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Prieka pilnas nedēļas Kursā!

Pirmā nedēļa Kursas 44. mā -
cību gadā ir ātri pagājusi jaukā 
ritmā. Uz Kursas atklāšanu 
pulcējās skolēni, darbinieki un 
viesi no Amerikas, Kanadas un 
Latvijas, bet pēc pāris dienām 
tika vēl sagaidīti tie, kas bija ceļā 
no Dziesmu un deju svētkiem 
Toronto, Kanadā. Līdz piektdie-
nai jau bija sapulcējušies 29 
audzēkņi uz Kursas pirmajām 
glaunajām vakariņām ar tēmu 
,,Varoņi.” 

Nedēļa iesākās ar Amerikas 
latviešu apvienības valodas pras-
mes pārbaudēm, kur audzēkņi 
kārtoja A un B līmeņus. Vasaras 
beigās vēlreiz tiks kārtotas 
pārbaudes, lai redzētu izaugsmi 
četru nedēļu laikā. Ir skaidrs, ka 
daži jaunieši gada laikā ir arī 
piestrādājuši pie savas latviešu 
valodas. 

Lai paplašinātu valodas zinā-
šanas ārpus nodarbībām, katru 
dienu tiek pateikts ,,dienas 
vārds”, kuŗu skolēni lieto tekstos 
vai zīmējumos. Pirmās nedēļas 
vārdi: draudzība, iejusties, laip-
nība, spodrība. Turklāt darba 
dienās audzēkņi piedalās ,,saru-
nas stundā,” kuŗu vada Dace 
Melbārde un Reinis Vējiņš. Ar 
vārdu spēlēm un dziļām dis ku-
sijām jaunieši vingrinās valodas 
spējās. 

Ceturtdien visi skaisti sapu-
cējās uz pirmo dzejas vakaru, 
kuŗa tēma bija ,,Daba” jeb ,,Lat-
vijas ainava.” Citās vakara no -
darbībās jaunieši, audzinātāju 
vadībā, ir spēlējuši sporta un 
prāta spēles, kā arī Kursas spēles. 

INDRA EKMANE

Sestdien pirms ballītes (kuŗas 
tēma bija ,,debesis un elle”) 
jaunieši arī iemācījās latviešu 
dančus un rotaļas Māŗa un 
Anetes Karlsonu vadībā. Ballītes 
laikā redzējām gan ,,Skroderi”, 
gan,,Es izjāju Prūšu zemi”.

Tautasdeju nodarbībās jaunieši 
bija ieskicējuši jau trīs dejas. 
Nodarbības vadīja Ingrīda Birz-
niece un Indra Ekmane, bet 
inspirācija un atbalsts nāca arī 
no iepriekšās deju skolotājas 
Baibas Miķelsones, kuŗa bija pa -
rūpējusies par dažām dejām, kā 
arī Brīzijas Freimanes-Raisteres, 
kuŗa palīdzēja noslīpēt kustības. 

Interešu grupas ir dažādas: 
rotkalšana – Andŗa Rūtiņa, rok-
darbi – Anetes Karlsones, pod-
niecība – Māŗa Karlsona, im -
provizācijas teātris – Māras Karl  -

sones un šachs Viktora Pūpola 
vadībā. Svētdien tika noturēts 
šacha turnīrs, kuŗā Pūpola kungs 
spēlēja pret trīs jauniešiem vien-
laikus – ar muguru pagriezies 
pret spēlētājiem! 

Pie Pūpola kunga jaunieši nāca 
vēstures klasē, pie Daces Mel-
bārdes, Reiņa Vējiņa un Daces 
Pugas – uz valodu un literatūru. 
Gaidot prāv. Dairu Cilni, kuŗa 
pievienojās otrajā nedēļā, vai-
rākas dienas ētikas nodarbības 
notika Dr. Anetes Karlsones 
vadībā, kuŗa stāstīja par Latvijas 
kultūras mantojumu, īpaši sais-
tībā ar tautisko apģērbu. Klases 
bija sadalītas pēc valodas zinā-
šanām – A1, A2, B un C grupās 
–, lai katram būtu iespēja pa -
plašināt savas zināšanas.

Dziedāšana gan visiem bija 

kopā, Maijas Riekstiņas un 
Ingrīdas Birznieces vadībā jau-
nieši it ātri apguva četru rindu 
harmoniju vairākām koŗa dzies-
mām. Noslēguma koncerts ie -
cerēts pēc Raiņa lugas ,,Zelta 
zirgs” motīviem Reiņa Vējiņa 
drāmatizējumā.

Kursas saime šogad ir lielāka 
nekā pedējā desmitgadē. Ir re -
ģistrējušies 30 skolēni, kas ir 2,5 
reizes vairāk nekā pirms četriem 
gadiem, kad Kursa atdzima ar 12 
skolēniem. Absolventi šogad ir 
seši – Aija Reimane, Maiya Hill, 
Nora Keire, Anna Akots, Lauren 
Barlow un Aleks Pelds, – viņi 
nodod iemīļotās Kursas tradici-
jas tālāk, īpaši astoņiem pirm-
gadniekiem. Par jauniešu lab-
klājību rūpējas audzinātāji: Laila 
Reimane, Laila Birzniece, San-
dija Linde un Pēteris Apsītis.

Aizkulisēs (tas ir, aiz virtuves 
kulisēm un peldbaseina vār-
tiem) ir strādīgi darbinieki, kuŗi 
rūpējas par to, ka visi ir labi 
paēduši un dzīvo labos ap  stā k-
ļos; tie ir: Miķelis Kramēns, 
Deborah Petzal, Marga Galiņa, 
Rikijs Teteris, Jānis Riekstiņš, 
Kārlis Grendze un Vēsma 
Puharte. 

Aiz biroja durvīm ir ad  mi-
nistratīvā komanda – adminis-
tratore Iveta Āva, kasieris Valdis 
Atvars un direktore Dr. Indra 
Ekmane.  

Kursas saime pateicas par 
skaisto dabu un vietu, kur 
pavadām šīs vasaras nedēļas, 
kuŗas ir darbīgas un prieka pil-
nas!
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Lai ieskandinātu gadskārtējo 
Jūrmalas mūzikas festivālu, kas 
notiks no 22. līdz 28. jūlijam,  
tika iecerēts neparasts koncerts. 
Visā pasaulē slavenā ērģelniece, 
Hamburgas Elbas filharmonijas 
Goda ērģelniece Iveta Apkalna 
piekrita saullēkta stundā sniegt 
koncertu uz elektroniskajām ēr -
ģelēm Dzintaru plūdmalē, netālu 
no Dzintaru koncertzāles. 

Kaut arī naktī bija lijis, un rīts 
ausa apmācies, izziņotajā sākuma 
stundā četros no rīta plūdmalē 
bija pulcējies kāds tūkstotis mū -
zikas draugu. Ar savu klātbūtni 
un atsaucīgiem aplausiem viņi 
pateicās Ivetai Apkalnai un kon-
certa organizētājiem par vien rei-
zējo iespēju – piedzīvot dabas un 
mūzikas saskaņu, gaidot saules 
parādīšanos 5.05 – sveikt jauno 
dienu un visu vērienīgo mūzikas 
sarīkojumu ar varenām ērģeļu 
skaņām, kad pāri klausītājiem un 
rāmajai Jūrmalas dabai spēkā, 
varenībā un maigumā plūda J.S. 
Bacha, J. Vītola un Filipa Glāsa 
mūzikas skaņas. Šis neparastais 
koncerts bija veltījums gaismai, 
saulei un jūrai.

Pamatojot, kāpēc skolotājas 
diasporas latviešu skolās dara 
savu visbiežāk neapmaksāto 
darbu, viņas parasti teic, ka 
pagrieziena punkts bijis bērna 
piedzimšana un vēlme saglabāt 
bērnā latvietību caur valodu, 
latviešu tradicijām un latvisku 
vidi. Turklāt svarīgi, ka bērnam 
skolā ir arī latviešu draugi.

Diasporas skolām skolotāju 
trūkst, tāpēc katras māmiņas 
vēlme kaut nedaudz iesaistīties 
skolas darbā tiek apsveikta, it 
īpaši, ja viņai ir pedagoģiskā 
izglītība. Kad bērns jau ir izau-
dzis, tad personīgās motivācijas 
strādāt šo darbu vairs nav, tomēr 
ir jau izveidojusies piesaiste un 
skolotājas darbs ir kļuvis par 
sirdslietu un misiju. Katrā ziņā, 
diasporas latviešu skolās tiek 
ieguldīts milzīgs darbs. 

Latviešu Valodas aģentūras 
(LVA) diasporas projektu koor-
dinatore Aija Otomere  LR1 
raidījumā “Globālais latvietis” 
stāsta, ka latviešu skolas Amerikā 
un Austrālijā ļoti atsķiŗas no 
Eiropas jaunajām skolām. Eiro-
pas skoliņās mācības notiek in -
tegrēti un caur radošu darbo-
šanos, taču ASV un Austrālijā 
aizvien tiek saglabāts mācību 
priekšmetu princips – atsevišķi 
māca latviešu valodu, vēsturi, 
ģeografiju.

Tomēr ir viens  nosacījums, lai 
šīs skoliņas varētu saņemt fi  nan-
ciālo atbalstu no Latvijas valsts ‒ 
tām ir jābūt atsevišķām latviešu 
valodas nodarbībām. Tā kā vis-

Ko un kā māca diasporas
skoliņās ārpus Latvijas?

maz puse diasporas skolu sko-
lotāju nav profesionāli pedagogi,  
LVA rīko kursus diasporas sko-
lotājiem, kuŗos iepazīstina viņus 
ar latviešu valodas apguves me -
todiku. 

Protams, ir arī skoliņas, kas 
izvēlas vienkārši sanākt kopā 
vienu reizi mēnesī un svinēt, 
piemēram, gadskārtu svētkus, un 
arī šādas skoliņas ir vajadzīgas. 
A.Otomere uzsveŗ, ka latviešu 
valodu var mācīt arī bez grama-
tikas – kā komunikātīvo pieeju.

Ņ ujorkas latvieš u ev. lut. 
draudzes Ņūdž ersijas latvieš u 
skolas (dibināta 1952. gadā,  
šobrīd ir 50 skolēnu) pārzine 
Jana Anča-Tetere stāsta, ka viņu 
skolā bērni vienreiz nedēļā ga -
tavo Latvijas ziņas par to, kas 
Latvijā ir noticis. Ņūdž ersijas 
latvieš u skolā seko Latvijas ak -
tuā litātēm un kaut vai no attā-
luma mēģina tajās piedalīties vai 
tās pārrunā. Tāpat viņi izdomā 
kādu vārdu vai teicienu, pie mē-
ram,  gurķošanās ‒ un tad visas 
dienas darbošanās norit ap šo 
vārdu. Lielajiem bērniem ir no -
pietns stundu plāns ‒ latviešu 
literātūra, vēsture, ģeografija. Gra -
matiku tik izteikti neatdala no 
pārējā, tomēr 7.-8. klasē bērni 
sāk nopietni mācīties arī gra-
matiku. Mazajiem ir Tēvzemes 
mācība, kas ietveŗ folkloru, ir arī 
ticības mācība.

Aija Otomere uzsver, ka atbal-
stu latviskajai izglītībai savulaik 
inicējusi Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA), un tagad šis 

atbalsts sazarojis. 
LVA sagatavojusi plašu un 

daudzveidīgu mācību materiālu 
klāstu, kas ir pieejams lielākoties 
elektroniski, tātad ikvienam ‒ 
skolotājiem un vecākiem, bēr-
niem pašiem. Ir arī  financējums 
skolām, kas palīdz risināt prak-
tiskos jautājumus – telpu īri, 
apdrošināšanu u.c.

Savukārt kursi, ko LVA katru 
gadu vasarā organizē kā diaspo-
ras skolotāju centrālo notikumu, 
šogad notika jau sesto gadu. 
Pirms tam tos rīkoja PBLA, tāpēc 
patiesībā šāda veida kursi notiek 
jau vismaz desmit gadus. LVA 
mēģina šos kursus organizēt 
katru gadu citā vietā, lai diaspo-
ras skolotājiem būtu iespēja ap -
ceļot Latviju. Šos kursus rīko ne 
tikai zināšanu apguvei, bet arī kā 
pateicību skolotājiem par viņu 
bieži vien tikai brīvprātīgo darbu. 
Kursos tiek mēģināts līdzsvarot 
gan jaunumus metodikā, gan to, 
kas saistīts ar folkloru un tra di-
cijām, gan arī kultūras jaunumus.

LVA kursus diasporas skolotā-
jiem organizē arī ārpus Latvijas, 
Eiropā – Lielbritanijā, Īrijā, Vā -
cijā un Ziemeļvalstīs, jo tur ir 
daudzskaitlīgākās kopienas. Savu  -
kārt, t. s. vecās trimdas skolas 
apvienojas un organizē konfe-
rences Amerikā, Kanadā un 
Austrālijā, bet LVA var palīdzēt, 
atbalstot tās ar finansējumu. 

Otomere piebilst, ka kursos 
veidojas ne tikai skolotāju, bet arī 
skolu draudzība un tālāka sa -
darbība. 

Visiem diasporas skolēniem 
viņa novēl motivētus, saprotošus 
un atbalstošus vecākus, kas ie -
saistās skolu dzīvē, kā arī skolās 
jaunus skolotājus, kuŗi būtu gata-
vi strādāt, jo skolotāju trūkst. 
Savukārt skolotājām – spēku, jo 
gandarījums noteikti būs!

(No latviesi.com)
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GUNTA
PLOSTNIECE,
Laika speciālkorespondente

XV Latviešu dziesmu un deju svētkos
Garīgais koncerts Toronto

Toronto latviešu dziesmu 
svētku koncerts notika Trinity – 
St.Paul United Church telpās, 
ceturtdien, 4. jūlijā. Koncerts 
sākās krietni vēlāk nekā bija 
paredzēts, jo Atklāšanas akts un 
koncerta sākums stipri ievilkās. 
Sēdējām un gaidījām gan pro-
grammas izpildītājus, gan arī 
vēl klausītājus, kuŗi bija aiz  ka-
vējušies iepriekšējā sarīko jumā. 
Likās, ka gaidīt koncerta sā -
kumu ļoti siltā baznīcā varētu 
būtu liela neērtība. Bet tā ne -
bija. Varējām aprunāties un 
pabiedroties ar paziņām un 
draugiem, arī ar koŗa LATVIJA 
dziedātājiem, kuŗi baznīcas 
priekštelpā tāpat gaidīja kon-
certa sākumu.

Kad mūziķi ieradās, tie 
omulīgi čaloja. Svētku rīcības 
komitejas priekšsēdis Juris Ķe -
niņš apstaigāja baznīcu un ap -
sveicinājās ar klausītājiem, uzņe-
moties it kā namatēva gā  dību 
par visiem. Tas piešķīra koncer-
tam neformālu, mīlīgu gaisotni. 
Kad koncerts beidzot sākās, bi -
jām gatavi to baudīt ar labsajūtu.

Jauneklīgi paklanoties baz nī-
cas priekšā, ērģelniece Lauma 
Akmene iesāka koncertu ar 
bieži latviešu koncertos atska -
ņoto Tālivalža Ķeniņa “Ievads, 
pastorāle un tokāta par tēmu 
„Skaistais Kungs Jēzu”. Skan 
ausīs cienījamās latviešu ērģel-
nieces Anitas Gaides šī gabala 
izpildījums. Lauma Akmene 
pirmo reizi sevi pieteic latviešu 
svētku programmās. Viņa dar-
bojas kā ērģelniece Pirmajā 
baptistu draudzē Montreālā.

Komponists T.Ķeniņš, pats 
būdams arī ērģelnieks, zinīgi 
uzrakstījis šo izcilo darbu ēr -
ģelēm. Lauma to arī spēlēja 
izcili. Ievads bija sparīgs, piln-
skanīgs, korāļveidīgs. Vidus pa -
storāles daļā ērģelniece glez noja 
dabas ainu. Pēdējā tokāta bija 
līksma, gavilējoša, kuŗā spēcīgi 
izskanēja korāļa “Skaistais 
Kungs Jēzu” tēma, apvīta ar 
spožām tembralām reģistru 
krāsām augšējās balsīs. Šis bija 
skaists ievads koncerta turp-
mākai gaitai.

Svinīgumu un mūzikalu mir-
dzumu koncertam piešķīra 
Valsts akadēmiskā koŗa LAT-
VIJA piedalāšanās diriģenta 
Māra Sirmā mūzikāli priekš-
zīmīgā vadībā. Vispirms dzir-
dējām divus Imanta Ramiņa 
darbus – “Ave Verum Corpus” 
un “Ubi Caritas”. Bija patiess 
prieks abus darbus vēlreiz no -
klausīties Koerner zālē nākamā 
svētku dienā. Baznīcas mazākā 
telpā abi darbi likās intimāki, 
mūs uzrunāja tieši. Bija jauki 
redzēt paša komponista Imanta 
gandarījumu par izcilo koŗa 
sniegumu.

Juŗa Ķeniņa vārds ir svešāks 
latviešu vokālās garīgās mūzi-
kas laukā. Viņa “Missa Brevis 
Latviensis”droši vien ir no pir-
majiem, varbūt pats pirmais 
viņa garīgās mūzikas lielās for-
mas darbs. Tas mūs uzrunāja 
pievilcīgi un saistoši. Kom po-
nists darbā iekļāvis elementus 
no latviešu garīgās mūzikas 
gaitām un to darījis ar vēstures 
izjūtu. Mesā ieausta mūzika no 
gregoriešu dziedājumiem, vācu 
korāļiem, tautasdziesmām un 
citiem avotiem. Mūzika veido-
jas brīvi bez stingri noteiktas 
formas, vietām atplaukstot 
ritmiskā vitālitātē. Beigu daļa 
izskan ar liegu vijīgu Amen. 
Koris to dziedāja ar tīkamu 
skaņu mūzikāli teicamā izpil-
dījumā.

Pēc starpbrīža valsts korim 
pievienojās dziedātāji no citām 
koŗu un ansambļu vienībām. 
Diriģents Māris Sirmais ieva-
dīja šo koncerta daļu ar Ādolfa 
Ābeles glezno “Lūgšanu”, kas 
viņa rokās uzplauka arī kā dziļa 
lūgšana Dieva priekšā.

Tālāk koŗa vadība bija vietējās 
diriģentes Brigitas Alkas drošās 
rokās. Dzirdējām Arvīda Purva 
“Lūgšanu” ar Jāņa Akuratera 
gaišo tekstu, kuŗu Purvs ievijis 
liegā mūzikālā rakstā. Purva 
devums latviešu garīgā mūzikā 
ir nozīmīgs. Pēc viņa ierosmes 
tika atsākti garīgie koncerti 
Dziesmu svētku programmās. 
Viņa efektīgie lielās formas 
darbi greznojuši daudzus svētku 

garīgos koncertus. Komponists 
piecēlās, saņemot klausītāju un 
izpildītāju atzinību.

Vietējā komponiste Erika 
Joste (Yost) bija debitante dzies-
mu svētku koncertu program-
mā. Skanīgs bija viņas 121. 
Psalms, par kuŗu viņa, stāvot 
koŗa rindās, jo pati piedalījās kā 
dziedātāja, saņēma pateicību no 
klausītājiem.

augšupceļa sākumā.
Dodot atelpu dziedātājiem, 

svētku kamerorķestris, kuŗā 
spē lēja galvenokārt jauni lat-
viešu instrumentālisti, diri ģenta 
Juŗa Ķeniņa vadībā atskaņoja 
Tālivalža Ķeniņa (ar. J. Ķeniņš) 
“Dievs tev vēlē labu” un Alfreda 
Kalniņa (ar. A.Purvs) “Elēģiju”.

Šī bija atelpa arī klausītājiem 
– ausīm pārmaiņa no tīri vokā-

dziesmā “Par svētajiem”. Otrā 
draudzes dziesma “Esi, Kungs, 
gaisma” (īru meldija, ar. Ē. 
Ešenvalds) izskanēja koncerta 
sākuma daļā. Abas draudze 
dziedāja ar prieku un baudu, 
izjūtot kopību ar visiem kon-
certa mūziķiem un citam ar 
citu.

Kopkoŗa beigu daļā dzirdējām 
vēl vienu “Lūgšanu” – šoreiz 
Andreja Jurjāna ( ar. T. Ķeniņš). 
Šai dziesmai sekoja Viktora 
Baštika „Mūsu Tēvs” no viņa 
monumentālā “Rekviēma”. Baš-
tika vārds cieši saistās ar lat-
viešu garīgo mūziku. Viņš jo -
pro jām ir visraženākais latviešu 
garīgās mūzikas komponists. 
Īpaši nozīmīgi ir viņa lielās for-
mas darbi, kuŗi bieži atskaņoti 
Dziesmu svētku garīgos kon-
certos. “Rekviēms” ieņem slavē-
jamu vietu mūsu garīgās mū -
zikas pūrā. „Mūsu Tēvs” oriģi-
nāli iecerēts kā a capella dzie-
dājums, bet vēlāk tam pielikts 
stīgu pavadījums. Tā arī to mēs 
dzirdējām šinī koncertā, skaistā 
sniegumā Brigitas Alkas vadībā.

Kantāte “Tēvija” ir iemīļots 
darbs, kas parasti atskan 
Dziesmu svētku kopkoŗa kon-
certā. Bet tas iederas arī garīgos 
koncertos ar savu patriotisko, 
garīgo raksturu. Brašs bija koŗa 
un orķestŗa izpildījums, kon-
trastā ar lirisko solo „Lūgšanu”, 
ko dziedāja Ilze Paegle.

Turpinot patriotisko tēmu, 
Lolita Ritmane stājās pie di  ri-
ģenta pults, lai vadītu savas 
māsas Brigitas Ritmanes dzies-
mas “Manai tautai” ar tēva 
Andŗa Ritmaņa vārdiem atska-
ņojumu. Solo daļās dzirdējām 
Ilzi Paegli un Kasparu Reini. Šī 
dziesma bija piemiņa Andŗa 
Ritmaņa cienījamam devumam 
latviešu sabiedriskā un kulturālā 
dzīvē. Lolita, lūkojoties augšup, 
sūtīja sveicienus savam tēvam 
un lūdza draudzi pievienoties 
dziesmas piedziedājumam, lie-
cinot par šīs dziesmas lielo 
populāritāti tautā gan šeit, gan 
Latvijā. Tas viss pasvītroja kon-
certa gaisotni – mīlestība, 
draudzība, latvietība.

Aktrise Laila Robiņ un māksliniece Guna Mundheima ar vīru 
Robertu Trinity-St.Paul United baznīcā

Latviešu garīgās mūzikas 
koncerts nebūtu pilnīgs, ja tanī 
neskanētu kāda Ērika Ešenvada 
dziesma. Šoreiz tā bija “Zem 
Tavām acīm”. Tradicionālā mū -
zikas rakstā vijās Zelmas Dze-
nītes teksts, apliecinot gaišu 
cerību uz Dieva gādību. Dzies ma 
rakstīta vairāk nekā pirms div-
desmit gadiem, kad komponists 
vēl bija savas karjēras straujā 

liem darbiem. Īpaši patika koŗa 
dziesmas “Dievs tev vēlē labu” 
aranžējums, kas paturēja dzies-
mas delikāto oriģinālo rakstu-
ru. A. Kalniņa darbs izskanēja 
romantiski, pat dramatiski, ar 
skaistiem vijoles un čella grupu  
solo posmiem.

Draudze pievienojās koris-
tiem un orķestrim varenā Ralph 
Vaughan Williams slavas 

Ik gadu Amerikas latviešu apvienība piešķiŗ Atzinības rakstus 
organizācijām un atsevišķiem individiem par izciliem sasnie-
gumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. 

ALAs Kultūras nozare atgādina visiem draudžu, organizāciju 
vadītājiem un ieinteresētiem tautiešiem, ka ir  laiks izvēlēties un 
pieteikt kandidātus šī gada Atzinības rakstiem. Kandidātus pie-
sakot, lūdzam izpildīt „Pieteikuma formu ALA Atzinības rak-
stam”. ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. 
Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma forma un 
alfabetisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996. 
gada ir atrodams ALAs mājaslapā: www.alausa.org latviešu 
valodā, Kultūras nozares daļā. 

AICINĀM PIETEIKT KANDIDĀTUS ALA 
ATZINĪBAS RAKSTIEMAMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Lūdzam sūtīt nominācijas ALAs Kultūras nozares vadītājai 
Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 vai arī 
pa e-pastu: ligaejups@gmail.com.

Ieteikumus, kuŗi tiks saņemti pēc 31. augusta ter-
miņa, diemžēl šogad nevarēs pieņemt. Ja rodas 
jautājumi, var rakstīt uz iepriekš minēto adresi vai zvanīt 
uz ALA biroju: 301-340-1914.

Līga Ejupe,
ALAs Kultūras nozares vadītāja
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JĀŅOGAS NEĒD

Pēcjāņu prātošana

VILNIS
BAUMANIS

IVARS
GALIŅŠ

REDZĒTAIS, DZIRDĒTAIS
UN IZJUSTAIS

TORONTO 

Latviešu centros ārpus Lat-
vijas Jāņu svinēšana kļuvusi par 
vienas dienas notikumu. Par 
Jāņiem daudz nedomā ne pirms, 
ne pēc, arī par pareizo datumu 
ne. Vārdam Jānis ir indoei ro-
piešu sakne, kas nozīmē – 
nācējs, gājējs. Tāpēc arī tau tas-
dziesmās ir vārti un vārtu stabi, 
Jāņu gaidīšana, līgošana un pa -
vadīšana. Valodnieciski daudz 
salikteņu: Jānis-Dieva dēls, Jāņu 
tēvs, māte, bērni, Jāņu sēta, 
vārti. Jāņu vakars, nakts, rīts. 
Jāņu alus, siers, Jāņu dziesmas, 
jāņuzāles, vainags, kronis, rasa, 
Jāņugunis, ugunskurs. Jāņa vārds 
ir populārs gandrīz katrā dzīves 
nozarē. Tāpat jāņogu krūmi lat-
 viešu sētās. Kad pēckaŗa ie  brau-
cēji Amerikā sāka iepirkt mājas, 
drīz to dārzos parādījās jāņogas. 
Stādus apgādāja pirmskaŗa 
iebraukušie latvieši, mūsu ga -
dījumā – no Brachmaņu mājas 
dārza Bostonas piekājē. Toreiz 
jāņogu krūmi, kas pieder ak -
meņ lauzīšu dzimtai, tika uz  ska-
tīti par nevēlamiem (evasive), jo 
apdraudot skuju kokus. Dažiem 
„veclatviešiem” tādi bijām arī 
mēs. Viņi nevarēja saprast, 
kāpēc mēs nebraucam atpakaļ 
uz Latviju, kur beidzot bija 

valsts iekārta, uz kādu viņi 
cerējuši un par ko cīnījušies. 
Jāņogu audzēšana gāja plašumā 
un architekta Lukstiņa ģimenes 
dārzā pat notika ogu lasīšanas 
talkas. Arī sievas tēvam, ar dak-
terim piemītošu pedantismu 
aprūpētas, jāņogas auga milzu 
ķekariem. Mums jāņogu raža 
izpalika, jo putni, ko barojām 
pa ziemu, pateicībā tās novāca 
negatavas. Likām tīklus, bet 
putni iemācīojās palīst zem 
tiem, daži ieķērās un nobeidzās. 
Uzdevām. Bet šogad bija raža, 
taču ogas palika neskartas. 
Iemeslu atklāja jaunākā meita 
Anita, ievērojot, ka kaimiņu 
priedes galotnē, kas turpat 100 
pēdu gaŗa, ir vanagu ligzda. 
Tagad arī sapratu, kāpēc šo  pa-
vasar zosis neveda savus zos-
lēnus uz mūsu zālājiem ganīties. 
Neko ļaunu jau viņas nedarīja, 
bet pēc ēšanas domāto zemes 
bagātināšanu bija jāiet ar lāpstu 
savākt, īpaši ja bija gaidāmi 
ciemiņi. Samazinājušies bija arī 
vāveŗu un cirslīšu (čipmanku) 
apciemojumi. Atkal viens pie -
mērs, kā daba mēģina ar mums, 
cilvēkiem, sadzīvot. Kā tad ar 
mums pašiem? Un labi vien ir, 
ka vanagi jāņogas neēd.

LMF padomnieku sēdē tika 
plānota fonda 50 gadu jubilejas 
svinēšana. Fonda piecdesmit gadu 
darbības atceres galvenais sarī-
kojums notiks oktobŗa sākumā. 

LATVISKĀ MANTOJUMA 
FONDAM  BOSTONĀ – 50

Jubilejas gada ietvaros
Bostonā viesosies

dzejniece Inga Gaile

sakās. Tuvāka informācija vēl 
sekos. Jubilejas gada pirmajā sarī-
kojumā Bostonā viesosies dzej-
niece Inga Gaile. Viņa Bostonā 
iebrauks 24. augustā. Iniciatori ir 

LMF sēdes dalībnieki : Priekšniece Inara Suuberga, Goda konsuls 
Uldis Sīpols, Vitolds Rācenis, Irēne Stankeviča, Juris Raudseps. 
Otrā rindā: Antra Thrasher, Ivars Galiņš, Dzidra Knecht, Līga Aldiņa

Programmā paredzēti fonda piln-
varnieku stāstījumi un mūzikāli 
priekšnesumi. Būs arī cienasts ar 
atspirdzinājumiem. Pateicībā par 
Bostonas latviešu sabiedrības 
atbalstu, īpaši par ilggadējo radio 
raidījumu financēšanu, par sarī-
kojuma apmeklēšanu nebūs jā -
maksā, vienīgi iepriekš jāpie-

Latvijas vēstniecība Vašingtonā un 
mūsu štata Goda konsuls Uldis 
Sīpols. Priekšniece Ināra Suu ber ga 
ziņoja, ka fonda piln sapulcē 
ievēlētas visas bijušās amatperso-
nas. Par naudas atbalsta piepra-
sījumiem padomnieki vienojās, 
ka tie būs pieejami vienīgi fonda 
statūtu paredzētajos ietvaros.

Toronto. Pelēkbrūnos rāmjos 
iestikloti debesskrāpji, ko glāsta 
tveicīga jūlija saule. Pie debesu 
skrāpētājiem pieder arī Hiltona 
viesnīca. Bet tiklīdz nolaižamies 
no saviem augstumiem, tā tiekam 
ierauti tautiskajā virpulī. Visur 
sastopam savējos – no malu 
malām dziesmu un deju svētkos 
pulcējušos latviešus: rīkotājus, 
dejotājus, koristus, skatītājus, bau-
dītājus un draudzīgus čalotājus. 
Arī Gaŗezera vasaras vidusskolas 
jauniešus, kas vecāku priecīgi 
sveikti ierodas vairākos autobusos. 
Viesnīcā veidojas divi sabied-
riskie centri: viens fuajē pie bāra 
un otrs stāvu zemāk, kur tirdziņā 

Kas paliek prātā no Kanadas 
XV Latviešu dziesmu un deju 
svētkiem? Lielais cilvēku pieplū-
dums un ansambļu skaits no Lat-
vijas un citām aizjūras zemēm. 
Valsts Akadēmiskā koŗa LATVIJA 
koncerts Māŗa Sirmā vadībā. As -
kētiskā, bet skaistā Koerner kon-
certzāle, nopietnā programma un 
koŗa virtuozitāte. Veidojas tīra 
māksla, kas paceļ arī klausītāju 
augstākās sfērās. Toties, sirdi – un 
ne tikai sirdi – iesilda Garīgās 
mūzikas koncerts, kuŗā skan lat-
viešu komponistu darbi, to vidū 
A. Jurjāna kantāte “Tēvijai”. Bez 
tās – kā pamatoti atzīst viena 
klausītāja – dziesmu svētkiem 

metot kādu meiteni gaisā. Ugu nīgu 
mūziku spēlē grupa Raxtu raxti.

Izklaidējoša ir Daugavas Va -
nagu Teātŗa spēlētā Blaumaņa 
komēdija “No saldenās pudeles”. 
Inscenējums tautiski tradicio-
nāls, aktieŗu spēle ar vajadzīgo 
teātrālisma piedevu. Luga šiem 
laikiem var likties naiva – bez 
rupjiem vārdiem un kailskatiem. 
Bet Dziesmu svētku gaišajā no -
skaņā tā vēl aizvien ir baudāma. 
Daļa tekstu gan lielajā zālē aizli-
do tikai līdz pusei. Var arī būt, ka 
daži skatītāji ir aizmirsuši ieslēgt 
savus dzirdes aparātus.

Kad Kopkoŗa koncerta sākumā, 
skanot dziesmai “Lec, saulīte!”, 
Mettany arēna pēkšņi iegrimst 
melnā tumsā, mēs sev jautājam: 
vai tā varētu būt režijas izplānota 
gaismu rotaļa ar nolūku drā ma-
tizēt saulītes uzlēkšanu? Bet drīz 
visiem kļūst skaidrs, ka tumsa ir 
neparedzēta. Iedegas blāvs ārkār-
tas apgaismojums, kas ļauj tik 
tikko saskatīt kori un diriģentu. 
Rīkotāji griežas pie publikas: “Ko 
darīsim? Beigsim tagad vai tur-
pināsim?” – “Turpināsim!” skan 
tūkstošbalsīga atbilde. Klausītāji 
zemapziņā jūt, ka kopkoŗa kon-
certs ir svēts rituāls, kam jāiziet 
cauri, citādi svētkiem nebūs svē-
tības. Galu galā koris skan itin 
koši, pateicoties dziedātājiem, 
kuŗi dziesmas māk no galvas vai 
kuŗi var notīm uzspīdināt vied-
tālruņa spuldzīti. Un, pateicoties 
diriģentiem, kas spēj arī pus tumsā 
plašo kori saturēt kopā, rodas 
tāda kā Jāņu nakts noskaņa, tikai 
bez ugunskura. Tad, gandrīz pie 
programmas beigām, skanot dzies-
mai “Šķind zemīte, rīb zemīte”, 
arēna sāk iegaismoties. Iemirdzas 
koristu tērpi, kļūst redzams diri-
ģents, sāk skanēt elektroniskās 
klavieres un solistu balsis. Gais mu 
sauca, gaisma ausa! 

Ir savā ziņā atspirdzinoši pabūt 
Kanadā, kaut arī ASV valsts svēt ku 
laikā. Varam dziļāk ieklau sīties 
Kanadas valsts himnā Oh, Canada, 
ko vietējie tautieši vairākos sarī-
kojumos pacilāti nodzied pirms 
Latvijas valsts himnas. Tā ir liris-
kāka un vieglāk izdziedama nekā 
kareivīgā ASV himna, ko dzie-
dājām Baltimoras un citos Dzies mu 
svētkos, un ko godinām tāpat kā 
kanadieši savējo.

Ar plašajiem Dziesmu un deju 
svētkiem Toronto latviešu saime 
joprojām sevi apliecina par vienu 
no stiprākajiem latviešu bastioniem 
ārpus Latvijas. Nāk prātā ansam bļa 
Trīs no Pārdaugavas pirms daudz 
gadiem populārā šlāgera “Ramona” 
meldijā dziedātā dziesma: “To -
ronto, kur visi valkā prievītes, / 
Toronto, kur visi spēlē koklītes, / 
Toronto, Toronto, kur polku lecot 
darbā iet, / Toronto, Toronto, kur 
ielās tautasdziesmas dzied!”

Pēdējā vakarā, izskanot svētku 
atvadu ballei, jaunie un pusjau nie 
svinētāji izstumj klavieres priekš-
telpā un sāk aizrautīgu sadzie dā-
šanās maratonu, kas ilgst līdz 
četriem no rīta. Tad, sastājušies 
aplī un sadevušies rokās, viņi 
nodzied “Pūt, vējiņi!” – radot 
vienu no tiem īpašajiem kopības 
brīžiem, kādi veidojas latviešu 
dziesmu svētkos.

Koris dzied ar viedtālruņu gaismiņām // FOTO: Astrīde Silis

vizuļo tautiskas rotas un pie ziņo-
jumu dēļa ļaudis dedzīgi meklē 
biļetes uz izpārdotiem sarīko ju-
miem.

Svētku programma ieplānota 
tā, lai apmeklētāji negaŗlaikotos. 
Sarīkojumu vietas izraudzītas 
patālu no galvenās viesnīcas, un 
laika sprauga starp sarīkojumiem 
ir minimāla – radot iespēju Da -
liņa solī izvingrināt kājas vai arī 
mēģināt notvert taksometru. 
Šoferi vēl nav atklājuši, ka no 
viesnīcas ik pa laikam gāžas 
laukā simtiem cilvēku, dodamies 
uz Mattany arēnu vai Bluma Appel 
teātri. Bet pamazām viņi atskārst, 
ka viesnīcā čaukst dolari, pasa-
žieri dod labu dzeramnaudu un 
turklāt pastāsta, kur atrodas Lat-
vija. Toronto taksīšu šoferi – 
pakistānieši, sīrieši, nigērieši – 
izcīna nemitīgu cīņu ar riteņ-
braucējiem, kuŗiem pilsēta ierā dī-
jusi platas joslas gar ielu malām 
un kuŗi bariem vien drāžas vēja 
ātrumā, kavēdami taksīšu pagrie-
šanos pa labi vai pa kreisi. 

kaut kā pietrūktu. Bet ļaužu 
pilnajā Trinity-St. Paul dievnamā 
pa durvju spraugu pamanās 
ielavīties arī Toronto vasara. Rodas 
saistošs vizuāls efekts, klau sītā-
jiem vēdinot simtiem programmu 
lapiņu kā baltus taureņus.

Iespaidīgs ir Rīgas Tautasdeju 
ansambļa Līgo koncerts, ar izteik-
smīgām deju kustībām, mūzikas 
un gaismu efektiem, izvedot mūs 
caur latviskajiem gadalaikiem. 
Arī Tautasdeju lieluzvedumā, 
kur piedalās ap tūkstoš dejotāju, 
apbrīnojam Latvijas deju kopu 
vieglo soli un precīzās kustības. 
Braši turas arī citas – no Eiropas, 
ASV un, protams, Kanadas. Pub-
lika dejotājus sumina ne tik vien 
ar aplausiem, bet arī ar modē 
nākušo priecīgo kaukšanu, ko 
īpaši izkopušas jaunāko paaudžu 
māmiņas savu bērnu sporta sa -
cīkstēs. Noslēgumā, kad arēnā 
saplūst visi dejotāji, tur attīstās 
īsts prieka jandāliņš, grupām vei-
dojot pašām savus oriģinālus un 
trakulīgus gājienus, dažkārt uz -
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„Latviska ģimene ir pamats”
Sabiedriskais darbinieks Ēriks Krūmiņš intervijā Ligitai Kovtunai

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

Sākšu ar tradicionālo jau-
tājumu – jūsu šīsvasaras spilg-
tākie iespaidi Latvijā?

 Es tomēr „atkāpšos” uz 
aizvadīto rudeni, jo nevaru 
nepieminēt Latvijas Simtgadi, 
kas bija aizvadītā laika spilg-
tākais piedzīvojums. Tas prieks, 
ka Latvijai 100, bet žēl, ka puse 
no šī laika pagāja zem svešas 
varas, kad mūsu valsts nebija 
brīva un nevarēja attīstīties eko-
nomiski un būt kā pilnvērtīga 
Rietumu kultūras valsts... Bet, 
paldies Dievam, šie tumšie gadi 
pieder pagātnei, un jāiet tālāk. 
Personiski neaizmirstama bija 
mana piedalīšanās 2018. gada 
18. novembŗa gājienā no Lat-
vijas Universitātes uz Brāļu ka -
piem kopā ar saviem „krāsu 
brāļiem” no korporācijas Letto nia.

Mūsu jaunais Valsts prezi-
dents Egils Levits savā uzrunā 
Saeimā teica: „Ir jāņem rokās 
slota un jāizmēž māja. No tiem 
mēsliem, kas ir sakrājušies 
trīsdesmit gados, kas velkas 
mums līdzi...”. Jūsuprāt, vis-
lielākie mēsli?

Nesakārtotā tiesu sistēma! Tas 
ir nepiedodami, cik gausi rit 
tiesu procesi Latvijā, netiek 
pieņemti lēmumi... Līdzīgi ir 
daudzās postkomūnistiskajās 
valstīs. Kāpēc Latvijā cietumos 
sēž  sīkie zaglēni, bet lielie...

...sēž Operā un grozās 
sabiedrībā?

 Tieši tā! Piemēram, Amerikā, 
Ilinojas pavalstī septiņi bijušie 
gubernātori sēž cietumā. Sa -
kārtot tiesu varu Latvijā – tas, 
manuprāt, ir galvenais veids, 
kā savest kārtībā savu valsti. 
Uzdevums numur viens! Un te 
ir lielas cerības uz jauno Valsts 
prezidentu, kuŗš ir profesionāls 
jurists un vispār – augstas 
kultūras, inteliģents cilvēks.

Cilvēki joprojām brauc prom 
no Latvijas, atgriežas visai 
maz. Iemesli galvenokārt ir 
ne tikai ekonomiski, bet arī 
emocionāli, proti, ir sajūta, ka 
valsts neciena viņus. Un viņi – 
valsti.

 Tā savstarpējā cieņa ir ļoti 
diskutējams jautājums. Jā, jau-
najām ģimenēm ir grūti izsko-
lot savus bērnus, tie ir eko  no-
miskie aspekti. Bet jaunā pa -
audze nevar samierināties ar 
tiem „mēsliem”, par ko runāja 
prezidents, un sāk zaudēt cieņu 
pret valsti. Viņi nesaredz tais-
nīgu nākotni. Bet tas jau attiecas 
uz valsts varas īstenotājiem, 
nevis uz valsti. Rīgā, tiekoties ar 
Latviešu biedrības priekšsēdi 
Gunti Gailīti runājām par vār -
diem, kas iekalti Brīvības pie -
mineklī ‒ „Tēvzemei un Brī-
vībai”. Viņš man pastāstīja, ka 
Kārlis Skalbe kādā Piebalgas 
kapu piemineklī izlasījis: „Tēv-
zeme un brīvība ir mūsu lielākās 
vērtības.” Šo lielāko vērtību 
vārdi – es uzsveru – rakstīti 
vārdi – arī iekalti mūsu Brīvības 
piemineklī. 

Savā uzrunā pie Brīvības 
pieminekļa Egils Levits risi-
nāja arī šo domu: „Tēvzeme – 

tā ir mūsu zeme. Brīvība – tas 
ir cilvēka dabiskais stāvoklis. 
Šos divus lietvārdus saista 
saiklis „un” – tas nozīmē, ka 
Tēvzeme un Brīvība sader 
kopā. Tām jābūt kopā. Šis 
mazais saiklis UN uzliek pie-
nākumu.” Pienākums jāveic 
arī tautiešiem, kas dzīvo ārze-
mēs, un jūs ar savu darbu esat 
rādījis piemēru, kā to darīt. 

Visa pamatā ir latviska ģi -
mene! Tāda, kas arī ikdienā 
runā latviešu valodā, lasa lat-
viešu avīzes – tīmeklī taču ir tik 
viegli sazināties ar Latviju. 
Esmu ļoti priecīgs uzzinot, ka 
arī mazos Amerikas ciematos, 
kur tuvumā nav latviešu lielo 
centru ar visām to rosībām, mīt 
latviskas ģimenes, kas saglabā 
mūsu valodu un kultūru. Tieši 
tās dod trimdai, jeb, kā tagad 
saka, diasporai cerību uz vēl 
daudziem gadiem nākotnē. 

Pirms vairākiem gadiem in -
tervijā jūs atgādinājāt kādas 
ansambļa Trīs no Pārdau ga-
vas dziesmas rindas: „Kas tos 
trim das ratus tālāk vilks?!” 
Vai ir, kas velk? 

Paldies Dievam, ir un rodas, 
citkārt no gluži necerētām ap -
rindām, jauni, prasmīgi vilcēji. 
Tā šogad ALA kongresā Den-
verā ievēlētā valde ir gados 
jaunākā, kāda līdz šim bijusi. 

Savukārt „vecās trimdas” tes -
tamentārie novēlējumi nodro-
šina ALAi ilgtermiņa naudas 
rezerves, ko izmantot galveno-
kārt jaunās paaudzes latviskai 
izglītošanai. Tā tiek turpināti 
ceļojumi „Sveika, Latvija!”, ku -
ŗos nu jau pievienojušies arī 
Austrālijas un Kanadas jau  -
nieši, programmā „Pavadi va -
saru Latvijā” mūsu bērni paliek 
par īstiem latviešiem, kas tuv-
plānā iepazinuši dzīvi Tēvzemē. 

Un jūsu lolojums – ALAs 
nozares Sadarbība ar Latviju 
projekts „Drošais tilts”, kas ir 
viens no diviem ārzemju 
tautiešu radītajiem fondiem 
(otrs – Vītolu fonds), kas ap -
groza miljonus, palīdzot tieši 
dzimenes bērniem. Jūsējais – 
daudzbērnu un trūcīgām ģi -
menēm. Kā jums tas izdevies? 

Iegūstot ziedotāju uzticību! 
Mūsu sadarbība ar Latvijas 
Bērnu fondu ilgst jau 25 gadus, 
un laikā kopš 1994. gada uz 
Latviju atvesti trīs miljoni do -
laru. Tas grūtākais tiešām ir 
iegūt un nostiprināt uzticību, 
bet, kad cilvēki skaidri zina, ka 
viņu ziedotā nauda sasniedz 
mērķi, ka visi ieguldījumi ir 
apstiprināti un pārbaudīti, ir 
vieglāk dabūt nākamos. Pats pie 
šī projekta nostrādāju 20 gadus, 
un man ir lieliska darba tur-
pinātāja – Kaija Petrovska. 

Ziedojumi turpina ienākt, un 
gribu izcelt divus – Kalifornijas 
latviešu ārsta Ra  termaņa ģi  me-
ni, kas noziedoja 100 tūkstošus 
dolaru, un Jāni un Ināru Apiņus 
no Vašingtonas D. C., kas ik 
gadu palīdz septiņām daudz-
bērnu ģimenēm, un viņu de -
vums jau sasniedzis 63 tūkstošu 

dolaru. Lūk, arī viņu at  bal stītie 
bērni izaugs par drošiem mūsu 
nākotnes garantiem. 

Šai sakarā – liels paldies avīzei 
Laiks, kas vienmēr bija klāt 
sarīkojumos Rīgā, kad ziedoju-
mus dalījām, un kas mūsu 
darbību lietpratīgi atspoguļoja 

tēja XV dziesmu svētki...
 Neredzu gan iemesla uztrauk-

ties, vismaz par Dziesmu svēt-
kiem ne – vienmēr atrodas kāds 
„kodols”, kas ir ar mieru tos 
rīkot. Kur vien pasaulē mīt 
latvieši, tiek dibināti koŗi un 
deju kopas, kas tad arī pulcēsies 

interesantus faktus. Viens no 
tiem – 1983. gada Dziesmu 
svētku Vadonī ir bilde, kuŗā 
Filadelfijas tautasdeju kopas 
pašā vidū sēž kāds šodien 
pazīstams jauneklis – Krišjānis 
Kariņš, šobrīd Latvijas Ministru 
prezidents. Bet Andreja Jansona 
„Homo Novus” iestudējumā gal-
veno lomu spēlēja Pauls Raud-
seps, izcilais polītikas komen-
tētājs no nedēļraksta IR!

Vēl, runājot par Dziesmu 
svētkiem Amerikā, – redziet, ir 
jau skaidrs, ka nākamie notiks 
Mineapolē un to Rīcības ko -
mitejas priekšsēdis ir Arnis 
Vīksniņš. Atminos, ka viņa tēvs 
vadīja Rīcības komiteju kādos 
Čikāgas Dziesmu svētkos, kur 
satiku viņu, slaukām lielo sarī-
kojuma zāli. Kad jautāju, vai tad 
priekšniekam jāņem slota rokā, 
viņš atbildēja: „Bet ja es nerā-
dīšu priekšzīmi, kā tad jaunos 
iemācīšu?! Vīksniņš seniors 
tiešām nebija smalku runu 
teicējs, bet darītājs. 

 Jūs ar dzīvesbiedri Ināru 
(attēlā) esat izraudzījuši vies-
nīcu Latvija jeb Radisson 
Latvia par apmešanās vietu 
ciemu dienās Tēvzemē. Kāpēc? 

 Jo no mūsu 17. stāva ļoti labi 
pārredzams Brīvības pieminek-
lis, Vecrīga, Daugava... Mums 
tas ir ļoti svarīgi.

 Vai ir kaut kas tāds, kas Rīgā 
traucē? 

 Un tomēr – par maz skan 
latviešu valoda, un pārlieku 
daudz krievu valoda. Saprotam, 
protams, ka te ir arī daudz 
tūristu no Krievijas... Manā 
dzimtajā Valmierā gan ir ļoti 
latviska vide, arī Siguldā. Sāp, 
ka viesnīca Radi un Draugi 
pārdota, bet labi, ka Ziemeļu 
kaimiņiem igauņiem, nevis 
Austrumu kaimiņam.

Ēriks Krūmiņš: „Par „Laiku” – tas tomēr ir un 
paliek tā vienīgā dzīvā saikne, kas mūs tur kopā 
un atstāj par mums ziņas vēsturei. Tas, kas 
tīmeklī, ir gaistošs, ātrās ziņas ātri aizskrien, bet 
rakstīto vārdu neaizstās nekas cits. „Laiks” to 
dara, un „Laikam” tas ir jāturpina darīt!“

“Arvien esmu gandarīts par savu izvēli –
dzīvot ar savu ģimeni un strādāt Latvijā. Esmu
pateicīgs liktenim, sievai Līgai un vecākiem par
ceļu, ko man parādīja, un par atbalstu. Priecājos,
ka iznākusi šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata
par man līdzīgajiem trimdas bērnu bērniem, kas
arī tic Latvijas nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 25,– USD

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

Astrīda Jansone

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ

NĀKUSI KLAJĀ JAUNA GRĀMATA

Laikā! Kā jau teicu – rakstītajam 
vārdam ir liela un svarīga 
nozīme. 

 Kad 2012. gadā jūsu mītnes 
pilsēta Milvokos notika XIII 
Latviešu dziesmu un deju 
svētki, melsa, ka šie svētki būs 
pēdējie, un arī Laiks izbeig-
sies. Abi pastāv – Laiks svin 
70. gadadienu, bet Toronto ar 
spožiem panākumiem aizri-

svētkos. Par Laiku – tas tomēr ir 
un paliek tā vienīgā dzīvā 
saikne, kas mūs tur kopā un 
atstāj par mums ziņas vēsturei. 
Tas, kas tīmeklī, ir gaistošs, 
ātrās ziņas ātri aizskrien, bet 
rakstīto vārdu neaizstās nekas 
cits. Laiks to dara, un Laikam 
tas ir jāturpina darīt!

Runājot par Dziesmu svēt-
kiem Milvokos, atminos divus 
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Pie galdiņa ar vislabāko skatu uz operas namu
Andris un Anna Stakļi svin jubileju

Grāmatas Jums
piesūtīs pa pastu.

Rakstiet Inesei Zaķis 
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg,
Florida 33715

Pusaudzes meitenes gaitas, 
nonākot Amerikā un iepazīstot 
līdz šim svešo zemi un ļaudis. 

Grāmatā autore stāsta par
saviem pirmajiem deviņiem 
gadiem ASV. Skolas gaitas, 

draudzenes, pirmie peļņas darbi, 
sapņi un ilgas.

USD 25,–

Māra Celle.

MEŽAPARKA
MEITENE UZAUG 
AMERIKĀ

EDUARDS
SILKALNS

Vēl viena traka spriedze
Iveta Rēdlicha, Vēl viena dziļa ieelpa, romāns,

apgāds „Zvaigzne ABC”, 2019. g.,  368 lpp.

Kad manā bērnībā, bārdu 
skujot, tēvs pārslēdzās no sku -
jamā naža uz žileti, viņš bijīgi 
noteica: „Ko visu vēl neiz gud-
ros!” Savukārt literātūrteorētiķi, 
būdami mazāki optimisti par 
manu tēvu, aplēsuši, ka ir pa -
visam neliels sižetu skaits, ar ko 
episkā daiļliterātūra var lepo-
ties, laikam tie bija kādi seši. Par 
oriģināliem uzskatītie darinā-
jumi neesot nekas vairāk kā 
vien šo sešu varianti.

Psīchoneiroimunoloģe Iveta 
Rēdlicha (dzim. 1977. g.) darī-
jusi, ko varējusi, lai teorētiķu 
aplēses apgāztu. Prāvai sava 
jaunākā romāna Vēl viena dziļa 
ieelpa daļai viņa liek risināties 
Sjerraleonē, kas esot naba dzī-
gākā valstiņa ne vien Afrikā, bet 
visā pasaulē. Tur rakstniece liek 
veidoties latvieša, dimanta mek-
lētāja Aleksa Caunes mīlas 

dēkai ar melnādainu sjerrale-
onieti Džozefu. Vēlāk gan at -
klājas, ka abiem ir ar dzimumu 

saistītas nepilnības vai defekti: 
viņa tikusi samaitāta jauno gadu 
iniciācijas procesā, bet viņam 
izdarīta vazektomija (vīriešu chi -
rurģiskā kontracepcija – Red.). 
Kā Alekss nonāk  Sjerraleonē? 
Turp viņu 1988. gadā spie go-
šanas nolūkā no Rīgas nosūta 
padomju varas pārstāvis biedrs 
Jevgeņijs Borisovičs.

Romāna otrā pusē esam div-
desmit astoņus gadus vēlāk 
atgriezušies Latvijā, kur sākumā 
viss liekas normāli Alekss tagad 
apprecējis kādu Māru Vanagu, 
un abi liekas dzīvojam ērtu, 
bezrūpīgu dzīvi. Mārai tikai 
traucē vīra pēkšņie, ilgstošie un 
biežie komandējumi uz Rietum-
afriku. Viņai rādās nelabi sapņi. 
Risinājumam tuvāk noved Mā  ras 
lappusēm ilgās sesijas pie hip-
noterapeita: dialogiem patica-
mību un zināmu dziļumu pie -

šķiŗ autores izglītība un pieredze 
maizes darbā. Salīdzinoši rāmā 
neatkarību atguvušās Latvijas 
vide spilgti kontrastē ar mu -
tuļojošo Afriku. 

Romānā lasītāju „ierauj iekšā” 
gluži vai farsiskas epizodes: 
spiegu vervēšana, vervējamo 
savstarpējās greizsirdības un 
alkohola loma dažādu iznā ku-
mu panākšanā. Rēdlichai pade-
vušās komiskākās par tālākiem 
izdomājumiem. Saspringtākā 
vieta grāmatā savukārt ir Aleksa 
dzīšanās pēc dimantiem Sjer-
raleonē visai draudīgos bīs ta-
mos apstākļos.

Kas Ieelpā tāds īpatāks?
Ja parasti galvenā persona 

aug, veidojas, kļūst gudrāka un 
viedāka, tāpēc jau tad arī tiek 
saukta par varoni, tad šoreiz tā 
lasītājam parādās arvien slik-
tākā gaismā. 

Romāna otrā daļā darbojas 
tikai divas no tām pašām per-
sonām, kas pirmajā: Alekss un – 
pavisam īsi – viņa kādreizējā 
Rīgas kaimiņiene.

Jāatzīstas, ka ar lielu interesi 
Ieelpu izrāvu cauri vienā pašā 
svētdienas pēcpusdienā un va -
karā. Grāmata lasījās tik raiti, 
ka roka negribēja celties, lai 
lasīšanas gaitā izdarītu ierastās 
piezīmes. Jūtu, ka šo rindu tap-
šanas brīdī, divas dienas vēlāk, 
daudzas detaļas jau pagaisušas 
no prāta. Vai tik dzīvīgu, bet 
reizē tik ātri gaistošu mantu 
slavēt vai pelt? Nevaru, godīgi 
sakot, izšķirties par galavārdu. 
Vai mana tēva vārdiem apbrīnā 
izsaukties: „Ko visu vēl neizgu-
dros” vai neitrālākā toņkārtā 
teikt: „Kārtējais trakas spriedzes 
romāns.” – ?

Saulainā 19. jūlija pēcpus-
dienā Andris un Anna Stakļi 
bija saaicinājuši kādus simt vie-
sus, lai kuplā, sirsnīgi noskaņotā 
draugu un radu pulkā nosvinētu 
savas 80 gadu dzimšanas die-
nas, kas abiem apritēja jau šī 
gada februārī. Bija nolēmuši, ka 
vasara Latvijā tomēr ir labāks 
laiks svinībām nekā ziemas 
vidus, un tad arī vieglāk ieras-
ties būs tālbraucējiem viesiem. 
Protams, Rīgā jūlija vidū var arī 
uznākt pamatīgs lietus, bet lik-
tenis un Dieviņš bija labvēlīgs 
un sagādāja patiesi skaistu, 
saules apmirdzētu dienu.

MĀRA
CELLE

gadu jubilejas ballē Rīgas Lat-
viešu biedrības namā viņi bija 
galda biedri un tai vakarā ie  pa-
zinās. Abiem aiz muguras jau 
bija vienas laulības, bet nu bija 
palikuši vieni. Tā bija laimīga 
sagadīšanās, jo negaidītā iepa-
zīšanās pārvētās draudzībā un 
tad mīlestībā. Piecus gadus vē -
lāk, kad abi bija sasnieguši 66 
gadus, viņi apprecējās un, kā 
pasakās parasti raksta, “dzīvo 
laimīgi vēl līdz šai baltai dienai”.

Anniņa ir pazīstamā sabied-
riskā darbinieka un Olava 
ko mercskolas dibinātāja Viļa 
Olava (1867-1917) mazmeita 

lasījāt.
Andris ir ķīmijas doktors, 

strādājis daudzos atbildīgos 
darbos Amerikā, bijis precējies, 
bet izšķīries, izaudzinājis meitu 
Sandru. Būdams kaislīgs un 
atbildīgs korporācijas Talavija 
filistrs, kam viņa darbība ļoti 
noderēja, viņš arī atgriezās uz 
dzīvi Latvijā.

Andŗa un Anniņas svinības 
restorānā “Kolonāde” izdevās 
lie  liski – skaisti klāti galdi, 
trauslas glāzes, bagātīgas uzko-
das, dzīvā mūzika, gan rak stiski, 
gan mutiski apsveikumi. No 
Amerikas bija ieradušies 18 An -

ASV polītiķi. Aizkustinošu spon-
tānu runu teica Zīle Dumpis, 
kuŗa Anniņu pazīst visilgāk – 
abas bijušas draudzenes jau 
vidusskolā Minesotā un uztu-
rējušas rēgulāru kontaktu visu 
mūžu. Latvijas Daugavas Va -
nagu priekšnieks, admirālis 
Andrejs Mežmalis nesa svei -
cienus no DV organizācijas un 
pasniedza jubilāriem katram 
vienu gaŗkātainu baltu rozi. Ju -
bilāri saņēma pateicības plāksni 
no Vītolu stipendiju fonda, 
kuŗam Stakļu draugi šīm svi -
nībām par godu  bija saziedojuši 
gandrīz trīs tūkstošus dolaru,  

jautrība. Pateicamies Andrim 
un Anniņai par brīnišķīgo pēc-
pusdienu un novēlam, lai tādu 
būtu vēl daudz un lai mēs arī 
atkal būtu klāt.

Svinības elegantajā restorānā 
“Kolonāde”, ideālā vietā pašā 
Rīgas sirdī, pie slavenā Laimas 
pulksteņa. Turpat dažus soļus 
tālāk ir Brīvības piemineklis, 
caur plašajiem restorāna logiem 
dižojas baltais Latvijas Operas 
nams, pa Aspazijas bulvāri lēni 
slīd tramvaji un cita satiksme.

Andris un Anniņa (kā visi 
draugi viņu sauc) satikās 2000. 
gadā Rīgā, kur katrs, sava lik-
teņa vadīti, bija nonākuši pēc 
lielākās mūža daļas pavadīšanas 
ASV. Korporācijas Talavija 100 

un Aleksandra Olava (1909-
1981) meita. Pēc bēgļu gaitām 
Vācijā Anniņa ar māti un māsu 
nonāca Minesotā, kur pagāja 
viņas jaunība. Viņa apprecējās 
ar Gvīdo Grambergu (1931-
1990) un dzīvoja Atlantā, Džor-
džijas pavalstī. Gvīdo aizgāja 
Aizsaulē pēkšņi un negaidīti, 
būdams vēl spēka gados. Viņš 
atstāja Anniņai divus dēlus: 
Marku un Ričardu. Pēc asto-
ņiem skumjiem atraitnes ga -
diem, Anniņa nolēma atgriez-
ties dzimtenē. Tālāko jūs jau 

niņas pēcnācēji – abi dēli, 
kuŗiem katram ir četri bērni, un 
tiem savukārt arī jau pieauguši 
bērni. Neuzņemos atbildību 
mi  nēt, cik Anniņai pašreiz ir 
mazbērnu, no kuŗiem daļa jau 
precējušies un cik no viņiem 
bija šovasar atlidojuši uz Rīgu.

Viesus pirmais uzrunāja An -
dris, pēc tam MC funkciju 
pārņēma Anniņas vecākais dēls 
Marks. Angļu valodā, lai 
Amerikā dzimušie pēcnācēji 
visu varētu saprast. Jubilāru 
pāri rakstiski apsveica vairāki 

lai atbalstītu Latvijas studentus.
Trīs vīru kombo spēlēja gan 

jaunas, gan vecas, bet mīļas 
melodijas. Vingrie viesi ļāvās 
dejas priekiem. Bija tāda sajūta, 
ka visi izbauda šo pēcpusdienu, 
ir labā omā, priecājas, ka ir 
ielūgti un ieradušies. Man ga  dī-
jās sēdēt kopā ar trim Amerikā 
uzaugušām dāmām un mūsu 
Laika redaktori Ligitu Kovtunu, 
un mums tika galdiņš pie loga 
ar vislabāko skatu uz Operas 
namu. Šķita arī, ka tieši pie 
mūsu galdiņa valdīja vislielākā 

Gavilnieki pārdomu brīdī // FOTO: Zigurds Beinerts Mazbērnu apsveikums // FOTO: Zigurds Beinerts
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AIGA VECKALNE UN JĀNIS LAZOVSKIS
2x2 seminārs Kanadā

Soviet-Occupied Latvia –
Where the Sun of Socialism

was Always Setting
PAUL GOBLE

Staunton, July 14 – When 
Moscow occupied Latvia in 
1940, among the new regime’s 
first steps was to promulgate a 
coat of arms for the newly mint-
ed Soviet republic. Being consis-
tent with all but two other repub-
lics (Armenia and Georgia), it 
featured the sun – but with a 
major variation that led to a joke 
that turned out to be true.

 The Soviets wanted the sun to 
be rising but the Latvian coat of 
arms showed it half out of the 
sea. The only sea Latvia abuts, of 
course, is the Baltic; and that 
means the sun as shown was set-
ting not rising. For half a century, 
Latvians joked that “Latvia was 

was always shown over the sickle 
but on the Latvian one, the 
reverse was true.

But the Soviets had problems 
not just with the Latvian coat of 
arms but with the original coat of 
arms for the country as a whole. 
As designed by Ivan Dubasov, a 
native Muscovite, the sickle was 
shown with a handle that got 
smaller away from the blade, an 
arrangement making it impossi-
ble to hold and that no one who 
had ever used a sickle would 
make.

That mistake, which was 
repeated on Soviet coinage in the 
1920s and 1930s, was finally cor-
rected in 1937.

Jau sen iemīļotā 2x2 nedēļas 
kopā būšana jauniešiem šovasar 
atgriezās Ziemeļamerikā. Tā no -
  slēdzās 3. jūlijā latviešu īpašumā 
“Saulaine,” netālu no Toronto, 
ar gandrīz 70 latviešu jaunie-
šiem no 12 pasaules valstīm 
(tostarp ASV, Kanadas, Latvijas, 
Īrijas, Austrālijas, Krievijas).

Dalībnieki pilnveidoja zinā-
šanas, diskutēja, dziedāja, de -
joja, izjuta savu latvietību un 
vienkāršī baudīja kopības sajūtu 
ar saviem domubiedriem. “Šo 
kustību trimdā 1964. gadā uz -
sāka mani vecāki Brunis un 
Biruta Rubesi, un esmu gan-
darīta par šīs tradīcijas turpi-
nāšanos un attīstību. Toreiz 
jauniešu pulcēšanās rīkotas, lai 
otrās paaudzes trimdas latvieši 
varētu atrast un izkopt savas 
saites ar Latviju, tās vēsturi un 
latviešu kultūru, savukārt mūs-
dienās tā ir vieta, kur var piln-
veidot zināšanas par dažādiem 
tematiem, arī par uzņēmēj dar-
bību vai psīcholoģiju. Taču, 
tāpat kā vienmēr, te var kopt 
savu latvietību vai diskutēt par 
tās lomu mūsdienu sabiedrībā; 
te var attīstīt radošumu, izzināt 
sevi vai vienkārši satikt jaunus 
draugus,” saka teātŗa un operas 
režisore un pedagoģe Baņuta 
Rubess, kuŗa seminārā vadīja 
gan vieslekciju par teātri, gan 
radošo “Talantu un beztalantu 
vakaru”. 

Organizēšanas komandā šo -
vasar salasījās vadītāji attāli-
nāti – Toronto dzīvojošās Inga 
Upeslācis, Lizete Valdmane un 
Līva Zemīte, Čikāgā dzīvojošais 
Jānis Lazovskis, un Ņūdžersijā 
dzīvojošā Kristīna Putene – ar 
neatlaidīgu atbalstu no Latvijā 
dzīvojošās Lienes Dindones no 
2x2 padomes. Daudzpusīgā ko -
manda veicināja daudzpusīgu 
programmu, vadoties no temas 
“Kur esam, kurp ejam?” un 
meklējot līdzsvaru bagātajā pa -
saulē, kuŗā Amerikas, Kana das 
un pasaules jaunieši mūsdienās 
uzaug.

vadības nostājas par LGBT 
tiesībām publicēšanu. Dalīb-
nieki nometnē bija no visām 
pasaules malām ar dažādām 
pieredzēm, tomēr tas neliedza 
sešu dienu laikā izveidoties koŗa 
grupiņai, Krisītes Skares vadībā, 
un tautasdeju kopai, Juŗa 
Goguļa vadībā, kas piedalījās 
XV Latviešu Dziesmu svētkos 
Kanadā uzreiz pēc nometnes 
noslēgšanas. “Tā ir vērtīga un 
iedvesmojoša pieredze visiem 
jauniešiem, un tā noteikti paliks 
atmiņā un radīs dziļāku izprat-
ni par latvietību, kā arī sniegs 
jaunas zināšanas, draugus un 
domubiedrus. 2x2 ir viens no 
ķēdes posmiem, kas savieno 
latvietību senatnē un tagadnē,” 
uzsveŗ Pasaules brīvo latviešu 
apvienības priekšsēde Kristīne 
Saulīte, kuŗa piedalījās ievirzē 
“Globālais latvietis” kā vieslek-
tore. Seminārā viesojās arī 
speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Aivars 
Groza, Latvijas Investīciju un 
Attīstības Aģentūras pārstāves 
diasporas jautājumos Arta 
Krūze un Kristīne Smilga, dainu 
tulkotāja Ieva Auziņa-Szen ti-
vanyi, Daugavas Vanagu pār-
stāvji un citi. Pēc 2x2 vēstures 
un pasākumiem Ziemeļame-
rikā un Latvijā skaidri jūtams, 
cik svarīgs šis dzīves posms ir 
nometnes dalībniekiem, kas 
atgriežas  gadu pēc gada, kamēr 
vien18-30 gadu ierobežojums 
to ļauj. Nākamie 2x2 semināri 
plānoti jau šogad augustā 
Latvijā un nākamajā vasarā 
Vācijā – visi mīļi gaidīti! 2x2 
norisi atbalsta Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrija, Pa -
saules brīvo latviešu apvienība, 
Daugavas Vanagi, Amerikas 
Latviešu apvienība un Latviešu 
fonds.

Vairāk par 2x2:  
www.2x2pasaule.lv

ievirzes “Uzņēmējdarbība”, “Vēs-
  ture un polītika”, “Latviskā 
gadskārta”, “Pašizziņa”, “Vadi 
sevi, vadi citus”, “Globālais lat-
vietis”, “Valoda”, “Kultūra un 
māksla”, kā arī projektus “Aktīvā 
atpūta dabā”, “Koris”, “Rokdarbi”, 
“Māksla”, “Tautasdejas”, “Me  tall-

the republic of the setting sun”.
 Only in 1990, when Latvia was 

on the way to recovering its de 
facto independence, was the coat 
of arms changed. It too featured 
the sun but not half submerged 
by the sea but over land, an 
arrangement that suggested that 
Latvia was on the rise rather than 
in decline, according to heraldic 
principles.

The Soviet-era Latvian coat of 
arms was designed by prominent 
Riga artist Artur Apinis it also 
contained another variation from 
the Moscow standard which 
some may have seen as having an 
additional message. In all other 
Soviet coats of arms, the hammer 

daudzi citi.
Diskusiju un koplekciju tema-

ti ietvēra sarunas par latviešu 
valodu ģimenē, piederību, nā -
kotnes redzējumu un uzdevu-
miem latvietības kopšanā, dias-
poras likumu, kā arī krievu 
valodas statusu Latvijā. Viens 

no 2x2 kustības mērķiem ir vei-
dot iekļaujošu sabiedrību, tādēļ 
seminārā notika diskusijas arī 
par lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu (LGBT) jautāju-
miem dalībnieces Larisas Med-
nes vadībā. Šī diskusija arī 
veicināja 2x2 dalībnieku un 

Semināra programmu veidoja 
“ievirzes” jeb interaktīvas lekci-
jas no rīta, “projekti” jeb aktīvas 
nodarbes pēcpusdienā, koplek-
cijas un diskusijas pievakarē, kā 
arī radošie pasākumi un saru-
nas vakaros. Šogad dalībnie-
kiem bija iespēja apmeklēt 

apstrāde”, “Rotkalšana”, “Video-
grafija” un “Žurnālistika”. Gan 
ievirzes, gan projektus vadīja 
savas jomas profesionāļi, pie -
mēram, uzņēmējs Jānis Bergs, 
rotkalis Vitauts Straupe, vēs-
turnieks Edgars Kiršs, metall-
mākslinieks Gints Grinbergs un 
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Traģēdija un sēras Kalamazū latviešu kopienā 
Šā gada 8. jūli jā ugunsgrēkā zaudēts

Latviešu apvienotās ev.-lut draudzes dievnamsILZE ŠĪMANE

UĢIS GRĪNBERGS

Sanākot kopā sērās par zau-
dēto dievnamu, zālienā ar skatu 
uz mīļoto baznīcu pulcējās kupls 
dievlūdzēju pulks. Diev kalpo-
jumā piedalījās un to va  dīja 
archibīskape Lauma Zu šē vica, 
LELBA pārvaldes priekš nieks 
prāv. Gunārs Lazdiņš, Vidienas 
apgabala prāveste Dr. Sarma 
Eglīte, māc. emeritus Leons 
Vīksne, māc. Roberts Franklins 
un draudzes mācītāja Aija Gra-
ham. Līdz ar viņiem ieradusies 
bija arī prāv. Ilze Larson.

Ievadot svētbrīdi, vijoles solo 
spēlēja Roberts Kalniņš, vēlāk 
ar Valdi Slokenbergu viņš atska-
ņoja vēl otru skaņdarbu. Introitam 
draudzes mācītāja Aija Graham 
bija izraudzījusi 23. psalmu 
“Tas Kungs ir mans gans”. 
Pārdomās par sāpīgo gan siržu 
un dvēseļu zaudējumu dalījās 
archibīskape L. Zušēvica un 
draudzes mācītāja Aija, kā viņu 
cienīdami un iemīlēdami sauc 
draudzes locekļi, pamatā liekot 
evaņģēlija  vārdus: „Nespēkā ir 
mūsu spēks”. Kaut arī cilvēciski 
esam liekti pie zemes, Dieva 
spēkā celsimies un nešaubīgā 
ticībā turpināsim slavēt To 
Kungu, iedami Viņa nosprausto 
ceļu. Draudzes Lielo lūgšanu 
vadīja prāv. G Lazdiņš un māc. 
L. Vīksne. Svētos Rakstus lasīja 
Ilze Šīmane un māc. R. Fran-
klins, par pamatu likdami 121. 

psalmu “Dievs ir cilvēku sargs”. 
Baznīcas dzīves stāstu lasīja bij. 
draudzes priekšnieks U. Grīn-
bergs. Lielo dievgaldnieku pulku 
plūstošā kārtībā vadīja Dr. S. 
Eglīte, svētības vārdus deva 
archibīskape L. Zušēvica. Diev-
kalpojums notika, mainoties lat-
viešu un angļu valodai, dziesmu 
pavadījumus atskaņoja drau-
dzes priekšniece un ērģelniece 
Dace Koplande (Copeland). 

No Gaŗezera Vasaras vidus -
skolas bija ieradušies jaunieši, 
kuŗi uzstādīja baltu koka krustu,  
pie kuŗa sagūla līdzatvestie un 
pašu plūktie lauku ziedi. Diev-
kalpojumu ar divi dziesmām 

kuplināja GVV ansamblis Dr. 
Paula Berkolda vadībā, kokli 
spēlēja Laura Legzdiņa.

Par ugunsgrēku katru dienu 
ziņoja TV vakara ziņas, arī laik-
raksts Kalamazoo Gazette. Zau-
dēta nav tikai ēka, kuŗā klau-
sījāmies, uzņēmām Dieva vārdu 
un lūgšanās pateicāmies Tam 
Kungam, bet arī neatvietojamās 
vērtības, kā Augusta Annusa 
altāŗa glezna, kas prāv. J. Turka 
gādībā tika savulaik  atvesta no 
DP nometnes Valka  Vācijā, visi 
archīvi, metrikas. 

Un tomēr – Dieva ceļi nav 
cilvēka ceļi, Viņš ņem, bet arī 
dod tūkstoškārt...

Kā visas latviešu draudzes, arī 
Sv. Jāņa draudze Kalamazū pir-
mos gadus īrēja dievnamu no 
amerikāņu luterāņu draudzes. 
Draudzes mācītājs, vēlāk prā-
vests Jānis Turks, ņemot vērā, 
ka īrēšanas situācija palika ar -
vien sarežģīgāka un gluži ne -
apmierinoša, pārliecināja drau-
dzes vadību, ka ir nepieciešams 
būvēt pašiem savu dievnamu, 
Dievam un latviešu tautai par 
godu. Mācītāja Turka vārdi bija: 
“Visu var veikt, tikai, ja grib! “ 

1959. gada decembrī tika 
nolemts nopirkt zemes gabalu 
par $3500. Architekta Peter Den 
Voss projekts tika pieņemts, un 
1960. gada martā sākās būv-
darbi. 

Bez šaubām, kā ir latviešu 
dabā, un arī tāpēc, ka līdzekļi 
bija ļoti ierobežoti, vairums no 
darbiem tika veikti brīvprātīgā 
kārtā. Draudzes dokumentos 
izlasāms, ka tuvu pie 9000 darba 
stundām tikušas saziedotas! 
Galvenais darba spēks jau bija 
tā paaudze, kas kādus 10 gadus 
agrāk ieceļoja no DP nometnēm 
un sāka dzīvi no paša sākuma. 
Katru dienu, pēc savām fabrikas 
darba stundām viņi gāja būvēt 
savu dievnamu. Palīgā pie  ru-
nāja, atvilka, atstūma vai at  ko-
mandēja dēlus. Te nav iespējams 
minēt vārdā visus tos, kas katrs 
savā veidā atstājuši savus 

No sava dievnama atvadoties
Kā tapa Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes dievnams,

kas 58 gadu vecumā traģiskā un šausmīgā veidā ticis mums atņemts...

sviedrus dievnama tapšanā. Bet 
manā atmiņā tie galvenie da -
rītāji bija draudzes priekš nieks 
Jānis Ķinēns, Jānis Vaseris, 
Alfreds Krūmiņš un Valters 
Grīnbergs. Tā kā es pēdējo gadu 
gāju viduskolā un dzīvoju mājā, 
biju viens no tiem dēliem, kuŗš 
ļoti bieži tika pavilkts palīgā. 
Darbs veicās diezgan raiti, un 
jau septembrī prāv. Pāvils Ķir-

piedalīties. 1961.gada decembrī 
prāv. Veinbergs ofi ciāli iesvētīja 
jauno dievnamu.

Pateicoties ziedotājiem, it 
se višķi Dr. Nikolaja Kažmera 
ģimenei, kuŗa pilnīgi financēja 
altāŗa uzbūvi, dievnama izmak-
sas sanāca $65  613,91. Te arī 
jāpiemin, ka dāmu komiteja 
noziedoja ērģeles. Atceros, ka 
tēvs stāstīja par interesantu 

sienā aiz altāŗa nebija paredzēti 
krāsainie logi, kuŗus saule tik 
burvīgi izgaismo. Tie tika ievie-
toti tikai pēc dažiem gadiem un 
ir mūsu pašu mākslinieka 
Viestarta Aistara darbs, kas 
financēts ar ziedojumiem Viet-
namas kaŗā kritušā draudzes 
locekļa kapteiņa Konstantina 
Lubava piemiņai. Pēc kāda laika 
arī visi logi tika atvietoti tanī 
pašā stilā, lielākoties ar ziedo-
jumiem pieminot kādu mīļu 
aizgājēju Mūžībā. Vēlos piemi-
nēt, ka dievnama plānošanā bija 
iecerēts, ka varēs arī iebūvēt 
baznīcas tornīti ar zvaniem, bet 
lokālie noteikumi to neatļāva. 
Tagadējā elektroniskā zvanu sis-
tēma tika iekārtota 1997. gadā, 
arī ar saziedotiem līdzekļiem, 
pieminot bijušo ērģelnieku un 
dr. priekšnieku Valteru Grin bergu.

Zinu,ka mums ikkatram ir 
savas atmiņas par mūsu diev-
namu, it sevišķi tiem, kuŗi 
ieguldīja tik daudz, lai to uz -
buvētu. Atzīšos, ka ne jau ar 
lielu prieku jaunībā gāju strādāt 
smagos būvniecības darbus, ir 
arī ļoti patīkamas, interesantas 
un pat neaizmirstamas atmi ņas. 
Dievnama griesti tika likti no 
iekšpuses, no stalažām, kas bija 
jāpaaugstina līdz ar to, kā griesti 
gāja uz augšu. Strādāju arī 
dienā, kad bija palikuši vairs 
tikai pēdējie dēļi, ko pielikt, bet 

to nebija iespējams izdarīt no 
iekšpuses. Tā kā laikam biju 
jaunākais un droši vien arī 
veiklākais darbinieks tanī brīdī, 
man uzticēja uzkāpt pašā ga -
lotnē, apsēsties kā uz zirga 
muguras un pienaglot pēdējos 
dēļus. Viss izdevās labi, tikai 
neviens, mani ieskaitot, nebija 
padomājis, kā es tikšu lejā, jo 
pie stalažām vairs nevarēja 
tikt... Pagāja labs laiciņš, un, kā 
redzat, lejā tomēr tiku...

Kaut gan biju Detroitas 
draudzes loceklis, kamēr tur 
dzīvoju, es šo Kalamazū diev-
namu tomēr uzskatu par savu 
baznīcu. Palīdzēju to būvēt, 
mani te iesvētīja, mācītājs Turks 
mūs ar Mārītī šeit salaulāja, 
viena meita tika kristīta šeit, 
viena mazmeita tika šeit ie  svē-
tīta, abi vecāki tika izvadīti 
Mūžībā, un biju cerējis, ka arī 
mani varēs izvadīt no šī diev-
nama. Tas tomēr nav bijis Dieva 
plānos. Esam zaudējuši mūsu 
mīļo dievnamu, un daži jau 
domā, ka šis taču ir “the begin-
ning of the end” mūsu latviešu 
draudzei. Bet mēs nevaram to 
pieņemt, sekosim mūsu mācī-
tājai Aijai, turēsimies kopā kā 
draudze, vienalga, kādā diev-
namā mēs to darām. Šī diena 
atkal ir piemērs mācītāja Turka 
teiktajam: „Visu var veikt, tikai, 
ja grib!“

sons iesvētīja  nama stūŗakmeni. 
Pat aukstās rudens un pirmās 
ziemas dienās darbs turpinājās, 
un 1961. gada 1. janvarī baz-
nīcas pagraba zālē noturēja 
draudzes pirmo diev kalpojumu 
jaunajā dievnamā, ar izpušķotu 
Ziemsvētku eglīti un dekorā-
cijām. Arī tur es tiku pierunats 

situāciju sakarā ar baznīcas 
soliem. Atsaucoties lūgumam 
ģimenēm dāvinat/ziedot katrai 
vienu baznīcas solu, esot 
pacēlies jautājums, vai tas būs 
vienmēr rezervēts viņiem un 
neviens cits tur nevarēs sēdēt?

Varbūt visi nezin vai neat-
ceras, bet, pēc oriģinālā plāna, 
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(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Koris Maska ieguvis 
Grand Prix konkursā Japānā
Koris Maska 35. Starptautiskajā 

Takarazukas konkursā Japānā ie -
guvis zelta medaļas gan renesan-
ses programmā, gan laikmetīgās 
mūzikas programmā, kā arī kon-
kursā Grand Prix!.

Babītes novada jauktais koris 
Maska 16. jūlijā uzsāka koŗa pa -
stāvēšanas vēsturē vērienīgāko 
tūri, kuŗā trīs nedēļu laikā pare-
dzēti trīs konkursi un vairāki 
kon certi. Tūres pirmais posms no -
 slēdzies īpaši veiksmīgi ar Grand 
Prix 35. Takarazukas starptautis-
kajā kameŗkoŗu konkursā. Taka-
razukas konkursā Latvijas vārds 
tiek godināts atkārtoti, jo ie -
priekš uzvarētāju laurus plūcis 
arī jauniešu koris “Kamēr…”.

Japānas tūres turpinājumā ko -
ris “Maska” sniedza vairākus kon-
certus. Lielākais izaicinājums bija 
solo koncerts 23. jūlijā Kioto Na -
gaokakyo Memoriālā kultūras 
centra zālē. Tas ir īpašs pagodi-
nā jums, jo koris Maska ielūgts 
uz  stāties koncertu serijā kopā ar 
tādiem visā pasaulē zināmiem 
māksliniekiem kā The King’s Sin-
gers, Sofia Vokalensamble un 
Kam  mer Chor Saabrucken. Savu-
kārt 24. jūlijā Tokijā koris Maska 
kopā ar japāņu kori Gaisma aiz-
vadīja īpašu meistarklasi, izstrā-
dājot latviešu koŗmūzikas skaņ-
darbus, kā arī sniedza kopīgu 
kon certu. Koncertos tika atska-
ņota daudzveidīga koncertpro-
gramma, liekot lielu akcentu uz 
latviešu komponistu koŗmūziku, 
kā arī lielu daļu no skaņdarbiem, 
kas šā gada pirmajā pusē ieska-
ņoti jaunākajā kompaktdiskā  
De  dication (Veltījums), kas pie   -
ejams populārākajās mūzikas 
strau mēšanas vietnēs –  Spotify 
un cit viet.

No 26. līdz 28. jūlijam koris 
Maska piedalījās 2. Starptau tis-
kajā Tokijas koŗu konkursā, kas 
ir viens no jaunizveidotā Pasau-
les koru Grand Prix posmiem. 
Konkursa programmā iekļauti 
gan obligātie konkursu skaņ dar-
bi, ko radījuši japāņu komponis-
ti, gan latviešu komponistu – 
Lauras Jēkabsones, Pēteŗa Vaska, 
Ērika Ešenvalda darbi un citu 
au  toru opusi, kas izvēlēti at  bil-
stoši konkursa nolikumam.

Vērienīgā tūre noslēgsies Zvied-
rijas pilsētā Gēteborgā, kur koris 
pārstāvēs Latviju starptautiskajā 
konkursā Eirovīzijas koris 2019. 
Konkursam sagatavoti divi Lau-
ras Jēkabsones skaņdarbi, kuŗos 
mūsdienīgā skanējumā ietverti 
latviešu folkloras elementi. Kon-
kursa pirmajā kārtā tiks izpildīts 
skaņdarbs “Pērkontēvs”, kas tika 
komponēts pagājušajā vasarā no -
tikušajiem “Dziesmu kariem” un 
palīdzēja korim iegūt pirmo 
vietu. Šī konkursa finālam tiks 
virzīti trīs kori, un tam Maska ir 
sagatavojusi pirmatskaņojumu – 
Lauras Jēkabsones “Nāc, Die viņi!”.

***
Rundāles pili pieteiks 
UNESCO sarakstam 

Rundāles pils iekļaušanu 
UNESCO Pasaules mantojuma 
Latvijas nacionālajā sarakstā un 
Pasaules mantojuma sarakstā va -
rētu rosināt nākamā gada sep-
tembrī, aģentūrai LETA aplie ci-
nāja pils mūzeja komūnikācijas 
speciāliste Ilze Kusiņa.

//Foto: LETA

Kusiņa sacīja, ka ideja un jau-
nās mūzeja direktores Lauras 
Lūses izteiktais ierosinājums 
iz virzīt Rundāles pils mūzeju 
UNESCO sarakstiem nav aiz-
mirsta un atmesta. “Pašlaik esam 
izpētes stadijā un strādājam pie 
tā, lai atrastu pietiekami spēcī -
gus un drošus pamatojumus, kas 
ļautu šai iecerei virzīties tālāk. 
Katru gadu pieteikuma iesnieg-
ša nas termiņš uz UNESCO Pa -
sau les mantojuma statusu ir sep-
tembris. Tā kā vēlamies sagatavot 
spēcīgu un argumentētu pama-
tojumu, kuŗu iesniegt uz abiem 
iepriekš minētajiem statusiem, 
to iesniegšana visdrīzāk varētu 
notikt nākamā gada septembrī,” 
komentēja Kusiņa. 

Pēc stāšanās amatā Lūse sarunā 
ar aģentūru LETA atzinusi, ka ie -
kļaut Rundāles pili gan UNESCO 
Pasaules mantojuma Latvijas na -
cionālajā sarakstā, gan Pasaules 
mantojuma sarakstā būs grūts uz -
devums, jo Eiropā UNESCO man-
tojuma sarakstā ir ļoti daudz ob -
jektu, un jaunu objektu uzņem-
šana ir īpaši apgrūtināta. Ko  mi-
sija vairāk skatās uz papildinā ju-
miem no pārējās pasaules, ma -
zāk – Eiropas, pārliecināta Lū  se. 
Iespējams, Rundāles pilij vienai 
pašai neizdosies iekļūt sarakstā, 
būs jāmeklē sadarbības partneri 
citās valstīs, kuŗu īpašumā arī ir 
Frančesko Rastrelli architekto-
niskais mantojums.

***
Latvijas skolēnu medaļas 

fizikas olimpiadā
Latvijas komanda Starptautis-

ko fizikas olimpiadu  noslēgusi 
ar līdz šim augstāko rezultātu – 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijas skolēni 
ir izcīnījuši sudraba un trīs bron-
zas medaļas, kā arī saņēmuši at -
zinības rakstu, aģentūru LETA 
informēja AS Latvenergo preses 
sekretāre Ivita Bidere.

Olimpiadā kopumā piedalījās 
pieci Rīgas Valsts 1.ģimnazijas 
sko lēni. Sudraba medaļu saņēma 
Jānis Hūns, bronzas – Rolands 
Lopatko, Ingvars Vitenburgs un 
Vilhelms Cinis, savukārt atzinība 

tika piešķirta Ričardam Knip-
šem. Vitenburgs starptautiskajā 
olimpiadā piedalījies trešo reizi, 
Cinis – otro, un visās olimpiadās 
viņu zināšanas tika augsti no -
vērtētas.

Latvijas skolēni starptautiskajā 
fizikas olimpiadā piedalās jau 
kopš 1996. gada, un kopumā tajā 
ir piedalījušies 117 Latvijas jau-
nieši. Skolēni starptautiskajā fizi-
kas olimpiadā kopumā ir izcīnī-
juši vienu zelta, četras sudraba, 
29 bronzas medaļas un 32 at  zi-
nības rakstus.

***
Medaļas arī bioloģijas 

olimpiadā
No 14. līdz 21. jūlijam Šegedā, 

Ungārijā, notika 30. Starptautis-
kā bioloģijas olimpiada (IBO), 
kuŗā piedalījās arī Latvijas ko -
manda: Āgenskalna Valsts ģimna-
 zijas 11. klases skolnieks Toms 
Ekmanis, Rīgas Valsts 1. ģimna-
zijas absolvente Anitra Zīle un 
11. klases skolnieks Mārtiņš Dā -
vis Apsītis un Ventspils 1. ģimna-
zijas absolvents Leons Ālītis. Par 
medaļām cīnījās 285 skolēni no 
72 valstīm. Kopvērtējumā Latvi-
jas skolēni ieguva trīs bronzas 
godalgas (Toms Ekmanis, Anitra 
Zīle, Mārtiņš Dāvis Apsītis) un 
vienu atzinību (Leons Ālītis).

***
Valsts prezidents tiekas ar 

kultūras ministru
Latvijas Radio valde aicinājusi 

valsts augstākās amatpersonas stei-
dzamības kārtībā piešķirt valsts 
budžeta līdzekļus darbi nie ku at -
algojumam 100 000 eiro ap mē rā 
šim gadam un 996 760 eiro nā -
kamajam gadam. Lai rastu risi nā-
jumus sabiedrisko mediju pro-
blēmām, Saeimā ir jāvienojas par 
jauno to darbību regulējošo li -
kumu, pēc tikšanās ar Valsts pre-
zidentu Egilu Levitu aģentūrai 
LETA sacīja kultūras ministrs 
Nauris Puntulis (VL/TB/LNNK).

Ministrs stāstīja, ka prezidents 
viņam esot paudis nostāju, ka me -
 diju polītikas procesos nav nedz 
skaidras un izsvērtas polī tis kās, 
nedz arī strukturālās at  bil dības. 
Puntulis norādīja, ka me  diju po -
lītika ir Kultūras mi  nistrijas, po -
lītiķu kopumā un Nacionālo 
elek tronisko plašsa zi ņas līdzekļu 
pa  domes (NEPLP) atbildības 
jau tājums.

“Šo problēmu mēs varēsim 
atrisināt tikai tad, kad Saeimā 
būsim vienojušies par jauno me -
diju likumu, kur būs ietvertas arī 
jaunās funkcijas par sabiedrisko 
mediju pārvaldību, būs atrisināts 
jautājums par iziešanu no reklā-
mas tirgus. Kamēr tas nav nokār-
tots, mums var nākties saskarties 
ar zemūdens akmeņiem, līdzīgi 
kā šobrīd ar saasinājumu Latvi -
jas Radio Ziņu dienestā,” sacīja 
Puntulis, norādot, ka grozījumi 
pagaidām “guļot” Saeimā. 10. jū -
lijā Latvijas Radio Ziņu dienests 
izteica neuzticību medija valdei 
un pieprasīja tās atkāpšanos vai 

atbrīvošanu. Par to vienojies ab -
solūtais vairākums Ziņu dienesta 
darbinieku, kuŗi norādīja uz ko -
respondentu lielo slodzi, nepie-
tiekamo atalgojuma palielinā ju-
mu, Ziņu dienesta novājināšanu 
un centieniem panākt darbinie-
kiem nelabvēlīgas izmaiņas.

***
Latviju darba vizītē apmeklē 

Lietuvas prezidents 
23. jūlijā Latvijā pirmajā darba 

vizītē ieradās jaunais Lietuvas 
prezidents Gitans Nausēda (attē lā). 
12. jū  lijā Nausēda kļuva par Lie-
tuvas prezidentu, pārņemot piln-
varas no prezidentes Daļas Grī-
baus kaites, kuŗa šajā amatā atr a-
dās desmit iepriekšējos gadus.

Vizītes laikā  notika svinīgā zie-
du nolikšanas ceremonija pie 
Brīvības pieminekļa, tikšanās ar 
Latvijas prezidentu Egilu Levitu, 
abu valstu delegāciju sarunas un 
prezidentu paziņojums presei 
Rī gas pilī. Vizītes turpinājumā 
Nausēda tikās ar Saeimas priekš-
sēdi Ināru Mūrnieci (VL-TB/
LNNK) un Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu (Jaunā Vieno-
tība). Nausēda pasniedza grā ma-
tu ziedojumu Tautas grāmatu 
plauktam Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

***
Migrācijas polītikai jāveicina 

latviešu atgriešanos
Jaunievēlētais Valsts prezidents 

Egils Levits uzskata, ka migrāci-
jas polītikai primāri jārisina aiz-
brau kušo latviešu problēma. Tā 
viņš izteicās Latvijas Radio rai - 
dī jumā “Krustpunktā”, kur viņu 
iztaujāja sabiedrisko mediju žur-
nālisti. Taujāts par demografijas 
polītiku, viņš pieminēja labo pie-
mēru Igauniju, kur ne tikai ir 
līdz svars dzimušo un mirušo sta-
tistikā, bet arī palikušo un aiz-
braukušo statistikā. Jautājumā 
par to, vai nav nepieciešama ak -
tīvāka imigrācijas polītika, pre-
zidents sacīja, ka Latvijai ir jābūt 
pievilcīgai tiem, kas jau ir aiz-
braukuši no Latvijas un ar sak-
nēm Latvijā. Runājot par imig rā-
ciju no citām valstīm, viņš mi -
nēja, ka atbalsta tā saukto viedo 
imigrāciju, kas ļautu iebraukt val-
stī tiem cilvēkiem, kuŗiem ir ne -
pieciešamā pieredze un zināša-
nas un kas valstij varētu dot kādu 
pienesumu un ka šajā jautājumā 
nav jābūt ļoti dogmatiskam.

***
New York Times par Latvijas 
finanču sistēmas problēmām

ASV laikraksts 
New York Times 
(NYT) publicējis 
rakstu par Lat-
vijas finanču si  s-
tē mas problē-

mām, atzīstot, ka likmes cīņā 
pret naudas atmazgāšanu mūsu 
valstij ir augstas. “Gadiem ilgi,   
kā apgalvo Eiropas un ASV varas - 

iestādes, dažas bankas miegai-
najā Baltijas jūras ostas pilsētā 
Rīgā speciālizējās, lai palīdzētu 
(..) noziedzniekiem noslaucīt sa -
vus pirkstu nospiedumus no ne -
tīras naudas, pirms tā tiek pār-
vietota uz ārzonas patvērumiem,” 
lasāms NYT rakstā. Kā piemēri 
tiek minēti investīciju konsul-
tants, kuŗa finanču piramīda 
Krie vijas iedzīvotājiem nolaupīja 
10 miljonus ASV dolaru, Taivā-
nas uzņēmējs, kuŗš slepeni palī-
dzējis Ziemeļkorejai iegūt precī-
zijas instrumentus kodolieroču 
programmas attīstībai, un ko -
rum pēts Ukrainas polītiķis, kuŗš 
centies legālizēt savai valstij iz -
krāptos miljonus.

***
Militārajās mācībās 

Northern Strike 2019 ASV
No 22. jūlija līdz 2. augustam 

Nacionālo bruņoto spēku kaŗa-
vī ri un zemessargi piedalīsies 
starptautiskajās mācībās Nort hern 
Strike 2019 Mičiganā, ASV. Nort-
hern Strike ir ikgadējas apvie - 
no tās sauszemes un gaisa spēku 
mā  cības, ko organizē Mičiganas 
Nacionālā gvarde. Mācībās pie-
dalīsies aptuveni 5700 kaŗavīru 
no ASV, Apvienotās Karalistes, 
Bulgārijas, Igaunijas, Jordānijas, 
Latvijas, Nīderlandes un Polijas. 
Northern Strike mērķis ir uzturēt 
un pilnveidot vienību kaujas ga -
tavību, tai skaitā veicot kaujas 
šaušanu un integrējot apvienoto 
uguns atbalstu sauszemes spēku 
vienību uzdevumu izpildē, kā arī 
uzlabot sadarbību starp sabied-
roto spēkiem. Mācības norisinā-
sies Alpenas Kaujas gatavības ap -
mācības centrā un Greilingas 
poligonā.

***
Atklās Latvijā pirmo oficiālo 

Santjago ceļa simbolu
Latvijas Svētā Jēkaba ceļa aso-

ciācija par godu Svētā Jēkaba die-
nai 25. jūlijā organizē svinīgu 
sarīkojumu pie Rīgas Svētā Jēka-
ba Romas katoļu katedrāles, kur 
tiks atklāts Latvijā pirmais oficiā-
lais Santjago ceļa simbols un pa -
sniegta pirmā Latvijas svētceļ-
nieku pase latvietim, kuŗš nogājis 
Santjago ceļu, aģentūrai LETA 
sacīja Latvijas Svētā Jēkaba ceļa 
asociācijas koordinatore Dina 
Preisa. Pie katedrāles sliekšņa no -
tiks Latvijā pirmās Santjago ofi -
ciālās ceļa zīmes atklāšana – bru-
ģī iestrādāts bronzas gliemež-
vāks, kā arī Latvijā pirmās svēt-
ceļ nieku pases dāvāšana Bruno 
Skaram. Programmā paredzētas 
Latvijas Romas katoļu baznīcas 
Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapa 
Andra Kravaļa, Latvijas ev. lut. 
Baznīcas mācītāja Krista Kalniņa 
un Rīgas domes priekšsēža pie-
nākumu izpildītāja Oļega Burova 
uzrunas, kā arī neliels svētbrīdis, 
pastāstīja Preisa.

***
Stājies spēkā Ušakovam 
nelabvēlīgais spriedums 

Šī gada jūnijā spēkā stājies 
bijušajam Rīgas mēram Nilam 
Ušakovam (Saskaņa) nelabvē lī gais 
tiesas spriedums strīdā ar Rīgas 
domes deputātu Vilni Ķirsi (Vie-
notība) par viņa paustajiem iz -
teikumiem, kas, Ušakova ie  ska tā, 
bija godu un cieņu aizskaroši, lie-
 cina publiski pieejamā infor mā cija. 
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Latviešu autoru grāmatu pre-
zentāciju atklāja Latvijas vēstnie-
cības Spānijā pārstāve Elīna Sal-
dovere, kuŗa savā runā pateicās 
grāmatu gadatirgus direktoram 
Manuelam Hilam par atbalstu šī 
sarīkojuma organizēšanā. Vēst-
nie cības pārstāve arī stāstīja par 
Latvijas Simtgadi, izceļot, ka Lat-
vijas literātūra radās vēl pirms 
Latvijas valsts dibināšanas un tai 
ir vairāk nekā 200 gadu.

***
Pleskavā  – izstāde “No Hanzas 
uz Hanzu: jauniešu skatījumā”

Starptautisko 39. Hanzas die -
nu ietvaros Pleskavā tika atklā -  
ta bēr nu zīmējumu izstāde “No 
Han zas uz Hanzu: jauniešu sk a-
tījumā”.

 Pleskavas apgabala zinātniskā 
bibliotēkā sadarbībā ar Pleskavas 
apgabala un pilsētas administ rā-
ciju, kā arī Latvijas konsulātu 
Pleskavā un Igaunijas Ģenerāl-
konsulāta kanceleju Pleskavā un 
Pleskavas tirdzniecības-rūpnie-
cības palātu nolēma izveidot bēr-
nu zīmējumu izstādi ar mērķi 
veicināt jauno paaudzi izzināt 
Hanzas savienības vēsturi. Kopu-
mā tika iesūtīti 94 zīmējumi ar 
aprakstiem no Latvijas, Igaunijas, 
Baltkrievijas un Krievijas, no 
kuŗiem 28 bija Latvijas jauniešu 
darbi – no Valmieras, Ventspils, 
Kokneses, Balviem un Rīgas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

deju svētku laikā tiek izcelti la -
bākie kori, deju kopas, vokālie 
un koklētāju ansambļi. Balvas 
pasniegšanas ceremonijā ar mū -
zi kālu priekšnesumu uzstājās 
teātŗa zinātnieces Līvijas Akura-
teres meita – Ieva Akuratere.

***
Bachs un vācu romantika 

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā
Valmieras pilsētas svētku svēt-

dienā, 28. jūlijā, Valmieras Sv. Sī -
maņa baznīcā skanēs ērģelnieces 
Ilonas Birģeles, tenora Jura Viz-
buļa un čellistes Initas Malnačas 
koncertprogramma “Bachs un 
ro  mantika”. Mākslinieki atklās 
garīgās mūzikas cilvēcīgumu. Ska-
nēs Johana Sebastiāna Bacha un 
19. gadsimta otrās puses vācu  
ro  mantiskās mūzikas komponis-
tu Fēliksa Mendelsona-Bartoldi, 
Maksa Bruha, Maksa Rēgera un 
Johannesa Brāmsa skaņdarbi ēr -
ģelēm, balsij, čellam. Romantis-
kais virziens ir vērsts uz iekšēju 
bagātināšanos, garīgo spēku un 
skaistumu. Romantikas un baro-
ka laika mākslas kopīgās iezīmes 
ir atklātība, radošs gars, tiekšanās 
pēc dvēseles gaišuma.

***
Latviešu dzeja bērniem 

skan Spānijā
Spānijas bērniem – gan latvie-

šiem, gan spāņiem un citiem – 
bija iespēja tikties ar latviešu 
dzej nieci Inese Zanderi un ie -
pazīt latviešu dzeju bērniem gan 
latviešu, gan spāņu valodā. Ma d-
ridē notika sarīkojums, kuŗā tika 
prezentētas divas latviešu dzejas 
grāmatas bērniem, kas iztulkotas 
spāņu valodā. Sarīkojumā pieda-
lījās arī bērni no Madrides lat-
viešu skoliņas “Sprīdītis”, taču 
klāt bija arī citi mazie lasītāji, 
kopumā ap 30 bērnu.

***
Iveta Apkalna Dzintaru 

pludmalē ieskandina 
Jūrmalas festivālu

Ieskandinot ikgadējo Jūrma -
las festivālu, 22. jūlijā, saullēktā 
pulk sten četros Dzintaru plud-
malē notika nebijis koncerts – 
bezmaksas priekšnesumu jūras 
krastā sniedza ērģelniece Iveta 
Apkalna. Ir tikai nedaudz pāri 
pusčetriem pirmdienas rītā, bet 
vairāki simti cilvēku Jūrmalā 
dodas plūdmales virzienā, lai ie -
kārtotos uz līdzpaņemtām segām 
un pat krēsliem klausīties brīv-
dabas ērģeļmūzikas koncertu. 
Ideja sniegt koncertu plūdmalē, 
ērģelnieci Ivetu Apkalnu mudi-
nājusi vēlme mainīt priekšstatu, 
ka ērģeļmūziku iespējams klau-
sīties tikai baznīcā, kā arī iespē - 
ja vairāk satuvināties ar saviem 
klau sītājiem. “Pozitīva, uzlādēta 
biju pagājušā naktī “Prāta vētras” 
koncertā Liepājā, un tas bija kaut 
kas tāds, kas, godīgi sakot, mani 
sagatavoja šim koncertam,” saka 
ērģelniece. “Mēs visi, kas dzīvo-
jam mākslā, esam ļoti saistīti ar 
augstākajiem spēkiem. Tam nav 
jābūt obligāti kaut kam debesīs, 
tikpat labi tas var būt tepat smiltīs 
vai uz zemes, vai kokā, vai ūdenī. 
Un tās visas stihijas un tas spēks, 
kas mūs notur pie dzīvības, ma -
nuprāt, atbalsojas mūzikā.”

Vairāk nekā stundu ilgajā kon-
certā Iveta Apkalna atskaņoja 
Johanna Sebastiana Bacha, Jāze-
pa Vītola un Filipa Glāsa skaņ-
darbus, kas veltīti gaismai, saulei 
un jūrai. Lai arī saule spītīgi slē-
pās mākoņos, ar ērģeļu stabuļu 
skaņām piekrastes bezvēja klu-
sumā sasaucās putnu balsis. Ēr -
ģelniece spēlēja uz pār vieto ja-
majām ērģelēm, kuŗas būvētas 
speciāli Dzintaru koncertzālei.

***
Bavārijas Radio simfoniskā 

orķestŗa koncerts Rīgā
Ar pieciem izciliem koncer-

tiem izskanēja jaunā mūzikas 
festivāla “Rīga Jūrmala” pirmā ne -
dēļas nogale, kuŗas centrā bija 
Bavārijas Radio simfoniskā or -
ķestra uzstāšanās. Festivāla at -
klā  šanas nedēļa ir izcils pietei-
kums šīs vasaras programmas 
turpinājumam. Festivāla pirmo 
nedēļas nogali vēroja arī daudzu 
ārvalstu mediju pārstāvji no 
Lielbritanijas, Vācijas, Lietuvas, 
Igaunijas u. c., tostarp The Guar-
dian, BBC Music, Postimees.

***
Pirmā Līvijas Akurateres balva 

20. jūlijā XIV Latvijas ama tieŗ-
teātŗu salidojuma laikā Alūksnē 
tika pasniegta pirmā Līvijas Aku -
rāteres balva. Īpašo Latvijas Na -
cionālā kultūras centra (LNKC) 
apbalvojumu par izciliem sasnie-
gumiem amatieŗmākslā un bū -
tis ku ieguldījumu Latvijas kul-
tūr vides veidošanā saņēma Og -
res Tautas teātris, sacīja LNKC 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Lana Kazlauskiene. Pilssalas es -
trādē, Alūksnē, uz sarīkojumu 
pulc ējās ap 120 kopu no kopumā 
vairāk nekā 400 Latvijas ama-
tierteātru kuplās saimes. LNKC 
direktore Signe Pujāte savā uz -
runā pauda gandarījumu, ka 
turpmāk arī amatieŗteātri tiks 
godināti tāpat, kā Dziesmu un 

Kareivis. Šogad, lai parādītu no -
vada krāšņumu, nīcenieši no pū -
ralādes izcēluši Nīcas etno gra-
fiskā ansambļa 1931. gadā uz -
ņemto etnografisko filmu “Lat -
v iešu kāzas Nīcā”.

Aina no filmas “Kāzas Nīcā”
// Foto: Filmas.lv

 
Tolaik filma izraisīja plašu re -

zonansi un pēc 22 ga  diem jau 
pavisam citā iekārtā  darbinieku 
kopai tika izvirzīts uzdevums 
sagatavot etnogra fisku uzvedu-
mu ar šādu pat no  saukumu. 
Nīcas etnografiskais ansamblis 
to izcili parādīja Ma  skavā 1955. 
gadā, saņemot apbalvojumus, 
izpelnoties vislielāko atzinību     
ar savu vienkāršību, ori ģinālo 
izpil dījumu un tērpu krā su ba -
gātī bu.

***
Manitobas latviešu vēstures 

grāmatas prezentācija Toronto
21. jūnijā Toronto latviešu 

centrā notika grāmatas Latvian 
Pioneers, Socialists and Refugees 
in Manitoba – An illustrated jour-
ney through the history of Lat-
vians in Manitoba (1895-2019), 
prezentācija. Sarīkojumu apmek-
lēja apmēram četrdesmit vēstu-
res cienītāji – gan tie, kuŗi grā-
matu bija iepriekš pasūtījuši, gan 
tie, kuŗi nāca to iegādāties. 

Autors Viesturs Zariņš patei -
cās klātesošiem un īsi pieskārās 
pēdējiem sešiem gadiem, kad 
tapa grāmata, pie dēkām un 
izaicinājumiem pētīšanas, rakstī-
šanas, redakcijas un iespiešanas 
darbiem. Ja viņš būtu zinājis, kas 
viņam stāv priekšā, tad diez vai 
grāmata būtu tapusi. Autors iz -
teica īpašu paldies trim cilvē-
kiem, kuŗu atbalsts bija būtisks 
un katram pasniedza grāmatu kā 
mazu dāvanu. Tie bija Inta Pur-
va, Juris Ķēniņš un Arnolds 
Smiltnieks.

***
Latvijā sāk uzņemt 

kopražojuma spēlfilmu par 
Viktoru Coju

Gandrīz trīsdesmit gadus pēc 
krievu rokdziedātāja Viktora 
Coja bojāejas, kas notika ceļu sa -
tiksmes negadījumā netālu no 
Ķesterciema, sākta Krievijas, Lat -
vijas un Lietuvas kopražojuma 
spēlfilmas “47” filmēšana. Krievu 
režisors Aleksejs Učiteļs tolaik 
Tukumā centās izmeklēt avārijas 
apstākļus un 1991. gadā  atspo-
guļoja tos dokumentālajā filmā 
“Pēdējais varonis”. Tagad režisors 
vēlas uzņemt detektīvstāstu road 
movie stilā.

Ķirsis aģentūrai LETA aplieci-
nāja, ka Ušakovs samaksā jis 1000 
eiro, kas no viņa tika pie dzīti, lai 
segtu Ķirša advokāta izmaksas. 

Eiropas Parlamentā ievēlētais, 
no Rīgas mēra amata atstā di-
nātais domes deputāts Nils 
Ušakovs // Foto: Reuters/ScanPix

Tiesa secinājusi, ka izteikums 
“korupcijas seja”, ievērojot teiku-
ma saturu un gramatisko uzbū -
vi, ir rīdzinieku uzdotā jautāju-
ma satura atreferējums, nevis iz -
teikums, kas satur prasītāja vēr-
tējumu. Uz Ušakovu esot attie-
cināms izteikums “Rīgas domes 
korupcijas seja”, kas satur apgal-
vojumu nevis par prasītāja pie-
ļautu koruptīvu rīcību, bet gan 
par korupciju Rīgas domē, kur 
tēlains izteikums “korupcijas se -
ja” ir attiecināts uz Ušakovu kā 
pašvaldības vadītāju.

***
Tur aizdomās par 

komūnistiskā genocīda 
publisku noliegšanu

Valsts drošības dienests (VDD) 
ir sācis kriminālprocesu pret Lat-
vijas Krievu savienības valdes 
locekli Aleksandru Fileju saistībā 
ar viņa ierakstu sociālo tīklu pla t-
formā Facebook, kuŗā viņš ap -
sveica lasītājus ar 17. jūniju, no -
rādot, ka PSRS armija Latviju 
“atbrīvoja no diktātora režīma”.

***
Koncertzāle Latvija Ventspilī
25. un 26. jūlijā ar īpašiem 

atklāšanas koncertiem darbu sā -
kusi jauna kultūras, mākslas un 
izglītības telpa – koncertzāle Lat-
vija.

Vienā no pēdējo gadu vērie-
nīgākajiem kultūras projektiem 
nacionālā mērogā vienoti darbo-
sies gan akustiskā koncertzāle 
Latvija ar Lielo un Mazo zāli, gan 
Ventspils Mūzikas vidusskola, 
gan arī Bērnu mūzikas skola, 
Mūzikas bibliotēka un skaņu ie -
rakstu studija.

***
Nīcas novada svētkos 

atdzīvinās leģendāro filmu 
“Kāzas Nīcā”

21. jūlijā ar Ģimeņu rītu Ru -
des estrādē sākas nedēļu ilgie 
Nīcas novada svētki, kuŗu kul-
mi nācija 27. jūlijā būs koncert-
uzvedums “Latviešu kāzas Nīcā” 
ar vairāk nekā simt dalībniekiem, 
ziņo portāls Liepājniekiem.lv. “Pa -
tīkama lieta būt kāzās. Un vēl uz 
laukiem, pie niceniešiem,” 1931. 
gadā rakstīja laikraksts Latvijas 

KANADA. 18. jūlijā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums piedalījās Fortissimo militārajā izrādē Kanadas parlamenta 
pakalnā Otavā. Vēstnieks ar dzīvesbiedri Ināru Eichenbaumu kā Ka -
nadas Armijas komandiera ģenerālleitnanta Žana Marka Lantjēra 
(Lieutenant-Ge  neral Jean-Marc Lanthier CMM, MSC, MSM, CD) un 
dzīvesbiedres Pemas goda viesi noskatījās militāro izrādi Fortissimo, 
kuŗā kā īpašie dalībnieki šogad piedalās Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) Stāba orķestris kapteiņleitnanta Gunta Kumačeva vadībā.

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams pie -
ņēma Rūdolfa Kronberga mākslas darbu “Maskas”, ko vēstniecībai 
dāvināja Lidija Malvīne Meija. Mākslas darbs vēstniecībā nonācis ar 
Māras Siliņas laipnu gādību. Rūdolfa Kronberga darbs “Maskas” ir 
bijis Meijas kundzes īpašumā kopš sešdesmito gadu beigām. 60. ga -
dos Kronbergs eksperimentēja ar nekonvencionāliem materiā -     
liem un krāsām, un diezgan radikālais darbs ir tapis šai laika posmā. 
Mākslas darba motīvs un forma labi iederas vēstniecības pagājušā 
gadsimta sākuma pilsētas namiem raksturīgajā interjerā un būs labs 
papildinājums vēstniecības saviesīgajās telpās izstādītajai Zviedrijas 
latviešu mākslinieku darbu kollekcijai. Rūdolfs Kronbergs dzimis 
1911. gadā Liepājā, miris 1977. gadā Stokholmā. Mākslinieks trīs des-
mitajos gados studēja Liepājā un Parīzē. Viņa darbi atrodami Moder-
nās mākslas mūzejā Stokholmā, Rīgā, Liepājā un Ņujorkā. Zviedrijā, 
un Latvijā pazīstamais rakstnieks un tulkotājs Juris Kronbergs ir viņa 
dēls.

SPĀNIJA. 17. jūlijā vēst nie-
ce Argita Daudze piedalījās Eiro-
amerikas fonda 20 gadiem veltītā 
sarīkojumā, kas notika Madridē 
Amerikas mājā (Casa America). 
Pasākuma laikā Iberoamerikas 
ap  vienības ģenerālsekretāre Re  be  -
ka Grīnspena (Rebeca Gryn span), 
bi  jušais Spānijas ministru prezi-
dents Felipe Gonzales, ārlietu mi -
nistrs Žoseps Borrels (Josep Borrell) un citi prominenti dalībnieki 
vērtēja Eiropas Savienības un Latīņ amerikas attiecību stāvokli un 
mudināja intensificēt sadarbību ar Latīņamerikas valstīm.
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Rietumu pasaulē, kuŗai pieder arī 
Latvija, pašlaik dažādos lī  me ņos 
notiek ar pārspīlējumiem un aiz-
spriedumiem pārbagāts strīds par 
to, kas svarīgāks un būtiskāks – 
savas unikālas etniskās identitā tes 
apzi ņa vai “atvērtās pasaules”, var 
teikt – “citādības” izpratne. Šis strīds 
at  bal sojas ne tikai Eiropas Parla-
mentā, bet arī – reizumis – izpaužas 
var darbībā.

Taču, manuprāt, pastāv visiem 
pieņemams kopsaucējs, kuŗu visā 
savā jaunradē simbolizē Uldis 
Bēr ziņš.

Latviskums, var teikt, ir visā viņa 
patībā, viņa dzīslās. Savai dzimtajai, 
senajai, daudz tūk stoš gadīgajai va -
lo dai viņš ir – nebaidos teikt – bur-
vis. Ar saviem, ne  baidos teikt, ģe -
niālākajiem lat viskojumiem viņš 
savu tautu ie  pazīstina ar citu tautu 
un citu lai ku ticējumiem, prāt nie-
cību, īpat nībām, palīdz izprast 
mūs dienu pasauli, kuŗā savijas un 
cīniņā sa   duras tik daudzi un da -
žādi, kā tagad mēdz teikt, narratīvi.

Latviskums un pasaules izpratne
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Man priekšā ir astoņas dažāda 
apjoma grāmatas, kuŗās Uldis 
Bērziņš savai tautai dāvina izprat-
ni par pasauli.

1. “Pulcetājs” (Kohelet) ir sace-
rē jums, kas ietilpst jūdu svētajos 
rakstos jeb Vecaja Derībā, kā arī 
kristiešu Bībeles kanonā kā “Zā -
lamana Sprediķotājs”. Tajā iekļau-
tas filozofiskas atziņas ar manā-
mu fatalisma piegaršu, kas atbal-
sojas pasaules literātūrā. No se  n-
ebreju valodas (kas visumā sapro-
tama mūsdienu izraēlietim) lat-
viskojis Uldis Bērziņš.

2. “Ījabs” (Hiob). No tā paša 
jū  du un kristiešu kanona. Ļoti 
grūti tulkojams, grūti pa īstam 
izprotams mūsdienu pētniekam. 
Dziļi ūdeņi...

3. “Slavinājumi”. Tie taču ir tie 
paši “Dāvida psalmi” – kopskaitā 
150, kas ietilpst Bībeles kristiešu 
kanonā, ko daudzi lasītāji pazīst 
no Dziesmu grāmatas, no citā-
tiem mācītāju sprediķos. Plaši at -
balsojas pasaules literātūrā.

4. Korāns. Ulža Bērziņa ilgga-
dējo pūļu spožs rezultāts. Lasot 
un dzirdot visos plašsaziņas 
līdzekļos – onilie, offline – par is -
lamu un islamismu, terroru un 
terrorismu, spridzinātājiem-paš-
nāvniekiem, mūsdienu cilvēks 
rie tumzemēs apmulst. Lasot Ko -
rānu Ulža Bērziņa latviskojumā, 
lasītājs labāk izprot laikmetu un 
tuksnesīgo vidi, kuŗā dzimusi šī 
grāmata, kas svēta vairāk nekā 
pusotra miljarda cilvēku – no 
Bos nijas līdz Indonēzijai, no Ma -
rokas līdz Malaizijai. Klasiskā 
ar abu valoda, no kuŗas Uldis 
Bērziņš Korānu latviskojis, ir ār -
kārtīgi bagāta un krāšņa.

5. “Teika par Igora kaŗagaitu” 
(Slovo o polku Igoreve). Knuta 
Skujenieka un Ulža Bērziņa at -
dzejojums. Tas ir austrumslāvu, 
konkrēti – senas Ruses varoņeps, 
kas liecina par šo, vēsturiski ne -
sen pareizticībā kristīto cilšu cī -
ņām ar polovciem, pečenegiem 
un citām Lielas Stepes kareivī ga-

jām turciskas cilmes ciltīm. Mūs-
dienu krievu, ukraiņu, daļēji balt-
krievu mantojums, “saknes”.

6. “Mana vectēva Korkuda grā-
mata”. No vecoguzu (turcisks cil-
mes) valodas tulkojis Uldis Bēr-
ziņš. Lasot šo varoņepu (Dede 
Korkud), varam gūt priekšstatu 
par to, kur sakņojas konflikts 
starp Azerbaidžānu un Armēni-
ju, no kuŗienes nāk panturkisma 
ideoloģija un kādas tradicijas 
dārgas daudzajām turciskas cil-
mes tautām.

7. “Eddas dziesmas” – lielisks, 
apdarē grezns izdevums. No sen-
islandiešu (!) valodas tulkojis Ul -
dis Bērziņš. Šī grāmata lieti der 
zinātkāram lasītājam, jo tās ir sak-
nes, no kuŗām radušies vikin gi, 
kas siroja un kuģoja no senas 
Kursas (jā gan) līdz Ziemeļ ame-
rikas krastiem (krietni pirms pil-
grimiem, kas ieradās ar kuģi 
“May flower”). Vikings bija kaŗa-
draudzes vadītajs Rūriks, kuŗš 
“dibinājis Krieviju”...

8. “Dziesma par manu Sidu” – 
to Uldis Bērziņš tulkojis no spāņu 
(senkastīliešu) valodas. Arī atbal-
sojas pasaulē, jo liecina par “re -
konkistas” pirmsākumiem, kad 
kristiešu karotāji “sargāja Eiropu” 
no musulmaņiem, no Almora-
vidu dinastijas, kas valdīja pār 
Pireneju pussalu un kuŗas laikā 
Kordovā un citur plauka arabu 
kultūra.

Un ja Uldis Bērziņš uz laiku 
nebūtu “izsists no ierindas”, viņš 
droši vien būtu devis latviešu 
lasītājam savu devīto grāmatu – 
“Rūmī” – par prātnieku un dze-
jotāju Džalaledinu Rūmī (1207 – 
1273), kuŗš rakstīja persiešu va -
lodā un tiek cildināts kā islama 
mērena paveida – sufisma – mā -
cī bas pamatlicējs. “Jaunā Gaitā” 
un citos plašsaziņas līdzekļos jau 
parādījās fragmenti no šī iecerētā 
Ulža Bērziņa diždarba.

Patiešām, latviskums un pasau-
les izpratne ir savienojami. Vai tas 
nav lieliski?

Es to vakaru atceros. Man bija 
astoņi gadi, un vecāki man ļāva 
palikt nomodā ilgāk nekā parasti. 
Jo tas bija vakars, kad cilvēks vārdā 
Nils Ārmstrongs izkāpa no mazas 
kapsulas, kuŗa bija nolaidusies uz 
mūsu pasaules dabiskā pavadoņa, 
uz mēness. “Tas ir viens mazs so -
lītis cilvēkam, bet liels lēciens uz 
priekšu cilvēcei,” tā N. Ārmstrongs 
paziņoja cilvēkiem uz Zemes, ku -
ri kontrolēja Apollo 11 misiju, kā 
arī tiem daudzajiem cilvēkiem, 
kuŗi to skatījās televīzijā. Pagāju-
šajā sestdienā, 20. jūlijā, bija šī 
notikuma 50. gadadiena

Tā bija 1969. gada vasara. Pus-
gadsimtu vēlāk var būt grūti at -
cerēties, cik milzīgs brīnums bija 
Amerikas spēja nosūtīt cilvēkus 
uz Mēnesi un tad viņus atkal atvest 
mājās. Tā dēvētās Kosmosa sa -
cīkstes starp Amerikas Savieno-
tajām Valstīm un Padomju Savie-
nību bija sākušās tikko desmit 
gadus pirms tam ar pirmā māk - 
s līgā satelīta, tā dēvētā Sputņika 
palaišanu no bazes padomju Ka -
zachstānā 1957. gada 4. oktobrī. 
Zināmā mērā ir mīts, ka šis fakts 
nošokēja visu Ameriku. Patiesībā 
Amerikas izlūkdienests jau zināja, 
ka PSRS gatavojas palaist satelītu. 
Pēc daudziem gadiem atslepeno-
tos materiālos no ASV prezidenta 
Dvaita Eizenhauera administrā-
cijas atrodams prezidenta atzi-
nums: “Kas attiecas uz satelītu kā 
tādu, tas manas bažas nepaaug  - 
s tina ne par kripatiņu.” Amerikas 
centieni palaist orbītā  mākslīgu 
satelītu sākās jau 1955. gadā, tikai 
Padomju Savienība pasteidzās 
priekšā. Tāpat tas bija ar pirmo 
cilvēku Kosmosā, padomju kos-
monautu Juriju Gagarinu. Viņa 
bezprecedenta lidojums kosmosā 

BRĪNUMS DEBESĪS
notika tikai trīs nedēļas, pirms 
amerikāņu astronauts Alans Še -
pards sekoja viņa pēdās. Tomēr – 
palidināties salīdzinoši tuvā Ze -
mes orbītā bija pavisam cita lieta, 
nekā doties ceļā uz Mēnesi. To par 
plānu pirmais pieteica Eizenhau-
era pēctecis amatā Džons Kene-
dijs. 1961. gada maijā viņš,  uzru-
nā jot Kongresu, paziņoja, ka Ame-
rikai būtu “jāapņemas līdz šīs de -
kādes beigām izsēdināt cilvēku uz 
Mēness un tad viņu atvest atpa - 
kaļ uz Zemes.” Nākamā gada sep-
tem brī Raisa universitātē Teksasā 
prezidents piebilda:  “Mēs izvēla-
mies doties uz Mēnesi šajā dekā -
dē nevis tāpēc, ka tas ir vienkārši, 
bet gan tāpēc, ka tas ir sarežģīti.” 

Ne visi amerikāņi šo domu uz -
ņēma pozitīvi. Pirmajā sabiedris-
kajā aptaujā pēc minētās uzrunas 
58 procenti  izteicās noraidoši. Vai 
tad Amerikā nebija pietiekami 
daudz citu vajadzību, nevis iztērēt 
burtiski miljardiem dolaru lidoju-
mam uz Mēnesi? Taču Kosmosa 
sacīkstes ar Padomju Savienību 
Vašingtona uztvēra ļoti nopietni. 
Mēnesi pēc prezidenta Kenedija 
uzrunas Teksasā sākās tā dēvētā 
Kubas raķešu krize, kuŗas ietvaros 
Maskava centās Kubā izvietot ko -
dolieročus un Vašingtona ieviesa 
blokādi, lai to novērstu. Daudz -
viet pasaulē Padomju Savienība 
centās izplest komūnismu, Ame-
rika tam pretojās. Ja reiz bija ie -
spējama dominance Kosmosā, 
Vašingtona bija pilnībā gatava to 
nodrošināt! Apollo programmas 
laikā Kosmosa aģentūras NASA 
budžets atbilda 4,4 procentiem 
valsts iekšzemes kopprodukta. To -
mēr sabiedrības viedokli tas ne -
mai nīja. Trīs dienas pirms Apollo 
11 kapsula nolaidās uz Mēness, 

laikraksts The Los Angeles Sentinel 
ievadrakstā uzdeva retorisku jau-
tājumu: “Vai mūsu valstsvīri ļaus 
vairākiem tūkstošiem izsalkušu 
cilvēku nomirt badā tāpēc, ka pie-
trūkst pāris tūkstoši dolaru, lai 
piesārņotu Mēnesi un tā sterilitāti 
“progresa” vārdā, izdodot miljar-
dus dolaru laikā, kad cilvēki ir iz -
salkuši, slikti apģērbti un slikti iz -
glītoti?” Pat tajā dienā, kad Apollo 
11 raķete tika pa laista no bazes 
Floridā, tur ieradās grupa tumš-
ādaino aktīvistu, lai turpinātu ar -
gu mentu, ka process ir pārāk iz -
šķērdīgs. Tiesa, NASA administrā-
 tors sarunājās ar pro tes tētājiem, 
un tā rezultātā pro testa vadītāji 
atzina, ka viņi aizlūgs Dievu par 
astronautu drošību.

Par to, vai astronautiem izdosies 
nolaisties uz Mēness un – kas bija 
būtiskāk – no tā atkal pacelties un 
atgriezties uz Zemes, pārliecības 
nebija. Prezidentam Ričardam 
Ni ksonam bija sagatavota uzruna 
gadījumam, ja ceļojums beigtos  
ar traģēdiju. Viņam un ne tikai 
viņam katrā ziņā bija liels atvieg-
lojums, kad astronauti droši at -
griezās mājās. Lasītāji varbūt neat-
ceras, ka kolīdz Ārmstrongs, Ol  -
d rins un Maikls Kolinss, kuŗš 
palika raķetē, kamēr kollēgas bija 
uz Mēness, momentā tika ielikti 
stingrā karantīnā, jo bija bailes, ka 
viņi no Kosmosa būs pārveduši 
kādus patogēnus vai slimības. Ti -
kai krietni vēlāk veidojās sapratne, 
ka Mēness ir absolūti sterila vide, 
no kuŗienes neko nebija iespējams 
pārvazāt.

Ir mīts, ka no Apollo 11 ceļoju -
ma un nākamajiem ceļojumiem 
uz Mēnesi nekāda praktiska la  bu-
ma nav bijis. Jau Nīls Ārm strongs 
un Bazs Oldrins no pavadoņa 

pār veda akmeņus, kas ļāva daudz 
labāk saprast attiecības starp Ze -
mi un Mēnesi, kā arī Mēness 
pirmsākumus. Astronomija laikā 
kopš Apollo programmas ir at  tīs-
tījusies lēcienveidīgi. Mūsdienās 
mēs daudz labāk izprotam Visu-
mu un tā vēsturi, un tas  daļēji ir 
pateicoties tam, ka zinātnieki ir 
varējuši izpētīt materiālus no Mē -
ness. Kopš pirmsākumiem tā dē -
vētie “Mēness akmeņi” glabāti ste-
rilā vidē, zinātnieki tos pēta, ņe -
mot ar īpašām knaiblēm, nevis 
tiem pieskaroties. 

Atsevišķs jautājums Apollo pro-
grammas un plašākā Kosmo -         
sa izpētes kontekstā ir sieviešu ie -
s aiste. Ir slavena fotografija no ra -
ķešu bazes Floridā, kuŗa uzņemta 
brīdī, kad, elpu aizturējuši, zināt-
nieki gaidīja brīdi, kad Nils Ārm-
strongs izkāps no savas kapsulas. 
Attēlā redzami vairāki desmiti 
cilvēku, tostarp tikai viena sievie-
te. Tā bija inženiere Džoanna 
Mor gana, kuŗas specialitāte bija 
elektronisku traucējumu novēr-
šana Kosmosa lidojumu laikā. 
Starp citu, celtnē, kur viņa strā -
dāja, nebija tualetes sievietēm.   
Dž. Morganai nācās lūgt drošības 
sargu pārliecināties, ka tualetes 
telpā nebija neviena vīrieša, lai 
viņa to varētu izmantot. Taču fonā 
Kosmosa programmā strādāja 
daudz lielāks skaits sieviešu. Tā 
dēvētās “skaitļotājas” (computers) 
veica visu matēmatisko darbu, 
kāds bija vajadzīgs, lai nodroši-
nātu Kosmosa ceļojumu drošību. 
Daudzos gadījumos tās bija tum š-
ādainas sievietes, kuŗām darbā 
bija jāpiecieš krietna deva rasis -
ma, taču viņu sniegums procesā 
bija būtisks, un viņas ir pelnījušas 
godu un cieņu. Plašākā nozīmē 

pirmā sieviete kosmosā arī bija no 
Padomju Savienības. Tā bija Va -
lentīna Tereškova, un viņas lido-
jums notika  jau 1963. gada jūnijā. 
Pirmā amerikāniete kosmosā     
bija Sallija Raida, un tas bija tikai 
1984. gadā.

Mulsinošs šķiet fakts, ka visu 
laiku kopš Apollo 11 misijas ir 
pastāvējis apgalvojums, ka patie-
sībā cilvēks uz Mēness nekad nav 
bijis. Šīs sazvērestības teorijas pie-
kritēji nevar noliegt, ka 1969. ga -
da 16. jūlijā no Floridas pacēlās 
raķete, jo to skaidri redzēja aculie-
cinieki. Taču apgalvojums ir tāds, 
ka Apollo 11 kapsula visu laiku   
bija orbītā ap Zemi, un skati no 
Mēness patiesībā esot uzfilmēti 
kādā kino poligonā. Protams, tas 
nepaskaidro, no kurienes tādā ga -
dījumā nākuši akmeņi un citi 
materiāli, kuŗu saturs ir krietni 
citādāks nekā akmeņiem uz Ze -
mes. Tāpēc Dievs ar šādiem muļ-
ķīgiem apgalvojumiem!

Pašreizējais ASV prezidents ir 
pieteicis mērķi atgriezties uz Mē -
ness un pēc tam arī ceļot uz Marsu. 
Mūsdienās arī ir amerikāņu mil-
jardieri, kuŗiem viens no hobi -
jiem ir raķešu attīstība nosacīti 
privātā kārtā. Droši vien nav pārāk 
tālu tas brīdis, kad cilvēki varēs 
ceļot kosmosā kā tūristi. Man jau 
gribētos kādu brīdi palidināties 
bezsvara stāvoklī, vienkārši, lai uz -
zinātu, kā tad cilvēks jūtas. Taču – 
jūtos pavisam labi uz Zemes! Var-
būt tajā vakarā pirms tiem 50 
gadiem gribēju kļūt par astronau-
tu. Tas nu jau aizmirsies, taču 
vienalga prieks, ka arī man bija 
iespēja redzēt, kā cilvēks izkāpj uz 
Mēness. Tas bija vareni un ne -
aizmirstami! 

(Lasiet arī 12. lpp.)
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Svētdien, 1969. gada 20. jūlijā 
pulksten 10.58 vakarā (pēc ASV 
Austrumu krasta laika) Amerikas  
Savienoto Valstu astronauti Nils 
Ārmstrongs un Edvins Oldrins  
pāršķīra jaunu lappusi apmēram 
2 biljonus gaŗajā Zemes un sim-
tiem tūkstošu gadu ilgajā cilvē -
ces vēsturē, izkāpdami no kos-
mis  kā kuģa  Apollo 11 kapsulas 
uz Mēness virsmas. Kad viņi uz -
kāpa uz šī debess ķermeņa virs-
mas, Nils Ārmstrongs teica: “Tas 
ir mazs solis cilvēkam, bet milzu 
lēciens cilvēcei.”   

Apollo11 komanda ar astro-
nautiem Nilu Ārmstrongu, Ed -
vinu Oldrinu un Maiklu Kolinsu 
ceļojumu uz Mēnesi uzsāka no 
Kenedija zemesraga Floridā 18. 
jūlijā. 19. jūlijā kapsula ar Ārm-
strongu un Oldrinu atvienojās 
no kuģa, bet Maikls Kolinss pa  li-
ka vēl riņķojumā. 20. jūlijā as  tro-
nauti nolaidās uz Mēness virs-
mas Klusuma jūras rajonā. Astro-
 nautu izkāpšanu uz Mēness te -
levīzijas ekrānos vēroja miljo-
niem cilvēku visā pasaulē.  Svēt-
diena un pirmdiena bija sa -
spring tu mirkļu pilna, gaidot 
Apollo 11 misijas rezultātus. Cil-
vēku skatieni bija “pielipuši” te -
levizoru ekrāniem, daudzi bija 
dusmīgi un neapmierināti, kad 
izkāpšana uz Mēness pēkšņi tika 
pārcelta četras stundas agrāk, jo 
viņi bija nokavējuši vēsturisko 
mirkli, kad statīva četrkājis no -
sēdās. Televīzija vēlāk visu atkār-
toja, fotoattēli gan bija diezgan 
miglaini. Nils Ārmstrongs tū - 
daļ pa radio ziņoja uz Hjūstonu: 
“Šeit Klusuma jūras baze, “Ērglis” 
nosēdies.” (“Ērglis” (The Eagle) ir 
astronautu pieņemts vārds Mē -
ness kapsulas apzīmēšanai radio 
sarunās.)

Vairāk nekā sešas stundas abi 
astronauti palika kapsulā uz Mē -
ness, vērojot apkārtni un rūpīgi 
pārbaudot aparatūru, kā arī sa -
kārtojot savus īpašus kosmosa 
tērpus izkāpšanai uz Mēness. 
Pulksten 10.56 un 20 sekundēs 
Nils Ārmstrongs atvēra “Ērgļa” 
lūku, lai dotos laukā no kapsu - 
las un, lēni sperot soļus, nokāpa 
statīvam piestiprināto kāpņu de -
viņus pakāpienus. Viņa kāja uz -
manīgi pieskārās Mēness virs-
mai. Pamats rādījās graudains, 
bet stingrs. Tuvāk apskatot kap-
sulas nolaišanās vietu, izrādījās, 
ka statīva pamatnes iegrimušas 
apmēram nepilnu pēdu. Tas lie-
cināja, ka nav apstiprinājušās 
zinātnieku agrāk izteiktās bažas, 

ka Mēness virsmu varētu klāt 
bieza putekļu kārta. Pulksten 
11.16 Ārmstrongam pievienojās 
Oldrins, lai pildītu viņiem uzti-
cēto uzdevumu – vākt Mēness 
iežu paraugus. Abi drīz pārlie-
cinājās, ka pastaiga smagajos un 
neērtajos astronautu tērpos ne -

sagādā lielas grūtības, jo pievilk-
šanas spēks te ir sešas reizes 
mazāks nekā uz Zemes. Cilvēka 
pirmo soļu pēdas uz Mēness 
virsmas iezīmējās tikko manāmi, 
jo pamats diezgan ciets un stai-
gātāja svars – niecīgs. Cilvēka 
acij te pavērās pavisam cita pa -

saule. Tā ka nav atmosfēras, nav 
arī skaņas. Valda absolūts klu-
sums. Sarunāties ar Zemes ko -
mandpunktu var tikai ar radio-
viļņu palīdzību. Nav ne mazākās 
vēja pūsmiņas, neparasti spoža 
saule met asas un gaŗas ēnas. 
Kuģa nolaišanās brīdī saule bija 
tikai apmēram 10 gradus virs ap -
vārš ņa. Astronautu pārredza mā 
ap  kārtne izskatījās kā mirāža. 
Sim tiem lielāku un mazāku krā-
teru, pie apvāršņa nelielu kalnu 
siluets. Temperātūra uz Mēness 
bija 0 gradu pēc Fārenheita saulē, 

bet ēnā – zem nulles. Tempe ra-
tūras svārstības uz Mēness ir no 
280 gradu F dienā līdz – 280 gra-
du F naktī. Dienas gaŗums uz 
Mēness līdzinās 14 Zemes die-
nām. Tāpēc astronautu uzturē-
šanās laikā, kas iekrīt agrā rītā, 
temperātūra siltuma pusē ne -
pārsniedz 90 gradu.

Apollo 11 desmit reizes apriņ-
ķoja Zemes pavadoni. Astronau -
ti Ārmstrongs un Oldrins uz 
Mēness pavadīja 22 stundas un 
12 minūtes.

Četrkājaino statīvu ar kāpnēm 
un dažiem instrumentiem astro-
nauti atstāja uz Mēness. Tāpat 
tur palika ASV karogs, metalla 
plāksne ar trīs astronautu un 
pre zidenta Niksona parakstiem 
un kārba ar 73 valstu galvu vai to 
vietnieku vēstījumiem, to vidū 
arī Latvijas, ko parakstījis sūt-
niecības Vašingtonā padomnieks 
A. Dinbergs (..). 

Dievkalpojumi notika Baltajā 
namā, dievnamos Amerikā un 
citur cilvēki piedalījās aizlūgu-
mos. Aizkustinošs bija dievkal-
pojums Nasaubejā, Teksasā, kur 
Vebstera presbiterāņu baznīcā 
bija ieradusies Edvina Oldrina 
ģimene. Pirms došanās ceļā, as -
tro nauts bija šai dievnamā stip-
rinājies ar svēto sakramentu, un 
svētdien aizlūgumā mācītājs at -
kal simboliski pacēla maizes 
trauku un vīna biķeri, tos svē-
tīdams, pieminēja astronautu 
Edvinu Oldrinu simtiem tūk - 
s tošu jūdžu tālumā. Dievlūdzēju 
acīs parādījās asaras. Dievs bija 
uzklausījis lūgšanas, un pasaule 
aizturētu elpu atviegloti uzel -   
po ja, kad “Ērglis” uzsāka atpakaļ-
ceļu uz Zemi.

Redakcijas piezīme. ASV kos-
monauti pēc Mēness misijas. 
Nils Ārmstrongs bija Apollo 11 
misijas komandieris un 1969. 
gada 20. maijā kopā ar kollēgām 
īstenoja pirmo sekmīgo nosēša-
nos uz Mēness virsmas. Ārm-
strongs bija lidotājs ASV Gaisa 
spēkos un vēlāk pildīja testu pilo-
ta pienākumus. NASA Ārm-
strongs pievienojās 1962. gadā 
un jau 1966. gadā vadīja Gemini 
8 misiju, kuŗas ietvaros tika veik-
ta pirmā divu lidaparātu saslēg-
šanās Zemes orbītā. No NASA 
Ārmstrongs aizgāja 1971. gadā 
un kļuva par aeronautikas pa -
sniedzēju Sinsinati universitātē.
Kolinss un Oldrins darbojas da -
žādās jomās. Ārmstrongs miris 
2012. gada 25. augustā 82 gadu 
vecumā. 

PIRMIE CILVĒKI IZKĀPJ UZ MĒNESS
Fantastisks solis, kuŗa nozīmi cilvēces vēsturē grūti aptvert

Apollo 11 ASV astronautu komanda. No kreisās: Nils Ārmstrongs, 
Maikls Kolinss, Edvins Oldrins 

Edvins Oldrins uz Mēness virsmas 1969. gadā // Foto: NASA

(No Laiks Nr. 58, 23.07. 1969.)
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Jau piecpadsmit gadus Elīna Kal-
niņa ir cēsniece. Viņa ir izveidoju -  
si un vada pastāvīgo ekspozīciju 
“Sirds  apziņas ugunskurs”, kas atro-
das pa  domju okupācijas laika īslai-
cī gās aizturēšanas izolatora telpās 
Cēsīs, Pils ielā. Ekspozīcija tapusi 
sa  darbībā ar vēstures konsultan-
tiem, okupācijas vēstures pētnie-
kiem, vēsturniekiem Inesi Dreima ni 
un Zigmāru Turčinski un tā vēsta 
par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzī-
votāju pretošanos okupāciju varām 
no 1940. līdz 1957. gadam. Ekspo-
zī cijas izveide aizsākās kā Latvijas 
Polītiski represēto Cēsu biedrības 
iniciatīva un kļuva par represēto 
dāvanu Latvijai valsts Simtgadē. 

Esat saņēmusi uzaicinājumu un 
šogad augustā dosieties uz ASV. 
Kas un kāpēc jūs uzaicināja?

2018. gada rudenī, atzinīgi no -
vērtējot manu profesionālo dar   -
bī bu kultūrvēsturiskā mantojuma 
interpretācijas un komunikācijas 
jomā, Amerikas vēstniecība Rīgā 
mani nominēja ASV valdības ad -
ministrētai starptautiskai prog-
ram mai kultūras mantojuma jo -
mas profesionāļiem: “21. gadsimta 
pārmaiņu radītāji: kultūrvēs turis kā 
mantojuma saglabāšana un iden-
titātes”. Šogad pirms Jāņiem saņē-
mu priecīgu ziņu, ka esmu apstip-
rināta dalībai programmā un bū -
šu vienīgā pārstāve no Latvijas 16 
mantojuma jomas profesionāļu 
grupā, kura no 3. līdz 26. augus-
tam dosies uz Ameriku, lai ap -
meklētu dažādas visnotaļ nozī mī-
gas un starptautisku atzinību ie -
gu vušas mantojuma saglabāšanas 
vietas un tiktos ar jomas profe sio-
nāļiem. Programma ir patiesi ie -
spaidīga. Vispirms apmeklēsim Va -
šingtonu, tad dosimies uz Vil jams-
burgu un Šarlotensburgu Vir džī-
nijā, tālāk uz Kanzasitiju un Sent-
luisu Misūri un visbeidzot ap  mek-
lēsim Santafē Ņūmeksikā. Esmu 
ārkārtīgi priecīga par šo iespēju, kas, 
nešaubos, būs man ļoti node rīga 
manā turpmākajā darbā Latvijā.

Kā nokļuvāt Cēsīs, no kuŗas 
puses nākat?

Atsaucos darba sludinājumam, 
pašvaldība toreiz meklēja jaundi-
binātas Cēsu pašvaldības aģentū-
ras, kas toreiz saucās Vidzemes 
kultūras un tūrisma centrs, Attīs-
tības un komunikācijas departa-
menta vadītāju. Pieteicos, tiku pie-
ņemta darbā. Līgumu parakstīju 
2004. gada 12. februārī – tā bija 
mana trīsdesmitā dzimšanas die-
na. Pārvācos no Rīgas uz Cēsīm, 
bet es neesmu rīdziniece, un man 
jau kādu laiku bija tāda sajūta, ka 
gribu prom no galvaspilsētas, dzī-
ve mazpilsētā man šķita daudz vi -
linošāka. Esmu dzimusi Saul kras-
tu slimnīcā. Saulkrastos dzīvo ja 
mana tēva vecāki, manu mammu 
Rīgā neņēma pretī, jo manas dzim-
šanas dienas rītā visas dzemdību 
nodaļas galvaspilsētas slimnīcās 
esot bijušas pārpildītas, tāpēc ar 
“ātrajiem” aizveda uz Saulkras-
tiem. Manai mammai kā jaunai 
ārstei kopā ar manu tēvu, arī ārstu, 
pēc toreizējā Medicīnas institūta 
absolvēšanas bija jādodas tur, kur 
viņu nosūtīja strādāt – padomju 
laikos bija tāda kārtība, ka pir - 
mos divus gadus bija jāstrādā tur, 
kur aizsūtīja. Vecāki abi bija rīdzi-

Atmiņas sargātāja
Elīna Kalniņa, vēstures ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” vadītāja sarunā ar 

Salliju Benfeldi par dzīvi, radošo garu un vēsturisko atmiņu

nieki, tēva vecāki gan vēlāk iegā-
dājās īpašumu Saulkrastos un pār-
cēlās uz turieni. Kad mani vecāki 
pabeidza institūtu, viņus aizsūtī - 
ja uz Viļakas slimnīcu. Mans pir-
mais dzīves gads pagāja Viļakā. 
Pēc diviem gadiem vecāki meklē -
ja darbu tuvāk Rīgai. Tēvs atrada 
darbu P. Stradiņa Klīniskās uni-
ver sitātes slimnīcas Kardioloģijas 
institūtā kā jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, bet mamma iekār-
tojās darbā Skrīveru ambulancē 
kā ārste. Ģimene pārcēlās uz dzīvi 
Skrīveros. Mamma Skrīveros no -
strādāja visu savu mūžu un arī    
vēl šobaltdien tur strādā. Tēvs ar 
vil cienu katru dienu brauca uz  
dar bu Rīgā. Skrīveros mūsu ģi -
mene sakuploja, piedzima arī 
ma  na māsa un brālis, tur es gāju 
skolā, pabeidzu vidusskolu. Kad 
sāku studēt, kā visi lauku bērni, 
nonācu Rīgā, kur dzīvoja mana 
krustmāte. Sākās mani divpa -
dsmit dzīves gadi Rīgā. Latvijas 
Uni versitātes Vēstures un filozo-
fijas fakultātē pabeidzu sociolo-
ģijas studijas. Dzīvoju un strādāju 
galvaspilsētā, bet manī brieda 
sajūta, ka gribu dzīvot kādā Lat vi -
jas mazpilsētā. Cēsīs es toreiz pa -
zinu rotkali Daumantu Kalniņu 
un viņa ģimeni. Sākumā kādus 
trīs mēnešus braukāju no Rīgas uz 
Cēsīm, jo arī toreiz Cēsis nebija 
nomale un nebija viegli atrast, kur 
dzīvot. Beidzot atradu vienistabas 
dzīvoklīti un atceros, ka martā 
pirmo reizi varēju palikt Cēsīs arī 
pa nakti.

Kļuvāt par cēsnieci...
Strādāju aģentūrā, jau sākumā 

intuitīvi jutu, ka man gribētos 
strādāt mūzejā, bet darbavietu tur 
nebija ne toreiz, ne arī vēlāk. Gri-
bējās pārmaiņas, bet tām tā īsti 
neviens nebija gatavs. Kad pār-
cēlos uz Cēsīm, uzskatīju, ka man 
ļoti paveicies, ka varu strādāt kul-
tūrvēsturiski tik interesantā vietā. 
Tiem, kuŗi Cēsis vēro no malas, 
šķiet, ka tā ir tik interesanta un 
latviska pilsētiņa ar garu un skais-
tu vēsturi, tā ir radoša un māksli-
nieciska un tik ļoti gribas šeit dzī-
vot, laimīgi ir tie, kuŗi te jau mīt. 
Tas ir mīts, kas nāk Cēsīm līdzi no 
senākiem laikiem, par to, vai tā     
ir, var pārliecināties tikai tad, ja 
dzīvo šeit ilgāku laiku. 

Vai tiešām tas ir tikai mīts?
Tagad Cēsis mainās, it īpaši pē -

dējos gados. Ceru, ka mīts pārtaps 
reālitātē, jo patiesībā jau astoņ-
desmito gadu otrā puse, deviņ des-
mito gadu sākums bija laiks, kad 
Cēsīs vairs nebija radošu cilvēku 
kopienas, pilsētas radošais gars 
bija apsīcis, bija atlicis tikai mīts 
par to, ka mākslinieki un radoši 
cilvēki apzināti izvēlas šo pilsētu 
par savu dzīvesvietu, te atrod arī 
savus domubiedrus un veido 
māk slinieku kopienu. Tāda Cēsīs 
savulaik tiešām bija, un Juris Ža -
gars ļoti veiksmīgi izmantoja šo 
leģendu, izveidojot savu Mākslas 
festivālu. Jā, tagad jaunie, radošie 
pamazām pārceļas uz Cēsīm, un 
viņi, visticamāk, ir un būs tie, kuŗi 
šo kopienu atkal no jauna izvei-
dos. Kad 2004. gadā sāku dzīvot 
Cēsīs, pagāja kāds laiks, līdz sapra-
tu, ka Cēsīs tādas kopienas nav,   
ka tā dabīgā veidā izmirusi un 

nekas līdzvērtīgs un tik jaudīgs 
nav radies vietā, nav arī ap ko tā -
dai radošo cilvēku kopienai vei-
doties. Savulaik tāds bija tēlnieks 
Kārlis Jansons, kuŗš visu savu dzī-
ves laiku Cēsīs ap sevi pulcēja ra -
došus cilvēkus, arī padomju oku-
pācijas gados. Viņš bija šīs kopie-
nas dvēsele. 

Ierados šeit 2004. gadā ar do -
mām par darbu, bet man paveicās 
šeit sastapt arī savu vīru Gundaru 
Kalniņu un uzskatu, ka tas ir mans 
lielākais ieguvums, ka šeit izvei do-
jās mana ģimene. Godīgi jāteic – 
ja tā nebūtu, diez vai es joprojām 
būtu Cēsīs. 

Par spīti tam, ka Cēsis tomēr   
ir jauka un mīļa pilsēta?

Jā, ir jauki, bet ir jau arī citas vie-
tas pasaulē, kur nav sliktāk (sme-
jas). Nopietni runājot, uzskatu, ka 
mēs paši esam tie, kuŗi veido vidi 
ap sevi, un tā vieta, kuru izvēlies, ir 
tā, kuŗu vari vai nevari, ir vai nav 
iespējas to veidot. Bija laiks, kad, 
par spīti tam, ka ļoti vēlējos šeit 
darboties ar kultūrvēsturisko man-
tojumu, man nebija tādas iespējas. 
Man pašai bija jāmeklē sev darbs, 
bija jādomā, kā nopelnīt sev iztiku 
jomā, kas mani ļoti saista un 
interesē. Tas bija ilgi, gadus asto-
ņus, līdz pat šī gada ziemai, jo dar-
bojos kā pašnodarbinātā. Aizgāju 
no aģentūras, jo man piedzima 
bērniņi, ik pa laikam strādāju. Kad 
atgriezos, man piedāvāja Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrā vadīt 
Cēsu pils apmeklētāju centru, bet 
apzinājos, ka tas nav mans ceļš un 
tas, ko es vēlos. Mani interesē 
darbs ar kultūrvēsturiskā manto-
juma interpretāciju, saturs, bet ne 
administrātīvs vadītājas darbs. 
Tā  du projektu iespējas nebija, tā -
dēļ kļuvu par pašnodarbināto, 
sā  ku darīt lietas, kuŗas mani in -
teresēja. Gribēju arī saprast, vai     
tā tiešām ir mana joma – varbūt 
esmu tikai to iedomājusies? Ne 
mirkli neesmu to nožēlojusi.

Kā sākās jūsu ceļš?
Sāku studēt tālmācības pro - 

g ram mā Viktorijas universitātē 

Ka  nadā par mūzeju darbību mūs-
dienās, mācījos, mierīgi dzīvojot 
Cēsīs. Tas bija ļoti vērtīgi, sapratu, 
ka tā nav mana alošanās, bet tas    
ir mans ceļš, ko vēlos profesionāli 
iet un kurš mani saista un ir sa -
biedrībai vērtīgs. Man veicās. Tas 
bija krizes laiks Latvijā, kad kļuvu 
par pašnodarbināto, sapratu, ka 
nebūs viegli. Kultūrvēsturiskā man-
tojuma jomā darbi apkārt nemē-
tājas, tā ir diezgan konservatīva – 
iespējams tādēļ, ka galvenais uz -
devums visām atmiņas institūci-
jām ir vākt, glabāt un pētīt. Tas ir 
ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgi ir 
prast pastāstīt, komunicēt, iesaistīt 
sabiedrību, lai cilvēki jūt un sa  -
prot, ka šim mantojumam viņu 
dzīvē ir kaut kāda jēga. Tas ir tas 
lauciņš, kas mani interesē. Nepre-
tendēju uz pētnieka, ne uz gla bā-
tāja lomu, bet gan uz to, kas de -
mokratiskā valstī, manuprāt, va  rē-
tu būt ļoti jaudīgs, bet mūsu sa -
biedrībā un profesionālo pētnieku 
vidū nenovērtēts kultūrvēsturis -
kā mantojuma darba posms. 
Mums trūkst zināšanu un arī 
izpratnes par to, lai gan sakām, ka 
kultūrvēsturiskā mantojuma pēt-
nieki un glabātāji kalpo sabied-
rībai. Ko tas nozīmē – demokra-
tiskā valstī kalpot sabiedrībai? Kā 
ar šo pagātnes mantojumu nākt 
un prast uzrunāt mūsdienu cilvē-
kus? Manuprāt, ir jādomā par šī 
mantojuma interpretāciju, par iz -
ejas punktu ņemot to, kas šobrīd 
sabiedrībai ir aktuāli. Ko un kā 
darīt, lai sabiedrībai to padarītu 
sa  protamāku, audzēt toleranci, em -
pātiju saistībā ar šo jautājumu. 
Lat vijā joprojām ir daudz atmiņas 
institūciju, kuras, plānojot savas 
aktīvitātes, iet sen iestaigātu taku, 
atver kalendāru un ierauga, kuŗam 
novadniekam šogad jubileja un 
tad veido izstādi. Manuprāt, tas ir 
tāds padomju laika risinājums. 
Protams, vajag lokāli nozīmīgas 
izstādes, pasākumus – piemēram, 
Cēsu kauju simtgade. Bet vēl bū -
tiskāk ir pastāstīt, paskaidrot, kā -
pēc cilvēkiem ir svarīgi to, kas 

noticis pagātnē, šodien zināt. To 
sapratu, pateicoties savām studi-
jām Kanadas universitātē – tas ir 
tas, ko gribu darīt, kā gribu strādāt. 
Agrāk man šķita, ka līdz 20. gad-
simtam vēsture ir fascinējoša, tā ir 
joma, kuŗā es sevi redzu, neko citu 
nemaz negribu, visi tie kaŗi... (sme-
jas). Kad sapratu, ko nozīmē strā-
dāt ar kultūrvēsturisko mantoju-
mu, man kļuva skaidrs, ka nav 
svarīgi, ar kādu vēstures posmu 
strādāju, bet būtiski ir tas, ka spēju 
rast pagātnes sasaisti ar šodienu, 
ka caur pagātni nokomunicēju 
šo  dienai un rītdienai svarīgo, kā 
ro  du sasaisti ar pagātni un pada -
ru to svarīgu mūsdienu cilvēkam, 
lai tā viņu uzrunā.

Kāds bija jūsu pirmais pro-
jekts?

Tas bija sešu lekciju cikls par 
sieviešu apavu vēsturi divdesmi-
tajā gadsimtā – par kurpēm. Pro-
jekta nosaukums bija “Kurp. Es” – 
tā bija spēle ar latviešu valodas 
vārdu “kurpes” daudzskaitlī. Kurp 
es eju un kādēļ man kājās ir tieši 
tādas kurpes? Lekciju cikls patie-
sībā bija stāsts par sievietes eman-
cipāciju no brīža, kad viņa tiek 
vaļā no korsetes, drīkst parādīt 
savas potītes un līdz ar to arī apa-
vus. Tas notika ap 1906. gadu Pa -
rīzē. Pēc tam tas kā vilnis vēlās 
pāri visai Rietumu kultūrai. Pir-
mais pasaules karš ļāva svārkiem 
pacelties vēl augstāk, apavi kļuva 
vēl labāk aplūkojami un tā tas 
turpinājās. Pirmās lekcijas notika 
Cēsu mūzejā, bija piesaistīta arī 
vietējā kafejnīca, katrai lekcijai  
bija tematiska uzkoda un dzēriens. 
Stāstīju arī par vēstures notiku-
miem, kas risinājās un ietekmēja 
sievietes izskatu un prātu, arī par 
mākslu un kino, mūziku. Aicināju 
sievietes atnest arī savas kurpes  
un pastāstīt šo kurpju stāstu. Pro-
tams, pirmajā lekcijā vēl nebija, ko 
atnest, jo tas bija stāsts par laiku 
pirms Pirmā pasaules kaŗa, arī 
nākamajās kurpju stāsti izpalika, 
bet uz lekciju par četrdesmita jiem, 
piecdesmitajiem gadiem kā  da 
klau sītāja jau atnāca ar stāstu par 
savas mammas kāzu kurpēm. Pa -
teicoties lekcijām, savācu vienpa-
d smit kurpju pārus ar stāstiem un 
nodevu Cēsu vēstures un mākslas 
mūzeja krājumā. Tas papildināja 
viņu kurpju kollekciju, kuŗa sākās 
ar 20. gadsimta pirmo dekādi un 
apsīka ar kurpju pāri no piecdes-
mitajiem gadiem. Lekcijas pama-
nīja, mani uzaicināja uz Rīgu, uz 
Birojnīcu, kur ar tām iepazinās 
rīdzinieces. Bija arī atsevišķi mū -
zeji, kuŗi aicināja saistībā ar kādu 
savu izstādi – piemēram, Latvijā 
populāritāti ieguvušā modes vēs-
turnieka Aleksandra Vasiļjeva iz -
stādēs Rīgā, Dizaina un mākslas 
mūzejā, kur mani uzaicināja vis-
pirms ar vienu un pēc tam vēl ar 
divām lekcijām. Man patīk lekciju 
formāts, jo man patīk stāstīt, un 
tas bija labs sākums. Lekcijas vien-
mēr bija labi apmeklētas. Saņēmu 
ļoti labas atsauksmes. Jutos ie -
dvesmota un atvērta nākamajiem 
darbiem.

(Intervijas Otrā saruna 
nākamajā numurā) 

Foto: Gatis Indrēvics
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“Visapkārt smilšu kalni, pati 
Rī  ga ūdenī” – šo latvju dainu gri-
bas piesaukt saistībā ar situāciju 
kultūras dzīvē, jo provincē viena 
aiz otras lepni saslējušās brīniš ķī-
gas koncertzāles, kamēr galvas-
pilsētā mūzikas mīļotāji joprojām 
“sēž peļķē”. Pēdējā varenā pils – 
koncertzāle Latvija savu pirmo 
koncertu sagaidīs 25. jūlijā, un 
nav grūti iedomāties, kuŗš ir au -
tors šīs Ventspils jaunceltnes vien-
personiski izraudzītajam valstis-
kajam nosaukumam... 

Nepieciešamību pēc jaunas 
akustiskās koncertzāles, kas sevī 
ietvertu arī nozīmīgu kultūrtel  -
pu, Ventspils izjuta ilgstoši. Jau-
najai koncertzālei tika atvēlēta 
prestižākā vieta pilsētā – Lielais 
laukums. Ideju konkursā uzva-
rēja vācu architekti no Štutgartes, 
ar kuŗiem 2007. gadā tika parak-
stīta vienošanās par projekta iz -
strādi. Sākoties ekonomiskajai kri-
zei, darbs tika nobremzēts, ski ču 
projekts – pārstrādāts – samazi-
nā ja ēkas apjomu un nolēma zem 
viena jumta, līdzīgi kā tas ir Cēsīs 
un Liepājā, apvienot koncertzāli, 
Ventspils mūzikas vidusskolu un 
bērnu mūzikas skolu. Būvniecī-
bas darbi tika sākti 2017. gadā, un 
nu šis 31 miljonu eiro vērtais 
kultūrprojekts pabeigts. 

Pirmais iespaids par ēku nav tik 
grandiozs, kāds tas ir Rēzeknes 
Gorā vai Liepājas Lielajā dzinta-
rā, jo priekšroka dota vispārējai 
funk cionalitātei, nevis ārējam de -
koratīvismam. No ārpuses Lat vi-
ja ir tāla no Elbas Filharmonijas 
romantikas un ir nesalīdzināmi 
lakoniskāka par to projektu Rīgā, 
pie Daugavas – uz AB dambja, par 
kādu mūsu Kultūras ministrija 
ilgstoši sapņo. Prieks, ka ventspil-
nieki nav centušies par katru 
ce nu savu zāli nostutēt ūdeņu 
tuvumā, ja neskaita prāvu basei nu, 
kuŗā vasarā var plunčāties bē r-
neļi. Taču jūras tema ir klāt eso ša – 
abās zālēs – lielajā un ma  za jā, 
kam, saskaņā ar krāsu dots ang-
liskais apzīmējums Blue Box, sie-
nu krāsojuma tonis ir tumši zils.

Pretēji Liepājas zāles dīvai na-
jam telpu izkārtojumam Latvijā 
apmaldīties nav iespējams, tāpat 
nav jāraizējas par nedrošumu, 
pārvietojoties pa kāpnēm un, no 
balkona lejup raugoties, nereibst 
galva. Akustiskie paneļi atgādina 
papīra pūķus, telpu cauru dienu 
izgaismo jumta logs. Ar pludma-
les noskaņu sasaucas gaisīgie re -
liņi pie zāles sienām, un simbo-
lisks un košs akcents ir spilgtie 
krēsli, kuŗu speciāli dizainētajam 
audumam izmantoti suitu tautas-
tērpu brunču un lakatu toņi. 

Akustiskie mērījumi jaunajā 
zālē uzrādījuši teicamus rezultā-
tus. Par to var pārliecināties klā-
tienē, jo runātājam uz skatuves 
ne  maz nav vajadzīgs mikrofons, 
lai katrs vārds aizskanētu līdz pat 
pēdējai rindai. Zālē ir 578 skatī-
tāju vietas, kuŗas iespējams papil-
dināt, ja papildu sēdvietas novie-
to aiz orķestra, kur iebūvēts koŗa 
balkons. 

Ieejot telpā, tūdaļ aizraujas elpa 
no krāšņuma, kādu rada ērģeļu 
stabules – kā mirdzošas lāstekas 
tās būs klātesošas ikvienā kon-
certā. Un Ventspils koncertzāle 

pamatoti var lepoties ar diviem 
unikāliem pasaules līmeņa in -
stru mentiem – manuālām aku s  -
tiskām koncertērģelēm un ver-
tikālām koncertklavierēm.

Pirmoreiz Latvijā tapusi zāle ar 
stacionārām ērģelēm, kas dari nā-
tas Vācijā uzņēmumā Johaness 
Klais Orgelbau GmbH&Co. Bei-
dzot pilnīgas un īstas stabuļu ēr -
ģe les varēs skanēt ārpus baznīcu 
velvēm, un nopietnas pūles šī 
projekta īstenošanā pielikusi iz -
cilā latviešu ērģelniece Iveta Ap -
kalna. Viņas solokoncerts jaunajā 
koncertzālē paredzēts 27. jūlijā, 
un priekšnesums notiks visu acu 
priekšā, skatuves centrā, ļaujot 
klausītājam sekot līdzi mūziķes 
emocijām un artistiskumam, kas 
nav iespējams, kad ērģelnieks ir 
iesprostots augstā, citu acīm ne -
pārskatāmā dievnama luktā. Un 
jau dzirdēti speciālistu atzinumi, 
ka Ventspils ērģeļu skaņa esot la -
bāka nekā jau piesauktajā Elbas 
filharmonijā. 

Otrs unikālais instruments ir 
klavierbūvētāja Dāvida Kļaviņa 
meistardarbs – pasaulē lielākās 
vertikālās klavieres 470i, kuŗu 
gaŗums sasniedz 4,7 metrus. Tās 
novietotas skatuves kreisajā pu  -
sē, balkona augstumā, kas, pirm-
kārt, ir ļoti neparasts skats. Otr-
kārt – Kļaviņa klavieŗu skaņa at -
šķiras no tradicionālās: basa stī-
gas ir gaŗākas un tievākas, kas 
rada tīrāku un spēcīgāku skanē-
jumu. Šīs milzu klavieres ir inte g-
rētas zāles interjerā, nav pār vie-
tojamas, un būs klātesošas ik  vie-
nā koncertā līdzīgi ērģelēm.

Ventspils klavieres ir otrais in -
struments, ko Dāvids Kļaviņš 
sa  vā uzņēmumā Klavins Piano 
Manufaktura Kft radījis īpaši Lat-
vijas mūzikas dzīves vajadzībām. 
Pirmo viņa ražojumu, klavieres 
Una Corda iegādājās komponists 
Jānis Lūsēns, tās aktīvi izmanto-
dams savos koncertos un ierak-
stos. Una Corda var ievietot auto 
piekabē un nogādāt uz koncertu 
kaut vai meža vidū, taču jaunais, 
tonnu smagais instruments no 
Kļaviņa uzņēmuma Ungārijā 
tran sportēts ar smago auto. “Jau 
daudzus gadus attīstu koncepci-
ju, ka koncertklavieres mākslīgi  
ir maziņas. Manā ieskatā flīģelis 
lielām zālēm ir par mazu, un tas 
ir pārnēsājams instruments,” uz -
sver Kļaviņš. “Kāpēc tad ērģelēm 
būvē lielas stabules? Man liekas, 

ka ar klavierēm jādara tāpat, lai 
būtu dziļāks, tīrāks un spēcīgāks 
skanējums. Lai to panāktu, jābū-
vē nepārnēsājams instruments. 
Un šeit, Ventspilī, manas klavie-
res pirmoreiz ir reāli integrētas – 
iepriekš tās tika novietotas studijā 
uz savām kājām, bet pamatideja 
ir tāda, kā tā redzama šeit.”

Taustiņu izmērs un skaits Kļa-
viņa teju piecmetrīgajām kla - 
vie rēm ar milzu rezonatordēli ir 
tāds pats kā parastiem flīģeļiem, 
arī skaņošana šim instrumentam 
nepieciešama rēgulāri. Pirmo -
reiz koncertā Dāvida Kļaviņa 
radīto klavieru 470i skanējumu 
apmeklētājiem būs iespēja pie -
dzī vot un novērtēt 4. augustā, 
kad uz instrumenta mūzicēs uk -
raiņu izcelsmes pianists Ļubo-
mirs Meļņiks. Dāvids Kļaviņš ir 
gatavs sadarboties arī ar citām 
koncertzālēm. Dāvids: “Nesen no -
 svinēju 65. dzimšanas dienu un 
negrasos apstāties, jo plānoju dzī-
vot līdz 100 gadiem! Nezinu, vai 
tas izdosies, bet aktīvi strādāt 
ce  ru vismaz vēl desmit gadus!” 

Pašlaik savā uzņēmumā, kas 
darbojas Ungārijā, Kļaviņš būvē 
divas Una Corda klavieres mē -
nesī, un pa gadu top divi lielie 
instrumenti. 

Šī simbioze, ka trīs skolas stāvi 
ar klasēm un palīgtelpām būtī -  
bā kā loks ietver pašu lielo zāli, 
projektu būtiski sarežģīja. Varam 

ta  ču iedomāties, kādu troksni 
ra  da bērnu kāju dipoņa vai dur -
v ju klaudzēšana – šādas sadzīvis-
kas detaļas architekti un būvnie ki 
ir atrisinājuši apbrīnojami meis-
ta rīgi. Skolai un zālei ir at  se višķas 
ieejas, un drūzmas nebūs pat tad, 
ja vienlaikus notiks mā  cībstun das 
un koncerti. Ikvienā telpā rūpīgi 
domāts ne tikai par gaisa apmai-
ņu, mitrumu un tem pera tūru, 
bet arī skaņas izolāciju un akusti-
ku. No energoefek ti vi tātes vie-
dok ļa šī ēka būvniekiem bijis īsts 
izaicinājums, un, vērojot sa  rež ģī-
tās ierīces pie sienām, brī žam ro -
das asociācijas ar kosmo sa kuģi. 

Plašas iespējas izmantojumam 
paveras mazajā zālē jeb Blue Box, 
kuŗas ārsiena īstenībā ir atvera -
mi milzu vārti. Ārpusē uz bruģē-
ta lau kuma var izvietoties klau-
sītāji, un gatava ir brīvdabas es -
trāde ar vietām arī zālainā uz  kal-
nā. Ja auksts vai līst – lielos vār tus 
aizveram, siena ir savā vietā, un 
notiek neliels koncerts vai izrā -
de, jo interesi par šo zāli jau iz -
rādījuši vairāki Latvijas projektu 
teātri. 

Koncertzālē, protams, ir kafej-
nīca un studentu ēdnīca, palīg tel-
pas māksliniekiem, un vairā kām 
no tām ir iespēja mainīt funk-
cionālitāti. Plašas telpas atvēlētas 
arī mūzikas bibliotēkai. Ir iespē-
jas gūt dīdžeja praksi, un vidus-
skolā tiek apmācīti ne tikai ska -

ņu režisori, bet arī gaismotāji. 
Šāda augstās mūzikas mākslas un 
jaunās paaudzes līdzpastāvēšana 
rada auglīgu augsni, kuŗā veido-
ties un attīstīties radošām perso-
nībām. 

Uz pirmajiem koncertiem bi -
ļetes, protams, izpirktas. Turpinā-
jumā sekos arī tāda eksotika kā 
Stīva Raiha sešiem flīģeļiem do -
mātais skaņdarbs, kam par godu 
uz jauno koncertzāli tiks atvestas 
vēl trīs nepieciešamās klavieres. 
Koncertzāles Latvija mākslinie-
cis kais vadītājs Miks Magone 
sola, ka akcents tiks likts uz paš-
māju mūziku un mūziķiem, taču 
tikpat būtiska būs ārvalstu māk -
s linieku viesošanās. Jau šoruden 
šeit mūzicēs amerikāņu saksofo-
nists Kolins Stetsons, bet irāņu 
izcelsmes mūziķe Šida Šahabi 
ieskandinās Dāvida Kļaviņa kla-
vieres. Pašmāju gvardi pārstāvēs 
pianists Andrejs Osokins un mā -
sas Balanas (vijole un čells), kā arī 
grupa DaGamba. 

Izrādās, lai jaunās ērģeles iegū-
tu pilnskanību, tās pirmajā pos-
mā jāspēlē pēc iespējas daudz, 
un iespēja vingrināties būs arī 
Vents pilī skolotājiem topošajiem 
ērģel niekiem. Viņiem radīta īpa-
ša ap  mācības programma, kas 
rada pārliecību, ka Ivetai Apkalnai 
drīz pievienosies virkne spožu 
kollē gu, nesot Latvijas vārdu tā -
lāk pasaulē. 

Trīs vienā plūs divi unikāli instrumenti!

Meistars Dāvids Kļaviņš // Foto: Raimonds Birkenfelds
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Rojas jaunās estrādes atklā ša-
nai bijāt izraudzījuši latvie šiem 
ļoti nozīmīga notikuma retro-
spekciju – iestudējuma Či  kāgas 
Piecīši – leģendu at  grie šanās” 
pirmizrādi, pieminot le  ģendārā 
ansambļa koncertu Mežaparkā 
1989. gadā. Kāpēc tieši to?

Domājot par pirmās sezonas 
repertuāra veidošanu, vēlējāmies 
sezonu uzsākt ar kādu pirmrei  zī-
gu pasākumu. Tad ar savu piedā-
vājumu – jauniestudējuma “Či -
kā   gas Piecīši – leģendu atgrie ša-
nās” pirmizrādi izrādīt tieši Rojā 
nāca producente Laila Ilze Pur-
maliete. Veiksmīgas sadarbības 
rezultātā jaunās estrādes pirmo 
sezonu atklājām ar skaistu mū  zi-
kālu vīziju par leģendāro trimdas 
ansambli ar piepildītu skatītāju 
zāli un stāvovācijām!

Sagaidot vēsturiskā Baltijas 
ceļa gadadienu 23. augustā, top 
atkal jauns, oriģināls koncerts. 
Lūdzu, pastāsti par to?

23. augustā visā Latvijā atzīmēs 
Baltijas ceļa trīsdesmitgadi. Par 
godu šim notikumam, gribējām, 
lai arī Rojas estrādē – vasaras 
kon certzālē, taptu kaut kas īpašs 
un speciāli veidots šai skatuvei. 
Sadarbībā ar Lavijas Nacionālo 
teātri tieši 23. augustā notiks 
pirmatskaņojums koncertpro-
grammai “Es rakstu tavu vārdu: 
Brīvība”. Tas ir komponista Nika 
Matvejeva trīs ciklu apkopo  -
jums ar V. Belševicas, I. Ziedoņa 
un P. Eliāra dzeju, kas tapuši tajā 
laika posmā, kad Latvija cīnījās 
par savu brīvību un ne  atkarī -   
bu, veidojot Baltijas ceļu, cīno -
ties 1991. gada barikādēs un pie-
dzīvojot augusta puču. Pēc 30 
ga  diem nekas nav mainījies – 
mēs joprojām cīnāmies par brī-
vī bu, katram savu. Vienam tā būs 
sociālā cīņa, citam polītiskā, vēl 
citam emocionālā cīņa. Mums 
šķita svarīgi atkal par to runāt 
caur kultūras notikuma prizmu, 
un tieši šajā laikā, kad at  ce -           
ra mies 30 gadus kopš Baltijas 
ceļa.  Koncerts būs emocionāls, 
bet dažbrīd skaudrs. Tas tiek vei-
d ots kā kultūrvēsturisks spogu-
lis, kuŗā ielūkojoties varēsim re -
dzēt, ko domājām pirms trīs  -
des mit gadiem un kādas domas 
mums ir šodien. Koncerts pare-
dzēts visām paaudzēm. Ceru, ka 
23. augusta vakarā estrādes ter ri -
torijā virmos tā laika elpa un au -
ra. Koncertu veido režisors Gun-
dars Silakaktiņš kopā ar savu 
radošo komandu, Latvijas Nacio-
nālā teātra aktieŗiem, mūziķiem 
Raimonda Macata vadībā, kori 
“Vivere”  diriģenta Ginta Ceple-
nieka vadībā. 

Bija prieks noklausīties jauno 
trīs tenoru – Juŗa Joppes, Juŗa 
Vizbuļa un Raimonda Brama -
ņa un solistes / mecosoprāna 
Ilo nas Bageles atraktīvo kon-
certu “Arivederči, Roma!”. 19. jū -
lijā skanēja – koncertprogram-
ma “Mīlestība” ar latviešu 
komponistu skaistākajām mī -
las dziesmām – kas vēl, kamēr 
Latvijā vasara?

Rojas jaunās brīvdabas estrā -
des – vasaras koncertzāles pirmās 
sezonas repertuārs tika veidots 
tā, lai koncertos un sarīkojumos 
būtu jūtama pēc iespējas vis da-

Uz Roju – izdziedāt Baltijas ceļu!
Rojas jaunā vasaras koncertzāles vadītāja  Madara Aizgrāve intervijā “Brīvai Latvijai”

žādāko žanru daudzveidība. Kā 
jau minēju, Rojas estrādē izska-
nēja Čikāgas Piecīšu dziesmas, 
estrādes atklāšanā Latvijas Radio 
bigbends spēlēja pasaulē zināmas 
dziesmas džeza ritmos, bija ita-
liešu  operu skaistāko āriju kon-
certs, Zvejnieksvētku ietvaros ska-
 nēja etnofolks grupas Elektro-
Folks izpildījumā, koncertā “Mī -
lestība”  skanēja  skais tā kās dzies-
mas no latviešu teātŗa zelta fon-
da, mūzikliem un rok operām. 
Bija arī zaļumballe ar paš  mā ju 
grupu “Roja” un viņu draugiem 
“Miera vējos”. 2. au  gus tā varēs 
saņemt kārtīgu hu  mora devu 

izrādē “No saldenās pudeles”, 
kuŗā apvienojušies ak  tieri no 
visas Latvijas. 9. augustā būs kār-
tīgs rokpops un rokenrols ar 
grupu “Pērkons”, 23. augusts tā -
tad aizritēs patriotisma zīmē.  
Būs arī “Aija An  dre jeva un drau-
gi”, koncerts, kas  savukārt būs pa 
prātam vieglās mūzikas žanra 
cienītājiem. Sezo nu šogad no -
slēg sim ar jautru dullošanos un 
andelēšanos kon certprogram -
mā “Lustīga ziņģu un danču 
an dele”, kuŗā satiksies spraunas 
kurzemnieces no folkloras kopas 
Atštaukas un sirs nī gie latgalieši 
no postfolkloras grupas “Rikši”.

Vai jaunās estrādes darba     
sā  kums liekas veiksmīgs? Vai 

daudz apmeklētāju, un kādas ir 
atsauksmes?

Uzsākt kaut ko jaunu vienmēr 
ir grūti un mazliet sarežģīti. Bet, 
pateicoties šodienas technoloģiju 
attīstībai un sociālo tīklu aktī vi-
tātēm, informācija pie cilvēkiem 
nonāk zibens ātrumā. Līdz ar to 
estrādē notiekošos sarīkojumus 
apmeklē ne tikai rojenieki, Rojas 
novada iedzīvotāji un viesi, bet 
arī kultūras baudītāji no citiem 
Latvijas reģioniem. Tas nozīmē, 
ka viens mērķis sasniegts – par 
Rojas jaunuzcelto estrādi – va  sa-
ras koncertzāli cilvēki uzzinājuši 
visā Latvijā. Vienmēr jārēķinās, 

ka pirmais gads var būt ne tik 
spožs, kā gribētos. Tomēr par ap -
meklētāju trūkumu sūdzēties 
nevar. Un nevar jau arī vienmēr 
gribēt visos sarīkojumos pilnas 
zāles...

Līdz šim esam saņēmuši pār-
svarā pozitīvas atsauksmes. Pro-
tams, neiztikt pa kādam nega-
tīvam komentāram, bet – tas 
pieder pie lietas.

Mums vēl ir iespējas augt un 
tiekties gan estrādes territorijas 
attīstībā un skatuves pilnvei do-
šanā, gan repertuāra veidošanā. 

Kādi turpmākie plāni?
Pamazām norit sarunas ar pro-

ducentiem un kultūras cilvēkiem 
par nākamās sezonas plāniem.   

Ir jau daži ieskicējumi par kul-
tūras notikumiem, kuŗus nākam-
vasar varētu veidot tieši Rojas 
skatuvei. Man, estrādes vadītājai, 
ir sapnis – lai uz šīs, Latvijā šo -
brīd lielākās skatuves notiktu 
Ziemeļkurzemes dziesmu un 
de  ju svētki. Ļoti ceru, ka reiz šis 
skaistais latviešu kultūras noti-
kums būs arī Rojā. 

Kas attiecas uz pašu estrādi, 
turpināsies estrādes territorijas 
celtniecības otrā kārta: tiks celts 
stāvlaukums, labierīcības skatī tā-
jiem, turpināsies estrādes ap  za ļu -
mošana utt.  Mēs nedosimies zie-
mas miegā – iesim uz priekšu! 

Jāpiebilst, ka to visu Rojas novada 
pašvaldība nevarētu sasniegt, ja 
nebūtu Eiropas Savienības fondu 
līdzfinancējums un valsts do -
tācijas.

Kā tapa Rojas estrādes ideja 
un vai viegli būt šāda liela pro-
jekta vadītajai?

Ideja par estrādi Rojā gaisā vir-
moja jau vairāk nekā 30 gadus. 
Bet konkrētāk par šo ideju paš-
valdībā sāka runāt 2011. gadā, 
kad noritēja darbs pie territorijas 
plānojuma. Liels paldies visiem 
Rojas novada pašvaldības darbi-
niekiem, kuŗi spēja šo lielo ideju 
pacelt, nest, izturēt, lai mērķis sa -
sniegtu gala rezultātu un jaunā 
Rojas brīvdabas estrāde taptu. 

Koncertzāle veidota kā atklāta 
tipa ēka ar jumtu un sienām visā 
gaŗumā, ar lielu skatītāju ietilpī-
bu – līdz 1000 sēdvietām un tik-
pat daudz stāvvietām.  

Kad piekritu uzņemties šo dar-
bu, zināju, ka tas būs liels izaici-
nājums – vadīt šobrīd lielāko v a-
saras koncertzāli.  Zināju, ka man 
būs jāatbild ne tikai par māksli nie-
cisko pusi, bet arī par saimniecis-
ko, technisko, mārketingu un sa -
biedriskajām attiecībām. Tas nav 
viegli, bet nenoliedzami ļoti inte-
resanti. Un savu darbu daru ar 
prieku. Visgrūtāk ir veidot sezo-
nas repertuāru tā, lai tas būtu in -
teresants ikvienam, lai tas būtu 
atšķirīgs no citām vasaras kultūras 
norisēm Latvijā, jo vasarā visos 
reģionos valda kultūras pārba gā-
tība. Un cilvēka financiālās iespē-
jas ir tik lielas, cik ir. Tāpēc, strā dā-
jot pie nākamās sezonas reper tu-
āra izveides, ļoti rūpīgi jaizvērtē, 
ko piedāvāt mūsu  vasaras kon-
cert zālē.

Ja tautieši no pasaules, apcie-
mojot Latviju, vēlas apmeklēt 
jūsu koncertus, kur viņiem ap -
mesties, ko vēl Rojā piedzīvot?

Roja ir ļoti interesants un šar-
mants zvejniekciems, kuŗš ar kat-
ru gadu attīstās arvien plašāk un 
kļūst arvien skaistāks. Rojā bez 
jaunās estrādes ir arī ļoti skaists un 
moderns mūzejs, ko iesaku ap -
meklēt. Rojā jūlija pēdējā nedēļas 
nogalē notiks kino brīvdienas, kad 
kino tiks rādīts dažādās vietās, arī 
plūdmalē. 24. augustā Rojā notiks 
Upes svētki. Augusta pēdējā nedē-
ļas nogalē Rojas plūdmalē notiks 
Senā uguns nakts. Sporta cienī tā-
jiem iesaku apmeklēt atjaunoto 

Rojas stadionu, kuŗā visas vasaras 
gaŗumā notiek dažādi sporta tur-
nīri. Un vēl – ir tik daudz dažādu 
objektu, ko redzēt un apmeklēt da -
bas mīļotājiem. Apmeklējot Ro  ju 
un Rojas novadu, garlaicīgi nebūs 
nevienam. Un obligāti jā  nogaršo 
gardās kūpinātās zivis! Plašāku in -
formāciju par naktsmītnēm, ēdi-
nāšanu, apskates objektiem un ci -
tiem notikumiem Rojas novadā 
var uzzināt, apmeklējot Rojas no -
vada pašvaldības mājaslapu www.
roja.lv vai interesējoties Rojas tū -
risma un informācijas centrā (tel.
nr. +371 28 630 590). Par estrādes 
notikumiem plašāka informā cija 
pieejama www.facebook.com/
rojasbrivdabasestrade/ .
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 26) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Krēta. 5. 

Bokačo. 7. Kopija. 10. 
Talma. 11. Tirāni. 12. Naskas. 13. 
Karafes. 16. Kai jas. 19. Baraka. 
22. Re  kords. 23. Sargāt. 24. 
Resnis. 25. Ekonoms. 26. Patoss. 
28. Kalvis. 30. Dzies ma. 35. 
Terīne. 37. So  nāte. 38. Mieži. 39. 
Skopje. 40. Junona. 41. Ļvova.

Stateniski. 1. Skotija. 2. Dēkla. 
3. Vakance. 5. Batumi. 6. Kore.    
8. Inki. 9. Apsara. 14. Rektori.   
15. Faraons. 17. Abava. 18. Atāls. 
20. Aleja. 21. Kriķi. 27. Tratas. 29. 
Venera. 31. Ziemeļi. 32. Misijas. 
33. “Argo”. 34. Sā go. 36. Melot.

Līmeniski. 4. Valsts Zaļā Raga 
salās Atlantijas okeanā. 7. Valsts 
Eiropā. 8. Ar ziediem rotātu ra - 
tu rindas brauciens svētkos. 9. 
Spor ta komandas vadītājs. 10. 
ASV pavalsts. 11. R. Ezeras ro -
māns. 13. Apdzīvota vieta Ve -
cum nieku novadā. 18. Apdzīvo -
ta vieta Aizputes novadā. 21. 
Mākslīgu matu veidojums. 23. 
Vecaine. 24. Franču komponists 
(1818-1893). 25. Vienības vek-
tors. 26. Pilsēta Spānijas dienvid-
rietumos. 28. Mūzikāli drāma-
tiski sacerējumi. 29. Tāds, kam 

raksturīga piesardzīga izturē ša-
nās. 34. Paklausīgas. 35. Jēdziens 
ķīniešu filozofijā. 37. Pilsēta Ita-
lijas ziemeļaustrumos. 38. Skarb-
lapju dzimtas ārstniecības augs. 
39. Angļu automobiļu marka. 40. 
Ēģiptes galvaspilsēta. 41. Vidus-
skolas beigšana.

Stateniski. 1. Saliktu vārdu 
pirmā sastāvdaļa, kas nozīmē 
pretstatu. 2. Visi latviešu valodā 
izdotie iespieddarbi. 3. Akme-
ņai ni, sekla ūdens posmi upes 
gultnē. 4. Papagaiļu kārtas putni. 
5. Augi un dzīvnieki, kas ievesti 

un tiek audzēti zemēs, 
kuŗu klimats krasi atšķiras 
no dzimtenes klimata. 6. 
Grīšļu dzimtas augs. 12. 
Spēļu kāršu komplekts. 14. 
Daudzvietīgas pasažieŗu 
lidmašīnas, kas veic reisus 
pa noteiktiem maršrutiem. 
15. Slepena, viltīga darbība 
nosodāmu mērķu sa   snieg-
šanai. 16. Akūta in  fek cijas 
slimība. 17. A. Bela ro  māns. 
19. Administrātīvi territo-
riā las iedalījuma vienības 
Dānijā. 20. Straujas. 22. 
Cu    kurniedru krupis. 23. 
Treniņcīņa boksā, pau ko-
šanā. 27. Eiropas un Āzi jas 
robežupe Kazach stānā.   
30. Atdot par samaksu. 31. 
Bulta. 32. Romiešu filozofs 
(ap 4 p. m. ē. – 65 m. ē.). 
33. Turcijas galvaspilsēta. 
35. Staigna vieta. 36. Zirgu 
dzimtas dzīvnieks. 
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“Kamēr tik latviešu tauta vēl 
dzemdēs un uzaudzēs vienu kriet-
nu, raženu tautas dēlu, tikmēr šis 
viens cīnīsies, strādās un gādās līdz 
nāvei par savas tautas godu un 
lab klājību,” – šie Kronvaldu Ata 
vārdi ierakstīti plāksnē, kas tagad 
novietota Likteņdārzā pie Gājēju 
tiltiņa blakus Amfiteātrim Dau -
ga vas krastā un vēsta par krietnu 
un raženu Latvijas dēlu – Uldi Gra-
vu. Tiltiņš – drīzāk gan pa  matīgi 
bū  vētas konstrukcijas tilts – tapis 
par naudu, ko saziedoja tie cilvēki, 

Ulža Gravas piemiņa iemūžināta Likteņdārzā
kas bija atnākuši atvadīties no 
Ulža Gravas 2018. gadā. Objektu 
atklājot, Likteņdārza ciltstēvs Vilis 
Vītols savā uzrunā Uldi pelnīti no -
dēvēja par izcilāko trimdas sabied-
risko darbinieku. Krietnums, pa -
matīgums, spēja pārliecināt, tālre-
dzība, optimisms – tie bijuši un 
paliks Ulža Gravas dzīvi un dar bī-
bu raksturojošie atslēgvārdi. Nu 
Uldis piepulcējies Likteņdārza dvē-
  selēm, un, sadarbojoties ģimenei, 
draugiem, viņa darbības turpinā-
tājiem un Kokneses fonda darbi-

Kokneses fonda līdzšinējā vadītāja Valda Auziņa un tagadējais 
vadītājs Jānis Karalis. Viņš savā uzrunā atcerējās Uldi Gravu no 
kopīgi pa  vadītā laika polītikā: “No Ulža mēs mācījāmies sadarbī-
bas mākslu, viņš bija “nekonflikta” cilvēka paraugs. Un polītika 
taču ir kompromisu māksla!” // Foto: Ligita Kovtuna

niekiem – Likteņdārza organiza-
toriskajiem rīkotājiem, tapis šis 
tilts kā gluži praktiska, nepie cie-
šama un dārzā iederīga sastāvdaļa. 
Un atkal simboliski – Uldis mudi-
nāja, veda iet pāri un uz priekšu 
drošiem soļiem.

Raženi un pamatīgi izauguši    
arī Ulža dēli un mazdēli. Teodors 
tik ļoti atgādina pašu Uldi no jau-
nības fotografijām! Dēls Ro  berts 
savā uzrunā pateicās par iespēju 
tieši Likteņdārzā atstāt pavisam 
konkrētu tēva piemiņu. Amerikas 

latviešu sabiedriskajā dzīvē aktīvi 
iekļāvusies Roberta dzīvesbiedre 
Iveta Grava, kuŗa lika lietā savas 
organizatoriskās dotības, arī sa  rī-
kojot atvadu braucienu jūrā pie 

Liepājas, kur tika izkaisīti Ulža un 
Sarmītes Gravas pelni. Viss izda-
rīts tā, kā seniors vēlējās, un  viņa 
iedvesmotais darbs turpinās.

Pēc atklāšanas ceremonijas, no kreisās puses: Niklāvs Grava, Valda Auziņa, Iveta Grava, Teodors 
Grava, Roberts Grava, Vilis Vītols, Grants un Zinta Gravas  // Foto: Ligita Kovtuna

LIGITA KOVTUNA

Dēli Roberts (pa kreisi) un Grants pārgriež lentīti, Gājēju tiltiņu 
atklājot // Foto: Ligita Kovtuna

Ulža Gravas Gājēju tiltiņš pie Daugavas // Foto: Ligita Kovtuna
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Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

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.)

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

priežu ieskautajā Mežaparkā.

 sandra.bruvere@gmail.com

Latvijas U-19
basketbolistes 

Pasaules kausa 
izcīņā

Latvijas U-19 basketbolistes 
Pasaules kausa (PK) izcīņā, kas 
šogad norisinās Taizemes pil-
sētā Bangkokā, turnīra pirmajā 
spēlē ar rezultātu 65:54 pārspēja 
vienaudzes no Kanadas,  otrajā 
spēlē ar 74:57 –Taizemes izlasi 
trešajā ar 68:54 – Mozambiku.

// FOTO: FIBA

Rezultatīvākā ar 25 punktiem 
Latvijas izlases rindās bija Laura 
Meldere, kuŗa arī izcīnīja devi-
ņas atlēkušās bumbas.

103 stundās pieveic 
pieckāršo Ironman

Jānis Miezers no Iecavas 16. 
jūlija pēcpusdienā sacensību 
piektajā dienā noslēdza Austrijā 
notiekošo Ultra Triathlon Quin-
tuple, pieveicot 19 kilometrus 
peldus, 900 kilometrus ar ve -
losipēdu un 211 kilometrus  
kājām. Latvijas vienīgais ultra-
triatlonists distancē pavadīja 
103 stundas 52 minūtes un 6 
sekundes un 32 dalībnieku kon-
kurencē ierindojās 13. vietā, 
uzvarētājam vācietim Ričardam 
Jungam (71:07:24) zaudējot par 
33 stundām.

Sacensību mērķis – iekļauties 
110 stundās – tika izpildīts, un 
pirmo reizi Latvijas vēsturē 
šādu distanci pieveikušais spor-
tists paspēja uz kāroto svinīgo 
banketu vakarā. Nepilnu nedēļu 
ilgo pārbaudījumu, kas tikai 
skaitliski pielīdzināms pieciem 

Ironman, veica arī četras sievietes.
Ultratriatlona sacensības, kas 

gaŗuma ziņā atbilst piecām 
garajām distancēm, dalībnieki 
uzsāka pagājušās nedēļas otrajā 
pusē – 22 triatlonisti pārbau-
dījumu sāka ceturtdienas pēc-
pusdienā, kamēr 10 vīri, tostarp 
Jānis Miezers, cilvēka organis-
mam ekstrēmajā izaicinājumā 
Austrijas pilsētā Bādblūmavā 
startēja piektdienas, 12. jūlija, 
rītā plkst.8 pēc Latvijas laika.

Eiropas U-20 
čempionātā ar 

medaļām
Latvijas trīssoļlēcēja Ruta 

Las mane Zviedrijā izcīnīja 
bron zas godalgu Eiropas U-20 
čempionātā vieglatlētikā. Jaunā 
trīssoļlēcēja augsto vietu uz 
goda pjedestala sasniedza jau ar 
pirmo mēģinājumu, kad aizlēca 
13,48 m tālu. 

Otrais mēģinājums latvietei 
padevās neveiksmīgs, bet tre-
šajā viņa aizlēca 13,21 metru, 
atkrītot uz trešo vietu, jo Alek-
sandra Načeva no Bulgārijas 
trešajā piegājienā sasniedza 
13,81 m atzīmi. Nākamajos mē -
ģinājumos Lasmane pietuvojās 
jau sasniegtajam rezultātam, 
tomēr tas tā arī palika ne  pār-
spēts, dodot viņai godpilno 
trešo vietu. Šajā disciplīnā pir mo 
vietu ar 14 metriem izcīnīja 
grieķiete Spiridola Karidi, bet 
otrā ar 13,81 metru palika Načeva.

Šķēpmet;jsēje Krišjānis Sun-
tažs Zviedrijā ar jaunu per so-
nīgo rekordu izcīnīja sudraba 
godalgu. Suntažs fināla sacen-
sībās jau ar pirmo metienu ie -
rindojās starp labākajiem trim 
sportistiem, tomēr otrajā mē -
ģinājumā latvietis atkārtoti šajās 
sacensībās sasniedza savu per-
sonīgo rekordu, šķēpu raidot 
79,23 m tālumā, kas viņam ļāva 
pacelties uz otro vietu. Trešajā 

mēģinājumā sportists neuz rā-
dīja rezultātu, bet pēdējos divos 
piegājienos šķēps lidoja 78,20 
metrus tālu. Par uzvarētāju tika 
kronēts šveicietis Simons Vī -
lands, kuŗš šķēpu aizmeta 79,44 
metrus tālu, sasniedzot Šveices 
U-20 un U-23 rekordus.

Dimanta līgā – 
astotajā vietā

Latvijas šķēpmetēja Madara 
Palameika Londonā ierindojās 
astotajā vietā Dimanta līgas sa -
censībās. Palameika labāko me -
tienu veica trešajā serijā, šķēpu 
raidot 60,13 metrus tālu un kā 
pēdējai tiekot pie iespējas veikt vēl 
trīs metienus. Pārējie Lat vijas 
rekordistes metieni gan bija pie -
ticīgāki, vēl tikai vienam raidī-
jumam pārsniedzot 59 metru 
atzīmi.  Par šo sacensību uzvarē-
tāju kļuva baltkrieviete Tatjana 
Haladoviča – 66,10 m. Palamei-
kas šīs sezonas labākais rezultāts 
ir 63,22 metri, kas tika sasniegts 
jūnijā notikušajās ot  rajās Eiro-
pas spēlēs, bet viņai piederošais 
Latvijas rekords ir 66,18 metri. 
Tas tika sasniegts 2016.gadā.

Basketbols
Latvijas U-18 meiteņu izlase 

Bosnijā/Hercegovinā sava ve -
cuma Eiropas čempionātu no -
slēdza septītajā vietā. Cīņā par 
septīto vietu Latvijas valsts vie-
nība ar rezultātu 59:52 uzvarēja 
Čechijas vienaudzes.

***
Latvijas 3x3 basketbola ko -

manda Rīga Ghetto Basket ar 
Nauri Miezi, Edgaru Krūmiņu, 
Kārli Lasmani un Agni Čavaru 
sastāvā zaudēja Ķīnā notiekošā 
Challenger serijas turnīra ce  turt-
daļfinālā. Sacensībās ar pirmo 
numuru izliktā Latvijas ko -
manda ceturtdaļfinālā ar 13:21 
piekāpās ASV komandai NY 
Harlem, kas sacensībās izlikta 
ar trešo numuru. 

***
Latvijas vīriešu basketbola 

izlase 2021. gada Eiropas meis -
tarsacīkšu kvalifikācijas turnīrā 
spēlēs ar Grieķiju, Bosniju/
Hercegovinu, kā arī Bulgāriju, 
22. jūlijā Minchenē lēmusi iz -
loze. Kvalifikācijas spēlēm at -
vēlēti starptautisko spēļu logi. 
Tie būs 2020. gadā no 17. līdz 
25.februārim, no 23. novembŗa 
līdz 1. decembrim un 2021. 
gadā no 15. līdz 23. februārim.

Plūdmales
volejbolā – 

bronzas godalgas
Pasaules kausa izcīņas četru 

zvaigžņu turnīros plūdmales 
volejbolā līdz šim Latvijas pār -
stāvjiem nebija  augstu vietu. 
Aizvadītajā turnīrā Portugalē, 
Espinju,  Mārtiņš Pļaviņš/Ed -
gars Točs spēja sasniegt pus-
finālu, tik augsta līmeņa turnīrā 
paveicot to pirmoreiz šosezon 
un otro reizi kopš spēlē vienā 
duetā. Pusfinālā viņiem pretim 
stājās ļoti nopietni pretinieki – 
Rio spēļu olimpiskais čempions 
Alisons un 2013. gada pasaules 
vicečempions Alvaro Filju, kuŗi 
spēkus apvienojuši šosezon, 
domājot par Tokijas Olim pis-
kajām spēlēm.

Mūsu volejbolisti divos setos 
ar 19:21 un 15:21 zaudēja Ali-
sonam un Filju. Cīņā par trešo 
vietu  turnīrā ar 12. numuru 
izliktie Pļaviņš/Točs tā dēvētajā  
„bronzas duelī” ar rezultātu 2:0 
(21:13, 21:18) pārspēja čīliešu 
brālēnus Marko Grimaltu/
Etevanu Grimaltu, kuŗi turnīrā 
bija saņēmuši 18. numuru. 
Pirmā seta sākums bija līdzīgs, 
bet tā turpinājumā Točs vai  rā-
kas reizes veiksmīgi nospēlēja 
pie tīkla, bloķēdams pretinieku 
sitienus. Tas Latvijas duetam 
ļāva iegūt vadību ar 14:8, bet 
turpinājumā pārsvars tika no -
sargāts un setā gūta uzvara ar 
21:13. Otrajā setā Pļaviņš/Točs 
lielākoties atradās iedzinējos, 
līdz seta vidū pārņēma vadību 
rezultātā.
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

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

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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

Gaŗezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th 

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

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

3x3 Gaŗezera vakara pro-
grammas

Svētdien, 4. augustā – 3x3 no -
metnes reģistrācija Graša pavil-
jonā, sākot ar plkst. 15:00. Iepa-
zīšanās vakars plkst. 19:00 Kron-
valda zāles pagalmā.

Pirmdien, 5. augustā – Pār-
runas par Latvijas polītiku vadīs 
Pauls Raudseps plkst. 20:00 
Kron valda zālē.

Otrdien, 6. augustā – „Eima 
bišu klausīties“ vakars ar bitēm, 
medu un dziesmām. Kronvalda 
zālē plkst. 20:00 

Trešdien, 7. augustā – „Zirņa 
zieda baltums latvieša dvēselē“, 
Kronvalda zālē plkst. 19:00, vi  sām 
paaudzēm, ar kopēju dziedāšanu, 
sacerēšanu, zīmēšanu un kustē-
šanos. Vadīs G. Puidza, I. Kļa-
viņa, A. Vasiļevskis ar palīgiem.

Ceturtdien, 8. augustā - “Mīlas 
dvesma” – vakars ar dzeju, dzies-
mu, vīnu. Aicina mīlas ekspertes 
Mace, Mrista un Mīga. Kronvalda 
zālē, plkst. 20:00.

Piektdien, 8. augustā –Uguns-
kurs ar uzvedumiem visām pa -
audzēm, Vēja kalnā plkst. 19:00.

Sestdien, 9. augustā – Plkst. 
16:15-17:15 Dalībnieku darbu 
izstāde pie Sēnītēm; plkst. 17:30 – 
18:30 vakariņas ēdamzālē; plkst. 
19:00 karoga nolaišana Vēja 
kalnā; plkst. 19:15 Noslēguma 
programma un saviesīgs vakars 
Kronvalda zālē.

Vakara nodarbības ir daļa no 
3x3 nometnes porgrammas. 
Viesiem ieeja: $8.

VOLEJA NOGALE
Jauniešu (zem 19 g.v.) turnīrs 

– sestdien, 27. jūlijā
• meiteņu un zēnu sešnieku 

komandas
• komandu pieteikšanās pie 

Marta Rozes  martisroze@out-
look.com vai arī no 12:00 līdz 
13:00 vecajā sporta laukumā, pie 
Dzintaru iebrauktuves 

• bez maksas
• turnīra sākums 13:00 vecajā 

sporta laukumā, pie Dzintaru 
iebrauktuves

4+2 turnīrs – svētdien, 28. 
jūlijā

• meiteņu un zēnu sešnieku 
komandas (min. 2 meitenes uz 
laukuma)

• komandu pieteikšanās:
• ir vēlams,  lai komandas 

piesakās iepriekš, lietojot 
„Google Form“: https://forms.
gle/9Z2P7sttJviHXX1A9 

• var arī pieteikties pie Modra 
Krautmaņa (kmanismo@gmail.
com) vai uz vietas svētdienas rītā 
no 9:30 - 10:15  (power bracket 
Dzintaru laukumā un A-C brack-
ets vecajā sporta laukumā) 

kapteiņu mītiņš precīzi 10:30, 
turnīra sākums precīzi 11:00 

komandas dalības maksa $10 
par personu  (Gaŗezera dar-
biniekiem un jauniešiem bez 
maksas)

ŅUJORKA
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam, Ņujorkas ev. 
lut. draudzes lauku īpašumā 
Elka Park, NY (netālu no Brāļu 
kapiem un ROTA). Tuvāka in -
formācija, rakstot nometnes 
vadītājai Ingridai Jansons, 
ibjansons@gmail.com vai rak -
stot 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
Mājaslapa: www.seattlelatvi-

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

vidusskola Rietumkrasta Izglī-
tības centrā Šeltonā.

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

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

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

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

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

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

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Bībeles stunda. 
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.jūlijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 

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

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

28. jūlijā dievk. angļu valodā, 
vada māc. Roberts Franklins

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

dievk. Riverside kapsētā
25. augustā dievk. ar dievg.,
1. septembrī dievk.nenotiek
8. septembrī dievk.ar dievg.
15. septembrī dievk.
22. septembrī dievk. angļu 

valodā
29. septembrī dievk. ar dievg. 

(piedalās vid. apg. konf. 
dalībn.)

6. oktobrī Pļaujas svētku 
dievk., ar dievg.

13. oktobrī dievk.
20. oktobrī, dievk. angļu 

valodā
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi notiek 11:00. Māc. Igors 
Safins. 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 
Lau  ma 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. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
Dievkalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 

Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut-
heran  church@gmai l . com. 
Dievk. notiek 13:30. 28.jūlijā 
Dievk. ar dievg. 4.augustā 10:00 
Kapu svētki Van Liew kapsētā, 
North Brunswick, (lietus gadī-
jumā 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 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

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

Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes 2019.g. jūlija dievkal-
pojumu kalendārs:

28.jūlijs Katskiļu nomet nē 
plkst. 11:00 dievk., māc. Safīns.

KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18. 

līdz 25. augustam Ņujorkas ev. 
lut. draudzes lauku ipašumā 
Elka Park, NY (netālu no Brāļu 
kapiem un ROTA). Tuvāka 
informācija sniedzama, rakstot 
nometnes vadītājai Ingridai 
Jansons ibjansons@gmail.com 
vai rakstot uz 3x3katskilos@
gmail.com, vai zvanot 201-874-
5110.Facebook majas lapa 3x3 
Katskili

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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No mums ir šķīrusies mūsu mīļā sieva, mamma un vecmāmiņa

MĀRA PADEGS,
dzim. BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1930. gada 1. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 10. jūlijā Pokipsijā, NY

Mūžībā aizgājis

ĀDOLFS CILDERMANIS
Dzimis 1922. gada 27. jūlijā Valtaiķu pagastā, Latvijā,

miris 2019. gada 1. februārī Connecticut, USA

Dieva mierā aizgājis

INDULIS EILANDS
Dzimis 1953. gada 1. janvārī Bruklinā,

miris 2019. gada 20. jūnijā League City, TX

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS ANDRIS

MEITA ANITA AR ROBERTU UN BĒRNIEM NIKOLAJU, LĪNU UN MATĪSU
DĒLS GINTS AR ILZI UN DĒLU HARRIS

MEITA SANDRA AR IVARU UN MEITĀM LIDIJU UN MARLĒNU

Viņu piemin
DRAUGI ŅUJORKĀ

Viņu piemin
LAILA UN RAIMONDS EJUPS

LARA, JUSTIN, PAULS UN MARISA

 Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Maija Ārija Gobiņa
1936. gada 23. jūnijs –

2019. gada 8. aprīlis

Maija nodzīvoja skaistu, 
bagātu mūžu, lai gan viņas un 
māsas Dzidras un brāļa Vaŗa 
bērnība bijusi skarba, pat daudz 
skarbāka nekā citiem viņas 
vienaudžiem – dīpīšu bērniem. 
Dzimusi Bātas skolas pārziņa 
Jāņa Ūdŗa un Margaritas Ūdres 
ģimenē. 7-8 gadu  vecumā jau 
nonākuši bēgļu gaitās Vācijā. 
Maija bija tuvredzīga, tāpēc 
tēvs, būdams skolotājs, vienmēr 
ņēma meitiņu līdzi uz skolu un 
nosēdināja pirmajā solā, lai 
bērns redz, kas uzrakstīts uz 
tāfeles. Vienlaikus Maijai bija 
uzticēta iepirkšanās, un sko lo-
tājs Ūdris ik vakaru meitenei 
iemācīja vāciski tos vārdus, kas 
nākamajā dienā būs nepie cie-
šami.

izskolojusies, aktīvi iekļāvās 
Ņujorkas latviešu draudzes 
dzīvē. Daudzi viņu atceras kā 
mīļu un prasmīgu saimnieci 
Katskiļu nometnes virtuvē. 
Maija rosījās visur, kur notika 
darbs ar bērniem, arī skautu 
nometnēs. 1979. gadā nāca vēl 
viena traģēdija – Zviedrijā, 
Latviešu dziesmu dienu laikā, 
autokatastrofā gāja bojā meita 
Daina.

1992. gadā Maija pievienojās 
Latvijas bērnu nometnēm, ne -
taupot ne laiku, ne naudas 
līdzekļus. Darbs ar bērniem un 
labdarība bija Maijas sirdslieta, 
dzīvesveids, ko viņa iemācījusi 
arī saviem bērniem. Šīs no -
metnes, kas tika izveidotas pēc 
Katskiļu parauga, turpinās Lat-

Un tad nāca ģimenes lielā 
traģēdija – Drēzdenes bum-
bošanas laikā Maija bija atstāta 
mājās ar mazo brālīti Jāni, 
kamēr 10 gadus vecākā māsa 
Dzidra un vecāki bija devušies 
savās ikdienas gaitās. Vecāki 
mājās nepārradās – bija gājuši 
bojā…

Bērnus savā paspārnē pie -
ņēma krietnas latviešu ģime-
nes – Jānīti – Sebru ģimene, bet 
Maiju – Laiviņi. Marģers savu-
laik bijis Meža kapu pārzinis, 
mamma, vārdā Olga, rūpēju sies 
par māju un bērniem. Laivi -
ņiem pašiem bijuši dēls Uldis 
un meita Margrieta (Mārīte), 
Roze.

16 gadu vecumā Maija līdzīgi 
kā daudzi citi latviešu bēgļi 
nonāca Amerikā. Izaugusi un 

vijā joprojām – divas ik vasaru 
Latvijas skaistākajās vietās pul-
cējot bērnus gan no Tēvzemes, 
gan mītnes zemēm, īpašu vērību 
pievēršot bērniem ar īpašām 
vajadzībām. No 1992. līdz 2019. 
gadam nometnēs piedalījušies 
vairāk nekā 7000 bērnu. Maija 
ar savu optimismu un gaišo 
smaidu vienmēr bijusi klāt, 
viņas ģimene bijuši dāsni 
atbalstītāji.

Maijai dzīvē neviens darbs 
nebija par grūtu, un ar savu 
labo piemēru viņa ir palīdzējusi 
izaudzināt pulku krietnu un 
čaklu latviešu atvašu. Viņi visi 
paturēs Maiju mīļā atmiņā.

Vieglas smiltis Tev, Maija! 
Paldies par draudzību, par gai -
šumu, par visu, ko mums devi!

INGRĪDA MIEME

Līdzjutība

Tā es aizeju projām pa staru,
Kādu dziesmu atstājot jums.
Ko gan vēl es novēlēt varu?
Varbūt zvaigzni, kas debesīs skumst...

Skumju brīdī esam kopā ar saviem uzticamajiem ceļa-
biedriem Andri Padegu un Anitu Bataragu, ar viņu kuplo 
ģimeni, Māru Padegu Mūžībā pavadot.

LIGITA KOVTUNA
un Laika saime Latvijā un Amerikā

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. 

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

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

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

8.sept. – svētdien,plkst. 11:00 

Bībeles stunda Rops mājā 727-
474-5996

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-
3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. 
Māc. Jānis Mateus. Dievk.  28.
jūlijā 11:00 kulturālās nometnes 
Dievk. 

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

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

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

Seko kristīgā sadraudzība pēr-
minderes un palīgu izkārtojumā.

28.jūlijā, 4. augustā – Laju 
vadīts VĀRDA 
DIEVKALPOJUMS

11. augustā – KAPU SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
kapsētā.

 Kapsētā Vašingtonā – Rockville 
dievkalpojums nenotiek.

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

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

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

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rigaven@aol.com

Inesei Zaķis
Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Izsakām visdziļāko līdzjutību

Raimondam Slaidiņam un viņa ģimenei,

mammu – Austru Slaidiņu Mūžībā aizvadot.

KOLĒĢI NO ELLEX KĻAVIŅŠ
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(Turpināts no 17. lpp.)

Diāna Marcinkēviča

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

Pēc izvirzīšanās vadībā ar 
11:10, Pļaviņš neveiksmīgi pie -
zemējās un traumēja kāju. 
Spītējot savainojumam, Pļaviņš 
varonīgi spēli turpināja un kopā 
ar Toču nosargāja nelielo va -
dību, setā uzvarēdami ar 21:18.

***
Ar uzvaru Kanadā (Edmon-

tonā) notiekošo FIVB Pasaules 
kausa triju zvaigžņu posmu 
iesāka Latvijas pludmales volej-
bolisti Michails Samoilovs/
Aleksandrs Solovejs, ar vienu 
uzvaru pārvarēja kvalifikāciju 
posmā Kanadas pilsētā Ed  mon-
tonā, nodrošinot sev vietu pa -
matsacensībās, kur tika izsēti ar 
24. numuru. Tas abiem deva 
vietu H apakšgrupā, kuŗas pir -
majā spēlē bija jācīnās ar igau-
ņiem Martu Tīsaru un Kusti 
Nolvaku, kuŗi vēl nesen viesojās 
vienā no Latvijas čempionāta 
posmiem Alūksnē. Šis panā-
kums Latvijas duetam ļāva no -
drošināt vietu posma izslēgša-
nas turnīrā, bet par uzvaru 
grupā, kas dotu brīvu play-off 
pirmo kārtu, Michailam ar Alek-
sandru bija jācīnās ar maz pa-
zīstamo Francijas duetu Kincī 
Ejī un Arnaudu Gautjēru (25.). 
Pirmajā spēlē franči negaidīti 
apspēlēja Austrijas duetu Kris-
tofs Dreslers/Aleksandrs Hū -
bers (8.) – 2:0 (30:28, 21:9). 
Kaut Latvijas komanda šajā 
spēlē bija favorītu statusā, tomēr 
pret pārsteidzošajiem frančiem 
tika ciests pārliecinošs zau dē-
jums ar rezultātu 0:2 (18:21, 
12:21).

„Mājās spēlēt 

patīkami...”
Latvijas sieviešu tenisa trešā 

rakete Diāna Marcinkēviča Jūr-
malas WTA International seri-
jas turnīra jeb Baltic Open pir-
mās kārtas spēlē ar rezultātu 
6:4, 6:3 uzvarēja Krievijas pār-
stāvi Kamillu Rahimovu. Mar-
cinkēviča tikai trešo reizi spēlē 
kāda WTA turnīra pamatsa cen-
sībās, bet tagad viņa tika pie 
pirmās uzvaras, jo iepriekšējos 
divos pamatturnīros tika pie -
dzīvoti zaudējumi jau pirmajās 
spēlēs.

Kamilla Bartone cieta zau dē-
jumu Baltic Open dubultspēļu 
pirmajā kārtā. Bartone, spēlējot 
duetā ar krievieti Kseniju 
Aļošinu, pirmās kārtas spēlē ar 
2:6, 1:6 cieta neveiksmi pret 

kanadieti Šāronu Fišmanu un 
serbieti Ninu Stojanoviču.

Pēc jaunietēm laukumā izgāja 
arī mūsu izcilākās tenisistes 
Aļona Ostapenko un Anastasija 
Sevastova. Ostapenko WTA 
rangā atkritusi uz 83. vietu, un 
jau pirmajā kārtā viņai bija 
nopietns pārbaudījums – devi-
ņas vietas augstāk esošā ame ri-
kāniete Bernarda Pera. Aļona 
cer, ka veiksmīgais sniegums 
Vimbldonas jauktajās dubult-
spēlēs un fināla sasniegšana būs 
palīdzējusi atgūt spēles garšu. 
„Diezgan grūti būs pielāgoties 
laukuma māla segumam, jo 
pirms tam spēlēju uz zāles. 
Tomēr vienmēr ļoti patīkami 
spēlēt mājās,” sacīja Aļona. 
Anastasijas Sevastovas (rangā 
11. vieta) pirmā pretiniece bija 
Krievijas tenisiste Varvara 
Flinka (122.).

Rīgas
Grand Prix turnīrā 
Viesnīcas Radisson Blu Latvija 

Omega zālē Michaila Tāla pie -
miņas turnīrā ātrspēlē vislabāk 
veicās Igoram Kovaļenko, kurš 
13 kārtas aizvadīja bez zaudē-
jumiem, svinot 11 uzvaras un 
divreiz spēlējot neizšķirti.

Igors Kovaļenko (pa kreisi)
// FOTO: LŠF

Aleksejs Širovs

Pēdējā kārtā viņš spēlēja 
neizšķirti ar Krievijas lielmeis-
taru Ņikitu Vitjugovu, kuŗš 
Rīgas Grand Prix turnīrā iz -
stājās pirmajā kārtā. Tas Kova-
ļenko ļāva sakrāt 12 punktus. 
Trešajā vietā 234 dalībnieku 
vidū ierindojās zem Spānijas 
karoga spēlējošais rīdzinieks 
Širovs.

***
Aleksejs Širovs, kuŗš Michaila 

Tāla piemiņas turnīrā ātrspēlē 
ieņēma trešo vietu, bet ātrajā 
šachā finišēja 23.vietā, spēlēja 
zem Spānijas karoga, kuŗu sa -
censībās plāno pārstāvēt arī 
turpmāk.

rejai Spānijas šacha pilsonībā 
izrādījās svarīgi. Citādi to 
izdarīt būtu ļoti grūti.“

Pirmoreiz Spānijas šacha pil-
sonībā Širovs pārgāja 90. gadu 
vidū pēc precībām ar arģen-
tīnieti Veroniku Alvaresu. Pirms 
nepilniem desmit gadiem liel-
meistars atgriezās Latvijas šacha 
pilsonībā, saglabājot Spānijas 
pilsoņa pasi. Pārejot Spānijas 
šacha pilsonībā otro reizi, ša -
hists joprojām dzīvo Rīgā, Lat-
viju pametot pārsvarā tikai tāpēc, 
lai piedalītos šaha sacensībās. 
Otrreizējo Spānijas šacha pilso-
nības iegūšanu sekmējušas ne -
saskaņas ar Latvijas Šacha fe  de-
rāciju, taču ar pašreizējo situā-
ciju rīdzinieks ir apmierināts. 
„2018. gada aprīlī man izdevās 
pāriet, taču pēc Pasaules šaha 
federācijas (FIDE) noteikumiem 
uzreiz nevarēju pārstāvēt Spā -
niju 2018. gada Olimpiadā. 
Ņemot vērā, ka kopš 1992. gada 
esmu izlaidis tikai vienu Olim-
piadu 2002.gadā, man tas bija 
ļoti nepatīkami. Toties 2020. 
gadā spēlēšu.“

Dambrete
22. jūlijā Rīgā sākās  starptau-

tisks turnīrs 100 lauciņu dam -
bretē Riga Open 2019. Turnīrs 
notiek Pasaules kausa ietvaros 
un tam ir piešķirtas piecas zvaig-
znes. Turnīrā piedalās dambre-
tisti no 17 valstīm, starp viņiem 
25 starptautiskie lielmeistari. 
Latviju pārstāv starptautiskais 
lielmeistars Guntis Valneris, 
kuŗš šobrīd pasaules reitingā 
ieņem 4. vietu, sešpadsmit kār-
tējā pasaules čempione Zoja 
Golubeva, kā arī Raimonds 
Vipulis, Vladimirs Vigmans, 
Laimonis Zālītis un citi.

Ūdensmotosports
Latvijas ātrumlaivu pilots 

Uvis Slakteris Lietuvas pilsētā 
Zarasos izcīnīja sudraba godal-
gu Otrās formulas (F-2) Eiropas 
čempionātā ūdensmotosportā. 
Slakteris kvalifikācijā uzrādīja 
piekto labāko laiku, tāpēc šīs 
sacensības uzsāka no piektās 
pozicijas. 

Pirmajā braucienā izdevās 
lielisks starts, un Slakterim pēc 
pirmajiem apļiem priekšā bija 
tikai norvēģis Tobiass Munte-
Kāss. Taču vēlāk sekoja avārija 
un atkārtots starts no tās pašas, 
piektās vietas.Turklāt arī šis 
starts Slakterim padevās labs, 
un viņš atkal bija otrais. Tikai 
šoreiz pa priekšu brauca pa -
gājušā gada Eiropas čempions 
Edgars Riabko no Lietuvas. Arī 
otrajā braucienā Slakteris zau-
dēja tikai Riabko, savukārt 
trešajā viņš finišēja pirmais, aiz 
sevis atstājot Munti-Kāsu un 
lietuvieti. Savukārt ceturtajā 
braucienā Slakteri pievīla teh-
nika, jo pārstāja darboties stūres 
iekārta un nācās braukt malā 

nefinišējot. „Esmu gandarīts par 
izcīnīto otro vietu, bet sarūg-
tināts par technisko problēmu. 
Tomēr techniskajos sporta vei-
dos vienmēr jārēķinās ar trim 
vienlīdz svarīgām kompo nen-
tēm – sportista kvalifikāciju, 
kvalitātīvu techniku un veik-
smi,“ pēc izcīnītās otrās vietas 
teica Slakteris.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas izlases un Kon-

tinentālās hokeja līgas (KHL) 
kluba Omskas Avangard galve-
najam trenerim Bobam Hārt-
lijam netiks piešķirta diskva-
lifikācija par iespējamiem do -
pinga pārkāpumiem iepriek-
šējās sezonas Gagarina kausa 
izcīņas laikā, vēsta Krievijas 
medijs Championat. Tiek zi  ņots, 
ka Krievijas antidopinga kon-
trole (RUSADA) pēc veiktās iz  -
mek lēšanas vairs Omskas kluba 
pārstāvjus neuzskata par vainī-
gajiem, diskvalifikācijām nese-
kojot.

 Liepājā atklāts trešais NBA 
zvaigznes Kristapa Porziņģa 
basketbola laukums. Laukums 
ikdienā brīvi pieejams ikvienam 
sporta draugam.  

 Jaunākajā   publicētajā FEI 
(Federation Equestre Interna-
tionale) olimpiskajā reitingā 
Lat vijas konkūrists Kristaps 
Neretnieks ar zirgu Moon Ray 
ieņem stabilas līderpozīcijas C 
grupā. Olimpiskajām spēlēm 
Tokijā 2020. gadā no C grupas 
kvalificēsies divi sportisti ar 
lielāko punktu skaitu. Neret-
nieks ir pirmais Latvijas kon-
kūra sportists neatkarīgajā 
Latvijā, kuŗš ir reāls pretendents 
dalībai Olimpiskajās spēlēs.

 Latvijas hokeja izlases da -
lībnieks Zemgus Girgensons 
parakstījis līgumu uz vēl vienu 
gadu ar NHL komandu Bufalo 
Sabres, kuŗā aizvadījis jau sešas 
sezonas.  

 Latvijas vīriešu basketbola 
izlases ģenerālmenedžeris Ar -
tūrs Štālbergs informējis, ka uz 
mūsu valstsvienības galvenā 
treneŗa amatu pretendē Ro -
berts Štelmahers un itālietis 
Andrea Trikjēri.   

 Rīgas Satiksmes tenisa lau-
kumos atklāti Starptautiskās 
Tenisa federācijas (ITF) rī  ko-
tie ITF 1. līmeņa kursi trene-
riem, kas pēc 20 gadu pār  trau-
kuma atkal tiek rīkoti ar Starp-
tautiskās Olimpiskās komitejas 
un Latvijas Olimpiskās komite-
jas atbalstu.

 Vācijas pilsētā Karlsrūē 
Eiropas čempionātā Latīņ-
amerikas (LA) dejās Pasaules 
Sporta deju federācijas (WDSF) 
profesionāļu līgā 36 pāŗu kon-
kurencē sudraba medaļas iz -
cīnījuši rīdzinieki Marts Smo -
lko un Tīna Bazikina, paveicot 
to trešo gadu pēc kārtas.

 Jauno jātnieku skolai tiks 
piešķirts nacionālās sporta 
bazes statuss, lēmusi valdība. 
Jātnieku skola ir izveidota 2007. 
gadā un tās sporta bazi veido 
izjādes laukumi, manēžas, zirgu 
staļļi un palīgēkas, kas kalpo 
jātnieku sporta vajadzībām.

 Latvijas rallija braucēja Mār-
tiņa Seska un stūrmaņa Ulda 
Brieža ekipāža  Italijā izcīnīja 
astoto vietu Eiropas čempionāta 
(ERČ) piektajā posmā ‒ Romas 
rallijā. Junioru ieskaitē Sesks 
ieņēma trešo vietu, bet kopumā 
šajā konkurencē piedalījās piecas 
ekipāžas. Seskam šis bija otrais 
rallijs ar R5 auto un pirmais ral-
lijs ar šo auto uz asfalta.

 Latvijas grieķu-romiešu stila 
cīkstonis Kaspars Bondarenko 
Baku izcīnīja Eiropas jaunatnes 
Olimpiadas sacensību bronzas 
medaļu.

Pēc Tāla piemiņas turnīra 
Širovs aģentūrai LETA sacīja: 
„Joprojām dzīvoju Rīgā. Esmu 
atgriezies Spānijas Šacha fede-
rācijā. Joprojām esmu Spānijas 
pilsonis, un tas atkārtotai pā -

Bondarenko, kuŗš startēja svara 
katēgorijā līdz 45 kilogramiem, 
no pirmās kārtas bija brīvs, bet 
otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā 
pārspēja poļu cīkstoni Mateušu 
Ropjaku. Pusfinālā sekoja nev-
eiksme pret turku Umutu Čo -
banu, taču Bondarenko tika pie 
iespējas cīnīties gandarījuma cīņā 
par bronzas medaļām. Cīņā par 
trešo vietu Bondarenko pārspēja 
francūzi Žildasu Šambino.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


