
Vo lu me LXX  Nr. 26 (5915) 2019. ga da 20. jūlijs – 26. jūlijs

WE EK LY NEWS 

PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 

ST PETERSBURG, FL

AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)

ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBUG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

JULY 20

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Kas jauns
Likteņdārzā?

16. lpp.

Lasītāju balsis
2. lpp.

Iepazīsimies –
Laura Spanier

5. lpp.

Numura
intervijā –
advokāts

Ivars Bērziņš
7. lpp.

Par ko raizējas
Kārlis Streips?

12. lpp.

2x2 Kanadā
14. lpp.

Laika
korespondenti
par Dziesmu

svētkiem
Toronto

3. un 4. lpp.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš
tiekas ar tautiešiem

Savā pirmajā darba  vizītē ASV 
Latvijas Ministru prezidents 
Kriš jānis Kariņš tikās ar tau tie-
šiem Ņujorkā un Vašingtonā. No 
daudzām ASV Austrumkrasta 
pilsētām latvieši bija pulcējušies 
Rokvilē, lai tiktos ar Krišjāni 
Kariņu. Kā stāsta Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis, 
tikšanās laikā valdījusi sirsnīga 
un draudzīga gaisotne un Kari-

ņam uzdoti daudzi jautājumi par 
Latvijas attīstību. 

Pēc Vašingtonas, kur Ministru 
prezidents tikās ar vairākiem ASV 
valdības pārstāvjiem (vairāk lasiet 
10. lpp.), viņš ieradās Ņujorkā.

Te viņam bija vairākas tikšanās 
ar ASV investoriem Latvijā, vie-
tējiem polītiķiem, tostarp ar bijušo 
ASV valsts sekretāru Džonu Keriju 
(John Kerry), uzruna pie slavenā 

Union Club (kuŗā pie da lījās arī 
slavenais mākslinieks Michails 
Barišnikovs), kā arī apaļā galda 
pusdienas – diskusija kuŗā pieda-
lījās apmēram 70 cilvēki un ko 
vadīja Latvijas Goda konsuls Ņu -
jorkā Daris Dēliņš. Ministru pre-
zidents tikās arī ar medijiem (Bloom-
berg News, Forbes un WSJ), kā arī 
ar vietējo latviešu kopienu. 
„Ministru prezidenta atbildes uz 

Tikšanās ar Ņujorkas latviešu kopienu Igauņu namā. No kreisās: 
Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildegovičs, Daris Dēliņš, Kriš-
jānis Kariņš un Andris Teikmanis

Tiekoties ar tautiešiem Rokvilē

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienība (PBLA) uzsākusi re -
ģis  trāciju Pasaules latviešu 
kultūras konferencei, kas no -
tiks 29. un 30. septembrī Cēsu 
koncertzālē. Konferenci rīko 
PBLA sadarbībā ar Kultūras 
ministriju un Cēsu pilsētas 
domi.

Divu dienu garumā pie viena 
diskusiju galda satiksies dažādu 
kultūras un mākslu nozaru 
personības, lai apspriestos par 
latviešiem aktuālo kultūrā kā 
Latvijā, tā ārvalstīs. Diskusijās 
tiks apskatīti latviešu mākslas 
pasaulē attīstības ceļi, latviskā 
identitāte 21. gadsimta reālitātē, 
dziesmas un dejas kā latviskās 
piederības kods un pasaules 
latviešu profesionālās mūzikas 
jaunrade. Konferenci kuplinās 
divi koncerti – vokāli simfo-
niskās mūzikas koncerts 29. 

Sākusies reģistrācija Pasaules 
latviešu kultūras konferencei

septembrī, piedaloties Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas korim un simfoniskajam 
orķestrim diriģenta Kaspara 
Ādamsona vadībā, un latviešu 
kormūzikas koncerts, 30. sep-
tembŗa vakarā, kuŗam pro-
grammu gatavo Cēsu pils koris 
diriģentes Marikas Austrumas 
vadībā. Koncerti būs bez mak-
sas un klausītājiem būs iespēja 
dzirdēt unikālas programmas, 
kuŗās iekļauti Tālivalža Ķeniņa, 
Alfrēda Kalniņa, Helmera Pava-
sara, Jāņa Kalniņa darbi u.c. 
pasaules latviešu komponistu 
darbi.

„Ar šo konferenci mēs vēla-
mies izrunāt aktuālās temas, kas 
skar latviskās identitātes kodu 
mūsdienu reālitātē caur kultūras 
prizmu. Šoreiz esam izvēlējušies 
paneļdiskusiju formu, kuŗā būs 
iespēja aptvert plašāku cilvēku 

loku un dažādus viedokļus. 
Ceram, ka diskusijās raisīsies ne 
tikai idejas, bet arī praktiski 
realizējamas ieceres,” tā par 
konferences galveno mērķi saka 
Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības priekšsēde Kristīne 
Saulīte.

Elektroniskā reģistrācija kon-
ferencei notiks līdz šī gada 
16. septembrim vietnē http://
kulturaskonference.pbla.lv/. 
Jautājumu un neskaidrību ga -
dījumā konferences rīkotāji ai -
cina rakstīt PBLA pārstāvnie-
cības Latvijā izpilddirektoram 
Raitam Eglītim raits.eglitis@
pbla.lv

Cēsīs notiks jau trešā Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fonda konference. 
Iepriekšējā kultūras konference 
„Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, 
vēsture, emigrācija un nacionālā 

identitāte“ notika 2014. gadā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Pirmā konference notika 2004. 
gadā. 

Par PBLA Kultūras fondu
PBLA Kultūras fonds dibināts 

1972. gadā. Tā uzdevums – at -
balstīt latviešu kultūras saglabā-
šanu un jaunradi, kā arī latvis-
kās izglītības sarīkojumus, kas 
veicināja mūsu nacionālo pa -
stāvēšanu trimdā.

Konferences sadarbības par t-
neri 

Pasaules brīvo latviešu ap  vie-
nība, Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija, Cēsu pilsētas 
dome, Latvijas Republikas ofi-
ciālais izdevējs Latvijas Vēst-
nesis, Pasaules latviešu mākslas 
centrs, Cēsu Kultūras un tūrisma 
centrs.

Papildu informācija: PBLA 
pārstāvniecība: Tālr. 6728-2980

tautiešu  jau tājumiem bija infor-
mātīvas, pa  matīgas un dažkārt ar 
labu humoru, izraisot ļoti pozi-
tīvas atsauksmes no klāteso ša-
jiem,” Laikam teica Daris Dēliņš.

Kariņš sociālajā vietnē Twitter 
par tikšanos raksta: „Mēs esam 
sīksta tauta, mums ir jātur galva 
augstu un jābūt lepniem par savu 
valsti. Paldies latviešu diasporai 
par sirsnīgo tikšanos!”
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«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Jau sen gribēju teikt lielu 
paldies par Laiku 2019. gadam, 
ko ik nedēļu saņemu*. Paldies 
par to, ko Jūsu darbinieki paveic, 
dodot iespēju būt klāt notikumos 
Latvijā un pasaulē, kur vien dzīvo 
latvieši!

Ļoti ļoti žēl Vairas  Paegles – 
viņa ne tikai atrada iespēju aiz-
braukt pie latviešiem Sibirijā, 
viņa brauca arī pa Latviju – bija 
bērnu namos (zinu, ka „Līku-
mos”), veco ļaužu namos u.c. 
Viņa bija Sirds Cilvēks, kuŗam 
Saeimā ļoti nodarīja pāri. Paegles 
kundze naīvi ticēja dažiem lat-
viešu bāleliņiem. Ilgi glabāju no 
kāda latviešu žurnāla izgrieztu 
foto, kur Vairas kundze ir savā 
dzimtajā pusē, apmeklējot tuvi-
nieku mājas krāsmatas un pie-
derīgo kapus. Bet tad nāca 14. 
jūnija rīts... Ļoti žēl visu aizgājušo 
labo cilvēku, bet viņa daudz ve -
selības pazaudēja Latvijā. Piedo-
diet, ļoti sāp!

Lasot avīzē Laiks par XV Lat-
viešu dziesmu un deju svētkiem 

Kanadā, Toronto, iedomājos, ka 
atkal diasporas latvieši krājuši 
naudiņu un brīvas atvaļinājuma 
dienas, lai ierastos svētkos gan kā 
skatītāji, gan dalībnieki.

Latvijai Simtgadē lielākā dā  vana 
bija Vispārīgie XXVI Dzies mu un 
deju  svētki ar ļoti daudz dalīb-
niekiem, viņu ieguldītais lielais 
darbs, materiālie līdzekļi, Rīcības 
komitejas pūles vairāku gadu ga -
ŗumā. Kā sevišķa dāvana arī no 
dažādām pasaules vietām tur dzī -
vo jošo latviešu koŗi, deju kopas, 
folkloras grupas – tā tiešām bija 
viena dziesma, viena deja –  viena 
tauta. Klātienē klausījos pasaules 
latviešu koŗu un folkloras kopu 
koncertu Esplanādē. Sirds trīcēja, 
kad koristi nāca un nāca, tāpat 
folkloras kopas! Koncerta beigās, 
dziedot kopā „Pūt, vējiņi!”, tik 
ļoti vēlējāmies – kaut viņi visi 
paliktu Latvijā!

Pasaules latviešu deju un folk-
loras kopu koncertu Latviešu bied -
rības namā izdevās trīs reizes re  dzēt 
LTV 1. kanālā, bija ļoti skaisti.

Arvien apbrīnoju, cik liels ga  rī-
gums, latviskums saglabājies, ilgus 
gadus dzīvojot tik dažādās pa -
saules vietās! Ilgas būt visiem 
kopā, vienojoties, vienoties ko -
pīgā dziesmā, dejā. Vissirsnīgāk, 
visdziļāk Latvijas XXVI Dziesmu 
svētkus avīzē Laiks aprakstījusi 
kādreizējā Austrālijas latviete 
Valda Liepiņa rakstā „Mani Dzies-
mu svētki”. Kad man ir grūti, 
izlasu vēlreiz, visi teikumi rakstā 
lielāko daļu pasvītroti... Piedo-
diet, ka tik vēlu saku paldies par 
šo un citiem rakstiem un apsveicu 
Valdu ar mūsu Ārlietu ministrijas 
Atzinības rakstu! Esat pelnī jusi 
vairākus apbalvojumus no Lat-
vijas, jo esat Latvijā ar visu sirdi!

INTA GRUZDIŅA Rīgā

* Vēstules autorei Laika abo-
nementu nodrošina Gunārs 
Dze   nis, SIA „Kokpārstrāde 98” 
vadītājs, turpinot mecenāta Vis-
valža Dzeņa tradiciju.

– Red.

Šos krasi pretējos uzskatus man 
pavasarī sagādāja redzētās izrā des 
mūsu Nacionālā operā un baletā. 
Adāna balets “Žizele” ar savu 
krāšņi melodisko mūziku, solistu – 
balerīnas Elzas Lei ma nes un balet-
dejotāja Artura So  kolova augst-
vērtīgo sniegumu, kā arī baleta 
ansambļa skaisto priekšnesumu 
skatītājus ieveda fantāziju pa -
saulē, kas ik brīdi graciozi slīdēja 
skatītāju acu priekšā. Pēc izrādes 
vētrainie ap  lausi izsauca māksli-
niekus vairāk kārt publikas priekšā. 
Paldies choreografam un iestu-
dē tājam Aivaram Leimanim par 
pirm klasīgo izrādi!

Pēc gadiem jau trešo reizi Na -
cionālajā operā klausījos Pučīni 
operu “Turandota”. Viss – mū -
zika, skaistie solistu dziedājumi, 
tērpi un kustības, kā arī krāšņās 
dekorācijas sagādāja lielu baudu 
pilnās zāles publikai. No dzir dē-
tajām sarunām likās, ka liela daļa 
apmeklētāju bija tūristi, tostarp 
no citiem kontinentiem. Savu 
radu apmeklējumam operā, kā 
par nelaimi, izraudzījos Bizē 
“Karmenu”. To jau biju redzējis 
vairāku opernamu uzvedumos. 
Mums visiem paliks atmiņā 
Elīnas Garančas skaistais un dra-
matiskais sniegums Metropo li-
tēna operā. Bet, kas notiek Rīgā! 
Pustumsā atveras priekškars, kur 
uz skatuves redzamas deko rā ci-
jas, kas līdzinās lielai nepabeigtai 
celtnei. Liekas, tās cēlēji jau pirms 

gadiem trīsdesmit ir bankrotējuši 
un namu nepabeigtu pametuši 
savam liktenim. Gar tā sienām 
slaistās bezdarbnieki noplīsušās, 
skrandainās drēbēs. Tad parādās 
Karmena, kuŗa pelēkajā masā 
neko neatšķiras no pārējiem. 
Nav ne krāšņuma, ne elegances, 
kas patiešām pievilktu jaunos 
kaŗavīrus jūsmot par viņu. Vēl 
ļaunāk – viņas skaistās ārijas 
laikā kāds skatuves centrā veido 
akrobatiskas kustības, ar ko cen-
šas uzkrītoši saistīt publikas uzma-
nību, vairāk nekā pati Karmena. 
Pirmo reizi piedzīvoju, ka pēc šīs 
ārijas neseko publikas ovā cijas, 
bet nāves klusums. Publika bija 
apjukumā, kas īsti notiek šai 
pustumsā uz skatuves. Arī Eska-
miljo ir pārveidots, nekā no 
krāšņa toreadora tērpa, bet viņš 
staigā pa skatuvi puspliks ar 
neskaitāmiem tetovējumiem pār 
visu redzamo ķermeni.

Operas vadības pienākums būtu 
raudzīties, lai operu iestudētāji, 
scēnografi un kostīmu māksli-
nieki neaizietu bezgalībās savos 
eksperimentos. Lai tie operu 
autoru oriģinālajai idejai nepār-
vilktu svītru, tās izķēmojot līdz 
nepazīšanai. Es nebūtu pārsteigts, 
ka jau nākošajā jauniestudējumā 
Karmena savu āriju pavadīs uz 
elektroniskās ģitāras, vai arī tā no 
skatuves akrobātiski ieleks kāda 
skatītāja klēpī, dziedot: “Pār visu 
zemi mīla valda . . . “

Pēc dažām dienām devos uz 
Doniceti “Dons Paskvāle” izrādi. 
Nevarēju iedomāties, ka arī šai 
izrādē būs jāpiedzīvo smaga vil-
šanās. Jau atveroties aizkaram, 
radās aizdomas. Kamdēļ gan šī 
bagātā vecpuiša krāšņie aparta-
menti sastāv tikai no četriem vien-
kāršiem gaiši ziliem paneļiem, 
kuŗu sānos ir piestiprinātas vien-
kāršas koka kāpnes, kā kādā 
nabagmājā?! Tas atklājās visai 
drīz Dr. Malatesta ārijā, kuŗā viņš 
Donam Paskvāle raksturo savu 
māsu Sofroniju kā šķīstu, skaistu 
un kautrīgu jaunavu, kuŗa patla-
ban uzturas klosterī. Uz paneļiem 
elektroniski sāk slīdēt izķēmotu 
mūķeņu tēli, kas pilnīgi degradē 
to, kas tiek izteikts ārijā. Bet iestu-
dējuma video mākslinie kiem ar 
to nepietiek – kad Dons Paskvāle 
savā ārijā sajūsmā raksturo lau-
lības ar skaisto Sofroniju un gai-
dāmo bērnu pulciņu, uz pane-
ļiem itin pazemojoši parādīts 
sievietes ķermenis dzemdību stā-
 voklī. No tā kā no mīnmetēja 
šaujas ārā zīdaiņi ar vecu veču 
sejām. Labi, ka operā virs ska -
tuves ir virstitri. Lasīju un tikai 
klausījos Krišjāņa Norveļa skaisti 
dziedāto āriju. Viss attēlotais 
video veidā bija tik pretīgs un 
vulgārs, ka nespēju uz skatuvi 
skatīties. 

Es ieteiktu jaunajai operas 
vadībai nākotnē pievērst lielāku 
uzmanību klasiskās operas izpil-
dījumiem un izvairīties no galē-
jībām. Šie eksperimenti piesaista 
gan dažus ziņkārīgos, bet atbaida 
patiesos operas patronus. 

Mūsu operu apmeklē arī daudz 
ārzemnieku, tad kādēļ aprakstos 
par solistiem tiek plašāk stāstīts 
tikai par viesmāksliniekiem? Bet 
ne latviešu operdziedātājiem, kā, 
piemēram, Krišjāni Norveli, kuŗš 
bija izcils galvenā lomā operā 
“Dons Paskvāle”?!

ĀRIJS R. LIEPIŅŠ



LAIKS 32019. ga da 20. jūlijs – 26. jūlijs

Gadu gaitā jēdzieni dziesmu 
svētki Kanadā un Toronto pilsēta 
bija nešķirami. Vienubrīd tomēr 
pašķīrās, un par divu aizvadīto 
svētku norises vietu tika izrau-
dzīta Hamiltona. Maiņas, pro-
tams, ir labas, pat nepieciešamas. 
Arī  zā  les Hamiltonā labas, atro-
das tuvu klāt, ir arī lētākas. Šogad 
Dziesmu svētki Kanadā atkal no -
tika To  ronto. Rīkotāji saprata, ka 
svētki izmaksās dārgāk visiem – 
kā pašiem, tā arī dalībniekiem, 
bet saprata arī, ka tas būs tā vērts. 
Un galu galā ‒ reizi piecos gados 
var atļauties.

Kā pazudušās avis atgriezāmies 
vecajā, mīļajā Toronto. Te dau-
dzus, kuŗi apmeklējuši svētkus 
gadu desmitos, sagaidīja senas  
atmiņu vietas – Royal York viesnī-
ca, Maple Leaf Gardens, Latviešu 
centrs. Šoreiz svētku centrs bija 
lielais Hiltons. Bija gan arī  Maple 
Leaf Gardens, bet pārtaisītā va -
riantā un ar citu nosaukumu. 

Toronto ir  sava aura. Laba, īpa-
ša aura. Jau iebraucot, jūties pa -
cilāts, vismaz es tā jutos, un dau-
dzi citi, kā stāsta, arī. Paldies rī -
kotājiem par šo lēmumu – atkal 
sarīkot svētkus Toronto, šai skais-
tajā, atraktīvajā, kosmopolītiska - 
jā lielpilsētā!   

KOPKOŖA KONCERTS
  Kupls, ļoti kupls tautiešu skaits 

dodas uz  Maple Leaf Gardens – 
ikonisko ēku Kanadas dziesmu 
svētku vēsturē. Ielas pusē pazīsta-
mā fasāde ar uzrakstu Maple Leaf 
Gardens, lai gan tā jau vairs nav 
“kļavu lapu dārzs” vien – arēna 
pieder Ryerson universitātei, un  
tagad to sauc Mattamy Athletic 
Centre. Ieejot arēnā, uzreiz  redza-
mas maiņas – tā saīsināta un 
sēdvietas iekārtotas citādi.  To arī 
vairs  nav tik daudz. Kā kopkoŗa 
koncerts, tā arī tautas deju Liel-
uzvedums bija pilnībā izpārdoti. 

...Kopkoris iekārtojas gaŗā joslā 
arēnas vienā malā. Korim priekšā, 
vidū uz arēnas grīdas orķestris.  

Sākas koncerts. Vairāku gadu 
darbs tūlīt  beidzot skanēs! Pār-
skatu programmu, meklējot kādu 
savu mīļāko dziesmu, kas kom-
ponists, solisti, kas diriģēs? Ska-
tos, būs interesants  dziesmu klāsts, 
sākot ar  pazīstamu vecmeistaru 
darbiem, kā arī nesen kompo-
nētas, vēl nedzirdētas dziesmas. 
No senajām dziesmām priecīgs 
gaidu “Mēness starus stīgo”, 
“Lauztās priedes”  un “Gaismas 
pils”. Ieraugot vairākas tautas-
dziesmas, arī jūsmoju. Ir dzirdēti 
daudzi kopkoŗa koncerti, gan Ka -
nadā, ASV, gan Latvijā. Ir bijuši 
spēcīgi, skaisti koncerti, bijuši arī 
vājāki, bet arvien – gribas, lai iz -
dodas! Jo nemaz nav viegli salikt 
kopā šādu vērienīgu koncertu. 

Orķestŗa pavadījumā  ienes Ka -
nadas un Latvijas karogus. Skan 
Tālivalža Ķeniņa elegantā Dzies-
mu svētku Fanfare. Karogiem 
seko himnas. Korim skaists, va -
rens, bagātīgs skanējums. Publiku 
uzrunā bijusī Latvijas kultūras 
ministre,  tagad – Eiroparlamen -
ta deputāte Dace Melbārde,  Lat-
vijas vēstnieks Kanadā Kārlis 
Eichenbaums.

Par pašu koncertu – centīšos 
izcelt to, kas likās jauns, nepa -
rasts, ievērības cienīgs. Attiecībā 
uz komponistiem – programmā 
izlasām jaunus, vēl neiepazītus  

ARMANDS BIRKENS,  
Laika korespondents XV Latviešu dziesmu un deju svētkos

Vienu dziesmu dziedājām Toronto...
komponistu vārdus blakus labi 
pazīstamajiem. Atzinīgi jānovērtē 
tas, ka dziesmu svētkos tautai 
do  ta iespēja dzirdēt jaundarbus, 
tas ir arī  atbalsts  jauniem kom-
ponistiem! 

Šajos svētkos līdz ar Lolitas Rit-
manes “Manā sirdī”  skanēja viņas 
dēla Andra Matsona (Mattson) 
“Pūt, vējiņi!” apdare. Lasītājiem 
droši vien gribētos zināt, kā ska-
nēja. Apdare eleganta, plūstoša,  
ar labu kāpinājumu. Šī apdare 
izceļas ar harmonijām un pava-
dījumu (orķestŗa). Publikai ļoti 
gāja pie sirds. Esam par vienu 
apdari bagātāki. 

Kopkoŗa dalībnieku skaits 800, 
kas laikam ir lielākais koristu 
skaits Kanadas dziesmu svētku 
vēsturē. Koncertu klausījās ap -
tuveni 2200 cilvēku. Programmu 
prasmīgi un sirsnīgi pieteica Ras-
ma Gaide un Andrejs Dzintars. 

Koncerta laikā sumināja trīs 
Goda virsdiriģentus – Brigitu Al  ku, 
Andreju Jansonu un Arvīdu Pur-
vu. Brigita un Andrejs diriģēja, 
bet Arvīds Purvs bija skatītājos. 
Šie Goda virsdiriģenti tiešām pel-
nījuši, ka viņus izceļ un sumina! 

Svētku orķestrī spēlēja 30 mū -
ziķi, visi latvieši. Diviem gan ir 
“nelatviešu” uzvārdi, bet saknes –  

latviešu. Orķestrī pārstāvētas di -
vas no mūsu mūzikālajām ģime-
nēm: pieci no Ernesta un Indras 
Brusubārdas III bērniem, divi no 
Lolitas Ritmanes un Marka Mat t-
son bērniem. Mūziķi pārstāvēja 
Kanadu, ASV un Latviju. 

Dziesmas kuplināja septiņi so -
listi. Dziedāja ar sirdi un dvēseli! 
Vēlos minēt, ka divi no solistiem 
bija no vienas ģimenes – Maria 
Thornburn un viņas un Alberta 
Vītola dēls Alastair.  Divas dzies-
mas bija jāatkārto – “Lec, saulīte!” 
un “Sasala jūriņa”.

Piecas dziesmas bija īpašs vel-
tījums šiem svētkiem! Un vēl – šis 
koncerts ieies dziesmu svētku 
vēs turē arī ar to, ka koncerta ce -
turtās dziesmas laikā zālē pārtrū-
ka elektrība! Māris Sirmais diriģē 
“Lec, saulīte!”, un dziesmas vidū 
pēkšņi, ar skaļu klikšķi visā zālē 
nodziest visas gaismas! Sēžam kā 
melnā naktī, bet koris turpina 
dziedāt. Pirmajā brīdī iedomājos, 
ka tas varbūt ir speciāls efekts šai 
dziesmai un ka tūlīt, tūlīt  gaismas 
tikpat efektīgi atkal ieslēgsies. To -
mēr ātri vien sapratām, ka ir pār-
trūkusi elektrība, līdz ar ko nebija 
gaismas, nedarbojās skaņu sistē-
ma un dzesināšana. Pēc pāris 
sekundēm ieslēdzās tā saucamās 

back-up emergency lighting, ku -
ŗām jābūt katrā komerciālā zālē. 
Tās nedaudzās gaismas iedegās 
arēnas augšpusē, kur bija gaiteņi, 
un tikai no turienes zālē ielauzās 
kāds gaismas stars. Vismaz kaut 
ko varēja saredzēt. Šis notikums, 
protams, bija nopietns pārbau-
dījums diriģentiem, korim, solis-
tiem un orķestrim. Taču par spīti 
visam, viņi turpināja un veiksmī-
gi tika līdz dziesmas beigām. Ko 
nu? Rīcības komiteja reaģēja ar 
mieru un humoru. Visu cieņu. 
Viņi ātri uzzināja, ka tajā pilsētas 
rajonā pazudusi elektrība un ka 
elektriķi jau steidzas to atkal at -
gūt. Rīkotāji piedāvāja koncertu 
beigt vai turpināt tumsas apstāk-
ļos. Tauta, protams, gribēja, lai 
tur pina. Nu, tad  visiem jāpielāgo-
jas! Skatītāji atrodas romantiskā 
krēslā, kas īstenībā nebija nemaz 
tik slikti. Baudījām dziesmas,  pie-
vēršot visu uzmanību skaņai. Da -
lībniekiem gan bija cita perspek-
tīva –  grūti izlasīt notis un saska-
tīt diriģentu. Daļa koristu apgai s-
moja savas dziesmu grāmatas ar 
mobilajiem telefoniem. Vīriešu 
kārtas diriģenti novilka  žaketes, 
lai baltajos kreklos viņus labāk 
saredzētu. Nezinu, kā tika galā or -
ķestris, bet tika. Vissāpīgāk bija 

15. Latviešu Dziesmu un deju svētku Kanadā Kopkoŗa koncertā Latvijas Republikas vēstnieks 
Kanadā Kārlis Eichenbaums (vidū) pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņus mūzikālā ansambļa Čikāgas 
Piecīši dalībniekiem – šī raksta autoram Armandam Birkenam, Janīnai Ankipānei, Lindai Marutai 
Kronbergai un Alnim Jūlijam Ceram

solistiem, kuŗiem  nu bija jādzied 
lielajā telpā, pāri orķestrim un 
korim, bez mikrofoniem. Visi da -
lībnieki, ieskaitot pieteicējus un 
rīkotājus, bija tiešām malači! Gan-
drīz jāteic – varoņi. No rīkotāju 
puses par reakcijas ātrumu un 
izlēmību īpaši jāuzslavē Selga Apse, 
Vizma Maksiņa un Juris Ķeniņš. 

Starpbrīža praktisku iemeslu 
dēļ nebija. Raujam līdz beigām! 
Izrādās, nebiju vienīgais, kuŗš ļoti 
cerēja, ka notiksies brīnums un 
tad, kad koris dziedās “Gaismas 
pili”, gaismas iedegsies tieši uz 
dziesmas kulmināciju! “Brīnuma” 
tomēr nebija...

Šī gada pavasarī Latvijā pazi-
ņoja, ka piešķirti Triju Zvaig -    
ž ņu ordeņi. Mēs nepaspējām būt 
Rīgā 3. maijā, kad Latvijas pre-
zidents tos pasniedza. Pēc septītās 
dziesmas mums, Čikāgas Piecī-
šiem – Janīnai Ankipānei, Lindai 
Marutai Kronbergai, Alnim Ce -
ram un man – valsts piešķirtos 
Triju Zvaigžņu ordeņus pasnie-
dza vēstnieks Kārlis Eichen -
baums kopā ar Daci Melbārdi. 
Lorija Vuda Cinkusa savu ordeni 
saņēma no Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa rokām. (Skat. 
Laiks nr. 25! – Red.).  Sirsnīgs pal-
dies viņiem un Rīcības komitejai 
par šo iespēju! 

Šā  koncerta gaitā pasniedza arī 
pirmās Andŗa Ritmaņa radošās 
piemiņas fonda balvas. Tās saņē-
ma sabiedriskā darbiniece un 
dzejniece Sarma Muižniece-Lie-
piņa un komponists Juris Ķeniņš – 
par ieguldījumu latviešu mūzi -
kas atskaņošanā un populārizē-
šanā. Balvas pasniedza Artūrs 
Jansons no svētku Rīcības komi-
tejas, Kristīne Saulīte, PBLA val-
des priekšsēde, un Lolita Ritmane 
(Andŗa Ritmaņa meita).

... Koris dzied “Šķind zemīte, rīb 
zemīte”, un dziesmas laikā iede -
gas gaisma, ieslēdzas skaņa un 
dzesināšana. Visi dalībnieki un 
klausītāji staro laimē!

Vēl pieminēšu, ka man gāja pie 
sirds tas, ka programmā nebija 
pārāk daudz “himnas dziesmu”, 
kuŗas gan ir spēcīgas un pacilā-
jošas, bet, skanot  pārāk daudzām, 
zūd emocionālais kāpinājums. 
Šim koncertam bija mierīga, pa -
tīkama plūsma, kuŗā mijās vien-
kāršas dziesmas ar spēcīgām. 

Turpinot tradiciju, beigās iz -
skanēja “Pūt vējiņi!”, visiem klā t-
esošajiem dziedot korim līdzi. 

Koncerta beigās sumināja visus 
tos, kuŗi ieguldījuši lielu darbu,  
lai kopkoŗa koncerts izdotos. Ko -
mitejā strādāja Artūrs Jansons, 
Laura Adlere, Jānis Beloglāzovs, 
Vizma Maksiņa un Juris Ķeniņš. 
Izjusts paldies viņiem! Paldies arī 
klausītājiem, kuŗi mierīgi, pat ar 
humoru spēja pieņemt misēkli   
ar elektrību.

Dzirdēja pat asprātības, kā to, 
ka nekāda tumsa neapklusinās 
latviešu dziesmu. 

Paldies arī ikvienam kompo-
nistam, koristam, solistam, mūzi-
ķim. Jūs visi bijāt burvīgi un sa -
gādājāt  mums pacilājošus svēt-
kus!

Šo svētku devīze bija: “Viena 
dziesma, viena deja... viena tauta”. 
Lai kur arī būtu dzimis, lai kur 
dzīvo, dziedi vai dejo, esam – un 
mums jābūt – vienai vienotai 
tautai!

(Turpināts nākamajā nr.)
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No kreisās: svētku Rīcības komitejas priekšsēdis Juris Ķeniņš, vēstnieks Kārlis Eihenbaums, Dace 
Melbārde, Armands Birkens, Janīna Ankipāne

Komponists Imants Ramiņš

Burvīgā skaņu celtnē 
Akadēmiskā  koŗa „Latvija” koncerts Toronto Dziesmu svētkos

Ir izskanējuši XV Latviešu 
Dziesmu svētki Kanadā. Rīko-
tāji ir sapņojuši, plānojuši, strā-
dājuši, lai sniegtu mums svēt-
kus, kuŗi vieno mūs kā latviešus, 
kuŗi mūs garīgi pacilā un kuŗos 
mēs jūtam latviešu dziesmu un 
mūzikas burvīgumu.

Svētku kulminācija ir kopkoŗa 
koncerts. Bet pirms šī tautā 
iemīļotā tradicionālā notikuma 
varējām baudīt trīs izcilus kon-
certus, katru ar savu īpašu, 
atšķirīgu seju – Garīgo, Kamer-
mūzikas/Simfonisko un koŗa 
LATVIJA koncertu.

Šajos svētkos neapšaubāmi 
spožākā zvaigzne bija Valsts 
akadēmiskais koris LATVIJA, 
kuŗš šajā savā pirmā Kanadas 
koncertt urnejā arī pušķoja To -
ronto Latviešu Dziesmu svētku 
programmu. Koncerts notika 
5.jūlijā Toronto Karaliskās kon-
servatorijas skaistajā un akus-
tiski teicamajā zālē.

Iecienītais diriģents Māris 
Sirmais bija veiksmīgi veidojis  
koŗa koncerta programmu, 
iekļaujot tanī latviešu klasikas 
komponistus un mūsdienu lat-
viešu ievērojamākos pārstāvjus 
koŗu mūzikas žanrā. Domājot 
par kanadiešu publiku, koncertā 
bija uzņemti arī pazīstamākie 
darbi no šīsdienas amerikāņu, 
kā arī somu, igauņu un kana-
diešu komponistiem.

Akadēmiskā koŗa dziedātāji ir 
virtuozi vokālā ziņā un varējām 
izbaudīt šo viņu mākslu, kā arī 
diriģenta Māŗa Sirmā dziļo uz -
tveri un zinīgo mūzikālo in -
terpretāciju katrā dziedājumā. 
Šeit arī jāpiemin koŗa drosme 
ne tik dziedāt ar šīs dienas koŗu 
vokālās technikas “taisno” toni, 
bet vietām ari izplūst īsti dobjā 
pilnskanīgā balss krāšņumā.

Koncertu koris iesāka ar Arvo 
Pērta “Da Pacem Domine, maigi, 
mistiski klausītājus apskaujot 
harmoniskām skaņām, kas nāca 
no koncertzāles malām. Pēc uz -
soļošanas uz skatuves dzir dējām 
divus Imanta Ramiņa sakrālos 
darbus – “Ave Verum Corpus” 
un “Ubi Caritas”. Abi darbi ir no 
komponista vispa zīstamākiem. 
Tie liecina par Ramiņa izcilību 
kora a capella repertuārā un par 
komponista paliekošo vietu 
koŗu program mās ne tikai 
Kanadā, bet jau tālu ārpus šīs 
zemes robežām. Abus šos dar-
bus koris dziedāja mūzikali 
saistoši. Īpaši skaisti un liegi 
skanēja “Ubi Caritas” beigu 
Amen.

Asprātīgo Pērta “which was 
the son of ...” koris atskaņoja ar 
vajadzīgo dzirksti un skaidru 
dikciju. Teksts ņemts no Svē-
tajiem rakstiem, gaŗš un it kā 
nenozīmīgs savā atkārtotībā. 
Komponists tekstu apvijis ar 
ritmisku vitālitāti, vietām pat ar 
gospel  mūzikas ietekmi. Mū -
zikai statisks pulsējums, kas 
jūtami izplūst liriskā dziedā-
jumā tekstā “Son of David” un 

uzplaukst mūzikalā krāšņumā 
pie vārdiem “Son of God”.

Dodot vietu pašmāju kana-
diešiem, dzirdējām kompo-
nistes Eleanor Daley “Grand-

mother moon”. Daley bija iera-
dusies saņemt aplausus savam 
patīkamajam darbam. No mūsu 
izcilajiem Kanadas latviešu 
komponistiem dzirdējām Tali-

dziedāja P. Vaska “Māte saule” 
ar intensīvu vokālu tonējumu, 
vizuļojoties līdzi komponista 
krāsainajai harmoniskai tek -
stūrai. Varējām just saules 

iepazīstināja ar visādā ziņā 
prasīgajiem Richarda Dubras 
darbiem. “O Magnum Mister i-
um” atsevišķo balsu iekār to-
jums veido unikālu vokālu 
skaņu ar īpaši augstu tesitūru 
soprāna balsīs. Dziesma beidzās 
ar klusu Aleluja – neparasts 
tulkojums šim slavas vārdam.

“Tu, skaisto Dīva dorze rūze”, 
R. Dubra sniedz pavisam kaut 
ko citu. Dzirdam tautiskas, 
primitīvas vokālās skaņas . Balss 
tembri mainās un lokās īpat-
nējos veidos. Varējām īsti iz -
baudīt altu dziedātāju savdabīgo 
tembrālo krāsu. Šī dziesma, 
šķiet, jūtami uzrunāja klausī-
tājus, spriežot pēc skaļajiem 
aplausiem  –  pelnīti!

Koncerta programmā vēl 
dzirdējām Ē. Ešenvalda jauko 
“Gaismas upes” un T. Ķeniņa 
graciozo “Svešie dārzi”.

Eric Whitacre ir labi pazīstams 
amerikaņu komponists. Viņa 
“Leonardo Dreams of His Flying 
Machine” ir viens no šī kom-
ponista šodien visbiežāk at  ska-
ņotajiem darbiem. Koris to dzie-
dāja ar apskaužamu vokālu 
veiklību, uzburdams drāmatisku 
mūzikālu gaisotni.

Tikpat populārs ir kompo-
nists Morten Lauridsen, īpaši 
izceļoties ar saviem a capella 
darbiem korim. Motete “O Mag-
num Misterium” piedzīvoja pirm-
atskaņojumu pirms 25 gadiem 
Los Angeles Master Chorale 
izpildījumā. Šodien tā turpina 
būt mūzikāli jauna un saistoša. 
Koris to dziedāja liegi, skaisti 
izceļot dziesmas vienkāršību, 
kas sakņojas gregoriešu dzie-
dājumos un sniedza arī tās dziļi 
garīgo smeldzi.

Trāpīgs koncerta beigu gabals 
bija Veljo Tormisa “Dzelzs 
apvārdošana”, kas izskanēja ar 
lielu patosu, raksturojot dzies-
mas spēcīgi tautiski iekrāsoto 
mūziku un alegorisko tekstu. 
Šeit korim pievienojās bun-
dzinieks ar instrumentu, kas 
likās autentisks un primitīvs. 
Izpildījuma beigās bundzinieks 
nodeva bungas diriģentam 
Mārim Sirmajam, kuŗš ar lielu 
autoritāti it kā „iebaidīja” 
dziedātājus pilnīgā paklausībā 
viņam. Šis darbs reizēm tiek 
atskaņots, bungām visu laiku 
esot diriģenta rokās, tad efekts 
ir vēl vairāk integrēts visā 
priekšnesumā. Tas dara šo inte-
resanto darbu vēl “mežonīgāku”, 
taču  koŗa Latvijas interpretācijā 
tas arī pilnībā pārliecināja.

Nevar nepieminēt  koŗa divas 
piedevas – Ramiņa brīnišķīgo 
“Pūt, vējiņi!” sabalsojumu un 
tradicionālo “Rīga dimd”. Bija 
jāapbrīno diriģenta Māŗa Sirmā 
māka tik delikāti un krāsaini 
pasniegt mums šo pavisam 
vienkāršo tautasdziesmu.

Akadēmiskā  koŗa koncerts 
visā svētku norisē bija spožs 
kalngals – dārga dāvana Kana-
das dziesmu svētkiem.

spožumu!
Komponista Ērika Ešenvalda 

darbi vairāk un vairāk parādās 
universitāšu un profesionālu 
koŗu programmās visā pasaulē. 
Būdams pats dziedātājs, viņš 
labi pazīst dziedātāju vokālās 
spējas un arī ierobežojumus. 
Ērika dziesmas skan! Program-
mas pirmo daļu koris nobeidza 
ar Ešenvalda eleganti skaisto 
“Tāls ceļš”. Bijusi izdevība dzir-
dēt šo darbu vairākas reizes 
Fila delfijas profesionalā Grammy 
balvas ieguvušā  koŗa “The Cross-
ing “ izpildījumā. Vienmēr pa -
liek silti ap sirdi, to klausoties.

Koncerta otrā daļā koris mūs 

valža Ķeniņa harmoniski sav-
dabīgo “Saulīt vēlu vakarā”. 
Ķeniņš bija no pirmajiem lat-
viešu komponistiem, kuŗu vārdi 
sniedzās ārpus latviešu sabied-
rības tālāk pasaulē. Viņa vieta 
plašākā mūzikas laukā ir ne -
noliedzama. Tikpat ievērojams 
ir Jānis Kalniņš, kuŗa “Apsni-
gušajā pilsētā” koris iejutās ne 
tik mūzikāli, bet arī tīri fiziski, 
šūpojoties līdzi mūzikas plūs-
mai ar katru elpas vilcienu.

Pēteris Vasks ieņem diženu 
vietu šīsdienas mūzikas pasaulē. 
Varam lepoties ar šo latviešu 
komponistu, kuŗa darbi šodien 
skan visās pasaules malās. Koris 
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Zeme, kam pieder latvieša sirds
Ar Lauru Spanier sarunājas Brigita Zutere (LU fonds)  

Jau trešo gadu pēc kārtas 
Latvijas Universitātes (LU) fonds 
sadarbībā ar Amerikas Latviešu 
apvienību (ALA) savā paspārnē 
uz mēnesi ilgu praksi uzņēma 
latviešu izcelsmes jaunieti. No 
maija izskaņas līdz pat vasaras 
saulgriežiem Rīgā viesojās un 
jaunu pieredzi guva meitene no 
Ņūdžersijas Laura Spanier, 
kuŗa nu jau devusies mājup uz 
ASV, prakses laiku atceras ar 
pozitīviem iespai diem. 

Pateicoties prakses program-
mai “Pavadi vasaru Latvijā”, savu 
senču dzimteni ik gadu apmeklē 
vairāki duči diasporas jauniešu, 
kuŗu saknes ir Latvijā. Pro gram-
ma latviešu atvasēm sniedz ie -
spēju iepazīt baltu kultūru un 
pilnveidot latvisko iz  glī tību. Šo 
lielisko iespēju – strādāt praksi 
Latvijas uzņēmumos un orga-
nizācijās – sniedz tautieša Elmāra 
Freiberga testamentārais novē lē-
jums, ALA Kultūras nozare un 
Latvijas Kultūras ministrija.

Jau trešo gadu Latvijas Uni-
versitātes fonds un Amerikas 
Latviešu apvienība sadarbojas 
praktikantu programmā. „Pal-
dies programmas vadītājai Līgai 
Ejupei par ieguldījumu mūsu 
sadarbībā! Visi praktikanti, kas ir 
bijuši LU fondā, savus darba 
pienākumus veikuši ar aizrau-
tību un godprātīgu attieksmi. 
Man prieks, ka šādā praktiskā 
veidā Amerikas latviešu jaunieši 
dod savu artavu Latvijai,“ tā savu 
gandarījumu pauž LU fonda 
izpilddirektore Laila Kundziņa.

2019. gada vasarā LU fonda 
komandai ar jaunu sparu pie vie-
nojās Laura Spanier, kuŗa Latvijā 
par savām mājām sauc Barkavu. 
Viņa apgūst biznesa un cilvēk-
resursu zinības Rovanas Univer-
sitātē, kas atrodas Ņūdžersijas 
pavalsts dienvidos. Laura labprāt 
dalījās savos spilgtākajos iespai-
dos, pavadot laiku Rīgā, iepa-
zīstot labākos filantropijas parau-
gus LU fondā un iegūstot at -
spēriena punktu turpmākās kar-
jēras pilnveidošanā un latvietības 
stiprināšanā. “Šis laiks man bija 
vienreizēja iespēja izbaudīt va -

saru strādājot. Jāsaka tā, ka man 
šī ir bijusi vislabākā pie  redze ne 
tikai darbā, bet reizē arī Latvijā. 
Tomēr ir ļoti žēl, ka man jābrauc 
prom, jo kolēģi ar saviem jokiem 
un padomiem bija vissaprotošākie 
cilvēki,” tā atzīst Laura.

Ko jaunu ieguvi, mēnesi  esot 
praksē Latvijā?

Katru dienu man bija iespēja 
paveikt kaut ko jaunu, nezi nāmu, 
un no tā es daudz ko iemācījos. 
Prakses mēnesī visi iecerētie 
darbiņi tika virzīti ar konkrētiem 
mērķiem – gūt pie  redzi un 

boties ārpus savas komforta 
zonas, turklāt ieguvu vērtīgu 
kopējo pieredzi, iepazīstoties ar 
darba kultūru un starptautisko 
vidi. Prakse sniedza man ie  spēju 
novērtēt savas spējas un intere-
ses. Pateicoties kolēģu ie  teiku-
miem, uzzināju, kā liet derīgi 
pavadīt brīvo laiku.

Kādas ir tavas spilgtākās at -
mi ņas no šī brauciena?

Visspilgtāk no Latvijā pavadītā 
laika man noteikti paliks atmiņā 
dalība LU darbinieku Sporta 
spēlēs, kad biju LU fonda ko -

kuriozs notikums – apmaldījos 
Vecrīgā, kur iekāpu nepareizajā 
tramvajā.

Kādi tavuprāt ir lielākie iegu-
vumi, dodoties praksē uz Lat-
viju? Kāpēc citiem jauniešiem 
iesaki izmantot šo iespēju?

Tā ir lieliska pieredze un ie -
spēja piedzīvot kulturālas atšķi-
rības. Manuprāt, strādāt un sa -
zināties citā valodā nav viegli, 
bet, pavadot piecas nedēļas starp 
kolēģiem, kuŗi birojā runā tikai 
latviski, atkal iemanījos palielināt 
savas latviešu valodas zināšanas, 

jusi. Cietiem iesaku izmantot šo 
iespēju, lai kļūtu patstāvīgāki, 
neatkarīgāki un lai vairāk klā-
tienē iepazītu Latviju. Manuprāt, 
šī iespēja palīdz ne tikai pa  pla-
šināt darba pieredzi, bet arī ļauj 
izbaudīt lietas, ko citādi varbūt 
nevarētu – satikt latviešu drau-
gus un iepazīties ar jauniem 
cilvēkiem.

Kā tava ģimene uztur latvis-
kumu, dzīvojot ASV? Kas tev 
pašai no tā visvairāk patīk?

Mana ģimene svin tikpat kā 
visas latviešu gadskārtas un tra -
dicionālos svētkus, mēs atzīmē-
jam vārda dienas ar kādu kūciņu 
un kopīgām vakariņām, Liel-
dienas – krāsojot un meklējot 
olas, kā arī ejot uz latviešu 
dievkalpojumu. Jāņus svinam, 
pie savas mājas kurot ugunskuru 
un grillējot vai arī ejot uz Ņū -
džersijas latviešu centru Prie-
daine, kur gaidām lielo uguns-
kuru. Mans brālis Tālivaldis iet 
Ņūdžersijas latviešu pamatskolā, 
kur viņš dejo, dzied, kā arī 
iesaistās Rīgas 90. Skautu vienībā, 
kuŗā viens no vadītājiem ir arī 
mans tētis Džo. Mana mamma 
Dace ir grāmatvede latviešu sko-
lai. Man visvairāk patīk skatīties 
bērnu dejas vai nu skolas gada 
beigās, vai Jāņos, jo tas atgādina 
manu bērnību Latvijā.

Tavs novēlējums Latvijai un 
saviem tautiešiem?

Latvija ir un būs mana dzimtā 
zeme, sirdī es vienmēr būšu un 
palikšu latviete. Es vēlos, lai 
Latvija paliek zeme, kur es varu 
vienmēr atgriezties. Savai Latvijai 
novēlu noturēt neatkarību, bet 
visiem latviešiem – gan savā 
dzim tenē, gan ārpus tās – uzturēt 
un stiprināt latviskumu un būt 
draudzīgiem pret tiem, kuŗi vēlas 
iepazīt Latviju vairāk un tuvāk.

Es novēlu Latvijai arī turpmāk 
nest savu vārdu pasaulē un palikt 
tikpat skaistai. Ceru, ka tie, kuŗi 
ir izbraukuši, atbrauks atpakaļ 
mājās vai atbalstīs dzimteni no 
tālienes, jo tikai mēs visi kopā 
varam Latviju radīt par vietu, kur 
cilvēki priecājas dzīvot.

Laura Spanier ar komandas biedriem, piedaloties LU darbinieku 
Sporta spēlēs. Foto no LU fonda privātā archīva

Laura Spanier Līgo’19 ieskaņās pie Latvijas Na -
cionālā teātŗra. Foto no LU fonda privātā archīva

par ko es priecājos visvairāk. 
Esmu arī ļoti gandarīta, ka pēc 
Sporta spēļu apmeklējuma tagad 
man Latvijā ir vairāk paziņu un 
kontaktu. Es ieguvu draugus, 
kuŗi man, cerams, būs uz visu 
mūžu. Lielu atbalstu sniedza 
kolēģu padomi, ko labāk pa -
garšot, ko apmeklēt, ko redzēt un 
tamlīdzīgi. Pateicoties šai prak-
sei, es iepazinu Rīgu un tās 
skaisto architektūru.

Dodoties uz praksi, nepārzināju 
Rīgas satiksmi, turklāt nebiju 
iepriekš Latvijā patstāvīgi ceļo-

atbalstīt Latvijas Uni versitātes 
fonda darbību. Esmu ieguvusi 
lielu pieredzi izklājlapu darbos, 
projektu veidošanā, kā arī guvu 
lielisku pieredzi tul košanā.

Šī prakse ir man devusi 
prasmes visai manai dzīvei, un 
tas man būs ļoti noderīgi. Tagad 
man ir pieredze ne vien visādos 
biroja darbos, bet arī personīgajā 
izaugsmē. Savas prakses laikā es 
esmu iemācījusies domāt un dar-

mandas sastāvā. Vēl man ļoti no -
zīmīga bija tikšanās ar Latvijas 
Republikas Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu. Ar prieku at -
cerēšos satikšanās ar draugiem 
un Jāņus, ko pavadīju kopā ar 
vecmāmiņu laukos. Protams, 
prātā iespiedušās kopīgās pus-
dienas ar kolēģiem un skaistais 
apsveikums dzimšanas dienā, 
kad saņēmu kliņģeri un skanēja 
“Daudz baltu dieniņu”. Kāds 

Lietus gāza kā pa Jāņiem, bet 
jāņubērni par to neraizējās – ne -
viens ne pa tālruni, ne tīmeklī 
nebija jautājis: ,,Vai tad būs 
Jāņi!?’’ Protams, ka būs!

Šogad Karolīnas latviešu ap -
vienība Jāņus svinēja pie Daces 
Reinholdas un Charley Remsen 
mājām Ašviles (Asheville, NC) 
kalnos. Bērni devās pastaigā pa 
pakalniem un upēm, kamēr 
lielie sanesa mielastu. Tad visi 
ķērās pie Jāņu vainagu pīšanas. 
Fotografijas tapšanas laikā gan 
vairāki vainagi vēl bija pusē, 
tātad nākamgada svinībām būs 
jācenšas pīt ašāk, agrāk sākt vai – 
vēlāk fotografēt! Katram līgo-
tājam bija līdzi groziņš un 
muciņa vai ledus kaste, bet pats 
Jāņutēvs Charley Remsen un 

Karolīnas latvieši svin Jāņus Ašvilē 
Jāņumāte Dace Reinholda gā -
dāja par uzkodām un omulību. 
Karolīnas latviešu skaitu kup-
lināja viesi pat no Hjūstonas, 
Teksasas. Tā kā jūlija sākumā 
daudzi posās uz Toronto dzies-
mu svētkiem, bija jāiesilda bal-
sis – tika nodziedāts,  protams 
„Līgo“, un tam sekoja  vismaz 
pāris duči tautasdziesmu. 

Nākamie lielie sarīkojumi Ka -
rolīnā būs Starptautiskais fes-
tivāls Spartanburgā (SC) ok -
tobŗa pirmās nedēļas nogalē, kā 
arī Latvijas 101. gadadienas 
svinības 18. novembrī.

Otrā rindā ceturtā no labās 
puses (baltā blūzē) – Jāņu māte 
Dace Reinholda, trešais no 
labās – Jāņu tēvs Charley 
Remsen
// FOTO: Andy MacPhillimy
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Spēcīgs pielikums, papildinājums
Inese Dreimane, Vēstule ar pielikumu, romāns, apgāds Zvaigzne ABC, 2019, 224 lpp.

Četrpadsmit gadu (1939–
1953) ilgais laika periods no 
draudīguma, ko iezīmēja balt-
vācu repatriācija, līdz Staļina 
nāvei bez šaubām bija pats 
traģiskākais mūsu tautas 20. 
gadsimta vēsturē. Jau pirms 
daudziem gadu desmitiem to 
sāka daiļliterāri parādīt vecās 
trimdas rakstnieki, kā Gunārs 
Janovskis („Uz neatgriešanos”) 
un Ilona Leimane („Kailā 
dzīvība”). Šis laikmets vairāk 
vai mazāk precīzi notēlots arī 
Dienas Grāmatas romānu serijā 
Mēs. Latvija. XX gadsimts un 
daudzviet citur.   

Latvijas latvietes, 1972. gadā 
Rīgā dzimušās Ineses Drei ma-
nes specifika ir tā, ka viņa ir 
vēstures maģistre, kopš 1998. 
gada viņa strādā Latvijas Oku-
pācijas mūzejā, kur romānā 
Vēstule ar pielikumu attēlotā 
laikmeta izpēte ir daļa no pro-
fesionālā maizes darba. Lite-
rātūrā Dreimane līdz šim 
pamanīta nebija.

Notikumu virzību, protams, 
nosaka pats laikmets, bet dina-
miku romānam piešķiŗ perso-
nāžu, nupat augstskolas studijas 
beigušu jauniešu cerību un 
vilšanos nemitīgs pretstatījums. 
Tā 37. lappusē apakšā lasām: 

„Likās, nupat ir beidzot viss 
kārtībā. Pilntiesīgs cilvēks ar 
augstāko izglītību, kam visi ceļi 
vaļā. Tikai dzīvot un dzīvot. 
Izdarīt kaut ko vērtīgu. Uzzināt 
daudz jauna. Mīlēt līdz bez-
galībai.”

Bet, tiklīdz pāršķiram lapu, 
jau nākamais teikums vēstī, ka 
„jūnija vidū krievi nošāva mūsu 
robežsargus.”

Dreimane veikli iepin stāstī-
jumā laikmeta morālās vērtības 
un tradicijas. Kad romāna stās-
tītājas draudzene Agate precas 
ar Juri, Agate nožēlo, ka pa -

domju varas attieksmes dēļ pret 
baznīcu laulības baznīcā būtu 
riskantas, un viņa domā, ka 
„bez baznīcas svētības jau tāda 
pusprecēšanās sanāks”. Cik vēl 
ir tādu, kas tā domā pašreizējā 
visatļautības laikā? 

Visumā droši, tomēr ar nelielu 
piesardzību, autore tiek galā ar 
krievu un vācu okupācijas sa -
līdzināšanu. Ienākot vācie šiem, 
„viņas māte raudāja, ka tādu 
laiku nav cerējuši piedzīvot, kad 

naidnieki, bet tās pašas me -
todes.” Jā, čekistu Fjodoru 
Afanasjevu nomainīja izmek-
lētājs Šteinbergs. Jaunā rakst-
niece labi iejūtas savu jauno 
personāžu mulsā un apjukumā 
par okupācijas laika ieviestajām 
ačgārnībām un nepaticamībām: 
„Brīžiem... likās, ka pašreizējā 
dzīve ir tikai tāds gaŗāks pār-
pratums un misēklis. Jāpaciešas, 
un tad atkal viss būs kārtībā.”

Ir labi, ka rakstniece prot uz 
lietām raudzīties ar savu tēlu 
acīm, nevis kā ar pārskatu, kāds 
ir mums, kad zinām, kā viss 
attīstījās tālāk un kā tas beidzās.

Atkarībā no tā, cik katrs ir 
dižens lasītājs, romāns būs arī 
plašāks vai mazāks informācijas 
avots. Viens otrs varbūt ne  zi-
nāja, ka pirms iesēšanās bēdīgi 
slavenajā Stabu ielas Stūŗa mājā 
čeka mēdza pratināt Alberta 
ielā, kuŗu tagad saistām ar 
jūgendstila daiļumiem.– Leģio-
nārus esam ieraduši dalīt divās 
katēgorijās: tādos, kas leģionā 
bija spiesti kalpot, un tādos, kas 
patiesi to darīja brīvprātīgi, jo 
vēlējās sevi un savus tuviniekus 
pasargāt no komūnistu at  grie-
šanās. Inese Dreimane piedāvā 
līdz šim mazāk apcerēto trešo 
katēgoriju. Viņas es-persona, 
lūk, stāsta: 

  „Nē, visi negribēja un negāja 
(leģionā – E. S). Kādas tikai 
receptes un metodes diloņa un 
tamlīdzīgu nelabu kaišu simu-
lēšanai netika izmantotas! Dažs 
labs, kuŗš vēl pirms mēneša 
spēja saredzēt tramvaja numu-
ru kilometra attālumā, pēkšņi 
tapa pusakls. Atpirkšanās no ie -
saukuma, ierēdņu kukuļošana, 
šmaukšanās kļuva par ikdie-
nišķu parādību. Man bija dus-
mas – īpaši tad, kad par to 
runāja kā par nez kādu varoņ-
darbu. Nezināju. ko domāt. Vai 

tiešām grib ātrāk atpakaļ ko -
mūnistus? Var saprast ģi  menes 
cilvēkus vai tādus, kam tāpat 
dūša neturēs, taču attaisnot tos, 
kuŗi aiz prasta gļēvuma mānījās, 
es nespēju.”

Neteiksim, ka romāns būtu 
gluži bez vainas. Tajā neat ra-
dīsim dialogus, atkārtoto runu, 
kas stāstījumā ienes dažādību 
un veicina rakstura īpašību iezī-
mēšanu personāžos. Negātīvie 
tēli – padomju pirmajā oku-
pācijas laikā triumfējošā no -
sūdzētāja Milda un sētnieks 
Zauls, tāpat kā jau minētais 
čekists Afanasjevs, kuŗš vienu 
dienu pratināšanā nospēlē skar-
bo policistu, bet jau nākamajā 
reizē – itin laipnīgo – ir krā-
saināki par pozitīvajiem. Bet 
saka jau, ka arī teātŗa izrādēs, 
pat ja aktrises vienlīdz labas, 
paijās esot arvien  interesantāk 
noskatīties nekā maijās. „Ļau no” 
tēlu krāsainība, pro  tams, ne nu 
grib panākt, nedz arī panāk, ka 
lasītājs pret viņiem izjustu kaut 
niecīgākās simpatijas. Tuvāk 
beigām romāna darbība sāk 
nedaudz stagnēt, tā ka sāku jau 
domāt –  būs iestājies tā sauktais 
stagnācijas laiks, bet tad pēkšņi 
uzpeld 1953. gads: 

„Kādā pavasaŗa dienā pēc 
ieilgušas agonijas viena sestā 
zemeslodes daļa palika bez 
tautu tēva. Staļins, kuŗu simti 
un tūkstoši būtu gribējuši re -
dzēt uzsēdinātu uz mieta, 
vienkārši nomira.” 

Grāmatas izskaņa tad atkal 
tikpat spēcīga cik pārējais 
romāns.  

Vēl personiska reminiscence 
un domu izteikums. –

Kad 1990. gados no dzīves 
vietas Austrālijā viesojos Lat-
vijā, bet mūsu gadsimta sākumā 
pārcēlos uz dzīvi Latvijā pa -
visam, ne reizi vien dzirdēju 

tādu domu paudumu, ka vaja-
got diferencēt starp krieviem 
un komūnistiem. Krieviem, kā 
katrai tautai, esot gan labāki, 
gan sliktāki cilvēki, bet visa 
ļaunuma iemiesojums esot ko -
mūnisti, padomju sistēma. 
Laika gaitā šāda padomju at -
šķiršana no krieviem liekas 
mazinājusies: varbūt latvieši 
savā zemē jūtas drošāki, ja jau 
terminu „krievu laiki” lieto kā 
sinonīmu „padomju laikiem”.  

Vēstulē ar pielikumu attiek-
sme pret veselu tautu tās 
ideoloģijas dēļ, kuŗa šai tautā, ja 
arī ne katrā individā, iepe ri-
nājusies, parādās es- personas 
stāstījumā jau 1940. gadā.  

„Nepatika daudzas lietas, ku -
ŗas agrāk uzskatīja par pašsa-
pro tamām. Savulaik varēja lap-
pusēm deklamēt krievu dzej-
nieku darbus, dziedāt dziesmas 
Juŗa ģitāras pavadībā. Tagad šī 
valoda saistījās tikai ar uz  klie-
dzieniem, lamuvārdiem un ne -
žēlību. To lietoja slepkavas, un 
skaistumam tā vairs nederēja. 
Tikai lai pasūtītu tālāk.” (116.
lpp.)  

Salīdzinu savas 2019. gada 
izjūtas ar romāna runātājas 
nostāju 1940. gadā. Rīgā Kriš-
jāņa Valdemāra ielas trolejbusā, 
kas pārpilna pasažieŗu, man, 
vecam cilvēkam, savu sēdvietu 
piedāvā krievu meitenīte, kamēr 
turpat tuvumā vecāks latviešu 
puika kā ķipis turpina sēdēt 
tālāk. Vai, jūtoties pateicīgs 
meitenītei, es būtu nogrēkojies 
pret sava 1941. gada 14. jūnijā 
uz Sibiriju aizvestā un tur 
pazudušā vectēva Eduarda 
Priedes piemiņu? 

Atvainojos par šo pēcspēli, šo 
pielikumu bez vēstules, bet labi 
romāni un pati dzīve var būt 
vienlīdz komplicēti.

latvieši vāciešus sagaidīs kā 
labākos draugus”. Pati stāstītāja 
novēl „vācu armijai visus ie -
spējamos panākumus”. Šādas 
attieksmes dēļ, kā labi zinām, 
krievu minoritātes skaļākie 
klai gātāji vēl mūsdienu brīvajā 
Latvijā mūs saukā par fašistiem. 
Autorei tad nu rūp uzsvērt, ka 
eiforija par vāciešiem kā at  brī-
votājiem bija īslaicīgi, jo alkto – 
pat ja tikai relatīvo – brīvību 
vācieši tomēr nepiešķīra. „Jaunā 
„kārtība” no iepriekšējās at -
šķīrās tikai ar niansēm un gotu 
burtiem kirilicas vietā. Citi ie -

No Jāņa Nollendorfa foto 
studijas februāŗa sākumā uz -
zinājām par šīs grupas pieda-
līšanos Nebraskas Universi-
tātes Omahā rīkotā “The Great 
Plains Jazz Festival XLVII” 22. 
un 23. februārī Omahā. Tālāk 
iniciātīvu pārņēma Kārlis In -
driksons, aicinot viņus kon-
certēt arī Linkolnas latviešiem. 
Džeza katedras vadītājs Dr. 
Indriķis Veitners deva savu 
piekrišanu, un sākās program-
mas veidošana latviešu sa  bied-
rībai. Vakaru vēlējāmies vis pu-
sīgu, to ievadot ar vakariņām, 
kam sekotu koncerts, un tas 
noslēgtos ar kopdziedāšanu. 
Jau dažus gadus šo veidu pie -
kopjam Linkolnā ar Latvijas 
mūzikāliem ansambļiem. Tūlīt 
pēc ierašanās Amerikā, vienī-
gais brīvais vakars viņiem bija 
pirmdiena, 15. februāris. To arī 
pieņēmām, kaut laika bija atlicis 
maz. 

Koncerta dienā viņus pie 

Latvijas Mūzikas akadēmijas
džeza ansamblis Linkolnā

mums atveda UNO džeza an -
sambļa dalībnieki un arī palika 
uz vakara programmu. Pēc 

dalībniekiem: Edīti Štrausu 
(vo kāliste), Vadimu Dimitrijevu 
(trombons), Kristu Saržantu 

bija iekļauti latviešu džeza kom-
ponistu darbi, kā arī vairākas 
ansam bļa dalībnieku kom po-
zīcijas. Pirms koncerta daļa no 
publikas ar skepsi raudzījās uz 
koncertu, jo šis mūzikas stils 
mums bija pasvešs. Tomēr jau 
pēc pirmā atskaņotā gabala mēs 
zinājām, ka tas mums patiks. 
Visi izpildījumi likās tika ie -
kļauti klasiskā džeza stilā, bez 
liekiem izlēcieniem vai pār-
spīlētas virtuozitātes demon-
strēšanas. Vairākkārt tieši gru-
pas dalībnieku kompozīcijas 
ieguva visilgākos aplausus. 
Tajos paustās latviešu tēmas un 
skaņas sirdij bija vistuvākās. 
Nemanot koncerts tuvojās no -
slēgumam. Pēc ilgiem aplau-
siem vēl guvām dažas piedevas. 
Publika, kuŗā bija vairāki 
amerikāņu viesi, arī koncertu 
atzinīgi novērtēja un vēlējās 
sveikt šī vakara māksliniekus. 

Pēc neliela pārtraukuma se -
koja kas neparasts – Linkolnas 

publika varēja dziedāt tautas-
dziesmas un mūsu populārās 
ziņģes latviešu orķestŗa pava-
dījumā. Palīdzēja arī tas, ka 
mūsu draudzes pianists James 
McLaughlin bija sarūpējis in -
ternetā dziesmu tekstus un tos 
lielā formātā pasniedza uz 
ekrāna.

Pirms pusnakts nāca pazi-
ņojums, ka starp Linkolnu un 
Omahu ir izveidojusies spēcīga 
sniega vētra. Mūsu viesi palika 
Linkolnā, viņus laipni savās 
mājas uzņēma Kārlis Indriksons 
un J.T. McLaughlin. Nākošā 
dienā viesi vēl apskatīja Lin-
kolnu, pirms devās uz Omahu. 
Uzzinājām, ka tūres laikā 
Omahā viņus uzņem pie sevis 
Thomas un Intas Nielsen 
ģimene. 

Ceram, ka šī mūzikālā ap -
maiņa starp abām mācību 
iestādēm turpināsies arī nā -
kotnē. Šī gada jūlijā UNO Jazz 
ansamblis viesojas Jūrmalā.

garšīgām vakariņām sekoja 
koncerts. Kambo vadītājs Dr. 
Indriķis Veitners (saksofons) 
mūs iepazīstināja ar grupas 

(klavieres), Uģi Immeru (du -
bultbass) un Jēkabu Zemzari 
(bungas). Kā jau viņi mums 
solīja, programmā galvenokārt 
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Diezgan nenopietna saruna par ļoti 
nopietnām lietām

Advokāts Ivars Bērziņš intervijā Ligitai Kovtunai

Laiks 1973. gada rudenī 
publicēja Ulža Gravas vēstuli, 
kuŗā, starp citu, teikts: „Pa  sau-
les Brīvo latviešu apvienības 
nodibinātais Latvijas Brīvības 
fonds uzsāks savu oficiālo 
darbību ar Latvijas valsts ne -
atkarības pasludināšanas 55 
gadu jubileju. (..) Fonda priekš-
darbi ir krietni pavir zījušies uz 
priekšu. Advokāts Ivars Bērziņš 
Ņujorkā, atsakoties no hono-
rāra, inkorporējis Fondu zem 
vārda „Latvijas Brīvības fonds, 
Ltd”. Fonda inkorporēšana at -
ļauj Fondam pieņemt testamen-
tārus novē lējumus, kādu vaja-
dzību iz  teikuši vairāki iein te-
resēti ziedotāji.” 

Protams, priecājos, ka manu 
vārdu piemini sakarā ar šī svarīgā 
latviešu fonda dibināšanu, taču 
man jāpastāsta, ka bez pār pra-
tumiem neiztika. Proti, Ulža 
Gravas iecere, dibinot Latvijas 
Brīvības fondu, bija – šis fonds 
nebūs labdarības jeb ziedojumu 
fonds, no kuŗa ziedotāji var 
izmantot Amerikas likumdošanā 
paredzētās nodokļu atlaides. Tas 
tika veidots kā gluži polītisks 
fonds, no kuŗa naudas līdzekļi 
tiek izmantoti, lai ietekmētu 
Amerikas valsts varas iestādes 
palīdzēt Latvijas neatkarības at -
gūšanā. No ziedojumu fondiem 
likums liedz naudu izmantot 
polītiskām kampaņām, proti, tā 
ir „polītiska nauda”. Man pārmeta 
dokumentu nepareizu sakār to-
šanu, lai gan gadu gaitā formālo 
pusi citiem izdevās sakārtot tā, 
ka Brīvības fonda ziedotāji var 
baudīt nodokļu atlaides. 

Bet tu taču strādāji bez 
samaksas? 

Tāpat kā visi citi! Neviens neko 
nesaņēma. Ja, piemēram, Uldim 
Gravam tiktu maksāti atbilstoši 
viņa ieguldītajam darbam, viņš 
būtu miljonārs... Ja nu savu reizi 
esmu veicis lielākus juridiskos 
pakalpojumus, tad katrā ziņā par 
nozīmīgi zemāku apmaksas 
likmi. Bet tā jau mēs visi šeit, 
latviešu sabiedrībā, esam dzī -
vojuši un darījuši. 

Daugavas Vanagi tev pie  šķī-
ruši savu augstāko apbalvo-
jumu – DV nozīmi Zeltā. Zinu, 
ka ASV tiesā ar panākumiem 
aizstāvēji Vili Hāzneru, kuŗu 
nepatiesi apvainoja smagos 
nodarījumos.

Par šo Zelta nozīmi tiešām 
jūtos pagodināts, un acīmredzot 
to DV man to piešķīra arī par 
sadarbību ar Hūvera institūtu 
Kalifornijā, kur biju „atslēgu tu -
rētājs” Daugavas Vanagu ar  chīva 
materiāliem. Par to gan nekad 
neņēmu advokāta ho  norāru. 

Zinu, ka savulaik, kad Latvijā 
vēl valdīja padomju vara, 
palīdzēji latviešu jūrniekiem, 
kas nomuka no PSRS kuģiem 
cerībā iegūt polītisko patvē-
rumu Amerikā. Diezgan ris-
kants pasākums, ņemot vērā, 
ka tas saistīts ar smagām sa -
runām imigrācijas iestādēs.

Jā, palīdzēju un biju gandarīts, 
ka puiši tiešām dabūja pa  tvē-
rumu. Tikai žēl, ka neviens no 
viņiem pēc tam nav redzēts 

latviešu sabiedrībā. Bet – īstenībā 
jau to var saprast. Droši vien 
pārdzīvotās bailes ir bijušas 
pārāk lielas.Iznāca palīdzēt arī 
ukraiņu un lietuviešu puišiem.

Kādā advokatūras nozarē esi 
specializējies? 

Esmu „lauku advokāts” un 
risinu savu klientu, galvenokārt 
uzņēmēju problēmas.

Kas jāsaprot ar apzīmējumu 
„lauku advokāts” Ņujorkā? 
Tavs birojs ir Longailendā, 
Atlantijas krastā... 

Tie jau arī ir tie „lauki”, tikai 
tajos mīt vairāk cilvēku nekā 
Latvijā... Speciālizējos civillietās, 
kas saistītas ar viņu „veikaliem”. 
Savlaik praktizēju arī krimināl-
lietās, bet to sen izbeidzu, jo 
sapratu – tiem, kas blēdās, pa -
rasti nav naudas, ko samaksāt 
advokātam. Pārstāju arī aiz  stā-
vību laulības šķiršanās, jo kādu-
reiz kļuvu par fizisku upuri 
laulāto strīdā tiesas zālē – sieva 
lielā uztraukumā blieza ar diez-
gan iespaidīgu rokassomu savam 
vīram, bet es sēdēju pa vidu..., 
atvēzienā manas brilles aizlidoja 
la-ta-tā. Nolēmu, ka šī būs mana 
pēdējā laulāto šķiršanas prāva.

Ir diezgan grūti noturēt mūsu 
sarunu uz „nopietnas stīgas”, 
bet īstenībā taču tu pavisam 
nopietni seko līdzi polītiskajām 
norisēm Latvijā, ik gadu esi 
satiekams ALAs kongresos, kas 
ir Amerikas latviešu nozīmī-
gākais forums. Par Latvijas po -
lītiku – 13. Saeimas vēlēšanu 
priekšvakarā Laikā tika pub li-
cēti tavi partiju raksturojumi 
un prognozes, kas galu galā 
izrādījās ļoti precīzas. 

Esmu sajūsmā par vēlēšanu 
rezultātu un to, kas šobrīd notiek 
Latvijas polītikā! Saeimas vēlē-
šanu rezultāti taču ir labāki nekā 
cerējām. Ir Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (no Amerikas 
latviešiem!), ar kuŗu saistām 
lielas un pamatīgas cerības, ir 
Valsts prezidents, kādu Latvija 
tiešām pelnījusi ‒ Egils Levits! 

Galvenā cerība, ko saistāt ar 
šiem vīriem? 

Ka tiks sekmīgi risināts sāpī-
gākais jautājums, kas ir vienlīdz 
sāpīgs visā pasaulē – nevien lī-
dzība. Jāteic gan, ka Amerikā 
nevienlīdzības problēma šobrīd 
ir daudz sāpīgāka nekā Latvijā – 
viens procents, pat mazāk, kon-
trolē tik daudz kapitāla, ka ir 
bažas par to, ka tā rokās var 
nonākt polītiskā vara. Varas 
„augšgals” pelna nesamērīgi vai-
rāk nekā tie, kas ražo materiālās 
vērtības, un tas ir draudīgi. Šāda 
plaisa ir bīstama ikvienai sa -
biedrībai. 

Kas attiecas uz Latviju, ‒ do -
māju, ka vajadzētu lietderīgāk 
strādāt ar nodokļu polītiku. 
Pavisam ačgārna liekas nodokļu 
kārtība attiecībā uz mantojumu, 
no kuŗa gan vajadzētu valstij 
maksāt pieklājīgus nodokļus.

Otra problēma ir saistība ar 
globālizāciju, proti, darbaspēks 
aizplūst uz valstīm, kur zemāki 
nodokļi. Līdz ar to tajās tiek cel-
tas ražotnes, kas vairo šo valstu 
ekonomisko labklājību, atņemot 

iespējas valstīm, kur nodokļu 
sistēma tiek regulēta pēc citiem 
principiem.

Tai pašā laikā par savu dzī-
vesvietu Latviju tomēr izvēlas 
vidusšķiras pārstāvji, piemē-
ram, tavi amata brāļi advokāti 
ir pārstāvēti plašā slānī ‒ Filips 
Kļaviņš, Raimonds Slaidiņš, 
Matīss Kukainis, Zinta Jansone 
u. c. Justs Karlsons abus dēlus 
pārliecinājis dzīvot Latvijā un 

Eiropas valstīs, jaunākais Pauls 
strādā personāla atlases firmā. 
Tiešām nevaru teikt, ka būtu 
viņus mērķtiecīgi virzījis un 
pierunājis uz dzīvi Latvijā.

Droši vien latviskā audzi-
nāšana?

Mūsu mājās tiešām bija tāda 
kārtība – kad pa durvīm iekšā, 
jārunā tikai latviski. Latviešu 
skola, skauti, Katskiļu nometne – 
pats par sevi saprotams! Nu 

notikušajā Laika konferencē 
Rīgā liek domāt, ka esat patiesi 
ieinteresēti latviešu organi zā-
ciju darbā.

Protams, kā gan citādi! Vien-
mēr esmu atbalstījis Amerikas 
latviešu apvienību un aicinu ik -
vienu to darīt. Jo – tas ir ļoti 
nozīmīgi, ka latviešiem Amerikā 
ir sava organizācija, kas vieno, 
koordinē, vada. Zinu, ka domas 
par trimdas organizāciju liet-
derību dalās – ir cilvēki, kas uz -
skata, ka „vecās” organizācijas ir 
savu laiku nodzīvojušas, ka šo -
dien „jāfokusējas” uz tiem tau-
tiešiem, kas aizbraukuši uz 
Angliju, Īriju... Bet mums, kas 
mītam pāri jūrām joprojām ir 
liela nozīme, jo mēs joprojām 
esam gatavi balstīt un arī balstām 
svarīgākās nozares Latvijā – 
izglītību, kultūru, arī polītiku, 
mēs joprojām esam un būsim 
lieli patrioti, kas nežēlo savu 
laiku un naudu Latvijai. Mēs vēl 
daudz varam dot.

Kāpēc tomēr tikai kādi 10% 
Amerikā mītošo latviešu ir 
iesaistījušies aktīvā sabied ris-
kajā dzīvē? Starp citu – tie paši 
jau arī galvenokārt ir Laika 
abonenti. 

Ja vien es to zinātu, tūlīt mestos 
kaut ko darīt lietas labā! Bet 
dzīves īstenība ir tāda, ka aizvien 
vairāk šo aktīvo, patriotisko un 
dāsno tautiešu aiziet Mūžībā. Vēl 
arī jautājumi, kas saistīti ar 
demografiju, ir ģimenes, kuŗās 
„otra pusīte” nav ar mieru saprast 
un piedalīties latviešu sabied-
riskajās rosībās, kur jātērē gan 
laiks, gan nauda. Ņujorkas 
Operas ģildē, kur abi ar Viju dar-
bojamies, pārstāvēta galvenokārt 
mūsu paaudze. Var jau saprast, 
kāpēc gan lai jaunie cilvēki 
atbalstītu kaut ko tik „tālu” kā 
Latvijas Nacionālā opera. Bet 
mūsu paaudzei tas tiešām liekas 
svarīgi. 

Latviešu skoliņas Amerikā 
būtu tukšas, ja uz tām nevestu 
jauniebraucēju bērnus. Kur pre-
tim baznīcā saplok draudzes 
locekļu skaits – jauniebraucējiem 
tā neliekas ļoti svarīga. 

Jūsu ģimene ir Laika abo-
nenti, lasītāji un atbalstītāji jau 
gaŗus gadus. Ko sagaidāt no 
mūsu 70 gadus vecās avīzes?

Turpināt, turpināt, turpināt... 
Un raudzīt, kā uzrunāt jauno 
paaudzi.

te veidot savu karjeru.
Man arī abi dēli dzīvo Latvijā, 

lai gan – es nevaru lepoties, ka 
būtu viņus pierunājis un virzījis. 
Vecākais dēls Andrejs ir IT 
speciālists, kuŗš strādā vairākās 

Minsterē gan nemācījās.
Tava un Vijas (Vija Zuntaka 

Bērziņa (attēlā), savulaik va -
dījusi ALAs un PBLA Kultūras 
fondus. – L. K.) klātbūtne kā 
ALAs kongresos, tā arī nule 

Ivars Bērziņš dzimis Rī gā, 1936. gada 29. 
februārī Mārtiņa Rūdolfa Bērziņa un Zentas 
Eleonoras Bērziņas ģimenē. 

Skolas pirmo klasi pabeidza Rīgā, bet otro klasi 
atstāja, jo 1944. gada 30. septembrī ģimene devās 
uz Vāciju, Pomerāniju, kur īsu brīdi Ivars gāja 
vācu skolā. 

Frontei tuvojoties, ģimene nonāca Saules un 
tad Špakenbergas DP nometnēs, kur Ivars tur-
pināja iet latviešu skolā un iesaistījās skautos. 

1950. gada 13. janvārī ģimene nonāca Ņujorkā, 
tad  Saginavā, Mičiganā.

1954. gada rudenī Ivars beidza Arthur Hill 
High School, iestājās Michigan College of Mining 

UZZIŅAI
and Technology, ko beidza 1958. gadā, iegūdams 
civilinženieŗa speciālitāti. 

Strādājot par ceļu būves inženieri, studēja 
jurisprudenci George Washington University 
vakara nodaļā. 

Jurista diplomu saņēma 1962. gadā un uzreiz 
tika uzņemts Virdžīnijas štata advokatūrā. 1965. 
gadā – Ņujorkas štata advokatūrā.

Darbojas studentu korporācijā Lettonia. 
Vairākus gadus darbojies ALA valdē.  
No 1963. līdz 1969. gadam strādājis par  ad  vo-

kātu latviešu uzņēmumā General Builders 
Corporation, ko vadīja Jānis Risbergs. 

Kopš 1969. gada strādā privātpraksē.  

Ivars Bērziņš: „Esmu sajūsmā par vēlēšanu re -
zultātu un to, kas šobrīd notiek Latvijas polītikā! 
Saeimas vēlēšanu rezultāti taču ir labāki nekā 
cerējām. Ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 
(no Amerikas lat viešiem!), ar kuŗu saistām lielas un 
pamatīgas cerības, ir Valsts prezidents, kādu Latvija 
tiešām pelnījusi ‒ Egils Levits!”
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Ņūdžersijas latviešu pamatskolai
46. izlaiduma klaseLĪVIJA MEDNE

Absolventi ar skolotāju saimi // FOTO: Jānis Bungs

1. rindā no kreisās: Krista Rumpētere, Tija Sīpols, Selga Lazda;
2. rindā no kreisās: Thomas Brūveris un Michael Byron
// FOTO: Kristīna Rathode

Pēc vēl viena spraiga un 
akadēmiski ražena gada Ņū -
džer sijas latviešu pamatskola 
jūnijā svinēja savu 46. izlaidu-
mu, šogad lepojoties ar piecu 
burvīgu jauniešu sasniegumiem 
un viņu nopietno darbu, lai 
kļūtu par absolventiem. Tie  ir: 
Thomas Brūveris, Michael Byron, 
Selga Lazda, Krista Rumpētere 
un Tija Sīpols.

Ņūdžersijas latviešu biedrība 
Priedaine atkal laipni vēra savas 
durvis skolas saimei, lai visi 
kopā pavadītu šo jauko dienu, 
īpašu uzmanību veltot absol-
ventu klases skolēnu gaitām, 
kas dažiem bija 11 gadu gaŗumā, 
jo viņi iesāka savas skolas gaitas 
pirmsskolas klasītē trīs gadu 
vecumā. Arī šogad iesākām ar 
svētbrīdi, ko šoreiz vadīja jau-
nāko klašu ticības mācības 
skolotājs Magnuss Kļaviņš un 
bagātināja Andrew Puntel vir-
tuozais klavieŗu pavadījums 
kopā dziedātām dziesmām.

Absolventi šogad bija lūguši 
savu bijušo skolotāju un vienu 
no pašreizējām skolas pārzinēm 
Sarmīti Leju-Grigalinoviču būt 
par viņu izvēlēto sveicēju. 
Skolotāja Sarmīte dalījās savā 
amizantajā pieredzē, kā viņa 
izskaudusi angliskā iestarpi nā-
jum vārda “like” lietošanu, kas 
ir tik populārs pamatskolas 
vecuma amerikāņu bērnu lek-
sikonā. Izrādās –  ja “like” katru 
reizi jāaizvieto ar vārdu „bru-
ņurupucis”, tad tas ātri pazūd 
no stāstījuma par iknedēļas 
lasīto Brigaderes “Sprīdīša” no -
daļu. Visi klātesošie bija aiz-
kustināti, klausoties izvilkumus 
no absolventu domrakstiem, ko 
viņi bija rakstījuši pirms vai-
rākiem gadiem; daži varēja 
atminēt savas vārsmas, bet ci -
tiem gāja mazliet grūtāk. Sko-
lotāja Sarmīte aicināja, lai mī -
lestība pret Latviju un paustā 
vēlme būt par latviešiem, kas 
caurvija jauniešu darbus, patie-
si turpinātos visa mūža gaŗumā. 
Absolventu klases audzinātāja 
Ieva Kreichelte uzrunāja savu 
klasi, stāstot par iepriekšējā 
vasarā Latvijā redzēto mākslas 
darbu, kur rāmī bija iekārts 
miglains spogulis, kas lika 
visiem pieiet tuvāk un ieskatīties 
ciešāk. Viņa salīdzināja to ar 
mūsu absolventu skolas gaitām, 
jo, pabeidzot skolu, viņi ir 
nonākuši pašā vidū, kur nu jau 
var ne tikai izzināt, bet arī 
dvēseliski sajust latviešu valo-
das skaņas, kas ir vienojošais 
elements mūsu tautai un ba -
gātajai kultūrai: “Jūs šodien esat 
te, pašā vidiņā, ar visu sirdi un 
dvēseli iekšā, ar tautasdziesmu, 
Raini, Brigaderi un Blaumani; 
ar Jaunsudrabiņu, Skalbi un 
Ziedoni.” Skolotāja Ieva arī 
visiem novēlēja vienmēr sa  gla-
bāt latvisko garu un nepazau dēt 
to, ko ar lielu darbu un pūlēm 
sasnieguši skolas gadu gaitā.

Pašu absolventu runas izlai-
duma dienā ir visu klātesošo 
īpaši gaidīta un jauka izlaiduma 
tradicija. Michael Byron atce-
rējās, kā notikusi pāreja no 
sestdienām latviešu skolā kā 
jaukas izklaides pirmsskolas un 
bērnudārza gados uz nopietnu 

mācīšanos un skolas darbiem 
tālākajās klasēs. Viņš atzina, ka 
reizēm viņi esot bijuši vairāk 
līdzīgi Blaumaņa velniņiem 
nekā Sprīdītim. Puisis pabeidza 
ar atziņu, ka latvietība ir viņa 
pagātne, tagadne un nākotne, 
citējot Jāni Jaunsudrabiņu: 
“Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī. 
Turi to kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis 
Latviju, tu zudīsi pats.” Thomas 
Brūveris atzina, ka šī patiesi ir 
priecīga diena, jo veiksmīga 
skolas beigšana rada labi pa -
darīta darba gandarījumu. Viņš 

jot sava vecākā brāļa un māsas 
gaitām latviešu skolā un viņu 
piemēram, secināja, ka ieliktais 
darbs ir tā vērts, jo piederība 
latviešu sabiedrībai paveŗ ne -
skaitāmas durvis jauniem un 
skaistiem piedzīvojumiem, kas 
citādi  ietu secen. Viņa noteikti 
jutās gatava turpināt skolas gai-
tas Gaŗezera vasaras vidusskolā. 
Tija Sīpols arī uzsvēra tās 
draudzības saites, kas izvei do-
jušās skolas gadu gaitā un kas 
noteikti turpināsies nākotnē. 
Tija atcerējās, ka kaut viņai no 
sākuma ļoti nepatika tautasdeju 

dzes, kas ik gadu dāsni atbalsta 
skolas darbību, kā arī no 
Ņūdžersijas novada dāmu ko -
mitejas, Ņujorkas Daugavas 
Vanagu organizācijas, Ņujorkas 
skautu un gaidu vienībām, 
Priedaines latviešu biedrības, 
Ņūdžersijas kredītsabiedrības 
un Ņubrunsvikas un Leikvudas 
draudzes. ALAs izglītības no -
zares vadītāja Andra Zom me re 
bija atsūtījusi visiem īpašu 
sveicienu. Sveicēju vidū bija 
Latvijas vēstnieks ANO Andrejs 
Pildegoviča kungs, kuŗam lat-
viešu sestdienas skolas gaitas un 

un nobeidzās ar katra absol-
venta izveidoto atvadu video 
sveicienu.

Absolventu vecāku vārdā ru -
nāja Reinis Sīpols. Uzzinājām, 
kā absolventus raksturo vecāki, 
tā vēlreiz izceļot visu kopējās 
un individuālās īpašības. Reinis 
sumināja absolventus par sa -
sniegto, par ieguldīto darbu un 
laiku, par izturību. Daloties ar 
nesen piedzīvoto piemēru Lat -
vijā, viņš atgādināja absolven-
tiem (un pārējiem), ka viņi šajā 
izlaiduma dienā ir paši no -
pelnījuši svarīgāko dāvanu – 
latvietību, ko, dzīvojot ārpus 
Latvijas, nav tik viegli iegūt. 
Saskatīt šo kā dāvanu, nevis kā 
pienākumu vai nastu, ir īpaši 
svarīgi, lai katrs spētu latvietību 
noturēt sevī nākotnē un dāvināt 
to tālāk nākamajām paaudzēm, 
pieminot, ka ir reta iespēja 
dāvināt tik iespaidīgas un pa -
liekošas vērtības: valodu, kul-
tūru un saites ar tautu un valsti. 

Beidzot bija pienākusi kārta 
izcelt jaunāko klašu skolēnus, jo 
arī viņi ir čakli mācījušies un 
ieguldījuši laiku un darbu, lai 
sekmīgi pabeigtu mācību gadu. 
Klases audzinātājas izdalīja lie-
cības savai klasei, īsi pastāstot 
par galvenajiem sasniegumiem 
šajā mācību gadā. 

Nobeigumā visus sveica ve -
cāku padomes priekšniece 
Daina Lazda. Viņa pateicās 
visiem skolotājiem par ne  sav-
tīgo darbu, kā arī visiem skolas 
administrātīvo amatu pildītā-
jiem. Skolas dzīve bērniem var 
būt tik bagāta un dažādu 
notikumu pilna, jo ikviens to 
dara ar mīlestību un pašatdevi. 
Skolas pārzines Jana Anča-
Tetere un Sarmīte Leja-Gri ga-
linoviča arī uzrunāja visus, izsa-
kot īpašu paldies divām ģi -
menēm: Rumpēteriem un Sī -
poliem, kas atvadās no skolas, 
jo šogad absolvē viņu jaunākie 
bērni. Katra ģimene ir aktīvi 
piedalījusies skolas dzīvē turpat 
vai 20 gadus.

Izlaiduma nobeigumā  notika  
svinīgā Latvijas karoga nodo-
šana, kas ir absolventu pēdējais 
pienākums, pirms viņi atvadās 
no skolas. Ar Jāņa Jaunsudrabiņa 
vārdiem no esejas “Piemini 
Latviju!” karogs tika svinīgi 
nodots pašreizējai 7. klasei, kas 
jau pēc gada būs absolventi. 
Izlaidums ir atskaites punkts 
gan skolēniem, gan skolotājiem, 
gan vecākiem. Jaunākajiem sko-
lēniem tā vēl bija stipri ab -
strakta lieta; vidējo klašu 
skolēni apzinājās, cik eksāmenu 
vēl priekšā, lai tiktu līdz absol-
venta statusam; bet klātesošo 
vecāku skati liecināja, ka visiem 
šis skolas laiks paskrējis vēja 
spārniem. Ņūdžersijas skolai 
savu 67 mācību gadu pa  stā-
vēšanas laikā ir izveidojušās 
bagātas tradīcijas, un tās jā -
turpina arī nākamajos gados, jo 
kopīgiem spēkiem mums būs 
tas gods un prieks ik gadu svinēt 
izlaidumu un lepoties ar absol-
ventiem, kas novērtēs latvietību 
kā lielāko dāvanu. Skolas karo-
ga kātā, par laimi, vēl daudz vie-
tas, lai šai 46. nozīmītei, sekotu 
daudzas citas.

ar to saistītais darbs un pūles ir 
personīgi zināmas, jo iepriekš, 
piecus gadus  būdams Latvijas 
vēstnieks ASV, pats vedis savus 
bērnus uz Vašingtonas latviešu 
skolu. Viņš novēlēja absolven-
tiem turpināt darboties latviešu 
organizācijās ASV un iesaistīties 
sadarbībā ar Latviju.

Šogad absolventi izvēlējās 
saņemt diplomus tāpat kā 
pagājušā gada izlaiduma klase, 
varbūt pat aizsākot jaunu skolas 
tradiciju, kad bijušās klases au -
dzinātājas iešūpoja katru nāka-
majā dzīves posmā, kamēr 
8. klases audzinātāja Ieva 
Kreichelte ikvienam veltīja īpaši 
izmeklētu tautasdziesmu. 

Katra absolventu klase izvēlas 
paši savu absolventa nozīmīti 
par piemiņu skolas gadu gaitām 
un šoreiz tā bija ar Latvijas 
Simtgades simboliku. Arī šogad 
skolas karoga kāts iemantoja nu 
jau 46. īpašo nozīmīti, kas pa -
liek kā liecība par paveikto. 
Neizpalika vēl viena iemīļota 
un klātesošo gaidīta izlaiduma 
tradīcija – absolventu klases 
deja. Latviešiem dejas balstās uz 
rakstiem un simetriju, un dejas 
pieciem nenākas viegli atrast, 
tāpēc šogad absolventi dejoja 
kopā ar savu klases audzinātāju 
Ievu Kreichelti, stalti un braši 
iznesot “Maģā danča” dejas 
soļus. Tāpat arī īpašo atmiņu 
filma ir ļoti gaidīta, jo tā dod 
jauku un sirsnīgu ieskatu jau-
niešu izaugsmē. Brigitas Rum-
pēteres montāžā saliktais bilžu 
stāstījums aizsākās agrā bēr-
nībā, izveda caur skolas gaitām 

īpaši pieminēja, ka vēl ilgi galvā 
skanēs tautasdeju skolotājas 
Sarmītes bieži teiktais: “viena 
polka, otra polka, trešā polka, 
ceturtā”. Selga Lazda iesāka 
savu uzrunu, pieminot, ka šo 
brīdi ir gaidījusi visu savu 
mūžu! Viņa iesāka latviešu 
skolas gaitas Filadelfijas skolā, 
pārnākdama uz Ņūdžersijas 
skolu uz 4. klasi, tieši tad, kad 
mācību apjoms sāk pieaugt, kad 
bez latviešu valodas nāk klāt arī 
citi priekšmeti. Selga dalījās ar 
savu prieku un lepnumu, kas 
pārņēmis pēc katra veiksmīgi 
nolikta eksāmena, jo labās at -
zīmes bija pamatīgi veikta darba 
rezultāts. Gadu gaitā ieguldī tais 
darbs ir devis atziņu par valo-
das un latvietības nozīmi viņas 
dzīvē. Krista Rumpētere, seko-

stundas, viņa tagad dejo ar 
prieku, un dalība ar skolas tau-
tasdeju kopu Baltimoras Dzies-
mu svētkos deva iespēju atkal 
satikt draugus, ar kuŗiem bija 
iepazinusies vasaras nometnē. 

Visi absolventi sirsnīgi pa -
teicās saviem vecākiem, vecve-
cākiem un pārējiem tuvinie-
kiem, kas veicinājuši, skubi nā-
juši, palīdzējuši un visādi citādi 
atbalstījuši latviešu sestdienas 
skolas gaitas. Viņi arī īpaši 
sveica itin visus skolotājus, kas 
viņus šo gadu gaitā ir mācījuši, 
vairākus jau no pirmā pirms-
skolas gada trīs gadu vecumā. 
Daudzu vietējo latviešu orga-
nizāciju pārstāvji bija ieradu šies 
personīgi sveikt šī gada absol-
ventus. Viņi saņēma sirsnīgus 
sveicienus no Ņujorkas drau-
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Sidrs, pica un avīze Laiks  

(Turpinājums 18. lpp.)

Halina lasa Laiku atpūtas brīdī no picas cepšanas No kreisās: Steve Hance, Halina Post (Dimants) Colin Post

JĀNIS J.
DIMANTS,

Jr., M.D.

Malkosim sidru, uzkožot picu, 
ceptu ķieģeļu krāsnī, kurinātā 
ar malku, un lasot avīzi Laiks! 

„Mēs ražojam dažādus un 
īpatnus sidrus, kas izceļ un 
cildina ābolus un to audzētājus, 
bet visvairāk – pašus sidra 
baudītājus,” saka Colin Post ar 
sievu Halinu Dimants (ārsta un 
sabiedriskā darbinieka Dr. Jāņa 
Dimanta meitu) un Steve Hance 
ar partneŗiem. 

Viss sākās pirms desmit 
gadiem, kad divi zēni, kuŗi pa 
bērnības vasarām bija zaguši 
ābolus kaimiņu daŗzā, izveidoja 
ilgstošu draudzību, kas vēlāk 
vainagojās ar aizraušanos ko -
pīgā biznesā – sidra ražošanā. 
Jaunais rūpals zēniem sākās ar 
izmēģinājumiem mājas pagrabā, 
kur tika pētīti un izvērtēti 
vairāki veidi, kā to veikt. Kamēr 
šis mājās brūvētais sidrs parā-
dījās uz mājas viesību galdiem 
un citos saietos. 

Minesotas štata ražotāju iz -
stādē (Minnesota State Fair) 
Steve pieteica šo, ja tā varētu 
teikt, pagraba ražojumu ar no -
saukumu 12- tā grupa (12th 
batch). Un tas bija labi darīts, jo 
izvēle izrādījās pareiza, vai var -
būt kāda priekšnojauta to vadīja 
– to mēs nekad neuzzināsim. 
Hance ieguva godalgu “zilā 
lente” (blue ribbon) mājās ražoto 
dzērienu grupā. Sešus gadus 
vēlāk advokāts Steve un pamat-
skolas skolotājs Colin nolēma 
sidra ražošanu izvērst plašumā 
ar nosaukumu Number Twelve 
Cider. Sākums bija no augļu 
dārza Buffalo, bet tagad ir at -
rasta vieta Mineapolē, Minnea-
polis North Loop kādā lielā cel-
tnē ar 700 kvadrātpēdu platību, 
kur tika izveidota lielākā sidra 

„tikšanās vieta” (taproom), pakā-
peniski kļūstot par lielāko no -
vietni (Cider House) Minesotā. 
To oficiāli atvēra 2018. gada 8. no -
vembrī,  un ražotāji varēja pie -
dāvāt 16 sidra paveidus, gatavo-
tus pēc gadiem pārbaudītām 

delikātu garšu. Pat vīna cienītāji 
var juties maldināti.”  Aizmu gu-
res telpā āboli tiek saspiesti ar 
koka spiestuvēm. Te arī  tiek 
veikti izmēģinājumi ar dažādām 
ābolu šķirnēm, raugiem un mai  -
sījumiem. Pēc daudziem izmēģi-

notiek dažādu ražošanas proce-
su izvērtēšana, lai rastu to la  bā-
ko. Jāatgādina, ka visa šī indus-
trija ir sākusi attīstīties tikai 
pēdējos gados. Tradicionālais 
ražošanas veids uzsveŗ ābolu 
šķirnes un rūgšanas procesu. 

vecām receptēm, raudzētus no 
vietējo Minesotas ābolu sulām, 
pasniedzot draudzīgā vidē. Bija 
sākusies jauna ēra sidra bau dī-
šanā Minesotā. Visu sidra ražo-
šanas gaitu var skatīt turpat uz 
vietas. Kā uzkodu var pasūtīt 
picu, kas cepta ķieģeļu krāsnī 
(ceplī),  kurinātā ar malku.  

„Sidru var raksturot kā dzē-
rienu starp vīnu un alu,” saka 
Colin. Tas satur 5-7% alkohola, 
ražots no ābolu sulas, kam pie-
vienots raugs. „Sidrs var būt arī 
kā sauvignon blanc,” saka Steve. 
„Tas ir mucās izturēts (aged), 
rūgšanas procesā pievienojor 
svaigus vai žāvētus augļus ar 

nājumiem viņi atrada, ka vis-
labākie tanīni (tannins) nāk no 
mazajiem mežāboliem (crab 
apples). Sidra darīšanas tradīcija  
nāk no tālās pagātnes (1880), 
kad sidrs bija iecienīts dzēriens 
Amerikā. Uz kādu laiku tas it kā 
izzuda, bet tikai pēdējos gados 
sācis atgriezties patērētāju tirgū, 
kā daudzi pētījumi to rāda. 

Sidrs Minesotā ienācis divos 
veidos, atkarībā no tā, kā tas 
tiek ražots – tradicionālā pieejā 
vai modernā technikā. Pēdējos 
pāris gados Minesotā ir parā dī-
jušās piecas sešas jaunas sidra 
ražotnes. Kopējais skaits tagad 
ir ap 20. Pašreiz starp ražotājiem 

Modernā technika uzsveŗ tradi-
cionālās metodes ar augļu, augu 
un garšvielas pievienošanu, uz -
manot cukura un skābes līmeni, 
lai gūtu lielāku vienveidību 
katrā raudzējumā. Lai to rastu, 
tiek lietoti sulu koncentrāti un 
piedevas. Šādi  ražotam sidram 
tomēr trūkst romantisma, kā 
tas bija pirms gadiem, norāda 
Colin Post. Sidrs sāk kļūt ļoti 
iecienīts, jo patērētāji arvien 
vairāk vēlas baudīt meistariski 
veidotus dzērienus (craft bever-
ages), vietējos ražojumus.

Telpas ir piemērotas arī lie  lā-
kiem sarīkojumiem un sanāk-
smēm. Tās klāj  dēļu grīda, te ir  

atpūtas telpa (mezzanine lounge) 
ar gaumīgām mēbelēm, sienas 
rotājumiem. Cilvēki iero  das, lai 
baudītu draudzīgo vidi, baudītu 
sidru ar picu un lasītu laikraks-
tu  Laiks, kas arī te ir pieejams.

Adrese: Number 12 Cider, 614 

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

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

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

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju 

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

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

Gaŗ ezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th 

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

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

ŅUJORKA
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam, Nujorkas 
ev. lut. draudzes lauku īpa-
šumā Elka Park, NY (netālu no 
Brāļu kapiem un ROTA). 

Tuvāka informācija sniedza-
ma, rakstot nometnes vadītājai 
Ingridai Jansons ibjansons@
gmail.com vai rakstot uz 
3x3katskilos@gmail.com., vai 
zvanot 201-874-5110. Face-
book mājas lapa 3x3Katskili

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

NJ 07728).
SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

vidusskola Rietumkrasta Iz -
glī tības centrā Šeltonā.

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

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

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

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

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

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

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 

MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk.notiek 11:00. Dievk. 
12:00 Bībeles stunda. 

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

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

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

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

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

North 5th Street, Minneapolis, 
Minnesota 55401 USA. Tele. 
612-568-6171. Darba stundas: 
pirmdien – ceturtdien no 3:00 
pm līdz 11:00 pm, piektdien 
-sestdien no 11:00 am līdz 12:00 
vakarā, svētdien no 11:00 am 
līdz 8:00 vakarā.

Vairāk skatiet 
www.number12cider.com.

Apsveicami ir tas, ka mūsu 
jaunie cilvēki kopā ar amerikāņu 
draugiem ir uzsākuši uzņē mēj-
darbību (business) arī te, Dvīņu 
pilsētās. Novēlēsim viņiem 
veiksmi un Dieva palīgu. 
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(Turpinājums 11. lpp.)

“Es, protams, dziedāšu –
saka jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis 

intervijā Inesei Lūsiņai (Sestdiena).

Savulaik viņš bijis rokgrupas Pērkons 
solists (1982–1994, tieši Pērkona zie -

dulaikos). Uzreiz pēc Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas ab  -
solvēšanas 1991. gadā kļuva par 
Latvijas Nacionālās operas so -
lis tu. Mūzikas akadēmijā iegu-
vis maģistra gradu gan dzie dā-
šanā, gan pedagoģijā, viņš tur 

atgriezās jau pedagoga statusā un 
no 1996. līdz 2000. gadam bija šīs 

augstskolas vokālās katedras vadītājs.
Operā Nauris Puntulis dzied joprojām. 

Tuvākās viņa uzstāšanās uz Operas skatuves gaidāmas augusta 
vasaras izrāžu sesijā Džakomo Pučīni operu tēlos kā princim Ja   -
madori Madama Butterfly (24.08.) un Altoumu Turandotā (30.08.). 
Viņš apsolījis arī nākamsezon turpināt atveidot savu visjaunāko 
nozīmīgo lomu – klostera kapelānu Fransisa Pulenka operdrāmā 
Karmelīšu dialogi, ko dziedās jau septembrī. Viņš piedalās ne tikai 
operas, bet arī operešu uzvedumos. Kopā ar Miervaldi Jenču un 
Guntaru Ruņģi viņš 1996. gadā izveidoja apvienību Trīs tenori, 
kuŗā uzstājas joprojām. Savukārt ik vasaru viņš rīko īpašu bez-
maksas notikumu Usmas ezera saulrieta sonāte, kuŗā aicina klau-
sīties mūziku laivās pašā ezera viducī pie Mazalksnītes salas. 

Šis nav gadījums, kad kārtējais mākslinieks pēkšņi ielec polītikā. 
Jau kopš 2013. gada Nauris Puntulis ir deputāts Rīgas domē, kuŗā 
ievēlēts jau uz otro sasaukumu pēc kārtas, un līdz šim tajā vadīja 
Nacionālās apvienības Visu Latvijai!-TB/LNNK frakciju. Ienācējs 
no malas viņš nav arī Kultūras ministrijā, kuŗā kopš 2012. gada 
bijis savas priekšgājējas kultūras ministres Daces Melbārdes pa -
domnieks sabiedrības integrācijas jautājumos.

Kas būs pirmie aktuālie darbi?
Pirmais darbs, pie kā man jāķeras klāt, ir Kultūras ministrijai pa -

kļauto iestāžu darbinieku atalgojuma paaugstināšana. (..) Tas rē -
gu lāri tiek palielināts, bet joprojām netiek līdz vidējam atalgoju-
mam sabiedriskajā sektorā. Lai mēs to sasniegtu, ir nepieciešami 14 
miljoni. (..)

Kur Rīgā pats vislabprātāk redzētu jauno koncertzāli?
Koncertzāli vislabprātāk redzētu Daugavas akvatorijā. Būvēt ope-

ras un koncertzāles tiešā ūdens tuvumā ir raksturīga tendence visā 
pasaulē. Atbalstu viedokli, ka koncertzālei ir jābūt ne tikai saturiski 
izcilai, bet arī ar pievienotu vizuāli estētisko vērtību – tai jābūt ārēji 
ļoti pievilcīgai celtnei. (..) Jo veiksmīgāka būs koncertzāles vietas iz -
vēle, jo ātrāk atpelnīsies investīcijas. Jo lielāka būs koncertzāles māk-
s linieciskā vērtība, jo lielāka būs tās vērtība arī pasaules kontekstā. 
Uzskatu, ka skopais maksā divreiz. (..) Es tikai piebilstu, ka ūdens ir 
arī Rīgas kanāls – ja, piemēram, pārbūvētu Rīgas Kongresu namu.

Cik kompetents jūties integrācijas un mediju lietās, un vai 
šīm jomām vispār jāatrodas KM pārziņā?

Šobrīd ir lieki diskutēt, vai šiem jautājumiem ir jābūt Kultūras 
ministrijas pārziņā, jo tā vienkārši ir. Tas ir fakts, un šī būtu tā 
disku sija, kuŗā noteikti būtu daudz “par” (kāpēc tas ir loģiski) un tik-
 pat daudz būtu arī “pret”. Droši vien nebūtu mērķtiecīgi šo diskusiju 
attīstīt.(..) Atzīstu, ka tik droši nejūtos mediju jomā. Man gan būtu 
grūti iedomāties kultūras ministru, kuŗš būtu vienlīdz spēcīgs aka dē-
 miskajā mūzikā, vizuālajā mākslā, amatieŗmākslā, medijos, inte-
grā cijā un visā pārējā. 

Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa vizīte ASV
Ministru prezidents Krišjānis 

Kariņš no 8. līdz 15. jūlijam uz -
turējās darba vizītē ASV. Vizītes 
laikā K. Kariņš tikās ar ASV pre-
zidenta administrācijas un Kon-
gre sa pārstāvjiem, diskutēja ar 
uzņēmējiem, domnīcu pārstāv-
jiem un sniedza intervijas masu 
medijiem. Ministru prezidents 
tikās ar latviešu diasporas pār - 
s tāv jiem Ņujorkā un Vašingtonā.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš,  tiekoties ar ASV augstā-
kajām amatpersonām Vašingto-
nā, apliecinājis, ka ASV ir 
Latvijas stratēģiskais partneris 
un ciešs sabiedrotais.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš un ASV viceprezidents 
Maiks Penss // Foto: LETA

“Tiekoties ar ASV viceprezi-
dentu Maiku Pensu, pārrunājām 
gan starptautisko drošības situā-
ciju, īpaši Baltijas jūras reģionā, 
gan ekonomiskās sadarbības ie -
spējas, vairojot ASV investīciju ap -
jomu Latvijā. Latvijas uzņēmēj-
darbības vide būs kļuvusi ievē-
rojami labāka ārvalstu investī ci-
jām, īstenojot finanču sektora 
uzraudzības “kapitālo remontu”,” 
uzsvēris Kariņš. Investīciju ie -
spējas Latvijā, finanču sektora 
uzraudzības “kapitālais remonts” 
un transatlantisko attiecību stip-
rināšana bija galvenās sarunu 
temas, tiekoties ar ASV Pārstāvju 
palātas spīkeri Nensiju Pelosi, 
finanču sekretāru Stīvenu Mnu-
činu un tirdzniecības sekretāru 
Vilbūru Rosu. K. Kariņš Vašing-
tonā piedalījās domnīcas The 
Atlantic Council rīkotajā publiskā 
diskusijā «ASV-Latvijas attiecī bas 
Eiropas pārmaiņu laikā” un dom-
nīcas The Hudson Institute rīko-
tajā apaļā galda diskusijā par 
transatlantisko attiecību nozīmi 
šodien.

Eiropas Savienība nav Ame ri-
kas Savienoto Valstu konkurente, 
bet gan to sabiedrotā, un ASV ir 
ieinteresētas Eiropas vienotībā 
un labklājībā, uzsvēris Latvijas 
Ministru prezidents Krišjānis 
Ka  riņš,  vizītes laikā Vašingtonā 
piedaloties domnīcas “Atlantijas 
padome” (The Atlantic Council) 
rīkotajā publiskā diskusijā “ASV 
un Latvijas attiecības Eiropas 
pārmaiņu laikā”.

K. Kariņš īpaši uzsvēris, ka vē -
las pievērst ASV uzmanību Lat-
vijas ekonomikai un veicināt cie-
šākas saites starp Latviju un ASV, 
paplašinot tirdzniecības attiecī-
bas un piesaistot lielākas investī-
cijas. Viņš paudis pārliecību, ka 
nelielie Latvijas uzņēmumi var 
palīdzēt lielajām ASV kompā ni-
jām ar specializētiem projektiem 
un pavērt tiem ceļu uz pla šāku 
Eiropas tirgu.

Atspēkojot Trampa bijušā pa -
domnieka Stīva Banona centie-
nus vājināt ES, K. Kariņš uzsvē -
ris, ka Amerikas Savienotajām 
Valstīm stipra Eiropas Savienība 
ir daudz izdevīgāka nekā sašķel-
ta. Viņš brīdinājis, ka otrajā ga -
dījumā ASV iegūtu nevis spēcīgu 
partneri, kas var palīdzēt stāties 
pretī globālajiem izaicināju -
miem un noturēties pret Krieviju 
un Ķīnu, bet gan veselu virkni 
vājāku partneru, kas Vašingtonai 
nespētu piedāvāt reālu palīdzību.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš, noslēdzot darba vizīti 
Amerikas Savienotajās Valstīs, 
atzīmē, ka ASV prezidenta ad -
mi nistrācijas un Kongresa pār-
stāvji pozitīvi vērtē Latvijas valsts 
paveikto gan nacionālās aizsar-
dzības spēju stiprināšanā, gan 
uz  ņēmējdarbības un investīciju 
vides sakārtošanā.

***
Valsts prezidents Igaunijā

Valsts prezidents Egils Levits pir -
majā darba vizītē 10. jūlijā Igau -
nijā lūdza Igaunijas prezidenti 
Kersti Kaljulaidu nodot sirsnīgus 
sveicienus igauņu dziedātājiem par 
Jāņa Cimzes cildināšanu tikko aiz-
 vadītajos Dziesmu svētkos: “Lat-
vie ši ar lielu sirsnību uzņēma to, 
ka Igaunijas Dziesmu svētkos iz -
skanēja cildinājums Jānim Cim-
zem un tika dziedāta viņa apdarē 
veidotā tautasdziesma “Rīga dimd!”, 
liels paldies par šādu cieņas aplie-
cinājumu!”

Valsts prezidents Egils Levits 
sarunā ar Igaunijas prezidenti 
Kersti Kaljulaidu // Foto: Valsts 
prezidenta kanceleja

Sirsnīgajā un atvērtajā sarunā 
starp Latvijas un Igaunijas prezi-
dentiem Egils Levits apsveica arī 
Igaunijas tautu ar Dziesmu svētku 
tradicijas 150. gadadienu. Divpu-
sējā sarunā prezidenti akcentēja 
lieliskās un ļoti aktīvās Latvijas un 
Igaunijas attiecības. Levits uzsvēra, 
ka Latvijas tauta vienmēr būs pa  tei-
cīga igauņu kaŗavīriem, kas nā  ca 
palīgā Cēsu kaujās 1919. gadā, 
kopā izcīnot mūsu zemes brīvību. 
“Arī mūsdienās sadarbība turpi-
nās – šodien mēs, abas valstis ko -
pā, attīstām Daudznacionālo Zie-
meļu divīzijas stābu,” sacīja prezi-
dents. Tāpat Valsts prezidents pie-
minēja Baltijas kopīgo sadarbību 
aizsardzības jomā Baltijas Minis-
tru padomes un Baltijas asamble-
jas ietvaros. Savukārt Kersti Kal ju-
laida pauda gandarījumu, ka Lat-
vija valsts aizsardzībai 2019. gadā 
atvēlējusi 2% no IKP.

Darba vizītes laikā Igaunijā Egils 
Levits tikās arī  ar Igaunijas par-
lamenta (Riigikogu) priekšsēža 
vietnieku Sīmu Kallasu  un pārru-
nāja Latvijas un Igaunijas sadar bī-
bu kultūras jomā. Sarunā pie da-
lījās arī Igaunijas izvirzītā Eiropas 
komisāra kandidāte Kadri Sim so-
ne  un Sociāldemokratiskās parti-
jas frakcijas priekšsēdis bijušais 
kultūras ministrs Indreks Sārs. 

Ša  jā tikšanās reizē liela uzmanība 
tika pievērsta kultūras sadarbībai 
starp Igauniju un Latviju, atzī mē-
jot Valodu balvu. Šī balva jau vai-
rāku gadu gaŗumā cildina izcilus 
latviešu un igauņu literātus un va -
lodas zinātājus, abās valstīs popu-
lārizējot vietējo autoru literāros 
darbus un to tulkojumus. Ļoti po -
zitīvi tika novērtēts Baltijas valstu 
nupat kopīgi radītais Baltijas kul-
tūras fonds. Šogad tiks piešķirti 
pirmie granti projektiem, kas po -
pulārizēs Baltijas valstu kultūru 
pasaulē. Indreks Sārs atzīmēja, ka 
Baltijas kultūras fonda ideja tur-
pina visu trīs Baltijas valstu lielis -
ko sadarbību kultūras jomā Simt-
gadē, kad starptautiski kopīgi vei-
dotie Baltijas valstu kultūras pro-
jekti plaši izskanēja pasaulē un 
gu  va lielu atpazīstamību. Igaunijas 
puse Valsts prezidentam Egilam 
Levitam arī pastāstīja, kā starp 
divām kandidātēm – Narvu un 
Tartu – norit konkurss uz Eiropas 
kultūras galvaspilsētas godu Igau-
nijā 2024. gadā. Starptautiskās žū -
rijas lēmums būs zināms oktobrī.

Valsts prezidents Egils Levits un 
Sīms Kallas pievērsa uzmanību 
Ei   ropas Savienības nākotnes jau-
tā jumiem. Tika pārrunātas Eiro-
pas Komisijas un Eiropas Parla-
menta aktuālitātes. Valsts prezi-
dents izjautāja Igaunijas izvirzīto 
kandidāti Eiropas komisāra ama-
tam jaunajā Eiropas Komisijas 
sastāvā – par viņas redzējumu par 
Eiropas Komisijas perspektīvu.

***
Melbārdi ievēl EP komitejā

Bijusī kultūras ministre un ta -
gadējā eiroparlamentāriete Dace 
Melbārde ievēlēta par Eiropas Par -
lamenta  Kultūras un izglītības ko -
mitejas otro vicepriekšsēdi. Depu-
tātes pārstāvētā ECR frakcija iz -
virzījusi Melbārdi arī koordinā-
tora amatā, uzticot vadīt polītiskās 
grupas darbu EP Kultūras un iz -
glītības komitejā.

Dace Melbārde

EP Kultūras un izglītības komi-
teju devītajā EP sasaukumā pār-
stāvēs 31 deputāts. Dace Melbārde 
kā deputāte aizvietotāja strādās  
arī EP Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejā.

***
Mainās NATO kaujas grupas 

komandieris
Ādažu militārajā bazē notikusi 

Kanadas vadītās NATO paplaši-
nātās kaujas grupas komandieru 
maiņas svinīgā ceremonija. Stājo ties 
amatā, jaunais kaujas grupas ko -
mandieris pulkvežleitnants Maik ls 
Džons Rīkī uzsvēra – pirmais un 
galvenais uzdevums ir kopā ar 
Lat  vijas Nacionālo bru ņoto spēku 
(NBS) un citu NATO kaujas gru-
pu pārstāvjiem būt ga  taviem kau-
jai jebkuŗā brīdī un vēl vairāk in -
tegrēties Latvijas aizsardzības sistē -
mā. Kanada ir vadošā valsts Lat-
vijā dislocētajā NATO daudz na-
cionālajā kaujas grupā. Kanadas 

kaŗavīri šeit ieradās gada sākumā, 
un pēc pusgada dienesta  tiek 
veikta to rotācija. Tas nozīmē, ka 
šeit dienējušie 345 kaŗavīri dosies 
mājup, bet viņus aizvietot kaujas 
grupā ieradušās jaunas militār-
per sonas. Ņemot vērā, ka Kanada 
ir vadošā valsts kaujas grupā, tās 
komandieris ir arī NATO kaujas 
grupas komandieris. Par to kļuvis 
pulkvežleitnants Maikls Džons Ri  kī. 
Neatņemama komandiera mai ņas 
ceremonija ir arī simboliskā varas 
zižļa nodošana.

Gan aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (Attīstībai/Par!), gan saus-
zemes spēku brigādes komand-
ieris pulkvedis Sandris Gaugers 
pa  teicās līdzšinējam kaujas grupas 
komandierim Kanadas bruņoto 
spēku pulkvežleitnantam Filipam 
Sovē, piešķirot arī apbalvojumus. 
Pateicības vārdi izskanēja arī Ka -
nadas kaŗavīriem.

***
Izveidota jauna Neatkarības 

kaŗa cīņu norises karte 
Sākot ar 15. jūliju, Aizsardzības 

ministrija aicina Latvijas iedzī vo-
tājus piedalīties konkursā “Ne  at ka-
rības ceļš”, apmeklējot Neatka rī bas 
kaŗa cīņu piemiņas vietas, kuŗas 
apkopotas par godu Latvijas armi-
jas Simtgadei izveidotajā tī  mekļa 
vietnē www.neatkaribaskars.lv

“Šis konkurss ir lieliska iespēja 
iepazīt Latvijas vietas, kuŗas vēsta 
par mūsu kaŗavīru varonību, iz -
cīnot Latvijas brīvību pirms simt 
gadiem. Aicinu ikvienu piedalīties 
Aizsardzības ministrijas konkur  -
sā “Neatkarības ceļš”, kopīgi vei  -
dot Latvijas vēsturi un svinēt Lat-
vijas armijas Simtgadi kopā ar 
mums!” sacīja aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks. 
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iegūt svētku sajūtu, ielīgot un labi 
atpūsties,” sacīja Katrīna Dimanta, 
grupas dalībniece. “Šo albumu ra -
dījām, jo pašiem ļoti patīk šis ma -
ģiskais Jāņu laiks un vēlamies cil-
vēkiem piedāvāt vēl vairāk dzies-
mas, kuŗu pavadībā iegūt svētku 
sajūtu, ielīgot un labi atpūsties,” tā 
Katrīna Dimanta, grupas dalīb-
niece.

***
Latvijas paviljons 
Venēcijas biennālē 

Kopš oficiālās atklāšanas 10. 
mai jā līdz jūlijam Latvijas pavil-
jons “Saules Suns” 58. Venēcijas 
mākslas biennālē ir pulcējis vairāk 
nekā 20 tūkstošus apmeklētāju, kas 
ir augstākais paviljona apmeklē-
jums kopš 1999. gada, kad Latvija 
pirmo reizi piedalījās prestižajā 
mākslas izstādē. Tā portālu Delfi 
informējusi Latvijas paviljona pār-
stāve Megija Mīlberga. 

Latvijas paviljonu Venēcijas 
mākslas biennālē veidoja māksli-
niece Daiga Grantiņa, sadarbojo-
ties ar kurātoriem Ingu Lāci un 
Valentīnu Klimašausku. Par izstā-
des “Saules Suns” vadmotīviem 
kalpo gaismas un vienlaicības te -
mas, kas instalācijā atsedz ainavu 
ar vairākiem centriem, veidotu ap 
vairākām saulēm, vairākiem gais-
mas avotiem, kuŗu stari savā ceļā 
šķērso dažādus materiālus un for-
mas.

***
Viļņā – izstāde 

“Kluso sajūtu kods”
Lietuvas mākslinieku asociācijas 

galerijā Viļņā, piedaloties Latvijas 
vēstniekam Lietuvā Eināram Se -
manim un Lietuvas Mākslinieku 
savienības priekšsēdei Edītei Rad-
vilavičiūtei-Utarienei, tika atklāta 
trīs Latvijas mākslinieču – Mada ras 
Gulbis, Andas Poikānes un Ditas 
Lūses – izstāde “Kluso sajūtu kods”.

Kā informē izstādes veidotāji, 
tajā apvienojas trīs mākslinieces, 
kuŗas vieno introverta dzīves uz -
tvere un savas iekšējās pasaules 
sajūtu atspoguļojums mākslā. 
Katra no māksliniecēm, strādājot 
savā paņēmienā un technikā, mē -
ģina uztaustīt nervu un atrast tās 
sajūtas, kuŗas visvairāk rezonē ar 
apkārtējās vides impulsiem.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

Lielākā daļa no tiem bija citu 
valstu iedzīvotāji, lielākoties no 
Lietuvas un Igaunijas. Britu pop-
zvaigzne Šīrans Lucavsalā uzstājās 
ar vienīgo koncertu Baltijā. 

***
Vairākās Latvijas pilsētās 

viesosies Sidnejas latviešu teātris
No 19. jūlija līdz 18. augustam ar 

teatrāli mūzikālu uzvedumu “Ka -
barē de Rīga” vairākās Latvijas pil-
sētās viesosies Sidnejas latviešu 
teātris. Tūres mērķis ir stiprināt 
saik ni un veicināt sadarbību starp 
latviešiem Austrālijā un Latvijā. 
Jāņa Čečiņa veidotā iestudējuma 
“Kabarē de Rīga” pamatā ir viesnī-
cas Hotel de Rome restorāna vies-
mīļa Aleksandra Bāra atmiņu grā-
mata “Mani skaistākie gadi Lat vi-
jā”. Tajā aprakstīti patiesi notikumi 
par dzīvi Rīgā pagājušā  gadsimta 
20. – 40. gados. 

***
Izdod minialbumu “Līgo”

Ar vērienīgu ielīgošanas pasā ku-
mu savu minialbumu “Līgo” pre-
zentējusi postfolka grupa “Iman ta 
Dimanta un draugi”. 

Albums “ImantaDimanta un 
draugi” 

“Šo albumu radījām, jo pašiem 
ļoti patīk šis maģiskais Jāņu laiks 
un vēlamies cilvēkiem piedāvāt vēl 
vairāk dziesmas, kuŗu pavadībā 

***
Latviešu kultūras dienas Spānijā

Jau ceturto reizi Katalonijas kū -
rortpilsētā Lloret de Mar aizritē-
jušas latviešu kultūras dienas. Ta -
jās kopīgos koncertos uzstājas gan 
vietējie mākslinieki, gan mūziķi, 
aktieŗi, dziedātāji un dejotāji no 
Latvijas, kas uz Vidusjūras plūd-
mali ir sabraukuši no Baltijas jūras 
krasta un Lielbritanijas. 

Festivāls norisinājās no 7. līdz 
10. jūlijam. Kopumā festivālā pie-
dalījās vairāk nekā 100 dalībnie -
ku, tostarp TDK Zalktis no Rīgas, 
TDK Raksta no Anglijas, sieviešu 
koris Gaisma no Kuldīgas un citas 
kultūras kopas. Kopš festivāla pa -
šiem pirmsākumiem ik gadu uz -
stājas dziedošais aktieris Varis Vēt ra, 
kurš priecēja gan ar dziesmām 
latviešu, gan spāņu valodā. Pir mo-
reiz festivālā uzstājās arī grupas 
Credo solists Guntis Veits.

***
Festivāla  “Sudmaliņas” 

dalībnieki – no 
Rēzeknes līdz Senegālai

“Sudmaliņas” ir vērienīgākais 
festivāls skatuviskās dejas jomā 
Latvijā. Tā mērķis   ir pulcēt kopā 
Latvijas un dažādu pasaules valstu 
dejotājus, kas radoši pēta, iepazīst 
un pārmanto tautas dejas tradici-
jas. Festivāla tradicija tika aizsākta 
1992. gadā, tā idejas autore ir Deju 
svētku Goda virsvadītāja, choreo-
grafe Ingrīda Edīte Saulīte. Festi-
vāls kļuvis par stabilu tradiciju, 
gūstot ārvalstu viesu, Latvijas de -
jo tāju, skatītāju un kritiķu augstu 
novērtējumu.

Tautas deju grupas no 11 pasau-
les valstīm ierībināja skatuves, lau-
kumus un parkus 9. Starptautiska-
jā tautas deju festivālā “Sudma-
liņas”, kas notika no 9. līdz 14. jū -
lijam Rīgā, Liepājā, Kuldīgā un 
Siguldā. Latvijas publikai bija ie -
spēja pilnā krāšņumā izbaudīt da -
žādu tautas deju tradicijas, tālā kie 
dalībnieki mērojuši ceļu no Čīles, 
Indonēzijas un Senegālas.

12. jūlija vakarā Vērmanes dārzā 
(attēlā) izskanēja pēdējais IX 
Starp tautiskā tautas deju festivāla 
“Sudmaliņas” koncerts Rīgā, savu-
kārt 13. jūlijā festivāla dalībnieki 
uzstājās novadu dienas koncertos 
Siguldā un Kuldīgā.

***
Eda Šīrana koncerts

Popmūzikas izpildītāja Eda Šī -
rana koncerts 12. jūlija vakarā 
Rīgā, Lucavsalā, noticis bez starp-
gadījumiem, secina Valsts policija. 
Koncertaģentūras L Tips Agency 
dati rāda, ka Šīrana uzstāšanos 
noklausījušies vairāk nekā 50 000 
cilvēku. 

sēde Elīna Pinto: “Sporta izglītība 
un karjēras iespējas šajā jomā ir 
līdz šim par zemu novērtēts vir-
ziens diasporas sadarbības un re -
emigrācijas polītikā, taču ar aug-
stu potenciālu. Šajā jomā pastāvo-
šās pašizaugsmes, treniņu un sa -
darbības iespējas ir ne tikai intere-
sants piedāvājums diasporas bēr-
niem un jauniešiem, bet arī var 
likt pamatus plašākai reemigrā cijas 
un pārrobežu sadarbības kustībai.”

***
Latvija nosoda “atbrīvošanas” 

salūta rīkošanu
Maskava plānojusi rīkot salūtu 

par godu Baltijas valstu galvas pil-
sētu “atbrīvošanai”. Latvija šādus 
plānus nosoda un uzskata, ka sa -
lūta rīkošana ir nepieņemama un 
uzskatāma par nedraudzīgu rīcī-
bu. Latvija katēgoriski nosoda pē -
dējā laikā Krievijā valdošos cen-
tienus attaisnot Staļina un Hitlera 
kopīgi pastrādātos noziegumus, to -
starp Molotova-Ribentropa pak ta 
noslēgšanu. “Īpaši ciniski ir Mas-
kavā organizēt Baltijas valstu gal-
vaspilsētu “atbrīvošanas” salūtus 
pakta noslēgšanas 80. gadadienā,” 
uzsvēra Ārlietu ministrijā. Uz Lat-
vijas Ārlietu ministriju ticis iz -
saukts Krievijas pagaidu pilnvaro-
tais lietvedis Vadims Vasiļjevs, 
kuŗam norādīts, ka Maskavā plā-
noto svētku uguņošanu par godu 
padomju kaŗaspēka veiktās Rīgas 
pilsētas atbrīvošanas no vācu oku-
pācijas 75. gadskārtai Latvijas puse 
uzskata par nepieņemamu un 
nedraudzīgu rīcību.

***
Apsver palielināt minimālo 

algu līdz 500 eiro
Koalicijas nodokļu polītikas at -

tīstības komitejā sprieda, kāda va -
rētu būt minimālā alga Latvijā 
nākamgad. Komitejā iezīmējies 
konceptuāls atbalsts no 2020. gada 
algu palielināt līdz 500 eiro paš-
reizējo 430 vietā. Šī komiteja lē -
mu mus nepieņem, par minimālās 
algas pieaugumu rudenī vēl sprie-
dīs polītiskie spēki, un tad par to 
jālemj valdībai. Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamerā gan 
uzsver, ka minimālās algas celšana 
nākamgad būtu nekorekta pret 
uzņēmējiem, ņemot vērā solīju -
mu saglabāt nodokļu stabilitāti.

***
Cēsīs atklāta Kosmosa istaba
Turpmāk Cēsīs zinātkāres cen trā 

Zinoo ikvienam interesentam   
būs iespēja iejusties kosmonauta 
tēlā un doties simulācijas lidojumā 
uz Marsu, lai izpētītu šo planētu. 
Zinoo centrā Cēsīs atklāts Latvijā 
radīts kosmosa kapsulas modelis. 
Tas izvietots Kosmosa istabā, kas 
ir kā sava veida sākums daudz 
lielākam Kosmosa izpētes cent ram, 
kuŗu tuvākajos gados plā nots bū -
vēt Cēsīs. Zinātkāres centra Zinoo 
veidotājs Pauls Irbins ir viens no 
aktīvākajiem kosmosa zinātnes 
po  pulārizētājiem Latvijā. Patei co-
ties viņam, tiek īstenota misija 
“Pirmie Latvijas 100 kilometri 
kosmosā”. Lai ar kosmosa zinātni 
iepazīstinātu arī bērnus, Cēsu zi -
nātkāres centrā Zinoo atklāta Kos-
mosa istaba. Tā apmeklētājus mu -
dina aizdomāties, ka kosmoss nav 
tikai raķetes, satelīti un kosmosa 
kuģi, bet ka tā ir zinātne, kas 
sniedz iespējas atklāt daudz jauna 
un interesanta.

No 15. jūlija desmit nedēļas pēc 
kārtas, katru pirm dienu Aizsar-
dzī bas ministrijas un Nacionālo 
bruņoto spēku sociālā tīkla Face-
book lapās @Aizsardzi bas minist ri-
ja un @Latvijasarmija tiks izzi ņo-
ta cīņu vieta, kuŗa kon kursa dalīb-
niekiem būs jāapmeklē nedēļas 
laikā. Piemiņas vietas ap  meklē-
jums jāiemūžina fotogra fijā, kuŗā 
redzams gan konkursa dalībnieks, 
gan cīņu vietu identi ficējošs ob -
jekts, piemēram, piemi neklis. Fo -
to grafija līdz attiecīgās nedēļas 
svētdienai jāpublicē savā Facebook 
profilā, atzīmējot sevi, ierakstot 
tēm turi #neatkaribascels un cīņu 
vietas tēmturi, kuŗu izziņo Aiz-
sardzības ministrija. Pie pub licētā 
attēla jānorāda arī viens fak ts par 
cīņu vietu, kas minēts tī  mekļa 
vietnē www.neatkaribaskars.lv

***
Trimdinieks Ilmārs Lejiņš 
kļuvis par Latvijas armijas 

ģenerāli
Trimdā ASV dzimušais, Zvied-

rijā augušais, bet Rietumvācijā 
sko lotais Ilmārs Atis Lejiņš kļuvis 
par Latvijas armijas ģenerāli. 

Brigādes ģenerālis Ilmārs Atis Le -
jiņš ir dzimis 1971. gada 19. mar tā 
trimdas latviešu ģimenē Kalifor-
nijā, Amerikas Savienotajās Val stīs. 
Vēlāk mācījies Minsteres Lat viešu 
ģimnazijā Rietumvācijā un absol-
vējis Zviedrijas Kājnieku militāro 
akadēmiju.  Intervijā Latvijas Ra -
dio, runājot par bruņoto spēku 
attīstību, Lejiņš teica, ka tā būs vēl 
straujāka nekā iepriekšējos gados. 
“Ja mēs salīdzinām ar 1993. gadu, 
mēs [NBS] esam izcilnieki, tei-
cam nieki. Vai mums ir kur kāpt? 
Protams. Visu 25 gadu gājiens ir 
bijis viens labs, skaists maratons. 
Es esmu priecīgs un gandarīts par 
mūsu attīstību,” sacīja Lejiņš.

***
Valmierā diskutē par sporta 
iespējām diasporas polītikā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Val-

mierā pulcējās vairāk nekā 1060 
sportistu, viņu treneri, kā arī liels 
skaits sporta entuziastu un līdz-
jutēju, lai piedalītos lielākajā spor-
ta notikumā šogad – Eiropas BMX 
čempionātā. Vidzemes Olimpis-
ka jā centrā sporta gaisotnē notika 
arī diskusija “Sports un diaspora – 
neizmantotais potenciāls”, kuŗā 
pārrunāja sporta iespējas diaspo-
ras polītikā.

Diskusijā piedalījās izglītības un 
zinātnes ministre  Ilga Šuplinska, 
Ārlietu ministrijas Speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautā ju-
mos  Aivars Groza, Valmieras pil-
sētas pašvaldības domes priekš-
sēdis  Jānis Baiks, viena no Berlī-
nes maratona organizatorēm  Ieva 
Kun ga, Ministru prezidenta Kriš-
jāņa Kariņa padomnieks Jānis 
Upe nieks un Latvijas Triatlona fe -
derācijas prezidents Aigars Strauss. 
Kā uzsvēra diskusijas vadītāja, Ei -
ropas Latviešu apvienības priekš-

KANADA. 5. jūlijā vēstnieks Kārlis Eichenbaums kā goda viesis 
piedalījās un sveica Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 
konferenci, kas, turpinot tradiciju, sanāk Dziesmu svētku laikā, šoreiz 
15. Latviešu Dziesmu un deju svētku Kanadā laikā Toronto. Vēstnieks 
ar dzīvesbiedri Ināru Eichenbaumu piedalījās arī LĀZA sadziedāšanās 
pasākumā ar kori Ogre un leģendāro maestro Jāni Zirni, kas piedalās 
Dziesmu svētkos Kanadā. Konferencē ar ziņojumu piedalījās arī Saei-
mas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride. LĀZA 
priekšsēdis ir Uģis Gruntmanis.

NĪDERLANDE. 8. jūlijā Latvijas vēstniecībā Hāgā tika atklāta 
Latvijas – Nīderlandes diplomātisko attiecību 95. gadadienai veltīta 
izstāde, kuŗas iniciātori ir Mencendorfa nams Latvijā, Vēndamas  mū -
zejs Nīderlandē un “Nīderlandes – Baltijas asociācija”. Atklājot izstādi, 
Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse akcentēja Hendrika Hahmera  
pētniecisko ieguldījumu izstādes sagatavošanā, kas sniedz ieskatu abu 
valstu diplomātiskajā pārstāvībā starpkaŗu periodā (1920. ‒1940.), to -
starp iepazīstinot ar vēstniecību un goda konsulātu vēsturiskajām ēkām 
Latvijā un Nīderlandē. Divpusējo attiecību jomā starp nozīmīgākajiem 
diplomātiskajiem notikumiem viņa pieminēja Viņa Majestātes karaļa 
Vilema-Aleksandra (H. M. King Willem-Alexander) valsts vizīti uz 
Baltijas valstīm 2018. gada jūnijā. Nīderlandes Ārlietu ministrijas 
Rietumeiropas nodaļas vadītājs Tako Stoppels (Taco Stoppels) savā uz -
runā akcentēja Latvijas un Nīderlandes divpusējo attiecību kon ti nuitāti 
starpkaru gados un pēc Latvijas neat karības atjaunošanas. Saistībā ar 
vēstnieces Ilzes Rūses kadences beigām Nīderlandē T. Stoppels pateicās 
Nīderlandes Ārlietu ministrijas vārdā par viņas ieguldījumu un aktīvo 
darbu divpusējo attiecību veicināšanā.
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Par bailēm, kas pārņēmušas 
imperiskos lielkrievu šovinistus, 
redzot, kā aug tautas neapmie ri-
nātība samilzušo sociālo pro blē-
mu dēļ, spilgti liecina gaŗš raksts, 
kas parādījies “pareizticīgo sta-
ļinistu” portālā zavtra.ru.

Raksta autors ir Aleksandrs 
Nikišins, kas kļuvis pazīstams – 
un demokratu aprindās odiozs – 
kā “sazvērestību atmaskotājs”. Vi -
sai raksturīgs un, jatzīst, histe-
risks ir pats viņa apcerējuma 
virsraksts: ““Gulētāji” pamodušies 
un prasa krievu asinis”.

Ja jau kāds “prasa krievu asi-
nis”, tad jātrin naži grautiņam...
Tas, manuprāt, izriet no Nikišina 
raksta tālāka izklāsta.

Nikišins par “gulētājiem” dēvē 
Krievijā stipri savairojušās sa -
bied riskās, nevalstiskās bezpeļ-
ņas biedrības – tādu esot vairāki 
tūkstoši, kas saņem financiālu 

Krievijā mostas “slēpti ārzemju aģenti”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

palīdzību no ārzemēm un daļēji 
jau ierindotas “ārzemju aģentu” 
kategorijā, bet, sūdzas Nikišins, 
joprojām darbojas. Viņš uztrau-
cas par to, ka šie “slēptie ienaid-
nieki” nu atmodušies un, raujo-
ties vaiga sviedros, lai grautu, 
ārdītu, kaitētu Krievijai, krievu 
lietai, krievu tautai, “prasot krie-
vu asinis”.

Vēl nesen šīm biedrībām bija 
grūti izvērsties, kamēr plauka 
“Krievu pavasaris”, prieks par 
“Krima ir mūsu”, un “tika savākti 
agrāk zaudētie krievu cilvēki un 
krievu zemes”. Bet tagad, kad 
tau tā aug nemiers sakarā ar pen-
siju reformu un dzīves līmeņa 
pazemināšanos, šis lielais ienaid-
nieku bars aktīvizējies un “hib-
rid kaŗa ietvaros” nekaunīgi uz -
brūk, vaimanā Nikišins. Šajās 
biedrībās nu globālo ienaidnieku 
dienestā musinot gan galēji la -

bējie, gan galēji kreisie, liberāļi, 
geju aizstāvji, senslavu dievību 
pielūdzēji – raibs pūlis, kas apzi-
nāti vai neapzināti kalpo ārzem ju 
interesēm, sūdzas Nikišins..

Un te Nikišins pieskaras “ebrē-
ju jautājumam” (kādreiz tas bija 
“starptautiskais žīdisms”), ar ku  ŗu 
viņš burtiski apsēsts. No 3900 
dažādu nozaru biedrībām, kas 
saņemot financējumu no ārze-
mēm, Nikišins Saratovā pie Vol-
gas izraudzījies ebrēju labdarī -
bas centru “Hesed” (Žēlsirdība), 
kas saņemot financiālu atbalstu 
no Eirokomisijas, kuŗa esot ruso-
fobijas perēklis, un – uzmanību – 
no organizācijas, ko krieviski īsi-
nāti apzīmē ar vienu vārdu – 
“Džoint”.

Runa ir par “American Jewiš 
Joint Distribution Commitē, Inc.”, 
kas dibināta 1914. gadā un kopš 
tā laika sniedz palīdzību un at -

balstu trūkumcietējiem, bada un 
dabas katastrofu piemeklētiem 
cilvekiem, un ne tikai ebrējiem.

Nikišins sīki un griezīgi uz -
skai ta to ļaunumu, ko “Džoint” 
nodarījis Krievijai. Piemēram, pa -
gājušā gadsimta divdesmitajos 
gados šīs biedrības filiāle “Agro-
Džoint” financiāli atbalstīja Uk -
rai nas un Baltkrievijas ebrēju 
miestu iedzīvotāju pārcelšanos 
uz Krimas ziemeļu rajoniem, lai 
viņi tur nodarbotos ar zemko-
pību kopsaimniecībās uz koope-
rācijas pamatiem.

Nikišins uzsver, ka “Džoint” 
bija, ir un būs pret Krieviju un 
krievu tautu (!) vērsto diversiju, 
provokāciju un graujošas darbī-
bas centrs. Viņam “Džoint” ir 
bu  bulis, lai šausminātu Putina 
Krievijas pavalstniekus un netie -
ši pārmestu varai bezrūpību un 
modrības trūkumu.

Bet viņš apzināti noklusē kā -
du drausmīgu epizodi vēlīnā 
staļi nis ma norietā: 1953. gada 
13. jan vārī laikrakstā “Pravda” 
parādījās TASS paziņojums par 
“ārstiem-kaitniekiem”, kuŗi esot 
tuvinājuši ievērojamu valsts un 
partijas darbinieku nāvi. Viņi 
bijuši saistīti “ar starptautisko 
ebrēju buržuāziski nacionālis-
tisko organizāciju “Džoint”, ko 
radījis amerikāņu izlūkdienests”.

Ja Staļins nebūtu “paguvis” no -
mirt tā paša gada 5. martā, ārsti 
tiktu pakārti Sarkanajā laukumā 
un sekotu PSRS ebrēju masvei -
da deportācijai uz Sibirijas aus - 
t rumiem.

Nikišins to noklusē. Bet “Džoint” 
kā galvenais bubulis viņa “brīdi-
nošajā” apcerējumā – tas kaut ko 
nozīmē. Kaut ko ne  labu.

Šogad, tāpat kā katru gadu, 
divas nedēļas pavadīju atvaļinā-
jumu savā dzimtajā pilsētā Či -
kāgā. Laika apstākļi mūs tiešām 
lutināja. Latvijā cilvēki allaž vai-
manā, ja temperatūras stabiņš 
pakāpjas līdz 30 gradiem celsija 
(86 gradi pēc Fārenheita), bet 
man tāds karstums tīk gluži labi. 
Katru rītu kārtīgi apsmērējos ar 
krēmu, lai neapdegtu, un daudz 
laika pavadīju uz māsas balkona, 
kur varēju lasīt vienu grāmatu 
pēc otras. Latvijā nekad nav laika 
lasīšanai, darba ir pārāk daudz, 
un tāpēc mierīga lasīšana ir liela 
bauda.

Divu nedēļu laikā biju divos 
latviešu sarīkojumos. Man bija 
prieks piedalīties dievkalpojumā 
Čikāgas Ciānas luterāņu baznī  -
cā. Mācītāja Gundega Puidza ir 
dzimusi Latvijā un kalpo baznīcā 
ārpus valsts zināmā iemesla pēc, 
proti, pašreizējā Latvijas evaņģe-
liski luteriskā baznīca nepieļauj 
sieviešu ordināciju. Man tā jo -
projām šķiet milzīga nejēdzība, 
jo citur pasaulē luterāņu baznī-
cas, tajā skaitā Latvijas evaņģēlis-
ki luteriskā baznīca ārzemēs, nav 
aizspriedumainas pret sievietēm 
mācītāja amatā. Turklāt nav jau 
tā, ka Latvijā luterāņu mācītāji 
augtu kokos. It īpaši lauku drau-
dzēs ir ievērojams garīdznieku 
trūkums. Kāpēc gan neļaut sie-
vie tēm kalpot? 

Ciānas dievkalpojumā baz nī-
cēnu bija pamaz. Vasara, skaists 
laiks... Vasaras sezonā mācītāja 
Puidza dievkalpojumus rīko ti -
kai reizi divās nedēļās. Atzīšos, 
savulaik latviešu luterāņu litur-
ģiju zināju no galvas, bet nu tā 
drusku pagaisusi, bet – tikām 
galā.

Tās pašas svētdienas pēcpus-
dienā Čikāgas latviešu biedrības 

Jāizmēž arī Rīgas Augeja staļļi
namā biju aicināts uzstāties ar 
priekšlasījumu par polītiskiem 
un sabiedriskiem jautājumiem 
Tēvzemē. Runāju par trim tem ām, 
pirmkārt, par nesenajām Eiro -
pas Parlamenta vēlēšanām un to 
rezultātiem, otrkārt, par Latvijas 
jauno Valsts prezidentu, kuŗš to -
brīd vēl gan nebija stājies amatā. 
Taču, treškārt, nācās runāt par to, 
kas patlaban notiek Rīgas paš -
val dībā. Zālē bija kādi piecdes-
mit tautieši. Viņi uzdeva daudz 
interesantu jautājumu, tostarp 
taujājot par to, cik lielā mērā Lat-
vijas masu informācijas līdz ekļi 
ir vai nav uzticami. Varēju pa -
smaidīt un atbildēt, ka vismaz 
vienam televīzijas raidījumam 
noteikti var uzticēties, ar to do -
mājot “Vēlais ar Streipu,” kuŗu 
telekanalī RīgaTV24 esmu vadī-
jis kopš 2016. gada februāŗa. Šo -
dien, kad rakstu šo komentāru, 
sākas jauna raidījuma sezona, jo 
atvaļinājums ir beidzies un atkal 
jāķeras pie darba.

Tātad – par Rīgas pašvaldību. 
Šajā sāgā jaunākais ir tas, ka 
Jaunās konservātīvās partijas 
(JKP) frakcija Rīgas domē ir sā -
kusi interesēties par ārkārtas vē -
lēšanu iespēju. Konkrētāk sa  kot, 
frakcija ir lūgusi Centrālo vēlē-
šanu komisiju (CVK) pastāstīt 
par šādu vēlēšanu techniskajiem 
aspektiem – kad tās varētu tikt 
organizētas, kā partijas varēs ie -
sniegt kandidātu sarakstus u.tml. 
Iemesls šādai interesei ir kā uz 
delnas – Rīgas dome ir bijusi bez 
priekšsēdētāja kopš 21. jūnija, 
kad tikai nedēļu pirms tam 
ievēlētais pilsētas mērs Dainis 
Turlais (Gods kalpot Rīgai) neiz-
tu rēja uzticības balsojumu un 
līdz ar to tika atstādināts no ama-
ta. Laikā pirms D. Turlā ievē lē-
šanas pilsētu vadīja mēra vietas 

izpildītājs Oļegs Burovs (Saska-
ņa), jo iepriekšējo un ilggadējo 
mēru Nilu Ušakovu (Saskaņa) 
vides aizsardzības un reģionā - 
lās attīstības ministrs Juris Pūce 
(Attīstībai/Par) aprīļa sākumā at -
stādināja no amata, apgalvojot, 
ka N. Ušakovs esot vainīgs vai-
rākos likuma pārkāpumos. At -
stā dinātais mērs lēmumu pārsū-
dzēja tiesā, lai gan 25. maijā viņš 
tapa ievēlēts Eiropas parlamen -
tā kopā ar savu kādreizējo viet-
nieku galvaspilsētas mēra amatā 
Andri Ameriku. Tiesa, tas viņu 
neglābs no izdošanas krimināl-
vajāšanai, ja likumsargi Latvijā  
to pieprasīs. Tāpat kā mūsu Sa -
eima, arī Eiropas Parlaments ir 
gatavs balsot par kāda deputāta 
izdošanu, ja tas kļūst nepie cie-
šams.

Savukārt D. Turlā ievēlēšanas 
dienā pašvaldībā izcēlās milzīga 
jezga – četri Saskaņas deputāti 
piepeši paziņoja, ka viņi nav ga -
tavi atbalstīt cita kandidāta ie - 
vē lēšanu mēra vietnieka amatā. 
“Četrinieks” momentā tika izrai-
dīts no Saskaņas frakcijas un iz -
veidoja jaunu – “Neatkarīgo de -
putātu frakciju”. Taču tas nozī-
mēja un nozīmē, ka domē pat-
laban nedz bijušajai koalīcijai, 
nedz arī opozicijai nav vairāku-
ma. Saskaņa turpina mēra ama-
tam izvirzīt O. Burovu, savukārt 
Latvijas attīstībai frakcija pie-
dāv ājusi Viestura Zepa kandi da-
tūru. Pagaidām gan ne vienam, 
ne otram nav izdevies domē sa -
vākt vairākumu, un te ir šī jau-
tājuma “sāls”. Likumā no  teikts, ja 
pašvaldība ir bez vadītāja divu 
mēnešu gaŗumā, tad Saeimai ir 
tiesības balsot par visas pašval - 
dī bas atlaišanu un jaunu vēlēša-
nu rīkošanu. Domes deputāti 
pat laban ir atvaļinājumā līdz    

19. augustam, kas ir tikai divas 
dienas, pirms aptecēs minētie 
divi mēneši (kopš 21. jūnija). 
Neviens nevar garantēt, ko Sa  ei-
ma nolems, taču iemesls atbrī vo-
ties no pašreizējā pašvaldības 
kontingenta ir acīmredzams. 
Lai  kā kopš galvaspilsētā pie va - 
ras stājās minētais N. Ušakova 
un A. Amerika tandēms, korup-
cijas un cita veida skandāli ir 
sekojuši cits citam. Tāpat neviens 
nevar garantēt, kādi varētu būt 
ārkārtas vēlēšanu rezultāti. Sa -
skaņas panākumus pēdējās divās 
vēlēšanās lielā mērā garantēja   
N. Ušakovs, kuŗu Rīgas kriev va-
lodīgie pilsoņi mēdz dēvēt par 
“mūsu Nilu”. Nesen, taujāts par 
to, vai ārkārtas vēlēšanu gadīju-
mā viņš atteiktos no Eiropas 
mandāta, kādreizējais mērs at -
bildēja izvairīgi un neskaidri, 
ta  ču bez viņa rezultāti Saskaņai 
varētu nebūt gluži tik spīdoši, 
kādi tie ir bijuši citreiz.

Ja būs ārkārtas vēlēšanas, tad 
jaunā dome tiks ievēlēta tikai   
līdz brīdim, kad būs nākamās 
kārtējās pašvaldību vēlēšanas, 

kas paredzētas 2021. gadā, un 
grūti spriest, kas līdz tam laikam 
notiks minēto korupcijas skan-
dālu risināšanas jomā. Iepriek šē-
jās vēlēšanās 2017. gadā Saska -
ņas un Gods kalpot Rīgai tan-
dēms saņēma tikai 32 no 60 
mandātiem pašvaldībā, par sep-
tiņiem mazāk nekā četrus gadus 
pirms tam. Tas, ļoti iespējams, 
norādīja, ka rīdziniekiem bezga-
līgā skandalēšanās pašvaldībā 
bija sākusi pamatīgi apriebties. 
Gribas cerēt – ja būs ārkārtas vē -
lēšanas, tad pirmām kārtām paš-
reizējās opozīcijas partijas Rīgas 
domē (JKP, Nacionālā apvienība, 
Attīstībai/Par un Vienotība) spēs 
atteikties no individuālām ambī-
cijām un veidot kopēju sarakstu, 
iespējams, arī ar citām partijām, 
tādējādi, domē iegūt vairāku -
mu. Desmit gadi ir pagājuši kopš 
N. Ušakovs ar domubiedriem 
galvaspilsētā pārņēma varu. Par 
to, ka pēc šīs dekādes pašvaldībā 
nepieciešama ļoti pamatīga tī  rī-
šana, ikvienam saprātīgam cil v ē-
kam šaubu nav ne mazāko.
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Esat kļuvusi par Valsts prezi-
denta padomnieci – kādi ir jūsu 
pienākumi un uzdevumi?

Man ir uzticēti jautājumi, kas 
saistīti ar mūsdienīgas un ilgt spē-
jīgas valsts veidošanu. Tas ietver 
ļoti daudz aspektus – mūsdienīga 
valsts ir tāda, kuŗā valda cilvēcība, 
līdzdalība un atbildība, kuŗa at -
vērti skatās uz dažādām iespējām 
nākotnē. Šobrīd mans darbs sai s-
tīts gan ar cilvēku iesaisti valsts 
veidošanā, kas nozīmē pilsoniskās 
sabiedrības un nevalstisko orga-
nizāciju attīstību, gan to, kā valsts 
komunicē ar saviem pilsoņiem. 
Tas ir arī mediju jautājums. Ilgt-
spēja savukārt ietver jauniešu, vi -
des un  klimata, reģionu attīstības 
un vēl citus jautājumus. Tie, pro-
tams, ir ģeografiski skatāmi pla-
šāk, tie nebeidzas ar mūsu valsts 
robežām – tie sniedzas tik tālu, cik 
tālu ārpus Latvijas dzīvo mūsu 
cilvēki.  Tie ir saistīti arī ar Eiro -
pu, jo, piemēram, informātīvās 
telpas un vides jautājumi ir izai-
cinājumi, kuŗi sniedzas pāri ro  be-
žām, un risinājumi jāmeklē pla-
šākā sadarbībā ārpus Latvijas. 

Padomnieku uzdevums ir būt 
ciešā sasaistē  gan ar tiem izaici nā-
jumiem, kuŗi pastāv jomās, par 
kuŗām padomnieki atbild, gan     
ar ekspertiem, speciālistiem un 
šajās jomās strādājošajiem cilvē-
kiem, kam ir idejas par to, kā at  -
rast labākos risinājumus. Pēc sa -
runām ar cilvēkiem ar vēstījumu 
par problēmām un to risinājuma 
iespējām jādodas pie Prezidenta, 
lai viņš varētu lemt par to, kā ie -
saistīties kopīgo lielo lietu vir zībā.

Jūsu rūpju lokā ir arī mediji, 
un jau labu laiku Latvijā sabied-
riskajiem medijiem ir nopiet -
nas problēmas. Nupat, pēc tam, 
kad Latvijas radio valdei Ziņu 
dienests izteica neuzticību, valde 
pēkšņi ir nākusi klajā ar pazi-
ņojumu par krizi medijā. Gada 
sākumā tika atlaisti Latvijas te -
levīzijas valdes locekļi, tostarp 
arī valdes priekšsēdis. Kon kurss 
izgāzās, valdē šobrīd ir viens cil-
vēks. Kā vērtējat notie ko šo sa -
bied riskajos medijos, ku ŗos al -
gas tiek samazinātas un žur nā-
listi aiziet no darba?

Sabiedriskie mediji ir gan mūsu 
valsts, gan sabiedrības sirdsap -
ziņa, tie ir demokratijas sargsuns, 
kā zinām. Sabiedrisko mediju ne -
atkarība, stabilitāte un kvalitāte ir 
viens no stūrakmeņiem, lai valsts 
kopējā māja nešūpotos. Tādēļ ir 
svarīgi atrast risinājumu gan fi -
nan cējuma jautājumam, gan arī 
tam, kā sabiedriskie mediji tiek 
pārvaldīti. Tas ietver arī kvalitātes 
latiņas līmeni, gan mediju neat-
karības jautājumu. Tas ir ļoti bū -
tiski – atrast kopīgu redzējumu  
un arī cilvēkus, kuŗi nebaidās 
atrotīt piedurknes un strādāt, lai 
sabiedriskie mediji varētu darbo-
ties normāli. 

Vai ar prezidentu jau esat pār-
runājuši situāciju sabiedriskajos 
medijos?

Jā, Valsts prezidents vēl pirms 
ievēlēšanas un arī savā inaugurā-
cijas runā sacīja, ka medijiem ir 
būtiska loma un ka savā darbā 
tam pievērsīs lielu uzmanību. Tā -
pēc jau esam to apsprieduši gan 

Tas zilonis ir jāatbrīvo!
Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēde un Latvijas Valsts prezidenta padomniece 

Elīna Pinto intervijā Sallijai Benfeldei

saistībā ar pēdējo dienu krizes 
signāliem, gan esam runājuši par 
medijiem kopīgajiem izaicinā ju-
miem. Valsts prezidentam ir sva-
rīgi atrast ilgtermiņa risinājumus, 
kas stāv pāri atsevišķiem strīdiem 
vai atsevišķu partiju un arī vēl 
citām interesēm. Prezidents ir ie -
cerējis šīs lietas pārrunāt ar prem-
jeru, ar kultūras ministru un Sa -
eimas apakškomisijas vadītāju, 
gan arī drīzumā mēs esam iece-
rējuši sasaukt apaļā galda disku-
siju Rīgas pilī, lai kopā ar nozares 
“atslēgas” cilvēkiem vienotos par 

prioritārajām lietām, kas būtu 
jāpanāk tuvāko gadu laikā.

Ir svarīgi šajos jautājumos vei-
dot ne tikai polītiķu un žurnālistu 
kopīgo izpratni, bet lai arī visa 
sabiedrība justu, ka sabiedriskais 
medijs ir pamats jebkuŗa cilvēka 
brīvībai un skaidrai izpratnei par 
valstij būtisko. Nereti redzam, ka 
ikdienā cilvēkiem ne vienmēr ir 
skaidrs, kāda ir sabiedriskā medija 
nozīme mūsu kopējā valstiskumā. 
Tāpēc ir svarīgi ne tikai bikstīt 
polītiķus, bet veidot spēcīgu sa -
biedroto loku sabiedrībā.

Kā ar diasporas medijiem? 
Trūkst financējuma, profesio-
nālu  žurnālistu... brīžam izska-
tās bēdīgi.

Diasporas mediji ir daļa no 
Latvijas kopīgās informātīvās tel-
pas. Redzam, ka diasporas mediji 
ir viens no tiem avotiem, no kuŗa 

mūsu cilvēki ārpus Latvijas smeļas 
informāciju un veido savu vērtē-
jumu par to, kas notiek Latvijā. 
Tāpēc, manuprāt, diasporas me -
diji iekļaujas kopējā ainā. Ja 
diasporu skatām kā t.s. Piekto no -
vadu, tad tikpat liela nozīme ir 
medijiem kā Latgalē, tā Dublinā. 

Vai ir kādi plāni, kā risināt 
diasporas mediju jautājumu? 
Fi  nanču taču nepietiek.

Finances ir svarīgas, bet svarīgi 
ir arī veidot apziņu, ka mediji ir 
tikpat svarīgi kā kori vai deju 
kopas, lai cilvēkiem būtu cieša 

saikne ar Latviju. Šonedēļ notika 
pirmā Diasporas konsultātīvās  
pa  domes sēde, kuŗa pulcēja daudz 
cilvēku, arī no ministrijām, sa -
bied riskajām organizācijām, pie-
dalījās arī polītiķi. Viens no uz -
devumiem, kas šai padomei ir 
jāveic, – jāsagatavo plāns saistībā 
ar diasporas jautājumiem turp-
mākajiem trīs gadiem. Sākotnējais 
priekšlikums bija šo darbu orga-
nizēt četrās jomās: latviskā iden-
titāte un kultūrtelpa, ekonomiskā  
un zinātnes sadarbība, pilsoniskā 
un polītiskā līdzdalība un remig-
rācija. Ierosināju, ka ir svarīgi veltīt 
atsevišķu darba grupu mediju un 
komunikācijas jautājumos. Tas 
ti  ka atbalstīts, pateicoties arī Brī-
vās Latvijas un Laika redakcijai. 
Tā  dēļ redzam, ka ir gatavība runāt 
un padziļināti vērtēt iespējas, kā -
das ir stiprināt diasporas medijus. 

Kas notiek ar Diasporas liku-
ma īstenošanu dzīvē? Pirms 
kāda laika ministrijas bija saņē-
mušas uzdevumus, vajadzēja pa  -
labot un saskaņot vairākus liku-
mus, noteikumus. Vai viss jau ir 
izdarīts?

Jau sākot darbu pie Diasporas 
likuma, man bija svarīgi, lai tas ne -
kļūst tikai par labo ieceru vācelīti 
pirmsvēlēšanu gaisotnē, bet lai 
li kuma saturā būtu pietiekami 
daudz konkrētu lietu, ko savā ik -
dienas dzīvē spēs novērtēt katrs 
cilvēks diasporā. Esmu diezgan 

gandarīta par to, kas likumā ir ie -
tverts, lai gan arī tur ir vēl daudz 
uzlabojamu lietu, un darbs tur-
pināsies. 

Diasporas padomes sēdē visas 
ministrijas ziņoja par to, kas ir vai 
nav paveikts. Lai gan vēl ir daži 
būtiski jautājumi, kas nav izdarīti, 
man tomēr jāatzīst, ka aina, salī-
dzinot ar laiku pirms trīs, četriem 
gadiem, ir labāka, esam gājuši uz 
priekšu ar ļoti lieliem soļiem. Dau-
dzas ministrijas stāstīja par pa -
veikto ar pilnīgi citu pieeju nekā 
pirms dažiem gadiem, kad par 
katru sīku pārmaiņu bija jācīnās 
ar zobiem un nagiem. Tagad, pa -
teicoties Diasporas likumam, ir pa -
nākta apziņa, ka diaspora ir da  ļa 
no Latvijas, un virzās arī kon krētu 
jautājumu risināšana. Būtiski jau-
tājumi, kuŗi vēl nav atrisināti, ir 
ārvalstīs nopelnītās pensijas neap-

liekamā minimuma aizsardzība; 
papildu dzīves vietas reģistrācija, 
kas vēl nav ieviesta un arī pēc 
ieviešanas šī papildu adrese vēl 
netiek atzīta kā derīga virknei ad -
ministrātīvu darbību, tāpēc mēs 
vēl strādāsim, lai paplašinātu šīs 
adreses pielietojumu. Attiecībā uz 
ārvalstīs iegūto diplomu un pro -
fe sionālās kvalifikācijas atzīšanu 
vēl daudz darāms – ne likumu 
līmenī, bet praksē, to īstenošanā. 

Tika un joprojām tiek uz -
skatīts, ka lielākā daļa pēc ne -
atkarības atgūšanas no Latvijas 
aizbraukušo ir ļoti neapmierināti 
ar valsti, Latviju nemīl un la -
bākajā gadījumā viņiem ir vien-
alga, kas un kā notiek Latvijā. 
Vai tā ir, kāda ir jūsu pieredze?

Man ir veicies vienmēr būt ak -
tīvu un pozitīvi noskaņotu cil vē -
ku lokā, kuri, dažkārt pat neskato-
ties uz  sūro dzīves garoziņu, vien-
mēr ir gribējuši darboties kopā   
un dot kādu pienesumu arī Lat-
vijai. Apciemojot latviešu kopie-
nas dažādās valstīs, redzu, ka mēs 
iegūstam veselīgu pašapziņu, un 
tas attiecas arī uz tiem, kuŗi aiz-
braukuši no Latvijas ar rūgtumu. 
Visi pamazām ir nostabilizējušies 
savās jaunajās mītnes zemēs, at -
raduši veidu, kā sevi nodrošināt, 
kā realizēt savus talantus. Viņi 
redz, ka arī bērniem klājas labi, un 
tā rodas pozitīva enerģija, ko ie -
guldīt kopējās lietās. Sociālo tīklu 
burbuļos, kur varam slēpties un 
būt anonīmi, gan joprojām ir 
daudz negatīvā.

Es ļoti gribētu dot cilvēkiem 
sajūtu, ka viņi ir sadzirdēti, jo 
nereti rūgtums rodas tādēļ, ka ir 
sajūta – mēs neesam nevienam 
vajadzīgi. Gribētu braukt pie ci  - 
l vēkiem visā pasaulē, uzklausīt 
viņus, uziet tās jomas, ko katram 
no mums patīk darīt kopā ar cit-
iem, nevis mācīt, kā pareizi 
jādzīvo. To rosinu darīt ikvienam, 
ko Latvijā sastopu – ministriem, 
māksliniekiem, polītiķiem, paš-
val dību darbiniekiem un novadu 
cilvēkiem – kopā mēs spējam kļūt 
pozitīvāki un gaišāki.

Man daudzi jautā, vai diasporas 
lietas tagad paliks novārtā, jo 
strādāju pie Valsts prezidenta. 
Man jāteic, ka šajos gados, dar-
bojoties diasporā, esmu sapratusi, 
cik daudz no tām lietām un iz -
aicinājumiem, ar ko saskaramies 
diasporā, patiesībā ir Latvijas lielo 
risināmo jautājumu spoguļattēls. 
Šie jautājumi jāatrisina Latvijā. 
Nereti, gan iestājoties par ārvalstīs 
nopelnīto pensiju minimuma aiz -
sardzību, gan par citiem sociālas 
dabas jautājumiem, ir bijusi sa  -
jūta, kā  caur atslēgas caurumu 
ar gaŗu adatu bakstot istabā ie -
slēgtu ziloni. Zini, ka ar adatu 
durvis nevari atslēgt, bet ziloni 
vajadzētu atbrīvot. Bet viņš ir tur 
iekšā, jūt, ka viņu baksta un kļūst 
dusmīgs. Raugoties no diaspo-
ras puses vien, lielos jautājumus 
ir ļoti grūti risināt, tādēļ man ir 
liels prieks, ka turpmāk, darbo-
joties Valsts prezidenta ko  man-
dā, man būs iespēja palīdzēt, lai 
šo ziloni atbrīvotu un arī diaspo-
rai būtiskās lietas tiktu atrisi-
nātas, tāpat kā visiem cilvēkiem 
Latvijā.

Elīna Pinto: “Nereti, gan iestājoties par ārvalstīs nopelnīto pensiju 
minimuma aizsardzību, gan par citiem sociālas dabas jautāju-
miem, ir bijusi sajūta, kā  caur atslēgas caurumu ar gaŗu adatu 
bakstot istabā ieslēgtu ziloni. Zini, ka ar adatu durvis nevari 
atslēgt, bet ziloni vajadzētu atbrīvot. Bet viņš ir tur iekšā, jūt, ka 
viņu baksta un kļūst dusmīgs. Raugoties no diasporas puses vien, 
lielos jautājumus ir ļoti grūti risināt, tādēļ man ir liels prieks, ka 
turpmāk, darbojoties Valsts prezidenta komandā, man būs iespēja 
palīdzēt, lai šo ziloni atbrīvotu un arī diasporai būtiskās lietas 
tiktu atrisinātas, tāpat kā visiem cilvēkiem Latvijā.”
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3. jūlijā noslēdzās pasaules lat-
viešu jaunatnes seminārs “2x2”, 
kas pirmo reizi pēc 30  gadiem 
notika Kanadā, netālu no Tor on-
to. Seminārā piedalījās gandrīz 
70  latviešu jauniešu no 12  pa  -
sau les valstīm, tostarp ASV, Ka -
nadas, Latvijas, Īrijas, Austrā li-
jas, Krievijas, lai pilnveidotu zi -
nāšanas, diskutētu, dziedātu, de -
jotu, izjustu savu latvietību un 
dalītos iedvesmojošā pieredzē.

““2x2” seminārs ir unikāla satik-
šanās vieta, kur pulcējas latviešu 
jaunieši un iedvesmojoši lektori 
no visas pasaules. Tā bija intensīva 
nedēļa, kuŗā dalībnieki guva jau-
nas zināšanas par latviešu kultūru 
un mākslu, sevis un citu vadīšanu, 
latviešu valodu, polītiku, vēsturi 
un uzņēmējdarbību. Viņi iepazina 
jaunus draugus, apguva jaunas 
prasmes, sadziedājās un sadejojās, 
meklēja latvisko identitāti pagāt-
nē, tagadnē un nākotnē, kā arī 
diskutēja par aktuāliem jautāju-
miem Latvijā un pasaulē,” pauž 
2019. gada Kanadas semināra 
“2x2” vadītājs matemātiķis Jānis 
Lazovskis.

Šogad seminārs notika neilgi 
pirms Toronto Dziesmu svētkiem, 
Toronto latviešu kopienas īpašu-
mā “Saulaine”. Svētkos piedalījās 
gan Kanadas semināra “2x2” da -
līb nieku koris diriģentes, Latvie - 
šu dziesmu un deju svētku fonda 
viceprezidentes Krisītes Skares va -
dībā, gan deju kopa choreografa, 
“Es izjāju prūšu zemi” Ņujorkā 
izdejošanas idejas autora Juŗa Go -
guļa vadībā.

“Šo kustību trimdā 1964.  gadā 
uzsāka mani vecāki, Brunis un 
Biruta Rubesi, un esmu gandarīta 
par šīs tradicijas turpināšanos un 
attīstību. Toreiz jauniešu pulcēša-
nās rīkotas, lai otrās paaudzes 
trim das latvieši varētu atrast un 
izkopt savas saites ar Latviju, tās 
vēsturi un latviešu kultūru, savu-
kārt mūsdienās tā ir vieta, kur    
var pilnveidot zināšanas par dažā-
diem tematiem, arī par uzņēmēj-
darbību vai psīcholoģiju. Taču, tā -
pat kā vienmēr, te var kopt savu 
latvietību vai diskutēt par tās lo -
mu mūsdienu sabiedrībā; te var 
attīstīt radošumu, izzināt sevi vai 
vienkārši satikt jaunus draugus,” 
saka teātra un operas režisore un 
pedagoģe Baņuta Rubess, kuŗa se -
minārā vadīja gan vieslekciju par 

teātri, gan radošo “Talantu un 
beztalantu vakaru”.

Semināra programmu parasti 
veido “ievirzes” jeb interaktīvas 
lekcijas no rīta, “projekti” jeb ak  tī-
vas nodarbes pēcpusdienā, kop-
lek cijas un diskusijas pievakarē, kā 
arī radošie sarīkojumi un sarunas 
vakaros. Šogad dalībniekiem bija 
iespēja apmeklēt ievirzes “Uzņē-
mējdarbība”, “Vēsture un politika”, 
“Latviskā gadskārta”, “Pašizziņa”, 
“Vadi sevi, vadi citus”, “Globālais 
latvietis”, “Kultūra un māksla”, kā 
arī projektus “Aktīvā atpūta dabā”, 
“Koris”, “Rokdarbi”, “Māksla”, “Tau-
tas dejas”, “Metālapstrāde”, “Rot-
kal šana”, “Videografija” un “Žur-
nālistika”. Gan ievirzes, gan pro-
jektus vadīja savas jomas profe-
sionāļi, piemēram, uzņēmējs Jānis 
Bergs, rotkalis Vitauts Straupe, 
vēsturnieks Edgars Kiršs, metāl-
mākslinieks Gints Grinbergs un 
daudzi citi.

Diskusiju un koplekciju temati 
ietvēra sarunas par latviešu valo -
du ģimenē, piederību, nākotnes 
re  dzē jumu un uzdevumiem lat -
vie tības kopšanā, diasporas liku-
mu, kā arī krievu valodas statusu 

Lat vijā. Viens no “2x2” kustības 
mēr ķiem ir veidot iekļaujošu sa -
bied rību, tādēļ seminārā notika 
disku sijas arī par lesbiešu, geju, 
bis ek suāļu un transpersonu 
(LGBT) jautājumiem dalībnieces 
Larisas Mednes vadībā. Šī diskusi-
ja arī vei cināja “2x2” dalībnieku 
un va  dības nostājas par LGBT 
tiesībām publicēšanu.

“Tā ir vērtīga un iedvesmojoša 
pieredze visiem jauniešiem, un tā 

noteikti paliks atmiņā un radīs 
dziļāku izpratni par latvietību, kā 
arī sniegs jaunas zināšanas, drau-
gus un domubiedrus. “2x2” ir viens 
no ķēdes posmiem, kas sa  vieno 
latvietību senatnē un ta  gadnē,” 
uzsver Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības priekšsēde Kristīne Sau-
līte, kuŗa piedalījās uz  ņēmēj-
darbības ievirzē kā vies lektore.

Seminārā viesojās arī speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 

jau tājumos Aivars Groza, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
pārstāves diasporas jautājumos 
Arta Krūze un Kristīne Smilga, 
dainu tulkotāja Ieva Auziņa-Szen-
tivanyi, Daugavas Vanagu pār - 
s tāvji un citi.

“2x2” norisi atbalsta Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, 
Pasaules brīvo latviešu apvienība, 
Daugavas Vanagi, Amerikas lat-
viešu apvienība un Latviešu fonds.

Par pasaules latviešu jaunatnes 
semināru 2x2

Pasaules latviešu jaunatnes se -
minārs 2x2 apvieno Latvijā un 

ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu 
un latviešu izcelsmes jauniešus. 
Seminārs ir paredzēts jauniešiem 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem. 
“2x2” organizēšana ir balstīta uz 
brīvprātības principa – visi ap  -
mē ram 20  organizatori to dara 
brīv prātīgi. Tieši no “2x2” semi-
nāriem 20.  gadsimta 80.  gados 
radās pazīstamās ģimeņu nomet-
nes “3x3”.

“2x2” semināri notiek vairākas 
reizes gadā, un jau šā gada jūlija 
beigās norisināsies “2x2” seminārs 
Latgalē.

Papildu informācija par “2x2” 
kustību: http://2x2pasaule.lv

“2x2” pulcē jauniešus no visas pasaules

2x2 semināra dalībnieki uz slavenajām Saulaines trepēm // Foto: Kristīne Putne

Rotkalšanas ievirzē top krāšņas rotas // Foto: Kristīne Putne

Semināra dalībnieki puduros pārrunā dažādus jautājumus // 
Foto: Kristīne Putne

Laivu izbraukums veldzē karstā saulē sakarsušos prātus // Foto: 
Kristīne Putne

Radošajā “Talantu un beztalantu vakarā” katrs rāda, ko māk // Foto: Kristīne Putne

AIGA VECKALNE
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Apustulis Pāvils rakstījis, ka 
“mēs zinām, ka tiem, kas mīl 
Dievu, visas lietas nāk par labu, 
tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā 
nodoma ir aicināti” [Rm 8:28]. 
Šie vārdi atspoguļo Latvijas Uni-
 versitātes (LU) teoloģijas un    
re  liģiju zinātnes studentu mi  - 
si ju – dzīvi saistīt ar kalpošanu 
cilvēkiem visapkārt, draudzē, 
baznīcā. 

Šo lielo dzīves virsuzdevumu – 
spēcināt garīgumu un gara mācī-
bu Latvijā – veicināja Kanadas 
latvietis Žanis Lapuķis (1913-
2008), kurš Latvijas Universitā -
tei novēlēja 500 000 Kanadas 
dolaru LU Teoloģijas fakultātes 
atbalstam. Zelta mecenāta Ž. La -
pu  ķa dāsno novēlējumu, patei-
coties Ha  miltonas Kristus drau-
dzes un Latvijas Universitātes 
fonda rūpēm, 8 gadu garumā sa -
ņēmuši 49 talantīgi, apdāvinā -    
ti LU Teoloģijas fakultātes stu-
denti. 

Dzīvodams īsta kristieša dzīvi, 
Lapuķis vēlējās, lai viņa pārlie-
cība turpina dzīvot arī tad, kad 
viņš jau devies uz savām mūža 
mājām. Tagad to piepilda un īs -
te no Žaņa Lapuķa piemiņas sti-
pendijas ieguvēji, kas jau šodien 
var piepildīt savus sapņus – kal-
pot baznīcās un mācīt skolās. 
Saskaņā ar mecenāta gribu Ž. La -
puķa piemiņas stipendijas sa -
ņēmuši LU studenti, kuŗi kalpo 
Latvijas evaņģēliski luteriskajās 
draudzēs vai strādā par reliģijas 
un ticības mācības skolotājiem 
skolās Latvijā. 

Ž. Lapuķis dzimis Skrundā, 
Kur zemē, ilgus gadus dienējis 
kaŗadienestā un ieguvis neaiz  vie-
tojama darbinieka statusu, līdz 
1944. gadā devās bēgļu gaitās uz 
Kanadu. Jau kaŗa laikā izpaudās 
Žaņa Lapuķa filantropijas iedīg -
ļi – viņš kā brīvprātīgais piedalī-
jies Tautas palīdzības rīkotajā 
ziedojumu vākšanā.

Atrodoties trimdā, Lapuķis pie -
dalījies Hamiltonas Kristus drau-
dzes dibināšanā un bija tās dar-
binieks, kā arī padomes loceklis. 
Tur mācītāja Juŗa Cālīša vadībā 
piedalījās ALPHA jeb Alfas kur-
sos un stiprināja garīgās vērtības 
un pārliecību. Ž. Lapuķim rūpē-
jusi jauno teologu izglītība Lat-
vijā, viņš tiem bija sniedzis at -
balstu jau savas dzīves laikā un, 
atstādams novēlējumu, vēlējies, 
lai tas notiktu arī pēc viņa nāves, 
lai dzimtenē netrūktu garīdz-
nieku.

Pirmo reizi Žaņa Lapuķa vārdā 
nosauktās stipendijas LU stu-
dentiem piešķirtas 2011./2012. 
akadēmiskajā gadā. Stipendijas 
četrkārtējs ieguvējs (no 2011. līdz 
2015. gadam) un spožs, patiess 
virzienrādis visiem līdzgaitnie-
kiem ir LU Teoloģijas fakultātes 
absolvents un garīdznieks Os -
kars Smoļaks. Studējot LU Teo-
lo ģijas fakultātes maģistratūrā, 
O. Smoļaks parallēli uzsāka stu-
dijas arī LELB Lutera akadēmijā. 
2014. gadā tika iesvētīts evaņģē-
lista amatā un uzsāka kalpošanu 

S TĀ S TĀ M  PA R  TA U T I E Š U  P I E N E S U M U  L A T V I E Š U 

G A R Ī G U M A  S P Ē C I N Ā Š A N Ā

BRIGITA ZUTERE
Žaņa Lapuķa novēlējums

Bolderājas Evaņģēliski luteriska -
jā draudzē. Savukārt 2015. gada 
Reformācijas dienā tika ordi -
nēts, un 2016. gadā saņēma mā -
cītāja amata krustu. Šobrīd Os -
kars Smo ļaks kalpo kā draudzes 
mācītājs Rīgas Vecajā Sv. Ģer trū-
des un Bolderājas draudzē kopā 
ar mācītājiem Rinaldu Grantu 
un Kristu Kalniņu, kas, kā atzīst 
pats Oskars, ir iedvesmojuši un 
kalpojuši kā piemērs, padom-
devēji un vadītāji viņa ceļā. Tāpat 
arī O. Smoļaks šobrīd vada Dia-
konijas nozari, un viņš ir iesaistīts 
LELB Diakonijas centra darbā.

“Esmu bezgala pateicīgs Lat vi-
jas Universitātes fondam par ie -
spēju saņemt Ž. Lapuķa piemi -
ņas stipendiju laikā, kad studēju 
LU Teoloģijas fakultātē. Tāpat    
arī dziļi novērtēju mecenāta vēl -
mi atbalstīt topošos garīdzniekus 
viņu teoloģijas studiju procesā,” 
stāsta Oskars un turpina dalīties 
pieredzē, ka, pateicoties iespējai 
saņemt stipendiju, savu teoloģi-
jas studiju laikā viņš varēja tiešā 
vārda nozīmē būt pilna laika 
students un veltīt laiku studiju 
procesam, nesatraucoties par     
to, kā izdzīvot galvaspilsētā. “Tas 

pavēra arī iespējas un laiku brīv-
prātīgai kalpošanai draudzē, kas 
bija iespēja jau studiju laikā prak-
tiskā veidā lietot iegūtās zināša-
nas un veidoja pieredzi, kas ir 
noderīga arī šobrīd.” 

O. Smoļaks pauž savu pārlie-
cību: “Domāju, ka mēs lēnām 

veidojamies par sabiedrību, kas 
savas dzīves laikā iegūto un uz -
krāto kā garīgo, tā materiālo mā -
cāmies pārvērst par dāvanām citu 
labumam, kas īstenībā ar laiku 
top par mūsu kopīgu labumu. 
Šajā ziņā ārzemju latvieši, atjau-

nojoties Latvijas neatkarībai, ir 
bijuši neatsverams atbalsts, kā arī 
piemērs un iedvesma dalīties un 
stiprināt citus. No sirds paldies 
par to! Izglītība nenoliedzami ir 
būtisks pamats cilvēka personīgai 
un arī kopīgai sabiedrības izaug-
smei un stabilitātei. Tāpēc tik bū -

tiski, ka studenti var saņemt at -
balstu un piedzīvot kvalitātīvu 
studiju procesu.”

“Kristīgajā tradicijā ziedošanai 
ir būtiska loma, un tā ir viena no 
kristiešu garīgām praksēm. Svē-
tajos Rakstos varam lasīt: “Svē-
tīgāk ir dot, nekā ņemt.” (Apd 
20:35b) Tas ir aicinājums mums 
katram ieraudzīt un apzināties, 
kā es ar savu dzīvi, vārdiem, dar-
biem un to, kas man ir dots, varu 
būt tas, kuŗš svētīgā veidā ietek -
mē citus un pievieno vērtību citu 
dzīvei. Tas ir apliecinājums, ka 
patiesībā mēs esam savstarpēji 
atkarīgi, un atdodot no sevis, es 
saņemu arī atpakaļ. Liels cilvēks 
ir tas, kurš ne tikai spējis daudz 
savā dzīvē iegūt, bet spējis ar prie-
ku daudz atdot. Līdz tam, lai at -
balstītu studentus ar stipendiju,  
man personīgi ceļš vēl ejams, bet 
savā ikdienas veidā, kas man ir 
iespējams, mācos, kā ar to, kas man 
dots, varu kalpot un būt par svētī -
bu citiem. Un jo vairāk mēs to spē-
jam, jo vairāk sabiedrība, kuŗā 
dzīvojam, tiek pārmainīta un stip-
ri nāta. Lai mums kopā iz  dodas 
veidot šo pasauli par la  bāku vietu, 
kuŗā mājot un tādē jādi būt līdz-
strādniekiem Dieva darbā!”

Savukārt 2015./16. akad. gada 
stipendijas ieguvēja, LU Teolo-
ģijas fakultātes absolvente, virs-
leitnante Estere Pumpura ir pir-
mā sieviete Latvijā, kuŗa kļuvusi 
par kapelāni armijā. Arīdzan 
Estere atzīst, ka jūtas ārkārtīgi 
pagodināta kā Žaņa Lapuķa pie-
miņas stipendijas ieguvēja un 
uz  sver, ka tas bijis nozīmīgs at -
balsts, lai turpinātu iesākto, lai 
sevi pilnveidotu un sasniegtu vēl 
nesasniegto. “Ir ļoti iepriecinoši, 
ka mans ieguldītais laiks un cen-
tieni tika pamanīti un šādā veidā 
stiprināti. Saku paldies visiem – 
mecenātam, Latvijas Universi tā-
tes fondam, stipendijas komisijas 
pārstāvjiem un maniem vissatrie-
cošākajiem LU TF pasniedzējiem! 
Paldies par man piešķirto stipen-
diju un iespēju piedzīvot studenta 
dzīvi, tajā kļūstot par pilnīgāku, 
dodošāku un gaišāku cilvēku!” ar 
prieku saka E. Pumpura.

Kapelāne Estere Pumpura

LU Zelta mecenāts Žanis Lapuķis (1913-2008) 1934. gada nogalē 
// Foto no LU fonda archīva 

“Vai ir iespējams būt apmie ri-
nātiem un laimīgiem, nedodot, 
nepalīdzot, neatbalstot tos, kam 
tas nepieciešams?” jautā Estere 
un turpina, ka “students mūsdie-
nās ļoti atšķiras no studenta pa -
gājušajā gadsimtā vai vēl agrāk. 
Technoloģiju laiks ir ieviesis fun-
damentālas korekcijas mūsu do -
māšanā, mūsu uztverē, un tas at -
spoguļojas mūsu ikdienas gaitās: 
kā to pavadām, kā komūnicējam 
ar apkārtējo pasauli, kā plāno -
jam savu dzīvi un uz kādiem 
pa matiem to balstām. Dzīvs cil -
vēks kā sataustāms ķermenis, sa -
dzirdama balss un izstarojošs sil-
tums ar katru dienu arvien strau-
jāk un straujāk kļūst par vēstures 
fenomenu. Fiziskais cilvēks sa -
bied rībā sāk izzust, bet arvien 
lielāku populāritāti ieņem virtu ā-
lais cilvēks, un šo tendenci mums 
nav pa spēkam apstādināt”.

Estere Pumpura turpina uz -
svērt došanas kultūras un filan-
tropijas nozīmību talanta izkop-
šanā: “Latvijas Universitātes me -
cenāti ir fenomens, kuŗi paveiku -
ši apbrīnojamu ieguldījumu. Ir 
ļoti svarīgi atbalstīt studentus, jo 
katram no viņiem ir zelta izteik  - 
s mes vērtība, ko ne vienmēr pa -
ma nām un ne vienmēr tas mums 
šķiet svarīgi, bet, lai viņi ar drosmi 
un šaubām reizē apzinātos to, cik 
daudz viņi ir izdarījuši un cik var 
izdarīt, ir nepieciešami mecenāti 
un studentu sirdīs dēstīta doma, 
ka katrs students nākotnē var būt 
mecenāts.” 

“Katram no mums ir jāmācās 
visas dzīves laikā kļūt par pil nī-
gāku cilvēku. To var, tikai māco-
ties dot, mācoties uzticēties un 
mā  coties priecāties par otra sa -
sniegumiem, un tā mēs ar mazu 
lietu paveicam lielus darbus, bet 
vissvarīgākais, ka darām to kopā, 
jo mācēt dzīvot kopā un būt kopā, 
ļaujot katram būt par sevi, ir liels, 
jo liels uzdevums, kas jāmācās 
kopā un katram atsevišķi.” 

Latvijas Universitātes fonds ir 
patiesi priecīgs, ka sadarbībā ar 
labdariem un mecenātiem var 
gadu no gada sniegt atbalstu 
se kmīgākajiem studentiem un 
jaunajiem pētniekiem, tādējādi 
ļaujot turpināt iesākto, lai sevi 
arvien attīstītu un pilnveidotu 
teoloģijas studiju procesā, izvir-
zīto mērķu sasniegšanā un re -
dzesloka paplašināšanā. Un pa -
tiesi – viss labais atgriežas, jo 
agrāk vai vēlāk ieguldītās pūles 
tiek pamanītas un atalgotas dā -
vanās – gan materiālās, gan, kas 
ir svarīgāk, garīgās vērtībās.

Par Latvijas Universitātes fondu
Jau kopš 2004. gada Latvijas 

Universitātes fonds nodrošina 
iespēju mecenātiem un sadar bī-
bas partneriem atbalstīt gan LU, 
gan citas vadošās Latvijas augst-
skolas, tā investējot Latvijas nā -
kotnē. LU fonda prioritātes ir 
atbalstīt izcilākos studentus un 
pētniekus, veicināt modernas 
mācību vides izveidi, kā arī uni-
versitātes ēku būvi un rekon-
strukciju.

Mācītājs Oskars Smoļaks
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

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

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 25) atrisinājums
Līmeniski. 1. Tills. 4. 

Sto re. 6. Atlanta. 7. Pavēlēt. 
8. Latvija. 10. Faringīts. 13. 
Stagars. 15. Skotija. 17. 

Sek ta. 19. Karavānas. 20. Deli-
kātas. 22. Imula. 23. Ostrava. 26. 
Savādas. 29. Tarantass. 30. Star-
tēt. 31. Stadija. 32. Apskaut. 33. 
Skots. 34. Avens.

Stateniski. 1. Taverna. 2. Sa -
traps. 3. Nastnieki. 4. Salates. 5. 
Emiteri. 7. Piķis. 9. Amata. 11. 
Karavelas. 12. Kolektīvs. 14. Ta -
lants. 16. “Jolanta”. 17. Svari. 18. 
Adena. 21. Burtnieki. 23. Opaks. 
24. Tasmans. 25. Apautas. 26. Sa -
sista. 27. Darvins. 28. Siāma.

Līmeniski. 4. Sala Vidusjūrā. 
5. Italiešu rakstnieks (1313 – 
1375). 7. Precīzs oriģināla no -
raksts. 10. Gaŗš sieviešu apmetnis 
bez piedurknēm. 11. Varmācīgi 
valdnieki. 12. Veicīgas, žiglas. 13. 
Stikla trauki ar tievu kaklu. 16. 
Vidēji lieli ūdensputni. 19. Vieg-
las konstrukcijas pagaidu celtne. 
22. Labākais sasniegums kādā 
sporta veidā. 23. Rūpīgi glabāt. 
24. Latviešu čellists, diriģents 
(1949). 25. Saimniecības vadītāja. 

26. Aizgrābtība, pacilātība. 28. 
Vīr ieša vārds (decembrī). 30. Vo -
kā lās mūzikas paveids. 35. Trauks 
zupas pasniegšanai galdā. 37. In -
strumentāls skaņdarbs. 38. Labī-
bas augi. 39. Ziemeļmaķedonijas 
galvaspilsēta. 40. Jupitera sieva, 
debesu dieviete seno romiešu 
mī  toloģijā. 41. Pilsēta Ukrainas 
rietumos.

Stateniski 1. Lielbritanijas ad -
mi nistrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 
2. Likteņlēmēja dievība senlat-

viešu mītoloģijā. 3. Neaiz-
ņemts amats. 5. Pilsēta 
Gruzijā, Adžārijas galvas-
pilsēta. 6. Jumta slīpņu sa -
laiduma vieta. 8. Indiāņu 
ciltis. 9. Ūdens gars Vēdu 
mītoloģijā. 14. Augstskolu 
vadītāji. 15. Senās Ēģiptes 
valdnieku tituls. 17. Ventas 
pieteka. 18. Pēc nopļau ša-
nas ataugusi zāle. 20. Gat-
ve. 21. Pīļu dzimtas putni. 
27. Pārvedu vekseļi. 29. 
Mīlestības un skaistuma 
dieviete seno romiešu mi -
toloģijā.  31. Debespuse. 
32. Kādas valsts pārstāvji, 
kuŗu sūta uz citām valstīm 
ar speciāliem uzdevumiem. 
33. Argonautu kuģis sen-
grie ķu mītoloģijā. 34. No 
kartupeļu vai kukurūzas 
cietes gatavoti putraimi. 
36. Teikt nepatiesību.

1 2 3

4

5 6 7 8 9

10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22

23 24

25

26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37

38

39 40

41

2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas ves-
tibilā, apmeklētāji var iepazīties 
ar vienu priekšmetu no mūzeja 
“Latvieši pasaulē” krājuma. Katrs 
no izstādes priekšmetiem atspo-
guļo kādu īpašu stāstu par lat-
viešu dzīvi ārpus Latvijas. 

Vairāk nekā septiņdesmit ga -
dus ārpus Latvijas ir pastāvējusi 
latviešu dziesmu svētku tradicija.

Aizsākušies pirmajos trimdas 
gados bēgļu nometnēs, uzplau-
ku mu piedzīvojuši jaunajās mīt-
nes zemēs 20. gadsimta 50. – 
80. gados, joprojām ārpus Lat vi-
jas notiek dziesmu svētki, kopā 

Dziesmu svētki katru gadu

pulcējot gan nesen izceļojošos 
latviešus, gan bēgļu gaitās de -
vušos un viņu pēcnācējus. Ārze-
mēs rīkotie dziesmu svētki tur-
pina būt nozīmīgs pasākumu ko -
pums latviešu kultūras un iden-
titātes uzturēšanai un saglabā-
šanai ārpus Latvijas. 

Ik gadu kāda pilsēta pasaulē 
kļūst par īstenu Latviju, kur uz 
teju katra ielas stūra skan latvie -
šu valoda un dziesmas, satiekami 
priecīgi, lepni un skaisti latvieši 
tautastērpos un svētku norises 
vietas rotā meijas, Latvijas karogi 
un svētku plakāti.

Ārī šogad dziesmu svētki no -

tika divās vietās: Eiropas Kultūras 
svētki Dublinā, Īrijā, un Vispa-
saules latviešu dziesmu svētki 
Toronto, Kanadā.

 Pirmajos dziesmu svētkos ASV 
piedalījās tūkstošiem latviešu, 
kuŗi ieradās no visas Ziemeļ-
amerikas, lai piedalītos kā ska-
tītāji vai dalībnieki: kopējais visu 
dziesmu svētku sarīkojumu ap -
meklētāju skaits sasniedza ap -
mēram 12 500 cilvēku. Svētki 
il  ga trīs dienas, kuŗu laikā notika 
koŗu koncerts un koŗu gājiens, 
teātris, mākslas izstāde, kultūras 
pēcpusdiena, svētku dievkalpo-
jumi un tautas deju koncerts. 

Šķīvis – piemiņlieta no pirma-
jiem latviešu dziesmu svētkiem 
ASV, 1953. gadā. Dāvinājusi 
Vai  ra Pelēķis Kristofere

Latviešu dziesmu svētki Eslingenā, Vācijā, 1947. gadā // Foto no 
“Latvieši pasaulē” mūzeja krājuma stiprināties ticībā un nacionālā 

pašapziņā. Un kopā sanākot, mēs 
varējām apzināties savu spēku 
un vienību. Tāpēc notikušajiem 
Dziesmu svētkiem ir liels svars 
un nozīme trimdas vēsturē un 
mūsu kultūras saglabāšanā.”

Reģionālie kultūras svētki Eiropā, Antālijā (Turcijā), 2018. gada 
aprīlī // Foto no Ingūnas Grietiņas personīgā archīva

Dziesmu svētku rīcības komite-
jas priekšsēdis Kārlis Dzirkalis 
un sekretārs Hermanis Kreicers 
pateicības rakstā apraksta svēt-
kus: “Ar dziesmu skaņām varē-
jām saukt pēc mūsu brīvības un 

13. jūlijā Likteņdārzā daudzu ģimeņu pulkā aizritēja Sajūtu jeb Ģi -
menes diena. Patīkamo un jautro gaisotni rosināja daudzveidīgas 
aktīvitātes, par ko gādāja Jānis Karalis, kuŗš parūpējās par ekspedīciju 
“Izzini Likteņdārzu” un nodarbību “Uzzīmē savu Likteņdārza past-
marku”, Lelde Āre un Ita Lejiņa, kuŗas sagādāja supošanas iespēju 
Daugavā, disku golfa “Ufogolf” klubs un Pāvels Voitkevičs ievadīja 
disku golfa pasaulē, un vēl arī Zane Voitkeviča, kas sarīkoja “Mārtiņa 
burbuļu” atrakciju. Vislielāko paldies dalībnieki teica galvenajai ak -
tīvitāšu organizatorei – Zanei Mošenkovai. Ģimeņu diena kļūs par 
lielisku tradiciju, kas Likteņdārzā pulcēs jauno paaudzi, tādējādi 
kuplinot šīs svētvietas apmeklētāju un atbalstītāju skaitu.

Ģimeņu diena 
Likteņdārzā
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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

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.

Izrāda īpašu godu 
Latvijas jaunajai 

tenisistei
Beidzies prestižais Vimbldonas 

tenisa turnīrs, un tā izskaņā viesu 
rindas papildināja arī vairāki britu 
karaliskās ģimenes pār stāv ji, to -
starp arī čempionāta patronese 
Lielbritanijas prinča Viljama lau-
lātā draudzene Kem bridžas her-
cogiene Katrīna. Latvijas jaunajai 
tenisistei Kamillai Bartonei bijis 
tas gods ar viņu arī satikties 
klātienē (attēlā).

Vimbldonas vienspēļu turnīra 
fināls notika starp Simonu 
Halepu un Serēnu Viljamsu. Šo 
spēli klātienē vēroja arī herco-
giene Katrīna, bet pirms izšķi-
rošās spēles viņa vēl arī paguva 
aprunāties un sasveicināties ar 
junioru čempionāta dalībniecēm. 
Starp šīm izredzētajām meite-
nēm, kuŗām tika  gods satikties 
ar Katrīnu, bija arī Kamilla.

Kamila Bartone

Viņa sarokojās ar prinča 
Viljama laulāto draudzeni un 
pārmija arī pāris vārdus. Junioru 
čempionāta dubultspēlēs pirmajā 
kārtā Bartone un viņas pāriniece 
pārsteidzoši izslēdza sacensību 
favorītes – francūzieti Diānu Parī 
un ķīnieti Cinvenu Dženu, kuŗas 
turnīrā bija izliktas ar pirmo 
numuru, bet pēc tam guva vēl 
trīs uzvaras un sasniedza finālu, 
kuŗā diemžēl piedzīvoja zau dē-
jumu.

***
Latvijas sieviešu tenisa otrā 

rakete Aļona Ostapenko Vimbl-
donā piedalījās jaukto du  bult-
spēļu sacensībās.

Ostapenko pārī ar zviedru 

Robertu Lindstedu fināla spēlē 
ar 2:6, 36 zaudēja sacensību asto-
tajam numuram Latišai Čanai no 
Taivānas un chorvatam Ivanam 
Dodigam, kuŗi  jūnijā kopā uz -
varēja Francijas atklātajā čempio-
nātā. Šī bija pirmā reize, kad 
Ostapenko spēlēja Vimbldonas 
jaukto dubultspēļu finālā. Pirms 
tam viņa līdz pusfinālam bija ti -
kusi arī pirms trim gadiem.

***
Latvijas vadošā tenisiste Anas-

tasija Sevastova pēc prestižā 
Vimbldonas tenisa čempionāta 
Sieviešu tenisa asociācijas 
(WTA) sieviešu vienspēļu rangā 
pakāpusies uz 11. poziciju, bet 
Jeļena Ostapenko noslīdējusi 
uz 79. vietu. Ernests Gulbis zau-
dējis vietu Tenisa profesionāļu 
asociācijas (ATP) ranga labāko 
simtniekā, noslīdot uz 131. po -
ziciju.

Valmierā tiekas
diasporas un 

Vidzemes jaunieši
22 jaunieši no Vidzemes un 

ārvalstīm Valmierā tikās pirmajā 
sporta nometnē „Olimpiskais 
kvants”. Jaunie diasporas spor-
tisti nostiprina latviešu valodas 
zināšanas un līdztekus tam uz -
labo savu sportisko meistarību. 
Jaunieši arī pārliecinās, ka šeit 
sniegtās sporta iespējas viņiem 
ļautu turpināt ārzemēs iesākto, ja 
viņu ģimenes nolemtu atgriez-
ties Latvijā.

Nometnes dalībnieki stāsta, ka 

pirmās savstarpējās sarunas 
sākas ar jautājumu, kādu sporta 
veidu tu pārstāvi. Tad, kādas nu 
katram jaunietim latviešu valo-
das zināšanas, seko stāstījums 
gan par līdzšinējo pieredzi, gan 
arī nākotnes plāniem. Daudzi 
jaunieši uzskata – pēc pasaules 
pieredzes krāšanas varētu at -
griez ties Latvijā. Badmintonists 
Markuss Izotovs Īrijā dzīvo kopš 
trīs mēnešu vecuma, un vienīgā 
sporta nometne Latvijā, kur 
iepriekš ir piedalījies, norisinājās 
Valkā, kur dzīvo jaunieša vec mā-
miņa. „Plāns ir tāds, ka es pa -
beidzu skolu Īrijā un braukšu 
tālāk mācīties uz Latviju. Bet es 
nezinu, kā būs. Tas ir pēc 12. kla-
ses. Manai mammai ļoti pietrūkst 
Latvijas, viņa jau vairākas reizes 
ir gribējusi braukt atpakaļ uz 
Latviju. Un mana mamma ir ļoti 
patriotiska, un es par to ļoti 
priecājos,” stāsta Markuss.

Sindijas Bukšas 
zelts

Eiropas U-23 čempionātā Sin-
dija Bukša 200 metru sprintā 
izcīnīja pirmo vietu, sasniedzot 
savu sezonas labāko laiku.

Interesanti, ka Sintija bija de -
vusies uz Eiropas čempionātu ar 
ciešu apņēmību pārvest mājās 
medaļu. 100 m skrējienā, kas ir 
Bukšas galvenā distance, tas 

neizdevās (11,64 – septītā vieta) 
bet divreiz gaŗākā distancē ‒ gan. 
Priekšsacīkstēs uzvara ar 23,38, 
pusfinālā – atkal pirmā ar 23,39 
un tāpat finālā ar 23,24. Sindija 
Bukša ir devītā Latvijas vieg l-
atlēte, kuŗa spējusi uzvarēt Ei -
ropas U-23 čempionātā.     

Sindija Bukšas „zelta” skrējiens 
// FOTO: AFP/LETA
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(Turpināts no 9. lpp.)

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

Mūsu dārgais radinieks

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

miris 2019. gada 15. jūnijā Grand Rapids, Mičiganā

Viņu mīļā piemiņa paturēs
ANTONIJA SINKEVIČS

KRUSTMEITA IRĒNE TURCOTT AR ĢIMENI
KRUSTDĒLS JĀNIS SINKEVIČS AR ĢIMENI

Rokām, kuŗas vienmēr prata
Tik daudz veikt un padarīt,
Atpūtu ļauj vēlēt vieglu,
Ļauj tām paldies pasacīt.

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

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

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 
sapulce un PIKNIKS

>>> Lūdzu ievērot – Vasaras 
posmā, sākot ar 16.jūniju, diev-
kalpojumi sākas plkst. 10:00. 
Jūlijā un augustā izlaižam dažus 
svētdienas 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. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Māc. 
A.Graham. Dievk. notiek 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
Dievk. video var skatīt: 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

21. jūlijā dievk. nenotiek
28, jūlijā dievk. angļu va -

lodā, vada māc. Roberts 
Franklins

4. augustā dievk.nenotiek
11. augustā dievk. ar dievg. 
18. augustā Kapu svētku 

Centrā. 
• Ņubransvikas un Leikvu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ņujorkas latviešu ev. lut. drau  -
dzes 2019.g. jūlija dievkalpo-
jumu kalendārs:

21.jūlijs Katskiļu no  met nē 
plkst. 11:00 dievk., māc. Saivars;

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

28.jūlijs Katskilu nometnē 
plkst. 11:00 dievk., māc. Safīns.

KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

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

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

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 

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

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

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

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

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

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

14. jūl. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

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

18. aug. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

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

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

28.jūlijs – Dievkalpojums ar 
Dievgaldu. 

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

21.jūlijā – svētdien, plkst. 
14:00 Dievkalpojums Faith Lut-
heran baznīcā

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

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

18.aug. – svētdien,plkst. 
14:00 Dievkalpojums Faith Lut-
heran baznīcā

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

15.sept. – svētdien, plkst. 
14:00 Dievkalpojums Faith Lut-
heran baznīcā 

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

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. Māc. Jānis Mateus. 
Dievkalpojumi Tērvetē: 14.
jūlijā 11:00 bērnu nometnes 
atklāšanas Dievk. 21.jūlijā 11:00 
bērnu nometnes Dievk. 28.jū -
lijā 11:00 kultūrālās nometnes 
Dievk. 

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

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

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

Vakarēdienu. Seko kristīgā 
sadraudzība pērminderes un 
palīgu izkārtojumā.

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

vadīts VĀRDA DIEVKAL-
POJUMS

11. augustā – KAPU 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS 
Rock Creek kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – Rock-
ville dievkalpojums nenotiek.

ATELPA no 29. augusta līdz 
1. septembrim – Draudžu 
dienas Katskiļos

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

A T Z Ī M E Š A N A I 
KALENDĀROS: 8. septembrī 
– Latviešu skolas jaunā Mācību 
gada atklāšana. 

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – PIEKTDIENĀS!

dievk. Riverside kapsētā
25. augustā dievk. ar dievg.,
1. septembrī dievk.nenotiek
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). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins. 10. augustā plkst. 
10:00 – Kapu svētki, East 
Cemetery, māc. Igors Safins.

Lietus gadījumā, dievkalpo-
jums notiks baznīcā.

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

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

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

MALDA ZAIJA KĒLERE,
dzim. MEKŠS

Dzimusi 1936. gada 19. jūlijā Pļaviņās,
mirusi 2019. gada 8. jūlijā Jelgavā

LUDMILA NEIBURGA,
dzim. BRILTE

Dzimusi 1921. gada 23. maijā Mālupes pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 17. jūnijā Vaughn, Ontario, Kanadā

Mūžībā aizgājusi

VIJA MIEZITIS,
dzim. DZENIS

Dzimusi 1927. gada 16. decembrī Galgauskas pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 29. maijā Ashland, OR

sēro
VĪRS JURIS, MEITAS ILZE, MARUTA UN VALDA

MAZBĒRNI EMĪLS UN ELZA JELGAVĀ, MIKUS UN MĀRA OHIO
SVAINIS IVARS UN AUSTRA ČIKAGĀ, MĀSA ZINTA AR ĢIMENI ASV

RADI UN DRAUGI BRAZĪLIJĀ, PORTUGĀLĒ, ASV UN VĀCIJĀ

Sēro
RADI ASV UN LATVIJĀ

DRAUGI KANADĀ, ASV, LATVIJĀ

Mīlestībā piemin
MEITA ALISSA, JERRY, VEE, ANDREA, INGRID, ALVIS

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Dziedot dzimu,
Dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju.
T.dz.

Viss neiznīkst.
Gaišais un labais, kas bija Tevī,
Dzīvos mūsu sirdīs un atmiņās.

Es mirdama piesaķēru 
Pie Dieviņa kamanām:
Dieviņš brauca debesīs 
Aizved manu dvēselīti.

2019. gada 24. maijā, Pointe 
Claire, Kvebekā, Mūžībā aizgāja 
latviešu sabiedriskais un kul-
tūras darbinieks, žurnālists, zi -
nātnieks Mārtiņš Štauvers. Viņš 
bija pazīstams ar savu neno-
gurstošo darbaprieku, daudz vei-
dīgo sabiedrisko darbību un bija 
ideju autors vērienīgiem kultū-
ras projektiem, kas īpaši uzru-
nāja un piesaistīja latviešu jau-
natni no Kanadas, ASV, Eiropas 
un Austrālijas.

Mārtiņš Štauvers piedzima 
1927. gada 13. jūnijā Vecpie-
balgā, Jāņa un Olgas Štauveru 
ģimenē. Jaunākais brālis An -
drejs mira pirms gada Sietlā. 

Otrā pasaules kaŗa laikā kopā 
ar ģimeni 1945. gadā nonāk 
Memingenas nometnē. No 
1946. līdz 1949. gadam bijis 
Memingenas latviešu ģim na zi-
jas literāro izdevuma Rīta blāz ma 
līdzstrādnieks, piedalījies kā ko -
rists vairākos dziesmu svēt kos 
Vācijā un bijis skautu vadītājs.  

1949. gadā kopā ar vecākiem 
un brāli izceļo uz Kanadu un 
nonāk Vinipegā, Manitobā. 
Drīz iesāk darbu “Catelli” pār-
tikas rūpniecības firmā un iz -
glītojas pārtikas zinātnēs Vini-
pegas universitātē. No 1949. 
līdz 1952. gadam izdod un 
rediģē pirmo latviešu jaunatnes 
žurnālu Kanadā Ceļinieks un no 
1955. gada redaktors un izdevējs 
LNJAK žurnālam Ceļinieks; no 
1958. līdz 1960. gadam tiek 
izveidots jaunatnes apgāds “Ce -
ļinieks”, lai tas nodrošinātu jau-
natnes izdevumus un taptu 
bērnu žurnāls Mazputniņš. 

Mārtiņš Štauvers bijis Vini-
pegas Latviešu biedrības infor-
mācijas biļetena “Informators” 
iespiedējs un redaktors no dibi-
nāšanas 1951. gada līdz 1969. 
gadam; Vinipegas Latviešu bied  -
rības amatos no 1950. gada un 
tās priekšnieks no 1965. līdz 
1969. gadam. 1950. gadā kļūst 
par pārzini Vinipegas latviešu 
ev. lut. Sv. Krusta draudzes 
Svētdienas skolā, šo amatu 
pilda, parallēli skolotāja ama-
tam, līdz 1969. gadam. 

1951. gadā viņš iepazīstas ar 
latviešu valodas un tautasdeju 
skolotāju Ilgu Rozenbachu, ar 
ko salaulājās 1953. gada 31. jan-
 vārī. Abi aktīvi sešdesmitajos 
gados piedalās Baltiešu fede-
rācijā, Manitobas Mākslas pa -
domē, rīko latviešu mākslinieku 
koncertus un teātŗa izrādes; 
vada un sagatavo desmit CTV 
televīzijas “Canadians All” pro-
grammas, kuŗās piedalās 40 
latviešu jaukto koŗu un deju 
vienības “Kokle” dalībnieki ar 
latviešu tautasdziesmām un 
dejām; raidījumus pārraidīja 
visā Kanadā. Laika gaitā ierodas 
trīs meitas – Dace, Ilze un Māŗa, 
kuras visas dzimušas Vinipegā. 

1969. gadā ģimene pārceļas 
uz Montreālu, kur Mārtiņš 
strādā “Catelli”/“Labatt” firmas 
pārtikas pētniecības laukā un 
vada jauno produktu nozari; 
vienlaikus papildina izglītību 
savā profesijā Mekgila uni ver-
sitātē. 1980. gados viņš ir Ka -
nadas Pārtikas zinātņu un tech-

Mārtiņš Štauvers Aizsaulē
noloģijas Montreālas nodaļas 
vadītājs un tās prezidents no 
1981. līdz 1982. gadam; pieda-
lījies 15 institūta kongresos, no 
krasta līdz krastam. 

Montreālā Mārtiņš turpina 
savu plašo sabiedrisko darbu, 
veltīdams daudz laiku un ener-
ģiju latviešu organizācijām. 
Ilggadīgi vada Montreālas Lat-
viešu biedrību no 1972. gada 25 
gadus un ir MLB Ziņotāja redak-
tors un iespiedējs no 1975. līdz 
2006. gadam; izdevuma metiens 
šajā laikā nemitīgi pieaug no 
sākotnējiem 280 uz 1800 ek  sem-
plāriem mēnesī. To lasa visā 
pasaulē, bet no 1989. gada arī 
Latvijā tas kļūst pazīstams. 
Montreālas latviešu skolā viņš ir 
pasniedzējs ģimnazijas kursā; ir 
Montreālas latviešu Trīsvienības 
ev.-lut. draudzes loceklis un tās 
vasaras nometnes “Tērvete” no -
rišu aprakstītājs, Pensionāru 
kopas dalībnieks, Montreālas 
baltiešu mākslinieku apvienības 
un Filatēlistu kluba biedrs, 
Montreālas Latviešu organi zā-
ciju padomes loceklis un daudz 
sapulču vadītājs. 1972. gadā 
viņš bija Latvisko zinību sešu 
nedēļu kursu autors un īste-
notājs 

Mārtiņš bija Latviešu jau-
natnes dziesmu svētku Kanadā 
un ASV aizrautīgās idejas au  tors; 
pirmajiem Jaunatnes dziesmu 
svētkiem Montreālā (1975) se -
koja vēl pieci svētki, kas notika 
Ročesterā (1977), Montreālā 
(1979, Klīvlandē (1982), Mont-
reālā (1985) un Šerbrukā, Kve-
bekā (1987); viņš izveidoja un 
vadīja Latviešu jaunatnes dziesmu 
svētku padomi. 1983. gadā 
viņam un dzīvesbiedrei Ilgai 
piešķīra Labatt firmas J. H. Moore 
izcilības balvu par pa  veikto lat -
viešu sabiedrībā Kanadā, orga-
nizējot Latviešu jaunatnes dzies-
mu svētkus, kuŗos piedalījās 
jauni latviešu koristi, diriģenti, 
komponisti, atskaņotājmāk sli-
nieki, tautasdeju dalībnieki un 
rakstnieki no Ziemeļamerikas 
un Eiropas. Apbalvojuma nau-
das piešķīrums kļuva par “sēklas 
naudu” Mārtiņa otrā lielā pro-
jekta īstenošanai – pirmajai 
Jauno mūziķu mūzikas nomet-
nei, kuŗa notika 1985. gadā, 
profesionālās Mount Orfordas 
mūzikas nometnes telpās un 
sapulcināja 100 latviešu jaunos 
mūziķus un 17 izcilus latviešu 
lektorus un meistarklašu vadī-
tājus no Ziemeļamerikas un 
Eiropas; 1987. un 1990. g. noti-
ka vēl divas mūzikas nometnes; 
1994. gadā šī latviešu jauno 
mūziķu izglītības tradicija 
trimdā pārcēlās uz Latviju un ar 
nosaukumu “Starptautiskie lat-
viešu jauno mūziķu meistar-
kursi” pastāv tagad jau 25 gadus; 
Mārtiņš pats piedalījās daudzos 
meistarkursos un bija šo kursu 
avīzes redaktors.

Mārtiņš bija ilggadīgs LNAK 
padomes loceklis, divreiz ievē-
lēts padomē kā Vinipegas lat-
viešu sabiedrības pārstāvis un 
20 gadus pārstāvēja Montrealas 
latviešu biedrību; vadīja LNAK 
Kultūras nozari 1990. gados, 

piedaloties valdes rīkotajos „Nā -
kotnes semināros“ un veicinā-
dams latviešu mākslinieku iz -
stādes, literārus sarīkojumus un 
koncertus, kā arī kultūras un 
mākslu  saglabāšanu sadarbībā 

Mūža un Goda dalībnieks. 
LELBA Virsvaldes laju loceklis 
(no 1991. līdz 2002. gadam); 
izveidojis un vadījis Kristīgās 
namturības seminārus Kanadā, 
ASV, Zviedrijā, Anglijā, Brazilijā 
un Latvijā (no 1991. līdz 2002. 
gadam). Piedalījies Rīgas Lat-
viešu biedrības sarīkotās četrās 
Pasaules Latviešu biedrību kon-
ferencēs (no 1996. līdz 2003.) 
gadam, veicinot sadarbību ar 
latviešu iestādēm Latvijā un 
organizācijām diasporā. Bijis 
ilggadīgs laikraksta Laiks ko -
respondents, vēlāk arī Latvija 
Amerikā autors. No 2002. gada – 
viens no Laiks Kanadas redak-
toriem.

Par savu sabiedrisko darbību 
1995. gadā apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni; saņēmis LNAK 
Izglītības nozares Goda rakstu 
un LNAK Atzinības rakstus par 
pirmo Jaunatnes Dziesmu svētku 
sarikošanu un Jaunatnes Dzies-
mu svētku ideju īstenošanu, 
Ērika Raistera fonda balvu, 
PBLA Kultūras fonda Atzinības 
rakstus un Goda diplomus 
Preses nozarē, Latviešu Preses 
biedrības Atzinības rakstus. 

Līdz mūža beigām Mārtiņš 
dzidri un skanīgi dziedāja lat-
viešu tautasdziesmas, priecājās 
pavadīt laiku kopā ar savu ģi -
meni, draugiem, jauniešiem un 
paziņām spraigās sarunās par 
dzīvi un Latviju. Viņš dzīvoja 
savu “dzīvības brīnumu” katru 
dienu. Pēdējā gaitā viņu 15. 
jūnijā no Collins Clarke bēŗu 
nama izvadīja mācītājs Ilmārs 
Zvirgzds un kupls skaits pa  va-
dītāju. Atvadu vārdus teica mei-
tas Dace, Ilze un Māra un Jānis 
Mateus no Montreālas Latviešu 
Trīsvienības ev. lut. draudzes un 
latviešu organizācijām, Andrejs 
Vītols no Montrealas latviešu 
centra, nolasot Goda konsula 
un LNAK pārstāvja Roberta 
Klaišes pēdējos sveicienus; pēc 
aizlūguma sekoja latviešu drau-
dzes sarīkotās pusdienas Mont-
realas latviešu centrā. Savu tēvu, 
vectēvu un vecvectēvu dziļā 
mīlestībā un ar visgaišākajām 
bērnības un ģimenes atmiņām 
piemin meitas Dace ar vīru 
Gundaru, Ilze ar vīru Glenn un 
Māra, desmit mazbērni un trīs 
mazmazbērni. 

DACE APERĀNE

ar Latvijas Kultūras ministriju. 
Pēdejos mūža gados bija LNAK 
padomes prezidija loceklis un 
Latvijas aprūpes un attīstības 
fonda vicepriekšsēdis; LNAK 
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Uz finišu brīvā lidojumā...

Kristens Krīgers // FOTO: Jānis 
Ukass

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

Laine Donāne šķēpmešanā 
startēja priekšsacīkšu A grupā un 
ar otro mēģinājumu sasniedza 
savu personīgo rekordu 53,37 m. 
Šāds rezultāts Lainei deva piekto 
vietu A grupā, bet kopvērtējumā 
tas bija septītais labākais rezultāts. 
Automātisku dalību finālā no  dro-
šināja 54 metru tāls raidījums, 
bet to paveica tikai četras no 12 
finālistēm.

4x400 m stafetes komanda dis-
tanci veica trīs minūtēs un 8,88 
sekundēs, savā grupā finišējot kā 
piektie. Kopvērtējumā tas deva 
devīto vietu, bet finālam kvali-
ficējās astoņas ātrākās ko  mandas.

Savukārt 400 metru barjerskrē-
jējam Maksimam Sinčukovam 
pusfināla skrējienā izdevās labot 
savu šīs sezonas labāko rezultātu, 
finišējot pēc 50,44 sekundēm, 
kas deva piekto vietu un iespēju 
cīnīties par medaļām finālā. Sin-
čukovs finišēja piektajā vietā ar 
laiku 50,04 sekundes, no goda 
pjedestala viņu šķīra 0,35 sekun-
des. Finālā startēja arī šķēpme  -
tējs Patriks Gailums – 78,65 m, 
izcīnot piekto vietu. Tāllēcēja Līga 
Vecbērza aizlēca 5,88 m tālu, kas 
bija viņas šīs sezonas labākais 
rezultāts, tomēr kopvērtējumā Līga 
ieņēma  tikai 20. vietu, finālam 
nekvalificējoties.

Kopš 1997. gada, kad notika 
pirmais Eiropas U23 čempionāts 
Somijā, Latvijas izlase ir pieda lī-
jusies visos čempionātos. Latvija 
visplašāk tika pārstāvēta 2009. gada 
čempionātā Lietuvā, kad startēja 
22 sportisti. Latvijas vieglatlēti 
Eiropas U-23 čempionātos ko -
pumā guvuši 19 medaļas, bet par 
čem pioniem spējuši kļūt Aigars 
Fa  dejevs – 20 kilometru soļošanā, 
Līga Kļaviņa un Aiga Grabuste – 
septiņcīņā, Jānis Leitis – tāllēk-
šanā, Madara Palameika, Zigis-
munds Sirmais un Līna Mūze – 
šķēpa mešanā, kā arī Gunta 
Vaičule – 400 m skrējienā.

No Valmieras
skatiens uz Tokiju

 Valmierā 6. jūlijā tika atklāta  
jauna BMX riteņbraukšanas trase. 
Tai dots nosaukums par godu 
divkārtējam olimpiskajam čem -
pio nam Mārim Štrombergam – 
„Māra Štromberga  BMX trase 
„Valmiera”.   

Valmierā notiekošajā Eiropas 
čempionātā BMX elites grupas 
braucējiem bija iespēja cīnīties 
par Tokijas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas punktiem. Latviju 
šajās sacensībās dažādās grupās 
pārstāvēja 237 dalībnieki, bet ko -
pumā sacensībās startēja 1060 
sportisti no 25 valstīm.

Par sacensību uzvarētāju vīru 
elites grupā kļuva nīderlandietis 
Niks Kimmans, bet aiz viņa 

ierindojās divi tautieši Tvans van 
Gents un Deivs van der Burhs. no 
Latvijas elites braucējiem veik-
smīgākie starti padevās Kris te-
nam Krīgeram un Helvijam 
Babrim. Viņi aizkļuva līdz pus-
finālam. 

Eiropas čempionāts BMX riteņ-
braukšanā Māŗa Štromberga BMX 
trasē Valmierā // FOTO: /LETA

Helvijs Babris (no kreisās), Kris  -
tens Krīgers un Filips Krists 
Rozītis // FOTO: LRF

Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka

Tīna Graudiņa, Tīnas ASV uni-
versitātes USC treneris Deins 
Blantons un Māris Graudiņš

Gatis Čakšs

Inese Tarvida

Alīda Ābola

Trasē devās arī jaunieši vecuma 
grupās no 13 līdz 16 gadiem, kas 
ir pēdējās pirms junioriem, kā arī 
amatieŗi. Veiksmīgas Latvijai iz -
vērtās U13 sacensības, kur pui-
šiem triumfēja Edgars Lang-
manis, bet meitenēm tika izcī-
nītas pat divas medaļas – ātrākā 
bija Paula Ķibare, trešo vietu 
guva Paula Zavinska. U14 grupā 
meitenēm bronzu guva Veronika 
Monika Stūriška, attiecīgi sesto 
un astoto vietu ieņēma Gustavs 
Sūna un Kristers Biljards. Arī 
U15 grupā meitenēm Latvija iz -
cīnīja bronzu, ko kaklā kāra Līva 
Lizete Glāzere, bet starp puišiem 
piektais bija Mārtiņš Zadraks, 
savukārt U16 grupā sudrabu 
izcīnīja Edvarts Emīls Liberts.

Intriģējošāks izvērtās dāmu 
elites fināls, kurā sacensību fa -
vorīte Smuldersa līdz pat finiša 
taisnei bija trešā, bet sīvā cīņā 
tomēr spēja izraut uzvaru, trium-
fējot Valmieras trasē. Latvijas 
vienīgā pārstāve Vanesa Bul  din-
ska sacensības noslēdza pusfi-
nālā, Vineta Pētersone treniņu 
braucienos piedzīvoja kritienu, 
un tāpat kā Edvards Glāzers, 
sacensībās nestartēja.

Junioru grupā visveiksmīgāk 
startēja Niks Rožukalns, kurš 
iekļuva ceturtdaļfinālā, tomēr tā 
sākumā jau piedzīvoja kritienu, 
neturpinot cīņu par medaļām. 
Šajā braucienā pēdējais palika 
Rinalds Kārkliņš, bet citā ceturt-
daļfināla cīņā pēdējais finišu sa -
sniedza Valters Dzelme.

Klāvs Lisovskis izcīnīja zelta 
godalgu M25/29 krūzeru grupā. 
Krūzeru 30 – 39 grupas finālā 
Imants Sokolovs un Ģirts Jon kuss 
izcīnīja piekto un sesto vietu. 
Citā  krūzeru grupā piekto vietu 
lielajā finālā izcīnīja jelgavnieks 

Hugo Ilvis Eihentāls. Latvijas 
jaunie braucēji vecuma grupā no 
septiņiem līdz 12 gadiem izcīnīja 
piecas medaļas.

Eiropas Riteņbraukšanas savie-
nība, domājot par BMX sporta 
veida attīstību, Valmierā notie-
košajā Eiropas čempionātā eks-
pe rimentālā kārtā ieviesa ko -
mandu braucienu. Tajā no katras 
valsts vienlaicīgi startēja trīs 
sportisti, veicot vienu apli no 
astoņu metru augstā starta kalna. 

Latvijas BMX riteņbraucēji 
Kristens Krīgers, Helvijs Babris 
un Filips Krists Rozītis šajās 
pirmajās Eiropas čempionāta 
komandu sacensībās izcīnīja 
pirmo vietu.

Pasaules 
Universiadā

Latvijas teikvondo cīkstone 
Inese Tarvida Italijā pasaules Uni-
versiadā izcīnīja bronzas godalgu.

Tarvida svara katēgorijā līdz 53 
kilogramiem Universiadā bija 
izlikta ar otro numuru, bet pēc 
izlozes noskaidrojās, ka pirmā 
cīņa latvietei būs jāaizvada ar 
pašreizējo pasaules čempioni 
Fannapu Harnsujinu no Taize-
mes. Šajā cīņā pārliecinoši labākā 
izrādījās Tarvida, uzvarot ar 16:0.

Šachs
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

sācies Michaila Tāla vārdā no -
sauktais FIDE Grand Prix izcīņas 
posms, kas ilgs līdz 25. jūlijam, 
Rīgai pulcējot spēcīgākos šachis-
tus no visas pasaules. Parallēli 
pa  saules mēroga sacensībām bib -
liotēkā aizrit arī starptautisks 
bērnu turnīrs „Rīgas brīvdienas“, 
bet Tāla piemiņas rapids un blics 
notiks viesnīcā Radisson Blu 
Latvija. Grand Prix posmi tiek 
izspēlēti pēc play-off formāta, 
kuŗā piedalās 16 šachisti, bet 
katrā kārtā starp pretiniekiem 
notiks divas cīņas un pēc tam 
neizšķirta gadījumā gaidāms tai -
breiks (ātrais šachs un ātrspēle). 

Divi kopvērtējuma labākie ša -
chisti kvalificēsies nākamajam 
kandidātu turnīram, lai cīnītos par 
ceļazīmi uz pasaules čem piona 
titulcīņu pret norvēģi Mag nusu 
Kārlsenu. Rīgas turnīrā spēlē 
esošais pasaules čempions ātrajā 
šachā Danils Dubovs (Krievija), 
astoņkārtējs Krievijas šacha čem-
pions Pjotrs Svidlers, bijušais 
FIDE pasaules čempions Veselins 
Topalovs (Bulgārija), Sergejs Kar-
jakins no Krievijas, kuŗš 2016. 
gadā spēlēja finālmaču pret esošo 
pasaules čempionu Magnusu 
Karlsenu un zaudēja. Redzam arī 
Polijas daudzsološā lielmeistara 
Jana Kšistofa Dudas gājienus. 
Viņu daudzi uzskata par tuvāko 
gadu iespējamo pretendentu uz 
pasaules čempiona titulu.

Čakšs met 82,43
Viens no Latvijas vadošajiem 

šķēpmetējiem Gatis Čakšs ar 
savu sezonas labāko rezultātu 
izcīnīja trešo vietu starptautiskās 
sacensībās Šveicē Leichtathletik 
Luzern. Labākajā metienā Čakšs 
šķēpu raidīja 82,43 m tālu. Tas 
viņam padevās ceturtajā serijā. 
Kopumā latvietim tika ieskaitīti 
četri metieni, no kuŗiem vēl tikai 
viens lidoja nedaudz pāri 80 
metriem.

Par sacensību uzvarētāju tika 
kronēts olimpiskais čempions 
Tomass Rēlers no Vācijas, kuŗš 
šķēpu aizmeta 86,51 m tālumā, 
bet par sešiem centimetriem 
atpalika vēl viens vācietis An -
dreass Hofmans.

Sacensībās Lucernā piedalījās 
arī Latvijas skrējēja Līga Velvere, 
kuŗa 800 metros ar laiku divas 
minūtes un 2,65 sekundes bija 
septītā starp desmit dalībniecēm.

***
ASV vieglatlētikas sacensībās 

teicami startē jaunais sportists 
Vilis Vuškalns. Taylor University 
George Glass Invitational 5000 m 
distancē viņš sasniedza teicamu 
rezultātu – 15:21,08, izcīnot 
piek to vietu ar personīgo rekordu. 
Indiānas pavalsts meistar sa cīk-
stēs 10 000 m distanci Vuškalns 
veica 32 minūtēs un 04,56 
sekundēs, izcīnot trešo vietu.

Basketbols
Latvijas U-18 meiteņu izlase 

Bosnijā un Hercegovinā sava 
vecuma Eiropas čempionātu no -
slēdza septītajā vietā. Cīņā par 
septīto vietu Latvijas valstsvienība 
ar rezultātu 59:52  apspēlēja Če -
chijas vienaudzes.

Plūdmales volejbols
Mūsu laikraksta iepriekšējā 

numurā sniedzām informāciju 
par pasaules čempionātu plūd-  
males volejbolā Hamburgā, kur 
Latvijas sportisti izcīnīja divas 
devītās vietas. Spraigā turnīra 

aculiecinieks Māris Graudiņš no 
Vācijas redakcijai atsūtīja divas 
fotografijas un nelielu komen-
tāru, papildinot sacensību apskatu. 
Tīna Graudiņa (Jūrmala) un 
Anastasija Kravčenoka (Daugav-
pils) ieguvušas Latvijas plūd-
males volejbola vēsturē visaug-
stāko – devīto – vietu sieviešu kon-
kurencē. Viņu treneri ir Genadijs 
Samoilovs un Andris Krūmiņš. 

Mārtiņa Pļaviņa pārinieks Ed -
gars Točs izpelnījies piektā labākā 
bloķētāja statusu, bet Londonas 
Olimpiadas bronzas medalists Pļa -
viņš rādījis izcilu spēli aiz  sar dzībā.

Orientēšanās sports
Astoņas medaļas. Divas zelta, 

piecas sudraba un viena bronzas – 
tāds šodien ir Latvijas orientie-
ristu veikums pasaules veterānu 
čempionātā orientēšanās sportā 
vidējā distancē. Pasaules čem-
pionāts Rīgas apkaimē pulcēja 
vairāk nekā 3500 sportistus no 
41 pasaules valsts, un sacensības 
beidzās ar startu gaŗajā distancē 
Lilastē pie Garezeriem. Sacen sī-
bas vidējā distancē notika Bum-
bukalnā pie Buļļupes. Savu piekto 
zelta medaļu pasaules veterānu 
čempionātā izcīnīja mūsu orien-
tēšanās sporta leģenda, pirmā 
latviete, kuŗa kāpusi uz goda pje -
destala pasaules čempionātā – 
Alīda Ābola. Finiša spurtā Alīda 
izrādījās krietni pārāka par zvied-
rieti Kristinu Hjertsoni, kuŗu 
beigās apsteidza par astoņām 
sekundēm!

Ilze Lapiņa, kuŗa pērn izcīnīja 
sudraba medaļu pasaules čem-
pionātā taku orientēšanās, savam 
godalgu klāstam nu pievienojusi 
pirmo medaļu pasaules veterānu 
čempionātā orientēšanās sportā – 
viņai sudrabs W50 grupā, par 39 
sekundēm piekāpjoties vien so -
mietei Sirrai Toivonenai.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


