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„Neaprakstāmi spēlēt
savu skatītāju priekšā...”

Anastasija Sevastova – pirmā Jūrmalas WTA turnīra uzvarētāja
Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova (WTA rangā
11. vieta) 28. jūlijā ceturto reizi
izcīnīja uzvaru WTA sērijas turnīrā, triumfējot pirmajās tāda
līmeņa sacensībās Latvijā ‒
Baltic Open, kas risinājās Lielupē. Tas Latvijas tenisā ir
vēsturisks notikums.
Finālā vairāk nekā divu stundu ilgā nervozā cīņā Sevastova
vairākas reizes izglābās sarežģītās situācijās un ar 3:6, 7:5, 6:4
uzvarēja polieti Katažinu Kavu,
kuŗa sacensības bija sākusi ar
kvalifikāciju. Sevastova astoto
reizi spēlēja WTA turnīra finālā,
un tagad pusē no šiem fināliem
viņa ir uzvarējusi. Poliete, kuŗa
pasaules rangā pirms šī turnīra
atradās otrā simta beigās,
negaidīti droši aizvadīja finālu
un, visticamāk, tas bija viņas
labākais sniegums līdzšinējā
karjērā. Sevastovai nācās rast
veidus, kā pārvarēt polietes
pretestību un savu nervozitāti
Latvijas līdzjutēju priekšā.
Visas sacensības gaitā Sevastova priecēja Lielupes tenisa
centrālajā laukumā sanākušos
līdzjutējus ar saīsinātajiem sitieniem, kas pēdējos gados
kļuvuši par viņas „firmas zīmi”.
Speciālistu ieskatā, Sevastova
visas nedēļas gaŗumā spēlējusi
patiešām labu tenisu. Par vairāk

spēlēm var teikt – labākās šajā
sezonā. Gudras izspēles kopā ar
pārliecību laukumā – tā ir elites
līmeņa spēle.
Pēc turnīra Sevastova atzina,
ka katra spēle Jūrmalā bijusi kā
fināls. Dažās izdevās parādīt
savu labāko spēli, dažās uzvaru
vajadzēja izcīnīt ar raksturu.

par daudz sliktu lietu. Es mīlu
tevi un tu man esi pats labākais.
Kopā esam lieliska komanda.
Paldies turnīra direktoram Aleksandram Ostrovskim, Latvijas
Tenisa savienībai. Šis ir viens no
labākajiem International turnīriem, kuŗā esmu spēlējusi. Nedrīkst aizmirst arī sponsorus un

punktus un nonāks deviņu
punktu attālumā no pirmā desmitnieka.
Anastasija Sevastova pēc izcīnītā Jūrmalas WTA International titula atjauninātajā pasaules rangā saglabājusi 11. poziciju, tikai par deviņiem punktiem atpaliekot no labāko des-
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Jauka
atkalredzēšanās
redakcijā
2. lpp.

Gunta
Plostniece
vērtē
3. lpp.

Iepazīsiemie –
Mikus Opelts
4. lpp.

Baltic Open tenisa turnīrā izcīnītajam kausam Anastasijas Sevastovas godalgu kollekcijā būs īpaša
vieta // FOTO: LETA

„Vēlos apsveikt Katažinu, kuŗa
ļoti labi aizvadīja šo nedēļu. Ja
viņa tā turpinās, tad būs pirmajā
simtniekā,” pēc uzvaras teica
Sevastova. Viņa pateicās savam
trenerim un dzīvesbiedram
Ronaldam Šmitam un turnīra
organizātoriem. „Paldies par visu.
Paldies par to, ka pacel mani.
Dažreiz ir grūti, reizēm runāju

visus, kuŗi palīdzēja. Visi ar
aizrautību darīja, lai turnīrs
notiktu. Cerams, ka šis turnīrs
kļūs par tradiciju. Bija neaprakstāmi spēlēt savu atbalstītāju
priekšā. Nepadevos un cīnījos
līdz galam. Bija grūti, bet mēs to
izdarījām,” sacīja Sevastova. Latvijas tenisiste par titula izcīnīšanu saņems 280 WTA ranga

mitnieka. Sevastova karjēras
laikā izcīnījusi četrus WTA titulus. Bez Jūrmalas trofejas viņas
kontā ir arī uzvaras turnīros
Bukarestē (2018.), Maljorkā (2017.)
un Ešturīlā (2010.). Sevastova
šosezon aizvadījusi 42 spēles,
izcīnot 26 uzvaras.
(Par citiem notikumiem Baltic
Open turnīrā lasiet 17. lpp.)

Mūzikas jaunumi
Klīvlandē
5. lpp.

Jaundeju skate
Dziesmu un deju
svētkos Toronto
8. lpp.

Latviešu koŗa Maska uzvaras gājiens Japānā
Jauniešu koris Maska Latvijai
sagādājis bagātu balvu klāstu
divos Japānas koŗa mūzikas festivālos. Tālajā Austrumu zemē
Latvijas jaunieši diriģenta Jāņa
Ozola vadībā piedalījās divos
starptautiskos koŗa mūzikas
konkursos.
Vispirms uz Latviju atceļoja
ziņa, ka Maska izcīnījusi trīskāršu uzvaru 35. Starptautiskajā
Takarazukas kamerkoŗu konkursā, iegūstot pirmo vietu renesanses koŗmūzikas konkursā,
tāpat arī laikmetīgās mūzikas
atskaņojumu sacensībā un saņemot arī kopējo Grand Prix.
Pēc tam bija piedalīšanās 2. To-

kijas Starptautiskajā koŗu konkursā.
Maskas priekšnesums sajūsmināja klausītājus un atnesa dziedoņiem konkursa Grand Prix.
Koŗa mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols: „Tas, ka esam
ieguvuši divus Grand Prix
vienas nedēļas laikā, ir prātam
neaptveŗams sapnis, ko esam
piepildījuši. Paldies visiem mīļajiem atbalstītājiem gan mājās,
gan klātienē!”
Novēlēsim korim Maska savu
uzvaras gājienu turpināt! 3. augustā Zviedrijas pilsētā Gēteborgā tas pārstāvēs Latviju
starptautiskajā konkursā Eurovision choir 2019.

Maiņas Latvijas
Okupācijas
mūzejā
9. un 15. lpp.

Laika sports
17. un 20. lpp.
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
5 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

Jauka atkalredzēšanās redakcijā
Tas bija patiešām liels un
patīkams pārsteigums – redakciju Rīgā apciemot pieteicās trīs
Amerikas jaunieši, kam saknes
latviešos un kas šovasar bija ieradušies Latvijā. Teilora Edisone
(Taylor Addison), Džeiks Edisons
(Jake Addison) un Maršals Rudzītis (Marschall Rudzitis) pēc
kopā ar mazpulcēniem Staļģenē
pavadītā laika atrada par interesantu iegriezties Laika redakcijā,
kur 2016. gadā dvīņi Teilora un
Džeiks jau bija grupas „Heritage
Latvia” ceļojuma dienās. Maršals
te bija šai grupā citugad, un
īstenībā – viņš jau ir mūsējais, no

Rudzīšiem. Aizkustina fakts, ka
jaunajam puisim ir patiesa interese par savas dzimtas saknēm
Latvijā, par to, kas joprojām
notiek ar viņa vecvectētiņa, leģendārā Helmara Rudzīša darba
turpinājumu mūsdienās. Visi trīs
jaunieši latviešos „apgrozījušies”
kopš savas agras bērnības. Pazīstami jau kopš pāris gadu vecuma, paaugušies līdz tīņu
gadiem, pieteicās darbā Katskiļu
nometnē, kur aizritējušas viņu
bērnības vasaras. Teilora nolēmusi studēt žurnālistiku, kas, saprotams, mani īpaši sajūsmināja.
Abas vienojāmies, ka žurnālis-

tika ir ne tikai profesija – tas ir
dzīvesveids. Teilora tam ir gatava,
par to liecina viņas atvērtība,
ieinteresētība par visu, kas notiek
dzīvē. Gaidām viņas rakstus
Laikā! Īpašu sajūsmu viņa un abi
puiši pauda gan par Latvijas
dabu, gan cilvēkiem, gan par
tradicionālajiem pīrāgiem.
Ciemu dienās Rīgā Maršals
aizgāja arī pie vecvectēva nama
Ausekļa ielā 14, kur savulaik mita
arī redakcija, un attēlā skatiet
mazmazdēlu pie piemiņas plāksnes Helmaram Rudzītim; tā tur
atrodas joprojām, lai gan īpašums
ir pārdots.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
5 mēnešiem.......ASV $ 80.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 5 mēneši $115.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 5 mēneši $115.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 5 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 5 mēneši $155.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Teiloras un Džeika senču
uzvārds ir Birzkalns, un, lai gan
tas vairs netiek lietots, atmiņās
tas tiek saglabāts un cienīts.
Viesu grāmatā jaunieši ierakstīja: „Amazing to be back! So glad
to be back here and see everything
again. Paldies!”
21. augustā redakcija gaida
ciemos kārtējā „Sveika, Latvija!”
grupas ceļotājus.
LIGITA KOVTUNA

NĀKUSI KLAJĀ JAUNA GRĀMATA
Astrīda Jansone

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ
MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

____________________________________________________

“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

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________

zip: ________________________________________________

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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GUNTA
PLOSTNIECE,
Laika speciālkorespondente
XV Latviešu dziesmu un deju svētkos
koncertā, un pats komponists
arī stājās pie diriģenta pults
kopkoŗa noslēguma koncertā.
Viscaur svētku programmā
bija pārstāvēti Kanadas latviešu
mūziķi.
Imanta Ramiņa “Ārija vijolei
un klavierēm” atklāja kamermūzikas un orķestŗa koncertu.
Šis darbs mūs iepazīstināja ar
vijolnieci Lauru Zariņu, kas
skolojusies Latvijā un Vācijā.

Skaistā koŗa dziesma ieņem
prominentāko vietu Latviešu
dziesmu un deju svētkos, un tā
tam vajadzētu būt. Bet blakus
šai koŗa dziesmai latviešu mūzikas pūrs ir bagāts ar instrumentālu un vokālu kamermūziku un orķestŗa mūziku. Reti
mums ir izdevība dzirdēt šo
mūziku ārpus Latvijas.
Tādēļ bija liels gandarījums
redzēt Kanadas Dziesmu svētku
programmā arī kamermūzikas
un orķestŗa koncertu. Kanadas
svētku organizētāji ir bijuši

Artūrs ozoliņš

Jānis Kalniņš

Ruta Vaivade

Diriģents Māris Sirmais

visaktīvākie latviešu ārzemju
Dziesmu svētkos šinī laukā,
sniedzot mums šos koncertus
jau kopš 1965. gada. Suminām
viņus par šīs mūzikas jaunu
darbu pasūtināšanu, kā arī to
atskaņošanu. Koncerts izskanēja piektdien, 5. jūlijā Toronto
universitātes Korner zālē.
Katriem svētkiem ir sava
īpatna seja, kas tos atšķiŗ no citiem svētkiem. Viena paliekoša
iezīme šoreiz bija komponista
Tālivalža Ķeniņa godināšana
viņa simtgades atcerē. Dzirdējām viņa darbus katrā svētku
koncertā. Otra iezīme bija lielais
uzsvars uz Kanadas latviešu
komponistiem un izpildītājiem
māksliniekiem. Komponista Jāņa
Kalniņa devums bija cienīgi atzīmēts ar viņa darbu iekļaušanu
trīs koncertos. Imanta Ramiņa
darbi bija dzirdami katrā svētku

Īpašs prieks bija redzēt leģendāro latviešu pianistu Artūru
Ozoliņu pie klavierēm. Abi
mākslinieki izcili tulkoja šo
Ramiņa darbu, kas imponēja ar
savu delikāto, reizēm arī pilnskanīgo šīsdienas mūzikas rakstu. Atcerēsimies arī, ka šogad
komponistam piešķirta Order
of Canada balva.
Jāņa Mediņa “Rapsodiju flautai un klavierēm” spēlēja Agita
Arista un Ruta Vaivade, abas
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijas absolventes. Agita
pašreiz mūzicē Bostonā, un
Ruta sevi uzskata par kanadieti.
Jāņa Mediņa darbs spilgti
romantisks un patīkams. Ar
savām tautasdziesmu tēmu
variācijām tas atgādina šī perioda citu komponistu tautasdziesmu apdares gan klavierēm, gan citiem instrumentiem.
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Kamermūzikas un simfoniskās
mūzikas koncerts Toronto
Agita varēja parādīt savu spožo
techniku kas ļāva tautasdziesmu melodijām atplaukt dzidrā
košumā.
Tālivalža Ķeniņa daudzkrāsaino “Sonāti čellam solo”
spēlēja Jānis Laurs, kuŗam arī šī
sonāte bija veltīta. Septiņdaļīgā
darbā komponists mūs uzrunā
gan liegi, gan jautri, gan nopietni. Mūzika risinās ar lielu
dažādību, mūs iesaistot tās di-

simfoniskās mūzikas pasaulē.
Lolita vairākkārt nominēta
Emmy balvai, to saņemot 2002.
gadā par animācijas seriāla
”Batman Beyond” mūziku. Šim
kino mūzikas stilam līdzinājās
arī viņas “Uvertīra gaismai”.
Komponiste šinī darbā vēlējās
cildināt Amerikas latviešu imigrantus. Uvertīra liek mums domāt par šiem Amerikā iebraukušajiem latviešiem – jūtam

vijolei traucoties pāri orķestrim, kas tomēr viscaur šinī
brīnišķīgā darbā ieņem tikpat
svarīgu lomu kā soliste. Otrajā
daļā dzirdam smeldzīgu kantilēnu, gan sāpīgu, gan ārkārtīgi
skaistu. Vijole dziedāja burvīgās
skaņās! Beigu daļā vijole solo it
kā sarunājas gan ar orķestri, gan
ar atsevišķiem instrumentiem.
Skan gaiša, priecīga mūzika, kas
dodas uz kulmināciju ar lielu
enerģiju un sparu. Jānim Kalniņam bija laba humora izjūta
un asprātība, un to varējām
saklausīt šinī pēdējā daļā. Jāapbrīno komponista garīgais
spēks, radot tik pozitīvas enerģijas pilnu darbu Vācijas bēgļu
nometnes apstākļos.
Vijolniece Laura Zariņa bija
izcila soliste, kas lieliski pārvalda savu instrumentu. Spoža
bija viņas kadenca, kuŗā jautām
rotaļīgumu un īstu māksliniecisku brīvi. Soliste stāvēja
orķestŗa vidū un nevis pašā

Tālivaldis Ķeniņš

Laura Zariņa
Jānis Laurs
nāmiskā plūdumā un akcentos. viņu steigu, cenšanos, rosmi, priekšā, kā tas ir parasts. Droši
Austrālijā dzīvojošais latvietis bet arī zināmu mieru un gaišu vien bija prakstiski iemesli
Laurs šinī koncerā droši vien to prieku svešzemes dzīves gaitās. šādam izkārtojumam, kas toMūzika veidota ar pārskatāmu mēr drusku atņēma no mūsu
atskaņoja ar vēl dziļāku mūzikālu izpratni nekā savā kar- formu un kinomūzikas orķes- tīri vizuālās baudas solistes
jēras sākumā. Čellists autori- trāciju, kas ir krāsaina un priekšnesumā.
Diriģents Māris Sirmais vatātīvi pārvaldīja sonātes dažda- enerģiska.
Tālivalža Ķeniņa rotaļīgo dīja šo darbu, kā arī iepriekšējos
žādās tīri techniskās prasības.
Instrumentāliem
darbiem “Scherzo concertante” orķestris orķestŗa sniegumus, ar mūzisekoja trīs latviešu autoru solo spēlēja ar jūtamu dzirksti un kāli zinīgu roku. Pazīstam Māri
dziesmas, katra ar savu īpatnēju technisku skaidrību. Ķeniņa kā vienu no mūsu izcilākajiem
skaistumu. Soprāns Ilze Paegle devums latviešu mūzikā ir no- koŗa diriģentiem, kas cildināmi
dziedāja Jāņa Mediņa gaišo zīmīgs. Viņa darbi bija no pir- nes latviešu mūziku visā padziesmu “Birztaliņa” (Kārlis majiem, kuŗi ieguva plašu saulē. Viņa sekmīgā darbība
Jēkabsons), Pēteŗa Barisona atzinību un sniedzās tālāk pa- sniedzas arī plašāk operu un
romantisko “Rokas” (Kārlis saulē ārpus latviešu mūzikas simfoniskās mūzikas laukos.
Skalbe) un Lolitas Ritmanes dzīves. Ķeniņš bija un joprojām Pašreiz viņš vada Latvijas valsts
“Lietus līst manā pilsētā” (An- ir īpaši iecienīts Kanadā, kur akadēmisko kori LATVIJA, un
dris Ritmanis). Lolita šo dzies- tieši viņa simfoniskie darbi atminamies viņu kā izcilā jaumu sarakstījusi vēl jaunības ieņēmuši paliekošu vietu šīs natnes koŗa KAMĒR mūzikālo
gados, bet tā jau rāda kom- zemes mūzikas dzīvē. Cienījama vadītāju un diriģentu.
Šis koncerts deva labi pārponistes māku iekrāsot tekstu viņa 30 gadu darbība Toronto
ar mūziku, kas to pilnībā at- universitātē, esot teorijas un domātu pārskatu latviešu kamermūzikas un orķestŗa mūzispoguļo. Dziedātājas Ilzes, pia- kompozicijas profesoram.
Koncerta
ievērojamākais kas žanros no pirmsākumiem
nistes Rutas Vaivades un čellista
Juŗa Ķeniņa izteksmīgā izpil- darbs, kuŗu gaidījām ar nepa- līdz šodienai. Vēl būtu gribējies
dījumā dziesma uzbūra lietainas cietību, bija Jāņa Kalniņa dzirdēt arī kaut ko no latviešu
“Vijolkoncerts fis mollā”. Jāņa šīsdienas avangarda jaunajiem
dienas ritmu un noskaņu.
Pēc starpbrīža uz skatuves Kalniņa harmoniskā valoda komponistiem, no kuŗiiem daži
rindojās mūziķi no Kanadas dažāda. Jaunības gados kom- jau cienīgi pārstāv šo žanru paNacionalās operas orķestŗa. ponists bija jaunu ceļu mek- saules mērogā. Labi apmeklēTiem arī pievienojās mūsu pašu lētājs, iekļaujot savos darbos arī tais koncerts bija ne tikai skaists
darbīgie bračists Arturs Jansons tā laika modernākus elementus. ievads tūlīt pēc īsa brīža tanī
Vijolkoncertam piemīt samērā pašā zālē sekojošajam koŗa
un čellists Juris Ķeniņš.
No komponistes Lolitas Rit- tradicionals raksts gan harmo- LATVIJA koncertam, bet spirdzināja pats ar savu bagātību.
manes tikko dzirdētās solo nijā, gan mūzikas formā.
Pirmā daļa bija skaņās bagāta,
dziesmas bijām ievesti viņas
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Ar gaŗāko dzīvnieku pasaulē latvieši dodas
pasaules nekustamā īpašuma džungļos
Mikus Opelts, jaunuzņēmuma “Giraffe360” līdzdibinātājs
intervijā Tairai Zoldnerei

“Kāpēc “Giraffe360”? Tas ir
gaŗākais dzīvnieks džungļos, kas
redz visvairāk,” saka Mikus Opelts,
uzņēmuma vadītājs un dibinātājs
(kopā ar Madaru Opeltu).
Darījumi ar nekustamo īpašumu pēc tirgus vērtības atrodas
pasaules lielāko industriju pirmajā desmitā, un tā ir pasaules
lielākā nozare pēc aktīvu vērtības. Latvijā dibinātais jaunuzņēmums “Giraffe360”, ir radījis
viegli lietojamu 360 grādu foto
un lāzera kameru, kā arī interneta servisa platformu īpašumu
uzmērīšanai un virtuālām tūrēm. Pavisam nesen uzņēmums
saņēma investīciju papildinājumu viena miljona eiro apjomā,
un pārcēla savu vadības centru
uz Londonu – tuvāk lielajiem
“tirgus spēlētājiem”.
Apsveicu jūsu uzņēmumu ar
ļoti veiksmīgo fondu piesaisti,
kas ļāvis atvērt “Giraffe360”
galveno biroju Londonā! Pastāstiet, kāds bija uzņēmuma
iesākums un kā radās doma
par jūsu produktu?
Pats sākums bija pavisam cita
kompānija. Pirms deviņiem
gadiem, kad es vēl studēju
RISEBA (Rīgas Starptautiskā
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola), mēs ar
draugiem nodibinājām uzņēmumu “SkatSkat” virtuālām tūrēm, galvenokārt viesnīcu un
tūrisma nozarei Latvijā. Mūsu
domubiedru grupa pārsvarā bija
saistīta ar medijiem un fotografēšanu. Nākamo gadu laikā
mūsu klientu loks paplašinājās,
un mēs izaugām par vienu no
vadošajiem nozares pakalpojumu sniedzējiem Baltijā un
Ziemeļeiropā ar pilna servisa
interaktīvu technoloģisku nodrošinājumu.
Vai nav tā, ka studiju gados
gribas vairāk domāt par to, kā
labi pavadīt laiku nevis strādāt
pie uzņēmuma radīšanas?
Vajadzība un vēlme radīt savu
biznesu izrietēja no praktiskās
dzīves. Tas bija 2010. gads, un
Latvijas ekonomiskā situācija
nedeva jauniešiem labas iespējas
sākt savu karjēru. Mūsu doma
bija – ja tu nevari pievienoties,
tad radi pats!
Kā radās ideja par jauno
uzņēmumu “Giraffe360”?
Dažus gadus vēlāk, kad mūsu
pieeja jau bija ļoti pragmatiska,
sākām domāt, kā radīt kaut ko
globālu, kas derētu visai pasaulei. Sapratām, ka ar servisu vien
nepietiek, un gribējām radīt
savu produktu, ko varam sūtīt pa
pasauli, ko var lietot arī tad, ja
mēs paši neesam klāt. 2016. gadā
radās koncepts “Giraffe360” –
par kombinētu foto kameru un
lāzeru telpu fotografēšanai un
skenēšanai. Mēs zinājām, ko
gribam panākt, bet iesākumā
nebija skaidrs formāts, kā to
paveikt. Tomēr beigās nonācām,
kur esam tagad – servisa pakalpojums un kamera. Nosaucām
savu produktu par “Giraffe360”,
jo žirafe ir gaŗākais dzīvnieks
džungļos, kas redz visvairāk, arī

to, ko citi nevar ieraudzīt.
Produkta izveidošanai piesaistījām inženieŗus no RTU (Rīgas
Techniskā augstskola), sākumā
komandā bijām pieci cilvēki, bet
tagad esam jau divdesmit pieci.
Kā tu raksturotu pašu produktu – jūsu kameru?
Tas ir pilnīgi unikāls produkts,
otras tādas kameras pasaulē nav.
Jāsaka, ka iesākumā mēs “spēlējāmies” ar mobilo telefonu un
domājām, ka varēsim to lietot
mūsu vajadzībām. Tomēr drīz
sapratām, ka telefona technoloģiskās iespējas nebūs pietiekamas

mūsu kameras modeli.
Nekustamā īpašuma tirgus ir
milzīgs un enerģisks.Vai tiešām
pasaulē nav līdzīgu ražojumu?
Nekustamā īpašuma tirgus
tiešām pēdējā laikā ir kļuvis ļoti
“kustīgs”. Runājot par produktiem, ir viena laba 3D kamera,
radīta ASV, ir atsevišķas kompānijas Ķīnā un Vācijā, kas ražo
kaut ko līdzīgu. Tomēr visas šīs
kameras ir vai nu sarežģītas un
prasa profesionālu pieredzi, vai
arī tās ir ļoti zemas kvalitātes.
Mēs esam radījuši kameru, ko
cilvēki var lietot paši bez īpašām

Mikus Opelts // publicitātes foto

Giraffe360 kamera // publicitātes foto

un ir jābūvē pašiem savs rīks.
Mūsu rīkā sakombinējām fotokameru un lāzeru, kas darbojas
kopā, un pievienojām apstrādes
programmatūru. Tieši spēja
fotografēt un uzmērīt telpu vienlaicīgā sinchronizētā procesā ir
mūsu produkta unikālitāte. Tā
tapa visvieglāk lietojamā automatizētā kamera pasaulē, lai
fotografētu, skenētu un uzmērītu
īpašumus.
Parasti telpu uzmērīšana nekustamā īpašuma biznesā notiek
manuāli ar nelieliem rokas
lāzeriem, un programmas pēc
tam apstrādā datus. “Giraffe360”
kamerā šis process ir pilnībā
automatizēts. Mums ir arī unikāla programmatūra, lai iegūtos
datus pārveidotu virtuālā tūrē
un īpašuma plānā, ko nosūtām
klientam kā gala rezultātu.
Mēs nepārtraukti uzlabojam
savu produktu, un nupat, pirms
mēneša, sākām ražot jau trešo

zināšanām, un rezultāts ir augstas kvalitātes. Līdz ar to varu
teikt, ka šāda produkta nekur
citur nav.
Unikalitātei nāk līdzi arī
zināms risks, ka produktu var
kopēt un var ražot lētākus
atdarinājumus. Vai cenšaties
pret to nodrošināties?
Mēs apzināmies riskus, domājam, kā tos mazināt, un aizsargājam savu produktu. Virknei
unikālu lietu mūsu kamerā esam
iesnieguši patentu pieteikumus.
Tomēr mūsu prioritāte ir radīt
nevis sargāt, un uz to mēs arī
koncentrējam savas pūles.
Kā jūsu jaunuzņēmums un
produkta attīstība tika financēti?
Sākumā mēs investējām mūsu
pašu resursus, pēc tam 2016.
gadā piesaistījām investīciju
kapitālu pusmiljona eiro apjomā
no privātā Igaunijas riska kapitāla uzņēmuma “Koha Capital”

un šogad investīciju piesaistīšanas otrajā kārtā – vēl vienu
miljonu eiro. Lai iepazīstinātu ar
savu produktu un piesaistītu
investorus, daudz braucām uz
jaunuzņēmumu konferencēm
visā Eiropā. Prezentējām savu
produktu cilvēkiem, kam varētu
būt par to interese. Tomēr jāsaka,
ka vadošais investors mūsu
otrajā kārtā ir “Change Ventures”
– Baltijas riska kapitāla fonds ar
finanču avotu no ASV, un nesen
investīciju raundam pievienojas
arī viens no Silīcija ielejas aktīvākajiem fondiem “PlugAndPlay”.
Kas ir jūsu klienti?
Mēs apkalpojam divpadsmit
valstis Eiropā. Pagaidām produktu ārpus Eiropas vēl nesūtām,
bet interese ir liela, un mēs
plānojam to sākt darīt. Šobrīd
mūsu kompāniju plaši rekomendē tieši mūsu klienti un
lietotāji paši, kā rezultātā saņemam lielu pieprasījumu no visas
Eiropas. Tas ļauj mums vairāk
koncentrēties uz produktu, mēs
publicējam informāciju par to
nozares medijos un portālos.
Ienāk arī ļoti daudz pieprasījumu no kompānijām Amerikā,
kas gribētu nopirkt mūsu produktu, un nākotnē mēs noteikti
apgūsim arī Amerikas tirgu.
Tātad jūsu mārketings lielā
mērā notiek pavisam tradicionālā veidā – lietotājs iesaka
lietotājam?
Tā ir. Bieži vien arī tie, kas nav
iesaistīti nekustamā īpašuma
nozarē, redzot mūsu produktu,
iesaka to saviem draugiem.
Kur produkts tiek ražots, un
vai izdosies apmierināt visu
pieprasījumu?
Var teikt, ka pirmos divus
gadus bijām produkta izstrādes
stadijā, bet šogad pārslēdzamies
uz to, ka varam to sistēmiski
ražot. Produktu joprojām saliekam kopā Latvijā, mūsu Rīgas
birojā.
Kā strādā “Giraffe360” biznesa modelis?
Pārdodam mūsu technoloģiju
un pakalpojumu kā abonementu, un klienti maksā fiksētu
mēneša maksu. Pati kamera nāk
līdzi bez maksas kā daļa no šī
servisa. Kameru nosūtām pa
pastu; un tajā brīdī, kad klienti
saņem kameru, sākas viņu
fiksētā ikmēneša samaksa par
pakalpojumu. Ja klientam produkts vairs nav vajadzīgs, viņš
kameru nosūta mums atpakaļ
un izbeidz savu abonementu.
Vai nevar gadīties tā, ka
klients saņem kameru un
pazūd; un tad nav ne kameras,
ne klienta?
Gadīties var, bet mēs strādājam
ar lielām nekustamā īpašuma un
citām kompānijām, ar juridiskām personām, tāpēc risks
pazaudēt kameru nav liels. Varu
minēt tādus klientus kā: BNP
Paribas, RE/MAX, Latvijā “City24”,
arī auto ražotāju “Audi”. Piemēram, “Audi” ir tik daudz
rūpnīcu visā pasaulē, ka viņi
izmanto mūsu servisu, lai tās

uzmērītu. Mēs varam strādāt ar
jebkuŗu uzņēmumu, kam vajadzīgs noskenēt un uzmērīt telpas.
Kā nolēmāt veidot biroju
Londonā, un kas ir jūsu komanda?
Jāsaka, ka lielākais birojs
mums joprojām ir Latvijā. Uz
Londonu mēs esam pārcēluši
klientu apkalpošanas biroju un
vadības centru. Tomēr visa
produkta izstrāde, ražošana un
apkalpe tiek veikta no Latvijas.
Cilvēki, kas strādā Londonā,
vairāk ir saistīti ar klientu attiecībām un investīciju administrēšanu. Londonā esam piesaistījuši vietējo darbaspēku.
Vai jau ir izdevies veidot
kādus kontaktus ar latviešu
sabiedrību, jo Londonā ir arī
diezgan liela latviešu kopiena
un daudz latviešu studentu?
Vai redzat tos kā potenciālus
darbiniekus?
Jā, esam jau izveidojuši kontaktus un diezgan labi iepazinuši
Londonas latviešu vidi. Kas attiecas uz komandu, mēs meklējam cilvēkus, kas ir ambiciozi
un ar lielām darba spējām, tas ir
noteicošais.
Kā jums pašam veidojas
sadzīve – vai esat Londonā vai
Latvijā, vai varbūt vienmēr ceļā
starp abām valstīm?
Londonā dzīvoju jau divus
gadus, jo 2017.gadā sāku aktīvi
strādāt pie biroja nodibināšanas.
Tomēr regulāri reizi nedēļā
nākas lidot vai nu uz Latviju, vai
pie klientiem Eiropā, laikam
tagad tā ir sadzīves norma.
Kādi ir jūsu uzņēmuma
nākotnes izaicinājumi un
plāni?
Mēs šobrīd apgūstam Eiropas
tirgu un tuvākajā nākotnē mums
ir plāns desmitkāršot klientu
skaitu. Mēs jau esam uzņēmuši
šo virzienu, tikko palaižot
“Giraffe360” jauno kameru, kas
bija liels izaicinājums. Tagad
jauno modeli gribam ļoti ātri
sākt piegādāt klientiem. Varu
teikt, ka tuvākais plāns ir saistīts
ar izaugsmi.
Un tālās nākotnes izaicinājumi?
Mikus smejas: Pilnīgi dominēt
pasaules tirgū!
Mūsu mērķis ir padarīt ārkārtīgi vieglu un ērtu īpašumu dokumentēšanu, un mēs turpināsim strādāt pie šī procesa, lai tas
būtu absolūti perfekts. Bez tam
mēs gribam izsūtīt kameras pa
visiem pasaules kontinentiem!
Kā jūs atvelkat elpu? Kā
relaksējaties un tiekat galā ar
darba un sadzīves radīto
stresu?
Šobrīd darbs ir gandrīz visa
mana dzīve, un mana enerģija
tam arī tiek veltīta. Atbrīvoties?
Man ir filozofija, ka pat
nemēģinu atbrīvoties no stresa,
es vienkārši to pieņemu kā
pašsaprotamu lietu šajā darbā.
Nepatikšanas, grūtības, stress ir
jāuztveŗ kā daļa no procesa. Tā ir
mana metode – nevis izvairīties,
bet pieņemt!
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ANDA
SŪNA COOK
Šķiet neiespējami, ka koncerts šī gada 31. maijā bija
noslēgums Klīvlandes latviešu
koncertapvienības 64. sezonai.
Pavīd atmiņā daudzu slavenību
vārdi, kuŗi KLK sākuma gados
patvērumu atraduši ārpus Latvijas. Mecosoprāni Herta Lūse
un Elza Žebranska, soprāns
Paula Brīvkalne, čellisti Ingus
Nāruns, Atis Teichmanis; komponisti Tālivaldis Ķeniņš un
Bruno Skulte, un daudz citi,
atrada Klīvlandē klausītājus ar
kuŗiem dalīties savā no Latvijas līdzpaņemtā mākslā. Ilgajā
gadu gaitā ir bijušas daudzas
izmaiņas, bet katrs koncerts ir
sniedzis kaut ko sevišķu, atmiņā
paliekošu, un Klīvlandes klausītāji ir bijuši uzticīgi ar savu
klātbūtni un atbalstu.
Flautiste llona Kudiņa ir
daudzpusīga māksliniece ar
unikālu mūzikālu balsi. Viņai
ir diploms džezā un modernā
mūzikā no Berklee College of
Music (Bostonā) un maģistra
grads flautas spēlē no Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Ilona mūzicē Bostonas
apkārtnē, bet 2015. gadā viesojās arī kā profesore Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza nodaļā. Ilona ir
kalpojusi ASV Nacionālā mākslas fondā (National Endowment for the Arts) un ir pedagoģe
ar 20 gadu pieredzi.
Klarnetists William Cook uzsāka klarnetes mācības vienpadsmit gadu vecumā, un viņš
spēlē ar vairākām akadēmiskām
grupām. William Cook formālā
klarnetes spēle kulminējās, kad
tika iesāktas privātās mācības
pie Daniel Bonade, kuŗš bija
Leopolda Stokovska vadītā Filadelfijas orķestŗa un arī Artura
Rodzinski vadītā Klīvlandes
orķestŗa galvenais (principal)
klarnetists. Mācības turpinājās
pie Klīvlandes orķestŗa galvenā
(principal) klarnetista Robert
Marcellus. William Cook ir International Clarinet Association
biedrs.
Pianists Rūdolfs Ozoliņš dzimis Rīgā mūziķu ģimenē. Klavieŗspēles mācības viņš uzsācis
piecu gadu vecumā. No 1995.
gada līdz 1999. gadam Rūdolfs
mācījās Jāzepa Mediņa mūzikas
kolledžā Juŗa Kalnciema klavieŗu klasē. Viņš turpināja izglītību Jāzepa Vītola Mūzikas
akadēmijā profesoru Teofila
Biķa un Juŗa Kalnciema klavieŗu
klasēs.
2001. gadā Rūdolfs pārcēlās
uz dzīvi ASV, kur turpināja
studijas Centenary College,
Northwestern State University of
Louisiana, Indiana University
South Bend un Michigan State
University, iegūstot bakalaura,
maģistra un doktora gradus
klavieŗu spēlē. Viņš ir daudzu
konkursu laureāts, ieskaitot
Concours Musical de France,
Grand Prix Darius Milhaud un
Bēthoven Piano Sonata Competition. Kā solists Rūdolfs ir
koncertējis ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un
Liepājas Simfonisko orķestri.
Koncertē ASV kā solists un kamermūzikas mākslinieks, paš-
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reiz strādā Oakland University
par pavadītāju un pasniedz
klavieŗspēli privātstundu studentiem.
Pirms mākslinieki uznāca uz
skatuves, Anda Cook uzrunāja
klātesošos ar īsu atskati par KLK
(*lūdzu skatīt pievienojumu
zemāk).
Programma bija interesanti
sastādīta, sen sacerētiem skaņdarbiem mijoties ar laikmetīgiem.
Ilona Kudiņa un Rūdolfs
Ozoliņš katrs izcēlās ar savu

dzirdēja dižo klarnetistu R. Muehfeldu. Bramss bija kā apburts,
un lielā sajūsmā sarakstīja
Muehlfeldam spēlēšanai vairākus darbus, ieskaitot divas
sonātas klarnetei un klavierēm.
Šīs pēdējās no Brāmsa kompozicijām ir skaistas un aizkustinošas veltes, ikvienam māksliniekam tās atskaņojot. J. Brāmsa
”Sonāta klarnetei ar klavierēm
Op.120 No.2” William Cook un
Rūdolfa Ozoliņa izjustā izpildījumā izcēlās ar elegantu

Pianists Rūdolfs Ozoliņš

virtuozitāti Maijas Einfeldes
Sonātas flautai un klavierēm
pirmatskaņojumā Amerikā. Flautas izteiksmīgās skaņas virzījās
smeldzīgā, domīgā tempā, reizēm pārejot it kā lūgšanā, kamēr
klavieres, tās atbalsojot, atgādināja draisku strautiņu.
Ne jau aiz nejaušības Rūdolfs
Ozoliņš ir Klīvlandes latviešu
klausītāju ļoti iecienīts. Ik reizi
viņa spēle ir aizraujoša un eleganta. Tā arī šī vakara F.Šuberta
Ekspromta Op.90 N.4. jautram
ritmiskumam caurvijošās melodijas izskanēja liegi un virmojoši nenoliedzamā virtuozitātē.
Daces Aperānes mūzikai
piemīt enigmātisks skaistums
un trauslums. Ilonas Kudiņas
izpildījumā Aperānes skaņdarbā Sanošs koks solo flautai
bija jābrīnās par šī instrumenta
iespējām. Katrā ziņā, varējām
iedomāties, ka esam dabas
skaistumā ar putniņa dziesmu,
vēja vēsmu. Klāt pieņemtie
skanējumi ar zvaniņu un pat
svilpaunieku saistīja klausītāju
dzirdi un interesi.
Anitas Kupriss All God`s
Creatures (speciāli pārrakstīta
kompozicija flautai un klavierēm) maigi un vijīgi savijās
flautas un klavieŗu skaņas.
Visā pasaulē pazīstamā latviešu komponista Pēteŗa Vaska
„Mazā vasaras mūzika” flautai
un klavierēm sešās daļās abu
mākslinieku izpildījumā ieveda
izjūtu pasaulē. Līgo vakara
skaņas savstarpēji sasaucās,
burbuļoja strautiņš, vēl strauja
deja, tad nopietnā noskaņā
flauta dzied sērīgi, dzidri. Klavieres sparīgi un izaicinoši
sasaucās ar jautru flautas atbalsi.
Starpbrīdī Ilona Ķīsis pasniedza ziedus Andai Cook, izsakot
pateicību par Andas darbību
KLK.
Johanness Brāmss ir viens no
galveniem klasiskās mūzikas
aizstāvjiem. Ap 1891. gadu viņš

Ķīsis sagādātā vīna.
*Mīļš paldies par atnākšanu
un atbalstīšanu. Es turpināšu
angļu valodā, jo vairāki klātesošie latviski nesaprot.
Good evening. I am so pleased
to see you here this evening, the
last concert of the Cleveland
Latvian Concert Association`s
64th season.
It is hard to believe the organization has lasted this many seasons since its establishment in
1955. Almost all similar organi-

Flautiste Ilona Kudiņa

virtuozitāti.
Īpatnēja bija Viktora Ritova
„Vīzija” solo flautai. To atskaņojot, bez flautas māksliniecei
palīgā bija jāņem viņas rokassprādze, jāpiesit kāja un pat
jānospļaujas! Kā jau minēju
iepriekš, koncerts nepalika bez
laikmetīguma.
Abi turpmākie sniegumi bija
mūsdienu gaumē. Filips Glāss
var šķist diezgan nepievilcīgs
nepieradušai dzirdei, taču
”Etīde klavierēm solo” patika.
Marģeŗa Zariņa ”Dejā klavierēm
solo” vieglie taustiņu piesitieni,
mijoties ar melodiju un virpulīgu aizrautību, noslēdzās ar
bargiem klavieŗu dārdiem.
Noslēgumā Jose Bragato ”Graciela y Buenos Aires”, tango
čellam un klavierēm (I.Kudiņas
pārlikums alta flautai / flautai)
pārgāja īsti spāniskos ritmos.
Klausītāji līgojās līdzi apburošajām skaņām. Aplausi. Ziedus pasniedza Nora Renerte.
Mākslinieki un klausītāji vēl ilgi
čaloja pie uzkodām un Ilonas

zations, save for the Latvian
Concert Association in Minneapolis, are no more.
We are grateful for the solid
foundation laid by the visionary
Elza Kalniņa, Vilma Ūbelīte,
Kārlis Avens, and then steered
toward an impressive future by
the Cleveland Latvian Concert
Association`s first president, the
late Dr. Jānis Kļaviņš.
We can be proud of the impressive talent who have performed
here – pianists, violinists, cellists,
saxophonists, organists and
Metropolitan opera stars, including the next artistic director of
Latvia`s National Opera and
Ballet, Egils Siliņš.
To celebrate the organization`s
50th anniversary under the
vibrant and exciting leadership
of Dagnija Strautnieks (19392005), the organization published a book,”Muzikas mozaīka”,
and commissioned a composition by a Latvian composer, performed here by the RIX Quartet
from Riga on November 5, 2005.

Many of the performances have
been made possible with the
Latvian Cultural association,
TILTS, and its volunteer representative, composer Dace Aperāne.
Keeping the organization alive
are the many volunteers who
work behind the scenes with
valuable advice, setting up the
chairs, preparing and printing
the program, making calls to
bring refreshments, bringing
refreshments, decorating the hall
with flower arrangements, and
a really major commitment –
hosting the artists. A person who
for many years sees to many of
Cleveland Latvian Concert
Association`s needs but never
wants to be recognized is Ilona
Ķīsis, the organization`s treasurer and ever vigilant supporter.
The organization has truly
been fortunate with dedicated
leaders. The late Ausma Pirktiņš
led the organization from 1988
to 1999, and again, 2006 to
2011, 16 years. I would like to
dedicate today`s concert to
Ausma. She was a true lover of
music.
Despite the successes, there are
also regrets. Music is such an
integral part of education and
growing up, and the concerts
offered are free to students, yet
we do not see young people
attending them. Also, music is a
universal language and, yet, we
seldom see non-Latvian members taking advantage of hearing
the excellent talent brought to
Cleveland by the Cleveland Latvian Concert Association.
But, there is always tomorrow.
As we bring a full circle from the
father, Torilds Barbins who led
the organization from 1965 to
1972, to his son, Dr. Rev. and
musician Paul Barbins, I am so
glad Paul has consented to bring
the Cleveland Latvian Concert
Association to many successful
seasons ahead. I wish Paul much
joy in that task.
I thank everyone who has contributed with their dedication
and resources to keep the Cleveland Latvian Concert Association`s music alive.
And I thank my husband Bill
for supporting me.

„Par to, ko es tev neteicu“

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

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

pat Afgānistāna). Autore jaunākajā grāmatā, kas pēc skaita ir
viņas piektais daiļliteratūras
darbs, nedaudz pievērsusies arī
vēsturei: stāstā “Ungāru motīvs”
vēstīts par 1956. gada Ungārijas
revolūciju un tās atbalsīm, darbā
“Bazils un Baseta” L.Gaitniece
ieskicējusi PSRS kaŗa pret Afgānistānu šausmas, savukārt stāsts
“Valērijas lidojums” ir veltīts pirmās latviešu sievietes – civilās
aviācijas pilotes Austrālijā Valdas
Ošs-Lamondes (1935 – 1968),
rakstnieces radinieces, piemiņai.
Grāmatas māksliniecisko ietērpu veidojusi Zane Neimane.
Cena $20 –

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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VIJA RAUDA
Pirmie ciemiņi, kas ieradās
Rietumkrasta Latviešu izglītības
centrā (RKLIC) 22. jūnijā, bija
Sietlas Trejdeksnīša dejotāji; bija
atbraukusi arī Kursas direktore
Dr. Indra Ekmane no Mineapoles, lai vēl visi kopā izmēģinātu
dejas, ko dejos Dziesmu svētkos
Toronto. Pie vārtiem ciemiņus
sagaida saimnieks Jānis Riekstiņš
un Andris un Ināra Kleinbergi,
atbraukuši ar savu ,,mobilo māju”,
jo reizēm, kā jau Jāņos, līst lietus
un vajag pajumti. Šoreiz debesis
apmākušās, bet laiks ir silts.
Pamazām ierodas Jāņu dienas

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

Svinības Rietumkrasta
Latviešu izglītības centrā jau 36. gadu
Pēc ilgiem gadiem Izglītības
centrā ir notikušas arī citas pārmaiņas, kas liek atcerēties laiku
pirms 37 gadiem, kad 1982. gada
Rietumkrasta dziesmu svētkos
Portlandē ar Viļa Rūša entuziasmu savāca $200 000 ziedojumos, lai pie Šeltonas iepirktu 200
akru zemes Kursas vasaras vidusskolai, Mežotnes nometnei un
Latviešu ciema veidošanai. Būvdarbi sākās 1983. gada janvārī ar
prāv. Roberta Āboliņa ,,pirmās
lāpstas” iesvēti Draudzīgā aicinājuma dienas atcerē. Būdams
charismātiks cilvēks, Miervaldis

un ciemiņi priecājas par jaunām
dušas iekārtām guļamtelpās un
tikko izremontētām tualetes istabām, gan guļamtelpās, gan
ēdamzālē. Viss ir moderns un
skaisti iekārtots. Ir pagājuši 36
gadi kopš 1983. gadā ielika
tualetes nodalījumu koka sienas,
durvis ar krampīšiem. Tās bija
gatavotas Vigo Raudas darbnīcā,
bet krāsotas un ieliktas dienā,
kad oficiāli atvēra Izglītības centra durvis un Jāņus svinēt bija
atbraukuši ap 500 centra labvēļu
no visa Rietumkrasta. Pa šiem
gadiem bija domāts tualetes ista-

brūvēto alu. Centra zālē Biruta
Zommere piedāvāja grāmatas,
gan pieaugušajiem gan bērniem,
un apmeklētāji varēja iegādāties
Trejdeksnīša suvenīrus, tā atbalstot dejotāju ceļojumu uz
Dziesmu svētkiem.
Par vakariņām gādāja Daira
Andersone un Bryn Riekstiņš ar
daudziem palīgiem. Kā jau ierasts,
Jāņu svinībās bija žāvētas desiņas,
cīsiņi, skābi kāposti, kartupeļu
un dažādi citi dārzeņu salāti, pat
Maijas Riekstiņas ceptais saldais
,,slinkais pīrāgs”.
Pēc vakariņām ciemiņi devās

,,Kūmas”. Bija arī deja, uz kuŗu
Trejdekšnīša dejotāji aicināja
partneŗus no publikas, – visiem
bija jautri! Ciemiņi, kam vārdā
Jānis, tika apbalvoti ar alus pudelēm, bet pārējiem skatītājiem
no liela groza dalīja Maijas
Riekstiņas gatavoto jāņusieru.
Dziesmas, dejas un līksmošanās
turpinājās līdz vēlai naktij. Daudzi ciemiņi un Trejdeksnīša dejotāji pārnakšņoja līdzatvestās
teltīs vai izmantoja gultas vietas
guļamtelpās. Nākamā rītā silta
kafija un brokastis ēdamzālē.
Jāņu dienas svinības noslēdzās ar

ar segām un krēsliem uz zāļaino
pakalniņu pie basketbola laukuma,
vai arī lai tur apsēstos uz izliktajiem soliem un koka baļķiem.
Malka ugunskuram jau salikta
piramīdas veidā iedegšanai, to
bija izdarījis RKLIC valdes
priekšsēdis Kārlis Grendze.
Vakara programmu iesāka ar
Maijas Riekstiņas vadītām Jāņu
dienas dziesmām. Mainījās dziesmas un Trejdeksnīša dejas: ,,Sēju
vēju”, ,,Te uguni, tur uguni”,

dievkalpojumu Brīvdabas baznīcā. No dziesmu lapiņām prāv.
Daira Cilne vadīja daudzās dziesmas par skaisto rītu un dabu, ko
redzam visapkārt caur Brīvdabas
baznīcas stikla sienām.
Paldies RKLIC valdei un
visiem ,,Lielās talkas” talciniekiem, kuŗu darbs palīdz Centru
uzturēt Kursas un Mežotnes nometnēm un dod mums visiem
iespēju svinēt Jāņus brīvā dabā.

Jāņu māte Maija Riekstiņa

ciemiņi. Uz daudziem galdiem
redzamas margrietiņas, citas
puķes, pat rozes un ozollapas.
Notiek liela vainagu pīšana. Kopš
RKLIC centrs atvēra durvis 1983.
gada jūnijā, ozols Raimonda
parkā ir izaudzis, un nu var ņemt
zarus, lai pītu vainagus. Kādreizējā lielā pļava ar daudzām jāņuzālēm un margrietiņām ir nolīdzināta, un šodien tur ir sporta
laukums un vieta automašīnu
novietošanai. Zāle ir nopļauta,
bet tomēr malās un tālākās vietās
atstāti margrietiņu puduŗi Jāņu
vainagu pinējiem.

Janševics ar savu pozitīvo pieeju
un neatlaidību pierunāja neskaitāmus ziedotājus, gan ,,naudā vai
graudā”, un talciniekus būves
darbos (pat desmit Vašingtonas
universitātes latviešu studentus,
kuŗi ielika 1500 darba stundas),
gādājot, lai RKLIC kļūtu īstenība.
Jānis Zommers, kuŗš šogad arī
svinēja Jāņus kopā ar mums
visiem, toreiz, 1983. gada 25.
jūnijā, atklājot Izglītības centru,
pieteica runātājus, ieskaitot ALAs
priekšsēdi Ilgvaru Spilneru.
Tagad Kursas un Mežotnes
bērni, jaunieši, skolotāji, vecāki

bas uzlabot BET… Pateicoties
Dr. Indrai Ekmanei un ALAs
valdei, RKLIC saņēma $20 000
ziedojumu, kas deva iespēju,
kopā ar vietējo Rietumkrasta
latviešu ziedojumiem, Kārlim
Grendzem ar palīgiem veikt šos
nepieciešamos remonta darbus.
Jāņu pēcpusdiena bija apmākusies, bet silta, un atbraukušie
ciemiņi sēdēja ārā, nodevās sarunām, vainagu pīšanai, garšojot
līdzatvesto jāņusieru vai mājās

Lugu rakstītāja Austrālijā

VIKTORS
HAUSMANIS
Gadi nāk un aiziet tālumā:
pavisam nesen priecīgi atzīmējām mūsu valsts Simtgadi, bet,
šķirstot kalendāra lapas, pamanu,
ka simtgadnieku kārtā iekāpuši
arī vairāki teātrinieki un rakstnieki, viņu vidū atrodu Ernas
Lēmanes vārdu Mūsu lasītājiem
tas droši vien neko daudz neizsaka: Erna Lēmane dzīvoja,
rakstīja lugas, spēlēja arī teātri
Austrālijā, Melburnā, par viņu
sīkāk un pamatīgāk var pastāstīt
mans kolēģis Eduards Silkalns,
un tomēr arī man izdevās pagājušajā gadsimtā deviņdesmitajos gados ar Ernu iepazīties,
kad ierados Sidnejā apciemot
savu māsu un nonācu arī Melburnā. Tur iepazinos ar neliela
auguma sievieti, kuŗai bija spriganas, lādzīgas acis, un izrādījās,
ka viņa ir Austrālijā populāra un
iemīļota lugu rakstniece, arī
aktrise. Erna gan bija ļoti paškritiska un negribēja, ka viņu

Trejdeksnītis danco

dēvē par rakstnieci, viņa esot
tikai lugu rakstītāja! Toreiz nezināju, vai varu piekrist, vai teiktos
vārdus noraidīt, jo Latvijā vēl pat
deviņdesmito gadu sākumā Lēmanes lugas nebija publicētas,
tālab maz zināmas. Savukārt
Austrālijā viņa ievērību un cieņu
bija iemantojusi, rakstot scenārijus satīriskam uzvedumam
„Zobgalis”. Pirmo reizi „Zobgali”
Melburnā izrādīja 1970. gadā, tas
iemantoja milzīgu atsaucību, un –
tikko kā aizsākās jaunais gads –
Erna Lēmane strādāja pie nākamā „Zobgaļa” scenārija, kas
vienkārši saucās „Zobgalis – 1971”
vai „Zobgalis – 1974”. Uzvedumos viņa risināja aktuālus to
dienu notikumus un darbībā tika
iesaistītas sabiedrībā pazīstamas
personības. Iestudējuma skati un
epizodes ilga no pāris minūtēm
līdz pat pusstundai, bet galvenais, kas piesaistīja skatītāju uzmanību, bija aktuālitāte. Tajos

tika runāts par tobrīd dzīvē
notiekošo, un interesanti, ka šāds
uzveduma veids izveidojās un
pastāvēja arī Rīgā – Nacionālajā
teātrī, kur skatītāju milzīgu atsaucību iemantoja tā dēvētās Žurkas
Kornēlijas izrādes. Izrāžu veids
un saturs Latvijā bija gluži citāds,
bet princips: runāt par aktuālām
norisēm – bija jauns. Kad sāka
“dzīvot” mūsu “Žurka Kornēlija“,
par „Zobgali” vēl neko nezinājām.
Ar Ernu Lēmani ātri atradām
kopīgu valodu, sarakstījāmies,
un pamazām iemantoju priekšstatu par viņas pievēršanos
teātrim. Tas noticis Rīgā. Viņas
uzvārds toreiz bija – Skujiņa,
meitene mācījusies populārajā
Viļa Olava komercskolā, kas
atradās Marijas ielā, bet netālu
no skolas – arī Marijas ielā –
Valdemāra Pūces vadībā darbojās neliels, bet profesionālā
ziņā augsta līmeņa teātris ar
nosaukumu Latvju Drāmas an-

samblis. Tajā Erna Lēmane sāka
savas skatuves gaitas, līdz visu
pārtrauca kaŗš: nācās doties
bēgļu gaitās. Vispirms viņa dzīvoja Filzekā, pēc tam Rēgensburgā, kur tāpat kā daudzās citās
Vācijas pilsētās darbojās latviešu
entuziastu teātŗa kopas. Rēgensburgas amatieŗu drāmatiskajā
ansamblī Erna kļuva par vienu
no šī ansambļa aktrisēm; īpašu
cieņu un ievērību viņa iemantoja
ar Ingas lomu Mārtiņa Zīverta
lugā “Tīreļpurvs”, kā arī ar Baibu
Raiņa “Pūt, vējiņos!”
Varbūt kāds lasītājs atcerēsies
Rēgensburgas Latviešu teātŗa
kopu, bet tieši tur Erna Lēmane
uzrakstīja arī savu pirmo lugu ar
neparastu nosaukumu “Opāls”.
Iemesli, kāpēc viņa pievērsās
lugu rakstīšanai, bija vairāki:
viens no tiem 1949. gads, kad
pienāca brīdis atvadīties no
dzīves Vācijā, arī Eiropā, tāpēc
Erna gribēja atstāt vismaz kādas

ziņas par sevi. Par to man adresētā vēstulē viņa rakstīja: “Rakstīju uz šķiršanos no Eiropas
krasta. Lai šķiršanās mirklis no
draugiem un iemīlētajiem nometnes ļaudīm būtu iespējami
skaists un sirsnīgs.” (Vēstule
1995. gada 17. nov.) Bija vēl kāds
cits pamatojums lugas rakstīšanai: Ernai toreiz palika trīsdesmit gadi. Kāpēc gan pašai sev
neuzdāvināt lugu? Ar vietējo
latviešu spēlētāju palīdzību tā
tika uzvesta. Dokumentāla pierādījuma par šo darbu nav, jo –
kā autore pati izteikusies – luga
”Opāls” “kremēta”. Arī Melburnā
dzīve, protams, nebija domājama
bez teātŗa. Darbojoties Melburnas Latviešu teātrī, viņa nospēlēja
Ciepu Raiņa lugā “Pūt, vējiņi!”,
arī Bebeni Blaumaņa “Skroderdienās”, taču teātrim bija vajadzīgas jaunas latviešu lugas, –
tad kālab neizpalīdzēt?
(Turpināts 8. lpp.)

LAIKS

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

Stāstām par tautiešu pienesumu
Latvijas studentu izcilības sekmēšanā

BRIGITA ZUTERE

Starp Mundheim ģimeni un
izcilību ir liekama vienlīdzības
zīme. Kā Guna, tā Roberts
dzimuši Eiropā pagājušā gadsimta četrdesmito gadu sākumā, taču pārmaiņu vēji ģimenes aiznesa pāri okeānam.
Dzīves laikā abi veidojuši
apbrīnojami veiksmīgas karjeras, un ar savu atbalstu turpina sekmēt Latvijas Universitātes (LU) studentu izcilību
ceļā uz panākumiem.
„Domāju, ka visa pamatā ir
izglītība – tā veido mūsu personīgo pasauli, kā arī atļauj
palīdzēt mūsu sabiedrībai un
valstij. Vienmēr apbrīnoju Latviju par tās izturību, panākumiem, stāju un garīgo pasauli.
Latvija man ir brīnišķīga vieta.
Ja varu mazliet palīdzēt, tad,
pēc mana ieskata, tas ir caur
izglītības iespējām jauniem
cilvēkiem,“ stāsta mecenāte
Guna Mundheima (dz. Šmitchens), viņa ar dzīvesbiedru
Robertu Mundheimu atbalsta
LU kopš 2013. gada, veicinot
pētniecības un mācību vides
attīstību Latvijas Universitātē,
kā arī sekmējot daudzsološu
studentu personīgo un akadmisko izaugsmi.
Sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu un “Friends of the
University of Latvia” Mundheimu ģimenes Izcilības stipendiju saņem sekmīgākie LU
Bioloģijas vai Ķīmijas fakultātes
studenti. Līdz šim atbalstu ir
ieguvuši pieci talantīgi, apņēmības un entuziasma bagāti
eksakto zinātņu studenti, kuŗi
turpinājuši augstākā līmeņa
studijas LU maģistrantūrā un
strādājuši pētniecībā.
Viens no pirmajiem Izcilības
stipendijas saņēmējiem 2013./14.
akadēmiskajā gadā bija ķīmiķis
Mārtiņš Balodis, kuŗš, absolvējot LU Ķīmijas fakultāti, saņēmis sarkano diplomu divkārt –
gan bakalaura, gan maģistra
studiju līmenī. Šobrīd Mārtiņš
turpina pētniecību, jau 2. studiju gadu studējot prestižajā
Šveices Techniskajā universitātē
EPFL (École polytechnique
fédérale de Lausanne), kur
primārās pētnieciskās intereses
ir saistītas ar cietvielu kodolmagnētisko rezonansi (KMR).
Doktorantūras studijās M. Balodis nodarbojas ar organisko
savienojumu struktūras noteikšanas metožu attīstīšanu, izmantojot KMR.
“Uzskatu, ka Mundheimu
ģimenes stipendija bija svarīgs
balsts manā dzīvē, kas ļāva man
nonākt tur, kur atrodos pašlaik,
un esmu ļoti pateicīgs par to,”
atzinību pauž Mārtiņš Balodis.
Pašlaik dzīvojot Šveicē, viens no
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viņa vaļaspriekiem ir došanās
kalnu pārgājienos un ceļošana
atvaļinājuma laikā, kad var
atklāt pasauli – nupat atgriezies
no Ķīnas. Toties ikdienas aizraušanās ir rēgulāra došanās uz
sporta zāli. Mārtiņš dalās savā
pieredzē, studējot Latvijas Universitātē: “Mana prioritāte sti-

mecenātu puses, dodot pārliecību, ka esmu izvēlējusies pareizo akadēmisko ceļu. Stipendijas iegūšana šajā mācību gadā
ļāva koncentrēties uz studijām
un darbu laboratorijā, padarot
mazāku ikdienas rūpju slogu.
Pavasaŗa semestrī stipendija
bija īpašs palīgs jaunu zināšanu

Eva Emīlija Česle

Dāsnie atbalstītāji Mundheimi

un ar panākumiem piedalījās
vairākās vietējās izstādēs. Izkopusi talantu, turpinot mākslas
studijas Pensilvānijas Tēlotājmākslas akadēmijā, arī strādājusi par pasniedzēju mākslas
nozarē. Karjeru veidojusi kā
gleznotāja, strādājot ar akvareļkrāsu, eļļu un arī jauktā vidē.

Mākslinieces karjēras laikā
ieguvusi dučiem apbalvojumu.
Gunas darbi ir apskatāmi gan
daudzās privātajās kollekcijās,
gan izstāžu zālēs ASV, Latvijas
Nacionālajā Mākslas mūzejā, kā
arī Pasaules latviešu mākslas
savienības kollekcijā Cēsīs un
citviet. Guna Mundheima ir
labdarības organizācijas „Friends
of the University of Latvia“
(dibin. 2012) valdes locekle un
rūpējas par spožāku augstāko
izglītību Latvijā, atbalstot LU
Biznesa ideju fondu un LU
Rakstu mājas būvniecību.
Savukārt mecenāts Roberts
Mundheims ir pasaulē atzīts
amerikāņu advokāts un Pensilvānijas Universitātes emeritētais
tiesību zinātņu un finanču profesors. Mundheimu dzimtas izcelsme meklējama Vācijā, bet
Otrā pasaules kaŗa laikā 1939.
gadā ģimene emigrēja uz ASV.
Augstāko izglītību tieslietās
ieguvis ar izcilību Hārvarda
Universitātē. Visas dzīves gaŗumā strādājis vadošos amatos
savā nozarē. Profesors saņēmis
nozīmīgas atzinības un godalgas, tostarp 2014. gadā saņēmis
žurnāla Amerikas Jurists apbalvojumu par mūža ieguldījumu.
Tas ir augstākais apbalvojums,
kādu vien pasniedz ASV juristiem. 2007. gadā R. Mundheims
kļuva par Vācijas Federatīvās
Republikas Atzinības krusta
virsnieku.
Profesors joprojām neatlaidīgi darbojas vairākās nozarēs,
tai skaitā strādājot tieslietu
firmā Ņujorkā, pasniedzot lekcijas Arizonas Universitātē, kā
arī aktīvi piedaloties vairāku
bezpeļņas organizāciju valdēs.
R. Mundheima uzņēmība un
panākumi patiesi iedvesmo –
ne velti Pensilvānijas Universitātes Tieslietu skola, kuŗā viņš
bijis ilggadējs dekāns, profesoram R. Mundheimam ir veltījusi Goda krēslu.

Trešā no kreisās 2017./18. akadēmiskā gada stipendiāte LU Ķīmijas fakultātes studente Aija Trimdale
un 2013./14. akadēmiskā gada stipendiāts, LU ĶF absolvents Mārtiņš Balodis

pendijas piešķiršanas brīdī bija
studijas. Par laimi, es ieguvu
Mundheimu ģimenes stipendiju, un es spēju apgūt studiju
materiālu pietiekami padziļināti. Tā man palīdzēja īstenot
savus studiju mērķus, un es
pabeidzu studijas ar izcilību.
Mani akadēmiskie sasniegumi
vēlāk ļāva man iestāties Šveices
Techniskajā universitātē EPFL,
kam ir ļoti augsts prestižs.”
Savukārt 2018./19. akadēmiskajā gadā Izcilības stipendiju
ieguva molekulārbioloģe Eva
Emīlija Česle, viņa parallēli
teicamām studijām LU Bioloģijas fakultātē ir soft rokgrupas
Skinny Cheese dalībniece, rūpējas par savas mājpilsētas
kultūras dzīvi, ar domubiedru
grupu Limbažos rīkojot festivālu “Limbizkvīts”, kā arī aktīvi
dzied korī. Eva dalās savā pieredzē par atbalsta nozīmi kā
personīgajā, tā akadēmiskajā
dzīvē: “Stipendijas iegūšana ir
milzīgs novērtējums gan no
fakultātes, gan LU fonda un

un pieredzes iegūšanai apmaiņas studijās Dānijā, kur
iegūtās prasmes varēšu pielietot, atgriežoties pie pētnieciskā
darba Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centrā.
Vēlos izteikt lielu pateicību
Mundheimu ģimenei par atbalstu!”

Izcilība
kombinācijā ar
dāsnumu
Šobrīd Mundheimu ģimene
dzīvo Ņujorkā, ASV. Guna dzimusi Rīgā, bet dzimtas saknes
meklējamas Baldonē. Otrā pasaules kaŗa laikā ar ģimeni
devusies bēgļu gaitās, līdz
1949. gadā ieceļojusi ASV. Par
savu alma mater sauc Pensilvānijas Universitāti, kur ieguvusi augstāko izglītību gan
eksaktajās zinātnēs, gan mākslā.
Vispirms studējusi ķīmiju un
strādājusi bioķīmijas jomā, bet
daudzu gadu gaŗumā Guna
Mundheima parallēli gleznoja

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston
Texas 77019
USA
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RASMA GAIDE,
Latvija Amerikā

Gulta tiek pastumta malā,
krēsli nolikti istabas kaktā. Nu
var plāniņa vidū kustēties un
iztēloties kā būtu, ja deju solim
pievienotos vesels pulks dancotāju. Tā top ne viena vien
jaundeja.
5. jūlijā skatē kopā ar citiem
Bluma Appel teātŗa apmeklētājiem XV Latviešu Dziesmu
un Deju svētku Kanadā ietvaros
vēroju 26 choreografu jaundejas. Kāds atnācis atbalstīt draugus vai ģimeni, citu vairāk interesē jauno choreografu izdoma,
kā piemēram, dejā izmantotie
soļi, satvērieni, zīmējumi, piemeklētā mūzika, tērpu izvēle,
un vēl kāds ieradies, lai 2 stundas ļautu dejai sevi apburt.
Visiem skatītājiem tiek piedāvāta iespēja pēc koncerta balsot
par savu mīļāko deju. Kā izvēlēties tikai vienu no 27 dejām?
Priecājos, ka starp dejām ir laiks
pārdomāt redzēto, jo uz skatuves ekrāna tiek rādītas fotografijas un teicējs Emīls Matīss
lasa choreografu teikto par
gaidāmo izpildījumu vai dejas
lomu viņu dzīvēs.
Koncerta sākumā skatītāji ir
samērā atturīgi un tikai ar
aplausiem pēc dejām liecina par
savu klātbūtni. Toties, kad tiek
pieminēts choreografs, Toronto
deju grupas Daugaviņa dejotājs Sandis Apse un viņa deja
“Saņocit’i Joņa bārni”, skatītāji
sāk skaļi gavilēt. Vēlāk ne mazāk
ovāciju pelnīti saņem ikkatrs
pieminētais choreografs, toties
pašu deju laikā skatītāji vis-

Dāvājot dejai savu sirdi

Jaundeju skate XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanadā
vairāk dzīvo līdzi, kad uzstājas
bērni. Tātad es tajā brīdī maldos, domādama, ka dejas ar
bērniem, piemēram, Īrijas grupas Sienāzītis izpildījumā, noteikti nopelnīs skatītāju simpatijas balvu. Man iespēja balsot
tikai par vienu! Turpinu vērot
raiti ritošo koncertu un spriežu,
vai tā vienīgā deja, par ko es
balsošu, būs košajos Nīcas
tērpos dejota latgaliešu deja, vai
tā, kuŗas mūzikālajā izpildījumā dzirdama krievu valoda.
Domāju par to, cik gan citu
vidējās paaudzes dejotāju vēl
varētu tik naski griezties “Ripo,
ripo dālderīt” dejā? Priecājos
par sietliešu dejotāju staltumu,
choreografu prasmi veiksmīgi
dejās izmantot trejdekšņus,
dvieļus un lakatus, pusaudžu
mirdzošajām sejām, vecākās paaudzes dejotāju iznesību un aizvien jaunu deju soļu rādīšanu!
Apbrīnoju choreografu izdomu, veidojot dejas grupām ar
nevienlīdzīgu puišu un meiteņu
skaitu. Nevaru aizmirst maģisko
sajūtu, ko izraisījusi aplī vien
izdejotā un ar īpaši spēcīgu
nobeigumu choreografētā J. Purviņa deja “Iedzirkstīties”. Spriežu, ka E. Ozolas “Kur tu jāsi” ir
viena no retajām raksturdejām
visā programmā. Bieži mūzika
ir tā, kas rod ideju jaundejai.
Reizēm mūzika palīdz skatītājos
rast sajūsmu vai citādu noskaņu,
pirms dejotāji pat parādās uz
skatuves. Šajā skatē iespaidīgākās, šķiet, tautas mūzikas
melodijas, piemēram tās, ko

1963. gadā rodas Ernas Lēmanes luga “Svētelis”, ar kuŗu
viņa apliecina vienu no savas
dramaturģijas pamatprincipiem:
ja “Zobgalī” Lēmane attēloja sadzīves ainas, savās nopietnajās
lugās viņa mēģināja risināt samežģītas cilvēku attiecības. Ārēji
lugas darbība risinās it kā vienkāršos apstākļos – kādā ģimenē,
kur vīram Lū un sievai Kristai
abiem ir laba draudzene – vārdā
Janka. Ģimene draudzīgi dzīvo
kopā, bet atkal un atkal nomāc
pagātnes ēna, jo Kristas mīļotais
– Eduards Pūrs kaŗa laikā gājis
bojā, bet frontes apstākļos līdzās
dzīvojis Kristas vīrs Lū. Gadiem
ejot, Kristā uzgail aizdomas, ka
šajā kaŗa laika notikumā ir viņas
vīra vaina. Tad lugas darbībā
ienāk nosacīta, simboliska būtne,
kas saucas Svētelis (agrāk tā
sauca stārķi). Svētelis, kas ierodas
pie Kristas kā kaujā kritušā Pūra
gars un izstāsta par kādreizējo
situāciju. Lugā vēl ir kāda epizode, kuŗā problēmu sarežģījumus atkal palīdz atšķetināt tieši
Svētelis: šis iedomu tēls parādās
kā autores centieni paplašināt
drāmas iespēju robežas. Kaut
lugā tēlotas sadzīves epizodes,
taču aiz tām slēpjas dziļa patiesība; vairākreiz dzirdam vienkāršu teikumu, bet tas liek domāt

izpilda Imanta Dimanta, Laimas
Muzykanti, Auļi, Tautumeitas,
Laiksne, Raxtu Raxti, Skandinieki u.c. Vairākās programmas
dejās tiek izmantota arī estrādes
(modernāka) mūzika. Izrādās,
ka Dižā Danča dejotājs choreografs Aleks Spūrmanis pats
radījis mūziku savai dejai!
Starpbrīdī skatītāji apspriež
redzēto un secina, ka jānoskatās
vēl 12 dejas, lai pieņemtu lēmumu, par kuŗu deju balsot!
Tā arī, šķiet, zibens ātrumā,
paiet koncerta 2. daļa. Tur
bērniņi ar atraisītām pastalu
saitēm, kas tā dēļ vien neapstājas
dejot. Tur jaunākā svētku dejotāja lustīgi lec “Āzīti”, tur mani
mati plīvo vējā, ko rada “Līgo”
dejotāji, griežot varenu ugunskrustu, tur Ievas Rudzītes
izvēlētā Čikāgas piecīšu mūzika
liek domāt vairāk nekā tikai par
deju. Koncerts noslēdzas ar
enerģijas piesātinātu Andras
Dzintaras un Ariānas Ezeras
deju “Svētku sēta”, kas galu galā,
izrādās, arī gūst visu skatītāju
simpatijas balvu. Atliek minēt,
vai skatītājus uzrunājis dejas
lustīgums, attēlotais stāsts, soļi,
kustības un pat izsaucieni, kas
labi sader ar Latgales Laimas
Muzykantu A. Uškāna apdarē
izpildīto dziesmu, vai Daugaviņas jauniešu prasme piepildīt
choreografu ieceres.
Pirms skates jaundejas tika
vērtētas vēl citās kategorijās.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad žūrijas nebija un
par dejām balsoja choreografi

un deju grupas pašas. Uzvarētājiem pienākas apbalvojuma
raksts un naudas atlīdzība, ko
pasniedz organizācija Daugavas
Vanagi Kanadā.

Jaundeju skates
rezultāti
6PĀŖU kategorijā pirmo vietu
ir ieguvusi Māra Simsone ar
deju “Es izkūlu kunga riju”.
6PĀŖU kategorijā otro vietu
ir ieguvusi Inese Raistere ar
deju “Apkārt kalnu ar līkumu”.
Bieži vien deju kopā ir vairāk
meiteņu nekā zēnu. Tāpēc ir
radusies JAUKTO PĀŖU kategorija ar dažādu meiteņu un
zēnu skaitu. Pirmo vietu šajā
kategorijā ir ieguvusi Ilze
Mažāne ar deju “Muna sīva,
tova sīva”.
Otro vietu JAUKTO PĀŖU
kategorijā ir ieguvis Ingus
Ladiga ar deju “Vysi muni
gosti beja”.
4PĀŖU kategorijā pirmo vietu
ir ieguvusi Ilze Zosāre ar deju
“Ripo, ripo dālderīti”.
8PĀŖU kategorija bija vistuvākā no visām. Starp pirmo un
piekto vietu bija tikai četri
punkti. Pirmo vietu šajā kategorijā ir ieguvušas Andra
Dzintara un Ariāna Ezera ar
deju “Svētku sēta”.
Kategorijā VAIRĀK PAR
ASTOŅU PĀŖU DEJĀM pirmo
vietu ir ieguvis Jānis Marcinkēvičs ar deju “Bērziņš sauli
dancot veda”.

Pēdējā kategorija, par ko balsoja choreografi un deju kopas,
ir MEITEŅU DEJA. Pirmo
vietu šajā kategorijā ir ieguvis
Jānis Marcinkēvičs ar deju
“Pulciņā rotāties”.
Jaundeju skates mērķis ir
cildināt jaunāko latviešu dejā
un atbalstīt choreografus. Choreografs rada deju, izmantojot
savas spējas un talantu, taču
tikai dejas izpildītājs var pateikt,
cik daudz deja iemīļota un vai
to gribas dejot vēl un vēl. Jaundeju skatē piedzīvotais neapšaubāmi radījis gandarījumu
pašiem choreografiem un prieku
gan dejotājiem, gan skatītājiem.
Vēlu visām jaundejām piedzīvot gaŗu mūžu!
Pateicība Jaundeju skates veidotājiem, administrātoriem un
palīgiem: T. Freimutai, A. Dzintarai, A. Ezerai, K. Palmai, K.
Suksei, Selgai Apsei, Sandim
Apsem, V. Caunei, R. Eglītim, Ē.
Kalviņam, L. Lakatai, K. Rozem.

Dažu choreografu
teiktais par jaunu
deju radīšanas
procesu
Šīs jaundejas tapšanas procesā
visinteresantākais bija atrast
mūzikas autoru, jo oriģināli tā
ir tautas mūzika... (Lelde
Krēsliņa)
(Turpinājums 18. lpp.)

Lugu rakstītāja Austrālijā

VIKTORS HAUSMANIS
(Turpināts no 6. lpp.)
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par dzīves procesa sarežģītību.
Svētelis atgādina Kristai vienkāršu patiesību: “Mūžības lielajās
iekavās ietverta kā dzīve, tā
miršana. Un, ja tu nesaproti
nāves jēgu, kā tu vari saprast
dzīvi?” Žēl, ka šī luga Latvijā nav
nekad izrādīta.
Pagāja vairāk nekā desmit gadi,
Austrālijas Latviešu teātŗa kārtējā

izrāde bija jauna Lēmanes luga
un atkal ar neparastu nosaukumu
– “Solterra”. Ar ikdienišķu dzīvi
tai gan pavisam maz sakara.
Lugas sākumā izskan tās
virsraksta skaidrojums, ko pauž
viens no lugas tēliem – sirms
večuks, bijušais profesors Johai,
kuŗš nekad no rokām neizlaiž
grāmatu “Konstitūcija” un savam

kolēģim un palīgam Kaŗapogam
skaidro: “Iegaumē: Sol – latviešu
valodā nozīmē Saule! Terra –
zeme! Tātad – Solterra! Saules
zeme! Uz turieni mēs ejam.” Te
arī izteikta lugas pamatideja, ko
alkstam piepildīt katrs no mums,
taču tas tikai retajam izdodas, arī
lugā tēlotajiem cilvēkiem – nē!
Lugā Johai aicina visus sanākušos
cilvēkus – to gan nemaz nav
daudz – doties viņam līdzi uz
teiksmaino saules zemi. Kopā
sanākušie ir visai dažādi: minētais vecais vīrs no universitātes
Johai, Kaŗapoga – izbijis zaldāts,
kuŗš kaŗā piedzīvojis kontūziju;
viņiem pievienojas paklīdis students Toms un viņa sieva Kaira,
atnāk lauku meitene Ieva, kas ar
vāli nositusi bulli, tad parādās vēl
jocīgs mācītājs Lukass Urge.
Visus kopā sanākušos Johai
aicina sev līdzi uz teiksmaino
zemi Solterra, kur valdīšot visīstākā laimība, bet viņa avantūristiskā saules zemes meklēšana
sasaucas ar mūsu jaunības gados
dzirdētām frazēm par komūnisma spožo nākotni. Būtībā
Johai ir vislielākais egoists un
tukšu fražu kajējs, sanākušie
ceļinieki no viņa novēršas, un
Erna Lēmane lugā izteikusi
domu, ka tāda Solterra nav
jāmeklē mistiskās tālēs, bet gan
sevī pašā. Skaļās runās arī mēs
daudzreiz esam klausījušies, bet

ceļš uz saules zemi tā arī nav
iestaigāts.
Lugā pavīd vēl kāda, pirmajā
brīdī it kā pārsteidzoša nianse:
visi aiziet, pustrakais profesors
Johai uz salas paliek viens, viņu
sagaida nosalšana un nāve, taču
kopā ar viņu ir mācītājs Lukass,
kā arī pārgalvīgā meitene Ieva;
gan lai nepaliktu uz dzīvošanu,
bet – gluži otrādi – lai negudro
Johai pārvestu mājās. Lugā kā
pēdējais aicinājums skan no
Lukasa: “Celies, Johai! Iesim
mājās!” Un Johai ar grāmatu
rokās seko viņiem. Par laimes
valsti jākļūst mūsu zemei.
Citāds, šīs autores drāmām
neparasts raksturs ir Ernas Lēmanes lugai “Atgriešanās”, ko
rakstniece nosaukusi par sadzīves
lugu. Tā uzrakstīta 1974. gadā un
joprojām ir gluži mūsdienīga.
Atgriešanās ne vienu vien reizi
seko pēc aiziešanas: pilngadību
sasniegušie jaunieši dodas prom
no mājām, jo tik ļoti gribas
patstāvīgi uzsākt dzīvi. Lugā tāds
puisis ir Bārdu ģimenē uzaugušais dēls Jarmuts, kuŗš aiziet
no mājām un vecākiem, dodas
studēt uz Londonu un tieši tur
iegūst nepieciešamību un pārliecību atgriezties pie savas tautas
un arī vecākiem. Protams, lugā
nav nekāda tieša aicinājuma un
skaļa patriotisma, bet pausta
pārliecība, ka pats galvenais –

nepazaudēt savu latviskumu,
savu piederību jau skaitliski
sarūkošajai tautai. Lugā ieskanas
vēl kāda atgriešanās nianse:
cilvēks var no tuvinieka aiziet, un
tomēr atgriezties pie cilvēka,
kuŗam kādreiz paiets gaŗām. Jarmutam kaimiņos mājoja jauna
meitene ar mazām bizītēm –
Zeltīte, bet puisi bija kārdinājusi
austrāliešu meitene Dēzija, un,
spītējot vecākiem, viņš Dēziju
apprecējis; bet – pēc studiju gadiem Anglijā atgriezies mājās –
viņš ierauga kādreizējo Zeltīti.
Par Ernas Lēmanes lugām var
stāstīt daudz, tomēr visu nepateikt. Tās latviešu dramaturģijā
ievelk savu krāsu. Daudzus gadus
saņēmu no Ernas vēstules, bet
saticis esmu gan tikai vienu reizi –
toreiz Melburnā. Iepazinu interesantu cilvēku, teicamu lugu
rakstnieci. Erna Lēmane pati gan
rakstnieces titulu nepieņēma,
viņa esot tikai lugu rakstītāja un
manai grāmatai par trimdas
dramaturģiju ieteica likt nosaukumu “Kas tie tādi… trimdas
lugu rakstītāji?” Ieteikumu pieņēmu. No šīs pasaules aizejot,
Ernai bija pāri par deviņdesmit.
Latvijas valsts Simtgadi Lēmane
nesagaidīja. Šogad Ernai Lēmanei būtu palicis simts. Gribējās
pieminēt.

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

LAIKS

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Gatavojas Baltijas ceļa
svinībām
Jau pēc mēneša, 23. augustā, ar
plašu programmu Rīgā un visā
Latvijā, mūsu kaimiņvalstīs un
pasaulē tiks atzīmēta Baltijas ceļa
30. gadadiena. Daudzveidīga un
plaša pasākumu programma aptvers visu Latviju, atgādinot par
šo drosmīgo soli, kas visai pasaulei pārliecinoši parādīja Baltijas
tautu saliedētību brīvības vārdā
un lika pamatu valsts neatkarības
atgūšanai.

Ceturtdien, 1. augustā, plkst. 11
Rīgā, Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa, tiekoties pie Latvijai nozīmīgā brīvības simbola,
vietā, kur pirms 30 gadiem savijās cilvēku ķēde, svētku programmas veidotāji informēs par svarīgākajiem Baltijas ceļa gadadienas
svinību notikumiem.
***
Valsts prezidents Latgalē
Turpinot pievērsties mediju
polītikas un informatīvās telpas
jautājumiem, 26. jūlijā Valsts
prezidents Egils Levits reģionālajā darba vizītē Latgalē ieradās
Indrā. Apmeklējuma laikā prezidents uzsvēra TV un radio apraides attīstību pierobežā, kā arī aprunājās ar vietējiem iedzīvotājiem
par viņus interesējošiem tematiem. Tāpat, esot Latgalē, Levits
tikās ar pasaules latviešu jauniešu nometnes 2x2 dalībniekiem
Višķos, kā arī izrādīja cieņu vecticībnieku kultūrvēsturiskajam
mantojumam Slutišķos.

““2x2” semināri – tā ir sena un
ilga tradicija, kas norāda uz latviešu tautas vienotību, un tas, kas
ir radies trimdā, sekmīgi turpinās
Latvijā. Latviskuma pamatā ir
valoda un kultūra: runājot latviski un piedaloties kultūrā, mēs
veidojam Latvijas valsti. Vairs
nav svarīgi, kur tu dzīvo – šodien nozīme ir piederībai. Latviešu kopienas centrālais elements ir latviskums, un tā kopšana ir “2x2” galvenais uzdevums,” semināra atklāšanā sacīja
Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits. Pēc semināra atklāšanas
prezidents atbildēja uz vairākiem jauniešu jautājumiem par
atvērto latvietību kā kultūras resursu, par latgaliešu valodu, kā
arī par to, kā aktīvāk iesaistīties
un līdzdarboties valsts veidošanā un cieņpilna dialoga veidošanā.
***
“Lietuva latviešiem ir brāļu
un māsu zeme”...
Darba vizītē Latvijā uzturējās
jaunais Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vienas dienas vizītes laikā G. Nausēda Rīgas pilī
tikās ar Valsts prezidentu E. Levitu, pārrunājot Latvijas un Lietuvas aktuālos jautājumus divpusējās attiecībās, reģionālajā sadarbībā, kā arī ES un NATO.

Lietuvas prezidents Gitans
Nausēda tiekas ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu // Foto: LETA
Indra ir viena no Latvijas vietām, ko Levits pieminēja savā inaugurācijas uzrunā 8. jūlijā. Prezidents plāno tuvākajā laikā apmeklēt arī citas runā pieminētās
vietas – tā, piemēram, 3. augustā
Valsts prezidents plāno apmeklēt
Mazirbi un Lībiešu svētku notikumus.
***
Atklāj septīto pasaules
latviešu jaunatnes
semināru “2x2” Latvijā
Šobrīd Latgalē, gleznainajā Veirūgnas ezera krastā, norisinās jau
septītais pasaules latviešu jaunatnes seminārs “2x2” Latvijā,
ko 26. jūlijā atklāja Latvijas Valsts
prezidents Egils Levits. Seminārā
piedalās 71 latviešu jaunietis no
15 pasaules valstīm (tostarp no
ASV, Kanadas, Vācijas, Brazīlijas,
Krievijas, Venecuēlas), lai iepazītos ar jauniem draugiem no visas
pasaules, attīstītu savu radošumu, diskutētu par dažādiem jautājumiem, gūtu zināšanas, izjustu savu latvietību, dziedātu, dejotu un dalītos iedvesmojošā pieredzē.

To, cik simboliska ir šī Lietuvas prezidenta vizīte, Valsts prezidents uzsvēra preses konferencē, sakot: “Lietuva latviešiem
ir mūsu brāļu un māsu zeme.
Mūs saista tuvās valodas, tradicijas, kultūra un kopīgs liktenis
Baltijas jūras krastos. Mēs izjūtam īpašu atbildību kopt un sargāt baltu mantojumu, jo esam
palikušas divas vienīgās dzīvās
baltu tautas.”
Egils Levits apliecināja, ka Latviju un Lietuvu vieno kopīgs redzējums būtiskos reģionālos un
starptautiskos jautājumos. Tāpat,
pēc viņa sacītā, abas valstis saista
kopīgs mērķis – veicināt Baltijas
reģiona drošību, labklājību un
izaugsmi: “Baltijas valstu sadarbība ir cieša, simboliska un neatsverama. Šogad aprit 30 gadi,
kopš mēs roku rokā stāvējām
Baltijas ceļā, lai atgūtu savu valstu brīvību. Šogad Latvija kā Baltijas valstu sadarbības vadītāja
strādā pie Baltijas reģiona drošības stiprināšanas, kā arī reģionālās savienojamības attīstības.”

Runājot par reģionālo drošību,
Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija turpinās attīstīt aizsardzības
sadarbību ar Lietuvu tādās jomās kā daudznacionālā divīzijas
stāba “Ziemeļi” attīstīšana, bruņoto spēku savietojamības stiprināšana un kopīgi gaisa un jūras
novērošanas pasākumi.
Pārrunājot sadarbību citās jomās, tika atzīmēts, ka Rail Baltica
projektam ir jāvirzās uz priekšu,
tāpat aktīvs darbs norit pie Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas
tīklu un reģionālās gāzes infrastruktūras un tirgus izveides.
***
Atkāpjas Okupācijas mūzeja
direktors
No amata 27. jūlijā atkāpies Latvijas Okupācijas mūzeja direktors
Gunārs Nāgels. Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības (LOMB)
valde atkāpšanos pieņēmusi un
izteikusi Gunāram Nāgelam pateicību par darbu mūzeja labā,
informēja mūzeja biedrība.

Gunārs Nāgels direktora amatā
bijis piecus gadus, kopš 2014.
gada 1. jūlija. Viņa pēdējā darba
diena mūzejā ir 20. augusts, bet
viņam piedāvāta iespēja darbu
atstāt agrāk. Valde par viņa vietas
izpildītāju līdz jauna direktora
iecelšanai apstiprinājusi mūzeja
Krājuma glabātāju Taigu Kokneviču, kuŗa kā direktora vietniece
direktoru aizstājusi jau agrāk. Lai
nodrošinātu labu mūzeja funkcionēšanu, par Taigas Koknevičas vietnieci savukārt apstiprināta ilggadējā mūzeja direktore
Gundega Michele. Valde jau drīzumā izsludinās konkursu uz pastāvīgu direktora vietu. Mūzeja
direktors Latvijas Okupācijas mūzeju vada kā LOMB pilnvarota
persona.
LOMB biedru sapulcē lēma izsludināt konkursu jauna ekspozīcijas dizaina veidošanai. Ekspozīciju nākamā gada beigās ievietos topošajā Gunāra Birkerta plānotajā mūzeja ēkā, kas patlaban
top Latviešu strēlnieku laukumā.
Konkursu izsludinās tuvākajās
nedēļās. Konkurss kļuva nepieciešams ilgo aizkavējumu dēļ, ar
ko sastapās ēkas celtniecība. Jaunās ekspozīcijas plānošana sākās
jau tālajā 2006. gadā, kad ēkas
īstenošanu sagaidīja jau tuvāko
gadu laikā. Gan ekonomiskā krize, gan Zaigas Gailes vadītās architektu grupas iebildumi celtniecību atkārtoti aizkavēja. Sākotnējie ekspozīcijas plāni tika
gan atjaunoti un modernizēti,
bet vairs pilnībā neatbilst modernas ekspozīcijas prasībām. Ar
konkursu LOMB ekspozīcijas
veidošanai paredz piesaistīt firmas ar radošu pieeju un pieredzi
mūzeju ekspozīcijas dizaina veidošanā.
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Uzturēt labas attiecības
ar kaimiņvalstīm
Nesen Latvijā iepazīšanās vizītē bija ieradies jaunievēlētais Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Žurnālā IR intervijā Nausēda stāsta
par sevi, brāļu tautu – latviešu un lietuviešu – attiecībām, kā arī
izsaka viedokli, kā mums veidot sarunas ar lielo kaimiņvalsti. Mūsu
lasītāju ieskatam daži fragmenti no intervijas.
Gitanam Nausēdam tika jautāts: Jūsu
priekštece prezidente Grībauskaite
bija labi pazīstama Eiropā. Kā jūs
sevi salīdzinātu ar viņu?
Ārlietu polītikā visi Grībauskaites kundzes atbalstītie principi ir pamatoti, un nebūs lielu
izmaiņu attiecībās ar valstīm uz
austrumiem, ar Krieviju. Es vēlētos padarīt mūsu attiecības ar Baltkrieviju draudzīgākas. Esmu jautājis vēstniekam, vai ir iespējams uzlabot attiecības par spīti tam, ka nepirksim no Ostravecas elektrību, un viņš teica – jā,
ir. Mums ir jāpārbauda baltkrievu puses spējas sadarboties.
Grībauskaites kundze bija pazīstama kā ļoti atklāta savos izteicienos.
Dažkārt tas bija pozitīvi, dažkārt tam bija nedaudz negātīvi
rezultāti. Es gribētu būt diplomātiskāks, sevišķi, ja ir runa par izteicieniem par Krieviju. Mēs atceramies dažus spēcīgus izteicienus,
kuŗi drīzāk nebija piemēroti diplomātijas valodai. Es to vēlētos izmainīt. Vēlētos uzturēt labas divpusējas attiecības ar kaimiņvalstīm
un pamatot mūsu līderpozicijas starptautiskajās attiecībās uz labām
kaimiņattiecībām ar Baltkrieviju, Baltijas valstīm un, protams,
ziemeļvalstīm.
Kā jūs raksturotu drošības situāciju mūsu reģionā piecus
gadus pēc Krimas aneksijas?
Pirmkārt, ar Krieviju saistītie draudi tagad ir atzīti. Agrāk tā nebija. Atceros, ka Lietuvai izdevumi aizsardzībai 2012. gadā bija apmēram tādi paši kā šobrīd Vācijai – 0,7% no IKP. Tagad aizsardzībai
tērējam 2%, un mums ir ambiciozi plāni 2030. gadā to palielināt
līdz 2,5%. Tas parāda, ka izpratne par riskiem ir daudz lielāka. Mūsu
sadarbība ar NATO un divpusējā sadarbība ar ASV ir daudz labāka.
Lietuvā atrodas Vācijas vadītie NATO spēki. Mēs iepērkam militārās
sistēmas no draugiem Eiropā. Tātad esam daudz labākā situācijā.
Ļoti priecājamies, ka Polijai izdevies panākt, ka nākotnē būs
papildu ASV spēki viņu territorijā. Tā ir veiksme ne tikai Polijai, bet
visam Baltijas reģionam. Tomēr ir nepieciešama pat ciešāka sadarbība, kopējas militārās mācības.
Viena vājā vieta ir gaisa aizsardzība. Šobrīd nav pietiekamu resursu un ir tikai gaisa patrulēšana, nevis gaisa aizsardzība. Nav iespējas
no patrulēšanas pāriet uz aizsardzību gadījumā, ja kaut kas notiktu.
Tas ir mūsu nākotnes uzdevums.

***
Edgars Rinkēvičs tiekas
ar Baltkrievijas prezidentu
Aleksandru Lukašenko
26. jūlijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā darba vizītes laikā
Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs tikās ar Baltkrievijas
Republikas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Amatpersonas
pārrunāja abu valstu divpusējās
attiecības, tostarp sadarbību ekonomikā, Eiropas Savienības (ES)
sadarbību ar Baltkrieviju un
drošības polītikas jautājumus.
Sarunā ar Baltkrievijas prezidentu Rinkēvičs pauda gandarījumu par Latvijas un Baltkrievijas
aktīvo polītisko dialogu, jo Baltkrievija ir nozīmīga kaimiņvalsts
un Latvija ir ieinteresēta uzturēt
šādu attiecību dinamiku. “Baltkrievija ir nozīmīgs Latvijas ārējās tirdzniecības partneris, īpaši
transita un loģistikas jomā. Tādēļ
vēlamies paplašināt mūsu sadarbību, palielinot pārvadājamo kravu apjomu un klāstu. Latvija saskata potenciālu sadarbībai ar
Baltkrieviju Eirāzijas transporta
koridoru attīstībā, un piedāvājam
Latvijas tranzīta infrastruktūru

industriālā parka “Lielais Akmens” kravu apkalpošanai,” uzsvēra Rinkēvičs.
***
Somijas ārlietu ministrs
vizītē Latvijā
30. jūlijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Somijas
ārlietu ministru Peku Hāvisto
(Pekka Haavisto), kuŗš Rīgā bija
ieradies vienas dienas darba vizītē. Ministri apsprieda aktuālo
situāciju saistībā ar Irānas varasiestāžu aizturēto tankkuģi Stena
Impero Hormuza šaurumā un
turpmākās rīcības koordināciju
aizturētā Latvijas pilsoņa atbrīvošanai. Sarunu lokā bija arī Latvijas un Somijas divpusējo attiecību jautājumi, Somijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātes, reģionālās sadarbības un starptautisko attiecību
aktuālitātes. Vizītes laikā Somijas
ārlietu ministrs tikās ar Latvijas
Valsts prezidentu Egilu Levitu
un apmeklēja NATO Stratēģiskās
komūnikācijas izcilības centru.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
***
Latvija atklāj 5G
komūnikācijas tīklu
19. jūlijā, klātesot Latvijas Valsts
prezidentam Egilam Levitam,
Latvijā tika oficiāli atklāts 5G
komūnikācijas tīkls. Kopš 2018.
gada septembŗa, kad Latvijā notika pirmais 5G technoloģijām
veltītais forums 5G Techritory,
5G tīkls tika pirmo reizi iedarbināts testa režīmā. Tagad tas ir
pieejams ikvienam, kuŗa rīcībā ir
5G technoloģiju atbalstoša ierīce. Latvijas mobilo sakaru operātori Latvijas Mobilais Telefons
(LMT) un TELE2 piedāvā pilnu
piekļuvi 5G tīklam, bet trešā mobilo sakaru operatora BITE 5G
tīkls vēl atrodas testa režīmā.

Valsts prezidents Egils Levits:
“Esmu lepns par to, ka, pateicoties LMT darbībai un sadarbībai
ar pasaules mēroga uzņēmumiem kā Nokia un Intel, Latvija
ir pasaules avangardā 5G paaudzes komūnikācijas tīkla attīstībā. Tā ir tā vieta, kur gribētu
redzēt Latviju daudzās jomās.”
Vienlaikus prezidents atzina, ka
“Mākslīgā intelekta un Big Data
laikā ierindoties starp pirmajām
valstīm, kas var īstenot šādu technoloģiju, nozīmē, ka Latvija ierindojas technoloģiju “Formula 1”
pirmajā rindā. Tas ir signāls pasaules uzņēmumiem un pētniekiem.” 19. jūlijā tika prezentēts
arī pirmais 5G rūteris, ko ražo
Latvijā uzņēmums MikroTik.
Rūteris ir izstrādāts, LMT aktīvi
sadarbojoties ar lielāko rūteru
ražotāju Latvijā – uzņēmumu
MikroTik, kuŗa produkcija ir
pazīstama ne tikai Eiropā, bet arī
Āzijā un ASV. Latvija ir atvērta
sadarbībai ar Koreju 5G technoloģiju pielietojuma un modernizācijas jomās. 2019. gadā no 27.
līdz 29. novembrim Latvijā notiks jau otrais 5G technoloģijām
veltītais forums 5G Techitory, kas
pulcēs vairāk nekā 1000 viesu
un pasaules vadošos 5G technoloģiju kompaniju pārstāvjus un
amatpersonas.
***
Vai Irāna atbrīvos
aizturēto kuģi?
Pastāv teorētiska iespēja, ka
Irāna daļēji atbrīvo Hormuzas
šaurumā aizturētā britu tankkuģa apkalpi, tostarp kapteiņa palīgu no Latvijas, atstājot uz kuģa
tikai pašu vadību, bet pašlaik
nekādu šādu signālu nav, intervijā Latvijas Radio izteicās Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Jaunā Vienotība). Ministrs
atkārtoti atteicās prognozēt, kad
situācijai varētu panākt kaut
kādu risinājumu, jo tās būtu tikai
nepamatotas spekulācijas. Rinkēvičs atkārtoti informēja, ka
Latvijas Ārlietu ministrija ir pārliecinājusies, ka Hormuzas šaurumā aizturētā tankkuģa apkalpei, kurā ir arī Latvijas pilsonis,

tiek nodrošināti gana labi sadzīves apstākļi.
***
Teātŗa zinātniecei, rakstniecei
Lilijai Dzenei – 90
25. jūlijā tiek atzīmēta izcilās
teātra zinātnieces, rakstnieces Lilijas Dzenes (1929-2010, dzimusi
Lilija Mača) 90 gadu jubileja.
Latvijas Nacionālā archīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu archīvs piedāvā iepazīties
ar fotografijām, kuŗās redzama
Lilija Dzene.

1953. gadā Lilija Dzene publicēja pirmās teātŗa izrāžu recenzijas un rakstus par aktieriem,
1963. gadā iznāca grāmata “Mūsu paaudzes aktieri”, 1964. gadā
talantīgā rakstniece publicēja
aktrisei Mirdzai Šmithenei veltīto monografiju “Labais mūžs”,
tai sekoja Kārlim Sebrim, Lidijai
Freimanei, Elzai Radziņai, Harijam Liepiņam, Alfrēdam Jaunušanam, Jānim Kubilim, Eduardam Pāvulam un citiem aktieriem un teātriem veltītās vairāk
nekā 10 tēlaini, profesionāli rakstītās monografijas, kā arī daudzas publikācijas žurnālos Māksla, Teātŗa Vēstnesis, laikrakstā
Literatūra un Māksla u. c. izdevumos. Rakstniece, mākslas doktore, emeritētā zinātniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda
locekle (1994), Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere (1995) Lilija
Dzene kā patiesas cieņas apliecinājumu 2004. gadā saņēma balvu par mūža ieguldījumu teātŗa
mākslā.
***
Top pirmais latviešu vesterns
Ar spraigu pakaļdzīšanās un
drāmatiskas apšaudes epizodi
Zviedrijā uzsākta Matīsa Kažas
vesterna “Kur vedīs ceļš” uzņemšana. Filmas darbība risinās
19. gadsimta beigās, kad no baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava. Režisors Matīss Kaža par filmas “Kur
vedīs ceļš” uzņemšanu stāsta: “Šī
nebūs tipiska kostīmfilma vai
vēsturiska drāma. Mēs strādājam
vesterna žanra ietvaros, un tomēr to pārveidojam pa savam.

***
Valmierā demonstrēs jaunu
dokumentālo īsfilmu
Koncertzālē “Valmiera” 2. augustā plkst. 18 notiks dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seanss. Filma tapusi “Studijā Lokomotīve”, režisors – Kārlis Lesiņš.
Filmas Sabiedrotais papildu nosaukums ir Lielbritanijas loma
Latvijas cīņā par neatkarību
1918. un 1919. gadā, un tā tapusi
ar Lielbritanijas vēstniecības Latvijā atbalstu. Filmas seansa sākumā ievadvārdus par filmu teiks
Lielbritanijas vēstnieka Latvijā
vietniece, kuŗa 2. augustā kopā ar
vēstniecības pārstāvjiem uzturēsies vizītē Valmierā. 26 minūtes
gaŗā filma stāsta par situāciju pēc
Pirmā pasaules kaŗa, kad jaundibinātajai Latvijas valstij nācās
iesaistīties polītiskā un militārā
cīņā par savu pastāvēšanu. Latvijas neatkarības izcīnīšanā nozīmīga loma bija Rietumu sabiedroto (Lielbritanijas, Francijas
un ASV) atbalstam. Pirmā Latvijas neatkarības cīņu norisēs iesaistījās Lielbritanija, kuŗas kaŗakuģi Latvijas piekrasti sasniedza
1918. gada decembrī.
***
Latviešu autore uz
starptautiskās skatuves
Nacionālajā grāmatu festivālā
31. augustā Inga Gaile, godalgota latviešu rakstniece, piedalīsies 19. ikgadējā ASV Kongresa
Bibliotēkas Nacionālajā grāmatu
festivālā (Library of Congress National Book Festival) ar savu jaunāko dzejoļu krājumu 30 Questions People Don’t Ask: The Selected Poems by Inga Gaile.

Inga Gaile ir publicējusi vairākus dzejoļu krājumus, tai skaitā dzejoļus bērniem, noveli un
teātŗa uzvedumus. Viņa ir saņēmusi Latvijas Literātūras gada
balvu, kā arī balvu no Dzejas
dienu festivāla Latvijā, kas ir dažas no autores atzinībām. Gaile
ir daļa no latviešu feminisma
kustības, kā arī ir komiķe un izveidojusi stand-up komēdijas
grupu. Savos rakstu darbos viņa
nereti pievēršas stigmatizētām
sabiedrības grupām, feminismam un dzimuma līdztiesības
jautājumiem. Talantīgās rakstnieces dzeja ir tulkota vairākās
valodās. Gailes grāmata 30 Questions People Don’t Ask: The Selected Poems of Inga Gaile balstīta
uz sieviešu dažādo pieredzi,
precīzāk, Baltijas valstu sieviešu
pieredzi. Dzeja ietver nepārtrauktās pārmaiņas Baltijas reģionā. Inga Gaile ataino detaļas
un ikdienas apstākļu zemākos
punktus – viņa neraksta par fantāziju pasauli vai safabricētu skaTas būs vesterns Austrumeiro- tījumu uz pasauli, bet gan par
pas mērcē, varētu to pat saukt dzīvi, kā to patiesi redz viņa pati.
par īsternu. No vairāk nekā piecsimt pretendentēm galvenajai
***
lomai filmā izvēlēta rīdziniece
Festivālā Positivus
Žanete Zvīgule. Viņai līdzās spē27. un 28. jūlijā Salacgrīvā nolēs jaunais aktieris Toms Veličko. risinājās festivāls Positivus, kur

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
FRANCIJA.
Latvijas
Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Francijas
Republikā Imants Lieģis bija
devies darba braucienā uz
Monpeljē. Šī vizīte bija īpaša ar
to, ka svinīgā pieņemšanā
Latvijai tika uzdāvināta 1923.
gadā toreizējās Latvijas operas
vadības un mūziķu pasniegtā No kreisās: Bertjē de Lionkūrs,
pateicības vēstule franču kom- vēstnieks Imants Lieģis, Žans
ponistam Vensānam d’Endī, Pjērs Ruso
kuŗš Latvijā viesojās, diriģējot
vairākos koncertos Rīgā.
Vēsturisko dokumentu vēstniekam pasniedza komponista d’Endī
brāļa mazdēls Bertjē de Lionkūrs (Berthier de Lioncourt), pieņemšanā
piedaloties Le Festival Radio France Occitanie Montpellier direktoram
Žanam Pjēram Ruso, Latvijas institūta direktorei Vitai TimermaneiMoorai, kā arī Latvijas Radio korim un tā diriģentam Sigvardam
Kļavam. Saņemot vēstuli, vēstnieks Imants Lieģis pateicās komponista d’Endī ģimenei par šo žestu, uzaicinot De Lionkūra kungu ar
kundzi ierasties Latvijā, lai personīgi saņemtu pateicību no Latvijas
valdības. Tāpat vēstnieks izteica pateicību festivāla rīkotājiem par
uzaicinājumu, neslēpjot gandarījumu par Latvijas talantu atzīšanu
un aicināšanu piedalīties festivālā vairākus gadus pēc kārtas.
Vienlaikus vēstnieks piebilda, ka vēstule tiks nogādāta Latvijas
Republikas kultūras ministram, kurš, jaukas sakritības pēc, ir
operdziedātājs.
KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums tikās ar Kanadas latviešiem Uldi Rihardu Loti un Karinu Mieriņu, pirmās visaptverošās grāmatas par Kanadas latviešu māksliniekiem un amatniekiem autoriem.
Uldis Lote un Karina Mieriņa
pateicās par atbalstu un labo sadarbību, kas autoriem izveidojās, šo nozīmīgo projektu īstenojot.
Grāmata ir veltījums izcelsmes zemei Latvijai, tās valstiskuma Simtgadē. Autori lūdza enciklopēdisko grāmatu nodot Latvijas Valsts
prezidentam Egilam Levitam, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kā arī
Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai, kas izdevumam veltījusi priekšvārdu par latviešiem Kanadā.
ĶĪNA. 22. jūlijā Latvijas Republikas vēstniecības Ķīnas Tautas
Republikā pārstāvniecības vadītāja vietniece Ingūna Vīksne un vēstniecības Trešā sekretāre Angelīna Maksimova piedalījās Konfūcija
institūtu organizētajā Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) valstu studentu vasaras nometnes svinīgajā atklāšanas ceremonijā
Pekinas Svešvalodu universitātē.
Katru gadu Ķīnas Konfūcija institūts organizē vasaras nometni
Konfūcija institūtu studentiem no 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Šogad šajā vasaras nometnē 41 jaunietis no dažādiem Latvijas novadiem divu nedēļu gaŗumā padziļināti apgūst ķīniešu valodu un Ķīnas kultūru.
kā galvenie mākslinieki uz festivāla lielajām skatuvēm uzstājās
grupas Disclosure, The 1975, Underworld un Royal Blood. Sarīkojumu apmeklējuši aptuveni
15 000 cilvēku, aģentūrai LETA
sacīja festivāla rīkotājs Ģirts
Majors:

“Esam gandarīti, ka Positivus
apmeklētāji jau 13. gadu Salacgrīvas kāpu un priežu ielokā varēja baudīt lielisku mūziku un
koncertus ar aktuāliem ārzemju
un pašmāju māksliniekiem divu
dienu gaŗumā.”
***
Sākusies Eiropas vasaras skola
Ar komandas saliedēšanas pasākumiem sākusies Eiropas va-

saras skola, kas ilgs divas nedēļas.
Saliedēšanas pasākumā piedalījās skolas audzinātāji, vadītāja
un daļa no skolotājiem. Pēc ātras
sapazīšanās saliedēšanas pasākuma vadītājs Andrejs Bērziņš
iepazīstināja ar MK noteiktajiem nometnes drošības noteikumiem. Grupas darbā, domājot
un strādājot ierobežotā laikā,
tika risinātas prāta spēles. Pēc
neliela pusdienu pārtraukuma
katra grupa meklēja atbildi uz
jautājumu “EVS būs sekmīgs,
ja....”.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

“Pēdējais brīdinājums”?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Vašingtonā 24. jūlijā vairāk
nekā septiņu stundu gaŗumā īpašais padomnieks (special counsel)
Roberts Millers tika izklaušināts
ASV kongresa Pārstāvju palātas
(kur kopš š. g. janvāŗa dominē
demokratu deputāti) juridiskās
komitejas sēdē.
Viņam bija, kā prasa likums,
šīs komitejas sēdē jāatskaitās par
savu darbu, izmeklējot varbūtēju Krievijas iejaukšanos ASV
prezidenta 2016. gada vēlēšanu
kampaņā. Šo izmeklēšanu Roberts Millers uzsāka 2017. gada
17. maijā, un šā gada 18. aprīlī
tika atklātībai nodots šī darba
rezultāts – 448 lappušu biezs ziņojums.
Atskaitīdamies prasīgajiem likumdevējiem, Roberts Millers
brīdināja, ka Krievija atkal (!)
mēģina graut amerikāņu demokratiju nākamā gada prezidenta
vēlēšanu gaidās, uzsverot, cik pamatoti bija viņa slēdzieni par

Maskavas destruktīvo iejaukšanos 2016. gada vēlēšanu kampaņā, un strikti noraidīja prezidenta Trampa apgalvojumu, ka viņš
esot sarīkojis “raganu medības”.
Prezidents Tramps veltīgi pūlējās pēdējos mēnešos iestāstīt
publikai, ka Millera ziņojums
“pilnībā attaisnojot” viņu. Atbildot uz jautājumiem komitejas
sēdē, Roberts Millers īpaši uzsvēra, ka viņš un viņa komanda
nebūt nebija nākuši pie tāda
slēdziena. No ziņojuma skaidri
izriet, ka prezidents Tramps “tika
ievēlēts ar kādas ārvalsts palīdzību”. Komitejas sēdē Millers
spilgti raksturoja Kremļa “sabotāžas paņēmienus”. Un tagad –
uzmanību! – “viņi to dara brīdī,
kad mēs te sēžam”, teica Millers,
liekot saprast, ka šie iejaukšanās
“nedarbi” nekad nav mitējušies.
Tā, protams, ir nejauša sagadīšanās, bet tieši šajās dienās
kāds ļoti dīvains raksts parādījās

“pareizticīgo staļinistu” portālā
zavtra.ru, kur bieži tiek skartas
temas, kuŗas Kremļa oficiālās
aprindas “tur pie sevis”. Dīvainā
raksta autors ir Valerijs Korovins,
kuŗš tam devis baigu, pat makabru virsrakstu: “Rietumu Navaļnijs, dzīvs vai miris.”
Te jāpaskaidro, ka “Korupcijas
apkaŗošanas fonda” priekšsēdis
Aleksejs Navaļnijs ir vienīgais
nopietnais, īstais Vladimira Putina oponents un sāncensis cīņā
par varu. 2018. gada prezidenta
vēlēšanās Navaļnijs bija vienīgais
kandidāts, kuŗš netika reģistrēts
kaut kādas nenozīmīgas sodāmības dēļ. Viņam bija plaša piekrišana īpaši jauniešu vidū, kuŗiem
PSRS jau šķita “viduslaiki”.
Pēdējos gados Navaļnijs rēgulāri piedalījās visos mītiņos un
piketos, kas vērsti pret Putina režīmu, un ikreiz viņam piespriež
30 diennaktis apcietinājumā –
par dalību neatļautā pasākumā.

30 dienu administrātīvo arestu,
28. jūlijā alerģijas dēļ nogādāts
slimnīcā. “Šodien no rīta, pulksten 9.30, Aleksejs Navaļnijs tika
hospitalizēts ar diagnozi “asa
alerģiska reakcija” – liels sejas
pietūkums un ādas apsārtums.
Alerģiskās reakcijas cēlonis nav
noteikts. Iepriekš nekad dzīvē
Aleksejam nav bijis alerģiskas
reakcijas,” tviterī ierakstījusi Navaļnija vadītā Fonda cīņai pret
korupciju preses sekretāre Kira
Jarmiša. Maskavas 64. klīniskajā
slimnīcā ziņu aģentūrai Interfax
apstiprināja, ka Navaļnijs nogādāts šajā slimnīcā un ievietots
terapijas nodaļā. Navaļnija stāvoklis ir apmierinošs, sacījis
slimnīcas pārstāvis.
29. jūlijā portāls newsru. radio
svoboda ziņoja, ka ārsti slimnīcā
Navaļnijam konstatējuši nevis
alerģiju, bet kādas nezināmas ķī*Krievijas opozicijas polītiķis miskas vielas iedarbības sekas. (!)
Aleksejs Navaļnijs, kuŗš izcieš

Ārpolītikas simtgade

KĀRLIS
STREIPS
Pirmdien, 29. jūlijā, Latvijas
Ārlietu ministrija atzīmēja savas
pastāvēšanas simtgadi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tviterī
rakstīja: “Esmu ļoti lepns par
Latvijas dinamiskā un efektīvā
diplomātiskā dienesta dalībniekiem un viņu sasniegumiem. Pateicos katram no viņiem par apņēmību un profesionālismu!”
Kas tad notika pirms simt gadiem? Todien Latvijas pagaidu
valdības ārlietu ministrs Zigfrīds
Anna Meierovics pieņēma darbā
pirmos četrus ministrijas speciālistus ‒ Vili Šūmani, Augustu
Vaidzību, Jāni Lazdiņu un Kārli
Kuškevicu. Šūmaņa kungs strādāja Ārlietu ministrijas kancelejā par administrātīvo, vēlāk ‒ par
polītisko direktoru. Bija Latvijas
vēstnieks Italijā, Francijā, Somijā
un Igaunijā. Viņš aizgāja Mūžībā
Cīrihē. Vaidzības kungs ministrijā vadīja saimniecības nodaļu,
bet pēcāk atgriezās savā dzimtajā
Durbē un kļuva par pilsētas domes priekšsēdi. Līdzīgi amati
viņam bija Tukumā un Kuldīgā.
A. Vaidzība tika deportēts 1941.
gada 14. jūnijā un tikai sešas nedēļas pēc tam aizgāja Mūžībā.
Jānis Lazdiņš bija profesionāls
vijolnieks, bet arī ministra Meierovica kabineta šefs, kuŗš ministru pavadīja ārzemju ceļojumos,
būdams klāt arī tajos, kad ministrs centās nokārtot Latvijas
valsts de iure atzīšanu. J. Lazdiņš
bija vēstnieks Beļģijā un Luksemburgā. Pēc atvaļināšanās no diplomātiskā dienesta viņš palika
Beļģijā, kļuva par tās pilsoni un
tur arī aizgāja Mūžībā. Kārlis

Un te nu tie “riebīgie Rietumi”
un īpaši velnišķīgais “gosdeps”
(ASV Ārlietu ministrija), kā apgalvo Korovins, savā rusofobijā
mēģinot izraisīt Krievijā jukas,
padarot Navaļniju par “sakrālo
upuri”, kuŗš varot “iet bojā” lietas
labā, un būšot jāizteic līdzjutība
sievai un bērniem.
“Sakrāls upuris”? Pāriesim pie
faktiem: 2015. gada 27. februārī
pie pašiem Kremļa mūriem tika
noslepkavots Boriss Ņemcovs –
godprātīgs demokrats, ne mazāk
populārs kā tagad Navaļnijs. Nozieguma pasūtītājs līdz šim brīdim “nezināms”, un kaukazisko
killeru tiesāšana bija tīrais farss.
Varbūt Korovina raksts bija
tāds kā “pēdējais brīdinājums”
Navaļnijam?*
Lai nu lasītāji savelk galus kopā...

Kuškevics bija Latvijas konsuls
Gdaņskā. Arī viņu deportēja uz
Sibiriju, bet viņš no tās atgriezās
un aizgāja Mūžībā Rīgā.
Latvijas ārlietu dienests veidots ļoti sarežģītos apstākļos.
Brīdī, kad Z. Meierovics atgriezās
Rīgā no Parīzes Miera konferences, lai uzsāktu dienesta veidošanu, Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība tikko bija atgriezusies no
Liepājas, kur tā vairāku mēnešu
gaŗumā bija guvusi patvērumu
uz tvaikoņa Saratov Liepājas ostā.
Z. Meierovics gāja bojā autoavārijā 1925. gadā. Tajā brīdī viņš
ārlietu ministra amatā bija otro
reizi, pa starpu gada gaŗumā ministrs bija Ludvigs Sēja. Kopumā
laikā pirms PSRS invāzijas bija
astoņi cilvēki ārlietu ministra
amatā, tajā skaitā bez Z. Meierovica vairākkārt Hugo Celmiņš
un pats K. Ulmanis. Latvijas ārpolītikas galvenais fokuss starpkaŗu laikā bija uz Rietumvalstīm,
Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Attiecību veidošana konkrēti Baltijas valstu starpā piekliboja, lielākoties tāpēc, ka laikā
pēc Pirmā pasaules kaŗa Polija
bija sagrābusi Viļņas apgabalu.
Varšavai mūspusē bija lielvalsts
ambīcijas, un, ja kāda valsts gribēja labas attiecības ar to, tad tai
nevarēja būt attiecības ar Lietuvu. 1923. gadā Latvija un Igaunija parakstīja savstarpējās militārās palīdzības līgumu ar Igauniju, bet ne ar Lietuvu. 1933. gadā
Padomju Savienība slepus piedāvāja Polijai parakstīt garantijas
par Baltijas valstu drošību, taču
neko par to nesakot minēto val-

stu valdībām. Polija no tā atteicās. Nākamā gada septembrī
Tautu savienības sesijas laikā
visas trīs Baltijas valstis parakstīja līgumu par Baltijas Antantes
izveidošanu. Tas bija tikai un vienīgi diplomātiska rakstura līgums, un tajā Latvijas un Igaunijas pārstāvji konkrēti norobežojās no jautājuma par Viļņu.
Antantes pēdējā sēde bija 1939.
gada decembrī Tallinā. Tajā brīdī
PSRS jau bija izvietojusi kaŗabazes visās trīs Baltijas valstīs. Tobrīd jau bija parakstīts bēdīgi slavenais nacistu Vācijas un PSRS
Molotova-Ribentropa līgums ar
slepeno pielikumu, kuŗā abas
lielvaras pārdalīja Eiropu pēc
Otrā pasaules kaŗa. Vācija kaŗā
zaudēja un neko nekontrolēja.
Padomju Savienība, kā zinām,
bija uzvarētāja valsts ar visu no
tā izrietošo.
Arī okupācijas laikā Latvijai
bija nosacīta ārlietu ministrija.
Nosacīta tāpēc, ka tās vienīgais
uzdevums bija veidot attiecības
ar citām PSRS republikām, turklāt lielākoties šīs attiecības
vienalga risinot Maskavā. Okupācijas laikā ministriju vadīja
septiņi cilvēki, sākot ar Pēteri Valeskalnu un beidzot ar Eiženu
Poču. Rietumos, savukārt, jau
1940. gadā Ulmaņa autoritārā
valdība valsts sūtnim Londonā
Kārlim Zariņam piešķīra ārkārtējas pilnvaras, pārstāvēt Latvijas
intereses gadījumā, ja kaŗa apstākļos zudīs sakari starp Rīgu
un diplomātiem. Valdības trimdā centrs bija sūtniecība Vašingtonā. Pēdējais Latvijas vēstnieks

Anatols Dinbergs tur nodienēja
tik ilgi, ka kļuva par Vašingtonas
diplomātu korpusa vecāko.
Atmodas laikā Latvijas Tautas
fronte sāka pirmo uzmanīgo zondēšanu Rietumu virzienā. Tās
pārstāvji viesojās dažādās trimdas organizācijās un saietos, sākumā bez īpaši lielas uzticības.
Vai tad nebija iemesls uzskatīt,
ka visi cilvēki no okupētās Latvijas ir komūnisti?! Pēc 1990. gada
Augstākās padomes vēlēšanām
Ivara Godmaņa valdībā par pirmo ārlietu ministru kļuva Jānis
Jurkāns. Es kādu laiku biju viņa
biroja vadītājs. Diplomāts no
manis nesanāca. (Manu plašo
dzimtu diplomātijas pasaulē pārstāv mammas brālēna dēls Juris
Bone, kuŗš patlaban ir Baltijas
jūras valstu padomes priekšsēdis
un pirms tam bija Latvijas vēstnieks Igaunijā un tad arī Somijā.)
Atjaunotās neatkarības pirmajā dekādē Ārlietu ministrijas
un visas valsts galvenais mērķis
ārpolītikā bija veidot attiecības
ne tikai ar valstīm, bet arī ar
organizācijām. Atšķirībā no laika
pēc Pirmā pasaules kaŗa ar valsts
atzīšanu nekādu problēmu nebija. Gandrīz tūdaļ pēc puča izgāšanās Maskavā daudzas valstis
ar Islandi priekšgalā sāka veidot
vai atjaunot diplomātiskās attiecības ar Latvijas valsti. Starp
citu, neatkarības atgūšana bija
tik piepeša un negaidīta, ka
Lielbritanijas vēstniecība vairāk
kā gada gaŗumā atradās pāris
numuriņos viesnīcā Rīdzene, kamēr tapa izremontēta Londonas
pirmskaŗa vēstniecība. Teju vai

automātiski mūsu valsts tika uzņemta Apvienoto Nāciju organizācijā un Eiropas Drošības un
sadarbības organizācijā. 1995. gadā
arī Eiropas padomē, un tajā pašā
gadā Latvija oficiāli iesniedza pieteikumu par iestāšanos Eiropas
Savienībā. Sarunas beidzās 2002.
gadā. Nākamajā gadā bija referendums par iestāšanos, un 67,5%
pateica jā! Argumenti pret iestāšanos sākās ar muļķīgiem un
beidzās ar absurdiem, tajā skaitā
par domu, ka nevajag iestāties
tāpēc, ka gan jēdzienā Padomju
Savienība, gan arī jēdzienā Eiropas Savienība ir viens un tas pats
vārds “savienība.” Par ES dalībvalsti kļuvām 2004. gada 1. maijā.
Pusotru mēnesi pirms tam Latviju arī akceptēja NATO. Man
tas joprojām šķiet brīnums, ka
mūsu mazā valsts kā līdzīgs ar
līdzīgu ir starp citām pasaules
varenākajām militārā aliansē.
Zinu, tie bija ASV prezidenti Bils
Klintons un Džordžs Bušs, kuŗi
mūs “uzpasēja” sarunu procesa
laikā. Paldies viņiem!
Patlaban Latvijai ir 37 vēstniecības un vairāki konsulāti, kā arī
ģenerālkonsulāti un liels skaits
goda konsulu. Kopumā ņemot,
Latvijas ārpolītikai varam būt
pateicīgi par to, ka mūsu valsts ir
vienā no pasaules bagātākajām
savienībām, kā arī zem pasaules
nepārprotami diženākās militārās alianses lietussarga. It īpaši
pateicoties pēdējai no šīm organizācijām, esam lielākā drošībā
nekā jebkad mūsu valsts vēsturē.
Par to nudien ir jāizjūt liela pateicība!
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SILTI UN SIRSNĪGI!

GUNDEGA
SAULĪTE
Karstas jūlija ceturtdienas pievakare. Vecrīgas ieliņas klusas,
šķiet, visi ekskursanti noguruši
no piedzīvotās svelmes un meklē
kādu vēsu paēnu. Pie Mazās ģildes tikai pavisam maza reklāmas
lapa liecina, ka te kaut kas notiks.
“Kabarē de Rīga, Sidnejas Latviešu teātŗa viesizrāde.”
Tautieši no Austrālijas ar savu
mūzikāli drāmatisko izrādi šovasar apceļo dažādas Latvijas pilsētas, bet 25. jūlija vakarā vienīgo
reizi to izrādīja Rīgā. Piebildīsim,
ka viesizrāžu turneja notiek ar
Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra
un Pasaules brīvo latviešu apvienības atbalstu.
…Veŗu smagās ārdurvis, un tai
pašā brīdī mani pārņem dievišķīgs aromātu mākonis. Laba kafija, kaut kas no svešzemju garšvielām, viegla vīna dvesma. Kad
ieeju zālē, redzu – noslēpumainā
pustumsā skatītāji izkārtojušies
pie apaļiem galdiņiem. Noskaņojums gaidu pilns, tūlīt sāksies.
Izrāde sākas ar mūziku. Nelielā
kapella, kuŗā mūzicē Viktorija un
Andrejs Mačēni, kopā ar Andri

2019. gada 3. augusts – 9. augusts

Kariku, gaidu pilno gaisotni sakāpina vēl vairāk. Un tad nāk Jānis Čečiņš – autors, režisors un
galvenais vēstījuma uzturētājs
vienā personā. Viņa šarmantajā
vadībā cita pēc citas sāk raisīties
raibu raibās epizodes no Latvijas
valsts pirmajiem divdesmit gadiem, par to, ar kādām domām,
sapņiem un centieniem tolaik
dzīvoja rīdzinieki, kā priecājās,
kā izklaidējās. (Teicēja teksta pamatā ir Aleksandra Bāra, “Hotel
de Rome” viesmīļa, atmiņu grāmata “Mani skaistākie gadi Latvijā”.) Par to, kādas iespējas bija
“dzīvot smalki” un dzīvot, atbilstoši sava naudasmaka biezumam. Ainas ir labsirdīga humora iekrāsotas, un Sidnejas teātŗa
aktieŗi darbojas teicami saliedētā ansamblī, atklājot savus drāmatiskos un mūzikālos talantus.
Nereti drāmatiska epizode, kas
dažkārt tikai niecīgas anekdotes
vērta, kulmināciju sasniedz
dziesmā vai mūzikālā numurā.
Ansambli kuplināja arī Valmieras teātŗa aktrise Baiba Valante
(citā sastāvā – Indra Burkovska),
taču ne kā pieaicināta prima-

donna, bet kā atdevīga un precīza kopīgo uzdevumu veicēja.
Kā gan lai nejūsmo par lielisko
brāļu Laivenieku duetu, ko asprātīgi un ar spēcīgu komēdijas dzirksti parodē Ojārs Greste
un Pēteris Saulītis! Tāds komiķu
pāris greznotu jebkuŗu Latvijas

Mūzicē Jānis Laurs

Izrādes autors, režisors un galvenais satura virzītājs – Jānis Čečiņš

Pēc izrādes. No kreisās: Ingrīda Meierovica, Pēteris Saulītis un
Kristīne Saulīte

Brīnišķīgais komiķu pāris Pēteris Saulītis un Ojārs Greste pārveidojās dažādos personāžos

skatuvi! Kā lai nepriecājas par
raito spēli, vienu un to pašu galdu un dažus krēslus pārveidojot
par atšķirīgām darbības vietām,
tās veikli apspēlējot un tikpat
veikli dekorācijas elementus novietojot “izejas pozīcijās”! Tad,
kad savu vietu uz skatuves ieņem
nu jau arī Latvijā labi pazīstamais
čellists Jānis Laurs un piedāvā
savu E. Dārziņa “Melancholiskā
valša” interpretāciju, sajūtam, ka
vieglprātīgajā kabarē gaisotnē
izskanējis arī kāds pavisam nopietns un dziļš akords. Savukārt,
kad pie klavierēm sēdās Austris
Kalniņš, telpu pieskandināja džeza ritmi un priecēja pianista
veiklība.
Mainot kostīmu detaļas, katrs
tēlotājs nospēlēja vairākus raksturus, bet viscaur valdīja labsirdīga vēlēšanās dalīties ar skatītāju
spēles priekā. Par to visiem iesaistītajiem milzīgs paldies! Tāpēc
arī tik dabiska raisījās dziedāšana

kopā ar skatītājiem, it īpaši beigu
ainā, kad dziesma par jauko Meldermeitiņu negribēja un negribēja beigties…
Tomēr nevaru atturēties izteikt
vienu kritisku piezīmi. Linda
Ozere sakāpinātā eksaltācijā dziedāja tautā tik populāro romanci
“Miglā asaro logs”, kuŗā visas
darbības vārda formas bija pārveidojusi sieviešu dzimtē.
(Piemēram: “Tikai tevi es mīlēj’si esmu…) Lūdzu, nedariet tā!
Dziesma ir tik populāra ne jau tikai sentimentālā vēstījuma dēļ,
bet arī tāpēc, ka šīs rindas ir rakstījis neatkārtojamais Aleksandrs
Čaks. Un, kad dziesmu dzied vidusskolnieces, studentes vai arī
daudz nopietnāka gadagājuma
sievietes, “Miglā asaro logs” ir arī
atzīšanās mīlestībā Čakam. Nevienam līdz šim nav ienācis prātā
ģeniālajās rindās pārveidot kaut
vārdu. Tas būtu pār mēru bezgaumīgi.
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Otrā saruna. Elīna Kalniņa, vēstures ekspozīcijas Cēsīs “Sirdsapziņas ugunskurs” vadītāja
intervijā Sallijai Benfeldei
(Turpinājums no Nr. 27)
Kā sākāt projektu par 1941.
gada 14. jūnija deportācijām ?
Mani uzrunāja Amatas novada pašvaldības Melānijas Vanagas mūzejs, kas fiziski pastāv, bet
juridiski nekad tā arī nav ticis
nodibināts. Viņi vēlējās attīstīt
savu mūzeju, un viņiem vajadzēja padomu. Aizbraucu uz mūzeju, redzēju situāciju un, protams,
arī problēmas. Domājot par to,
ko un kā es reāli varētu palīdzēt,
sapratu, ka varētu izveidot kādu
konkrētu projektu, jo mani neaicināja tur strādāt, mūzeju sakārtot un nodibināt, piesaistīt financējumu. Nevar taču attīstīt
to, kas juridiski nemaz nav izveidots. Mūzejā bija tikai viena darbiniece, kuŗa bija arī mūzeja izveidotāja – vietējā skolotāja. Protams, varēju mūzejam sniegt
konsultācijas, uzrakstīt attīstības
stratēģiju, kā konsultante saņemt
atalgojumu, lai pēc tam tā glīti
tiktu ielikta skapī un, visticamāk,
netiktu īstenota, jo nebūtu, kas
to īsteno, un nekas nemainītos.
Manuprāt, interesantāk un vērtīgāk bija kaut ko šim mūzejam
radīt, kas tam ļautu kļūt pamanāmākam.
Tā radās virtuālā ekspozīcija?
Izdomāju, ka vēlos izveidot nevis izstādi fiziskā vidē, jo mūzeja
telpas ir ļoti nelielas, bet tematisku virtuālu ekspozīciju, kādas
Latvijā vēl nav bijis. Tā ir mājaslapa ekspozīcijas formātā un ar
kultūrvēsturisku saturu, kur ar
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem saturs tiek padarīts interesants konkrētai mērķauditorijai. Par mērķauditoriju izvēlējos Latvijas sākumskolu skolēnus, pusaudžus un jauniešus, bet
ekspozīcijas tematiskais stāsts ir
1941. gada 14. jūnija deportācija,
skatīta bērna acīm. Ekspozīcijas
mugurkauls ir notikumu chronoloģija no 1939. gada vasaras
līdz piecdesmito gadu vidum,
kad izsūtītie bērni sāk atgriezties Latvijā jau kā pieauguši cilvēki un kļūst par oficiāliem padomju cilvēkiem, viņi saņem pases, viņiem noņem sodāmību.
Ekspozīciju veido stāsti par pieciem bērniem, un viens no viņiem ir Melānijas Vanagas dēls
Aldis Vanags – tā ir sasaiste ar
Melānijas Vanagas mūzeju, jo tā
ir virtuālā ekspozīcija ar nosaukumu “Esi pats!”. (Ekspozīcijas
mājaslapa ir www.esipats.lv).
Man tas bija profesionāls izaicinājums, jo par virtuālām ekspozīcijām biju dzirdējusi un šo
to uzzinājusi, studējot mūzeju
darbības pamatus, bet kā to izveidot, man nebija pieredzes, bet
bija skaidrs, ka es to gribu un
izdarīšu. Uzreiz arī sapratu, ka ar
latviešu valodu vien nepietiks,
vajadzēs arī krievu un trīs lielākās Eiropas Savienības valodas –
angļu, franču un vācu. Ir Eiropas
Parlamenta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu, bet cik daudz totalitārisma
noziegumu kontekstā Eiropā un
citur pasaulē zina par mums?
Tāpēc ekspozīcijai bija jābūt vir-

tuālai, jo tad tā ir pieejama visur
un ātrāk pamanāma – vari sēdēt
Kalifornijā vai otrpus Urāliem
pie sava datora un to skatīties.
Protams, jautājums ir, kā virtuālās informācijas pārbagātībā cilvēki vispār par šo vietni uzzina
un to atrod, tomēr tas nav gluži
neiespējami. Gods kam gods –
Amatas novada pašvaldība par
ekspozīcijas izveides darbu tiešām maksāja, un, kamēr ekspozīciju izveidoju, man tie bija nelieli, bet nozīmīgi ik mēneša ienākumi triju gadu gaŗumā. Darbu sāku 2012. gadā un ekspozīciju atklājām 2014. gada 14. jūnijā. Pēc tam vēl gadu tapa arī
četru svešvalodu versijas.
Kāpēc tik svarīgi bija izveidot
tieši virtuālo ekspozīciju?
Kad sāku darbu ar ekspozīciju,
izlasīju ziņu, ka režisors Viesturs
Kairišs sācis veidot filmu par
Melāniju Vanagu. Atceros, ka sākumā filmas veidotāji vāca ziedojumus, un es tā simboliski
noziedoju 10 latus ar domu, ka
man patīk ideja, ka cilvēki ziedo
pirmajai filmai par deportācijām. Manas ekspozīcijas beigās ir
lasāms aicinājums izlasīt grāmatu, apmeklēt Melānijas Vanagas mūzeju un noskatīties šo filmu. Ekspozīcijā skartais okupācijas represiju stāsts ir ļoti svarīgs, un tas turpinās arī manā
nākamajā projektā-ekspozīcijā
Cēsīs. Abas ekspozīcijas – kā Melānijas Vanagas mūzeja “Esi pats!”,
tā “Sirdsapziņas ugunskurs” –
būvē tiltu starp paaudzēm, kas
piedzīvoja okupācijas, un Latvijas jaunākajām paaudzēm, kas
dzīvo šodienas Latvijā un veidos
rītdienas Latviju. Tās sniedz iespēju mūsdienu cilvēkiem satikt
cilvēkus, kuŗi izjutuši okupāciju
uz savas ādas. Tikšanās dzīvē vēl
jau ir iespējama, bet, visticamāk,
tā notiek ļoti reti, jo šīs paaudzes
tikpat kā nesarunājas, jautājums
arī, vai vecie cilvēki stāstīs par
pārdzīvoto, jo tas ir smagi, un vai
jaunie spēs klausīties. Tā nav
tikai Latvijas problēma, plaisa
starp paaudzēm padziļinās. Tādēļ esmu centusies abās ekspozīcijās radīt iespēju apmeklētājiem
identificēties ar bērnu, pusaudzi, jaunieti, kuŗš to piedzīvo, lai
pastarpināti sniegtu iespēju ieklausīties vecākās paaudzes stāstos. “Sirdsapziņas ugunskurā” ir
citādāk, bet virtuālajā ekspozīcijā “Esi pats!”, kuŗu apmeklētājs
skatās ar datora starpniecību,
būdams viens pret vienu ar saturu, tikai aptuveni ekspozīcijas
vidū var ieraudzīt, kā stāsta varonis izskatās mūsdienās, var paskatīties arī fragmentus no viņu
intervijām. Virtuālajā vidē darbojas Melānijas Vanagas dēls Alnis un vēl četri bērni, kuŗi ir pieminēti autobiografiskajā grāmatā “Veļupes krastā”. Mūzeja vadītājas Ingrīdas Lāces nopelns ir
tas, ka viņa šos cilvēkus bija uzmeklējusi, bija nofilmētas video
intervijas, kuŗās viņi izstāsta savu stāstu. Viņa bija savākusi astoņpadsmit video intervijas, un
līdzās Aļņa stāstam es izvēlējos
ekspozīcijā izmantot vēl arī Ilgas,

Elīna Kalniņa: “Abas ekspozīcijas – kā
Melānijas Vanagas mūzeja “Esi pats”,
tā “Sirdsapziņas ugunskurs” – būvē tiltu
starp paaudzēm, kas piedzīvoja okupācijas, un Latvijas jaunākajām paaudzēm, kas dzīvo šodienas Latvijā un
veidos rītdienas Latviju. Tās sniedz iespēju mūsdienu cilvēkiem satikt cilvēkus, kuŗi izjutuši okupāciju uz savas
ādas. Tikšanās dzīvē vēl jau ir iespējama, bet, visticamāk, tā notiek ļoti reti,
jo šīs paaudzes tikpat kā nesarunājas,
jautājums arī, vai vecie cilvēki stāstīs
par pārdzīvoto, jo tas ir smagi, un vai
jaunie spēs klausīties. Tā nav tikai Latvijas problēma, plaisa starp paaudzēm
padziļinās.”
Intas, Andra un Ivara stāstus no
intervijām. Kad ekspozīcija tapa,
man bija iespēja ar viņiem vēl
dzīvē satikties, aprunāties, viņi
atļāva izmantot fotografijas. Mūzeja krājuma materiāli bija tas
pamats, uz kuŗa ekspozīcija tika
veidota. Ja šī materiāla nebūtu,
es nevarētu izveidot ekspozīciju,
liels darbs jau bija izdarīts, es
tikai izdomāju veidu, kā savāktos materiālus interpretēt.
Tapa arī piedāvājums skolotājiem, kā stāstīt par okupācijas gadiem.
Sadarbībā ar četriem Latvijas
skolotājiem izveidoju arī mūzeja
pedagoģisko piedāvājumu virtuālajai ekspozīcijai, piecu mācību stundu plānus, kas bez maksas ir lejupielādējami un pieejami jebkuram skolotājam no
2014. gada. Lai sasniegtu auditoriju, sapratu, ka ceļš ir caur
skolotājiem, tādēļ vērsos Valsts
Izglītības satura centrā ar lūgu-

mu rast iespēju to prezentēt skolotājiem, un man tā tika sniegta.
Par ekspozīciju un to, kā to var
izmantot dažādās, ne tikai vēstures stundās, esmu stāstījusi aptuveni astoņiem simtiem Latvijas skolotāju. Zinu, ka ekspozīcija tiek lietota, bet tas nenotiek
tik daudz, kā cerēju. Mans lielais
jautājums ir, kāpēc Latvijas pedagogi tik kūtri izmanto bez
maksas pieejamo, manuprāt, ļoti
vērtīgo ekspozīcijas saturu, kas
palīdz runāt par ļoti sarežģītu
Latvijas vēstures posmu, par to,
kā izdzīvot ekstremālos apstākļos, ko nozīmē bērnam augt un
dzīvot totālitārā valstī. Te taču ir
lieliska iespēja sarunai klasē, jo
ekspozīcija ir rīks, kas palīdz salīdzināt un runāt ar skolēniem
arī par to, kā dzīvot demokratiskā
valstī, ko tas nozīmē Latvijas
sabiedrībai.
Kultūras ministrijas Mūzeju nodaļa manis veidoto virtuālo eks-

pozīciju atzina par labās prak-ses
piemēru mūzeju jomā. Kad 2016.
gadā rīkoja tālākizglītības kursus
mūzeju darbiniekiem, mani
uzaicināja vadīt semināru, un
divas reizes piecarpus stundas
stāstīju, kā izveidoju šo virtuālo
ekspozīciju. Tādēļ nevaru teikt,
ka mans veikums netika pamanīts Latvijā, par to dzirdēju labus vērtējumus. Tomēr nevienam mūzejam neradās interese
par to, ko es vēl varētu veikt, par
kādām temām varētu veidot ekspozīcijas. Skumji, ka Latvijas
muzeju vide nav atvērta jaunām
idejām un iespējām, ko piedāvā
mūsu laiks, nav gatava sadarbībai
ar jaunajiem jomas profesionāļiem. Mūsdienās neviena atmiņas institūcija nevar eksistēt, ja
nestāv uz sadarbības takas. Nav
iespējams kvalitātīvi komūnicēt
kultūrvēsturisko mantojumu, ja
nesadarbojies ar nevalstisko sektoru utt., ja neesi atvērts sadarbībai ārpusē ar visdažādākajām institūcijām un cilvēkiem.
Tomēr visaugstāko novērtējumu jūsu ekspozīcija saņēma
no starptautiskā konkursa žūrijas Japānā.
Japānā kopš 1965. gada katru
gadu tiek rīkots konkurss Japānas Apraides korporācijas Starptautiskajai izglītojošo mediju
balvai “Japan Prize”. Konkursā ir
arī katēgorija “Creative Frontier”
jeb radošā robežšķirtne jaunajiem medijiem interneta vidē,
kas ir kā izglītojošie projekti. Melānijas Vanagas mūzeja virtuālo
ekspozīciju konkursam pieteicu
2016. gadā. Uz šo kategoriju bija
43 pieteikumi no visas pasaules.
Finālā iekļuva seši – no Lielbritanijas, Kanadas, Amerikas, divi
japāņu projekti un mana ekspozīcija no Latvijas. Bija iespēja aizbraukt uz Tokiju, prezentēt ekspozīciju starptautiskai žūrijai.
Lai arī ekspozīcija neieguva balvu, tas bija liels sasniegums – ar
šo mūsu stāstu nokļūt tik tālu.
Man tas bija ļoti īpaši, tā bija
mana balva. Lidoju pāri Sibirijai,
kur bija nometināti deportētie
latvieši, uz Uzlecošās Saules zemi, lai iepazīstinātu japāņus un
konkursa sapulcināto starptautisko sabiedrību ar mūsu vēstures stāstu. Japāņus tas ļoti interesēja, viņi nāca klāt, viņiem patika, kā stāsts izveidots vizuāli,
gribēja uzzināt vairāk, daudz runāja par to un izteica komplimentus.
Un tad nāca “Sirdsapziņas
ugunskurs”?
Jā, ekspozīcijas “Esi pats!” dēļ
kļuvu zināma represēto vidū
Cēsīs, jo Amatas novads ir tepat
līdzās, Melānijas Vanagas mūzeja organizētajiem pasākumiem
Cēsu represētie ir galvenā mērķauditorija, un viņi tos apmeklē.
Cēsu mūzejs bija atteicis represēto lūgumam paplašināt esošo
pastāvīgo mūzeja ekspozīciju par
Cēsu vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsu dienām – tajā
par okupāciju laiku nekā nebija.
(Turpinājums 14. lpp.)
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(Turpināts no 13. lpp.)
Cēsu mūzeja ekspozīcijā ir
stāsts par to, kā hernhūtiešu
dziedāšanas tradicijas ietekmē
latvieši sāk dziedāt koŗos un caur
koŗa dziedāšanu stāsts nonāk
līdz Latvijas neatkarības atgūšanas laikam, kad 90. gadu sākumā Cēsu pils parkā tika rīkoti
Latvijas Nacionālās operas opermūzikas svētki. Cēsu mūzejā nav
stāsta par abām okupācijām, par
represijām, par deportācijām,
par to, kā darbojās čeka un komunistiskā partija. Cēsu represēto biedrība bija lūgusi mūzejam plašāk pastāstīt Cēsu vēstures stāstu, pieskarties okupācijai.
Atbilde no toreizējās mūzeja vadības bija, ka tas nav iespējams,
jo trūkst resursu: trūkst darbinieku, kuŗi varētu šīs temas pētīt,
naudas un vietas ekspozīcijas paplašinājumam. Pastāvīgā ekspozīcija palika tāda, kāda tā ir joprojām. Represētie netika sadzirdēti, bet nelikās mierā, jau bija
atraduši vietu ekspozīcijai un
uzrunāja mani. Biju priecīga, ka
man ir darbs. Jau diezgan sen
represētajiem bija ideja izveidot
piemiņas vietu tiem, kuŗi neatgriezās no Sibirijas, bija pieminekļa ideja, bija skice un pat
nauda jau daļēji bija piesaistīta,
bet kaut kā nesanāca. Tomēr
2015. gadā beidzot viņiem izdevās savākt ziedojumus un izveidot memoriālo piemiņas sienu,
kuŗa tika atklāta tā paša gada
17. jūnijā Cēsīs, Pils ielas 12 pagalmā. Kad siena bija gatava,
represētie meklēja, kur varētu
izveidot ekspozīciju, viņi jau bija
noskatījuši vietu turpat līdzās
esošajā kādreizējā īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, kuŗu pēckaŗa gados izveidoja čekisti un

miliči. Tiku laipni uzaicināta šo
vietu apskatīt. Bija jāpalīdz izveidot ekspozīcijas saturu, un man
vaicāja, vai es būtu ar mieru nākt
palīgā. Piekritu. No 2015. gada
novembra sākās mūsu sadarbība. Kultūras ministrija izsludināja Simtgades projektu konkursu, represētie saprata, ka ekspozīcijas izveide varētu būt viņu
iniciatīva, viņu dāvana Latvijai
valsts Simtgadē. Kopā visu arī
darījām. Darīju savu profesionālo darbu un palīdzēju piesaistīt
finances. 2018. gada 23. augustā,
Ribentropa-Molotova pakta pa-

rakstīšanas un Baltijas ceļa jubilejas dienā, ekspozīciju svinīgi
atklājām, pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas dziedot himnu
kādreizējā milicijas pagalmā.
Šogad ekspozīcija saņēma
Latvijas Dizaina balvu?
Jā, šogad Latvijas Nacionālā
Dizaina balvas konkursā mēs
ieguvām trešo vietu. Ekspozīcijas
mākslinieki Reinis un Krista
Dzudzilo, kuŗi par savu ekspozīcijas dizaina redzējumu saņēma šo balvu, izveidoja tīru un
askētisku ekspozīcijas telpas
vidi. Mūsu sadarbība bija ļoti

Elīna Kalniņa: “Mans lielais jautājums
ir, kāpēc Latvijas pedagogi tik kūtri izmanto bez maksas pieejamo, manuprāt, ļoti vērtīgo ekspozīcijas saturu, kas
palīdz runāt par ļoti sarežģītu Latvijas
vēstures posmu, par to, kā izdzīvot
ekstremālos apstākļos, ko nozīmē bērnam augt un dzīvot totālitārā valstī.
Te taču ir lieliska iespēja sarunai klasē,
jo ekspozīcija ir rīks, kas palīdz salīdzināt un runāt ar skolēniem arī par to,
kā dzīvot demokratiskā valstī, ko tas
nozīmē Latvijas sabiedrībai. Kultūras
ministrijas Mūzeju nodaļa manis veidoto virtuālo ekspozīciju atzina par labās
prakses piemēru mūzeju jomā.”

veiksmīga, un priecājos, ka varēju uzaicināt jaunās, trīsdesmitgadnieku paaudzes māksliniekus, kuŗiem ar okupāciju laiku
nav tiešas konfrontācijas, kuŗi
var būt gana brīvi savā skatījumā. Manuprāt, dizains palīdz saturam, jo ikvienā ekspozīcijā saturs ir pats svarīgākais, nedrīkst
pārkāpt trauslo robežu starp vidi
un saturu. Ekspozīcijas daļa ir
līdz mūsdienām saglabātā čekas
un milicijas īslaicīgā aizturēšanas izolatora vide – sešas apcietināto kameras. Katrā kamerā ir
viens pretošanās stāsts, kuŗš ir
klausāms cilvēka balsī. Un ir telpa ar okupāciju vēstures notikumu chronoloģiju – okupāciju
vēstures faktu apkopojumu, kas
ievietots atvilktnītēs vairākās valodās un ir sadalīts pa laika posmiem. Kopā ar Cēsu Jaunās pamatskolas vēstures skolotāju Ivo
Rodi esam izveidojuši arī nodarbību skolēniem, lai viņi nevis
atnāktu, paskatītos un aizietu,
bet lai līdzdarbotos, domātu, diskutētu par pretošanās jēgu un
atbildētu, vai vajadzēja pretoties
un vai viņi to darītu, ja valstij
pienāktu skarbs laiks.
Ekspozīcija tika izveidota un
darbojas ar projektu un ziedojumu ceļā gūtu financējumu, tā
tapa ar valsts un vairāku novadu pašvaldību, arī Cēsu novada
pašvaldības un ziedotāju, sponsoru atbalstu. Cik ilgi tā būs
skatāma?
Šobrīd financējums, kas nodrošina ekspozīcijas pieejamību
apmeklētājiem un tās turpmāko
dzīvi, ir garantēts līdz 2019. gada
31. decembrim. Protams, ka
Cēsu novada pašvaldība savu atbalstu neliegs arī turpmāk, taču
ar to diemžēl nepietiks, tādēļ ekspozīcijas pastāvēšanai un attīstī-

bai katrs cents ir ļoti svarīgs, un
mēs priecāsimies par katru ziedojumu.
Ja vēlaties atbalstīt “Sirdsapziņas ugunskura” ekspozīciju,
ziedojiet Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” atbalsta fondam,
kas reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā ar numuru
50008281501, darbojas Pils ielā
12, Cēsīs.
Ziedojumu konts SEB bankā
Latvijā:
LV39UNLA0055000907996.

Grāmata izdota serijā
Laika grāmata.
To varat iegādāties grāmatu
tirdzniecības vietās ASV –
nosūtot adresi un čeku
par USD 20,–
(t.sk. pasta izdevumi)
Inesei Zaķis, 6051 A Sun
Blvd #604, St. Petersburg,
Florida 33715, USA

Ceļā uz diženu Britu Impēriju
Feļetons

SALLIJA
BENFELDE
Par britu parlamenta Pārstāvju
palātas vadītāju kļuvušais konservātīvo deputāts Džeikobs RīssMogs nupat nācis klajā ar rakstiskiem norādījumiem sava biroja darbiniekiem. Patiesības labad gan jāpiebilst, ka norādījumi, kuŗi, pēc Rīsa-Moga domām,
acīmredzot padarīs Liebritaniju
par pasaules diženāko valsti, ar
Rīsa-Moga Somersetas ziemeļaustrumu pārstāvju atbalstu tapuši jau pirms dažiem gadiem.
Pateicoties jaunajam konservātīvo premjeram Borisam Džonsonam, kvēlais Brexit aizstāvis
Džeikobs Rīss-Mogs tagad tos
var sākt ieviest dzīvē. Tas, ka šobrīd tos vēl nevar padarīt par
likumu visiem valsts iedzīvotājiem, protams, ir vien tāds sīkums, jo Apvienotā Karaliste
taču pēc dažiem mēnešiem pametīs Eiropas Savienību, kuŗa
līdz šim nav ļāvusi ataust dižās
Britu Impērijas saulei.
Norādījumos ir aizliegto vārdu, vārdu savienojumu un jēdzienu saraksts, kuŗi saziņā ar

citiem parlamenta deputātiem
un sabiedrību jāaizstāj ar pareizajiem, īstajiem dižās Britu Impērijas vārdiem un jēdzieniem. Aizliegto vārdu sarakstā ir, piemēram, vārdi „very”, „lot”, „got”. Protams, neņemšos prātot par šiem
nepareizajiem vārdiem, jo par to
taču var spriest tikai tie, kuŗiem
angļu valoda ir dzimtā, kuŗiem
ir vismaz doktora grads angļu
filoloģijā un galvenais – tie, kuŗi
saprot, ko angļu valodai nodarījusi mūsdienu modernā pasaule
un Eiropas Savienība.
Taču daudz interesantāki ir divi
citi norādījumi biroja darbiniekiem. Proti, ir jālieto senās, Impērijas laika mērvienības, un nekādi “kilogrami” vai “metri” saziņā
ar sabiedrību un Parlamentu nav
pieļaujami.
Tomēr vissvarīgākais ir norādījums par to, ka, vēršoties pie
tiem britu vīriešu kārtas pilsoņiem, kuŗiem nav titula, jāraksta
“skvairs” (esquire). Vārdnīca vēsta,
ka skvairs ir lauku muižnieks vai
kāda lauku apvidus lielākais ze-

mes īpašnieks, bet jēdziens “eskvairs” tika lietots viduslaikos – tas
bija bruņinieka ieroču nesējs,
vēlāk zemākā labdzimušo kategorija. Tātad Rīss-Mogs paaugstina “īsto” britu sociālo statusu,
un katrs, arī rūpnīcas vai fermas
strādnieks, ja vien ir “pareizais un
īstais” brits, tagad būs eskvairs.
Sociālo tīklu lietotāji gan aiz
sajūsmas “vārtās pa zemi”, smejas un ironizē, bet ko gan no viņiem var prasīt?! Viņi taču nesaprot, ka briti kļūst par daudz
cienījamāku nāciju, kuŗai taču
pienākas diža Impērija. Un, protams, par Brexit taču balsoja
daudzi, kuŗiem nav titula, bet
kuŗi tagad kļūs par cienījamiem
skvairiem. Ar jauntapušo cienījamo skvairu palīdzību droši
vien var cerēt uz beznosacījumu
jeb “hard Brexit”, jo cienījams
pilsonis taču nevar gribēt neko
citu, kā vien dižu Impēriju. Kaut
kādi likumi, konvencijas un visi
citi civilizācijas un demokratijas
izgudrotie apgrūtinājumi tam
tikai traucē, vai ne? Galu galā

Boriss Džonsons taču ir skaidri
paudis, ka uz britiem nevar attiekties nekādi Eiropas noteikumi, bet visām priekšrocībām gan
ir jāsaglabājas. Džeikobs Rīss-

Mogs ceļā uz dižo Britu Impēriju neapšaubāmi ir nācijas vadzvaigzne – aiz Borisa Džonsona,
protams.

2019. gada 3. augusts – 9. augusts
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“Mēs nevaram atļauties riskēt!”

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs un
bijusī direktore Gundega Michele intervijā Ligitai Kovtunai
Kāpēc maiņas mūzeja vadībā
(lasiet 3. lpp.!) notika tieši tagad,
un ko tās nesīs tuvākajā nākotnē?
V. Nollendorfs. Sākšu ar veco
joku – nothing special! Bet, nopietni runājot, direktora Gunāra
Nāgela atlūgums bija pārsteigums, kad, biedrības sapulcē
pirms sava ziņojuma viņš oficiāli iesniedza vēstuli, norādot
iemeslus, kāpēc nevar darbu turpināt. Savukārt šajā skaidrojumā
ir nepārprotami saskatāma viena
problēma, proti, direktoram nav
bijis līdz galam skaidrs, kādas ir
viņa pilnvaras iepretim biedrībai un tās valdei. Saskaņā ar Latvijas likumiem Okupācijas mūzeja biedrība ir augstākais lēmējs; valde, ko ievēl biedrība, ir
juridiski atbildīga par biedrības
darbu. Okupācijas mūzejs ir biedrības struktūrvienība, bet direktors šajā struktūrvienībā darbojas atvasināti, pamatojoties uz
valdes pilnvaru pamata. Šis pilnvarojums nekad nav bijis definēts kā bezgalīgs un neierobežots. Šajā gadījumā konflikts izcēlās galvenokārt par to, ka valde
nolēma aicināt direktoru iesniegt
vīzēšanai līgumus, ko viņš bija
sagatavojis mūzeja jaunās ekspozīcijas iekārtošanai un tās novietošanai jaunajā ēkā jeb Nākotnes
namā. Iemesls – šim darbam piesaistāmi lieli finanču līdzekļi,
kas visi ir ziedojumu nauda. Un
vēl – tā kā tas ir vienreizējs ieguldījums, ko ļoti ātri jāapgūst, jābūt uzmanīgiem, lai kādā veidā
nenonāktu pie darījumiem, kuŗu
rezultātā naudu varam vienkārši
pazaudēt. Respektīvi, firmām, ar
ko šādus līgumus slēdzam, jāizrauga ļoti rūpīgi, jāskatās, kāds
ir to “financiālais segums”, pieredze utt. Direktora izraudzītās
firmas par to pilnīgu pārliecību
nedeva. Bija nolīgti speciālisti,
kas izanalizēja visas atbilstības,
tostarp dizainu, eksponātu daudzumu un to pārskatāmību, arī
to, kā ekspozīcijas izvietojums
atbildīs apmeklētāju plūsmai.
Mūzeja darbā tie ir ļoti, ļoti nozīmīgi rādītāji. Ir svarīgi, lai, piemēram, vienas stundas laikā apmeklētājs, izejot cauri ekspozīcijai, gūtu pēc iespējas pilnīgāku
priekšstatu, lai netiktu novērsta
viņa uzmanība, piesaistot uzmanību detaļām utt. Bija arī paredzēts, ka līdz 19. jūlija biedrības
sēdei potenciālie sadarbības
partneri izstrādās jaunās koncepcijas prezentāciju, jo ar iepriekšējo biedrības biedri bija
iepazīstināti 25. janvārī. Skatoties, ko pa šo laiku paveikuši izstrādātāji, nācās konstatēt, ka
esam diezgan nedrošā situācijā.
Turklāt firmām ir ļoti zemi finanču apgrozījuma rādītāji, nav
arī gatavas komandas.
Attiecībā uz projekta prezentāciju, maigi izsakoties, biedrības
biedri bija nepatīkami pārsteigti...
Neskatoties uz firmas pārstāvju aizbildinājumu, ka bez noslēgta līguma tā nevar un negrib
visu prezentēt jeb nodot apspriešanai, biedrības biedri lēma
rīkot jaunu dizaina konkursu,
turklāt drīz.

Nu, tad jau īstenībā labi, ka
līgums netika noslēgts?!
Līgums ar ierobežotu darbību,
bet tomēr par palielu naudas
summu, bija par atjaunotā projekta prezentāciju! Valde nebija
ar mieru parakstīt to apmaksas
summu, ko direktors bija firmai
piedāvājis. (Sadarbības firmas nosaukumu nolemjam neminēt. –
L. K.)
Tātad, – valde nolēma, ka tai ir
konsekventi jālīdzdarbojas attiecībā uz līgumiem, kas tiek noslēgti, – vēlreiz uzsveru! – par ziedotāju naudu. Tas saistās arī ar
Nākotnes nama atklāšanas laiku
2020. gada vidū, un mēs nevaram
atļauties kļūdīties. Šai sakarā ir

ko arī ieņēmumu samazināšanos. Laiks dzen uz priekšu!
Īstenībā jau mēs esam gluži
vai pieraduši pie tā, ka šķēršļi
rodas un rodas, un mēs tos pārvaram un pārvaram… Būvniecības lietu “epopeja” jau visiem
zināma. Šoreiz “iegūstam” 4-5
mēnešus un iespēju jauno ekspozīciju dabūt gatavu labā kvalitātē. Līdzībās runājot – Nacionālā vēstures mūzeja apjomīgā
ekspozīcija tapusi gada laikā.
Patlaban izskatās, ka nākamā
gada vidū ekspozīcija Nākotnes
nama atklāšanas brīdī būs. Satura iestrādes ir gatavas, materiālu ir pat vairāk, nekā iespējams
ekspozīcijā ietvert. Arī līdzekļi

Valters Nollendorfs: “Protams, joprojām ir ļoti svarīga ziedojumu piesaiste –
ja tā apsīks, būs jāsāk tērēt mūsu uzkrājumi, kas plānoti mūzeja darbības
turpināšanai nākotnē un ir mūzeja
darbības pamats.”

Gundega Michele: “Kad sāku savu
darbu mūzejā, mans amats saucās –
izpilddirektore, proti, es izpildīju valdes lēmumus, strādāju saskaņā ar
pilnvarām, ko dod biedrība.”
jābūt pilnīgai pārliecībai, ka firma, ar kuŗu slēdzam līgumu, var
noteiktā termiņā izpildīt to, kas
no tās tiek prasīts. Ņemot vērā,
ka jāmaksā avansā. Ja nu šāda
firma nonāk maksātnespējā vai
nodokļu parādos?! Lūk, tāpēc arī
nāca šis lēmums – rīkot konkursu, lai no visiem aspektiem
nodrošinātos. Konkursa noteikumos būs punkts, kas paredz,
ka nolīgtajai firmai jāspēj pierādīt ne tikai savu līdzšinējo veikumu, bet arī financiālo stabilitāti.
Vai jauns konkurss atkal neradīs šķēršļus Nākotnes nama
plānotajai atklāšanai? To jau
bijis pārlieku daudz – kad aizgājāt no vecās vietas, domājāt –
uz gadu, varbūt nedaudz vairāk… Bet aizskrējuši jau septiņi gadi, līdzi nesot vēl arī tādu
būtisku lietu kā apmeklētāju
skaita strauju kritumu, līdz ar

ir, bet tie ir jātaupa, respektīvi, tie
jāiegulda prātīgi un tā, lai savu
mērķi sasniedzam, neriskējot ar
kādu no mums neatkarīgu apstāšanos.
Tiks arī rīkots konkurss uz
jaunu mūzeja direktora vietu,
ko izsludinās pēc 20. augusta,
kad Gunārs Nāgels atstās amatu. Aktīvā vadības apritē atkal
atgriezusies Gundega Michele,
ilggadējā mūzeja direktore.
Kāds ir jūsu statuss šobrīd?
G. Michele. Es direktora vietnieces vietniece! Patiesības labad gan piebildīšu, ka mana
“atgriešanās” vēl nav notikusi, jo
Gunāra Nāgela pēdējā darbadiena amatā būs 20. augusts.
Bet jādomā, ka Nolikums jau
būs izstrādāts, lai, teiksim, 21.
augustā konkursu izsludinātu.
Protams, un vēl arī izskatīsim
iepriekšējo konkursu kandidatūras, viņu pieteikumus, tad

jācer, ka atbilstošs kandidāts atradīsies, kas vēlēsies un zinās,
kā labāk mūzeja darbā iet tālāk.
Tas nav viegls, bet svētīgs un
vajadzīgs darbs.
Cik ilgs būs pieteikšanās un
izlemšanas laiks, jo jāstrādā
ātri un intensīvi?
Vismaz viens mēnesis pieteikšanās laiks, tad vēl mēnesis vērtēšanai. Novembrī vajadzētu būt
rezultātam.
V. N. Ir viena svarīga priekšrocība šai konkursā, proti, izraudzītajam cilvēkam ir jābūt galvenokārt vadītājam, nevis administrātoram, jo administrācijas darba vadītāja vieta ir atsevišķa, tā
lēma biedrības sēdē. Te jāteic,
gods kam gods, ar administrātīvajām lietām līdzšinējais direktors tika galā teicami. Valdei nekad nebija problēmu ar tekošā
budžeta izpildi. Viss vienmēr
tika precīzi paskaidrots un dokumentēts. Budžeta robežās Gunārs Nāgels strādāja ļoti prasmīgi
un racionāli. Jaunais administrācijas vadītājs strādās direktora vadībā, savukārt direktors
varēs netērēt laiku administrātīvo funkciju veikšanai.
Šai brīdī es ļoti priecājos, ka
Gundega ir piekritusi strādāt
pārejas periodā, jo, kā liecina
iepriekšējo viņas darba gadu pieredze, Gundega prot strādāt racionāli un taupīgi. Protams, joprojām ir ļoti svarīga ziedojumu piesaiste – ja tā apsīks, būs
jāsāk tērēt mūsu uzkrājumi, kas
plānoti mūzeja darbības turpināšanai nākotnē un ir mūzeja darbības pamats.
G. M. Savukārt es gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgs ir un paliek
jautājums par direktora pilnvarām. Kad sāku savu darbu mūzejā, mans amats saucās – izpilddirektore, proti, es izpildīju val-

des lēmumus, strādāju saskaņā
ar pilnvarām, ko dod biedrība.
Biedrība ik gadu janvārī apstiprina kārtējo budžetu, par ko nekad nav bijis problēmu. Savukārt
ēkas pārbūve ir atsevišķs projekts
ar savu budžetu, tas nav iekļauts
gadskārtējā budžetā. Tagad tas
tiek tērēts, ieskaitot mūsu sarunā
minētos izdevumus par jauno
ekspozīciju, par jauno telpu iekārtošanu.
V. N. Un uzsveru – arī tā ir ziedotāju nauda, mērķa ziedojumi,
par ko esam atbildīgi.
G. M. Valdes locekļi dara visu
iespējamo, lai šo naudu izlietotu
precīzi tā, kā tas paredzēts, kā
ziedotājs ir vēlējies.
V. N. Mūsu pieredzē ir vismaz
pāris gadījumu, kad jau nākamajā
rītā direktora vairs nav… Un
esam tikuši tam pāri. Arī šobrīd
ir vienkārši jādara un jāiet uz
priekšu. Paldies Gunāram par to,
ka viņš tiešām izdarīja daudz
labu lietu, bet ir šis “punkts”, kad
valde ar direktoru nenonāca pie
sapratnes. Lai arī direktors saka –
uzticieties man! Vēlos atbildēt ar
vārdiem, ko savulaik teica ASV
prezidents Ronalds Reigans – “uzticēšos, bet pārbaudīšu!” Mūsu
situācijā būtu noderējis dialogs
jeb valdes un direktora savstarpēja uzticēšanās.
G. M. Valdes darbība nekad
nav bijusi virzīta tā, lai ierobežotu
ikviena direktora operatīvo darbību. Valde vienkārši ir darījusi
savu darbu – pieskatīt līdzekļu
izlietojumu. Jo – mēs nevaram
riskēt.
No redakcijas
* Šoreiz nav mūsu avīzes rubrikas Audiatur et altera pars, jo
G. Nāgels redaktorei darīja zināmu, ka savu viedokli sniegs pēc
š. g. 20. augusta. – L. K.
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Pasaules 3x3 saiets atkal Jaunpilī

VALIJA BERKINA
No 21. līdz 28. jūlijam norisinājās pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets, pulcinot gandrīz
300 dalībnieku. Tā ir atgriešanās pēc 20 gadiem 700 gadsimtus senajā Jaunpilī, kur atkal tika
baudīta Jaunpils novada domes,
tās priekšsēdes Ligitas Ginteres
personā, un vietējo iedzīvotāju
viesmīlība, kā arī viņu līdzdarbošanās ievirzēs. Šoreiz 3x3 saieta vadmotīvs “Raksti”, kas caurvij gan visām paaudzēm un dažādām interesēm pielāgotās ievirzes, gan vakara programmas
un saieta dalībnieku stāstus.
Raksti un dažādu zīmju vai
simbolu kopums bija pamatā
teju jebkurai struktūrai. Ja iemācīsimies tās pamanīt, atpazīt, pielietot, mainīt un mainīties tām
līdzi, tad iegūsim arvien jaunu
spēku gan savām iekšējām pārmaiņām, gan mainot pasauli visi
kopā.
Ievirzēs bērni veidoja visdažādākos rakstus, balsi ieskandinot,
zīmējot, līmējot, kā arī grafiskā
dizaina technikas apgūstot. Paredzēta bija arī ar technoloģijām
saistīta robotikas ievirze un darbošanās dabā. Visa vecuma interesenti apguva latviešu tautas rotaļas un dančus, sportoja, pārbaudīja rakstu valodas prasmi
kopīgā diktātā. Jauniešu un pieaugušo ievirzēs tika runāts gan
par tradiciju kopšanu ģimenē,
gan par rakstiem, ko atstājam zemei, gan dzimtas radu rakstiem.
Ģimeņu seminārā tika apgūta

prasme saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli, tika trenēta balsis
runas mākslā un apskatītas dažādu laiku video liecības no Latvijas Okupācijas mūzeja archīva.
Aizraujoša bija dalība 3x3 mūzikla tapšanā, rotu kalšanā, keramikā, kaligrafijā vai rakstu ieaušana jostās. Jauniešiem bija atvērts klubs, kur pulcēties un apgūt prasmes darbā ar dažādiem
plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistikā, kā arī drosmīgākie varēja visu nedēļu apmeklēt kaŗavīra skolu. Saieta programmā
tika iekļautas ievirzes aušanā ar
stellēm, novadpētniecība, dekori no dabas materiāliem, tāpēc
tika piesaistīta Jaunpils biedrība
“7 balles” (dibināta 2010. gadā),
kas nodarbojas ar dažādu veidu
kultūrvēsturisko amatniecības
tradiciju saglabāšanu un mūsdienīgu attīstīšanu.
Bija organizēta plaša kultūras
programma, kur dalībnieki baudīja jau tradicionālo 3x3 vakara
daudzinājumu, brīvo mikrofonu,
pašu rīkoto noslēguma vakaru,
gan apguva skaņu rakstus, klausoties Reiņa Jaunā ģitarspēli, gan
redzēja Edgara Lipora monoizrādi “Kaŗavīrs” un citu.
Saieta dalībnieki nakšņoja, ieturēja maltīti un darbojās gan
Jaunpils pilī, gan Jaunpils vidusskolā (direktors Jānis Liepiņš).
Ievirzēm un vakara kultūras programmai izmantoja arī Jaunpils Amatu māju (atvērta 2015.
gadā), kur darbojās Jaunpils au-
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Jaunpils pilij ir septiņu gadsimtu sena vēsture. Sākta celt 1301. gadā, kad Livonijas ordeņa mestrs ir
Gotfrīds fon Roga (1298-1306), un kalpojusi kā Dobeles komturejas palīgpils. Tagad tā ir tūristu un
ekskursantu iecienīta vieta, kā arī šeit labi jūtas 3x3 saieta dalībnieki

dēju kopa (dibināta 1970. gadā)
un biedrība “Dzīpars” (vadītāja
Velga Pavlovska), kā arī brīvdabas estrāde, vecais dzirnavu ēku
komplekss, kas pēdējos gados ar
Jaunpils novada domes gādību
iegūst jaunu elpu.

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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35

36

37

38

32

vadītājs. 5. Krodziņš Italijā.
6. Laukuma mērvienība
angļu mēru sistēmā. 7.
Kazragi. 9. Pēc neilga laika.
11. Lopkopis Mongolijā.
15. Ierīce radiotechnikā.
16. Vīrieša vārds (febr.). 18.
R. Grīnblata balets. 20.
Dunči ar trīsšķautņainu
asmeni. 21. Zvirbuļveidīgo kārtas putns. 22. Periodisks izdevums. 25. Latviešu dzejnieks (1856-1940).
27. Mēbele. 28. Novada
centrs Zemgalē. 29. Sadzīves pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. 30. Sens
rokraksts. 31. Apdzīvota
vieta Tukuma novadā. 32.
Apdzīvota vieta Jēkabpils
novadā. 36. Sena. 37. Pilsēta Vidzemē.

39
40
41

Līmeniski. 1. Sens gaismeklis.
5. Kuģa kāpnes. 8. Smieklīga. 9.
Asteru dzimtas augs. 10. Valsts
galvaspilsēta Eiropā. 12. Laistīt.
13. Persona, kas labo tekstus, rokrakstus. 14. Bangladešas galvaspilsēta. 17. Rauga mīklas cepumi.
19. Tēls a. Dimā romānā “Trīs
musketieri”. 21. Latviešu rakstnieks (1883-1940). 23. Liels cauruļvads, kuŗā ieplūst šķidrums, gāze
no tam pievienotiem mazākiem
cauruļvadiem. 24. Latviešu dzejnieks (1803-1878). 26. Sievietes

42

vārds (martā). 27. Mašīna koku
sazāģēšanai dēļos. 30. Garšviela.
33. Mazi bezastes pērtiķi. 34. Pastaiga. 35. Apdzīvota vieta Ventspils novadā. 38. Neizpaužami.
39. Garnele. 40. Spožākā zvaigzne Lielā Suņa zvaigznājā. 41.
Posms kādā procesā. 42. Publiska
demonstrēšana un vērtēšana.
Stateniski. 1. Uzņēmīga, draiskulīga kalpone veclaiku komēdijās. 2. Stāvoklis sporta spēlēs ar
bumbu. 3. Ķermeņa kaulu un
skrimšļu kopums. 4. Uzņēmuma

Krustvārdu mīklas
(Nr. 27) atrisinājums
Līmeniski. 4. Kaboverde. 7. Īrija. 8. Korso. 9.
Kapteinis. 10. Nevada. 11.
“Aka”. 13. Stelpe. 18. Kalvene. 21.
Parūka. 23. Atmata. 24. Guno.
25. Orts. 26. Kadisa. 28. Operas.
29. Tramīgs. 34. Rātnas. 35. Dao.
37. Verona. 38. Tauksakne. 39.
ROVER. 40. Kaira. 41. Abitūrija.
Stateniski. 1. Kontra. 2. Letika.
3. Krāces. 4. Kakadu. 5. Eksoti. 6.
Aslape. 12. Kava. 14. Laineri. 15.
Intriga. 16. Bakas. 17. “Būris”. 19.
Āmtes. 20. Ātras. 22. Aga. 23.
Aso. 27. Emba. 30. Pārdot. 31.
Šautra. 32. Seneka. 33. Ankara.
35. Dūksts. 36. Onagra.

Vēlaties uzzināt
par tautiešiem Lielbritanijā?

www.latviesiem.co.uk

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS
VARAT IEGĀDĀTIES PIE
LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

“LATVIJAS GRĀMATA”
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS
PIESŪTĪS PA PASTU
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Latvija saņem
oficiālo
ielūgumu
piedalīties 2020. gada Tokijas
vasaras Olimpiskajās spēlēs.
29. jūlijā to saņēma Latvijas
Olimpiskā komitejas (LOK)
prezidents Aldons Vrubļevskis
un LOK ģenerālsekretārs, Latvijas Olimpiskās delegācijas
„Tokija 2020” vadītājs Žoržs
Tikmers. (attēlā)

Latvijas Olimpiskā komanda
jau gatavojas nozīmīgajām
sacensībām. Tiek prognozēts,
ka Latviju pārstāvēs 30 – 40
sportisti, kas varētu piedalīties
15 disciplīnās. Olimpiskās komitejas pārstāvji informēja, ka
būšot daudz jauni sportisti,
kuŗiem šīs būs pirmās olimpiskās spēles. Vienpadsmit Latvijas sportistiem ir olimpisko
spēļu pieredze. Līdz ar to
Latvijas komandas sastāvs būs
„jauns”.
Tokijas Olimpiskajās spēlēs
piedalīsies vairāk kā 11 000 planētas izcilāko vasaras sporta veidu
pārstāvju no 206 pasaules valstīm. Japānas galvaspilsēta Tokija vasaras olimpiskās spēles
uzņems no 2020. gada 24. jūlija
līdz 9. augustam.

Kas brauks
uz Tokiju?
Jau pagājušā gadā sākušās
olimpisko spēļu kvalifikācijas
sacensības, kuŗās sportistiem ir
iespējas, uzrādot augstus rezultātus konkrētās sporta disciplīnās un distancēs vai ieņe-

(WTA rangā – 83. v.). Viņa
pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumu pret amerikānieti Bernardu Peru (74.) – 2:6, 1:6.
Toties daudz labāk Ostapenko
veicās pārī ar Kazachstānas
tenisisti Gaļinu Voskobojevu.
Voskobojeva ir dubultspēļu
lietpratēja, jo viņa šogad sešas
reizes sasniegusi turnīru pusfinālus, bet vēl reizi piedalījās
arī fināla spēlē. Ostapenko
labākais sniegums dubultspēlēs
bija Vimbldonā, kur jauktajā
pārī kopā ar Zviedrijas tenisistu
Robertu Lindstedu piedzīvots
zaudējums finālā. Viņas uzvarēja Diānu Marcinkeviču/Vivianu Heiseni (Vācija) – 5:7,
6:0, 10:8, ceturtdaļfinālā droši
ar 6:4, 6:2 pārspēja Krievijas
duetu Anastasiju Potapovu/
(Turpinājums no 1. lpp.)
Janu Sizikovu. Turpinājumā
Pirms finālspēles Anastasija Ostapenko un Voskobojeva nokļuva līdz finālam. Finālā viņas
zaudēja ar 6;2, 6;7 (1;7) 6:19
Šāronai Fičmanei no Kanadas
un Ninai Stojanovičai no
Serbijas.

mot zināmu vietu pasaules
rangā, kvalificēties startiem
olimpiskajās spēlēs. Pašlaik olimpisko spēļu kandidātu atlasē
tiek uzraudzīti un novēroti 87
sportisti 17 sporta veidos. Trīs
sportisti jau ir izpildījuši olimpiskās kvalifikācijas sacensību
prasības vieglatlētikā. 11 no
šiem 87 sportistiem jau ir ar
olimpisko spēļu pieredzi, un
delegācijas kopējais sastāvs būs
ap 35 sportistiem. Tā būs jauna
komanda ar jaunu sportistu
ienākšanu olimpiskajā komandā.

Elites līmeņa
teniss Jūrmalas
laukumos

Sevastova pirmās kārtas spēlē ar
6:2, 6:1 uzvarēja Krievijas sportisti Varvaru Flinku (WTA
rangā 128. v.).

niece uzvaru nodrošināja nepilnā pusstundā. Otrajā setā
Diāna revanšējās, tomēr izšķirošajā trešajā setā izpaudās
Krievijas tenisistes pārākums.
***
Latvijas labākais tenisists
Ernests Gulbis Meksikā, Loskobosas ATP World Tour 250
serijas turnīra pirmajā kārtā ar
6:4, 7:6(7:2) uzvarēja Džeisonu
Junu no Taivānas, pārtraucot
septiņu zaudējumu seriju. Gulbis pasaules rangā ir 129. pozicijā, bet Juns ir planētas 134. tenisists. Otrajā kārtā Gulbis tiksies
ar Djego Švarcmanu no Arģentīnas, kuŗš pasaules rangā ieņem
27. vietu. Par pirmās kārtas
pārvarēšanu Latvijas tenisists
nopelnījis 20 ATP punktus.

BMX pasaules
čempionātā –
medaļas

Bāre visas dienas gaŗumā
spēja demonstrēt lielisku sniegumu, uzvarot piecos braucienos no sešiem. Arī lielajā
finālā Ramona palika nepārspēta. Tajā pašā grupā Anna
Pedraudze ierindojās astotajā
vietā.
Grūtos laika apstākļos, kad
gaisa temperātūra sasniedza pat
+40 gradus pēc Celsija, B16
grupā otro vietu izcīnīja Edvards Liberts.

Edvards Liberts

Bronzas medaļu B12 puišu
grupas finālā izcīnīja Kristers
Apels. Viņa treneris ir Edžus
Treimanis, kas startēja pieLatvijas jaunā BMX braucēja augušo konkurencē. Līdz dienas lielajam finālam visus
braucienus uzvarēja cits Treimaņa audzēknis – Edgars
Langmanis. Finālā viņam neveicās – septītā vieta. Tāpat kā
Eiropas čempionātā, arī Zolderā priecēja Silvas ziķeru kluba
braucēja Veronika Stūriška,
kuŗa spēja iekļūt G14 meiteņu
grupas dienas lielajā finālā,
izcīnot augsto piekto vietu.
Elites grupas braucēju un
junioru sacensībās visaugstvērtīgāko rezultātu no Latvijas
sportistiem sasniedza junioru
grupā startējušais Niks Rožukalns, kuŗš iekļuva pusfinālā un
Baltic Open finālistes Aļona Ostapenko un Gaļina Voskobojeva
// FOTO: F64
tajā guva sesto vietu. Sacensību
noslēgumā viņam 12. vieta.
Diāna Marcinkēviča pirmajā Ramona Bāre pasaules čem(Turpinājums 20. lpp.)
spēlē ar 6:4, 6:3 uzvarēja pionātā Nīderlandē, Zolderā,
Krievijas pārstāvi Kamillu Ra- izcīnīja pirmo vietu jaunākās
himovu, bet otrajā spēlē ar 1;6, grupas G8 konkurencē.
6:4, 2:6 zaudēja Anatasijai PoNopirkšu lauku
tapovai, neiekļūstot ceturtdaļviensētu Latvijā.
finālā. Par iekļūšanu otrajā
Tālr.+37126157008;
kārtā Marcinkēviča nopelnīja
e-pasts ingmars.
30 ranga punktus, kas ļaus
varpins@inbox.lv
pakāpties nākamajā ranga sarakstā.

Otrās kārtas spēlē Sevastova
ar 6:7 (3:7), 6:2 pārspēja
slovēnieti Dalilu Jakupoviču,
kuŗa reitingā atrodama 147.
vietā. Ceturtdaļfinālā Sevastovas pretiniece bija Irina Marija
Baru no Rumānijas. Rumāniete,
Ramona Bāre
kas rangā ir 213. vietā, tika pieveikta ar rezultātu 7:6 (7:3), 6:2.
Pusfinālā Sevastova ar 6:4, 6:2
PĒRK
pārspēja turnīrā ar sesto numuru izlikto Anastasiju PotaNopirkšu īpašumu ar mežu.
povu (WTA rangā 64. v.) no
Tālr. +371 24002400.
Krievijas, iekļūstot finālā, kur
viņas pretiniece bija Polijas Diāna Marcinkēviča
tenisiste Katažina Kava (WTA
Spēlē pret Potapovu Latvijas
rangā 194. v.). (Skat. 1. lpp.)
Vienspēļu turnīrs negaidīti tenisistei praktiski nebija izreātri beidzās Aļonai Ostapenko džu pirmajā setā, kuŗā preti-

Tālr: 973-746-3075
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
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 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Andrejs Baidiņš
Filadelfijas pensionāru kopas
sanāksme Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās, 531 North
7th Street. sestdien, 10. augustā
plkst. 12:00 dienā groziņu veidā.
Programmā valdes ziņojumi,
nākotnes darbība un pārrunas
par notikumiem. Saiets beigsies
ar dzimumdienu svinēšanu un
kafijas galdu. Viesi arvien laipni
gaidīti. (AB)
GAŖEZERS (MI)
4.-11.augustā notiks 3x3 Gaŗezers. 3x3 Gaŗezera vakara programmas
Svētdien, 4. augustā – 3x3 nometnes reģistrācija Graša paviljonā, sākot ar plkst. 15:00.
Iepazīšanās vakars plkst. 19:00
Kronvalda zāles pagalmā.
Pirmdien, 5. augustā –
Pārrunas par Latvijas polītiku
vadīs Pauls Raudseps plkst.
20:00 Kronvalda zālē.
Otrdien, 6. augustā – „Eima
bišu klausīties“ – vakars ar bi-

tēm, medu un dziesmām. Kronvalda zālē plkst. 20:00
Trešdien, 7. augustā – „Zirņa
zieda baltums latvieša dvēselē“
Kronvalda zālē plkst. 19:00
visām paaudzēm, ar kopēju
dziedāšanu, sacerēšanu, zīmēšanu un kustēšanos. Vadīs G.
Puidza, I. Kļaviņa, A. Vasiļevskis
ar palīgiem.
Ceturtdien, 8. augustā –
“Mīlas dvesma” – vakars ar
dzeju, dziesmu, vīnu. Aicina
mīlas ekspertes Mace, Mrista
un Mīga. Kronvalda zālē plkst.
20:00.
Piektdien, 8. augustā –Ugunskurs ar uzvedumiem visām
paaudzēm, 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 programmas.
Viesiem ieeja: $8.
c/o Maija Zaeska (3900 44th
St. SE, Delano, MN 55328), T:
763-972-2521, 952-454-4172,
e-pasts: mzaeska@gmail.com
ŅUJORKA
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18.
līdz 25. augustam, Ņujorkas ev.
lut. draudzes lauku īpašumā

Elka Park, NY (netālu no Brāļu
kapiem un ROTA). Tuvāka
informācija, rakstot nometnes
vadītājai Ingridai Jansons, ibjansons@gmail.com vai rakstot
uz 3x3katskilos@gmail.com, vai
zvanot 201-874-5110.Facebook
mājas lapa 3x3Katskili
No 28.augusta līdz 1.septembrim Katskiļos notiks LELBA
Draudžu dienas 2019. Pieteikšanās anketa atrodama www.
lelba.org, kā arī pēc pieprasījuma draudzudienas@gmail.
com“.
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.seattlelatviancenter.com
Sarīkojumi Sietlā:
7. jūl.-3. aug. Kursas vasaras
vidusskola Rietumkrasta Izglītības 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 pm Vašingtona universitātē pie Drumheller

Dāvājot dejai savu sirdi
Jaundeju skate XV Latviešu
Dziesmu un Deju svētkos Kanadā

(Turpināts no 8. lpp.)
Choreografija ir manas bruņas, kas aizsargā no visa ļaunā.
Radot un iestudējot dejas, es
jūtos DZĪVA. (Ieva Rudzīte)
Klausoties šo dziesmu, man
uzreiz jaundejai nāca idejas
prātā un es zināju, ka man būs
jāchoreografē jaundeja! (Sandis
Apse)
Pats process no dejas tapšanas
līdz tās atrādīšanas brīdim
vērtētājiem un skatītājiem ir
saliedējis dejotājus, radījis viņos
atbildības sajūtu un lepnumu
par ieguldīto laiku un darbu.
(Olita Lagzdiņa un Linda
Ozoliņa)
Izveidoju lustīgu deju, kuŗu
var dejot bezgalīgs meiteņu
sastāvs, pat ja grupai ir puišu
trūkums. (Elga Ozola)
Deja ir tapusi kā eksāmena
darbs, beidzot 8. Latviešu deju
skolu, un tas man ir bijis liels
izaicinājums un uzdrīkstēšanās!
(Ilze Zosāre)
Laba deja nekad neveidojas
bez dziesmas, kuŗu var klausīties
simtiem reižu un tā neapnīk...
...vārdi “Es dziedāju, gavilēju
augstā kalna galiņā” atspoguļo
latviešu garu, dvēseli un mūsu
dzīves prieku. (Māra Simsone)

Deja radīta 2018. gada jūnijā,
par pamatu ņemot leģendārās
latviešu rokgrupas “Pērkons”
skaņdarbu “Gandrīz tautasdziesma” un atmiņas no Baltimoras Dziesmu svētkiem.
(Olita Lagzdiņa)
Uzrunāja diskā dzirdētā mūzika, kuŗas materiāls nāk no
Malienas un tālab tekstā iespraukušies arī krievu valodas
vārdi: šiškin, miškin, māruškin
pajehaļi damoi (Ilze Mažāne)
Radošais process dod iespēju
pielikt deju kustības pie iemīļotās dziesmas, kā arī iespēju
būt dejotāju starpā ar viņu milzīgo enerģiju un viņu mīlestību
pret latviešu kultūru. (Inese
Raistere)
Pirmo reizi dzīvē choreografija pie manis atnāca it kā no
Dieva es sauļojos Asaros pie
jūras un šo deju redzēju acu
priekšā. Atlika tikai aiziet mājās
un pierakstīt! (Ieva Rudzīte)
Mana sirds pieder dejai, tās
burvībai, tās nerimstošajam valdzinājumam kopā ar savu partneri griezties dejā…
...brīžam ļaut dejas solim kļūt
godpilnam, svinīgam un cēlam,
brīžam mesties trakulīgā virpulī, kuŗu iegriezuši mūsu
latviešu dejas vecmeistari...

...brīžam pašam ļauties kļūt
par tās radītāju, dāvājot tai savu
sirdi, mīlestību un prieku. (Jānis
Marcinkēvičs)
Šī deja dzima Kalifornijā,
klausoties ImantasDimantas koncertu... bija jarunā ar abām
meitenēm, lai ierakstītu dziesmu, un tā “Es izkūlu kunga riju”
iesāka savu dzīvi kā deja. (Māra
Simsone)
Upe kā mūžības simbols
uzbuŗ atmiņas par Latviju...
Deju soļi un domas par vecāku
dzimteni šalc un līgojas dvēselē
kā klusi plūstošā upē… (Linda
Ozoliņa)
Mūsu iedvesma ienāca vienā
sestdienas vakarā Pēteŗa mazajā
dzīvoklī Filadelfijā. Mēs gribējām uzrakstīt vienu deju, kas
attēlo mūsu jautrību un enerģiju. (Pēteris Echerson un Ēriks
Mežgailis)
Mēs uzaugām, dejojot un
apbrīnojot dejas, un tagad lepojamies, ka paši deju veidojam
un rādām publikai tas ir kaut
kas īpašs. (Dana Grietiņa, Liene
Lūsis – Zondo, Tamāra Lūsis
Zondo, Natālija Vāgnere)
Mēs gribam stāstīt stāstu ar
mūziku, soļiem, gājienu…
(Andra Dzintara, Ariāna Ezera)

strūklakas.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu biedrība (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 pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), 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.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com,
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors
Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com. Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00.
Dievk. notiek 11:00. Dievk.
12:00 Bībeles stunda.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; 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 Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda..
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk.
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi
lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-

side Dr., Los Angeles CA 90039).
Diak. Guna Reina. Dievk. notiek 11:00. Jūlijā nebūs dievkalpojuma.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• 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.
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, dievkalpojumi 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: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh.
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
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā Dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katrā otrajā ceturtdienā.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. Dievkalpojumi notiek 11:00. Māc.
Igors Safins. 10. augustā plkst.
10:00 - Kapu svētki East Cemetery, māc. Igors Safins.
Lietus gadījumā dievkalpojums notiks baznīcā.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis MN 55407).Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk.notiek 13:30. 4.augustā
10:00 Kapu svētki Van Liew
kapsētā, North Brunswick,
(lietus gadījumā baznīcā 1:30).
18.augustā Dievk. ar dievg.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ). Māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY). Māc. Saliņš.
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ). Māc. Saivars.
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY
10003). Māc. Saliņš.
Katskiļu
nometne
(231
Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Ņūdžersija, First
United
Methodist Church (1 E Broad St,
Westfield NJ).
Ņujorkas latviešu ev. lut.
draudzes 2019.g. jūlija dievkalpojumu kalendārs:
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiks no 18.
līdz 25. augustam Ņujorkas ev.
lut. draudzes lauku īpašumā
Elka Park, NY (netālu no Brāļu
kapiem un ROTA). Tuvāka
informācija sniedzama, rakstot
nometnes vadītājai Ingridai Jansons ibjansons@gmail.com vai
rakstot uz 3x3katskilos@gmail.
com, vai zvanot 201-874-5110.
Facebook majas lapa 3x3Katskili
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618). Diakone Linda SniedzeTaggart.
• 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: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). Dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, 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.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
maija@atvars.com.
18. aug. Dievkalpojums ar
dievgaldu.
25. aug. Kapu svētki Takomā
New Tacoma kapsētā plkst. 5:00
pēcpusdienā.
Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
• 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.: 727368-0935. 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 727474-5996
15.sept. – svētdien, plkst.
14:00 Dievkalpojums Faith Lutheran baznīcā
22.sept. – svētdien,plkst.
11:00 Bībeles stunda Virziņu
mājā 727-367-5979
• Tērvete – Trīsvienības
draudze: Dievkalpojumi centrā.
tālr: 514-992-9700, www.draudze.org. Māc. Zvirgzda tālr:
613-400-3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. Māc. Jānis Mateus.
• 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.stjohnslatvian.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. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts:
kjan27@gmail.com.
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309.

• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD 208503121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts:
dcdraudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis
Vītols, tālr.: 703-264-0089.
Vasaras dievkalpojumi notiek
10:00 – Kārtējie dievkalpojumi
ir ar Svēto Vakarēdienu. Seko
kristīgā sadraudzība pērmin-

deres un palīgu izkārtojumā.
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

A T Z Ī M E Š A N A I
KALENDĀROS: 8. septembrī
– Latviešu skolas jaunā Mācību
gada atklāšana.
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu:
rigaven@aol.com – Inese Zaķis
– ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS

Mūžībā aizgājusi mana mīļā māte

NORA TREIMANE HERRICK,
dzim. KIRSTEINS

Dzimusi 1923. gadā Rīgā,
mirusi 2019. gadā Pompano Beach, Floridā
MEITA KORA TREIMANE

Saldu dusu…

Mūžībā aizgājis mūsu ģimenei tuvs cilvēks

AUSTRA SLAIDIŅA
Dzimusi 1928. gada 1. augustā Salas pagastā,
mirusi 2019.gada 16. jūlijā Latvijā
Skumst
LAIMONIS UN BRIGITA SILIŅI

...cik jauks bij’ ceļš,
ko visi kopā gājām;
liels spožums pārklājies
pār dienām tām.
N. Kalniņš

RICHARDS
GRIGORS
Dzimis 1926. gada 7. martā Raunā,
miris 2019. gada 12. maijā Toronto
Mīlestībā viņu piemin
SIEVA ZANE,
MEITA ANITA (VIESTURS), MAZMEITA TEIKA (ADAM)
UN MAZMAZMEITIŅA ĀRIJA ELĪNA, MEITA ZINTA (VIKTORS),
MAZMEITA NORA (MĀRIS) UN MAZDĒLS ALEKS,
SIEVAS MĀSA GUNA (JURIS),
Klausieties klusumā brīdi,
SIEVAS BRĀLIS MĀRIS(SARMĪTE)
Paši pavisam klusi.
UN RADI LATVIJĀ
Un neraudiet, neskumstiet ilgi,

Kad nāve mūs izšķīrusi.
Dvēsele paliek pie jums.
Indra Gubiņa

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā mātes māsa,
ārste

AINA JAUTRĪTE PAMOVSKIS,
dzim. ZVAIGZNE, atraitne HOLT
Dzimusi 1919. gada 29. maijā Līgatnē, Latvijā,
mirusi 2019. gada 19. jūlijā Beaverton, Oregonā
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs,
Tā arī virs zemes …

Mīlestībā viņu paturēs
MĀSAS LAIMAS DĒLS RAGNARS
MĀSAS SPODRAS DĒLS MARKS
MEITA ESTERE
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Izpilda pasaules
čempionāta
normatīvu

Rastorgujevs savu mērķi –
izskriet zem deviņām minūtēm
sasniedza, jo finišēja pēc astoņām minūtēm un 53,91 sekundes. Andrejs lielāko daļu
distances atradās trešajā vietā,
tomēr pirmspēdējā aplī poziciju
zaudēja un beigās finišēja
piektajā vietā. Uzvaru ar astoņām minūtēm un 23,49 sekundēm svinēja Uģis Jocis, bet
dāmām pirmā ar deviņām
minūtēm un 38,24 sekundēm
bija Agata Strausa.

Latvijas
meistarsacīkstēs
vieglatlētikā Gatis Čakšs sīvā
sacensībā ar Rolandu Štrobinderu šķēpa mešanā izpildīja
pasaules čempionāta normatīvu, sasniedzot sezonas labāko
rezultātu Latvijā – 83,72 m.
Kvalifikācijas normatīvs šķēpa
mešanā vīriešiem noteikts 83,0
metri. Čakšs kļuvis par devīto
Latvijas vieglatlētu un otro
škēpmetēju vīriešiem aiz Rolanda Štrobindera, kuŗš izpildījis pasaules meistarsacīkšu
kvalifikācijas normatīvu.
Vidējo distanču skrējēja Līga
Velvere sasniedza augstvērtīRīgā, Kleistu bazē, risinājās
gāko rezultātu Latvijas čem- Pasaules kausa (PK) Centrālpionāta vieglatlētikā otrajā eiropas zonas posms jāšanas
sportā šķēršļu pārvarēšanā.
dienā.
Sacensības risinājās 27. reizi.
Bija ieradušies aptuveni 100
jātnieki ar 180 zirgiem no 10
valstīm. Latvijas vadošais jātnieks konkūrists Kristaps Neretnieks ar zirgu Moon Ray
izcīnīja uzvaru prestižākajā
Grand Prix maršrutā. Uzvara
šajā maršrutā deva ieskaites
punktus Pasaules kausa izcīņas
Velvere 800 metru skrējienā kopvērtējumā Centrāleiropas
distanci veica divās minūtēs un zonā, kā arī punktus kvalifi3,82 sekundēs, tuvākās sekotājas kācijai Tokijas Olimpiskajām
apsteidzot vairāk nekā par sep- spēlēm 2020. gadā un Starptiņām sekundēm. Sasniegtais tautiskās Jātnieku federācijas
rezultāts pēc Starptautiskās Longines reitingā. Sportistiem
Vieglatlētikas federāciju asociā- un viņu zirgiem galvenajā
cijas (IAAF) tabulas dod 1095 maršrutā bija jāpārvar līdz 160
punktus. Vīriešiem šajā pašā centimetru augsti šķēršļi.
distancē nepārspēts palika Oskars Bambals, kuŗš finišēja pēc
vienas minūtes un 52 sekundēm.
Otro augstvērtīgāko rezultātu
sasniedza sprintere Sindija
Bukša. Viņa 200 metros finālā
finišēja pēc 23,48 sekundēm un
pievienoja vēl vienu godalgu
100 metros izcīnītajam zeltam.

Kristapa
Neretnieka
punkti
olimpiadai

Sintija Bukša // FOTO: F64

Kungiem šajā distancē ātrākais ar 21,16 sekundēm un
personīgo rekordu bija Artūrs
Pastors.
Vienas no gaidītākajām sacensībām bija 3000 metri
gludajā distancē, kur startēja
Latvijas vadošais biatlonists
Andrejs Rastorgujevs.

Biatlonists Andrejs Rastorgujevs sekmīgi startēja Latvijas
meistarsacīkstēs vieglatlētikā
// FOTO: F64

Pirms šī posma savā kvalifikācijas grupā Latvijas duets
atradās pirmajā vietā, tuvāko
sekotāju Polijas jātnieku Krištofu Ludvičaku apsteidzot par
305 punktiem. Olimpiskajām
spēlēm no C grupas kvalificēsies divi labākie jātnieki. Moon
Ray šobrīd iekļuvis pasaules
20 labāko sporta zirgu sarakstā
Pasaules sporta zirgu audzētāju
federācijas (WBFSH) publicētajā jaunākajā konkūra zirgu
reitingā, kur atrodas 16. vietā.
Pasaules kausa Centrāleiropas
zonas Rīgas posma sacensības
notika 12 maršrutos. Kristaps
Neretnieks kāpa uz goda pjedestāla vēl vairākos sacensību
maršrutos. No Latvijas sportistiem uzvaru izcīnīja arī
Sabīne Siliņa ar zirgu Kalgari
sacensībās ar 120 cm augstiem
šķēršļiem.
Pēc savām uzvarām Kristaps
Neretnieks sacīja: „Olimpiskās
kvalifikācijas pirmajā pusgadā
kopā ar Moon Ray esam sasnieguši fantastiskus rezultātus
un praktiski nodrošinājuši sev
līdzdalību Tokijas Olimpiskajās
spēlēs. Šodien ar uzvaru Rīgas
posma Grand Prix pievienojām

vēl svarīgus 50 punktus kvalifikācijas reitingam C grupā un
izcīnījām vēl arī 20 punktus
startam Pasaules kausa finālā
Lasvegasā, kur piedalījos jau
2015. gadā, un tagad esam gatavi atgriezties, lai pacīnītos par
godalgām.“

Basketbols

Latvijas U-19 meiteņu basketbola izlase Taizemes pilsētā
Bangkokā Pasaules kausa (PK)
astotdaļfinālā ar rezultātu 34:67
zaudēja pērnā gada Afrikas
U-18 čempionei Mali. Ceturtdaļfināla spēlē par 9. –16.vietu
mūsu basketbolistes ar 46:49
piekāpās pērnā gada ceturtajai
labākajai Amerikas kontinenta
izlasei Kolumbijai. Latvietes
spēlē par 13. vietu ar rezultātu
55:71 zaudēja vienaudzēm no
Vācijas, kuŗas ir pērnā gada
Eiropas U-18 čempiones. Tādējādi Latvijas vienība pasaules
kausa izcīņas turnīru noslēdza
14. vietā.
***
Latvijas U-18 puišu basketbola izlase ar zaudējumu uzsāka dalību Eiropas čempionātā
Grieķijā, Volosā. Latvijas izlase
pirmajā spēlē ar 74:82 zaudēja
Grieķijas izlasei. Rezultatīvākais
Latvijas komandā ar 18 punktiem bija Kristaps Ķilps, tāpat
spēlētājs izdalīja desmit rezultatīvas piespēles, nopelnot double-double. Jēkabs Beks guva 13
punktus un izcīnīja septiņas
atlēkušās bumbas. Otrajā spēlē
mūsu basketbolisti zaudēja Slovēnijas vienībai – 71:73, trešajā
spēlē – Francijai ar 63:73.

Šacha Grand
Prix posma
finālā Rīgā
uzvarētājs izšķīrās tikai pēdējā
partijā, tā sauktajā armagedonā,
kuŗā uzvaru ar 5:4 pēc triju
dienu cīņām pār franču lielmeistaru Maksimu Vašjē-Lagravu izcīnīja Azerbaidžānas šachists Šahrijars Mamedjarovs.
(attēlā)

Sezonas pirmo divu vietu
ieguvēji kvalificēsies 2020. gada
pasaules čempionāta pretendentu turnīram, kuŗā šahisti
cīnīsies par iespēju sēsties pie
viena galdiņa ar planētas čempionu Magnusu Kārlsenu no
Norvēģijas. Katrā Grand Prix
posmā piedalās 16 pasaules
labākie šachisti, spēkojoties
izslēgšanas sacensību formātā.

Kopumā serialā startē 21
šachists, piedaloties trijos no
četriem Grand Prix posmiem.
***
Simts jauno šachistu no
septiņām Eiropas valstīm Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
piedalījās starptautiskā festivāla
„Rīgas brīvdienas“ pamatturnīrā. Piecu dienu laikā, kas
mijās ar meistarklasēm un
ātrspēli, tika izspēlētas septiņas
klasiskā šacha kārtas ar apdomas laiku 60 minūtes plūs 10
sekundes par gājienu.

Lielā dalībnieku skaita (vecuma grupas no U-8 līdz U-14)
dēļ tabulas augšdaļa bija ļoti
blīva. Par 6 punktiem no 7 ieguva vienlaikus četri spēlētāji, no
kuŗiem divi bija mūsējie.
Papildrādītāju dēļ par uzvarētāju tika kronēts reitingfavorīts
Vlads Protasovs (Igaunija, reitings 1898), aiz kura ierindojās
Emīls Jānis Mieriņš (1687),
Varvara Poļakova (Baltkrievija,
1872) un Arsēnijs Savičevs
(1410). Pa 5,5 punktiem iekrāja
un labāko sešinieku noslēdza
Aleksejs Zaharovs (Krievija, 1581)
un Miķelis Vingris (1438).

prezidente kopš 2016. gada
oktobŗa. Kaljulaida izteica aicinājumu visiem igauņiem doties
laukā un sākt sportot, pie reizes
paņemot līdzi kādu no draugiem. Iepriekš Kaljulaida bija
aktīva maratonu skrējēja. Iespēju izbraukt posmu, kuŗā sportisti dosies sešas dienas vēlāk,
izmantoja riteņbraukšanas cienītāji no 71 valsts. Visvairāk
dalībnieku bija no Francijas,
kam sekoja Lielbritanija un
Šveice, bet ceturtajā vietā ierindojās Igaunija. Slavenākā no
kaimiņu pārstāvjiem bija prezidente Kaljulaida. Jāatzīmē, ka
tikai septiņi procenti no dalībniekiem bija sievietes. Posms
bija 135 kilometrus gaŗš, un
Kaljulaida to pieveica astoņās
stundās, 54 minūtēs un četrās
sekundēs. Kāpumi sastādīja
5463 metrus, un posms beidzās
2365 metrus virs jūras līmeņa.
Tas ir Tour de France rekords.

Futbols

Latvijas futbola komandas
Metta U-16 futbolisti izcīnīja
augsto otro vietu pasaules lielākajā starptautiskajā jauniešu
futbola turnīrā Gothia Cup,
vēstīts kluba mājaslapā. Turnīrā
šogad piedalījās vairāk nekā
1700 komandas no 80 pasaules
valstīm, bet spēles norisinājās
uz 110 futbola laukumiem.

Motosports

Latvijas jaunais motokrosa
braucējs Edvards Bidzāns Čechijā, Loketā, kļuva par Eiropas
čempionu 85 kubikcentimetru
Latvijas vadošais dambretists klasē (EMX85).
Guntis Valneris Rīgā izcīnīja
ceturto vietu Pasaules kausa
izcīņas piecu zvaigžņu turnīra
posmā. Dāmu konkurencē tāpat
ceturto vietu ieguva Latvijas
titulētākā dambretiste Zoja Golubeva. Golubeva pasaules čempionātos triumfējusi 16 reizes.

Dambrete

Sportiskā
Igaunijas
prezidente
Igaunijas prezidente Kersti
Kaljulaida veikusi Tour de
France publisko posmu, trasē Edvards Bidzāns
dodoties kopā ar 16 tūkstošiem
riteņbraucēju.
MX Moduls vienības braucējs
Bidzāns, kuŗš startēja ar Husqvarna spēkratu, bija pirmais
pirmajā braucienā, bet otrajā
dienā finišēja otrais, kas summā
ļāva tikt pie 47 punktiem un
Eiropas čempiona titula.
***
Motokrosa blakusvāģu kantētājs Kaspars Stupelis kopā ar
nīderlandiešu pilotu Etjēnu
Baksu Stelpē izcīnīja otro vietu
pasaules čempionāta desmitajā
Sporto Kersti Kaljulaida
// FOTO: Kersti Kaljulaid/Facebook posmā, nostiprinoties kopvērtējuma vadībā. Stupeļa un Baksa
„Pēc teju deviņas stundas ekipāža pirmajā braucienā bija
ilgušiem kāpumiem, nobrau- trešā, bet otrajā izcīnīja uzvaru,
cieniem un nebeidzamas pe- kas summā deva 45 punktus.
dāļu mīšanas, taču skaistas Lauris Daiders ar Kērtu Variku
dabas apskatīšanas un cilvēku ierindojās ceturtajā, brāļi Jānis
satikšanas, beidzot esmu sa- un Pēteris Jegorovi – 14. vietā.
sniegusi finiša līniju,“ rakstīja
Sporta ziņas sakopojis
Kaljulaida, kuŗa ir Igaunijas
P. KARLSONS

