties, ja tas 
būtu iespējams. 

Gaiziņkalnā drīkst plīvot tikai 
Latvijas karogs. Sveši karogi lai 
paliek vēsturei. 

Mēs vēlamies paturēt latvisko 
garu Gaiziņkalna virsotnē. 

 Ar cieņu,
L. Inese Apele
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MĀRIS
BRANCIS

Māris Visendorfs

“LATVIJAS ARMIJAS KAŖA ORĶESTŖI
1919–1940”. 

Latvijas armijas kaŗa orķestŗu vēsturi no 1919. līdz 1940. gadam 
sīki izpētījis, detalizēti un vienlaikus raitā un pievilcīgā stāstījumā 

ietērpis or  ķestŗu diri ģents, mū  ziķis un mū  zeja spe  ciālists Māris 
Visen dorfs grāmatā “Latvijas armijas kaŗa orķestŗi. 1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā iesējumā, bagātīgi illustrēta.
USD 35,–

Grāmatu var iegādāties, rakstot Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Cena 50,–USD (t.sk. pasta izdevumi).

Krāšņs izdevums par varenu scēnografu

Pēc mākslas zinātnieces In -
grīdas Burānes iniciātīvas nesen 
dienasgaismu ieraudzīja viņas, 
Daigas Brinkmanes un Ritas 
Melnaces veidotā grāmata 
„Gunārs Zemgals. Uz un aiz 
skatuves”, kas izdota mūsu 
Laika grāmatas apgādā. Šī 
iniciātīva ir īpaši apsveicama. 
Pirmkārt, par „tīrajiem” scē no-
grafiem vai dekorātoriem, kā 
šos māk sli niekus sauca agrāk 
(vēl agrāk arī par skatuves 
gleznotājiem), šobrīd grāmat-
izdevējiem ir ma  zāka interese, 
ja nav kādi vareni aizstāvji un 
naudas devēji. Iz  ņēmums ir 
Andris Freibergs, par kuŗa 
grāmatu 2015. gadā parūpējās 
„Neputns”. Otrkārt, Gunārs 
Zemgals (1934-2018) jau ilgāku 
laiku pirms aiziešanas mūžībā 
no aktīvās mākslas dzīves bija 
aizgājis, kaut arī 2015. gadā bija 
sarīkojis izstādi, kuŗā eksponēja 
aktieŗu un citu pazīstamu 
cilvēku portretus. Šodienas 
teātŗa apmeklētājs pa  spējis da -
ļēji piemirst šo vareno skatuves 
gleznotāju, kuŗa vai ikviena 
izrāde savulaik bija No  tikums. 
Tāpat uzmanības centrā viņš 
bija arī kā izcils kultūras plakātu 
autors, ierindodamies pie ievē-
rojamākajiem plakātis tiem 20. 
gs. 60.-90. gados. Ne  drīkst pie-
mirst arī Gunāru Zem galu – kā 
jauno scēnografu sko  lotāju Lat-
vijas Mākslas akadē mijā, kuŗa 
audzēkņi paši jau kļuvuši par 
klasiķiem un jau māca jaunāku 
paaudžu skatuves vizuālo pār-
vērtību meistarus.

Turpinot sava skolotāja Ar -
vīda Spertāla ierādīto ceļu, grā -
matas centrālā varoņa deko-
rācijas allaž izcēlās ar savu 
gleznieciskumu. Viņš ar krāsu 
toņiem būvēja telpu un tās 

būtiskāko izpausmi – dziļumu. 
Bieži skatuves vizuālais tēls 
pieņēma monumentālu skanē-
jumu, ievadīja skatītāju laikmetā 
un darbības atmosfērā. Gunārs 
Zemgals domāja par aktieri. 
Mākslinieks palīdzēja aktierim 
saplūst ar tēlu, ar darbību uz 
skatuves. Gunārs Zemgals, at -
šķirībā no Ilmāra Blumberga 
un citiem jaunāku paaudžu scē-
nografiem, neuzspieda izrādei 
savu „neatkārtojamo” redzē-
jumu jeb koncepciju. Viņš bija 
kolēģis, sabiedrotais.

Dzīvē man vairākkārt ir 
nācies ar mākslinieku sastap-
ties. Vienmēr viņa gara spēks 
apņēma sarunu biedru. Gata-
vojot Arvīda Spertāla izstādi 
Jelgavas mūzejā, vēl pēdējo reizi 
tikāmies 2017. gadā. Nerau go-
ties uz slimību, viņš joprojām 
bija pilns enerģijas. Varēja just, 
ka viņam ir daudz radošu no -
domu, kuŗu īstenošanai nepie-
ciešami vairāki gadi. Tomēr 
Lielais Liktenis lēma pēc sava 
prāta.

Varbūt arī tas bija likteņa 
pirksts, ka sastapās trīs radoši 
uzlādētas dāmas – teātŗa vēs -
turniece, ilggadēja teātŗa lite-
rārās daļas vadītāja tagadējā 
Nacionālajā teātrī Rita Melnace, 
mākslas zinātniece un Latvijas 
kultūras dzīves laba pārzinātāja 
Ingrīda Burāne un māksliniece 
Daiga Brinkmane, kuŗa prot 
atrast katrai grāmatai neatkār-
tojamu vizuālo izskatu, kā re -
zultātā top krāšņi izdevumi, arī 
šis.

Grūti ir noformulēt tā žanru. 
Tā nav monografija, kas pa  ma-
tīgi aplūko mākslinieka dzīvi un 
daiļradi, to 1989. gadā uzrak-
stījusi Aija Nodieva un izdevusi 
izdevniecība „Liesma”. Tas nav 

arī katalogs, kas sausi doku-
mentē faktus. Tas, paldies Die-
vam, nav arī „privātās dzīves” 
apstāsts, ko daļa lasītāju, sevišķi 
sieviešu, mīl iepazīt. Tas nav arī 
virspusējs vēstījums, ar ko iz -
ceļas zināmu žurnālu latviskie 
varianti. 

Kaut arī grāmatā izteikušies 
vairāki režisori kā Alfrēds Jau -
nušans, Michails Kublinskis, arī 
aktieŗi kā Lāsma Kugrēna, Val-
dis Lūriņš un daži citi, tostarp 
techniskie darbinieki kā ilgga-
dējais uzvedumu daļas vadītājs 
Vilnis Rozentāls. Teksts ir labi 
izrediģēts (literārā redaktore – 
Gundega Saulīte), kādēļ neat-
kārtojas viens un tas pats, kas 

atmiņu vēstījumos ir biežs vie-
sis. Viņu sacītais atklāj kādu 
Gunāra Zemgala radošās dar-
bības šķautni. 

Taču pāri visam, arī foto gra-
fijām, plakātu un tērpu skicēm, 
ir Ritas Melnaces trīs saglabātās 
burtnīcas ar dekorāciju metiem – 
no pirmajām iecerēm līdz gala 
variantiem došanai techniska-
jiem cechiem izpildīša nai: 
1992.-1993. gadā iestudētajai 
izrādei „Dziedoņi ērkšķu krū -
mā”, 1996. gadā uzvestajai „Za -
ļajai zemei”, 2007. gadā publikai 
parādītajai izrādei ar pēdējo 
īstenoto Gunāra Zemgala deko-
rāciju „Princis un ubaga zēns”. 
Grāmata mums lietiski, vizuāli 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Kā latvieši nokļuva Amerikā pēc Otrā pasaules kaŗa, kā viņi te 
iedzīvojās, ko piedzīvoja un pārdzīvoja, kā notika „atgriešanās” 

Latvijā, kā savijās cilvēku likteņi un kas palīdzēja to visu izturēt... 
Lasiet, atminieties, vērtējiet!

USD 25,–

Agate Nesaule.

ZUDUŠIE SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību

Ārijs Liepiņš no Linkol-

nas šai grāmatā atrada 

ziņas par kapelmeistaru 

Kristapu Imaku (1880–?), 

kuŗa vadītajā 7. Siguldas 

kājnieku pulka orķestrī 

Ārija tēvs spēlēja korneti 

jeb angļu radziņu

un pat emocionāli atklāj māk-
slinieka laboratoriju, kuŗā esam 
„nelegāli” ievesti, dodot mums 
iespēju būt klāt radošajā pro-
cesā. Nekas tāds līdz šim nav 
atklāts mūsu mākslas cienī tā-
jiem, un tas ir unikāli, neat-
kārtojami.

Grāmatas autori neapgrūtina 
lasītāju ar biografiskiem datiem, 
lai sakoncentrētu uzmanību uz 
būtisko – nepieciešamos faktus 
gūstam Ingrīdas Burānes pa -
matīgajā bēŗu runā, atvadoties 
no Gunāra Zemgala. Ritas Meln-
aces apkopotais scēnografa 
radīto dekorāciju saraksts Na -
cionālā teātŗa izrādēm atklāj 
padarītā darba grandiozitāti.
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SARMĪTE LUNDE

Baltiešu pikniks 2019
Vējainā sestdienā El Sobrante 

pilsētā notika gadskārtējais Bal-
tiešu pikniks, šogad 14. reizi 
pēc kārtas. Šogad piknika da -
tums iekrita neierasti agri, bet 
tam bija savi svarīgi iemesli – 
nākošajās jūnija nedēļas nogalēs 
lietuviešu un igauņu kolēģiem 
bija gaidāmi ievērojami notikumi. 

līdera lomu, tomēr šo pasākumu 
nebūtu iespējams sarīkot bez 
vienlīdzīgas visu trīs komandu 
aktīvas dalības. Jāsaka milzīgs 
paldies visiem, kas pielika roku 
pie rīkošanas: Birute, Jess, 
Eduardas, Don, David, Simas, 
Arnas, Jolanta, Julius no lietu-
viešu kopienas, Linnea, Mai-

nika dienā – Mārai un David 
Sidlo, Māras S. mammai Zaigai, 
Aleksandram Stepānam, Kārlim 
Veilandam, Lindai un Edgaram 
Kalniem, Laimai un Kolinam 
Nittām! Pikniku šogad ap  mek-
lēja ap 180 cilvēku. Notika jau 
tradicionālais baltiešu ēdienu 
konkurss – dalībnieki sacentās 
par balvām – īpašo baltiešu 
piknika priekšautu 3 kategori-
jās – skābie kāposti, kartupeļu 
salāti un saldais ēdiens. Kāpostu 
kategorijā 1. vietu ieguva Irēne 
Cota! Pēdējos gados piknikā 
vērojamas mazāk sacensību un 
vairāk draudzību veicinošas 
aktīvitātes – futbola draudzības 
spēle, šoreiz kopā bērniem un 
pieaugušajiem, ēdienu baudī-
šana, loterija. Bērnus visvairāk 
priecēja iespēja tikt pie saldumu 
krājumiem no pinjatas. Bez vo -
lejbola turnīra gan piknikā neiz  -
tikt. Šogad volejbola uzvaras 
laurus plūca lietuviešu komanda, 
bet, lai gan balvu par to nedeva, 
aktīvāko līdzjutēju godu no -
teiktu ieguva latviešu līdzjutēji! 
Nākamgad svinēsim jau 15 ga   du 
jubileju šai brīnišķīgajai tradī-
cijai! Uz tikšanos!

UNA VEILANDE 

Latvijas IT nozares uzņēmumi 
un jaunuzņēmumi piedalījās 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) organizētajā 
tirdzniecības misijā Sanfrancis-
ko, ASV un ASV-Latvijas biz  nesa 
forumā Spotlight Latvia. Tajā 
piedalījās arī Latvijas Republikas 
ekonomikas ministrs Ralfs Ne -
miro. Tirdzniecības misijas mēr-
ķis bija izglītot uzņēmumus par 
akseleratoru programmām, iepa  -
zīties ar to vadītājiem un veicināt 
uzņēmumu pieteikšanos un da -
lību akseleratoru programmās 
“Plug and Play”, “500 Startups”, 
Bērklijas Universitātes biznesa 

Spotlight Latvia 
atskaņas Silīcija ielejā

bija Google biroja Sanfrancisko 
apmeklējums, kur uzņēmējus 
sagaidīja latvietis Didzis Vilcāns. 
Viņš Google strādā jau vairāk 
nekā 8 gadus. Tikšanās laikā viesi 
uzklausīja prezentācijas par at -
balsta iespē jām jaunuzņē mu-
miem, kā arī bija iespēja iepazī-
ties ar Google biroju un apkārtni. 
Vizītes cen trālais notikums – 
ASV-Latvijas biznesa forums 
Spotlight Latvia Denverā, ko 
organizēja Latvijas Tirdzniecības 
kamera ASV sa  dar bībā ar LIAA, 
Latvijas vēst niecību ASV un 
Amerikas Lat viešu apvienību. Tā 
notika jau otro gadu, un šī gada 

tēma bija veltīta veselīgam dzī -
vesveidam. Forumā piedalījās 
vairāk kā simts dalībnieku no 
ASV un Latvijas, un foruma 
mērķis bija iepazīstināt ASV 
biznesa pār stāvjus ar Latvijā 
radītām precēm un pakalpoju-
miem. Vizītes San francisko laikā 
ministrs un delegācija tikās arī ar 
vietējiem latviešiem draudzes 
namā. Tā bija iespēja neformālā 
atmosfērā satikties ar Latvijas 
uzņēmējiem un valsts pār stāv-
jiem, kā arī uzzināt jaunākās 
aktuālitātes.

Informācija no
www.labsoflatvia.com

akseleratorā “Berkeley SkyDeck” 
un “Alchemist Accelerator”. Tāpat 
uzņēmēji tikās ar investīciju 
fonda Almaz Capital un Singtel 
Innov8 pārstāvjiem, kas sniedza 
prezentācijas un vērtīgus ko -
mentārus uzņēmumiem. Lat vi jas 
jaunuzņēmumu vides pio nieris 
Uldis Leiterts vadīja pre  zentāciju 
jeb piča apmācības, ko daudzi 
jaunuzņēmumi izbau dī juši uz 
savas ādas arī Latvijā. Tāpat Uldis 
neliedza padomu un arī vadīja 
praktiskus vingri nā jumus, lai 
veiksmīgāk sagatavotos sava uz -
ņēmuma prezen tē šanai. Viens 
no gaidītākajiem notikumiem 

Ekonomikas ministrs R.Nemiro

Latviešu volejbola komandas līdzjutējas

Otro gadu pēc kārtas pikniks 
notika sestdienā. Piknika rīko-
šanā šogad vadošā loma rotā-
cijas kārtībā tika latviešu ko -
mandai. Lai gan katru gadu 
kāda no kopienām uzņemas 

Liis, Marika, Ingrid, Tonu no 
igauņu kopienas un Una Vei-
lande, Andris Hincenbergs, 
Mār tiņš Andersons, Māra Linde 
no latviešu kopienas; kā arī liela 
pateicība mūsu palīgiem pik-

Pavisam nesen, maijā, Sietlā, 
pasaules klases modernajā, 
McCaw Hall operas un baleta 
teātŗa pārpildītajā zālē ar 2900 
vietām dzirdējām vienu no pub-
likas iecienītākajām operām – 
Bizē ,,Karmenu” ar Zandu Švēdi 
galvenajā lomā. Korrektā, krā-
sainā, pabiezā, visiem apmek-
lētājiem izsniegtā programma 
vēstīja, ka Karmena ir Zanda 
Švēde no Valmieras Latvijā, uz -
stājusies Karmenas un vēl citās 
lomās Frankfurtē. Mans vēr-
tējums kā latvietei, klausoties 

 NEPAZAUDĒT BALSS DVĒSELI...
No opermīļa piezīmēm

Zandu, diez vai var būt objektīvs. 
Manās acīs viņa ir DĪVA, vokāli 
un vizuāli ļoti pievilcīga, ar spē-
cīgu potenciālu izaicinājumiem 
nākotnē. Viņas Karmenā bija 
jūtama iekšējā spriedze, apvaldīts 
temperaments, tāda „aristokrā-
tiska Karmena”, kamēr piesāti-
nātā, spēcīgā, valdzinošā balss 
niansēti un precīzi raksturoja 
Karmenas emocionālo noskaņo-
jumu: mīlas, brīvības un viņas 
pašas taisnības alkas. Acīm tī -
kama, situāciju izprotoši veidota 
bija arī modernā scēnografija, ar 

ko Sietlas operteātris parasti var 
lepoties. Sietlas prese ļoti atzinīgi 
novērtēja Zandas Karmenas vo -
kālo sniegumu. Šis vērtējums 
sasaucas ar Sanfrancisko mūzi-
kologu atziņām, ka Zanda Švēde 
ir ,,daudzsološs latviešu meco-
soprāns ar labi attīstītu vokālo 
techniku un neparasti samtainu 
krūšu reģistra skanējumu, kas 
kļūst aizvien spēcīgāks, nolai-
žoties zemākajā reģistrā“ (SF/

tāpat kā Manhetenas vasaras mū -
zikas festivāla dalībniecei Ņujor kā 
un ,,Scuola Italy“ Italijā. Tagad 
Zandas brīnišķīgā balss skan jau 
visā plašajā pasaulē: Sanfrancisko, 
Čikāgā, un citās ASV pilsētās, 
Eiropā – Austrijā, Italijā, arī dzim-
tajā Latvijā. Un ne tikai operās; 
viņas plašajā koncertu reper tu-
ārā ir mūzikas korifeji Bachs, 
Bēthovens, Mendelsons un citi.

Uz ,,Karmenu“ bija sanākuši 

vienkārši neatbraukt!) Zandas 
vīrs ir amerikāņu bass Ričards 
Bloks (jau runājot latviski). Par 
godu mūsu jaunajai operzvaigz-
nei, Ieva Ohaks, Sietlas operas 
izīrējamo tērpu koordinātore, uz -
    aicināja mūs iepazīties ar operas 
,,aizkulisēm”. Ievas, atrak tīvas, lie -
liskas stāstniecas vadībā, jaunajā, 
milzīgajā iznomājamo tērpu no -
liktavā redzējām daudz visādu 
lietu, tai skaitā tieši Zandas pa -

GATE). Zandas Švēdes izvēlei 
mācīties vokālu ir senas saknes 
(operdziedātājas karjēra ir Zan-
das māmiņas sens, nereālizēts 
sapnis), kaut gan patiesībā Zanda 
tikai nesen, bet ļoti sekmīgi un 
strauji tuvojas virsotnēm. Zandas 
izglītības pūra lādē ir Latvijas 
Mūzikas akadēmija, trīsgadīgā 
programma Sanfrancisko operā 
kā Adlera stipendijas ieguvējai, 

gandrīz visi Sietlas latvieši – 
opermīļi. Bijām ļoti priecīgi, ka 
pēc operas varējām uz brīdi satikt 
un parunāties ar jauno solisti. 
Zanda uz Sietlu bija atbraukusi 
ar visu ģimeni: vīru, mazo dēliņu 
un suni. Zandas vecāki Ārija un 
Elmārs Švēdes bija ieradušies no 
Latvijas uz izrādi 15. maijā. 
(Pasaules otrā malā, bet ļoti 
skaistā pilsētā Sietlā, uz kuŗu tik 

rūku, tērpus, kā arī pabijām uz 
skatuves, „māksli nieku  pusē“.

No sirds novēlam mūsu jau-
najai, skaistajai, talantīgajai māk-
sliniecei labu veiksmi un nekad 
nepazaudēt savas brīnišķīgās 
balss dvēseli. Lai piepildās viņas 
sapnis dziedāt Dalilu Kamila 
Sensānsa operā ,,Samsons un 
Dalila“, un varbūt jau uz Mēt ro-
politēna operas skatuves dē  ļiem!

Zanda Švēde ar Sietlas latviešu opermīļiem.
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KAMENA KAIDAKA, 
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

JURIS ŽAGARIŅŠ

AIJA ŖĒĶE

5. jūnijā LĀZA
pasniedza stipendijas

medicīnas studentiem
5. jūnijā P. Stradiņa Medicīnas 

vēstures mūzejā Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienība (LĀZA) 
pasniedza Prof. Ilmāra Lazovska 
medicīnas fonda stipendijas. Ko -
pējais stipendiju apjoms šogad ir 
7 000 USD. Stipendijas pasniedz 
fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis 
no ASV un prof. I. Lazovska 

Jana Pavāre un LU docētājs Ro -
mualds Ražuks. Edīte Lazovska 
kā ceļamaizi deva vēlējumu – būt 
vispusīgām personībām, gūt spē -
kus mākslā, mūzikā, literātūrā un 
mīlēt savu arodu, braukt plašajā 
pasaulē mācīties, bet atgriezties 
mājās, kur esat vajadzīgi. Gaisā 
bija jūtama Pirmā Vispasaules 

Muižniece (RSU/ 6. kurss). 
Financējumu Ievas Muižnieces 
atbalstam kā mērķa ziedojumu 
bērnu psichiatrijas veicināšanai 
Latvijā sniegusi Lauma Upel-
nieks-Katis no ASV. Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda veicināšanas stipendijas 
(500 USD) ieguvuši – Artūrs 

Rakstu krājuma kultūrai un 
brīvai domai numurs JG297 jau 
nonācis abonentu rokās visā 
pasaulē un daudzās bibliotēkās 
Latvijā, kā arī Jāņa Rozes un 
Zvaigznes ABC grāmatveikalos, 
Galerijā „Istaba”, apgāda „Zi  nāt-
ne” veikalā un Latvijas okupācijas 
mūzeja grāmatu galdā.

Vairāk nekā puse – četras 
dzejoļu izlases un četri īsstāsti – 
veltīta rakstu mākslai. Daudzu 
akadēmisku rakstu un daudzu 
grāmatu recenziju autore Bārbala 
Simsone šai numurā debitē kā 
dzejniece ar “Kardiogrammām”. 
Anda Surgunta un Reiņa Runča 
dzejoļi ir no viņu topošiem dzeju 
krājumiem. Eduards Aivars, īsta jā 
vārdā Aivars Eipurs, dalās ar 
“Baltādaina dzejnieka vēs tu lēm 
II”.

Vāka dizainu un gleznu attēlus 
daudzās lapaspusēs piedāvā Anna 
Baklāne. Mākslas redaktore Linda 
Treija, Amerikas latviešu māksli-
nieku apvienības prezidente, vērtē: 
“Annas darbi pieprasa ieskatīša-
nos zīmējumā, līniju izsekošanu 
un aizdomāšanos par simboliem. 
...  [Viņas] smalkā un profesionālā 
gleznošanas technika ir vienādi 
perfekta neatkarīgi no darbu 
lieluma.”

Mākslas zinātnieks, vairāku 
grāmatu autors Vilis Inde, galeri-
jas inde/jacobs vadītājs Marfā, 
Teksasā, raksta par Viju Celmiņu, 
vienu no visaugstāk apmaksātām 
latviešu gleznotājām pasaules mē   -
rogā, kuŗas darbus uzpērk kol-
lekcionāri par miljoniem dolaru.

Mūzikas nodaļā Lāsma Gait-
niece apraksta komponista Jāņa 
Zālīša (1884-1943) viesmīlīgās 
mājas Jūrmalā pie Lielupes un 
interesanto sabiedrību, kas tur 
apgrozījās gan komponista dzī ves 
laikā, gan arī gaŗajos padomju 
laikos pēc viņa aiziešanas.

Nodaļā “Aktuālitātes” Otto Ozols, 
īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis, 
jautā: “Vai Satversmes aizsar-
dzības birojs un Saeimas Na -
cionālās drošības komisija ap -
zināti ignorē Krievijas ietekmi 
Latvijā?“ 

Grāmatu recenziju nodaļā 
Indra Ekmane ieskatās Rūtas 
Muktupāvelas un Andas Laķes 
rediģētajā kollektīvā monografijā 

Jaunās Gaitas
vasaras numurs

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas 
anatomija. Viesturs Vecgrāvis 
pauž savu vērtējumu par Māŗa 
Salēja dzejkrājumu Tuvošanās. 
Lāsma Gaitniece sniedz divas 
recenzijas, vienu par Andras 
Manfeldes Vēja vīrs un mēs, otru 
par Varlama Šalamova (Варлаам 
Тихонович Шаламов, 1907-
1982) Kolimas stāsti. 

Bostonas latviešu ev. lut. Trim-
das baznīcā no 2018. gada ok -
tobŗa notiek koncertserijas. To aiz -
sācējas ir Aija Rēķe, kas ir kon-
certsēriju mākslinieciskā ko  ordi-
natore un organizatore, un Krisīte 
Skare.

Reizi mēnesī piektdienās asto ņos 
vakarā notiek koncerti. Šajā pir-
majā sezonā skanēja gan daudzi 
klasiskās mūzikas an  sambļi, gan 
džeza/klezmera ansamblis “Two 
Shekel-Swing”. Pir mās koncertse-
zonas noslēdzošais koncerts ir 
14. jūnijā, kur uz  stāsies folk mū-
zikas duets Kyra Davies (vijole) 
un Sean Smith (ģitara un balss). 

High Street Concert Series – jaunas koncertserijas
Bostonas latviešu ev. lut. Trimdas baznīcā

Koncertserijās piedalās plaši 
pazīstami mākslinieki no Bos-
tonas apkārtnes, jau labi zināmi 
starptautisko konkursu laureāti 
kā Highland Street String Quartet, 
virtuozais vijolnieks Daniel 
Kurganov un pianists Constantine 
Finehouse, CK Ensemble, plaši 
pazīstamais Palaver String 
Quartet un Mirage Duo – vijol-
nieku Tudor Dornescu un Alek-
sandra Labinska duets.

Klavesīnists Albano Berberi 
decembŗa koncertā pārsteidza ar 
spožām Ziemsvētku dziesmu 
improvizācijām. Portugāļu pia-
niste Ines Andrade janvāŗa kon-

LĀZA 2019. gada stipendiāti Dmitrijs Grigorjevs, Elīna Zvaigzne, Ieva Muižniece, Jana Višņevska, 
Laura Bluzmane, Elizabete Stašāne un Artūrs Šilovs kopā ar LĀZA prezidentu Uģi Gruntmani, Dr. Edīti 
Lazovsku un Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fonda vadītāju Ēriku Niedrīti // FOTO: Jānis Brencis

Grupa Two-Shekel Swing

Madaras Eversones sastādīto 
grāmatu Laiku nospiedumi. Il  go ņa 
Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēs -
tulēs, atmiņās un attēlos (1947-
1990) Latvijas Zinātņu akadē-
mijas prezidents Ojārs Spārītis 
raksturo kā panorāmisku ieskatu 
Bērsona laika Latvijas literātūras 
vēsturē. 

Gundars Pļavkalns (1931-2018) 
bija smalks dzejnieks un ietek-
mīgs literātūrkritiķis kuŗš, dzīvo-
dams Adelaidē, Austrālijā, izvē-
lējās rēgulāri publicēties Jaunajā 
Gaitā. Kārlis Ābele un Maija 
Meirāne veltī viņa piemiņai atva-
du vārdus un dažus viņa paša 
dzejoļus.

Nodaļā “Dažos vārdos” Jaunās 
Gaitas redkolēģija atzīmē kopš 
pavasaŗa tapušās grāmatas, 
kultūras notikumus un apbalvo-
jumus.

Par abonēšanas kārtību rak-
stiet e-vēstuli <juris.zagarins@
gmail.com> vai zvaniet +1 413 
732-3803, vai skatiet mājas lapu 
<http://jaunagaita.net>, kur va -
rat arī ieskatīties Jaunās Gaitas 
vēsturiskā archīvā no 1955. gada 
līdz pat šodienai. 

dzīvesbiedre ārste Edīte La  zov-
ska. Nākamgad apritēs 15 gadi, 
kopš fonds piešķīra pirmās sti-
pendijas, un stipendiātu kop-
skaits jau tuvojas simtam. Bet 
šogad deviņi gudri un apņēmīgi 
studenti saņēma LĀZA atbalstu 
savām tālākajām mācībām. Kā 
atzina visi stipendiāti, tad no  zī-
mīgs ir arī emocionālais guvums, 
spēju un darbu novērtējums, ko 
sajūt visi laureāti. Ilmāra La  -
zovska dzīves ceļš, viņa uzskati 
un rīcība lai ir kā palīgs jauna-
jiem ārstiem – to uzsvēra LĀZA 
prezidents Uģis Gruntmanis, pie -
minot I. Lazovska lielo lomu At -
modas laikā. Stipendiātus sveica 
RSU Medicīnas fakultātes dekāne 

latviešu ārstu kongresa elpa, jo 
tieši pirms 30 gadiem LĀZA 
ilggadīgs biedrs un savulaik pre-
zidents prof. Bertrams Zariņš 
atveda uz Latviju ārstus no visas 
plašās pasaules. 

Per aspera ad astra – lai pie -
pildās LĀZA viceprezidentes Dr. 
Zaigas Alksnis – Philips vēlējums 
stipendiātiem! 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Me  dicīnas fonda stipendiju 1000 
USD apjomā šogad ieguvuši četri 
Latvijas medicīnas augstskolu 
vecāko kursu studenti – Elīna 
Zvaigzne (RSU/6. kurss), Dmitrijs 
Grigorjevs (RSU/6. kurss), San -
dra Cipkina (RSU/6.), Mareks 
Marčuks (RSU/ 6. kurss) un Ieva 

Šilovs (RSU/6. kurss), Elizabete 
Stašāne (RSU/6. kurss), Jana Viš-
ņevska (LU/5. kurss) un Laura 
Bluzmane (RSU/5. kurss).

Plašāk par LĀZA un iespējām 
atbalstīt medicīnas izglītību 
www.lazariga.lv 

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā 
dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā 
arī citus veselības nozares pro-
fesionāļus, zinātniekus un dar-
biniekus kopējam mērķim – 
visiem spēkiem veicināt veselības 
aprūpē un zinātnē iesaistīto stu-
dentu, rezidentu, ārstu un zob-
ārstu izglītību un sadarbību. To 
dibināja 1947. gadā Eslingenā 
trimdā devušies latviešu ārsti.

certā atskaņoja Daces Aperānes 
“Sarabandu” klavierēm solo. 
Mākslinieki atzinīgi izteicās par 
telpu akustiku un klavierēm.

Koncertseriju ienākumi tiek vir-
 zīti baznīcas un draudzes uztu-
rēšanai. Plašāka informācija par 
koncertiem ir pieejama mājas lapā 
www.highstreetconcertseries.org 

Pirmajai koncertsezonai no  slē-
dzoties, tiek plānota jau nākamā 
ar daudzām krāsainām un daudz-
veidīgām pogrammām, piesaistot 
vietējo amerikāņu publiku un 
populārizējot latviešu baznīcas 
telpas, kas pieejamas nomai sa -
viesīgiem sarīkojumiem.



LAIKS 2019. ga da 15. jūnijs – 21. jūnijs6

BAIBA OZOLS,
no Bostonas

EDUARDS
SILKALNS

Mamma neesot ragana
Inga Jēruma, Teātŗa bērni, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2019.g., 320 lpp.

Kaut kur Ingas Jērumas 
Teātŗa bērnu tekstā ielavījies 
vārdu pāris „baigais mišungs”, 
par kāda iesniegšanu latviešu 
valodas skolotājai rakstu darbā 
es ja nu nebūtu no savas „Saules” 
tautskolas gluži izslēgts, apaļu 
„cāli” (divnieku”) nopelnījis būtu 
gan. Laiki ir mainījušies, un 
izrunāties tā, kā kādreiz ne  drīk-
stēja, tagad skaitās forši. Tomēr, 
Jērumas daļēji iedvesmoti, turē-
simies latviešu literārās valodas 
robežās un sauksim viņas sešu 
gadu laikā tapušos Teātra bēr-
nus par gluži mīlīgu mikstūru. 

Gan par sevis pašu dzīvi, dar-
biem un uzskatiem, gan par 
saviem vecākiem autore, inter-
vētāja, kompilātore ļauj pastāstīt 
27 ar skatuvi saistītiem cilvē-
kiem – aktieŗu, režisoru, drā ma-
tiķu – dēliem un meitām. Vienu 
interviju paveikusi kollēga un 
draudzene Tekla Šaitere, bet 
cita intervijai izvēlēta persona 
izšķīrusies savu sakāmo uz 
papīra uzlikt pati.

Saturiski mikstūra sanāk in -
tervēto „bērnu” dažādo fokusu 
jeb uzmanības centru dēļ. No 
vienas puses viņu uzdevums it 
kā būtu izstāstīt, kādus viņi 
pazīst vai atceras savus vecākus. 
Teiksim atklāti: Latvijas teātŗa 
cienītāju saimei daudz vairāk 
interesē vēl kādas papildus de -

taļas uzzināt par viņiem zinā-
miem – jo skatuvē bieži redzē-
tiem un ar slavas mirgu ap  ņem-
tiem – aktieŗiem un aktrisēm  
nekā par viņu bieži vien ikdie-
nišķajiem, ne rampu gaismā, ne 
kā citādi līdz izcilībai nonā ku-
šiem bērniem. Negribot nevie-
nu aizvainot, steigšos tūdaļ pie-

prasītu polītologu un nupat 
ievēlēts par vienu no astoņiem 
Latvijas delegātiem jaunā sa -
saukuma Eiropas parlamentā.
Vecāku iedibināto sasaisti ar 
skatuves mākslu turpinājusi 
Ginta Gerharde-Upeniece, vis-
pirms kļūstot par baletdejotāju, 
bet, kad dejojamie gadi pagājuši, 
kļuvusi par mākslas mūzeja 
darbinieci. Lolitas Caukas dēls 
Kristaps Kalns labi zināms kā 
laikraksta Diena fotografs un 
foto portretists. Drāmatiķa Pē -
teŗa Pētersona („Runča”) meita 
Karina Pētersone kādu laiku 
bija pat Kultūras ministre. Un 
vai kāds iedrošināsies par maz-
nozīmīgu nosaukt tautā īpaši 
populārā aktieŗa Ulža Dumpja 
meitas Daces Dumpes ziedo-
šanos darbam ar pusaudžiem, 
kam īpašas vajadzības? Ja mēdz 
teikt, ka āboli no ābeles tālu 
nekrītot, teātŗa bērnu likteņi 
tomēr jāskata individuāli.

Sarūpēto „mikstūru” īpaši 
mīlīgu dara bērnu atmiņas par 
agrīnajām reizēm bērnībā, kad 
viņi vecākus redzējuši uz ska-
tuves. Sapņu, iztēles, iedomu 
pasaule maziem bērniem, kā 
zināms, jūk un jaucas ar reālo: 
jāpaiet zināmam laikam, līdz 
bērns vienu no otra iemācās at -
šķirt. Lūk, kā Gints Burāns at  -
ceras tēvu, aktieri Intu Bu  rānu:

Tēvu izrādē sita, un es, ložā 
sēdēdams, sāku aurot. Toreiz 
man bija pieci gadi, un teātri es 
kādu brīdi pat neieredzēju. Biju 
pārliecināts, ka tajā tēvam 
vienmēr dara pāri.

Cits dēlēns citu tēvu Min -
chauzena precību izrādē pēkšņi 
ieraudzījis ar ūsām, kādu tēvam 
nupat mājās nav bijis. Brīnums! 
Maza meitene, redzot savu māti 
Sprīdītī tēlojam Raganu, klie-
gusi pa visu zāli: „Mana mamma 
nav ragana!”  Tomēr ne jau tikai 
pārpratumi un amizanti inci-
denti iezīmē teātŗa cilvēku un 
viņu ģimenes locekļu dzīves. Ne 
vienā vietā vien grāmatā pa -
teikts, ka aktieŗi bieži dzeŗ, lai 
atslābinātos. Teksta paraugs:

Tēvam... radās sarežģījumi 
dzeršanas dēļ. Ja viņam būtu citi 
draugi, cita profesija, kas tik ļoti 
nebojā nervus, tad varbūt arī 
alkohols izpaliktu. Mēs uz vecu-
ma pusi ar viņu daudz par to 
runājām. Un Luijs teica tā: „Kad 
vienu vakaru mani Hamlets 
noduŗ kā Poloniju, otrajā vakarā 
mani nogalina „Ziedošajā tuk-
snesī, un trešajā atkal tieku 
nobeigts, tad nedēļas beigās man 
gribas tikai piedzerties.

Līdzsvarotu vērtējumu par 
savu tēvu dod Liene Jakovļeva:

Ģirts vienmēr bija devīgs un 
dāsns pret citiem, varbūt mazāk 

laika un spēka atlicis ģimenei. 
Gints Burāns savukārt saka: 
Īstenībā es apbrīnoju aktieŗus, 
kuŗi spēj saglabāt ģimeni. Tā 
tiešām ir ļoti nežēlīga profesija, 
kas prasa lielus upuŗus. No 
visiem.”

Pacilājošas vietas grāmatā ir 
teātŗa lomas vērtējums pa domju 
„briesmīgajā” ikdienā, kad tas 
licies „kā svētki” (40. lpp.), 
pastāstījums par grūtībām ar 
tikšanu pie biļetēm tais pašos 
padomju laikos (15.) un sevišķi 
dzīvīgais Eduarda Pāvula mei-
tas Ilzes Mētras stāstījums (no 
192. lpp.).

Grāmatā miksēti ir posmi, 
kur saviem vārdiem izsakās 
„teātŗa bērni”, ar tādiem, kur 
intervētājs jautā vai arī kaut ko 
no savas puses kaut ko piebilst 
vai pievieno papildinājumos no 
citiem avotiem. Intervēto pašu 
teksts iespiests biezākiem bur-
tiem, bet pārējais – blāvākiem, 
kas var apgrūtināt vecāku 
lasītāju acis. Šie dažādie posmi 
līp kopā kā nu kuŗu reizi: 
dažbrīd uznāk vēlēšanās, kaut 
autore ļautu intervējamiem 
izteikties līdz galam un savus 
papildinājumus pataupītu vēlā-
kam laikam.

Skatāmi daudzi attēli. Kā 
vecāki, tā bērni vairākumā bilžu 
tik jauni, tik jauni...

bilst, ka šim vispārinājumam ir 
arī izņēmumi un ka daļa teātŗa 
bērnu mūsdienu Latvijas sa -
bied rībā ir ne mazāk pazīstami, 
kā ir vai bija viņu vecāki. Ivars 
Ījabs, lūk, kuŗa pirmā profesija 
bijusi klarnetes spēle, kļuvis par 
plašsaziņas līdzekļu bieži pie-

„Mazs bij tēva novadiņis, bet 
diženi turējās” – tā varēja domāt 
Alūksnes novada, Mālupes pa -
gasta Ozolu cilts Pēteŗa (1871– 
1947) un Alvīnes (1975–1867) 
atzars. Liktenis to nebija lēmis, 
un 1944. gada 26. oktobrī ar 
kuģi „Tango” no Liepājas viņi 
bija spiesti atstāt Latviju un 
uzsākt bēgļu gaitas. Vācijā Švān-
dorfas kapos atdusas vietu atrod 
pats Pēteris Ozols, bet cilts arī 
papildinās ar diviem jauniem 
locekļiem. 

LATVIJĀ SALIDO OZOLU CILTS
maija mēnesī aprit 70 gadi, kopš 
Ozolu saime ar kuģi „USS 
OMAR BUNDY” uzsāka trim-
das gaitas ASV. Viņu pirmā dar-
bavieta bija Misisipi kokvilnas 
lauki. Smagi strādājot, bija 
jāatmaksā galvotāju izdevumi. 
Pēc nokārtotiem parādiem saime 
izklīda dažādos virzienos. Viena 
ģimene palika Misisipi, citas 
devās uz Linkolnu Nebraskā vai 
uz Mančesteru Konektikutā.

Šogad salidojumā ieradās 76 
dalībnieki, vecumā no 6 līdz 87 

Kali fornija, Pensilvānija, Ņu  jor-
ka, Masačuseta un Konektikuta.

Salidojuma dvēsele jau trešo 
reizi ar palīdzēm/palīgiem ir 
Austra Ozols Gaige. Oriģinālā 
ciltskoka uzbūvē, lielā apmēra 
dēļ, neturpināja tur ievietot 
sieviešu kārtas pēcnācējus, jo 
sievietes ietilptu vīru ciltskokos. 
Praktiski tas tomēr tā nenotiek. 
Tieši sievietes pa lielākai daļai ir 
tās, kuŗas dedzīgi gādā, lai šīs 
cilts pēcteči cits citu iepazītu ne 
tikai uz papīra vai tīmeklī. Dzīvs 

mazāk pārvalda latviešu valodu. 
Gandrīz visas ģimenes vai to 
sastāvdaļas ir apmeklējušas Lat-
viju. Daži ir pavadījuši gadu vai 
vairāk Latvijā. Emily Ezeriņš 
Vasar ir beigusi West Point un ir 
bijusi Latvijā ASV armijas uz -
devumā. 2018. gada ALAs 
Heritage Latvia braucienā ar 
lielu sajūsmu piedalījās Aidan 
McCaul.

Pārdomas, pieredzētais, novē-
rotais, izjustais. Salidojuma gal-
venais mērķis ir iepazīties, bet 

viski, ASV dzimušiem bērniem 
ir bijušas grūtības, vairāk gan 
mentālā apziņā nekā spējā 
apgūt angļu valodu. Arī dzīves 
apstākļiem ir liels iespaids – ja 
dzīvo vietās, kur nav latviešu 
kopienas, izzūd saskare ar ci -
tiem latviešiem. Nevar nevienu 
vainot par viņu valodas līmeni, 
tāpat par to, ka pietrūkst zinā-
šanu par priekšteču piedzīvo-
jumiem un pārciestām grū-
tībām.

Mālupes Ozolu ciltskoku vēl 
Latvijā, būdams vidusskolnieks, 
bija iecerējis Valdis Ozols (1912 
– 2002) un īsi pirms lielnieku 
ienākšanas 1944. gadā ar lielu 
piepūli Alūksnes draudzes grā-
matās, piepalīdzot mācītājam 
Kņezs-Kņezinskim, svācis infor -
māciju. Vairākās Ozolu ģimeņu 
mājās pie sienas ir viņa zīmētais 
ciltskoks. Viņa dēls Juris Ozols 
ar meitu Liju Greenseid 2015. 
gadā apciemoja tanī laikā ve -
cākos ciltskoka locekļus, tos 
intervēja, vāca fotografijas un 
izveidoja “web-site”. Arī Pēteŗa 
Ozola vecākais dēls Ernests 
Ozols (1900 – 1982), kuŗš sa -
rakstīja grāmatu “Mālupes pa -
gasts: laiki un cilvēku lik teņi”, 
atstājis savu ieguldī jumu cilts-
koka apzināšanā; viņam gan 
neiznāca piedzīvot Latvijas brī -
vības atjaunošanu. Jācer, ka kāds 
vai kāda no jaunākajiem cilts-
koka zariņiem pietiekami labi 
apgūs latviešu valodu, lai varētu 
novērtēt tās bagātību un līdz ar 
to nodot tālāk piezīmes, kas iet 
līdzi šim ciltskokam.

Ievērojams notikums šī gada 
(2019) Piemiņas dienas (Me -
morial Day) nogalē 25. un 26. 
maijā bija šī Mālupes Ozolu 
zara un viņu pēcteču salido-
jums Bolton, CT. Piecu gadu 
laikā šis jau ir trešais. Pats noti-
kums ir ievērojams ar to, ka 

gadiem. Tikai deviņi no tiem bija 
tie, kuŗi 1949. gada 12. maijā 
uzsāka trimdas gaitas ASV, un 
tie visi tad bija bērni vai 
pusaudži. Viņi nāk no šādām 
vietām: Londona (UK), An  cho-
rage (Alaska), Kanada, Arkan-
zasa, Virdžīnija, Minesota, 

salidojums arī dod iespēju ie -
precētiem nelatviešiem vairāk 
izprast sākotnējo trimdinieku 
mentālitāti, Latvijas vēsturi un 
arī savstarpēji iepazīties un 
salīdzināt savus piedzīvojumus.  

No klātesošiem tikai apmēram 
viena piektā daļa vairāk vai 

blakus iet arī latviskās apziņas 
veicināšana. Ja ģimenē ar bēr-
niem runā tikai ikdienas valodā, 
tad, bērniem pieaugot, varēja 
rasties priekšstats, ka latviešu 
valoda nav bagāta, tad  kāpēc to 
piekopt. Arī ģimenēs, kur sā -
kotnēji mājās ir runāts tikai lat-
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Juris Žvikovs kopā ar raksta autori Andu Sūnu-Cook

Absolventi nodod karogu nākamjai klasei

Skolēni dzied

ANDA SŪNA COOK

IVARS
GALIŅŠ

Ir pavisam maz latviešu, ja 
vispār, kam nebūtu kāda saskar-
sme ar latviešu skolām ārpus 
Latvijas. Bostonas Latviešu sko-

KAROGS NODOTS TĀLĀK
Bostonas latviešu skolas izlaidums

la darbību sākusi 1950. gadā ar 
45skolniekiem. Skolēnu skaits 
līdz gada beigām pieaudzis līdz 
simtam. Pirmais izlaidums bijis 

1954. gadā ar septiņiem absol-
ventiem. Ja toreiz kāds būtu tei-
cis, ka tikpat liels absolventu 
skaits būs pēc 65 gadiem, tam 

Bostonas Latviešu skolas absolventi. Pēteris Mārtiņš Lipacis, 
Edvards Ruszczyk, Marisa Tums, Žaklīna Kenney, Pirmā rindā no 
kreisās: Šanona Holohan, Marianne Foy, un Kīra Māra Walker

Lipacis, Edvarts Ruszczyk, 
Marisa Tums, Kīra Māra Wal k er. 
Uz ekrāna varēja redzēt absol-
ventu atmiņas foto attēlos. 

Ozolas verēja saņemt krāšņo 
skolas žurnālu Varavīksne 
(2018-2019). Latviešu skolu pa -
stāvēšana ir brīnums, bet nav 

noteikti būtu piedāvāta psi chat-
riskā palīdzība. 2019. gada 
Bostonas latviešu skolas izlai -
duma akts sākās ar karoga 
ienešanu. Mācītāja Igora Safina 
svētbrīdis noslēdzās ar Latvijas 
valsts himnu. Sekoja pārzines 
Agneses Linartes uzruna. Tai 
savukārt – absolventu klases 
audzinātājas Amandas Lipacis 
uzruna. Pirms beigšanas ap -
liecību izsniegšanas, uzrunāja 
8. klases audzinātāja Renāte 
Rusczczyk. Īsu uzrunu teica 
katrs no absolventiem – Ma -
rianne Foy, Šanona Holohan, 
Žaklīna Kenny, Pēteris Mārtiņš 

Apsveicēji bija no ALAs, Trim-
das draudzes, ALTS, Latviskā 
mantojuma fonda. Akta noslē-
gumā izjustus vārdus teica 
Renāte Krūmala Kenny. Otrajā 
daļā bija skolēnu koncerts. Tajā 
piedalījās absolventi, bērnu-
dārza klase, otrā un ceturtā 
klase, 5. – 8. klase. Kopdziesma 
bija „Āvu, āvu baltas kājas”. 
Piedalījās arī skolēnu orķestris. 
Noslēgumā skolas koris no  dzie-
dāja U. Bērziņa un Mārtiņa 
Brauna „Jauna ēra” Krisītes 
Skares pavadījumā. Skatuvi un 
priekštelpu rotāja Mairas Rein-
bergas mākslas darbi. No Annas 

nejaušība, kas nokritusi no 
klajām debesīm. Tās pamatā ir 
mīlestība pret latviešu kultūru 
un valodu, kas gadu gadā vijusi 
šo latvietības ligzdu. Piemēram, 
skolas pirmā pārziņa Jāņa Aus-
truma mazdēls Didzis Voldiņš 
ir skolas kasieris un mazmeita 
Andra – skolotāja, mazmazbērni 
Augusts, Laila un Kaspars Dix, 
Nora un Nikolas Voldiņi – skol-
nieki. Skolas pastāvēšanā lī -
dzīgu piemēru ir daudz. Kamēr 
absolventiem būs klase, kam 
nodot skolas karogu, latviešu 
skola pastāvēs kā Bostonā, tā 
citur.

Klīvlandē mēdz sacīt:”Ja laiks 
tev nav pa prātam, pagaidi –  drīz 
mainīsies”. Klīvlandes latviešu 
koncertapvienība, paļaujoties uz 
šādu gudrību, uzaicināja izcilo 
pianistu Juri Žvikovu, pa otram 
lāgam. Laimējās. Pianists piekri-
ta mēģināt vēlreiz, un dabas māte 
atļāva viņam atlidot uz Klīvlandi 
sniegt koncertu 4. maijā, aiz -
mirstot nelāgo iesnigšanu Čikāgā 
14. aprīlī, kad visi lidojumi tika 
pārtraukti. 

Juris Žvikovs sācis klavieŗu 
spēli septiņu gadu vecumā, 
mācījies Jelgavas mūzikas skolā, 
Emīla Dārziņa mūzikas skolā 
Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā, Conservatoire 
de Musique de la Ville de Lux-
embourg, un Peabody Conserv-
atory at John Hopkin’s University 
in Baltimore, ASV. J. Žvikovs ir 
saņēmis daudzas godalgas un 
augstu atzinību, ieskaitot Latvijas 
Lielo mūzikas balvu. Izmantojot 
Fulbright zinātnieku (scholar) sti-
pendiju, viņš kopš pagājušā gada 
septembŗa darbojies kā pētnieks 
un pasniedzējs California 
Institute of the Arts, atgriežoties 
Latvijā 30. maijā.

Mūziķis ir profesors Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, sniedzis 

KONCERTS, KAS NEBIJA
UN TOMĒR BIJA KLĪVLANDĒ

meistarklases (master classes) 
daudzās ārzemju profesionālās 
mūzikas iestādēs un rēgulāri 
sniedz koncertus gan kā solists, 
gan kamermūzikas grupās. Šeit 
neminēšu lielu daļu no viņa 
panākumiem, par ko atvainojos 
lasītājiem un cienītam māk-
sliniekam.

Koncerta ievada uzrunā pia-
nists atcerējās, ka Klīvlande bija 
viņam pirmā apmeklētā pilsēta 
Amerikā, kad viņš piedalījās 
Cleveland International Piano 
Competition pirms 28 gadiem. 
Klīvlandiete Nora Balode, nu jau 
Aizsaulē, toreiz palīdzējusi jau-
najam „sāncensim” iepazīt pil-
sētu, un šo koncertu viņš velta 
Norai Balodei, kuŗa viņam pali-
kusi sirsnīgā atmiņā. 

Pirmais šī sarīkojuma mūzi-
kālais sniegums bija J.S. Bacha 
(1685-1750) soprāna ārija  „Avis 
var mierīgi ganīties”, varbūt viens 
no pazīstamākiem šī komponista 
darbiem. Nomierinošās skaņas 
dzidrajā izpildījumā lika pa  brī-
nīties, ka vēl pēc 300 gadiem 
varam piekrist vispārējam no -
vērtējumam, ka Bachs ir visie vē-
rojamākais skaņradis. Un turpi-
nājumā – Bacha Franču svīta Mi 
mažorā, BWV 817 astoņās ritma 

pārejās. Žvikova spēlē varējām 
ieklausīties atsevišķās balsīs, kas 
izcēlās domīgi, mazliet valdonīgi, 
rotaļīgi, katrā ziņā aizraujoši un 
visbeidzot spēcīgi uzvaroši. Kaut 

komponistes intelektuālā daudz-
pusība. Mākslinieka sirds izjustā, 
virtuozā izpildījumā varējām 
saklausīt maigumu, kas pāriet 
bravūrīgumā, radošo spēju iztēlē. 

UZMANIES! Jāņa Mediņa 
(1890-1966) Daina no.17 iz  ska-
nēja raksturīgi latviski, gaiši, 
dusmīgi, tad atkal nomierinoši. 
Pēteŗa Vaska (1946) Baltā ainava 
no cikla „Gadalaiki” lika iejusties 
Latvijas ziemā, mākslinieka vir-
tuozā sniegumā pat sadzirdot 
pārslu deju un klusumu.  Izpil-
dījums bija pārliecinošs arī 20. 
gadsimtā radītos skaņdarbos. 
Noslēgumā Sergeja Rahmaņinova 
(1873-1943) Prelūdijas Do ma -
žorā op.32 no 1; Re mažorā op.23 
no.4; Do minorā op.23 no.7; Mi 
bemol mažorā op.23 no.6; un 
Sibemol mažorā op.23 no.2 bija it 
īpaši aizraujošas. Pianists pats 
atklāj, ka šis komponists ir viņa 
izjūtām vistuvākais. Bravūrī-
gums, rotaļīgums, domīgi vaicā-
jumi, kalnā kāpjoši tempi mijas 
ar pastaigu atmiņās, sāpīgos 
mirkļos, ar drāmatisku bango-
jumu un saviļņojumu. 

Jūsmīgie aplausi liecināja, cik 
bijām pateicīgi par iespēju dzir-
dēt šo neaizmirstamo koncertu. 
Ceram dzirdēt Juri atkal Klīv-
landē. Viņš pateicās Inārai un 
Markum Liepām, ka ticis tik 
viesmīlīgi uzņemts, ka viņam 
parādīta šodienas Klīvlande un 
sirsnīgās  Noras Balodes kaps.

arī oriģināls sacerēts uz seno 
laiku instrumenta (klavichord / 
harpsichord), Juŗa Žvikova iz -
pildījums bija iedvesmojošs, gri-
bētos teikt, tas pauda pat dievišķu 
skaistumu.

Lūcijas Garūtas (1902-1977) 
Prelūdijā Mi mažorā izpaudās 

Ne mazāk izjustas bija Jāzepa 
Vītola Prelūdija Fadiez minorā 
op.19 no.1, Šūpļa dziesma op.18 
no.1 un Viļņu dziesma op.41 no.2. 

Pēc starpbrīža J. Žvikovs pa -
skaidroja, ka latvieši ir ziemeļu 
tauta – pacietīgi, rezervēti un 
labsirdīgi, bet, ja nokaitini, 
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VALDIS BAŠĒNS Līksme un dziesmas Filadelfijā
Gadskārtējā Amerikas latviešu 

baptistu Dziesmu diena šogad 
notika Filadelfijā 28. aprīlĪ Sv. 
Jāņa latviešu luterāņu draudzes 
dievnamā. Dziesmu dienas rīko 
Amerikas Latviešu baptistu Koŗu 
apvienība (ALBKA) rotācijas kār-
tībā tajās pilsētās, kur pastāv bap-
tistu draudzes. Šogad kārta bija 
pienākusi Filadelfijas latviešu bap-
tistu draudzei, kuŗas mācītājs, 
Dr. Uldis Ukstiņš, savā ievada 
lūgšanā izteica Dziesmu dienas 
būtību šādi: “Līksmoties un dzie-
dāt tā Kunga dziesmas”.

Dziesmai ir liela loma latviešu 
baptistu tradicijās un šīm Dzies-
mu dienām vienmēr piemīt īsta 
svētku noskaņa un sajūsma, jo sa -
brauc dziedātāji no visām Ame-
rikas un Kanadas latviešu bap-
tistu draudzēm (Filadelfijā bez 
mājiniekiem bija dziedātāji no 
Bostonas, Bukskauntijas, Čikā-
gas, Klīvlendas un Toronto drau-
dzēm, kā arī atsevišķi dziedātāji 
no dažādām citām vietām), ne 
tikai lai dziedātu--ļoti labi dzie-
dātu--bet arī lai atkal satiktos un 
papriecātos savējo pulkā. Bet 
Dziesmu diena nav slēgts sarī ko-
jums. Latviešu baptistu koncer-
tos, un it īpaši Dziesmu dienās, 
vienmēr tiek aicināti visi. Un 
“visi” arī ierodas, jo zinām, ka 
būs gan augsvērtīga māksli nie-
ciska bauda, gan izcils garīgs 
pacēlums. Un šoreiz bija īpaši 
svētki, jo šogad svinēja “apaļu” 
jubileju. Šī bija septiņdesmitā 
Dziesmu diena. 

Jāapbrīno latviešu baptistu ko -
ristu degsme un neatlaidība, ņe -
mot vērā daudzos šķēršļus, kas 
daudziem citiem liktu pagurt un 
atteikties. Amerikas latviešu bap-
tistu draudzes nav ne daudzas, 
ne lielas, un tās vienu no otras 
šķiŗ lieli attālumi. Bez tam laika 
tecējumā, studiju vai darba ap -
stākļu dēļ, jaunākā paaudze, kuŗa 
izaugusi latviešu baptistu drau-
dzēs, bieži dzīvo tālu no šiem 
tradicionāliem centriem. Ir gan-
drīz kā 11. bauslis – „Tev būs 
dziedāt!” – kas liek latviešu bap-
tistu koristiem, diriģentiem un 
instrumentālistiem pa visu varu 
censties pārvarēt šos šķietami ne -
skaitāmos šķēršļus. Koristu vidū 
var just lielu mīlestību – pret 
dziesmu un dziedāšanu, pret 
savu ticību, pret tautu, pret garī-
giem tekstiem latviešu valodā, 
vienam pret otru. Šī ir ļoti sa  lie-
dēta saime, un šajā vienotībā ir 
liels spēks – mūzikāls, reliģisks, 
arī sabiedrisks.

Degsme un neatlaidība, dziļa 
reliģiska pārliecība raksturīga 
Dziesmu dienām jau no paša 
sākuma. Pirmā Dziesmu diena 
notika 1950. gada 5. martā Ņu -
jorkā, kad latviešu bēgļi tik tikko 
sāka ierasties Amerikā, nomākti 
ar daudzām praktiskām ikdienas 
rūpēm, kas saistītas ar jaunas 
dzīves uzsākšanu svešā zemē un 
ar neziņu par tuvinieku likteni 
okupētajā dzimtenē (tieši pirms 
gada, kā māc. Ukstiņš savā me -
ditācijā atgādināja, bija notikušas 
25. marta masu deportācijas). 
Izbalējusi programmas lapiņa 
vienkāršā rotatora technikā no šī 
koncerta ir saglabājusies un lieci-
na par latviešu baptistu Dziesmu 
dienu dibinātāju prioritātēm un 
noskaņu. Bēdu tolaik netrūka, 
un var saprast, ka šajā pirmajā 

koncertā meklēja mierinājumu, 
dziedot, piemēram, “Ak, diena 
drūma, melna” vai “Dvēsel, ej uz 
sāpju kalnu!” 

Bet ne visas dziesmas bija tik 
drūmas. Dievs tika teikts un 
slavēts (“jo Viņš ir labs“), gan 
latviešu gan cittautu dzejnieku 
un komponistu vārdos un ska ņās. 
Un no paša sākuma skan pār-
liecība, ka svešumā jāturas kopā: 
“Ak, brāļi, kopsim saiti šo, Tā 
mūsu pilnība, – Kaut tālu šķir tiem 
jādzīvo, Mums paliek vienība.”

Un tā, turoties kopā, pēc sep-
tiņiem gadu desmitiem Ame ri-
kas latviešu baptisti turpina savas 

izrādās, ka komponists nodarbo-
jas arī ar garīgo mūziku. Teksts ir 
Leonīda Breikša dzejolis par 
Augšāmcelšanos, kur patriotis-
kais savijas ar reliģisko. Lūsēns 
izvēlējies šo tekstu, lai apsveiktu 
Latvijas Trešo Atmodu. Kantāti 
diriģēja Ralfs Augstroze, kuŗš 
vēlāk pie vakariņām interesanti 
to komentēja, atgādinot par L. 
Breikša pāragro nāvi izsūtījumā 
nezināmă vietā un laikā. Uz  zi-
nājām arī, ka komponists Jānis 
Lūsēns esot informēts par to, ka 
viņa kantāte iekļauta Filadelfijas 
Dziesmu dienas programmā, un 
ka komponists tikko nosvinējis 

Augstroze, Inta Augstroze, Pē -
teris Aļļe, Gatis Ķeris un Jūlija 
Plostniece. 

Pēc koncerta dziedātāji un klau-
sītāji pulcējās uz svētku mielastu 
Sv. Jāņa draudzes sarīkojumu 
zālē, kas iesākās ar Sv. Jāņa drau-
dzes mācītājas Ievas Dzelz galves 
galda lūgšanu (“Priecāsimies un 
līksmosim šajā skaistajă dienā!”). 
Arī mielastam bija interesanta 
“programma”, kuŗu ar labsirdīgu 
humoru vadīja Filadelfijas lat-
viešu baptistu draudzes priekš-
nieks Ğirts Stūrmanis, vispirms 
pateicoties rīcības komitejai 
Guntas Plostnieces vadībā, un 

dēļ atkārtoti mēģinājumi nav 
iespējami. 

Tad kārta pienāca Guntai 
Plostniecei, kuŗa sakarā ar šo 
Dziesmu dienu valkāja vairākas 
“cepures” – kā rīcības komitejas 
priekšniece, kā Filadelfijas lat-
viešu baptistu draudzes koŗa 
diriģente, un arī kopš 1986. gada 
kā ALBKA vadītāja. “Mēs nezi-
nātu, ko bez viņas iesākt!” Vis-
pirms Gunta lūdza vairākus ilg -
gadējus Dziesmu dienu dalīb-
niekus izteikties par Dziesmu 
dienu nozīmi viņu dzīvē. Ru  nā-
tāji bija no vidējās vai jaunās 
paaudzes un bija apmeklējuši un 
aktīvi piedalījušies Dziesmu die -
nās kopš bērnības. Viņi uzsvēra 
vairākus momentus. Vispirms, 
ciešās draudzības saites, kas pa 
gadiem ir izveidojušās. Tad valo-
das nozīmi: ”Isti izjūtu garīgo 
mūziku tikai latviešu valodā.” 
Tad vēl mūzikālo izglītību, kas 
gadu gaitā ir iegūta, dziedot tik 
daudzus un dažādus, bieži ļoti 
sarežģītus skaņdarbus, dažādos 
stilos un pie dažādiem diriģen-
tiem, kuŗiem katram ir sava per-
sonība un pieeja, no kā var tik 
daudz iemācīties. Un arī atzinību 
par jaunradi: “Nedziedam tikai 
vecās dziesmas. Jāapbrīno, cik 
daudz ievērojamu komponistu 
nāk no tik mazas sabiedrības.” 
Kļuva skaidrs, ka Dziesmu dienas 
ir svarīgs stimuls gan kompo-
nistiem, gan diriģentiem, gan 
koristiem.

Beidzot savu daļu, Gunta solīja, 
kā tas ALBKA priekšniecei pie -
nākas, dot sīku atskaiti par 
Dziesmu dienu vēsturi. Bet šis 
atskats, klausītājiem par prieku, 
izrādījās, nevis sauss statistisks 
pārskats, bet ļoti asprātīgs dzejo-
jums, sacerēts uz gaŗa, ļoti svinīga 
izskata papīra ruļļa, kuŗā koŗu 
apvienības priekšniece atskatījās 
ar sirsnīgu, brīžiem mazliet dzē-
līgu smaidu uz pēdējiem septiņ-
desmit dziesmotajiem gadiem. 
“Ak, dziesma, kāds tev spēks! 
Nedziedāt būtu grēks!”

Bija arī sveicieni no Latvijas – 
no Liepājas draudzes mācītāja 
Edgara Maža. Un tika pieminēti 
diriģenti, kas nebija klāt šajā 
Dziesmu dienā – pirms mēneša 
mirušais ilggadējais Čikāgas lat-
viešu baptistu koŗa diriģents, 
“Dziesmu dienu sirds un dvēsele” 
Rūdolfs Kalnmalis un Toronto 
draudzes diriģents, komponists 
Arvīds Purvs, kam šogad, sakarā 
ar Toronto draudzes 70. jubileju, 
tiks veltīts īpašs koncerts, kuŗā 
visi aicināti piedalīties (“Varētu 
izvērsties par otru Dziesmu 
dienu!”). Uz ko Ģirts Stūrmanis 
ar smaidu brīdināja dziedātājus 
jau tagad sākt mācīties, jo Purva 
darbi mēdzot būt “ļoti grūti”.

Spriežot pēc raitajām sarunām 
un priecīgajām sejām, likās, ka 
Dziesmu dienas dalībnieki bűtu 
labprāt turpinājuši tādā pašā garā 
līdz vēlam vakaram. Diemžēl ”brī-
 numainai” dziesmotai nedēļas 
nogalei bija pienācis gals. Tāl-
brau cējiem bija jādodas ceļā, jo 
nākamā diena bija darbdiena ar 
saviem pelēkās ikdienas pienā-
ku miem. Arī svētkos jāievēro dis-
ciplīna. Bet pirms tauta izklīda, 
visiem par prieku Juris Alksnis 
paziņoja, ka Dziesmu dienu tra-
dicija turpināsies „Nākamgad 
Bostonā gavilēsim!”

slavas dziesmas tam Kungam 
“līksmi dziedāt” latviešu valodā. 
Tieši Dziesmu dienas dod iz  de-
vību koŗiem uzņemties lielākus, 
sarežģītākus darbus, un tādi bija 
divi šajā jubilejas koncertā.

Vispirms jāmin Viktora Baš-
tika kantāte “Dieva vadība” ko -
rim, ērģelēm, stīgu kvartetam, 
solistiem un vokālam kvartetam, 
septiņās daļās, ar latviešu bap-
tistu dzejnieku Liesmas, Augusta 
Mētera, Jāņa Rīsa un Oļģerta 
Cakara, kā arī psalmista, tek-
stiem. Kantāte bija goda vietā, kā 
koncerta kulminācija. Ļoti pie-
mē rots darbs šādā jubilejā, jo 
V. Baštiks to bija sarakstījis Fila-
delfijā kā veltījumu agrākai jubi-
lejai – 40. Dziesmu dienai. V. Baš-
tika devums latviešu mūzikai ir 
liels: “Viņa vadībā Dziesmu die -
nas kļuva par nozīmīgu notikumu 
latviešu sabiedrībā.” Bez tam, 
V. Baštiks bija latviešu garīgās mū -
zikas “visraženākais komponists” 
ar pāri par 30 lielas formas dar-
biem. Daudzus gadus viņš vadīja 
ALBKA, kā arī Filadelfijas lat-
viešu baptistu kori. Kantāti šajā 
koncertā diriģēja V. Baštika darba 
turpinātāja abos šajos amatos 
Gunta Plostniece. Skaisti, ka šajā 
jubilejas koncertā tika iekļauta V. 
Baštika dziesma “Skaidram būt”, 
ko dziedāja arī pirmajā Dziesmu 
dienā. Tāds V. Baštiks ir palicis 
filadelfiešu atmiņā – inteliģents, 
zinīgs, radošs, pazemīgs un 
“skaidrs” – ”sirdsskaidrs”.

Otrs lielais darbs bija Jāņa Lū -
sēna “Diatoniskā kantāte” korim, 
ērģelēm, vijolei un vokālam trio. 
Daudzi saista Lūsēna vārdu ar 
laicīgiem žanriem – estrādes mū   -
ziku, popmūziku, roka operām, 
teātŗa un filmu mūziku. Bet 

savu 60. dzimumdienu. Visi klāt-
esošie parakstīja viņam apsvei-
kuma karti.

Koncerta pirmajā daļā koris, 
diriģentes Sarmas Aļļes vadībā, 
dziedāja īsākus skaņdarbus. Pēc 
draudzes kopdziesmas, L.Bēr-
ziņa “Tuvums un tālums”, dzir-
dējām ļoti svinīgo un līksmo 
Mocarta “Gloria in Excelsis” (arī 
no 1. Dziesmu dienas program-
mas) un divas klusākas slavas 
dziesmas – jau pieminēto V. Baš-
tika “Skaidram būt” un Richarda 
Dubras “Uz Tevi, Kungs”, kam 
sekoja basa Endrū Martensa 
(Andrew Martens) solo – Bacha 
“Lielais Dievs”. 

Te jāizsaka atzinība koncerta 
izciliem instrumentālistiem. Vijol-
  niece Aija Tai (Tighe), laikam šīs 
Dziesmu dienas visjaunākā da  līb-
niece, spēlēja solo – M. Brucha 
vijoļkoncerta koncertu program-
mas pirmajā daļā, kā arī piedalī-
jās abās kantātēs. V. Baštika 
kantātes stīgu kvartetā A. Tai un 
Ērika Milborna (Erica Milbou-
rne) spēlēja vijoli, Annija Kerno 
altvijoli un Linda Aļļe-Marfija 
(Murphy) čellu. Nenogurstošs bija 
ērģelnieks Dāvids Šmits, jo tikpat 
kā visu koncerta laiku, sākot ar 
prelūdiju (Mendelsona “Cik liela 
Dieva žēlastība”), līdz pēcspēlei 
(Z. Karga-Elerta “Nun danken 
alle Gott”), viņš bija nodarbināts 
“no pirmās nots līdz pēdējai”, labi 
pārliecinot klausītājus par savu 
pasaules klases profesionālitāti.

 Kantātēs bija vairāki solisti un 
mazāko vokālo grupējumu da -
līb nieki, kuŗi, tāpat kā instru-
men tālisti, vēlāk pie vakariņām 
tika sumināti ar ziediem un 
pateicības vārdiem: A. Martenss, 
Astrīda Rūdolfa (Rudolph), Sil vija 

visiem palīgiem, uzskaitot visus 
daudzos lielos un arī sīkos dar-
bus, kas veicami, lai šāds sarī-
kojums varētu notikt. “Nav jau 
tā, ka mēs vienkārši ierodamies 
uz koncertu svētdienas pēcpus-
dien!” Tāpat Ģ. Stūrmanis pa -
teicās Sv. Jāņa draudzei par 
viesmīlību un labo sadarbību, 
kuŗa ilgi pastāvējusi starp abām 
draudzēm. Abām draudzēm ir 
ļoti dziļas saknes Filadelfijā – Sv. 
Jāņa draudze pērn svinēja savu 
125. jubileju, toties Filadelfijas 
latviešu baptistu draudze šogad 
atskatās uz 119 gadiem kopš 
oficiālās inkorporācijas, lai gan 
draudzes pirmsākumi ir atrodami 
vairākus gadus agrāk. Piemēram, 
draudzes koris sāka dziedāt jau 
1896. gadā, un tas ir turpinājis 
bez pārtraukuma dziedāt līdz pat 
šai dienai.  

Sv. Jāņa draudzes priekšniece 
Ruta Ore savā apsveikuma runā 
citēja psalmista vārdus, “Teiciet 
Viņu ar bazūnes skaņām”, un 
atgādināja par V. Baštika lielo 
rūpi par dziesmu ne tikai sakarā 
ar kori bet visai draudzei. Savā 
laikā viņš aicināja mācīt dzies-
mas draudzes locekļiem pirms 
vai pēc dievkalpojuma: “Kopsim 
dziedāšanu!”.

Bet tagad laiks bija pienācis arī 
līksmi runāt. Un tā humorists 
Gatis Ķeris uzjautrināja ar mū  zi-
kālu anekdoti no kādas agrākas 
Dziesmu dienas. Diriģenti Sarma 
Aļļe un Ralfs Augstroze pateicās 
koristiem (“Bez dziedātājiem ne -
kas nebūtu!”) par to “brīnumu”, 
kas ir Dziesmu dienas koncerts, 
jo tas viss kaut kā “tiek gatavs”, un 
vēl turklāt tik augstā līmenī, 
vienas dienas, vienas nedēļas 
nogales laikā, jo lielo attālumu 
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Prezidenta kanceleju vadīs 
Andris Teikmanis

Jaunievēlētais prezidents Egils 
Levits par Valsts prezidenta kan-
ce lejas vadītāju ir izvēlējies vēst-
nieku Andri Teikmani, kuŗš ir pie-
 kritis ieņemt šo amatu no 8. jūlija, 
kad nokārtos saistības par vēst -
nieka pienākumu pildīšanu. Kā 
informē Levita padomniece sa   zi -
ņai ar sabiedrību Aiva Rozenber -
ga, par Levita ārlietu padomnieci 
uzrunāta vēstniece Solveiga Sil-
kalna. Arī viņa piekritusi pildīt šos 
pienākumus no 8. jūlija.

Andris Teikmanis // Foto: LETA

Teikmanis pašlaik pilda Latvijas 
vēstnieka pienākumus ASV. Kā 
liecina Ārlietu ministrijas apkopo-
tais Teikmaņa dzīvesgājums, viņš 
ir dzimis 1959. gadā un ieguvis ju -
 ridisko izglītību. Darba gaitas viņš 
vēl padomju gados – 1983. gadā – 
sācis kā Rīgas pilsētas Milicijas 
pārvaldes izmeklētājs, bet vēlāk 
kļuvis par tiesnesi. Pēc Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas bijis Aug - 
s tākās padomes deputāts un 1990. 
gada 4. maijā parakstījis Dekla rā -
ciju par Latvijas Republikas neat -
karības atjaunošanu.

Kopš 1994. gada viņš strādājis 
kā diplomāts un bijis vēstnieks 
Lielbritanijā, Austrālijā, Jaunzē-
landē, Krievijā, Vācijā un Eiropas 
Padomē. No 2008. līdz 2013. ga  -
dam viņš bijis Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs, bet vairākus gadus 
bijis arī valsts sekretāra vietnieks.

Solveiga Silkalna

Savukārt Silkalna pašlaik ir Ār -
lietu ministrijas valsts sekretāra 
vietniece Eiropas lietās. Viņa ir bi -
   jusi bijušo premjēru Valda Dom -
brovska (Vienotība), Laimdotas 
Straujumas (Vienotība) un Einara 
Repšes (Jaunais laiks) ārlietu pa     -
domniece. Silkalna karjēru ārlietu 
dienestā sākusi 1995. gadā kā 
vecākā referente Ārlietu minis - 
t  rijas Humanitāro jautājumu no    -
daļā. Vēlāk viņa kļuvusi par no -
daļas vadītāju, bet tad strādājusi 
Latvijas pārstāvniecībās Eiropas 
Savienībā un Eiropas Padomē. 
2005. gadā Silkalna kļuva par Lat -
vijas vēstnieci ANO.

*
Jaunievēlētais Valsts prezidents 

Egils Levits atbilst nepiecieša ma-
jām prasībām valsts noslēpuma 
pielaides saņemšanai, noskaidro-
jusi aģentūra LETA. Lai izsniegtu 
speciālo atļauju pieejai valsts no  -
slē  pumam, arī šajā gadījumā ir 
nepieciešams veikt normatīvajos 
aktos noteiktās formālitātes. Uz 
amata pilnvaru termiņa sākumu 
speciālā atļauja Levitam būs iz  -
sniegta, apliecināja Satversmes 
aizsardzības birojā.

KRISTAPS GRASIS, 
latviesi.com galvenais redaktors

“Nekad nešķita pienākam laiks, kad valsts vistiešākajā veidā 
vēlētos uzticēt savu vadību ārvalstīs augušiem profesionāļiem. 
Tas tagad acīmredzami ir mainījies, un, šķiet, nepieciešamība 
pēc personībām ar ļoti plašu redzes un pieredzes loku ir 
kļuvusi tik liela, ka nekādi spēki nesasparojās pietiekami, lai 
šādu attīstību apturētu.” (..) Šī nav pirmā reize, kad trimdā dzi -
mušie vai augušie tautieši iecelti valsts vadošos posteņos. Vaira 
Vīķe-Freiberga vēl joprojām saņem milzīgu atbalstu no tautas, 
un nesenajā Valsts prezidenta priekšvēlēšanu laikā atkārtoti tika 
pieminēta kā viena no priekšzīmīgākajām personām, kas ieņē-
musi šādu amatu Latvijā.

Taču –  ja VVF savulaik par prezidenti tika ievēlēta kā dažādu 
polītisko spēku negaidīta kompromisa kandidāte, tad ar Kariņu 
un it sevišķi ar Levitu ir bijis mazliet citādi. Krišjānis Kariņš ne -
pārprotami iesaistījās vēlēšanu kampaņā kā Ministru prezidenta 
amata kandidāts un publiski arī atkārtoti pauda viedokli, ka viņš 
ne tikai būtu piemērots šim amatam, bet arī gatavs to uzņemties. 
Turklāt Kariņu noteikti var saukt par profesionāli, kas darbojies 
polītikā vadošos amatos jau no 2002. gada. K. Kariņš savu izglī-
tību ieguvis ASV un Eiropā, bet polītiķa pieredzi apguva galve-
nokārt Latvijā, pirms sevi varēja pilnveidot, 10 gadus strādājot 
Eiropas Parlamentā Briselē.

Egils Levits pirms izceļošanas no PSRS mācījās Rīgas 2.vi  dus -
skolā, bet pēc tam beidza Minsteres Latviešu ģimanziju (1973. 
gadā). Arī Kariņš to absolvējis.Taču  savu profesionālo izglītību 
Levits ieguva lielākoties ārpus Latvijas. Noteikti pieminams arī 
fakts, ka savos jaunības gados Egils Levits aktīvi darbojās Eiropas 
Latviešu jaunatnes apvienībā (ELJA) (..)

Ja gan Levitam, gan Kariņam viņu dzīves gaitās ir radušās visas 
iespējas atrast savu ceļu uz Latviju, tad ir svarīgi, lai diasporas 
polītika būtu vērsta uz to, ka nākamajos 10 – 15 gados visā pa -
saulē attīstītos vēl tādi cilvēki, kas jau nākamajā paaudzē varētu 
būt tāds pats papildinājums valstī.

Kariņš – premjērs, 
Levits – prezidents. 

Ko tas nozīmē vecajai 
trimdai, ko jaunajai 

diasporai?

***
Kanadas latviešu apsveikums 
jaunievēlētajam prezidentam

Augsti godātais Egil Levita kungs!
Man ir gods un prieks LNAK – 

Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā valdes un Kanadas lat -
viešu kopienas vārdā nodot sirs nī-
gu apsveikumu sakarā ar Jūsu ie -
vēlēšanu Latvijas Republikas pre  -
zidenta amatā. Nodibināta pēc ka-
ŗa trimdas sākumā, LNAK ir Ka -
nadas latviešu centrālā organizā-
cija, kas aizstāv latviešu intereses 
pie vairākām valsts palātām un 
veicina mūsu kopējās vērtības. 
Demokratija, brīvība, cilvēktie    sī  -
bas, pašu drošība un taisnība ir 
vērtības, kas ir atkārtoti jāpiemin, 
lai netiktu aizmirstas. Nododam 
tās tālāk nākamajām paaudzēm.

Esam lepni, ka Latvijai un Ka -
nadai ir izveidojušās tuvas attie-
cības, ko pierāda Kanadas svarīgā 
loma, aizstāvot mūsu tēvzemi zem 
Kanadas, NATO un Latvijas karo-
giem. Mēs stingri atbalstām gan 
kanadiešu, gan latviešu aizstāvē -
tā jus un varoņus.

Tāpat kā Jūsu ievēlēšana pre-
zidentūrā, Kanadas un Latvijas 
draudzības uzplaukšana ir tiešām 
monumentāli vēsturisks posms. 
Tas dod mums lielas cerības par 
nākotnes attīstību, jo potenciāls    
ir, tikai jāpiestrādā ar stingru mu -
gurkaulu!

Novēlam Jums veiksmi tautas 
la  bā. Roku rokā sadarbosimies, 
veidojot Latvijai un latviešiem  
stabilu, demokratiskajās vērtībās 
bal stītu nākotni! Mēs esam spēks 
pasaulē!

Patiesā cieņā, Andris Ķesteris 
LNAK prezidents Baltiešu 

federācijas Kanadā prezidents. 
(Pēc Latvija Amerikā)

***
Kultūras ministra amatam 

virzīs Nauri Puntuli
Nacionālā apvienība Visu Lat vi-

jai!/Tēvzemei un brīvībai/LNNK  
nolēmusi kultūras ministra ama-
tam virzīt operdziedātāju, pašrei-
zējo Rīgas domes deputātu Nauri 
Puntuli (attēlā).

Pēc partijas valdes sēdes partijas 
priekšsēdis Raivis Dzintars žur nā-
listiem norādīja, ka uz šo amatu 
bija liela konkurence, tostarp no 
partijas biedru vidus un no ar par-
tiju nesaistītu cilvēku vidus. Dzin -
tara ieskatā, Puntuļa kandidātūra 
ir laba, jo viņš ir ilgstošs parti -      
jas biedrs, kultūras cilvēks, kā arī 
pazīst Kultūras ministrijas darbu, 
jo tajā ir darbojies kā padomnieks.

***
Koalicija vienojas 

eirokomisāra amatam virzīt 
Valdi Dombrovski

Koalicijas partijas 10. maijā no -
tikušajā sadarbības sanāksmē vie -
nojās eirokomisāra amatam virzīt 
pašreizējo Eiropas Komisijas (EK) 
viceprezidentu Valdi Dombrovski 
(JV).

Pēc sēdes Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV) plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvjiem paziņoja, ka 
koalicijas partneri ir panākuši 
vie nošanos eirokomisāra amatam 
vir zīt Dombrovski un minētais 
jautājums tiks skatīts valdības sēdē. 

***
Latviešu ārstu kongresam – 30
Šajās dienās aprit zīmīga jubileja 

notikumam, kas arī bija viens no 
pagrieziena punktiem Latvijas ne -
atkarības atgūšanā. Pirmais Pa  sau -
les latviešu ārstu kongress 1989. 
gadā uz Rīgu atveda spožākos 
trimdas ārstus un pavēra durvis 
uz Rietumiem mūsu mediķiem. 
Simtiem ārstu devās stažēties ār -
valstīs, un, pulcējoties Latviešu ār -
stu forumā, viņi var runāt kā lī -
dzīgs ar līdzīgu. 

“Pirms 30 gadiem lidostā Rīga 
tika sagaidīti Pirmā Pasaules lat-
viešu ārstu kongresa dalībnieki. 
Latvijā ieradās profesori brāļi Za -
riņi, Kristaps Keggi. Viņu gājiens 
uz Brīvības pieminekli un visi 
kongresa notikumi ir stāsts nevis 
par medicīnas, bet par valsts at  -
dzimšanu. Ārsti bija pirmā profe-
sionālā organizācija, kas pateica, 
ka jābūt neatkarībai. Un ārsti, kas 
lidoja, visi satikās Helsinkos, un 
tas bija pirmais starptautiskais li -
dojums, kas nolaidās Rīgā pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Karogs tika 
uzvilkts Rīgas pilī. Tas bija neti-
cams notikums. 6000 ārsti pie -
dalījās, Rīgā nebija vietas, kur vi -
ņus uzņemt. Kongress notika 
Spor ta pilī, un visi studenti kārtoja 
krēslus. Es arī,” stāstīja Latvijas 
Ārstu biedrības prezidente Ilze 
Aizsilniece.

Brāļi Bertrams un Kristaps 
Zariņi, tāpat kā profesors Kristaps 
Keggi un citi, devuši iespēju Lat-
vijas kollēgām stažēties pasaulē. 
“Kad mēs te bijām, bija zemā lī -
menī, tagad ir pasaules līmenī. 
Prieks atbraukt, prieks te būt!” 
izteicās Bertrams un Kristaps Za -
riņi. Pirms 30 gadiem brāļi Ber-
trams un Kristaps Zariņi radīja arī 
Latvijas Medicīnas fondu – finan-
ciālu bazi jaunu Latvijas ārstu tā -
lākai apmācībai Eiropā un Ame-
rikā.

***
Pedagogi no deviņām 

Eiropas valstīm Latvijā 
40 pedagogi no deviņām Eiro-

pas valstīm Valmierā apguva me -
todes, kā organizēt mācību darbu 
ārpus skolas telpām. Mācību laikā 

skolotāji sāk starptautiskus skolu 
sadarbības projektus, kas pēc tam 
tiks īstenoti katrā no valstīm. Pe -
dagogi, kas piedalās šajā eTwin-
ning skolu sadarbības projektā, 
bija no Čechijas, Beļģijas, Slova-
kijas un citām Centrāleiropas val-
stīm, kā arī no Somijas, Igaunijas 
un Latvijas. Šo pedagogu pieredze 
ārpus telpu mācību organizēšanā 
ir atšķirīga, jo arī vide un iespējas 
katrā no valstīm ir citas. Skolotājs 
no Somijas stāsta – jauniešiem ir 
jāzina, kas notiek tiem apkārt un, 
piemēram, par Baltijas jūru viņš 
cenšas stāstīt ekskursijā pie jūras, 
nevis rādīt filmas par kaut ko tādu, 
kas atrodas sasniedzamā attālu-
mā. Šī projekta laikā skolotāji 
strādā grupās un viņu mērķis ir 
radīt mācību projektus, kas īste-
nojami vairākās valstīs.

***
Pirms 100 gadiem 

sākušās Cēsu kaujas
Pirms simts gadiem, 1919. gada 

6. jūnijā, sākās Cēsu kaujas, kuŗām 
bija milzu nozīme ne tikai Latvijas, 

bet arī visas Baltijas vēsturē. Cīņas, 
kas ilga līdz Strazdumuižas pa -
miera noslēgšanai 3. jūlijā un Rīgas 
atbrīvošanai, kļuva par vērienīgā-
ko uzvaru Igaunijas armijas vēs-
turē un vienu no nozīmīgākajām 
Latvijas Neatkarības kaŗā.

Cēsu kauju rezultātā tika likvi-
dēta Andrieva Niedras valdība un 
atjaunota Kārļa Ulmaņa vadītās 
Latvijas Pagaidu valdības darbība. 
Pie Cēsīm un pēc tam pie Lim ba-
žiem, Straupes un Raunas tika 
sagrauti Vācijas ģenerāļa Rīdigera 
fon der Golca Baltijas iekaŗošanas 
plāni. Galu galā kaujās pret “bas-
kāju armiju”, kā mēdza dēvēt 
Ziemeļlatvijas brigādes kaŗavīrus, 
un igauņiem noasiņoja vācbaltu 
landesvēra un Vācijas Dzelzs di-
vīzijas spēki.

Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cēsu 
kājnieku pulka kaŗavīri // Foto: 
Latvijas Kaŗa mūzejs
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citreiz jau laikus brīdinot. Arī 
latviešu valodas nometnes ideja 
nāca laikus un tiešā lidojumā no 
debesīm.

Sadarbība ar Maskavas lat vie-
šiem sākās 2017. gadā, kad ansam-
blis “Atbalss” piedalījās Lieldienu 
svinībās Latvijas vēstniecībā Mas-
kavā. Tam sekoja 2018. gada Lat-
viešu kultūras dienas Archlatviešu 
vidusskolā, kur ar bērniem strā-
dāja trīs skolotājas no Maskavas. 
“Uzaicinājumu piedalīties nomet-
nē no Maskavas latviešu skoliņas 
vadītājas Antras Levovas saņēmu 
2018. gada nogalē. Es apzinājos, 
nometnē mums ir jāpiedalās”, 
stāsta skolas skolotāja.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

latviešu nedēļas nogales skoliņām 
Anglijā. Pie ugunskura tika gata-
votas vakariņas un risinātas saru-
nas par nākamo divu dienu sa -
rīkojuma programmu.

“Puķu bērni” ir Latviešu Na  cio-
nālās Padomes Lielbritanijā (LNPL) 
rīkots “Bērnu dienu” tur pinājums  
ar mērķi veicināt Angli jā esošo lat-
viešu skoliņu bērniem tikties, sadar-
boties un draudzēties latviskā garā. 
Šogad  atbrauca aptuveni divi simti 
da  līb nieku no deviņām latviešu ne -
dēļas nogales skolām Anglijā.

Sestdienas rītā ELA un LNPL  
Izglītības referents Māris Pūlis 
atklāja svētkus ar sveicieniem no 
Vēstniecības, Latviešu Izglītības 
fonda Lielbritanijā, LNPL un Ei -
ropas Latviešu apvienības (ELA). 
Tālāk sekoja DVF priekšsēža Ai -
vara Sinkas uzruna. Viņš sacīja, 
cik svarīgas ir šādas iespējas bēr-
niem tikties, lai uzturētu savu lat-
vietību un cieņu pret Latviju.

***
Maskavas Latviešu skola 
aizvadījusi 25. jubileju

Labas idejas un skaisti nodomi 
nāk no debesīm. Dažreiz negaidīti, 

[..] pat ja mēs ieguldīsim daudz 
līdzekļu un nopirksim sistēmas, 
tas būtībā nemainīs spēku samēru 
reģionā. Vienīgā izeja ir būtiski lie-
lāka NATO spēku klātbūtne re -
ģionā,” sacīja drošības eksperts, 
rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

***
Rīgas ostā pietauvojas 

NATO zemūdene
Lai apliecinātu NATO sabiedro-

to atbalstu Latvijas teritoriālo ūde-
ņu aizsardzībā, 31. maijā Rīgā   bija 
ieradusies Vācijas bruņoto spē ku 
zemūdene U33 un kaŗa kuģis 
Fehr  mann. Kopā ar Latvijas jūras 
spēkiem vācu zemūdeni Rīgas 
jūras līcī sagaidīja arī Latvijas Te -
levīzija.

Aptuveni 57 metrus gaŗā un 
septiņus metrus platā zemūdene 
aprīkota ar sešām torpēdu palai-
šanas iekārtām un vajadzības ga -
dījumā bruņojumu var papildi -
nāt ar diviem dučiem jūras mīnu. 
Uz priekšu to dzen 16 cilindru 
dī zeļmotors, bet iespējams iz -
man tot arī līdzīgas jaudas elek-
trodzinēju, kas ir daudz klusāks 
un padara zemūdeni pretinie -
kiem grūtāk pamanāmu.

***
RB Rail padomē nomainīti 

pārstāvji no Latvijas
Baltijas valstu kopuzņēmuma 

AS RB Rail, kas atbild par Rail 
Baltica projekta kopīgo aktīvitāšu 
īstenošanu, padomē ar 31. maija 
akcionāru lēmumu iecelti divi jau-
ni padomes locekļi. No darba kop-
uzņēmuma padomē atsaukti Ed -
vīns Bērziņš un Vineta Rudzīte, 
bet padomes locekļa amatos ap -
stiprināti Ligita Austrupe un Anrī 
Leimanis.

Uzņēmumā informēja, ka pārē-
jie padomes locekļi – padomes 
priekšsēdis Karolis Sankovskis, 
padomes locekļi Anti Moppel, Rīa 
Sillave un Romas Švedas – pārap-
stiprināti amatos. Savukārt jaunie 
RB Rail padomes locekļi no Latvi-
jas ir Satiksmes ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Ligita Austru pe 
un uzraudzības padomes priekš-
sēža vietnieks uzņēmumā Latvijas 
Mobilais Telefons (LMT) Anrī Lei-
manis.

***
Aizritējis “Puķu bērnu” 
salidojums Straumēnos

Piektais “Puķu bērnu’’ salido-
jums iesākās 26. maijā svētdienas 
vakarā, kad Daugavas Vanagu 
fon da (DVF) īpašumā Straumē-
nos ieradās pirmie dalībnieki no 

lāstekas, bet Brīvības piemineklis 
ir tumsā. Mēs gribam, lai skai s-
tums būtu dienas tumšajā laikā 
katru dienu,” sacīja Brīvības pie-
minekļa izgaismošanas fonda val-
des loceklis Valdis Zatlers. Brīvības 
pieminekļa izgaismošanas fonds 
ir apņēmies gada laikā izstrādāt 
projektu, vākt financiālos līdzek-
ļus ziedojumu veidā un informēt 
sabiedrību par projekta izstrādes 
gaitu. Projekts varētu izmaksāt no 
35 – 55 tūkstošiem un patlaban no 
šīs summas ziedojumos saņemti 
ap 17 000 eiro. Pieminekli plānots 
izgaismot katru dienu, bet tam būs 
trīs dažādas noskaņas – ikdienas 
apgaismojums, kas iedegsies līdz 
ar tumšā laika iestāšanos, svētku iz -
gaismojums, kuŗu izmantos valsts 
svētkos vai citos svinīgos sarīkoju-
mos, arī ar valsts protokolu sai s-
tītos sarīkojumos, kā arī īpašais 
apgaismojums, kas radīs brīnu mai-
nu un māksliniecisku noska ņu.

***
Par LU rektoru ievēlē 

Indriķi Muižnieku
6. jūnijā Latvijas Universitātes 

(LU) Satversmes sapulce ārkārtas 
sēdē augstskolas rektora amatā ie -
vēlējusi līdzšinējo rektoru Indriķi 
Muižnieku. Satversmes sapulces 
ār  kārtas sēdē notikusi LU rektora 
vēlēšanu otrā kārta, kuŗā delegāti 
balsojuši tikai par vienu kandi -
dātu – vēlēšanu pirmajā kārtā vis-
vairāk balsu ieguvušo Muižnieku.

Par Muižnieka ievēlēšanu no -
balsoja 132 delegāti, pret – 112 de -
legāti. Deviņas balsošanas zīmes 
atzītas par nederīgām, un to skaits 
ierēķināts pret ievēlēšanu balso-
jošo zīmju kopskaitā. Pirms balso-
juma Satversmes sapulces delegāti 
skaidroja, ka, lai rektors tiktu at -
zīts par ievēlētu, viņam jāsaņem 
vairākums balsu. Lai noteiktu vai-
rākumu, par ievēlēšanu nodotās 
balsis skaitītas attiecībā pret vēlē-
šanu zīmju, kurās balsots par neie-
vēlēšanu, un par nederīgām zī -
mēm atzīto vēlēšanu zīmju kop-
skaitu. Kā izriet no LU Vēlēšanu 
komisijas pārstāvja sacītā aģen tū-
rai LETA, vēlēšanu otrās kārtas 
norise faktiski nozīmē atzīt, ka 
pirmā vēlēšanu pirmā kārta no  slē-
gusies bez rezultāta. Toreiz Muiž-
nieks ieguvis vairāk balsu nekā 
viņa konkurents, taču līdz balsu 
vairākumam pietrūkušas dažas 
balsis. Par Muižnieka atkārtotu ie -
celšanu rektora amatā vēl jālemj 
Ministru kabinetam.

***
Aicina pastiprināt NATO 

spēkus Latvijā
Kaut pēdējo gadu laikā Latvijas 

aizsardzības sistēmas stiprināšanā 
darīts daudz, aizvien spēku samērs 
reģionā Latvijai ir par sliktu. To 
va  rētu mainīt vienīgi NATO klāt-
būtnes palielināšana. Tā Aizsar-
dzī bas ministrijas ekspertu disku-
sijā par jauno valsts aizsardzības 
koncepciju uzsvēra drošības no -
za res eksperti. “NATO spēkiem 
Latvijā ir jākļūst no atturēšanas 
līdzekļa par aizsardzības līdzekli.

***
Lielvārdes bazē atzīmēta 

Gaisa spēku simtgade
Ar krāšņiem lidotāju paraug de -

monstrējumiem, kā arī Latvijas un 
sabiedroto technikas parādi 8. jū -
nijā Lielvārdes aviācijas bazē tika 
atzīmēta Gaisa spēku simtgade. 
NBS vadība atzīst –  kopš neat ka-
rī bas atgūšanas Gaisa spēku attīs-
tībai paveikts daudz, jo jau drīzu-
mā gaidāms flotes papildinājums. 
Uz Gaisa spēku simtgades svēt-
kiem šodien Lielvārdē bija ielūgti 
teju 10 tūkstoši bruņoto spēku ģi -
menes locekļu, radinieku un drau-
gu. Interesanti te bija gan lieliem, 
gan maziem. Uz zemes varēja ap -
lūkot Latvijas un sabiedroto spēku 
gaisa kuģus, savukārt debesīs pilo-
ti demonstrēja savu prasmi. Kā 
ierasts parādi atklāja hēlikopteru 
nests Latvijas karogs. “No tāda kul-
tūras, lepnuma viedokļa, ja skatā-
mies šos 100 gadus, tad cik lidma-
šīnas ir bijušas pirms Otrā pasau-
les kaŗa, ko mēs veicām gan Otrā 
pasaules kaŗā un kā aviācija, arī  
civilā ir attīstījusies tagad, mēs ar 
to varam būt lepni,” atzina NBS 
ko  mandieris Leonīds Kalniņš. 
NBS Gaisa spēku bazes koman-
dieris Aivars Mežors atzīst, par 
spīti svētkiem, lielai daļai kaŗavīru 
šodien ir darba diena.

“Mēs tiešām esam pēdējā laikā 
ļoti uzlabojuši mūsu spējas pār-
ska tīt gaisa telpu. Attīstām pretgai-
sa aizsardzību, ir ļoti daudz spē ju, 
ko mēs attīstām. Mēs redzam mek-
lēšanu, glābšanu, mūsu hēli kop-
terus, bet ir ļoti daudz darba, ko 
dara gaisa spēki, ko cilvēki neredz. 
Līdz ar gaisa spēkiem simtā jubi-
leja arī pārējās Nacionālo bruņoto 
spēku vienībās gaidāma jau pēc 
mēneša – 10. jūlijā.

***
Vāc ziedojumus Brīvības 

pieminekļa izgaismošanai
“Brīvības piemineklim būs gais-

mā būt,” ar šādu mērķi parakstīts 
trīspusējs sadarbības līgums starp 
Brīvības pieminekļa izgaismo ša-
nas fondu, Rīgas pieminekļu aģen-
tūru un Nacionālo kultūras man-
tojuma pārvaldi par kopīgu Brī-
vības pieminekļa izgaismošanas 
pro jekta izstrādi. Projekta mērķis – 
lai tautas brīvības simbolam iz -
veidotu apgaismojumu un trīs 
zvaigznes mirdzētu arī tad, ja 
visapkārt tumšs.

Bijušajam Valsts  prezidentam 
Valdim Zatleram, staigājot pa Rī -
gas parkiem, radies jautājums, kā -
dēļ netiek izgaismots Brīvības pie-
mineklis, tādēļ viņš ar domubied-
riem aizsācis labdarības kustību 
“Gaisma mūsu brīvībai”, ar mēr -  
ķi aicināt sabiedrību kļūt par brī-
vības gaismas draugiem un ziedot 
Brīvības pieminekļa izgaismo ša-
nai, lai Latvijas tautas simbols – 
Brīvības piemineklis – būtu izgais-
mots arī diennakts tumšajā laikā.

Ziemsvētkos šoks, kad parkos   
ir zilas zvaigznītes, baltas pilošas 

ASV. Latvijas vēstniecība ASV sadarbībā ar Nacionālo kino cen-
tru, uzsākusi Latvijas filmu nozares populārizēšanas kampaņu “Lat-
vi jas filmu klubs” (Latvian Film Club). Kampaņas mērķis ir iepa zī s-
tināt amerikāņu skatītājus ar izcilām Latvijas filmām, kā arī veicināt 
interesi par Latviju kā filmēšanas vietu. 

Kampaņas laikā katru mēnesi no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada 
maijam Latvijas vēstniecībā un dažkārt citās vietās Vašingtonā bez 
maksas tiks demonstrētas Latvijas filmas. Lielākā daļa izvēlētās fil-
mas ir “Latvijas filmas Latvijas Simtgadei”. Aktīvākie filmu skatītāji 
nākamā gada maijā saņems balvas. Informāciju par iespējām filmēt 
Latvijā var iegūt šajā lapā: filmlatvia.lv. Katras filmas apmeklēšanai 
jāiegūst brīvbiļete platformā Eventbrite. Kampaņas publicitātei so -
ciālajos tīklos tiks izmantota mirkļbirka #LatvianFilmClub, lai labāk 
izprastu filmās attēlotos vēsturiskos notikumus.

• 3. jūnijā Latvijas vēstniecības 
ASV darbiniekiem uz vasaras pe -
riodu pievienojušās divas prakti-
kantes vēstniecības prakses ietva-
ros – Elza Vucāne un Māra Ma -
da ra Lūse.  Praktikantes iegūs ie -
spēju līdz dar boties ikdienas dar-
bos, iepazīt diplomāta ikdienu 
Vašingtonā, kā arī uzzināt vairāk 
par Latvijas un ASV attiecībām.

KANADA.  31. maijā Lat vi-
jas vēstnieks Kanadā Kārlis Eich en -
baums un Latvijas aizsar dzības 
atašejs Kanadā pulkvedis Agris 
Ozo liņš tikās ar Kanadas bruņoto 
spēku pavēlniecības Latvijā jauno 
komandieri pulkvedi Ēriku La  fo-
rē (Colonel Eric Laforest) un vi  ņa 
vietnieku majoru Džeremiju Gov-
ro (Major Jeremie Gauvreau).Vēst nieks K. Eichenbaums pateicās 
pulkvedim Laforē un majoram Govro par dienestu un sveica ar 
jauno nozīmējumu Latvijā.

BALTKRIEVIJA. 30. maijā Polockas Grāmatniecības mū -
zejā notika Latvijas Mākslas diena, kuŗas ietvaros notika 16. Latvijas 
medaļu mākslas triennāles darbu atklāšana, kā arī Latvijas Simtgades 
filmas “Mērijas ceļojums” izrāde. Sarīkojuma noslēgumā konsulāta 
Vitebskā vadītājs Uģis Skuja nodeva Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
grāmatu dāvinājumu. Latvijas Mākslas dienā Polockā piedalījās Lat-
vijas Republikas kon sulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja, kā arī filmas 
“Mērijas ceļojums” producente Elvita Ruka. Filmai šī ir otrā prezen-
tācija Vitebskas apga balā. Pirmā bija 2018. gada decembrī M. Šagāla 
mākslas centrā Vitebskā.

BEĻĢIJA. 4. jūnijā Latvijas vēstniece Ilze Rūse Beļģijas pilsētā 
Antverpenē atklāja fotografa Jurģa Rikveiļa un mākslas vēsturnieces 
Dr. hist. Aijas Jansones veidoto izstādi “No tērpa par apģērbu”. Uz -
runājot klātesošos, vēstniece Ilze Rūse uzsvēra Latvijas pirmās Simt-
gades nozīmi. Viņa atzīmēja, ka Simtgades svinību ietvaros mēs tur-
pinām stāstu par Latviju – tās vēsturi, cilvēkiem un tradicijām. Arī 
Latvijas goda konsuls Flandrijas reģionā Kristofs Van Mehelens 
(Chris tophe Van Mechelen) pauda savu gandarījumu par iespēju pie-
dalīties svinībās un nodrošināt iespēju Antverpenes publikai iepa-
zīties ar Latvijas skaisto dabu un bagātajām tradicijām.
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Virpulis, par kuŗu te klāstīts, ir 
strikti iekšpolītisks, jo nebeidza-
mais konflikts ar palestīniešiem 
paredzamā nākotnē nav atrisi-
nāms. To tagad sāk noģist pat 
Trampa svainis Kušners.

Atgādināsim, ka šāgada 9. ap -
rīlī Izraēlā notika parlamenta vē -
lēšanas, kuŗās premjērministra 
Benjamina (Bibi) Netanjahu na -
cionālkonservātīvā partija “Likud” 
ie  guva 36 mandātus (no 120), 
bet viņa trijos mēnešos izveido-
tais pretspēks – pēc būtības cen -
t riskā apvienība “Kahol-Lavan”, 
ko vada bijušais Izraēlas armijas 
ģenerālstāba vadītājs Benijs Gancs 
un sekulārais polītiķis Jairs La -
pids – 35.

Izraēla ir parlamentārā demo-
kra tija, un sakarā ar valsts pamat-
likumiem uzvarētājs var uzņem-
ties valdības veidošanu, ja viņa 
vadītai vairāku  partiju koalicijai 

Polītisks virpulis Izraēlā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ir vismaz 61 mandāts (no 120). 
Nākamajā dienā pēc 9. aprīļa vē -
lēšanām Netanjahu varēja būt 
gandarīts, jo viņš bija drošs par 
65 deputātu atbalstu, kamēr Gan-
ca un Lapida rīcībā bija vien 55 
deputātu atbalsts.

Varētu šķist – viss OK, Benja-
mi nam Netanjahu piektais varas 
termiņš garantēts. Bet te nu, var 
teikt, plīsa pūslis, kas notu rē-
ja  Izraēlas labējo spēku ļoti da -
žādos komponentus: bijušais ār -
lietu un aizsardzības ministrs 
Avigdors Libermans, Moldovā 
dzimis un jaunībā ieceļojušais, 
kuŗa partija 9. aprīlī ieguva tikai 
piecus  mandātus, katēgoriski at -
teicās no dalības koalicijā, jo abu 
“reliģisko” partiju ietiepības dēļ 
ticis mīkstināts likums, kas pa -
redz ik gadu iesaukt armijā zi -
nāmu daļu no  ultraortodoksā-
liem jauniešiem – reliģisko se -

mināru – ješivu audzēkņiem. 
Bez Libermana partijas “piec-
nieka” Netanjahu rīcība būtu 
tikai 60 deputātu balsis, t.i.,  
valdīt nav iespējams.

Un tad nu iedegas gandrīz vai 
šekspīrīgas kaislības, sākas kau-
lēšanās, kas darītu godu jeb-
kuŗam “austrumu bazāram”.. Jā -
ņem vērā, ka Libermana elek to-
rātu veido galvenokārt krievva-
lodīgie nesenie ieceļotāji, visu -
mā sekulāri ļaudis, kas prasa at -
vieglot civīllaulības u.tml.

Abas “reliģiskās” partijas 9. ap -
rīļa vēlēšanās ieguva kopumā 15 
mandātus, un bez tām Netanja-
hu būtu bezspēcīgs. Šie “meln-
svārči” (atļaujos tādu apzīmē-
jumu) ir izspiedēji: katrās vēlē-
šanās viņi savu atbalstu dara at -
karīgu no dāsnām valsts subsī-
dijām viņu skolu tīklam, kuŗas 
nemāca nedz matēmatiku, nedz 

angļu valodu un tātad dara ab -
solventus nederīgus dzīvei mo -
der nā sabiedrībā.

Pats Libermans polītiski atro-
das “pa labi” no Netanjahu, viņa 
ieteikumi bieži ir visai kareivīgi, 
bet šoreiz viņš visu lika uz kārts  ‒ 
arī valsts stabīlitāti.

Prezidents Rivlins jau pagari-
nāja likumā paredzēto laiku koa-
licijas veidošanai – un ... Li  ber-
mans un “reliģiskie” palika pie 
sava. Tuvojās pēdējais brīdis ‒  
29. maijs, plkst. 23.59. Un parla-
ments ar, ja nemaldos, 76 balsu 
vairākumu nobalsoja par pašiz-
kliedēšanos! Āmen. Nebijis gadī-
jums Izraēlas vēsturē!

Un 9. aprīlī ievelētais parla-
ments jau bija sanācis uz svinīgu 
sēdi un katrs deputāts nolasīja 
zvērestu... Nu Izraēla bez parla-
menta un tās valdība ir provi-
zoriska, ar ierobežotām darba 

iespējām. Noteikts jaunu vēlē ša-
nu datums – 17. septembris. At -
kal jezga, plēšanās, milzu tē  riņi. 
Neko darīt – demokratija.

Netanjahu izmisis arī cita cē  lo-
ņa dēļ: viņam, kā zināms, draud 
apsūdzība triju vai pat četru ar 
korupciju saistītu pārkāpumu 
dēļ, un valdības juridiskais pa -
domnieks (angliskais termiņš – 
attorney genrall) Mandelblits, 
kuŗa amats ir tiesiski neatkarīgs, 
gatavs sākt likumā paredzēto 
izklaušināšanu (hearings), pirms 
ievadīt kriminālprocesu. Netan-
jahu tagad izmisīgi lūdza, lai šo 
procedūru nesāk pirms 17. sep-
tembŗa vēlēšanām, lai nekaitētu 
viņa izredzēm, bet Mandelblits 
viņām strupi atteica: procedūra 
notiks tad, kad vajadzīgs.

Izraēlā ir daudz nebūšanu, bet 
tā tomēr it tiesiska valsts.

Pagājušā gada Saeimas vēlēša-
nās, kā zināms, ievēlējām apaļu 
simtu deputātu. Patlaban to pa -
licis tikai 98. Šī gada 31. janvārī 
Saeima no sava vidus izraidīja 
Jaunās Konservātīvās partijas 
(JKP) deputātu Juri Jurašu. Pa -
gājušajā ceturtdienā kārta pie  -
nā ca partijas KPV LV deputātam 
Atim Zakatistovam. Abos gadī-
ju mos tas noticis tāpēc, ka Saei-
mas Kārtības rullī ir noteikts – ja 
Latvijas Ģenerālprokurātūra ir 
palūgusi kāda deputāta izdoša -
nu kriminālvajāšanai un ja Sa -
eima ir nobalsojusi par tādas at -
ļaujas sniegšanu, tad no tā brīža 
attiecīgais deputāts vairs ne  -
drīkst piedalīties Saeimas darbā 
līdz brīdim, kad kriminālvajāša-
na ir pabeigta, vai arī spēkā stā-
jies  notiesājošs tiesas spriedums. 
Šī posma laikā deputāts turpina 
saņemt pusi no amatalgas. Citādi 
polītisku ierobežojumu nav, kas 
arī ir redzams ‒ Juraša kungs tur-
pina būt Tieslietu ministrijas 
parlamentārais sekretārs. Tas no -
zīmē, ka viņa uzdevums ir kārtot 
attiecības starp ministriju un ie -
stādi, kuŗas darbā viņš pats ne -
drīkst piedalīties. Tas gan šķiet 
mazliet savdabīgi.

Noteikums par deputāta izrai-
dīšanu nav akmenī kalts. Tas ne -
maz nebija tik sen, kad Latvijas 
Saeimā un vispār polītikā attie-
cībā uz deputāta imunitāti val-
dīja gana plaša patvaļa. Lasītāji, 
iespē jams, atcerēsies, ka konkrē-
tais iemesls, kāpēc toreizējais Valsts 
prezidents Valdis Zatlers ierosi-
nāja 10. Saeimas atlaišanu, bija 
parlamenta atteikšanās atļaut kra-
tīšanu Saeimas deputāta Ai  nāra 
Šlesera mājās. Laikā pēc Saeimas 
padzīšanas un tai sekojošā refe-
renduma, kuŗā vairākums vēlē -
tāju atbalstīja domu par tās atlai-

Izraidītie deputāti 

šanu un parlamenta “gudrās gal-
vas,” šķiet, sakaunējās. Nākama-
jos mēnešos tās atteicās no sle-
penības dažādos balsojumos par 
amatpersonām, kā arī krietni ie -
robežoja deputātu imunitāti da -
žādos ar likumu saistītos proce-
sos. Noteikums par izdota depu-
tāta izraidīšanu no Saeimas ir no 
minētā laika posma.

Taču ir problēmas. Janvārī, kad 
runa bija par Juŗa Juraša izdošanu 
vajāšanai, arī pats Juraša kungs 
balsoja par. Tas  tāpēc, ka viņam 
bija dots saprast, ka Ģenerālpro-
kurātūra būtībā ir gatava attiecī-
go lietu vest uz tiesu jau “rīt  ap 
brokastlaiku”. Kopš balsojuma ir 
pagājuši vairāk nekā četri mēne-
ši. Debatēs par Ata Zakatistova 
izdo šanu JKP deputāte Juta Strī-
ķe nikni stāstīja, kā prokurori 
laikā kopš balsojuma par Juraša 
izdošanu ir pauduši, ka izmeklē-
šana vēl nav beigusies, ka vēl tiek 
vākta informācija, iespējams, arī 
no ārzemēm, un līdz ar to process 
vēl tik ātri nebeigsies. Pagājušajā 
nedēļā laikraksta Neatkarīgā Rīta 
Avīze tīmekļa portāls vēstīja, ka 
prokurātūra ir secinājusi, ka ir 
iemesls uzskatīt, ka savāktie pie-
rādījumi ir pietiekami, lai tiesā 
uzturētu apsūdzību, kā arī, ka lie-
tas materiāli tagad esot iesniegti 
Juraša kunga aizstāvjiem, lai viņi 
ar tiem varētu iepazīties. Zaka-
tistova kunga gadījumā tajā pašā 
portālā ziņots, ka lēmumu par 
kriminālvajāšanu kā tādu Ģene-
rāl prokuratūra pieņems nākamo 
desmit dienu laikā. Lieki teikt, 
tas var radīt jautājumu par to, 
kāpēc iesniegumu par deputāta 
izdošanu prokurori Saeimā ie -
sniedza jau aprīlī. Ja reiz lēmums 
par kriminālvajāšanu vēl nav 
pieņemts, tad vismaz teorētiski 
taču pastāv iespēja, ka taps no -

lemts to neuzsākt. Kāda jēga tad 
deputātam uz pāris nedēļām 
atņemt darbavietu?

Ata Zakatistova gadījumā jau-
tājums ir par krāpniecību, kas at -
klājusies pēc plašākas izmeklē-
šanas par iespējamu viņa pārstā-
vētās partijas KPV LV  neliku mī-
gu financēšanu laikā pirms pēr-
najām vēlēšanām. Pērn jūnijā ar 
visai lielu “pompu” Korupcijas 
no  vēršanas un apkarošanas bi -
rojs (KNAB) deputātu Kaimiņu 
aizturēja pašā Saeimas plenārsē-
žu zālē. Tas īstenībā ir tas pats 
stāsts. Zakatistova gadījumā ap -
galvojums ir par fiktīva līguma 
slēgšanu starp viņu un kādu uz -
ņēmumu, Kaimiņa gadījumā – 
par viņa partijas nelikumīgu fi -
nancēšanu ar deputāta kādreiz 
vadītā “Suņu būdas” tīmekļa rai-
dījuma aizsegu. Juraša stāsts ir 
cits. Viņš ir apsūdzēts valsts no -
slē puma izpaušanā un ir stāstījis, 
kā pirms pāris gadiem, kad viņš 
strādāja KNAB, kāds, kas bija 
saistīts krimināllietā, kuŗas cen -
t rā ir valsts uzņēmums Latvijas 
dzelzceļš, bija piedāvājis miljonu 
eiro kukuli, lai apsūdzību lietā 
mīkstinātu uz mazāk nopietnu 
apsūdzību. Jurašs teicās esam par 
šo piedāvājumu  izstāstījis KNAB 
toreizējam direktoram Jarosla-
vam Streļčenokam, bet direktors 
uz to nekādi nereaģējis. Un Ju -
raša kungs nolēmis stāstu izstā s-
tīt žurnālam Ir.  Tāda tad arī tā 
valsts noslēpuma izpaušana. De -
pu tāta aizstāvji ir norādījuši, ka 
likumā ir ļoti skaidri pateikts, ka 
koruptīvu darījumu nevar uz -
ska tīt par valsts noslēpumu. Ku -
kuļa piedāvājums nepārprotami 
ir koruptīvs darījums, un tāpēc ir 
iemesls domāt, ka apsūdzība ar 
valsts noslēpumu varētu būt  bal-
tiem diegiem šūta. Vēl jo vairāk 

tāpēc, ka sākotnēji Ģenerālpro-
kuratūra nolēma, ka notikušajā 
noziedzīga darījuma nav. Tikai 
pēc tam, kad augstākstāvošs 
prokurors šo lēmumu noraidīja, 
izmeklēšana sākās no jauna.

Neesmu jurists,  un precīzi ne 
vienas, ne otras lietas juridiskos 
apstākļus nevaru apspriest. Taču 
vienu es zinu konkrēti – Latvijā 
tiesas neizceļas ar sava darba āt -
rumu. Vispirms ir jānozīmē ties-
nesis, tad tiesnesim savā kalen-
dārā ir jāatrod laiks, kad noklau-
sīties lietu. Procesa laikā ir jāiz-
taujā liecinieki. Ir tiesu debates 
un viss pārējais. Te der atcerēties, 
ka Ventspils mērs Aivars Lem-
bergs savā krimināllietā tiesas 
apmeklē jau vairāk nekā desmit 
gadus, un tās ir tikai pirmā lī -
meņa tiesas.

 Savulaik biju iesaistīts goda un 
cieņas aizskāruma prāvā. No 
apsūdzības brīža līdz pēdējam 
kasācijas spriedumam Augstā-
kajā tiesā pagāja vairāk nekā as -
toņi gadi, un galu galā mani at -
taisnoja. Pie pastāvošās kārtības, 
visā  laika posmā abi polītiķi Sa -
eimas darbā nedrīkstēs piedalī-
ties. Un Saeimā joprojām būs 
tikai 98, ne simts deputātu.

Saprotu, ka “vidējais latvietis” 
varētu ar šķību aci aplūkot cen -
tienus polītikāņu imunitāti atkal 
pastiprināt, nevis vājināt. Taču 
šajā gadījumā nudien šķiet, ka 
Saeimas ievēlēto deputātu skaits 
būs par diviem mazāks vēl kriet-
nu laiku uz priekšu. Un gribas 
domāt, ka valdībai ir iemesls no -
pietni padomāt, vai tas ir pareizi. 
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Maija sākumā Latvijas plašsa zi-
ņas līdzekļus aplidoja ziņa: ar di -
viem režisora Elmāra Seņkova ie -
studējumiem viesizrādēs uz Šan-
haju Ķīnā devusies grupa Latvijas 
Nacionālā teātŗa mākslinieku un 
darbinieku. Pēc desmit dienu dar-
ba pasaules otrā malā, atgriezušies 
dzimtenē, daudzi no viņiem pār-
vietojās, itin kā lidojot pāris pēdu 
virs zemes. Tagad, kad pārdzīvotā 
jūsma pārvērtusies košās atmi -
ņās, gribējās dzirdēt komentāru 
par piedzīvoto, par viesizrāžu no -
risi, nozīmi un jēgu.

Stāsta Ilona Matvejeva, Na -
cionālā teātŗa Producēšanas daļas 
vadītāja: 

Tagad, kad pagājis jau zināms 
laiks pēc atgriešanās, varu teikt tikai 
to, ka došanās uz Ķīnu un tas, kas 
tur notika, bija kaut kas neticams.

Pirmās ziņas, ka par mūsu teātri 
interesējas festivāls Modern Dra-
ma Valley no Šanhajas, pienāca 
jau pagājušā gada septembrī. Tā -
da interese par mūsu izrādēm 
šķita fantastiska, bet doma par 
braukšanu uz Ķīnu – eksotiska. 

Mūsu priekšstatos tā ir eksotiska 
valsts un eksotisks piedāvājums, 
bet pamazām šī ideja vērtās pla-
šumā, gāja dziļumā un vainagojās 
ar viesizrādēm. Vedām divas iz  rā-
des – Ž. Anuija “Antigoni” un A. Če -
hova “Kaiju”. Tie ir režisora Elmā-
ra Seņkova iestudējumi, abus spē-
lējam teātŗa mazajās zālēs, bet 
Šan hajā tos spēlējām daudz plašā-
kai auditorijai. Kad pārbraucu 
mājās, nē, patiesībā jau pēc “An -
tigones” izrādēm, es sapratu, ka šis 
piedzīvojums bija visu pūļu un 
satraukumu vērts. Jo tā, kā mūsu 
aktieŗi to nospēlēja… grūti atrast 
vārdus, kā to noraksturot.

Man vienmēr ir liels prieks vē -
rot, kā Nacionālā teātŗa aktieŗi 
spēlē ārpus teātŗa, tās ir izrādes  ar 
īpašu atdevi. Un ne jau tikai ak -
tieŗi, arī visi citi darbinieki strā - 
dā ja ar neatkārtojamu iedvesmu. 
Vis lielākais gandarījums bija par 
to, ka mūs saprata, ka skatītāji bija 
klusi un uzmanīgi. Pirms izrā  -
dēm tikām brīdināti, ka ķīniešu 
skatītāji esot tādi nemierīgi ska tī-
tāji –  viņi mīlot izrādes laikā lietot 
telefonus, kārtot visu savu dzīvi, 
bet šoreiz tā nebija.

Zīmīgi, ka arī nesaprotamā va -
loda nebija šķērslis skatuves māk-
slas uztverei. Mēs strādājām ar ti  t-
riem: abas izrādes tika spēlētas 
latviski, bet titri – ķīniešu un angļu 
valodās, un skatītāji klausījās ļoti 

Gandrīz neticams stāsts
par Latvijas Nacionālā teātŗa viesošanos Šanhajā, Ķīnā

uzmanīgi. Skatītāji bija pateicīgi 
par to, ka varēja izlasīt ne tikai vi -
sus vārdus, bet arī par to, ka tulko-
tais teksts sakrita ar emocijām uz 
skatuves.

Kas bija mūsu skatītāji? Ļoti 
dažāda publika. Bet tā kā festivāls 
bija orientēts galvenokārt uz pro-
fesionāļiem, skatītāju vidū bija 
daudz studentu, dažāda veida jau-
ni profesionāļi, cilvēki, kas ir sais-
tī ti ar teātŗa mākslu. Tūlīt jāpiebilst, 
ka dramatiskais teātris Ķīnā nav 
tik populārs kā pie mums, jo tas     
ir savā sākuma attīstības stadijā. 
Vidusmēra ķīnietim jēdziens “te -
ātris” lielākoties saistās ar tradi-
cionālo ķīniešu operu. Dramatis-
ko mākslu profesionāļi mācās no 
Eiropas, dažādā veidā arī kopē Ei -
ropu. Staņislavskis un viņa sistē-
ma, kā izteicās mūsu režisors El -
mārs Seņkovs, ķīniešu skatuves 
māksliniekiem ir Dieva vietā.

Teātŗa uzbūvē, profesionālā va -
lodā, aizskatuves dzīvē  lielas atšķi-
rī bas no mums pierastā nebija. Tā 
bija ļoti vērtīga profesionāla pie-
redze. Ķīnieši daudz un ātri strā-

dā, viņi strādā sešas dienas nedēļā 
un ievēro stingru disciplīnu. Pie -
mē ram, nedrīkst mēģināt vēlāk 
par desmitiem vakarā, tad visas 
sa  bied riskās telpas tiek aizvērtas, 
elektrība izslēgta. Nav tā, ka pilsēta 
grimst tumsā, bet visi parki, visas 
sabiedriskās ēkas beidz savu dar -
bu, jāiestājas mieram, jo nākamais 
darba dienas rīts būs agrs. 

Starp abām mūsu izrādēm bija 
preses konference, kas ilga divas 
stundas. Bija ieradušies teātŗa kri-
tiķi, augstskolu mācību spēki, me -
diju pārstāvji. Uzdeva ļoti intere-
santus jautājumus, no tiem varē-
jām secināt, cik uzmanīgi viņi bija 
skatījušies izrādi. Guvām pārlie cī-
bu, ka mēs viņiem neesam tikai 
eksotika, bet raisām arī  tīri pro-
fesionālu interesi.

Atkal reiz pārliecinājāmies, ka 
kamerspēles izrādes, uzliekot tās 
uz lielākas skatuves, tikai iegūst. 
Mūsu “Antigone” savā uzbūvē ir 
diezgan universāla, arī spēles ma -
nierē un aktieŗu atdevībā. Pro-
tams, mazākā laukumā  mēs, ska-
tī tāji, iegūstam spēcīgāku iespai -
du no tuvās klātbūtnes. Savukārt 
“Kaija” ieguva, “uzplauka” izrādes 
dekorācija, labāk nolasījās iecere 
par teātri teātrī, par mazo pasau-
līti, kuŗā dzīvo varoņi.  Mums bija 
panākta vienošanās, ka Ķīnas pu -
se izgatavo dekorācijas un lielos 
rekvizītus, viņi laipni piedāvāja arī  

mūzikas instrumentus, mēs ņē -
mām līdzi tikai sīkos rekvizītus. 
Dekorācijas bija ļoti labi un precī - 
zi izgatavotas, uz skatuves aktieŗi 
varēja justies kā mājās. 

Iznācis tā, ka parallēli mūsu 
viesizrādēm Elmārs Seņkovs un 
scēnografs Reinis Suhanovs tika uz -
runāti vienam nacionālās dra ma-
turģijas projektam Šanhajā. Vi   ņi 
aicināti iestudēt vienu jaundarbu, 
makets jau ir nodots, Elmārs ar 
astoņiem profesionāliem aktie-
ŗiem mēģina vidējas formas izrādi. 
Mums tas ir pirmais šādas sa -
darbības mēģinājums, jo ķīniešu 
puse ir ļoti ieinteresēta strādāt ar 
mūsu režisoriem. Līdz šim Šan-

pilsētu pēc iedzīvotāju skaita, 
2019. gadā tajā 26,32 miljoni ie -
dzīvotāju) ir visumā eiropiski 
orien tēta, bet, ņemot vērā, ka tā ir 
mākslas, kultūras, modes un citu 
industriju centrs, grūti aptveŗams 
ir šis iedzīvotāju daudzums. Pa -
visam citi mērogi, vietējie nemaz 
paši nevarēja atbildēt, cik teātŗu ir 
Šanhajā, cik tur aktieŗu skolu. Mēs 
bijām otrie no Baltijas, jo lietu-
viešu teātris viņiem jau ir zināms. 
Redzēsim, kā turpmāk veiksies ar 
sadarbību, Ķīnas puse ir ieinte re-
sēta izrāžu apmaiņā, tāpat rīkot  
meistarklases, kas īpaši interesē 
viņu Teātŗa augstskolu.  

Brauciens bija samērā gaŗš; tiem, 
kas nebija nodarbināti abās izrā-
dēs,  iznāca laiks iepazīties ar kul-
tūras iespējām, ar tūristu iecienī-
tām vietām, tirgiem. Izbaudījām 
arī ēšanas tradicijas, nogaršojām 
vismaz četras vai  piecas atšķirīgas 
virtuves. Gatavojot ēdienu, to sau-
tē un tvaicē, plaši izmanto dār ze-
ņus un saknes. Man pašai neiznā -
ca nogaršot ne čūskas, ne kukai-
ņus, bet bijām tirgū, kur tos varēja 
iegādāties un apskatīt. Ēdieni ir 
samērā asi, pavāri  daudz lieto čili 
piparus un citus asumus, arī dezin-
fekcijas nolūkā. Interesanti, ka  ir 
pamatēdiens, bet garšas buķeti ar 
garšvielām un mērcēm katrs var 

“uzburt” pats. Nācās ēst ar irbu lī-
šiem, mēs to pratām, un mājas-
tēviem  tas ļoti patika. 

Pilsētas centrā var just pagātnē 
būtisko Eiropas klātbūtni: ir vēs tu-
riskie britu kvartāli, franču kvar-
tāli. Taču pilsēta ir apaugusi ar 
augstceltnēm. Bijām vienā tādā 
91. stāvā, lai iedzertu kafiju un 
palūkotos uz pilsētu no putna li -
dojuma, Taču tā nebija augstākā 
celtne, bija arī vismaz 20 stāvu 
augstākas. Pārsteidza tas, ka pil-
sēta ir ļoti zaļa. Vērienīga apzaļu-
mošana. Starp mājām uz ielām – 
apstādījumi un pilns ar ziediem. 
Ziedi tiek stādīti podos, lai vieg -
lāk tos nomainīt. Sabiedriskā  dzī-
ve norit parkos, tur spēlē dambre-
ti, kungi laiž pūķus vai spēlē tau -
tas mūzikas instrumentus, dāmas 
dzied… Ļoti iecienīts laika pava-
dīšanas veids ir karaoke. Techno-
loģiju ziņā ir milzīgas iespējas, visa 
dzīve paiet telefonos. Turpat bla-
kus ir tempļi, kur notiek viss pēc 
senām tradicijām. Cilvēki mazāk 
steidzīgi, bet ir strādīgi un katrs 
ļoti uztraucas par savu darbavietu.

Mēs varbūt neredzējām īsto, et -
nisko Ķīnu, tam nebija laika, jo 
braucām taču strādāt.

Stāstījumu pierakstīja 
Gundega Saulīt e

Foto: Linda Ģībiete

Preses konferencē: Elmārs Seņkovs (otrais no kreisās), tālāk – Ilona Matvejeva, izpilddirektors Ojārs 
Rubenis un direktors Jānis Vimba

Aktrise Maija Doveika pie viesizrāžu afišas, viņa abās izrādēs 
galvenajās lomās

Aktieŗi Uldis Siliņš un Ģirts Liuziniks ir sajūsmā par zivju tirgu

UZZIŅAI 
Festivāls Modern Drama Valley 
ir Šanhajas Jing’an rajona ini ciā-
tīva kopš 2009. gada. Šogad tajā 
pie dalījās 19 izrādes no 11 val-
stīm, to  starp Japānas, Izraēlas, 
Norvēģijas, Nīderlandes, Lietu-
vas, Krievijas.

hajas teātŗa vidē vairāk ir pazīsta-
mi lietuviešu un krievu režisori. 
Vietējā drāmas mākslas skolā at -
tīsta programmu, kuŗā aicina da -
žā du valstu režisorus iestudēt kla-
sikas darbus. Uzzinājām, ka pir-
mais šai programmā 2014. gadā 
bijis Ādolfs Šapiro, kas iestudējis 
“Tēvoci Vaņu”. Viņi teica: “krievu 
režisors”, mēs zinām, ka savā ziņā 
viņš ir arī mūsējais. (Ilgus gadus 
Jaunatnes teātŗa galvenais režisors 
Rīgā – Red.) Atkal redzam, cik pa -
saule ir maza!

Apgūstot dramatisko mākslu  
un Staņislavska sistēmu, ķīniešu 
kolēģiem ir būtiska nepieciešamī-
ba redzēt, kā strādā mūsu režisori,  
kā domā mūsu mākslinieki. El -
mārs Seņkovs mēģinājumos strā-
dā ar tulka palīdzību, bet viņš at -
zina, ka tas nav grūti,  jo izveidoju-
sies laba profesionālā saprašanās. 
Uz lomām Elmāra iestudējumā 
bijis pat sarīkots kastings, jo aktieŗi 
uzskata, ka ir liels gods strādāt pie 
ārzemju režisora. Režisoram tur ir 
daudz lielāka noteikšana, tāda no -
teikta autoritāte. Mēs vairāk strā-
dājam komandā, tur galvenais ir 
režisors, tiktāl, ka vienmēr pir -
mais pa durvīm ieiet režisors. 

Bija ļoti interesanti iepazīties ar 
cita veida kultūru, lai gan Šanh a - 
ja nav visa Ķīna, dzīve tur tomēr 
ci  tādi organizēta. Milzīgā pilsēta 
(2005. gadā atzīta par vislielāko 
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Festivāls “Summertime – ai -
cina Inese Galante” ‒ šie īstenie 
mū  zikas svētki  nedēļas gaŗu-
mā  šo  gad svinēs 15 gadu jubile-
ju, un tas norisināsies no 5. līdz 
11. augustam Jūrmalā, Dzintaru 
koncertzālē.

Satikt Inesi Galanti dzimtenē 
nemaz negadās tik bieži, šoreiz 
viņas viesošanās Latvijā bija sai s-
tīta ar nopietnu darbu jauno 
talantu konkursa žūrijā.

Esat lielu darbu paveikusi – 
nu   pat noslēdzies gadskārtējais 
talantu konkurss. Kādi iespaidi?

Visi izpildītāji bija lieliski, ne  -
bija neviena, par kuŗu varētu teikt: 
sorry, bet nē! Visi parādīja ļoti 
augstu līmeni. 

Sieviešu vokālais izpildījums 
laikam jums īpaši rūp?

Jā, kā gan savādāk. Meitenēm jā -
būt visaugstākajā līmenī, lai kaut 
ko paveiktu pasaules līmenī. Ir mil -
zīga konkurence. Pēc konkursa 
pie zvanīju katrai un man bija vi -
ņām ko teikt, bija arī ko jautāt. 
Es dzirdu un saprotu, kas traucē 
balsij izpausties. Es to zinu, tāpēc 
man gribas, lai ikvienai veicas. 

Kas,  jūsuprāt,  ir talants? 
Talants ‒ tas nav tavs nopelns, 

tas ir vienkārši ielikts šūpulī no 
augšas – no senčiem, no Dieva. 
Cits apzinās, ka ir “nobučots no 
Dieva”, bet daudzi ne. Mūsu fonda 
misija ir palīdzēt talantiem. Ļoti 
daudzi talanti nodzīvo  savu dzīvi, 
netikuši pamanīti, nav bijis, kas vi -
ņus pabīda un pavirza, tāpēc jā -
rada labvēlīgi apstākļi. 

Vai talantu vidū ir atrasts 
jauns skatuves partneris?

Ir gan, pat veseli trīs! Divi tenori 
un baritons.

 Mūsdienās ir tik plašs kultū -
ras pasākumu piedāvājums – uz 
ska tuves kāpj un panākumus 
gūst ne tikai talanti...

Standarti sāk mainīties, dau-
dziem vairs nepatīk, ja uz skatu -
ves dziedātājai ir kuplākas formas, 
lai arī viņa dzied dievīgi. Es neru-
nāju par feinšmekeriem – viņi pra-
tīs novērtēt, bet masas pieprasa ci -
tus standartus, un izpildījums daž-
kārt paliek otrajā plānā. Es gribu, 
lai pēc koncerta, pēc izrādes kaut 
kas paliek manī ilgāku laiku, gri -
bu, lai mani ievelk citā pasaulē, lai 
pārsteidz un sajūsmina.

Gribas piedzīvot brīnumu?
Jā, cilvēki nāk pēc brīnuma, pēc 

skaistuma, jo ikdiena ne vienmēr 
dod spārnus!

Klausītājs jūsu koncertos jūtas 
ļoti īpaši, jūs personīgi uzrunājat 
katru ar savu balsi, ar vārdiem, 
kas teikti no sirds.

Es jūtu cilvēkus zālē, un man 
gribas pateikt: es jūs mīlu, saprotu, 
jūtu! Esmu nostrādājusi četrus ga -
dus medicīnā, esmu redzējusi cil-
vēku ciešanas – tas ļoti ietekmējis 
manus uzskatus. Man nebija plā -
na kļūt par dziedātāju – es gribēju 
kļūt par psīchologu vai bērnu 
ārsti, vai chirurgu. Bet liktens lē -
ma citādi. 

Tagad dziedināt cilvēku dvēse-
les ar savu aizkustinošo dziedā-
jumu.

Dziedājums – tā ir kā hipnoze. 
Ar zālēm cilvēku var arī saindēt, 
bet skaņas ir mērķētas konkrēti 
katram un nekādi nevar kaitēt. 
Uzlabot, cerams,  var. Turklāt kopā 

Aicina Inese Galante
Operdziedātāja  Inese Galante intervijā  Irēnai Bērziņai

vienmēr ir vieglāk nekā vienam 
pašam. Koncerts var būt kā dvē se-
les duša. Ja nav  sajūtas, ka dvē sele 
attīrās, – nav vērts... 

Vai ir kāds vieds padoms jau-
najiem dziedātājiem?

Galvenais – nesabojāt balsi, dzie-
dāt dabiski, lai netiek “forsēts”, lai 
nav bez elpas, jo dziedāšana – tā ir 
ekstāze. Kā putns, kas nāk ar lai -
mīgu vēsti.  

Festivālam Summertime – 15 
gadu, laiks aizritējis nemanot

Šad tad man pašai liekas – nevar 
būt, bet, kad ieskaties pasē... Fes-
tivālam joprojām ir septiņu dienu 
programma, un ‒ jāsaka atklāti ‒ 
vieglāk nepaliek. Varbūt pat ir 
grūtāk. Mainās polītiskā un eko-
no miskā situācija, un viss cieši 
saistīts,  esam atkarīgi no tā visa. 
Bez financiāla atbalsta nav iespē-
jams organizēt šādus festivālus. 

Kāds bija sākums?
Tolaik, pirms 15 gadiem, mūsu 

festivāls bija vienīgais šāda mēro-
ga sarīkojums nopietnās mūzikas 
žanrā. Atcerējos to līmeni un gai-
sotni, ko piedzīvoju bērnībā un 
jaunībā – pasaules klases māksli-
nieki mūzicēja Dzintaru koncert-
zālē, arī mūsu lieliskie izpildītāji. 
Nolēmu, ka tas jāturpina. Tā radās 
doma par festivālu.

Man tolaik jau bija daudz drau-
gu ‒ mūziķu visā pasaulē. Es zi -
nāju, ar ko es varu mūsu publiku 
pārsteigt un iepriecināt, un tie bija  
laiki, kad  prieks bija īpaši vaja-
dzīgs, jo bija ļoti grūti, tāds tuk-
šums, cilvēkiem vajadzēja izdzī-
vot, daudz ko pārdomāt, mainīt.

Tolaik ārzemēs par Latviju kā 
neatkarīgu valsti bija diezgan 
miglains priekšstats...

Pirmie gadi bija sarežģīti, jo 
gandrīz neviena slavenība, ko ai -
ci nāju, īsti nezināja, kas tā tāda 
Lat vija ir. Tagad mani draugi – 
māk slinieki, mūziķi, solisti, at -
brau kuši uz Latviju, saka: “Jums ir 
tik labi mūziķi, tik profesionāli 
orķestri, tik skaista daba un cilvē-
ki, tik garšīgi ēdieni!” Mēs paši to 
ikdienā pat nepamanām, tā pa 
īstam nenovērtējam.

Jūs allaž savus klausītājus 
uz runājat kā ģimeni.

Daudzi mani pazīst jau sen,  jo 
operā sāku dziedāt, kad vēl mā -
cījos Mūzikas akadēmijā 3. kursā. 
Es esmu ļoti atbildīgs cilvēks, un ja 
kāds man uzticas, es darīšu visu 
labāko, ko vien spēju. Kādreiz uz 
koncertiem nāca viena paaudze, 
pēc tam otra, tad trešā, un ir biju -
ši tādi brīži, kad man saka: “Mana 
māmiņa vai mana vecmāmiņa    
jūs ļoti labi atceras”. Ja nāks vēl arī 
ceturtā paaudze, es par to tikai 
priecāšos! 

Festivāla programma veidota 
tā, lai saturs būtu interesants 
dažādām mūzikas gaumēm un 
paaudzēm. 

Mēs saprotam, ka  Jūrmalā jā -
pieskaņojas “kūrorta žanram”. Cil -
vēki nāk atpūsties. Bet atpūta var 
būt ļoti dažāda, ne vienmēr gri bas 
klausīties tikai operas un āri jas, 
varbūt gribas kaut ko citu arī. Pie-
mēram, labs džezs, rokenrols arī 
piepilda un dod pozitīvu ener ģiju. 
Vienalga kāda mūzika, bet ir jābūt 
saturam, eleganti, skaisti pa  snieg-
tam augstā līmenī, tad cilvēks pēc 
koncerta ir piepildīts, viņam ir laba 
oma, viņam ir vieglāk dzīvot tālāk. 

Katru gadu festivāls pārsteidz 
ar savu programmu, daudzi mū -
ziķi uzstājas Latvijā pirmo reizi.

Jā, arī šis gads nav izņēmums.    
5. augustā notiks festivāla svinīgā 
atklāšana. Šajā koncertā uzstāsies 
pasaules slavu iemantojusī grupa 
no ASV – Hypnotic Brass Ensemble – 
no pankroka līdz pat džezam un 
hiphopam, papildināti ar čigānu 
motīviem. Festivāla otrajā dienā 
skanēs dedzīgi Latīņamerikas mū -
zikas ritmi un īpašas džeza inter-
pretācijas kolumbiešu stilā grupas 
Puerto Candelaria izpildījumā. Šis 
mūzikas šovs Baltijā tiks rādīts 
pir moreiz. 8. augustā uzstāsies Liel-
britanijas jaunā zvaigzne Stīvens 
Ridlijs ar savu unikālo vokālu un 
izpildījumu ‒ tas nebūs koncerts 

tradicionālajā izpratnē, bet kaislī-
ga vokāla un klavieŗspēles “deja” 
kā īstā talanta monoizrāde. Pēc 
festivāla klausītāju daudzkārtē-
jiem lūgumiem, atkal aicinām pu b-
likas mīluli, pasaulslaveno džeza 
virtuozu Daniilu Krāmeru. 10. au -
gustā Lielajā zālē skanēs stilīgā 
kvar teta no Amsterdamas BRUUT! 
mūzika Groove, Funk, Smooth Jazz 
stilos, kas atsauc atmiņā Tarantino 
kulta filmas, skaņuplates, kas vien-
mēr ir modē. Tā būs saulaina, ar 
Amsterdamas brīvības garu pie-
pil dītā mūzika ar dance un sēr-
finga mūzikas stilu iezīmēm. 

Vai arī šogad būs kāds īpašais 
viesis?

Festivāla īpašais viesis šogad būs 
Emirs Kusturica – Balkānu džeza 

izpildītājs un kinorežisors. Viņš 
Jūrmalā uzstāsies 7. augustā kopā 
ar grupu The No Smoking Orch-
estra. Viņš ir īpašs, ļoti savdabīgs 
cilvēks un dziedātājs. Tie, kas par 
viņu interesējas, to zina. 

Festivāla programma patiesi 
daudzveidīga, īsts mūzikāls kok-
teilis. Būs arī jūsu īpašā diena? 

Jā, mans īpašais veltījums Jūr-
malai būs 10. augusta koncerts 
Mazajā zālē, klausītājiem būs ie -
spēja dzirdēt izcilo Vīnes operas 
solistu baritonu Martinu Ahrai-
neru. Koncertā skanēs visu iemī-
ļoti skaņdarbi, dziedāsim operu 
ārijas un mīlas duetus. Festivāla 
kulminācija būs jubilejas koncerts 
“Galà Galante”, kuŗā uzstāsies spilg-
tākās Latvijas un ārzemju zvaig - 
z nes kopā ar jaunajiem talantiem. 
Šogad programma būs pārsteigu-
miem bagāta. 

 Latvijā nule ievēlēts jauns pre-
zidents...

Man ir bijis tas gods iepazīt visus 
Latvijas prezidentus, un, liekas,  
nekas nenotiek tāpat vien. Katrā 
laika posmā ir dažādi apstākļi, 
citāda polītiskā un ekonomiskā 
situācija ne tikai Latvijā, bet arī Ei -
ropā un pasaulē. Atbilstoši situā-
cijai darbojas cilvēki, kas uz to brī-
di ir visvajadzīgākie, iespējams, 
vispiemērotākie Latvijai. Esmu 
piedalījusies daudzos starptautis-
kos pasākumos, kur bijuši arī 
mūsu valsts prezidenti, un varbūt 
tur, kur kādreiz ir nepieciešams 
būt aktīvam, citā reizē labāk ir     
būt diplomātiski atturīgākam, bez 
pārliekas uzbāzības. 

Manuprāt, visi mūsu prezidenti 
ir cienījami pārstāvējuši mūsu 
valsti. Acīmredzot nu ir pienācis  
laiks, kad noderēs Egila Levita 
starptautiskā pieredze, protams, 
arī valodu zināšanas ir būtiskas, 
taču šobrīd, šajā globalizācijas lai-
kā, pats svarīgākais, lai Latvija ne -
pazūd polītiskajā un ekonomis ka-
jā konkurencē, lai tā cienīgi tik tu 
pārstāvēta pasaulē polītiskās elites 
apritē, lai par Latviju dzird un par 
Latviju zina. Manuprāt, Levita 
kungs to lieliski varēs izdarīt. Viņš 
ir zināms un cienījams Eiropas 
po  lītiķu aprindās, un tas, man 
liekas, pašreiz ir svarīgi. 

Mums vajadzētu vairāk pārlie-
cības, vairāk lepoties ar to, kas 
izdarīts. Vajadzētu panākt situā-
ciju, radīt tādu dzīvi, lai latvieši 
atgriežas Latvijā. Mums gan tā ie -
rasts, ka viss, kas ir labs izdarīts, 
šķiet pats par sevi saprotams, bet 
slikto mēs redzam un par to daudz 
runājam. Bet ir tik daudz labas 
lietas izdarītas. Mēs esam gudra 
tauta un varam daudz ko paveikt.

Ko jūs vēlētos pateikt saviem 
Summertime festivāla faniem?

Laipni aicinu uz festivālu, pār-
steigumu netrūks! Laipni gaidīti  
ir visi – gan tie, kas jau 15 gadus 
apmeklē koncertus, gan arī tie, 
kuŗi varbūt atnāks pirmo reizi. 
Atnāciet un baudiet mūziku, aiz-
mirstiet par ikdienas rūpēm! Mū -
zika dara ar cilvēkiem brīnumu 
lietas. 

Un, protams, – visam pāri mī -
lestība. Es jūs mīlu, tāpēc no visas 
sirds priecāšos par tikšanos ar 
jums šogad – jubilejas gadā! Iz -
bau dīsim kopā skaistos bū  šanas 
mirkļus! 

Inese Galante: “Manuprāt, visi mūsu pre-
zi denti ir cienījami pārstāvējuši mūsu 
valsti. Acīmredzot nu ir pienācis  laiks, 
kad noderēs Egila Levita starptautiskā 
pie redze, protams, arī valodu zināšanas ir 
būtiskas, taču šobrīd, šajā globalizācijas 
laikā, pats svarīgākais, lai Latvija nepazūd 
polītiskajā un ekonomiskajā konkurencē, 
lai tā cienīgi tiktu pārstāvēta pasaulē po -
lītiskās elites apritē, lai par Latviju dzird 
un par Latviju zina. Manuprāt, Levita 
kungs to lieliski varēs izdarīt.”
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Latvijas Koncertapvienības 
“Latvijas koncerti” rīkotā Rīgas 
festivāla ietvaros atkārtoti no -
tiks Latvijas valsts Simtgades pro-
 jekta “Latvijas gredzens” kon -
certuzvedumi, kuŗos īstenota 
realizējās diriģenta Sigvarda 
Kļavas lolotā ideja – četros gre-
dzenos izcelt un parādīt katra 
Latvijas novada īpatnības, ba -
gā tības un enerģiju. Visas izrā-
des notiks Dailes teātrī: 12. jū -
nijā “Vidzemes gredzens” ‒ mū  -
zikāla izstāde “Kalns uz augšu 
ies”; 14. jūnijā “Zemgales gre-
dzens” ‒ kino koncerts “Vēstu-
res palos”, kas saņēma Lielo 
mū  zikas balvu 2018 katēgori - 
jā “Gada uzvedums”; 18. jūnijā 
“Kurzemes gredzens” ‒ lielkon-
certs “Pūt, vējiņi!” un 21. jūnijā 
“Latgales gredzens” ‒ koncert-
iz rāde “Rakstiem un skaņai”. 

“Vidzemes gredzena” mūzi-
kā  lās izstādes “Kalns uz augšu 
ies” mākslinieciskajā tēlā sabal-
so jas Latvijas Radio koris un 
četri mūziķi – dziedātājs un leij er-
kastes spēlmanis Daumants Kal-
niņš, ģitaras virtuozs Kaspars 
Zemītis, akordeonists Artūrs 
Noviks un pianists Richards 
Plešanovs.

Mūzikālās izstādes koncepci -
jas autore ir izstāžu kuratore 
Guna Kalnača, savukārt vizuālo 
koncepciju izstrādājusi un īste-
nojusi radošā studija Dd studio – 
Jānis Mitrēvics, Zane Priede, Ilze 
Zigerte un Helēna Ozola. “Šis ir 
emocionāls stāsts, arī subjektīvs 
stāsts. Neviens nevar par Vidze-
mi visu izstāstīt stundas laikā. 
Mēs esam atļāvušies būt pietie-
kami emocionāli un subjektīvi. 
Un tāda jau arī ir šodienas kul-
tūras būtība – mūs interesē cil-
vēks, mūs interesē personība,” 
uzsver Guna Kalnača.

“Zemgales gredzena” kino 
koncertā “Vēstures palos” satik-
sies Latvijas Radio koris, Latvijas 
Radio bigbenda grupa, mūziķi – 

Rīgā atkal skan “Latvijas gredzeni”

brāļi Oskars (saksofons) un Rai-
monds (klavieres) Petrauski, kā 
arī laikmetīgās dejas mākslinieki 
Lilija Lipora un Guntis Spridzāns.

Kino koncerta libretu radījusi 
dzejniece Inese Zandere,  parādot 
Zemgales garīgo auglību caur 
As   pazijas, Annas Brigaderes, Jā    ņa 
Jaunsudrabiņa, Māras Zālī tes dze-
jas un prozas spēku. Koncerta 
emocionālā kulminācija ir Knuta 
Skujenieka dzeja, kas skan Pēteŗa 
Vaska mūzikā. Kino koncertā 
dzirdēsim arī Līgas Celmas-Kur-
sietes mūziku. Režisors ‒ Roberts 
Rubīns. 

“Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aiz-
dzen mani Kurzemē” – skan pa -
zīstamās tautasdziesmas pirmās 
rindas, kas kā vadmotīvs skan 
cauri Kurzemei veltītajam liel-
koncertam “Pūt, vējiņi!”. Tā mū  -
zikāli māksliniecisko koncepciju 

veidojuši diriģents Māris Sirmais 
un režisors Reinis Suhanovs. 
“Mūzikālā bagātība Kurzemē ir 
tik liela, ka nav iespējams to ie -
tvert vienā koncertā. Mums bija 
jāpaliek pie viena nozīmīga, sim-
boliska zariņa. Un šajā gadījumā 
tas bija tieši “Pūt, vējiņi!”,” stāsta 
M. Sirmais. Lielkoncertā dzirdē-
sim Latvijas Radio kori, Valsts 
Akadēmisko kori “Latvija”, Lie-
pā jas Simfonisko orķestri, etno-
mūzikas grupu “Auļi”, folkloras 
kopas “Saucējas” un “Suitu sievas”, 
solistus – Laimu Jansoni (ko   kle, 
vargans) un Vestardu Šim ku 
(klavieres).

“Latgales gredzens” atklās Lat-
vijas austrumu novada bagā tī -
bas un latgaliešu gara būtību tau-
tasdziesmu un Svēto Rakstu sa -
vijā. Latgales novadam veltītajā 
koncertizrādē “Rakstiem un ska-

ņai” skanēs vijole, cimbala un 
kont rabass, akordeons, mando lī-
na un cītara, ermoņikas, grābekļi, 
klabekļi un taustiņi, perkusijas, 
vargāni un pašdarināti instru-
menti, kā arī keramiķes Mairitas 
Folkmanes un mūziķa Aleksan-
dra Maijera jaunbūvētais instru-
ments – lamellofons. Uzvedumā 
piedalās: Latvijas Radio koris, 
Latgales mūzikantu grupa un 
priesteri. Idejas autors un mūzi-
kālais vadītājs – Sigvards Kļava, 
video māksliniece – Katrīna Nei-
burga, scēnografs – Rūdolfs Bal-
tiņš, gaismu mākslinieks – Egils 
Kupčs, režisore – Inese Mičule.

“Es un visa radošā komanda    
ar lielu uztraukumu un arī lielu 
interesi gaidām, kā Latvijas gre-
dzens izskatīsies vēdeklī, kon -
cen t rētā veidā, – lai varētu sa -
prast, kas ir izdevies un kas ne   

un kā šos dažādos vēstījumus 
ieraudzīt vienā kopumā. Domā-
ju, ka šādā veidā, kad Gredzeni 
būs koncentrēti salikti cits aiz 
cita, varēs saprast gan kāpumus, 
gan bedres. Labo sajūtu dod tas, 
ka šie pasākumi nav palikuši 
tikai vēsturiskā archīvā. Ar mūzi-
ķiem esam veikuši atkārtošanas 
mēģinājumu, un visi dzied, spēlē 
un dejo, it kā tik tikko būtu to 
visu darījuši. Atkal satiekoties, 
cilvēkiem ir liels, pozitīvs atmiņu 
lādiņš, kas ir ārkārtīgi svarīgi, 
sevišķi profesionālā vidē intensī-
vā darbošanās laikā.” Sigvards 
Kļava saka intervijā mūzikoloģei 
Inesei Lūsiņai. “Man ir svarīgi, lai 
cilvēki koncertzālē neienāk ar 
mēteli (kā, starp citu, pasaulē 
tagad bieži dara) vai vīnu plast-
masas glāzē.”

Jānis Mintiks dzimis 1944. 
gada 18. septembrī Zalcburgā, 
Austrijā. Pēc ieceļošanas ASV 
mācījās Leitona mākslas skolā un 
Krenbruka Mākslas akadēmijā 
(1969-1972), saņemdams vairā-
kas stipendijas un beidzot mā -
cības ar mākslas maģistra gradu. 

Savu radošo ceļu J. Mintiks 
sā  ka eļļas un akvareļa glezniecī-
bā, pēc tam pievērsās tēlniecībai, 
veidojot savus darbus metallā, 
kokā un stiklā. Mākslinieks pie-
dalījās grupu izstādēs un rīkoja 
personālizstādes kā latviešu sa -
biedrībā, tā amerikāņu mākslas 
pasaulē. 

1965. gadā par filmu “Search” 
amatieru filmu festivālā Uni ver-
sity of Western Michigan ieguva 
godalgu. 1973. gadā Klīvlandes 
Dziesmu svētkos par darbu “Pē -
dējais” saņēma Dziesmu svētku 
komitejas godalgu, 1975. gadā 
Rietumkrasta Dziesmu svētkos 
Sietlā par skulptūru grupu “Pēr-
koņa krusts”, “Līklocis” un “Ju -

DAINIS MJARTĀNS

Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs 
godinās Jāni Mintiku

mis” – PBLA Goda balvu. Vēs-
turē J. Mintiks iegājis ar Tobago 
salā veidoto pieminekli seno 
kurzemnieku piemiņai – “Zem 
Kurzemes karoga”. 

Mākslinieka dzīvi 1980. gadā 
pārtrauca personiska traģēdija, 
pēc kuras viņš pārcēlās uz dzīvi 
Norvēģijā, savukārt mūža pēdē-
jos gadu desmitus par dzīvesvie-
tu izvēlējās Taosu Jaunmeksikā 
(ASV), tālu no mākslas centriem. 
Tāpēc nav brīnums, ka viņa vār-
du Latvijā tikpat kā nepazīst. Tajā 
pašā laikā viņš turpināja radīt 
spēcīgu un oriģinālu mākslu. J. 
Mintika atraitne, izcilā čelliste 
Sallija Gintere (Sally Guenther) ir 
ieguldījusi lielu darbu un lī  - 
dz ekļus, lai nosūtītu mākslinieka 
darbus uz Latviju. Tas bija pamu-
dinājums Pasaules latviešu māk-
slas centra (PLMC) izstāžu kura-
torei Leldei Kalmītei iepazīsti -
nāt Latvijas publiku ar J. Mintika 
daiļradi.

Pēc L. Kalmītes vārdiem, šajā 

retrospektīvajā izstādē iekļautas 
liela mēroga skulptūras, gleznas, 
grafikas un citi darbi, kā arī 
daudz biografiskās informācijas 
un fotografijas par mākslinieka 
dzīvi un darbu. PLMC izstāde un 
ar to saistītie notikumi ir bagāts 
mākslas vēstures informācijas 
avots mākslas vēstures pētnie-
kiem, kā arī plašai sabiedrībai. 
Izstāde ir svarīgs solis, lai nāka-
majām paaudzēm saglabātu lat-
viešu diasporas mākslinieku de -
vumu. 

20. jūnijā plkst. 19 visi in -
teresenti aicināti uz J. Mintika 
izstādes atklāšanu Pasaules lat-
viešu mākslas centrā (PLMC), 
Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6. plkst. 
20 varēsim klausīties Salli -jas 
Ginteres (ASV) solokoncertu. 
Par mākslinieka dzīvi un 
daiļradi vēstīs PLMC izdots 
katalogs.

Jānis Mintiks, veidojot pieminekli kurzemniekiem Tobago salā, 
1976. gadā
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DUBLINĀ SATIKTIE CILVĒKI UN MIRKĻI
Ligitas Kovtunas fotoreportāža

Kad jautāju Andrim, vai ir no -
lēmis atgriezties Latvijā, viņš 
nekavējoties un precīzi atbil-
dēja: “Jā, man te vēl jānostrādā 
51 nedēļa!” Nu jau palikušas 
vien 49...

Liāna. Kolorīta persona, kuŗa 
kopā ar savu dzīvesdraugu si -

cīlieti Džovanni arī aktīvi līdz-
darbojusies grāmatas “Pēter so-
ni Īrijā” varoņu dzīves ceļu un 
atdusas vietu apzināšanā un sa -
glabāšanā. Arī man dāvanā tika 
maisiņš ar Liānas atrastajiem 
ne  parastiem gliemežvākiem

Juris ir dzimis Omskā, Sibirijā, 
tur arī pavadījis pirmos piecus 
savas dzīves gadus. Īrijā aizri tē-
juši 14. Juris ļoti vēlas pēc at -
griešanās Latvijā aizlidot arī uz 
dzimto vietu – kopā ar citiem 
Sibirijas bērniem

Kopā ar Pētersonu atvasēm no Latvijas pie Pētersona pīpju veikaliņa Dublinā, Nassau 
ielā. No kreisās: Pētersonu dzimtas pēcteči Reinis Pētersons, Jānītis (Reiņa un Ineses 
dēls), Sanita Ivdra Pētersone, Sandra Rūta Pētersone un Inese Pētersone

Tā izskatās Pētersona veikala vitrīna šodien

Viena no Pētersona pīpju tirgotavas vietām Dublinā, kas darbojās 
vēl līdz 2014. gadam. Tagad te – blakus viskija mūzejam, saimnieko 
citi uzņēmēji, bet veikals pārcelts uz jaunajām telpām Nassau ielā

Aivars ir re-remigrants – pēc 
Īrijā pavadītajiem gadiem at -

griezies Latvijā un raudzījis ie -
kārtot savu dzīvi dzimtenē. Ne -
izdevās tomēr, un Aivars atkal 
ir Īrijā

Re ņa u eses
ne

Grāmatu varat iegādāties 
Latvijas grāmatu veikalos vai, 

sazinoties ar redakciju.  Amerikā – 
nosūtot čeku par 35 ASV dolariem

 Inesei Zaķis 
6051A Sun Blvd #604, 

St. Petersburg, Florida 33715
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BRĪVĀ LATVIJA
Jaunākā informācija arī mūsu 
sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

www.brivalatvija.lv

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 21) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Konstanca. 

6. Sāgo. 7. Rems. 9. Konfe-
sija. 10. Rast. 12. Derīgas. 
13. NASA. 18. Spēle. 19. 
Brasa. 21. Ātras. 22. Alta-
mira. 23. Turnepši. 25. Ti -
nis. 26. Omāna. 27. Stādi. 

28. Sust. 30. Brocēni. 33. Bits. 37. 
Depresija. 38. Alga. 39. Kuks. 40. 
Spararats.

Stateniski. 1. Koks. 2. Nante. 3. 
Tiesības. 4. Naiva. 5. Aras. 6. 
Seda. 8. Sets. 10. Riskantas. 11. 
Svērtenis. 14. Aeroplāni. 15. Aus-
picijs. 16. Termosi. 17. Pārnest. 
19. Bordo. 20. Amula. 24. Mār-
ciena. 29. Usma. 31. Rupja. 32. 
Neisa. 34. Tors. 35. Odas. 36. 
Čaks.

Līmeniski. 1. Latvijas pirms-
kaŗa flotes zemūdene. 4. Ungā -
ru komponists, pianists (1811-
1886). 6. Līdzīgi, atbilstoši. 7. Zi -
ņojums augstākai instancei. 8. 
Tēlaini, mākslinieciski apzīmē-
tāji. 10. Pārpildītas. 13. Elektro-
dzinēja nekustīgā daļa. 15. Brīvs 
(novec. vārds). 17. Ēģiptes ga l-
vas pilsēta. 19. Ķirbjaugu dzimtas 
dārzeņi. 20. Viena no Mazajām 
planētām. 21. Apdzīvota vieta 

Aknīstes novadā. 23. Neliels os -
tas motorkuģis. 26. Rīki dzīvnie-
ku skubināšanai. 29. Laika skai-
tīšanas sistēma. 30. Savrup, no -
maļus. 31. Aukstais ierocis. 32. 
Valsts Eiropā. 33. Ielas daļa. 34. 
Kalēja darbavieta.

Stateniski. 1. Īsa piezīme, pie-
bilde (sarunā, debatēs). 2. Vilcie-
na vagonu kopums. 3. Lidapa -  
rā ti. 4. Plūdmale. 5. Neizpauža-
ma. 7. Latvijas pirmskaŗa flotes 

zem  ūdene. 9. Tēls V. Lāča 
romānā “Zītaru dzimta”. 
11. Personu grupas ar īpa-
šām pilnvarām. 12. Kaujas 
skatu gleznotājs. 14. Sigul-
das pilsētas daļa. 16. Pur-
vainu vietu nosusināšana. 
17. A. Čechova luga. 18. 
Amariļļu dzimtas augs.   
22. Uzbrukums ar nolūku 
laupīt dzīvību polītisku ie -
meslu dēļ. 23. Tēls J. Rai ņa 
lugā “Pūt, vējiņi!”. 24. Sau -
si augļi. 25. Ērģeļu detaļa. 
26. Mākslīgu matu veido-
jumi. 27. Apdzīvota vieta 
Grobiņas novadā. 28. Liel-
upes pieteka.

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 20

21

21 22

23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

Šogad aprit 78 gadi kopš tālā 
1941. gada 14. jūnija, kad uz Si  - 
bi riju tika aizvesti gandrīz četri 
tūk stoši Latvijas bērnu. Kopš 
2000. gada fonds Sibirijas bērni 
meklē viņus, lai intervētu, izdotu 
grāmatas, veidotu filmas un nā -
ka majām paaudzēm atstāstu 
likteņstāstus. 

Konference ikreiz notiek Valsts 
prezidenta pilī, pēc tam visi do -
das nolikt ziedus pie pieminekļa 
“Bārenīte” Pils laukumā.  Bet va -
karā  skan koncerts “Aizve sta-
jiem” Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes 
baznīcā. 

Dzintra Geka,  kinorežisore 
un fonda Sibirijas bērni vadītāja: 
“Mūsu mērķis ir atgādināt sev 
pašiem un citiem par šo laiku 
svešā zemē un svešā valodā pirms 
daudziem gadu desmitiem, kad 
par tālo dzimteni varēja tikai do -
māt, neuzdrošinoties sapņot par 
savu valsti.” 

14. jūnijā fonds kārtējo reizi 
aicina pulcēties konferencē “Aiz-
vestajiem”, lai atcerētos un pie mi-
nētu deportācijā cietušos. Gads-
kārtējās konferencēs aicināti pie-
dalīties 1941. gadā izsūtītie, polī-
tiski represētie, viesi no Sibirijas, 
notiek bērnu zīmējumu un sa -
cerējumu konkursa uzvarētāju 
sumināšana. 

Redakcijas speciālbalva šogad 
tiek  Richardam Medenim, kuŗa 
īso, bet tik spilgto un patieso 
domrakstu publicējam.

Grāmatu varat iegādāties Lat-
  vijas grāmatu tirdzniecības vie-
tās, ASV Aivaram Jerumanim, 
sūtot čeku par 20, ‒ USD.   

1941. gada 14. jūniju pieminot

Rihards Medenis, 11 gadi

Mans 2019. gada 
25. marts

 Es, Rihards, dzīvoju Baldonē. 
Manā ģimenē ir māmiņa Dace, 
tētis Miks, brālis Gustavs, kaķis 
Findus un suns Urgo. Mana mā -
miņa saka, ka kaķis Findus ir kā 
plāksteris.

Katru dienu es ceļos 06:40. 
Mā  miņa pamodina mani un brā-
li. Arī šorīt piecēlos agri. Brokas-
tīs ēdu šokolādes sieriņu un 
dzēru tēju. Tad māmiņa ar Audi 
veda mani uz skolu Rīgā.

Es mācos Rīgas internātvidus-
skolas bērniem ar dzirdes trau-
cējumiem 4. klasē.

 Mani klasesbiedri labi mācās. 
Mums patīk sports, īpaši rotaļa 
“Tautas bumba”. Mēs darboja-
mies skolas mūzejā. Tur skatā-
mies fotografijas, filmas, grāma-

tas, zīmējam, rakstām, paši foto-
grafējam, ejam arī uz citiem 
mūzejiem. 

Skolas mūzejā ir divas ļoti lie -
las grāmatas “Sibīrijas bērni.” 
Tajās Dzintra Geka apkopojusi 
uz Sibiriju aizvesto bērnu atmi-
ņas. Miervaldis Buks stāstījis:  
“…mūs aizveda uz Šķirotavas 
staciju. Tēvu iesēdināja atsevišķā 
vagonā, māti, mani un brāli citā.”

Šorīt ar skolas autobusu es, 
Marta, Rihards K., Ronalds, Iza-
bella, Romāns, Katrīna, Rozālija, 
skolotājas Jolanta un Inguna, 

sko las direktore Kristiāna brau-
cām uz Šķirotavas staciju. Rīgas 
ielās pie mājām bija karogi ar 
melnām lentēm. Ģertrūdes ielā 
mums pievienojās mākslinieks 
Vilipsōns. 

Šķirotavas stacijā ir pieminek-
lis “Aizvestajiem”. Pieminekli vei-
dojis mākslinieks, mūsu skolas 
draugs Vilipsōns. Pie pieminekļa 
nolikām tulpes. Pie pieminekļa 
pūpolus un lazdu zarus ar skarām 
nolika kāda kundze. Iepazinā mies. 
Viņu sauc Ilze. Pirms 70 ga  diem 
Ilzei bija astoņi gadi. Toreiz, 

1949. gada 25. martā, no Latvijas 
izveda vairāk nekā 25 tūkstošus 
cilvēku, arī Ilzi un viņas ģimeni. 

Es negribu, lai Latvijā atkārto-
jas tādi notikumi, kad no rīta 
māmiņu, tēti, bērnus aizved 
prom no mājām.

Es un mani klasesbiedri mā  cā-
mies “Karoga dziesmu” ar Raiņa 
vārdiem. 

“Klusi rokas uzliekam brīvās 
Lat vijas karogam – topi, audzi, 
brīvā Latve, brīvu tautu kopībā! 
Tavi bijām, tavi esam, tavi būsim 
mūžībā!” 

No kreisās: Rihards Knostenbergs, skolotāja Inguna Poga, Rozālija Grabeža, Katrīna Vidnere, 
mākslinieks Aivars  Vilipsōns, Romans Osetrovs, Ilzes kundze, Rihards Medenis, skolas direk-
tore Kristiāna Pauniņa, Ronalds Sirsniņš, Izabella Kudiņa, Marta Knostenberga
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

(Turpinājums 20. lpp.)

RUPJMAIZE ‒ 100% rudzu.
Arī rudzu-augļu maize.

www.blackroosterfood.com
Zvaniet: Ivaram 508-653-1983

Jānim 301-512-3813
info@blackroosterfood.com

Tālr: 973-746-3075

Porziņģis un
Dāvis Bertāns 

spēlēs Meksikā
Latviešu basketbolisti Kristaps 

Porziņģis un Dāvis Bertāns nā -
kamsezon aizvadīs Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) spē-

Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns // FOTO: LETA

Gunta Baško (pa labi) ceļā uz 
pretinieču grozu

les Meksikā. NBA paziņoja, ka tā 
nākamsezon iecerējusi aizvadīt 
divas rēgulārā čempionāta spēles 
Meksikas galvaspilsētā Mehiko.

Sagaidāms, ka Meksikā spēlēs 
arī Porziņģis, kuŗš pēc smagas 
ceļgala traumas laukumā grasās 
atgriezties līdz ar jaunās NBA 
sezonas sākumu, tādējādi pie dzī-

vojot debiju Mavericks sastāvā. 
Paredzēts, ka 12. decembrī Por-
ziņģa pārstāvētā Dalasas Ma -
vericks spēkosies ar Detroitas 
Pistons, bet divas dienas vēlāk 
Bertāna pārstāvētā Sanantonio 
Spurs tiksies ar Fīniksas Suns.

Gunta Baško
beidz karjēru 

Arēnā Rīga notika tradicio-
nālajā rozā lentītes spēle, kuŗā 
ieejas maksa bija ziedojums krūts 
vēža pacientu atbalsta biedrībai 
„Vita“, Latvijas sieviešu valsts-
vienība ar 47:62 (16:17, 12:20, 
17:16, 2:9) zaudēja Turcijas izla-
sei. Tā bija atvadu spēle ilgga-
dējai valstsvienības dalībniecei 

Guntai Baško. Viņa gāja laukumā 
pamatpiecniekā un no pirmajām 
spēles sekundēm demonstrēja 
sev raksturīgo cīņassparu.

No rezervistu soliņa ar četriem 
punktiem spēlē iesaistījās Zenta 
Meļņika, samazinot deficitu līdz 
pieciem punktiem. Taču tad 
sekoja Guntas Baško solo izrāde. 
Basketboliste atgriezās laukumā 
pēc atpūtas, trāpīja tālmetienu, 
skaistu pustālo pēc pagrieziena, 
kā arī guva vēl divus punktus, 
panākot Latvijas izlasei vadību 
16:14. Turpinājumā labāk veicās 
Turcijas vienībai, mums zau-
dējums ar 47:62.

Gunta Baško sportiskā karjēra 
ir iespaidīga. Viņa  valstsvienībā 
debitēja 1996. gada 1. maijā, 
pārstāvējusi Latviju 2008. gada 
Olimpiskajās spēlēs, 2018. gada 
Pasaules kausa izcīņā, kā arī 
1999., 2005., 2007., 2009., 2011., 
2015. un 2017. gada Eiropas 
čempionātos. Baško izlasē aiz-
vadījusi 195 spēles, kas ir rekords, 
un guvusi 1800 punktus. Tagad 
Gunta Baško ir valstsvienības 
ģenerālmenedžere.

   

Basketbolistei no 
ASV nepiešķir 

Latvijas pilsonību

Basketbolistei no ASV Šejai 
Pedijai netiks piešķirta Latvijas 
pilsonība. Saeimas Pilsonības, 
migrācijas un sabiedrības salie-
dētības komisija nolēmusi ne  vir-
zīt šo jautājumu tālākai izska-
tīšanai Saeimas sēdē, sacīja Lat-
vijas Basketbola savienības (LBS) 
prezidents Valdis Voins.

LBS šovasar bija cerējusi uz 30 
gadus vecās Pedijas palīdzību 
Latvijas sieviešu basketbola izla-
sei savās mājās gaidāmajā Eiro-
pas čempionātā, tāpēc Voins 
neslēpa vilšanos par šādu lē -
mumu.
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(Turpināts 19. lpp.)

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

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

Brookline MA 02445).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St, 
Philadelphia PA 19123). 

14.jūnijā 20:00 Elīna Ga -
ranča atgriežas Carnegie Hall 
ar Met Orchestra.

GAŖEZERS (MI)
4.-11.augustā notiks 3x3 

Gaŗezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th 

St. SE, Delano, MN 55328), T: 
763-972-2521, 952-454-4172, 
e-pasts: mzaeska@gmail.com

www.3x3.lv Facebook: 3x3 Gar  -
ezers, www.3x3garezera.com 

PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 

NJ 07728).
22. jūnijā pl. 18:30 - tra di-

cionālie Līgo svētki Priedainē - 
tautasdeju uzvedumi: dejos 
Ņujorkas Jumis, Filadelfijas 
Dzirkstele un Ņūdžersijas Lat-
viešu skolas Zaglītis. Jāņu dzies-
mu dziedāšana mūzikantu pa -
vadījumā pie ugunskura. Dzie-
dās Evija Sloka kopā ar Latvijā 
populāru aktieri. Par balles 
mūziku rūpēsies mūzikanti no 
Latvijas. Ieeja apmeklētājiem 
atvērta no 16:00. Informācijai 
www.priedaine.com

SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

(Apple Mountain, 4519 North 
River rd, Freeland MI 48623).

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

16. jūn. Aizvesto piemiņas 
dienas sarīkojums pēc diev-
kalpojuma kopā ar igauņiem 
un lietuviešiem. Pieņemšana 

un azaids no līdzpaņemtiem 
groziņiem.

22.-23. jūn. Jāņu svinības 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 
centrā Šeltonā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu 

biedrība (5220 Brittany Dr. S, 
Apt. 1410, St.Petersburg, FL 
33715), tālr: 727-8272338. 

Pasākumi notiek dzīvojamā 
kompleksa klubā Tudor Room 
2.stāvā (5101 Brittany Dr, St. 
Petersburg, FL 33715).

22.jūnijā 17:00-22:30 (5101 
Brittany Dr, St. Petersburg FL 
33715) Point Brittany piknika 
vietā varenākā Jāņu svinēšana 
Floridā!

Pie īsta ugunskura dziedāsim, 
dancosim, ēdīsim sieru un 
pīrāgus, dzersim alu, ko gādās 
Biedrība, kā arī mielosimies ar 
groziņos līdznestiem Jāņu die-
nas gardumiem. Lai svinēšana 
būtu krāšņāka, mums dziedās 
un akordeonu spēlēs mūziķis 
Kaspars kopā ar vietējiem māk-
 sliniekiem. Lūgums līgotājiem 
savlaicīgi pieteikties pie Daces 
Nebares, tālr: 727-827-2338, 
917-755-1391. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $10. 

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

PRIEDAINĒ (NJ)
22. jūnijā, plkst. 18:30 - tra-

dicionālie Līgo svētki Priedainē – 
tautasdeju uzvedumi: dejos Ņu -
jorkas Jumis, Filadelfijas Dzirk-
stele un Ņūdžersijas Lat viešu 
skolas Zaglītis. Jāņu dziesmu 
dziedāšana mūzikantu pava dī-
jumā pie ugunskura. Dziedās 
Evija Sloka ar Latvijā pazīstamo 
dziedošo aktieri. Par balles 
mūziku rūpēsies mūzikanti no 
Latvijas. Ieeja apmeklētājiem 
atvērta no 16:00. Informācijai 
www.priedaine.com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

 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: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk.notiek 11:00. Dievk. 
12:00 Bībeles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

• Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda. 16.jūnijā Dievk. 

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

Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039). Diak. Guna Reina. 
Dievk. notiek 11:00.  16.jūnijā 
plkst. 11:00 Aizvesto piemiņas 
dievkalpojums (diak. Guna 
Reina). Jūlijā nebūs dievkalpo-
juma.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 

16.jūnijs – Tautas sēru diena 
– Ekumēniskais Dievkalpojums 
plkst 10:00

23.jūnijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

30.jūnijs – Dievkalpojums ar 
Sv.Vakarēdienu plkst 10:00

07. jūlijs – „ASV  Neatkarības 
dienas nedēļas nogalē” Diev kal-
pojums NENOTIKS

14.jūlijs – Dievkalpojums  
plkst 10:00

21.jūlijs – Dievkalpojums ar 
Sv. Vakaredienu   plkst 10:00

28.jūlijs – Dievkalpojums NE   -
NOTIKS

04.augusts – Dievkalpojums 
angļu valodā ar Sv.Vakarēdienu   
plkst 10:00

11.augusts – KAPU SVĒTKI – 
Glenwood kapos   plkst   11:00

18.augusts – Dievkalpojums 
NENOTIKS

25. augusts – Dievkalpojums 
ar Sv. Vakarēdienu    plkst 10:00

Seko pusgada informācijas 

sapulce un PIKNIKS.
Lūdzu ievērot – Vasaras 

posmā, sakot ar 16.jūniju, diev-
kalpojumi sāksies plkst  10:00. 
Jūnijā, jūlijā, augustā izlaižam 
dažus svētdienas    dievkalpoju-
mus.

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 16.jūnijā Dievk. 
23.jūnijā Dievk. Kal. nenotiek, 
(māc. Graham vada Dievk. 
Gaŗezerā). 30.jūnijā Dievk. ar 
dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins.  29.jūnijā Vasar-
svētki un aizvesto piemiņas 
Dievk. ar dievg. Viesu māc. 
Igors Safins. Sekos sarīkojums.

PRĀV. KLĀVS BĒRZIŅŠ

Daugavas Vanagu namā Bēr-
zaine no 29. maija līdz 2. jū -
nijam pulcējās Vācijas un Beļ-
ģijas latviešu draudžu garīdz-
nieki un pārstāvji, kā arī pār-
valdes locekļi “Latviešu evaņ-
ģeliski luteriskās Baznīcas Vā -
cijā” apgabala gadskārtējā mā -
cītāju un draudžu darbinieku 
konferencē, kuŗā pārrunāja pa -
gājušā gadā notikušo un nā -
kotnē veicamo. Nenoliedzami 
pie galvenajiem darbiem pieder 
nesen no Latvijas izbraukušo 
garīgā aprūpe, kā pieaugušo un 
bērnu kristības, iesvētības, kā 
arī gluži praktisku problēmu 
risināšana svešumā, ko tā arī 
atspoguļoja šī gada sanāksmes 
virsraksts: “Kristība nav tikai 
ūdens vien”. 

Sanāksmes laikā dalībniekiem 

Mācītāju konference 
Freiburgā, Vācijā

bija iespēja iedziļināties tieši 
kristību problemātikā luteriskā 

prof. Dr. V. Herle (W. Härle) un 
neklātienē ar tīmekļa palīdzību 
(skype), pedagogs un mācītājs 
Rolands Eimanis.

30. maijā, LELBĀL archi bīs-
kape Lauma Zušēvica vācu teo-
logam   prof. Dr. V. Herle (W. 
Härle) par viņa skaidrojošo 
darbu un draudzību pasniedza 
LELBĀL goda krustu.

Sanāksmei beidzoties, dalīb-
nieki, mājnieki un Freiburgas 
apkārtnē dzīvojošie latvieši pul-
cējās noslēguma dievkalpo-
jumā, kuŗā kalpoja LELBāL 
archibīskape Lauma Zušēvica, 
vācu teologs  prof. Dr. V. Herle 
un Vācijas apgabala prāvests 
Klāvs Bērziņš, kā arī mūziķe, 
mācītāja Dr. Ilze Ķezbere 
(vijole), pie klavierēm – dia-
kone Laima Urdze.

skatījumā, noklausoties tēmai 
veltītus priekšlasījumus, ko 

snie dza archibīskaps emeritus 
Elmārs E. Rozītis, vācu teologs   
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D I E V K A L P O J U M I

Dieva rokās

TEODORS ŠMITS
Dzimis 1933. gada 4. augustā Rīgā,

miris 2019. gada 16. maijā Palantine, Il.

Viņu patur atmiņā
DOROTHY UN IMANTS KALNIŅŠ

UN BĒRNI ANDIS, LORA, KRISTA AR ĢIMENĒM

 • 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. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407).Pēc 
Dievk. sadraudzība.  16. jūnijā 
pl.10:30 – Dievk.ar sv.vak. ar 
igauņu un lietuviešu līdzdalību, 
māc. N.Vahter; sadraudz. 23. 
jūnijā pl.10:30 – Dievk. vadīs 
māc.G. Galiņa; sadraudz. 30. 
jūnijā pl.10:30 – Dievk.ar sv.
vak., vadīs arch.Lauma Zuše-
vica, bērnu uzruna; sadraudz

(Māc.Dāgs būs atvaļinājumā 
no 3.jūn. līdz 2.jūl.).

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

MARTINS STAUERS – 
CELEBRATION OF LIFE 
SERVICE:

15 JUNE 2019
Collins Clarke MacGillvray 

White: 222 Autoroute 20, Pointe 
Claire,QC

10:00am  Visitation,   11:00am 
Memorial Service,  12:00pm 
Reception

14:00pm   Luncheon at Mont-
real Latvian Community Center: 
3955 Provost, Lachine, QC 

• 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: latvian lut-
heran  church@gmai l . com. 
Dievk.notiek 13:30. 16.jūnijā 
14.jūnija piemiņas Dievk. ar 
dievg. 28.jūlijā Dievk. ar dievg. 
4.augustā 10:00 Kapu svētki 
Van Liew kapsētā, North Brun-
swick, (lietus gadījumā baznīcā 
1:30). 18.augustā Dievk. ar 
dievg. 

• 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.

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

Ņūdžersija, First United Met-
hodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

Citur Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 

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

 • San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 15.jūnijā 12:00 
Aizvesto piemiņas Dievk. Diak. 
Guna Reins. Groziņu kafijas 
galds. 

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

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

28.jūlijs –Dievkalpojums ar 
Dievgaldu.  

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svētdienu 
Faith Lutheran baznīcā (2601 
49th Str. N, St.Petersburg, FL), 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 

16.jūnijā – svetdien,plkst.14:00 
14.jūnijā Aizvesto piemiņas 
dievkalpojums 

Faith Lutheran baznīca. Drau-
dzes ziedojumi Okupācijas 
mūzejam.

23.jūnijā – svētdien, plkst 
11:00 Bībeles stunda Rops mājā 
727-474-5996 

07.jūlijā – svētdien, plkst 
11:00 Bībeles stunda Virziņu 
māja 727-367-5979

14.jūlijā – svētdien, plkst 
11:00 Bībeles stunda Rops mājā 

727-474-5996
21.jūlijā – svētdien, plkst 

14:00 Dievkalpojums Faith Lut-
heran baznīcā

04. aug. – svētdien, plkst 14:00 
Bībeles stunda Faith Lutheran 
baznīcā

11.aug. – svētdien, plkst 11:00 
Bībeles stunda Rops mājā 727-
474-5996

18.aug. – svētdien, plkst 14:00 
Dievkalpojums Faith Lutheran 
baznīcā

08.sept. – svētdien, plkst 11:00 
Bībeles stunda Rops mājā 727-
474-5996

15.sept. – svētdien, plkst 14:00 
Dievkalpojums Faith Lutheran  
baznīcā 

22.sept. – svētdien, plkst 11:00 
Bibeles stunda Virziņu mājā 
727-367-5979

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. Māc. Jānis Mateus. 
16.jūnijā 15:00 Dievk. Vikars 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:00 ceturtdienās – 19.jūnijā 
utt. Pensionāru saiets notiek 
13:00 ceturtdienās. Dievkal po-
jumi Tērvetē: 14.jūlijā 11:00 
bērnu nometnes atklāšanas 
Dievk. 21.jūlijā 11:00 bērnu 
nometnes Dievk. 28.jūlijā 11:00 

kulturālās nometnes Dievk. 
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. 

Vasaras dievkalpojumi notiek 
10:00 – Kārtējie dievkalpojumi 
ir ar Svēto Vakarēdienu.  Seko 
kristīgā sadraudzība pērmin-
deres un palīgu izkārtojumā.

16.jūnijā (Trīsvienības svētki) 
– DIEVKALPOJUMS

23. un 30. jūnijā – DIEV-
KALPOJUMS

07.jūlijā – DIEVKALPOJUMS 

nenotiks
14.jūlijā – Laju vadīts VĀRDA 

DIEVKALPOJUMS
21.jūlijā – DIEVKALPOJUMS
28.jūlijā, 04. augustā – Laju 

vadīts VARDA DIEVKAL-
POJUMS

11. augusta – KAPU SVETKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
Kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – Rock-
ville dievkalpojums nenotiek.

ATELPA no 29. augusta līdz 
1. septembrim – Draudžu die-
nas Katskiļos. 1. septembrī – 
Laju vadīts VĀRDA DIEV-
KALPOJUMS

A T Z Ī  M Ē  Š A N A I 
KALENDĀROS: 8. septembrī – 
Latviešu skolas mācību gada 
atklāšana.                  

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Aizgājusi mūsu mīļā

BARBARA KAROLĪNA RADINGA,
dzim. TEPFERE

Dzimusi 1931. gada 6. novembrī Rīgā,
mirusi 2019. gada 23. maijā Stokholmā

Izvadīšana 17. jūnijā plkst. 12:30 no Solnas baznīcas Stokholmā, Zviedrijā.
Par dalību piemiņas brīdī S:t Martins stall lūdzam zvanīt Verneram +46 073 9717128

DĒLI VERNERS UN JULIĀNS AR ĢIMENĒM

Katram viena, tikai viena,
Kuŗai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc grūti, skumjām asrām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Latvijas Nacionālās operas ģilde piemin 
Mūž ībā aizgājušo dziesmu un saules mīļotāju, Daces tēti,

MĀRTIŅU ŠTAUVERU
Dzimis 1927. gada 13. jūnijā,

miris 2019. gada 24. maijā

Visdziļākā līdzjūtība visiem radiniekiem un draugiem
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Divi mūsu futbolisti cenšas 
apturēt Zahavi

// FOTO: FC Bayern

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

Pedija tika iekļauta Latvijas 
izlases kandidātu sarakstā, tur-
klāt komandas galvenais treneris 
Mārtiņš Zībarts cildinoši izteicās 
par spēlētājas prasmēm. Eiropas 
čempionāts norisināsies no 27. jū -
nija līdz 7. jūlijam. A un B apakš-
grupu spēlēs notiks Rīgā, bet 
pārējo apakšgrupu spēles un 
izslēgšanas turnīrs norisināsies 
Serbijā. Sešas labākās komandas 
iegūs tiesības 2020. gada februārī 
piedalīties olimpiskajā kvalifi kā-
cijas turnīrā. Pedija iepriekšējās 
divas sezonas spēlējusi Latvijas 
labākajā komandā TTT Rīga. 
Aiz  vadītajā sezonā viņa Starp-
tautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) Eirolīgas turnīrā caur-
mērā guvusi 15,2 punktus. Ame-
rikāņu basketboliste tika atzīta 
par Baltijas līgas vērtīgāko 
spēlētāju.

Pēc jaunākās informācijas, Ame-
rikāņu saspēles vadītāja Šeja 
Pedija, kuŗai tika liegts tālākais 
ceļš uz Latvijas pilsonības iegū-
šanu, noslēgusi līgumu ar Sie-
viešu Nacionālās basketbola 
asociācijas (WNBA) komandu 
Vašingtonas Mystics.

Latvijas jaunais
futbola talants 

Ontužāns
Latvijas futbola izlases kandi-

dātu sarakstā pirmo reizi ie  kļau-
tais 19 gadus vecais Daniels On -
tužāns nākamajai sezonai ga  ta-
vosies kopā ar Vācijas slavenākā 
kluba Bayern pirmo komandu.

Kad Danielam bija astoņi gadi, 
tēvam piedāvāja darbu Vācijā un 
kopš tā laika viņi mīt Bavārijas 
pusē. Sākumā puika divus gadus 
trenējies Augsburgā, bet dotības 
pamanījuši Bayern skauti un tad 
vairākus gadus trīs – piecas rei-
zes nedēļā braukājuši aptuveni 
80 kilometrus uz treniņiem Min -
chenē, līdz viņš tur sācis dzīvot 
internātā. Tā raidījumam „Sporta 
mikrofons” pastāstīja Daniels un 
viņa tēvs Māris. Latviski Daniels 
saprotot, bet runāšanas prasmes 
piemirsušās, tāpēc intervija noti-
ka vācu valodā. 15 gadu vecumā 
slavenais spāņu treneris Peps 
Gvardiola Ontužānu uzaicināja 
patrenēties ar Bayern lielo ko -
mandu. 17 gadu vecumā lieliski 
sācis sezonu un viņu sāka pieslēgt 
U-20 komandas treniņiem, taču 
tad attīstību nobremzēja vairāki 
savainojumi. Latvijas jauniešu 
izlases Ontužāns nav pārstāvējis, 
lai gan bijis aicināts, jo par viņu 
interesējusies Vācijas Futbola 
aso ciācija. Šobrīd viņš nosliecies 
par labu sarkanbaltsarkanajai for-
mai. „Ar Kasparu Gorkšu lido-
jām uz Mincheni, runājām ar 
Danielu un secinājām, ka gan 

viņam, gan mums nāktu par labu 
spēlēšana Latvijas izlasē,” saka 
Latvijas izlases galvenais treneris 
Slaviša Stojanovičs. „Šis ir pie-
mērots brīdis, lai izskaidrotu 
mūsu filozofiju, taktiku, iepazītos 
ar spēlētājiem, redzētu viņa ga  -
tavību šim līmenim. Varbūt tas 
notiek pārāk ātri, bet skatos arī 
nākotnes kontekstā. Mēs nedrīk-
stam atļauties zaudēt nevienu 
talantu. Ontužāns ir motīvēts 
spēlēt Latvijas izlasē un esam 
droši, ka viņš nemainīs savas 
domas.”

Pagaidām bez 
punktiem

Latvija – Izraēla 0:3 (0:1). 
Latvijas futbola valstsvienība pie-
dalās Eiropas čempionāta kva li-
fikācijas turnīrā. Pirmajās divās 
spēlēs izbraukumā tika piedzī-
voti zaudējumi: pret Ziemeļ ma ķe-
doniju 1:3, pret Poliju – 0:2. 7. jū -
nijā notika spēle savu skatītāju 
priekšā Rīgā pret Izraēlas vie-
nību. Komandas līdzjutēji gaidīja 
saturīgu spēli un arī kādu punk-
tu, ko ierakstīt tabulā. Iznāca 
trešais zaudējums ar 0:3 (0:1)  
Visus trīs vārtus Izraēlas izlases 
labā guva Erans Zahavi, kuŗš šajā 
kvalifikācijas ciklā „uguņo“. Ta -
gad viņš trijās spēlēs izcēlies ar 
septiņiem vārtiem un diviem 
hat-trick.

Latvijas valstsvienībai šajā 
spēlē labākā vārtu gūšanas ie -
spēja bija Vladislavam Gutkov-
skim, kurš 58. minūtē ātrā pret-
uzbrukumā nespēja pārspēt vārt-
sargu. Vēl pirmā puslaika iz skaņā 
garām ar galvu sita Deniss 
Rakels, bet otrā puslaika ievadā 
Kaspars Dubra no soda laukuma 
nespēja uzsist pietiekami spēcīgi 
un precīzi.

Latvijas vienībai nebija daudz 
iespēju gūt vārtus, bet retās pus-
iespējas tā arī palika neiz man-
totas, viesiem pelnīti no Rīgas 
aizvedot trīs punktus. Latvijas 
izlases galvenais treneris Slaviša 
Stojanovičs pēc spēles atzina, ka 
sniegums bija vājš, un vērsa uz -
manību gan uz rupjām kļūdām 
taktikas izpildē, gan arī neat-
bilstošu psīcholoģisko gatavību 
cīnīties par uzvaru. „Cerējām uz 
labāku sniegumu, bet nebijām 
vajadzīgajā līmenī. Nebijām pie -
tiekami agresīvi. Izraēla bija 
labāka divcīņās, labāka cīņā par 
otrajām bumbām un techniski 
labāka. Spēlētājiem bija instruk-
cija, ka Zahavi vienu nedrīkst 
atstāt pat uz sekundi, taču tā 
diemžēl notika. Un tāds ir re -
zultāts. Pirmajā puslaikā bijām 
nobijušies spēlēt. Otrajā puslaikā 
sākām spēlēm, bet tas ir tālu no 

tā, kas mums ir jārāda.” Spēles 
pēdējā desmitminūtē pārsvars 
vēl joprojām piederēja Izraēlai, 
vienīgo bīstamo momentu pie 
pretinieku vārtiem sagādājot 
Andrejam Cigaņikam. Latvijas 
izlases vārtos spēli sāka Pāvels 
Šteinbors, bet no laukuma spē-
lētājiem starta vienpadsmitniekā 
bija Kaspars Dubra, Mārcis Ošs, 
Vitalijs Maksimenko, Oļegs Lai-
zāns, Artūrs Karašausks, Deniss 
Rakels, Kristers Tobers, Jānis 
Ikaunieks, Roberts Savaļnieks un 
Vladislavs Gutkovskis. Uz maiņu 
nāca Andrejs Cigaņiks, Vladi-
mirs Kamešs un Ritvars Rugins. 
Latvijas valstsvienība Starptau-
tiskās Futbola federāciju asociā-
cijas (FIFA) rangā atrodas ne  ci-
lajā 133. vietā, kamēr Izraēla ir 
84. pozicijā.

Latvija – Slovēnija 0:5 (0:4). 
Latvijas vienība katastrofāli aiz -
vadīja pirmo puslaiku, vienīgo 
sitiena mēģinājumu izdarot tikai 
pēdējā minūtē. Savukārt Slo vē-
nijas izlase pēc pirmajiem gū  ta-
jiem vārtiem nežēloja mājinie-
kus, līdz puslaika beigām pa -
nākot 4:0. Sākumā divus vārtus 
trīs minūtēs guva Domens 
Črnigojs, tad pēc divām minūtēm 
Josips Iličičs realizēja „pendeli“, 
bet puslaika izskaņā Iličičs pa -
nāca jau 4:0. Otrā puslaika sā -
kumā ‒ tikai pusotru minūti pēc 
spēles atsākšanas ‒ Miha Zajcs 
guva viesiem piektos vār tus. 
Turpinājumā slovēņi bija tuvu, 
lai gūtu vēl vārtus. Latvijas izlase 
izveidoja dažus momentus, to -
mēr neviens tā pa īstam neap-
draudēja pretinieku vārtu dro-
šību. Vienīgais uzmundrinājums 
sagrautajiem Latvijas izlases līdz-
jutējiem bija Daniela Ontužāna 
debija valstsvienībā, dodoties lau-
kumā uz spēles noslēdzošajām 
desmit minūtēm. Pamatlaika iz -
skaņā Šteinbors nepieļāva sesto 
vārtu zaudējumu, izejot no vār-
tiem pret Luku Zahoviču, ku ram 
bija brīva līnija atdot piespēli 
komandas biedram uz tukšiem 
vārtiem. Vēl pirms kompensācijas 
laika sākšanās savu veiksmi iz -
mēģināja Ontužāns, bet viņa 
sitiens nebija pietiekami spēcīgs, 
lai apgrūtinātu Oblaku.

Vēl mūsu grupā: Polija ‒ Izraēla 
4:0 (1:0), Austrija – Ziemeļ ma ķe-
donija 4:1(1:1). Stāvoklis mūsu 
grupā pēc aizvadītajām spēlēm. 
Komanda, iegūtie un zaudētie 
vārti, punkti.
1. Polija                            8:0     12
2. Izraēla                          8:7      7
3. Austrija                        7:6      6
4. Slovēnija                      7:3      5
5. Ziemeļmaķedonija    5:7      4
6. Latvija                          1:18    0

Briedis: Lai Latvija 
ar mani lepotos...

Latvijas labākais bokseris 
Mairis Briedis pirms 15. jūnijā 
gaidāmās Pasaules boksa super-
serijas (WBSS) pusfināla cīņas 
Arēnā Rīga pret Polijas pārstāvi 
Kšištofu Glovacki uzsvēris vēlmi 
ļaut Latvijai ar viņu lepoties, 
vēsta organizētāji.

Briedis un Glovackis smagā 
svara katēgorijā (līdz 90,7 kg) 
sacentīsies par vietu finālā, kuŗā 
uzvarētāju sagaidīs amerikāņa 
Endrū Tabiti un Kubas bokseŗa 

Junieru Dortikosu cīņas veik-
sminieks. Arīdzan šī cīņa notiks 
Arēnā Rīga. „Tas būs pasaules 
labākā boksa šovs, vienā naktī no  -
tiekot divām grandiozām cī  ņām, 
kā arī pirmiem cīnoties visiem 
vietējiem talantiem, kuŗi vēlēsies 
parādīt savu labāko sniegumu 
šādā lielā notikumā,“ par gai dā-
majām cīņām izteicās pats Briedis.

Briedis jau pirmajā boksa su -
per serijas sezonā aizvadīja divas 
cīņas Arēna Rīga skatītāju priek šā. 
Vispirms 2017. gada septembrī 
Briedis ceturtdaļfinālā pēc punk-
tiem pieveica kubieti Maiku Pe -
resu, bet 2018. gada janvārī māji-
niekam pusfinālā nācās atzīt 
ukraiņa Oleksandra Usika pār-
svaru. „Patiesi nevaru sagaidīt vēl 
vienu iespēju tikt līdz finālam. 
Tas notiks manas tautas priekšā, 
cīņā, kuŗu skatīsies visā pasaulē. 
Darīšu visu, ko varēšu, lai Latvija 
ar mani lepotos,“ gaidāmo cīņu 
komentēja Briedis.Vietu pusfi-
nālā latvietis nopelnīja 2018. ga  da 
novembrī Čikāgā, kad bokseris 
pēc punktiem pieveica Vācijas 
bokseri Noelu Mikaeljanu. Savu-
kārt Glovackim ceļā bija stājies 
Krievijas bokseris Maksims Vla -
sovs. „Glovackis ir ļoti labs bok-
seris ar ļoti spēcīgu sitienu. Vēstī-
jumus viens otram gan nodosim 
ringā. Šobrīd koncentrējos tikai 
uz sagatavošanos cīņai. Vienmēr 
cenšos izpildīt to, ko no manis 
sagaida treneri. Strādājam pēc 
sagatavotā plāna un līdz šim viss 
gājis labi,“ lieki runāt par preti-
nieku nevēlējās Briedis. „Savā 
karjērā vienmēr esmu gājis soli 
pa solim, un nākamais solis ir 
cīņa pret Glovacki. Tā ir vienīgā 
lieta, par ko šobrīd domāju. Kā 
jau teicu, darīšu jebko, lai pa -
darītu Latviju lepnu,“ noslēgumā 
teica Briedis.

Volejbolistiem
otrā uzvara

Latvijas vīriešu volejbola izlase 
Eiropas Volejbola konfederācijas 
(CEV) Eiropas Zelta līgas spēlē 
viesos pārspēja Beļģijas valsts-
vienību, svinot savu otro uzvaru 
šajā turnīrā. Panākums Latvijai 
arī ļāvis nosargāt vietu Zelta līgas 
turnīrā. Latvija viesos ar 3:1 
(16:25, 25:21, 25:22, 25:23) pie -
veica Beļģiju. Rezultātīvākais Lat  -
vijas izlasē ar 20 punktiem bija 
Atvars Ozoliņš, bet Zigurds Ada-
movičs pievienoja vēl 15 punktus.

Vieglatlētika
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 

Italijas galvaspilsētā Romā izcī-
nīja trešo vietu Dimanta līgas 
posmā.

Uzvaru guva šīs sezonas līdere 
Huihui Ļu no Ķīnas – 66,47 m, 
otrā ar 64,51 metru bija turciete 
Eda Tugsuza. Pirmo trijnieku 
noslēdza Mūze ar 63,72 metrus 
tālu raidījumu. Mūze sacensības 
iesāka ar 60,32 metrus tālu 
raidījumu, bet otrajā metienu 
serijā sasniedza savu labāko 
rezultātu. Savukārt trešajā 
mēģinājumā viņai šķēps lidoja 
62,49 metrus tālu. Noslēdzošie 
trīs raidījumi gan nebija tik 
veiksmīgi, jo viens lidoja vien 
57,09 metrus, bet pārējie divi 
netika ieskaitīti.

***
Latvijas garo distanču skrējēja 

Ilona Marhele izcīnīja otro vietu 
Somijā notikušajā Helsinku pus-
maratonā – 1.20:01.

Uzvarēja somiete Laura Man-
ninena, kuŗai Marhele zaudēja 
46 sekundes.  

Plūdmales
volejbols

Trīs Latvijas plūdmales volej-
bola dueti Hamburgā izlozē uz  -
zināja savus pretiniekus šā gada 
pasaules čempionāta apakšgru-
pās. Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, 
kuŗi pasaules rangā ieņem 14. 
vietu, turnīrā izlikti ar 24. 
nu muru. Viņu pretinieki B apakš-
grupā būs ranga vicelīdeŗi Mihals 
Brils/Gžegožs Fijaleks no Polijas, 
kuŗiem čempionātā būs otrais 
numurs, kā arī vācieši Filips 
Arne Bergmans/Janniks Harmss 
(30.) un marokāņi Mohameds 
Abiša/Zuheirs Elgrauī (45.).  Savu-
kārt ranga ceturtās pozicijas 
īpašnieki Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš pasaules čempio-
nātā saņēmuši 11. numuru. Lat-
vijas duetam K apakšgrupā pretī 
stāsies kanadieši Sems Pedlovs/
Sems Šekters (17.), šveicieši Ad -
rians Haidrihs/Mirko Gersons 
(27.) un čīlieši Iganasio Ale  han-
dro Zavala/Gaspars Lammels (44.).

Dāmu turnīrā pasaules ranga 
27. vietas īpašnieces Tīna Grau-
diņa/Anastasija Kravčenoka pa -
saules meistarsacīkstēs pieda lī-
sies ar 31. numuru. Viņām B 
apakšgrupā būs jāspēkojas ar 
čechietēm Barboru Hermanovu/
Markētu Slukovu (2.), polietēm 
Kingu Vojtašiku/Katažinu Koc-
joleku (20.) un vācietēm Leoniju 
Kercingeri/Sāru Šnaideri (39.). 
Pasaules čempionātā 48 pāri sa -
dalīti 12 apakšgrupās pa četriem 
katrā. Pēc viena apļa turnīra 
katras grupas divas labākās vie -
nības, kā arī četri no 12 trešo 
vietu ieguvējiem kvalificējas iz -
slēgšanas sacensībām. Savukārt 
pārējās astoņas trešo vietu ie  gu-
vējas tiks salozētas pa pāriem un 
cīnīsies par vēl četrām ceļazīmēm 
uz izslēgšanas turnīru. Pasaules 
čempionāts Hamburgā notiks no 
28.jūnija līdz 7. jūlijam. Pasaules 
čempionu titulus izcīnījušie dueti 
savām valstīm nodrošinās ceļa-
zīmes uz 2020. gada Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


