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„Par saiti, kas vieno 
un spēcina”

Laika 70 gadu jubilejas konference

Amerikas Latviešu Apvienības 
Kultūras fonda valdes vārdā 
sirsnīgi pateicos katram indi-
viduālajam ziedotājam, drau-
dzēm un organizācijām par 
dāsno  financiālo atbalstu ALAs 
Kultūras fonda darbam! Patei-
coties fonda atbalstītājiem, nu 
jau vairākās paaudzēs, Kultūras 
fonds ne tik vien kā darbojas, 
bet joprojām veiksmīgi palīdz 
īstenot radošās ieceres kultūras 
jomā, katru gadu piedāvājot 
sabiedrībai kaut ko jaunu. 

Esam nosvinējuši Latvijas 
Simtgadi un joprojām turpi-
nām sumināt Latviju, veltot tai 
daudzas ieceres. Mūsu ciešās 
saites ar savu mīļo Tēvzemi ro -
sina mūs katru tai kaut ko 
paliekošu dāvināt. Pati šo va -
saru pavadu Latvijā, taču ar 
prieku varu pavēstīt, ka aizsāktie 
darbi pie projektiem raiti rit uz 
priekšu un ka jaunas, radošas 
idejas pamazām rodas. Radošo 
ideju autori ir apņēmības pilni 
vēstīt par Latviju un par lat-
viešiem, kuŗiem ir liela uzņē-
mība, spīts un darba spars.

Atbalstītie projekti aizvadī tajā 
gadā tika vērsti uz Latvijas kul-
tūras vērtību daudzināšanu un 
saglabāšanu. Projektu vidū ir 
vairākas filmas, kas saturiski 
atšķirsies cita no citas, un katra 
sevī nesīs vienreizēju vēsturisko 
kultūras mantojumu. Ir abalstīta 
vairāku grāmatu izdošana, kā 
arī sniegts atbalsts mūzikas 
jomā. Liels paldies jums par 
ra dīto iespēju!

Vēlos pateikties arī projektu 
autoriem par nesavtīgumu un 
uzņēmību, strādājot pie darb-
ietilpīgajiem projektiem! Tāds 
darbs prasa izdomu, uzņēmību, 
pacietību un līdzekļus, un tam 
nepieciešami darītāji un at  bal-
stītāji. Bez ziedotāju atbalsta 
daudzas idejas paliktu tikai ide-
jas, tāpēc esmu gandarīta par 
sadarbību, kā rezultātā varam 
katru gadu izbaudīt kaut ko 
jaunu latviešu kultūras jomā.

„Godināsim tos, kuŗi rīkojās 
pareizi vakar un šodien ‒ ne 
tāpēc, ka tas ir viegli, bet gan 
tāpēc, kas tas ir grūti”, teica ASV 
vēstniece Latvijā Nensija Bikofa 

ALAs Kultūras fonds darbojas 
Amerikas Latviešu apvienības 
paspārnē kopš 1951. gada. 
ALAs Kultūras fonda prezidijā 
ir ALAs Kultūras fonda priekš-
sēdis (priekšsēde), ko ievēl 
ALAs kongresa delegāti, un 
viņa (viņas) vietnieki. Pagā ju-
šajā darbības gadā Kultūras 
fonda valdes locekļi, kuŗi rūpīgi 
izvērtēja KF piešķīrumus, bija: 
ALAs Izglītības nozares vadītāja 
Andra Zommere, ALAs Kul-
tūras nozares vadītāja Līga 
Ejups un ALAs KF padomniece 
Sarma Muižniece Liepiņa.

ALA Kultūras fonda 2018. ga    da 
atbalstītie projekti

Ilze Raudsepa. “Piesaule 
1954-2018”. Grāmatas izdošana. 
Iesniedz: Ilze Raudsepa ($2060.)

“Māris Čaklais. Raksti. 2. sē -
jums” izdošana. Iesniedz Jānis 
Oga/SIA

“Apgāds Mansards” ($800.- 
no E. Sūnas piemiņas fonda)

Lalita Muižniece “Pēdas”/”Me   -
litas piedzīvojumi Rīgā” grā-
matas izdošana. Iesniedz Jānis 
Oga/SIA “Apgāds Mansards” 
($1400.-)

Alfrēds Stinkuls “Mati sar-
kanā vējā”. Grāmatas izdošana. 
Iesniedz: Juris Zalāns. ($1460.-)

Rita Laima Bērziņš “Cīruļi un 
dumpinieki”. Grāmatas izdo-
šana. Iesniedz: Ligita Kovtuna/
SIA “VESTA-LK ($1400.-)

Ieva Auziņa Szentivanyi “Cel-
mus laida mākoņos”. Grāmatas 
izdošana. Iesniedz. Ieva Auziņa 
Szentivanyi. ($1400.)

Kultūrvēsturiskās informā ci-
jas veidošana laikrakstā Laiks. 
Iesniedz: Biedrība “Laiks-BL”/
Ligita Kovtuna.($3150.- M. Mie  -
zītes novēlējums)

Dok. Filmas “Valiant!” vei do-
šana (2. posms). Iesniedz: LaPa/
Marianna Auliciema. ($3725.- 
M. Miezītes novēlējums)

 Ar gandarījumu par 
kopīgi paveikto

Petita Amerikas 243. neatkarības 
pasludināšanas gadskārtas svi -
nībās Rīgā, Dzelzceļa mūzejā, 
26. jūnijā.

Sarīkojumā bija pulcējušies 
diplomātiskā korpusa pārstāvji, 
Latvijas polītiķi un Saeimas de -
putāti. PBLA valdes priekšsēde 

Kristīne Saulīte un izpilddirek-
tors Raits Eglītis bija aicināto 
viesu vidū.

Uzrunājot klātesošos, Nensija 
Bikofa Petita, kuŗai šī bija pēdējā 

uzruna vēstnieces statusā, uzteica 
izcilo sadarbību starp abām val-
stīm kā drošības,  tā arī izglītības 
un kultūras jomās. Viņa atzīmēja, 
ka ir lepna svinēt Amerikas 
Savienoto Valstu un Latvijas 
draudzību. 
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Tautieši pavada uz Latviju
vēstnieku Andri Teikmani 

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

PĒTERIS BLUMBERGS, 
ALA priekšsēdis

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Gatavojoties šai pēcpusdienai, 
kad atvadījāmies no Latvijas 
vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa, 
biju iedomājies, ka šai dienai 
jābūt tikai pēc gada vai pat 
vairākiem gadiem, bet ne šodien, 
taču... Laiks skrien nepielūdzami.

Izskatīju savus personiskos 
archīvus, lai atcerētos mūsu 
kopīgās gaitas. Vecās fotografijas 
liecina, ka Andris Teikmanis 

lījās ikvienā apvienības valdes 
sēdē kopš 2016. gada septembŗa, 
visos ALAs kongresos, ieskaitot 
nesen notikušo Denverā. Mūsu 
sēžu un kongresu laikā vēstnieks 
ne tikai pieklājīgi klausījās, bet 
arī iesaistījās diskusijās, piedāvāja 
risinājumus un idejas. Mūsu tik-
šanās reizēs vēstnieks parādīja 
lieliskas diplomāta spējas un labu 
humora izjūtu. Viņš bija daļa no 

bība veiksmīgi paplašinās eko-
nomiskās sadarbības virzienā un 
latviešu izcelsmes uzņēmēju tīk-
lošanas pasākumu organizēšanā. 

Viens no kopējiem vēstniecības 
un ALA veiksmes stāstiem ir 
Spotlight Latvia biznesa konfe-
rences. Pirmā konference ASV 
notika 2017. gadā Čikāgā. Andŗa 
nopelns noteikti ir arī vairāku 
ASV latviešu izcelsmes uzņēmēju 

manos fotoarchīvos sāk parā-
dīties 2016. gada vasarā. Kāpēc es 
šo visu stāstu? Tāpēc, ka Andŗa 
Teikmaņa panākumi un akti vi-
tātes ir bijušas tik plašas un 
ievērojamas, ka tiešām grūti ti -
cēt, ka viss lielais darbs paveikts 
nepilnos trijos gados!

Priecājos, ka atvadu pēcpus-
dienā sanācām kopā tik kuplā 
skaitā, lai pateiktos vēstniekam 
Teikmanim par izcilo sadarbību 
ar Amerikas latviešiem, ASV 
latviešu jumta organizācijām, 
Va  šingtonas organizācijām un 
tautiešiem, lai kopā atcerētos 
lielākos panākumus un jaukākos 
brīžus. 

Būdams Amerikas latviešu ap -
vienības pārstāvis, vēlos uzsvērt, 
ka vienmēr esmu priecājies, re -
dzot, ka vēstnieks un viņa kun-
dze Inguna (Peniķe) piedalās 
vietējos sarīkojumos – dievkal-
pojumos, Draudzīgā aicinājuma 
atcerē, latviešu skolas izlaidu-
mos, teātŗa izrādēs un koncertos. 
Jūs abi tiešām bijāt daļa no mūsu 
sabiedrības, un liels paldies jums 
par to! 

Ar Amerikas latviešu apvienību 
vēstniekam bijusi tiešām izcila 
sadarbība. Andris aktīvi pieda-

ALA komandas un savā aizņem-
tajā kalendārā vienmēr atrada 
laiku, lai būtu klāt mūsu sēdēs un 
pasākumos. Mēs esam viņam par 
to ļoti pateicīgi.

Pilsētās, kur notika ALA sēdes, 
Andris Teikmanis vienmēr uzru-
nāja vietējo sabiedrību, savukārt 
publikai vienmēr bija jautājumi. 
Viena tāda tikšanās notika Sten-
forda universitātes un ALA ko -
pīgi organizētajā konferencē, kur 
Andris Teikmanis uzrunāja ie -
spaidīgus ārpolītikas ekspertus. 
Vēstnieks ir uzstājies ar uzrunu 
ALA rīkotajā pasākumā Ne -
braskas universitātē Linkolnā, 
kas bija veltīts šīs universitātes 
slavenajam absolventam Kārlim 
Ulmanim. Viņš palīdzēja po   pu-
lārizēt Baltā galdauta svētku 
ideju šeit, ASV, un piedalījas 
ALAs sponsorētos svētkos Či  kā-
gā un Vašingtonā, kur stāstīja par 
lielajiem notikumiem, kad Lat-
vija pasludināja savu atjaunoto 
brīvību. Tie ir tikai daži mirkļi, ko 
pieminu. Vēstniekam, kā minēju, 
vienmēr bija idejas un piedā  vā-
jumi, kā mūsu lielās organizācijas 
darbu padarīt interesantāku un 
efektīvāku. Domāju, ka lielā mērā 
pateicoties Andrim, ALA dar -

iesaistīšanās Amerikas Latviešu 
tirdzniecības kameras darbībā. 

Tikpat svarīgi vēstniekam bi -
juši arī kultūras un izglītības 
pasākumi.Viņš vienmēr rūpējās, 
lai tie iespēju robežās saņemtu 
vēstniecības un Latvijas valdības 
atbalstu. Andris arī uzskatīja, ka 
svarīgi ir par latviešu kultūru 
stāstīt amerikāņu publikai. Tā tie -
šām bija veiksmīga sagadīšanās, 
ka Latvijas Simtgades svinību 
gadā mums šeit, Amerikā,  bija 
tāds vēstnieks kā Andris Teik-
manis! 

Nepilnos trīs rezidēšanas gados 
Andris, šķiet, apciemojis gandrīz 
visus Amerikas latviešu centrus 
un nu jau pazīst lielu daļu latviešu 
sabiedrisko darbinieku visās pa -
valstīs. Andris paveicis lielisku 
darbu, arī izveidojot spēcīgu Lat-
 vijas goda konsulu korpusu ASV. 

Kad es saņēmu ziņu, ka jaun-
ievēlētais Latvijas Valsts prezi-
dents Egils Levits par savu kan-
celejas vadītāju izvēlējies Andri, 
nodomāju – ļoti gudrs gājiens, 
kas ļauj cerēt, ka sagaidīsim labas 
lietas no Prezidenta kancelejas! 

 Andri, tu vienmēr būsi gaidīts 
viesis Vašingtonā un Amerikas 
latviešu apvienībā, zinu, ka mēs 
paliksim draugi! 

Kā pateicību ALA valde no  lē-
musi vēstniekam Andrim Teik -
manim pateikties, pasniedzot  
mūsu augstāko apbalvojumu, ko 
piešķiram tikai otro reizi ALA 
vēsturē – Nameja Goda biedra 
piespraudi.

// FOTO: Pēteris Bičevskis

KĻŪDAS LABOJUMS

Apeles atbildes rakstā K. Streipam ieviesusies neprecīzitāte. 
Pareizi jābūt: „Tagad mani vecāki dus Brāļu kapos Katskilu 

kalnos, kur mans tēvs piedalījās to veidošanā un uzturēšanā.” 
Latviešu brāļu kapi Katskiļos tika veidoti Latviešu Kaŗa

invalidu apvienības (LKIA) paspārnē. Leopolds Apelis aktīvi 
darbojās LKIA un ilgus gadus bija arī tās priekšsēdis.

Red.
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Konferencē diskutē Māris Brancis (pa kreisi) ar Vili Vītolu

Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita (pa kreisi) un 
ekspozīcijas autore, Misiņa bibliotēkas direktore Gunta Jaunmuktāne

No kreisās: Aija Ebdene, Valters Nollendorfs, Venta Kocere diskutē ar Ligitu Kovtunu

Aiga Grišāne

Indra Burkovska

Raits Eglītis

„Par saiti, kas vieno un spēcina”
20. jūnijā Latvijas Universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā notika 
konference, kas veltīta mūsu laik-
raksta Laiks 70 gadu pastāvēša-
nai. Sarīkojuma vadmotīva vārdi 
ņemti no Laika dibinātāja Hel-
mara Rudzīša raksta avīzes 1. nu -
murā 1949. gada 8. novembrī, un 
konferences laiks bija izraudzīts 
tieši H. Rudzīša 116. dzimšanas 
dienā. Jāpiebilst, ka iepriekšējā 

kad Staļina režīms bija varas 
zenītā. Tobrīd Latvijas neatkarība 
bija vien tāls, neaizsniedzams 
sapnis, ko ar lielu entuziasmu un 
pārliecību turpināja uzturēt dzīvu 
Laiks un tā lasītāji. Sapnis par 
brīvu Latviju ir piepildījies, un 29 
gados esam paveikuši daudz. 
Pateicoties laikraksta Laiks re -
dakcijai, saikne starp latviešiem 
Amerikā un neatkarīgo Latviju 

diasporā notiekošo, komentē un 
analizē norises dzimtenē un 
ārvalstīs mītošo tautiešu sabied-
rībā. Vēstnieks īpaši uzsvēra laik -
rakstu pozitīvo toni. 

Kultūras ministrijas Mediju 
nodaļas vadītāja  Aiga Grišāne 
uzteica labo sadarbību mūsu 
avīžu satura veidošanā, skaidro-
jot valdības polītiku diasporas 
lietās, kā arī informējot par 

nības vārdā sirsnīgi sveicu lie-
lāko, vecāko un nozīmīgāko lat-
viešu laikrakstu ārzemēs – avīzi 
Laiks, tās redakciju un daudzos 
līdzstrādniekus nozīmīgajā 70 
gadu jubilejā! 

Reizē ar šo sveicienu vēlos īpaši 
pieminēt leģendāro izdevēju un 
avīzes Laiks dibinātāju Helmaru 
Rudzīša kungu, viņa darba ētiku, 
nacionāli patriotisko laikraksta 

litāti, un vēlos izteikt cerību, ka 
arī Latvijas valsts savas jaunās 
diasporas polītikas ietvaros to -
mēr paredzētu īpašu ikgadēju 
atbalstu šim nozīmīgajam ār -
zemju latviešus vienojošam 
izdevumam!      

Īpašs paldies laikraksta Laiks 
galvenajai redaktorei Ligitai Kov-
tunas kundzei, izdevēju pārstāvei 
Dacei Rudzītes kundzei un visai 
redakcijas saimei par neno gur-
stošo darbu, laikraksta Laiks rak-
sturīgos vaibstus saglabājot jau 
vairāku paaudžu gaŗumā, un sa -
turot kopā latviešus ne tikai Ame-
rikā, bet visā plašajā pasaulē!   

Vēlu avīzei Laiks izturību un 
turpmākas sekmes! PBLA valdes 
vārdā priekšsēde Kristīne Saulīte”  

Raits, būdams ilggadējs Laika 
un BL korespondents jautājumos, 
kas saistīti ar pasaules latviešu 
lielākajām organizācijām PBLA 
un ALA, dalījās savā pieredzē un 
atminējās vēsturiskus brīžus, par 
ko tapušas publikācijas. 

Īpaši sirsnīgi tika aplaudēts 
mūsu mīļotā polītiskā komen tē-
tāja  Franka Gordona sveicienam.

„Nevarēdams būt še klāt, svei-
cinu avīzi – jubilāri, kuŗā es savu 
sleju sniedzu kopš 1977. gada. 
Pazinu Helmaru Rudzīti, sarak-
stījos ar viņu, un esmu gandarīts, 
ka trimdas lielākais, īsteni repre-
zentablais laikraksts turpina pa -
stāvēt. Vai Laiks turpināsies līdz 
100 gadu jubilejai? Nudien ne -
būtu slikti!” 

Savās atmiņās un pieredzē – kā 
vienmēr asprātīgi un trāpīgi da -
lījās bij. redaktors un joprojām 
autors  Ojārs Celle.

 Fragmentus no H. Rudzīša 
grāmatas „Manas dzīves dēkas”, 
tieši par Laika tapšanas posmu 
nolasīja aktrise Indra Burkov ska.  
Sarīkojuma noskaņai brīžos, kad 
neskanēja runas, skanēja H. Ru -
dzīša lolojuma Bellacord ieraksti. 

Liela pateicība bibliotēkas di -
rektorei  Ventai Kocerei  par iz -
pratni, atbalstu konferences rīko-
šanā un sirsnīgajiem ceļavārdiem 
Laikam! 

Un īpašs paldies Misiņa bib lio-
tēkas direktorei Guntai Jaun muk-
tānei par vēsturiskās izstādes 
iekārtošanu!

// FOTO: Roberts Svižeņecs
(Turpinājums 4. lpp.)

Laikam veltītā konference notika 
tieši tai pašā dienā, laikā un vietā 
pirms 16 gadiem, atminoties 
Laika un Grāmatu Drauga cilts-
tēvu viņa simtgadē. Tolaik sarī-
kojuma iniciators un „dzinēj-
spēks” bija kādreizējais redaktors 
Ilgvars Spilners.

Šogad konferenci sveica Laika 
ilggadējs lasītājs un abonents, Lat-
 vijas Ministru prezidents Kriš-
jānis Kariņš, atsūtot Mi  nistru 
Kabineta apsveikumu, kuŗā teikts:

Sirsnīgi sveicu Amerikas lat-
viešu laikraksta Laiks redakciju 
un lasītājus 70 gadu jubilejā!

Trimdas latvieši Amerikā laik-
rakstu dibināja Latvijas vēstures 
tumšākajā periodā – 1949. gadā, 

turpina būt stipra.
Novēlu, lai laikraksta redakcijai 

spēks un enerģija arī turpmāk tik-
pat sekmīgi pildīt savu misiju, 
vienojot latviešus pasaulē un in -
formējot par norisēm Latvijā!  

Ministru prezidents
A. K. Kariņš

Laiku sveica arī Ārlietu minis-
trijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos Ai -
vars Groza, uzsverot, ka Laiks, 
kā arī Eiropas latviešu laikraksts 
Brīvā Latvija tiek ieinteresēti 
lasīts arī diplomātu aprindās, jo 
sniedz vispusīgu  pārskatu par 

norisēm mītnes zemēs, par ko 
citos Latvijas preses izdevumos, 
kā arī elektroniskajos saziņas lī -
dzekļos ziņu un analizes ir visai 
maz. Viņa arī atnesa priecīgu vēsti 
par to, ka jau nākamgad  valsts 
atvēlējusi vairāk līdzekļu tieši 
diasporas mediju satura veido šanai.

Sveicienus un laba vēlējumus no 
PBLA valdes nolasīja Raits Eglītis.

„Pasaules brīvo latviešu apvie-

saturisko vīziju, ko viņš spējis 
savulaik nodot mantojumā paš-
reizējai laikraksta redakcijai. 

Šobrīd, kad visā pasaulē vai -
rums drukāto mediju piedzīvo 
krizi vai tiek slēgti, vēlos paust 
patiesu apbrīnu par laikraksta 
Laiks apņēmību un spēju pa  stā-
vēt jau septiņdesmito gadu pēc 
kārtas, saglabājot nemainīgi 
oriģinālu avīzes saturisko kva-
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(Turpināts no 3. lpp.)

Laika uzticamais draugs Matīss Kukainis bija ieradies ar krāšņu 
ziedu pušķi

Foto no Laika konferences pirms sešpadsmit gadiem tai pašā 
vietā, tai pašā laikā

Satikušās divas paziņas

Ekspozīcijā Laika mākslas kalendāri

„Par saiti, kas vieno un spēcina”

No Amerikas bija ieradies 
ALAs vicepriekšsēdis  Mārtiņš 
Andersons, kuŗš līdz ar saviem 
suminājuma vārdiem arī nolasīja  
ALAs priekšsēža Pēteŗa Blum-
berga apsveikumu:

„Amerikas Latviešu apvienības 

latviešus, informējis par noti-
kumiem dzimtenē un mītnes 
zemē, poliītiskajām aktuālitātēm 
un tautiešu sasniegumiem.

Jāatceras, ka 1949. gadā, kad 
iznāca avīzes pirmais numurs, 
Latvija atradās aiz dzelzs priekš-

laikraksts Laiks bijis un joprojām 
ir svarīgākais informācijas avots, 
un katrs avīzes numurs šajās 
mājās tiek gaidīts ar nepacietību. 

Tas vienmēr bija iemesls lepo-
ties, ja tava fotografija parādījās 
Laika lappusēs. 1980. gadā es 

tāpat kā mani vecāki un vec-
vecāki.

Amerikas Latviešu apvienības 
un Laika starpā vienmēr val dī-
jušas labas attiecības. Mēs esam 
pateicīgi laikraksta izdevējiem 
un veidotājiem par visu, ko esat 

darījuši mūsu un ALA biedru labā. 
Ceram, ka mūsu draudzība un 
sadarbība turpināsies arī nākotnē.

Pēteris Blumbergs,
Amerikas Latviešu

apvienības priekšsēdis”

Turpinot H. Rudzīša tradiciju 
atbalstīt un veicināt latviešu lite rā -
tūras dzīvotspēju, Laiks 2018. gadā 
bija izsludinājis lite rāro darbu 
sacensību.  Uzvarētājas godā, pēc 
žūrijas, ko vadīja filoloģijas dok-
tore Inguna Daukste-Silasproģe, 
lēmuma tika mūsu autore rakst-
niece Lāsma Gaitniece. Kā solīts, 
viņas stāstu krājums tika izdots 
uz konferences dienu un tajā 
atvērts. Grāmatas „Par to, ko es 
tev neteicu” izdošanu financiāli 
atbalstīja H. Rudzīša meita Jalna 
Rudzīte-Salnīte un mūsu uztica-
mais lasītājs  Juris Petričeks.

Konferencē nolasītie priekš la-
sījumi tiks publicēti Laika slejās. 
Šā numura 5. lappusē jaunās 
zinātnieces  Agnijas Lesniče no-
kas raksts.                                 Red. 

Grāmatas “Par to, ko es tev neteicu” autore Lāsma Gaitniece un 
redaktore Gundega Saulīte

ALA vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons

vārdā sveicu laikrakstu Laiks 70 
gadu pastāvēšanas jubilejā!

Laikrakstam  Laiks visus šos 
gadus bijusi ļoti liela loma ASV 
latviešu sabiedrības informēšanā 
un uzturēšanā. Laiks ir apvie-
nojis visā Amerikā izkaisītos 

kara, bija liegta iespēja brīvi ceļot un 
sazināties. Šajos apstākļos Laiks 
kļuva par Dzīvības līniju, kas 
uzturēja Latvijas neatkarības garu 
un ideālus trimdas sa  biedrībā.

Nebūs pārspīlēts apgalvojums, 
ka daļai ASV latviešu sabiedrības 

mācījos vidusskolā, un man bija 
liels gods satikt ASV Valsts pre -
zidentu Ronaldu Reiganu. Pēc 
dažām nedēļām man bija tikpat 
liels gods, kad mūsu kopīgā foto-
grafija ar Valsts prezidentu parā-
dījās Laikā! Jutos par to ļoti lepns, 

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

// FOTO: Roberts Svižeņecs

Tas ir īsprozas krājums ar 15 
stāstiem, kuŗu darbība noris 
dažādos laika posmos: Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā, padomju 
okupācijas gados un arī mūs-
dienās. Ne mazāk plašas ir stāstu 

„Par to, ko es tev neteicu“

pat Afgānistāna). Autore jau nā-
kajā grāmatā, kas pēc skaita ir 
viņas piektais daiļliteratūras 
darbs, nedaudz pievērsusies arī 
vēsturei: stāstā “Ungāru motīvs” 
vēstīts par 1956. gada Ungārijas 
revolūciju un tās atbalsīm, darbā 
“Bazils un Baseta” L.Gaitniece 
ieskicējusi PSRS kaŗa pret Afgā-
nistānu šausmas, savukārt stāsts 
“Valērijas lidojums” ir veltīts pir-
mās latviešu sievietes – civilās 
aviācijas pilotes Austrālijā Valdas 
Ošs-Lamondes (1935 – 1968), 
rakstnieces radinieces, piemiņai.

Grāmatas māksliniecisko ie -
tērpu veidojusi Zane Neimane. 
Cena $20 –

ģeografiskās robežas. Vairākas 
neparastas situācijas izspēlētas 
gan dažādās vietās Latvijā (Rīga, 
Jūrmala, Liepāja, Nīcas pagasts), 
gan tuvākās un tālākās ārzemēs 
(Ungārija, Šveice, Austrālija un 
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 Mag. hist. AGNIJA LESNIČENOKA

Latvijas Valsts archīva fondi Rīgā, Bezdelīgu ielā 1
// FOTO: Agnija Lesničenoka

Laikraksta Laiks fonds Nr.2290 Latvijas Valsts archīva fondi Rīgā, 
Bezdelīgu ielā 1 // FOTO: Agnija Lesničenoka

Raksta autore runā konferencē “Par saiti, kas vieno un spēcina”
// FOTO: Roberts Svižeņecs

Laika vēsturiskās ekspozīcijas fragments // FOTO: Roberts Svižeņecs

Laiks kā trimdas vērtību glabātājs
Laikraksta Laiks redakcijas dokumentārais mantojums Latvijas Valsts archīvā

Latvijas vēstures neatņe mama 
sastāvdaļa ir arī trimdā radītās 
materiālās un nemateriālās ba -
gātības. Pēc Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 1990. 
gadā arvien vairāk trimdas 
latviešu sabiedriskie darbinieki 
un organizācijas šīs vērtības 
sāka pārvest uz Latviju un 
dāvināt Latvijas kultūras insti-
tūcijām. 

Latvijas Nacionālais archīvs 
kopā ar mūzejiem, bibliotēkām 
un izglītības iestādēm kopš 
aizvadītajiem 90. gadiem sāka 
šo bagātību apzināšanu, kas vai-
 nagojies laikā ar no 1996. gadam 
līdz 2009. gadam izdotiem un 
sabiedrībai pieejamiem uzziņu 
krājumiem „Trimdas archīvi 
atgriežas”, kas koncentrētā veidā 
dod priekšstatu par vēstures, 
kultūras un mākslas vērtībām, 
ko radījuši ārpus Latvijas dzī -
vojošie tautieši. Uz šiem uzziņu 
krājumiem balstās arī digitālais 
katalogs „Pasaules latviešu do -
kumenti Latvijā”, kas ir kopš 
2009. gada papildināta versija 
un kas tiek papildināts jo  pro-
jām, jo pasaules kontinentos 
izkaisītie latvieši turpina iz -
mantot iespēju trimdas doku-
mentus nodot glabāšanā nāka-
majām paaudzēm Latvijas kul-
tūras krātuvēs. 

Latvijas Nacionālā archīva 
Latvijas Valsts archīvs ir vieta, 
kur glabājas un tiek pieņemti 
Latvijā nonākušie trimdas do -
kumenti – tie ir tūkstošiem 
latviešu sabiedrisko darbinieku 
un organizāciju dokumenti. To 
starpā ir ļoti daudz līdz šim ne -
skartu un interesantu fondu un 
dokumentu, kuŗi kopš to no -
nākšanas Latvijā joprojām gaida 
pētniekus.

Unikālo dokumentu vidū ir 
arī laikraksta Laiks redakcijas 
fonds Nr. 2290.  Laiks ir un pa -
liek vienreizīgs trimdas latviešu 
kultūras dzīves liecinieks, ko 
publiski uzsvēruši arī vairāki 
latviešu sabiedriskie darbinieki. 
Kā, piemēram, trimdas rakst-
niece Ilze Šķipsna un mākslas 
zinātniece Eleonora Šturma pa  u -
dušas domu, ka nozīmīgākie 
trimdas kopības uzturētāji bija 
Dziesmu svētki un laikraksts 
Laiks. Lai gan trimdas doku-
mentu mantojums Latvijā aug, 
bez Laika sniegtā latviešu trim-
das dzīves atspoguļojuma pēt-
niekiem, kuŗu uzmanības lokā 
ir tieši trimdas procesi, pēt-
niecība būtu gluži neiespējama 
un krietni komplicētāka. Trim-
das periodika vērtējama kā ļoti 
nozīmīgs Latvijas kultūras vē s-
tures avots.

Pēc izceļošanas katrā mītnes 
zemē visai ātri izveidojās viens 
lielais laikraksts. Amerikā tas 
bija Laiks, Kanadā – Brīvā Balss 
(vēlākais nosaukums Latvija 
Amerikā), Austrālijā – Aus trā-
lijas Latvietis. 1960. gadu sāku-
mā laikraksta Laiks metiens 
pārsniedza 13  000 kopiju, kas 
tika izplatītas ASV, Kanadā un 
citās zemēs, bet vēlākos gados 
nostabilizējās uz 12 600 ek -

semplāriem, tādējādi kļūstot 
par visvairāk lasītāko laikrakstu 
Rietumu pasaulē, un īstenībā – 
kļūstot par vienīgo latviešu laik-
rakstu, kas spēja uzturēt ne -
mainīgu iznākšanas biežumu 
un apjomu. Vadoties no prin-
cipa, ka laikraksta uzdevums ir 
aktuālās informācijas sagāde, 
tika izveidots arī plašs kores-
pondentu tīkls. 1950. gados, 
kamēr vēl nebija izveidots lat-
viešu organizāciju tīkls, laik-
raksts Laiks apņēmās un veica 
arī vairākus ļoti nozīmīgus sa -
biedriskos pienākumus. Sa  dar-
bībā ar Latvijas Sarkano Krustu 

un skaidrošans darbu trimdas 
latviešu vidū.

Sākotnēji laikraksta Laiks re -
dakcijas dokumenti par laika 
posmu no 1949. līdz 1993. ga -
dam uzkrājušies un glabājušies 
ASV. Latvijas Valsts archīvs šos 
dokumentus saņēma kā dāvi-
nājumu no laikraksta redak-
tores Astras Mooras (redaktore 
no 1997. – 2000. gadam) 2000. 
gadā, nesakārtotā veidā. Fonda 
Nr. 2290 vērtību ekspertīze, sis-
tēmatizācija un aprakstīšana 
tika pabeigta 2002. gadā. 

Par trimdas vēstures materiālu 
saglabāšanas pasākumiem do -

manuskriptus. Viņu piedāvātā 
alternātīva bijusi Lundas uni-
versitātes Slavu un baltu valod-
niecības institūta bibliotēka. 
Vēstulē arī pausts, ka bibliotēkas 
vadība pat bijusi ar mieru tos 
pieņemt un glabāt. Tālāk šīs 
iniciātīvas virzīšanas atspogu-
ļojms vairs nav rodams. Kon-
sultējoties ar archīva speciā-
listiem, noprotams, ka šī ie -
rosme tomēr nav īstenojusies.

Laikraksta Laiks redakcijas 
fondā Nr.2290 dokumenti sa -
kārtoti divās galvenajās grupās: 
1) vēstules un manuskripti, kas 
kopumā sastāda 730 dokumentus, 

Dziļumu, Zentu Mauriņu, 
Marisu Vētru, Jāni Klīdzēju, kā 
arī jaunākās paaudzes autoriem. 
1959. gada 11. maijā M. Vētra 
rakstījis vēstuli redaktoram 
K. Rabācam, kuŗā teikts: „Esmu 
Jums daudz pateicības parādā, 
jo Jūsu vadībā esmu atradis 
„savu stilu”, kas ir allaž paviegli 
personīgs ar intimitātes pie -
garšu.” Savukārt fotografiju 
grupā atrodama latviešu polī-
tiskās, sabiedriskās un kultūras 
dzīves pasākumu fiksācija ASV, 
Austrālijā, Kanadā, Zviedrijā, 
Francijā, kā arī sabiedrisko 
darbinieku fotoportreti, dati 

Vācijā Laiks noor gani zējis palī-
dzības saiņu sūtīšanu Rietum-
eiropā palikušajiem tau tiešiem. 
Padomju Savienības un neat ka-
rīgās Latvijas veidošanās perio dā 
aizvadītā gadsimta astoņdesmito 
gadu beigās un deviņdesmito 
gadu sākumā laikraksts Laiks 
veica nozīmīgu informēšanas 

māts jau krietni senākā pagātnē. 
Starp dāvinātajiem dokumen-
tiem atrodama Kārļa Draviņa 
vēstule Kārlim Rabācam. Tajā 
lasāma ASV latviešu letonista 
un bibliografa Benjamiņa Jē -
gera, Kārļa Draviņa un Kārļa 
Rabāca priekšlikumi, kā paglābt 
no iznīcības latviešu autoru 

2) fotografijas un foto ne gatīvi, 
skaitā ir 3171. Pirmajā grupā 
ietilpst redakcijas vai pub li-
kāciju autoru, lasītāju sa  rakstes 
un iesniegtie manu skripti, kas 
aptveŗ laika posmu no 1949. 
gada līdz 1970-tajiem gadiem. 
Te arī  vēstules un ap  sveikumi 
Helmaram Rudzītim, tajā skaitā 
arī izdevniecībai „Grāmatu 
Draugs” 40 gadu ju  bilejā. Ro -
dami arī manuskripti bez 
precīza datējuma vai paraksta. 
Trimdas latviešu autoru klāsts 
ir ārkārtīgi plašs – vēs turnieki, 
polītiskie darbinieki, literāti, 
mākslinieki. Apgāds pul cēja ap 
sevi visus ievē rojamā kos lat-
viešu rakstniekus, bet vis cie-
šākā sadarbība izveidojās ar 
Anšlavu Eglīti, Valdemāru Kār-
kliņu, Gunaru Janovski, Irmu 
Grebzdi, Aīdu Niedru, Alfredu 

līdz 1993. gadam. 
Varam būt gandarīti, ka Laika 

redakcijas vairāku gadu desmi-
tos uzkrātais dokumentu man-
tojums nonācis Latvijas Valsts 
archīvā un ir pieejams Latvijas 
pētniekiem. Tas ir veiksmīgs 
pamats, lai nākotnē taptu jauni 
atklājumi un pētījumi par da -
žādiem trimdas latviešu dzī  ves 
aspektiem. Kā veiksmīgu pie -
mēru var minēr Dr. philol. 
Viestura Zandera pētījumus un 
publikācijas par trimdas grā -
matniecību, kuŗu pamatā iz -
mantoti arī laikraksta Laiks 
fonda dokumenti. 

Lai laikrakstam Laiks arī turp-
mākās desmitgades izdodas 
veiksmīgi uzturēt neizsīkstošo 
kultūrsaikni starp Latviju un tās 
tautiešiem ārpus Latvijas ro -
bežām!
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Vaira un Īra

BRIGITA ZUTERE  Dāvana sirdsdraudzenei
“Izglītība mums abām bija 

svarīgs aspekts dzīvē, tamdēļ 
vēlējos ziedot stipendijai Īras 
piemiņai,” uzsver Amerikas 
latviete, ilggadēja Latvijas Uni-
versitātes (LU) mecenāte Vaira 
Inta Pelēķis-Christopher, kuŗa 
nu atbalstīs talantīgāko valod-

studējusi Ženēvā, Šveicē, kur 
ieguvusi doktora gradu me  di-
cīnā. Atgriežoties Amerikā, 
spe cializējusies patoloģijā. Paš-
laik dzīvo Vašingtonas pavalstī, 
un ir LU fonda sadarbības or -
ganizācijas “Friends of the 
University of Latvia” (dib. 2012) 
valdes locekle.

Vaira kļuvusi par mecenāti, jo 
viņai pašai labi cilvēki savulaik 
palīdzējuši iegūt izglītību. Viņa 
atbalsta LU kopš 2006. gada, 
ziedojot “Ceļamaizes” stipen di-
jām talantīgiem pirmā kursa 
studentiem. Atbalsts Latvijas 
jaunatnei ir apliecinājums sava 
tēva Kārļa Pelēķa piemiņai, jo 
viņš no ģimenes bija pirmais, 
kas ieguva augstāko izglītību un 
ar to lepojās. Vaira uzskata, ka 
ikvienam Latvijas Universitātes 
absolventam, kuŗš pelna iztiku 
ar iegūtajām zināšanām, vaja-
dzētu atcerēties savu univer-
sitāti, ziedojot tai.

Aizejot pensijā un atstājot 
darbu patoloģijas jomā, Vaira 
bija priecīga iesaistīties vairākos 
labdarības pasākumos un aktī-
vitātēs kā trimdas, tā vietējās 
organizācijās. Vaira dāsni atbal-
sta trimdas draudzes darbu, 
Latvijas Okupācijas mūzeju, 
Mazpulku organizāciju, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku u.c.

„Esmu arī iesaistījusies Bal-
tijas studiju programmā Vašing-
tonas Universitātē, kas ir vienīgā 
universitātē ASV, kuŗā māca 
visas trīs baltiešu valodas, vēs-
turi, literātūru un kultūru. Šī 
programma šogad nosvinēja 25 
gadu pastāvēšanu. Esam lepni, 
ka mums tāda iespēja ir.”

Vaira arī nodibinājusi latviešu 
grāmatu lasītāju pulciņu Sietlā, 

ko apmeklē aptuveni 20 dalīb-
nieki. Ik reizi arī viņi ziedo vai 
nu Baltijas studiju programmai, 
vai Latvijas Okupācijas mūze-
jam. Pulciņš pastāv jau vairāk 
nekā 18 gadus.

Īra Kuhn-Bolšaitis (1937-2018) 
dzimusi Latvijā mežziņa Jāņa 

gadā ieguva bakalaura gradu 
vācu valodā un literātūrā. Tur-
pināja studijas Kanzasas Univer-
sitātē, kur 1962. gadā ieguva 
maģistra gradu, bet 1971. gadā 
doktora gradu salīdzinošajā li -
terātūrā. No 1962. līdz 1963. ga -
dam studēja Tībingenas Univer-

profesors) un Nikolass (dator-
sistēmu analītiķis). Pēc dzīves-
biedra nāves Īra 1987. gadā 
apprecējās ar Pēteri Bolšaiti. 
1997. gadā ģimene pārcēlās uz 
Latviju. Īra bija studenšu kor-
porācijas “Varavīksne” zelta 
filistre. Visi, kas Īru pazina, 
raksturoja viņu kā inteliģentu, 
sirdsgudru, smalkjūtīgu, pozi-
tīvu un dāsnu personību.

“Īra bija mana sirdsdrau-
dzene visas dzīves gaŗumā,” 
stāsta Vaira. “Satikāmies Vācijā 
bēgļu nometnē, uz Ameriku 
atbraucām kopā ar vienu kuģi 
1950. gada aprīlī. Mūsu ģime-
nes apmetās Ņūdžersijā – tur 
tikāmies bieži, turpinājām tik-
ties arī, studējot Eiropā”.

Mijot gredzenus ar saviem 
dzīvesbiedriem, abas draudze-
nes mainīja dzīvesvietas – Vaira 
pārcēlās uz Amerikas Rietum-
krastu, bet Īra palika Austrum-
krastā. Abas labprāt rakstīja 
vēstules, sazvanījās, arī satikās. 
Abas kļuva par krustmātēm 
viena otras dēlam. Īrai pār-
ceļoties uz Rīgu, Vaira viņu ik 
gadu apmeklēja un atbalstīja 
grūtā brīdī.

“Mums bija daudz kopīgu 
interešu, arī par sadzīviskām 
lietām, literātūru, kulināriju, 
ceļošanu, latviešu lietām, un tā 
to sarakstu varētu turpināt. Ne -
varu atcerēties nevienu vienīgu 
reizi, kad mēs būtu sastrī dē-
jušās,” atminas Vaira. “Mēs va   rē-
jām simtprocentīgi viena otrai 
uzticēties. Neticami, jo pēc 
dabas bijām kā pretpoli – Īra 
bija klusāka, nosvērtāka, pa  cie-
tīgāka, bet es – skaļāka, im  pul-
sīvāka.”

Amerika un skolotājas Irmas 
Amerikas ģimenē. Kopā ar ve -
cākiem 1944. gadā devās bēgļu 
gaitās. Pēc vairākiem gadiem 
Mērbekas bēgļu nometnē, Vā  cijā, 
emigrēja uz ASV, kur ģimene 
apmetās uz dzīvi Ņūdžersijas 
pavalstī. Studēja Ratgera Uni-
versitātes Duglasa kolledžā 
(Rutgers University Douglass 
Residential College), kur 1959. 

nieku no LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes. Tā 2019./ 
2020. Akadēmiskajā mācību 
gadā pirmoreiz tiks piešķirta 
Īras Kuhn-Bolšaitis piemiņas 
stipendija, kuŗas apmērs – 
3 000 ASV dolari.

Stipendijas mecenāte, stu -
denšu korporācijas “Dzintra” fi -
listre Dr. med. Vaira I. Pelēķis-
Christopher (1936) dzimusi Lat -
vijā. Ar ģimeni devusies bēgļu 
gaitās uz Vāciju, līdz 1950. gadā 
nonākusi Amerikas Savieno-
tajās Valstīs (ASV). Tur iegūta 
izglītība franču filoloģijā. Vēlāk 

sitātē, Vācijā. Studiju laikā iegu-
vusi vairākas stipendijas, tai 
skaitā Fulbraita stipendiju. 30 
dzīves gadus (1967-1997) pa -
sniedza franču valodu un vācu-
franču salīdzinošo literatūru 
Rodailendas (University of Rhode 
Island) Universitātē ASV.

No pirmās laulības ar profe-
soru Reinhardu Kuhn Īrai ir 
divi dēli – Bernhards (literātūras 

Piedalieties un atbalstiet!
Amerikas latviešu apvienības

Kultūras fonda 2019. gada projektu
pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam

(Turpināts no 1. lpp.)

(Turpināts no 1. lpp.)

Pilnmetrāžas dok. filma “Kle-
jotāji”. Iesniedz: Matīss Kaža. 
($750.-)

Pilnmetrāžas mākslas filma 
“On The Farm”. Iesniedz: Alan 
Webber ($1275.- M. Miezītes 
novēlējums)

Pirmās 21. gs. Latviešu ori-
ģināloperetes “Trīs zvaigznes. 
Zigfrīds” radīšana, iestudējums 
un pasaules pirmizrāde Rīgā. 
Iesniedz: Agija Ozoliņa-Koz-
lov ska/Latvijas operetes fonds. 
($1500.- no A. Okolo-Kulaka 
piemiņas fonda)

Sanfrancisko Jaunā teātra iz -
rāde “Sprīdītis?” Iesniedz: Māra 
Lewis. ($2700.-, atbalsts nav 
izmaksāts)

 Avīzes “Mazpulks” izdošanas 
atbalsts. Iesniedz: Arvīds Bļod-
nieks. ($925.- M. Miezītes no -
vēlējums)

“Edvarta Virzas biografijas un 
poēmas “Straumēni” audio-
ieraksts vietnē www.audio-
gramata.lv Iesniedz: Vaira 
Dundure. ($1450.-)

“Pēteris Vasks: Komponista 
portrets”. Iesniedz: Baltic Arts 
Council: Paul Taub, Guntis 
Šmidchens, Heather McLauglin 
Garbes. ($2000.- no A. Okolo-
Kulaka piemiņas fonda)

Ārzemju latviešu rokgrupu 
dziesmu izlase “Trimdas roks”, 
CD. Iesniedz: Raimonds Lagi-
movs. ($2000.- no A. Okolo-
Kulaka piemiņas fonda)

Lucānu ģimenes kapu lab-
iekārtošana. Iesniedz: Daugav-
pils Latviešu biedrība/ Genovefa 
Barkovska. ($325.-)

ALAs Kultūras fonda 2019. 
gada projektu līdzekļu piepra-
sījuma veidlapa atrodama ALAs 
mājaslapā: www.alausa.org un veid -

lapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto 
pastu. Jauni projekti jā  piesaka 
līdz 2019. gada 31. jūli jam.

ALAs Kultūras fonda 2018. 
gada ienākumi:

ALAs Kultūras fonds vāc zie-
dojumus atsevišķi no pārējām 
ALAs līdzekļu vākšanas akcijām 
un piešķir līdzekļus latviešu 
kultūras un izglītības projektu 
atbalstam ASV un Latvijā. Pa -
teicoties gadskārtējiem atbal-
stītājiem, Kultūras fonds 2018. 
gadā ziedojumu akcijā ieņēma 
$20 233.- Paldies!

Sirsnīgi pateicos visiem KF 
atbalstītājiem, iesniegto projek-
tu vadītājiem, KF valdei un 
ALAs biroja darbiniekiem par 
veiksmīgo sadarbību! Aicinu 
jūs atbalstīt Kultūras fonda dar-
bību arī turpmāk, lai sadarbībā 
mēs varētu īstenot jaunas, ra -
došas ieceres un sumināt Lat -
viju. Paldies! 

 Ar gandarījumu par 
kopīgi paveikto

Vēstniece savā uzrunā pie -
skārās svarīgākajiem punktiem 
ASV un Latvijas attiecību vēs-
turē, uzsverot, ka Latvijas valstij 
nebija viegli iegūt brīvību, un 
Savienotās valstis bija gandarī   tas, 
ka varēja atbalstīt Latviju oku pā-
cijas grūtākajās dienās. Šodien, 
kad dzīvojam daudz labākos lai-
kos, Amerikas Savienotās Valstis 
joprojām atbalsta Latviju ar tik-
pat lielu apņēmību un atceras 
Latvijas neatkarības atgūšanu un 
Baltijas ceļu pirms 30 gadiem. 
„Kad vairāk nekā divi miljoni 
cilvēku pirms 30 gadiem sadevās 
rokās, lai izveidotu simbolisku 
cilvēku ķēdi Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā, viņi pierādīja pasaulei, 
ka nekas nav neiespējams,”teica 
vēstniece. “Jūs to darījāt, nevis 
tāpēc, ka tas bija viegli, bet gan 
tāpēc, ka vēlējāties, lai jūsu bērni 
aug brīvā valstī.”

N. Petita teica, ka lepojas dau -
dzajām programmām un ini -
ciatīvām, ko ASV vēstniecība 
atbalsta – plašā sadarbība dro -
šības jomā starp mūsu valstu 
militārpersonām, tai skaitā ar 

Mičiganas Nacionālo gvardi, 
vēst niecības centieni populāri-
zēt uzņēmējdarbību Latvijas sko-
lēnu vidū, programmas, kas 
atbalsta veiksmīgas pilsoniskās 
sabiedrības veidošanos Latvijā, 
stiprinot nevalstiskās organi zā-
cijas. Katru gadu vairāki desmiti 
latviešu jaunieši dodas apmaiņas 
programmās uz ASV, lai studētu 
Amerikas universitātēs, dzīvotu 
amerikāņu ģimenēs un iegūtu 
draugus un biznesa kontaktus, 
kas vēl vairāk satuvinātu mūsu 
valstis. 

„Kad es ierados Latvijā pirms 
četriem gadiem, nevarēju iedo-
māties tos sasniegumus, kas pa 
šo laiku ir panākti mūsu abu val-
stu attiecībās. Šodien NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupā dienē deviņas valstis. ASV 
spēki turpina sniegt Latvijai at -
balstu pastāvīgās spēku rotācijās, 
ieskaitot Blackhawk hēlikopterus 
Lielvārdē,” teica vēstniece.

Nensija Bikofa Petita atstās 
Latviju šovasar un plāno pen-
sionēties no ASV diplomātiskā 
dienesta gaitām. 

Red.

SANITA ŠŪMANE,
ALAs Kultūras fonds
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Ieva Celle-Harms

Atceras Ojārs Celle... Māra Celle un Uldis Bluķis no Ņujorkas Laika jubilejas 
svinībās

MĀRA CELLE ATSPULGI NO RĪGAS JŪNIJĀ
Jūnijs mūsu tautai ir gan 

s kumju, gan prieka mēnesis. 
14. jūnijā latvieši visā pasaulē 
pulcējas, lai pieminētu mūsu uz 
Sibiriju moku ceļos aizvestos 
tuviniekus 1941. gadā. Kā katru 
gadu, kopš esmu atpakaļ atkal 
brīvajā Latvijā, devos pie Brī-
vības pieminekļa. Kā katru 
gadu, tai dienā tur sanāk tie, kas 
nemūžam ne  aizmirsīs, kāda 
pārestība mums nodarīta. Vi -
siem ziedi rokās. Daudziem sir-
mas galvas, asaras acīs. Valda 

ņemts spēj tikai lūpas kustināt. 
Būt šai vietā Rīgas sirdī, šai 
dienā, šai piemiņas brīdī – to 
visu redzot, dzirdot un aptverot, 
man sirds dobji sit. Svinīgā gaitā 
pirmie pie pieminekļa ierodas 
mūsu valstsvīri – valsts pre zi-
dents R. Vējonis, ministru pre-
zidents K. Kariņš, ministri, Sa -
eimas locekļi, ārvalstu vēst-
niecību pārstāvji – un noliek 
lielus vainagus un skaistus rožu 
klēpjus pieminekļa pakājē. Seko 
Latvijas polītiski represēto ap -

dažādas dzīves pieredzes ļaudis, 
tātad nebijām tikai mēs, kas ļoti 
labi zinām, kā tas toreiz bija. 
Mēs, kas to atceramies, jau esam 
stipri gados, bet netrūkst mūsu 
pēcnācēju un šī laikmeta pēt-
nieku, kas grib uzzināt – nu, kā 
tas toreiz bija? Pēcpusdienu 
noslēdza vēsturnieka Dr. Ulža 
Neiburga referāts. Viņš ir ie  dzi-
ļinājies tā laika notikumos, viņš 
pārzina statistiku par to, kā un 
cik ļaudis ar laivām devās 
trimdā uz Zviedriju, kā citi ar 

svešumā dzīvojošajiem latvie-
šiem svarīgs informācijas avots. 
Māris Brancis pastāstīja par 
kalendāru lomu latviešu dzīvē, 
it sevišķi par Laika jau daudzu 
gadu publicēto Mākslas kalen-
dāru, kam nav līdzinieku. Lai-
kam ir bijuši daudz un dažādi 
redaktori, bet visizcilākais, bez 
kuŗa diez’ vai avīze būtu spējusi 
izaugt, bija Kārlis Rabācs, tā 
stāstīja Ojārs Celle, kuŗš pats arī 
ir sēdējis redaktora krēslā. 
Šodien redakcijas lāpu nes 

jādodas. Skaisti saulainā, gada 
gaŗākajā dienā (21. jūnijā) uz 
turieni devās ļaužu straumes. 
Tur skanēja gan latviešu, gan 
igauņu, somu, zviedru, vācu, 
angļu, krievu un vēl citu tautu 
valodas. Tur uz brīvdabas ska-
tuves dancoja un dziedāja mūsu 
tautu meitas un dēli, tur sparīgi 
spēlēja Rīgas pūtēju orķestris, 
bet pa apaļajiem laukuma ak -
meņiem priecīgi lēkāja gan 
gaišādaini, gan tumšādaini bēr -
ņuki. Tirgus būdās naski tir-

vienības vadītājs Ivars Kaļķis, 
bet aiz viņa gaŗas rindas ar tiem, 
kas paši pārdzīvojuši izsūtīšanu, 
viņu radi un draugi, katrs ar 
savu puķu pušķi. Arī es nolieku 
vienu baltu rozi – sava tēva 
piemiņai. Viņam nav kapa vie-
tas, viņa dzīvību padomju vara 
izdzēsa Astrahaņā, kad tēvam 
bija 49 gadi. Man sirds lūzt 
iedomājoties, kā viņš nomira 
un kādas bija viņa pēdējās 
domas. Vai viņš zināja, ka katru 
dienu viņa nepilnus trīs gadus 
vecā Māra viņu gaidīs un naīvi 
spriedīs: “Kāpēc tētis vienkārši 
neiekāpj tramvajā un nebrauc 
mājās?” Un vēl arvien es do -
māju: kāpēc? Kāpēc tā vajadzēja 
notikt? Kāpēc tik daudz bērnu 
palika bez tēviem? Kā var to 
aizmirst, kā var to nepieminēt? 
Kā var to nezināt?

Kā man stāstīts un kā esmu 
lasījusi, 1941. gada Jāņi pagāja 
bez svinēšanas, 14. jūnija noti-
kumi atstāja cilvēkus šokā un 
neziņā.

Bet nu ir pagājuši 78 gadi. Par 
spīti visam, latvieši ir spējuši 
“likt bēdu zem akmeņa” un 
dzīvot tālāk. Turpina strādāt, 
turpina izglītoties, cenšas uz  la-
bot savas un savu ģimeņu dzīves 
un, jā, turpina svinēt Jāņus.

Šogad pirms Jāņiem vēl divi 
interesanti notikumi. 19. jūnijā 
aizbraucu uz LaPa’s (Latvieši 
pasaulē mūzejs un pētniecības 
centrs) rīkoto izstādi un priekš-
nesumiem Kalēju ielā 57. Ne -
piedalījos izlaušanās spēlē, bet 
noklausījos divu aktieŗu snie-
gumā – viņi lasīja fragmentus 
no vairāku autoru darbiem par 
tēmatu: kā mēs devāmies trim dā. 
Publikā bija dažāda vecuma un 

kuģiem uz Vāciju, kā vēl citi pa 
zemes ceļiem, kur nu kuŗais. 
Tūkstošiem un tūkstošiem pa -
domju varas apdraudētie, savas 
kailās dzīvības glābēji. Tā tagad 
ir vēsture, bet tai ir vēl acu 
liecinieki. Tie esam mēs. Mēs, 
kuŗu saknes dzimtajā zemē 
izrādījušās tik stipras, ka va  rē-
jām pat pārraut svešumā pa -
vadīto dzīves pavedienu un 
daļēji vai pavisam pārnākt 
mājās. Satiku kādu no Kanadas 
atlidojušu sievieti, kas teica, ka 
atbraukusi vēl pēdējo reizi uz 
Latviju atvadīties. Visādu ap -
stākļu spiesti, ir tautieši, kuŗi 
vairs nespēj atgriezties savā 
dzimtajā zemē, kuŗi ielaiduši 
saknes un iesprūduši citā zemē.

20. jūnijā Misiņa bibliotēkas 
telpās Rūpniecības ielā avīze 
Laiks svinēja 70 gadu pastā vē-
šanu. Bija ieradušies dažādu 
aprindu ļaudis – redakcijas līdz-
strādnieki, pārstāvji no Ārlietu 
un Kultūras ministrijas, no 
PBLA un ALA, gan ciemos 
iebraukušie Laika lasītāji un cie-
nītāji. Redaktore Ligita Kovtuna 
saņēma skaistus rožu pušķus, 
pateicības un atzinības vārdus. 
Literātūrzinātniece Ingūna Dauk-
ste-Silasproģe, kas jau gadiem 
ilgi pētījusi trimdas literātūru 
un periodiku, šoreiz savā stās-
tījumā izsekoja tieši Helmāra 
Rudzīša izauklētajai avīzei – ar 
kādu skepsi viņš to sāka drukāt 
1949. gada pavasarī, tikko n  o -
nācis jaunajā kontinentā, ar 
kādām grūtībām sastapās, bet 
galu galā – kādu svētīgu darbu 
paveica. Avīze dzīvo vēl šo balt-
dien un lasītāji, kas tai palikuši 
uzticīgi, nevar dzīvi iedomāties 
bez tās. Laiks turpina būt 

Ligita Kovtuna, ko viņa dara ar 
apbrīnojamu enerģiju un pār-
liecību par sava darba lielo 
nozīmi. Bibliotēkas vadītāja 
Venta Kocere izteica prieku, ka 
Laiks sev svarīgu notikumu at -
zīmē atkal šais telpās. Viņa ar 
palīgiem bija skaisti piestrā dā-
jusi pie izstādes, kas parādīja 
avīzes eksemplārus dažādos 
laika posmos. Ja tā padomā, tad 
jāatzīst, ka Laiks tiešām ir ap -
brīnojams fenomens. To pie 
vīna glāzes un uzkodām turpi-
nāja pārrunāt un par to prie-
cāties jubilejas svinētāji.

Kas būtu Jāņi bez Zāļu tirgus 
Doma laukumā? Ja tai laikā cil -
vēks ir Rīgā, tad turp noteikti 

gojās pārdevēji, piedāvādami 
lielu variāciju ar Jāņu sieriem, 
maizēm un kliņģeŗiem, desām, 
kūpinātām zivīm un žāvētu 
gaļu. Netrūka visdažādāko me -
dus burciņu, kaltētu tēju un 
garšvielu. Kur nu vēl rotaslietas, 
linu kleitas un citi apģērbi, 
tamborētas cepurītes, koka ka -
rotes un, vēl un vēl. Vislielākā 
burzma bija ap jāņuzāļu pār -
devējām – varēja pirkt pušķus 
ar skaistām pļavu puķēm, likt 
uzpīt paša izvēlēto ziedu vai-
nagus, vai iegādāties jau gata-
vus. Tie, kam jau rokas pilnas 
pirkumiem, varēja apsēsties āra 
krodziņā “Doma dārzs”, izbau-
dīt glāzi alus, pavērot ļaužu 
straumi, kas plūda gaŗām, un 
paklausīties, kā visu laukumu 
pieskandina tautas mūzika un 
šlāgeri. Ievēroju kāda uzņē mu-
ma auto, kuŗa nosaukums man 
neko nenozīmēja, bet patika 
viņu solījums, uzkrāsots uz auto 
sāniem ar lieliem burtiem: MĒS 
VEDAM JUMS PRIEKU!

svētsvinīgs klusums, pat miers. 
Tur nenāk tie, kas grib mūs 
nomelnot, apvainot, turpināt 
sāpināt. Ar katru gadu sanākušo 
ļaužu pulks tomēr mazliet dilst. 
Rīgā netrūkst lat viešu, bet pie 
pieminekļa šai datumā neredz 
tos, kam ir vienalga, kam nav 
laika, kam ir svarīgāki pie  nā-
kumi, un vēl daudzi citi, kas 
paiet gaŗām, plecus raustīdami, 
jo vispār nezina, kas te notiek. 
Par to man vienmēr bijis brī-
nums – kā tas var būt, ka šai 
skumjajā dienā nedimd visu 
baznīcu zvani, neapstājas satik-
sme, bet turpinās ierastā liel-
pilsētas dzī  ve. It kā šai dienai 
nebūtu nekādas nozīmes.

Pland karogi. Virs pieminekļa 
riņķo kaijas, saules staros at -
mirdz viņu baltie spārni. Stalti 
stāv sieviete ar trim zeltītām 
zvaigznēm paceltās rokās un 
vērš skatu tālumā. Tādu to at -
ceros, kad pirmo reizi ieraudzīju 
pirms 49 gadiem – patiešām tik 
ilgs laiks pagājis, kopš es te no -
nācu pēc 26 trimdā pava dītiem 
gadiem, pati vēl tikai 32 gadus 
veca. Toreiz nevarēju savaldīt 
asaras, bet vēl arvien, kad rau-
gos augšup uz šo skulptūru, 
manī virmo emocijas.

Atskan militārs maršs. Tu  vo-
jas uniformās tērptais Nacionālo 
bruņoto spēku pūtēju orķestris. 
Tam seko goda sardzes stāba 
rota, paceltām galvām, parādes 
ieročiem pie pleca, viksētiem 
zābakiem kājās. Dimd zeme, 
gaiss trīc no marša skaņām. 
Kareivji nostājas miera stājā. 
Orķestris uzdod toni, spēlē 
mūsu valsts himnu. Visi, kas 
vēlas, dzied līdzi, cits skaļāk, 
cits klusāk, cits emociju pār-

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. 

Petersburg, Florida 33715

Pusaudzes meitenes

gaitas, nonākot Amerikā 

un iepazīstot līdz šim svešo 

zemi un ļaudis.

Grāmatā autore stāsta par

saviem pirmajiem deviņiem 

gadiem ASV. Skolas gaitas, 

draudzenes, pirmie peļņas 

darbi, sapņi un ilgas.

USD 25,–
(t.sk. pasta izdevumi)

Māra Celle.

MEŽAPARKA MEITENE UZAUG AMERIKĀ
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Latviskākie svētki, 
latviskākā dāvana

Ņujorkas  koŗa pavasaŗa koncerts Katskiļos MADLENA MINISTE

Absolvējot kolledžu, Hudsonas 
upes otrā pusē no Katskiļiem, es 
izdomāju atvilkt elpu un gaŗajā 
nedēļas nogalē doties pa taisno 
uz Katskiļu latviešu nometni. Kā 
saldais ēdiens, 26. maijā notika šī 
gada Ņujorkas latviešu koŗa pa -
va saŗa koncerts LAI GAITA IR 
DROŠA. No viesu koŗiem bija 

ieradušies Bostonas koris Krisītes 
Skares vadībā, Otavas un Mont-
reālas apvienotais koris Atbalss 
Andreja Vītola vadībā, kā arī 
koristi no Toronto. No Latvijas 
viesojās Latvijas Universitātes sie -
viešu koris Balta un Ekonomikas 
un kultūras augstskolas kamer-
koris Fortius Māras Marnauzas 

vadībā. Laiks bija ideāli rāms un 
patīkami silts, it sevišķi koncerta 
baudīšanai Sarīkojumu zālē, kur 
citus gadus ir bijis kā pirtī vai kā 
ledusskapī. 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā 
pirms Vispārējiem Dziesmu svēt-
kiem Latvijā, dziesmu repertuārs 
centās jau iedot garšu no Toronto 

Dziesmu svētkiem jūlija sākumā. 
Atskanot Simtgades svētku dzies-
mām, kā „Virs galvas mūžīgs 
piena ceļš” (Imants Kalniņš, Māra 
Zālīte, aranž. Rihards Dubra) un 
„Lāčplēsis” (aranž. Edgars Linde), 
tās uzjundīja skaistas atmiņas no 
pagājušās vasaras kopkoncerta 
Mežaparkā. „Sasala jūrīna” (Rai -

monda Paula apdare) tā saviļņoja 
klausītājus, ka tie ar skaļām ovā-
cijām pieprasīja dziesmu atkār-
tot. Tika dziedātas arī citas jaunas 
un mazāk pazīstamas dziesmas, 
piemēram „Vecmāmiņa svešumā” 
(Ella Mačēna) un „Es saviju vai -
nadziņu” (Jānis Lūsēns). Liels bija 
arī prieks redzēt mūsu iemīļoto 
un cienījamo Andreju Jansonu, 
diriģējot paša aranžēto „Sarkan-
daiļa roze auga”. Kopumā kon-
certs deva skatītājiem iedves mo-
jošu sajūtu, ka Simtgades svētki 
vēl nav beigušies. Pēc koncerta 
visi tika aicināti uz garšīgi saga-
tavotām vakariņām ēdamzālē. 
Pēc vakariņām viesdiriģente Māra 
Marnauza mīļi un no sirds pa  tei-
cās Ņujorkas latviešu koŗa va  dī-
bai, īpaši Ņujorkas koŗa diriģentei 
Laurai Padegai Zāmurai. Jutos 
aizkustināta, redzot draudzību, kas 
bija izveidojusies starp daudzo 
koŗu dziedātājiem nedēļas no -
gales laikā. Ja padomā, tad dzies-
ma un deja latviešus vienmēr ir 
vienojusi! Spersim pirmo soli – 
izmantosim katru izdevību dzie-
dāt un dejot! Uz satikšanos, sa -
dziedāšanos un sadancošanos XV 
Latviešu Dziesmu svētkos Toronto!

Dejotāji // FOTO: Andris Rogainis

No kreisās: vadītāja Ērika Currier, Sarmīte Dāvidsone, Valdis 
Jodais // FOTO: Andris Rogainis

Ar raitu dejas soli Sietlas tau-
tasdeju ansamblis Trejdeksnītis 
pavasaŗa dejas koncertā 8. jūnijā 
publikai parādīja, ka ir gatavs uz -
stāties tautasdeju lieluzvedumā 
Dziesmu un deju svētkos To  ron to. 
Pirms uzveduma dejotāji ar pa -
līgiem bija sarīkojuši tā saukto 
happy hour (ko daži dēvē par 
laimīgo stundu, citi par jautro 
stundu), kur apmeklētājiem bija 
iespēja pamieloties pie bāgātīgā 
uzkodu galda, iedzert pa glāzei 
vīna vai alus un nopirkt biļetes 
izlozei, kuŗā bija trīs lieli grozi ar 
visādiem labumiem un krekli ar 
Trejdeksnīša jauno emblēmu.

Trejdeksnītī patlaban ir 33 de -
jotāji, 26 no tiem dejos Toronto 
lieluzvedumā.

Programmā bija gan Trejdek-
snīša mīļākās dejas, dejotas jau 
gadiem ilgi, gan arī jaundejas no 
pašu un pazīstamu latviešu tau-
tasdeju choreografiem, kopā 13 
dejas. Programmu abās valodās 
veiksmīgi pieteica Silva Linnicks, 
pastāstīdama par katru deju, kā 
arī par ansambļa darbību pēdējā 
gadā, gatvojoties Deju svētkiem. 
Katrai dejai bija kaut kas īpaši 
skaists un unikāls, dažas dejas 
brašas un straujas, kā, piemēram, 
,,Es izjāju prūšu zemi”, citas vieg-
las, rotaļīgas, kā ,,Vidiņi jūras” un 
,,Kūmas”, vai rāmas un cēlas, kā 
,,Rūnu raksti” un ,,Te uguņi, tur 
uguņi”. Pēdējo deju, Harija Sūnas 
vijīgo ,,Audēju deju”, pēc vētrai-
niem aplausiem ansamblim bija 
jāatkārto. Dejotāji dejoja ne tikai 
ar augstu technisku prasmi, bet 
arī ar izcilu izteiksmi, pierā dī-
dami, ka viņi ir viens no labāka-
jiem latviešu tautasdeju ansam-
bļiem Ziemeļamerikā. Skatītāji 
bau dīja deju skaistumu, dejotāju 
meistarību un apbrīnoja viņu 
vieglo soli, iznesīgo stāju, smaidā 
starojošās sejas.

Programmā bija jaundejas pirm  -
izrāde – Ineses Raisteres cho  reo-

,,Es mācēju danci vest” 
 Trejdeksnīša dižkoncerts Sietlā

grafētā ,,Apkārt kalnu ar līkumu”, 
ar ko viņa piedalīsies Dziesmu un 
deju svētku Jaundeju skatē. Ag -
rākā Trejdeksnīša vadī tāja Inese 
Raistere ir choreo gra fējusi 15 
dejas, no kuŗām piecas ir godal-

nedēļas nogali pavadījuši trīs līdz 
četras stundas mēģinājumos, kā 
arī publikai un atbalstītājiem. 
Latviešu biedrības Vašingtona 
štatā priekšsēde Sarmīte Dāvid-
sone un biedrības kasieris Valdis 

DACE KRŪMANE

Patiesa un liela Latvijas mī -
lestība, dziļa cieņa pret tau -
tiskām vērtībām, rūpes par 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu ir savulaik Ame-
rikas latvietes Ritas Kaimiņas 
“vizītkarte”. Un vēl – vēlēšanās 
dalīties priekā, mīlestībā, la -
bestībā raksturo Ritu. (Viņa ir 
arī mīļa viešņa mūsu redakcijā, 
ilggadīga un cītīga Laika la  sī-
tāja un abonente, arī dzīvojot 
Rīgā. – Red.)

Rita Kaimiņa spēj aizraut un 
ieinteresēt, viņa latviskās vēr-
tības glabā gluži praktiski, 
piemēram, piepildot jaunas lat-

Rita Kaimiņa (pa labi) un salona “Muline” vadītāja Dace Krūmane 
kopā ar Danu jaunajā tautastērpā. Attēls uzņemts pie salona Rīgā, 
Krišjāņa Barona ielā 64. Te var iegādāties jau gatavus tautastērpus, 
blūzes, aksesuārus, kā arī tos darina pēc individuāla pasūtinājuma

gotas. Viņa pastāstīja, ka iedvesma 
jaunajai dejai radusies pagājušā 
gadā, kad ImantaDi  manta vie-
sojās Sietlā ar koncertu. Publika 
jauno deju uzņēma ar sajūsmu.

Programmas beigās Trejdek snī ša 
jaunā, enerģiskā vadītāja Ērika 
Currier, kas pati dejo līdzi, pa -
teicās dejotātājiem, kas katru 

Jodais apsveica Trejdeksnīti, patei-
cās par brīnišķīgo priekšnesumu 
un pasniedza Ērikai puķes un 
LIELU čeku dejas kopas atbals-
tam. Mēs priecājamies par mūsu 
dejotājiem un esam lepni par viņu 
panākumiem. Vēlam viņiem labu 
ceļa vēju un raitu dejas soli Toronto!

I. M.

viešu meitenes Danas Lei  bomes 
sapni valkāt pašai savu tau-
tastērpu. Kuldīgas novada tau -
tastērps Danai tika izgatavots 
sadarbībā ar tautastērpu dari-
nātājām no salona „Muline”, un 
pie tā meitene tika šāgada ma -
ģiskajā vasaras Saulgriežu laikā! 

Rita aktīvi darbojas arī Vītolu 
fondā, ir mecenāte vairākiem 
studentiem, jo tic, ka Latvija un 
pasaule kļūs labāka, ja jau  nie-
šiem tiks ie audzināta apziņa, ka 
izglītība un savas tautas kultūras 
vērtības būs pirmajā vietā. 
Tāpēc arī Rita tam nežēlo ne 
savu laiku, ne līdzekļus.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Kopīga likteņa 
iedvesmota uzvara

Atceroties Cēsu kauju Simtgadi
Cēsu kaujas bija vienas no iz -

šķirošajām kaujām Latvijas Brī vī-
bas cīņu laikā. Tās bija Ziemeļ-
latvijas brigādes 2. Cēsu kājnieku 
pulka un Igaunijas armijas daļu 
cīņas ar Baltijas Landesvēru un 
Dzelzsdivīziju 1919. gada jūnijā. 
Pateicoties galvenokārt Igaunijas 
armijas daļām, pēc vairāku dienu 
smagām kaujām no 19. līdz 22. 
jūnijam pie Cēsīm vācu spēki tika 
sakauti un bija spiesti atkāpties. 
Gan laikabiedri, gan vēsturnieki 
Cēsu kaujas vērtē kā kritisku brī -
di Latvijas Brīvības cīņu laikā, kas 
izšķīra to turpmāko gaitu un Lat-
vijas valsts likteni.

Baltijas valstu brīvību var veik -
s mīgi nodrošināt, tikai rīkojoties 
kopīgiem spēkiem, jo vienmēr zau-
dējam, ja esam pa vienam, Cēsīs 
godinot Cēsu kauju Simtgadi, uz -
svēra Igaunijas Valsts prezidente 
Kersti Kaljulaida. Neatkarības cī  ņu 
uzvaras pierādīja, ka Igaunija un 
Latvija pelnījušas neatkarību un 
valstiskumu. Tās pierādīja, ka po -
lītiskie stāvokļi un šķietami bezce-
rīga situācija nav nepārvarami 
šķēršļi, ja vien paši vēlamies un 
uzdrīkstamies uzstāt uz brīvību.

 Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis atgādināja, ka Cēsu kau-
jās, kopīga likteņa iedvesmoti, lat-
viešiem palīgā steidzās igauņi. “Ka -
ŗavīru varonība un izcīnītā uzvara 
Cēsu kaujās atnesa mums pārlie-
cību, ka kopā uzvarēsim preti-
niekus un izcīnīsim neatkarīgu 
Latviju, un nosargāsim neatkarī -
gu Igauniju,” viņš sacīja. Vējonis 
uzsvēra, ka arī 100 gadus pēc šīm 
kaujām Latvijas un sabiedroto ka -
ŗavīri stāv plecu pie pleca, aizstāvot 
svarīgas vērtības un kopā cīnoties 
par cilvēktiesībām, tautu pašno-
teikšanos, brīvību un taisnīgumu 
arī ārpus mūsu valstu robežām.

Cēsu kauju Simtgadei veltīto 
svētku “Par kopības spēku” at -
klā šana Cēsu dzelzceļa stacijā. 
Pie vēsturiskā  bruņuvilciena ti  ka 
sagaidīti Latvijas un Igaunijas 
prezidenti // Foto: LETA

Klātesot Latvijas un Igaunijas 
prezidentiem, ar militāro parādi, 
koncertiem un paraugdemons - 
t rē jumiem tika svinēta Cēsu kauju 

Simtgade. Lai daudzi savām acīm 
vērotu, kā tika izcīnīta viena no 
nozīmīgākajām cīņām neatkarī-
gās Latvijas vēsturē, Pirtsupītes 
gra   vā notika kauju rekonstrukcija.

Cēsu kauju atceri un Latvijas 
armijas dzimšanas dienu atzīmēja 
ar vērienīgiem paraugdemon s-
trējumiem, koncertiem un za -
ļumballi. 

Notika armijas parāde, orķestra 
defilē un koncerts

 Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis pie Uzvaras pieminekļa 
Cēsīs

***
Skangaļu muižā atklāts 

piemineklis igauņu bataljona 
cīnītāju piemiņai

Skangaļu muižā, Priekuļu no -
vadā, godinot Cēsu kauju dalīb-
niekus un Kalevlaste Maleva ba -
taljona cīnītājus, 22. jūnijā tika 
atklāts piemiņas akmens.

Latviešu Strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas vadītājs, atvaļināts 
pulkvežleitnants Ēvalds Krieviņš, 
kuŗš ir viens no pieminekļa iz -
veides iniciātoriem, uzsver: “Lat-
viešu un igauņu apvienotā kaŗa-
spēka uzvara kaujā par Skangaļu 
muižu bija Cēsu kauju lūzuma 
punkts, jo tās rezultātā Niedras 
valdības kaŗaspēks sāka vispārēju 
atkāpšanos. Kaleviešu kaujas zau-
dējumi pie Skangaļu muižas ie  - 
ņ emšanas bija 58 karavīri, skaitot 
kopā kritušos un ievainotos. Pie-
miņas vietas izveidē lielu atbalstu 
saņēmām no Igaunijas puses, tā -
pēc esam gandarīti, ka pēc ap  tu-
veni pieciem gadiem kopš idejas 
rašanās esam tikuši pie rezultāta.”

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis un Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida piedalās pie mi-
ņas atklāšanas sarīkojumā Skan-
gaļu muižā, godinot Cēsu kauju 
dalībniekus // Foto: LETA

Kauju atceres dienas centrālais 
sarīkojums bija kauju rekonstruk-
cija – vērienīgākais šāda veida pa  -
sākums Austrumeiropā, jo ir pie-
saistīti vairāki režisori un tuvcīņu 
choreografi. Pirtsupītes gravā kau-
ju rekonstrukcijā piedalījās 150 
rekonstruktori no Baltijas valstīm 
un 100 kadeti. Tika izmantota re  -
konstruēta Igaunijas bruņu ma šī-
na, lielgabali un salūtieroči.

Cēsu kauju rekonstrukcija

Vairāk nekā desmit vietās Cēsīs 
varēja apskatīt Latvijas un sabied-
roto militāro techniku, tostarp, 
tankus.

***
Liepājā rekonstruē 

100 gadu senus notikumus – 
kuģa Saratov sagaidīšanu

Piedaloties Valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim, Latvijas 
augs tākajām amatpersonām un 
ārvalstu viesiem, liepājniekiem  
un pilsētas apmeklētājiem, ar pla-
šu pasākumu programmu un vē -
rienīgu vēsturisko notikumu re -
konstrukciju 27. jūnijā sākās trīs 
dienu svinības par godu Kārļa 
Ulmaņa vadītās Latvijas pagaidu 
valdības nokāpšanai no tvaikoņa 
Saratov, tādējādi nostiprinot jaun-
dibinātās Latvijas valsts faktisko 
neatkarību.

Uzveduma “Kuģa Saratov sa -
gaidīšana” dalībnieki  

 
Svētku programma sākās ar 

ekumēnisko dievkalpojumu Lie-
pājas Sv. Annas ev. lut. Baznīcā, 
bet jau vakarā pilsētnieki un viesi 
pulcējās laukumā pie Muitas mā  - 
j  as, kur norisinājās vēsturiskā no -
tikuma “Kuģa Saratov sagaidīša-
nai Liepājā – 100” rekonstrukcijas 
iestudējums. Valsts prezidents no -
rādīja, ka notikumi pirms simt 
gadiem mums vienmēr atgādinās 
par varonību un uzvarām, kuŗas 
guvām kopā ar mūsu sabiedrota-
jiem. “Uzvara Cēsu kaujās un Pa -
gaidu valdības izkāpšana Liepājā 
stiprināja mūsu ticību saviem spē-
kiem un pārliecību, ka Latvijai   
būs būt,” sacīja Raimonds Vējonis.

***
Baltijas valstu aizsardzības 

ministri Tartu
19. un 20. jūnijā Tartu, Igaunijā, 

notika Baltijas valstu aizsardzības 
ministru tikšanās, kuŗā diskutēja 
par reģiona aktuālajiem aizsar -
dzī   bas un drošības jautājumiem.

Tikšanās laikā aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks, Lietuvas aiz-
sardzības ministrs Raimundas Ka -
roblis  un Igaunijas aizsardzības 
ministrs Jiri Luiks  pārrunāja re -
ģionālās drošības aktuālitātes, Bal-
tijas valstu sadarbību bruņoto 
spēku spēju attīstības un kopīgo 

iepirkumu jomā, Jūras spēku un 
Gaisa spēku attīstību, ES dalīb-
valstu sadarbību aizsardzības jo -
mā, tostarp, ES Pastāvīgās struk-
turētās sadarbības (PESCO) pro-
jektu īstenošanu un ar Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu 
saistītus jautājumus, kā arī Baltijas 
valstu sadarbību ar ASV. Baltijas 
valstu aizsardzības ministri sa -
nāksmē vienojušies, ka Baltijas 
valstīm vajadzētu kopīgi iegādāties 
bruņojumu un veikt citus mili-
tārus projektus. “Mēs izvērtējam 
vairākas lietas – pirmām kārtām 
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu 
sadarbību. Šajā jautājumā pie-
ņemts – mēs mazāk runājam par 
kooperāciju, bet vairāk par in -
tegrāciju, kas ir svarīgi no tech-
noloģijas viedokļa,” pastāstīja mi -
nistrs. Pabriks uzsvēra – lai labāk 
varētu runāt par integrāciju ar 
Ziemeļvalstīm, ir skaidrs, ka ir 
jāliek lielāks solis uz priekšu arī 
integrācijā starp Baltijas valstīm. 
Tas savukārt nozīmējot kopīgus 
iepirkumus. Aizsardzības ministri 
arī pārsprieduši jautājumus par 
Baltijas aizsardzības kolledžu, ku -
ŗas komandants vairs nebūs N a -
cionālo bruņoto spēku (NBS) bri-
gādes ģenerālis Gundars Ābols, 
bet Igaunijas pārstāvis. Turklāt 
ministri pārrunājuši jautājumus, 
kas skar patrulēšanu NATO gaisa 
telpā virs Baltijas valstīm. 

***
Par akcīzes problēmu 

risinājumu
Igaunijas un Latvijas premjēr -

ministri pauduši gatavību tikties 
un apspriest jautājumus par abu 
valstu akcīzes polītikas saskaņo-
šanu. Latvijas premjērs Krišjānis 
Kariņš nesen pārmeta Igaunijai 
vienpusēju lēmumu samazināt ak  -
cīzes nodokli alkoholam, tomēr, 
satiekoties Eiropadomes sanāk - 
s mes Briselē laikā, Kariņš un viņa 
Igaunijas kollēga Jiri Ratass pau-
duši vēlmi alkohola cenu atšķirī-
bas problēmu atrisināt, kā labiem 
kai miņiem pienākas.

Apspriedes laikā

***
Par Latvijas vēstnieku 

ASV un NATO
Šovasar pilnvaru termiņš beig -

sies vairākiem Latvijas vēstnie-
kiem ārvalstīs – Ārlietu ministrija 
un atbildīgā Saeimas komisija jau 
atbalstījusi viņu nomaiņu, to Lat-
vijas Televīzijas raidījumam Pa  no-
rāma apstiprinājuši vairāki avoti. 
Latvijas vēstnieka ASV amatam 
tiks virzīts pašreizējais vēstnieks 
Ķīnā Māris Selga. Viņš amatā no -

mainīs Andri Teikmani, kuŗš vēl 
pirms pilnvaru termiņa beigām 
atstāja amatu, lai kļūtu par jaun-
ievēlētā Valsts prezidenta Egila 
Levita kancelejas vadītāju. Piln va-
ru termiņš šovasar beigsies arī 
Latvijas vēstniekam NATO Indu-
lim Bērziņam, kuŗš turpmāk pār-
stāvēs Latvijas intereses Lietuvā. 
Savukārt līdzšinējais vēstnieks 
Lietuvā Einars Semanis turpmāk 
būs vēstnieks Baltkrievijā.

***
 ASV balva Alūksnes bānīša 

stacijas ekspozīcijai 
Latvijas dizaina biroja H2E ra -

dītā ekspozīcija Alūksnes bānīšu 
stacijai ir ieguvusi šā gada SEGD 
balvu ASV, Ostinā, Teksasas pa -
valstī notikušajā ikgadējā dizaina 
konkursā SEGD Global Design 
Awards, aģentūru LETA informēja 
H2E komūnikācijas konsultante 
Gita Deniškāne.

Latvijas dizaina biroja H2E ra -
dītā ekspozīcija Alūksnes bānīšu 
stacijai ieguvusi divas balvas – 
2019 Global Design Awards/Honor 
un konkursa galveno balvu Best of 
Show. Atzinību no Society for 
Expe riential Graphic Design balvu 
Global Design Awards/Honor ka -
tēgorijā Placemaking and Identity 
ieguva arī H2E radītais vides ob -
jekts – makšķernieku soli Alūk snē.

***
Rīgas zooloģiskais dārzs 

saņēmis akreditāciju
Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs saņēmis Eiropas zoodārzu 
un akvāriju asociācijas akredi tā-
ciju, liecina iestādes ieraksts viet -
nē Twitter. Akreditācijas iegūšana 
no  zīmē, ka iestādē tiek nodrošinā -
ti augsta līmeņa labturības stan-
darti dzīvniekiem, kā arī atbilstoši 
tiek veikts vides izglītības un zi -
nātniski pētnieciskais darbs. Fir-
mas.lv informācija liecina, ka SIA 
“Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs” apgrozījums pērn pieau-
dzis par 10% un bijis 3,643 miljoni 
eiro. Uzņēmums 2018. gadā strā-
dājis ar 115 748 eiro peļņu, bet 
ga  du iepriekš tā zaudējumi bijuši 
64 319 eiro.

***
Pasaules latviešu jaunatnes 

seminārā Kanadā 67 dalībnieki
Kanadā notika Pasaules latvie -

šu jaunatnes seminārs 2x2. Tā ir 
uni kāla satikšanās telpā, kas sa -
ved kopā latviešu jauniešus no vi -
sas pa  saules. Turklāt 2x2 Kanadā 
atgriezās pēc trīsdesmit gadu 
prombūtnes. 

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis un Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida Cēsu kauju 
Simtgadei veltītās militārās pa  -
rādes laikā Vienības laukumā //
Foto: LETA
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pieskandināja dalībnieku gājiens 
un noslēguma koncerts Tartu 
dziesmu svētku estrādē. Tajā pie-
dalījās arī latviešu dzejnieks Gun-
tars Godiņš un četri latviešu koŗi – 
Ogres novada kultūras centra sie -
viešu koris Rasa, Rīgas kultūras 
un tautas mākslas centra Mazā 
Ģilde sieviešu koris Sudrabotā 
gaisma, jauktais koris Vivat un 
Rīgas igauņu skolas bērnu koris.
Igauņiem īpašā dziesmu svētku 
uguns pēc svētkiem devās tālāk 
cauri dažādām Igaunijas vietām 
uz Tallinu, kur 150 gadu svinības 
noslēgs tradicionālie vispārējie 
Dziesmu un deju svētki jūlija pir-
majā nedēļā.

***
1989. gada 20. jūnijā 

Čikāgas Piecīši 
Pirms 30 gadiem ar koncertu 

īpaši izlasītai publikai Mazajā ģil-
dē sākās sensacionālās Čikāgas 
Pie cīšu viesizrādes Padomju Lat-
vijā – notikums, kas vēl pāris 
gadus pirms tam būtu šķitis ab -
solūti neiespējams. “Piecīši”, ie -
brau kuši uz Līgo svētkiem, snie-
dza vairākus koncertus Rīgā, tāpat 
uzstājās Cēsīs un Valkā, kā arī līdz 
tam neieplānotā koncertā Dru-
vienā, kur bija tikai ieradušies 
noraudzīties izslavētajā izrādē 
“Skroderdienas Silmačos” brīv da-
bas estrādē. 

Kulmināciju turneja sasniedza 
trīs stundas gaŗajā koncertā Me  ža-
parka estrādē – tur pulcējās ap  tu-
veni 100 tūkstoši klausītāju. Gru-
pas vadītājs Alberts Legzdiņš to -
gad trimdas presei stāstīja, ka “tur 
sajūsma bija līdzīga tai, kādu redz 
amerikāņu rokkoncertos”.

***
Parīzes latviešu koris Latve 

koncertē Nantē
15. jūnijā Nantes pilsētā Fran -

cijā notika Parīzes latviešu kora 
Latve koncerts kordiriģentes Inā-
ras Bražes vadībā kopā ar pianis -
tu Kristoferu Beketu (Christopher 
Betckett). Koncerts notika Sv. Sta-
ņislava (St Stanislas) liceja kapelā.

Koncerta programmā koris 
dziedāja Dziesmu svētku reper-

tuāra dziesmas, kā arī skaistākās 
latviešu tautas dziesmas un kom-
ponistu aranžējumus a capella. 
Pianists Kristofers Bekets atska ņo-
ja vairākus latviešu komponis tu 

***
Rojā atklāj brīvdabas estrādi
28. jūnijā  tika atklāta jauna kul-

tūras un mākslas pasākumu no -
rises vieta – Rojas brīvdabas estrā-
de – vasaras koncertzāle. Tā atro-
das dažu metru attālumā no jūras 
krasta.

Rojas brīvdabas estrāde, kas 
apmeklētājiem būs atvērta no 
maija līdz septembŗa beigām, 
būvēta kā atvērta tipa būve ar 
jumta segumu visā tā gaŗumā. 
Līdz ar to sarīkojumi estrādē va   -
rēs notikt visas vasaras gaŗumā, 
neatkarīgi no laika apstākļiem.

***
Latviešu Dziesmu un Deju 

svētku mākslas izstādē Kanadā 
eksponēti 33 mākslinieku darbi. 
XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētku Kanadā mākslas izstādes 
nosaukums ir Carrying Light vai 
“Nesot gaismu”. Izstādi ir sarī ko-
jusi Mākslas izstādes rīcības ko -
miteja – Gunta Krūmiņš, Kaspars 
Reinis, Anna Ziemelis un Valda 
Zobens, un to žūrēja mākslas 
profesionāļi – Anda Kubis (OCAD 
profesore), Brittany Myburgh 
(mākslas vēsturniece) un Stephen 
Smart (kurātors un kollekcio -
nārs). Gaisma var būt ticības, ce  rī-
bas un izaugsmes simbols, tā iz -
krāso mūsu pasauli, tā ir kaut kas 
fizisks, kas mūs atmodina un pie-
saista mūs tam, ko apstaro. Mēs 
uzņemam siltumu no gaismas un 
mākslas, radot senās kultūras tur-
pinātību jaunos darbos. Tā gribas 
dzīvi apgaismotu, Kad gaisma sa -
jūtama krīt. Just sevi tā kā pieres 
rotu, Kas pazaudēta zālē spīd.

***

Igaunijas dziesmu svētku 
150 gadu svinībās arī latvieši
No 20. līdz 22. jūnijam Igaunijā 

Tartu notika dziesmu svētki, 
kuŗiem šogad aprit 150 gadu. To 
ietvaros notika gan vēsturisko 
pasākumu rekonstrukcijas, gan 
dažādu laikmetu atceres koncerti 
zīmīgās pilsētas vietās, gan dzies-
mu un deju lielkoncerti, informēja 
svētku rīkotāji.

Svētkus atklāja koncerts par 
dziesmu svētku šūpuli dēvētajā un 
šobrīd atjaunošanas procesā eso-
šajā Tartu Marijas baznīcā, kur 
pirms 150 gadiem dziedātāji no 
dažādām Igaunijas malām sanāca 
uz pirmo kopmēģinājumu. Pilsē  tu 

Kā raidījumā Globālais latvietis 
pastāstīja Jānis Lazovskis, kuŗš 
va  da Kanadas 2x2 semināru,  sa -
braukuši 67 dalībnieki, galve no-
kārt no Amerikas un Kanadas, 
aptuveni trešdaļa ir no Latvijas. 
Tomēr bija arī dalībnieki no tā -
dām tālām zemēm kā Austrālija, 
Dānija, Zviedrija. 2x2 semināri 
notiek dziļi mežā, tas dod iespēju 
citam uz citu koncentrēties, iepa-
zīt vienam otru un baudīt vidi.

***
Turlais zaudē Rīgas mēra amatu

Rīgas domes priekšsēdis Dainis 
Turlais (GKR) nav izturējis uzti-
cības balsojumu, līdz ar to zaudē -
jis galvaspilsētas mēra amatu. Tur-
lais pēc domes sēdes žurnā listiem 
norādīja, ka katra jauna situācija 
liek pieņemt jaunus lē  mumus un 
vienmēr ir nepie ciešams saglabāt 
veselo saprātu.

Viņš arī pauda, ka ārkārtas vē -
lēšanas ir polītiska bezatbildība. 
Viņš atzina, ka dome, kas nevar 
pieņemt lēmumus, nevar strādāt. 
Taču viņš uzsvēra, ka, ja apzināti 
tiek veidota situācija, lai ārkārtas 
vēlēšanas notiktu, tad tā, viņaprāt, 
ir polītiskā bezatbildība. Neuz ti cī-
bu Turlajam izteica 31 deputāts – 
visa opozicija, pie frakcijām ne -
piederošais deputāts Oskars Put-
niņš un “Neatkarīgo deputātu 
frakcija”, ko veido četri no Saska-
ņas izslēgtie polītiķi – Valerijs 
Petrovs, Aleksejs Rosļikovs, Vita-
lijs Dubovs un Vadims Baraņņiks. 
Turlā palikšanu amatā atbalstīja 
28 koalicijas deputāti un opozici-
jas deputāts Imants Keišs (JKP).

***
KNAB sāk kriminālprocesu 
pret Ušakova pārkāpumiem
Korupcijas novēršanas un ap -

karošanas birojs (KNAB) ir sācis 
kriminālprocesu, lai noskaidrotu 
faktus un apstākļus par iespē ja-
miem bijušā Rīgas mēra Nila 
Ušakova (Saskaņa) likumpār kā-
pumiem. Kriminālprocess sākts, 
pamatojoties uz Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis -
t rijas (VARAM) iesniegumu. 28. 
jūnijā Ušakovs pabijis KNAB. Ap -
rīļa sākumā, uzreiz pēc ministra 
Juŗa Pūces lēmuma atstādināt 
Ni  lu Ušakovu no Rīgas mēra ama-
ta, ministrija nosūtīja KNAB un 
Ģenerālprokuratūrai lūgumu iz -
vērtēt, vai Ušakova darbībā nav 
saskatāma krāpšana, patvarība, 
die nesta pilnvaru pārsniegšana  
un valsts amatpersonas bezdar bī-
ba. Iesniegums bija saistīts ar mi -
nistra konstatētajiem Ušakova 
pārkāpumiem – ministrijas ieska-
tā Rīgas mērs nebija pietiekami 
kontrolējis “Rīgas satiksmes” fi -
nances, kā arī nebija izvērtējis uz -
ņēmuma iepirkumus. KNAB, 
reaģējot uz VARAM iesniegumu, 
uzsāka resorisko pārbaudi, kuŗā ir 
iegūtas ziņas, kas norāda uz ie -
spējamām nozieguma pazīmēm. 
Lai to pārbaudītu, KNAB nolēmis 
uzsākt kriminālprocesu.

KRIEVIJA. Latvijas Re  pub -
likas vēstniecības Krievijas Fede-
rā cijā dārzā notika ikgadējā Va -
saras saulgriežu ielīgošana, uz 
kuŗu tiek aicināti rezidējošie ār -
valstu diplomātisko pārstāvnie-
cību darbinieki, mediji, sadarbī-
bas partneri, kultūras, mākslas un 
diasporas pārstāvji – kopā ap 800 
viesu.

Sarīkojumā uzstājās folkloras 
kopa Raxtu Raxti un Maskavas la t viešu kultūras biedrības koris 
Tālava. Viesiem bija iespēja iepazīties ar Līgo svētku svinēšanas 
tradicijām, nacionālajiem ēdieniem, kā arī latviešu mūziku.

LIELBRITANIJA. 22. jūnijā Glāzgovas džeza festivālā  uz  -
stā   jās Kristīne Prauliņa ar grupu The Soulful Crew. Jau 33 gadus dže-
za festivāls pulcē talantīgākos džeza mūziķus un šogad ar Latvijas 
vēstniecības Apvienotajā Karalistē atbalstu, Latvijas Simtgades pro-
jekta ietvaros pirmo reizi festivāla pastāvēšanas vēsturē arī Latvijas 
mūziķiem bija iespēja iepazīstināt plašo starptautisko auditoriju ar 
saviem skaņdarbiem un to īpašo izpildījumu. Būtisks bija arī Latvijas 
Goda konsula Glāzgovā Deivida Keija  un Glāzgovas džeza festivāla 
direktora Džila Rodžera  entuziasms, lai Latvijas mūziķus iekļautu 
fes tivāla programmā. Publikas atsaucība bija lieliska un interese par 
mūsu mūziķiem liela. Turpinot grupas uzstāšanos Skotijā, 23. jūnijā 
Kristīne Prauliņa ar grupu The Soulful Crew uzstājās Whigham’s 
džeza klubā Edinburgā.

• Latvijas vēstniece Apvienotajā 
Karalistē Baiba Braže, Karaliskā 
bo  tāniskā dārza Dārzkopības, ap   -
mācību un ekspluatācijas di  rek-
tors Ričards Barlejs un Do  beles 
Dārzkopības institūta di  rek tore 
Inese Ebele Karaliskajā botā nis-
kajā dārzā (KEW) iestādīja Lat-
vijas dāvi nājumu – unikālas Lat-
vijā selekcionētas ceriņu šķirnes. 

Pateicoties Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē iniciatīvai 
2018. gada 3. un 4. septembrī Apvienotās Karalistes Karaliskā botā-
niskā dārza pārstāvji viesojās Latvijā, kur tika iepazīstināti ar bagāto 
Latvijas dārzkopības mantojumu un šīs vizītes laikā saņēma dāvinā-
jumā unikālus ceriņu stādus.

SPĀNIJA. 21. jūnijā vēst-
niece Argita Daudze apmeklēja 
laik metīgās mākslas mūzeju 
Fundación Antonio Pérez, Kuen-
kā (Cuenca), lai tiktos ar fonda 
direktoru Sirilo Novijo (Cirilo 
Novillo) un pre zentētu latviešu 
mākslinieka Ivara Heinrihsona 
gleznu “Zīme II”, kas tika ie  kļau-
ta mūzeja patstāvīgajā kollek cijā.

Šis dāvinājums ir turpinājums 
veiksmīgajai sadarbībai starp lat-
viešu mākslinieku un mūzeju, 
kas aizsākās 2018. gadā, kad notika mākslinieka personālizstāde 
“Māksla no Latvijas. Ivara Heinrihsona donkihotiskie sveicieni no 
Latvijas” (03.05. – 03.07.). Latvijas vēstnie cība Spānijā organizēja iz -
stādi sadarbībā ar mākslas galeriju Māksla XO, mūzeju Fundación 
Antonio Pérez un Kuenkas provinces reģio nālo valdību.

BALTKRIEVIJA. 28. jūnijā Latvijas konsulāts Vitebskā sa -
darbībā ar Vitebskas Kultūrvēsturisko kompleksu Золотое кольцо 
города Витебска Двина organizēja svinīgu Dārza svētku pasākumu, 
kas veltīts latviešu tradicionālajiem Līgo svētkiem un Latvijas kon-
sulāta Vitebskā Uģa Skujas kadences termiņa noslēgumam. Pasā ku-
ma viesi – Vitebskas apgabala vadība, konsulāta sadarbības partneri 
un kultūras jomas pārstāvji latvisku tradiciju noskaņās iepazinās ar 
radošajām kopām no Krāslavas, Dagdas un Aizkraukles, kuŗi spītējot 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem uzstājās ar mūzikāliem priekšn e su-
miem, – latviešu līgo dziesmām un tautasdejām.

skaņdarbus, kā, piemēram, E. Dār-
ziņa “Melanholisko valsi”, J. Me  di-
ņa “Dainas” un P. Vaska “Vasaras 
vakara mūziku”. Publika, kas bija 
sanākusi kuplā skaitā, piepildīja 
baznīcu ar atzinīgiem un prie-
cīgiem aplausiem.

***
Otavas koŗu biedrības koris Rīgā

Rīgas Sv. Pēteŗa baznīcā Baltijas 
tūres ietvaros viesojās Otavas ko -
ris 70 dziedātāju sastāvā. Koncertā 
koris atskaņoja visu Kanadas re -
ģionu komponistu skaņdarbus, 
demonstrējot Kanadas koŗmū zi-

kas tradiciju bagātību un daudz-
veidību.

Otavas koŗmūzikas biedrības 
korim šī bija jau sestā starptautis-
kā turneja, kuŗu koris noslēdz ar 
programmu Baltic Romance jeb 
“Baltijas romantika”. Koncertos 
Helsinkos, Sanktpēterburgā, Talli-
nā un Rīgā koris atskaņoja Ka -
nadas komponistu skaņdarbus, 
tādējādi atspoguļojot biedrības 
moto – diža mūzika, diža kaislība 
un dižas tradicijas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Igaunijas dziesmu svētku gājie nā
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27. jūnijā, pirms Japānas pilsē-
tā Osakā paredzētā G20 saieta, 
Krievijas Federācijas prezidents 
Vladimirs Putins sniedzis in  ter-
vi  ju Londonas laikrakstam Fi  nan -
cial Times. Šoreiz viņš bija vietu-
mis diezgan atklāts, vietumis 
draudošs un viscaur liekulīgs.

Viņaprāt, tagad esot jārunā ne -
vis par to, kā piespiest Ziemeļ-
koreju atbruņoties, bet par to, kā 
nodrošināt absolūtu Ziemeļ ko-
rejas drošību. Lasi – saglabāt 
mur gaino Kimu dinastijas re -
žīmu...

Sīrijā, plātās Putins, viņš sasnie-
dzis vairāk, nekā cerējis. Pirm-
kārt, viņi (krievu interventi. ‒       
F. G.) iznīcinājuši daudz kauji-

Putina intervija: cinisms un liekulība
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

nieku, kuŗu nolūks bijis atgriez-
ties (!) Krievijā (lai tur izvērstu 
graujošu darbību). Otrkārt, Krie-
vija panākusi stabilizāciju reģio-
nā, “kas ģeografiski mums tuvs” 
(skaties karti. –F. G.). Putins uz -
sver, ka “mēs saglabājam Sīrijas 
valstiskumu” (lasi – asiņaino 
Asada režīmu).

Un nu Putins atzīstas: “Es jau 
nerunāju, teikšu tieši par to, nav 
vairs ko slēpt – mūsu bruņoto 
spēku mobilizāciju (!). Mūsu 
bru ņotie spēki apguvuši tādu 
praksi, kādu nemaz nevarētu 
iedomāties miera apstākļos.” 
Vār du sakot – īsts karš, lai no -
stip rinātos Vidusjūras austrum-
krastā.

Debešķīga ir Putina liekulība, 
runājot par Venecuēlu: “Tur nav 
mūsu kaŗaspēka. Saprotat? Spe-
ciālisti ir, instruktori tur, viņi 
darbojas.” Pirms nedēļas no tu -
rienes atgriezusies padomnieku 
un speciālistu grupa. Pēc kāda 
laika varbūt atkal parādīsies, tei-
ca Putins. Un: “Reizumis mū su 
lidmašīnas tur lido, trenējas. Tas 
ir viss.”

Viss skaidrs, Vadimir Vladi mi-
rovič! Un tagad – uzmanību!  
“Mums saka: jūs noindējāt Skri-
paļus. Pirmām kārtām to vaja-
dzēs pierādīt(..) Skripaļs, izrādās, 
spiegoja pret mums. Nodevība – 
vislielākais noziegums, kāds tik 
var būt virs zemes. Un nodevēji 

ir jāsoda. Es nesaku, ka nodevēji 
jāsoda tādā veidā, kā tas notika 
(!) Solsberijā. Nepavisam. Bet 
nodevēji jāsoda.”

Ne pielikt, ne atņemt, vai ne?
PSRS sabrukums ir traģēdija, 

teica Putins, tāpēc, ka 25 miljoni 
etnisko krievu izrādījušies esam 
ārzemēs, uzzinot televīzijā un 
radio par to, ka Padomju Savie-
nība beigusi eksistēt. Neviens 
taču viņiem neprasīja par to. 
Jāsaprot, ka Putins tagad ir šo 25 
miljonu aizgādnis – ar paredza-
mām sekām.

Noslēgumā Putins apgalvo,    ka 
tā dēvētā liberālā ideja sevi galīgi 
izsmēlusi. Viņš vēršas pret multi-
kulturālismu un sakās aizstāvam 

“tradicionālas vērtī bas”. Esot jā -
nostiprina ģimenes pamati.

Un nesenais ateists, čekas 
apakšpulkvedis Putins uzsver: 
“Mēs esam pareizticīga tauta 
Krie vijā...Vai tad mēs aizmirsām, 
ka visi dzīvojam pasaulē, kas 
balstās uz Bībeles vērtībām.”

“Morāles apustulis” Putins šādi 
koķetē ar Lepēnas “Nacionālo 
fronti” Francijā, ar labēji radikā lo 
partiju AfD Vācijā, kas arvien 
vairāk pietuvinās Kremlim. Labi 
vēl, ka šis numurs neiet cauri Po -
lijā, kuŗas vadība ir ļoti kon ser-
vātīva. Tā uz šīs ēsmas neuz ko -
dās, jo imperiskās putiniskās Krie-
vijas drauds šai valstij un tautai ir 
reāls un katrā ziņā atvairāms.

Homēra eposā “Iliāda” galve-
nais varonis ir gandrīz neievai-
nojamais Ahillejs – lai padarītu 
savu dēlu neievainojamu un ne -
mirstīgu, viņa māte iemērca viņu 
pazemes valstības upes Stiksas 
ūdeņos, bet aizmirsa samērcēt pa -
pēdi, aiz kuŗa viņa turēja Ahilleju. 
Trojas kaŗa laikā Ahillejs gāja bojā, 
jo viņu ievainoja papēdī.

Protams, nopietni runājot, Kriš-
jāņa Kariņa valdību diez vai var 
salīdzināt ar Ahilleju, kuŗam bija 
tikai viena ievainojama vieta kaut 
vai tādēļ, ka, manuprāt, valdībā ir 
trīs partijas, no kuŗām var sagaidīt 
pārsteigumus. Proti, izskatās, ka 
partija KPV LV nesaprot, ko grib 
darīt, iekšējie cīniņi un vairāku 
Saeimas deputātu pārliecība, ka 
viņi ir kā mesija, kas nāks glābt 
pasauli, brīžiem vairs nav pat uz -
jautrinoši, bet drīzāk biedējoši,     
jo tās ir spēlītes ar valsti un nevis 
uz “Cirka” vai “Ričurača” dēlīša. 
Turklāt pēdējā laikā sāk izskatī -
ties, ka dažs labs labākās nākotnes 
nesējs neaizmirst par savu per-
sonīgo labumu. Savā “absolūtajā 
tautiskumā” brīžam daudz neat-
paliek arī Nacionālā apvienība 
(NA) un tai pa pēdām sekojošā 
Jaunā konservatīvā partija (JKP). 
Piemēram, nesenie NA paziņo ju-
mi, ko faktiski atbalstīja arī JKP,  
ka dzīvesbiedru likums ir ceļš uz 
viendzimuma laulībām, liek vai-
cāt, kopš kuŗa laika laulība un 
partnerattiecības ir viens un tas 
pats? Kā zināms, viendzimuma 
lau lības daļā Latvijas sabiedrības 
tiek uzskatītas gandrīz par visslik-
tāko, kas vien pasaulē var notikt. 
Bet, protams, šādi jautājumi mi -
nētajām partijām lielāko tiesu var 
beigties tikai ar pārmetumiem 
jau tātājam vai visos septiņos nā -
ves grēkos. Toties jezgas radīšanai 
un savas populāritātes celšanai tas 
labi noder.

Tomēr pagaidām sacensībā par 
to, kuŗa tad no valdības partijām 
kļūs par lielāko “Ahilleja papēdi”, 
neapšaubāmi pirmajā vietā ir 
iekļuvusi KPV LV ar ekonomikas 

Valdības Trojas zirgs un Ahilleja  papēdis
ministra Ralfa Nemiro pēdējo 
veikumu – valsts akciju sabiedrī-
bas “Latvenergo” padomes atcel-
šanu un jaunas pagaidu padomes 
iecelšanu. Premjera Kariņa sacī-
tais, ka padome vai nu ir, vai tās 
nav, nav ticis sadzirdēts. Ekono-
mikas ministrija gatavojot jauna 
konkursa nolikumu, tikšot iz  slu-
dināts konkurss un tad jau arī 
“Latvenergo” tikšot pie jaunas un 
īstas padomes. 

Ļoti iespējams, ka iepriekšējā 
“Latvenergo” padome savu darbu 
nedarīja labi vai darīja to ļoti slik -
ti. Ziņojums par tās darbu nav 
visiem pieejams, un galu galā 
stāsts nav par to, ka varbūt va -
jadzīga cita padome. Varbūt va -
rētu palaist gar ausīm arī to, ka 
labas pārvaldības prakse nepa -
redz tādu pagaidu padomi. Var-
būt. KPV LV taču vēlētājiem tie -
siskumu nav solījusi un vai tad 
kādu laiciņu nevar paciesties, gai-
dot konkursu un tā rezultātus? 
Tas, ka ekonomikas ministra rī -
cība drīzāk atgādina boļševiku 
revolūcijas “revolucionāro sirds-
apziņu”, daļai vēlētāju patīk, un 
tiesiskums ir skaists lozungs, kuŗu 
vicināt tikai tad, kad tas ir izdevīgi.

Manuprāt, jezga ap pagaidu pa -
domi nodara lielu postu ne tikai 
tādēļ, ka kārtējo reizi likumi nav 
rakstīti visiem. Ekonomikas mi -
nistra lēmums patiesībā ir pama-
tīgs pliķis mūsu valsts prestižam 
un uzticamībai iedzīvotāju acīs. 
“Latvenergo” pagaidu padomes 
priekšsēdis ir jurists un advokāts 
Pāvels Rebenoks, kurš ir arī mi -
nistra Ralfa Nemiro padomnieks. 

Plašāk advokāta vārds kļuva 
zināms, kad pēc miljonāra un a/s 
“Olainfarm” īpašnieka Valērija 
Ma  ligina nāves mantinieces sāka 
savstarpējo kaŗu par ietekmi uz -
ņēmumā un par mantojumu. Pā -
vels Rebenoks aizstāvēja vienas 
mantinieces intereses un kļuva 
par “Olainfarm” padomes priekš-
sēdi. Lai gan publiski izskanējušie 
mantinieču kaŗi izskatījās, pieklā-
jīgi sakot, ne pārāk tīri, advokāts 

vienmēr nostājas vienā pusē un 
aizstāv tās intereses. Skandaloza 
advokāta slava pati par sevi vēl   
nav likuma pārkāpums. Vai Rebe-
noks, aizstāvot vienas mantinieces 
intereses un vēlmes, rīkojās, ievē-
rojot likumus un ētikas normas, ir 
cits jautājums. Kad ekonomikas 
ministrs Nemiro pieņēma Rebe-
noku par savu padomnieku, tas 
neizskatījās lāgā un izraisīja diez-
gan daudz jautājumu. Toreiz mi -
nistrs skaidroja, ka viņam agrāk, 
vēl pirms polītikas karjēras, ar 
Rebenoku bijusi saskarsme ar 
darbu saistītos jautājumos (advo-
kāts ir bijušais ministra darba 
devējs), Rebenoks esot izcils jurists 
un viņam varot uzticēties. Iespē-
jamo Rebenoka interešu konflik-
tu, esot gan privāta uzņēmuma pa -
domes priekšsēdim, gan ministra 
padomniekam, ministrs no  raidīja.

Tagad Pāvels Rebenoks ir kļu -
vis arī par VAS “Latvenergo” pa -
gaidu padomes priekšsēdi. Pat, ja 
Rebenoks ir izcils jurists un viņa 
rīcība vienmēr būtu dzidra un 
caurskatāma, kā jaunavas asara, 
šāda vienas personas pietu vinā-
šana un pilnvaru palielināšana 
ra  da šaubas un aizdomas un met 
ēnu uz valdību. Vai ekonomikas 
ministrs Ralfs Nemiro to nesaprot 
vai negrib saprast?

Taču jautājums, manuprāt, nav 
tikai par prestižu un to, ka cilvēki 
var vēl vairāk zaudēt ticību savai 
valstij. Ja paskatās, kuŗus cilvēkus 
ekonomikas ministrs ir iecēlis 
minētajā padomē, tad situācija 
izskatās pavisam nejauki. Proti, 
padomē ir iecelts Krievijas ban -
kas “Rigensis Bank” valdes locek-
lis, kurš kļuvis arī par “Latvenergo” 
pagaidu padomes priekšsēža viet-
nieku. Padomē iecelta arī minis - 
t ra biroja vadītāja, kāds vēja 
enerģijas lobists un kāds biznes-
menis pēc maksātnespējas. Diez 
vai šie cilvēki varētu uzvarēt go -
dīgā konkursā, un par vismaz 
dažiem no viņiem ir jautājums, 
vai viņi pārstāv Latvijas vai kādas 
citas valsts intereses. 

Kā zināms, Latvija gatavojas 
Baltijas valstu elektrotīklu atslēg-
šanai no Krievijas postpadomju 
energosistēmas un sinhronizāci -
jai ar Eiropu. Krievija par to, pro-
tams, nav sajūsmā, jo Baltijas     
valstis elektroapgādes jautājumos 
vairs nekādā veidā nebūs atkarī -
gas no Krievijas. No “gāzes adatas” 
vēl neesam nokāpuši, bet elektro-
enerģijas tirgus sakārtojas. Ener-
ģētikā ir arī daži lieli projekti – 
piemēram, trešais Igaunijas – Lat-
vijas elektropārvades tīkla starp-
savienojums ir būtisks nākotnes 
infrastruktūras projekts Baltijas 
jūras reģionam, kas palielinās visa 
Baltijas reģiona elektroapgādes 
drošumu. Tāpat ir arī t.s. “Kurze-
mes loks”, kas ir energoinfra-
struktūras projekts, kuŗa ietvaros 
paredzēts izbūvēt 330 kV gaisva -
du augstsprieguma elektropār-
vades līniju Latvijas rietumu daļā, 
lai novērstu līdz šim iztrūkstošo 
palielinātas jaudas elektroenerģi-
jas ražotāju un lietotāju pieslē gu-
mu iespēju Kurzemē. “Kurzemes 
loks” ir daļa no lielā Baltijas – 
Ziemeļvalstu – “NordBalt” – pro-
jekta. Ar vārdu sakot, izskatās, ka 
ir kāda viena vai vairāku cilvēku 
grupa, kuŗas interesēs ir tikt pie 
lielas naudas, lai maciņi kļūtu 
biezāki un, iespējams, nodoms ir 
to darīt ne gluži likumīgā ceļā.

Šonedēļ premjeram Krišjānim 
Kariņam nāksies pieņemt lēmu-
mu saistībā ar ekonomikas mi -
nistra Ralfa Nemiro izveidoto 
dīvaino pagaidu padomi. Vislo-
ģiskākais lēmums būtu pieprasīt 
Nemiro demisiju, bet ļoti iespē-
jams, ka partija KPV LV to nepie-
dos, aizies no valdības, un Krišjā -
ņa Kariņa valdība kritīs. Savā ziņā 
premjers ir šīs partijas ķīlnieks. 
Paredzēt, ko partija darīs, ja eko-
nomikas ministrs tiks atlaists, 
šobrīd nevar neviens. Ja valdība 
kritīs, tā būs iespēja atkal domāt 
par valdību ar “Saskaņu” un zaļ-
zemniekiem, piesaistot KPV LV 
un pierunājot šobrīd par neatka-
rīgajiem kļuvušos 5 deputātus, 
kuŗi arī nāk no KPV LV, un vienu 
deputāti, kuŗa ir aizgājusi no 
“Saskaņas” frakcijas. Kopā šim 
veidojumam būtu 50 balsis no 98 
Saeimas deputātiem, jo divi ir 
izdoti kriminālvajāšanai un Sa -
eimas darbā nepiedalās.

Protams, premjers var neatlaist 
Nemiro, bet tas nozīmētu, ka 
premjers vairs nekontrolē to, kas 
valdībā notiek un būtu signāls 
shēmotājiem, ka var rīkoties, kā 
ienāk prātā. Nudien, Ahilleja pa -
pēdis ir maigs apzīmējums KPV 
LV, drīzāk šai partijai derētu Tro -
jas zirga nosaukums.
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Latviešu diaspora, tautieši ār -
valstīs – kādas ir viņu vajadzības 
un problēmas, cerības un nākot-
ne? Gandrīz katram Latvijas ie -
dzīvotājam kāds ģimenes loceklis 
vai draugs dzīvo ārpus Latvijas. 
2018. gadā Saeima pieņēma Dia-
sporas likumu ar mērķi stiprināt 
diasporas latvisko identitāti un 
pie derību Latvijai. Kā attīstīsies 
Latvijas un latviešu diasporas 
sadarbība? 

Ar vēstnieku Aivaru Grozu     
pir mo reizi tikāmies 2017. gadā, 
kad apmeklēju Latvijas vēstnie-
cību In  dijā, un bija prieks šo pa -
zīša nos atjaunot šogad, Amerikas 
lat viešu apvienības 68. kongresā 
Den  verā. Šī mūsu saruna norit 
Rīgā, vēstnieka darba kabinetā 
Latvijas Ārlietu ministrijā.

Diasporas likums atkal pie-
vērsa sabiedrības uzmanību sa -
darbībai ar latviešiem ārvalstīs 
un varbūt arī viesa jaunas ce -
rības tautiešos, kuŗi dzīvo ārpus 
Latvijas. Kas jau ir izdarīts kopš 
likuma pieņemšanas?

Diasporas likums tika pie-
ņemts pagājušā gada septembrī, 
bet stā jās spēkā 2019. gada 1. jan-
vārī. Tomēr strauju likuma īste-
no ša nu aizkavēja polītiskā situā-
cija – lēna valdības izveidošanās 
pēc 13. Saeimas vēlēšanām un 
līdz ar to arī lēna valsts budžeta 
pieņem šana. Šajā laikā minist ri-
jas un valsts iestādes gan ir strā-
dājušas pie pārejas perioda uz -
devumiem, lai nodrošinātu li -
kuma stāšanos spēkā. Ārlietu 
mi  nistrijas uzde vums bija izvei-
dot  Diasporas konsultātīvo pa -
domi (DKP), un Ministru kabi-
netā tagad ir ap  stiprināts tās no -
likums. 12. jūlijā notiks pirmā 
padomes sēde, kuŗā puse dalīb-
nieku būs ministriju un valsts 
iestāžu pārstāvji, otra puse – dia-
sporas un nevalstiskās organi zā-
cijas. Šī padome būs galvenais 
mechanisms, kas palīdzēs koor-
dinēt diasporas polītiku.

Diasporas konsultātīvajā pa -
domē būs pastāvīgie locekļi un 
divi pieaicināti locekļi, kas 
mainīsies?

Padomē būs divdesmit pieci 
pastāvīgie un divi rotējošie jeb 
mainīgie locekļi, kuŗus ievēlēs 
pirmajā padomes sēdē uz vienu 
gadu. Tās būs biedrības vai no   -
di binājumi, kas vismaz divus ga  -
dus ir darbojušies diasporas po -
lītikas jomā. Ārlietu ministrija ir 
izsludinājusi pieteikšanos uz šīm 
divām vietām, un ir jau saņem -  
ti pieteikumi. Tautieši Kanadā, 
Jaun zēlandē, Austrālijā un citur 
ir izteikuši vēlēšanos piedalīties, 
bet, ņemot vērā dažādās laika 
zonas un techniskās iespējas, būs 
nopietns izaicinājums, lai visi 
Diasporas konsultātīvās pado-
mes locekļi varētu vienlaikus 
pie dalīties diskusijās un balsoju-
mos, bet – gan mēs tiksim galā.

Pavisam nesen tikāmies Den -
verā, kad piedalījāties Ame  -  
ri kas latviešu apvienības 68. 
kon  gresā. Kur vēl esat pa  spējis 
pabūt un apmeklēt tau  tiešus? 

Latvieši ir visur, un latvieši ir dažādi, 
bet Latvija mūs vieno!

Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza intervijā Tairai Zoldnerei

Esmu amatā piecus mēnešus, 
un pa šo laiku esmu ticies ar 
latviešiem Īrijā, Londonā, Stok-
holmā, apmeklēju Beļģijā, Nī -
derlandē un Luksemburgā dzī-
vojošo latviešu sanāksmi Hāgā, 
un, protams, biju pie Amerikas 
latviešiem Denverā. Varu teikt, 
ka latvieši ir visur, un latvieši ir 
ļoti dažādi.

Ko latvieši ārvalstīs sagaida 
no jaunā likuma un varbūt arī 
no jums kā no vēstnieka? 

Kaut arī visus mūs vieno Lat-
vija, tomēr cilvēku intereses un 
vajadzības ir dažādas. Piemēram, 
cilvēki pensijas vecumā vēlas at -
griezties Latvijā no Apvienotās 
Karalistes, un aktuāls ir jautā-
jums par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) ārvalstīs izmaksā-
tām pensijām diasporas pārstāv-
jiem, kas remigrācijas rezultātā ir 
atgriezušies vai vēlas atgriezties 
Latvijā. Lielbritanijā ir arī daudz 
latviešu studentu. Savukārt, at -
šķirīgas intereses ir latviešiem 
Īrijā, kuŗi izbraukuši ekono mis-
kās krizes laikā. Protams, ka pil-
nīgi citāda situācija ir “vecajā 
diasporā” Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Piedaloties ALA kongre-
sā Denverā, mani priecīgi pār-
stei dza tas, kā jaunie, salīdzinoši 
nesen ASV iebraukušie diaspo-
ras pārstāvji spējuši iekļauties 
“vecās trimdas” rindās un ir vē -
rojama laba sadarbība. Līdzīgi ir 
arī Zviedrijā.

Vēlos piebilst, ka, pēc Latvijas 
Universitātes Diasporas un mig-
rā cijas pētījumu centra datiem, 
tikai apmēram 11% ārpus Lat vi-
jas dzīvojošo tautiešu meklē ie -
spējas sadarbībai. Cilvēkus galve-
nokārt interesē tieši viņu kon-
krē tās problēmas un iespējas. 
Tomēr gandrīz visiem ir kopīga 
interese saglabāt savu latviskumu 
un nezaudēt saiknes ar Latviju. 
Tas arī ir mūsu galvenais mērķis, 
pie kā strādāt. 

Vai Diasporas konsultātīvās 
padomes uzdevumos būs risi-
nāt ārpus Latvijas dzīvojošo 
tau tiešu sāpīgās problēmas un 
aizstāvēt pavisam konkrētas 
intereses?

Padomē tautiešu intereses pār-
stāvēs diasporas organizācijas: 
Pasaules brīvo latviešu apvienī -
ba (PBLA), Eiropas latviešu ap -
vienība (ELA), Krievijas un citu 
valstu latviešu organizāciju pār-
stāvji. Apzinot šīs problēmas, pa -
dome varēs ieteikt gan financiā -
lo polītiku, gan citus Diasporas 
likuma īstenošanas ceļus.

Jūs uzsvērāt, latviskās identi-
tātes un kultūras saglabāšana ir 
vēlme, kas apvieno visus latvie-
šus ārvalstīs. Kas, jūsuprāt, ir 
nākamais svarīgākais jautā-
jums jūsu dienaskārtībā?

Viens no Konsultātīvās pado-
mes pamatuzdevumiem būs vei-
cināt saskaņotu diasporas polī ti-
kas izstrādi. Paredzu, ka viens no 
svarīgākajiem jautājumiem, ko 
varēsim ieskicēt pirmajā sēdē, ir 
turpmāko gadu darbības virzie-
ni. Sagaidām priekšlikumus no 
ministrijām un diasporas orga-

ni zācijām, ko virzīsim tālāk val-
dībai un Saeimai.

Kāds financējums diasporai 
paredzēts 2019. gadā un kā tas 
tiek apgūts?

Kopumā šogad financējums ir 
vairāk par trīs miljoniem eiro. 
Tas nav īpaši daudz, bet tas nav 
arī maz, ņemot vērā visas citas 
Latvijas valsts vajadzības. At  bals ts 
kultūras mantojuma sagla bā ša-
nai, dziesmu un deju svētku tra-
dicijas turpināšanai, izglītībai – 
tās ir prioritātes latviskās identi-
tātes saglabāšanai. Nākamā gada 
budžeta priekšlikumu mēs va  rē-
tu redzēt jūlija beigās, un do  mā-
ju, ka diasporai atvēlētie līdzekļi 
turpinās pieaugt no gada uz 
gadu. Arī jaunievēlētais Valsts 
prezidents Egils Levits ir teicis, 
ka diaspora ir viena no valsts 
prioritātēm, un tas vieš optimismu.

Daudz spriests par sasāpē - 
ju šiem remigrācijas jautāju-
miem. Rodas iespaids, ka pir-
mie pozitīvie rezultāti jau sāk 
parādīties. Kā jūs redzat tau tie-
šu remigrāciju un kā to varētu 
veicināt?

Tautiešu atgriešanās ir viena 
no Diasporas likuma prioritā-
tēm, un par šo jomu ir atbildīga 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM). 
2018. gadā tika izveidots remig-
rācijas koordinatoru tīkls Latvi-
jas reģionos. Esmu ticies ar re -
ģionu koordinātoriem, un jāat-
dzīst, ka liela loma te ir cilvē-
ciskajam faktoram. Mēs varam 
aicināt aizbraukušos atgriezties, 
bet tikai cilvēki uz vietas – vai tas 
būtu Daugavpilī, Liepājā vai ci - 
tur – redz reālo situāciju. Viņi 
kontaktējas ar tiem, kas vēlētos 
atgriezties, ar viņu ģimenes lo -
cekļiem, iegūstot informāciju   
un saprotot, kas, cilvēkiem at -
grie žoties, tiešām ir vajadzīgs. 
Koordinatori palīdz atrast bēr-
niem skolas, palīdz ar padomu 
mājokļa iegādē un risinot sa -
dzīves jautājumus. Aktīvi tiek 
izmantoti arī sociālie tīkli. Ap -
mēram 400 latviešu ir atgriezu -
šies pagājušajā gadā, tieši izman-
tojot remigrācijas koordinato -  
ru atbalstu. Jāteic, šī programma 
sek mīgāk darbojas Latvijas lauku 
reģionos, bet Rīgā ir cita eko-
nomiskā situācija. Atgriezušos 
cilvēku skaits nav liels, bet jāņem 
vērā, ka projekts ir tikai iesākts, 
un tas noteikti jāatbalsta turp māk. 

Otrs virziens remigrācijas po - 
lī tikā ir veicināt latviešu studen -
tu un profesionāļu atgriešanos. 
Te lielu darbu veic Latvijas vēst-
niecība Londonā, cenšoties apzi-
nāt un uzrunāt latviešu studen-
tus, kas lielā skaitā mācās labā ka-
jās Apvienotās Karalistes augst-
skolās. Notiek savstarpēja tīklo-
ša nās, un jācer, ka liela daļa no 
šiem studentiem ar savu pieredzi 
atgriezīsies Latvijā. Tā ir mūsu 
cerība, jo Latvijā jau kādu laiku 
vērojams dažāda līmeņa darba-
spēka trūkums – mums trūkst 
gan prasmīgu amata meistaru, 
gan intelektuālā darba darītāju.

Aivars Groza: “Lielbritanijā ir arī daudz 
latviešu studentu. Savukārt, atšķirīgas 
intereses ir latviešiem Īrijā, kuŗi izbrau-
kuši ekonomiskās krizes laikā. Protams, 
ka pilnīgi citāda situācija ir “vecajā 
diasporā” Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Piedaloties ALA kongresā Denverā, mani 
priecīgi pārsteidza tas, kā jaunie, salī-
dzinoši nesen ASV iebraukušie diasporas 
pārstāvji spējuši iekļauties “vecās trim-
das” rindās un ir vērojama laba sadarbī-
ba. Līdzīgi ir arī Zviedrijā. Vēlos piebilst, 
ka, pēc Latvijas Universitātes Diasporas 
un migrācijas pētījumu centra datiem, 
tikai apmēram 11% ārpus Latvijas dzī-
vojošo tautiešu meklē iespējas sadarbībai. 
Cilvēkus galvenokārt interesē tieši viņu 
konkrētās problēmas un iespējas. Tomēr 
gandrīz visiem ir kopīga interese sagla-
bāt savu latviskumu un nezaudēt saik-
nes ar Latviju. Tas arī ir mūsu galvenais 
mēr ķis, pie kā strādāt. 
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prezidents ar savu pieredzi labi 
saprot latviešu problēmas ārval-
stīs, un tas katrā ziņā palīdzēs 
risināt diasporas polītikas jautā-
jumus. 

Ja kāds diasporas vai Latvijas 
sabiedrības pārstāvis gribētu 
sadarboties vai izteikt kādus 
priekšlikumus – pie kā vērsties, 
kur rakstīt, ko uzrunāt?

Ieteikumus un priekšlikumus 
var rakstīt uz e-pasta adresi: dias-
pora@mfa.gov.lv, un mēs tos lab-
prāt uzklausīsim. Otrs – es ie  -
teik tu cilvēkiem sameklēt un ie -
sais tīties savu tuvāko sabiedris -
ko or    ganizāciju darbā. To ir pie-
tie kami daudz gan Eiropā, gan 
Amerikā, gan citur.

Tomēr domāju, ka vislielākā 
uzmanība jāveltī tieši jaunajai 
paaudzei, jo asimilācija mītnes 
zemēs un latviešu valodas aiz-
miršana notiek pārlieku strauji.

Un tomēr – pašreiz Latvijā 
divas valsts augstākās amatper-
sonas  – Valsts prezidents Egils 
Levits un Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš – ir ar diaspo-
ras pieredzi. Ko tas nozīmē 
tautie šiem ārvalstīs un jums kā 
Spe ciālo uzdevumu vēstniekam 
sadarbībai ar diasporu?

Varu atbildēt vienā vārdā – tas 
ir iedvesmojoši! Ne tikai man    
kā vēstniekam, bet visiem lat vie-
šu diasporas pārstāvjiem. Gan 
Valsts prezidents, gan Ministru 

lākoties notika ekonomiskās kri-
zes laikā, un ievērojami lat viešu 
uzņēmumi vēl nav attīstījušies. 
Tomēr sāk parādīties nelieli un 
vidēji latviešu uzņēmumi, kā fri-
zētavas, autodarbnīcas un tam lī-
dzīgi. Kā atbalsts un sadarbības 
partneri varētu būt arī latvieši, 
kas strādā lielos starptautiskos 
uzņēmumos, un tas arī ir vir-
ziens, kuŗā strādājam.

mēju, un šī sadarbība ir jāpa-
plašina.

Vai ir iesākusies ekonomiskā 
sadarbība arī ar latviešu uz -
ņēmējiem Eiropā?

Runājot par biznesu, jāatzīst, 
ka ASV un Kanada tomēr ir soli 
priekšā, jo tā tomēr ir diaspora   
ar senākām tradicijām, cilvēki 
jau paspējuši radīt savas biznesa 
struktūras. Eiropā emigrācija lie-

Arvien lielāks uzsvars tiek likts 
arī uz sadarbību ekonomiskajos 
jautājumos. Kā jūs šobrīd redzat 
iespēju veicināt Latvijas un dia-
sporas uzņēmēju sadar bību? 

Sadarbība ekonomiskajos jau-
tā jumos ir izvirzījusies par vienu 
no pēdējo gadu prioritātēm, un 
tas varētu būt veids, kā izmantot 
mūsu tautiešu gaišos prātus ār -
valstīs. Kā veiksmīgu piemēru 
vēlos minēt ALA kongresu Den-
verā, kur paralēli notika arī Lat-
vijas biznesa forums Spotlight 
Latvia. Uz to bija ieradies Latvijas 
ekonomikas ministrs Ralfs Ne -
miro, Latvijas Investīciju un at -
tīs tības aģentūras (LIIA) pārstāvji 
un Latvijas uzņēmēji. 14. novem-
brī Valmierā norisināsies kārtē-
jais Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju forums (PLEIF), 
ko aktīvi atbalsta arī PBLA. Jūlijā 
Toronto notiks 15. Latviešu dzies -
mu un deju svētki, un arī tur no -
risinās darbs, lai savestu kopā 
latviešu izcelsmes uzņēmējus Ka -
 nadā un LIIA pārstāvjus. Latviešu 
vidū ir daudz veiksmīgu uzņē-

Latvieši ir visur, un latvieši ir dažādi, 
bet Latvija mūs vieno!(Turpināts no 12. lpp.)

Noskriets Rīgas pusmaratons 2019. gada maijā

A. Groza viesos Stokholmas latviešu skolā

UZZIŅAI
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir apstiprinājis Diasporas kon-

sultātīvās padomes personālsastāvu. Darbam padomē iecelti 25 
valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizāciju, kā arī biedrī -   
bu un nodibinājumu pārstāvji. Vēl divi rotējošie pārstāvji no neval - 
s tiskā sektora vidus tiks ievēlēti pirmajā padomes sēdē 12. jūlijā.

Padomi vadīs Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos A. Groza. Padomes sastāvā darbosies R. Kra-
sovs ka (Ārlietu ministrija), R. Aleksejenko (Ekonomikas ministrija), 
S. Barks (Iekšlie tu ministrija), G. Arāja (Izglītības un zinātnes mi -
nistrija), Z. Vāgnere (Kultūras ministrija), I. Lipskis (Labklājības mi -
nistri ja), I. Mieriņa (Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas 
pētījumu centrs), A.I. Druviete (Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome), A. Sebre (Sabiedrības integrācijas fonds), R. Kols 
(Saeimas Ārlietu komisija), A. Judins (Saeimas Pilsonības, migrācijas 
un sabiedrības saliedētības komisija), I. Pauloviča (Valsts kanceleja), 
R. Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), 
M. Muižarājs (biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”), E. Kresse   
(bied rība “Latvijas Pašvaldību savienība”), K. Bērziņš (Latvijas evaņ-
ģeliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas), A. Mežmalis (organizācijas 
Daugavas Vanagi centrālā valde), K. Saulīte (Pasaules brīvo latviešu 
apvienības valde), P. Blumbergs (Amerikas latviešu apvienība), E. Pin-
to  (Eiropas latviešu apvienība), R. de Karvaļo-Albrehta (Dienvid-
amerikas un Karību latviešu apvienība), L. Vlasova (Krievijas latviešu 
kongress), J. Čečiņš (Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē) 
un A. Ķesteris (Latviešu nacionālā apvienība Kanadā).

Diasporas konsultātīvā padome tika izveidota 2019. gada 14. 
mai jā. Tā ir padomdevēja institūcija, kuŗas mērķis ir veicināt 
saskaņotu diasporas polītikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu 
noteikšanu, kā arī diasporas polītikas īstenošanu un novērtēša -
nu. Diasporas konsultātīvās padomes darbības principi ir noteik-
ti Diasporas likumā, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī.

“Aizbraukšana no valsts ir ri -
sinājuma meklēšana indivi duā -
lā līmenī, atbildības uzņemša -
nās par problēmu, kas, īpaši pēc 
krizes, nebija pašu individu ra -
dīta,” tā intervijā Ilzei Kalvei 
Latvijas Avīzē saka socioloģijas 
zinātņu doktore, Londonas Eko-
nomikas augstskolas lektore lat-
viete Liene Ozoliņa.

Mančestras universitātes izdev-
niecība izdevusi viņas grāmatu 
angļu valodā Politics of Waiting: 
Workfare, post–Soviet austerity, 
and the ethics of freedom par Lat-
vijas pilso ņu attiecībām ar valsti 
pēckrīzes ga  dos. Pirms deviņiem 
gadiem   L. Ozo liņa ieradās Apvie-
notajā Karalistē, lai studētu Lon-
donas Ekonomi kas augstskolas 
dok to ran tūrā. Grāmatas latviskais 
nosaukums  ir “Pacietības polī-
tika”. L. Ozoliņa: “Tas ir mans dok-
torantūras pē  tījums par Lat vijas 
neoliberali zā cijas procesu, ar to 
domājot eko nomisko un polītis -
ko reformu procesus kopš 90. ga -

Kāpēc latvieši joprojām atstāj savu valsti?
diem, kuŗu ietekmē atbil dība      
par iedzīvotāju labklājību ir lielā 
mērā pārcelta no valsts uz pašu 
indivīdu pleciem. Sīkāk ana lizēju 
arī to, kā tika ri  si nāta 2009. gada 
ekonomiskā krize Latvijā, kāpēc 
bija iespējams šis tā sauk tais 
“veiksmes stāsts”, kas pa  tiesī bā no -
zīmēja veiksmi ban kām un mil-
zīgus financiālus, sociālus un psī-
choloģiskus zaudējumus sa  bied-
rībai.” (..)

“Intervējot darba meklētājus, 
mani pārsteidza, cik ļoti cilvēki 
pie ņēma šādu interpretāciju – ka 
nav ko gaidīt neko no valsts, bet 
jāstrādā pašam ar sevi, jāmācās 
vadīt savas domas “kā savvaļas 
zirgus”, ka tad, ja pats domā ne -
gatīvi, arī viss apkārt rādīsies 
slikti un valsts liksies slikta, ka 
darba zau dēšana ir iespēja kaut 
ko mainīt savā dzīvē utt. Tas jau 
viss, pro tams, nav nepareizi, bet 
parāda, kā individuālā līmenī 
tika pieņemtas šīs ļoti skarbās 
reformas.

Tā vietā, lai iebilstu pret “jostas 
savilkšanu”, protestētu, cilvēki, ko 
intervēju, man stāstīja par psīcho-
loģiskām grāmatām, ko lasa, lai 
justos labāk. Daudzi meklēja savu 
grūtību cēloņus paši sevī un arī 
redzēja risinājumus tikai indivi-
duālā līmenī. Un, protams, dau -
dzi aizbrauca, lai meklētu darbu 
citur.” (..)

Ideja par “jostas savilkšanu” un 
“krupja norīšanu”, tātad pacie ša-
nos un gaidīšanu uz labākiem lai-
kiem, latviešiem ir sen jau pazīs-
tama. Tā bija gatava ideja, ko val-
dība viegli varēja paņemt un sākt 
lietot.

Taču arī sabiedrības viedoklis 
ir – nečīksti, negaidi pabalstu no 
valsts, bet pats ej un dari!

Cik esmu lasījusi pētījumus    
par citām postsociālisma valstīm, 
īpaši Centrāleiropas valstīs antro-
pologi ir biežāk dokumentējuši, 
piemēram, nostalģiju pēc sociā-
lisma laika, kad bija nodrošināts 

darbs un veselības aprūpe. Kamēr 
Baltijā, Latvijā šādu nostalģiju,   
kas ir reizē arī mūsdienu eko no-
miskās un sociālās sistēmas kri -
tika, nevar dzirdēt bieži.

“Katrā ziņā pārējai pasaulei, 
tiem, kuri sekoja notikumiem 
Latvijā,  bija pārsteigums, ka ne -
bija nekādas sabiedrības pretreak-
cijas pret valdības taupības režī-
mu. Starptautiskais valūtas fonds 
un Pasaules banka konsultēja Lat-
vijas valdību par krizes risi nāšanas 
veidiem, un esmu lasījusi doku-
mentus, kur šie starptautiskie eks-
perti šaubās, ka tā sauktā iekšējā 
devalvācija būs iespējama, jo tas 
nozīmētu pārāk lielu slogu uzlikt 
tieši uz sabiedrības pleciem. Pa -
rasti tas nozīmē sabiedrības ne -
apmierinātību un protestus, kā, 
piemēram, tas bija Grieķijā. Alter-
natīva bija lata vērtības mazināša-
na pret eiro, kas vietējai sabiedrī -
bai būtu bijis vieglāk. Bet Latvijas 
valdība izvēlējās radikālāko pieeju, 
un tas pārsteidza daudzus ekono-

mistus un citus ekspertus starp-
tautiskā līmenī.”

Kādēļ cilvēki turpina aiz-
braukt? Krize taču beigusies…

Manuprāt, te ir dažādi faktori, 
un katra konkrēta cilvēka vai 
ģimenes gadījumā daži no tiem 
ir svarīgāki un citi mazāk svarīgi. 
Protams, viens no galvenajiem ir 
materiālā drošība, darbs un 
darba samaksa. Bet ir arī emo-
cionālie faktori, ko ir pētījusi, 
piemēram, mana kolēģe, socio-
loģe Iveta Ķešāne. Viņas pētīju-
mi, kas balstīti uz intervijām ar 
latviešiem, kas dzīvo Lielbri ta-
nijā, Īrijā un ASV, atklāj, ka no -
zīmīgas ir arī emocijas, izjūtas, 
kādas rada saskarsme ar valsts 
institūcijām. Šī bieži dzirdētā 
fraze, ka, dzīvojot, piemēram, 
Anglijā, “vari justies kā cilvēks”, 
neattiecas tikai uz augstāku ie -
nākumu līmeni, bet arī uz sajū-
tu, ka tiec cienīts. (..)
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Pavasarī kino pilsētā Cinevilla 
noslēdzās vēsturiskās kinolentes 
“Dvēseļu putenis” filmēšana, kas 
ilga gandrīz divus gadus – no 
2017. gada maija. Bet šobrīd rit 
filmas montāžas darbi, tiek kom-
ponēta mūzika, veidoti specefek-
ti, lai, piemēram, skatītāji noti-
cētu, ka filmā patiešām tiek iz -
mantotas Pirmā pasaules kaŗa 
lid mašīnas.

Filmas pēdējai epizodei izvē-
lēta simboliska aina – strēlnie - 
ku apbalvošana ar Lāčplēšu ka -  
ŗa ordeni. Tas ir Latvijas aug  -  
s tā kais militārais apbalvojums    
un pirmais Latvijas valsts apbal-
vojums, kas radīts 1919. gada    
11. no  vembrī, godinot Latvijas 
ar  mijas kaŗavīru, bijušo latviešu 
strēlnieku un ārzemnieku devu-
mu Latvijas neatkarības izcī nī-
šanā. Kaŗavīrus, kuŗi piedalījās 
bermontiešu sakaušanā Dauga-
vas krastos un Rīgas atbrīvoša -
nā. Pirmā apbalvošanas ceremo-
nija notika gadu pēc Torņakalna 
atbrīvošanas – 1920. gada 11. no -
vembrī Esplanādē. 

“Pēdējā filmēšanas dienā pie-
dalījās vairāk nekā 300 cilvē -     
ku. To klātienē apmeklēja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un 
aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks un pateicās visiem, kuŗi 
savu laiku ir ziedojuši filmējo-
ties. Tajā dienā mums bija ļoti 
liels izaicinājums nofilmēt pir-
mās plašās Lāčplēšu ordeņa pa -
sniegšanas ceremonijas norisi. 
Tas bija ļoti emocionāls brīdis,   
jo tiem cilvēkiem, kas piedalījās 
kaŗā, valsts pirmo reizi nolēma 
pateikties. Katrā diplomā, kuŗu 
pasniedza kopā ar ordeni, ir uz -
rakstīts, par ko kaŗavīrs saņem šo 
augsto apbalvojumu. Lasot šos 
tekstus, pirmais iespaids, ka šie 
stāsti ir pārspīlēti, bet tad tu sa -
proti, ka tas tiešām ir pa īstam. 
Sešpadsmit gadus vecs jaunietis 
viens pats paliek pie ložmetēja 
kaut kur pie Daugavas tilta un, 
pateicoties viņam vienam, kad 
visi pārējie ir krituši, izdevies 
aizsargāt Rīgu no Bermonta u z -
brukuma un sagaidīt pārējo pa -
līdzību. Bet tajā brīdī, kad iero-
das papildu spēki, viņš jau ir kri-
tis. Ordenis par dēla varonību 
tiek pasniegts mātei, un tas rada 
sajūtu par vēl dziļāku novēr-
tējumu tam, kas toreiz notika. Šīs 
epizodes pamatīgumu un nozī-
mīgumu gribējās noteikti iekļaut 
filmā,” stāsta režisors Dzintars 
Dreibergs. 

Cilvēku izvēles pirms 100 ga -
diem – smagas izvēles – ļauj 
mums šodien dzīvot neatkarīgā 
valstī. Režisors uzskata, ka visas 
grūtības, kuŗas esam pārvarē -
juši filmēšanas procesā, esot nie-
cīgas, salīdzinot ar to varonību, 
kas bija vajadzīga, cīnoties par 
savu valsti sniegā un salā ar ie -
ročiem rokās. Viņš cer, ka šī fil-
ma būs atgādinājums ikvienam: 
ka mūsu brīvība nav pašsapro-
tama, un tā attiecas personiski   
uz katru no mums.

Galvenā varoņa lauku puiša 
Artūra Vanaga lomā iejuties 15 
gadus vecais Oto Brantevics no 
Turlavas, kuŗš izvēlēts starp vai-
rāk nekā 1000 puišiem un ku ŗ am 

Vērienīgākā mākslas filma pie skatītājiem – 
LĀČPLĒŠU DIENĀ

šī ir pirmā nopietnā filmēšanās 
pieredze. Pārējās lomas filmā at -
veido labi zināmi profesionāļi  –
Vilis Daudziņš, Ivars Krasts, Ga -

tis Gāga, Mārtiņš Vilsons, Rēzija 
Kalniņa, Raimonds Celms, Jē -
kabs Reinis, Ieva Florence, Re -
nārs Zeltiņš un citi. 

Lai pabeigtu filmas montāžu un sagatavotu 
specefektus, vēl ir nepieciešami 45 tūkstoši eiro. 
Visu to cilvēku uzvārdi, kas būs ziedojuši vē -
rienīgākās Latvijas pilnmetrāžas filmas tap ša-
nā, būs iekļauti filmas titros. Filmas veidotāji 
aicina jūs financiāli atbalstīt tās tapšanu, zie-
dojumu ieskaitot zemāk minētajā kontā.

Maksājuma mērķis: ziedojums filmas 

“Dvēseļu putenis” tapšanai

Biedrība “Rīgas Latviešu biedrība”

Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 40008000102 

“SEB banka”AS

Ziedojuma Konta Nr. LV16UNLA0050024506352

Kods: UNLALV2X

Oto Brantevics: “Mani ļoti in -
teresēja, kā tiek veidotas piln-
metrāžas filmas, īpaši “Dvēseļu 
putenis”, vēl jo vairāk tādēļ, ka 
mana tēva vecvectēvs Jans Les-
kavnieks bija latviešu strēl -
nieks. Viņš atgriezās no kaŗa  
un saņēma par to zemi. Artūra 
loma viņam būs veltījums no 
manis.

Aleksandra Grīna romāns ir 
izcils mantojums mūsu tautai. 
Toreiz tie puiši, piesakoties strēl-
niekos, nojauta, ka būs smagi, 
bet ļoti cerēja pēc kaŗa atgriez -
ties mājās. Patlaban mēs brīvību 
un savu valsti uzskatām kā paš-
saprotamu, ko nav iespējams pa -
zaudēt. Tiesa, tas patriotisms,   
kas bija abos kaŗos, atmodas 
laikā ir nedaudz izzudis, bet, ja 
tautai pienāktu grūts brīdis, 
esmu pār liecināts, ka liela daļa 

jauniešu tomēr dotos aizstāvēt 
savu valsti.”

“Dvēseļu puteņa” pirmizrāde 
notiks 2019. gada novembrī, 
tātad 100 gadus pēc Brīvības cī -
ņām, jo pēc Latvijas valsts pro-
kla mēšanas 1918. gadā strēlnieki 
vēl vairāk nekā gadu cīnījās, lai 
latvieši patiesi būtu noteicēji sa -
vā valstī un zemē.

Filmas komandu veido 90 ki -
no profesionāļi no Latvijas un 
ārvalstīm: režisors un produ-
cents Dzintars Dreibergs, galve-
nais operators Valdis Celmiņš, 
Rīgā dzimušais scēnārists un 
Ņujorkas Universitātes profesors 
Boriss Frumins, komponiste un 
prestižās Emmy balvas laureāte 
Lolita Ritmane un citi. Viss par 
filmu: Facebook.com/Dveselu Pu-
te nis un Instagram.com/dveselu-
putenisfilma.

Komponiste Lolita Ritmane

Režisors Dzintars Dreibergs
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S  J Ū N I J Ā

Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJAKrustvārdu mīklas 
(Nr. 23) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Briga. 5. 

Viras. 8. Pasaule. 9. Kalibrs. 
10. Damaska. 12. Auns. 13. 
Pastinaki. 14. Taro. 17. 
Stagars. 19. Ararats. 21. 
Sevra. 23. Dominante. 24. 

Brokastis. 26. Skots. 27. Lokanas. 
30. Sutanas. 33. Sils. 34. Pastaigas. 
35. Unce. 38. Studija. 39. Librets. 
40. Karnīze. 41. Alata. 42. Skats.

Stateniski. 1. Balanda. 2. Irbe. 
3. Apskats. 4. Carnikava. 5. 
Vedekla. 6. Rums. 7. Sasmaka. 9. 
Klans. 11. Apogs. 15. Karantīna. 
16. Karnalīts. 18. Toronto. 20. 
Tipiska. 21. Sētas. 22. Agris. 25. 
„Fonari na”. 27. Lūsis. 28. Kalkuta. 
29. Skataka. 30. Stakles. 31. 
Nansens. 32. Skečs. 36. Sika. 37. 
Abra.

LĪMENISKI. 4. Informācijas 
daudzuma mērvienība. 7. Lieli 
dekoratīvi dārzi. 8. Valsts Āzijas 
dienvidrietumos. 9. Kustību ko -
pums sveicienam. 10. Satrunēju-
ši koka gabali. 11. Franču rakst-
nieks (1802-1885).  13. Somu pir-
tis. 18. Ierīce nogrimušu kuģu 
izcelšanai. 21. Daugavas pieteka. 
23. Senlaiku zelta monēta arābu 
austrumos. 24. Pilsēta Čechijas 
dienvidaustrumos. 25. Pilsēta 
Vidzemē. 26. Bezdarbīgi, ne    -
kus tīgi. 28. Astoņu dalībnieku 

ansamblis. 29. Nolikums, regla-
ments. 34. Satīts veidojums lodes 
formā. 35. Lielfeodāļa tituls In -
dijā. 37. Latviešu komponiste, 
pianiste (1902-1977). 38. Daudz-
veidīga, tāda, kas sastopama vai-
rākās formās. 39. Maisīt. 40. In -
struments vītņu griešanai. 41. 
Latviešu aktrise (1858-1936). 

STATENISKI. 1. Sīki, precīzi 
izgatavoti paraugi, modeļi. 2. 
Mali galvaspilsēta. 3. Valsts Ara-
bijas pussalā. 4. Vēsturisks no -
vads Alpos. 5. Administrātīvi ter ri-

toriālas iedalījuma vie nī-
bas Is  landē. 6. Spurdzes. 
12. Austrum ģermāņu cil-
tis. 14. Pūša mais mūzikas 
instruments. 15. Kaitīgi 
ku kaiņi. 16. Franču rakst-
nieks (1828-1905). 17. Ga -
ruma mēr vie nība SI sistē-
mā. 19. Tēls V. Lāča ro -
mānā “Zvejnie ka dēls”. 20. 
Mongoļu lopkopis. 22. 
Gan viens, gan otrs no 
diviem iespēja miem. 23. 
Jēdziens ķīniešu filozo -
fijā. 27. Vulkāns Ita lijā, Si -
cīlijā. 30. Latviešu tautas-
dziesmas. 31. Mas kē ta. 32. 
Folk  loras sacerē jums. 33. 
Apdzīvota vieta Vecum-
nieku novadā. 35. Bažas, 
nemiers. 36. Asē jums.

1 2

3 4 5 6

7 8
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10 11 12 13

14 15
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21 22 23

24 25
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41

Dažādos izceļošanas viļņos 
latvieši ņēmuši līdzi atšķirīgas 
lietas. Tomēr gandrīz vienmēr 
daudzi ir izvēlējušies likt koferī 
arī pilnīgi nepraktiskus un šķie-
tami nevajadzīgus priekšmetus, 
kas kļuvuši par svarīgiem sim-
boliem un deva spēku grūtos 
brīžos. Arī, ja nebija iespējams 
paņemt līdzi tautastērpu vai 
sma gas grāmatas, bieži vien ka -
batā atradās vieta kādai nelielai, 
bet emocionāli ļoti nozīmīgai 
lietiņai. Šīs lietas palīdzēja izturēt 
un nesalūst grūtībās, bet, iedzī-
vojoties mītņu zemēs, tās uztu-
rēja saikni ar pagātni un senču 
zemi.

Mūsdienās, iespējams, vairs 
nav tik svarīgi ņemt līdzi lietas, 
kas simbolizē Latviju, jo tagad 
gandrīz katram, kuŗš vēlas, Lat-
vija ir pieejama datorā ‒ tīmeklī 
varam gan noklausīties mīļākās 
dziesmas, gan aplūkot skaistākās 
ainavas, gan noskatīties filmas 
un koncertus. Un tomēr – varbūt 
kabatā ir aizķēries kāds slepens 
Latvijas talismans? 

Vairāk personīgus stāstus par 
to, ko latviešu bēgļi ir sev ņēmuši 
līdzi, izbraucot no Latvijas Otrā 
pasaules kaŗa beigās, ir aplūko ja-
mi izstādē un izlaušanās spēlē 
“Bēgļu gaitās”, ko mūzejs atvēra 
Vecrīgā, Kalēju ielā 57, šā gada 

LATVIJA KABATĀ

jūnijā. (Lasiet arī mūsu laik-
raksta nr. 22) Apmeklējums pēc 
ie  priekšējas pieteikšanās pa tālr. 
+371 26572789, skat. arī infor-
mā ciju mājaslapā www.lapa-
muzejs.lv

Ērika Gulbis uzšuva šo kaba-
tiņu pirms došanās bēgļu gaitās 
1944. gadā. Tajā viņa iešuva trīs 
monētas, pa vienai katram ģi -

menes loceklim: meitai Ilonai, 
mātei Paulīnei Austriņš un sev. 
Kabatiņā bija iešūts arī rupj-
maizes gabaliņš – labklājības 
simbols. Kopš pirmās izbrauk-
šanas dienas Ērika vienmēr nē -
sāja šo kabatiņu sev līdzi.

Gulbju ģimene nonāca Vācijā, 
kur vairākus gadus pavadīja 
bēgļu nometnēs, pirms atrada 

Ērikas Gulbis šūtā kabatiņa

pastāvīgu patvērumu Brazīlijā. 
Lielpilsētā Sanpaulu Ērika sāka 
strādāt par apkopēju privātmā-
jās, bet Ilona gāja skolā.

Ērika turpināja nēsāt līdzi ka -
batiņu ar maizīti un monētām. 
Kad 2011. gadā Ilona to uzdā vi-
nāja mūzejam, no maizītes bija 
palikušas vien sīkas drupatiņas.

Mezītis ģimene izbrauc bēgļu gaitās no “Libertu” mājām pie 
Trikātas 14. augustā 1944. gadā.

Ērika un Ilona Gulbis bēgļu nometnē Vācijā ap 1947. gadu
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Aizvesto piemineklim jauna 
mājvieta MilvokosMAIJA STRĒLNIEKS

Pie Milvoku Latviešu Nama, 
kas celts 1969. gadā, tika uz -
stādīts liels, melns akmeņa pie-
mineklis, kam piestiprināta 
bron za plāksne ar uzrakstu lat-

TERROR SINCE 1940”. Pie šī 
akmeņa ik gadus 14. jūnijā 
pulcējas cilvēki piemiņas svēt-
brīdim. Daugavas Vanadzes no -
lika ziedus, un klātesošie dabūja 

Aizvesto piemineklim. 
Milvoku Latviešu Plkv. O. Kal-

paka skola, pārziņa Ērika Kā -
kuļa vadībā, piedalījās “Pa  saules 
Lielajā Talkā” 2018. g. 15. sep-
tembrī ar projektu iestādīt 
jaunu kociņu baznīcas darzā pie 
Aizvesto pieminekļa. Atzīmējot 
Latvijas Simtgadi, pagājušā ru -
denī, 18. novembŗa dievkalpo-
jumu noslēdzot, archibīskape 
Lauma Zušēvica aicināja drau-
dzi sekot Latvijas karogam un 
doties uz dievnama dārzu , lai 
pie Aizvesto un nomocīto pie -
minekļa izveidotu Latvijas ka -
rogu no sarkanbaltsarkaniem 
ziediem.

Pagājušā mācības gadā, kā 
ikgadus, 8. klases skolēni lasīja 
Rūtiņas U. grāmatu “Vēl tā gri-
bējās dzīvot” un tad intervēja 
savus vecvecākus par 1941. ga    da 
14. jūniju, jautājot, kas vēl no -
tika pēc tam. Tā cerams, ka 14. 
jūnija notikumi un Aizvesto 
pieminekļa nozīme paliks at -
miņā nākamām paaudzēm. 

 Šogad 14. jūnija Aizvesto 
Piemiņas dienas dievkalpoju-
mam sekoja svētbrīdis pie Aiz-
vesto pieminekļa jaunajā vietā, 
ko vadīja Milvoku Sv. Trīs vie-
nības draudzes jaunais mācītājs 
Jānis Ginters.

Kā jau gandrīz trīsdesmit 
gadus parasts, Dvīņu pilsētās 
Mineapolē un St. Paulā aiz -
vesto piemiņu atzīmē tieši 14. 
jūnijā. Šogad rīkotāji bija tau -
tasdeju kopa Pērkonītis ar va -
dītāju Kiru Birmani. Vakara 
uzrunu teica Indra Halvorsone, 
beidzot to ar Dainas Freivertas 
dzejoli “Va  kars vēls pār zemi 
valda”.

Sekoja Latvijas himna Zintas 
Pones pavadījumā un K. Bir-

Aizvesto piemiņas 
sarīkojums Mineapolē

Šī gada 16. jūnijā Vašingtona 
štata baltiešu saime atzīmēja 
Aizvesto piemiņas dienu ar 
dievkalpojumu Sietlas ev. lut. 
Latviešu baznīcā, ko angļu va -
lodā vadīja draudzes prāveste 
Daira Cilne. Baznīcas altāri 
skaisti rotājusi bija Maija Atvara 
ar Līvijas Circenes dārzā au -
dzētajām baltām kallām. Diev-
kalpojums sākās ar Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas karogu 
svinīgu ienešanu baznīcā Dr. 
Andŗa Āboliņa ērģeļu mūzikas 
pavadījumā. 

Sprediķī prāveste Cilne at  gā-
dināja, ka ir pagājuši 78 gadi 
kopš 1941. gada 14. jūnija, 
pirmās tautas masveidīgās iz  -
vešanas viļņa (15 424 iedzī-
votāju). Protams, izvešana ir 
turpinājusies dažādos mērogos 
visus padomju okupācijas ga -
dus, bet jo sevišķi 1949. gada 
25. martā, kad no Latvijas uz 
Sibiriju aizveda 42 125 Latvijas 
pavalstniekus. 

Bieži dzirdam pārmetumus, 
ka mēs par daudz kavējamies 
traģiskajā pagātnē, ka būtu 
labāk ielikt enerģiju nākotnes 
veidošanā un priecāties par 
mūsu valsts sasniegumiem šo -
dien. Tas izklausās pilnīgi pa -
reizi, bet nākotni būvē no 
pagātnes pieredzes. Šodien, šai 
dievnamā, mēs atceramies un 
godinām tautas brāļus un māsas 
kuŗu mūža gājums beidzās Si -
birijas stepēs, kā arī tos, kas, 
izturējuši necilvēcīgos daudzu 
gadu dzīves apstākļus, atgriezās 

Aizvesto piemiņas dienas atcere Sietlā
dzimtenē. Caur mūsu kopību 
šeit dievnamā, lūgšanām, dzies-
mām un lasījumiem no Svē ta-
jiem rakstiem, mēs šos mo -
cekļus paceļam Dieva gaismā. 

vēka izpratnē var mainīties, to 
var sagrozīt tā, ka gandrīz nevar 
atšķirt, kas ir patiesība un kas ir 
meli. Piemēram, nesen Wa  sh-
ing ton Post laikrakstā bija 

vadoni, kas izglāba pasauli no 
fašisma. Tai pašā laikā Putins 
slavē Staļinu par neagresīvā 
pakta parakstīšanu ar nacistu 
Vāciju, ko mēs pazīstam kā 
,,Molotova – Ribentropa Paktu“. 
Intervijā par šo rakstu Putins 
saka, ka Staļins bija tā laika 
produkts, kas darīja to, ko 
viņam bija jādara. Dievkal-
pojuma laikā Andris Pružin-
skis, Zita Petkus un Arno 
Jansons lasīja no Svētajiem rak-
stiem. Sprediķim sekoja Dr. 
Andŗa Āboliņa ar lielu izjūtu 
spēlēts komponista Sigfried 
Karg – Elert ērģeļu solo ,,Pas-
torāle“.

Pēc dievkalpojuma ļaudis 
pulcējās Latviešu nama zālē uz 
programmu, ko ievadīja Vaira 
Pelēķe Christopher. Viņa pie -
minēja baltiešu tautu traģēdiju 
un stāstīja, kā jau vairākus 
gadus notiek organizēti ceļo-
jumi no Latvijas uz Sibiriju, lai 
ļaudis varētu apmeklēt tur mi -
rušo radu kapu kopiņas. Bieži 
viņu atdusas vietas nav zināmas, 
bet, pat noliekot ziedus tāpat tai 
apkārtnē, cilvēks gūst kādu 
dvēseles mierinājumu. Vaira 
teica, ka ir uzrakstītas vairākas 
grāmatas par šo traģisko laiku, 
kā, piemēram, lietuviešu iz  cel-
smes rakstnieces Ruth Šepetys 
„Between Shades of Gray”. Šo 
stāstu filmā, ar nosaukumu 
,,Ashes in the Snow” mēs re -
dzējām šopavasar Latviešu 
namā vienā no Baltiešu filmu 
vakariem. Pēc tam Vaira pa  rā-

dīja īsfilmu, bazētu uz latviešu 
aizvestās meitenes stāstu ,,Ar 
bērna acīm“. Dzīvodama Sibi-
rijā, meitene vēstulēs savai 
krustmātei Latvijā sūtīja mazus 
zīmējumus no viņas ģimenes 
dzīves Sibirijā. Šī meitene pa -
vadīja Sibirijā apmēram sep-
tiņus gadus – no 1949. līdz 
1956. gadam. Grāmatiņu angļu 
valodā „Through The Eyes of a 
Child” publicēja Okupācijas 
mūzejs. Īsfilmā, bez vārdiem, 
tikai mūzikas pavadījumā, smil šu 
māksliniece Guna Zandere 
2016. gadā Okupācijas mūzejā 
uz ekrāna publikai atdarina šīs 
izsūtītās meitenes zīmējumus. 
Pilnīgi neticami, cik ātri un 
neparasti šāds mākslas veids 
parāda grāmatiņas kodolu – it 
kā spēlējot ērģeles ar smilšu 
mākslinieces rokām.

Publiku iepriecināja Igauņu 
koŗa koncerts Dr. Heather Mac-
Laughlin Garbes vadībā. Mazais 
korītis braši nodziedāja četras 
dziesmas. Oficiālā programmas 
daļa beidzās, klātesošajiem 
ko  pā nodziedot Amerikas un 
visu triju Baltijas valstu himnas. 

Programmai sekoja saviesīga 
pēcpusdiena ar groziņos pašu 
sanestiem cienastiem. Liels pal-
dies Draudzes dāmu komitejai, 
kas rūpējās par skaisti klātajiem 
galdiem un visu pārējo saim-
niecisko daļu. Spēcīgajam Jānim 
Atvaram pateicība par galdu un 
krēslu salikšanu.

J.C.J.

Caur pirkstiem smiltis laid – 
viss aizrit, aizrit projām...
(Valda Mora)

No kreisās: Heather MacLaughlin Garbes, Vaira Pelēķe 
Christopher un prāv. Daira Cilne

ma nes lūgšana. Vakara viesi 
no  ska tījās vienu no  Dzintras 
Gekas jaunākajām filmām “Tālā 
zeme Sibirija” par Omskas, 
Krasno jarskas un Tomskas ap -
gabaliem. Pēc filmas visi kopā 
nodziedāja tautasdziesmu “Kas 
tie tādi, kas dziedāja”. Vakars 
bija labi ap  meklēts, un pie 
Santas Kalnītes uzklātā kafijas 
galda labumiem daudzi ilgi vēl 
pakavējās pārrunās.

viski un angliski: “PADOMJU 
VARAS NOMOCĪTO LAT-
VIEŠU PIEMIŅAI – IN ME -
MORY OF LATVIANS WHO 
WERE TORTURED AND 
WHO PERISHED UNDER 
SOVIET COMMUNIST 

glāzi ūdens un šķēlīti rupj-
maizes. Kad Latviešu Namu 
pārdeva 2018. gadā, Aizvesto 
piemineklim sagādāja jaunu 
mājvietu Milvoku Sv. Trīsvie-
nības draudzes baznīcas darzā. 
Izskatās, ka šī būs laba vieta 

Aizvesto piemineklis Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznīcas 
darzā, pie kuŗa stāv Plkv. O. Kalpaka latviešu skolas absolventi (no 
kreisās) Amālija Junge, Lūkas Kākulis, un Markus Briedis // 
FOTO: Ēriks Kākulis

Tie ir mūsu brāļi un māsas. Mēs 
nekad nedrīkstam tos aizmirst! 

Vēl viens ļoti svarīgs iemesls, 
kāpēc atcerēties lietas tieši tā, kā 
tās ir notikušas: patiesība cil -

publicēts raksts ar virsrakstu 
,,Putin’s Dangerous Campaign to 
Rehabilitate Stalin“. Putins 
mēģina pārkrāsot masu slep-
kavu Staļinu par stipru tautas 
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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

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.)

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

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

Jānim 301-512-3813
info@blackroosterfood.com

Porziņģis 
parakstījis ar 

Mavericks līgumu 
Latviešu zvaigzne Kristaps Por-

 ziņģis parakstījis jaunu līgumu 
ar Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) klubu Dalasas 
Mavericks – 158 miljoni dolaru 
(139 miljoni eiro) piecos gados.

FOTO: AP/Scanpix

Siguldas bobsleja un kamaniņu 
trase no putna lidojuma
// FOTO: LETA

Līdz ar to 23 gadus vecais lat-
vietis parakstījis visu laiku ie -
nesīgāko līgumu valsts sporta 
vēsturē. Tāpat viņš ticis pie lie -
lākā kontrakta Mavericks kluba 
vēsturē. Iepriekš apjomīgākais 
līgums Latvijas sporta vēsturē 
piederēja nu jau bijušajam NBA 
basketbolistam Andrim Bied ri-
ņam, kuŗš 2008. gadā ar Gol  den-
steitas Warriors vienojās par 
sešu gadu kontraktu 62 miljonu 
dolaru vērtībā.

Siguldā neplīvos 
olimpiskais karogs

Zviedrijas pilsētu Stokholmas 
un Ores kopīgā kandidātūra zau-
dēja Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas (SOK) biedru balso-
jumā un neieguva tiesības rīkot 
2026. gada Ziemas olimpiskās 
spēles. Kandidātūras neveiksme 
nozīmē, ka Siguldā nenotiks 
olimpiskās sacensības ledusre-
nes sporta veidos.

Tiesības rīkot 2026. gada 
Ziemas olimpiskās spēles iegu-
va Italijas pilsētas Milāna un 
Kortīna d’Ampeco, kas balso-
jumā Šveices pilsētā Lozannā 
nodrošināja SOK biedru balsu 
vairākumu. Olimpisko spēļu māj-
vieta tika izvēlēta Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (SOK) in -
dividuālo biedru balsojumā – 
Italijas pieteikums ieguva 47 bal-
sis, kamēr Zviedrijas tika pie 34. 
Šo biedru skaits oficiāli ir 95, 
bet balsot reāli varēja tikai 83, 
turklāt SOK prezidents Tomass 
Bachs šajos balsojumos parasti 
atturas. Līdz ar to no balsojuma 
atturējās vēl viens biedrs, jo 
kopumā nobalsojis 81. Līdz ar to 
Italijā atgriezīsies Ziemas olim-
piskās spēles, kur tās iepriekš 
notika 2006. gadā Turīnā, kā arī 
1956. gadā Kortinā. Italijas kan-
didātūrai bija arī liels vietējo 
iedzīvotāju atbalsts – 83%. XXV 
ziemas olimpisko spēļu norise 
2026. gadā paredzēta no 6. līdz 
22. februārim.

Galvenais iemesls, kādēļ 2026. 
gada Ziemas olimpiskās spēles 
notiks Italijas pilsētās Milānā 
un Kortīnā d’Ampeco nevis 
Zviedrijā, bija tas, ka rīkotāj-
pilsētas līgumu bija parakstījusi 
Ores pašvaldība nevis Stok hol ma, 
sacīja Latvijas Olimpiskās ko -
mi tejas prezidents Aldons Vrub-
ļevskis. Viņš zināja teikt, ka rīko-
tājpilsētas līgumu Stokholma 
nebija parakstījusi pašvaldības 
iekšējo polītisko jautājumu dēļ. 
Starptautiskās Olimpiskās komi-
tejas (SOK) locekļiem šķita ne -
pārliecinošs rīkotājpilsētas lī -
gums ar tik mazu pašvaldību. 
Arī sagatavošanās posmā tieši 
par šo aspektu bijis visvairāk 
jautājumu. Vrubļevskis pieļāva, 
ka iespējams bijuši vēl kādi 
iemesli par labu Italijas pil  sē-
tām, lai gan līdz neizšķirtam 
balsojumam Stokholmas-Ores 
pieteikumam pietrūka vien sep-
tiņu balsu.

„Ir vilšanās par Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (SOK) 
lēmumu piešķirt 2026. gada 
Ziemas olimpisko spēļu rīko-
šanas tiesības Italijas pilsētām 
Milānai un Kortīnai d’Ampeco, 
jo Latvija un Sigulda bija pel-
nījusi uzņemt daļu no ziemas 
sporta svarīgākā četrgades fo -
ruma,” sacīja Siguldas Bobsleja 
un kamaniņu trases direktors 
Dainis Dukurs. „Vēl ilgi būs 
jāgaida līdzīgs piedāvājums, lai 

kādu no Olimpiadas sporta vei-
diem atvestu uz Latviju. Šāda 
izdevība varbūt ir tikai reizi 100 
gados.“

Apstājāmies 
astotdaļfinālā 

Latvijas sieviešu basketbola 
izlase 27. jūnijā Rīgā uzsāka 
Eiropas čempionātu, lūkojot 
iekļūt pirmajā sešiniekā, kas 
dos ceļazīmi uz 2020. gada To -
kijas Olimpisko spēļu kvalifi-
kācijas turnīru. Rīgā spēlēja A 
un B apakšgrupu vienības – Lat -
vija, Lielbritanija, Ukraina, Spā-
nija un Zviedrija, Melnkalne, 
Francija, Čechija. Apakšgrupu 
uzvarētājas iekļuva ceturtdaļ fi-
nālā, bet otrās un trešās vietas 
ieguvējas 1. jūlijā savstarpējā 
spēlē noskaidroja vēl divas ce -
turtdaļfināla dalībnieces.

Pretinieces 
pārsteidza ar 

trīspunktu 
metieniem...

Latvija – Lielbritanija 60:74 
(17:24, 17:22, 24:10, 11:9). 
Iepriekšējos augsta līmeņa tur-
nīros mūsu vienība nebija ie -
domājama bez izcilajām Anetes 
Jēkabsones, Guntas Baško, Ki -
tijas Laksas, Aijas Putniņas, 
Anetes Šteinbergas. Tagad da -
žādu iemeslu dēļ viņu  komandā 
nav, un spēles rezultāts jāizšķir 
citām basketbolistēm. Amerikas 
basketbola skolu izgājušās des-
mit Lielbritanijas vienības da -
lībnieces Rīgā mūsu vienību 
pārsteidza ar lielu precīzitāti 
trīspunktu metienos. Uzmetot 
skatu rezultātu tablo, negribējās 
ticēt, ka Latvijas vienība Eiropas 
čempionāta pirmajā spēlē tik 
smagi būtu zaudējusi Liel bri-

Latvijas vienības labākā punktu 
guvēja Elīna Dikeulaka
// FOTO: FIBA

tanijas komandai. Četrpadsmit 
punktu deficits... 

Jau spēles sākumā Lielbri ta-
nijas basketbolistes ieguva 10 
punktu pārsvaru. To gan mūsu 
vienības izdevās sadeldēt un 
panākt ne  izšķirtu, taču pēdējā 
ceturtdaļā pretinieču ofensīvu 
neizdevās apturēt. Slavenās ag -
rāko laiku basketbolistes Uļja-
nas Semjo novas klātbūtnē smags 
zaudē jums. Turklāt pirmajā ce -
turt daļā savainojumu guva viena 
no Latvijas izlases līderēm 
Kristīne Vītola. Latvijas vienībā 
rezultatīvākā ar 17 punktiem 
bija Elīna Dikeulaka. bet 14 un 
11 punktus attiecīgi pievienoja 
Paula Strautmane un Zenta 
Meļņika.

Mūsu grupā Spānijas vienība 
pārliecinoši ar 95:77 pārspēja 
ukrainietes.

Dikeulakas 
rekordmetieni   

Latvija – Ukraina 82:74 
(15:14, 26:20, 17:14, 24:26).    

Ukrainas vienības lielākie sa -
sniegumi ir zelta medaļas 1995. 
gada Eiropas čempionātā un 
ceturtā vieta Atlantas Olim pis-
kajās spēlēs 1996. gadā. Turp-
mākajos gados ukrainietes aug-
stāk par desmito EČ vietu nav 
tikušas. Rīgā mūsu basket bo-
listēm nācās padomāt, kā ap -
turēt pretinieču labāko spēlē-
tāju Aļinu Jakubovu, kuŗa guva 
28 punktus. Pretinieces sākumā 
izvirzījās vadībā, taču vēlāk 

svaru kauss nosvērās mūsu 
vienības pusē. Pateicoties Elīnas 
Dikeulakas augstajai rezultā-
tivitātei – viņas gūtajiem 33 
punktiem – tika izcīnīta svarīga 
uzvara. Dikeulaka sasniedza 
Latvijas izlases rekordu ofi ciā-
lajos valstsvienību turnīros. 
Vienu no labākajām spēlēm 
valstsvienībā aizvadīja Zenta 
Meļņika, kuŗa guva 18 punktus.

Beigās tomēr 
intriga

Latvija – Spānija 56:59  
(17:17, 8:18, 10:14, 21:10). 
Spānietes ir Eiropas čempiones 
un Rīgā bija favorītu statusā. 
Pirmsturnīra pārbaudes spēlē 
pret Spānijas vienību (51:77) 
mūsu basketbolistēm bija lielas 
grūtības, bet iepriekšējos tur-
nīros pret spānietēm – tikusi 
tikai  viena uzvara un ciesti 11 
zaudējumi. Labs mūsu basket-
bolistēm bija tikai spēles sā -
kums, kad izdevās izveidot 
līdzsvarotu sacensību ar spā-
nietēm. Turpmākā spēkošanās 
notika Spānijas izlases zīmē, 
kad spānietes panāca 14 punktu 
pārsvaru. Pēdējā ceturtdaļā Lat-
vijas vienība saņēmās, un kādā 
brīdī rezultāts vairs bija tikai 
55:59, sagādājot intrigu. Bet.. 
neiekrita mūsu vienības labā 
piešķirtie soda metieni. Gala-
rezultātā Latvijas izlasei zaudē-
jums ar 56:59.

God. LASL klienti un Laika lasītāji!
Redakcijas kļūmes dēļ nr. 18 un nr.22 publicētas neprecīzas LASL reklāmas

sakarā ar grāmatu un saiņu savākšanas datumiem.
No sirds atvainojamies LASL un tās klientiem!

Kā apstiprināja LASL Rīgas biroja speciālists Uģis Liezers, visi sūtījumi no Amerikas
ir saņemti un nogādāti adresātiem Latvijā.
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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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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

Gaŗezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th 

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

www.3x3.lv Facebook: 3x3 
Garezers, www.3x3garezera.com 

ŅUJORKA
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam, Ņujorkas 
ev. lut. draudzes lauku īpa-
šumā, Elka Park, NY (netālu 
no Braļu kapiem un ROTA). 
Tuvāka informācija sniedza-
ma, rakstot nometnes vadītājai 
Ingridai Jansons ibjansons@
gmail.com vai rakstot uz 
3x3katskilos@gmail.com vai 
zvanot 201-874-5110.Face-
book mājas lapa 3x3Katskili

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

NJ 07728).
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

Sietlas latviešu sabiedriskais 
centrs

11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA  98125
Mājas lapa: www.seattlelat-

viancenter.com
Sarīkojumi Sietlā:
7. jūl.-3. aug. Kursas vasaras 

vidusskola Rietumkrasta Iz -
glī   tības centrā Šeltonā.

4.-10. aug. Mežotnes bērnu 
vasaras nometne Šeltonā.

6. aug. Pensionāru pusdienas 
plkst. 12:00 Latviešu centrā.

24. aug. Baltijas ceļa 30 gadu 
atcere plkst. 2:00 Vašingtonas 
universitātē pie Drumheller 
strūklakas.

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).

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

PRIEDAINE (NJ)
www.priedaine.com
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: bosto -
nastrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk.notiek 11:00. Dievk. 12:00 
Bībeles stunda. 

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

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

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

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

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

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

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. no -
tiek 11:00. Jūlijā nebūs dievkal-
pojuma.

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

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

07. jūlijs – „ASV  Neatkarības 
dienas nedēļas nogale” Diev-
kalpojums NENOTIKS

14.jūlijs – Dievkalpojums 
plkst. 10:00

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

28.jūlijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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

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

18.augusts – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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

Seko pusgada informācijas 
sapulce un PIKNIKS

>>> Lūdzu ievērot – Vasaras 
posmā, sakot ar 16.jūniju, diev-
kalpojumi sāksies plkst. 10:00. 
jūnijā, jūlijā, augustā izlaižam 
dažus svētdienas    dievkalpoju-
mus  >>>

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 

11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins.

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

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

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30. 28.jūlijā 
Dievk. ar dievg. 4.augustā 
10:00 Kapu svētki Van Liew 
kapsētā, North Brunswick, (lie -
tus gadījumā baznīcā 1:30). 
18.augustā Dievk. ar dievg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citur Dievk. nenotiek.
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam, Ņujorkas 
ev. lut. draudzes lauku īpa-
šumā, Elka Park, NY (netālu 
no Brāļu kapiem un ROTA). 
Tuvāka informācija sniedzama, 
rakstot nometnes vadītājai 
Ingridai Jansons ibjansons@
gmail.com vai rakstot uz 
3x3katskilos@gmail.com, vai 
zvanot 201-874-5110.Face-
book majas lapa 3x3Katskili

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

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

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

• 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: kalni n-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org •

Dievkalpojumi Sietlā:
Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd 

Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

674-9600; e-pasts:cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

14. jūl. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

28. jūl. Kapu svētki Washelli 
kapsētā. Seko pusdienas lat-
viešu namā. Pusdienu cena $10. 
Lūdzu pieteikties pie Maijas 
Atvaras, 425-228-0750, maija@
atvars.com.

18. aug. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

25. aug. Kapu svētki Takomā 
New Tacoma kapsētā plkst. 
5:00 pēcpusdienā.

 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 svētdien 
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. 

7.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

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

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

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

Izsakām visdziļāko līdzjutību

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdei Kristīnei Saulītei,

tēvu OSKARU NEIMANI

(1951. gada 6. aprīlis – 2019. gada 20. jūnijs)

zaudējot. 

 PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBA
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D I E V K A L P O J U M I Mūžībā aizgājis mūsu tēvs, vectēvs un vecvectēvs

MĀRTIŅŠ ŠTAUVERS
Dzimis 1927. gada 13. jūnijā Vecpiebalgā, Latvijā,
miris 2019. gada 24. maijā Pointe Claire, Kvebekā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs un papa

INDULIS JURIS EILANDS
Dzimis 1953. gada 1. janvārī Bruklinā,

miris 2019. gada 20. jūnijā League City TX

Mūsu mīļā mamma un vecmāmiņa

MĀRA RUDĪTE LŪSIS,
dzim. ANCKINS

Dzimusi 1947. gada 6. februārī Grevenē, Vācijā,
mirusi 2019. gada 7. maijā Grandrapidos, Mičiganā

Mūsu mīļais

LAURIS ŠTERNS
Dzimis 1942. gada 18. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 11. jūnijā Sterling, MA

Viņu gaišā un mīļā piemiņā paturēs
MEITA DACE (GUNDARS) UN MAZMEITA ANNA (ZIGURTS)

UN MAZMAZDĒLS EMĪLS
UN MAZDĒLS ALEKSANDRS (SARAH)

MEITA ILZE (GLENN) UN MAZMEITA CHERYL (KEITH)
UN MAZMAZBĒRNI DĀVIDS UN NANCY 

UN MAZMEITA SHEENA UN MAZMEITA ANGELA
MEITA MĀRA UN MAZDĒLI KĀRLIS UN ANDRIS UN MAZMEITA ASHLEY

UN MAZDĒLI AUSTIN UN ETHAN

Mīlestībā sēro
IVETA, INTA, KRISTAPS

ERIKS UN ADAMS
ANNELI, LILIJA UN ANNA

SIEVA RUDĪTE
DĒLS ANDREJS AR SIEVU KATHI

UN MAZDĒLS MATHANIEL
MEITA KARINA AR TYKK

MAZBĒRNI ADDISONS UN CHLOE

Kas gan tevi apmīļo, sirds kad piekususi?
Eju dziesmā apraudzīt savu dzimto pusi.

Ej Dieva dārzos vieglu soli,
Jo sāpju nasta neguļ vairs uz tava pleca,
Un atpestīts skati
Mīlestību vaigu vaigā.
(Ē. Grava)

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.

Mūsu mīļais draugs

IKĀRS (IKE) ČAKĀRNIS
1934-2019

Pateicībā un cieņā pieminam

Dr. ZIGFRĪDU ZADVINSKI,
dedzīgu atbalstītāju, ziedotāju un draugu

MĀRIS PRĀVS, JURIS EPERMANIS

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA BIEDRĪBA UN LATVIJAS 
OKUPĀCIJAS MŪZEJA SAIME

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

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

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

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievkalpojumi cen-
trā. tālr: 514-992-9700, www.
draudze.org. Māc. Zvirgzda 
tālr: 613-400-3288, e-pasts: 
zvirgzds@me.com. Māc. Jānis 
Mateus. Dievkalpojumi Tēr-
vetē: 14.jūlijā 11:00 bērnu no -
metnes atklāšanas Dievk. 21.jū -
lijā 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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

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

macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 

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

7.jūlijā – DIEVKALPOJUMS 
nenotiks

14.jūlijā – Laju vadīts VĀRDA 
DIEVKALPOJUMS

21.jūlijā – DIEVKALPOJUMS
28.jūlijā, 4. augustā – Laju 

vadīts VĀRDA DIEV KAL PO-
JUMS

11. augustā – KAPU SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – Rock-
ville dievkalpojums nenotiek.

ATELPA no 29. augusta līdz 
1. septembrim – Draudžu die-
nas Katskiļos

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

ATZĪMEŠANAI KALEN-
DĀROS: 8. septembrī – Latviešu 
skolas jaunā Mācību gada 
atklāšana.                  

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – 

PIEKTDIENĀS! Agronoms
KĀRLIS ĶAUĶIS,
M.S. Ph.D.

Frat. Lataviensis filistrs, Kārļa un Emmas (dzimušas Ozoliņš) dēls.

Dzimis 1917. gada 20. janvārī, miris 2019. gada 7. janvārī Sun City, West Arizona.

Pēc atgriešanās no bēgļu gaitām mācījies Litenes pamatskolā,
Cesvaines un Balvu ģimnazijā, ko beidzis 1936. gadā.

Pēc tēva nāves gadu pavadījis vecāku mājās līdz iesaukšanai obligātajā kaŗadienestā, kur beidzis 
Latvijas rezerves virsnieku apmācību. Bijis aktīvs aizsargu organizācijas Litenes nodaļā.

Studējis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā, ko beidzis 1944. gadā. Pēc kaŗa beigām no Vācijas 
emigrējis uz ASV. Izglītību turpinājis Nebraskas Universitātē, kuŗu atstāja 1954. gadā, kad sāka 
darbu pārtikas rūpniecībā, kur strādāja līdz pensijas laikam 1982. gadā. Dzīves gaitās palīgs un 

balsts bija sieva Alla (dzim. Ozoliņa). Ģimenē divi dēli – Kārlis un Ēriks.

...Raudādami to pavadām un saldu dusu novēlam…
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Latvijas izlasē rezultātīvākā ar 
19 punktiem bija Elīna Di  keu-
laka, 10 punkti bija Aijai Bru -
mermanei, kamēr astoņus 
punktu guva Zenta Meļņika. 
A grupas kopvērtējumā ar trim 
uzvarām trīs spēlēs uzvarēja 
Spānija, tālāk ar diviem pa  nā-
kumiem bija Lielbritanija un ar 
vienu – Latvija, britu basket-
bolistēm ieņemot otro vietu, bet 
latvietēm – trešo. Tikmēr ce -
turtā ar trim zaudējumiem bija 
Ukraina. Astotdaļfinālā Lat vijas 
vienība spēlēja ar Zviedrijas 
komandu.

Neiekļuvām 
ceturtdaļfinālā

Latvija – Zviedrija 62:77 
(14:23, 9:22, 17:14, 22:18). As -
totdaļfināla spēlē Zviedrijas iz -
lase rādīja agresīvu basketbolu, 
cieši sedza mūsu vienības spē-
lētāju Dikeulaku, brīžiem pat 
divas. Tas deva rezultātu – 
pirmajā puslaikā zviedrietēm 
izdevās izrauties priekšā ar 20 
(!) punktu pārsvaru. To ne -
izdevās būtiski samazināt un 
galarezultātā zaudējums un 
sapnis par iekļūšanu ceturt daļ-
finālā un Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm izsapņots. Pēc šīs ne -
veiksmes Latvijas vienības gal-
venais treneris Mārtiņš Zībarts 
paziņoja, ka atkāpjas no amata. 
Zībarta komentārs: 

„Gribējās, lai mēs būtu daudz 
drošāki un pārliecinātāki ar 
bumbu. Tā bija lielākā starpība 
arī spēlē ar Zviedriju – preti-
nieces guva 17 punktus no 
mūsu kļūdām. Otrajā puslaikā 
mums bija četras kļūdas un 
nulle ielaistu punktu, turklāt 
spēles otro pusi uzvarējām. Šo 
darbu mēneša laikā līdz galam 
neizdevās pabeigt. Treneriem 
un spēlētājām ir jāstrādā pie tā, 
lai katra basketboliste kļūtu 
individuāli spēcīgāka tieši bum-
bas pārvaldīšanā, kontrolē un 
lēmumu pieņemšanā. Pirms šī 
Eiropas čempionāta mūsu mēr-
ķis bija iekļūt sešu labāko ko -
mandu pulkā. Tas mums ne -
izdevās, tāpēc uzņemot pilnu 
atbildību. Līdz ar to šī bija mana 
pēdējā spēle Latvijas sieviešu 
izlases galvenā trenera amatā. 
Darbu šajā postenī vairs ne  tur -
pināšu,“ sacīja Zībarts.   

***
Latvijas U-19 basketbola 

izlase savā pirmajā Pasaules 
kausa spēlē Grieķijā ar 79:93 
(17:22, 20:22, 12:24, 25:30) pie -
dzīvoja negaidīti pārlie ci nošu 
zaudējumu pret Mali vien au-
džiem, kas pērn triumfēja 
Afrikas U-18 meistarsacīkstēs. 
Turpinājumā mūsu jaunieši ar 
52:81 zaudēja Austrālijas vien-
audžiem.

Basketbols 3x3
Latvijas vīriešu izlase 3x3 

basketbolā, kuŗas sastāvā ir 
Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, 
Kārlis Lasmanis un Nauris 
Miezis, Nīderlandes galvas pil-
sētā Amsterdamā iekļuva Pa -
saules kausa finālā, nodrošinot 

iespēju piedalīties arī 2020. ga  da 
Tokijas Olimpisko spēļu kvali-
fikācijas turnīrā. Pusfinālā ar 
ceturto numuru izliktā Latvijas 
vienība ar 22:19 uzvarēja sa  cen-
sību pirmo numuru un pasaules 
čempioni Serbiju. Finālā mūsu 
vienība ar 14:18 zaudēja ameri-
kāņiem

***
Latvietis Kristaps Dārgais 

Nīderlandē ieguva trešo vietu 
Pasaules kausa izcīņā 3x3 bas-
ketbolā ietvaros notikušajā slam 
dunk konkursā.

Anastasija Grigorjeva (pa labi) 
svara katēgorijā līdz 68 kg 
finālā ar 5:3 pieveica Krievijas 
cīkstoni Anastasiju Bratčikovu // FOTO: Julian Howard, Facebook

Kalvis Kalniņš kronēts par Ei -
ropas spēļu čempionu „kumite“ 
grupā svara katēgorijā līdz 60 
kilogramiem

Agate Rašmane un Lauris Straut-
manis uz ugunslīnijas 

3x3 basketbola komanda // FOTO: 
Latvijas Olimpiskā ko    miteja

Madara Palameika
// FOTO: AFP/SCANPIX

Edvīns Rodevičs uz zirga
// FOTO: Regnum

Pasaules 
čempionāts 

plūdmales 
volejbolā    

Latvijas pludmales volejbo-
listi Tīna Graudiņa/Anastasija 
Kravčenoka un Mārtiņš Pļaviņš/
Edgars Točs Hamburgā ar uz -
varām uzsākuši dalību pasaules 
čempionātā. Graudiņa/Krav če -
noka, kuras izliktas ar 26. nu -
muru B grupas cīņā ar 2:0 pār-
spēja polietes. Savukārt vīru 
turnīrā Pļaviņš/Točs pirmajā B 
grupas spēlē ar 2:0 pārspēja 
Vācijas duetu. 

sībās medaļu vērtējumā ļāva 
gūt 27. vietu starp 43 godalgas 
ieguvušajām valstīm.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēte Laura 

Ikauniece Francijā guva trešo 
vietu starptautiskās septiņcīņas 
sacensībās.

Otrajās
Eiropas spēlēs – 

septiņas medaļas
Minskā risinājās Otrās Ei  ro-

pas spēles. Sacensības notika 
astoņos sporta veidos. Rezul-
tātu vērtēšana notika Tokijas 
Olimpisko spēļu kvalifikācijas 
kontekstā. Piedalījās vairāk 
nekā 4000 sportistu no 50 val-
stīm, cīnoties par 200 medaļu 
komplektiem 15 sporta veidos. 
Latvijas vienības sastāvā bija 52 
sportisti.

Latvijas pārstāvji izcīnīja sep-
tiņas medaļas, divas no tām – 
zelta: Anastasija Grigorjeva brī-
vajā cīņā un Kalvis Kalniņš – 
karatē.

Sudraba medaļas izcīnīja 
Viktors Reško sambo cīņā, 3x3 
vīriešu basketbola komanda 
(Armands Seņkāns, Armands 
Ginters, Mārtiņš Šteinbergs, 
Ro  berts Pāže) un Lauris Straut-
manis/Agate Rašmane – šau-
šanā jaukto pāru sacensībās. 

Bronzas godalgas tika Laurim 
Strautmanim šaušanā ar pnei-
matisko pistoli 10 m distancē 
un Madarai Palameikai šķēpa 
mešanā.

Komandu sacensībās viegl at-
lētikā tika pasniegtas arī me -
daļas individuālajās sacensī-
bās. Savā priekšsacīkšu grupā 
Madara Palameika uzvarēja ar 
rezultātu 63,22 metri, kas beigās 
starp visām dalībniecēm sie-
viešu šķēpmešanā izrādījās tre-
šais labākais rezultāts. Pala mei-
kas rezultāts arī ir viņas šīs 
sezonas tālākais metiens. Vēl 
viņai padevās 62,58 un 58,50 
metrus tāli raidījumi.  

Latvijas delegācija Balt krie-
vijas galvaspilsētā Minskā noti-
kušo otro Eiropas spēļu medaļu 
kopvērtējumā ierindojusies 27.
vietā. Latvijas sportisti Eiropas 
spē  lēs izcīnīja divus zeltus, trīs 
sudrabus un divas bronzas, kas 
bija ražīgāks sniegums, salī dzi-
not ar pirmajām Eiropas spē-
lēm 2015. gadā, kad bija viens 
zelts un divas bronzas. Šogad 
sasniegtais Latvijai šajās sa  cen-

Septiņās disciplīnās Ikauniece 
kopumā ieguva 6518 punktus, 
uzvaru ar 6819 punktiem guva 
olimpiskā čempione Nafisata 
Tiama no Beļģijas. Otrā ar 6619 
punktiem bija ungāriete Ksenija 
Krizāna.

Briedis oficiāli 
apstiprināts par 
WBO čempionu

Latvijas labākais bokseris 
Mairis Briedis oficiāli apstip-
rināts par Pasaules Boksa or  ga-
nizācijas (WBO) čempiona jos-
tas glabātāju pirmā smagā svara 
katēgorijā (līdz 90,7 kilogra-
miem).

Briedis Arēnā Rīga trešajā 
raundā skandalozā Pasaules 
boksa superserijas pusfināla 
cīņā nokautēja poli Kšištofu 
Glovacki. Jau tad bija in  for-
mācija, ka latvietis kļuvis par 
jauno WBO čempionu, tomēr 
josta pēc uzvaras viņam tā arī 
netika pasniegta, turklāt bija 
neskaidrība, vai bokseris tiešām 
ieguvis titulu.

Mārtiņš Līcis kļūst 
par pasaules 

spēcīgāko cilvēku
ASV pārstāvošais latviešu iz -

celsmes spēkavīrs Mārtiņš Līcis 
uzvarējis prestižajās World’s 
Strong est Man sacensībās, iz -
konkurējot iepriekšējo gadu 
čem  pionu un slavenā „Troņu 
spēles“ seriāla zvaigzni Haftoru 
Bjornsonu.

Mārtiņš čempiona titulu ie -

guvis ar ceturto piegājienu šajās 
sacensībās. Tas izdevies, nerau-
goties pat uz to, ka viņš sver par 
50 kg mazāk par savu lielāko 
konkurentu. Tāpēc ar uzvaru 
viņš pārsteidzis daudzus savus 
fanus.

28 gadus vecais Mārtiņš ir 
dzimis un audzis Latvijas lau-
kos, taču vēlāk pārcēlies uz dzīvi 
ASV, kur sācis trenēties pie 
leģendārā norvēģu spēkavīra 
Oda Haugena. Uzvara šāda 
ranga sacensības esot bijis viņa 
bērnības sapnis. Savulaik viņš 
trenējies, cilājot piemājas ak -
meņus.

Motosports
Latvijas vadošais motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das izcīnīja otro vietu pasaules 
čempionāta sezonas desmitā 
posma – Vācijas Grand Prix – 
prestižākās MXGP klases otrajā 
braucienā, bet divu startu 
summā bija ceturtais.

Futbols
Notikusi Eiropas futbola klu -

bu turnīra izloze. Latvijas fut-
bola klubam RFS UEFA Eiropas 
līgas kvalifikācijas turnīra pir-
majā kārtā būs jātiekas ar Lat-
vijas futbola izlases aizsarga 
Vitālija Maksimenko pārstāvēto 
Slovēnijas komandu Ļubļanas 
Olimpija, Ventspils un Liepāja 
tiksies attiecīgi ar Albānijas un 
Baltkrievijas vienībām. Vents-
pils komandai kā pretiniece 
ielozēta albāņu vienība Duresi 
Teuta, bet Liepāja spēlēs pret 
Minskas Dinamo. UEFA Eiro-
pas līgas pirmās kvalifikācijas 
kārtas pirmās spēles notiks 11. jū -
lijā, bet atbildes cīņas gaidāmas 
18. jūlijā. Otro atlases kārtu sa -
sniegs komandas, kas uzvarēs 
divu spēļu summā.

Vingrošana
Latvijas jaunais vingrotājs 

Edvīns Rodevičs Ungārijā iz -
cīnīja bronzas godalgu vēsturē 
pirmajā pasaules junioru čem-
pionātā.

Latvijas jaunais atlēts startēja 
finālsacensībās vingrojumos uz 
zirga, kur astoņu dalībnieku 
konkurencē izcīnīja trešo vietu, 
iegūdams 13,233 punktus. Ro -
devičs bija vienīgais Latvijas 
vingrotājs, kuŗš pasaules ju  nio-
ru čempionātā iekļuva kādā no 
finālsacensībām.

Teniss
Vimbldonas tenisa turnīrā 

pirmo kārtu pārvarēja tikai 
Anastasija Sevastova.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


