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RENĀTE GRĀVERE Korporācijai Dzintra 95 gadi

Studenšu korporācija Dzintra, 
dibināta 1924. gada 20. maijā 
Rīgā, šogad svin savus 95 gadu 
pastāvēšanas svētkus. Plašas svi  -
nības notika Rīgā un arī īpašs 
sarīkojums pie Vašingtonas pil-
sētas ASV. Par svinībām Rīgā 
droši vien rakstīs citi, bet mēs 

Pirmā rindā no kreisās: Vizma Carver, Guntis Gailītis, Inguna Peniķe, vēstnieks Andris Teikmanis, Renāte Grāvere, Aija Celma-Evans, 
Anita Tērauda, Lilita Berga, Oskars Pētersons. Aiz viņiem – korporācijas saime ar viesiem

pastāstīsim par sarīkojumu š.g. 
1. jūnijā Vašingtonas Latviešu 
ev. lut. draudzes nama telpās 
Rokvillē, Merilandē.

Svētku sarīkojums, uz ko bija 
aicināta visa Vašingtonas un 
apkārtnes sabiedrība, iesākās ar 
Dzintras locekles māc. Dainas 

Salnītes liecību par korporācijas 
nozīmi viņas dzīvē. Sekoja ko -
pas seniores Renātes Grāveres 
pārskats par studenšu kor po-
rāciju attīstību Latvijā pirms 
Otrā pasaules kaŗa un turpmā-
ko darbību. Korporācijas, kā 
studenšu, tā studentu, bija ļoti 

nacionāls elements, ko padom-
ju okupantu vara centās iznī ci-
nāt. To cerēja panākt ar kor-
porāciju slēgšanu, bet šīs mūža 
organizācijas nebija tik viegli 
izskaužamas no tautas apziņas. 

FOTO: no interneta žurnāla Puaro

Tas bija Jāņos, vasaras vidū. Ziedošā daba jautāja ar 
tūkstoš puķu acīm, un tauta atbildēja ar gavilējošu līgo! – 
Šai vārdā izskan priecīga dzīves atzīšana; Jāņu dziesmās 
– gaiša dabas dievināšana. Līgo! – ir pirmais tautas 
pašapziņas kliedziens. Jāņu dziesmas to nesa no kalna 
uz kalnu, no sētas uz sētu. Tad nebij vēl ne laikrakstu, 
ne biedrību. Tikai dziesmās izpaudās tautas kopapziņa, 
un Jāņu ugunis no kalna dzirkstīdamas signalizēja, ka 
te dzīvo latvieši, kuŗi vienādi jūt. Un, ja mēs gribam at-
kal ieiet šai gaišā pirmatnējā tautas kopapziņā ārpus 
biedrībām, partijām, avīzēm un viņu ķildām, tad mums 
vajag Jāņus nolīgot tautas vidū, kādā mazā pelēkā sētiņā, 
kuŗa līdz jumtam ieaugusi smaržīgos lupstājos un ziedošos 
krūmos, jo tikai tur sajūt dabas apreibinošo tuvumu.

Kārlis Skalbe. „Līgo!“

Ziedošu un gaviļu pilnu līgošanu!
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Latvijas vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas 

pasi un/vai personas apliecību (eID karti)
Klīvlandē (Ohaio) 24.–25.jūlijā un
Gaŗezerā (Mičigana) 27.–28.jūlijā

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – PIEKTDIENĀS!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Pieņemšana notiks:
Klīvlandē: 
“Klīvlandes Latviešu biedrība”
Adrese: 1385 Andrews Ave., 

Lakewood, OH 44107
Trešdien, 24.jūlijā, un ceturt-

dien, 25.jūlijā.
Gaŗezerā:
Latviešu centrs “Gaŗezers”
Adrese: 57732 Lone Tree Rd, 

Three Rivers, MI 49093
Sestdien, 27.jūlijā, un svēt-

dien, 28.jūlijā.
Latvijas vēstniecība ASV 

aicina Latvijas valstspiederīgos 
noformēt un saņemt pasi kopā 
ar eID karti jeb personas 
apliecību. 

Šobrīd tiek veikti nepie cie-
šamie grozījumi Latvijas likum-
došanā, lai par prioritāro per-
sonu apliecinošo dokumentu 
kļūtu eID karte, tāpēc aicinām 
Jūs noformēt eID karti arī tad, 
ja Jūsu rīcībā ir derīga Latvijas 
pase.

Šādas izmaiņas valstspiede rī-
gajiem sniegs uzticamu, valsts 
garantētu un drošu personas 
identifikāciju arī elektroniskajā 
vidē. 

No šī gada eID kartēs ir ie -
viesti bezmaksas parakstīšanas 
un autentifikācijas sertifikāti ar 
neierobežotu parakstīšanās 
reižu skaitu. 

Pieteikt pasi kopā ar eID karti 
ir lētāk nekā noformēt eID 
atsevišķi – var ietaupīt laiku un 
līdzekļus, izvairoties no at  kār-
totas vizītes vēstniecībā. 

Ieguvumi un ērtības, ko no -
drošina eID kartes lietošana 
ārvalstīs: 

ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktivizēts autenti-
fikācijas sertifikāts, var aplie ci-
nāt savu identitāti attālināti – 
elektroniskā vidē. 

Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu 
pieteikt un saņemt pakalpoju-
mus portālā www.latvija.lv, (pie -
mēram, atkārtotas dzimšanas 
vai laulības apliecības izpra sī-
šana, izziņu pieprasīšana, arī 
e-notārs);

ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktivizēts elektro-
niskā paraksta sertifikāts, var 
elektroniskiem dokumentiem 
pievienot savu elektronisko pa  -
rakstu, kas ir ekvivalents tradi -
cio   nālajam ar roku parakstītam 
dokumentam.

Papildu informācija pieejama 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājas lapā – https://
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/
pakalpojumi/personu-aplieci-
nosi-dokumenti/pases/#1

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai 

personas apliecības (eID kartes) 
apmaiņai vai pieprasīšanai iz -
mantojot pārvietojamo pasu sta-
 ciju, iepriekš, līdz 2019.gada 
7.jūlijam uz Latvijas vēstniecību 
ASV jāatsūta šādu dokumentu 
kopijas:

1) aizpildīts IESNIEGUMS 
(pieejams vēstniecības mājas 
lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija/infor-
macija-par-parvietojamo-pasu-
darbstaciju )

2) iepriekšējās Latvijas pases 
kopija; 

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, 
tad jānosūta dzimšanas aplie-
cības kopija; 

– Pase un personas apliecība 
(eID karte) – 120.57 EUR

– Pase personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2019. gadā no 
63 gadiem un 6 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu doku-
mentu – 99.23 EUR

– Pase un personas apliecība 
(eID karte) personām, kuŗas 
nav sasniegušas 20 gadu vecu-
mu, ir pensijas vecumā (2019. 
gadā no 63 gadiem un 6 mē -
nešiem), kuŗām piešķirta vecu-
ma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī 
personām, kuŗām ir I vai II 
invaliditātes grupa un kuŗa 
uzrāda attiecīgu dokumentu – 
106.34 EUR

– Personas apliecība (eID 
karte) – 99.23 EUR

– Personas apliecība (eID 
karte) personām, kuŗas nav sa -
sniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2019. gadā no 
63 gadiem un 6 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra 
apliecību, kā arī personām, 
kuŗām ir I vai II invaliditātes 
grupa un kuŗa uzrāda attiecīgu 
dokumentu – 92.11 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū-
tīšanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto 
dzīvesvietu.

Pēc 7.jūlija katram interesen-
tam tiks noteikts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to 
iepriekš vienojoties. 

2019. gadā pasu stacijas iz -
braukums paredzēts vēl arī 
Sanfrancisko (oktobŗa beigas/
novembŗa sākums). Precīzas 
ad  reses un pieteikšanās termiņi 
tiks izziņoti divus mēnešus 
pirms brauciena.

Papildu informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija 

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2883; 
202-328-2882, 202-328-2881

E-pasts: consulate.usa@mfa.
gov.lv

4) dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, 
kopija (ASV pase, ASV vīza vai 
uzturēšanās atļauja, darba at -
ļauja, I-94 vai I-20 formas, vai 
cita dokumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu vecu-
mam pasi vai personas aplie-
cību var pieprasīt tas bērna 
vecāks, kuŗš ir Latvijas pilsonis, 
vai arī vecāks, kuŗš ir citas valsts 
pilsonis, uzrādot otra vecāka 
notariāli apliecinātu (un arī ar 
Apostille apliecinātu) piekrišanu 
bērna dokumentu iesniegšanai 
un saņemšanai; no 15 gadu 
vecuma persona pati var pie-
teikties pases saņemšanai. 

6) IESNIEGUMS, lai infor-
mētu par dzīvesvietu ASV (pie -
ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija/infor-
macija-par-parvietojamo-pasu-
darbstaciju).

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 
202-328-2860, obligāti norādot 
savu kontaktinformāciju (tele-
fonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā 
arī jāsamaksā valsts un kon-
sulārā nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti).

Cenrādis:
– Pase – 113.46 EUR
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BRIGITA ZUTERE
Latvijas Universitātes fonds

PBLA
Kultūras fonda

paziņojums
Pasaules brīvo latviešu ap  vie-

nības Kultūras fonds sadarbībā 
ar Andŗa Ritmaņa ģimeni ir 
izsludinājis laureātus pirmajām 
Andŗa Ritmaņa radošās pie-
miņas fonda balvām.

2019. gada Andŗa Ritmaņa 
radošās piemiņas fonda balva 
tiek piešķirta ilggadējai ASV 
latviešu sabiedriskajai darbinie-
cei un dzejniecei Sarmai Muiž-
niecei Liepiņai par ieguldīju-
mu latviešu dzejas jaunradē un 
Kanadas latviešu sabiedriska-
jam darbiniekam, PBLA Kul-
tūras fonda padomes priekš-
sēdim, komponistam Jurim 
Ķe  n  iņam par ieguldījumu lat-
viešu mūzikas atskaņošanā un 
populārizēšanā. Balvas tiks pa -
sniegtas XV Latviešu dziesmu 
un deju svētku Kanadā kopkoŗa 
koncertā Toronto, 2019. gada 
6. jūlijā.

Pazīstamā ASV latviešu sa -
bied riskā darbinieka Andŗa Rit-
maņa radošās piemiņas fonds ir 
izveidots pēc Ritmaņu ģimenes 
iniciātīvas PBLA Kultūras fonda 
paspārnē. Tā mērķis ir no 
Andŗa un Asjas Ritmaņu atvē-
lētajiem līdzekļiem un no sa -
biedrības ziedotajiem līdzek-
ļiem Andŗa Ritmaņa piemiņai 

ik gadus piešķirt balvas, lai 
atbalstītu latviešu mūzikas, dze-
jas un mākslas darbu jaunradi 
ārpus Latvijas. Balvu laureātus 
un apmērus izvēlas un nosaka 
piecu cilvēku komiteja, kuŗā ir 
trīs Ritmaņu ģimenes pārstāvji. 
PBLA uzņemas atbildību par 
līdzekļu uzglabāšanu un iegul-
dīšanu.

Andris Ritmanis devās Mū -
žībā 2018. gada 17. augustā 
Kalifornijā, ASV. Lai atbalstītu 
fondu un A. Ritmaņa piemiņu, 
čekus var rakstīt PBLA Kultūras 
fonda vārdā, ar piezīmi “Andŗa 
Ritmaņa radošās piemiņas 
fonds”, un sūtīt uz adresi:13033 
Landale St. Studio City, CA 
91604 vai arī uz PBLA biroju 
Rokvillē, 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 201850.

Krīstīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Jau pavisam drīz XV Latviešu 
Dziesmu svētku laikā Toronto 
ikviens tautietis ar sirdi Latvijā 
varēs sniegt ieguldījumu savas 
dzimtenes attīstībā un uzzināt 
vairāk par galvenajiem notiku-
mu gaitas stūŗakmeņiem ceļā 
uz Latvijas otro gadu simteni. 
Toronto viesosies Latvijas Uni-
versitātes profesors un Bērklija 
Universitātes viesprofesors Dr. 
fiz. Mārcis Auziņš – viens no 
biedrības “Latvijas formula 
2050” dibinātājiem, kuŗš klāt-
esošos labprāt iepazīstinās ar šo 
nesen dibināto atvērto plat-
formu un rosinās viesus uz 
kopīgām diskusijām, akcentējot 
kvalitātīvas augstākās izglītī-
bas nozīmību ceļā uz viedu jeb 
gudru valsti. M. Auziņš uzsveŗ, 
ka būtisks priekšnosacījums 
valsts attīstībā ir gudra sabied-
rība, kas ieguvusi labu izglītību. 
Tādējādi veidojas kopīga vilk-
me un apziņa, ka sabiedrība 
spēj ietekmēt procesus ilg ter-
miņā.

Priekšlasījumi “Latvijas for-
mula 2050. Attīstības sce nā-
riji” būs pamats nopietnām 
diskusijām par Latvijas attīs-
tību – jo īpaši augstākās iz  glī-
tības un zinātnes jomā. Lai gan 
“Latvijas formula 2050” risina 
plašu jautājumu loku, prof. M. 
Auziņš roku rokā ar citiem 
intelektuāļiem un domubied-
riem uzsveŗ, ka Latvijas formu-
la ir ar skatu nākotnē, bet 
 izglītība ir valsts nākotnes 
atslēga.  Visai sabiedrībai jāsa-
skata iespēju spektrs, ko piedāvā 
šī brīža situācija. Turklāt zināt-
nei ir jābūt vienam no Latvijas 
nākotnes attīstības pagrieziena 
punktiem. Šie priekšlasījumi un 
diskusija radīs labvēlīgu augsni 
daudzām vērtīgām atziņām un 
praktisku ideju īstenošanai.

Zināt, tas ir Latvijas dabā!
Latvijas valsts attīstības pa -

matā ir sinerģija starp sa -
biedrību, viedokļu līderiem 
un lēmumu pieņēmējiem. 
Gudrākie prāti apzinās – visa 
centrā ir cilvēks, tā dzīves 
kvalitāte, veselība, izglītība un 
drošība. Gudra jeb vieda valsts 
ir valsts, kas gatava nākotnei. 

“Lai palielinātu Latvijas zi  nāt-
nes jaudu un zinātnisko vidi 
padarītu vairāk starptautisku, ir 
jāīsteno stratēģiska ilgtermiņa 
polītika, kuŗas galvenais uzde-
vums ir īsā laikā atjaunot no -
zarēm nepieciešamo zinātnes 
cilvēkkapitālu,” tā tika pausts 
IV Pasaules latviešu zināt-
nieku kongresa manifestā Rīgā, 
2018. gadā. Kongresa gala do  -
kumentā arī norādīts: “Lai pa -
lielinātu Latvijas zinātnes de -
vumu valsts nacionālajai kul-
tūrai, izglītībai, tautsaim niecī-
bai, drošībai, drošumspējai un 
citos mūsu attīstībai svarīgos 
jautājumos, nepieciešama ievē-
rojama Latvijas zinātnes jaudas 
palielināšana, kas nav iespējama 
bez būtiska publiskā un privātā 
financējuma palielinājuma.”

Maziem darbiem ir liela 
nozīme lielu lietu risināšanā

“Latvijas formulas 2050” 
mēr ķis ir aktīvizēt procesu. Šī 
biedrība ir sava veida kris ta-

Par Latvijas valsts
nākotnes atslēgu

lizācijas centrs, tās dibinātāji ir 
cilvēki, kuŗi var un vēlas rosināt 
diskusijas, fiksēt un ģenerēt ide-
jas. “Formula 2050” veiksmīgi 
apvieno cilvēkus no akadē mis-
kās vides, no uzņē mēj darbības 
un biznesa aprin dām, un šī 
sinerģija ļauj apskatīt procesus 

uz ekonomikas izaugsmi un 
ilgtspējīgu attīstību. Risku var 
mazināt vienīgi sabiedrības ak -
tīva iesaiste valstī notiekošajos 
polītiskajos un sabiedriskajos 
procesos.

Prof. Auziņš uzsveŗ, ka zi -
nātne ir sabiedrisks labums un 

vēl plašākā un, iespē jams, 
efektīvākā veidā. Šī bied rība ir 
neliela sabiedriska orga nizācija, 
kuŗu dibinājušas dažas pri vāt-
personas. “Nevajag sagai dīt, ka 
mēs izstrādāsim valsts attīstības 
plānu, jo šai biedrībai nav tādu 
resursu. Tomēr jāuz sveŗ, ka no -
ritējušo publisko forumu ietek-
me uz valstisko plānošanu un 
Nacionālo at  tīstības plānu ir 
ļoti tieša. Novērojumi liecina, 
ka Latvijas un diasporas sa  bied-
rībai vaja dzētu izrādīt lie  lāku 
pilsonisko iniciātīvu, tad arī 
veidotos sava veida “domino 
efekts” un vai rotos, apvienotos 
domubiedru grupas. Pozitīvā re   -
zultātā šis process varētu iegūt 
vēl lielāku aktīvitāti, nekā tas jau 
ir šobrīd,” pauž Mārcis Auziņš. 
Jāveido ak  tīva, uz pār maiņām 
orientēta sabiedrība, tad valsts 
attīstī bas plāni efek tīvi īste no-
sies dzīvē. Mērķis – aicināt sa -
bied rību uz diskusiju, uz lielāku 
iesaisti valstī no  tie košajos pro -
cesos visos līmeņos. Izglītība ir 
nozīmīgs faktors, lai varētu 
nākotnē sagaidīt Lat vijas ietek-
mes palielināšanos pasaulē.

Nākotnes skatījums, 
izre dzes un resursi

Sabiedrību veido cilvēki, in -
divīdi, personības. Nākotnes 
redzējums ir svarīgs, lai ierau-
dzītu dažādu norišu tendences 
un lai varētu skaidri apzināties 
savu lēmumu un izvēļu sekas 
ilgtermiņa perspektīvā. Tieši 
tāpēc “Formula 2015” ir atvērta 
platforma, kas rada priekš no-
teikumus labvēlīgai ideju un 
rīcības programmu atlasei. Tā 
apvieno Latvijas ilgtspējīgā at -
tīstībā ieinteresētus cilvēkus ar 
plašu uzskatu spektru.

Mēs esam bagāti ar to, ko 
mēs zinām. Vēl vairāk, Latvijas 
zinātniekiem ir redzējums par 
Latvijas ekonomikas un sa -
biedrības procesu attīstību, lai 
nodrošinātu ceļu uz eiropeisku 
zināšanu sabiedrību, kas vērsta 

savus kopīgos līdzekļus izman-
tojam sabiedrības interesēs. 
Lēmumu pieņēmēji un polītikas 
veidotāji ir tikai vidutāji. “Mēs 
– “Formulas 2050” domubiedri – 
darbojamies sabiedrības inte -
resēs, savukārt polītiķiem ir 
jānodrošina techniskais me -
chā nisms. Bet, ja sabiedrība nav 
aktīvs spēlētājs un neatbalsta 
kādu iniciātīvu, tad lēmumu pie -
ņēmējiem to vajadzētu re  spek-
tēt. Novērojumi liecina, ka pil -
so niskā sabiedrība Latvijā nav 
ļoti aktīva. ASV un Kanadā pil so-
 niskās aktīvitātes ir daudz liel-
kas,” savā viedoklī dalās Mārcis 
Auziņš. “Katrs zinātnē iegul-
dīts eiro ar laiku rada vismaz 
trīs eiro pienesumu,” tā forumā 
norādījis Latvijas Uni versitātes 
rektors prof. Indriķis Muižnieks.

 ____
Par Mārci Auziņu
Prof. Mārcis Auziņš pēc pro-

fesijas ir fiziķis, šobrīd Latvijas 
Universitātes profesors un Eks-
perimentālās fizikas katedras 
vadītājs. No 2007. gada līdz 
2015. bijis Latvijas Universitātes 
rektors. Strādā kvantu fizikas 
jomā un ir vairāk nekā simts 
zinātnisko rakstu, kas publicēti 
pasaules vadošajos fizikas žur-
nālos, un vairāku simtu konfe-
renču ziņojumu autors. Kopā ar 
kolēģiem no Rīgas un Bērklijas 
uzrakstījis divas monografijas, 
kas izdotas Cambridge Univer-
sity Press un Oxford University 
Press izdevniecībās, un abas ir 
piedzīvojušas atkārtotus izde-
vumus. Karjēras laikā dzīvojis 
un strādājis dažādās valstīs – 
Ķīnā un Taivānā, Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Kanadā, 
Anglijā, Izraēlā un Vācijā.

____
Biedrība “Latvijas formula 

2050” (2018)
Mārcis Auziņš (Latvijas Uni-

versitātes profesors), Juris Binde 
(Latvijas Mobilais Telefons” 
prezidents), Ieva Tetere (SEB 
bankas prezidente), Laimdota 
Straujuma (polītiķe, sabied-

riskā darbiniece), Ģirts Run-
gainis (“Prudentia” dibinātājs), 
Gundars Bērziņš (Latvijas Uni-
versitātes profesors) un Andris 
Nātriņš (Banku Augstskolas 
prorektors pētniecības un attīs-
tības jautājumos), Latvijas 
Universitāte. 

____
Laipni lūgti visi tautieši, 

kuŗiem rūp spoža Latvijas iz -
glītības nākotne!

Vairāk informācijas: Latvijas 
Universitātes fonda izpilddirek-
tore Laila Kundziņa (laila.kun-
dzina@fonds.lv vai +371 
29212426).

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, forums “Latvijas 
Formula 2050”. // FOTO: T. Grīnbergs, Latvijas Universitāte
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3x3 nometne Gaŗezerā gaida dalībniekus

Nodibināts Latviešu dziesmu
un deju svētku fonds

būs daždažādas nodarbības! Viss 
ir iespējams 3x3 nometnē Gaŗ-
ezerā no 4. līdz 11. augustam. 
Pateicoties Latvijas Kultūras mi -
nistrijai, no Latvijas brauks vai -
rāki lektori un vadītāji, kas kup-
linās 3x3 nometni. Šogad KM 
sedz ceļa izdevumus sešiem lek-
toriem. Pauls Raudseps vadīs 
polītikas ievirzi, Anete Karlsone 
folkloras ievirzi, Māris Karl sons, 
būdams podnieks, mācīs no 
māliem veidot svilpauniekus, 
priesteris Andris Vasiļevskis pie -
dalīsies latviskās dzīvesziņas dis-
kusijās, bērnudārza vadītāja Laima 
Zvilna gādās par mazajiem bēr-
niem un Jānis Atis Krūmiņš atkal 
mācīs lielākiem bērniem vilku 

mācības.
Lektori no šīs zemes un 

Kanadas, kuŗi jau katru gadu 
ziedo savu laiku un talantus iepa-
zīstinot 3x3 dalībniekus ar da  žā-
dām mākām ir Lilita Spure, 
Andris Rūtiņš, Astrīde Otto un 
Pēteris Avens mācīs rotas kalt; 
Zinta Enzeliņa darināt dažādus 
rokdarbus; Laima Rožkalna ie  pa-
zīstinās ar linogriezumu techniku; 
Lauris Rožkalns kūpinās zivis un 
dārzeņus; Olga Baltmane mācīs 
ar klūgām pīt dažādas lietas; 
kokgriešanas darbnīcā strādās 
Valdis Liepa un Allens D’Aoust; 
Līga Balode pētīs mīlas dzeju un 
stāstus; latviskās virtuves paņē-
mienus parādīs Inga Lucāne; 

keramiķis Uldis Stepe būs viens 
no diviem podniekiem; sameklēt 
un uzzīmēt savu ciltskoku palī-
dzēs Juris Jauntirāns; pārrunās 
par latvisko dzīvesziņu piedalīsies 
māc. Gundega Puidza un šejienes 
dievtuŗu vadītāja Ilze Kļaviņa; 
mākslas ievirzi visiem vadīs 
Lāsma Maher; Dace Veinberga 
mācīs gan iesācējiem, gan pra-
tējiem kokles spēli.

Vakaros būs gan dziedāšana, 
gan ugunskurs ar dalībnieku 
uzvedumiem, polītiskas pārru-
nas, raibais vakars ar dzeju un 
vīnu, bišu un medus daudzi-
nājums, filma no Latvijas, šķēršļu 
gājiens bērniem, un, protams,  
arī tā saucamā “nīkšana”, pēc 

Pirmie Latviešu dziesmu svētki 
Amerikā notika 1953. gadā Či  kāgā. 
Svētkos piedalījās 23 koŗi un an -
sambļi ar 650 dziedātājiem, 6 deju 
kopas ar 80 dejotājiem. Svētku 
kopējais apmeklētāju un dalīb-
nieku skaits bija apmēram 6500. 

Padomāsim par šiem skaitļiem!  
Tautieši no bēgļu gaitām Eiropā 
iebrauca Amerikā, sākot ar 1948. 
gadu. Strādāšana, dzīvošana, pel-
nīšana bija kā nu kuŗam. Tomēr 
dziesmu svētku tradicija latvie-
šiem ir tik stipra, un šie jaunie 
atbraucēji atrada iespēju izplā-
not, izsludināt un savest kopā tik 
lielu skaitu tautiešu no tuviem un 
tāliem Amerikas nostūŗiem. Ir 
apbrīnojami, kā viņi to paveica ar 
tālaika sazināšanās līdzekļiem. 
Varam tikai iedomāties, ka tad 
liela daļa jauniebraucēju  abonēja 
laikrakstu Laiks, kur bija jau nā-
kās ziņas. Man tad bija četri 
gadiņi, un mana ģimene arī 
mēroja to tālo ceļo no Virdžīnijas 
uz Čikāgu. Es to neatceros, bet 
varu iedomāties, ka 700 jūdžu 
ceļojums prasīja vairākas dienas 
un pa ceļam pārnakšņošanu pie 
latviešu ģimenēm. 

Kopš pirmajiem svētkiem ik pa 
pieciem gadiem ir notikuši vēl 12 
Vispārējie dziesmu svētki ASV 
(izņemot 1993. gadu, kad svētki 
nenotika). Amerika ir tik plaša, 
tāpēc Rietumkrasta latvieši sāka 
rīkot paši savus svētkus, un kopš 
1962. gada to ir bijis 16. Un ne -
aiz mirsīsim arī par sešiem Jau -
natnes dziesmu svētkiem, kas 
notika gan ASV, gan Kanadā.

Ir jau vēstīts, ka pēc Vispārē-
jiem dziesmu un deju svētkiem 
Milvokos 2012. gadā neviena pil-
sēta nepieteicās rīkot nākamos 
svētkus ASV. Pat svētku karogu 
Rietumkrasta dziesmu svētkos 
Sanhosē 2015. gadā nodeva Ka -
nadas 2019. gada dziesmu svētku 
organizātoriem! Vai bija pārtrū-
kusi svētku rīkošanas tradicija? 

2016. gada rudenī maza grupa 
Vašingtonas, DC, draugu, kuŗi 
dejoja tautasdeju kopā Namejs, 
uzskatīja šo situāciju par nepie-
ņemamu, un kopīgi nolēma: 
kāpēc gan par svētku norises 
vietu nevarētu būt Vašingtona, 
kur svētki nekad nav bijuši? 

Neatturēja tas, ka parasti svētkus 
rīko tur, kur ir aktīvs koris, lai 
gan tāda Vašingtonā nebija. Līdz 
šim šie entuziasti bija rīkojuši 
ALAs sporta spēles un ALJAs 
kongresus, kuŗos piedalās ne -
daudz vairāk par simt dalīb nie-
kiem. Lielāka ideja un degsme 
viņus vadīja, un tika dibināta 
Rīcības komiteja ar Marisu Gudro 
priekšsēdes postenī. Kad sāka iz -
pētīt rīkošanas iespējas un tapa 
skaidrs, ka Vašingtonas, DC, 
sarīkojumu zāles un viesnīcu īres 

dalībnieku un apmeklētāju? 
Dzies mu svētki Austrumkrastā 
nebija rīkoti 39 gadus kopš pē -
dējiem svētkiem Bostonā 1978. 
gadā. Lai nevajadzētu ievērojami 
celt sarīkojumu biļešu cenas, Rī -
cības komiteja nolēma nopietni 
izvērst dažādas ziedojumu akcijas. 
Atbalsts no organizācijām, uzņē-
mumiem un individiem bija ievē-
rojams. Dalībnieku un apmeklē-
tāju skaits pārspēja visas progno-
zes. Svētki izdevās, atsauksmes 
par tiem bija jūsmīgas, pozitīvas, 

un 2019. janvārī Baltimoras svētku 
Rīcības komitejas sēdē nolēma 
oficiāli dibināt Latviešu dziesmu 
un deju svētku fondu. Pirmais 
darbs bija uzrakstīt sta  tūtus, 
pieteikties uz 501 c3 bez peļņas 
statusu un ievēlēt pirmo valdi. 

Fonda valdē ievēlēja sešus bi -
jušos Baltimoras Rīcības komi-
tejas locekļus (Iveta Grava, Ma -
risa Gudrā, Aija Moellere, Imants 
Mohseni, Juris Mohseni, Aivars 
Osvalds), Baltimoras un Mine so-
tas dziesmu svētku mūzikas un 
tautasdejas nozares vadītājus 
(Astrīda Liziņa, Krisīte Skare), 
iepriekšējo svētku Rīcības ko  mi -
tejas priekšsēdi (Andris Kur sie-
tis), nākamo  dziesmu svētku 
Rīcības komitejas priekšsēdi 
(Ansis Vīksniņš), Rietumkrasta 
dziesmu svētku padomes priekš-
sēdi (Pauls Berkolds), Latviešu 
koŗu apvienības priekšsēdi (Er -
nests Brusubārdis III) un ALAs 
deleģētu valdes locekļi (Līga 
Ejupe). Valdes vadībā ievēlēja 
priekšsēdi Aivaru Osvaldu, viet-
nieces – Ivetu Gravu, Astrīdu 
Liziņu, Krisīti Skari; sekretāri 
Aiju Moelleri un finanču nozares 
vadītāju Juri Mohseni. 

Drīz pēc tam valde izsludināja 
konkursu Fonda logotipam, jo 
katrai organizācijai ir svarīga 
atpazīstamības zīme. Slēgtā kon-
kursā piedalījās mākslinieki ar 
astoņiem darbiem. Izvēle krita 
uz mākslinieces Ritas Spalviņas 
Auseklīša  logo dizainu un tam 
klāt pievienoto aprakstu: “Dzies-
mu un deju svētkiem ir dvēsele, 
ko tikai var sajust un redzēt tieši 
svētku laikā. Latviešu dziesmu 
un deju svētku fonds, tāpat kā 
izvēlētā Ausekļa zīme, pasargās, 
palīdzēs un kops svētku dvēseli. 
Ausekļa zīmes vidū ir trīs kvad-
rāti, kuŗi pārstāv dziedātājus, 
dejotājus un skatītājus. Kad visi 
trīs sanāk kopā, svētku dvēsele ir 
dzimusi. Savukārt zilganā krāsa 
simbolizē radošumu, prieku, 
mīlestību, gudrību un draudzību 
– visu, ko mēs kopā sajūtam 
dziesmu un deju svētku laikā.”

Fonda valdes vārdā gribu ie  pa-
zīstināt ar mūsu darbības stūŗ-
akmeņiem – saglabāt, kopt un 
attīstīt latviešu dziesmu un deju 

svētku tradiciju ASV. To vēlamies 
panākt financiāli, ar pieredzi un 
uzkrātiem materiāliem, palīdzot 
nākotnes svētku rīkotājiem. Tu -
vākā nākotnē Fonds sāks uzkrāt 
svētku rīkotāju pieredzi speciāli 
izveidotajā “Rīkotāju rokasgrā-
matā” un turpināsim pilnveidot 
jau izveidoto dziesmu svētku 
kopienas e-pastu datubāzi, kas ir 
neatsveŗams palīgs svētku rek la-
mēšanā un informācijas izpla-
tīšanā. Ar Fonda financiālu un 
organizātorisku līdzdalību ir 
iesākts ļoti nozīmīgs projekts 
“Ziemeļamerikas latviešu tautas 
deju choreografiju digitālā krā-
tuve”, kuŗā būs vienkopus savāk-
tas un plašākai publikai pie-
ejamas Ziemeļamerikā radītās 
un dejotās tautasdeju choreo-
grafijas. Esam arī saņēmuši 
atbalstu no Latviešu Fonda šī 
projekta īstenošanai. 

Vēlamies uzsākt ciešāku sadar-
bību ar ASV latviešu koŗu un 
deju kopu saimi, kā arī palīdzēt 
veicināt un atbalstīt viņu darbību. 
Jau esam financiāli atbalstījuši 
diriģenta dalību koŗa meistar-
klasēs Latvijā un dosim arī savu 
atbalstu deju kopu vadītājiem, 
kas vēlas piedalīties deju kopu 
vadītāju kursos Latvijā šovasar.

Svarīga loma Fonda darbībā ir 
arī ciešākai sadarbībai ar dzies-
mu svētku kopienu Latvijā un 
ārpus tās. Dibināsim kontaktus, 
rīkosim tikšanās, palīdzēsim ar 
archīva materiāliem LNB, pie  da-
līsimies PBLA Kultūras konfe-
rencē Cēsīs. 

Latviešu dziesmu un deju svēt ku 
fonda tīmekļa vietnē www.latvi-
ansongfestfund.com var atstāt 
e-pasta adresi, lai saņemu infor-
māciju. Lūdzam dziesmu un deju 
svētku rīkotājus, koŗu un deju 
kopu vadītājus un visus, kam rūp 
dziesmu svētku tradicijas sagla-
bāšana ASV, reģistrēties kā 
Fonda biedriem. Dalība fondā ir 
bez maksas. 

To, cik fonds būs aktīvs un 
darbīgs, noteiks katra fonda 
biedra attieksme. Fonds būs tāds, 
kādu mēs to veidosim, tādēļ 
lūdzam iesaistieties, dalieties ar 
idejām un ieteikumiem. Dziesmā 
un dejā visi esam vienoti!

visām nodarbībām, tiem, kas vēl 
grib dziedāt, dancot vai patērzēt 
ar veciem draugiem un jauni 
iepazītiem domu biedriem.

Un to visu var piedzīvot, pava-
dot vienu nedēļu skaistajā Gaŗ-
ezerā, brīvā dabā, latviskā vidē, 
latviešu valodā. Te ir iespēja 
pensionāriem, vieniniekiem, ģi -
me nēm, bērniem, visiem kopā, 
visām trīs paaudzēm, pavadīt 
laiku latviskās nodarbībās, drau-
dzīgā vidē, jautrā sabiedrībā.

Tuvāku informāciju var atrast 
tīmekli www.3x3.lv, tāpat  sazino-
ties ar Maiju Zaesku mzaeska@
gmail.com vai Daigu Rūtiņu 
daiga.rutins@gmail.com.

ir pārāk dārgas, nolēma izpētīt 
kaimiņpilsētu Baltimoru, kur 
situācija bija labāka. 

No idejas līdz svētkiem bija 
tikai 22 mēneši. Parasti svētku 
plānošana un rīkošana notiek 
piecus gadus. Rīcības komitejā 
iesaistīja vairākus nozares vadī-
tājus no citām Austrumkrasta 
pilsētām, kā arī citus Vašingtonas 
aktīvos latviešus. Reti kad bija 
sēdes, kur visi bija pie viena 
galda. Bet tās notika ar jaunāko 
sazināšanās technoloģiju palī-
dzību, lai tiešām svētkus varētu 
plānot, neskatoties uz dienu, 
nakti vai vietu!

Bija liela neziņa un nervozēšana 
par svētku financiālo izdošanos. 
Vai būs pietiekami liels skaits 

daudz un pelnītas. 
Kad savilka kopā visus galus, 

atklājās ka arī financiāli svētki 
izdevušies tik labi, ka palika pāri 
ievērojams naudas atlikums. No 
citiem svētkiem parasti finan-
ciālie atlikumi bija nelieli, un tos 
nodeva vai nu nākamajiem rīko-
tājiem, vai sadalīja pa vietējām 
organizācijām. Šoreiz Rīcības 
ko   miteja nolēma dibināt fondu, 
kas palīdzētu nodrošināt tālāko 
svētku rīkošanu un atbalstītu 
dziesmu svētku kopienu ikdienā. 

Šo ideju pārrunāja ALA 67. 
kongresā Vašingtonā, DC, kad 
sanāca vairāki bijušo svētku rī  ko-
tāji, koŗu un deju kopu vadītāji, 
ALAs un Latvijas Kultūras mi -
nistrijas pārstāvji. Ideju atbalstīja 

XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja. 
No kreisās: Astrīda Liziņa, Elga Ozola, Karmena Ziediņa, 
Juris  Mohseni,  Iveta  Grava, Jolanta Stoops, Inga Bebre, Nikolajs 
Timrots, Marisa Gudrā, Imants  Mohseni, Aija Moeller, Aivars 
Osvalds, Krisīte Skare

Vai gribi iemācīties spēlēt 
kokli, vai aust prievītes, varbūt 
veidot kaut ko no māliem vai kalt 
rotas? Varēsi arī pīt groziņu no 
klūgām, kūpināt zivis vai meklēt 
savu ciltskoku tīmeklī.

Ja nevēlies strādāt ar rokām, 
vari piedalīties pārrunās par 
Latvijas polītiku vai mīlas dzeju 
vai iedziļināties latviskā dzīves-
ziņā vai folklorā. Un bērniem arī 
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

MARISS JANSONS
Latvija
19., 21. jūlijs Mariss Jansons 

un  Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Latvijas 
Nacionālajā operā

Apvienotā Karaliste
30., 31.  jūlijs Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
er ischen Rundfunks, Royal 
Albert Hall, London

Austrija
2., 4. augusts Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Großes 
Festspielhaus, Salzburg

Vācija
27.  jūlijs Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des Bayeri-
sc hen Rundfunks, Music and 
Congress Hall Lübeck

28.  jūlijs Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayer-
ischen Rundfunks, State Stud 
Redefin

ANDRIS NELSONS 
ASV
 5., 6., 8., 12., 13., 14., 19., 20., 

21, 23. jūlijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Koussevitzky Music Shed, Lenox, 
MA

Apvienotā Karaliste
23.  augusts Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leip-
zig, Royal Albert Hall, London

Austrija
28. augusts Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leip zig, 
Großes Festspielhaus, Salz burg

Šveice
25., 26.  augusts Andris Nel-

sons un Gewandhausorchester 
Leipzig, Kultur – und Kongres s-
zentrum Luzern 

Vācija
 22. augusts Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leip-
zig, Das Kurhaus Wiesbaden

31. augusts, 1., 5., 6., 10., 12., 
13., 14. septembris Andris Nel-
sons un Gewandhausorchester 
Leipzig, Gewandhaus zu Leipzig

2. septembris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leip-
zig, Kölner Philharmonie, Köln

3. septembris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leip-
zig, Philharmonie Essen

AINĀRS RUBIĶIS
Apvienotā Karaliste
15., 16., 17.  augusts Ainārs 

Rubiķis diriģē Pēteŗa Čaikovska 
operu “Jevgeņijs Oņegins”, Edin-
burgh International Festival

Vācija
30.  augusts, 8., 13.  septem-

bris Ainārs Rubiķis diriģē Pē -
teŗa Čaikovska operu “Jev geņijs 
Oņegins”, Komische Oper Berlin

ELĪNA GARANČA
Austrija
3.  jūlijs Elīna Garanča fes ti-

vālā “Klassik unter den Sternen”, 
Monastery of Göttweig

6.  jūlijs Elīna Garanča fes-
tivālā “Klassik in den Alpen”, 
Pfarrau-Park, Kitzbühel

KRISTĪNE OPOLAIS
Vācija
31. augusts, 1., 2. septembris 

Kristīne Opolais, koncerts. 
Semperoper Dresden

MARINA REBEKA

Austrija
15., 18., 20., 24., 27., 29. 

augusts Marina Rebeka Amē-
lijas Grimaldi lomā Džuzepes 
Verdi operā “Simons Boka-
negra”, Zalcburgas festivāls

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
25.  augusts, 1., 5., 11., 

14.  septembris Zanda Švēde 
Zenobijas lomā Georga Frid-
riha Hendeļa operā “Radamisto”, 
Oper Frankfurt

EGILS SILIŅŠ
Vācija
26.,30.  jūlijs, 3., 7., 11., 14., 

18. augusts Egils Siliņš sardzes 
priekšnieka lomā Riharda Vāg-
nera operā “Loengrīns”, Bai -
reitas festivāls

VALSTS 
AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”
Kanada
5.  jūlijs koris “Latvija”, diri-

ģents Māris Sirmais, Koerner 
hall, Toronto, ON

12. jūlijs koris “Latvija” fes ti-
vālā “Elora festival”, diriģents 
Māris Sirmais.  Gambrel Barn, 
Elora, ON

Vācija
5., 7., 8., 12., 13., 14. septem-

bris koris “Latvija” festivālā 
“Ruhrtriennale 2019”, diriģents 
Māris Sirmais. Jahrhunderthalle 
Bochum

KREMERATA 
BALTICA
Francija
15.  jūlijs Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers festivālā 
“Le Festival Radio France”, Le 
Corum, Montpellier 

Rumānija
13.  septembris Kremerata 

Baltica un Gidons Krēmers. 
Ateneul Român, București

Šveice
29. augusts Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers. Ferme-
Asile, Sion

30. augusts Kremerata Baltica 
un Gidons Krēmers. Église des 
Jésuites, Sion

Vācija
25.  jūlijs Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers. Festhalle 
Hohenaschau, Aschau im 
Chiemgau

22.  augusts Pēteris Vasks 
“Fantasia”, “Quartet”, “Grāmata 
čellam”, “Vasaras vakara mū -
zika”, “Castillo Interior”, “Baltā 
ainava”, “Trīs skaņdarbi”, “Aria e 
danza”. Stiftkerk, Weerselo 

23.  augusts Pēteris Vasks, 
“Koncerts”, “Plainscapes”, “Vien  -
tuļais enģelis”, “Dona nobis 
pacem”, atskaņo Stift Festival 
Orchestra, Oldenzaal, Sint-
Plechelmusbasiliek 

Vācija
2. jūlijs Pēteris Vasks, “Vien-

tuļais enģelis”, atskaņo Baltic 
Sea Philharmonic,. Evang. Kirche 
Kandern 

6. jūlijs Pēteris Vasks, “Viatore”, 
atskaņo Oberrheinisches Sinfo-
nieorchester Lörrach. Musik- 
und Kongresshalle, Lübeck

7 jūlijs Pēteris Vasks, “Litene”. 
Weggentalkirche, Rottenburg

7.  jūlijs Pēteris Vasks, “Vēs-
tījums”. Staatstheater am 
Gärtnerplatz, München

7. jūlijs Pēteris Vasks, “Viatore”, 
atskaņo Oberrheinisches Sinfonie-
or  chester Lörrach, Stadthalle,  
Wehr 

13. jūlijs Pēteris Vasks, “Litene”. 
Evangelische Kirche Gaisburg, 
Stuttgart

14. jūlijs Pēteris Vasks, “Litene”. 
Pauluskirche, Heidenheim 

17.  jūlijs Pēteris Vasks, 
“Litene”. Stadtkirche, Karlsruhe 

21. jūlijs Pēteris Vasks, “Litene”. 
Abtei Maria Lach, Basilika, Glees

27. jūlijs Pēteris Vasks, “Litene”. 
Stadtkirche, Nagold 

8. augusts Pēteris Vasks, “Dona 
nobis pacem”. Bad Sooden-
Allendorf

9. augusts Pēteris Vasks, “Dona 
nobis pacem”. Barchfeld

11.  augusts Pēteris Vasks, 
“Dona nobis pacem”. Bad 
Salzungen

12., 13. augusts Pēteris Vasks, 
“Dona nobis pacem”. Schloss 
Herrenbreitungen, Breitungen/
Werra 

14.  augusts Pēteris Vasks, 
“Dona nobis pacem”. Thomas-
kirche, Leipzig  

23.  augusts Pēteris Vasks, 
“Viatore”. Lutherkirche, Wiesbaden 

Zviedrija
24. jūlijs Pēteris Vasks, “Musica 

dolorosa”, atskaņo Skallsjö Som -
marorkester. Skallsjö Kyrka, 
Lerum 

25. jūlijs Pēteris Vasks, “Musica 
dolorosa”, atskaņo Skallsjö Som-
marorkester. Dina-scenen, Lid-
köp ing

26. jūlijs Pēteris Vasks, “Mu -
sica dolorosa”, atskaņo Skallsjö 
Sommarorkester. Fästning, Mar-
s trand

GEORGS PELĒCIS
Francija
15.  jūlijs Georgs Pelēcis, 

“Plaukstošs jasmīns”, atskaņo 
kamerorķestris Kremerata Bal-
tica. Le Corum, Montpellier

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
6.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”. The Parish Church of St 
John the Baptist, 

Windsor
7.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, “O 

Salutaris Hostia”, “My love is like 
a red red rose”. St Peter’s Church, 
Addingham

9. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika. Exeter Cathedral

9.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“There Will Come Soft Rains”, 
“O Salutaris Hostia”. The Royal 
Over-Seas League, London  

13.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. St John the Baptist 
Church, London

20.  jūlijs, Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “I Stand and Sing”. Leith 
Hill Place  Leith Hill Lane, 
Dorking

14.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. Nottingham High School

31.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“I have loved hours at sea”. 
Sunderland Minster

Austrālija
14.  septembris Ēriks Ešen-

valds, “Only in Sleep”. Peninsula 
Community Theatre, Morning ton

Austrija
7.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Trinity Te Deum”. Salzburger 
Dom, Salzburg

19.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”. Stiftsbasilika St. 
Florian, Sankt Florian

Italija
5., 6., 7. jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Magnificat”, “Nunc dimittis”. 
Basilica di San Vitale, Ravenna

Īrija
27., 28. jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“In Paradisum”, University of 
Limerick

Jaunzēlande
19.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”. St Mary of the Angels, 
Wellington

20.  jūlijs, Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. St Paul’s Cathedral, 
Dunedin

21.  jūlijs, Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. St Matthew-in-the-City, 
Auckland

Kanada
4.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, Ga -

rīgās mūzikas koncerts; pieda-
lās Valsts Akadēmiskais koris 
“Latvija”, diriģents Māris Sir-
mais. Trinity St. Paul’s United 
Churc, Toronto, ON

5. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika; izpilda Valsts Akadē-
miskais koris “Latvija”, diriģents 
Māris Sirmais. Koerner Hall, 
Toronto, ON

9. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika; izpilda Valsts Akadē-
miskais koris “Latvija”, diriģents 
Māris Sirmais. St. Joseph’s 
Church, Ottawa, ON

15.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “Only in Sleep”. St. John 
Chrysostom Church, Arnprior, ON

Francija
9. jūlijs Ēriks Ešenvalds, “The 

Cloud”. L’église St-Pierre à 
Manigod

10.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“The Cloud”. Cathédrale d’Annecy

12.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”. Church of L’Isle-
sur-la-Sorgue, Avignon

18.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”. Collégiale Saint-
Agricol Avignon

Portugāle
20. jūlijs Ēriks Ešenvalds, “A 

Drop in the Ocean”. Convento de 
Nossa Senhora da Estrela, 
Marvão

Spānija
5. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-

mūzika. Catedral Santa María, 
Vitoria-Gasteiz

Vācija
13.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika. Kirche St. Cyriak, 
Sulzburg

14.  jūlijs, Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika. St. Dyonisius Kirche, 
Rottenburg

18.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika. Schwäbisch Gmünd

20.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. Ulmer Münster, Ulm

21.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“The New Moon”, festivāls “Fes-
tival Europäische Kirchenmusik 
Schwäbisch Gmünd”. Wallfahrt s-
kirche Unterkochen, Aalen-
Unterkochen

3.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika. Kulturkirche St. Ja -
kobi Stralsund

23.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika. Alten Nikolaikirche 
am Römerberg Abendkirche, 
Frankfurt am Main

25.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“The Treasure”. Deutschorden s-
kirche, Frankfurt am Main

14.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “The Cloud”. Markus-
kirche, Hannover

14.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “Stars”. Marktkirche, Han  -
nover

14.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “The Heavens’ Flock”. St. 
Johannis, Hamburg

ANDRIS DZENĪTIS
Vācija
14.  jūlijs Andris Dzenītis, 

“Four Madrigals by e.e.cumm   -
ings”, atskaņo SWR Vokalen-
semble un Neuer Kammerchor 
Heidenheim. Stiftskirche Maria 
Hillelfahrt, Obermedlingen

IVETA APKALNA
Austrija
10.  augusts Iveta Apkalna. 

Dom, Klagenfurt
Vācija
3.  augusts Iveta Apkalna. St. 

Johannis Kirche Bachwoche 
Ansbach

15.,16. augusts Iveta Apkalna 
un Valsts Akadēmiskais koris 
“Latvija”. Konzertkirche Neu -
bran denburg

23.  augusts Iveta Apkalna. 
Lutherkirche Wiesbaden

BAIBA SKRIDE
Austrija
22.  augusts Baiba Skride. 

Wolkenturm, Grafenegg

SKYFORGER
Vācija
8. augusts Skyforger. Schlot heim.

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
ASV
15. septembris Pēteris Vasks, 

“Viatore”, izpilda String Or  ches-
tra of the Rockies. University of 
Montana, Missoula, Montana, 
MT

Nīderlande
21.  augusts Pēteris Vasks 

“Bass Trip”, “Mazā vasaras 
sonāte”, “Vientulības sonāte”. 
Stiftkerk, Weerselo 
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RENĀTE GRĀVERE

EDUARDS
SILKALNS

Padevīga kalpa raženi darbi
Valdis Rūmnieks, No Raiņa līdz Čakam, atmiņas, piedzīvojumi un 

pārdzīvojumi 1980 – 2018, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2019. g., 232 lpp.

Korporācijai Dzintra 95 gadi

Dzīvojot pusi gadsimta vienā 
pilsētā – Melburnā – ar daudz-
pusīgo profesoru Edgaru Duns-
dorfu, bija izdevība uzklausīt 
dažādus viņa padomus un vē -
rojumus. Vienubrīd, vēl pirms 
datoru laikmeta, viedais zi  nāt-
nieks laipni piedāvājās man 
iemācīt rakstīt ar rakstām ma-
šīnu: pat ar vienu pirkstu veik-
šoties ātrāk, nekā rakstot ar 
roku. Piedāvājumu nepieņēmu. 
Simtprocentīgi gan varu pie -
krist  Dunsdorfa redzējumam, 
ka tad, kad veicami kādi sa -
biedriski pienākumi, vislielākās 
izredzes nesaņemt atraidījumu 
jeb kurvīti būs, vēršoties pie 
cilvēka, kas ar tādiem jau vis -
smagāk apkrāvies. Kam daudz 
dots, no tā arī visvairāk prasa, 
ja? Kas māk, tam nāk, vai ne? 

Viens tāds daudzdaris Latvijā 
ir pazīstamais rakstnieks Valdis 
Rūmnieks, kuŗa dzīvesstāstam 
No Mežaparka līdz Murjāņiem 
tagad publicēts turpinājums –  
No Raiņa līdz Čakam. Tas 
aptveŗ laiku no 1980. gada 2. 
janvāra, kad Rūmnieks kļuvis 
par J. Raiņa Literātūras un 
mākslas vēstures mūzeja direk-
tora vietnieku zinātniskajā 
darbā, līdz mūsdienām, kad 
Rūmniekam jau aiz muguras 
Čaka kopoto rakstu sastādīšana 
un tandēmā ar Andreju Miglu 
rakstītais romāns Čaks. Teikt, 
ka Rūmnieka virzība bijusi no 
otra dižākā latviešu dzejnieka 
līdz pašam dižākajam gan va -
rētu izklausīties pēc provo kā-
cijas un izraisīt sašutumu, bet 
ikvienam jau var būt savi privāti 
uzskati. Nav arī aplami teikt, ka 
abu dzejnieku vērtība nav 
salīdzināma. 

Valža Rūmnieka darba augļi 
ir neskaitāmi sacerējumi bēr-
niem, kopā ar jau minēto 
Andreju Miglu sarakstītas 

bērnu lugas un seši romāni. 
Rūmnieks nav vairījies no da -
žādiem sabiedriskiem amatiem, 
kas daudzus citus radošus dar-
biniekus biedē: mūsu gadsimta 
sākumā viņš pāris gadus vien-
laikus bijis Latvijas Rakstnieku 
savienības un Rīgas Latviešu 
biedrības priekšnieks. Kā rāda 

labi rakstītājs spēj lasītājā viest 
omulības sajūtu un pakutināt 
viņa smieklu un smaidiņu 
dziedzeŗus un, otrkārt, cik labi 
ieturēts līdzsvars starp lasītājam 
jau pazīstamiem cilvēkiem un 
lietām un papildus informāciju 
un vērtējumiem, ko rakstītājs 
viņam nolēmis atvēlēt.

Nonācis līdz 37. lappusei, ie -
domājos sākt izrakstīt no teksta 
visu to personu vārdus, ar 
kuŗām man mūžā iznācis kaut 
vai tikai vienu vai pāris reižu 
sastapties, sarokoties, apmainīt 
kādus vārdus. Aizlasoties līdz 
48. lappusei, varēju atzīmēt 
sešus vārdus: mūzikologu Ar -
vīdu Bomiku, lugu autoru 
Gunāru Priedi, aktieŗus Uldi 
Dumpi un Āri Rozentālu, lite -
rātūrzinātnieku Ilgoni Bērsonu 
un režisoru Kārli Auškāpu. 
Domāju: kuŗus no viņiem es 
atzīmētu, ja gadsimta sākumā 
nebūtu atgriezies no Austrālijas 
pastāvīgai dzīvei Latvijā. At -
bilde – vienu vienīgo Uldi 
Dumpi, ar kuŗu dažus vārdus 
pārmiju Nacionālā teātŗa an -
sambļa Piektā kontinenta tur -
nejas laikā Melburnas Latviešu 
namā.

Tāda grāmata kā No Raiņa 
līdz Čakam bijušo trimdas un 
tās turpmākās paaudzes jau 
īsteni var interesēt tad, ja ir ticis 
sekots norisēm Latvijas kultūr-
dzīvē vai nu caur atkārtotu 
viesošanos Latvijā vai sekojot 
tur notiekošajam presē, perio-
dikā, citās grāmatās. Tiem, kas 
no jaunākā laika Latvijas kul-
tūrdzīves turējušies garā attālāk, 
varētu patikt autora norādes un 
atsauces uz trimdu. 

Par ierobežojumiem, kas Lat-
vijā bija jāpacieš vēl padomju 
varas pēdējā dekādē, lasām: 
„Būtu naivi iedomāties, ka 
Raiņa pētniecības pārskatos 

varētu pieminēt mūsu trimdi-
nieku padarīto.” – 56. lappusē 
skatāms 1990. gada V. Rūmnieka 
fotoattēls kopā ar trimdas dzej-
nieku Ivaru Lindbergu. – Ap -
skatīti nepiepildījušies centieni 
pārapbedīt Latvijā Zentu Mau-
riņu un pastāstīts par Jāņa un 
Nates Jaunsudrabiņu faktisko 
pārapbedīšanu. – Atzīmēts trīs 
kontinentu (Eiropas, Amerikas, 
Austrālijas) latviešu aktieŗu sa -
iets Rīgā 2003. gada pavasarī, 
tāpat pieminēta Pasaules lat -
viešu biedrību konference 2008. 
gada vasarā. Uzslavētas trim-
dinieka Andreja Johansona 
„brīnišķīgās” kultūrvēsturiskās 
grāmatas Rīgas svārki mugurā 
un Visi Rīgas nami skan.

Trimdinieks savā laikā bija 
Latvijā tagad labi pazīstamais 
pavārmeistars Mārtiņš Rītiņš. 
Vienkāršajai tautai, kas nav 
varējusi nobaudīt Rītiņa pār-
raudzītās maltītes Rīgas elitā-
rajā restorānā Vincents, viņš 
pazīstams ar retorisku jautā-
jumu televīzijas kulināro šovu 
beigās: „Kas var būt labāks par 
šo?” Bet galu galā ir mazsvarīgi, 
cik labi un vai vispār lasītājs 
pazīst Mārtiņu Rītiņu, jo noti-
kums ar viņu tiek atstāstīts tik 
šarmanti un ar tādu, beigās, 
labsirdību, kā to turpmāk citē-
tajās rindās veic Valdis Rūm-
nieks.

Tiek stāstīts par Rakstnieku 
savienības lielajā zālē 1995. ga  da 
decembrī notikušu starptau-
tisku latviešu literātūras tulko-
tāju un izdevēju semināru. Pēc 
intensīva dienas darba septiņos 
vakarā visi semināra dalībnieki 
tiek aicināti uz blakustelpu, kur 
Rītiņš klājis banketa galdu, no 
kuŗa puses semināristu „nāsis 
kairina Mārtiņa palaistās smar-
žu čūskas”. Lasām 109. lappusē 
tālāk: 

„Sākās briesmīgākais. Mār-
tiņš, nostājies pie bagātīgi klātā 
galda, no kuŗa garaiņi ceļas, 
virmo, kārdina un tracina, – 
turklāt stāv tā, lai neviens netiek 
galdam klāt, – iesāk akadēmisku 
lekciju angļu valodā. Neatceros, 
vai tā bija Rītiņa kunga paš-
iniciātīva vai kāds no Rakst-
nieku savienības vadības bija 
lūdzis, bet gastronomisko bau  du 
meistars ceļ priekšā sa  kai ri-
nātajai publikai diskursu par 
latviešu ēšanas tradicijām, sā -
kot ar 13. gadsimtu – ko sen-
latvieši ēduši, kādu gaļu, saknes, 
zivis, ko brūvējuši utt. Izsal-
kums aug augumā līdz ar 
Mārtiņa aizrautīgajām tirādēm 
un galda vilinājumu. Pēc piec-
padsmit minūtēm lektors ir ticis 
līdz 17. gadsimtam. Galēja iz -
misuma pārņemta, man blakus 
stāvošā Vizma Belševica čukst 
(bet tīši skaļi, lai var dzirdēt arī 
pārējie: „Valdi, vai tu nevari 
noorganizēt, lai kāds to Mārtiņu 
nošauj?” Mierinājumam jāteic 
– viss beidzās laimīgi, viesi ēda, 
dzēra un cēla Mārtiņu līdz 
debesīm par brīnišķīgāko cie -
nastu, kāds jelkad baudīts.”

Saka, ka laba daudz nevajagot 
un „kas par daudz, tas par 
daudz”. Šai pārmērības virzienā 
drusku pagrēko arī mūsu cienī-
jamais autors, sevi tekstā at -
kārtoti nodēvēdams par lasītāju 
„padevīgo kalpu”. Vienu vai 
divas reizes sevi tik pazemīgi 
nosaukt nebūtu vainas, bet 
biežāk? Vai tad divburtu viet-
niekvārdiņš „es” izklausās tik 
egocentrisks, ka tā vietā jāpiņ-
ķerējas ar veseliem trim vār-
diem? Tomēr, lai kā ar to pa -
devību, kalpotājs savai tautai un 
tai piederīgu indivīdu lite rā-
rajiem centieniem Valdis Rūm-
nieks ir bijis labs.

grāmatā ievietotie fotoattēli, 
viņš gadu gaitā no jaunāka sev 
uzmanību pievērsēja ar kuplu 
matu rotu un tikpat prominentu 
melnu bārdu pārtapis par pil-
soniska paskata rakstu mākslas 
senioru, kāds viņš skatāms 
mūsu laikraksta redaktores Li -
gitas Kovtunas notrāpītā foto-
portretā uz grāmatas vāka. Grā-
matā gandrīz visa uzmanība 
pie vērsta tās autora sabiedris-
kajai un literārajai dzīvei: no 
privātās dzīves ir tik vien, kā ar 
dzīvesbiedri veikti ceļojumi uz 
Grieķiju, kā arī „vistuvāko un 
mīļāko cilvēku” – bērnu, maz-
bērnu, znota, vedeklas – nobil-
dējums un vārdi pašā grāmatas 
izskaņā.

Memuāru literātūras pievil-
cība slēpjas, pirmkārt, tajā, cik 

Daudz to locekļu devās bēgļu 
gaitās un jau Vācijā sāka sa -
saukties un organizēties. Tā arī 
korporācija Dzintra 1954. gadā 
atjaunoja darbību trimdā, bal-
stoties uz Rīgā liktiem pama-
tiem . Aktīvitāte trimdā bija 
liela, locekļu skaitam 1989. gadā 
sasniedzot 700 ārpus Latvijas. 
Ar cerībām uz neatkarību kor-
porācija Dzintra Rīgā 1989. 
gadā kā pirmā studenšu kor-
porācija atjaunoja darbību pie 
Latvijas Valsts Universitātes 
(LVU). Šobrīd korporācijas va -
dība, kuŗā atkal rit aktīva stu -
denšu dzīve, atrodas Rīgā.

Pēc Latvijas himnas sekoja 
apsveikumi no LR vēstnieka 
ASV Andŗa Teikmaņa, korpo-
rācijām Daugaviete, Imeria, 
Lettonia un Vašingtonas kon-
venta. 

Lai bagātinātu svētku svinī-

bas ASV, korporācijas Dzintra 
Vašingtonas kopa bija uzaici-
nājusi viesreferentu – Rīgas 
Latviešu biedrības priekšsēdi 
un Rīgas pieminekļu aģentūras 
direktoru Gunti Gailīti.

Guntis Gailītis ir bijis dzi nēj-
spēks Brīvības pieminekļa un 
Brāļu kapu restaurācijā, kā arī 
nenogurstošs vēstnesis par 
Rīgas Latviešu biedrības no    zī  -
mi Latvijas vēsturē. Šī 150 ga -
dus vecā organizācija ir pirmā 
īsti latviskā, kuŗas iedvesmē 
radušies pirmie Dziesmu svētki, 
pirmais latviešu teātris un citi 
kultūras pasākumi. Guntis Gai-
lītis uzsvēra visu latviešu or -
ganizāciju lielo nozīmi tautas 
gara stiprināšanā. Viņa entuzi-
asms klausītājus aizrāva. Ofi-
ciālo daļu beidza, kopīgi no -
dziedot Rīgas Latviešu biedrības 
himnu “Nevis slinkojot un 
pūstot”.

(Turpināts no 1. lpp.)

Korporācijas Dzintra saime svētku svinībās
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IM MEMORIAM

Vaira Paegle
1942. gada 6. jūlijs – 2019. gada 14. jūnijs

Pirmdienas rītā Pasaules brī vo 
latviešu apvienības pārstāv nie-
cību Rīgā un Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) biroju Rok-
villē sasniedza skumja ziņa no 
Hartfordas pilsētas Konek ti-
kutas pavalstī par to, ka Tautas 
sēru dienā – 14. jūnijā no dzīves 
šķīrusies bijusī ASV Latviešu 
apvienības valdes locekle, PBLA 
priekšsēde un Latvijas Repub-
likas triju Saeimas sasaukumu 
deputāte Vaira Paegle.

Vaira piedzima Rīgā, no 
ku  rienes Otrā pasaules kaŗa 
laikā kopā ar ģimeni un tūk-
stošiem citu latviešu bēgļu 
atstāja kaŗa un okupāciju plosīto 
dzimteni. Bēgļu gaitas aizveda 
ģimeni uz ASV, Konektikutas 
pavalsti, kur jauniete izstudēja 
Tafta Universitātē (Tufts Uni-
versity) un vēlāk ieguva ma -
ģistra gradu Tuvo Austrumu 
vēsturē Ņuhempširas Univer si-
tātē. Savā maizes darbā V. Paegle 
strādāja Konektikutas štata paš-
valdībā kā programmu un at -
tīstības direktore un savas kar-
jeras noslēgumā vadīja neli ku-
mīgi iegūtu līdzekļu atgūšanas 
nodaļu. Viņa bija aktīva arī ASV  
vietējā polītikā, tādējādi gūstot 
polītiskā darba pieredzi.

Pirmo reizi uz Latviju pēc 
daudzu gadu prombūtnes Vaira 
Paegle devās 1987. gadā. Pēc 
atgriešanās ASV viņa pateicās 
mātei, ka savulaik izglābta no 
komūnisma šausmām, bet vien-
laikus dzimtenes apmeklējums 
viņu pamudināja aktīvi iesais-
tīties latviešu sabiedrības darbā, 
lai aktīvi cīnītos par Latvijas 
neatkarības atgūšanu. 

Astoņdesmito gadu beigās 
Vaira Paegle sāka darboties 
ALAs valdē, kļūstot par apvie-
nības Zelta mūža biedri, un 
1991. gadā apvienības dele gā-
cijas sastāvā viņa svinēja atjau-

notās Latvijas Valsts svētkus 
Rīgā. 

No 1994. līdz 1998. gadam 
Paegles kundze pildīja Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
priekšsēdes pienākumus. Tas bija 
kritisks laiks Latvijas eko no-
miskās labklājības un sociālā 
taisnīguma atjaunošanas posmā. 
Vaira Paegle bija pirmā sieviete, 
kas ievēlēta PBLA priekšsēdes 
amatā un ar lielu enerģiju 
iekāpa savu priekšteču Gunāra 
Meierovica un Kārļa Ķuzuļa 
kurpēs, vēlāko gadu intervijās 
atzīstot, ka, pildot priekšsēdes 
pienākumus, dažkārt bijusi ļoti 
kritiska par polītiskiem proce-
siem Latvijā: “Es neesmu klu-
sētāja,” viņa atzina radio inter-
vijā 2016. gadā. “Es uzaugu laik-
metā, kad amerikāņu sabied-
rībā notika cīņa par vienlīdzību 
un mani ietekmēja prezidenta 
Džona Kenedija vārdi par kal-
pošanu valstij: “Nedomā, ko 
valsts var dot tev, domā, ko Tu 
vari dot valstij.”” 

Vairai Paeglei par visu bija 
savs viedoklis, ko viņa nekaut-
rējās atklāti pateikt. Cilvēki ie -
dvesmojās no Vairas Paegles, 
viņas patriotisms un enerģija 
aizrāva pārējos, viņa gribēja 
visu un tūlīt – tā viņas darbību 
atceras līdzgaitnieki. V. Paeglei 
rūpēja Latvijas valsts polītika 
un ekonomiskā attīstība. Viņa 
vēlējās iesaistīties visur, kur bija 
iespēja pielikt savu un PBLA 
organizācijas un tās labās slavas 
plecu. Viņa bija zinātkāra un 
centās izprast un saprast līdz-
cilvēkus, kā pirmā PBLA valdes 
locekle dodoties uz Sibiriju, lai 
izzinātu turienes latviešu dzīvi. 
Viņa arī panāca to, ka Krievijas 
latviešu kongress tika uzņemts 
PBLA dalīborganizāciju vidū. 
V. Paegle arī atbalstīja PBLA 
līdzekļu aizdevumu programmu 

pašvaldībām, kuŗas rezultātā 
daudzām Latvijas skolām un 
sabiedriskām ēkām tika uzlikti 
jumti un veikti tik ļoti ne  pie-
ciešamie remontdarbi. Viņa ie -
dziļinājās tajā, ko darīja, un vei-
doja secinājumus, kuŗus pielie-
toja PBLA vadošajā darbā.

“... Latvija nav tikai disnejiska 
valsts ar dziedošiem un dejo-
jošiem tautudēliem un tautu-
meitām vai valsts augstākajām 

dālus, biežās valdības maiņas, 
lēno reformu gaitu un oligarchu 
ietekmi uz Latvijas polītisko 
dzīvi.

“Latvijā lielākā problēma ir tā, 
ka tās pilsonis nejūtas, ka viņš 
var ietekmēt varu,” viņa atzina 
radio intervijā pirms dažiem 
gadiem.

Gadiem ritot un pieaugot 
polītiskajai pieredzei, veidojās 
zināma vilšanās un rūgtums  

Arī Vaira Paegle savulaik 
(1999) bija Valsts prezidenta 
amata kandidāte no Tautas par-
tijas, bet netika ievēlēta. Pēc 
tam, kad Vaira Paegle neiekļuva 
10. Saeimā, viņa izvēlējās at -
griezties uz dzīvi ASV. Kādā 
intervijā Latvijas Avīzei pēc 
atgriešanās no Latvijas viņa 
stāstīja, ka, arī dzīvojot ASV, 
viņa var turpināt palīdzēt Lat-
vijai. “Par ārzemju latviešu gal-
veno lomu uzskatu to, ka varam 
būt kā ugunsmūris Latvijas 
drošības interesēs. Ja esam labi, 
pilsoniski aktīvi mītnes  zemes 
iedzīvotāji, varam apzināt savus 
ievēlētos pārstāvjus un censties 
tos ietekmēt,” viņa skaidroja 
žurnālistei. Pēc atgriešanās Pa -
egles kundze darbojās vietējās 
amerikāņu polītiskajās organi-
zācijās un rakstīja laikrakstiem. 
Viņa sekoja līdzi arī PBLA un 
ALAs darbam, paužot savu vie-
dokli organizācijām svarīgos 
jautājumos. 

V. Paegle ir saņēmusi Dau-
gavas Vanagu apvienības Zelta 
nozīmi, profesora Sniķera pie -
miņas medaļu par nopelniem 
Valsts labā, Ministru prezidenta 
Atzinības rakstu, Aizsardzības 
ministrijas medaļu, kā arī At -
zinības rakstus no ASV Kon-
gresa delegācijas NATO asam-
blejā, Konektikutas štata guber-
natora un galvenā prokurora, 
ASV Zemkopības departamen-
ta. Aizvadītajā gadā apgādā 
Laika grāmata tika izdotas viņas 
atmiņas “The Thorns of Free-
dom: An Exile’s Return to Latvia” 
(Brīvības dzelkšņi. Trimdinieces 
atgriešanās Latvijā).

Vaira Paegle līdz pēdējai stun-
dai bija Latvijas patriote, un 
mēs viņu atcerēsimies kā ne  no-
gurstošu PBLA priekšsēdi, ASV 
latviešu sabiedrisko darbinieci, 
kas godam uzturēja neatkarīgās 
Latvijas ideālus un vērtības 
pasaulē.

Lai viņai vieglas smiltis !
Pasaules brīvo latviešu ap  vie-

nības un Amerikas Latviešu ap -
vienības vārdā

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Pēteris Blumbergs,
ALAs priekšsēdis,

PBLA vicepriekšsēdis

Nežēlīga vēsts pienāca no 
Amerikas – 14. jūnijā 76 gadu 
vecumā Konektikutā Mūžībā 
aizgājusi kādreizējā Saeimas de -
putāte, Valsts prezidenta amata 
kandidāte un man tuva drau-
dzene Vaira Paegle. Neticami! 
Vēl tikai pirms pāris nedēļām 
mēs sazinājāmies Facebook. Ne 
tik sen nāca klajā viņas memuārs 
The Thorns of Freedom,  un man 
bija tas gods laikrakstam Laiks 
uzrakstīt recenziju. Ja kāds ne -
izlasīja, pačukstēšu priekšā: lie-
liska grāmata. Turpinu cerēt, ka 
tā iznāks arī latviešu valodā.

Vaira Paegle, dzimusi Zerviņa, 
nāca šajā pasaulē 1942. gada 6. jū -
lijā Vācijas okupētajā Rīgā. Bū -
dama maza meitene, viņa kopā 
ar ģimeni emigrēja uz Vāciju un 
tad uz Amerikas Savienotajām 
Val stīm. Tur Vaira ieguva baka-
laura un tad maģistra gradu – in -
te resantā kārtā, ‒ Tuvo Austrumu 
vēsturē. Pa tam laikam apprecējās 

Vairai aizejot...
ar Viesturu Paegli, viņiem pie-
dzima meita Laila. Ilgus gadus 
Vaira Paegle bija aktīva dalībnie-
ce Amerikas latviešu sabiedrībā, 
tostarp tajā skaitā Amerikas lat-
viešu apvienībā, kā arī un Pa  sau-
les brīvo latviešu apvienībā, par 
kuŗas priekšsēdi kundze kļuva 
1993. gadā. Termiņam amatā bei -
dzoties, viņa sāka lūkoties Lat-
vijas virzienā, un skatieni sa  sta-
pās ar Andri Šķēli un viņa tobrīd 
jaunveidoto Tautas partiju. Vaira 
pārcēlās uz Latviju (Viesturs ne) 
un kļuva par Saeimas deputāti. 
1999. gadā Tautas partija Vairu 
Paegli izvirzīja Latvijas Valsts pre-
zidenta amatam. Par prezidenti 
viņas vietā kļuva cita ārvalstu 
Vaira ‒ Vaira Vīķe-Freiberga. 
Paegles kundze palika Saeimā, 
kur Tautas partijas aprindās viņa 
bija pazīstama kā opozicionāre. 
Rakstot šo nekrologu, uzdūros 
tekstam tīmeklī – „Vaira Paegle 
pacēlusi roku pret tēvu“ – un 

padomāju, ko nu? Izrādās, tas 
bija par dienu, kad viņa  viena no 
trim Tautas partijas pārstāvēm 
pacēla roku, kad Andris Šķēle 
pavaicāja, vai viņam būtu jāaiziet 
no partijas vadības. 2009. gada 
oktobrī Vaira Paegle izstājās no 
Tautas partijas un Saeimā dar bo-
jās kā neatkarīga deputāte. 10. Sa -
eimas vēlēšanās 2010. gadā viņa 
kandidēja Vienotības sarakstā, bet 
netika ievēlēta. Vaira Paegle pa -
ziņoja par aiziešanu no polītikas. 
Viņa atgriezās Amerikā un at  jau-
noja pilsonību, no kuŗas bija at -
teikusies, lai kandidētu Latvijas 
Valsts prezidenta vēlēšanās.  Savu 
memuāru Vaira noslēdz ar vār-
diem:   „Biju atgriezusies mājās.“

 Nu Vaira Paegle ir citās mājās. 
Dievs lai sarga un mielo viņas 
dvēseli, un visdziļākā līdzjutība 
viņas ģimenei un ļoti daudzajiem 
draugiem visā pasaulē! Sevi skai-
tu to starpā. Un skumstu.

KĀRLIS STREIPS

***
”Brīvības dzelkšņi”  – ”The Thorns of Freedom” –  tādu Vaira 

bija devusi nosaukumu savai grāmatai, ko uzticēja izdot mūsu – 
Laika redakcijai. Nu kā sāpīgs un ļoti negaidīts dzelksnis iedūra 
mūsu sirdīs, uzzinot liktenīgo vēsti. Bet iecerēts taču ir izdot 
viņas grāmatu latviešu valodā, kam tieši šobrīd ir īstais laiks – 
lai stāstītu, pārliecinātu, vēstītu, cik trausla ir brīvība, cik ļoti 
stipriem un vienotiem mums jābūt.

Laika slejās vairs nebūs Vairas Paegles aso un atklāto rakstu, 
vien atmiņas. Par agru, Vaira, daudz par agru Tu devies prom, 
vēl palicis tik daudz darāmā... Lai Tev vieglas smiltis un mūžīgais 
miers – pēc trauksmainās un piepildītās dzīves. Mums paliek 
Tavs nedziestošais optimisms, cīnītājas gars un mīlestība.

Visdziļākā līdzjutība dzīvesbiedram Viesturam, meitai Lailai 
ar ģimeni, visiem, visiem, kam Vairas pietrūks!

Laika  izdevēji un redakcija

amatpersonām, ar kuŗām pa -
berzēt elkoņus, bet gan vesels 
tautas kopums, kuŗš neizjūt tos 
labumus, ko brīvība ir atnesusi,” 
Vaira Paegle teica konferencē 
2016. gada rudenī, kas bija 
veltīta PBLA ieguldījumam Lat-
vijas neatkarības atjaunošanā. 
Tāpēc viņas vadībā PBLA at -
balstīja tādus atšķirīgus pasā-
kumus, kā Ģimenes atbalsta 
koordinācijas centru, kas apvie-
noja cilvēkus visattālākajos Lat-
vijas nostūros, gan sniedza at -
balstu Latvijas Okupācijas mū -
zeja izveidošanai, gan dažādiem 
pasākumiem pilsoniskās sabied-
rības nostiprināšanai. Tajā pašā 
laikā PBLA priekšsēde bez bai-
līgi kritizēja korupcijas skan-

par nespēju sasniegt savus un 
PBLA mērķus un ideālus Lat-
vijas attīstībā. “... mēs strādājām, 
lai celtu PBLA polītisko ka  pi-
tālu, tomēr jāatzīstas, ka mūsu 
po  lītiskā ietekme Latvijā dra-
matiski nepieauga un nav pie -
augusi arī šodien ... Neesam arī 
spējuši ietekmēt to labo valsts 
pārvaldību, kas ir tikpat nenot-
verama, cik papardes zieds Jāņu 
naktī. Polītiskā reālitāte ir tāda, 
ka mums, trimdas latviešiem, 
kas ienāca Latvijas polītikā, 
vienkārši pietrūka kritiskās 
masas, uzticamu sabiedroto un 
prasmes izmantot Latvijas po -
lītisko spēļu noteikumus .... 
Latvijā mēs vienkārši nebijām 
un neesam savējie...” V. Paegle 
teica 2016. gada konferencē, 
atceroties savu polītisko dar-
bību. Tajā laikā viņa nezināja, 
ka pēc trim gadiem par Latvijas 
Valsts prezidentu tiks ievēlēts 
latvietis ar visaugstāko Eiropas 
pieredzi, bijušais PBLA polī-
tiskais padomnieks Egils Levits, 
bet par ministru prezidentu 
ASV dzimis latviešu pēctecis – 
Krišjānis Kariņš.
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LV-100 koka atklāšana
Kitchener, Ontario

LATVIEŠI KANADĀ

RACHELLE PAIGE LECLAIRE,
ALĪDE FORSTMANE

Carrying Light
The Art Exhibit for the Latvian Festival

of Song and Dance 2019ELVIGA SEBRIS

EGONS KUBULINS

The name of this year’s Art 
Exhibit is “Carrying Light” or 
“Nesot Gaismu” for the XV 
Latvian Festival of Song and 
Dance 2019. Organized by the 
Art Committee (Mākslas izstā-
des Rīcības komiteja): Gunta 
Krūmiņš, Kaspars Reinis, Anna 
Ziemelis un Valda Zobens, it 
was Juried by Art Professionals: 
Anda Kubis (OCAD Professor) 
Brittany Myburgh (Art His-
torian) and Stephen Smart 
(Curator and Collector). Light 
can be a symbol of faith, hope, 
potential for growth, it colours 
our world, it is something phys-
ical that awakens us and attracts 
us to what it illuminates. We 
gather warmth from light and 
art as we create a continuity of 
the new with the ancient cul-
ture we share.

The 33 artists of all ages with 
42 works in painting, drawing, 
conceptual art, photography, 
sculpture and installation works 
represented in this year Toronto 
Song and Dance Festival Art 
Exhibit 2019 juried from over 
100 artworks are: Agnes Krū -
miņš, Aija Aleksandra Svenne, 
Aina Tilups, Aleksandrs Stirajs, 

Aleksandrs Spurmanis, Andrejs 
Lidums, Andris Krūmiņš, An -
dris Leimanis, Anne-Marie 
Peterson, Baiba Vaivare, Dace 
Lucia Kidd, Elise Puddy, Elza 
Rozenbergs, Gita Kārkliņš, 
Helene Dreifeld Liene, Ilze 
Anna Jansons Kellerman, Inga 
Dankers, Iveta Petrovska, Jolita 
Horvats Krūmiņš, Juris Kor-
nets, Karlis Smittens, Krista 
Laukmane Schmidt, Kristine 
Mifsud, Liene Biezā, Pavils 
Hawkins, Ritums Ivanovs, 
Stephanie Washbrook, Valda 
Oestreicher, Valda Zobens, Vija 
Doks, Yvonne Vaar, Zane 
Treimanis, Zīle Liepiņa.

This year the exhibition takes 
place at Hilton Toronto 145 
Richmond St. W. in the York 
Room from July 4th to 7th, 
2019. Official Opening Cere-
monies: July 4th, 2019 at 11:00 
am, Gunta Krūmiņš will intro-
duce Goda Konsuls Kārlis Va -
sarājs for opening remarks.

Opening times:
4th of July: 11:00 - 19:00
5th of July: 10:00 - 19:00
6th of July: 10:00 - 19:00
7th of July: 10:00 - 15:00

2019. gada 15. jūnijā Rockway 
Gardens, Kitchener Ontario tika 
atklāts un iesvētīts purva baltais 
ozols (quercus bicolor) par godu 
Latvijas Republikas neat karības 
simtajai gadadienai. Kit  ch ener-
Waterloo latviešu kopie nas rīko-
tajā pasākumā piedalījās Latvijas 
vēstnieks Kanadā Kārlis Eihen-
baums un viņa sieva Ināra, kā arī 
Kitchener pilsētas  padomes lo -
cekle Debbie Chapman un Kitc-
hener Conestoga MP Harold 
Albrecht un viņa sieva Darlene, 
kā arī Daugavas Vanagu Kanadā 
priekšsēde Gunta Reynolds un 

svētīja koku, lai tas būtu skaists 
devums vietējai sabiedrībai un 
lai svētītu Latvijas iedzīvotājus 
un tās vadītājus. Sekoja uzkodas 
ar glāzi šampanieša Rockway 
Golf klubā.

Latvijas oficiālā simtā dzim-
šanas diena bija 2018. gada 18. no -
vembris – datums, kas iezī mēja 
nozīmīgu pavērsienu Baltijas val-
stij, kuŗas cīņu par neatkarību 
gandrīz 50 gadus kavēja Padomju 
Savienības okupācija. Šī cīņa 
sākās 1940. gada jūnijā; kamēr 
pārējās Rietumu pasaules deg-
punktā bija Parīzes krišana, 

tības un kultūras organizācijām – 
15 500 latviešu vienā  naktī tika 
nosūtīti uz smagā darba no -
metnēm PSRS iekšējos reģionos. 
Visa ģimene tika arestēta, arī 
veci cilvēki, slimnieki, bērni, 
zīdaiņi. Vīrieši  tika atdalīti no 
sievietēm un bērniem, un viņi 
tika nosūtīti uz dažādām nomet-
nēm. Ceļojums dažiem bija nā -
vessods, un apstākļi nometnēs 
bija ārkārtīgi necilvēcīgi. Iero-
bežotas  pārtikas devas, smags 
darbs, gandrīz nekāda sanitārija, 
nepanesams aukstums, kad ziema 
nāca, tas nozīmēja, ka ļoti maz 
deportēto izdzīvoja. 

Nākamajā dienā laikraksti par 
šo jautājumu klusēja, tuviniekiem 
nebija iespējas uzzināt savu ap -
cietināto ģimenes locekļu likteni, 
viņi baidījās runāt ar saviem 
kaimiņiem par to, lai paši netiktu 
sodīti. Tagad 14. jūnijs Latvijā ir 
atceres diena, tā šogad tika pie -
minēta arī Toronto.

Simtiem tūkstošiem latviešu 
vai nu aizbēga, vai tika piespiedu 
kārtā evakuēti uz citām Eiropas 
daļām. Pēc kaŗa šīs “pārvie to tās 
personas” nonāca pagaidu bēgļu 
nometnēs, viņi nespēja atgriez-
ties dzimtenē sakarā ar komū-
nistiskā režīma atgiešanos, tos 
uzņēma  citas valstis,  galvenokārt 
ASV, Lielbritanijā, Austrālijā un 
mūsu Kanadā.

Kanadā dzīvo liels skaits lat-
viešu izcelsmes cilvēku, lielākā 
daļa no tiem ieradās pēc Otrā 
pasaules kaŗa 1940. gadu beigās 
un 1950. gadu sākumā.  Apmē-

Vēstnieks Eihenbaums un Kitchener City Councillor Debbie 
Chapman

latviešu kopienas locekļi un draugi.
Alīde Forstmane koka atklā-

šanas ceremoniju ievadīja ar īsu 
uzrunu, pēc kuŗas klātesošos uz -
runāja vēstnieks Kārlis Eihen-
baums un Kitchener pilsētas pa -
domes locekle Debbie Chapman. 
Viņa arī pilsētas mēra Berry 
Vrabanovic vārdā pasniedza pil-
sētas sertifikātu Kitchener latviešu 
saimei. Tad sekoja lentes pār-
griešana, ko kopīgi veica vēst-
nieks un pilsētas pārstāve. Cere-
monijas beigās federālā parla-
menta pārstāvis Harold Albrecht 
īsi uzrunāja klātesošos, kā arī 

tikmēr padomju valdība apsū-
dzēja trīs Baltijas valstis (Lietuvu, 
Latviju un Igauniju) par sazvē -
restību pret Padomju Savienību, 
pieprasot, lai tās izveidotu PSRS 
apstiprinātas valdības, nākamais 
gads bija kļuva par terora gadu.

Nežēlīgs Padomju Savienības 
mēģinājums izskaust jebkādas 
nākotnes cerības uz Latvijas ne -
atkarību notika 1941. gada 14. jū -
nija naktī. Gadu veidots po  ten-
ciālais  „Padomju Savienības ie -
naidnieku” saraksts, kas ietvēra 
ikvienu, kas bija saistīts ar valsts 
vai pašvaldības, militārajām, iz  glī-

ram 200-300 nonāca Kitchener-
Waterloo un tās apkaimē. Lielākā 
daļa aizgājuši Mūžībā vai arī pār-
vākušies uz citām vietām. Šodien 
palicis vairs tikai mazs pulciņš.

Latvija kā relatīvi neliela Zie -
meļ eiropas valsts ar stratēģisku 
atrašanās vietu pie Baltijas jūras 
visā vēsturē ir bijusi pakļauta ār -
valstu iebrukumiem un vairāku 
lielāko kaimiņvalstu interesēm. 
Tomēr arvien ir dominējusi lat-
viešu valoda un kultūra, tāpēc 
Simtgadi svin suverēna tauta. 
Pateicamies par Barbara Morgene 
(Kitchener  Horticultural Society) 

Lai kopīgi atcerētos aizvesto 
piemiņas dienu, 14. jūnijā ļaudis 
no ciema Latvija un Gaŗezera 
apkārtnes pulcējās pie pieminekļa 
Gaŗezerā.

vēstuli no Okupācijas mūzeja, 
kas adresēta visām draudzēm. 

Aktu kuplināja Inta Reine, Gita 
Grīviņa un Ārijs Vilemsons ar 
aizkustinošām dzejām un dzies-

No kreisās: Juris Gertners, Inta Reine, Ārijs Vilemsons, māc. 
Roberts Franklins, Gita Grīviņa, Uģis Grinbergs // FOTO: Egons 
Kubulins

Godinām
aizvesto piemiņu

Ciema valdes priekšsēdis Uģis 
Grinbergs atklāja aktu, uzsverot, 
ka esam sanākuši atcerēties. 
Jādzīvo tā, lai neaizmirstam tos 
tūkstošus, kas ir cietuši no ko -
mū nistu varas.  

Svētbrīdi vadot, māc. Roberts 
Franklins atgādināja mums, ka 
Dievs pievienojas mūsu sāpēm 
un ciešanām. Viņš arī nolasīja 

mām. Juris Gertners atstāstīja 
savus iespaidīgos piedzīvojumus 
18. novembrī Latvijā.

Sarīkojuma beigās visi kopīgi 
nodziedāja “Dievs, svētī Latviju!”

Pēc tam dalībnieki pie “sē  nī tēm” 
Gaŗezera galvenajā laukumā uz -
kavējās pie labumiem, kafijas un 
pārrunām.

palīdzību koka izvēlē un no  vie-
tojumā, purva ozols ir iz  turīgs un 
ilgmūžīgs cietkoks, kas ir ieguvis 
populāritāti ainavu veidošanā. 

Latviju mīlēt mums palīdz va -
renie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, 

mūsu iedvesmas un spēka de -
vēji – mūsu spēkozoli!

Kuplis auga ozoliņš
Saules takas maliņā;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik rītiņu uzlēkdama.
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14. jūnijs –
Komūnistiskā genocīda
upuŗu piemiņas diena 

„Brīvība ir pieminēt upuŗus un 
atcerēties varoņus”...

Visā Latvijā notika atceres 
sarīkojumi, kas veltīti Komū nis-
tiskā genocīda upuŗu piemiņas 
dienai, godinot Latvijas iedzī vo-
tājus, kuŗi 1941. gada 14. jūnijā 
tika deportēti uz Sibiriju. Latvijas 
Valsts archīva dati liecina, ka 
1941. gada 14. jūnija deportācijās 
Latvija zaudēja vairāk nekā 
15 425 iedzīvotājus, viņu vidū lat-
viešus, ebrējus, krievus, poļus, no 
kuŗiem 3751 bija bērns vecumā 
līdz 16 gadiem. Cilvēki joprojām 
atminas šo traģisko Latvijas vēs-
tures dienu un negrasās to aiz-
mirst. Latvijas Polītiski represēto 
apvienības priekšsēdis Ivars 
Kaļķis pie Brīvības pieminekļa 
sanākušajiem, vairākiem sim-
tiem cilvēku, atgādina par baisa-
jiem notikumiem: „Pagājušā gad -
simta 30. gados PSRS tika re  pre-
sēti vairāk nekā 700 000 latviešu. 
No 1941. gada 14. jūnijā depor-
tētajiem 15,5 tūkstošiem cilvēku 
74% bija latvieši. To var uzskatīt 
arī par genocīdu pret latviešu 
tautu.” 1941. gada izsūtīšana bija 
īpaši skarba, jo vīrieši jau dzelz-
ceļa stacijās tika atšķirti no 
ģimenēm un nosūtīti uz darba 
nometnēm. Cīņa par pārējās ģi -
menes izdzīvošanu gūlās uz sie -
viešu pleciem. Tādēļ Represēto 
apvienība rosinājusi izveidot 
īpašu piemiņas vietu, lai godinātu 
deportēto sieviešu varonību.

Gājienā no Okupācijas mūzeja 
līdz Brīvības piemineklim (attēlā) 
bija vairāki simti cilvēku. Pie-
miņas sarīkojumā piedalījās pār-
svarā vidēja un cienījama vecu-
ma ļaudis.

Pieminot 78. gadadienu, kad 
uz Sibiriju tika aizvesti gandrīz 
4000 Latvijas bērnu, 14. jūnijā 
tika rīkots koncerts un konfe-
rence „Aizvestajiem”. Īpašs viesis 
konferencē bija Krievijas bied-
rības Memoriāls nodaļas vadītājs 
Krasnojarskā Aleksejs Babijs, 
kuŗa izveidotais archīvs palīdzējis 
izsūtītajiem un viņu tuviniekiem 
iegūt informāciju par ģimenes 
locekļiem, kas nevarēja atgriez-
ties mājās, kā arī atrast vietu, kur 
viņi bijuši izsūtīti. Pēc konfe-
rences kopīgi tika nolikti ziedi pie 
Pils laukumā esošā pieminekļa 
„Bārenīte”. Pie Šķirotavas stacijas 
notika piemiņas sarīkojums, Lī -
dzīgs sarīkojums notika arī  pie 
Torņakalna stacijas.

Genocīdu upuŗu piemiņas die-
nai veltītā koncertā In memoriam 
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā pirmo 
reizi Latvijā varēja dzirdēt kom-
ponista Richarda Dubras kom-
poziciju Adagio appassionato. 
Dubras kompozicija radīta 2012. 
gadā pēc orķestra American wind 
symphony orchestra pasūtījuma 
un Latvijā bija dzirdama pirmo 
reizi. Rīgas Latviešu biedrība 

Zelta zālē rīdziniekiem un Rīgas 
viesiem piedāvāja komponistes 
Lūcijas Garūtas un dzejnieka 
Andreja Eglīša kantāti „Dievs, 
Tava zeme deg!.”

Latvijas Polītiski represēto ap -
vienības priekšsēdis Ivars Kaļ ķis, 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece, Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis un Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš pie -
dalās svinīgajā ziedu nolikšanas 
ceremonijā pie Brīvības pie -
minekļa // FOTO: LETA

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece, Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis un Ministru pre-
zidents Krišjānis Kariņš ziedu 
nolikšanas ceremonijā pie Brī-
vības pieminekļa

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis piedalās svinīgajā sarī-
kojumā Litenes kapos // FOTO: 
Valsts prezidenta kanceleja 

Artis Pabriks

Valsts prezidents Raimonds 
Vē    jonis 14. jūnijā visas dienas 
gaŗumā pieminēja komūnistiskā 
režīma upurus sarīkojumos visā 
Latvijā – Rīgas pilī, pie Brīvības 
pieminekļa un Litenē. Savā uz -
runā pie Brīvības pieminekļa 
Valsts prezidents uzsvēra, ka katru 
gadu mēs pieminam ko  mū nis-
tisko genocīdu. Noziegumus, ko 
pastrādāja režīms, no kuŗa šo -
dien ir palicis tikai rēgs. Vairs 
nav tādas valsts, tās nometņu un 
baraku, cietumsargu un lopu 
vagonu. Bet tādā vasaras dienā 
kā šī kāds var jautāt – kādēļ atkal 
un atkal atšķirt šo tumšo lapas-
pusi. Tie ir trīs iemesli, par ku -
ŗiem atgādina Brīvības piemi-
neklis. Tā ir brīvība no bailēm. 
Brīvība runāt. Brīvība atcerēties. 
Padomju okupācijas režīms iz -
mantoja deportācijas, lai fiziski 
iznīcinātu mūsu valsti un salauztu 
mūsu tautu. Mums šodien tas 
šķiet neiedomājami, jo dzīvojam 
drošībā. Šie notikumi liek pār-
domāt, ko esam gatavi darīt, lai 
arī turpmāk mūsu sabiedrība 
būtu brīva no bailēm. Vēl šodien 
Krievijā principiāla padomju re -
žīma pastrādāto noziegumu un 
traģiskās vēstures izvērtēšana nav 
notikusi. Kamēr tas netiks iz  da-
rīts, mēs un visa pasaule nevaram 
būt droši par vēstures neatkār-
tošanos nākotnē. „Atmodas laikā 
mēs atguvām ne tikai savu zemi, 
bet arī savu atmiņu. Šodien aprit 
tieši trīsdesmit gadi kopš lielās 
1989. gada 14. jūnija mani fes-
tācijas „Par Latvijas destaļi ni zā-
ciju”. Brīvība, ko toreiz piepra-
sījām, bija arī brīvība pieminēt 

upurus un atcerēties varoņus. 
Tādēļ šodien es aicinu godināt tos 
drosmīgos cilvēkus, kuŗi pirms 
30 gadiem teica skaidru „nē” 
komūnistisko noziegumu paslē p-
šanai aizmirstības tumsā. Mū -
žam atcerēsimies savas tautas 
varoņus un godināsim komū-
nistiskā genocīda upuŗu pie  mi-
ņu”, sacīja Raimonds Vējonis.

Liepājā notika vairāki atceres 
sarīkojumi, lai pieminētu un no -
liektu galvas to priekšā, kas pār-
dzīvojuši izsūtījuma un cietuma 
šausmas. Notika svētbrīdis Lie-
pājas Centrālkapos pie deportēto 
piemiņas akmens. Liepājas mū -
zejā notika represēto piemiņai 
veltīts koncerts „Klusu rokas 
uzliekam brīvās Latves karogam”.

Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks devās reģionālajā vizītē 
uz Gulbeni, kur apmeklēja Ze -
messardzes 25. kājnieku batal-
jonu. Savukārt reģionālās vizītes 
turpinājumā 14. jūnijā aizsar dzī-
bas ministrs piedalījās Zemes-
sardzes 25. kājnieku bataljona 
Madonas rotas atbalsta punkta 
svinīgajā atklāšanā un Komū nis-
tiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas atceres sarīkojumā Gul-
benes dzelzceļa stacijas laukumā 
un Litenes kapos.

Aprit 78 gadi kopš traģiskajiem 
1941. gada 14. jūnija notikumiem, 
kad vienlaikus ar civīliedzīvotāju 
masveida izsūtīšanu notika re -
presijas arī pret Latvijas armijas 
kaŗavīriem. 1941. gada 14. jūnijā 
Latvijas armijas Litenes un Os -
troviešu nometnē, kas atradās 
aptuveni desmit kilometru attā-
lumā no Litenes, apcietināja un 
uz Sibiriju deportēja vismaz 430 
virsnieku. Vairāki no viņiem tika 
nošauti uz vietas. 

Piemiņas sarīkojumos pieda-
lījās Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerālleit-
nants Leonīds Kalniņš, kā arī 
rēgulāro spēku un Zemessardzes 
vienību komandieri, kaŗavīri, 
zemessargi un jaunsargi. 

Uzrunā Artis  Pabriks uzsvēra, 
ka viņš neredz vairs iespēju, ka 
kaut kad nākotnē mūsu kaŗavīri, 
kuŗi ir gatavoti aizstāvēt Latvijas 
valsti, demokratisko sistēmu un 
konstitūciju, savas ģimenes un 
paši sevi, kādreiz pieļautu situā-
ciju, ka viņiem šī iespēja tiek 
liegta. „Litenes piemērs, lai arī 
ļoti sāpīgs, ir devis ļoti labu 
mācību, un tas nekad vairs 
neatkārtosies”, sacīja ministrs.

Kas palīdz 
Krievijai? 

 Ar lielu interesi Jaunās Gaitas 297. 
numurā lasāmas publicista Otto 

Ozola raksts „Vai Satversmes 
Aizsardzības birojs (SAB) un 
Saeimas Nacionālās drošības 
komisija apzināti ignorē Krie-
vijas ietekmi Latvijā? Publi kā-
cijas autora uzdotais jautājums 
liek aizdomāties. Krievija aktīvi 

cenšas ietekmēt polītiskos pro-
cesus ārvalstīs, kur vien tas ie  spē-

jams. Latvijā šajā ziņā ir vairāk ne  at-
bildētu jautājumu, nekā atbildētu. Ie  ska-

tīsimies dažos Otto Ozola secinājumos.
* Valsts kontrolētais kabeļtelevīzijas operātors Lattelecom bur-

tiski uzspiedis saviem klientiem Krievijas propagandas kanālus. To 
izplatība un populāritāte neapšaubāmi ietekmēja Latvijas polī-
tisko klimatu. Izrādījies, ka pielaides valsts noslēpumiem piešķir-
tas ļoti ietekmīgām amatpersonām, kuŗas vēlāk pieķertas apšau-
bāmās situācijās un kontaktos. Vairumā gadījumu pēdas 
nepārprotami ved Kremļa virzienā. Tas viss noticis gadiem, bet 
diskusijas par šiem jautājumiem ir nevis izmeklētas, bet Saeimas 
līmenī apklusinātas, burtiski paslaucītas „zem tepiķa”. Lattelecom 
(tagad – Tet ) nodrošina Latvijai nedraudzīgo Krievijas TV kanālu 
izplatību un dara to īpaši uzkrītoši. Neviens klients nevarēja 
iegādāties Lattelecom kabeļtelevīzijas pamata paketi bez Krievijas 
propagandas kanāliem. Šī absurdā  situācija daļēji ir saglabāju-
sies joprojām. Uzņēmuma vadība tai vietā, lai atteiktos no Kremļa 
kanāliem vai vismaz tos izņemtu no obligāti pasūtāmo saraksta, 
gadiem ilgi meklēja attaisnojumus, lai to nedarītu. Pavisam nesen 
atklājās, ka Lattelecom padomes vadītājs Gatis Kokins ir atrodams 
tā dēvētajos „čekas maisos”. Šis fakts SAB noteikti nebija noslēpums 
arī agrāk.  Šī ilgstošā Krievijas ietekmes ignorēšana visus šos vairāk 
nekā piecus gadus faktiski ir noklusēta un aktīva rīcība ir izpalikusi. 

* Nopietni jautājumi ir par pielaižu piešķiršanu visaugstākajām 
amatpersonām. Aizdomīgi gadījumi ir vairāki. 2013. gadā Latvijas 
Bankas prezidenta amatā atkārtoti tika pārvēlēts Ilmārs Rimšēvics. 
Viens no tuvākajiem Rimšēviča draugiem biežu ceļojumu biedrs 
bija Krievijas vēstniecībā un polītiskajās aprindās labi zināmais, 
nu jau mirušais Olainfarm valdes priekšsēdis un līdzīpašnieks 
Valērijs Maligins. Abi ceļojuši uz Krieviju zvejot un tikušies ar 
Krievijas militārās industrijas ietekmīgiem darboņiem. Rimšēvics 
piedalījies arī sarunās ar apšaubāmas reputācijas, šobrīd ap  sū-
dzētiem biznesmeņiem. Atklātībā nākusi informācija nevarēja būt 
noslēpums SAB jau agrāk, bet jautājums, kāpēc viņi to ignorēja, 
netiek uzdots. Satraucoša situācija atklājās 2017. gadā, kad SAB 
pēkšņi atņēma pielaidi valsts noslēpumam Iekšlietu ministrijas 
valsts sekretārei Ilzei Pētesonei-Godmanei. Kāds sabiedroto izlūk-
dienests bija pamanījis viņu ar vīru ballējoties ietekmīgā Krievijas 
naftas un gāzes kompānijas Itera Latvijas nodaļas vadītāja Juŗa 
Savicka dzimšanas dienas ballītē. PSRS laikos Savickis bija augsta 
ranga čekists un šobrīd  tiek uzskatīts par Kremļa neoficiālo prezi-
dentu Latvijā. 

* Jāpatur prātā robežšķirtnes Latvijas polītiskajā kopainā. Viena 
ir 2013. gads, kad par ietekmīgākās nacionālās drošības iestādes ‒  
SAB ‒ vadītāju tika ievēlēts bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis. 
Otra būtiska robežšķirtne ir 2014. gads, kad Krievija uzbruka 
Ukrainai un okupēja tai piederošo Krimas pussalu. Šī krizes 
situācija skaudri atklāja Latvijas vājumu un neaizsargātību, ja 
Krievija censtos uzbrukt arī Latvijai. Izrādījās, ka Latvijas bruņotie 
spēki gadiem ilgi dzīvojuši chroniskā līdzekļu deficitā. Latvija, 
pretēji NATO dotajiem solījumiem, aizsardzībai veltīja nevis 2% 
no IKP, bet gan 0,7 ‒ 1%. Situācija ar Zemessardzes apgādi bija 
novesta teju līdz bankrotam. Latvijā nebija arī pienācīgu NATO 
spēku, kas varētu atvairīt iespējamo pirmo uzbrukumu, kaut vai 
simboliski. Atbildība par šo situāciju gulstas uz toreizējo varas par-
tiju Vienotība un tā laika aizsardzības ministru Arti Pabriku. 
Valsts drošība bija kritiskā stāvoklī, bet nopietna situācijas analize 
un atbildīgo noskaidrošana nenotika ne toreiz, ne arī tagad. Artis 
Pabriks ir nomainījis partiju un atkal ir aizsardzības ministrs, bet 
SAB ir piešķīris viņam visas iespējamās pielaides valsts noslēpumam.

* Rakstā pieminētas tikai dažas no vairākām aizdomīgām 
epizodēm, kur redzama nepārprotama Krievijas interešu pie -
segšana visaugstākajā līmenī. Ir kādi skaļi nepateikti iemesli, kas 
polītiķiem un medijiem liek klusēt situācijās, kas citās valstīs būtu 
izraisījušas ļoti nopietnus skandalus. Viens ir diezgan droši prog-
nozējams ‒ arī pēc šī raksta publicēšanas Latvijas augstākā polītiskā 
elite atturēsies uzdot nopietnus jautājumus par SAB vadītāja 
atbilstību amatam. Pat labi apzinoties, ka viņa bezdarbība ir 
sekmējusi nopietnus Latvijas nacionālās drošības apdraudējumus. 
Kādi tam iemesli – mēs varam tikai minēt.                      



LAIKS 2019. ga da 22. jūnijs – 5. jūlijs10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Baltijas valstīs piemin 
staļinisko deportāciju upuŗus
Visās Baltijas valstīs pieminēja 

1941. gada 14. jūnija staļinisko 
de  portāciju 78. gadskārtu. Lie  tu vā, 
kur 14. jūnijs tiek pieminēts kā 
Sēru un cerību diena, norisinājās 
jau par tradiciju kļuvusī vēstu-
riskās atmiņas akcija „Izrunā, 
sadzirdi, paturi prātā”, kuŗas laikā 
Viļņā, Kauņā un vairākās citās 
pilsētās tika atklātībā nolasīti 
aptuveni 100  100  represēto un 
polītieslodzīto vārdi un īsas ziņas 
par viņu likteņiem. Šajos lasī ju-
mos varēja piedalīties katrs, kas 
vēlas. Pirmos piecus represēto 
vārdus akcijā pie Okupāciju un 
brīvības cīņu mūzeja Viļņā no  la-
sīja prezidente Daļa Grībauskaite. 
Piemiņas sarīkojumā piedalījās 
arī jaunievēlētais Lietuvas prezi-
dents Gitans Nausēda un citas 
augstas valsts amatpersonas.

Tallinā piemiņas ceremonija 
notika pie Komūnisma upuru 
memoriāla Mārjamē. „Ar šīm de -
portācijām, cilvēku ieslodzīšanu, 
nogalināšanu un cita veida re  pre-
sijām Padomju Savienība nevis 
vienkārši cīnījās pret mūsu valsti, 
bet pret visu igauņu tautu, valodu 
un kultūru, arī pret mūsu nā -
kotni, gribot panākt, lai Igaunijas 
valsts nekad vairs neatdzimst,” 
uzsvēra tieslietu ministrs Raivo 
Aegs. Piemiņas sarīkojumi notika 
arī citviet, tai skaitā Tallinas Va -
baduzes (Brīvības) laukumā, kur 
no tūkstošiem gaišzilu balonu 
izveidoja instalāciju „Asaru jūra”.

***
Sārtais krusts atgriežas

Brāļu kapos
13. jūnijā Rīgas Brāļu kapos 

notika atjaunotās Lielās Krusta 
zīmes svinīgā atklāšanas cere-
monija, kuŗā piedalījās Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un 
valdības pārstāvji.

simtgades biroja starptautiskās 
programmas vadītāja Leonarda 
Ķestere, VAS Latvijas dzelzceļš 
prezidents Edvīns Bērziņš, Ze -
messardzes 27. kājnieku bataljo-
na komandieris pulkvežleitnants 
Normunds Zaviļeiskis un Cēsu 
novada domes deputāte, domes 
priekšsēža vietniece Inese Suija-
Markova. Bruņuvilciena vieso-
šanās Latvijā ir Igaunijas Repub-
likas Valsts kancelejas, Igaunijas 
valsts Simtgades biroja un Igau-
nijas Kaŗa mūzeja dāvana Lat-
vijas Simtgades svētkos.

***
Rīgas pilī sveic projekta

„Mēs esam Latvija” 
dalībniekus

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 13. jūnijā Rīgas pilī sveica 
Latvijas valsts Simtgadei veltītā 
projekta „Mēs esam Latvija” da -
lībniekus. Projektu īstenoja Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā 
ar Mazākumtautību konsultātīvo 
padomi un izdevniecību „Žur-
nāls Santa”.

Ar sarkanu stiklu izliktais krusts 
zem Mātes Latvijas tēla bija Brāļu 
kapu autora tēlnieka Kārļa Zāles 
iecere. 1936. gada 11. novembrī 
avīzē Latvijas Kareivis par to la -
sāms: „Agrāko dažādo zīmju vietā, 
kapu noslēguma sienas vidū, zem 
Mātes – Latvijas tēla ir iekalts 
viens kopējs krusts – kristīgās 
ticības zīme. Vakaros šī krusta 
zīme mirdzēs gaismā. Nakts tumsā 
iegrimušos Brāļu kapos jau iztā-
lēm varēs to redzēt kvēlojam 
sārtās liesmās.”

***
Cēsīs piestāj vēsturiskais 
Igaunijas bruņuvilciens 

Brīvība
15. jūnijā ar rekonstruētā vēs-

turiskā Igaunijas bruņuvilciena 
Brīvība ierašanos Cēsu dzelzceļa 
stacijā atklāta Cēsu kauju Simt-
gadei veltītā nedēļa.

Vilciens Cēsu dzelzceļa stacijā 
ik dienu bezmaksas apskatāms 
līdz 22. jūnijam. Vilciena at  klā-
šanā klātesošos uzrunāja Kul-
tūras ministrijas Latvijas valsts 

Rekonstruētais igauņu bruņu-
vilciens Brīvība šķērso Raunas 
tiltu // FOTO: Normunds Kažoks

Kuģis Juan Carlos I

// FOTO: Ārlietu ministrija

Sveicot klātesošos, Valsts pre-
zidents atzīmēja, ka šis projekts 
sešu mēnešu gaŗumā lasītājiem 
sniedza iespēju iepazīt 20 ie  dves-
mojošas personības, kas pārstāv 
dažādas tautības un ar savu 
darbu un dzīvi šodien veido mūsu 
valsti. Valsts prezidents atzina, ka 
šajos stāstos mēs ieraudzījām 
vēstures līkloču atbalsis cilvēku 
dzīvēs, mēs uzzinājām īstu un 
personisku pieredzi, iesak ņojo-
ties Latvijā. 

***
Sabiedrībai būs pieejami 

baltiešu trimdas organizācijas 
BATUN archīvi

Drīzumā sabiedrībai būs pie -
ejami ietekmīgākās Baltijas valstu 
trimdas organizācijas “Baltiešu 
aicinājums Apvienotajām Nā  ci-
jām” (BATUN) archīvi, kas tiks 
nodoti Latvijas nacionālajam ar -
chīvam. Kā paziņojusi Lietuvas 
Ārlietu ministrija, memorandu 
par archīva dokumentu nodo-
šanu parakstījuši visu triju Bal-
tijas valstu vēstnieki Apvienoto 
Nāciju Organizācijā un BATUN 
pārstāvji.

gādāja latviešu kopiena, bet jūlijā 
tas tiks nogādāts Rīgā, kur ar 
BATUN darbību varēs iepazīties 
gan zinātnieki, gan plašāka sa -
biedrība.

Līdz šim BATUN archīvs 
glabājās Ņujorkā, kur par to 

***
Starptautiskās militārās 

mācības Baltops 2019
Pirmsjāņu dienās Baltijas jūrā 

aizrit vērienīgi jūras spēku 
treniņi – Baltops 2019, kas šogad 
atzīmē 47. gadskārtu. Latvijas 
ūdeņos uzturējās Spānijas ar  mi-
jas lielākais kuģis Juan Carlos I. 
Spānijas bruņotajiem spēkiem 
operācija ir jauna pieredze, jo 
pirmo reizi notiek tālu prom no 
tradicionālajām darbības vietām.

No 11. līdz 14. jūnijam Latvijā 
notika starptautisko militāro mā -
cību Baltops 2019 sauszemes 
operācijas aktīvā faze, kuŗas laikā 
Lilastē un Daugavgrīvas apkaimē  
izsēdās jūras desants no kuģa 
LHD Juan Carlos I ar Spānijas 
jūras kājniekiem. Pēc kājnieku 
izsēšanās no kuģa mācību uz   de-
vumu izpildei pacelās triecien-
lidmašīnas. 

Militārās mācības notika arī 
Ādažu poligonā. Mērķis ir vei-
cināt sabiedroto bruņoto spēku 
sadarbību un savietojamību, stip-
rināt spējas strauji reaģēt, iz  man-
tojot visu spēku veidu spējas, kā 
arī demonstrēt sabiedroto un part-
nervalstu apņēmību nodro šināt 
stabīlitāti reģionā un gatavību 
aizsargāt Baltijas jūras reģionu.

***
Latviju ievēl ANO Ekonomisko 

un sociālo lietu padomē
14. jūnijā Ņujorkā Apvienoto 

Nāciju Organizācijas (ANO) Ģe -
nerālās asamblejas plenārsēdē 
Latvija tika ievēlēta par Eko no-
misko un sociālo lietu padomes 
(United Nations Economic and 
Social Council, ECOSOC) locekli 
uz laiku no 2020. līdz 2022. ga -
dam. Par Latviju nobalsoja 179 
valstis. 

***
Atvērs vēstniecības Austrālijā, 

Brazīlijā un Afrikā
Tuvāko trīs gadu laikā Latvijai 

būtu svarīgi atvērt trīs jaunas 
vēstniecības, kuŗas būtu Aus trā-
lijā, Brazīlijā un Afrikā – intervijā 
Latvijas Radio raidījumā Krust-
punktā sacīja ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs (Jaunā Vienotība).

Rinkēvičs cer uz Saeimas atbal-
stu jaunas vēstniecības atvēršanai 
Austrālijā. Tas esot būtiski ne 
tikai jautājumā par diasporu, bet 
arī saistībā ar Latvijas lobiju 
ANO un Klusā okeana dalīb val-
stīs, kā arī ekonomiskās sa  dar-
bības meklējumiem. Tāpat Lat  -
vijai arvien nav vēstniecības Bra-
 zīlijā, kur arī būtu svarīgs diaspo-
ras jautājums, norādīja polītiķis.

***
Iestāda kastani Annas Frankas 

piemiņai
Pie ANO mītnes Ņujorkā par 

godu Annas Frankas 90. dzim-
šanas dienai iestādīts koks un 
atklāta viņai veltīta piemiņas 
plāksne. Kastaņa stāds iegūts no 
koka, kas auga iepretī namam, 
kuŗa bēniņos Amsterdamā Annas 
Frankas ģimene divus gadus slē -
pās no nacistiem. Pēc tam viņus 
atklāja un nosūtīja uz koncen-
trācijas nometni.

Ebrēju meitene Anna un viņas 

SOMIJA. 7. jūnijā Latvijas vēstniecības Somijā dārzā notika Līgo 
svētku ieskandināšanas sarīkojums, kuŗā piedalījās Somijā dzīvojošie 
latvieši, Somijas-Latvijas draudzības biedrības („Rozentāla biedrība”) 
biedri un vēstniecības draugi.

Sarīkojumā Jāņu dziesmas skandināja latviešu-somu koris 
„Ziemeļmeita” un lustīgus dančus dejoja deju kopa „Aurora”. Ar Līgo 
svētku un Jāņu tradicijām un rotaļām klātesošos iepazīstināja 
māksliniece Zane Uito. Tika dedzināts arī simbolisks Jāņu uguns-
kurs. Par godu Saulgriežiem Latvijas vēstniece Kristīne Našeniece 
uzrunāja sanākušos Jāņabērnus ar latviešu dainām no grāmatas 
„Saules dainas”. Grāmatas autori ir Vaira Vīķe Freiberga un Imants 
Freibergs, tā izdota Rīgā 1988. gadā. Par sauli vēstniece turpināja, 
citējot fragmentus no rakstnieces Māras Zālītes raksta „Latvijas 
Saule” (1992).

BEĻĢIJA. Latvijas vēstniece Ilze Rūse Beļģijas pilsētā Antverpenē 
atklāja fotografa Jurģa Rikveiļa un mākslas vēsturnieces Dr. hist. 
Aijas Jansones veidoto izstādi „No tērpa par apģērbu”. Uzrunājot 
klātesošos, vēstniece Ilze Rūse uzsvēra Latvijas pirmās Simtgades 
nozīmi. Viņa atzīmēja, ka Simtgades svinību ietvaros mēs turpinām 
stāstu par Latviju – tās vēsturi, cilvēkiem un tradicijām. 

ZVIEDRIJA. 13. jūnijā pēc Latvijas vēstnieka Zviedrijā Marģera 
Krama ievadvārdiem klātesošajiem bija iespēja noskatīties režisores 
Kristīnes Želves filmu „Mērijas ceļojums”, kas balstīta uz Latvijas 
vēsturē nozīmīgās Grosvaldu dzimtas pārstāves Mērijas Grīnbergas 
vecākās dienasgrāmatām. Tajās portretēts dzimtas liktenis no 20. gad-
 simta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem.

PARĪZE. 8. jūnijā Latvijas Republikas vēstniecības Francijā telpās 
notika projekta „Pasaku kaste” radošā darbnīca, ko vadīja grāmatu 
illustrātore Rūta Briede un grāmatu dizainers Artis Briedis.

Latviešu sestdienas skolas Parīzē bērni no gada sākuma strādāja 
pie latviešu tautas pasaku temas saistībā ar projektu „Pasaku kaste”. 
Bērni lasīja pasakas, veidoja illustrācijas pasakām ar zīmodziņu 
palīdzību, ko izgatavoja Rūta Briede un Elīna Brasliņa, spēlēja teātri 
ar papīra lellēm. 

KOREJA. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Tūrisma departaments un Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) 
LIVE Riga pārstāvji sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Korejas 
Republikā piedalījās Korejas lielākajā tūrisma izstādē HANATOUR 
International Travel Show 2019. Šī bija jau trešā reize, Latvijai pieda-
loties ar nacionālo stendu minētajā tūrisma izstādē un piedāvājot 
visiem interesentiem iepazīties ar informāciju korejiešu valodā. 
Latvijas stends bija labi apmeklēts, un potenciālie tūristi aktīvi 
interesējās par Latvijas tūrisma produktiem, ātrāko veidu, kā nokļūt 
galamērķī, potenciālām izmaksām, kā arī par Latvijas gastronomijas 
piedāvājumu.

māsa koncentrācijas nometnē 
mirušas no tīfa 1945. gadā. Slēp-
joties Amsterdamā, Anna rak-
stīja dienasgrāmatu, kuŗā atklāja 
dziļas pārdomas par to, cik sva-
rīgi ir pārvarēt cilvēces vēlmi 
nogalināt un financēt kaŗus. 
Annas Frankas piezīmes pub li-
cēja, jau Otrajam pasaules kaŗam 
beidzoties, un tās ir izdotas mil-
jonos kopiju vairāk nekā 60 pa -
saules valodās.

***
Latviešu valodā izdots

“piens un medus”
Latviešu lasītāji saņēmuši kādu 

ļoti īpašu grāmatu – kanadiešu 
dzejnieces Rupi Kauras dzejas 
krājumu “piens un medus” (milk&-
honey). Šī grāmata ir mūsdienu 
pasaules fenomens – dzejas krā-
jums, kuŗš vairāk nekā 100 ne -
dēļas (divus gadus!) tu  rējies The 
New York Times bestselleru sa -
rakstā, tulkots jau vai  rāk nekā 35 
valodās, izdots un lasīts daudzās 
pasaules valstīs.

Kopš iznākšanas pasaulē pār-
doti vairāk nekā 3 miljoni ek  -
semplāru! Rupi Kauras dzeja tiek 
apspriesta un baudīta, vērtēta un 
lasīta, un jaunas sievietes ar to 
dalās mūsdienu pasaules digi  tā-
lajā piezīmju blociņā – instagram 
un facebook. Grāmatu no angļu 
valodas atdzejojusi Ieva Mel galve. 
Rupi Kaura (1992) ir indiešu iz -
celsmes kanadiešu dzejniece, 
kuŗas dzejas krājumi “piens un 
medus” un “saule un viņas bērni” 
kļuvuši par bestselleriem dau-
dzās pasaules valstīs.

Ziņas sakopojis 
P. KARLSONS
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12. jūnijs ir “Krievijas diena”. 
Tā saucas mūsdienu Krievijas 
Federācijas valsts svētki. Kāpēc? 
Tāpēc,  ka 1990. gada 12. jūnijā 
pirmais Krievijas padomju so -
ciālistiskās federatīvās repub-
likas Tautas pārstāvju kongress 
pieņēma rezolūciju, pasludinot 
šīs PSRS sastāvdaļas suverē ni-
tāti. Līdz tam tā bija pakļauta 
“Vissavienības” valdībai, un ta -
gad tā pirmā atdalījās no “repub-
liksaimes” un kļuva par savru-
pu, suverēnu valstisku veidoju-
mu. Nav brīnums, ka imperiskā 
Putina Krievija šos svētkus, 
kuŗus ieviesa pēcpadomju Krie-
vijas pirmais prezidents Boriss 
Jeļcins, svin bez īpaša entuzias-
ma. Labi, Krievijas vēstniecības 
visā pasaulē rīko pieņemšanas, 
Kremlī notiek pienācīga svinīgā 
sēde,  bet nekādas parādes, nedz 
svētku gājiena, šur tur notiek 
koncerti un dažādas izpriecas. 
Var teikt – diezgan sāji.

Bet šoreiz 12. jūnijs iegāja gan 
pēcpadomju Krievijas, gan pa -
saules mēroga brīvdomības vēs-
turē, jo šo Krievijas valsts svētku 
priekšvakarā Putina režīms at -
ņirdza savus plēsoņa ilkņus un 

tūlīt pēc tam cieta kaunpilnu 
sakāvi, kas atbalsojās visā pa -
saulē.

7. jūnijā Maskavā tika apcie-
tināts žurnālists Ivans Golunovs – 
maskavietis, kuŗš darbojās Rīgā 
reģistrētā neatkarīgā portāla 
Meduza uzdevumā, atsedzot 
dažādas nebūšanas, īpaši ko  rup-
cijas jomā. Viņu apcietināja, 
apsūdzot narkotisko vielu lie -
tošanā, glabāšanā un tirgošanos 
ar tām. Viņam draudēja smags 
sods saskaņā ar Krievijas kri-
mināllikumu.

Tas acīmredzot bija Kremļa 
varas netīrs triks, un pēc vecas 
čekistu metodes šīs narkotiskās 
vielas varēja būt slepus iešmu-
gulētas Golunova dzīvoklī.

Tas notika 7. jūnijā, un ne -
kavējoties gan Krievijā, gan visā 
pasaulē uzbangoja protesta un 
sašutuma vilnis. „Reportieri bez 
robežām”, citas starptautiskas 
cilvēktiesību aizstāvju apvie nī-
bas un – uzmanību! – plašas 
sabiedriskas aprindas pašā pu  ti-
nošākajā, impēriskajā Krievijā 
protestēja, var teikt, dārdoši. 
Trīs neatkarīgas, populāras 
Mas kavas avīzes – “Vedomosti”, 

“Kommersant” un “RBK” – rei zē 
iznāca ar vienādu pirmo lappusi, 
kur milzu burtiem bija rakstīts: 
“Esmu/esam Ivans Golunovs.”

Un Putins acīmredzot no -
drebēja – viņa režīms taču bija 
neglābjami kompromitēts gan 
iekšzemē, gan pasaulē. Un 11. 
jūnija pēcpusdienā, taisni valsts 
svētku priekšvakarā, Krievijas 
iekšlietu ministrs Kolokoļcevs 
paziņoja, ka pret Golunovu iz -
virzītajai apsūdzībai nav nekāda 
pamata un viņš nekavējoties 
atbrīvojams. Un nākamajā dienā 
pēc valsts svētkiem, 13. jūnijā, 
prezidents Putins parakstīja lē -
mumu, ukazu, atbrīvojot no 
amata divus policijas ģenerāļus, 
kuŗus nosodoši bija pieminējis 
iekšlietu ministrs Kolokoļcevs – 
Devjatkinu un Pučkovu, kuŗi 
acīmredzot „savārījuši šo putru”.

Vārdu sakot, kolosāls kauns 
un negods Putina režīmam un 
atzīšanās neķītrā provokācijā!

Un „Krievijas dienas” tāpat 
blāvo spožumu pārklāja ne  san k-
 cionēts protesta gājiens pašā 
Maskavas centrā, kuŗa dalīb-
nieki solījās turpināt cīņu par 
vārda un preses brīvību. Tajā, 

starp citu, ievērojiet, piedalījās 
Putina preses sekretāra Dmit-
rija Peskova meita. Demon s-
trantus brutāli izklīdināja, ap -
tuveni 400 apcietināja, tostarp 
Putina galveno oponentu Na -
vaļniju. Tā bija policijas atrie-
bība par pārciesto varas paze-
mojumu.

Putiniskās Krievijas īstenie, 
patiesie imperiskie varas svētki  
‒ 9. maijs ‒ ar katru gadu vairāk 
sagroza šīs uzvaras būtību, kad 
padomju kaŗaspēks, ar lieliem 
zaudējumiem cīnīdamies par 
katru Berlīnes ielu, beidzot sa -
sniedza bunkuru, kur bija no -
šāvies Hitlers.

9. maija militārās parādes ar 
katru gadu kļūst dārdošākas, 
imperiāla iedomība sasniedz 
kalngalus, „Nemirstīgais pulks” 
kļuvis par gandrīz vai reliģisku 
procesiju, un kādreizējais sauk-
lis ‒ „Visa padomju tauta kā viens 
cilvēks cēlās cīņai pret fašistisko 
nezvēru” – tika no  mainīts ar 
slavas apliecinājumu Krievijai, 
krievu tautai, mūžī gajai Kriev-
zemei tās triumfa brīdī.

Ļoti zīmīgs ir paziņojums, ka 
Krievijas aizsardzības minis-

trija gatavojas parkā Patriot 
uzcelt grandiozu pareizticīgo 
katedrāli (hram), kas kļūs par 
svētās Uzvaras pieminekli. Iz -
nāk, ka vācu-padomju kaŗā 
sarkanarmiešus svētījis pats 
Dievs vai vismaz “Kazaņas 
Diev mātes” svētbilde, kas esot 
lidinājusies virs Kremļa.

 Un vēl kāds vaibsts: arvien 
biežāk tiek gvelzts par to, ka 
līdz ar Hitlera Lielvāciju pret 
Krieviju (nevis PSRS) cēlās 
“visa Eiropa” – visas Waffen SS 
cittautiešu divīzijas, ‒ franču 
Charlemagne, ziemeļnieku Wiking 
un citas, ieročus Hitleram ra -
žoja Čechijas Skoda un Francijas 
Charlemagne rūpnīcas – un tā 
tālāk. Tas esot bijis kārtējais 
Rietumu uzbrukums Krievijai, 
sākot ar vācu bruņinieku cīņu 
pret Aleksandru Ņevski, kuŗš 
tos sakāva „Ledus kaujā” 13. 
gadsimtā.

Bet par to, ka vācu-padomju 
kaŗa pirmajos trīs mēnešos 
gūstā devās kāds miljons sar-
kan armiešu, kuŗi pēc kollektī-
vizācijas šausmām negribēja 
mirt par Staļinu – ne vārda, 
protams. Tabu!

12. jūnijs un 9. maijs
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

„Zinātnieki ir pārāk naivi. 
Mēs tik ļoti esam aizņemti ar 
patiesības meklēšanu, ka nes  a-
protam – reti kurš grib, lai mēs 
šo patiesību uzzinātu. Bet pa -
tiesība vienmēr atrodas kaut 
kur blakus mums, neatkarīgi no 
tā, vai mēs to gribam zināt, vai 
ne. Tai nospļauties uz mūsu 
vajadzībām, vēlmēm, ideoloģiju 
vai reliģijām. Tā ir gatava gaidīt, 
cik ilgi vajadzīgs. Un tā ir 
patiesā, īstā Černobiļas dāvana. 
Patiesības cena mani kādreiz 
biedēja, bet tagad sev vaicāju – 
kāda ir melu cena?”, miniseriāla 
„Černobiļa” noslēgumā saka 
viens no tā galvenajiem varo-
ņiem Valērijs Ļegasovs, kuŗu 
filmā spēlē britu aktieris Dža -
reds Hariss. Ļegasovs nav iz -
domāta persona, pirms trīs des-
mit gadiem viņš bija izcils 
kodolfiziķis, Kurčatova atom-
enerģijas institūta direktora 
viet nieks un strādāja Černo-
biļas katastrofas izpētes un lik-
vidācijas komisijā. Ļegasovs 51 
gada vecumā izdarīja pašnā-
vību 1988. gada 26. aprīlī, divus 
gadus pēc Černobiļas kodol-
katastrofas, atstājot memuārus, 
kuŗi strauji izplatījās un kuŗu 
dēļ PSRS beidzot bija spiesta 
atzīt patiesību. Proti, avārija no -
tika nepareizas atomelektro-
stacijas konstrukcijas dēļ. Pēc 
tam, kad kļūda tika atzīta, tā arī 
beidzot tika izlabota.

Otrs filmas galvenais varonis 

Melu, klusēšanas patiesības cena 
Boriss Ščerbins, kuŗu spēlē 
zviedru aktieris Stellans Skaš-
gords, arī nav izdomāta perso-
na, viņš tolaik bija PSRS Mi -
nistru Padomes priekšsēža viet-
nieks un vadīja izmeklēšanas 
un seku likvidācijas komisiju. 
Ščerbins nomira no radiācijas 
izraisītajām sekām četrus gadus 
un četrus mēnešus pēc Čer no-
biļas avārijas. Jāpiebilst, ka lie-
lākā daļa filmā attēloto cil vēku 
nav izdomāti.

Miniseriāls „Černobiļa” ir 
tapis sadarbībā ar ASV kabeļ-
televīziju HBO un britu tele-
vīzijas kanālu Sky, tā pirmizrāde 
notika šī gada maija sākumā. 
Arī Latvijā to var noskatīties 
vairākos maksas TV kanālos.

Seriāls starptautiskajā IMDb 
reitingā sasniedzis 9,7 balles no 
10, apsteidzot vairākus pasaules 
kulta seriālus. Seriāla idejas un 
scēnārija autors ir Kreigs Me -
zins (Craig Mazin), režisors – 
Johans Renks (Johan Renck).

Vēl var piebilst, ka seriālā 
neliela loma – bibliotekāre – ir 
arī latviešu aktrisei Veltai Žī -
gurei–Anužienei. Viņa ir strā-
dājusi Liepājas teātrī gan kā 
aktrise, gan režisore kopā ar 
dzīvesbiedru, lietuviešu aktieri 
un režisoru Vītautu Anuži. Šo -
brīd aktrise vairāk zināma kā 
izcila aktiermeistarības un re -
žijas pedagoģe, kuŗa guvusi arī 
starptautisku atzinību. Kopš 
80. gadu sākuma Velta Žīgure-

Anužiene ir aktiermeistarības 
un režijas pasniedzēja, kursa 
vadītāja Lietuvas Valsts konser-
vatorijas Klaipēdas Teātra māk-
slas fakultātē, bet kopš 1991. 
gada – lektore Klaipēdas uni-
versitātē. 

Kāpēc rakstu par šo seriālu? 
Mēs taču, it sevišķi Latvijā, 
zinām par Černobiļu, par to ir 
rakstīts, Latvijā ir cilvēki, kuŗi 
arī piedalījās avārijas seku 
likvidēšanā.

Manuprāt, katram, kam tas ir 
iespējams, šis seriāls būtu 
jāredz. 

Pirmkārt, seriālā Černobiļas 
avārija un toreizējās PSRS amat-
personu, VDK un partijas at -
tieksme un rīcība, arī cilvēki, 
kuri strādāja avārijas likvidācijā, 
ir atainoti tik tuvu patiesībai, 
cik vien tas ir iespējams. Ir 
izmantotas piecas grāmatas ar 
pētījumiem un aculiecinieku 
stāstiem, seriāls lielāko tiesu 
filmēts Lietuvā, Ignalinas AES 
un Viļņas bijušajās VDK telpās, 
arī Ukrainā. Seriāls nav fan-
tāzija par temu Černobiļa. Jā, 
protams, kritiķi atzīmē, ka 
filmas varoņu rīcība dažbrīd ir 
pārdroša tiem laikiem. Tiek 
atgādināts arī tas, ka viena no 
filmas varonēm Uļjana Hom-
juka, kuŗu spēlē britu aktrise 
Emilija Votsone (Emily Mar-
garet Watson), ir izdomāta per-
sona un ir kā visu godprātīgo 
zinātnieku koptēls un ka dzīvē 

neviens zinātnieks tik vienkārši 
neiekļūtu partijas bosu kabi-
netos. Tomēr jāatceras, ka 
mākslas patiesība ne vienmēr 
nozīmē visu sīko detaļu ab  so-
lūtu kopiju. Filma ļauj saredzēt, 
cik sapuvusi bija toreizējā PSRS 
un cik maz toreiz nozīmēja 
cilvēka dzīvība.

Otrkārt, diez vai mēs visi 
zinām par to, kas un kā patiesībā 
toreiz notika. Jāatzīst, ka filmā 
redzētais un dzirdētais satriec, 
jo ir grūti aptvert tāda mēroga 
melus situācijā, kad tiek riskēts 
ar vismaz vesela kontinenta 
cilvēku veselību un dzīvību.

Treškārt, pagātnes katastrofa 
un toreizējie argumenti, kāpēc 
jāmelo, daudz labāk ļauj saskatīt 
un saprast Krievijas rīcību 
šo dien. Acīmredzot Krievija 
strauji atgriežas ne tikai pa -
gājušā gadsimta astoņdesmi-
tajos gados, bet dodas piecdes-
mito gadu virzienā. Vienīgais, 
kas to kaut nedaudz ierobežo, ir 
tas, ka mūsdienās informācija 
izplatās gandrīz zibenīgi. Starp 
citu, pēc filmas noskatīšanās 
pirmais polītiķis, kas ienāca 
prātā, bija nevis Putins (jo par 
šo valsts vadītāju laikam viss ir 
skaidrs tāpat), bet ASV prezi-
dents Tramps...

Bet galvenokārt filma tiešām 
liek domāt par patiesības un 
melu cenu. Jā, valstis bieži melo 
arī šodien gan vajadzību un 
vēlmju, gan ideoloģijas vai 

reliģijas dēļ. Jā, valstīm bieži 
cilvēka dzīvība joprojām nav ne 
graša vērta. Jautājums ir, vai var 
pienākt brīdis, kad šie meli var 
iznīcināt cilvēci. Mēs varam 
sevi mierināt ar domu, ka 
Latvijā meli ir lokāla mēroga, ka 
runa ir tikai par kaut kādiem 
simtiem miljonu eiro vai kai tē-
jumu dabai. Jā, meli un pus-
patiesības, pielāgošanās prak-
tis kām vajadzībām – piemēram, 
vēlme joprojām lauksaimnie-
cībā izmantot raundapu, lai 
vairāk varētu nopelnīt – taču 
nav salīdzināma ar kodolka-
tastrofu. Ja var nopelnīt šodien, 
tad nav svarīgi, vai tas, ko 
darām, pamazām nekrājas, līdz 
kādā brīdī attapsimies uz eko-
loģiskas katastrofas sliekšņa. 
Līdzīgi notiek ne tikai Latvijā, 
bet visā pasaulē, jo nauda tiek 
vērtēta augstāk par visu un 
dzīvots tiek tikai šodienai. Un 
tā – no it kā sīkumiem līdz pa -
tiesi globālām lietām gan po -
lītikā, gan ekonomikā. Un pel-
dēt pa straumi, vienkārši dus-
moties uz visu un visiem ir 
vieglāk, nekā censties uzzināt 
un saprast.

„Dzirdot daudz melu, mēs 
vairs neatšķiram patiesību no 
meliem,” filmas sākumā saka 
Ļegasovs. Atliek piebilst, ka 
klu sēšana ir pamats, uz kuŗa var 
uzcelt melu mūri.
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MĀRIS BINDERS

Cēsu Mākslas 
festivāls

6.  jūlijs, festivāla atklāšanas 
koncerts – Iveta Apkalna, ēr -
ģeles, Latvijas Nacionālais sim-
foniskais orķestris, diriģents An -
dris Poga.  Koncertzāle “Cēsis”

13.  jūlijs, “Tālās un tuvās 
latviešu solodziesmas” – Laura 
Teivāne, soprāns; Ieva Parša, 
mecosoprāns; Juris Vizbulis, 
tenors; Rihards Millers, baritons;  
Krišjānis Norvelis, basbaritons; 
Ērika Millere, klavieres. Kon -
certzāle “Cēsis”

20.  jūlijs, koŗmūzikas kon-
certs – Jānis Porietis, trompete; 
Ilze Reine, ērģeles; Valsts aka-
dēmiskais koris “Latvija”; diri-
ģents Māris Sirmais. Koncertzāle 
“Cēsis”

26.  jūlijs, instrumentālās ka -
mermūzikas koncerts – Guntis 
Kuzma, klarnete; “Trio Palladio” 
– Eva Bindere, vijole; Kristīne 
Blaumane, čells; Reinis Zariņš, 
klavieres. Koncertzāle “Cēsis”

3.  augusts, Leonards Bern-
steins “Vestsaidas stāsts” – 
Vanesa Bekerra (ASV), Endrū 
Bidlaks (ASV), Sigalita Feiga 
(Izraēla), Daumants Kalniņš u. c.; 
jauniešu koris “Kamēr…”, Lie pā-
jas Simfoniskais orķestris; diri-
ģents Andris Poga, režisors Vies-
turs Kairišs. Cēsu Pilsparka estrāde

MŪZIKĀLĀ VASARA LATVIJĀ
13. jūlijs, festivāla noslēguma 

koncerts, Antonio Vivaldi, 
“Gadalaiki” – Vadims Gluz-
mans, vijole; kamerorķestris 
“Sin fonietta Riga”; diriģents Nor-
munds Šnē. Rundāles pils dārzs

Kurzemes-
Zemgales hercogu 

Ketleru laika 
mūzikas un 

mākslas festivāls 
“Vivat Curlandia!”

20. jūlijs, atklāšanas koncerti; 
piedalās viduslaiku mūzikas 
ansambļi “Rumorum” (Šveice) 
un “Eloqventia” (Spānija); Ro -
mina Basso, mecosoprāns (Itā-
lija) un Alberto Mesirca, baroka 
ģitāra (Italija). Bauskas pils

20. jūlijs, koncertuzvedums 
“Zaudētā paradīze”. Piedalās 
Bauskas pils seno deju grupa 
“Galms”, senās mūzikas ansam-
blis “Trakula” un Vecumnieku 
Mūzikas un mākslas skolas 
bērnu koris “Via Stella”. Bauskas 
pils

20. jūlijs, Marco da Gagliano 
opera “La Dafne”. Piedalās Ei -
ropas operas akadēmijas (EOA) 
jaunie solisti, baroka orķestris 
Collegium Musicum Riga, baroka 
koris Collegium Choro musici 
Riga, Katerina Antonenko, arfa 
un vēsturiskie žesti (Apvienotā 
Karaliste, Krievija), diriģents 
Māris Kupčs. Bauskas Kultūras 
centrs

21. jūlijs, 17. gadsimta mūzikas 
koncerts, piedalās Anete Viļuma, 
soprāns;  Ieva Pļaviņa, soprāns; 
Amanda Vingre, ērģeles. Baus-
kas Sv.Gara baznīca

21. jūlijs, “Vibes of Purcell”, 
piedalās senās mūzikas ansam -
blis Neymann Ensemble (Latvija, 
Austrija, Italija),  Ansis Bētiņš, 
tenors; Laura Šarova, baroka 
vijole; Maija Andersone, baroka 
vijole; Maria Danneberg, viola da 
gamba; Elīna Vidriķe, baroka 
fagots; Mauro Pinciaroli, flauta; 
Ernests Neimanis, klavesīns, ēr -
ģeļpozitīvs. Bauskas pils

Jūrmalas festivāls
23. jūlijs, atklāšanas koncerts 

“Dzimuši Latvijā” – piedalās 
Intars Busulis, solists; Iveta 
Apkalna, ērģeles; Aleksandrs 
An  toņenko, tenors; Vestards 
Šimkus, klavieres; Latvijas jau-
niešu simfoniskais orķestris; 
diriģents Ainārs Rubiķis. Dzin-
taru koncertzāle, Jūrmala

26.  jūlijs, Pjetro Maskanji 
operas “Zemnieka gods” kon-
certuzvedums – piedalās operas 
solisti Aleksandrs Antoņenko, 
tenors; Denīze Uzuna, meco-
soprāns (Vācija); Jānis Apeinis, 
baritons; Alisa Zinovjeva, sop-
rāns; Andžella Goba, meco sop-
rāns; Jūrmalas festivāla koris; 
Jūrmalas festivāla orķestris, diri-
ģents Vello Pāns (Igaunija). 
Dzin taru koncertzāle, Jūrmala

28. jūlijs, itaļu operu ārijas – 
piedalās operas solisti Aleksandrs 
Antoņenko, tenors; Egils Siliņš, 
basbaritons; Denīze Uzuna, me -
cosoprāns, (Vācija); Alisa Zinov-
jeva, soprāns; Jūrmalas festivāla 
koris; Jūrmalas festivāla orķestris; 

diriģents Vello Pāns (Igaunija). 
Dzintaru koncertzāle, Jūrmala

Koncertzāle 
“Latvija” Ventspilī 
26.  jūlijs, koncertzāles atklā-

šanas koncerts – piedalās Valsts 
Akadēmiskais koris “Latvija”; 
Vent spils Kultūras centra sie-
viešu koris Venda, jauktais koris 
Ventspils, Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris un solisti – 
Iveta Apkalna, ērģeles; Intars 
Busulis, vokāls; Gints Pabērzs, 
saksofons un Emīls Patriks Dze -
nītis, vokāls. Kon certpro gram-
mas mākslinieciskais vadī tājs 
Māris Sirmais.

27.  jūlijs, ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas solokoncerts

Orests Silabriedis, konferansjē. 
Koncertzāle “Lielais dzintars”

17. augusts, pianistes Agneses 
Egliņas solokoncerts “Agnese Eg -
liņa. TÊTE-A-TÊTE”. Kon cert-
zāle “Lielais dzintars”

Pēteris Vasks 
ielūdz. Vasara. 

Mežotne
3.  augusts, Annas Veismanes 

un Andŗa Vecumnieka jaundar-
bi flautai, čellam un klavierēm; 
latviešu kamermūzikas šedevri – 
Tālivalža Ķeniņa, Pēteŗa Plakida, 
Maijas Einfeldes un Pēteŗa Vaska 
skaņdarbi. Mūzicē Dita Kren-
berga, flauta; Gunta Ābele, čells; 
Džovanni Fornazīni, klavieres 
(Italija). Mazā Mežotnes pils, 
Bauskas novads

jaunie”. Piedalās meistarklašu 
kameransamblis un Rēzeknes 
kamerorķestris, diriģents – Jānis 
Stafeckis. Latgales vēstniecība 
“GORS”, Rēzekne

24.  augusts, “Bēthovena “He -
roiskā””. Piedalās pūšamin stru-
mentu kvintets Carion (Dānija/
Latvija) un Latvijas Nacionālais 
Simfoniskais orķestris; diriģents 
Andris Poga, Latgales vēstniecība 
“GORS”, Rēzekne

25. augusts, “Bernsteins, Gēr-
švins, Elingtons, Bjorka un Linda 
Leen”. Piedalās Linda Leen, balss; 
Gints Pabērzs, saksofons; Latvijas 
Nacionālais Simfoniskais orķes-
tris un Latvijas Radio bigbends; 
diriģents Guntis Kuzma. Latgales 
vēstniecība “GORS”, Rēzekne

Starptautiskais 
Saulkrastu džeza 

festivāls 
15.-20.  jūlijs, piedalās Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas un Rīgas Doma Koŗa 
skolas bigbendi, grupa “Very 
Cool People” un mūziķi no 
ārvalstīm. Saulkrastu estrāde

Starptautiskais 
Senās mūzikas 

festivāls Rīga & 
Rundāle

10.  jūlijs, “Venēcijas baroka 
meistardarbi” – Dmitrijs Siņ-
kovskis, vijole, kontrtenors; Ilze 
Grudule, čells; Ieva Saliete, kla -
vesīns. Lielā ģilde, Rīga

11.  jūlijs, “Hendelis un An -
glijas karaļa kronēšana” – Elīna 
Šimkus, soprāns; Rūdolfs Bēr-
tiņš; alts, Normunds Ķirsis, alts; 
Kārlis Rūtentāls, tenors; Jānis 
Kokins, bass; Rīgas Doma zēnu 
koris, kamerorķestris “Sinfonietta 
Riga”, diriģents Kristians Fra -
tima. Sv. Jāņa baznīca, Rīga

12.  jūlijs, “Meksikas baroka 
šedevri” – Endrū Lourenss-
Kings, baroka arfa, atskaņojuma 
vadītājs; Stīvens Pleijers, baroka 
ģitāra; Jānis Semjonovs, fagots; 
Mikus Bāliņš; sitaminstrumenti, 
Ilze Reine, pozitīvērģeles; Lat-
vijas Radio koris. Sv.  Jāņa baz-
nīca, Rīga

13. jūlijs, “Rietumeiropas ba -
roka smalkumi pilī” – baroka 
ansamblis “Paper Kite” (Vācija). 
Rundāles pils

13.  jūlijs, “Angļu renesanses 
pērles” – piedalās Elīna Šimkus, 
soprāns; Mauro Pinčaroli, te -
norba; Kristīne Stumbure, flauta. 
Rundāles pils

13. jūlijs, “Skaistākās Hendeļa 
operārijas” – piedalās Sergejs 
Jēgers, kontrtenors un “Collegium 
Musicum Riga”; diriģents Māris 
Kupčs. Rundāles pils

Opermūzikas 
svētki Siguldā

26. jūlijs, atklāšanas koncerts 
“Svētku uvertīra” – piedalās 
Viktorija Pakalniece, Edgars 
Ošleja, Elza Siliņa, Niks Avots, 
Emīls Kivlenieks u.c., Siguldas 
Jaunās pils dārzs

27.  jūlijs, Džakomo Pučīni 
opera “Toska”, oriģināliestu dē-
jums. Lomās  Maija Kovaļevska, 
Pjērs Privo, Andris Ludvigs, 
Krišjānis Norvelis, Kalvis Kal-
niņš, Andris Lapiņš, u.c.; diri-
ģents – Atvars Lakstīgala, fes ti-
vāla koris un orķestris. Siguldas 
pilsdrupu estrāde

28.  jūlijs, Galā koncerts “No 
operas līdz operetei”. Piedalās 
Asmika Grigorjana (Lietuva), 
Kamen Chanev (Bulgārija), Jānis 
Apeinis, Perrine Madoeuf (Fran-
cija), Mihails Čuļpajevs, Inga 
Šļubovska, Ilona Bagele, Krišjānis 
Norvelis, festivāla koris un 
orķestris. Siguldas pilsdrupu 
estrāde

“Summertime” – 
aicina Inese 

Galante
10.  augusts, koncerts “Inese 

Galante – ar mīlestību Jūrmalai”. 
Piedalās Inese Galante; Martins 
Ahrainers, baritons (Austrija); 
Grēta Erhartere-Sargsjanu, kla-
vieres (Austrija). Dzintaru kon-
certzāles Mazā zāle

11.  augusts, noslēguma kon-
certs “Gala Galante”. Piedalās 
Martins Ahrainers, baritons (Aus-
  trija); Sergejs Jēgers, kontrtenors; 
Andrejs Osokins, klavieres; In -
tars Busulis, vokāls; Inese Ga -
lante, soprāns; Daniils Krāmers 
un Deniss Mažukovs, klavieres, 
(Krievija); kvartets “Bruut!” (Nī -
derlande). Dzintaru kon cert zāle

22. Starptautiskais 
Garīgās mūzikas 

festivāls 
10.  augusts, atklāšanas kon-

certs “Pasaules pirmatskaņo-
jumi”. Piedalās Valsts Akadē mis-
kais koris “Latvija”, diriģents 
Māris Sirmais, instrumentālā 
grupa “Dagamba”, stīgu kvartets. 
Sv.Jāņa baznīca, Rīga

20.  augusts, atklāšanas kon-
certs “Franču mūzikas dižgari”. 
Piedalās Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija”, diriģents Loiks 
Pjērs (Francija), Pireta Aidulo, 
ērģeles (Igaunija). Rīgas Doms

23. augusts, koncerts “Imanta 
Kalniņa sestā un Diruflē rek-
viēms”. Piedalās Laura Teivāne, 
soprāns; Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija” un Liepājas Sim-
foniskais orķestris; diriģents Māris 
Sirmais. Koncertzāle “Lielais 
dzin  tars”, Liepāja

Mūzikas festivāls 
“LNSO 

“Vasarnīca””
23.  augusts, “Vasarnīcas” at -

klā   šana. „Jānis Ivanovs un 

Kamermūzikas 

festivāls “Sansusī”
9.-11. augusts. Kamermūzikas 

festivāls katru gadu pulcē laik-
metīgās mākslas mīļotājus no 
visas pasaules un, ievedot tos 
mežā, pasniedz lieliskāko tābrīža 
mūziku, teātri, cirku un ga -
baliņu dejas. Susējas pagasta 
māja, Aknīste, Aknīstes novads

Baltijas
džeza festivāls

“Škiuņa džezs”
30.  augusts, džeza mūzikas 

koncerts “Etno+džezs”, JVLMA 
etnodžeza projekts un Siim 
Aimla kvartets (Igaunija). Lūz-
navas muiža, Rēzeknes novads

31.  augusts, koncerti, kuŗos 
piedalās festivāla meistarklašu 
ansambļi,  diksilends “Sapņu ko -
manda”, grupa Sambossa (Lie -
tuva) un Rēzeknes bigbends. 
Lūznavas muiža, Rēzeknes 
novads

Festivāls
“Liepājas vasara”

2.  augusts, koncerts “Vokālās 
kamermūzikas pērles”. Piedalās 
Margarita Vilsone, soprāns un 
Marselu Amarals, pianists. Kon -
certzāle “Lielais dzintars”

9. augusts, koncerts “Roman-
tisma ziedonis”. Piedalās Anna 
Gāgane, klarnete; Dārta Tisen-
kopfa, arfa;  Liepājas Simfoniskais 
orķestris; diriģents Andris Veis-
manis. Koncertzāle “Lielais dzin-
tars”

14. augusts, koncerts “Bohēma 
čellam un klavierēm”. Piedalās 
Ivars Bezprozvanovs, čells; Ri -
hards Plešanovs, klavieres un 
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Latvijas valsts visaugstākā 
līmeņa vadībā šobrīd abi ir 
trimdas jeb diasporas cilvēki – 
jūs, kas dzimis un skolojies 
Amerikā, un Valsts prezidents 
Egils Levits, kas izglītību iegu-
vis un karjēru veidojis, ilgāku 
laiku dzīvojot Vācijā. Vai tā 
kāda pazīme, likumsakarība 
vai varbūt perspektīva? 

Drīzāk tas ir apliecinājums, 
ka nav nekādas atšķirības, no 
kurienes cilvēks nācis, vai viņš 
dzimis, audzis, skolojies dia s-
porā vai dzimtenē. Gan tie, kuŗi 
emigrēja Otrā pasaules kaŗa dēļ, 
gan tie, kas devušies prom 
vēlākajos gados – ikviens pieder 
Latvijai un ir spējīgs  strādāt 
Latvijas labā. Vēl vairāk – valstij 
ir vērtīga tā pieredze un iz  glī-
tība, ko Latvijas pavalstnieki 
iegūst, arī nepārceļoties uz dzīvi 
ārpus dzimtenes, – ceļojot, stu -
dējot, strādājot ārzemēs. Jo pla -
šāka pieredze, valodu zināša-
nas, profesionālās prasmes utt., 
jo labāk Latvijai. Par valodām – 
mazai tautai, kā rāda dzīve, ir 
jāprot vairākas valodas, un arī 
Latvijā, līdzīgi kā Luksem-
burgā, Zviedrijā, Dānijā un 
citur, cilvēki prot vismaz divas, 
trīs un vairāk valodas, īpaši 
jaunā paaudze.

Un vēl kāds pārliecinošs fakts – 
mana kollēga Eiroparlamentā 
Sandra Kalniete ir dzimusi Si -
birijā, izglītojusies PSRS, viņas 
liktenis ir spoguļattēls manē-
jam, bet – mēs abi nonācām vienā 
un tai pašā konkrētā vietā – 
Eiropas Parlamentā, abi pār -
stāvējām savu valsti, un mūsu 
abu likteņi ir cieši savijušies. 
Vektoru, kur satiekas latviešu 
ceļi, ir daudz. 

Jūsu lielākie pārsteigumi – 
patīkamie, nepatīkamie – jeb 
izaicinājumi, stājoties valdības 
vadītāja amatā – pēc ilgāka 
laika, kopš Latvijā darbojāties 
biznesā, tad kā valdības mi -
nistrs, polītiķis, Eiroparla-
menta deputāts?

Polītikā esmu kopš 2002. ga  da, 
tāpēc pārsteigumu, ne patī ka-
mu, ne nepatīkamu, man nav. 
Varu gan gluži skaidri pateikt, 
kas bija mans lielākais emo-
cionālais „pārsteigums” – mana 
kā valdības vadītāja vizīte Vācijā 
šā gada martā, kad stāvēju bla-
kus Vācijas kanclerei Angelai 
Merkelei un Vācijas armijas 
orķestris atskaņoja vispirms 
Lat vijas himnu (orķestris spē-
lēja perfekti, gluži kā mūsējais!), 
pēc tam Vācijas himnu. At -
minos, kā vācu virsnieks, kas 
man kā Latvijas valdības vadī-
tājam atdodot godu, skatījās 
tieši acīs, un es domāju – ak, 
Dievs! Es te stāvu Berlīnē, uz 
paaugstinājuma, blakus Mer-
kelei, kuŗa ir viena no ietek mī-
gākajām personām pasaules 
po  lītikā, skan „Dievs, svētī Lat-
viju!” – manai valstij par godu! 
Kā pasaule ir mainījusies, ja vēl 
atceramies mūsu valstu visai 
sarežģīto attiecību  vēsturi! Nu 
esam ciešākie sabiedrotie, mēs, 
Latvija, esam līdzvērtīgi visiem 
citiem... Joprojām kļūstu emo-
cionāls, to atminoties.

Es, savukārt, ļoti emocionāli 
sekoju jūsu runai Eiropar-

„Vēlos, lai lepnums, kāds ir man, būtu ikvienam”
Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Ligitai Kovtunai

lamentā 17. aprīlī, pēc ilgāka 
pārtraukuma izjūtot patiesu 
lepnumu par savas valsts 
priekšstāvi...

 Lepnumu un gandarījumu 
izjutu arī, strādājot Eiropas 
Padomē, kur ap vienu galdu sēž 
Eiropas valstu vadītāji, nerau-
goties uz to, vai viņi pārstāv 
lielu vai mazu valsti, jaunu vai 
vecu, no vecās Eiropas vai no 
Austrumeiropas – visi bauda 
vienādas tiesības. Tas ir fantas-
tiski – mēs, Latvija, esam kopā 
ar viņiem. Minētajā brīdī, kad 
skanēja mūsu himna, acumirklī 

tātā – ļoti daudzi „min ste rieši” 
šo  brīd dzīvo un strādā Latvijā! 

Pat kori atjaunoja, un Min-
steres latviešu koris nule Rīgā 
svinēja savu 40. gadadienu!

Koŗa vadītājs Mārtiņš Zand-
bergs bija manas klases audzi-
nātājs un fizikas un matēma-
tikas skolotājs. Lielisks  skolo-
tājs! Latviešu valodu un lite-
rātūru mācīja Valentine Las-
mane – apbrīnojams cilvēks, 
kas ļoti stiprināja mūsu latvisko 
garu un patriotismu. Egils Le -
vits arī bija mans skolotājs, kuŗš 
iemācīja ne tikai pārzināt fak-

protams, smagi skāra arī Latviju 
un, pateicoties Valža Dom-
brovska valdībai, tika sekmīgi 
atrisināta... Tie ir ļoti, ļoti no -
pietni izaicinājumi. Nu ir mana 
iespēja pievērsties tiem jautā-
jumiem, kuŗu risināšanai pie -
trūcis laika, spēju, citkārt arī 
polītiskās gribas. Runājot par 
jūsu nosauktajiem radikā lāka-
jiem aspektiem, esmu pārlie-
cināts, ka, daudz saprātīgāk 
saim niekojot, arī ar mūsu rīcībā 
esošajiem ierobežotajiem fi -
nanču resursiem, var padarīt 
vairāk un efektīvāk.

iedzīvotājiem kvalitātīvu vese-
lības aprūpi, transportu un 
izglītību, bet ir arī tādas, kuŗām 
gluži vienkārši nav nodokļu 
bazes, lai pienācīgi paveiktu 
ikvienu no minētajām jomām. 
Un bērns, kas dzimis ģimenē, 
kuŗa dzīvo šādā mazajā pašval-
dībā, ne vienmēr tiek nodro-
šināts ar kvalitātīvu izglītību, 
un tas nav pieļaujams. Sakār-
tojot, optimizējot pašvaldību 
skaitu, ir iespēja visus infra-
struktūras resursus sapludināt 
centros – pilsētās, kur jau ir 
labas skolas, veselības aprūpes 
iestādes utt. Diskusiju vērti 
īstenībā ir tikai saimnieciskie 
aspekti, tas, kur novilkt robežas, 
lai cilvēkiem būtu ērti. Attiecībā 
uz skolām – saprātīgi ir atstāt 
laukos tikai pamatskolas, bet 
vidusskolas pārcelt uz minē ta-
jiem centriem. To izdarot, ie -
spē jams arī veiksmīgi atrisināt 
izglītības satura reformu, vien-
laikus ļaujot nodrošināt inte-
rešu izglītību tādā līmenī, lai 
skolēni veiksmīgi varētu uzsākt 
studijas augstskolā. Pēc Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
datiem, šobrīd Latvijā vairāk 
nekā 60 vidusskolas neatbilst 
kritērijiem, respek  tīvi – ir slē -
dzamas. Turklāt – vi  dus skola ir 
starpposms ceļā uz augstskolu, 
bet, ja jaunietis ne  pošas studēt, 
viņš pašreizējā situācijā arī 
netiek nodrošināts ar prak tis-
kām iemaņām. Para dokss ir arī 
tas, ka, piemēram, matēmatikas 
eksāmena sek mī bas rezultāts 
valstī vidēji ir 40%, bet atsevišķās 
skolās sasniedz 90%, un daudzi 
mūsu jaunie talanti plūc laurus 
pasaules līmeņa matēmatikas 
sacensībās. Kāpēc gan bērnam, 
kas nepošas uz augstskolu stu -
dēt matē ma tiku, jāliek apgūt šo 
mācību priekšmetu visaugstā-
kajā līmenī.  

Vai arodizglītība Latvijā nav 
pavisam „aizlaista atmatā”? 

 Nē, tā nav, ir spēcīgas arod-
skolas, kur aptuveni 40% jau-
niešu apgūst amatus. Vajadzētu 
būt tā, lai šis skaitlis sasniegtu 
50%. Vācijā, kur amati tiek 
godāti, arodizglītību apgūst 
60% jauniešu. Ir taču skaidrs, ka 
ne jau visi jaunieši ir akadēmiski 
orientēti, un arī arodu prasme 
ir jāpadara par prestižu, „dip-
loma jēdzienu”. Līdz šim  Latvijā 
meistara – santechniķa vai elek-
triķa – arods ir vairāk tāds kā 
„anekdotu jēdziens”. Labi amata 
meistari pasaulē ir cienījami un 
augstu atalgoti. 

 Mūsu lasītājiem labi zi  nā-
mais Dr. Uģis Gruntmanis ir 
atgriezies Latvijā ar bagātīgu 
Amerikas pieredzi un ļoti ak -
tīvi runā par sociālās ne  vien-
līdzības, skaidrāk izsa koties – 
nabadzības ietekmi uz iedzī vo-
tāju veselību un dzīves ilgumu. 

 Ja cilvēkam ir labs darbs un 
laba alga, Latvijā ir pieejama 
ļoti laba veselības aprūpe. Arī 
medicīnas izglītība. Aizvien vai -
rāk jauniešu no Eiropas, ne vien 
no Libānas un Indijas, izvēlas 
medicīnas studijas Latvijā. Galu 
galā sanāk, ka mūsu augstskolas 
„gādā” spe  ciā listus ārzemēm, un 
tas ir jāmaina.

(Turpināts no 14. lpp.)

No Krišjāņa Kariņa runas Eiropas Parlamentā Strasbūrā š. g. 17. aprīlī // FOTO: EBS

“Naudas atmazgāšana ir visas Eiropas problēma. Kopš  kļu  vu par 

premjēru, es uzsāku savas mājas sakārtošanu, jo man nav pacietības 

gaidīt, kamēr visi pā  rējie izdarīs savu darbu.

Bet šī cīņa nedaudz atgādina žurku iznīdēšanu. Es varu izda rīt visu, 

lai manā mājā nebūtu žur ku. Bet kā ar maniem kaimi ņiem? 

Noziedznieki varētu būt šobrīd pametuši Latviju, bet es esmu 

pārliecināts, ka diemžēl viņi nav pametuši Eiropu. Tāpēc mums ir 

jāiztīra viss rajons.”

Vai Latvijas valstī ir beidzot 
izmēzta oligarchu ietekme?

Naudas varas tiešā ietekme 
polītikā, it īpaši valdošajā koa lī-
cijā, tiešām vairs nav jūtama. 
Valdības partijas ir brīvas pie -
ņemt lēmumus, kas nav kādas 
šauras interešu grupas lokā un 
tas izpaužas jau tagad, piemē-
ram, īstenojot ter ritoriālo re -
formu. Nav klajas pretestības. 
Protams, nevaru apgalvot, ka 
nu visi un visur būs apmierināti 
ar reformas iznā kumu, bet – ir 
sākusies disku sija un arī kon-
krēta darbība.  

Territoriālo reformu jau 
gadiem gaida un uzskata par 
nepieciešamu, bet nu ir daudz 
neapmierināto. 

No šīs territoriālās nesakār-
totības pirmām kārtām un 
visvairāk cieš bērni. Proti,  Lat-
vijā ir gan spēcīgas pašval dības, 
kas spēj nodrošināt saviem 

tus, bet arī argumentēt, vērtēt. 
Tā bija spēcīga skola. 

Jūsu kā valdības vadītāja 
pārziņā nonāca smagi izai-
cinājumi – iesāktas nepabeig-
tas, mainīgas reformas pašos 
radikālākajos valsts nozīmes 
aspektos – izglītība, veselības 
aprūpes reforma, territoriālā 
reforma. Vai esat sev raksturīgi 
optimistisks arī to risināšanā?   

Tas viss ir process, un valdības 
darbu saredzu tā sakārtošanā. 
Latvijas valsts ir piedzīvojusi 
milzu maiņas, nav daudz valstu 
un sabiedrību pasaulē, kas tādas 
pieredzējusi. Pāriet no vienas 
sistēmas uz pavisam citu, kad 
bija jāpārdzīvo privātizācijas 
procesi, orientācijas maiņa uz 
Eiropas Savienību un NATO, 
nerunāsim par financiālām, 
ekonomiskām un psīcholoģiska 
rakstura pārmaiņām, tad vēl lielā 
pasaules ekonomiskā krize, kas, 

pārskrēja arī apziņa par to, kur 
tad es uzaugu – ASV, Delaveras 
mazpilsētas priekšpilsētā, un 
ceļš mani aizvedis te, kur esmu. 
Lepnums vadīt savas valsts 
valdību ir neaprakstāms, un es 
vēlos, lai lepnums, kāds ir man, 
būtu ikvienam no mums. 

 Abi ar jaunievēlēto Valsts 
prezidentu Egilu Levitu esat 
„minsterieši”. Ko jums iedeva 
Minsteres Latviešu ģimnazija?

Pirmām kārtām vēlos atzī mēt, 
ka uz Minsteres ģimnaziju devās 
trimdas jauniešu sava veida at -
lase, proti, turp aiz  brauca jau -
nieši no tās latviešu sabied rības 
daļas, kas jau bija aktīva, kas 
gribēja, lai viņu bērni tur pinātu 
un papildinātu savu iz  glītību 
latviešu valodā. Turklāt – arī paši 
jaunieši to gribēja, jo šī skola 
bija kā mag  nēts, kas pie  vilka, tā 
bija vide, kuŗā val  dīja apbrī no-
jams patriotisma gars. Rezul-
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(Turpināts no 13. lpp.)

Būdams veselīga dzīvesveida atbalstītājs, Krišjānis Kariņš pēc iespējas par pārvietošanās līdzekli 
izmanto velosipēdu // FOTO: Timurs Subhankulovs/Latvijas Avīze

Runājot par sociālo nevien lī-
dzību – tā ir milzīga netaisnība, 
ka valsts nevar nodrošināt me -
dicīnas pamatpakalpojumu pie-
ejamību itin visiem iedzī vo-
tājiem labā kvalitātē un saprā-
tīgā laikā. Valstij ir jānodrošina 
saviem pavalstniekiem tā sajūta, 
ka par viņiem gādā. 

Latviešiem ir gēnos rūpēties 
par savu vecāko paaudzi, jaunās 
ģimenes Latvijā šobrīd gādā 
gan par saviem bērniem, gan 
vecākiem, jo pensijas ir ļoti 
mazas. Un tas slogs ir par lielu. 
Valstij jāprotas! Esam neliela 
sabiedrība, un nevaram atļau-
ties, ka kādam iet secen valsts 
aprūpes sistēma. Tad arī varam 
cerēt, ka atgriezīsies aizbrau-
kušie valstspiederīgie. 

Jūsu teiktajā saklausu –„mēs 
sakārtosim”. Sakārtosim visu 
un tad aicināsim aizbraukušos 
mājās? Vai nesanāk pretruna?  

 Nesaskatu pretrunu un arī 
nebūt nedomāju, ka visi aiz-
brau kušie tūlīt atgriezīsies. Pro-
 tams, būtu labi, ja atgrieztos 

dzimstību. Rezultātā Latvijā šo -
brīd ir viens no augstākajiem 
dzimstības rādītājiem Eiropā – 
1,7 bērni uz vienu sievieti. Bet 
mums vajag, lai būtu divi un 
vairāk... Sabiedrībai Lat vijā ir 
raksturīgas tādas pa  šas tenden-
ces kā citur pasaulē – dzimst 
mazāk bērnu, sabiedrība urba-
nizējas. Pagājušā gadsimta 80. 
gados 47% mūsu valsts iedzī-
votāju jau dzīvoja pilsētās. Lai 
arī mēs ļoti mīlam laukus, sen 
vairs neesam pastorāla sabied-
rība, kur norma ir četri pieci 
bērni ģimenē. Tātad – jāīsteno 
vieda polītika, kas no drošina 
darbaspēku valstī, jātiek vaļā no 
zemo ienākumu slazda, jādara 
viss, lai cilvēkiem nebūtu ie -
meslu doties prom no valsts, 
bet būtu daudz iemeslu, lai 
atgrieztos mājās. 

Jūs joprojām esat avīzes 
Laiks abonents un lasītājs. Ko 
novēlat mūsu avīzei tās 70. ju -
bilejas gadā? 

 Lai spēks un enerģija redak-
cijai, lai entuziasms lasītājiem!

„Vēlos, lai lepnums, kāds ir man, būtu ikvienam”
Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Ligitai Kovtunai

lielākā daļa. Bet vislabāk būtu, 
ja neviens pat neiedomātos par 
došanos prom no savas valsts. 

Viens no šīs valdības lielā ka-
jiem izaicinājumiem turpina 
būt cilvēku skaita samazi nā-

šanās. Pēdējos četros gados 
valsts ir izdevusi vairākus sim-
tus miljonu eiro, lai veicinātu 

Galvenā ELKS II organizā-
tore – Latviešu biedrības Īrijā 
priekšsēde Inguna Grietiņa-
Dārziņa, uzrunājot klātesošos, 
pauda neviltotu prieku par iz -
cilo kopdarbu:  “Mēs esam lepni 
par savu Latviju un tās spēcīgo 
Dziesmu un deju svētku tradi-
ciju, kuŗu mēs nesam sevī 
paaudžu paaudzēs un ar kuŗu 
lepojamies, lai kuŗā pasaules 
malā dzīvotu. Vislielāko paldies 
vēlos teikt visiem dalībniekiem, 
māksliniecisko kopu vadītā jiem, 
organizātoriem, atbalstī tājiem 
un mūsu visu ģimenēm. Dosim 
šo dvēseles maizi cits citam, no 
sirds uz sirdi, lai visā pasaulē 
izskan spēcīgā latvieša balss.”

Šo lielo darbu bija iespēja 
paveikt, pateicoties komandai, 
kuŗas sastāvā brīvprātīgi dar-

bojās 29 cilvēki un septiņas 
darba grupas. Svētku atklāša-
nas pasākumā Latvijas kultūras 
ministre pasniedza Pateicības 
rakstus organizatoriem un Rī -
cības komitejas pārstāvjiem In  -
gunai Grietiņai-Dārziņai, Kas-
param Bergšteinam, Rutai Če -
pulei, Jurim Ekstam, Lienei 
Eškinai, Indrai Jākobsonei, 
Rolandam Kokinam, Gunai Pi -
vorai, Ievai Reinei, Santai Sili-
ņai, Laurai Zemvaldei un Ingai 
Zvirgzdiņai. 

ELKS II Mākslinieciskās pa -
domes pārstāvji no astoņām 
valstīm – Ilmārs Millers, Lilija 
Zobens, Aiga Kunicka, Jolanta 
Strazdiņa, Laura Šmideberga, 
Andra Baltmane un Ruta Če -
pule – arī saņēma kultūras mi -
nistres apbalvojumus un patei-

Otrie Eiropas latviešu kultūras svētki
(ELKS II)  Dublinā izskanējuši

cības.
Svētkos visplašāk pārstāvētas 

bija Lielbritanija ar deviņām un 
Īrija – ar septiņām māksli nie-
ciskajām kopām, tai skaitā di -
vām bērnu grupām no Dub-
linas. Vēl svētkos piedalījās 
kopas no Beļģijas, Igaunijas, 
Italijas, Latvijas, Luksemburgas, 
Nīderlandes, Norvēģijas, So  mi-
jas, Šveices, Vācijas un Zvied-
rijas, kā arī individuālie dalīb-
nieki no Austrijas, Francijas, 
Islandes, Krievijas un Ukrainas.

Vēlās vakara stundas dalīb-
nieki lustīgā danču solī aizva-
dīja īru krodziņā Murray’s Pub, 
spēlējot folkloras kopām „Dū -
dalnieki” (Lielbritanija) un “Stok-
holmas spēlmaņi” (Zviedrija). 

Sestdien, 15. jūnijā, pēc rīta 
kopmēģinājuma dalībnieki de -

vās krāšņā gājienā pa Dublinas 
pilsētas ielām, kas aizvijās līdz 
Smithfield Square, kur Dublinas 
pilsētas dome bija atvēlējusi 
vietu Lielkoncertam. Te dar-
bojās arī bagātīgs Amatnieku 
tirdziņš, notika aktīvitātes ģi -
menēm ar bērniem un jau nie-
šiem. 

Svētku noslēguma ballē Old 
Belvedere Rugby Club spēlēja 
grupa „Austrumkalns” (Lielbri-
tanija) un īpašie viesi Raxtu 
Raxti  (Latvija), kas kopā ar ci -
tiem svētku dalībniekiem sa -
dziedājās un dalījās priekā par 
latvisko kopābūšanu.
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(Turpinājums sekos)

iegūšanu studijām kādā Indijas 
deju akadēmijā. 

V. Vētras lielākā mīlestība ir 
indiešu dejas. Viņas pēdējā deju 
vakarā Adelaidē kāds indiešu 
žurnālists bija ieradies zālē ar In -
dijas tempju vīraku, lai, pēc in -
diešu parauga, iesvaidītu sk a tuvi. 
V. Vētra aicināta dejot arī Fidži 
salās. Māksliniece tagad rēgulāri 
uzstājas televīzijas rai dī jumos 
Melburnā. V. Vētrai Mel burnā ir 
arī nelieta studija, kuŗā viņa mā  ca 
ekspresīvās, klasiskās, rakstura 
un indiešu dejas.

***
Kā top Ņujorkas latviešu 
nometne Katskiļu kalnos

Lielākais latviešu sabiedriskā 
kopdarba veikums līdz šim Ame-
rikā solās būt Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes vasaras nomet-
nes izbūve Elka parkā, Katskiļu 
kalnos, iegūtajā 73 akru lielajā 
īpašumā. Ar darba talkām tur 
pa  redzēts uzcelt telpas, kas dos 
vairāk nekā 10 000 kvadrātpēdu 
grīdas platības.

 Ko tas nozīmē, var iedomāties, 
ja atceramies, ka parastajā trīs  
guļamistabu ģimenei mājā (5 tel-
pas) vidēji ir aptuveni 800 kvad-
rātpēdu grīdas platības. Īpašums 
atrodas lieliskā vietā kalnu no -
gāzē, ar skaistu mežu, pļaviņām 
un uz īpašumam caurtekošas 
upītes uzstādinātu ezeru. Grūti 
iedomāties vasaras pavadīšanai 
izdevīgāku vietu. lepērkot šo īpa-
šumu un stājoties tajā pie vasaras 
nometnes izbūves, draudze vadī-
jusies no vispārēja novērojuma 
un atzinuma, ka blakus ģimenes 
audzināšanai un latviešu skolai 
vasaras nometnes ir drošākais 
tilts bērniem uz latviešu sabied-
rību, tās centieniem un pasaules 
skatījumu. Tā, ja atzīstam, ka 
diev kalpojumi mātes valodā ir 
īstākais veids reliģiskajai dzīvei, 
rūpes par jaunatnes latvisko au -
dzināšanu nav tikai izglītības un 
nacionāls jautājums, bet arī ek -
sis tenciāls katras draudzes uz  - 
d evums.

***
Māksla un mākslinieki

Prof.  R. Zariņa zīmējums  
“Mežā” bija izstādīts Austrālijas 
latviešu 5. kultūras dienu gleznu 
skatē Sidnejā. Katalogā tam iz -
rādījās pielikta cena – 500 aus-
trāliešu mārciņas (ap 1200 dola-
ru)! Austrālijā atrodas daudz 
prof. R. Zariņa darbu. Tos no 
Latvijas izglābuši mākslinieka 

Lieldienām,  šādā kārtā ar saviem 
“grāmatu dolariem” var ietaupīt 
trīs īstos dolarus, resp., saņem 
tos kā dāvinājumu par to, ka at -
saucies aicinājumam neaizmirst 
latviešu grāmatu.

***
Staļins un Ļeņins Bībelē

Flāmu laikraksts Gazet van 
Antwerpen ziņo, ka Afrikas zulu 
nēģeru ciltij nesen izdalītas bī  be-
les, kas tulkotas zulu valodā. Pār-
baudot tās tuvāk, izrādījies, ka 
vecajā derībā figurē ne vien 
Noass un Ābrams, bet arī Staļins 
un Ļeņins. Bībelē ļoti veikli kom-
binēta vecās derības mācība ar 
krievu boļševiku partijas vēsturi. 
Tekstā iespiestas pat “praviešu” 
Staļina un Ļeņina bildes. Domā, 
ka zulu Bībeles tulkojums izdarīts 
Maskavā un nēģeriem tās izda-
lījis padomju pārstāvis Pretorijā 
Dienvidafrikā.

***
Latvietis vadīs molu izbūvi
Ūdensbūvju sabiedrība Cana-

dian Dredge and Dock Co. Ltd. 
uzņēmusies viļņlauža mola iz  bū-
vi En ezerā Līmingtonas zvej-
nieku ostas aizsardzībai.  Par bū -
ves vadītāju – superintendentu –
izraudzījusi ūdenslīdēju Valen-
tīnu Pāvulu, kas kopš diviem 
gadiem strādā minētās firmas 
dienestā. V. Pāvuls,  kas pēc lie-
lāka darba pabeigšanas divas ne -
dēļas pavadīja atvaļinājumā pie 
ģimenes Toronto, šajās dienās 
do  das uz Kingstonu,  kur sagata-
vos prāmjus, lai pēc navigācijas 
sezonas atklāšanas 15. aprīlī do -
tos uz jauno darbavietu, kas a t -
rodas Kanadas vistālāk dienvi-
dos izvirzītā stūrī, netālu no 
Vindzoras. Jaunā ostas mola iz -
būve jāpabeidz vasarā.

***
Viju Vētru aicina 
uz Indiju un Fidži

Baleta māksliniece Vija Vētra 
Melburnā, kas Austrālijā pa  spē-
jusi sarīkot jau septiņus patstāvī-
gus deju vakarus, saņēmusi so  lī-
jumu par varbūtējas stipendijas 

(Turpinājums no Nr. 20)
Sūtniecību atbalsts 

skautu vēsturei
Skautu organizācijai V. Klēt-

nieka grāmatas “Latviešu skau-
tisma 40 gadi” izdošanai ievē ro-
jamu atbalstu sniegušas Latvijas 
sūtniecības. Sūtnis K. Zariņš šim 
nolūkam ziedojis 40 dolaru, bet 
sūtniecība Vašingtonā pieteiku -
si iegādāties šo grāmatu par 50 
dolariem.

***
Latvieša novēlējums labdarībai

Saskaņā ar Kalifornijas bankas 
paziņojumu Portlandē, Oreconā, 
120 000 dolaru 1951. gadā vien-
tuļā mirušā latvieša Jēkaba (Ja -
mes) H. Milllera testamenta no -
vē lē jumā līdzīgās daļās saņems 
Amerikas vēža pētīšanas bied rī-
ba, Oregonas neredzīgo skola un 
Stanfordas medicīnas skola. 
Millers ieceļojis Amerikā jau 
pirms lielās depresijas laikiem, 
ilgus gadus strādājis kokma-
teriālu sabiedrībās. 1932. gadā, 
kad depresijas sekās akciju tirgus 
sasniedzis viszemāko līmeni, 
viņš savus nelielos ietaupījumus 
ieguldījis akcijās.

***
“Dievs, Tava zeme deg!” 

autors Amerikā
Noguris, bet ar lēnīgi zēnisku 

smaidu zilajās acīs un vieglu sar-
mu blondās galvas deniņos, sest-
dienas rītā agri, jau pirms saul-
lēkta, pēc 19 stundu bezapstājas 
lidojuma no Zviedrijas klinšu 
šērām Ņujorkas Idlewild lidlau -
kā ieradās dzejnieks un cīnītājs. 
Latvijas likteņu reģis Andrejs 
Eglītis.

Daugavas Vanagu un Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienības 
aicināts, viņš divu mēnešu tur-
nejā pa ASV latviešu kolonijām 
nesīs vēsti par dzimtenes lik te-
ņiem un skandēs savu jauno 
dzeju ciklu “Jaunās dziesmas”.

***
30 000 dolaru 

LAIKA  abonentiem
30 000 dolaru ir tā summa, ko 

apgāds Grāmatu Draugs uz Liel-
die nām izdala Laika abonen-
tiem, lai veicinātu nacionālās 
kultūras pamatbalsta – latviešu 
grāmatas plašāku iziešanu tautā. 
Ar šo numuru visi Laika abo-
nenti ASV un Kanadā vairāk 
nekā  10 000 saņems īpašus “grā-
matu dolarus”,  katrs abonents 3, 
kas tiem uz Lieldienām dod ie -
spēju iegādāties jebkuru Grā ma-
tu Drauga izdoto, vēl krājumā 
esošo grāmatu, maksājot par 
ka tru vienu “grāmatu dolaru” un 
pārējo īstā naudā. Katrs Laika 
abonents, ja tas pasūtinājumu un 
samaksu piesūta tieši Grāmatu 
Drauga kantorim Bruklinā līdz 

radinieki. • Rietumaustrālijas lat-
viešu kultūras dienās Pērtā lielu 
uzmanību sagādāja V. Štāla, refe-
rējot par Raini. Referente saistīja 
ar tādu datu un notikumu iz -
klāstīšanu par dzejnieku, kas  
līdz šim nav publicēti. V. Štāla šos 
materiālus ieguvusi no sava tēva, 
kas bijis Raiņa tuvs personīgs 
draugs.

***
Atrasts Cimzes dziesmu 

rotas eksemplārs
Ja ziņas neviļ, tad līdz šim velti 

bija meklēts pēc kāda brīvajā pa -
saulē nokļuvuša Jāņa Cimzes 
“Dziesmu rotas” eksemplāra. Bet 
tagad viens eksemplārs “Dzies-
mu rotas” vīru koŗiem atradies 
pie kāda tautieša Toronto. 

Lai atradums kļūtu pieejams 
arī šī dziesmu krājuma pavai ro-
šanai, būtu labi, ja pieteiktos pie -
tiekami in t eresentu. Iniciātori būtu 
ļoti pateicīgi, ja interesenti pie -
teiktos pēc iespējas vairāk – ar koŗu, 
biedrību starpniecību vai līdzīgi. 

***
Baltieši nekad netiks aizmirsti

50 miljoniem amerikāņu ir 
saknes ar padomju apspiesto Ei -
ropas tautu izcelsmi. Savā runā 
16. jūnijā Aizvesto piemiņas aktā 
Taunholā norādīja konferences 
prezidents Jenas Balkunas. Viņš 
sacīja, ka “jāapvienojas kopīgā 
frontē un jāprasa, lai atbrīvoša-
nas jautājumā mūsu valdība no 
vārdiem pāriet uz darbiem un 
dara to tūlīt.” To pašu dažādās 
va    riācijās uzsvēra arī citi runātāji 
un sveicēji, apliecinot, ka ASV 
nekad neaizmirsīs baltiešu tau-
tas, līdz tās nebūs atguvušas      
brī vību. Pēc īsas akta vadītāja      
K. Stankevica uzrunas plašāku 
stā vokļa iztirzājumu sniedza gal-
venais runātājs, kongresmenis 
Kenets Kītings (Keating), uzsve-
rot, ka 120 000 baltiešu depor-
tācija divās 1941. gada jūnija 
dienās atrāva savām tēvzemēm 2 
procentus iedzīvotāju, kas Savie-
noto Valstu mērogā nozīmētu 
3,5 miljonus. ASV nekad neaiz-
mirsīs padomju barbarisma ak  -
tu un nekad neatzīs baltiešiem 

uzspiesto jūgu un nekad neat-
teiksies meklēt ceļu padomju 
apspiesto tautu atbrīvošanai mie-
ra līdzekļiem.

***
Kā veicās latviešiem 

olimpisko spēļu laukumā
Melburna. Sešpadsmitās Olim-

piskās spēles, kas beidzās pagā-
jušajā nedēļā, sagādāja traģisku 
noskaņu pilnus brīžus šī sarīko-
juma apmeklētājiem – Austrālijas 
latviešiem. Cilvēki stadionā rau-
dāja, kad par godu pirmajai lat -
vietei, kas izcīnīja olimpisko zelta 
uzvaras medaļu šķēpa mešanā – 
Inesei Jaunzemei –, mastā uzvijās 
sarkanais karogs un orķestris 
spē lēja “Mēs brīvie un laimīgie 
padomju ļaudis...”. Varēja redzēt 
arī saviļņotus latviešus, kad tie 
stadionā vēroja diska metēju Oto 
Grigalku sarkanā kreklā, baltās 
biksītēs un sarkanās zeķēs.

Olimpiskās zelta medaļas izcī-
nītāja šķēpa mešanā Inese Jaun-
zeme ir 22 gadus veca un lieto 
acenes. Viņai Rīgā aug meitiņa. 
Kad es sportisti apsveicu ar zelta 
medaļas iegūšanu, I. Jaunzeme 
likās priecīga, bet mazrunīga. 
Viņa teica: “Man Austrālijā patīk 
labi, bet es tomēr gribu ātrāk tikt 
mājās.” 

Ineses Jaunzemes “zelta” šķēps 
Melburnas Olimpiskajās spēlēs

Liekas, Ineses rokās ir varens 
spēks, jo uzvaras izcīnīšanā viņas 
galvenais palīgs nekādā ziņā ne -
bija technika. Šajā ziņā visvairāk 
žilbināja ceturtās vietas ieguvēja 
čechiete Dana Zatopkova. Inese 
Jaunzeme tomēr uzvarēja arī 
krie vu pasaules rekordisti Naģež-
du Kanajevu. 

Šķēpa mešana sievietēm Olim-
piskajās spēlēs Melburnā latvie-
šiem vispār bija panākumu die-
na, jo sudraba medaļu ieguva      
E. Laipenieka un J. Stendzenieka 
trenētā čīliete Marlēna Ārena, 
kuŗas dzīslās rit vācu asinis. Mar-
lēna Melburnā uzvedās visai bra-
vurīgi, jo apskurba no tās skais-
tuma dievinātājiem un ne E. Lai-
peniekam, ne arī citiem saviem 
pārstāvjiem daudz neklausīja. Īsi 
pirms olimpiskās šķēpa mešanas 
E. Laipenieks lūdza Marlēnu ie -
ras ties treniņā, bet viņa atteicās.

Aina Katskiļos tagad
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Krustvārdu mīklas
(BL Nr. 22) atrisinājums 
Līmeniski. 1. „Ronis”. 4. 

Lists. 6. Analogi. 7. Raports. 8. 
Epiteti. 10. Pārpilnas. 13. Stators. 
15. Svabads. 17. Kaira. 19. Pa   ti -
soni. 20. Apollons. 21. Asare. 23. 
Barkass. 26. Pātagas. 29. Kalen-
dārs. 30. Atstatu. 31. Kastete. 32. 
Lietuva. 33. Ietve. 34. Smēde.

Stateniski. 1. Replika . 2. Sa -
stāvs. 3. Planieri. 4. Liedags. 5. 
Slepena. 7. „Ronis”. 9. Ingus. 11. 
Komisijas. 12. Batālists. 14. Tu -
raida. 16. Drenāža. 17. „Kaija”. 
18. Agave. 22. Atentāts. 23. Baiba. 
24. Rieksti. 25. Stabule. 26. Pa -
rūkas. 27. Gavieze. 28. Svēte.

Līmeniski. 1. Divmastu buru 
kuģis ar taisnām burām abos 
mastos. 5. Zupas. 8. Zemeslode. 
9. Šaujamā ieroča stobra kanāla 
diametrs. 10. Sīrijas galvaspilsēta. 
12. Zodiaka zvaigznājs. 13. Če -
murziežu dzimtas lakstaugi. 14. 
Kallu dzimtas lakstaugs. 17. Kaz-
rags. 19. Vulkānisks masīvs Ar -
mēnijas kalnienē. 21. Parīzes 
piepilsēta. 23. Galvenā pazīme. 
24. Ēdienreize. 26. Angļu polār-
pētnieks (1868-1912). 27. Vijīgas, 
atsperīgas. 30. Katoļu garīdznieku 
virstērpi. 33. Priežu mežs. 34. 

Nesteidzīgi gājieni. 35. Masas 
mērvienība angļu mēru sistēmā. 
38. Skice, uzmetums. 39. Īss ba -
leta, kinofilmas scēnārija satura 
izklāsts. 40. Noslēguma josla, kas 
atdala sienu no jumta. 41. Laš-
veidīgo kārtas zivs. 42. Aina.

Stateniski. 1. Divdīgļlapju kla -
ses augs (nezāle). 2. Upe, kas vei-
dojas, satekot Stendei un Rindai. 
3. Secīgs pārskats. 4. Novada 
centrs Vidzemē. 5. Dēla sieva. 6. 
Alkoholisks dzēriens. 7. Valde mār-
pils agrākais nosaukums. 9. Ģints 
kopiena skotiem un īriem. 11. 

Pūču dzimtas putns. 15. 
Sanitāri pasākumi lipīgu 
slimību izpla tīšanās 
novēršanai. 16. Minerāls – 
kālija un magnija chlorīda 
du  bult sāls. 18. Ostas 
pilsēta Ka  nadā. 20. Bieži 
sastopama, rak sturīga. 21. 
Pagalmi. 22. Vīrieša vārds 
(sep tembrī). 25. Z. Skujiņa 
romāns. 27. Kaķu dzimtas 
dzīv nieks. 28. Pilsēta In -
dijas austrumos. 29. Ver-
tikāla šachta paze mes ko -
mūnikāciju vizuālai kon-
trolei. 30. Zari vai stumbri 
ar diviem žuburiem. 31. 
Norvēģu polārpētnieks 
(1861-1930). 32. Viegls, 
jautra satura priekš ne-
sums. 36. Italiešu režisors, 
aktieris (1901-1974). 37. 
Trauks maizes mīklas ga -
tavošanai.

Sastādījis
Kārlis Pētersons

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

25

26

27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37

38 39

40

41 42

14. jūnijā ekspozīcijas “Sirds-
apziņas ugunskurs” mājvietā 
Cēsīs notika lasītāju atzinīgi 
vērtētās grāmatas “Latvijas klu-
sie varoņi” atkārtotā un pa   pil-
dinātā izdevuma “Latvijas klu-
sie varoņi. Sirdsapziņas uguns-
kurs” atvēršana.

Pirmā grāmata, kas iznāca 
2017. gadā, īsā laikā tika iz -
pārdota. Tās iznākšanu gaidīja 
daudzi, kas bija atsaukušies 
grāmatas autoru Pētera Bol-
šaiša, Agneses Lūses un Annas 
Žīgures publiski izskanēju ša-
jam aicinājumam sniegt ziņas 
par līdzcilvēku glābšanas ga  dī-
jumiem gan padomju, gan 
nacistu okupācijas laikā. At -
saucība bija diezgan liela, par 
spīti tam, ka, kopš Latvijas 
sabiedrība piedzīvoja okupā-
cijas traumu, aizritējuši vairāk 
nekā septiņdesmit gadi.

Grāmatas ievadā autori no -
rāda: “Patiesībā šis ir tikai pir-
mais solis ceļā uz mērķi meklēt 
un atrast tādu cilvēku vārdus, ar 
kuŗiem mūsu sabiedrība var 
lepoties. Tas nekas, ka viņi ir 
dzīvojuši un darbojušies pirms 
vairāk nekā pusgadsimta. Mūsu 
tautai ir jāapzina un jāzina savi 
varoņi, jo viņu rīcība ir kā 
saknes Latvijas sabiedrības 
šodienai un nākotnei.”

Cēsīs atver grāmatu “Latvijas klusie varoņi. 
Sirdsapziņas ugunskurs”

gadiem ilgi nodarbojies ar ebrē-
ju glābēju pētniecību, un grā-
matā apkopoti vairāki viņa at -
klātie varonības stāsti. Eduards 
Anderss tāpat kā viens no grā-
matas autoriem Pēteris Bolšaitis 
līdz šim ir nesavtīgi atbalstījuši 
un turpina atbalstīt ekspozīcijas 
“Sirdsapziņas uguns kurs” dar bī bu 
Cēsīs.

Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” vadītāja un viena no grāmatas autorēm Elīna Kalniņa atver 
grāmatu kopā ar izdevēju Ligitu Kovtunu, autoru un atbalstītāju Pēteri Bolšaiti un mākslinieci 
Daigu Brinkmani

Grāmata izdota serijā
Laika grāmata.

To varat iegādāties grāmatu 
tirdzniecības vietās ASV –

nosūtot adresi un čeku
par USD 20,–

(t.sk. pasta izdevumi)
 Inesei Zaķis, 6051 A Sun 

Blvd #604, St. Petersburg,
Florida 33715, USA

Ar līdzīgu pārliecību tapa aiz-
 vadītā gada 23. augustā atklātā 
pastāvīgā ekspozīcija “Sirdsap-
ziņas ugunskurs”, kuŗas satura 
kodols ir pašaizliedzību un dros-

mi apliecinoši kādreizējā Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanās 
stāsti, kas eksponēti padomju 
okupācijas laika īslaicīgās aiz-
turēšanas izolatora kamerās Pils 

ielas 12. nama pagalma ēkā 
Cēsīs. Grāmatā “Latvijas Klusie 
varoņi. Sirdsapziņas uguns-
kurs” ir iekļauti seši stāsti no 
Cēsu ekspozīcijas.

Grāmatas ideja pieder Lie pā-
jas ebrējam, profesoram Eduar-
dam Andersam (Alperovičam), 
kuŗam kopā ar māti izdevās  
izglābties no holokausta. Viņš 
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Mežsaimnieks iegādājies jaunus meža īpašumus
un sakarā ar blakus teritorijas mērīšanas darbiem

lūdzu atsaukties šādas personas:

e-pasts: forestmanager@inbox.lv,    tālr.: +371 26746050

CELMS EMMA
PLŪMANE-BISENIECE VELTA

KRŪMIŅŠ JĀNIS
AUNIŅŠ ALDIS

PABĒRZS JĀNIS

HĀZNERE VELTA
DZELZĪTE LIDIJA

KERŠULIS ALFONSAS
VELGA OZOLIŅA
TONS PATRIKS

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Īpašnieks pārdod lielu, skaistu ģimenes māju ar
iekoptu daiļdārzu elitārākajā Rīgas rajonā,

priežu ieskautajā Mežaparkā.

 sandra.bruvere@gmail.com

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

(Turpinājums 20. lpp.)

Briedis iekļūst 
WBSS finālā un 

izcīna WBO 
čempionu jostu

Latvijas bokseris Mairis Briedis 
15. jūnijā, Arēnā Rīga ar nokautu 
trešajā raundā Pasaules boksa 
superserijas (WBSS) pusfināla 
cīņā pārspēja poli Kšištofu Glo -
vacki un izcīnīja Pasaules boksa 
organizācijas (WBO) čempiona 
titulu.Pirmais raunds šajā cīņā 
aizritēja ļoti piesardzīgi, bet jau 
otrajā raundā notikumi bija 
daudz saspringti. Kādā epizodē 
Glovackis Briedim iesita pa pa -
kausi, bet latvietis uzreiz atbil-
dēja ar sitienu ar elkoni. Tiesnesis 
par to Briedim atņēma punktu, 
bet tad viņš reabilitējās, panākot 
Glovacka nokdaunu. Tad abi 
bokseri nedzirdēja raunda beigu 
zvanu, turpināja boksēties, un 
Briedis panāca vēl vienu nok-
daunu. Trešajā raundā cīņa no -
slēdzās, kad Briedis redzēja 
chaotiskās Glovacka darbības, 
izdarīja divus lieliskus sitienu no 
labās un nokautēja pretinieku. 

„Jūtos kā sapnī. Nevaru vēl ap -
tvert, kā man tas sanāca. Droši 
vien pateicoties ģimenei, gan tai, 
kas ir mājās, gan tai, kas ir 
komandā. Jūtos fantastiski, pal -
dies manai komandai – trene-
riem Agrim Freijam, Dmitrijam 
Šiholajam, Vasilijam Čerņi go-
vam, Raimondam Zepam,” pre-
ses konferencē teica Mairis Brie-
dis. „Esam izdarījuši lielu darbu 
un paveikuši ko tādu, ko šobrīd 
vēl nevaram aptvert. Bet paldies 
jums par atbalstu!”

34 gadus vecais Briedis savā 
karjērā tagad aizvadījis 27 cīņas, 
un viņa kontā ir 26 uzvaras, viens 
zaudējums un 19 nokauti. Sa  vu-
kārt Glovackis 33 cīņās izcīnījis 
31 uzvaru, piedzīvojis divus zau-
dējumu un 19 reizes nokautējis 
pretiniekus.

Brieža pretinieks WBSS finālā 
būs kubietis Juniers Dortikoss, 
kuŗš savā pusfinālā 10. raundā ar 
iespaidīgu nokautu pieveica ame-

rikāni Endrū Tabiti. Šī uzvara 
Dortikosam deva arī Starptau-
tiskās Boksa federācijas (IBF) 
čempiona jostu. Sākotnēji bija 
paredzēts, ka Brieža un Glovacka 
duelī tiks izcīnīti divi čempionu 
tituli – WBO un Pasaules boksa 
padomes (WBC). WBC prezi-
dents Maurisio Suleimans uz  ska-
tīja, ka Pasaules boksa superseri-
jas rīkotāji nav spējuši saglabāt 
sacensību integritāti un nav ievē-
rojuši WBC noteikumus, at  sau cot 
savu čempionu jostu no cīņas. 
WBC nebija mierā ar to, ka ringa 
tiesnesis un divi sāna tiesneši ir no 
WBO. Viņi vēlējās, lai no katras 
organizācijas būtu pa diviem 
ties nešiem. Brieža īpašumā no 
2017. gada aprīļa līdz 2018. gada 
janvārim bija WBC josta, bet 
tagad viņš ieguvis WBO jostu.

Polijas bokseris Kšištofs Glo-
vackis pēc skandalozās cīņas ar 
Mairi Briedi vēlas revanša dueli 
pret latvieti. Sarunā ar portālu 
Przegladsportowy.pl Glovackis ne   -
slēpa vilšanos par cīņas iznā ku-
mu, tomēr viņš cer aizvadīt vēl 
vienu cīņu ar Briedi.

***

15. jūnijā organizācijas prezi-
dents Maurisio Suleimans iz  pla-
tīja šādu paziņojums. Maira Brie ža 
cīņai Pasaules boksa superserijas 
(WBSS) pusfinālā Rīgā pret 
Kšištofu Glovacki nebūs Pasaules 
Boksa padomes (WBC) sankcio-
nēta statusa, tādēļ uzvarētājs ne -
saņems WBC pasaules čempiona 
jostu pirmajā smagajā svarā. 
WBC prezidents vainoja WBSS 
nespējā nodrošināt cīņas integ-
ritāti un Pasaules Boksa padomes 
noteikumu neievērošanā. WBC 
esot tikusi diskriminēta, tādēļ 
organizācija vēl izvērtēs savu sta-
tusu pārējās šosezon paredzētajās 
WBSS cīņās un drīzumā paziņos 
lēmumu.

Kārlails: Porziņģis 
mums ļaus spēlēt 
dažādās manierēs

2019. gada vasara sagādājusi 

jaunu pieredzi Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) kluba 
Dalasas Mavericks galvenajam 
trenerim Rikam Kārlailam. Viņš 
viesojies komandas zvaigžņu 
Kristapa Porziņģa un slovēņa 
Lukas Dončiča dzimtajās pil-
sētās, kā arī var jau iztēloties 
gaidāmo vienības rokrakstu, in -
tervijā portālam Delfi atklājis 
pats treneris. Kārlails ciemos 
Latvijā uzturējās labu laiku. Vis-
pirms treneris viesojās Liepājā, 
kur tika aizvadīta Kristapa Por-
ziņģa organizētā nometne jauna-
jiem Latvijas basketbolistiem.

Gunta Baško un Riks Kārlails 
sporta nometnē Latvijā
// FOTO: F64

Tam uzreiz sekojusi Basketball 
Without Borders nometne Rīgā, 
kuŗu 2002. un 2003. gados dzi -
mušajiem Eiropas talantiem or -
ganizē NBA, Latvijas Basketbola 
savienība (LBS) un Starptautiskā 
basketbola federācija (FIBA).

„Nekad nebiju viesojies Slo-
vēnijā un Latvijā. Vienmēr patī-
kami apmeklēt iepriekš nere-
dzētas vietas. Taču vēl svarīgāk 
bija pavadīt laiku ar saviem spē-
lētājiem viņu dzimtajās pilsētās – 
redzēt no kurienes viņi nāk, kā 
tur bijis izaugt, kā dzīvo viņu 
ģimene, kur viņi spēlēja basket-
bolu. Ļubļanā biju pirms mēneša, 
Liepājā pavadīju trīs dienas. Tā 
bija lieliska pieredze,” uz Eiropā 
pavadīto laiku atskatījās Mave-
ricks komandas treneris.

Lai nometne kļūtu 
par tradiciju

Viens no Basketball Without 
Borders (BWB) nometnes dalīb-
niekiem bija Kristaps Porziņģis. 
Viņš pats organizēja nometni 
Liepājā. „Ir patīkamas sajūtas 
pēc Liepājas nometnes – izde-
vusies nedēļas nogale,“ sacīja 
Porziņģis/ „Nometne bija labi 
noorganizēta, un visi dalībnieki 
darbojās ar lielu degsmi. Bija 
prieks dot iespēju jaunajiem 
Latvijas basketbolistiem sevi 
pierādīt.“
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Dzejniece Marta Landmane Aizsaulē

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 telpās (531 North 7th St, 
Philadelphia PA 19123). Filadel-
fijas un Vilmingtonas pensionā-
ru vasaras pikniks notiks sest-
dien, 2019.gada 13. jūlijā pie 
Dzintras un Andreja Baidiņa, 
1104 Windon Dr. Wilmington,

Delaware 19803 T: 302-478-
7065. Vieta atrodas ziemeļos no 
Vilmingtonas pilsētas, “Chatham” 
ciema pie Delaveras 21. ceļa. Pul-
cēšanās plks 12:00. Līdzi ņemami 
groziņi. Par groziņu saturu lūdzu 
sazināties ar Dzintru. Viesi laipni 
gaidīti!

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

ezers.
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 
Gaŗezers, www.3x3garezera.com 

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

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

nālie Līgo svētki Priedainē – tau-
tasdeju uzvedumi: dejos Ņu  jor-
kas Jumis, Filadelfijas Dzirkstele 
un Ņūdžersijas Latviešu skolas 
Zaglītis. Jāņu dziesmu dziedāšana 
mūzikantu pavadījumā pie uguns-
kura. Dziedās 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

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

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu bied-

rība (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 pīrā-
gus, dzersim alu, ko gādās Bied-
rība, kā arī mielosimies ar gro-
ziņos līdznestiem Jāņudienas gar-
dumiem. Lai svinēšana būtu krāš-
ņāka, mums dziedās un akor-
deonu spēlēs mūziķis Kaspars 
kopā ar vietējiem māksliniekiem. 
Lūgums līgotājiem savlaicīgi pie-
 teikties pie Daces Nebares, tālr: 
727-827-2338, 917-755-1391. Ie -
ejas ziedojums, sākot ar $10. 

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

cionālie Līgo svētki Priedainē – 
tautasdeju uzvedumi: dejos Ņu -
jorkas Jumis, Filadelfijas Dzirk-
stele un Ņūdžersijas Latviešu 
skolas Zaglītis. Jāņu dziesmu dzie -

dāšana mūzikantu pavadījumā 
pie ugunskura. Dziedās Evija 
Sloka ar Latvijā pazīstamo dzie-
došo aktieri. Par balles mūziku 
rūpēsies mūzikanti no Latvijas. 
Ieeja apmeklētājiem atvērta no 
16:00. Informācijai www.prie-
daine.com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm die-

nās, 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.vei -
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk.
notiek 11:00. Dievk. 12:00 Bī -
beles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-drau dze-
255043897965234. Dievk. no  tiek 
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafi-
jas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 

630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 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 svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 11:00.  
Jūlijā nebūs dievkalpojuma.

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

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

23.jūnijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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

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

14.jūlijs – Dievkalpojums  plkst. 
10:00

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

28.jūlijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. video 
var skatīt: https://tinyurl.com/
KalLatCh. 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). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ce  tur-
tajā 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. 

Beidzamos mēnešos, ko Marta 
pavadīja Straumēnu muižā, šķi -
roties pēc kārtējā apciemojuma, 
viņa man vienmēr noprasīja, ko 
es darītu, ja man tiktu teikts „tev 
rīt jāmirst”. Mana atbilde vienmēr 
bija tā pati –  kārtīgi nomazgātos, 
uzvilktu tīras drēbes, atgultos un 
gaidītu... Martas atbilde:  „Es gan 
ne! Es sistu, spertu, kostu un 
spļautu tam vēstnesim sejā. Es 
gribu vēl dzīvot, man daudz vēl 
ko darīt!” Bet Marta aizgāja, 
mierīgi aizmigdama. 

Marta bija visumā privāta per-
sona, taču viņai ļoti patika drau-
gu sabiedrība. Ne lielā barā, bet 
viņas istabā, muižas bijušajos 
staļļos, bieži sanāca bariņš senu 
paziņu, kā, Jāņus svinot, dažādu 
paaudžu draugi no iemīļotās 
Bradfordas. Marta dziedāja Strau-
mēnu korī, un  pirms koncerta 
visām sievām, kas vien satilpa 
viņas nelielā istabā, bija vēlēts 
pārģērbties tautastērpos un ie -
stiprināt balsis. Bet savās ik  dienas 
pastaigās dārzā un mežā viņa 
nelabprāt pieņēma pretim nācēju 
sveicienus, jo tie traucēja viņas 
nākamās dzejas brīvam ritu-
mam.

Būt vienai, viņa bija pieradusi, 
pavadot vasaras Kurzemē, savas 
tēvamāsas lauku mājas, vēlākos 

izgāja ātros palīgmāsas kursus. 
Prakse viņai bija uz kuģiem, kas 
pārvadāja ievainotos kaŗavīrus 
no Kurzemes uz Vāciju. Mācībās 
Marta nebija sagatavota zem-
ūdeņu uzbrukumiem, degšanai 
un situācijai, kad kuģis pāršķeļas 
uz pusēm – Marta vienkārši  pa -
lika savā postenī, atlikušā kuģa 
pusē. Vācijā viņa tika iesaistīta 
Belzenes koncentrācijas nomet-
nes atbrīvošanā, kur bija jāšķiŗo 
dzīvie no mirušiem. Tur viņai 
pievienojās no Latvijas izbēgusī 
māte, kas tur saslima un nomira 
ar tīfu. Māti apglabāja masu 
kapā, kopā ar kādiem 20 citiem 
tīfa upuriem, bet Marta bija vie-
nīgā sērotāja kapa malā. Martas 
tēvs miris kaŗa laikā ar malāriju, 
ievazātu Latvijā no Austrum-
krievijas. It kā nu jau nebūtu zau-
dējusi gana, Marta pēc atlaiša nas 
no Belzenes apprecējās bēgļu 
Saules nometnē, bet drīz vien 
savu mirušo pirmdzimto pati 
pārnesa no slimnīcas uz no -
metni, lai abi ar vīru to apglabātu.

Arī izceļojot uz Angliju 1947. 
gadā, bez izvēles piedāvātie darbi 
bija lielākoties pazemojoši, kā gan-
drīz visiem mūsu abu dzimumu 
tautiešiem. Viņa visu, šķiet,  pār-
cieta, radot dzejas. Tās viņai bira 
no spalvas kā no pārpilnības raga 

un caur tām viņa spēja izdzīvot 
ne tikai bēdas, bet arī priekus. 
Vislielākais trūkums Martai bija  
dzimtenes zaudēšana, taču viņas 
latviešu valoda vienmēr tīra un 
skanīga, bez piesārņojumiem un 
samākslotiem vārdiem. Kad pēc 
četriem dzeju sējumiem (trīs no 
tiem apbalvoti) sastādīju viņas 90 
gadu jubilejai veltīto piekto,  dā -
vanu no četrām meitām, dzeju 
pāri palika vēl sestajam.

Martu izvadīja mūsu tautas 
sēru dienā, ar ozollapu virkni 
greznotā šķirstā, viņas mīļotai 
Edvarda Grīga Solveigas dzies-
mai skanot, meitu sirsnīgi iz  kār-
totā atmiņu virknē, bērnu, maz-
bērnu un mazmazbērnu pulkā, 
kuŗi visi viņu mīļi sauca par 
Mimī. Līņāja silts lietus. Marta 
bija bagāta un stipra sieva.

Apzināties, ka pienācis laiks
izbaudīt pēdējo vīna lāsi,
uz galda, blakus pilošai svecei,
graciozi nolikt glāzi,
dziļdomīgi piemiegt aci,
eleganti paklanīties
un – aiziet.
M. L.

Sarmīte
Janovskis-Ērenpreiss

gados gan nožēlojot, ka nevarēja 
būt kopā ar savām draudzenēm 
Rīgas jūrmalā. Vēl mazai esot, 
Marta uz lauku ceļa satika vīru, 
kas viņu sveicināja, un viņa pa -
locīja celīti, kā mācīts. Vīrs uzlika 
Martai roku uz galvas un vaicāja, 
kas viņa vēlētos būt, kad būs pie -
augusi? Marta izslējusies stalti un 
teikusi: „Filmu zvaigzne!” Vīrs 

bijis baptistu mācītājs, mūsu tagad 
visiem pazīstamā komponista 
Pēteŗa Vaska tēvs.  Jā, zvaigzne 
viņa kļuva, bet ne filmu, lai gan 
viņas dzīve nebija viegla un bieži 
vien bija kā šausmu filma, kuŗā 
Marta, vēl jauna būdama, spēlēja 
neapskaužamu lomu.

Beidzot skolu, par studijām 
kaŗa laikā nebija ko domāt. Marta 
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D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizsaukta
mūsu mīļā māmiņa

IMANTA BOASS,
dzim. DUMPIS

Dzimusi 1919. gada 8. martā Krievijā,
mirusi 2019. gada 5. maijā St. Petersburg, Florida

Mūžībā aizgājusi

VAIRA PAEGLE
Latvijas Republikas 7., 8. un 9. Saeimas deputāte

Dzimusi 1942. gada  6. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 14. jūnijā West Hartford, CT, ASV

GAIDA BARENS,
dzim. DUMPIS

Dzimusi 1931. gada 18. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 8. maijā Losandželosā, Kalifornijā

Mīlestībā viņu piemin
MEITA DZIDRA AR VĪRU NEIL

RADI LATVIJĀ UN DRAUGI AMERIKĀ
ANGLIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Viņu piemin
VĪRS VIESTURS

MEITA LAILA AR ZNOTU ARNOLDU

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PĒTERIS UN ANDREJS DUMPIS AR ĢIMENĒM

MĀRTIŅŠ DUMPIS
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ 

UN KANADĀ

Dievk. notiek 1.un 4.svēt-
dienā 10:00. 2.svētd. Dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi notiek 11:00. Māc. Igors 
Safins.  29.jūnijā Vasarsvētki un 
aizvesto piemiņas Dievk. ar 
dievg. Viesu māc. Igors Safins. 
Sekos sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 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 Zuševica, 
bērnu uzruna; sadraudzība.

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

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.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. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk.no  tiek 
13:30. 28.jūlijā 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-
ho dist 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. 

Svetdien, 14. jūlijā 2:00pm Diev-
kalpojums, pec tam valdes sēde.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163, dr, priekš-
nieks: Valdis Vitols 810-694-
9511

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī – 1:00pm – seko groziņu 
kafijas galds.

23.jūnijs – Dievkalpojums 
NEBŪS

14.jūlijs – Kapu svetki, Forest 
Lawn Cemetry kapos, 2310 S. 
Washington Str.

Plkst 11:00 – seko saviesīgs 
mielasts Sullivan restorānā.

• 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

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

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

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

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

21.jūlijā – svētdien, plkst 14:00 
Dievkalpojums Faith Lutheran 
baznīcā

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

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-
400-3288, e-pasts: zvirgzds@me.
com. Māc. Jānis Mateus.  Valdes 
sēdes notiek 19:00 ceturtdienā. 
Dievkalpojumi Tērvetē: 14.jū -
lijā 11:00 bērnu nometnes at -
klāšanas 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: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Ko -

rule. 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. 

Vasaras dievkalpojumi notiek 
10:00 – Kārtējie dievkalpojumi ir 
ar Svēto Vakarēdienu. Seko kris-
tīgā sadraudzība prēminderes un 
palīgu izkārtojumā.

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 VĀRDA DIEVKAL-
POJUMS

11. augusta – KAPU SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – Rockville 
dievkalpojums nenotiek.

• 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!

Kur nu iešu, kur tecēšu,
Kam prasīšu padomiņu?
Mans padoma devējiņš
Baltā smilšu kalniņā.
T.dz.

Mūsu mīļais novada darbinieks

INDULIS ŠULCS
Dzimis 1934. gada 26. novembrī Gulbenē, Latvijā,
miris 2019. gada 22. aprīlī North Babylon, Ņujorkā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES

LONGAILENDAS NOVADS
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Edgars Šneps

Arnis Ozols

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

Kristaps Porziņģis pēc gūtās 
traumas esot pilnībā atveseļojies 
un šobrīd treniņos lielāku uz -
manību veltot fiziskajai saga ta-
votībai. Kluba Mavericks spē  lē-
tājs nometnes Liepājā centīšoties 
veidot katru gadu, kad pats būs 
noslēdzis sezonu NBA. „Šī bija 
jau trešā nometne. Pagājušajā 
sezonā neveidojām nometni, jo 
pašam bija trauma un nebija 
skaidrības, kur atradīšos tajā 
brīdī. Tomēr vēlos to organizēt 
katru gadu, lai nometne kļūtu 
par tradiciju.“

Kristapa organizētajā nometnē 
piedalījās arī Mavericks galvenais 
treneris Riks Kārlails. Porziņģis 
neslēpa, ka ar speciālistu ap  ru-
nājies gan par basketbolu, gan 
ikdienišķām lietām. „Man patīk 
pavadīt laiku kopā ar Kārlailu. 
Viņš ir tāds pats basketbola 
fanāts kā es,“ sacīja Porziņģis. 
„Aprunājāmies par gaidāmo se -
zonu un kādu lomu viņš man 
paredz komandā. Kārlails arī 
parādīja dažas kombinācijas un 
veidus, kā mēs varētu veidot 
saspēli caur mani. Tāpat es viņam 
izstāstīju, kur un kā man patiktu 
labāk spēlēt.“

Basketbola 
slavenības viesojas 

Bērnu slimnīcā
11. jūnijā Bērnu slimnīcas 

Saulaino dienu bibliotekā pie 
mazajiem pacientiem viesojās 
NBA spēlētāji – basketbolisti 
Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, 
Sems Dekers, Džonatans Aizeks, 
Rodions Kurucs un Kristaps Por-
ziņģis, informēja Bērnu slim-
nīcas fonda valdes priekšsēde 
Liene Dambiņa. Bērniem bija 
iespēja gan aprunāties, gan no -
bildēties ar slavenajiem basket-
bolistiem, savukārt Bērnu slim-
nīca un Bērnu slimnīcas fonds 
bija sarūpējuši īpašu paldies vie-
siem – T-kreklus, uz kuŗa attēlots 
Bērnu slimnīcas pacientes, des-

Kristaps Porziņģis ir bērnu labākais draugs

mit gadus vecās Jurgitas zīmēts 
basketbolists.

„Tā bija lieliska iespēja mums 
kaut uz brīdi radīt prieku bēr-
niem, kuŗi iet cauri sarežģītam 
dzīves posmam un kuriem ne -
pieciešams atveseļoties. Centā-
mies viņiem iedot pozitīvu lā -
diņu un tas arī mums pašiem 
sagādā prieku un rada pozitīvas 
sajūtas. Esmu priecīgs, ka izdevās 
tik pozitīvs pasākums,“ pēc vie -
so šanās teica Latvijas basketbola 
lielākā zvaigzne Porziņģis.

***
Latvijas sieviešu basketbola 

izlase, turpinot gatavoties Eiro-
pas čempionātam, Čehijas gal-
vas pilsētā Prāgā svinēja uzvaru 
pārbaudes turnīrā. Latvietes ar 
rezultātu 85:62 (21:13, 19:17, 
25:16, 20:16) pārspēja Bosnijas/
Hercegovinas komandu. Valsts-
vie nības galvenā trenera Mārtiņa 
Zībarta mērķis bija vairāk mi  nū šu 
laukumā dot tām spēlētājām, 
kuras līdz šim spēlējušas mazāk. 
Nākamajā spēlē mūsu basket-
bolistes ar rezultātu 69:63 (21:17, 
11:8, 22:19, 15:19) guva virsroku 
pār turnīra saimnieci Čechiju. 
Turnīra nobeigumā ar tādu pašu 
(!) rezultātu  (69:63 – 21:15, 16:14, 
16:21, 16:13) tika pārspēta Ungā-
rijas valstsvienību. Līdz ar to 
Latvijas vienība izcīnījusi uzvaras 
visās trijās šī pārbaudes turnīra 
spēlēs, kopvērtējumā iegūstot 
pirmo vietu.

Handbolisti
iekļūst Eiropas 

čempionāta finālā 
Latvijas handbola izlase Val-

mierā ar 25:24 pārspēja Slovē-
nijas komandu, tādējādi pirmo 
reizi vēsturē garantējot vietu 
Eiropas čempionāta finālsacen-
sībās. Šī slovēņiem bija pirmā 
neveiksme Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas turnīrā.

Latvijas izlase uzvaru nodro-
šināja spēles izskaņā, kad teicami 

vārtos darbojās Artūrs Kuģis, 
kuŗš atvairīja septiņu metru brīv-
metienu. Latvijas vīriešu hand-
bola paveikusi lielu darbu, pēc 
iekļūšanas 2020. gada Eiropas 
čempionāta finālturnīrā sacīja 
komandas galvenais treneris Ar -
mands Uščins. „Tā ir fantastiska 
sajūta,“ pēc uzvaras pār Slovēniju 
teica Uščins.

Uščins jau iepriekš bija minējis, 
ka rūpīgi pētījis Slovēnijas izlasi, 
un to norādīja arī šoreiz. „Mēs 
labi izslēdzām viņu malējos spē-
lētājus, jo no tām pozicijām viņi 
iepriekš ir veiksmīgi spēlējuši. 
Tas bija spēles uzdevums, un mēs 
to lieliski paveicām. Apzināti 
veidojām sadarbības caur Daini 
Krištopānu. Savilkām kopā viņu 
spēlētājus un ieguvām brīvu 
zonu metieniem.“ Lielu lomu 
Latvijas izlases sniegumā treš-
dien spēlēja vārtsargs Artūrs 
Kuģis un Krištopāns, kuŗš ko -
pumā guva 13 vārtus. Kvalifi kā-
cijas turnīrā piedalās 32 valstu 
izlases, kas tika ielozētas astoņās 
grupās pa četrām komandām 
katrā. Šis kvalifikācijas turnīrs ir 
plašākais, kāds jebkad noticis. 
Eiropas čempionātam kvalifi cē-
sies katras grupas divas labākās 
komandas, kā arī četras labākās 
trešo vietu ieguvēja. Pēdējo kva-
lifikācijas spēli Latvijas izlase aiz-
 vadīja Nīderlandē, kur zaudēja ar 
21:25 (11:13). Šai spēlei bija tikai 
formāla nozīme.

Apsūdz par rasis tis ku 
sveicienu Latvijas ‒ 

Izraēlas spēlē
Eiropas Futbola federāciju 

asociācija (UEFA) informēja par 
disciplināra procesa sākšanu pret 
Latviju, apsūdzot mājiniekus ra -
sistiskā uzvedībā 2020. gada Ei  -
ropas čempionāta kvalifikācijas 
spēlē 7. jūnijā Rīgā, kur Latvijas 
valstsvienība tikās ar Izraēlu. 
Informāciju par iespējamajiem 
vainīgajiem UEFA nesniedza, bet 
norādīja uz federācijas discip-
lināro reglamentu, kas paredz 
atbildību par rasismu vai citu 
diskriminējošu rīcību. Runa ir 
par nacistiskās Vācijas tradicio-
nālā sveiciena demonstrēšanu.  
Personai par rasistisku rīcību 
reglaments paredz diskvalifi kā-
ciju vismaz uz 10 spēlēm. Ja par 
vainīgiem atzīst līdzjutējus, mi -
nimālais sods ir daļēja mājas sta-
diona slēgšana skatītājiem. Bar -
gāki sodi pienākas par atkār-
totiem pārkāpumiem.

Riteņbraukšana
Triju olimpisko spēļu dalīb-

nieks treka riteņbraukšanā Ai -
nārs Ķiksis  sasniedzis jaunu 
rekordu vecuma grupā līdz 50 
gadiem.

Maskavā sacensībās 200 m 

distancē gaitā sasniegtais rekords 
ir 10,81 sekunde.

* Lielisku panākumu guvis  
Krists Neilands, kuŗš pārstāv 
komandu Israel Cycling Academy. 
Ungārijas piecu posmu tūrē viņš 
kļuva par līderi un šo poziciju 
saglabāja kopvērtējumā. Arī kal-
nu karaļa ieskaitē viņš bija pir-
mais.  

Volejbols
Latvijas vīriešu volejbola 

valstsvienība izbraukumā tikās 
ar Slovakijas izlasi Eiropas Zelta 
līgas spēlē. Latvijas izlases spē-
lētāji bija pārāki četros setos ar 
3:1 (25:22, 25:15, 16:25, 25:21). 
Tā Latvijas izlasei bija trešā 
uzvara pēc kārtas. Latvijas izlases 
labā 16 punktus guva Atvars 
Ozoliņš, bet 11 punktus piev-
ienoja Kristaps Platačs. Līdz ši-
nējās četrās spēlēs Latvijas volej-
bolistiem ir pa divām uzvarām 
un zaudējumiem, kas komandu 
ierindo otrajā vietā apakšgrupā 
aiz līderes Turcijas, kas uzvarējusi 
visās spēlēs.

Mūsu volejbolisti ar zau dē-
jumu noslēdza savu debijas se -
zonu Eiropas Eiropas Zelta līgā. 
Rīgā  Latvijas vienība ar rezultātu 
0:3 (18:25, 16:25, 14:25) zaudēja 
Turcijas komandai.

Motosports
Latvijas vadošais motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das „Zelta zirga“ trasē Ķegumā 
ieņēma 12. vietu pasaules čem-
pionāta sezonas devītā posma – 
Latvijas Grand Prix – sacensībās 
prestižākajā MXGP klasē. Jonass 
pirmajā braucienā bija 17. po -
zīcijā, bet otrajā braucienā fi -
nišēja sestajā vietā, kas summā 
deva 19 punktus un 12. vietu.

Autosports
Latvijas rallijkrosa braucējs 

Jānis Baumanis no Stard ko -
mandas Norvēģijā izcīnīja ce -
turto vietu pasaules čempionāta 
piektā posma finālā prestižākajā 
SuperCar klasē. Baumanis finālā 
uzreiz pēc starta devās Džokera 
aplī, kuŗā centās apdzīt savus 
konkurentus, taču nesekmīgi un 
trasē atgriezās sestajā pozicijā. 
Priekšpēdējā aplī Baumanis ap -
dzina no Džokera izbraukušo 
nīderlandieti Kevinu Abringu, 
kuŗš pirms tam bija līderpozīcijā.

Regbijs
Latvijas U-18 puišu izlase 

regbijā-7 Chorvatijā kļuvusi par 
14.spēcīgāko komandu Eiropā. 
Jaunie regbisti izcīnīja otro vietu 
Eiropas čempionāta Trophy līgā, 
kas ir otrā spēcīgākā kontinentā, 
tādējādi kļūstot par 14. spēcīgāko 
valsti reģionā. Spēcīgākajā līgā 
spēlē 12 valstsvienības. Latvijas 
juniori turnīru aizvadīja pārlie-

cinoši, trīs uzvaras izcīnot ap  akš-
grupā, bet pēc tam triumfējot arī 
ceturtdaļfinālā un pusfinālā. Fi -
nālā Latvijai bija jāspēkojas ar 
Čechiju, tomēr šoreiz nācās ciest 
neveiksmi ar 5:29 (0:15).

DAŽOS
VĀRDOS

 Ievērojami Zviedrijas po  -
lītiķi un uzņēmēji publiskā 
vēstulē pauduši atbalstu Stok -
holmas-Ores 2026. gada Zie-
mas olimpisko spēļu kandi-
dātūrai. Stokholmas-Ores pie-
teikums renes sporta veidus 
plāno aizvadīt Siguldā esošajā 
kamaniņu trasē. Stokholmas-
Ores kandidatūrai konkurente 
uz 2026. gada ziemas olimpisko 
spēļu rīkošanu ir Italijas pilsētu 
Milānas-Kortīnas d’Ampeco 
ap  vienotā kandidātūra. Olim-
pisko spēļu mājvieta 2026. gada 
Olimpiskajām spēlēm tiks iz -
raudzīta Šveices pilsētā Lo  zan-
nā, kur notiks Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (SOK) 
134. sesija. Sesijā Latviju pār-
stāvēs pieci delegāti. Viens no 
viņiem būs mūsu bobsleja le -
ģenda Jānis Ķipurs.

 17. jūnijā  Rīgas domē Rīgas 
vicemērs Oļegs Burovs (GKR) 
tikās ar Latvijas Hokeja fede-
rācijas vadību, lai pārrunātu 
2021. gadā gaidāmā pasaules 
hokeja čempionāta norisi Rīgā. 
2021.gadā Rīgā notiks 85. pa -
saules čempionāts hokejā. Ce -
turto reizi pasaules čempionāta 
vēsturē tas notiks divās valstīs – 
Baltkrievijā un Latvijā, no 7. 
maija līdz 23. maijam.

 Starptautiskās Basketbola 
federācijas Eiropas nodaļas 
(FIBA Europe) nodaļu komisijās 
ievēlēti trīs Latvijas pārstāvji. 
(LBS). LBS ģenerālsekretārs 
Ed  gars Šneps būs FIBA Europe 
Sieviešu basketbola komisijas 
viceprezidents, Arnis Ozols dar-
bosies Techniskajā komisijā, bet 
Liene Blūma – Juridiskajā ko -
misijā.

 Latvijas izlases basketbolists 
Rihards Lomažs  (Ventspils ko -
manda) parakstījis divu gadu 
līgumu ar Francijas klubu Vilēr-
bānes Asvel, kas nākamajā se -
zonā spēlēs ULEB Eirolīgā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


