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Jaunais Valsts prezidents Egils 
Levits, uzņemoties amata pienā-
kumus, 8. jūlijā Saeimas ārkārtas 
sēdē nodeva svinīgo solījumu. 

“Es zvēru, ka viss mans darbs 
būs veltīts Latvijas tautas labu-
mam. Es darīšu visu, kas stāvēs 
manos spēkos, lai sekmētu Lat-
vijas valsts un tās iedzīvotāju 
labklājību. Es turēšu svētus un 
ievērošu Latvijas Satversmi un 
valsts likumus. Pret visiem es 
izturēšos taisni un savus pienā-
kumus izpildīšu pēc labākās 
sirdsapziņas,” teica Levits. Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrniece 
(VL/TB/LNNK) gan aicināja 
vi  ņu nodot solījumu atkārtoti, pē -
dējā vārda vietā sakot  “apzi ņas”, 
nevis “sirdsapziņas”, lai so  lījums 
atbilstu Satversmē rakstī tajam.

Pēc tam Levits parakstīja svi-
nīgo solījumu, kas tiks nodots 
glabāšanā Valsts archīvā, un tika 
atskaņota Latvijas valsts himna.

Svinīgā solījuma došanu klā-
tienē vēroja bijušie Latvijas Valsts 
prezidenti Raimonds Vējonis, 
Andris Bērziņš, Valdis Zatlers, 
Vaira Vīķe-Freiberga un Guntis 
Ulmanis, Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš, ministri, kā arī 
diplomātiskā korpusa pārstāvji. 

Pēc solījuma došanas Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece svi-
nīgā ceremonijā Valsts prezi-
dentam pasniedza valsts augstā-
kos apbalvojumus, ko viņš sa -
ņem saskaņā ar Valsts apbalvo-
juma likumu. Valsts apbalvoju-
mu li  kums nosaka, ka Valsts 
pre zidents, stājoties amatā, iegūst 
tiesības uz katra ordeņa – Triju 
Zvaigžņu ordeņa, Viestura orde-

“Latvijai jākļūst par modernu, 
ilgtspējīgu  Ziemeļeiropas valsti”

Valsts prezidenta amatā stājies Egils Levits

ņa un Atzinības krusta – augstāko 
šķiru, kā arī Triju Zvaigžņu or -
deņa ķēdi.

Pēc svinīgajām norisēm Saei-
mas namā jaunais Valsts prezi-
dents un viņa dzīvesbiedre An  -
d ra Levita devās uz Otrajiem 
Me  ža kapiem, kur atdeva godu 
pirmajam prezidentam Jānim 
Čakstem. Tad Egils Levits pēc 
zie du nolikšanas pie Brīvības 
pieminekļa teica uzrunu un ti -
kās ar cilvēkiem, kas kuplā skai -
tā bija sapulcējušies, lai sveiktu 
jauno prezidentu.

Rīgas pilī E. Levits no ie -
priekšējā Valsts prezidenta Rai  -
m onda Vējoņa saņēma pils sim-

bolisko atslēgu un ieradās savā 
darba kabinetā. 

Vakarā Latvijas Nacionālajā 
bib liotēkā jeb Gaismas pilī noti-
ka Valsts prezidenta rīkotā pie-
ņemšana, uz kuŗu bija ielūgti 
aptuveni 800 Latvijas redzamāko 
polītiķu, mākslinieku un sabied-
risko darbinieku.

Visas Valsts prezidenta runas ‒ 
gan Saeimā, gan pie Brīvības pie-
minekļa, gan Gaismas pilī – bija 
spožas retorikas un augstvērtīga 
satura paraugi, ko augstu novēr-
tēja gan tauta, gan, piemēram, 
Vaira Vīķe-Freiberga, sakot, ka 
Egila Levita runa Saeimā pēc 
svinīgā solījuma došanas bija ļoti 

iedvesmojoša. Viņa uzsvēra tā  das 
jaunā prezidenta īpašības kā lo -
ģis ko domāšanu, principiali tāti 
un skaidru redzējumu par prio-
ritātēm. 

Polītologs,  vēstures doktors 
Ojārs Skudra kā labu novērtēja 
Levita iesākto tradiciju teikt runu 
pie Brīvības pieminekļa. “Runa 
pie pieminekļa būvēta kā runa, 
kas veltīta tēvzemei un brīvībai. 
No runas mākslas viedokļa tā bija 
konstruēta ar ļoti koncen trētu 
vēstījumu. Tur nav nekā lieka,” 
sacīja polītologs. Pezidenta pozi-
ciju skudra raksturoja kā apgais-
motu, mūsdienīgu konser vā tismu.  

Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levita pie Brīvības pieminekļa Valsts prezidents Egils Levits  paraksta svinīgo solījumu

(Turpinājums 3. lpp.)
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Čikāgas Piecīšiem pasniedz Triju Zvaigžņu ordeņus 

Aicinājums
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Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,

kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

Augusts Dargevics

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – PIEKTDIENĀS!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

15. Latviešu Dzies mu un deju svētku Kanadā Kopkoŗa koncertā Latvijas Republikas 
vēstnieks Kanadā Kārlis Ei  chen baums pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņus ansambļa Čikāgas 
Piecīši dalībniekiem Janīnai Ankipānei, Arman dam Birkenam, Alnim Jū  li  jam Ceram un 
Lindai Ma  rutai Kronbergai. 

Lorija Vuda Cinkusa augsto apbalvojumu saņēma svinīgajā ceremonijā Rīgas pilī 3. maijā no 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.  

Šo aicinājumu ierosināja Ka -
nadas latviešu avīzes Latvija 
Amerikā 22.jūnija numurā pub-
licētais bēŗu sludinājums. Tas 
ziņoja, ka 12.jūnijā Toronto miris 
Aldis Jānis Dargevics. Šis uzvārds 
uzreiz lika atcerēties Dr. Augusta 
Dargevica vārdu, kuŗš bija vien-
mēr veco jelgavnieku mutēs un 
atmiņās un nekad neizgaisa, 
kamēr vien atmiņu glabātāji 
staigāja zem šīs saules. Mana 
tante allaž atcerējās Dargevicu kā 
lielisku ārstu, bet vēl jo vairāk kā 
ļoti sekmīgu Jelgavas profesionālā 
teātŗa direktoru.

Vedot tanti uz Annas baznīcu 
Jelgavā pa Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielu gar veco slimnīcas 
namu, turpat līdzās redzējām arī 
kādu mazāku ēku. „Te dzīvoja 
dakteris Dargevics un teātŗa 
prīma Ērika Prindule”, allaž 
stāstīja ērģelniece Maija Apine. 
„Iedama uz skolu, vienmēr 
paskatījos, vai es viņu kaut kur 
neieraudzīšu.” 

Tas, ka Jelgavas teātris iz  vei-
dojās par vienu no labākajiem 

Latvijas teātŗiem 20.gs. 20.-30.
gados, bija prasmīgā teātŗa direk-
tora Dr. Augusta Dargevica 
nopelns.

Ilgi skatos bēŗu vēstījumā un 
gribas ticēt, ka aizgājējam jābūt 
tā paša teātŗa direktora Dar-

gevica dēlam, ja jau dzimis 
Jelgavā. Vai nu viņam mājās 
neglabājās kaut kas no senās 
Zemgales metropoles un tās 
kultūras dzīves? Vai pēcnācēji 
glabās senās fotografijas, vēstules 
un citas archivārijas par bijušo 
teātri? Bet man gribas rakstīt par 
Jelgavas teātŗa dekoratoru Ar -
vīdu Spertālu un viņa dzīves-
biedri Margu Spertāli. Katra 
druska no pagātnes man palī-
dzētu rekonstruēt bijušos laikus 
un dzīvi teātrī.

Un Dr. A. Dargevics un Ē. Prin-
dule nav vienīgie. Kaut kur citur 
mita Elvīra Līcīte. Amerikā bei -
dzās režisora Jēkaba Zaķa mūžs. 
Viņš sarakstījās ar Arvīdu Sper-
tālu. Kur palikušas šīs vēstules?

Saprotu, ka laiks aiznes nebū-
tībā daudz ko, bet tajā pašā laikā 
cilvēki cenšas savu un dzimtas 
pagātni saglabāt. Vai nu viss būs 
pazudis bijušo laiku mēslainē? 
Būtu priecīgs, ja atsauktos cilvēki, 
kuŗi glabā kaut ko no bijušo 
dienu Jelgavas.

Sirdi iesildīja reiz Rasmas 
Birzgales-Vītolas vēstulē teiktais, 
ka viņas vecāki, tēvs aktieris un 
mākslinieks Reinis Birzgalis un 
viņa kundze braukuši uz Jelgavu 
skatīties vai ikkatru izrādi.

Rakstiet man: Pulkveža O. Kal-
paka ielā 29, Jelgavā, LV 3001, vai 
e pastā: maris.brancis@inbox.lv.

Cerībā 
MĀRIS BRANCIS

Ivars Galiņš

IKDIENAS

Ak, skaistie brīvdienu rīti!
Apskaujam, svētdienas, jūs!
Bet dzīve mums celsies vai grūs
No tā, kādas ikdienas būs.
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Godātie tautas pārstāvji! 
Ir trīs virzieni, par kuŗiem ko -

pējā labuma vārdā es gribu do -
māt un pārliecināt savas prezi-
dentūras gados.  Es būšu pateicīgs 
par jūsu atbalstu un sadarbību. 
Šie virzieni ir: solidāritāte, pie -
de rība un moderna, ilgtspējīga 
valsts.

Par solidāritāti. Mēs visi zinām, 
ka Latvija ir viena no visne vien-
līdzīgākajām valstīm Eiropas Sa -
vienībā. Tas nav pēkšņs nega dī-
jums, bet gan ielaista slimība 
dau dzu gadu gaŗumā. Šveices 
jaunajā, 2000. gada konstitūcijā 
ir vārdi, kas man šķiet ļoti trāpī-
gi: Tautas stiprums tiek mērīts ar 
to, kā klājas tās vājākajiem lo -
cekļiem.  Mūsu Satversmē tā pati 
doma ir izteikta citiem vārdiem, 
kā atbildības un solidāritātes ide-
ja. Gudra solidāritātes polītika 
nav vienīgi ienākumu pārdale. 
Gudra polītika rada vienlīdzīgas 
iespējas ar darbu gūt ienākumus. 
Un solidāritātē iekļaujas jomas, 
kuŗas nevar mērīt kā ienākumu/
izdevumu bilanci. Es aicinu mūs 
visus kopā veidot ilgtermiņa so -
lidāritātes polītiku.

Par piederību. Cilvēka dzīves 
kvalitāte sevī neapšaubāmi ietver 
arī piederību, iesaisti savā sabied-
rībā, savā vidē. Piederības, nacio-
nālās identitātes loma globāli zā-
cijas laikmetā aug. Tā ir pretstats 
globālizācijas atsvešinātībai. Lai 
gan tas ir neierasti, bet pie iden-
titātes es šeit pieskaitu arī cilvēka 
respektu pret dabu, saudzīgu at -
tieksmi un atbildību pret to, kas 
mums, latviešiem, ir raksturīga 
kultūras iezīme. Mūsu piederība 
latviešu nācijai, kuŗas valodā, 
kultūrā un vēsturiskajā atmiņā 
mēs sevi atpazīstam, ir priekšno-
sacījums Latvijas valsts pastāvē-
šanai. Latvijas nākotnei ir vaja-
dzīga visu šeit dzīvojošo cilvēku 
iesaiste un līdzdarbība.  Latviskā 
identitāte ir atvērta, un tajā ir 
aicināts piedalīties ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs.  Un šajā kontekstā 
ir jāapzinās un turpmāk aktīvi 
jāveido arī divi samērā jauni po -
lītikas virzieni – demografijas po -
lītika un diasporas polītika. Lat-
viešu valoda, kultūra, vēstures 
un pasaules izpratne nepieder ti -
kai latviešiem. Ikviens, kas iden-
tificē sevi ar kādu mazākum-
tautību, ir laipni aicināts iekļau-
ties valsts dzīvē, parallēli sagla bā-
jot savu mazākumtautības kul-
tūru, valodu un tradicijas. Tas ir 
pienesums Latvijas kultūras ba -
gā tībai un daudzveidībai. Lat vie-
šu valoda kā valsts valoda ir visas 
Latvijas tautas demokratiskās 
līdzdalības valoda. Latviešu kul-
tūra – es to domāju visplašākā 
no  zīmē – ir mūsu sabiedrības 
kods, mūsu izjūtu un saziņas 
pamats.  Latviešu vēstures un pa -
saules izpratne sakņojas mūsu 
pieredzē. No tās izriet arī secinā-
jumi mūsdienām. Starp citu, gri-
bu uzsvērt, ka mums vēl ir jā - 
veic nopietns nesenās vēstures – 
it sevišķi okupācijas laika – izvēr-
tējums no demokratiskām, polī-
tiskām un morālām pozicijām. 
Es uzskatu, ka latviskumam ir 
jāpiedod plašāks, dziļāks, spē cī-

gāks saturs, nekā ikdienā par to 
pierasts domāt. Mūsu saknes 
balstās valodā un kultūrā, bet 
modernajam latviskumam ar -
vien nozīmīgāka kļūst arī nākot-
nes dimensija. Tur iekļaujas gan 
mūsu vērtībās balstītā identitāte, 
gan uz mūsu nākotni vērstās 
do mas, projekti, ideāli.

Dārgie tautieši!
Piederībai ir arī plašāka di  -

men sija. Mēs esam neatņemama 
Rietumu pasaules un Eiropas 
daļa – un nevis kāds tilts starp 
Rietumiem un Austrumiem. Šo 
metaforu es katēgoriski noraidu. 
Latvijas armija, kuŗai pirms di -
vām dienām apritēja 100 gadu, 
kopā ar mūsu partneriem dalās 
kopīgajā atbildībā par mieru un 
drošību Eiropā un aiz tās robe-
žām. Mūsu atbildīgā līdzdalība 
NATO kopīgajā drošības sistēmā 
ir nesusi augļus, būtiski palieli-
not drošības līmeni Latvijā un 
visā reģionā.

Latvijai nākamajā desmitgadē 
ir jākļūst par modernu, ilgtspē-
jīgu  Ziemeļeiropas valsti. Par 
valsti, kuŗa pasaules salīdzinā ju-
mā atsevišķās jomās pat piede-
rētu pie pasaules līderēm, kuŗa 
varētu būt paraugs citām valstīm. 
Tādas iespējas ir. Mums tikai 
jāprot tās īstenot. 

Mana vīzija par Latviju kā mo -
dernu, ilgtspējīgu valsti – un tā ir 
reāla vīzija! – vispirms nozīmē, 
ka ir izlēmīgi jānovērš, jāmazina 
jau visiem zināmie pastāvošie 
trūkumi. Ir jāņem rokās slota un 
jāizmēž māja. No tiem mēsliem, 
kas ir sakrājušies trīsdesmit ga -
dos,  kas velkas mums līdzi, un 
kas mūs šodien šķir no augsti at -
tīstītas, tiesiskas demokratijas, 
piemēram, krāpšanās iepirku-
mos, partiju atkarība no ziedo-
tājiem, korupcija, nodokļu ne -
mak sātāji, kur blēži saņem daļu 
no kopējā labuma, bet nepiedalās 
tā vairošanā, ēnu lobijs un tam-
līdzīgi. Šādas visiem sen jau ap -
nikušas nejēdzības ir apnikušas 
un godprātīgos pilsoņos rada 
rūg tumu pret valsti. (..) Šeit 
mums vajag tik vien kā polītisko 
gribu. Es aicinu visus kopā šo 
polītisko gribu radīt un īstenot   
to dzīvē, lai pēc pāris gadiem šie 
jautājumi vairs nebūtu mūsu 
sabiedrības dienaskārtības augš-
galā. (..)

Mīļie Latvijas cilvēki!
Mēs esam lieli tik, cik mūsu 

griba. Solidāritāte, piederības ap -
ziņa Latvijai un Eiropai, iespēja 
dzīvot modernā valstī ir ilgtspē-
jīgas valstsgribas pamats. Ideāla 
valsts nepastāv, jo tad apstātos 
progress. Bet dzīve bez ideāla 
būtu individuāli nožēlojama un 
polītiski bezjēdzīga.

Strādāsim kopā Latvijas valstij!
Paldies jums!

***
No Valsts prezidenta 

Egila Levita 
runas pie 

Brīvības pieminekļa
Mīļie Latvijas cilvēki!
Divi vārdi, divi lietvārdi – 

Tēvzemei un Brīvībai. Tās ir 
divas vērtības, pēc kā latviešu 
tauta vienmēr ir tiekusies. Tās ir 
divas vērtības, kas bija reiz izcī-
nītas, pēc tam zaudētas, un tad 
atkal atgūtas.

Tēvzeme – tā ir mūsu zeme.   
Tā ir zeme, ar ko mēs esam sai s-
tīti paaudžu paaudzēm.  Vie nal-
ga, kur mēs fiziski atrodamies. 
Tā ir zeme, kas mums pieder.  Tā 
ir mūsu arī tad, ja šeit kādreiz 
saimniekojusi sveša vara. Tā ir 
zeme, kas nosaka mūsu likteni. 
Tā ir zeme, kuŗas likteni nosa-
kām mēs.

Brīvība – tas ir cilvēka dabis-
kais stāvoklis. Tas ir stāvoklis, 
kuŗā mēs varam izvēlēties starp 
alternātīvām. Tas ir stāvoklis, 
kuŗā mēs varam paši noteikt 
savu brīvtelpu, tās robežas, kuŗu 
ietvaros mēs varam rīkoties, kā 
mēs vēlamies. Tas ir stāvoklis, 
kuŗā mēs varam īstenot savu gri-
bu, savas vēlmes. Katra cilvēka 
brīvības robežas nosaka vienīgi 
citu cilvēku brīvība. Brīvība ir 
pašapzinīgu un atbildīgu cilvēku 
sadzīves forma sabiedrībā. 

Šos divus lietvārdus saista saik-
lis “un” – Tēvzemei UN Brīvībai. 
Tas nozīmē, ka Tēvzeme un 
Brīvība sader kopā. Tām ir jābūt 
kopā. Šis mazais saiklis “UN” 
uzliek pienākumu. Tas uzliek 
pienākumu nodrošināt, ka Tēv-
zeme ir brīva. Tēvzeme ir brīva 
tad, kad mēs katrs kā atsevišķs 
cilvēks esam brīvi, un visi kopā 

kā demokratiska sabiedrība savā 
tēvzemē varam brīvi lemt par    
to, kā mēs dzīvosim.

No visiem trim šeit piemineklī 
iekaltajiem vārdiem šis mazais 
saiklis “UN” ir visgrūtāk īsteno-
jams, jo tas uzliek pienākumu 
sasaistīt, sasiet kopā Tēvzemi ar 
Brīvību.

Abi lietvārdi – Tēvzemei un 
Brīvībai – ir datīva locījumā. Da -
tīvs atbild uz jautājumu “kam”? 
Šis datīvs pārvērš šos vārdus no 
vienkārši konstatējošiem par 
uzrunājošiem, aicinošiem. Zinā-
mos apstākļos pat par pavēlo-
šiem. Tas prasa aktīvu rīcību,    
tas pieprasa kaut ko veltīt. Tātad 
kaut ko darīt Tēvzemes un Brī-
vības labā. Šie vārdi vēršas pie 
mums, uzrunā mūs. Uzrunā ma -
ni, jūs, visu Latvijas tautu. Lat-
vijas tauta tiek aicināta veltīt sa -
vas pūles Tēvzemei un Brīvībai. (..)

Brīvības piemineklis ir bijis 
Latvijas idejas spēka avots oku-
pā  cijas laikā, tas bija atgādinā-
jums par cerību un iespēju Lat-
vijai atkal tapt brīvai. Pirms 
trīsdesmit gadiem ap Brīvības 
pieminekli apvijās cilvēku ķēde, 
kad igauņi, latvieši, lietuvieši, 
sadevušies rokās Baltijas ceļā, 
visai pasaulei pavēstīja savu ne -
grozāmo gribu atjaunot savu  
valstu neatkarību. Brīvības pie-
mineklis nes mūsu tautas valsts-
gribas vēstījumu šodienai un 
nākotnei. (..)

Dievs, svētī Latviju!

***
No Valsts prezidenta 
Egila Levita uzrunas 
Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā
Mūsu pulcēšanās vieta Latvijai 

un latviešiem ir īpaša. Šajā vietā 
spēkā un iedvesmā satiekas pa -
gātne un nākotne. Šeit, nepilnus 
50 metrus no manis, atrodas 
Dainu skapis, kas glabā latviešu 
ētiskos principus un kultūras pa -
matus, kas auguši un veido jušies 
gadu simtos un tūkstošos un kas 
parasti neapzināti joprojām ie -
tek mē mūsu pasaules redzēju -

mu – jā, arī mūsdienās, 21. gad-
simtā.

Manuskripti ādas vākos stāsta, 
cik cieši Latvija viduslaikos, 
reformācijas laikā un jaunāka -
jos laikos bijusi iesieta Eiropas 
kultūrtelpā, tās vēstures ceļos un 
liktenī. Raksti latviešu valodā, 
kas lielākā skaitā te parādās, sā -
kot ar 19. gadsimta vidu, un lai -
ka gaitā kļūst arvien vairāk, no -
rāda, kā latvieši savu kultūrtelpu 
piepilda ar saturu, kā Latvijas 
kultūrtelpa sākumā pamazām, 
vēlāk strauji kļūst latviska, kā 
katra paaudze daudzkāršo lat-
viešu drukātā vārda formā fiksē-
tās domas, idejas, izjūtas. Na  cio-
nālā bibliotēka šodien ir Lat vijas 
informācijas, zinātnes un kultū-
ras centrs, kas ir satīklots ar vi -
sām Latvijas bibliotēkām un ar 
lielajām bibliotēkām Eiropā un 
visā pasaulē. Šajā gaišajā, moder-

najā Gunāra Birkerta XXI gad-
simta namā tautas pagātne da -
biski elpo kopā ar modernāka -
jām technoloģijām, saziņas un 
iz  glītības iespējām, pieeju visas 
pa   saules jaunākajām domām un 
atziņām.

Es šodien vēlētos dāvināt savu 
grāmatu Tautas grāmatu plauk-
tam un lūdzu Nacionālās biblio-
tēkas direktoru Andri Vilku to 
pieņemt. Šī grāmata ir latviešu 
sabiedriskā darbinieka, polītiķa 
un diplomāta Jāņa Seska 1938. 
gadā izdotā grāmata “Latvijas 
valsts izcelšanās”. Autora bio-
grafija ir tipiska daudziem viņa 
paaudzes redzamiem latviešu 
sabiedriskiem darbiniekiem – 
1905. gada revolūcijas līdzdalīb-
nieks, piedalījies Latvijas valsts 
dibināšanas procesā, vēlāk kal-
pojis Latvijas valstij dažādās po -
zicijās, starp citu, bijis Latvijas 
sūtnis Padomju Savienībā. Pēc 
padomju okupācijas 1941. gadā 
aizvests uz Krieviju, kur 1943.
gadā apcietinājumā nošauts. Šī 
grāmata pieder pie autentiska -
jiem un vēsturiski nozīmīgā-
kajiem Latvijas valsts dibinātāju 
atmiņu izdevumiem. Es ceru, ka 
šī grāmata gan tās satura, gan tās 
autora dēļ lasītājiem varētu būt 
interesanta.

“Mēs esam neatņemama Rietumu pasaules un Eiropas daļa – 
nevis kāds tilts starp Rietumiem un Austrumiem”

No Valsts prezidenta Egila Levita runas Saeimā, amatā stājoties

Rīgas pilī jaunajā darba kabinetā

Tiekoties ar tautu pie Brīvības pieminekļa
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Ir ļoti skaļi jākliedz Amerikas nežēlīgajā biznesa vidē!
Jānis Bergs, uzņēmuma “SAF Tehnika” Ziemeļamerikas nodaļas prezidents,

intervijā Tairai Zoldnerei

Ar Jāni Bergu un viņa 
dzīvesbiedri Vinetu pirmo reizi 
tiekamies Sanfrancisko. “Esam 
atbraukuši noskriet maratonu,” 
viņi saka. Varbūt tas arī likum-
sakarīgi, jo Jānis un Vineta jau 
četrus gadus dzīvo Denverā, 
Kolorado pavalstī, kas īpaši iz -
ceļas ar apkārtnes dabas takām, 
orientāciju uz veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu. Jānis Bergs ir viena 
no veiksmīgākajiem Latvijas uz -
ņēmumiem ASV SAF Tehnika 
Ziemeļamerikas filiāles vadītājs. 
Uzņēmums SAF Tehnika darbo-
jas mūsdienīgu sakaru techno-
loģiju jomā, nodrošinot unikālus 
mikroviļņu datu pārraides risi-
nājumus.

Jānis un Vineta ir arī aktīvi 
Amerikas latviešu kopienas at -
balstītāji. Mūsu saruna notiek 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) 68. kongresa laikā Den-
verā. Tikai dienu iepriekš Den-
verā notika arī otrā Latvijas un 
ASV ekonomiskās sadarbības at -
tīstībai veltītā konference Spot-
light Latvia ar tēmu “Veselīgs 
dzī  vesveids”, un Jānis Bergs bija 
viens no konferences iniciāto-
riem un rīkotājiem.

SAF Tehnika filiāle Ziemeļ-
amerikā tika atklāta 2013. gadā. 
Kā tu kļuvi par filiāles vadītāju 
un pārcēlies uz Denveru?

Latvijā jau no deviņdesmito 
gadu sākuma darbojos IT nozarē, 
uzņēmumu dibināšanas un pār-
došanas ciklam cauri esmu gājis 
vairākkārtīgi, tajā skaitā vadīju 
uzņēmumu FMS, kuŗš tika pār-
dots lielam norvēģu konglo me-
rātam Vizma. Līdz ar to, tajā 
laikā biju salīdzinoši brīvs un 
man tika piedāvāts aizbraukt uz 
Ameriku vadīt uzņēmuma SAF 
Tehnika filiāli šeit, Denverā. 
Jāsaka, ka tajā laikā Latvijas 
biznesa vide man bija it kā 
apnikusi, arī negribējās atkal sākt 
visu no nulles, dibinot jaunu 
uzņēmumu, un ideja atbraukt uz 
Ameriku likās pat ļoti pievilcīga.

Vai tavs darba lauks vienmēr 
bijis saistīts ar IT techno lo-
ģijām?

Jā, ar IT technoloģijām un 
elek troniku, piemēram, viens no 
uzņēmumiem, kuŗa izveidošanā 
es piedalījos, bija Delfi.

SAF Tehnika biznesā ir kopš 
1998. gada, un vēl pirms filiāles 
atklāšanas 2013. gadā, mums jau 
bija liela tirgus daļa Amerikā. 
Šobrīd es šeit vadu SAF Tehnika 
meitas uzņēmumu.

Kā latvietim no Latvijas sākt 
iedzīvoties Amerikā?

Kad bija nolemts braukt uz 
Denveru, vērsos pie Jāņa Grē-
viņa, Rīgas Biznesa skolas direk-
tora, kuŗš doktorantūrā bija stu-
dējis Bafalo universitātē, ASV. Es 
viņam prasīju, kā man vislabāk 
tajā Amerikā atrast kādus kon-
taktus –  pie kā iet, ar ko runāt, jo 
es jau tur nevienu nepazīstu. 
Viņš ieteica: “Aizej uz latviešu 
baznīcu. Tur tev visu pastāstīs un 
palīdzēs.” Es tā arī darīju – aizgāju 
uz baznīcu. Caur šiem kontak-
tiem es dabūju darbiniekus, kas 
vēl tagad strādā mūsu filiālē. 

Man sieva bija sameklējusi 
vienu viesnīcu Denverā pie Ķiršu 

strautiņa, bet tomēr pastāvīgi 
dzīvot viesnīcā nav patīkami. 
Noīrēt dzīvokli Amerikā nav 
vienkārši, ja nav vietējā Sociālās 

Mums Denverā ir paprāva no -
liktava, un reizi nedēļā saņemam 
kravu no Latvijas. Tālāk preces 
sūtām pa visu ASV un Kanadu. 

Otra liela nozare ir algorit mi-
zētie finanču brokeri. Tās ir 
kompānijas, kas pērk un pārdod 
biržās vērtspapīrus. Šodienas 
apstākļos kādus 90% no visa 
biržu transakciju apjoma veic 
datori nevis cilvēki, un tie laiki, 
kad brokeri biržās kliedza, vici -
nājās ar rokām un zvanīja pa 
telefonu, ir beigušies. Tagad tur 
viss ir kluss, un sēž tikai IT spe -
ciālisti pie lieliem ekrāniem. Trans-
akcijas notiek ārkārtīgi īsās laika 
vienībās – uz notikumiem un 
vērtspapīru kursa maiņu tiek 
reaģēts mikrosekundēs. Tiek bū -
vētas specializētas datu pārraides 
līnijas starp dažādām biržām 
Amerikā. Lielākais līniju skaits ir 
starp Čikāgu un Ņujorku, un tur 
ir tūkstošiem SAF Tehnikas radio 
raidītāju, kas nodrošina šo biržu 
darbību. Varu teikt, ka ASV fi -
nanču sistēma “elpo” caur SAF 
Tehnika datu līnijām.

Līdz šim domāju, ka optiskais 
kabelis ir labākais un ātrākais 
datu pārraides rīks?

Jā, optiskais kabelis ir ātrs. 
Tomēr biržas gadījumos ir vaja-
dzīga ļoti zema signāla aizture un 
milzīgi ātra datu pārraide. Bro-
keri sacenšas ar reakcijas ātrumu. 
Piemēram, ja Ņujorkā kādam 
vērtspapīram mainās cena un 
Čikāgā kādas brokeru kompa-
nijas dators par pāris mikrose-
kundēm reaģē ātrāk, paspēj kaut 
ko nopirkt un pārdot ātrāk, 
balstoties uz to, kas notika Ņu -
jorkā, tad šī kompanija nopelna. 
Savukārt optikai šī signāla aiz-
ture vai novēlošanās ir lielāka 
nekā radioviļņiem. Signāls izpla-
tās ar gaismas ātrumu, bet 
optiskā kabelī tas nekad neiet 
pilnīgi taisni, vairāk tā kā zig-
zagā, jo gaisma atstarojas no 
kabeļa sienām, un ātrums kļūst 
zemāks. Radio raidītāji atrodas 
speciāli uzceltos torņos, kur pa 
vidu nav nekādu fizisku šķēršļu, 
un signāls iet tiešā līnijā no viena 
raidītāja uz otru, un, beigu bei-
gās, radio ir ātrāks.

Savukārt, ja signālam ir jā -
šķērso okeans, piemēram, no 
Ņujorkas uz Londonu, tad tiek 
likti zemūdens optiskie kabeļi. 
Arī satelīts tur īsti nepalīdz, tas ir 
lēnāks, jo signālam jāaizceļo līdz 
satelītam un atpakaļ. 

Līdz ar to virszemes sakariem 
radioraidītāji ir vislabākie. Mūsu 
raidītāji daudz tiek izmantoti 
līnijās Ņujorka – Čikāga, Frank-
furte – Londona, un tagad sākam 
tos uzstādīt arī Āzijā: Tokijā, 
Mumbajā un citur. Torņus būvē 
vai īrē finanču kompanijas, un ir 
liela konkurence par vietu uz 
torņa, tomēr mūsu daļa šajā 
procesā ir piegādāt aparatūru. 

Droši vien veicat arī remont-
darbus, ja nepieciešams?

Mēs veicam mūsu produktu 
mārketingu, pārdošanu, uzstā dī-
šanu un esošo tīklu uzturēšanu. 
Mums šeit, Denverā, strādā 
vairāki inženieŗi, ja kaut kur ir 
problēmas, viņi izbrauc uz vietas 
tās nokārtot. Ja vajadzīgs, apa ra-
tūru labojam vai mainām. Serviss 
mums ir ļoti labs, un tā ir viena 
no mūsu atšķirībām salīdzi nā-
jumā ar citām kompanijām. 

Mūsu radio ir 5 gadu garantija, 
un mēs esam vienīgie šajā nozarē, 
kas dod tik ilgu garantiju. 

Kas ir jūsu konkurenti?
Konkurenti ir, bet tieši radio 

pasaulē to nav īpaši daudz: vai-
rākas amerikāņu, Izraēlas kom -
pa   nijas. Ir lielie ražotāji, kas no -
drošina visu infrastruktūru in -
ter neta pārraidēm, tomēr, pie-
mēram, Huawei darbība ir ap  grū-
tināta, vēl ir arī Ericsson un 
Nokia, kas nodrošina visu ser visu 
mobilajiem operātoriem, ieskai-
tot bāzes stacijas un sākotnējo 
financējumu to celšanai. Līdz ar 
to, mēs meklējam ko citu, un 
mums ir šī īpašā niša, kuŗā esam 
specializējušies. Jau minētajā 
televīzijas ziņu studiju laukā mēs 
esam tirgus līdeŗi, un Amerikā 
mums konkurentu īsti nav.

Jums ir arī jaunas produktu 
līnijas? 

Bez radio raidītājiem mums vēl 
ir mērinstrumenti, spektra ana li-
zātori un jauna nozare Aranet – 
kompaktie sensori un bezvadu 
sensoru tīkli. Tā ir ļoti augoša 
nozare, jo pasaulē visu cenšas 
automatizēt. Ja agrāk pie mērin-
strumentiem bija cilvēks, tagad 
to aizstāj automātika, kas pie -
slēgta datu pārraides tīkliem un 
sistēmām, un vides regulācija 
notiek automatizēti. Piemēram, 
viena liela nozare ir siltumnīcas. 
Arī tās pamazām pārvēršas par 
laboratorijām, kur svarīga ir 
temperatūra, mitrums un dažādi 
augsnes parametri. Lai to varētu 
kontrolēt un regulēt daudz un 
dažādās vietās, parādās vajadzība 
pēc sensoriem un automatizēta 
monitoringa. Sensors var mērīt 
jebko – svaru, barības līmeni 
lop kopībā un putnkopībā, ūdens 
līmeni jebkur, skābekļa dau-
dzumu ūdenī attīrīšanas sistē-
mās, vides apstākļus preču nolik-
tavās. Parādījies pieprasījums no 
pārtikas preču tirgotājiem, ku -
ŗiem ir ļoti svarīgi uzturēt noteik-
tu vidi pārtikas preču glabāšanai. 
Daudz kur ar likumu ir pieprasīts 
to visu pierakstīt un kontrolēt, 
un vecos laikos to darīja ar pild-
spalvu burtnīciņā, bet tagad kon-
trole notiek automātiski. Ja kāds 
no parametriem ir ārpus nor-
mas, sistēma par to ziņo operā-
toram, kas var šo parametru 
atkal izlabot, un tiek nodrošināta 
optimāla vide un ietaupīts ļoti 
daudz līdzekļu.

Tu ne tikai pārstāvi SAF Teh-
nika uzņēmumu, bet arī esi ak -
tīvs Amerikas latviešu sa   bied-
rības atbalstītājs. Nupat notika 
otrā konference Spotlight Lat-
via, un tu biji viens no galvena-
jiem rīkotājiem.

Jā, konference notika Denverā, 
un mēs gribējām palīdzēt Latvijas 
uzņēmumiem, kuŗiem interesē 
Amerikas tirgus, nokļūt šeit, 
atrast potenciālus sadarbības 
partneŗus, un vispār saprast,  kā 
tas ir – taisīt biznesu Amerikā. 
Pirmās Spotlight Latvia laikā 
2016. gadā tika nodibināta Lat-
vijas Amerikas tirdzniecības 
kamera, un mani uzaicināja kļūt 
par Kolorado štata pārstāvi.

apdrošināšanas numura, un to 
nokārtot prasa laiku. Tajā pašā 
latviešu baznīcā kāds austrāliešu 
kungs, kas bija precējies ar vietējo 
latvieti, man piedāvāja nākt kādu 
laiku padzīvot pie viņiem. Nu, es 
nodomāju, ka nav vērts vienam 
“kūkot” tajā viesnīcā, kur tomēr 

Nodrošinām technoloģijas datu 
pārraidei, internetam. Viens liels 
klientu loks ir televīzijas ziņu 
studijas. Mēs nodrošinām signāla 
pārraidi no TV studijas uz 
apkārtējo tīklu, kas ļoti daudzos 
gadījumos notiek ar radioviļ-
ņiem. Pašlaik apmēram 70% no 

diezgan skumīgi un garlaicīgi, un 
pārcēlos uz viņu māju. Viņi mani 
ielika dzīvot kādreizējā bērnis-
tabā, un es tad dzīvoju tādā bērnu 
atmosfērā ar burvju kostīmiem 
skapī, un katru rītu mani 
modināja divi mazi sunīši, kas 
leca gultā un laizīja seju.

Ko dara SAF Tehnika Zie  meļ-
amerikas filiāle, un kas ir jūsu 
klienti?

visiem jaunajiem projektiem, kur 
tiek izmantoti radiolinki, ir mūsu 
Latvijā ražotie SAF Tehnikas ra -
diolinki (ar radiolinku saprotam 
bezvadu savienojumu starp di -
viem radio uztvērējiem – T.Z.). 
Domāju, ka tas ir liels sasnie-
gums, jo lielākai daļai skatītāju 
Amerikā, televīzijas ziņu pār rai-
des tiek nodrošinātas ar mūsu 
techniku. 

SAF Tehnika radio

Jānis Bergs darba vidē // FOTO: Taira Zoldnere
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„Sveika, Latvija!” 41. grupa Tēvzemē

Ir ļoti skaļi jākliedz Amerikas nežēlīgajā biznesa vidē!
Jānis Bergs, uzņēmuma “SAF Tehnika” Ziemeļamerikas nodaļas prezidents,

intervijā Tairai Zoldnerei

Tā kā Denverā notika ALA 
kongress, ierosināju pie mums 
rīkot arī forumu Spotlight Latvia, 
lai būtu plaša Latvijas pārstāv-
niecība un pārstāvēts arī ekono-
miskās sadarbības virziens.

Kolorado štats ir slavens ar 
savu orientāciju uz veselīgu un 
aktīvu dzīves veidu, tūrismu, 
medicīnas pakalpojumiem, līdz 
ar to konferences tēma bija “Ve -
selīgs dzīves veids”. No Latvijas 
atbrauca nedaudz vairāk nekā 
desmit uzņēmumi, pārstāvot 
pārtikas un pārtikas piedevu, 
sporta un tūrisma preču ražotā-
jus un medicīnas pakalpojumu 
sniedzējus. Uzņēmējiem bija ie -
spēja īsi prezentēt savus produk-
tus, kā arī izstādīt tos apskatei. 
Apmeklētāji bija interesenti no 
Denveras, ALA un Latvijas Ame-
rikas tirdzniecības kameras. Jā -
atzīst, ka Amerikas uzņēmējus 
un tirdzniecības pārstāvjus nav 
viegli ieinteresēt, jo piedāvājums 
ir milzīgs un neviens īsti par 
Latviju neko nezina. Atnāca tie 
pārstāvji, kuŗus es vai citi latvieši 
pazīstam personīgi. Es sadarbo-
jos ar Denveras Biznesa skolu un 
pazīstu šos cilvēkus, un tas, 
protams, palīdz –   viņi atnāk un 
uzaicina savus draugus un kon-
taktus. Atnāca arī Denveras 
pilsētas attīstības aģentūras pār-
stāvji, tomēr galvenokārt viss 
balstās tikai uz personīgiem 
sakariem.

Kāda bija atsaucība? Vai 
radās kādi perspektīvi biznesa 
kontakti?

Varu teikt, ka par Aranet sen-
soriem jau radās manāma in -
terese, kas varētu attīstīties tālāk 
un izvērsties par sadarbību. 
Domāju, ka tur attīstīsies arī citi 
sadarbības ceļi. Latvijas uzņē mu-
miem, manuprāt, bija noderīgi 
saprast, kā darbojas Amerikas 
biznesa vide: ja grib attīstīt bizne-
su ASV, tad uz šejieni jābrauc 
daudz un regulāri jāpiedalās iz -
stādēs. Piemēram, mēs, SAF 
Tehnika, kaut arī esam Amerikā 
jau samērā ilgi, katru gadu pie -
dalāmies kādās divdesmit izstā-
dēs, un tas ir pats efektīgākais 
veids, kā dibināt kontaktus un 
atrast sadarbības partneŗus. Arī 
pēc vienas izstādes nekas daudz 
nenotiks; ir nepieciešams neat-
laidīgs darbs, lai pamazām izvei-
dotos šis biznesa dialogs.

Tu minēji, ka gribētu vēl 
daudz ko paveikt šeit Amerikā 
un vēl par agru doties atpakaļ 
uz Latviju?

Jā, es gribētu “palaist” jauno 
Aranet līniju, kas būs vairāku 
gadu process, un es viennozīmīgi 
gribu vairākas reizes palielināt 
SAF Tehnika biznesa apjomu 
Amerikā. Mana iepriekšējā pie-
redze rāda, ka vajadzīgi apmēram 
septiņi gadi, lai darbu uzņēmumā 
novestu līdz labam iznākumam. 
Tāpēc es vienmēr brīnos, ka no 
valdībām tiek gaidīti rezultāti jau 
pēc pirmajām simt dienām –  tas 

mani vienmēr arī uzjautrina.
Tu raksti arī savu blogu. Kā 

radās šī ideja? Kā uzņēmējs un 
aizņemts cilvēks vēl atrod laiku 
rakstīšanai?

Pēdējā laikā gan rakstu mazāk, 
jo esmu šeit jau labu brīdi. Bet 
iesākumā, kad atbraucu, tā bija 
kā dienasgrāmata; gribēju pie -
rakstīt, kas un kā šeit notiek. Es 
biju tikko aizbraucis prom no 

neraksta blogu par uzņēmēj-
darbību, un par dzīvi Amerikā 
arī neviens neraksta. 

Man bija arī interesanti saprast, 
kāda ir galvenā starpība starp 
biznesu Latvijā un biznesu Ame-
rikā. Proti, ja Latvijā tu esi liela 
zivs mazā akvārijā, tad Amerikā 
tu esi maza zivs lielā okeānā. 
Latvijā ir daudz mazāka kon-
kurence, vieglāk iesākt biznesu, 

tā,, vai viņiem tas ir vai nav 
izdevīgi, – daudz racionālāk un 
arī daudz nežēlīgāk. 

Varbūt mazliet pastāsti par 
savu otru dzīves pusi Amerikā, 
kas saistīta ar latviešu 
sabiedrību. 

Ar latviešu sabiedrību ir tā, ka 
“iedod velnam mazo pirkstiņu”, 
un tad viņi ierauj tevi visu iekšā, 
jo latviešu sabiedrība šeit ir labi 
organizēta un entuziastiska. 

Pirms gada mani uzrunāja 
nometnes 2X2 organizātori ar 
lūgumu pasniegt nometnē uz -
ņēmējdarbību. Nometne notika 
Latvijā, ap Ziemsvētku laiku es 
tāpat vienmēr tur esmu, Ame-
rikas latviešu sabiedrība pret 
mani ir bijusi atsaucīga, un tā 
viņi mani pierunāja. Ģimene gan 
teica, ka esmu galīgi traks, ja 
tagad veselu nedēļu no trīs 
nedēļu atvaļinājuma grasos pa -
va dīt kaut kur mežā pie Talsiem, 
bet beigās tomēr piekrita. Uz -
ņēmējdarbību esmu mācījis un 
mācu regulāri, tomēr uz nometni 
braucu ar zināmām bažām. Man 
patika tā nometne! Tā bija labi, 
mūsdienīgi patriotiska, ar intere-
santu programmu, dažādām ie -
virzēm, katru dienu kāds brauca 
un lasīja lekcijas, bijām noslogoti 
no rīta līdz vakaram, un viss bija 
interesanti, un viss bija kvalita-
tīvi. Nometnē sajutu tik daudz 
pozitīvas enerģijas, ka ilgi nebiju 
tik labi atpūties. Man vienmēr ir 
prieks būt par daļu no laba pro-
jekta.

Latvijas, kur mani pazina tik 
daudz cilvēku, un aprakstīt savus 
piedzīvojumus Amerikā bija veids, 
kā saglabāt saikni ar Latviju.

Liekas, man labi sanāk, cilvēki 
lasa, seko, un blogs pie manis 
atved daudz cilvēku, kas inte re-
sējas par biznesa iespējām Ame-
rikā. Šī niša bija brīva, jo neviens 

gūt atpazīstamību, tikt pie vaja-
dzīgiem cilvēkiem, bet arī tirgus 
ir ļoti mazs. Šeit tirgus ir liels, bet 
arī konkurence ir liela, un ir ļoti 
skaļi jākliedz, lai vispār piesaistītu 
kādu uzmanību; jābūt gatavam 
uzrunāt ļoti daudz cilvēku, jābūt 
daudz enerģiskākam un aktī vā-
kam. Cilvēki šeit visu vērtē pēc 

Jānis Bergs uzrunā klausītājus Latvijas biznesa forumā Spotlight Latvia

(Turpināts no 4.. lpp.)

Pēc veiksmīga brauciena 
“Sveika, Latvija!” 41. grupas jau -
nieši atgriezušies mājās iespaidu 
pilni un laimīgi – tā stāsta Anita 
Ozola, Latvijas koordinātore, un 
jau gaida atbraucam nākamo – 

42. grupu, kas Tēvzemē ieradīsies 
augustā. 21. augustā jaunieši ap -
ciemos Laika redakciju.

41. grupā pavisam bija 22 ce -
ļotāji, tai skaitā 14 no Amerikas 
un astoņi no Austrālijas; 11 mei -

tenes un 11 puiši. Jauniešus 
pavadīja četri audzinātāji: Ēriks 
Kākulis un Andris Šlesers no 
Amerikas, Kristīne Daliņa un 
Vizma Boag no Austrālijas. 
Grupā ceļoja: meitenes –  Marija 

Bērziņš, Daila Boag, Emīlija 
Cīrule, Ēva Medene, Katrīna 
Nobes, Tamāra Ozols, Kaiva 
Pelēce, Sabina Strautnieks, Aina 
Šulca, Selga Tuktens, Lāra Veid-
ners.

Puiši –  Markus Briedis, Matīss 
Daliņš, Dāvis Jēgers, Lūkas Kā -
kulis, Rolands McNally, Ēriks 
Pelds, Markus Rolavs, Aleksandrs 
Šlesers, Kai Taylor, Lukas Taylor, 
Davis Vigants. 
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Vells viņā stiprs puika
Gundega Repše, Skiču burtnīca SIMTS, apgāds  „Dienas grāmata”, 209.g., 200 lpp.

Latvijas Televīzija jaunākajā 
laikā sagatavojusi astoņu raidī-
jumu ciklu ar nosaukumu Lite-
rātūre. E vārda izskaņā nav ne 
drukas kļūda, nezināšanas iz  paus-
me, ne kārtējo meslu nodošana 
mūsdienās visvarenajai angļu 
mēlei. Vārds Literātūre ir itin 
asprātīgi veidots saliktenis no 
vārdiem Literātūra, ar ko nodar-
bojas rakstnieki un lasītāji, un 
Tūre, kas ir tūristu izprieca. 

Latvijas valstiskās neatkarības 
pasludināšanas simtās gadadie nas 
priekšvakarā, t. i. no 2017. gada 
18. novembŗa līdz 2018. gada 
18. novembrim, vairāk Literātū-
rēm nekā Literātūrai nodoties 
liekas atlicis laika Gundegai 
Repšei (1960). 2017. gada de -
cem brī viņa viesojusies Spānijā, 
2018. gada janvārī Vācijā, marta 
sākumā Francijā, marta beigās 
Krievijā, maijā Zviedrijā un vēl-
reiz Vācijā, vēlāk gada gaitā Luk-
semburgā, Norvēģijā, Lietuvā, 
pat Ķīnā. Ne visu ceļojumu gal-
venais iemesls un mērķis Skiču 
burtnīcā SIMTS ir skaidri parā-
dīts, bet nepateikto lasītājam 
pašam viegli piedomāt: ir taču 
jāreprezentējas, jātiekas ar apgā-
diem un lasītājiem, jāpopulārizē 
dzimtās zemes kultūra ārzemēs, 
jāpiedalās literātu forumos, jā -
gūst inspirācija turpmākiem sace -
rējumiem... Skaidrs, ka intensīvā 
littūrisma gadā no Gundegas 
Repšes rakstāmrīka nevarēja gai-
dīt ne romānu, ne stāstu vai pat 
tikai eseju vai apceŗu krājumu: 
viņas rakstītā cienītājiem nākas 
samierināties ar skicēm jeb pub-
liskam, ne privātam patēriņam 
domātiem it kā dienasgrāmatas 
ierakstiem.

Repše prot vārdos pārnest uz 
lasītāju teju vai pašas piere dzē-

jumiem un iespaidiem līdzvēr-
tīgus. Viņas sešas lappuses par 
Ķīnu (173.–178.) pasaka vairāk 
nekā dažs vesels sējums iz mazāk 
spilgta daudzrakstītāja spalvas. 
Repšes acumirklīgi pieskārieni 
jebkuŗam tematam spēj saistīt 
vairāk nekā dažs „izsmeļošs” tā 

līdz 1955. gadam. (143.–161.) 
Pašas par sevi šīs atmiņas ne -
sniedz neko būtiski jaunu, kas 
ne  būtu jau lasīts Dzintras Gekas 
biezajos sējumos Sibirijas bērni 
un daudzviet citur. Bet kādu efektu 
panāk mātes sāpju ceļa kontras-
tējums ar meitas plivināšanos pa 
pasauli mākslas un sevis piepil-
dīšanas vārdā nākošajā gadsimtā! 
Katra literārā darba spēku un ie -
darbību nosaka konteksts, kādā 
tas lasāms. Mātes vienkāršais 
stāstījums kontekstā ar meitas, 
kā jau rakstnieces, pašapzinīgo 
un rutīnēto viens otru ceļ.

Otrs spilgtums grāmatā ir to 
vien padsmit autoru „noglāstī ša na”, 
kas Repšes ierosmē un pārrau-
dzībā kopā ar viņu pašu veidoja 
neseno Dienas Grāmatas romānu 
virkni Mēs, Latvija, XX gad-
simts. Viņiem visiem veltīti mīļi 
vārdi un tikai retumis pa kristis-
kai piezīmei. 

Tomēr Skiču burtnīcā netrūkst 
arī vietu, kur, acīmredzot, Repšes 
raksturā mītošais stiprais puika 
vells lec ārā no lapu starpām un 
nodejo savu triumfa deju. Pat par 
saviem rakstošajiem kollēgām 
viņa var izteikties negātīvi. Viņai 
literātu vidē, diemžēl, neesot īstu 
sarunbiedru: „Katram savs pul-
ciņš, lociņš, aplociņš, un beigu 
beigās – kautuve”. (94.) Kaut kādu 
tuvāk nepaskaidrotu pāridarī-
jumu Repše sauc par „vēl vienu 
uzmetienu no literārajām t. s. ap -
rindām”. (98.) Pēc sarunas ar 
augsti vērtēto dzejnieku Kārli 
Vērdiņu viņa rezonē, ka „doktora 
grads... nav garantija izcilai dze-
jai. Dvēseliska sīkmanība un 
tumsonība piemeklē taču arī ar 
gradiem apdrošinātos.” (95.)

Ik pa laikam stiprais puika vells 
iespeŗ baznīcai un reliģijai. Mā  cī-

tāja Juŗa Rubeņa aiziešanai no 
Latvijas ev. lut. baznīcas atvēlēti 
pāris teikumi: „Juris Rubenis 
vairs nebūs mācītājs. Brālīši savu 
mīlestību ir pierādījuši.” (61.) Tik 
strupi, lūk, Gundega Repše „no -
dara” tematu, ko 2018. gada sā -
kumā plaši tirzāja Latvijas prese 
un periodika! Notikums ar Ru -
beni, kuŗā sadūrās baznīcas libe-
rālās tendences ar konservā tī va-
jām, drīzāk būtu otra tāda ro -
māna kā Klūgu mūks cienīgs 
nekā aizslaukāms dažos vārdos. 
Kur sava taisnība abām pusēm, 
baznīcas „brālīšu” apvainošana 
liekulībā ir netaisna. Katoļi, kuŗu 
Parīzes Notre Dame katedrāle, 
kas rakstīšanas brīdī nebija vēl 
degusi, bet kuŗas tumšās velves 
sludinot Dieva bardzību, atkār-
toti salīdzināti ar padomju laika 
ļaudīm. Lūk, aina Spānijā: Baz-
nīcas kalpotāja sarkanā žaketē 
aizslēdz dievnama durvis. Svinīga 
kā senlaiku padomju Latvijas kul-
tordze. (35.) Vatikāns esot sekojis 
Kremļa piemēram, aizliedzot 
Andrē Žida grāmatas. (70.)

Tāpat kā pret garīgām auto ri-
tātēm Gundega Repše tiecas no -
stāties pret laicīgajām. Pēdējā – 
2018. gada 18. novembŗa – ie -
rakstā viņa saka: „Pie prezidenta 
uz pieņemšanu neiešu. Kā gan es 
varētu viņam dot roku?” Pirmajā 
brīdī lasītājs brīnās: rokas ne  do-
šanai prezidentam taču nav no -
saukts neviens iemesls. Tikai tad, 
ja lasītājs rūpīgi iedziļinājies 
katrā lappusē, viņš atcerēsies, ka 
tā paša gada martā prezidents 
Vējonis nav apžēlojis par 2010. 
gada 13. janvārī Rīgā notikušā 
masu grautiņa dēļ aizturēto 
Repšes rakstu mākslas kollēgas 
dzejnieka Ulža Bērziņa dēlu Ansi 
Ataolu. (87.) Repšes reakcija to -

brīd uz šo avīzē lasīto ziņu: 
„Mute sausa. Niecība.” Grāmatas 
lasītāja ziņā paliek zīlēt, vai vārds 
„niecība” attiecināms uz Vējoni 
un viņa prezidentūru.  

Pieņemiet beigās, vēl, lūdzu, 
kādu gluži personiska rakstura 
atzīšanos un pasūdzēšanos. Kā 
Otrā pasaules kaŗa laika bērns 
1944.–1945. gadā skolā izjutu pa -
pīra trūkumu. Pirmajā – vācu – 
pamatskolā rakstījām ar grifelēm 
uz mazām tāfelītēm, burtnīcu 
nebija. Nākamajā – latviešu no -
metnes – tautskolā burtnīcas jau 
bija, bet skolotāji mudināja glīt-
rakstīšanas vingrinājumus un 
domrakstus rakstīt līdz katras 
lappuses pašai apakšai. Šos bēr-
nības taupības pasākumus atce-
roties, sadusmojos, ieraugot Gun-
degas Repšes grāmatas 42. lap-
pusi tikpat kā tukšu un baltu: 
zem datuma, 7. janvāŗa, lappuses 
augšā tikai divi vārdi: „Atvērās 
debesis.” Zinu jau: tāda papīra 
trūkuma kā sendienās tagad nav, 
mežu izciršana nevienam nerūp. 
Zinu arī, ka ir ilgi iegājusies tra -
dicija, katram dzejolim dzejoļu 
krājumā, lai cik tas īss, atvēlēt 
savu lappusi. Bet dienasgrāmatu 
ierakstiem, skicēm? Dzejolis it kā 
sauc: esmu gan īss, bet manī 
ietvertā doma ir dziļāka, nekā 
pirmajā brīdī izskatās. Raugies 
vien patukšajā lapā un domā 
līdzi! 

Tā nu raudzījos abos vārdos 
„Atvērās debesis” un lūkoju tās 
domās kaut kā apvienot ar 26. 
lappusē aprakstītajiem eņģeļiem, 
līdz beigās tomēr nolēmu, ka 
„Atvērās debesis” nenozīmē ne  ko 
vairāk kā „Sāka snigt”. Kādu 
mirkli vēl turpināju blenzt baltajā 
lapā kā baltā sniega illustrācijā.

apčamdījums. Dažādos gada lai-
kos un dienās cilvēkam var būt 
stipri atšķirīgi noskaņojumi un 
pat pašam sevis izjutumi, tāpēc 
nebūtu ko pārmest pretrunas un 
konsekvences trūkumu. Lūk, vie-
   nubrīd viņa sakās „savu naidu 
izdedzinājusi sen” (8.), kurpretim 
cituviet viņa gluži vai indi šļāc: 
„Arī vells manī ir stiprs puika, 
un, ja sakrīt apstākļu summa, es 
varu sevi itin labi iztēloties kā 
cilvēku, kuŗš ietriec nelieša galvu 
viņa paša mēslos līdz elpas 
trūkumam” (105.)

Divas vietas grāmatā gribas 
īpaši uzslavēt. Viena ir autores 
mātes atmiņas par izsūtīšanu uz 
Sibiriju 1941. gadā un dzīvi tur 

Nesen Latvijas presē rakstīts 
par zinātnisko izpēti, kas pierāda, 
ka teiciens „līst kā pa Jāņiem” 
esot tikai mīts, jo tas neatbilst 
statistiski pierādāmai patiesībai. 
Var jau būt, ka mūsdienu klimata 
izmaiņu apstākļos Latvijā neiz-
trūkstoši spīd saule ap Jāņiem, 
toties šeit, pie mums, ASV aus-
trumkrastā dzīvojošajiem, jau 
otro mēnesi pārsviedies lietai-
nais Jāņu klimats, ar 5-6 pa -
matīgām lietusgāzēm (muso-
niem) ik dienas. 

Arī mūsdienās Priedaine jo -
pro jām ir Jāņu pulcēšanās vieta. 
Ja visiem pazīstamais Jānis 
Students kā likumīgi ievēlētais 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšsēdis izrīko, grozās pa 
priekšu un iepriecina ar akor-
deonu, tad tikpat cītīgi strādā 
kāds cits Jānis no Latvijas, saim-
nieks Grigalinovičs, gādājot ne 
tikai par visām praktiskajām 
vajadzībām, bet arī par vakara 
saturisko daļu.

Un tieši šajā faktā rodas intriga: 
vai Priedaini gadījumā netaisās 
pārņemt Liepāja un Kurzeme 
vispār, varbūt kā savu ārvalstu 
koloniju, atjaunojot apstākļus, 
no kuŗiem izcēlies cits zināt -
nisks fakts, ka Kurzemes herco-

Priedaines Jāņi kurzemnieku ielenkumā!
giste bijusi vismazākā Eiropas 
valsts, kuŗa jebkad kolonizējusi 
tālas zemes. Šāds skandalozs 
apgalvojums tomēr prasa pierā-
dījumus, un šis, uz zinātnes fak-
tiem balstītais raksts, tos tagad 
gādās!

Pirmkārt: vakara programmas 
smagumpunkts, un visas tautas 

Ņujorka ar tās apkārtni. Vai 
varam uzskatīt, ka deju kopas 
Filadelfijas Dzirkstele, Ņujorkas 
Jumis un Ņudžersijas latviešu 
skolas Zaglītis ir iefiltrētas, lai 
viltīgi atbruņotu ar savu ne  vai-
nīgo izskatu?

Otrkārt: Priedainē jau labus 
gadus iemīļotā mūziķe un dzie-

nodoms arī mūslaikos iekaŗot 
tālu territoriju, tādu, kā Prie-
daine?

Treškārt: Vakara izklaidē atkal 
(!) iesaistīts kāds Liepājas teātŗa 
aktieris, Edgars Pujāts, tikai viens 
no veselas virknes Liepājas ak -
tieŗiem, kas gadu pēc gada iero-
das Priedainē, īpaši ap Jāņu laiku, 

dziedātāju „no vējainās Lie pājas” 
– Sanitu Šubi.

Ceturtkārt: Liepājnieks Kris-
ters Šube, ar segvārdu SUB-
PHOBIA, dīdžejs un mūzikas 
producents, kam bijusi jau ār -
zemju pieredze Lietuvā, pārtrau-
kumos nodrošināja iedzimto 
prie dainiešu apdullināšanu un 
modrības graušanu ar elektro -
niski remiksētām latviešu kom-
pozīcijām. Uzdevums skaidrs!

Piektkārt: Kā pēdējo, neap strī-
dāmo pierādījumu par pieau-
gošām briesmām, kas, iespējams, 
varētu draudēt Priedainei, ir 
neiztrūkstošā gadskārtējā iera ša-
nās pie mums no visilglaicīgākā 
aģenta puses – tas ir Egons 
Dombrovskis. Dzimtenē viņš 
pie  sedz savu īsto uzdevumu, 
skaidrojot, ka pabūšana Prie-
dainē ir kā „ķīmiskā tīrītava 
smadzenēm.”

Priedainieši, esiet modri! Šos 
daudzos gadu desmitus esam 
dzīvojuši laimīgi, cēluši savu cita-
deli, svinējuši savus svētkus. Lai 
nāk bagātināt mūsu sabiedrību 
mūsējie, liepājnieki, citi kur-
zemnieki, jebkuŗi latvieši, slepus 
vai atklāti, bet neatdosimies paši 
brīvprātīgi nevienam. Saules 
mūžu Priedainei!

visapjūsmotākā priekšnesumu 
daļa –  jauniešu un bērnu tautas-
deju uzvedums – aizdomīgā 
kārtā cēlies no pilsētām, kas 
pazīstamas kā visagrāko latviešu 
iebraucēju, liepājnieku un citu 
kurzemnieku, ierašanās ostas un 
vēlākie centri: Filadelfija un 

dātāja Evija Sloka, nāk no 
Vecumniekiem Latvijā. Jebkuŗš, 
kas ieskatījies Latvijas kartē, 
zinās ka vietvārdi ar „niekiem” 
tikpat kā visi atrodas Jelgavas 
apkārtnē; un kas tad ir Jelgava, ja 
ne vecās hercogistes galvaspilsēta, 
kuŗas vietvalžiem, iespējams, ir 

iespējams izlūkos. Šoreiz Pujāts 
paņēmis līdzi kā mūzikāli 
teātrālu apvienību Pirmā reize 
vēl citus liepājniekus, solistus un 
visāda veida instrumentālistus 
Almantu un Inesi Bergmaņus. 
Bet, lai uzstātos kā Duets, Inese 
Bergmane savervējusi vēl kādu 
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(Turpināts 18. lpp.)

Viena dziesma, viena deja... viena tauta! 

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. 
Piekt dienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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 īpašumā 
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.Facebook 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 Izglī-
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.

PRIEDAINĒ (NJ)
www.priedaine.com
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 

MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917.dE-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk.
notiek 11:00. Dievk.; 12:00 
Bībeles stunda. 

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

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

Ar šādu devīzi Latvijas Simt-
gades svinību ietvarā no  4. līdz 
7. jūlijam Toronto izskanēja XV 
Latviešu Dziesmu svētki Ka  na  dā.

Svētki sākās ar Garīgās mū -
zikas koncertu Trinity St. Paul’s 
United Church 4. jūlijā. Turpi -
nājumā – 5. jūlijā koncerti noti-
ka prestižajā Koerner Hall, kur 
pārpildītā zālē notika arī koŗa 
LATVIJA koncerts, 6. jūlijā – 
koncerts Mattamy Event Centre. 

bēdās. Ar dziesmu esam di  bi-
nājuši savu valsti un ar Dzies-
moto revolūciju savu valsti arī 
atguvām. Dziesmu un deju 
svētki ir mūsu valsts un kultūras 
identitāte, kas apliecina seno un 
bagāto Latvijas kultūras manto-
jumu, tās skaistumu. Man ir 
īpašs prieks, ka šodien ar mums 
kopā ir Kanadas ārlietu minis-
tre Kristija Frīlande. Tas ir vēl 
viens apliecinājums ciešajām un 

vairāk gaidu sestdienu, jo, pa -
teicoties Vizmas Maksiņas pie -
dāvājumam un kollēgu – diri-
ģentu apstiprinājumam, man 
pirmo reizi būs tas gods diriģēt 
Kanadas dziesmu un deju 
svētku kopkori.” 

Interesants fakts – Kanadā, 
pēc Ārlietu ministrijas aplēsēm, 
šobrīd mīt ap 25 tūkstoši lat-
viešu.

Sveicot XV Latviešu dziesmu 

nākotnē, nākamajā simtgadē.  
Svētkos mēģinām darīt abus.

Atgriežoties Toronto pēc di -
viem iepriekšējiem lieliskajiem 
svētkiem  Hamiltonā, nolēmām 
rīkot galvenos sarīkojumos Maple 
Leaf Gardens, kur pirmo reizi 
skanēja latviešu balsis 1961. gadā. 
Aicinu ikvienam svētku viesim 
atrast vēsturisko plāksni pie 
sienas, kuŗa norāda uz šo noti-
kumu!

Esam sevišķi iepriecināti un 
pateicīgi par milzīgo dalībnieku 
skaitu, un īpaši par tiem, kuŗi ir 
ceļojuši daudz kilometru, lai 
svinētu kopā ar mums. Dziesmu 
un deju svētkos esam tiešām 
„viena tauta”.

Lai šie svētki turpinātu, kā 
prezidents Kārlis Ulmanis teica 
1938. gada Dziesmu svētkos, 
mūs „sasildīt, sajūsmināt un 
stiprināt”!”

Svētkos varēja apskatīt gan glez nu, 
gan cimdu izstādes, bija koŗa 
meistarklase, teātŗa izrā des, fil-
mas, dalībnieku balles, lielāki un 
mazāki koncerti dažādās vietās. 

Dziesmu svētku Rīcības ko -
mi tejas pārstāve Laura Adlers 
Latvijas Radio raidījumā „Glo -
bālais latvietis. 21. gadsimts” 
stāsta, ka svētkos piedalījās ap 
2000 dejotāju un koristu. To -
ronto Hilton viesnīca bija pār-
pilna ar latviešiem, Toronto 
centrā visur skanēja latviešu 
valoda.

***
Svētkus atklāja Latvijas ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs kopā 
ar Kanadas ārlietu ministri 
Kristiju Frīlandi. „Dziesma jau 
no senatnes katram latvietim ir 
bijusi līdzās, gan priekos, gan 

draudzīgajām saitēm, kas pastāv 
starp mūsu valstīm. Vēlos arī 
pateikties par Kanadas nozī-
mīgo ieguldījumu Latvijas un 
mūsu reģiona drošības stipri-
nāšanā, jo Kanadas kaŗavīri 
kopā ar citiem NATO sabiedro-
tajiem pilda nozīmīgu misiju 
Latvijā. Tāpat vēlos pateikties 
ikvienam XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētku Kanadā dalīb-
niekam un veidotājam, jo īpaši, 
šo Dziesmu svētku Rīcības ko -
mitejai,” svētku atklāšanā sacīja 
Latvijas ārlietu ministrs.

„Ierodoties Toronto svētku 
viesnīcā, pārņem sajūta, ka To -
ronto dzīvo tikai latvieši. Lie -
liskie svētku dalībnieki un or -
ganizātori ir visur,” portālā  lat-
viesi.com norāda diriģente 
Inguna Grietiņa-Dārziņa. „Vis-

un deju svētku dalībniekus 
Rīcības komitejas priekšsēdis 
Juris Ķeniņš teica:

„„Viens ir skaidrs – ja nebūtu 
saglabājušies Dziesmu svētki, 
Latvijas nebūtu” – tā izteicies 
leģendārais diriģents Haralds 
Mednis. Protams, viņš runāja 
par Dziesmu svētkiem Latvijā. 
Mēs varētu arī līdzīgi aprakstīt 
„savus” svētkus, kuŗi skan Ka -
nadā (un ASV) jau no 1953. gada. 
Ierodoties patvēruma ze  mēs, 
mūsu vecāki un vecvecāki ļoti 
drīz sāka atkārtot to, kas bija 
zaudēts, un liecinājums par 
mūsu ilgtspēju ir šie XV Lat-
viešu dziesmu un deju svētki.

Šie svētki norit Latvijas Simt-
gades zīmē, šis ir laiks, kad varam 
pakavēties pagātnē pie izdarītā 
un paveiktā, bet reizē skatīties 
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Trimdas izskolotie. Annija Būmane

LATVIEŠI KANADĀ

ASTRĪDA
JANSONE

Mana grāmata par trimdas 
bērnu bērniem Latvijā jau no -
dota izdevniecībā, bet es esmu 
iesākusi vēl vienu, kas dokumentē 
to, ko trimdas latvieši ir darījuši 
un vēl arvien dara, lai palīdzētu 
Latvijai atkopties no ilgās oku-
pācijas. Kopš diezgan daudz 
pazīstu un zinu par tiem Latvijas 
jauniešiem, kuŗus trimdinieki ir 
izskolojuši caur Vītolu fondu, 
izdomāju, ka rakstīšu par viņiem. 
Šoreiz tā ir Annija Būmane, kas 
savu stipendiju saņēma no ma -
niem draugiem Klīvlandē – 
Alfrēda un Sarmītes Gravām.

Annija savas ārsta studijas 
pabeidza jau 2014. gadā un rezi -
dentūru, gatavošanos doktora 
gra  dam turpināja ar saviem spē -
kiem, strādājot dažādās slim nī-
cās pie dažādiem speciālistiem. 
Tagad viņa ir pilntiesīga ģimenes 
ārste un atkal ir atcerējusies savus 
pirmos labvēļus ar mīļu un 
sirsnīgu vēstuli. Tajā cita starpā 
viņa raksta par savām gaitām 
tālākajā izglītībā pēc 2014. gada: 

„2014. gadā pabeidzu studijas 
RSU Medicīnas fakultātē un 
ieguvu ārsta gradu. Iestājos Lat-
vijas Universitātes rezidentūrā, 
kur studēju ģimenes medicīnu. 
Mācījos budžeta grupā, un, lai 
gan esmu no Liepājas, nolēmu 
rezidentūru pavadīt Rīgā, jo 
likās, ka Rīgā varētu būt iespējas 
gūt plašāku redzējumu un zi  nā-
šanas, kā arī praktiskās iemaņas 
no speciālistiem. Rezidentūras 
pirmajā gadā 8 nedēļas bija cikls 
pie ģimenes ārsta, tad sekoja cikli 
dažādās jomās, piemēram, inter-
nās medicīnas dažādās spe  ciā li-
tātēs, onkoloģijā, pediatrijā, gi -
ne   koloģijā, dzemdniecībā, ķirur-
ģijā, kur strādāju sertificēta ārsta 
uzraudzībā. Ķirurģijas ciklā va -
rēju arī asistēt operācijās. Pēdējais 
rezidentūras gads tika pavadīts 
ģimenes ārsta praksē Rīgā. Strā-
dāju kopā ar dakteri, bet ļoti bieži 
patstāvīgi pieņēmu pacientus 
vienā kabinetā, kamēr daktere 
otrā kabinetā pieņēma citus 
pacientus.

Pēdējā rezidentūras gadā iz -
strā dāju arī savu diplomdarbu 

“Bezmiegs pieaugušajiem ģime-
nes ārsta prakses pacientiem”. 
2017. gadā pabeidzu rezidentūru. 
Žēl, ka mamma nevarēja pie  dzī-
vot šo priecīgo notikumu. Viņa 
daudzus gadus slimoja ar mul-
tiplo sklerozi un 2016. gadā 
negaidīti nomira Žēl, ka man ar 
māsu neiznāca pavadīt pietieka-

ka Durbe ir latviska pilsēta, kā arī 
tas, ka telpas jau bija iekārtotas, 
ka tur bija medmāsa – pro  fe-
sionāls ārsta palīgs. Lai gan pati 
dzīvoju Liepājā, pieņēmu lēmu-
mu braukāt uz Durbi un kļūt par 
lauku ārsti. 

2017. gada beigās nodibināju 
uzņēmumu – Dr. Būmanes ģi -

cot tumsā, mājas grūti bija atrast. 
Ziemā gadījās ar mašīnu iestigt 
kupenā, un pacienta ģimenei bija 
jāpalīdz no kupenas izkļūt. 
Ziemā mājas vizītēs ir jābrauc 
bieži, gripas sezonas laikā pat 
līdz piecām vizītēm dienā, bet 
gabali, kas jānobrauc, ir lieli, jo 
mana darbības pamatterritorija 
ir viss Durbes novads, bet citreiz 
iznāk aizbraukt arī uz kādu māju 
Priekules novadā. 

Lauku ģimenes ārstam sanāk 
lielāka slodze tieši mājas vizīšu 
dēļ. Kad uzsāku strādāt, ļoti bieži 
darbā biju no 08.00 rītā līdz 11.00 
vakarā, bet ar laiku iestrādājos, 
un kļuva vieglāk. Daudziem vie -
nīgi izmeklējumi ir tas, ko mēs 
varam nodrošināt. Māsiņas ņem 
analīzes, kurjers tās savāc. Paši 
taisām urīna analīzes, kardio-
grammas un vēl šo to; bet ir arī 
pacienti, kuŗiem ļoti vajadzētu 
kādu papildu izmeklējumu, spe -
ciālistu konsultāciju, bet Durbē 
tādu nav. Laukos arī nabadzība ir 
lielāka. Ir pacienti, kas neiz-
meklējas, jo nav naudas; ja nevar 
samaksāt mums, nekas, bet viņš 
nevar aizbraukt uz izmeklējumu 
Liepājā un pateikt, ka viņam nav 
naudas. Bieži ir jādomā, kādas 
zāles pacientam iznāks lētāk, 
nevis, kas viņam būs labāk, jo 
dārgas zāles pacients vienkārši 
nespēs nopirkt. Nabadzības dēļ 
pacienti pat nenāk pie ārsta. 
Atceros, ka pie manis atnāca 
viena paciente ap  gadiem astoņ-
desmit, kuŗai kartīte pilnīgi 
tukša: pie iepriekšējās dakteres 
nebija gājusi, neviena izmek  lē-
juma; kad nu akūti saslimusi, 
atnāca, bet pateica, ka naudas 
nav, ko samaksāt par vizīti, kā arī 
lai nopirktu zāles.  Iedevu viņai 
naudiņu, lai mazākais zāles sev 
nopērk. 

Lai arī darba daudz, nenožēloju, 
ka izvēlējos Durbi. Jūtos, ka šeit 
esmu vajadzīga. Patiesībā katru 
gadu rezidentūru beidz daudz 
jauno ģimenes ārstu, bet daudzi 
izvēlas Rīgu vai Rīgai tuvās pil-
sētas. Skumīga situācija ir Prie-
kulē, tur trīs ģimenes ārsti, bet 
divi vienlaicīgi nolēmuši pār-

traukt savas ģimenes ārsta prak-
ses, bet vietā nav, kas nāk. 

Šogad uz vienu nedēļu braukšu 
pieredzes apmaiņā uz Vāciju. 
Vienu dienu būs pieredzes ap -
maiņa ar vācu ģimenes ārstiem, 
pārējās dienas –  ekskursijas. No 
Liepājas brauks vēl trīs ģimenes 
ārsti. Priecīgs notikums mūsu 
ģimenē ir māsasmeitiņas pie -
dzim šana šī gada 11. jūnijā. Māsa 
ir neiroloģijas pēdējā gada rezi-
dente, paliks daži mēneši nepa-
beigtas rezidentūras, bet to viņa 
izdarīs pēc dekrēta beigām.  viņa 
noteikti būs labs neirologs Lie -
pājā. Brālis pagājušā gadā pa -
beidza maģistrantūras studijas, 
viņš ir programmētājs.

Esmu ļoti pateicīga, ka varēju 
saņemt Jūsu stipendiju, ar kuŗas 
palīdzību esmu izstudējusi, un 
tagad varu palīdzēt cilvēkiem. 
Lai arī nav viegli, tas ir darbs, kas 
dod gandarījumu. Tā ir profesija, 
kur visu laiku var pilnveidoties, 
kaut ko jaunu apgūt, darbs nav 
vienmuļš. Kad ir grūti, stiprina 
pacientu atbalstošie vārdi, pa -
teiktais paldies par to, ka esmu 
viņiem palīdzējusi. Cerams, ka 
Jums arī iet labi. Lai Jums jauka 
vasara un daudz pozitīvu noti-
kumu, par ko priecāties!”

Annija vēstuli ir rakstījusi šī 
gada jūnijā, lai gan stipendiju no 
Gravu ģimenes bija saņēmusi 
desmit gadus agrāk. Prieks ir par 
Anniju, kuŗa savus labvēļus 
neaizmirst un, kaut arī vieglāk 
būtu bijis strādāt Liepājā, kur 
viņai ir dzīvoklis, un ik dienas 
nebūtu jāmēro ceļš uz Durbi, 
izvēlējās to, jo Durbē, lūk, viņa 
bija ļoti, ļoti vajadzīga. Vēl vairāk 
priecājos par saviem draugiem 
Alfrēdu un Sarmīti, kas ir Vītolu 
fonda „paraugbalsti”. Viņu kontā 
ir 141 students, kas skolas jau 
beiguši pirms vairākiem gadiem 
un tagad ne tikai strādā Latvijā, 
bet vairāki jau audzina nākamo 
Latvijas paaudzi. Šogad ar viņu 
stipendiju studē atkal 15 centīgi 
jaunieši, bet nākamā mācību 
gadā to būs atkal 16. Vienā vārdā 
varu tikai teikt – FANTASTISKI!

mi daudz laika ar viņu, jo bijām 
studijās Rīgā un katru nedēļas 
nogali uz Liepāju aizbraukt ne  va-
rējām. Pēc rezidentūras studiju 
pabeigšanas 2017. gada augusta 
pēdējās dienās pārcēlos uz Lie -
pāju. Kad biju ieguvusi sertifi-
kātu, gribēju dabūt darbu Lie-
pājā, bet mani pierunāja iet uz 
Durbi, jo tur pilsētas vienīgā 
ģimenes ārste gāja pensijā. Lai arī 
Liepājā situācija nebija spīdoša 
un ģimenes ārstu nav daudz, es 
sapratu, ja neiešu uz Durbi, viss 
Durbes novads paliks bez ģime-
nes ārsta. Zināju, ka daudzi vecie 
cilvēki nespēs izbraukāt uz bla-
kus novadiem un nonāks ļoti 
grūtā situācijā. Man iepatikās tas, 

menes ārsta prakse, SIA. Tam 
sekoja daudzu dokumentu kār-
tošana, lai atvērtu savu praksi, 
piemēram, bija jāuzrāda, kā mēs 
telpas mazgāsim, kā dezin ficē-
sim/sterilizēsim aparātūru, ko 
darīsim ar vakcīnām, ja pazudīs 
elektrība. Sākums bija ļoti grūts, 
jo tikko kā bija ieviesta E-vese-
lība. Grūti bija arī tāpēc, ka man 
visi pacienti bija sveši, vajadzēja 
ilgāku laiku, lai ar katru visu 
izrunātu un ar pacienta vainām 
iepazītos. Izaicinājums bija arī 
atrast katra pacienta lauku mājas, 
jo apkārtne man nebija pazīs-
tama. Bieži iznāca braukāt mājas 
vizītēs vēlu vakarā, kad ārā jau 
tumšs, un pa lauku ceļiem, brau-

Pasakiet, labi ļaudis,
Kas tos Jāņus ielīgoja?
“Rotas” koris, “Pusstundiņa”–
Tie tos Jāņus ielīgoja.

Kā jau parasti, tā arī šogad 
Toronto pirmās Jāņu dziesmas 
atskanēja pensionāru saietā jau 
dažas dienas pirms Jāņiem, tos 

Jāņu iedziedāšana
iedziedot 20. jūnijā. Tagadējiem 
pensionāriem Jāņu iedziedā-
š anas paraša sākusies jau pirms 
daudziem gadiem, ganu gaitās 
ejot, kā to apliecina tautas-
dziesma par to pašu iedzie dā-
šanu: ”Pirmie gani, pēc arāji…” 
Katra gana lepnums bija visa 
ganāmpulka appušķošana  ar 
vai  nagiem uz ragiem. Pieva-
karē, mājās dzenot, šī rota pa -
rasti gan bija saglabājusies tikai 
barvedei, jo govis atrada, ka 
zāle un puķes uz citu ragiem ir 
garšigākas par tām, kas pašām 
jāplūc. Barvedes asos ragus ne -
viena neiedrošinājās atpušķot.

Nevien galdus 20. jūnija saietā 
greznoja gan pļavu, gan dārzu 
puķes, bet tās bija arī savītas 

sieviešu vainagos. Arī tērpi bija 
vasarīgi puķaini.

Saietu atklājot, Auseklis Zaķis 
novēlēja visiem jaukus Jāņus un 
baudīt vasaru.

Liene Martinsone priecājās 
par daudzajiem ciemiņiem, un 
vēlēja, lai viņi atbrauktu arī citās 
reizēs, ne tikai uz svētkiem. 
Nākamo reizi mēs tiksimies 
vasaras pirmajā saietā 18. jūlijā 
un spēlēsim Bingo. Demon-
strācijas spēlē pietrūka žeto-
niņu, tamdēļ to vietā lietosim 
centus. Otrs vasaras saiets ir 
paredzēts 22. augustā, kad ska -
tīsimies video “Likteņdzirnas”. 
Regulārie saieti atsāksies 12. sep -
tembrī, nevis astotajā, kā tas 
dažviet ir kļūdaini izziņots. 

Liene vēl aicināja pirkt Viestura 
Zariņa Manitobas latviešu vēs-
tures grāmatu.

Pa tam koris jau bija ieņēmis 
vietas un Irisas Purenes vadībā 
kopā ar klausītājiem no iz  da-
lītajām dziesmu lapiņām sāka 
dziedāt. Nav jau teikts, ka Jāņos 
nevar arī citas dziesmas dziedāt. 
Tā koris dziedāja trīs skanīgas 
tautasdziesmas: “Es dziedāju, 
gavilēju”, “Līgodama upe nesa” 
un “Sidrabiņa upi bridu”. Pēc 
tam turpinājām visi kopā 
dziedāt Jāņu dziesmas, kamēr 
visas no lapiņām bija izdzie-
dātas. Tad varēja sākties ap -
dziedāšanās, kā parasti, puiši 
pret meitām. Ja citus gadus mei-
tas noteikti varēja saukt par 

uzvarētājām, jo puiši tikai rūca 
kā dunduri, šogad dziesmu 
kaŗu varēja tikai saukt par 
neizšķirtu, jo puišu balsis bija 
kļuvušas skanīgākas. Irisa Pu -
rene nolasīja dažas “modernas” 
aplīgošanās dziesmas, ko tagad 
dzied Latvijā.

Klausītājus iepriecinot, koris 
vēl uzstājās ar dziesmām “Ne -
brauc tik dikti”, “Vecpiebalgas 
ūdensroze” un “Cielaviņa”.

Jāņi nu bija ielīgoti, ciema 
ļaudis aplīgoti, laiks doties 
mājup. To paredzot, lapiņās bija 
arī šķiršanās dziesmu teksti. Tie 
nebija skumji, jo solīja līgošanu 
arī citugad.

 da
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Skautiem un gaidām
iespaidiem bagāta vasara VALIJA BERKINA

IVETA ASONE

LVM atpūtas un tūrisma 
centrā „Ezernieki” no 7. līdz 
13. jūlijam notiek 4. Skautu un 
gaidu lielā Baltijas nometne 
(4th Baltic Scout and Guide 
Jamboree), kur piedalīsies 700 
skauti un gaidas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. Arī 
pirmā Baltijas valstu skautu 
un gaidu nometne 2006. gadā 
notika Latvijā, 2010. gadā – 
Lietuvā un 2015. gadā – Igau-
nijā. 

Radoša iespēja
Nometnes ir piedzīvojumi, 

kas ļauj atklāt sevi kā personību, 
gūt pārliecību par savu varēšanu 
un iepazīt jaunus draugus. Tās 
dod bērniem un jauniešiem arī 
mācīties un attīstīt jaunas pras-
mes, vērtīgi un saturīgi pavadīt 
vasaras brīvlaiku. 

Lai tā tas notiktu, lielu or  ga-
nizātorisko darbu iegulda Lat-
vijas skautu un gaidu centrālās 
organizācijas (LSGCO) valdes 
priekšsēde Agnija Jansone 
kopā ar vienību vadītājiem un 
aktīvistiem valsts reģionos. Jā -
piebilst, kad 10. jūnijā Saeimā 
notika deputātu un NVO ikga-
dējais forums „Meklējot ilgt-
spē jīgus risinājumus valsts at -
tīs tībai”, jaunajā NVO un Sa  ei-
mas foruma koordinācijas gru pā 
ievēlēja arī LSGCO (Latvijas 
skauti un gaidas) valdes priekš-
sēdi Agniju Jansoni. Viņa tajā 
darbosies kopā ar Inesi Tauriņu 
(Delna, Sabiedrība par atklā-
tību), Kirilu Solovjovu (Latvijas 
Studentu apvienība), Inesi Si -
liņu (Kurzemes NVO centrs) 
un Kristīni Zombergu (Latvijas 
Pilsoniskā alianse/ Civic 
Alliance – Latvia).

Šogad no janvāŗa līdz maijam 
Latvijas skauti un gaidas līdz-

darbojās projektā „Mana Ei -
ropa, mana balss!”, kuŗa mērķis 
bija veicināt arī skautu un gaidu 
pilsonisko līdzdalību un pie  da-
līšanos Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanās 25. maijā. Daudzi, kuŗi 
bija jau sasnieguši 18 gadus, 
tajās piedalījās pirmo reizi. 
Projektā „Mana Eiropa, mana 
balss!” piedalījās pavisam 14 
skautu un gaidu organizācijas 
no visas Eiropas. Tā noritēja ar 

Eiropas kopienas programmas 
Erasmus Plus, Eiropas Skautu 
un gaidu līderības fonda līdz-
financējumu. Pieciem no Lat-
vijas bija iespēja arī piedalīties 
skautu un gaidu apmaiņas se -
minārā Francijā. Noritēja dažā-
das līdzdalības aktīvitātes arī 
Valmierā, Ogrē un Rīgā. Pro -
jektā gūtās zināšanas lieti no -
derēja 25. maijā, lai pilsoniski 
atbildīgi dotos pie EP vēlēšanu 

Ap 130 līgotāju pulcējās karstā 
29. jūnija vēlā pēcpusdienā 
Indianapoles Latviešu sabied-
riskā centra (LSC) paviljonā. Tur 
viņus sagaidīja Indianapoles 
igauņu-latviešu mūzikas ansam-
blis Ezīši, ievadam spēlējot 
baltiešu tautas mūzikas melodi-
jas. Ezīšu sastāvā šoreiz Ain Haas 
(vadītājs), Ilze Akerberga, Jānis 
Kauliņš, Elizabeth LaCava un 
Ilze Žvarte. Par Jāņu cienastu 
rūpējās LSC dāmu komiteja 
Marijas Sventeckas vadībā un 
par atspirdzinājumiem – LSC 
Avotiņš, Ērika Lāča pārziņā. 
Indianapoles tautasdeju kopas 
Jautrais pāris dejotāji iesaistīja 
klātesošos dažās Jāņu rotaļās 
pirms programmas sākuma. 
Vakara programmā spēlēja mū -
zikas grupa Atkal kopā: Gints 
Hartmanis – vokāls/taustiņi, 
Jānis Kauliņš – bungas, Modris 
Laizāns – vokāls/ģitara un Zintis 
Žvarts – saksofons. Skanēja tau-
tasdziesmas un latviešu populārā 
mūzika. Skaņu meistars – Dainis 
Ozers. Jautrais pāris uzveda pie -
cas dejas, visas pie Skroderdienas 
Silmačos melodijām: „Tā sieva, 
kas vēlas”; „Nāc, nāc dejot sāc”; 
„Silmaču polku”; „Zaļo krūzi”; 

Jāņi Indianapolē

„Skroderu dienas”. Dejoja Iveta 
Asone (vadītāja), Emīlija Grīn-
valde, Anna Inveisa, Liene Mil-
lere, Andris Krūmkalns, Jeff Sher-
man, Ēriks Tuttle, Lane Tuttle. 

Mūzikanti un publika dziedāja 
līgo dziesmas, kamēr dejotāji 

26. jūnijā Rīgas pilī uz Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa prezidentūras atvadu vizīti tika ielūgti Latvijas Skautu un gaidu centrālās 
organizācijas vienību pārstāvji. Tā bija iespēja bērniem un jauniešiem pateikt „paldies!” par atsaucību un atbalstu visas prezidentūras 
laikā // FOTO: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

urnām un ievēlētu deputātus no 
Latvijas pēc dziļākās pārliecības. 

Bet tagad ir vasara, kas ir 
aktīvākais iniciatīvu realizācijas 
laiks. Šogad skautiem un gai -
dām bez 4. Baltijas Skautu un 
gaidu lielās nometnes „Ezernie-
kos” no 7. līdz 13. jūlijam notiks 
arī Latvijas skautu un gaidu 
delegācijas dalība (no 22. jūlija 
līdz 2. augustam) Pasaules 
skautu lielajā nometnē Rietumu 

Virdžīnijā, ASV, bet no 11. līdz 
17. augustam – Latviešu dias-
poras skautu un gaidu sa  dar-
bības 12. Lielajā nometnē 
„Solījums” Ņujorkas pavalstī, 
ASV. 

Lai saulainas, pozitīvām emo-
cijām un atmiņā paliekošiem 
piedzīvojumiem bagāta vasara 
skautiem un gaidām visā pa -
saulē! 

Pirmā rindā no kreisās: Anna Inveisa, Liene Millere, Iveta Asone, 
Emīlija Grīnvalde. Otrā rindā no kreisās: Ēriks Tuttle, Lane Tuttle, 
Andris Krūmkalns, Jeff Sherman. Trešā rindā: Dainis Ozers, Ilze 
Akerberga, Modris Laizāns, Maija Siliņa, Gints Hartmanis, Agrita 
Hartmane, Jānis Kauliņš, Zintis Žvarts, Ilze Žvarte, Ain Haas, 
Elizabeth LaCava // FOTO: Raivis Grunte

piedāvāja jāņusieru un alu. Īs  lai-
cīgs lietus pārsteidza līgotājus, 
bet tas jau bija gaŗām, kad vakara 
krēslā aizdedza ugunskuru. Pa -
viljonā mūzika turpinājās vēl 
dažas stundas, daudzi dejoja un 
priecājās, ka Jāņu diena sagaidīta.

DAŽAS PĒCJĀŅU
GUDRĪBIŅAS

Lai atrastu papardes ziedu, jāzina,
kur to meklēt un kā izskatās paparde.

***
Šajos laikos Jāņu siers un alus

varbūt neskaitās veselīgi,
bet garu gan tie pacilā.

***
Līgotājs, kas Jāņu naktī nepazina,

kuŗa sieva, kuŗa meita,
to atskārtīs no rīta – par vēlu...

***
Ir būtiska atšķirība

starp līgošanu un līgošanos.
***

Ir daudz vieglāk atrast
mīlu nekā mīlamu cilvēku.

Ivars Galiņš
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S

(Turpinājums 11. lpp.)

***
Levitu sveic 

citu valstu prezidenti
Īsi pēc stāšanās amatā Latvijas 

Valsts prezidents Egils Levits jau 
saņēmis apsveikumus no vairāku 
desmitu valstu prezidentiem, to -
starp Krievijas prezidenta Vladi-
mira Putina, aģentūrai LETA pa -
stāstīja prezidenta preses pār-
stāve Aiva Rozenberga. Apsvei-
kumus Levitam nosūtījuši kai-
miņ valstu prezidenti ‒ Igaunijas 
prezidente Kersti Kaljulaida, kā 
arī Lietuvas prezidents Gitans 
Nausēda.

Apsveikumus atsūtījis arī Poli-
jas prezidents Andžejs Duda, So -
mijas prezidents Sauli Nīniste, 
Baltkrievijas prezidents Alek san drs 
Lukašenko, Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis, Azerbaižā-
nas prezidents Ilhams Alijevs, kā 
arī Austrijas prezidents Alek-
sandrs van der Bellens, Francijas 
prezidents Emanuels Makrons 
un Vācijas prezidents Franks 
Va lters Šteinmeiers.

Ar stāšanos amatā Levitu ap -
sveicis Turcijas prezidents Re -
džeps Tajjips Erdogans, Islandes 
prezidents Gudni Johannessons, 
Indijas prezidents Rāms Nāths 
Kovinds, Serbijas prezidents 
Aleksandars Vučičs, Ēģiptes pre-
zidents Abduls Fatahs al-Sisi, 
Kazahstānas prezidents Kasims 
Žomarts Tokajevs, Horvātijas pre-
zidente Kolinda Grabara-Ki  ta-
roviča, kā arī Italijas prezidents 
Serdžo Matarella, Bulgārijas pre-
zidents Rumens Radevs un Uz -
bekistānas prezidents Šavkats 
Mirzijojevs.

Laba vēlējumus Levits saņē -
mis arī no Rumānijas prezidenta 
Klausa Johanisa, Armēnijas pre-
zidenta Armena Sarkisjana, Ku -
bas prezidenta Migela Diasa-Ka-
nela, Tunisijas prezidenta Badži 
Kaida as Sabsi, Omānas sultāna 
Kābūsa ibn Saīda al Saīda, Bos-
nijas un Hercegovinas preziden-
ta Milorata Dodikas, Dienvid ko-
rejas vadītāja Muna Čeina, Ka -
taras emīra Tamīma bin Hameda 
al Tānī, Apvienoto Arābu Emi-
rātu prezidenta Halifa bin Zajeda 
al Nahajana, kā arī Alžīrijas pre-
zidenta Abdelazīza Būteflīka. 
Apsveikumi joprojām turpina 
pienākt.

***

Latvijas armija svin Simtgadi
6. jūlijā Latvijas armija svinēja 

savu Simtgadi. Tam par godu Rī -
gā, 11. novembŗa krastmalā, visas 
dienas laikā notika lielkoncerts 
“Latvijas armijai – 100”, Nacionālo 
bruņoto spēku paraugdemonstrē-
jumi, kā arī Latvijas un sabiedroto 
spēku militārās technikas un eki-
pējuma izstāde. Svētku lielkon-
certs sākās ar Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa uzrunu. Katra 
no koncerta četrām daļām bija 

veltīta konkrētam Latvijas vēstures 
posmam, sākot no Latvijas armi-
jas izveidošanas līdz mūsdienām, 
ļaujot pasākuma apmeklētājiem 
emocionāli izdzīvot Latvijas neat-
karības cīnītāju degsmi un pašai z-
liedzību.

Valsts prezidents Raimonds Vē  jo -
nis uzrunā Latvijas armijas 100. 
gadadienas svinību dalīb niekus.

Būt par kaŗavīru ir augstākais 
patriotisma apliecinājums, uzru-
nājot iedzīvotājus Latvijas armijas 
Simtgades svinībās, sacīja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. 
Viņš pauda prieku par Latvijas ar -
mijas Simtgades jubileju, norādot, 
ka šie svētki ir ne tikai armijas 
jubileja, bet arī svētki par varoņu 
uzvaras kaujām, par Latvijas ne -
atkarību. Savukārt Nacionālo bru-
ņoto spēku (NBS) komandieris 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš 
pauda pateicību visiem, kas strā -
dā armijā, plāno nākt armijā un 
atbalsta to. Tāpat viņš Latvijas ar -
mijai jubilejā novēlēja spēku, ap -
ņēmību un sabiedrotos draugus, 
kas atbalstīs.

Aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks uzrunā norādīja, ka latviešu 
kaŗavīri par brīvību cīnījās jau 
pirms neatkarīgas valsts izvei do-

šanās. “Mēs esam maksājuši – kā 
tauta, kā armija, kā ģimenes – ļoti 
dārgu cenu par brīvību. Latvijas 
kaŗavīrs ir nācis no mūsu ģime-
nēm un ir viens no mums. Viņš ir 
nācis no arājiem, ierēdņiem, stu-
dentiem, profesoriem – no jebku-
ras sociālās šķiras, arī no jebkuŗas 
etniskās grupas. Latvijas armijā 
jau Pirmā pasaules kaŗa laikā bija 
pārstāvēti ne tikai latvieši, bet gan 
arī baltvācieši, ebreji, krievi, gan 
arī visi pārējie. Arī šodien Latvijas 
armijā kaŗavīri netiek šķiroti nedz 
pēc dzimuma, nedz arī pēc pie-
derības. Tie, kas dienē Latvijas     
ar  mijā, ir patrioti un sargā mūsu 
zemes vērtības un mūsu mieru 
gan dienā, gan naktī,” uzsvēra 
A. Pabriks.

Svētku sarīkojums 11. novembŗa 
krastmalā bija plaši apmeklēts. 
Nā  ca gan ģimenes ar maziem bēr-
niem, gan vecāka gada gājuma cil-
vēki. Lielu interesi sanākušie izrā-
dīja par armijas techniku, stāvot 
gaŗās rindās, lai tajā iekāptu. Cil-
vēki arī nekautrējās aprunāties ar 
armijas pārstāvjiem, tostarp Lat-
vijas sabiedroto kaŗavīriem.

***
Saeima pieņem lēmumu par 

Latvijas turpmāko rīcību EPPA
Saeima 8. jūlijā atbalstīja lēmu-

ma projektu “Par Latvijas turpmā-
ko rīcību Eiropas Padomes Par la-
mentārajā asamblejā (EPPA).” Tas 
uzdod Saeimas delegācijai EPPA 
uzsākt konsultācijas ar to valstu 
parlamentārajām delegācijām un 
to locekļiem, kas balsojuši pret 
Krievijas balsstiesību atjaunošanu, 
lai līdz 2019. gada ceturtās sesijas 
sākumam vienotos par kopēju 
po  ziciju un lemtu par turpmāko 
rīcību EPPA.

Lēmumā parlaments pauž no -
žēlu par EPPA 26. jūnija lēmumu 
atjaunot Krievijas balsstiesības, 
kuŗas tika apturētas, reaģējot uz 
Ukrainai piederošās Krimas pus-
salas aneksiju 2014. gadā, tā pār-
kāpjot Ukrainas suverēnitāti un 
territoriālo integritāti, un starp-
tautisko tiesību pamatprincipus.

Saeima savā lēmumā nosoda 
Krievijas turpināto apspiešanas 
un vardarbības polītiku pret Kri-
mas tatāriem okupētās Krimas 
territorijā, kā arī cilvēktiesību pār-
kāpumus Austrumukrainā. Tāpat 
lēmumā uzsvērts, ka Krievijas 
bals stiesību beznosacījuma atjau-
nošana ir pretrunā ar Eiropas Pa -
domes principiem un pamat-
vērtībām, kā arī nopietni iedragā 
Eiropas Padomes reputāciju un 
rīcībspēju. Kopš balsstiesību aptu-
rēšanas Krievija nav atgriezusies 
pie starptautisko tiesību un pa -
mat principu ievērošanas, turpina 
Ukrainai piederošās Krimas anek-
siju un neatsaucas uz aicināju-
miem rast diplomātiskus risinā-
jumus. Lēmumā uzsvērts, ka balss-
tiesību atjaunošana mazina uzti-
cē šanos Eiropas Padomei un ci -
tiem starptautiskiem instrumen-
tiem.

Lēmumā atgādināts, ka kaŗadar-
bības rezultātā Ukrainā ir gājuši 
bojā vairāk nekā 13 tūkstoši cil-
vēku un vairāk nekā trīs miljoni ir 
devušies bēgļu gaitās, tāpat nav 
novēroti nekādi uzlabojumi Uk -
rainas territoriālās integritātes no -
drošināšanā. Lēmumā arī paustas 
bažas, ka Krievijas balsstiesību at -
jaunošana, ņemot vērā minētos 

apstākļus, var iedrošināt Krieviju 
turpināt savu agresīvo ārpolītiku, 
tā radot draudus Eiropas drošībai 
un stabilitātei.

Lēmumā Krievija ir aicināta 
atgriezties pie starptautisko tiesī-
bu ievērošanas, nekavējoties pār-
traukt savas agresīvās darbības 
pret Ukrainu un Gruziju, atbrīvot 
polītiskos ķīlniekus un prettiesiski 
apcietinātos Ukrainas pilsoņus, 
pārtraukt cilvēktiesību pārkāpu-
mus pret Krimas tatāriem, kā arī 
nodrošināt cilvēktiesību un liku-
ma varas principu ievērošanu. 
Tāpat lēmumā EPPA aicināta ap -
zināties, ka Krievijas balsstiesību 
atjaunošana nodara milzīgu kaitē-
jumu Eiropas Padomes reputāci -
jai, kā rezultātā var tikt zaudēta to 
cilvēku uzticība, kuŗu tiesības or -
ganizācijai ir jāaizsargā.

***
Saeima apstiprina Nauri 

Puntuli kultūras ministra amatā
Saeima 8. jūlijā ārkārtas sēdē 

par kultūras ministru apstiprināja 
Nau  ri Puntuli (VL/TB/LNNK). 
Kultūras ministra amats bija at -
brīvojies pēc līdzšinējās ministres 
Daces Melbārdes (VL/TB/LNNK) 
ievēlēšanas par Eiropas Parla men-
ta (EP) deputāti. Lūgumu kul tū ras 
ministra amatā apstiprināt Pun-
tuli Saeimā bija iesniedzis Minis-
tru prezidents Krišjānis Ka  riņš 
(JV). Puntuli izvirzīja nacio nālā 
apvienība Visu Latvijai-Tēvzemei 
un brīvībai/LNNK.

Nauris Puntulis //Foto: Delfi

Krišjānis Kariņš, uzrunājot de -
putātus, uzsvēra, ka nākamajam 
kultūras ministram būs jāveic vai-
rāki darbi. Viens no tiem ir risināt 
jautājumu par koncertzāles būv-
niecību, saprotot, kur un par kā -
diem līdzekļiem šo projektu īste-
not. Tāpat kultūras ministram jā -
pievērš nopietna uzmanība Lat -
vijas informātīvās vides un sa -
biedrisko mediju stiprināšanai. 
“Šajā jomā nav vienkārši pieņemt 
lēmumus. Tas nav vienkāršs pro-
cess, bet mūsu informātīvās vides 
stiprināšana ir svarīga demo-
kratiskās vides stiprināšanai,” tei -
ca premjērministrs. Par Puntuļa 
iecelšanu kultūras ministra amatā 
nobalsoja 63 deputāti, savukārt   
20 deputāti balsoja pret.

Latvijas armijas 100 gadu svi-
nības 11. novembŗa krastmalā // 
Foto: LETA

Armijas technikas parāde...

... un visbeidzot zaļumballē kājas 
varēja izlocīt gan liels, gan mazs 

Bez Laimes lāča 
funkcijas

No Raimonda Vējoņa intervijas Aivaram Ozoliņam (IR) 
par padarītajiem darbiem, noslīdējušajiem reitingiem un po -
lītiķu populismu, kas var apdraudēt tiesisku valsti.

“Vienmēr, kad nāk amatā kāds, ir lielas ekspektācijas. Bet, kad 
esi polītiskajā vidē, ir noteikti spēles noteikumi – ne vienmēr var 
reālizēt to Laimes lāča funkciju.

Mēs pirmām kārtām gaidām, ka  visiem kļūs dzīve labāka, būs 
lielākas algas, būsim stabilāki, mums nebūs jādomā par ikdienas 
problēmām. Bet ne vienmēr to var piepildīt, un rezultātā kaut 
kādā brīdī veidojas tā – viņš jau arī tur neko nevar izdarīt.

Esmu vienmēr vadījies pēc tā, ka nevis uzreiz ir jācērt galva, bet 
ir jābūt tiesiskam pamatojumam. (..) Es strādāju ne jau reitinga 
dēļ – šis būs populāri, to darīšu; šis nebūs, to nedarīšu. Tā nevar 
rīkoties amatpersona. (..)

Pats nekad neesmu bijis atklātas balsošanas (par Valsts prezi-
dentu – Red.) piekritējs. Būsim reālisti, tāpat partijās ne jau biedri 
izlemj, kā balsot, – tas ir šaurs cilvēku loks vai pat atsevišķi cilvēki. 
Kas ir nepareizi pie aizklātas balsošanas – ka cilvēki melo. Bet, ja 
godīgi aizklātā balsošanā pasaka, vai tad ir slikti?

(..) Man pašam kā Latvijas iedzīvotājam pietrūka debašu par 
dažādiem jautājumiem. Ja debašu nav, tad nav arī izziņas procesa 
man kā sabiedrības pārstāvim. Tāpēc tad labāk ir tautas vēlēts 
prezidents.”
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veids izveidots 2016. gadā, lai pa -
teiktos par sasniegumiem valsts 
vai sabiedrības labā. Savukārt Lai-
ma Vaikule sveica prezidenta kun-
dzi Ivetu Vējoni dzimšanas dienā, 
dāvinot viņai suvenīrus ar festivā-
la “Laima Rendezvous Jūrmala” 
simboliku. Tikšanās laikā Prezi-
dents uzsvēra Vaikules radītā festi-
vāla nozīmi starpkultūru attiecību 
veidošanā un tautu draudzības 
vei došanā, kā arī apsprieda jaunās 
koncertzāles būvniecības nepie-
ciešamību.

***
Divas Latvijas filmas gūst starp-

tautiskus panākumus
6. jūlijā noslēdzās Karlovi Varu 

starptautiskais kinofestivāls. Gal-
ve no balvu dokumentālo filmu 
kon kursā – Kristāla globusu kā 
labākā dokumentālā filma – sa -
ņēma Igaunijas un Latvijas doku-
mentālā filma “Nemirstīgie”. Līdz 
ar Šanhajas festivālā piešķirto Grand 
Prix simtgades filmai “Laika tilti” 
šī ir divu nedēļu laikā jau otrā 
nozīmīgā balva, ko saņem Latvijas 
studijas VFS Films producēti dar-
bi, portālu Delfi informēja Nacio-
nālā Kino centra pārstāve Kristīne 
Matīsa.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

173,35 un Islande ar 173,21 cen-
timetru. 14. vietā ierindojusies 
Lie  tuva, kur iedzīvotāju vidējais 
auguma garums ir 172,82 centi-
metri.

***
Laima Vaikule saņem

 prezidenta balvu
4. jūlijā Laima Vaikule kopā ar 

producenti Elitu Mīlgrāvi tika ie -
lūgtas uz Valsts prezidenta Rai - 
m onda Vējoņa Jūrmalas rezidenci. 
Tikšanās laikā estrādes dīva saņē-
ma īpašu Prezidenta pateicību – 
Cildinājuma rakstu par izcilo de -
vu  mu Latvijas un pasaules mūzi kā.

“Paldies par Jūsu izcilo devumu 
Latvijas un pasaules mūzikā! Jūsu 
spilgtā personība, radošums un 
profesionālitāte iedvesmo! Lai Jūs 
vienmēr stiprina klausītāju mīles-
tība un atzinība,” teikts Valsts pre-
zidenta Cildinājuma rakstā. Šis 
prezidenta atzinības izteikšanas 

(AP) un citi, kā arī  diplomātiskā 
korpusa un ebrēju kopienas pār-
stāvji. Vējonis norādīja, ka ir aiz-
ritējuši gandrīz 80 gadi kopš ho -
lokausta šausmām, kad notika 
grūti aptverama traģēdija. Viņš 
akcentēja, ka holokausts gandrīz 
pilnībā iznīcināja Latvijas ebrēju 
kopienu un ka klātesošie ir pul-
cējušies piemiņas sarīkojumā, lai 
skumjās godinātu holokausta 
upu rus. Šī traģēdija Latvijā nebū -
tu notikusi, ja nacistiskā Vācija un 
PSRS nebūtu iznīcinājuši Latvijas 
suverēnitāti. Valsts prezidents 
pauda, ka ir daudz paveikts, lai 
dziedētu kaŗa laika brūces, tomēr 
ir palikušas arī tādas, kuru dzīša-
nai vajadzēs laiku un savstarpēju 
sapratni. Latvijā bija aptuveni 700 
cilvēku, kuŗi glāba savus ebrēju 
līdzpilsoņus.

***
Irbenē  uzstāda LOFAR antenas

Jūnijā Ventspils Starptautiskajā 
radioastronomijas centrā (VSRC) 
zinātnieki no AstroTec Holding B. 
ir pabeiguši visus priekšdarbus   
un tagad Irbenē sāksies lielākā 
radioastronomijas zemo frekven-
ču radioteleskopa LOFAR antenu 
uzstādīšana, paziņojumā medi-
jiem informēja Ventspils Augst-
skola.

LOFAR ir lielākais radioastro-
nomijas zemo frekvenču radiote-
leskops, ko veido vairākās valstīs 
izvietoti, savstarpēji saistīti LOFAR 
antenu lauki, kuŗi strādā zemo 
frekvenču diapazonā no 10 līdz 
240 MHz un izceļas ar savu revo-
lucionāro dizainu. LOFAR–Latvia 
būs būtisks papildinājums lielā-
kajam radioteleskopu tīklam pa -
saulē, kas savienots ar centrālo 
staciju Nīderlandes ziemeļos, tā 
veidojot vairāk nekā divu tūkstošu 
kilometru gaŗu tīklu. Ar šo uni kā-
lo instrumentu astronomi varēs 
izpētīt un ielūkoties vēl tālāk 
Visumā.

***
Cik gaŗi ir Latvijas iedzīvotāji?
Latvija iedzīvotāju vidējā augu-

ma gaŗuma ziņā ierindojusies ot -
rajā vietā pasaulē, atpaliekot tikai 
no Nīderlandes, liecina infor mā-
cija, kas apkopota pasaules vese-
lības zinātnieku organizācijas 
NCD-RisC datu bazē, vēsta izde-
vums Insider. Projektā, kas veikts 
sadarbībā ar Londonas Imperijas 
kolledžu, apkopoti dati par atse-
višķu valstu iedzīvotāju vidējo au -
guma gaŗumu, atsevišķi arī izvēr-
tējot vidējo vīriešu un sieviešu 
garumu. Nīderlandē iedzīvotāju 
vidējais gaŗums ir 175,62 centi-
metri. Vīriešu vidējais auguma 
gaŗums šajā valstī ir 182,53 cen-
timetri, bet sieviešu – 168,72 cen-
timetri. Latvija sarakstā ierindoju-
sies otrajā vietā, un mūsu valstī 
iedzīvotāju vidējais auguma ga -
rums ir 175,61 centimetrs. Latvijas 
vīriešu vidējais auguma gaŗums   
ir 181,42 centimetri, bet sieviešu – 
169,79 centimetri. Trešajā vietā 
ierindojusies Igaunija, kur iedzī-
votāju vidējais auguma gaŗums ir 
175,13 centimetri. Vīriešiem Igau-
nijā tas ir 181,59, bet sievietēm – 
168,67 centimetri. Tālāk gaŗāko 
iedzīvotāju valstu desmitniekā 
seko Dānija, kur iedzīvotāju vidē-
jais auguma gaŗums ir 174,29 
centimetri, Čechija, kur šis rādītājs 
ir 174,28 centimetri, Serbija ar 
174,13, Beļģija ar 173,59, Slovakija 
ar 173,48, Bosnija-Hercegovina ar 

* Devies 62 ārvalstu vizītēs – 
divās valsts vizītēs, deviņās oficiā-
lajās vizītēs, 51 darba vizītē.

* Notikušas vairāk nekā 80 aug-
sta līmeņa ārvalstu amatpersonu 
vizītes – trīs valsts vizītes, desmit 
oficiālās vizītes, 71 darba vizīte.

* Devies 35 reģionālajās vizītēs, 
apmeklējot 98 novadus un pilsētas.

Iesniedzis vairākas likumdoša-
nas iniciatīvas:

* Grozījumi Nacionālās drošības 
likumā un vēl vairākos likumos, 
lai stiprinātu valsts drošību ārēja 
apdraudējuma gadījumā.

* Grozījumi Saeimas Kārtības 
rullī, lai uzlabotu likumu kvalitāti, 
nepieļaujot arī pēdējā brīža risinā-
jumus, kad uz 3. lasījumu tiek 
iesniegti konceptuāli iepriekš ne -
izvērtēti priekšlikumi.

* Likumprojekts, ar kuŗu pare-
dzēts izbeigt nepilsoņu statusa 
piešķiršanu.

* Vairākos gadījumos Valsts pre-
zidents savas iniciatīvas dara zi  nā-
mas Saeimai tai nosūtītā vēstulē. 
Vienā no tām R. Vējonis aicināja 
Saeimu veikt izmaiņas likumos, 
lai pilnveidotu Tieslietu padomes 
darbu, kas atspoguļoja prezidenta 
iestāšanos par tiesiskuma stipri-
nāšanu.

Saeimai otrreizējai caurlūko ša-
nai atdoti 13 likumi:

* To vidū bija: grozījumi likumā 
“Par tiesu varu”, jo Saeima bija 
nolēmusi atcelt ierobežojumu ra -
jona (pilsētas) tiesas priekšsēdē-
tājam un apgabaltiesas priekšsē-
dētājam ieņemt minēto amatu 
vairāk nekā divus termiņus pēc 
kārtas, jo tas nebija vērsts uz tiesu 
sistēmas attīstību.

* Valsts prezidents izsludināja li -
kumu, kas paredzēja VDK karto-
tēkas publiskošanu.

Izsludināti 890 likumi: 
2015. ga  dā – 95, 2016. gadā – 

190, 2017. gadā – 246, 2018. gadā – 
216, 2019. gadā – 143. (Avots: 
Valsts pre zidenta kanceleja)

***
Latvijā piemin 

holokausta upuŗus
Holokausts ir neaprakstāms 

sa  vā brutalitātē un nepiedodamī-
bā un tā upuŗi ir jāsaglabā mūžīgā 
piemiņā, šādu vēstījumu uzrunā 
ebrēju tautas genocīda upuriem 
pauda Valsts augstākās amatper-
sonas.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece, Valsts prezidents Rai - 
m onds Vējonis un Ministru pre-
zidents Krišjānis Kariņš noliek 
ziedus Holokausta upuŗu me -
mo riālā Gogoļa ielā // Foto: LETA

Sarīkojumā uzrunas teica Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, Sa -
eimas priekšsēde Ināra Mūrniece 
(VL/TB/LNNK), Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (JV), aiz-
sardzības ministrs Artis Pabriks 

***
Valsts prezidentam – 
aizsardzības ministra 

Goda zīme
4. jūlijā Rīgas pilī aizsardzības 

ministrs Artis Pabriks Valsts pre-
zidentam Raimondam Vējonim 
pasniedza Goda zīmi “Par iegul-
dījumu bruņoto spēku attīstībā”.

Pirms Valsts prezidenta amata 
pienākumu pildīšanas Raimonds 
Vējonis no 2014. gada 22. janvāra 
līdz 2015. gada 7. jūlijam bija Lat-
vijas aizsardzības ministrs. Savu 
pilnvaru laikā  Raimonds Vējonis 
sniedza nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas aizsardzības spēju attīstībā 
un atturēšanas stratēģijas stiprinā-
šanā gan nacionālajā, gan NATO 
līmenī.

***
Ministru prezidents vizītē ASV 

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (Jaunā Vienotība) no 8. 
līdz 15. jūlijam devies darba vizītē 
uz Amerikas Savienotajām Val-
stīm (ASV), kur tiksies ar ASV pre-
zidenta administrācijas un Kon - 
g re sa pārstāvjiem, diskutēs ar uzņē-
mējiem, domnīcu pārstāvjiem un 
sniegs intervijas masu medijiem. 
Tāpat Ministru prezidentam ir 
paredzētas tikšanās ar latviešu 
diasporas pārstāvjiem Ņujorkā un 
Vašingtonā, informēja premjera 
preses sekretārs Sandris Sabajevs. 
Kariņš tiksies ar ASV prezidenta 
administrācijas un Kongresa pār-
stāvjiem, lai pārrunātu divpusē -
jās sadarbības un transatlantiskās 
drošības jautājumus, investīciju 
iespējas Latvijas tautsaimniecībā 
un starptautisko cīņu ar noziedzī-
gi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
terrorisma finansēšanu. Ministru 
prezidentam Vašingtonā plānotas 
tikšanās ar ASV viceprezidentu 
Maiku Pensu (Mike Pence), ASV 
prezidenta padomnieku nacionā-
lās drošības jautājumos Džonu Bol -
tonu (John Bolton) un tirdz nie cī-
bas sekretāru Vilbūru Rosu (Wil-
bur Ross), kā arī  ar citām amat per-
sonām. Kariņš Vašingtonā plā  no 
piedalīties domnīcas The Atlantic 
Council rīkotā publiskā diskusijā 
“ASV – Latvijas attiecības Eiropas 
pārmaiņu laikā” un domnīcas The 
Hudson Institute rīkotajā apaļā 
galda diskusijā par transatlantisko 
attiecību nozīmi šodien. Darba 
vizītes laikā Ņujorkā Ministru pre-
zidents uzrunās uzņēmējus Balti-
jas – Amerikas un Eiropas – Ame-
rikas Tirdzniecības kameru rīko-
tajā pasākumā. Kariņam Ņujorkā 
paredzētas arī intervijas mediju 
pārstāvjiem, tostarp intervija ar 
Stīvu Forbsu (Steve Forbes) viņa 
iknedēļas podkāstam.

***
Raimonda Vējoņa laiks 

Rīgas pilī 
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis prezidentūras laikā:

KANADA. Kanadas Armijas virsnieku klubā Otavā notika 
Latvijas armijas 100. gadadienai veltīta svinīga pieņemšana. Infor-
matīvi svinīgais sarīkojums pulcēja kuplu skaitu Kanadas bruņoto 
spēku vadītāju, ģenerāļu, virsnieku, kā arī latviešu kopienas pārstāv-
jus, sadarbības partnerus no Kanadas valsts institūcijām un no 
nevalsts organizācijām.

Sarīkojumā uzrunu teica Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums. Viņš pateicās par ciešo sadarbību ar Kanadu, tās bruņotajiem 
spēkiem, kopā pildot dažādas miera, solidāritātes un citas misijas 
Latvijā, reģionā un citur pasaulē. Vēstnieks uzrunā uzsvēra Kanadas 
nozīmīgo lomu NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā, 
būtisko Kanadas ieguldījumu Latvijas un reģiona drošības stipri-
nāšanā, un īpaši pateicās par izcilo sadarbību pasākuma goda vie-
siem, Kanadas Bruņoto spēku komandiera vietniekam ģenerālleit-
nan tam Polam Viņņikam  un Kanadas Armijas komandierim  ģene-
rālleitnantam Žanam Markam Lantjēram.

LIELBRITANIJA. 4. jūlijā vēstniecība Londonā jau trešo 
gadu pēc kārtas rīkoja pirms 110 gadiem Rīgā dzimušā filozofa 
Jesajas Berlina un viņa aizstāvētajām vērtībām – brīvība, cieņa, iecie-
tība – veltītu diskusiju, kuŗā ar priekšlasījumu šoreiz uzstājās V. E. 
Austrālijas vēstnieks Džordžs Brandis (H. E. Hon George Brandis 
QC). Diskusiju vadīja Oksfordas Universitātes profesors Marks Potls 
(Prof. Mark Pottle).

IZRAĒLA. 4. jūlijā Latvijas vēstniece Izraēlā Elita Gavele laipni 
uzņēma Latvijas un Igaunijas ebrēju Izraelā asociācijas valdes priekš-
sēdētāju Eli Valku (Eliahu Valk) un saņēma dāvinājumā vēstniecībai 
pilnu izdevumu “Jūdaisma Enciklopēdija” – 16 sējumus un trīs 
atsevišķus izdevumus.

Enciklopēdija glabāsies vēstniecībā un tiks izmantota papildus 
informācijas un fotomateriālu iegūšanai ikdienas darbā. Jūdaisma 
Enciklopēdija (Encycklopaedia Judaica) angļu valodā pirmo reizi tika 
publicēta no 1971. līdz 1972. gadam Jeruzalemē, aptver seš padsmit 
sējumus, ar trīs papildu gadagrāmatām 1973., 1974. un 1975. – 1976.
gadiem.

KRIEVIJA. Maskavas Valsts Tretjakova galerijā notika svinīgs 
sarīkojums par godu albuma “Latvijas māksla Valsts Tretjakova gale-
rijā” atklāšanai, kā arī svinīga ceremonija, kuŗā parakstīja Latvijas – 
Krievijas kultūras sadarbības programmu 2019. – 2021. gadam.

Atklājot sarīkojumu, vēstnieks Māris Riekstiņš uzsvēra gan Albu-
ma nozīmīgumu, jo šāds latviešu mākslinieku darbu apkopojums 
Tretjakova mūzejā tika veikts pirmo reizi, gan Latvijas – Krievijas 
kultūras sadarbības programmas parakstīšanas nepieciešamību abu 
valstu kultūras darbinieku atvieglotai ieceļošanai. Vēstnieks izteica 
cerību, ka jau tuvākajā nākotnē Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs 
un Tretjakova galerija izveidos kopīgu ekspozīciju, kas tiktu 
eksponēta Rīgā un Maskavā.

GRIEĶIJA. Atēnās, Onassis STEGI kultūras centrā, notika 
Latvijas atpazīstamībai un ienākošā tūrisma veicināšanai veltīts 
izglītojošs seminārs un airBaltic preses konference. Pasākumu orga-
nizēja Latvijas nacionālā aviokompanija airBaltic sadarbībā ar Lat-
vijas vēstniecību Grieķijā un Atēnu Starptautisko Lidostu (AIA). 
Seminārā piedalījās Grieķijas ceļojumu un tūrisma aģentūru un 
mediju pārstāvji, kā arī Starptautisko tūrisma gadatirgu eksperti.
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Ķīnas prezidents Sji ir vienī-
gais no “pasaules varenajiem”, par 
kuru Krievijas prezidents Pu  tins 
nekad nav atļāvies ne ma  zāko 
iro nisko piezīmi. Un Sji ir vie-
nīgais no “pasaules varenajiem”, 
ar kuŗu tiekoties,  Putins nav no -
sebojies ne vienu minūti, kamēr 
citiem, kaut vai Merkelei, licis 
gaidīt pat stundām..

Un Krievijas prezidenta pa -
valstnieki, redzot šādu bijību, 
secina: ja pat Putins baidās no 
Sji, tad lai Dievs stāv mums klāt! 

Par to Berlīnes laikrakstā Die 
Welt raksta žurnālists Eduards 
Šteiners.

Kremļa propaganda nepagurst 
vēstīt par Krievijas un Ķīnas 
draudzību, pat brālību, bet “vecā-
kais brālis”, atšķirībā no, teiksim, 
Staļina un Mao attiecībām pirms 

Ja pat Putins baidās no Sji...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

70 gadiem, bez šaubām ir Sji, kuŗš 
zina, kā savā labā izmantot brīdi, 
kad Kremlis ir sprukās: pēc tam, 
kad Putins “pievāca” Kri  mu, jūtami 
saasinājās pret Krie vi ju vērstās 
rietumvalstu sank cijas, no Pekinas 
nāca piedāvā jums – 30 gadu laikā 
likt galdā 400 miljardus (!) dolaru, 
saņe mot no Krievijas gāzi pa vadu, 
kam jābūt gatavam līdz šī gada 
beigām.

Ķīna ar Krieviju nav īpaši “cim-
perlīga” apstākļos, kad abās šajās 
valstīs valda, var teikt, brīva tirgus 
ekonomika. Tajos Sibirijas nova-
dos, kas robežo ar Ķīnas ziemeļu 
provincēm, ķīniešu uz  ņē mēji iz -
cērt mežus neredzētos apmēros, jo 
pārapdzīvotajā un industrializē -
tajā Sji dižvalstī trūkst koksnes, un 
kas tajās cirsmās ataugs tālākajā 
nākotnē, Pekinu maz interesē.

Šajā aspektā ievērību pelna 
tīmeklī “uzpeldējušais” Maska-
vas žurnālista Jurija Pankova ce -
ļojuma apraksts… Viņš apbrau-
kājis Sibirijas austrumos plašas 
territorijas un konstatējis, ka tur. 
īpaši sādžās un mazpilsētās, val-
da liela nabadzība, mudžēt mudž 
bandīti, kas tevi aplaupa dienas 
vidū. Sieviešu krietni vairāk par 
vīriešiem, no kuŗiem daudzi no -
dzērušies.

Jurijs Pankovs konstatē: “Sibi riju 
un Tālos Austrumus esam zau dē-
juši. Visi te lamā ķīniešus, bet sa - 
prot, ka citādi kā no ķīnie šiem 
mums nekas labs nespīd. Labi, ja 
tevi apprec ķīnietis, labi strādāt 
ķīniešu firmā, ķīniešu augļi, ķī -
niešu restorāns, atpūsties Ķīnā...”

Baidās Putins, baidās Tramps: 
kā 2. jūlijā ziņoja Telavivas laik-

raksts Ha’aretz, ASV brīdinājušas 
Izraēlu no darījumiem ar Ķīnu, 
teica kāds augsts Pentagona ie -
rēd nis. Ķīnas mēģinājums no -
teikt pasaules kārtību un vērsties 
pret tās kaimiņiem ilgtermiņā 
esot lielākais drauds ASV nacio-
nālajai drošībai. Savienoto Valstu 
administrācija brīdinājusi Izraē-
lu par risku drošībai, kas izriet   
no ķīniešu 5G (piektās paaudzes 
jeb ģenerācijas) ceturtā cikla 
technoloģijas ieviešanas.

No sevis piemetināšu, ka Ame-
rikai kremt ķīniešu kapitāla eks-
pansija Izraēlā: kāda Ķīnas liel-
firma piedāvājusi Haifā, blakus 
esošajai ostai, izbūvēt vēl vienu, 
šoreiz “privātu” ostu.

Honkonga, kuŗu pirms 22 ga -
diem Britanija atdeva Ķīnai kā 
autonomu territoriju ar īpašu 

statusu, patlaban sagādā raizes 
Pekinai, jo tās 7,5 miljoni iedzī-
votāju protestē pret centrālās ko -
mūnistiskās varas centieniem ie -
robežot tās demokrātisko par la-
mentāro iekārtu, apcirpt cilvēk-
tiesības.

Taču, kā laikrakstā New York 
Times atzīmē prof. Esvars Pra-
sads, Ķīnai Honkonga tagad vairs 
nav tik ļoti vajadzīga kā globāls 
finanču mezgls, jo, piemēram, 
četras lielākās Ķīnas bankas ir 
četras lielākās bankas pasaulē (!), 
un Sji arī šajā jomā var justies 
gandarīts.

Sji nudien neiedveš īpašu sim-
patiju, bet šajā gadījumā lieti der 
izteiksmīgais angļu izsauciens – 
respect!

Pirmdien, 8. jūlijā, jaunais Valsts 
prezidents Egils Levits pēc svinīgā 
solījuma, uzņemoties Valsts prezi-
denta amatu, Saeimā teica uzrunu. 
Tajā Prezidents pauda arī šādu at -
ziņu: “Latvija ir viena no nevienlī-
dzīgākajām valstīm Eiropas Savie-
nībā. Tā ir ielaista slimība. Gudra 
solidāritāte nav tikai ienākumu 
pārdale, bet gan arī ienākumu ie -
gūšana ar darbu.”

Jā, trūkuma un nabadzības ziņā 
Latvija ir vienā no pirmajām vie-
tām Eiropā. No vienas puses, uz -
ņēmēji uztraucas par aizvien pie-
augošo darbaroku trūkumu, no 
otras puses, trūcīgo cilvēku skaits 
nesamazinās. Vai tiešām sliņķu un 
iedzert mīļotāju ir tik daudz, ka 
trūkst darba darītāju? Manuprāt, 
viena no atbildēm ir, ka iedzīvo -
tāji, tāpat kā visā Eiropā, noveco. 
Gados vecāki cilvēki nespēj tā 
pēkš ņi mainīt profesiju vai kļūt par 
smaga fiziskā darba strādniekiem.

Kā zināms, Latvijas Tiesībsargs 
šobrīd gatavo pieteikumu Satver - 
s mes tiesai (ST), jo valdības sniegtā 
atbilde par valsts garantētā mini-
mālā ienākuma (GMI) līmeņa cel-
šanu neapmierina. Proti, šobrīd 
GMI ir 53 eiro mēnesī, un tas no -
zīmē, ka cilvēkiem ar trūcīgu sta -
tusu katru mēnesi tiek izmaksāta   
šī summa, ja ienākumu nav, vai     
arī tiek piemaksāta starpība starp 
ienākumiem un 53 eiro. Cilvēkam 
tiek piešķirts trūcīgā statuss, ja   
viņa ienākumi mēnesī ir mazāki 
par 128 eiro. Trūcīgajam sešos mē -
nešos pienākas 4 pārtikas pakas un 
higiēnas piederumu paka, tiek ap -
maksāta daļa no mājokļa rēķina, 
elektrība ir ar atlaidi, apmaksātas 
tiek arī recepšu zāles un vēl daži citi 
izdevumi. Izklausās labi, ja vien 
situācijā neiedziļinās. Ja no 53 eiro 
atskaita to izdevumu daļu, kas jā -
apmaksā pašam, tad patiesībā ir 
ļoti grūti saprast, kā vispār cilvēks 
var fiziski izdzīvot, jo minētās čet-
ras pārtikas pakas uz pusgadu ne -
nodrošina tādu iespēju. Runas par 

Par gudro solidāritāti
sliņķiem un mazizglītotajiem iz -
klausās nenopietni, jo daļa trūcīgo 
ir ar invaliditātes grupu. III grupas 
invalīda pabalsts ir 64,03 eiro mē -
nesī, neatkarīgi no darba stāža, tā -
tad personai ir trūcīgā statuss, bet 
piemaksas nepienākas, ja vien paš-
valdība nav lēmusi, ka GMI ir lie-
lāks. Tādu pašvaldību, kas maksā 
vairāk par valsts noteiktajiem 53 
eiro mēnesī, Latvijā ir maz, pietiek 
ar abu roku pirkstiem, lai tās sa -
skaitītu. Vēl jāpiebilst, ka jau 2017. 
gadā Tiesībsargs savā Alternatīvajā 
ziņojumā rakstīja, ka krasi palieli-
nās personu skaits ar invaliditāti – 
2012. gadā Latvijā bija 150 142 per-
sonas ar invaliditāti, bet 2016. ga -
dā jau 182 048 personas ar inva-
liditāti, attiecīgi 7,35% un 9,25% no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šo -
brīd šo cilvēku ir vēl vairāk. “Per-
sonu ar invaliditāti skaita pieaugu-
mu ietekmē nelabvēlīgā sociāleko-
nomiskā situācija valstī, medicī nis-
kās aprūpes pakalpojumu ne  pie-
ejamība (galvenokārt, līdzekļu trū-
kums, mēnešiem garās rindas uz 
izmeklējumiem un pie speciālis-
tiem kvotu trūkuma dēļ, nesavlai-
cīgi vai neveikti nepieciešamie re -
habilitācijas pasākumi), par ko lie-
cina arī noteiktā ļoti smagā invali-
ditāte”, ziņojumā toreiz rakstīja 
Tie sībsargs. Turklāt, ja persona ve -
cumā virs 65 gadiem dzīvo viena 
pati, tad nabadzības risks ir vēl 
augstāks – piemēram, 2015. gadā 
tas bija 74%. Un, protams, šie skaitļi 
nav samazinājušies.

Tiesībsargs šobrīd prasa tuvināt 
GMI nabadzības riska slieksnim 
jeb 360 eiro uz cilvēku. Valdība sola 
nākamajā gadā GMI paaugstināt 
līdz 64 eiro mēnesī, pēc tam līdz 99 
eiro mēnesī un arī trūcīgā ienā ku-
mu slieksni paaugstināt. Tādas 
nau das valsts budžetam nav, arī 
paš valdības teic, ka to nevar atļau-
ties. Tik tālu viss puslīdz ir skaidrs – 
pat valdības solījumiem naudu at -
rast nebūs vienkārši. Šokē kas cits – 
lielāko tiesu runāts tiek tikai par 

skaitļiem, it kā tiem nebūtu nekā-
das saistības ar dzīviem cilvēkiem. 
Labklājības ministre min skaitļus, 
bet neizskatās, ka ministres kun -
dze saprot, ka viņa runā par cil-
vēkiem – acīmredzot viņa nespēj 
iedomāties, ka kādam mēnesī 
jāizdzīvo ar 53 eiro (vai mazliet 
vairāk), tas laikam izklausās pēc 
abstraktas teorijas. Līdzīgi par šo 
jautājumu norisinājās sarunas Rī -
ga TV24 Preses klubā – bija labi 
redzams, ka raidījuma vadītājam 
šis jautājums daudz neatšķiras no 
runāšanas par dzīvības iespējamību 
uz Marsa, sapratnes nav, zināšanu 
arī un temats šķiet tāds abstrakts 
un izklaidējošs. Arī Preses kluba 
viesi lielāko tiesu runāja par to, ka 
vajag pārkvalificēties, strādāt un ka 
naudas taču budžetā nav. Vai, pie-
mēram, reģionos ir darbavietas 
cilvēkiem ar invaliditāti, par ko lai 
pārkvalificējas cilvēki pirmspen-
sijas vecumā un vai fiziski smagie 
darbi visiem ir paveicami, protams, 
netika runāts.

Pirms kāda laika Labklājības mi -
nistrijā tikos ar vairākiem tās dar-
biniekiem, lai pārrunātu šos jau-
tājumus, un secinājums bija īss: 
visu nosaka attieksme un valsts 
budžets. 

Acīmredzot trūcīgie ir kaut kas 
tāds, kuŗus lielāko tiesu nobīda 
malā, cenšas par viņiem aizmirst 
kā par nevajadzīgu un lieku nešļavu 
un kaut kāda interese par viņiem 
tiek izrādīta uzspiestas pieklājības 
un starptautisku hartu un konven-
ciju dēļ.

 Ko var mainīt Valsts prezidents 
un vai viņš to vispār var izdarīt?

Satversmes 47. pants nosaka: 
“Valsts prezidentam ir likuma ie -
rosināšanas tiesības.” Protams, bu -
džetā naudas ir tik, cik tās ir, likums 
to nevar uzreiz pavairot. Tomēr 
attieksme pret nodokļu maksāša -
nu ir būtiska, bet Latvijā daudzi to 
nebūt neuzskata par obligātu pie-
nākumu un uzskata, ka tā nav 
lepošanās vērta lieta. Manuprāt, 
sabiedrības attieksmi un uzskatus 

var ietekmēt, ja Prezidents ir cil-
vēks, kuŗu iedzīvotāji ciena un kurā 
ieklausās. Jā, Egilam Levitam nāk-
sies daudz strādāt, lai cilvēki viņā 
ieklausītos un ticētu viņa teiktajam. 
Šobrīd Latvijai ir saprātīgs un zi -
nošs Ministru prezidents, tagad – 
arī Valsts prezidents. Strādājot ko -
pā, viņiem ir iespējams mainīt sa -
biedrības noskaņojumu un attiek-
smi pret daudziem jautājumiem,  
jo ne vienmēr pilns valsts naudas 
maciņš uzreiz atrisina visus jautā-
jumus, ļoti bieži vispirms ir vaja-
dzīga sapratnes un attieksmes mai-
ņa. Un, protams, nevar sēdēt ar 
klēpī saliktām rokām un gaidīt, ka 
Premjers un Prezidents visu izdarīs 
mūsu vietā, ka piena upe ķīseļa 
krastos sāks plūst pēc viņu burvju 
mājiena.

Ar Kariņu un Levitu valsts va -
dītāju amatos Latvijai ir iespēja 
izrauties no neveiksmju un 
nīgruma ēnas, ja vien arī mēs paši 
to gribēsim un darīsim, lai tā būtu.

FRANKS 
GORDONS

SALLIJA
BENFELDE
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Cēsis droši var saukt par trim-
das mākslas un mūzikas centru 
Latvijā ne tikai tādēļ, ka jau piecus 
gadus pilsētā darbojas Pasaules 
Latviešu mākslas centrs. Šogad 
Cēsu Mākslas festivāla atklāšanas 
dienā, 6. jūlijā,  izskanēja koncerts 
ar Tālivalža Ķeniņa un Alberta 
Jēruma mūziku. 13. jūlijā skanēs 
koncerts “Tuvās un tālās latviešu 
solodziesmas”. Savukārt 20. jūlijā 
Cēsīs notiks koncerts “Koris Lat-
vija, Māris Sirmais un tālā dārza 
putns” ar  trimdas latviešu kompo-
nistu koŗa darbu spožu izlasi. Māk-
slas festivālā skatāma arī vizuālās 
mākslas izstāde “Close-up/Tuv-
plāns”, kuŗā ir arī amerikāņu eks-
presionismam piederīgais Ed vīns 
Strautmanis, kuŗa lielformāta 
glez nas atrodamas prestižos ASV 
mākslas mūzejos un privāt per-
sonu kollekcijās. Pirmo reizi Lat-
vijā būs skatāma apjomīga Straut-
maņa retrospekcija – tiks izstā -
dīti piecpadsmit viņa lielformāta 
darbi, ko papildinās viņa laika-
biedru un ģimenes locekļu stāsti 
un atmiņas par gleznotāju. Tāpat 
šī ir pirmā reize kopš 1987. gada, 
kad Latvijā tiks izstādīti Svena 
Lūkina objekti – trīsdimensio - 
nā lās gleznas, kas 20. gadsimta 
60. gados pārsteidza Ņujorkas 
māk  s las pasauli.

Šoreiz  piedāvājam sarunu ar 
PLMC direktoru kopš šī gada 
aprīļa Kārli Kanderovski – par 
darbu Latvijā, mākslu un arī par 
Jāņa Mintika (18.09.1944. – 04.01. 
2014.) izstādi.

Kā jūs, Čikāgas latvietis, kļu-
vāt par PLMC direktoru Cēsīs?

Jā, es piedzimu un uzaugu Či -
kāgā. Sestdienās mācījos Krišjāņa 
Barona latviešu skolā, tad Gar  - 
ez era vasaras vidusskolā, bet vēlāk 
mācījos Čikāgas universitātē polī-
tisko zinātni, ne mākslu. Uzaugu 
ģimenē, kur vienmēr runāja par 
mākslu, kur bija gleznas pie sie-
nām, jo mans vectēvs bija glez-
notājs Jānis Kalmīte, arī mana 
mā te Lelde Kalmīte ir gleznotāja 
un pirms piecpadsmit gadiem 
ASV nodibināja bezpeļņas orga-
ni zāciju “Pasaules latviešu māk-
slas savienība”. 2014. gadā Cēsīs 
tika atklāts Pasaules latviešu māk-
slas centrs (PLMC), un arī šī no -
di binājuma idejas autore ir mana 
māte. Kad sākās meklējumi, kur 
veidot šo centru, es vasarās brau-
cu mātei līdzi uz Latviju un pa -
līdzēju arī centra iekārtošanā. 
Man pašam jau septiņus gadus ir 
mākslas galerija Čikāgā, kuŗā ir 
ne tikai latviešu māksla. Intere-
santa sagadīšanās bija tā, ka at -
radu vietu, kuŗā varētu iekārtot 
galeriju un tajā jau dzīvoja lat-
vietis Pēteris Kārkliņš, kurš bija 
piedzimis bēgļu nometnē, pirms 
nonāca Čikāgā. Viņš man ieteica, 
ka vajadzētu vest mākslas darbus 
no Latvijas uz Čikāgu un otrādi. 
Piecus gadus vasaras es pavadīju 
Cēsīs, palīdzot iekārtot izstādes. 
Pirms trīs gadiem telpas paplaši-
nājās, ieguvām vēl vienu  – Sīpoli-
ņa galeriju. Atvedu uz Cēsīm Pē -
teri Mežuli, kurš mums palīdzēja 
izpētīt, kā to dara Latvijā, un pa -
līdzēja arī uzbūvēt datorsistēmu. 
Protams, darbi bieži ir domāti 

Ar cieņu un mīlestību pret trimdas mākslu
Pasaules Latviešu mākslas centra Cēsīs (PLMC) direktors 

Kārlis Kanderovskis intervijā Sallijai Benfeldei 

apskatīt, kad tie novietoti pie 
sienas, ir atšķirība starp Austrālijas 
vai Amerikas un Eiropas un Lat-
vijas izstāžu kultūru. Ja Mintiks 
būtu pasaulslavens un viņa darbi 
būtu izstādīti kādā slavenā Ņu -
jorkas galerijā, starp viņa darbiem 
būtu daudz telpas, tie būtu ska-
tāmi citā vidē. Mums nav tik lielu 
telpu, tomēr esam centušies šos 
lielos darbus novietot tā, lai ap 
tiem būtu vairāk brīvas vietas un 
tie atrastos it kā vienā līnijā. 

Jūs izmantojat mazliet citus 
principus, nekā Latvijā parasti 
pieņemts?

Runa nav par to, ka vajadzētu 
mācīt, kā to dara Ņujorkā, tas nav 
tik svarīgi. Jautājums nav par to, 
kurš ir pareizāks mākslas darbu 
izstādīšanā. Piemēram, Mintiku 
izstādīt būtu grūti jebkur, jo dau-
dzi viņa darbi ir piemēroti un 
atrodas dabā. Vairākus savus dar-
bus viņš pats ir izjaucis, sadedzi-
nājis, jo tie nav bijuši paredzēti 
dzīvei mūzejā. Un mēs nevaram 
aizvest cilvēkus uz tām vietām, 
kur viņa darbi ir skatāmi dabā. 

Varētu teikt, ka viņš ir mazliet 
slavens ar pieminekli Tobago salā 
seno kurzemnieku piemiņai “Zem 
Kurzemes karoga”. Tas ir intere-
santi, jo amerikāņiem, piemēram, 
tad nākas skaidrot, kādēļ Tobago 
un kādēļ kurzemnieki.  Pieminek-
lis ir interesants, tas kaut ko pa -
saka par latviešu raksturu, par 
latvietību. Latvieši ir ceļotāji, viņi 
dzīvo visur pasaulē un grūti pa -
teikt, kas būtu noticis, ja nebūtu 
kaŗa. Es pieminekli neesmu re  dzē-
jis, jo neesmu bijis Tobago, esmu 
to skatījis vienīgi foto gra fijās. Bet 
par Mintiku jāteic, ka viņš bija 
talantīgs tēlnieks, māk slinieks. 

Kāds, jūsuprāt, ir latviešu rak-
sturs?

Nesen mums par to bija garas 
sarunas ar vienu no italiešiem, 
kuŗš dzīvo Cēsīs. Viņš negribēja 
atbildēt uz šo jautājumu, jo katrā 
tautā cilvēki ir ļoti dažādi, tādēļ 
viņš nesaka par kādu tautību, ka 
tā ir tāda vai citāda. Protams, ir 
stereotipi – piemēram, latvieši ir 
klusi un kautrīgi. Es nezinu, vai tā 
ir, varbūt tas ir tik bieži atkārtots, 
ka latvieši ir klusa zemnieku tau-
ta, ka tagad to atkārtojam. Neaiz-
mirsīsim, ka tauta ir bijusi sada-
līta, to ir izdarījis kaŗš. Vieglāk ir 
raksturot atsevišķas latviešu gru-
pas, nekā raksturot visu latviešu 
tautu kopumā, un  tas attiecas arī 

uz latviešiem Latvijā. Domāju, ka 
visus latviešus raksturo tas, ko 
tagad piedzīvojam Latvijā – iespē-
jams, ka tā ir visa vēsture dažās 
dienās, pārmaiņas, dažāda vide ik 
dienu, jo liela daļa cilvēku no lau-
kiem katru dienu brauc strādāt  
uz Rīgu. Vienā dienā latvieši ir 
gan laucinieki, gan pilsētnieki. 

Vai, jūsuprāt, latvieši spēj ātri 
mainīties? Kopš Ulmaņa lai-

kiem pagājušajā gadsimtā dau-
dzi joprojām dzīvo ar pārliecī-
bu, ka esam zemnieku tauta.

Amerikā ar lauksaimniecību 
nodarbojas viens procents iedzī-
votāju. Latvijā cilvēki ar zemi un 
laukiem, šķiet, ir saistīti mazliet 
vairāk nekā daudzās citās zemēs, 
bet vai tas nozīmē, ka esam zem-
nieku tauta... varbūt, tāds priekš-
stats vairāk ir prātos nekā dzīvē. 
Jā, latviešu mākslā ir vairāk brū-
nas, zaļas un pelēkas krāsas, daba 
atspoguļojas krāsu paletē. Bet 
mums izstādē ir arī audekls ar 
spilgti sarkanu krāsu. 

Vai var teikt, ka jūs dzīvojat  
un jūsu mājas ir divās vietās  – 
Cēsīs un Rīgā?

Jā, bet es domāju par palikšanu 
Latvijā. Starp citu, Cēsīs viss no  tiek 
vasarā, Čikāgā, manā galerijā, vai-
rāk viss risinās ziemā. Tāpēc es va -
rētu pusgadu dzīvot Latvijā, pus-
gadu – Čikāgā, bet jāteic, ka Čikāgā 
atgriezties ir aizvien grū tāk, jo tur 
nav tik daudz gudru, interesantu, 
pieklājīgu un jauku cilvēku, ar ku  - 
  ŗ iem ir labi un arī droši saru nāties. 
Amerikāņiem nav tādu paražu, kas 
viņus iesaista mākslā un mūzikā, 
kā, piemēram, Dziesmu svētki. 

Protams, amerikāņu, tāpat kā 
daudzu citu tautu, uztvere at -
šķiras no latviešu uztveres, bet 
joprojām nereti dzirdam ap -
zīmējumu “mēs” un “viņi”, ru -
nājot par latviešiem Latvijā un 
ārpus tās. Vai jūtat šo atšķirību?

Jā, tas ir saistīts ar valodu. Kad 
pirmo reizi bijām Latvijā 1993. 
gadā, mums sacīja, ka mūsu valo-
da ir vecmodīga, jo tā bija sagla-
bāta trimdā tāda, kāda tā bija to -
reiz, pēc Otrā pasaules kaŗa. Tas 
bija jautājums, kāda ir mūsu īstā, 
pareizā latviešu valoda? Mums 
pārmeta, ka valoda tāda bija Ul -
maņa laikos, ka tā nav moderna 
latviešu valoda. Protams, nesa -
protu ne vārda krievu valodā un 
nezinu tos vārdus, kas ienākuši no 
krievu valodas. 

Mūsu valodā savulaik ienāca 
vārdi no krievu valodas, tagad – 
no angļu valodas. Daudzi aiz -
guvumi nebūtu vajadzīgi, to 
vietā varētu lietot vārdus lat vie-
šu valodā. Tomēr valodas mai-
nās, diez vai vidusmēra anglis 
šodien saprastu valodu, kādā 
runāja Šekspīra laikos.

Jā, tas interesants jautājums. Ja 
kādu valodu aizliedz, bet to lieto 
slepus vai slēgtā vidē, tā kļūst ste-
rila. Ar valodām tiešām ir in  te-
resanti – viszināmākais vārds no 
angļu valodas visā pasaulē lai -
kam ir “okey” (smejas). Čikāgā mēs 
viens otram sakām “sveiks!”, bet 
Latvijā bieži dzirdu, ka cilvēki 
viens otram saka “čau!.” 

Atgriežoties pie  Jāņa Mintika 
izstādes – teicāt, ka viņš bija ne -
parasts un talantīgs mākslinieks, 
bet nav slavens. Kāpēc talantīgs 
mākslinieks nekļuva slavens?

Mana māte parasti atbild ar 
Mintika atraitnes, čellistes Sallijas 
Ginteres atmiņās rakstīto: “Iespē-
jams, Jāņa aiziešana no formālās 
mākslas pasaules bija viņa nevē-
lēšanās iesaistīties izstāžu burziņu 
sociālajā cīniņā, sakaru uzturē-
šanā un tīklu veidošanā, kas, kā 
viņam šķita, ir panākumu gūša-
nas pamatā. Viņš daudz ērtāk 
jutās, veidojot pusdienu galdu no 
milzīgas dižegles, ar cieņu attie-
coties pret koka izliekto malu un 
dabīgajām nepilnībām. Viņš vē -
lējās radīt skaistumu mums vi -
siem, un viņš to arī darīja”.

Tam var tikai piekrist, tas ir   
labs izskaidrojums, kādēļ kāds 
mākslinieks necenšas kļūt slavens, 
Mintikam svarīgs bija darbs, ko 
viņš darīja, bet par slavu viņš 
nedomāja. Viņš bija brīvs darīt to, 
kas viņam bija jādara, par ik -
dienas dzīvi rūpējās viņa dzīves-
biedre. Arī šī izstāde notiek, pa -
teicoties Sallijai Ginterei, viņa bija 
tā, kas atsūtīja darbus. Viņa sacīja, 
ka šī vieta ir brīnišķīga, ka viņa 
lielie darbi varētu palikt šeit, da -
bā, ne archīvā. Ceram, ka varēsim 
no pilsētas palūgt kādu pastāvīgu 
vietu, kur tos novietot, cilvēki 
varēs tos aplūkot klusumā, ne 
burzmā un troksnī. Viens no viņa 
darbiem jau ir atradis mājvietu 
mūsu centra pagalmā.

Mēs esam pareizā vietā, Cēsis ir 
tā pilsēta, kur mums vajadzēja 
būt. Te ir labi cilvēki, jauka ap -
kārtne, un māksla te var dzīvot.

Kārlis Kanderovskis: “Domāju, ka visus 
latviešus raksturo tas, ko tagad piedzī-
vojam Latvijā – iespējams, ka tā ir visa 
vēsture dažās dienās, pārmaiņas, dažā-
da vide ik dienu, jo liela daļa cilvēku no 
laukiem katru dienu brauc strādāt uz 
Rīgu. Vienā dienā latvieši ir gan lauci-
nieki, gan pilsētnieki.” 

Jāņa Mintika instalācija
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Cēsu mākslas festivāls, kas šo -
gad notiek jau 13. reizi, sevī allaž ir 
ietvēris ļoti nopietnu, aizraujošu 
un konceptuāli noslīpētu mūzi kā-
lo daļu, un arī šis gads nav izņē-
mums. Šoreiz uzmanības centrā 
nonākusi divu trimdas skaņražu – 
Tālivalža Keniņa un Alberta Jēru-
ma – mūzika, un piespiedu kārtā 
pēc Otrā pasaules kaŗa izceļoju -
šās inteliģences un viņu pēcteču 
veikums iekrāso arī vizuālās māk-
s las programmu, kas apskatāma 
topošajā Cēsu laikmetīgās mākslas 
centrā. 

Šī lielvaru iedragātā tautas lik-
teņtemas klātbūtne jo izteikta turp-
mākajā festivāla piedāvājumā – 
jūlijā trimdinieku dziesmas skanēs 
arī vokālās kamermūzikas kon-
certā Tālās un tuvās latviešu solo-
dziesmas, kur līdzās Jāzepam Vī -
tolam un Volfgangam Dārziņam 
tiks pārstāvēta Imanta Mežarau-
pa, Haralda Berino, Longīna Ap -
kalna, protams, Ķeniņa un Jēruma 
daiļrade. Abu autoru skaņdarbi 
gaismā tiks celti arī 20. jūlija va -
karā Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, kad 
Māra Sirmā vadībā dziedās koris 
Latvija. Un šī gada jubilāru – simt-
gadnieku Ķeniņa un Jēruma vārds 
un devums tika piesaukti jau fes-
tivāla atklāšanas koncertā, kas 
skanēja 6. jūlija vakarā pārpildīta -
jā Cēsu koncertzālē, un tā bija īsta 
abu skaņražu atgriešanās reiz zu -
dušajās mājās. 

Svinot Tālivalža Ķeniņa (1919 – 
2008) 100. jubileju, Latvijā noti  -
ku ši vairāki viņam veltīti sarī ko-
jumi un koncerti: LNSO atskaņoja 
viņa Koncertu pieciem sitamins-
tru mentālistiem un orķestrim, 
simtgadnieka mūzikai veltīti ga  rī-
gās un kamermūzikas koncerti. 
Nu beidzot pirmoreiz Latvijā iz -
skanēja viņa 8. simfonija – Sinfonia 
Concertata ērģelēm un orķestrim, 
un nozīmīgo solopartiju atskaņo -
ja pasaulē slavenā ērģelniece Iveta 
Apkalna. 

Latvijas Nacionālais simfonis-
kais orķestris starptautiski atzītā 
diriģenta Andŗa Pogas vadībā bija 
līdzvērtīgs spēles partneris azar-
tiskajai un virtuozajai Apkalnai, 
kas šī apjomīgā skaņdarba atska-
ņojumam bija jāpierunā krietnu 
laika sprīdi. Simfonijas pirmat-
skaņojums notika 1986. gadā VIII 
Kanadas latviešu dziesmusvētkos 
tobrīd labākajā Toronto koncert-
zālē Roy Thompson Hall, festivāla 
orķestri diriģēja Alfrēds Štrom-
bergs, ērģeles spēlēja Anita Run dā-
ne (tagad Gaide). Taču šie 30 gadi 
no radīšanas brīža līdz šodienai 
nav mainījuši, kur nu mazinājuši 
Ķeniņa skaņdarba vērtību, šī mū -
zika izklausās mūsdienīgi, pat 
drosmīgi arī laikā, kad jaunie 
autori pārkāpj visas iespējamās 
ierastības robežas. Ķeniņš pats sa -
vulaik atzinies, ka mēdz būvēt 
savus skaņdarbus un kompozici-
jas kā architekts un harmonija ne -
pavisam nav viņa mūzikas sakne. 

Skaidrs, ka, domājot par ērģe-
lēm, mūsu sajūtas sasaistās ar ga -
rīgo mūziku, korāļiem, arī Bahu, 
un arī Ķeniņa darbā atjautīgi ie -
kodēta versija par BACH temu, 
kas gan nav viegli saklausāma. 
Zinātāji 8. simfonijā uzgāja pa -
rallēles ar Frānsisa Pulenka ērģeļ-
koncertu, un franču mūzikas tra-

SIMTGADNIEKU SUMINĀJUMS

diciju klātbūtne Ķeniņa gadījumā 
būtu pašsaprotama, ņemot vērā, 
ka savu skaņraža diplomu viņš sa -
ņēmis Parīzes konservatorijā. Līdz 
ar to latviešu akadēmiskās mūzi-
kas pamatlicēju ietekme viņa daiļ-
radē ir minimāla. Varbūt dzies-
mās, ko viņš komponējis, vairāk 
ieskanas kāda spilgti latviska stī -
ga, bet 8. simfonijā šādu piederību 
atrast grūti. 

Pirmajam šī lieldarba recen-
zentam Imantam Mežaraupam 
licies, ka simfonijā rodamas līdzī-
bas ar Johanesa Brāmsa simfo-
nisko daiļradi, un romantismu 
Ķeniņš uzskatīja par būtisku savas 
mūzikas daļu. Arī 8. simfonijai 
raksturīgi skaisti, melodiski posmi 
ar pat nesagatavotam klausītājam 
viegli uztveramu izteiksmi. Tas 
sevišķi sakāms par trijdaļu simfo-
nijas vidējo, tempā lēno daļu, kur 
noslēpumainais ērģeļu tembrs sa -
vijas ar fagota temu. Taču ik pa 
laikam glezniecisku noskaņu ba -
gātajā skaņu audumā ielauzās asi 
sitaminstrumentu motīvi, kas pie-
šķir daudz krāsu un, pēc Ķeniņa 
domām, “ir pamats visiem drama-
tiskajiem elementiem, kas sasto-
pami orķestra skaņdarbā”. Viņa 
rokrakstam raksturīgas arī rota -
ļas ar taktsmēriem, kas nojauc 
rāmo plūdumu. “Ritma materiāls 
man ir tikpat svarīgs, cik melodis-
kais,” atzinis mūziķis, turklāt viņa 
sacerējumiem raksturīga polifo-
nija, kas arī ir komponista elka – 
Bacha ietekme. 

Katrā ziņā 8. Ķeniņa simfonija  
ir darbs, kas nav par sarežģītu arī 

akadēmiskā žanra smalkumos 
neiesvētītam klausītājam, tomēr 
prasa iedziļināšanos un spēju 
ak  ceptēt komponista sagādātos 
pār steigumus, piemēram, ka visa 
or  ķestra kopspēle jeb tutti jau 
gan drīz pašā sākumā liek sirdij 
sisties straujāk, lai pēc brīža to jau 
rem dētu ar klusinātu un caur-
spīdīgi instrumentētu ērģeļu solo 
pos mu, kaut būtībā ērģeļu par -
tija ir in  tegrēta simfonijas kopē -
jā ska ņu rakstā. Ivetas Apkalnas 
traktē jums bija smalkjūtīgs un 
artistisks rei zē, saņemot klau-
sītāju gaviles, un būs ļoti intere-
santi tur pināt ie  pa zīšanos ar Tā -
livalža Ķeniņa daiļ radi, kam 
1994. gadā grāmatu Starp divām 
pasaulēm veltīja In  grī da Zem za-
re, akcen tējot veidu, kādā nori-

tēja ievē rojamā mūzi kas darbi-
nieka dzīve. 

Ķeniņa kompozicijas atskaņo -
tas vairāk nekā 30 pasaules valstīs 
un ietver plašu žanru klāstu – 8 
simfonijas, 15 koncertžanra dar-
bus, tuvu pie 40 kamermūzikas 
opusu, desmitiem darbu taustiņ-
instrumentiem, koŗa un solo dzies-
mas, 10 kantātes tipa skaņdarbi 
u.c. Kanadas galvaspilsētā ir Ķe -
niņa vārdā nosaukta iela un vi -
ņam veltīts prāvs raksts enciklo pē-
dijā. Divus gadus skaņradis, kuŗu 
aprakstot lielākoties piemi nēts, ka 
viņš dzimis Latvijā, vadījis Kana-
das komponistu savienību, bijis 
Toronto universitātes Mūzikas fa -
kultātes docētājs, viens no Kanadā 
atskaņotākajiem skaņražiem, ka -
mēr šeit viņa sacerējumus iepa - 
zi nām pamazām, vien sākot ar   
20. gs. 80. gadu pašām beigām. 

Tas pats sakāms par otru šī ga -
da simtgadnieku Albertu Jērumu 
(1919-1978), kuŗa mūzikālā izglī-
tība noslēdzas tepat, Rīgā, pie Jā -
zepa Vītola un Ādolfa Ābeles. 
Taču, ja viņa kollēgas Ķeniņa darbi 
ir izdoti un pieejami atskaņo ju-
miem, tad Jēruma agrīno, Latvijā 
radīto kompoziciju nošu ir maz, 
un arī 6. jūlijā pirmatskaņotais 
simfonijas Andante piedzīvojis 
rū  pīgu restaurēšanu. Pie tās ķērās 
gados jaunais komponists Jēkabs 
Jančevskis, lai pēc rekonstrukcijas 
šis Otrā pasaules kaŗa gados ra -
dītais opuss varētu nonākt līdz 
klausītāja ausīm. Tajā vēl jūtams 
Skrjabina iespaids, no kuŗa Jērums 
turpmākajos gados atbrīvojās, un 

40. gadu Latvijas mūzikas kon-
tekstā viņa daiļrade noteikti likās 
ļoti moderna un drosmīga. 

Skaņraža meita Jāna Jēruma-
Grīnberga simfonijas otrās daļas 
notis uzgāja kastē, kur šis klavier-
izvilkums bija glabājies diezgan 
ilgi. Vien dažas lapas bija pilnībā 
orķestrētas, un savulaik pat Tā  li-
valdis Ķeniņš nebija ar mieru uz -
ņemties atjaunošanas darbu. In  te-
resanti, ka viņš atzinis Jēruma ta -
lantu esam spožāku par paša do -
tumiem, ne velti savai 1981. gada 
publikācijai viņš devis nosauku-
mu Alberts Jērums – pirmais lat vie-
šu 20. gadsimta komponists! No -
klau soties Andante Cēsīs, pro tams, 
bija grūti sajust robežu, kur bei-
dzas Jērums un kur sākas Jan čev - 
 s kis, taču mūzikas valdzinā jums 
bija tik spēcīgs, ka lika aiz mirst  
par analīzi. Iztēlē uzausa div des-
mitgadīga jaunekļa tēls, kas, iegu-
vis komponista diplomu, ir ķēries 
pie ērģeļspēles studijām konser va-
torijā, izveido ģimeni, kuŗā pie-
dzimst meitiņa Inga. Nedz melo-
dijas, nedz harmonijas neraisa sprie-
dzi uztverē, mūzikas viļņi ap  skalo 
kā silta jūra, un atkal publika 
LNSO dāsni apvelta ar aplausiem.

Skaidrs, ka spilgti individuālais 
Alberta Jēruma daiļrades rok raksts 
izkristalizējās tieši viņa trim das 
gaitās, kad uzmanības degpunktā 
nonāk tieši koŗa mūzika. Un inte-
resanti, ka trimdas aprindas mū -
ziķi vairāk atceras kā prasmīgu un 
enerģijas bagātu koŗu vadītāju – 
Jēruma iedibinātas ir Eiropas lat-
viešu dziesmu dienas, kamēr dzim-
tenē viņš bija un palika, pirmkārt, 
komponists. Par savu 1948. gadā 
dibināto Londonas koŗi domā-
dams, viņš sacerēja tam reper tuā-
ru, ja uz Dziesmu dienām izdevās 
sarunāt čellistu Ati Teihmani, viņš 
rakstīja čella sonāti. Ja solīja ie -
rasties Rasma Lielmane, rakstīja 
vijolei un klavierēm. Dzimst arī  
30 solodziesmas, un 1977. gadā 
sa cerēta kantāte Neraudi, māsiņ 
kā veltījums abām meitām, kas, 
dramatiski, bet pirmoreiz satiekas 
tēva bērēs. Jēruma radošajā port-
felī ir arī skaņdarbi klavierēm, 
sonāte flautai, stīgu kvartets, tau-
tas mūzikas apdares, četri orķes - 
t ra darbi, un daudz par viņa dzīvi 
un devumu var izlasīt Ingas Jēru-
mas sakārtotajā grāmatā Olimpā 
bez lifta. Taču līdz šim nav atras -
tas visas Latvijā palikušās Jēruma 
agrīno skaņdarbu notis, kaut, ie -
spējams, vismaz kāda no sonātēm 
glabājas Latvijas Nacionālajā bi b -
lio tēkā. Par laimi, Trīs dziesmas   
ar Veronikas Strēlertes dzeju un 
kantāte Debesu kalējs nonākušas 
līdz mūsdienām, kamēr tās dzejas 
autors Vilis Cendriņš savu mūžu 
noslēdza izsūtījumā Vorkutā. 

Jā, šis bija koncerts, kurš lika ne 
tikai just, bet arī domāt – par mū -
zikas un dzīves mainīgumu un 
šķie tamām nejaušībām, kas izšķir 
ļaužu likteņus. Jauki sajust, ka lat-
viskās sabiedrības piespiedu kārtā 
šķirtās puses saaug vismaz šādos 
sarīkojumos, un noteikti viss šis 
2019. gads aizritēs Ķeniņa un Jē -
ru  ma simtgades zīmē abpus 
okeānam. 

Rakstā izmantoti T. Ķeniņa ci  tāti no 
žurnāla Mūzikas saule Nr. 2, 2019

Tālivaldis Ķeniņš Alberts Jērums

Diriģents Andris Poga kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu // Foto: 
Roberts Blaubaks

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris // Foto: Roberts Blaubaks
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Par kalendāru nozīmi latvju sētā 
zina stāstīt rakstnieks Dzintars 
Sodums:

“Pēteŗa Ērmaņa rakstos esam 
ie  pazinuši svarīgu mūsu kultūras 
veicināšanas līdzekli. Tie ir kalen-
dāri, laika grāmatas, gada grāma-
tas. Šāds glīts sējums stāv uz galda 
vai plauktā, un tu vari tajā pa  -  
šķir stīt un noglāstījis atlikt atpa -
kaļ plauktā pie dziesmu grāma -
tas, pie domādams pie tiem iz  glī-
totiem cilvēkiem, kas tev labu vēl 
un tev par prieku raksta.(..) Šādu 
gudrības vāceli trimdā 1951. ga -
dam izdevis Mantnieka apgāds 
Beļģijā”. Šis kalendārs nav “ne 
vairs zemnieku vai jūrnieku gada 
grā mata ar aroda ziņām, ne laika 
grā mata ar literāru pielikumu, bet 
kalendārijs emigrantiem ar pieli-
kumu – rokasgrāmatu latviskās 
kultūras jautājumos”.

Kā avīze Laiks, tā kalendāri trim-
dā kļuva par vienotājiem, infor-
mā toriem, ziņu izplatītājiem, na -
cionālās idejas paudējiem un tālāk 
nesējiem. Kalendāru lomu tau tie-
šu dzīvē svešās zemēs saprata dau-
dzi izdevēji, tos apgādādami visai 
plašā klāstā: J. Kadiļa apgāds pie-
dāvāja “Latviešu gada grāmatu”, 
bet Eduards Alainis – “Tēvijas ka -
lendāru”. Tāpat bija nopērkams 
Dzintarzemes noplēšamais kalen-
dārs, kā arī iesiets “Latviešu pie-
zīmju noplēšamais kalendārītis”. 
Kā Laika sludinājumu daļa ziņo -
ja, arī ASV bija dabūjami Vācijā 
izdotie kalendāri, bet kā jaunumu 
piesolīja “Vilibalda Drosmiņa sie-
nas kalendāru ar [Ernesta] Rir-
dāna zīmējumiem”, vēstot, ka šis 
2,60 kronas vērtais izdevums ir 
“divkrāsainā iespiedumā uz māk-
slas papīra”. Kas tas ir par “mākslas 
papīru”, paliek izdevēju ziņā, taču 
šķiet, ka Helmaru Rudzīti līdz ar 
Rabācu droši vien nodarbināja 
doma, ka arīdzan viņiem jāizdod 
šāds vai tāds kalendārs, bet no -
teikti īpašs.

Par Laika mākslas kalendāru 
savos memuāros “Manas dzīves 
dēkas” izdevējs nemin ne vārda. 
Arī par tā iznākšanas gadu nav 
precīzu ziņu, vienīgi Anšlavs Eg -
lītis 1951. gada nogalē rakstīja:

“Otra simpātiska parādība ir 
Laika Mākslas kalendārs. Ir pa  tī-
kami atkal aplūkot divpadsmit 
tech niski teicami iespiestas lat vie-
šu mākslinieku darbu krāsainas 
re  produkcijas. (Prof. L. Liberta,  
Fr. Banges, prof. V. Purvīša, prof.         
V. Tones, prof. J. Kugas, Ģ. Ārvalža, 
J. Zvirbuļa, J. Kalmītes, J. Rozen tā-
la, V. Janelsiņas, E. Šveica, A. Dār-
ziņas)”.

Citētajos izcilā prozaiķa un 
mākslinieka teikumos piesaista 
vārds “atkal”, kas liek domāt, ka šis 
1952. gadam reklamētais mākslas 
kalendārs nav pirmais. Tomēr no 
Laika reklāmā pirms mēneša uz -
svērts, ka tam jābūt pirmajam: 

“Beidzot kalendārs, kas spēj ro -
tāt katra latvieša māju. Iznācis 
LAIKA mākslas sienas kalendārs. 
Kalendārs iespiests četrkrāsu tech -
nikā. /../ Tik grezns latviešu kalen-
dārs trimdā parādās pirmo reizi”.

Diemžēl ne Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, ne Misiņa krātuvē šī 
izdevuma pirmo iespiedumu ne -
izdevās atrast. Tā kā tas bija sienas 
noplēšamais mēneša kalendārs ar 

Laika Mākslas kalendāri

garu metāla skavu pa visu stāv-
formāta lapu, kas satur reproduk-
ciju augšdaļā un ziņas par katra 
mēneša dienu sadalījumu nedē -
ļās, ar sarkanu uzsverot brīvdie-
nas un svētku dienas, kā arī atgā-
di  not par vārdadienām, tad droši 
vien tā lietotāji ik mēnesi veco 
lapu noplēsa un izmeta. Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā vecākais 
Laika mākslas kalendārs datēts ar 
1954. gadu (bez vāka jeb virslapas, 
kā teikts reklāmā). Gan pirmajam, 
gan 1955. gada kalendāram vāku 
zīmējis Harijs Gricēvičs. 1955. ga  da 
kalendāra vāks ir uzsvērti nacio-
nāls ar Latvijas karogu, ar buru ku   -
ģiem Daugavā un Rīgas silue tu 
tālumā. Kā tas bija turpmāk, nav 
iespējams konstatēt, bet 1958. gada 
kalendārā uz vāka pirmo reizi ska-
tāma glezna – Artura Jūrastetera 

“Tautumeita”, kas pēc tam kļuva 
par tradiciju. Jāpiezīmē, ka “četr-
krāsu technikā” kādu laiku ka -  
len dāru nedrukāja. Tikai ar 1961. 
ga  du viss izdevums bija krāsās 
iespiests.

Kā apliecina citētais Anšlava 
Eglīša raksts, 1952. gada kalendā -
rā bija reproducēti tikai labi zi -
nāmi latviešu gleznotāju darbi. 
Arīdzan 1954. gada laidienā sa -
stopamies ar Jāņa Siliņa, Jūlija Ma -
tisona, Austras Ogules, Lūdolfa 
Liberta un citu mākslas darbiem, 
diviem mēnešiem izvēlētas Nik-
lāva Strunkes divas illustrācijas       
J. Raiņa saulgriežu pasakas “Zelta 
zirgs” izdevumam Raiņa kopotu 
rakstu 4. sējumā 1952. gadā.

Šajā 1954. gada Laika Mākslas 
kalendārā parādās vairākas vērā 
liekas iezīmes, kas atkārtojas arī 
turpmāk un kļuva par rakstu - 
rī gu kalendāra veidošanas prin-
cipu. Pirmkārt, izdevēji neapro-
bežojās tikai ar ASV dzīvojošo 
latviešu mākslinieku darbības 
populāri zē šanu: Jānis Kuga un 
Ruta Stā mere dzīvoja Kanadā, 
bet Harijs Ēberšteins – Vene cuē-
lā. Otrkārt, lasītājus iepazīsti nā ja 
ar jauna jiem latviešu māk sli -
nie kiem, kuŗi izglītību ieguvu -   
ši savā mītnes ze  mē, kādi bija 
Ēriks Dzenis no Toronto un Uga 
Al berts Vācijā. 

Zīmīgi, ka 1955. gada kalen -
dārs veltīts tikai grafikai, daļa no 
repro ducētajiem zīmējumiem 
acīmredzot tapuši kā pasūtījums 
jaunajam kalendāram, citi ir es  - 
ta m pi, tātad darināti kādā no 
grafikas technikām. Tajā diviem 
mēnešiem izvēlēti Latvijā paliku -
šā grafiķa Oļģerta Ābelītes darbi, 
ko, domājams, bēgļi aizveduši sev 
līdzi, dodoties prom no okupētās 
tēv zemes. Nezinu, vai kalendāra 
sastādītāji apjauta, ko vienam ot    -
r am autoram okupētajā dzimtenē 
nozīmēja atsevišķas publikācijas. 
Še es domāju Raimondu Auniņu, 
kuŗa glezna “Brīvības cīņās” vēs-
tīja par mākslinieka nacionālo ie -
virzi, kas viņam kā Rīgas Lie tišķās 
mākslas vidusskolas un Mākslas 
akadēmijas pedagogam varēja 
rūg ti atspēlēties. Nezinu, vai tā ir 

sakritība, taču 1955. gadā Rai  - 
m onds Auniņš beidz savu peda-
goga karjeru Mākslas akadēmijā.

1961.gada kalendārā iespiesta 
Fridricha Milta glezna “Ilze”, kam 
piešķirta Kultūras fonda 1960.  
gada godalga. Arī nākamajos ga -
dos īpaši tiek atzīmēta tā glezna, 
kas ieguvusi Kultūras fonda bal -
vu. Pēc 1965. gada šāda piezīme 
neatkārtojas.

Laiks ienesa savas korrekcijas 
mākslā, ar gadiem tajā strādāja ne 
tikai reālistiskā vēstījuma māksli-
nieki, bet arī modernākas formas 
mākslinieki, piemēram, abstrak-
cionisti, kā tas notika 1969. gada 
izdevumā, kad tur aprīļa mēnesi 
rotā Arnolda Nullīša abstraktais 
gleznojums “Trauksmaina nakts”.

Meklēdams dažādas kataloga 
veidošanas iespējas jeb koncep-
cijas, “Grāmatu Draugs” divus 
gadus pēc kārtas – 1971. un 1972.
gadā – reproducēja gleznas no 
Klīvlandes kollekcionāra Teofila 
Cirķeļa kollekcijas. Tādā kārtā pa -
rādījās tādu mākslinieku darbi, 
kuŗi citkārt paskrējuši gaŗām iz -
devēju uzmanībai. Šo ideju vēlreiz 
atkārtoja 1982. gada kalendārā, 
kad reproducēti darbi no Ade lai-
des mākslas darbu krājēja K. Lī -
duma kollekcijas, līdz ar to tajā 
atrodami vairāku Austrālijā dzī-
vo jošo latviešu mākslinieku Reiņa 

Zustera, Margaritas Stīpnieces un 
Kārļa Medņa gleznas.

Kopš 1991. gada kalendārā ar -
vien biežāk sastopami dzimtenē 
dzīvojošu autoru darbu iespiedu-
mi – Anitas Melderes, Jāzepa Pī -
gožņa, Bruno Celmiņa un daudzu 
citu darbi.

Formāts kalendāram līdz 1999.
gadam palika nemainīgs, arī ie -
kār tojums un šrifts. Taču 1999.
ga  dā tas ir jau iespiests guļformā-
tā, ar caurumu vidū, lai vieglāk 
pakārt uz nagliņas virtuvē vai 
darbistabā. Tagad katram mēne-
sim atvēlētas divas lappuses – aug-
šējā atdota mākslas darbam, apak-
šējā lapā iekārojusies tek stuālā 
daļa.

Kopš 2003. gada Laika Mākslas 
kalendārs top Rīgā Laika redak-
cijā, katram gadam atrod kādu 

jaunu nianci vai pieeju. Piemēram, 
2003. gada kalendārā bija repro-
ducētas senas fotografijas no Rīgas 
Vēstures un kuģniecības mūzeja. 
Šis izdevums bija melnbalts un 
gleznu reprodukciju vietā bija 
iespiesti reti sava laika foto meis-
taru uzņēmumi, taču daļa lasītāju 
bija visai neapmierināta par jaun-
ievedumu.

Ar 2005. gadu palielinājās re  - 
p rodukcijas lielums – tā tika iz plesta 
pa visu lappusi. Savukārt 2006. 
gadā kalendārs bija atvēlēts bēr - 
nu zīmējumu projektam “Sprī dī-
tim 100”, kas tapa sadarbībā ar 
Annas Brigaderes memoriālo mū -
zeju Tēr vetē. Savukārt 2007. gada 
ka  len dārā dominēja Kanadas 
autori. Strādājot pie 2008. gada 
ka  lendāra, redaktore Ligita Kov-
tuna, domājot par to kā par Lat-
vijas 90 gadu jubilejas izdevumu, 
vadības grožus atdeva vienam 
cilvēkam – Gunāram Janaitim, 
kuŗš kļuva par kalendāra idejas  
un maketa autoru, papildinādams 
izteiksmīgos Latvijas ainavu foto-
uzņēmumus krāsās ar zīmīgiem 
tekstiem no Edvarta Virzas “Strau-
mēniem”.

2012. gadā kalendāra vizuālo 
ietērpu veidoja apgāda lieliskā 
māksliniece Daiga Brinkmane. 
Tajā tika publicēti darbi no Lo  s an-
dželosas galerijas Baltic Crossroads 

krājumiem. Tas kļuva arī par 
pirmo kalendāru, kas iepazīsti -
nāja ar mazāk zināmiem autoriem 
un pastāstīja arī par pašu repro - 
du cēto darbu. Jāatzīmē arī 2016. 
ga  da kalendārs, ko veidoja Gaŗ-
ezera Latviešu centra Klinklāva 
galerijas vadītāja Līga Ejupe. 

Arīdzan turpmākajos gados ti -
ka meklēts kāds graudiņš, kāda 
iezīme, kas topošo kalendāru at -
šķirtu no iepriekšējiem izlaidu -
miem, nevairoties reproducēt 
māk slas darbus kā no Latvijas Na -
cionālā mākslas mūzeja, tā no 
privātajām kollekcijām. Atbalstot 
Pasaules latviešu mākslas centra 
galeriju Cēsīs, redakcija atbalsta 
to, ievietodama foto no galerijas 
un tās ekspozīcijas. 

Gribas piekrist mākslas vēstur-
niekam Jānim Krastiņam, kuŗš 
kādā reizē, iepazīstinot ar jaunāko 
kalendāru, secina, ka “Laika Māk-
slas sienas kalendārs nu jau kļuvis 
par mājas nepieciešamību”. Tiesa 
gan, tikai jāpiemetina, ka šis ka -
lendārs kopš pirmā pastāvēšanas 
gada ienāca vai katrā latviešu mā - 
jā ne tikai ASV un Kanadā, bet arī 
Eiropā un Austrālijā. 

Kalendāram bija ne tikai utili-
tāra vērtība katrā ģimenē, tam 
nozīmīga vieta ierādāma arīdzan 
latviešu grāmatniecībā un māk - 
s las vēsturē. Patiesi, Laika Mākslas 
kalendārs bija “vienīgais latviešu 
izdevums brīvajā pasaulē, kas ik 
gadu iznāk daudzkrāsu iespie  - 
du mā un tādēļ arī vienīgais iz -
devums, kas reprezentē latviešu 
mākslu”. Latvijā okupācijas gados 
tāds nebija iedomājams. Taču vēl 
svarīgāk bija tas, ka Laika mākslas 
kalendārs pildīja ļoti daudzas funk-
cijas. Pirmkārt, kā ikviens kalen-
dārs tas informēja savus lasītājus, 
šajā gadījumā latviešus, par svi na-
mām dienām un vārda svēt kiem, 
kas mums no laika gala bijušas ļoti 
būtiskas. Otrkārt, tas vienoja tau-
tiešus, lai kādā pasaules malā viņi 
dzīvoja un dzīvo joprojām. Treš-
kārt, palīdzēja apzināties sevi kā 
savas tautas daļu. Ceturtkārt, ie -
pazīstināja ar savas tautas māksli-
niekiem un viņu daiļradi. Piekt-
kārt, ne tikai iepazīstināja, bet arī 
ļāva salīdzināt ar citu tautu mākslu. 
Sestkārt, izkopa gaumi. Septītkārt, 
iedēstīja lasītājos apziņu, ka glez-
niecība, grafika un foto ir neatņe-
mama kultūras sastāvdaļa, kas jā -
kopj un jāiemīl. Astotkārt, au  dzi-
nāja lasītājus par prasīgiem māk -
s las baudītājiem, kam mākslai jā -
kļūst par ikdienas sastāvdaļu. 
Devītkārt, aplūkojot visus kalen-
dārus kā kopumu, gūstam pietie-
kami plašu un daudzpusīgu lat-
viešu mākslas kopainu trimdā un 
kopš 20. gs. 90. gadiem varam rast 
priekšstatu par atsevišķām māk - 
s las tendencēm arī dzimtenē.

Laika Mākslas kalendārs ir vie-
nīgais kalendārs pasaulē, kas iz -
dzīvojis laiku un iekārtu maiņas 
un kas joprojām turpina pastāvēt. 
Un to veicina ne tikai izdevēji, bet 
arī tas, ka lasītājiem šī “laika grā-
mata” joprojām ir nepieciešama 
savas dzīves sakārtošanai un grez-
nošanai.

No redakcijas: Šogad Laika 
Mākslas kalendārs –  “Latvijas 12 
pērles”. SEKOJIET REKLĀMAI!

MĀRIS
BRANCIS
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 24) atrisinājums
Līmeniski. 4. Terabaits. 

7. Parki. 8. Irāka. 9. Reve-
ranss. 10. Prauli. 11. Igo. 
13. Saunas. 18. Pontons. 
21. Nereta. 23. Dinārs. 24. 
Brno. 25. Seda. 26. Inerti. 
28. Oktets. 29. Statūts. 34. 

Ka  mols. 35. Rao. 37. Garūta. 38. 
Po  li morfa. 39. Jaukt. 40. Klupe. 
41. Akmentiņa.

Stateniski. 1. Maketi. 2. Bama-
ko. 3. Katara. 4. Tirole. 5. Sislas. 
6. Skaras. 12. Goti. 14. Kornete. 
15. Insekti. 16. Verns. 17. Metrs. 
19. Anita. 20. Arats. 22. Abi. 23. 
Dao. 27. Etna. 30. Dainas. 31. 
Slēp ta. 32. Pasaka. 33. Stelpe. 35. 
Raizes. 36. Oforts.

Līmeniski. 1. Viegls tīklveida 
audums. 4. Liela jūras zivs ar ga    - 
ru ķermeni un smailu purnu. 6. 
Pilsēta ASV dienvidaustrumos. 
7. Katēgoriski likt ko darīt. 8. 
Valsts Eiropā. 10. Rīkles gļotādas 
iekaisums. 13. Kazrags. 15. Liel-
britanijas administrātīvi polītiskā 
sastāvdaļa. 17. Reliģisks grupē-
jums. 19. Kuģu grupas, kas devu-
šās ceļā kaujas kuģu apsardzībā. 
20. Uzvedībā iejūtīgas, taktiskas. 

22. Abavas pieteka. 23. Pilsēta 
Čechijas ziemeļaustrumos. 26. 
Neparastas, dīvainas. 29. Senlai-
cīgi, segti četrriteņu rati ar gaŗu 
treiliņu. 30. Uzsākt sacensības. 
31. Attīstības pakāpe. 32. Ap -
kampt. 33. Skotu izcelsmes angļu 
rakstnieks (1771-1832). 34. Lat-
viešu aktieris (1910-1976).

Stateniski. 1. Krodziņš Italijā. 
2. Despotisks priekšnieks. 3. Die-
nas strādnieki feodālajā Rīgā. 4. 

Karpu dzimtas zivis. 5. 
Izstarotāji. 7. Darvas des ti-
lācijas atlikums. 9. Gaujas 
pieteka. 11. Viduslaiku 
buru kuģi. 12. Cilvēku ko -
pums, kuŗus vieno kopīgi 
mērķi. 14. Apdāvināts cil-
vēks. 16. P. Čaikovska ope-
ra. 17. Zodiaka zvaigznājs. 
18. Pilsēta Jemenas dien-
vidrietumos. 21. Novada 
centrs Vidzemē. 23. Balto 
mālu šķirne. 24. Nīder  -
lan diešu   jūrasbraucējs 
(1603-1659). 25. Apģērb -
tas (kā  jas). 26. Sadauzīta. 
27. Angļu dabaspētnieks 
(1809-1882). 28. Taizemes 
ag rākais nosaukums.
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Dobeles rajona Īlē, Spārnu 
pilskalnā, ar īpašu koncertu tika 
atklāta piemiņas vieta oper dzie-
dātājam, Lāčplēša ordeņa kava-
lierim Jānim Vītiņam.

Jānis Vītiņš savas dziedātāja kar-
jeras laikā bijis dalībnieks spo žā 
tenoru trio – kopā ar Ma  risu Vēt-
ru un Artūru Priednieku-Ka  -
varru. Svētku koncertā Jāņa Vī -
tiņa godam uzstājās jaunie Lat-
vijas Nacionālās operas tenori 
Raimonds Bramanis, Michails 
Čuļpajevs un Juris Vizbulis ko pā 
ar koncertmeistari Ilzi Ozo  liņu. 
Koncertā latviešu mūzikas kla  si-
ku atskaņoja un Jāņa Vītiņa cilts-
koku pārstāvēja soprāns No  ra 
Kalniņa, bet Inga Lazdiņa dzie-
dāja Jāņa dzīvesbiedres  Ernas 
reiz dziedātās latviešu tautas-
dziesmas. Sarīkojuma iedves mo-
tāji un vadītāji – mūzikoloģe 
Daiga Mazvērsīte un Siguldas 
Opermūzikas svētku rīkotājs 
Dainis Kalns.

Jānis Vītiņš dzimis 1894. gada 
14. oktobrī Aizputes apriņķa 
Dzēr  ves pagastā. 1915. gadā Vī -
tiņu iesauca Krievijas armijā, 
1919. gadā mobilizēja Latvijas 
armijā, kur, būdams virsleitnants, 
viņš demonstrēja varonību cīņās 
pie Bolderājas, kā arī sāka pub-
liski uzstāties – dziedāt. Parallēli 
studijām Latvijas Konservatorijā 
Jānis Vītiņš dziedāja arī Latvijas 
Nacionālās operas koŗī, kur ar -
vien biežāk viņam sāka uzticēt 
solo partijas. 1921. gadā Vītiņu 
par cīņām 1919. gada 3. novembrī 
pie Dreimaņu mājām Bolderājas 
rajonā apbalvoja ar Lāčplēša 
Kaŗa ordeni.

Varonīgo tenoru JĀNI VĪTIŅU godinot

Paklausot maestro Emila Ku -
pera ieteikumam, Jānis Vītiņš 
devās uz Italiju un jau 1929. gadā 
Milānā nodziedāja Rūdolfa lo -
mu Pučīni operā Bohēma. Tajā 
pašā gadā viņš nonāca Vācijā, 
kur noslēdza līgumu ar Frīdricha 
teātri Desavā. Tad pa Dienvid-
slāviju, laika posmā no 1931. līdz 
1937. gadam ar skatuves vārdu 
Jan Witin viņš dziedāja Vācijā, 
Šveicē, Holandē un Somijā, tā -
dējādi līdztekus Marisam Vēt-

Jānis Vītiņš // Foto no Vītiņu 
ģimenes archīva

ram, Rūdolfam Bērziņam un Ar -
tūram Priedniekam kļūstot par 
starptautiski pazīstamu un 
augstā vērtē turētu Latvijas te -
noru.

1940. gadā pēc okupācijas jau-
nā vara Jānim Vītiņam pie dāvāja 
kļūt par operteātŗa direktoru, 
taču, būdams īstens nacionālists, 
viņš atteicās, turklāt aicināja va -
ras izteiktajiem piedāvājumiem 
nepiekrist arī kollēgas. Vītiņš ie -
saistījās jaundibinātajā pretes - 
tī bas kustībā Tēvijas sargi, kļuva 
tajā par Ārējo sakaru nodaļas 
vadītāju. Rezultātā 1941. gada     
6. martā viņš tika apcietināts un 
apsūdzēts spiegošanā Vācijas
labā.

Nāvessods Jānim Vītiņam tika 
izpildīts 1941. gada 12. novembrī 
Astrahaņas cietumā. Pirms nāves 
varonīgais tenors esot lūdzis at -
ļauju nodziedāt āriju no Umber-
to Džordano operas Andrē Šenjē. 

Padomju gados Jāņa Vītiņa 
radi un pēcteči bija spiesti klusēt 
par bezbailīgā brīvības cīnītāja 
gaitām, lai neapdraudētu savu 
bērnu un mazbērnu drošību. Ti -
kai tagad Vītiņu dzimta apjauš, 
cik ļoti var lepoties ar savu cēlo 
un Tēvzemi mīlošo priekšgājēju.

Aizvadītā gada novembrī 
mū  su laikrakstos publicēts plašs 
Jāņa Vītiņa dzīves un darba ap -
raksts, kuŗa autore ir Daiga Maz-
vērsīte. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā piektdien, 12. jūlijā, ar pub-
lisku sarunu un koncertu, klātesot Marka Rotko meitai Keitai Rotko 
Prizelai, tiks atklāta ekspozīcija ar pieciem jauniem pasaulslavenā 
mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbiem. Vispirms mūziķi Dace 
Straume un Kaspars Tobis piedāvās skaņu performanci “Meklētājs”, 
tad sekos sarunas “Kurš baidās no sarkanā, dzeltenā un zilā?” par 
Marka Rotko daiļradi, ko risinās brazīliešu mākslinieks Marko Ga  ro-
da Džanoti (Marco Garaude Giannotti) un akadēmiķis Deivids An -
famu (David Anfam). Plkst.16 atklās Marka Rotko oriģināldarbu 
jauno ekspozīciju, kā arī M. G. Džanoti personālizstādi.

Jaunumi Marka Rotko 
mākslas centrā
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Mežsaimnieks iegādājies jaunus meža īpašumus
un sakarā ar blakus teritorijas mērīšanas darbiem

lūdz atsaukties šādas personas:

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

CELMS EMMA
PLŪMANE-BISENIECE VELTA

KRŪMIŅŠ JĀNIS
AUNIŅŠ ALDIS

PABĒRZS JĀNIS

HĀZNERE VELTA
DZELZĪTE LIDIJA

KERŠULIS ALFONSAS
VELGA OZOLIŅA
TONS PATRIKS

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

+371 28390346

Tālr: 973-746-3075

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.)

PĒRK
Pērku meža zvēra ragus.
Tālr. 24782241.

Meklēju personu (latvieti), kuŗa man pieteicās
palīdzēt atrast manu auto Čikāgas lielā ezera malā

šī gada 5. jūnijā, jo nevarēju atrast, kur to biju
nolikusi. Jūs paņēmāt manu automašīnas atslēgu,

jo teicāt, ka man uz atslēgas ir poga,
kas piespiežot sāks svilpot! Turpināju meklēt,

bet laiks skrēja uz priekšu, un man pieteicās viena
persona mani aizvest uz Gaŗezeru, kur es dzīvoju!

Lūdzu, piezvaniet uz tālr. 847-644-2833,
lai varam nokārtot, kā atgūt auto!

Prognoze: Porziņģis 
ir paaudzes talants 

Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) kluba Ņujorkas 
Knicks vadība nožēlos Kristapa 
Porziņģa aizmainīšanu uz Da -
lasas Mavericks komandu, 
pārliecināts ir ESPN populārā 
raidījuma First Take sporta 
apskatnieks Makss Kellermens. 
23 gadus vecais Porziņģis nav 
spēlējis kopš pagājušā gada 
februāŗa, kad viņš guva ceļgala 
traumu. Viņš Mavericks ko -
mandai pievienojās šogad jan-
vārī notikušajā spēlētāju maiņas 

darījumā, taču Dalasas klubā 
viņš vēl nav aizvadījis nevienu 
spēli.

Sarunu šovā First Take tika 
uzdots jautājums, vai Knicks 
nožēlos Porziņģa aizmainīšanu 
uz Mavericks? Sporta apskat-
nieks Kellermens sacīja, ka Ņu -
jorkas kluba vadība pavisam 
noteikti nožēlos, ka pazaudējusi 
tik unikālu basketbolistu. Kel-
lermens uzsver, ka Porziņģis ir 
vēl ļoti jauns spēlētājs, tāpēc 
Latvijas basketbolistam ir ie -
spēja daudz progresēt. „Viņš ir 
222 centimetrus gaŗš. Viņam ir 
precīzs metiens. Viņš vidēji gūst 
23 punktus, trīspunktniekus 
re a  lizē ar 40% precīzitāti, vidēji 
spēlē bloķē 2,5 metienus. Viens 
no labākajiem spēlētājiem aiz -
sardzībā, kādu esmu redzējis. 
Tiklīdz viņš nāk laukumā, pre -
tinieku komandai pilnībā mai-
nās uzbrukums,“ uzsver Keller-
mens. Apskatnieks arī atzīmē, 
ka Porziņģim rūp spēle aiz sar-
dzībā, turklāt viņš ātri kustas, 
tādējādi būdams spējīgs segt 
pretiniekus gan perimetrā, gan 
groza tuvumā. „Traumas ir 
vienīgais, kas patlaban traucē 
Kristapam Porziņģim pilnībā 
reālizēt savu potenciālu. Pilnībā 
vesels Kristaps Porziņģis ir pa -
audzes talants. Tas ir neprāts, ka 
šāds spēlētājs tika aizmainīts. 
Ticu, ka Porziņģim ir talants 
kādu dienu kļūt par labāko 
spēlētāju pasaulē,“ uzskata Kel-
lermens. Viņa viedoklim piekrīt 
arī kollēga Stīvens Entonijs 
Smits, kuŗš gan bieži apstrīd 
Kellermena apgalvojumus, jo 
abu ekspertu aizrautīga argu-
mentācija ir daļa no Fisrt Take 
šova.

***
Vašingtonas Wizards trīs Na -

cionālā basketbola asociā cijas 
(NBA) klubu darījumā iegā-
dājās Dāvi Bertānu no viņa 
iepriekš pārstāvētās Sanantonio 
Spurs, informēja NBA. Vairāku 
spēlētāju maiņā tika iesaistīta 
arī Bruklinas Nets. Wizards bas-
ketbola operāciju vecākais vice-
prezidents Tomijs Šeperds rak-
sturoja Bertānu kā spēlētāju ar 
augstu darba ētiku, basketbola 
izpratni un metiena prasmēm. 
„Bertāns aizvadītajā sezonā bija 
viens no labākajiem trīspunktu 
metējiem līgā,“ piebilda Še -
pards, paužot pārliecību, ka lat-
vietis pastiprinās komandu.

***
Latvijas izlases basketbolists 

Dairis Bertāns karjēru tur pi-
nās, atgriežoties Eiropā un pie -
vienojoties Maskavas apgabala 
Himki vienībai, kuŗu pārstāv 
valstsvienības uzbrucējs Jānis 
Timma, ziņo klubs. Basket bo-
lists ar klubu vienojies par divu 
gadu ilgu sadarbību.

***

Neveiksmes
cēloņus meklējot

Eiropas čempionātā basket-
bolā sievietēm Latvijas izlases 
mērķis iekļūt ceturtdaļfinālā un 
cīnīties par ceļazīmi uz olim-
pisko kvalifikācijas turnīru 
palika nesasniegts. Komandā 
trūka vairāku labu basketbo -
listu, un tas neapšaubāmi ietek-
mēja sniegumu. Rīgas grupā 
tika aizvadītas četras spēles un 
gūta tikai viena uzvara – pret 

Ukrainas vienību – 68:54. Tur-
nīra gaitā parādījās diezgan rak-
sturīga iezīme. Sākumā mūsu 
spēlētājas pretinieces palaida 
tālu priekšā un tad sekoja 
iedzīšana. Beigās spēka pie -
trūka. Lielbritanijas vienība 
pārsteidza mūsu basketbolistes 
ar daudziem precīzi izpildītiem 
trīspunktu metieniem, sasnie-

dzot būtisku punktu handi-
kapu. Spēlē pret Eiropas čem-
pionēm – spānietēm – iedzīšana 
bija sekmīga, bet beigās tomēr 
trīs punktu deficits – 56:59, 
saglabājot intrigu.

Speciālistu vērtējumā olim-
piskais mērķis palicis nesa -
sniegts vairāku iemeslu dēļ. Pēc 
pacēluma, kas bija pēc Pekinas 
Olimpiskajām spēlēm un ie -
priekšējā Eiropas čempionāta, 
sekoja atslābums. Latvijai ir 
maz profesionālo spēlētāju. Un 
ja svarīgās sacensībās kāda iz -
krīt no aprites, tad nav, kas viņu 
varētu aizvietot. Nav notikušas 
būtiskas investīcijas meiteņu 
basketbola populārizēšanā un 
bērnu piesaistē tam. Latvijas 
Basketbola federācijas (LBF) 
prezidenta Valda Voina ieskatā 
viens no neveiksmju iemesliem 
bijis pilsonības nepiešķiršana 
ASV viesspēlētājai Šejai Pedijai, 
kas būtu bijusi spēcīgs atbalsts 
komandai. Eiropas čempionāta 
rīkošana Rīgā bijusi papildu 
iespēja par augstu cenu palīdzēt 
komandai sasniegt olimpisko 
sapni. Pret Pedijas iekļaušanu 
Latvijas izlases sastāvā iebilda 
vairākas komandas spēlētājas. 

Valdis Voins: „Vairākas per -
spektīvās basketbolistes (Kitija 
Laksa, Kate Krēsliņa, māsas 
Strautmanes) kvalifikācijas 
spēļu laikā nebija pieejamas, jo 
studēja vai (turpina to darīt) 
ASV. Rīkotājiem garantētā vieta 
finālturnīrā pasargāja no spor-
tiskajiem riskiem, dodot iespēju 
veidot komandu bez lieka stresa. 
Pēc desmit gadu pārtraukuma 
vēlējāmies sagādāt arī šīs pa -
audzes basketbolistēm iespēju 
Eiropas čempionātā spēlēt savās 
mājās, vienlaikus pievēršot pa -
pildus uzmanību sieviešu ba s-
ketbolam. LBS jau kopš 2007. 
gada rēgulāri rīko lielos starp-
tautiskos turnīrus, dodot savu 
ieguldījumu Latvijas un Rīgas 
starptautiskā tēla veidošanā un 
tūristu piesaistē.”

***
Eiropas čempionātā cīņā par 

trešo vietu serbietes ar rezultātu 
81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16) 
pārspēja Lielbritanijas vienību, 
kas labāko četrinieku sasniedza 
pirmo reizi vēsturē. Finālā Bel-
gradā pirmā iekļuva Francijas 
valstsvienība, kas ar 63:56 pār-
spēja Lielbritanijas basketbo-
listes. Finālā francūzietes spē-
lēja ceturtajās kontinenta meis-
tarsacīkstēs pēc kārtas, tiesa, 
trīs iepriekšējās reizes komanda 
titula spēlē zaudēja. Francijas 
izlases pretiniece finālā bija 
pašreizējā čempione Spānija, 
kas ar 71:66 uzvarēja mājinieces 
Serbijas basketbolistes. Spānijas 

Viena no veiksmīgākajām pun-
ktu guvējām Latvijas vienībā 
bija Elīna Dikeulaka

sieviešu basketbola izlase svēt-
dien Belgradā tika kronēta par 
Eiropas čempioni, nosargājot 
aizpērn izcīnīto titulu. Spānijas 
izlase finālā ar rezultātu 86:66 
(32:21, 18:15, 20:20, 16:10) pār-
spēja Francijas vienību, kas 
ceturto čempionātu pēc kārtas 
samierinājās ar sudraba me -
daļām. 

***
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(Turpināts no 7. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I

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

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

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

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

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

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

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

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

14.jūlijs – Dievkalpojums 

8. septembrī, dievk.ar dievg.
15. septembrī, dievk.
22. septembrī, dievk. angļu 

valodā
29. septembrī dievk. ar dievg. 

(piedalās vid. apg. konf. dalībn.)
6. oktobrī, Pļaujas svētku 

dievk., ar dievg.
13. oktobrī, dievk.
20. oktobrī, dievk. angļu valodā
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ce  tur-
tajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi 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 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

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

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

vai www.tervete.org Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un Vik. 
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev-
kalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš -
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk.no  tiek 
13:30. 28.jūlijā Dievk. ar dievg. 
4.augustā 10:00 Kapu svētki Van 
Liew kapsētā, North Brunswick, 
(lietus gadījumā baznīcā 1:30 
pm). 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 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

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

Ņujorkas latviešu ev. lut. 
drau dzes 2019.g. jūlija diev-
kalpojumu kalendārs:

14.jūlijs Katskiļu no  metnē 
plkst. 11:00 dievk., prāv. Pāža.

21.jūlijs Katskiļu nometnē 
plkst. 11:00 dievk., māc. Saivars;

Katskiļu nometnē plkst. 19:00 
dievk., māc. Saivars.

28.jūlijs Katskiļu nometnē 
plkst. 11:00 dievk., māc. Safins.

KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam, Ņujorkas ev. 
lut. draudzes lauku ipašumā 
Elka Park, NY (netālu no Brāļu 
kapiem un ROTA). Tuvāka in -
formācija sniedzama, rakstot 

nometnes vadītājai Ingridai 
Jansons, ibjansons@gmail.com 
vai rakstot uz 3x3katskilos@
gmail.com vai zvanot 201-874-
5110.Facebook majas lapa 3x3 
Katskili

• 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: kalnin-
sis@charter.net

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

• 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.

Dr. Zigfrīds Zadvinskis 2019. 
gada 15. jūnijā Grandrapidos, 
Mičiganā, 95 gadu vecumā de -
vies Mūžībā, sekojot Aizsaulē 
saviem vecākiem – Scholastikai 
Slachtovic Zadvinskai un 
Pēterim Zadvinskim, un saviem 
brāļiem – Romānam Zad vin-
skim un Pēterim Daugavietim. 
Aiz sevis Dr. Zadvinskis atstāj 
sievu Paulīni Dzenis Zadvinski, 
ar ko laulībā nodzīvoti 70 gadi, 
dēlus – Jāni Zadvinski, Ed -
mundu Zadvinski, Pēteri 
(Lindu) Zadvinski Grand ra-
pidos; Dr. Dāvidu (Ingu) Zad-
vinski Dublinā, Ohaio štatā, kā 
arī māsu Antoņinu Masiļūni 
Rīgā, Latvijā, un mazmeitas 
Medeleinu un Bonniju Zad vin-
skas Grandrapidos.

Zigfrīds piedzima Rēzeknē, 
Latvijā, 1924. gada 5. janvārī. 
Pēc Otrā Pasaules kaŗa viņa 
ģimene nonāca pārvietoto per-
sonu nometnē Fišbahā, Vācijā. 
1946. gada pavasarī Zigfrīds uz -
sāka medicīnas studijas Ham-

burgas Baltijas universitātē, 
vēlāk pārcēlās studēt uz Virc-
burgas universitāti. Fišbahā 
Zig  frīds satika savu topošo 

Zigfrīds un Paulīne nolēma 
emigrēt uz Amerikas Savie no-
tajām Valstīm pirms viņa 
medicīnas studiju pabeigšanas. 
Pēc ierašanās Grandheivenā 
1950. gada 26. maijā, viņi abi 
strādāja vietējās fabrikās. Zig-
frīds atgriezās Vācijā 1954. ga  dā, 
lai pabeigtu medicīnas studijas 
Vircburgā. Pēc prakses un re -
zidentūras iekšējo orgānu me -
di cīnas nozarē Blodgett Memo-
rial slimnīcā Grandrapidos un 
Henrija Forda slimnīcā Det-
roitā, Zigfrīds praktizējās me -
dicīnā Grandrapidos līdz pat 
savam pensijas vecumam 1995. 
gadā, būdams Blodgett Memo-
rial, St.Mary un Mary Free Bed 
slimnīcu darbinieku pamatsa-
stāvā. Dr. Zadvinskis 25 gadus 
bija arī Blodgett slimnīcas me -
dicīnas māsu skolas pasnie-
dzējs. Par aktīvu iesaisti prakti-
kantu un rezidentu skološanā, 
1976. gadā viņš tika iecelts par 
Asociēto profesoru Mičiganas 
Valsts Universitātes Cilvēka 

Medicīnas kolledžā. Par darbu 
medicīnas māsu skološanā Zig-
frīds 1991. gadā saņēma Blod-
gett un St.Mary slimnīcu un 
Mičiganas Valsts Universitātes 
Mūžizglītības balvu.

Aktīvi iesaistoties Rietum mi-
čiganas latviešu sabiedrībā, viņš 
daudzus gadus bija Aglonas 
Dievmātes Latviešu Katoļu 
draudzes priekšsēdētājs. Dr.
Zadvinskis arī ilgstoši ir bijis 
Amerikas Latviešu katoļu ap -
vienības priekšsēdētājs, studen-
tu apvienības “Dzintars” prezi-
dents un Latviešu centra Gaŗ-
ezers valdes priekšsēdētājs, vai-
rākas vasaras strādājot “Gaŗ-
ezerā” arī par ārstu. Tāpat Zig-
frīds ir aktīvi darbojies Grand-
rapidu Latviešu biedrībā, Kre -
dītu sabiedrībā un Pensionāru 
biedrībā. 

Daudzu gadu gaŗumā viņš 
veica brīvprātīgo darbu Starp-
tautiskās palīdzības organizā-
cijā Springleikā, Mičiganā, ar 
tās starpniecību nosūtot ne -

skaitāmas kravas ar medicīnas 
aprīkojumu uz Latviju. Par viņa 
nodošanos ik gadu organizēt 
līdzekļu vākšanu Latvijas Oku-
pācijas mūzejam Rīgā, Latvijā, 
Dr.Zadvinskis 2001. gadā tika 
apbalvots ar Latvijas Valsts aug-
stāko apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Zigfrīds un Paulīne baudīja 
ziemas priekus slēpošanas 
trasēs, daudz ceļoja pa ASV un 
Eiropu, vairākas reizes viesojās 
Latvijā. Stiprā ticībā un patiesā 
mīlestībā kalpojot cilvēkiem, 
nesavtīgi palīdzot savai mīļajai 
dzimtenei – Latvijai, Dr. Zad-
vinska dzīve ir piemērs piln-
vērtīgai, svētīgai dzīvei, ko vada 
Dieva mīlestības gaisma.

David P Zadvinskis, MD 

Medical Director

Department of Radiology

Dublin Methodist Hospital

Zigfrīds Zadvinskis Mūžībā
1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, Latvijā – 2019. gada 15. jūnijā Grandrapidos, Mičiganā 

sievu Paulīni Dzenis, tur viņi 
abi arī apprecējās 1949. gada 
5. jūnijā.

plkst. 10:00
21.jūlijs – Dievkalpojums ar 

Sv. Vakarēdienu plkst. 10:00
28.jūlijs – Dievkalpojums 

NENOTIKS
4.augusts – Dievkalpojums 

angļu valodā ar Sv.Vakarēdienu 
plkst. 10:00

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 sa -
pulce un PIKNIKS

Lūdzu ievērot – Vasaras posmā, 
sākot ar 16.jūniju, dievkalpojumi 
sāksies plkst. 10:00. Jūlijā un 
augustā izlaižam dažus svēt die-
nas dievkalpojumus.

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

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

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

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo MI 49006)

Māc. Aija Graham, Dievk. 
plkst. 10:00. Pēc dievk. kafijas 
galds.

Dievk. video var skatīt: 
https://tinyurl.com/KalLatCh

14.jūlijā dievk. ar dievg.
21. jūlijā, dievk. nenotiek
28. jūlijā, dievk. angļu valodā, 

vada māc. Roberts Franklins
4. augustā, dievk.nenotiek
11. augustā, dievk. ar dievg. 
18. augustā, Kapu svētku 

dievk. Riverside kapsētā
25. augustā, dievk. ar dievg.
1. septembrī, dievk.nenotiek
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis

Dr. ZIGFRĪDS ZADVINSKIS
Dzimis 1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2019. gada 15. jūnijā Grandrapidos, Mičiganā

Ir Dieva mierā aizgājis mūsu cienījamais, pašaizliedzīgais 
un ilggadīgais draudzes priekšnieks

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS, M.D.
Dzimis 1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2019. gada 15. jūnijā Grandrapidos, MI, ASV

Mūžīgo mieru dodi, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam…

Mūžībā aizgājis mūsu cienītais un mīļais fi listrs

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS, M.D.
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

1924 – 2019

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA PAULĪNE

DĒLI JĀNIS, EDMUNDS, PĒTERIS (LINDA) UN DĀVIDS (INGA)
MĀSA ŅINA MASILŪNE

MAZBĒRNI MADELINE UN BONNIE
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
AGLONAS DIEVMĀTES LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE GRANDRAPIDOS

Sēro
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN

AKADĒMIĶU APVIENĪBA DZINTARS

Piemiņā paturēs
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

DES MOINES LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE

Piemiņā paturēs –
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN AKADĒMIĶU APVIENĪBA DZINTARS
LATVIEŠU ĀRSTU UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA (LĀZA)

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Mūžīgo Mieru
dodi viņam, Kungs... 

Debess deva 
garam un miesai ‒
jausmai un jūsmai 
meklēt un mīlēt. 
(Alberts Spoģis)

Gars kā balodis ar mētras lapu
izlido caur cilvēces un laiku kapu:
mūžīgais nav saistāms,
 gadu simtu traukos laistāms.
(Alberts Spoģis)

Sākot ar 2019. gadu, Dieva mierā aizgāja
mūsu apvienotie locekļi

RITA SKAIDRĪTE BLUMENTĀLS
Dzimusi 1925. gada 14. jūnijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 30. janvārī Boston, Massachusetts

IMANTA BOASS
Dzimusi 1919. gada 8. martā Jekaterinburgā, Krievijā,

mirusi 2019. gada 10. maijā Seminole, Floridā

IKARS ČAKARNIS
Dzimis 1934. gada 5. martā Durbē, Latvijā,

miris 2019. gada 3. jūnijā St. Pete Beach, Floridā

JŪLIJA BERGMANIS
Dzimusi 1920. gada 20. maijā Bērzpils pagastā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 9. jūnijā Rīgā, Latvijā

Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE UN

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

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. 

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

21.jūlijā – svētdien, plkst. 
14:00 Dievkalpojums Faith Lu -
theran baznīcā

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

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

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

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

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

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

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-3288, 
e-pasts: zvirgzds@me.com. Māc. 
Jānis Mateus. Dievkal po jumi 
Tērvetē: 14.jūlijā 11:00 bērnu no -
metnes atklāšanas Dievk. 21.jū -
lijā 11:00 bērnu nometnes Dievk. 
28.jūlijā 11:00 kulturālās nomet-
nes Dievk. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. 

Vasaras dievkalpojumi notiek 
10:00 – Kārtējie dievkalpojumi ir 
ar Svēto Vakarēdienu.

Seko kris tīgā sa  draudzība pēr-
minderes un pa  līgu izkārtojumā.

14.jūlijā – Laju vadīts VĀRDA 
DIEVKALPOJUMS

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

vadīts VĀRDA DIEVKAL PO-
JUMS

11. augustā – KAPU SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – Rockville 
dievkalpojums nenotiek.

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

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

ATZĪMĒŠANAI KALEN DĀ-
ROS: 8. septembrī – Latviešu 
skolas jaunā Mācību gada at   klā-
šana. 

• 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!

Dieva mierā devies
sabiedrisks darbinieks, skautu vadītājs, patriots, kristietis

JĀZEPS (JEFF) VOSKĀNS
Dzimis 1930. gada 14. februārī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2019. gada 14. jūnijā Des Moines, Iowa, ASV

Dieva mierā no mums šķīries
ārsts, sabiedrisks darbinieks, patriots kristietis

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS, M.D.
Dzimis 1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2019. gada 15. jūnijā Grandrapidos, Mičiganā ASV
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Dmitrijs Serjogins

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 U-19 puišu basket-
bola izlase Grieķijā Pasaules 
kausa izcīņas turnīru noslēdza 
12. vietā. Latvieši cīņā par 11. 
vietu ar rezultātu 68:74 (13:18, 
17:6, 18:22, 20:28) zaudēja vien-
audžiem no Arģentīnas. Vie nī-
bas aizsargs Rodrigo Būmeisters 
sava vecuma Pasaules kausu 
noslēdzis kā otrais labākais 
piespēlētājs. Piecās spelēs viņš 
vidēji izpildīja 5,8 rezultātīvas 
piespēles, kamēr līderis ar caur-
mērā 6,9 piespēlēm septiņās 
spēlēs bija ASV basketbolists 
Tairīss Helibārtons.

***
Latvijas basketbola izlases sa -

spēles vadītājs Jānis Strēlnieks 
ar 8. jūliju oficiāli kļuvis par 
Krievijas granda ‒ Maskavas 
CSKA spēlētāju. Kā informē 
klubs, līgums ar 29 gadus veco 
basketbolistu noslēgts uz divām 
sezonām.

***

Augstākā
vieta – devītā

Hamburgā risinājās pasaules 
čempionāts plūdmales volej-
bolā, kuŗā no Latvijas startēja 
trīs pāri. Turnīrā varēja iegūt 
punktus Tokijas Olimpisko 
spēļu kvalifikācijas turnīram. 
Ar 11. numuru izliktie Alek-
sandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš 
apakšgrupā trīs spēlēs izcīnīja 
divus panākumus, ieņemot otro 
vietu, kas ļāva izvairīties no 
pārspēļu turnīra, automātiski 
kvalificējoties izslēgšanas spē-
lēm. Tomēr jau pirmajā spēlē 
tika piedzīvots zaudējums ar 1:2 
(21:17, 15:21, 15:17) Brazīlijas 
duetam Šteinam/ Vanderlejam. 
Samoilovs/Šmēdiņš turnīru 
beidza viņiem neierasti zemā –  
17. vietā. (Attēlā)

Mārtiņš Plaviņš/EdgarsTočs  
apakšgrupu sacensībās izcīnīja 
divas uzvaras un cieta vienu 
zaudējumu, tādējādi grupā ie -
ņemot otro vietu. Pirmajā iz -
slēgšanas turnīra spēlē  latvieši 
ar 2:0 (21:19, 21:18) nedaudz 
negaidīti pārspēja Brazīlijas 
duetu Solbergu/Felipi, kuŗi 
turnīrā bija izsēti ar 24. numuru. 
Astotdaļfinālā viņiem pretī stā -
jās par favorītiem uzskatītie 
titulētie norvēģi Mūls/Serums. 
Pirmā seta izskaņā veiksmīgāki 
bija Pļaviņš/Točs, panākdami 
19:15, bet pretinieki rezultātu 
izlīdzināja – 20:20. Nākamos 
divus punktus ieguva Mūls/
Sērums, gūstot uzvaru pirmajā 

setā ar 22:20. Otrā seta  galotnē 
Latvijas duets pietuvojās preti-
niekiem, panākot 16:18, tomēr 
talantīgie norvēģi turpināja 
demonstrēt lielisku sniegumu, 
svinot uzvaru arī otrajā setā ar 
21:17. Turnīrā Pļaviņam/Točam 
9. vieta. 

Sieviešu duets Tīna Grau-
diņa/Anastasija Kravčenoka 
apakšgrupu spēlēs izcīnīja trīs 
uzvaras, bet sacensību tur pi-
nājumā latvietes pirmajā kārtā 
ar 2:0 uzvarēja turnīra 33. Uko-
lovu/ Birlovu no Krievijas, taču 
vēlāk astotdaļfinālā ar 0:2 zau-
dēja turnīra piektajam numu-
ram Rosai/ Klinemenai no ASV. 
Mūsu volejbolistēm – devītā 
vieta.

Tas viņām ir liels sasniegums, 
jo šis duets ziemā bija nonācis 
uz izjukšanas robežas. Tīnas 
studiju dēļ Amerikā nevarēja 
notikt kopēji treniņi. Tomēr 
abas palika kopā un nolēma 
pirmo reizi piedalīties pasaules 
čempionātā.

Vieglatlētika
Latvijas gaŗo distanču skrējējs 

Dmitrijs Serjogins Londonā 
Eiropas kausa izcīņā 10 000 m 
distanci veica ātrāk par pus-
stundu – 29 minūtēs un 59,95 
sekundēs, ieņemot 22. vietu.

Pēc Latvijas Vieglatlētikas 
savienības (LVS) informācijas, 
kopš Jāņa Burvja laikiem, kad 
1958. gadā viņš šo distanci veica 
29 minūtēs un 28 sekundēs, līdz 
šim tikai 14 Latvijas skrējēji ir 
pievārējuši šo pusstundas ro -
bežu. Serjogins tagad ir piec-
padsmitais. Savukārt līdz šim 
kā pēdējais 1995. gadā to spēja 
Aleksandrs Prokopčuks – 29 
minūtes un 39,60 sekundes.

***
Latvijas skrējēja Evija Šēfere 

Italijā sasniedza finālu pasaules 

Universiadas 100 metru sprintā. 
Šēfere 100 metru priekšsacīk-
stēs, kur bija tikai divi skrējieni, 
uzrādīja laiku 12,06 sekundes, 
būdama ātrākā savā skrējienā. 
Savukārt summā latvietei bija 
otrais labākais rezultāts, atpa-
liekot tikai no Ganas sprinteres 
Latifas Ali (11,93 sekundes), 
kas pārliecinoši ļāva kvalificēties 
pamatsacensībām. Tajās latviete 
vēlreiz uzlaboja savu rezultātu, 
finišējot pēc 12,04 sekundēm, 
kas bija arī viņas labākais šīs 
sezonas rezultāts.

Briedis beidzot 
saņēmis WBO 

čempiona jostu
Latvijas labākais bokseris 

Mairis Briedis 4. jūlijā beidzot 
saņēma savu Pasaules Boksa 
organizācijas (WBO) čempiona 
jostu pirmā smagā svara ka  tē-
gorijā (līdz 90,7 kilogramiem), 
apstiprināja sportista pārstāvis 
Raimonds Zeps.

Briedis jūnijā Arēnā Rīga tre -
šajā raundā skandalozā Pasau-
les boksa superserijas pusfināla 
cīņā nokautēja poli Kšištofu 
Glovacki. Lai arī tā bija cīņa par 
WBO jostu, pēc uzvaras lat-
vietim tā netika pasniegta, 
turklāt pēc tam bija neskaidrība, 
vai viņš maz kļuvis par tās 
īpašnieku. Jūnija izskaņā WBO 
oficiāli apstiprināja Briedi par 
šīs organizācijas čempionu, bet 
pie pašas jostas viņš beidzot 
tika 4. jūlijā, turklāt tās iz  pa-
košanas brīdi nodemonstrēja 
arī savos sociālajos tīklos.

Vimbldonas
turnīrā    

Vimbldonas čempionāts ir 
katra gada trešais Grand Slam 
turnīrs. Tas tiek spēlēts uz zālāja 
un ir vienlaicīgi vecākais un pres-
 tižākais tenisa turnīrs pa  saulē.  
Kopš 1877. gada turnīrs norisi-
nās Londonā, Anglijā. No Lat-
vijas pēdējos trijos gados „ko -
mandas” sastāvs bijis ne  mai-
nīgs: Ernests Gulbis, Aļona Osta-
penko un Anastasija Se  vas to va.

Pēc veiksmīgiem 2017. un 
2018. gadiem Vimbldonā šoreiz 
neviens no Latvijas tenisistiem 
netika līdz trešajai kārtai vien-
spēlēs. Šīgada turnīrā spēlē ar 
arģentīniešu tenisistu Leonardo 
Majeru Gulbis bezcerīgi zaudēja 
pirmajā setā (1:6), ļoti sīvā cīņā 
piekāpās otrajā setā 6:7 (12) un 
trešajā setā vairs atlika tikai 
nospēlēt līdz galam (2:6). Osta-
penko ar 2:6, 2:6 zaudēja  tai-
vānietei Suvejai Sje. 

Anastasija Sevastova
// FOTO: AFP/SCANPIX

Vistālāk tika Latvijas pirmā 
rakete Anastasija Sevastova. 
Viņa  ar 6:3, 6:4 pārspēja ame-
rikānieti Kristiju Ānu. Turpi-
nājumā Sevastova, kuŗa ir pa -
saules 12. rakete, ar šādu pašu 
numuru bija izlikta arī turnīrā,  
ar 6:4, 4:6, 3:6 zaudēja ame ri-
kānietei Kolinsai, kura WTA 
rangā ieņem 34. vietu. Sacen-
sības laikā Sevastova atradās va -
dībā ar 6:4, 3:0, taču šo pārsvaru 
nespēja nosargāt. Par otrās kār-
tas sasniegšanu Sevastova no -
pelnīja 70 WTA ranga punktus. 
Dalība otrajā kārtā ir Sevastovas 
atkārtots labākais panākums 
zāliena seguma Grand Slam 
turnīrā.       

***
Latvijas jaunās tenisistes Ka -

milla Bartone un Darja Se  me-
nistaja Vimbldonas junioru 
čempionātā piedzīvoja zaudē-
jumus sacensību pirmajā kārtā. 
Bartone ar 1:6, 4:6 zaudēja 
Darjai Snigurai no Ukrainas, 
Semenistaja  ar  3:6, 3:6 ‒ Diānai 
Parī no Francijas.

Izpilda olimpisko 
normatīvu

Latvijas jaunā peldētāja Ieva 
Maļuka Krievijas pilsētā Ka -
zaņā izcīnīja piekto vietu 
Eiropas junioru čempionāta 
100 m brīvā stila distancē.

Maļuka finālā distanci veica 
55,63 sekundēs, bet par uzva-
rētāju kļuva vāciete Marija 
Goze, kuŗa finišu sasniedza par 
0,77 sekundēm ātrāk. No goda 
pjedestala Ieva atpalika par 0,25 
sekundēm. Pusfinālā Maļuka ar 
55,57 sekundēm sasniedza 
jaunu Latvijas rekordu. Maļuka 
izpildījusi olimpiskās kvali fi kā-
cijas normu.

Orientēšanās
Latvijā risinās pasaules čem-

pionāts orientēšanās sportā 
veterāniem, kas pulcējis vairāk 
nekā 3500 dalībniekus no  40 
pasaules valstīm. Sacensības 
sākās ar sprinta kvalifikāciju 
Dzegužkalnā, to pārvarot arī 
daudziem mūsu valsts spor-
tistiem.

 Vecrīgas ielās tika aizvadītas 
finālsacensības, bet pēc tam ap -
balvošana notika pie Brīvības 
pieminekļa. Latvija pirmajā 
dienā tika pie vienas medaļas. 
M40 grupā uzvaru izcīnīja 
nesenais Latvijas izlases dalīb-

Jānis Krūmiņš (centrā) uz pa -
saules čempionāta goda pjedes-
tala // FOTO: Jānis Ligats

nieks Jānis Krūmiņš, kurš 3590 
m gaŗo distanci ar 18 kontrol-
punktiem veica 13 minūtēs un 
25 sekundēs, tuvāko konkuren-
tu no Krievijas apsteidzot par 
iespaidīgām 42 sekundēm.

Autosports
Latvijas rallijkrosa pilots 

Reinis Nitišs savā otrajā pa -
saules čempionāta posmā šose-
zon Zviedrijā sensacionāli iz -
cīnīja trešo vietu.

Latvijas rallijkrosa piloti uz 
goda pjedestala kāpuši otro 
posmu pēc kārtas, jo iepriekšējā 
to pašu izdarīja Jānis Baumanis, 
bet pirms tam mūsu valsts spor-
tisti to nebija paveikuši vairākus 
gadus.

Motosports
Vadošais Latvijas blakusvāģu 

motokrosa kantētājs un trīskār-
tējais pasaules čempions Kas-
pars Stupelis kopā ar nīder-
landiešu pilotu Etjēnu Baksu 
Nīderlandē izcīnīja uzvaru pa -
saules čempionāta astotajā pos-
mā, palielinot savu pārsvaru 
kopvērtējumā. Latvijas un Nī -
derlandes ekipāža bija pirmā 
abos braucienos, summā iekrā-
jot 50 punktus. Otrais posmā ar 
44 punktiem bija pasaules čem -
pions Marvins Vanlušens no 
Beļģijas, trešo vietu ar 38 punk-
tiem ieņēma brits Stjuarts Brauns, 
bet latviešu kantētāja Laura 
Daidera un igauņu pilota Kerta 
Varika ekipāža ar 25 punktiem 
ierindojās septītajā vietā.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas basketbola treneris 

Ainars Bagatskis oficiāli kļuvis 
par Ukrainas vīriešu basketbola 
izlases galveno treneri, vēstī 
Ukrainas basketbola federācija 
(FBU). Bagatskis ar Ukrainas 
basketbola federāciju vienojies 
par divu gadu sadarbību, bet jau 
šī gada novembrī viņa vadītā 
valstsvienība uzsāks dalību 
2021. gada Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas turnīrā.

 Daudzsološais latviešu bas-
ketbolists Richards Lomažs no -
slēdzis divu gadu līgumu ar 
Francijas klubu Vilērbānas Asvel, 
kas nākamās divas sezonas spē-
lēs ULEB Eirolīgā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


