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Gaŗezera vasaras vidusskolas 

(GVV) territorijā ir izveidota 

32 m (107 pēdu) liela Latvijas 

valsts kontūrkarte Pētersona 

sporta laukumā. Tā ik gadu tiek 

izmantota vēstures un ģeo gra-

fijas stundās. Šī gada 27. jū  lijā, 

GVV saime pulcējās, lai go -

dinātu Baltijas ceļa 30. gada-

dienu. Tika uzņemtas kopīgas 

fotografijas, kuŗās GVV skolēni 

sastājās plecu pie pleca, at -

darinot Lat vijas robežlīniju, un 

simboliski sadevās rokās, at -

veidojot Bal tijas ceļa ķēdi no 

Tallinas līdz Viļņai caur Latviju, 

kad gandrīz divi miljoni bal-

tiešu pirms 30 gadiem dros-

mīgi iestājās par neatkarības 

atjaunošanu un okupācijas 

likvidēšanu. 

Skolas saime bija gandarīta, 

ka Latvijas Izglītības ministre 

Ilga Šuplinska un Latvijas 

vēstniecības ASV vadītāja viet-

nieks Juris Pēkalis arī piedalījās 

kopējā fotografijā. GVV direk-

tore Sandra Kronīte-Sīpola ir 

sevišķi patecīga viesiem par 

līdzdalību, kas kuplināja šo 

īpašo notikumu.

ARTIS INKA,

GVV skolotājs 

Piektdien, 23. augustā, ik  viens 
ir aicināts sadoties rokās un 
izveidot simbolisku cilvēku 
ķēdi, lai atveidotu Baltijas ceļu, 
kas norisinājās Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā pirms trīsdesmit 
ga diem. Sarīkojumu organizē 
Baltijas valstu vēstniecības, Ap -
vienotā Amerikas Baltiešu na -
cionālā komiteja, kā arī Ko  mū-
nisma upuŗu piemiņas fonds. 
Norises vieta ir ASV Kapitolija 
rietumu puse.

1989. gada 23. augustā vairāk 
nekā divi miljoni cilvēku jeb 
25% no kopējā Latvijas, Igau-
nijas un Lietuvas iedzīvotāju 
skaita, sadevās rokās, izveidojot 
cilvēku ķēdi, kas stiepās aptu-
veni 600 km gaŗumā, līdzīgi 
attālumam no Vašingtonas (Ko -
lumbijas apgabalā) līdz Bos to-

Baltijas ceļa 30. jubileja
pie ASV Kongresa ēkas

nai. Cilvēki sadevās rokās mier-
mīlīgā protesta akcijā pret 
Padomju Savienības okupāciju, 
kas bija ilgusi kopš Otrā pa -
saules kaŗa.

Piemiņas pasākums 30. Bal-
tijas ceļa gadadienai rīkots, lai 
atgādinātu kopīgās un abus 
okeana krastus vienojošās vēr-
tības – brīvību un demokratiju. 
Šis saiets atkārtoti apliecinās 
transatlantiskās saiknes nozī-
mīgumu un atgādinās par 
svarīgo ASV lomu atbalstot 
brīvību Eiropā. Padomju Sa  vie-
nības okupācijas neatzīšana un 
Amerikas Balss (Voice of Ame-
rica) darbība palīdzēja vairā-
kām valstīm, atrodoties aiz 
Dzelzs priekškara, saglabāt 
cerību uz brīvību.

Vēstniecību pārstāvji atklās 

sarīkojumu 23. augustā plkst. 
13. Tajā valdīs 1989. gada 
brīvības gars un tiks izveidota 
simboliskā cilvēku ķēde. Aici-
nāti ir visi, neatkarīgi no tau-
tības. Pēc tam dalībnieki ir 
aicināti uz neformālu sapulcē-
šanos bārā Biergarten Haus  
(adrese: 1355 H St, NE).

“Baltijas ceļa gars valda mūsu 
valstīs vēl šodien. Šis unikālais 
notikums ir svarīgs brīvības 
vēsturei un atgādina mums par 
to, ka ticība brīvībai un vie -

Ame rikas iedzīvotājiem”, vieno-
ti ir trīs Baltijas valstu vēstnieki 
ASV – Latvijas vēstnieks Andris 
Teikmanis, Igaunijas vēstnieks 
Jonatans Vseviovs un Lietuvas 
vēstnieks Rolands Kriščūns.

Baltijas ceļš tika organizēts, lai 
atzīmētu 50. gadadienu kopš tā 
sauktā Molotova-Ribentropa 
pakta. 1939. gada 23. augustā, 
Nacistiskās Vācijas ārlietu mi -
nistrs Joahims fon Ribentrops 
un Padomju Savienības ārlietu 
ministrs Vjačeslavs Molotovs 

parakstīja abu valstu neit  ra li-
tātes paktu. Paktu papildināja 
slepens protokols, kas noteica, 
ka trīs Baltijas valstis tiek at -
stātas Staļina varā piespiedu 
iekļaušanai Padomju Savienībā.

notība var radīt brīnumus pat 
drūmākajos okupācijas brīžos. 
Mēs ar nepacietību gaidām 
brīdi, kad varēsim atzīmēt šo 
nozīmīgo datumu kopā ar sa -
viem tuvajiem draugiem – 
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Sibirijas bērni atkal ceļā

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

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.

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

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,

kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

Laika mākslas kalendārs 2020 ceļā pie Jums

SEKOJIET REKLĀMAI!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Laika pirmais redaktors 

Kārlis Rabācs mēdza jokot: 

„Ja par notikumu nav 

rakstīts Laikā, tad šī 

notikuma vispār nav bijis!”

Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto 

par to, kas noticis

Jūsu pagastā – Laiks par to 

darīs zināmu un

saglabās vēsturei!

Sūtiet: Inesei Zaķis

rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, 

St. Petersburg,

Florida 33715

Vai uz redakciju Rīgā, 

Ģertrūdes ielā 27,

Latvia, LV – 1011;

e-pasts:

redakcijas @laiks.us

5. augustā ceļā no Rīgas 
uz tālo zemi kārtējo, nu 
jau 12. reizi devās režiso-

Aizlūgums pie Novosibirskas  stacijas

Ceļinieki Tomskas apgabala Staraja Šagarkā

Piemiņas brīdis Staraja Šagarkā

reportāžu! Un atkal jaunu 
Dz. Gekas filmu, kuŗā 
skanēs Pēteŗa Vaska mū -

zika, jo arī komponists, kā 
vienmēr, ir līdzi kino-
grupai.

res Dzintras Gekas vadītā fonda Sibirijas 
bērni ceļinieki. Šogad ceļš vedīs uz No -
vosibirsku, Tomsku un Noriļsku, pie  stās 
pie Lamas ezera, kur iekārtota piemiņas 
vieta Baltijas virsnieku nometnei. Ceļi-
nieku vidū ir mūsu laikraksta korespon-
dente Lāsma Gaitniece, tātad – gaidiet 
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No kreisās: Austrumu apgabala prāveste Anita Vārsberga – Pāža, 
Ņujorkas draudzes priekšniece Baiba Kļaviņa, Longailendas 
draudzes mācītājs Laris Saliņš, Ņudžersijas novada dāmu komite-
jas pārstāve Gunta Ģiga, Austrumu apgabala kasieris Vilnis Ore, 
diakone Linda Sniedze – Taggart, Filadelfijas Sv.Jāņa draudzes 
priekšniece Ruta Ore, Bostonas Trimdas draudzes padomes 
locekle Patrīcija Briķe-Safina

PATRĪCIJA BRIĶE-SAFINA

AGRIS OZOLIŅŠ,
pulkvedis

ATELPA
Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs tev dara labu. Ps. 116:7

No šī gada 28. augusta līdz 
1. septembrim Ņujorkas drau-
dzes lauku īpašumā Katskiļos 
notiks LELBA Draudžu dienas. 
Piedāvājam iespēju atiet no ik -
die nas, dziļi ieelpot atsvaidzi-
nošo kalnu gaisu un piedzīvot 
Dieva klātieni – dabā un līdz-
cilvēkos, vienatnē un sadrau-
dzībā, lūgšanā un mācībās, dzies-
mās un klusumā. 

Šajās pāris dienās varēsim la -
bāk iepazīties ar sevi, mūsu līdz-
ceļiniekiem un kādam varbūt –
līdzgaitniekiem, bet pāri visam – 
ar Dievu Katskiļu dabas pilī. Jūs 
gaida skaistajos Katskiļu kalnos 
– uz Atelpu!

Ņujorkas draudzes lauku īpa-
šumā augstākā vieta ir virs tā 
sauktajām “debesu pļavām.” Lai 
pie šīs augstākās vietas nokļūtu, 
ir no Ezermājas jādodas pa meža 
taku augšup gaŗām āra svētnīcai 
ar savu bērza krustu. Tad ir 
jākrusto debess pļavas ar tās 
lauku puķēm, mellenēm un ave-
nēm. Kāpšana ir tā vērta, jo virs 
“debesu pļavām” pašķiŗas skats 
pāri ielejai līdz tāliem kalniem. It 
kā ieraugām pasauli vairāk no 
Dieva acs viedokļa. Draudžu 
dienās mums katram savā veidā 

būs iespēja pasauli redzēt no 
Dieva acs viedokļa.

Senos laikos meklētāji devās 
gaŗākā svētceļojumā, lai veltītu 
laiku un uzmanību savai garīgajai 
izaugsmei. Mums šīs vasaras 
nogalē ir iespēja darīt to pašu: 
doties uz Draudžu dienām 2019, 
uz Atelpu. Tas ir gan fizisks, gan 
arī garīgs ceļojums, no kuŗa var 
iegūt vairāk zināšanu un sa -
pratnes par savu ticību, un kas 
izveido īpašu laiku un vietu, kuŗā 
sastapt dzīvo Dievu. Katram šis 
ceļojums būs atšķirīgs, bet kopā 
mēs spēsim uz dažām dienām 
justies vienoti. Caur lekcijām, 
laiku ar draugiem un paziņām, 
Katskiļu nometnes dabu, daudz-
pusīgo programmu, un izrau-
šanos no savas ikdienas, šī ir 
iespēja katram izmēģināt kaut ko 
jaunu un atsvaidzināt savu ie -
rasto dzīvi. Šī ir iespēja piedzīvot 
atelpu.

Mūsu prātus uzrunās Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakul tā-
tes dekāne māc. Dr. Dace Balode 
savā lekciju ciklā, mēģinot at -
bildēt uz trīs svarīgiem jau tā-
jumiem – no kurienes nāk kris-
tīgais dievkalpojums, ko darīja 
kristieši savās sapulcēs un kā 
pirmskristīgās draudzes pieredze 
var mums palīdzēt šodien. 

Savukārt mūsu dvēselēm prā -
veste emer. Ilze Kuplēna-Ewart 
no Kanadas palīdzēs apgūt ga  rī-
gas prakses – gandrīz katru diev-
kalpojumu iesākam ar pantiem 
no kāda psalma. Šie introiti 
(ievadi) ir izmeklēti, lai saskanētu 
ar tās dienas lasījumiem. Kad ap 

6. gadsimta sākumu Benedikts 
veidoja rokasgrāmatu tiem, kas 
sajuta aicinājumu klosteŗa dzīvei 
veltīt savu mūžu, kalpojot Kun-
gam lūgšanās un darbā, viņš 
izcēla psalmu centrālo vietu. 
Psalmos izskan viss cilvēka 
dzīves ritms – līksmība, likstas, 

tad slava Dievam, bet arī Dieva 
meklēšana izmisuma brīdī. No -
darbības sniegs ieskatu, kādos 
veidos šis ritms izceļ psalmu 
vārdus. Paredzētas arī medi tā-
cijas, meža klusums, strautu 
čalošana.

Iegūsim jaunus draugus un 

atjaunosim senas draudzības sa -
viesīgā dzīvē kafejnīcā “Aizvējš” 
un sarunās “Pie apaļā galda.” Tur 
varēsim iepazīties ar LELBA 
garīdzniekiem, meditēt, vingrot, 
piedalīties korī – par Draudžu 
dienu-2019 balsu pavēlnieci ir 
piekritusi būt diriģente Dace 
Aperāne. Tāpat būs iespēja asināt 
prātu ar galda spēlēm, kāds 
varbūt vēlēsies vingrināt rokas 
rokdarbos vai pat iemācīties aust, 
bet pāri visam – sajust atelpu no 
ikdienas steigas un stresa, esot 
vienotībā un mierā ar Dievu un 
dabu šajās pāris dienās. Pie 
mums būs arī fizioterapeits, kas 
pastāstīs, kā uzturēt savu ķermeni 
labā formā.

Piektdienas pēcpusdienā dosi-
mies uz Brāļu kapiem. Sestdien 
nometnē gaidām bērnus no 
tuvākajiem latviešu centriem, jo 
viņiem pānotas īpašas nodar bī-
bas! Vakaros paredzētas prātus 
nomierinošas programmas, kā 
arī jautra vakarēšana pie uguns-
kura. Draudžu dienas noslēgsim 
svētdienas rītā ar dievkalpojumu 
kalna svētnīcā archibīskapes 
Laumas Zušēvicas vadībā. 

Par mūsu fizisko veselību gādās 
iecienītās „Dzintara galda” saim-
nieces no Filadelfijas. Bet brī-
nišķīgo vidi Katskiļu kalnos 
mums sagādājis pats Radītājs!

Izvēles un iespējas būs plašas, 
bet tās būs Jūsu katra paša izvēles. 
Kas Jūs uzrunā tieši šajā brīdī, 
šajā momentā... Nepalaid gaŗām 
aicinājumu tavai dvēselei “at -
griez ties savā mierā, jo Tas Kungs 
tev dara labu.” Atelpa!

26. jūnijā notika izlaidums 
Kanadas bruņoto spēku kol-
ledžā Toronto, kuŗu sekmīgi 
absolvēja majore Liene Karale 
no Latvijas.

2018. gada 4. augustā Liene 
Karale uzsāka mācības Joint 
Command and Staff Programme 
(JCSP), kuŗu organizē Kanadas 
bruņoto spēku kolledža (Cana -
dian Forces College – CFC). 
JCSP studentiem bija iespēja 
iegūt arī maģistra gradu aiz -
sardzības zinātnēs (Masters of 
Defence Studies – MDS), kuŗu 
izsniedz Royal Military College 
of Canada (RMCC).

JCSP mērķis ir sagatavot ve -
cākos virsniekus darbam mūs-
dienu operacionālajā vidē gan 
nacionālajā, gan arī starp tau-
tiskajā līmenī. Mācības palīdz 
arī izprast, kā būt efektīvam 
līderim sarežģītās apvienoto 
spēku operācijās, kuŗās pieda-
lās arī nacionālās un starp-
tautiskas civilās organizācijas.

Studiju programmas laikā ma   -
jore Liene Karale apguva ope-
racionālā līmeņa plānošanu, 
pētīja Kanadas bruņoto spēku 
spējas, detalizēti iepazinās ar 
starptautiskām drošības orga ni-
zācijām un Kanadas ārpolītiku, 
kā arī padziļināti pētīja starp-

Aug spēcīga jaunā maiņa
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku majore

gūst zināšanas Toronto

tautiskās drošības riskus. Ma -
jore L. Karale sekmīgi apguva 
JCSP un MDS programmas, kas 
nākotnē ļaus ne tikai iegūt 
nākamo dienesta pakāpi un 
ieņemt vadošus amatus, bet arī 
pilnvērtīgi izprast sabiedrotos 

Informācija un pieteikšanās:
draudzudienas2019@gmail.com

www.LELBA.org, sadaļa DRAUDŽU DIENAS
www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019

spēkus gan alianses ietvaros, 
gan arī sadarbojoties ar Kanadas 
spēkiem Latvijā.

Sveicam majori Lieni Karali 
ar augsto sasniegumu un vēlam 
izturību, sargājot Latviju!

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Māris Visendorfs

“LATVIJAS

ARMIJAS

KAŖA ORĶESTŖI
1919–1940”. 

Latvijas armijas kaŗa orķestŗu 
vēsturi no 1919. līdz 1940. 

gadam sīki izpētījis, detalizēti 
un vienlaikus raitā un pievilcīgā 

stāstījumā ietērpis or  ķestŗu 
diri ģents, mū  ziķis un mū  zeja 
spe  ciālists Māris Visen dorfs 

grāmatā “Latvijas armijas kaŗa 
orķestŗi. 1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā 
iesējumā, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–
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ANDRA ZOMMERE

Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska ciemos Gaŗezerā

Latvijas kultūras vēstneši kopā ar viesiem

ALA valdes locekļi un viesi

Viesi ciemojas GSS mākslas nodarbībā

Ministre vada nodarbību III klases skolēniem

Saulainajās jūlija dienās Gaŗ-
ezera saime sagaidīja ciemos 
Latvijas izglītības un zinātnes 
ministri Ilgu Šuplinsku un 
Latvijas vēstniecības ASV va  dī-
tāja vietnieku Juri Pēkali. Ame-
rikas latviešu  apvienība un 
Gaŗezers vēlējās iepazīstināt 
jauno izglītības un zinātnes 
ministri ar ASV lielāko latviešu 
skolu – Gaŗezera Vasaras vi  dus-
skolu – kā arī ar Gaŗezera 
kvalitātīvajām mācību program-
mām jaunākajiem skolēniem. 
Trīs dienu apciemojums deva 
iespēju ministrei iepazīties ar 
Gaŗezera darbu, ar mācību pro-
grammu vidusskolā, kā arī ar 
darbiniekiem, kuŗi Gaŗezerā 
strādā ar izglītības un zinātnes 
ministrijas atbalstu.

Šī ir GVV 55. mācību vasara, 
un vidusskolā sešas nedēļas 
mācās 132 skolēni no ASV un 
Kanadas. Šogad Gaŗezera saga-
tavošanas skola sagaidīja 62 
skolēnus trīs  posmos, Bērnu 
nometnē pa trim posmiem 90 
skolēnu un Bērnudārzs pul ci-
nāja 52 jaunākos bērnus. 

Vizīte Gaŗezerā sākās ar ter -
ritorijas apskati. Sagatavošanas 
skolā, Bērnu nometnē un Bēr-
nudārzā, ministri iepazīs tināja 
ar darbu un ar skolēniem. Trīs 
mūzeji atvēra savas durvis vie-
siem. 

Territorijas apskate atklāja to, 
cik Gaŗezers ir milzīgs un cik 
latviešu tajā darbojas un atpū-
šas – ir gan programmu dar-
binieki, gan skolēnu vecāki, gan 
ļaudis no ciema Latvija, kā arī 
viesi. Ministre un vēstnieka 
vietnieks pusdienoja kopā ar 
skolotājiem un audzinātājiem 
no Latvijas, kas ieradušies 
strādāt GVV.

Izglītības un zinātnes minis-
trija kopš 2018. gada vasaras 
atbalsta vidusskolas darbu, sū -
tot 15 spējīgus un ieinteresētus 
skolotājus un audzinātājus – 
kultūras vēstnešus, Camp Coun-
selors USA apstiprinātos dar-
biniekus – strādāt ar skolēniem. 
Jāpiemin, ka šonedēļ Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā uzturas 
Valsts izglītības satura centra 
speciālistes Anta Lazareva un 
Baiba Mūrniece-Buļeva. VISC 
speciālistes atbraukušas veikt 
Valsts valodas prasmes pār bau-
dījumu IV klases skolēniem. 
Pusdienu laikā vairāki skolotāji 
un audzinātāji dalījās ar ieska-
tiem un atziņām par piedzīvoto. 
Latvijas skolotājus un audzi nā-
tājus iespaidojusi GVV skolēnu 
vēlme uzlabot valodu, par 
vietējo latviešu ciešo sadarbību 
un savstarpējo atbalstu, kas ir 
aizkustinošs. XV Latviešu dzies-
mu un deju svētki Toronto bijusi 
iespēja Latvijas viesiem piedzī-
vot līdz šim nepiedzīvoto.

Trešdienas turpinājumā, viesi 
un kultūras vēstneši no Latvijas 
devās ekskursijā uz ASV augsti 
vērtēto Notre Dame universitāti. 
Izglītības ministrei, kuŗa ir ne 
tikai polītiķe, bet arī latviešu 
literātūras zinātniece un Rēzek-
nes universitātes pasniedzēja, 
kā arī kultūras vēstnešiem, bija 
paredzētas izglītojošas ekskur-
sijas. Pēcpusdiena aizritēja pa -

stai gā pa plašo universitātes te  r-
ritoriju, klausoties jaunajā gidā, 
kas iepazīstināja ar slavenās 
ASV universitātes darbību. 

Ceturtdiena sākās ar GVV 
rīta lūgšanu, kur ministrei bija 
iespēja sveikt skolēnus, audzi-
nātājus un skolotājus ar laba 
vēlējumiem un veltēm. Skolēni 
savukārt sveica Ilgu Šuplinsku 
ar dziesmu latgaliski. Izglītības 
ministre izmantoja izdevību 
pasniegt Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības rakstus 
GVV darbiniecēm. Sandra Kro-
nīte-Sīpola saņēma IZM Atzi-
nības rakstu par daudzu gadu 
Gaŗezera mācību programmas 

dienas vakara kursus vietējiem 
latviešiem un viesiem. Kur san-
tus uzrunā dažādi speciālisti, 
kas tobrīd atrodas Gaŗezerā. 
Pēdējo uzrunu sniedza Ilga 
Šuplinska, kas stāstīja par “Su -
sātīvu konceptu Latgaliešu kul -
tūrtelpā”. Ilgai Šuplinskai ir mīļa 
Latgales kultūra un valoda. Klāt-
esošie izjuta ministres entuzi-
asmu, daloties ar literārajiem 
piemēriem un paskaidrojumiem.

Piektdien IV klases skolēni 
rakstīja Valsts valodas prasmes 
pārbaudījumus. Ilgai Šuplinskai 
un Jurim Pēkalim bija izdevība 
vērot pārbaudījumu norisi, kā 
arī paklausīties skolēnu snie-
gumu vidējā jeb B līmeņa ru -
nātprasmes pārbaudījumā. Valsts 
izglītības satura centra spe  ciā-
listes šovasar ceturto gadu ie -
rodas veikt pārbaudījumus ar 
GVV beidzēju klasi. Šogad 
vairāki skolēni izvēlējās rakstīt 
pārbaudījumu C līmenim, kas 
ir augstākais valodas prasmes 
līmenis. Gaŗezera vidusskolas 
vadība izteica lepnumu par 
visiem IV klases skolēniem, kas 
ar nepacietību gaida pār  bau-
dījumu rezultātus. 

Vakarā izglītibas un zinātnes 
ministrei un Vēstniecības va  dī-
tāja vietniekam vēl bija iespēja 
satikt Gaŗezera administrāciju, 
Gaŗezera padomes locekļus, 
programmu vadītājas un vairā-
kus Amerikas latviešu apvie-
nības valdes locekļus pieņem-
šanā ciema Latvija paviljonā. 
Īpaši skaisti bija ALA Izglītības 
nozares vadītājas Elisas Frei-
manes ministrei veltītie vārdi. 
Elisa Freimane uzsvēra, ka katrs 
latviešu bērns ir svēts, lai kur 
dzimis un audzis: “Katrs lat-
viešu bērns ir svēts, jo bez bēr-
niem, kas tic Latvijai, mums 
nav Latvijas.” Izglītības nozares 
vadītāja pateicās ministrei par 
sniegto atbalstu latviešu skolu 
darbam ASV un vēlēja labus 
panākumus izglītības darbā. 

27. jūlijā viesi kopā ar GVV 
saimi pulcējās, lai godinātu 
Baltijas ceļa 30.gada dienu. Tika 
uzņemtas kopīgas fotografijas, 
kurās visi sastājās plecu pie 
pleca, atveidojot Latvijas robež-
līniju, un simboliski sadevās 
roku rokā, atveidojot Baltijas 
ceļa ķēdi no Tallinas līdz Viļņai 
caur Latviju. Gaŗezera vasaras 
vidusskola iezīmēja lielu Lat-
vijas valsts kontūrkarti vidus-
skolas territorijā – Pētersona 
sporta laukumā. Vēlāk Ilga Šup-
linska un Juris Pēkalis devās uz 
Vašingtonas pavalsti ciemoties 
Vasaras vidusskolā Kursa un 
Vašingtonas universitātes Bal-
tiešu studiju programmā.

Pateicamies izglītības un zi -
nātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 
un Latvijas vēstniecības vadītāja 
vietniekam Jurim Pēkalim par 
Gaŗezeram veltīto laiku un 
interesi! Priecājamies un patei-
camies par līdzšinējo sadarbību 
ar Latvijas iestādēm un Latvijas 
vēstniecību ASV! Gaŗezera 
saime turpinās strādāt par labu 
nākamajām latviešu paaudzēm, 
ar devīzi, “Dievam un Latvijai!”

ANDRAS ZOMMERES UN 
SAMUELA KNOCHA FOTO

vadīšanu. Elisu Freimani apbal-
voja ar IZM Atzinības rakstu 
par daudzu gadu darbu, mācot 
GVV skolēnus. Pārējais rīta 
cēliens pagāja sarunās ar sko-
lēniem, apmeklējot mācību 
stun das, piedaloties nodarbībās 
un sarunās ar skolēniem un 
skolotājiem. Īpaši jaukas bija 
pusdienas kopā ar III klases 
skolēniem. Skolas direktore ie -
pazīstināja viesus ar skolēnu 
mītnes pilsētām, pieredzi apcie-
mojot Tēvzemi, ar mājās runā-
tām valodām un nometnes pie-
redzi. Sarunas pusdienu laikā 
bija dzīvas un abpusēji intere-
santas. 

Netālajā Kalamazū pilsētā at -
rodas Rietummičiganas univer-
sitāte, kur 1980. gados latviešu 
studenti mācījās Latviešu stu -
diju programmā. Maira Bundža 
strādā RMU bibliotēkas pēt-
niecības nodaļā un kopā ar vie-
siem izstaigāja universitātes ter-
ritoriju, stāstot par Latviešu 
studiju programmu un studiju 
centru, kā arī par universitātes 
nākotnes vīziju. Kalamazū ap -
ciemojumā bija iespēja izstaigāt 
arī Kalamazū latviešu sabied-
risko centru, kuŗā atrodas 
Latviešu skolas telpas. 

Vakarā ministre Ilga Šuplin-
ska stājās tautiešu priekšā, uz -
runājot viņus šīs vasaras pē -
dējos “Mūžizglītības kursos”. 
Līga Ejupe, Klinklāvu galerijas 
vadītāja ik gadus rīko ceturt-
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„Mana identitāte balstās valodā un vēsturē”
Jānim Krēsliņam – 95

Latvijas kultūrvēsturē vēro-
jami īpaši intensīvi, garīgi un 
intelektuāli piesātināti gadi; tāds 
ir arī 1924. gads, kas latviešu 
rakstniecību un kultūru bagātina 
ar spilgtām personībām, tostarp 
Voldemārs Avens, Gunars Saliņš, 
Andrejs Irbe, Aina Zemdega, 
Ojārs Jēgens un, protams, Jānis 
Krēsliņš, sen. Literāts, publicists, 
kultūras laikmeta liecinieks un 
pētnieks, bibliofils un biblio-
grafs, spožs intelektuālis, māk-
slas zinātnieks, sirdī rūvenietis. 
Ilggadējs padomnieks Baltijas 
vēstures un grāmatniecības jau-
tājumos Ņujorkas Publiskajā 
bibliotēkā, 40 gadus nostrādājis 
par bibliografu un bibliotekāru 
Council on Foreign Relations 
Ņujorkā, žurnāla Foreign Affairs 
avotziņu nodaļas redaktors 
(1986-1992), Latvijas Zinātņu 
akadēmijas ārzemju loceklis, 
Ērika Raistera piemiņas fonda 
prēmijas laureāts (1995), Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris 
(1998), Anšlava Eglīša un Vero-
nikas Janelsiņas fonda laureāts 
(2009). Par sevi teicis: „Es sevi 
uzskatu par literātu. Vēsturi 
esmu daudz studējis, bet man 
nav augsta akadēmiska grada 
vēsturē. Man vēsture ir svarīga.”

Jānis Krēsliņš dzimis farma-
ceita ģimenē Mālpilī 1924. gada 
19. augustā. Pats atminas, ka 
„bērnībā vasaras svarīgākas par 
ziemām, tās pavadītas pie dažā-
diem radiem, vec- un vecvec-
māmiņām un tantēm. Gandrīz 
iespaids, ka ar šo radu palīdzību 
nedzīvoju vis neatkarīgajā Lat-
vijā, bet kādus 100 gadus agrāk – 
dažādās muižās, mežsarga mājās, 
braukādams uz Vidzemes simt-
gadīgajām dzirnavām, smēdēm, 
mazpilsētiņām un gadatirgiem. 

Tā nostāsti par senās dzīves frag-
mentiem saplūda kopā ar īste-
nībā piedzīvoto un pieredzēto un 
visām lietām, piedeva citas, 
daudz tālākas dimensijas.” Sevi 
pamatoti uzskata par ziemeļ-
vidzemnieku, jo dzimtas saknes 
abu vecāku un vecvecāku līnijās 
aptveŗ Mazsalacu, Strenčus, Rū -
jienu, Straupi, Dzērbeni, Mālpili, 
arī sievas Skaidrītes radi ir zie -
meļvidzemnieki. Mācījies Rūjie-
nas pamatskolā, Rūjienas vidus-
skolā, beidzis Rīgas 2. pilsētas 
ģimnaziju, kaŗa beigās nokļuvis 
grāvraču bataljonā, izcietis gūstu 
un cietumu Vācijā. Sarunā ar 
Paulu Raudsepu atzinis, ka vē -
lējies kļūt par etnografu – griezis 
no žurnāliem dažādus tautisko 
rakstu zīmējumus un ar draugu 
Teni Grasi braucis pa Rūjienas 
apkārtni etnografiskās ekspedī-
cijās. Pēc Otrā pasaules kaŗa Jānis 
Krēsliņš Tībingenas universitātē 
studē anglistiku un vēsturi (1946-
1949). 1949. gada 1. maijā izceļo 
uz ASV, Ņujorku, kas vēl jo  pro-
jām ir viņa pilsēta. „Tā mēs cauri 
bezgalīgajām jūras pļavām ie -
braucām Ņujorkas ostas ūdeņos, 
un vakara debesīs jau ilgas stun-
das iepriekš dega reklāmu un 
citu milzīgās pilsētas uguņu 
ziemeļblāzmas.” Studijas turpi-
nātas Kolumbijas universitātē 
ASV (1951-1963). Jāņa Krēsliņa, 
tāpat kā katra jaunatbraucēja, 
sākumlaiks jaunajā zemē nebija 
viegls. Iemīļota vieta – Ņujorkas 
Botāniskais dārzs – tur patvē ru-
sies neskarta daba, „mūža meža 
gaisotne”. Savukārt interese par 
Baltijas valstu un Latvijas vēsturi 
un literātūru vienmēr bijusi viņa 
privāta lieta, brīvā laika aiz rau-
šanās, ne maizes darbs. Atdzejojis 
no angļu, vācu, franču un latīņu 

valodas. Bijis Jaunās Gaitas  
literārās un tēlotājas mākslas 
nodaļas vadītājs(1959-1962). 

Jāņa Krēsliņa pirmās publi kā-
cijas, galvenokārt par latviešu 
glezniecību un mākslas izstādēm, 
arī gleznotāju Jāni Kalmīti, 
lasāmas latviešu bēgļu izdevu-
mos kopš 1946. gada, savukārt 
1948. gada 10. septembrī laik-
rakstā Nedēļas Apskats publicē-
tais dzejolis „Uz akmens plākšņu 
galda” varētu būt pirmā dzejas 
publikācija. DP nometņu laikā Jāņa 
Krēsliņa publikācijas gal venokārt 
žurnālos Ceļš (Virc burga), Laiks 
(Eslingena), laik rakstā Nedēļas 
Apskats (Det moldā), Latvju Ziņas 
(Stok hol mā). 1946. gadā Tībin-
genas latviešu studentu literārās 
kopas sarī ko jumā viņš referējis 
par rakst nieku Anšlavu Eglīti, 
piedalījies arī franču pārvaldes 
zonas latviešu rakstnieku dienās 
Ebenveilerā 1948. gadā. Nonākot 
Amerikā, publikācijas parādās 
laikrakstos Laiks, Latvija Ame-
rikā, Ceļa Zīmes un citviet.

1960. gadā ar meitas Māras 
vāka zīmējumu Ņujorkā iznāca 
Jāņa Krēsliņa dzejas krājums ar 
zīmīgu nosaukumu „Tomēr, es 
atceros”. Šis atcerēšanās motīvs 
raksturīgs visām Jāņa Krēsliņa 
darbošanās šķautnēm. Gunars 
Saliņš krājumu uzskatīja par 
pašu sarežģītāko latviešu trimdas 
dzeju tieši „kultūras labirintu 
ziņā”. Šim krājumam raksturī-
gais ceļa motīvs atklāj arī Jāņa 
Krēsliņa pamatu pamatus (sak-
nes, dzimtu, vēsturi), kas devuši 
„perspektīves lielu pilsētu sapra-
šanai”: „Kā senās bērnības dienu 
parādēs / Nostāsimies visi rindā / 
Uz atmiņu tirgus laukuma un 
sauksim: / „Lai dzīvo mūžīgā 
kustība! / Lai dzīvo tiekšanās uz 

debesīm / Helikopteros, augstos 
namos, mūsos pašos! / Lai dzīvo 
upes, ezeri un jūras, / kas mums 
visapkārt, kas peldina kuģus, / ar 
kuŗiem braucam aizvien tālāk un 
tālāk.” Jau tolaik iezīmējas, ka 
pagātne un tagadne ir vienlīdz 
būtiska, atklājas smalka ironija, 
uz palikšanu ‘mājvietu’ rod Peli-

un Rapa” Dr. philol. Daces Lūses 
sakārtojumā izdoto viņa Rakstu 
pirmo sējumu, literāru sarī ko-
jumu Latviešu biedrības namā 
un citiem notikumiem. Pēteris 
Bankovskis recenzijā par Rakstu 
1. sējumu un Jāņa Krēsliņa dzeju 
rakstīja: „.. Krēsliņa dzeja ir 
gudra, erudīta cilvēka darināts 
slazds citiem tikpat gudriem un 
erudītiem – iespējamiem lasī-
tājiem. Ja viņi šajā slazdā iekrīt, 
tad nav jābaidās no gaŗo ziemas 
vakaru gaŗlaicības – būs ko ana-
lizēt, meklēt avotos, filoloģiski 
izvērtēt.” Otrais Rakstu sējums ar 
nosaukumu „Vēstures vārtos” 
(2006) apkopo periodikā publi-
cētos, viņa lasītos referātus par 
baltvāciešiem, Bībeles tēmu, lu  te -
rāņiem un hernhūtiešiem, kā arī 
piemiņas rakstus. „No 1970. ga  da 
līdz 2002. gadam biju redaktors 
un autors nodaļai Recent Books 
on Baltic History („Jaunākās 
grāmatas par Baltijas vēsturi”), 
Association for the Advancement 
of Baltic Studies („Baltijas Studiju 
veicināšanas biedrība) izdevu-
mos Bulletin of Baltic Studies, 
AABS Newletter, Journal of Baltic 
Studies un Baltic Studies New-
letter,” atzīst Jānis Krēsliņš. Rak stu 
3. sējums (2008), kam dots 
apakšvirsraksts „Laikmeta liecī-
bas”, ietveŗ saraksti, rakstus par 
valodniecību, grāmatniecību, bib -
liotēkām, latviešiem dažādos 
laik metos, tēlotājas mākslu un 
māksliniekiem, kā arī dzejoļus. 

Sūtu jubilāram sirsnīgus svei-
cienus dzimšanas dienā, vēlot 
možu garu un tādu pašu asre-
dzību un asprātību kā līdz šim. 
Un ikreiz priecājos, saņemot 
vēsti e-pastā vai gliemežpastā, 
kuŗu parakstījis Pelikāns. Man 
tas nozīmē ļoti daudz.

kāns – Bībeles putns, „kas dzej-
niekam līdz izteikt attieksmi pret 
cilvēces mūžīgām un pārejošām 
kaitēm”. Par krājumu „Tomēr, es 
atceros” Dzintars Sodums bildis: 
„Mākslinieciskie līdzekļi tajā ir 
kā mazs spridzīgs orķestris, kas 
palīdz autora domai radīt, no -
skaidrot, mudīt, vētīt. [..] plašajā 
romantiķu saimē Krēsliņš izceļas kā 
neparasts flamingo ar kon struk-
tīvu loģiku, svaigu moder nismu, 
nosvērtību, polītisku vēr tējumu. 
Kopsummā liekas, ka šī ir trim das 
rakstos pirmā dzejoļu grā  mata, 
kas rāda: atmiņām un tagadnei 
iespējams saaugt jaunā dzīvā or -
ganismā.” Inta Ezergaile secināja, 
ka – „Kustība – garīga un inte  lek-
tuāla – ir Krēsliņa dzejas pamats.”

Jāņa Krēsliņa astoņdesmitgade 
iezīmējās ar Rīgā apgādā „Valters 

Nelatviešiem jāpapūlas
Ieva Auziņa Szentivanyi, Dainas – Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry 

(Dainas – Atjautība un gudrība senā latviešu dzejā), 1. sējuma 2. izdevums,
izdevusi Solvita Grosberga 2018. g., 20 lpp.)EDUARDS
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9. – 15. marta  Laikā pievērsu 
uzmanību redzamās trimdas 
dzejnieces Veltas Sniķeres angļu 
valodā  atdzejotu latviešu tautas-
dziesmas izlasei. Neapstrīdē-
dams Sniķeres kompetenci dze-
jas mākslā un abu valodu izcilo 
prasmi, pažēlojos par angļu valo-
das īpato, dažā ziņā nepilnīgo 
raksturu, kas liedz uz to adekvāti 
pārnest mūsu dainu vērtības 
saturā un izteiksmē. Vai nu šīs  
recenzijas iespaidā vai tāpat vien 
izdevēja Solvita Grosberga (4 Print 
SIA Mazā Nometņu iela 47, Rīga, 
LV-1002) pieveda viņas pērn 
izdotu citu tautasdziesmas izlasi 
abās valodās. Bibliografiskos  datus 
skatiet augstāk. Šoreiz atdze jo-
tāja (turpmāk I. A. S. ) bijusi ASV 
dzīvojoša trimdas latviete, kas 
dainas nevien sagrupējusi pēc 
satura trīspadsmit ērti pārska-
tāmās sadaļās (darbs un dzie dā-
šana, Dieviņš, māmiņa, dzim-
tenes mīlestība, tikumi un neti-
kumi utt.), bet dainām pa vidu 
bagātīgi iekaisījusi ne pārāk 

gaŗus teksta skaidrojumus. Ap -
joma un piestrādes dēļ  veikums 
jāuzskata par I. A. S. turpat vai 
mūža darbu, un viņai par to 
jāizsaka augstākā atzinība.

Grāmatas izskaņā I. A. S. an -
gliski raksta:

Noteikti varētu vēl veikt uzlabo-
jumus, bet man ir pienācis laiks 
pārstāt uzbudināties par sīku-
miem un ļaut šīm dainām iziet 
pasaulē. Šis darbs ir mani gan 
kaitinājis, gan apmierinājis. Ar 
nožēlu esmu dabūjusi atzīt, ka 
mani atdzejojumi gluži nenotveŗ 
oriģināla mīlestību pret savu 
radību un to dzejisko izsmalci-
nātību, bet ne manos, nedz 
jebkuŗa cita spēkos nav izvilināt 
no angļu valodas tādas īpašības, 
kādu tajā nav.  

Vēl plašāk grūtības dainu at  dze-
jošanā angļu valodā skaidrotas 
grāmatas ievadā, tāpat kā I. A. S. 
lēmumi, kā šīs grūtības pārvarēt 
vai to nelāgo efektu mazināt. 
Viņa savu darbu ir godam vei-
kusi plaši atvērtām acīm, tāpēc 

turpmāk minētie kuriozi uzska-
tāmi par trūkumiem angļu va -
lodā, nevis par trūkumiem tul -
kotāja zināšanās vai izjūtā.

Mūsu senču Dieviņš, kuŗa 
vārdā deminutīvs izsaka ne ma -
zumu, bet gan mīļumu, nodēvēts 
par Mīļdievu (Deargod), bet Jā -
nītis, kuŗa vārdadienu atzīmējam 
vasaras Saulgriežos, par Džoniju 
(Johnny). Māmiņa pārtapusi gan 
par mummy, gan ma, bet tētis ‒ 
par pa. Tulkojot ma un pa pretējā 
virzienā, gribas apsvērt muterīti 
un fāčuku. (Piedodiet!) Dieviņa 
dziesmās dāsni izmantotas ar -
chaiskās otrās vienskaitļa perso-
nas formas thou un thee, kā arī 
kristiešu Bībeles senākajos ang-
liskojumos dāsni iebārstītie hath, 
giveth, groweth un tml veidoju-
mi. Ja divu atšķirīgu reliģiju 
sinkrētizācija (kristietības un 
senās reliģijas abpusēja ietekme. 
– Red.) grūti panākama dzīvē, I. 
A. S. parāda, kā to panākt dzejas 
tulkojuma valodā.

I. A. S. savu pašuzlikto uzde-

vumu padarījusi grūtāku, cenz-
damās atdzejot dainas tā, ka tās 
savā ritmā varētu dziedāt abās 
valodās. Viņa nav samierinājusies 
ar dainu satura brīvu atstāstījumu 
nesaistītā angļu valodā, bet sā  kot-
nējā ritma saglabāšanas nolūkā ir 
gatava pārkāpt vārdu secības 
ieradumus angliskajos teikumos. 
Latviski „Es neņemtu vecu vīru” 
izklausās tikpat labi kā „Vecu 
vīru es neņemtu”, jo akuzatīva 
forma „vecu vīru” mūsu valodā  
nerada nekādu pārpratumu, kuŗa 
tā ņēmēja un kuŗš tas neņe-
mamais. Turpretim no nomi-
natīva atšķirīgas vārdu formas 
akuzatīva trūkuma dēļ angļu 
valodā I. A. S. izvēlētais veido-
jums I would not an old man 
marry skan manāmi neveiklāk 
par I would not marry an old 
man normālajā vārdu secībā. 
Tādu teikumu kā šis vai She let 
me her daughter marry grāmatā 
ir daudz.  Kur tie traucē ritmam, 
nebūtībai tiek atvēlēts dažs arti-
kuls, daža prepozicija. 

Rodas jautājums, kāda īsti bija 
vajadzība dainu anglisko  ska  nē-
jumu veidot tik stipri līdzīgu lat-
viskajam. lielākajai daļai sējumā 
lasāmo četrrinžu vispār nav 
melodijas vai arī retajam tāda 
zināma. Turklāt dziedamajām 
dziesmām taču mēdz būt vairāk 
pantu. Vai ir iedomājami tādi 
gadījumi viesībās vai kur citur, 
kur daži dalībnieki vienā un tai 
pašā melodijā vārdus izdzied 
vienā valodā, bet citi ‒ otrā? Bet 
I. A. S. dainu satura atstāstījumu, 
nerūpējoties par ritmu, būtu 
uzskatījusi kā par dainu, tā sevis 
pašas necienīgu. 

Apbrīnas vērta ir atdzejotājas 
vēlme tikt galā pat ar pavisam 
cietiem riekstiem, kā šo te pantu:

Rūci, rūci, Pērkonīti,
Skaldi tiltu Daugavā;  
Lai nenāca poļi, leiši,
Manā tēvu zemītē.

(Turpināts 6. lpp.)
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CEĻĀ PIE LASĪTĀJIEM JAUNA
IEVAS AUZIŅAS SZENTIVANYI 

GRĀMATA

SEKOJIET REKLĀMAI!

No kreisās: Juris Moruss, Inta Moruss-Wiest, Kristaps Moruss

EDUARDS SILKALNS

MORUSU ĢIMENES STIPENDIJA

Nelatviešiem jāpapūlas

Vītolu fondā šovasar tapusi 
jauna stipendija – Morusu ģi  me-
nes stipendija. Un tās pamatā ir 
stāsts par stipru ģimeni, par no 
paaudzes paaudzē iemantotām 
izcilām prāta spējām, par iedzim-
tu augstu inteliģenci un par vēlmi 
turpināt dzimtas tradīciju – visus 
savus spēkus  ziedot, strādājot 
Latvijas nākotnei. Bet tas varētu 
arī būt stāsts nevis par Annas 
Brigaderes, bet par šodienas 
Sprī dīti, kuŗš, pārvarējis savā pa -
visam vēl negaŗajā mūžā daudzas 
grūtības, spējis ne tikai sasniegt 
mērķi, bet arī par dārgām un 
svētām allaž turējis mājas – mūsu 
visu Laimīgo zemi.

Šo stipendiju kopā ar sava 
vectēva māsīcu Intu un brālēnu 
Juri Morusu dibinājis Kristaps 
Moruss – bijušais Vītolu fonda 
stipendiāts, kuŗš Daugavas Va -
nagu Bedfordas nodaļas stipen-
diju saņēma no 2008. gada līdz 
2011. gadam. 

Savulaik Kristaps mācības vi -
dusskolā uzsāka N. Draudziņas 
ģimnazijā, bet ģimenes mate  riālo 
apstākļu dēļ tās nācās turpināt 
Kandavas internātskolā. Taču 
tur, iespējams, arī aizsākās puiša 
veiksmes stāsts, jo klases audzi-
nātāja Kornēlija Lāce pastāstīja 
par Vītolu fondu, bet Kristaps 
pats apjauta, ka visu sasniegt var, 
paļaujoties tikai uz paša spēkiem 
un prāta spējām, kuŗas bija viņa 
pats vērtīgākais senču manto-
jums. Pateicoties Daugavas Va -
nagu Bedfordas nodaļas stipen-
dijai, Kristaps uzsāka studijas 
Ventspils augstskolas Elek tro-
nikas programmā, tad devās uz 
Angliju, taču saņēma darba pie -
dāvājumu Latvijā jaunajā augsto 
technoloģiju uzņēmumā Euro-
LCD, kas plānoja nodarboties ar 
šķidro kristālu displeju (LCD) 
ražošanu. Tad Kristaps iestājās 
pilna laika maģistrantūrā Elek-
tronikas programmā Ventspils 
augstskolā, parallēli strādājot 
LCD rūpnīcā par vienu no 
vadošajiem inženieŗiem. 

Taču puisis alka pārmaiņu, 
tāpēc iesniedza pieteikumu Bal -
tijas Amerikas Brīvības fonda 
(BAFF) profesionālās prakses sti-
pendijai uz vienu gadu ASV, un 

tā tika piešķirta. Kristaps tika 
pieņemts darbā tieši tajā kom-
panijā, kur vēlējās, un šobrīd 
strādā par displeju inženieri 
CLEARink Displays Inc, kas ir 
jauns kanadiešu/amerikāņu dis-
pleju uzņēmums Silīcija ielejas 
pašā sirdī. Kristaps tika sūtīts ko -
mandējumos uz dažādiem ASV 
štatiem, satika gudrākos indus-
trijas prātus un saprata, ka spēj 
dot reālu ieguldījumu techno lo-
ģijas attīstībā. Viņš pats saka: 
“Dzīve šeit, Silīcija ielejā, rit ļoti 
straujā tempā, bet, kad uz brīdi 
apstājos, aptveru, kas man apkārt 
notiek, pasmaidu, pasaku “Pal-
dies” un dodos tālāk.”

ceļš ar Vītolu fondu krustojās 
salīdzinoši agri – tas bija īstais 
laiks, un tie bija diženi latvieši, ar 
kuŗiem bija izdevība tikties. 
Paldies vēlreiz!”

Ir sasniegts tik daudz – ir 
lielisks darbs, karjēras izaugsmes 
iespējas, taču Kristapam allaž ir 
bijis svarīgi piepildīt vēl kādu 
sapni – dibināt stipendiju Vītolu 
fondā savu vecvecāku Jāņa un 
Rasmas Morusu piemiņai. Tieši 
viņi savulaik bija tie, kuŗi at -
balstīja puisi pašos grūtākajos 
dzīves posmos un ieaudzināja 
pārliecību, ka viss ir iespējams, ja 
liek lietā visus spēkus, prātu un 
labo gribu. Jāatzīst, ka Jānis un 

iedzimtu inteliģenci un vēlmi 
veikt ikvienu darāmo godam, 
domājot par Latvijas nākotni.

Kristapam veicās – viņš Ame-
rikā sastapa vectēva māsīcu Intu 
Moruss-Wiest un brālēnu Juri 
Morusu, un puiša sapnis tika 
piepildīts – tapa Morusu ģimenes 
piemiņas stipendija visiem aiz-
gājušajiem radiniekiem – Jānim 
Morusam, Jāņa dēliem Oskaram, 
Viktoram, Ādolfam. Intas brālim 
Agrim Morusam, Ojāram Mo -
rusam, Kristapa vecvecākiem 
Jānim un Rasmai Morusiem. 

Viena no stipendijas dibi nā-
tājiem Inta Moruss-Wiest dzi -
musi 1940. gadā Jaunauces pa -
gasta “Kunkuļos”, Zemgalē. 1944. 
gada rudenī ģimene devās bēgļu 
gaitās – vispirms uz Vāciju, tad 
uz ASV. Inta mācījās Vašingtonas 
universitātē, vēlāk Bostonas uni-
versitātē, tad Surrey  universitātē 
Anglijā. Tā kā Intas vīrs Ričards 
Wiest strādāja radio “Brīvā 
Eiropa”, vairākus gadus nācās 
dzīvot Minchenē, tad Prāgā, kur 
viņa mācīja angļu valodu Min -
chenes un Prāgas starptautis-
kajās skolās. Intas ģimenē ir 
meita, divi mazbērni un divi 
mazmazbērni, arī divi kaķi, un 
visiem tiek bagātīgi dāvāta Intas 
kundzes mīlestība. Pēc pensio-
nēšanās Inta ar vīru dzīvo Lin-
vudā Vašingtona pavalstī, netālu 
no Sietlas. Abi aktīvi darbojās 
Sietlas latviešu sabiedrībā, un 
Inta ir Latviešu biedrības Va  šing-
tonas štatā priekšsēdes vietniece.

Bet Juris Moruss ir dzimis 
1937. gadā Rīgā. Tuvojoties Otrā 
pasaules kaŗa beigām, Juris kopā 
ar māti un tēvu devās uz Vāciju, 
tad uz ASV un nokļuva Ok  la-
homas štatā, kur nodzīvoja divus 
gadus. Tad ģimene pārcēlās uz 
Kanadu, kur dzīvoja Juŗa māsa 
un brālis. Pēc vairākiem gadiem 
Juris atkal nokļuva Amerikā un 
pašlaik kopā ar dzīvesbiedri Rutu 
dzīvo Mičiganas štatā Lansingas 
pilsētā. Savulaik viņš gan strā-
dāja, projektējot būves un tiltus, 
gan paralēli mācījās universitātē. 
Vēlāk Juris bija daudzu projektu 
īstenotājs un savā profesijā no -
strādāja 54 gadus – viņš pen-
sionējās tikai 75 gadu vecumā.

Gandrīz vai ik rītu, dodoties 
savās ikdienas darba gaitās ar 
velosipēdu, Kristaps, latviešu 
puika no Zemgales, savām acīm 
skata tādas diženas kompanijas 
kā  Google, Apple, Facebook, 
Microsoft…Tā šobrīd ir viņa 
ikdiena, tāpat kā pārliecība: “Mēs 
paši izvēlamies savu ceļu, un ceļš, 
kādu ejam, kādu pieredzi gūstam, 
veido mūsu personības, atveŗ acis 
un liek domāt plašāk, dod spēju 
kvalitatīvāk izvērtēt un pieņemt 
gudrākus lēmumus. Jo vairāk pie -
redzes un izsvērtāki lēmumi, jo 
labāka kļūs mūsu sabiedrība.”

Uzsākot studijas, ziedotāju vē -
lējums jauniešiem allaž ir bijis: 
“Mēs vēlam sasniegt tādu dzīves 
līmeni, lai varētu atgriezties un 
palīdzēt citiem”. Jau vairāki bi -
jušie stipendiāti, kā Mečislavs 
Maculēvičs, Andrejs Isajevs, 
Jānis Caune, Edgars Poļanskis, ir 
atgriezušies un dibinājuši savas 
stipendijas. Tagad arī šo izcilo 
jauniešu pulkam piepulcējies 
Kristaps Moruss. 

Kristaps šobrīd nes Latvijas 
vārdu pasaulē, taču kādreiz viņš 
noteikti atgriezīsies te – ne tikai 
tādēļ, lai godinātu pagātni, ap  cie-
mojot vectēva un vecmāmiņas 
atdusas vietu Jelgavas kapsētā, 
bet arī tādēļ, lai sastaptos ar savas 
zemes nākotni – ar kādu jaunieti, 
kuŗam jau šoruden tiek dāvāta 
iepēja piepildīt savu sapni un 
studēt Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, pateicoties Morusu 
ģimenes stipendijai. 

Vītolu fonds ir iespēja cil vē-
kiem un uzņēmumiem, kas tic 
Latvijas nākotnei un jauniešiem, 
atbalstīt un financēt jaunus, 
neatlaidīgus un talantīgus stu-
dentus. Fonds piešķiŗ savas un 
administrē citu ziedotāju sti-
pendijas. Fonda mērķis ir sti-
pendiju veidā palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodrošinā-
tiem jauniešiem studēt Latvijas 
augstskolās. Vītolu fonds reģis-
trēts Latvijas Republikas Uzņē-
mumu reģistrā 2002. gada 4. ap -
rīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un 
Marta Vītoli.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Brīvo laiku Kristaps izmanto 
pilnvērtīgi – ir apmeklējis 17 šta-
tus, apbrīnojis nacionālos parkus 
Kalifornijā, izbraucis visas tuvā-
kās kalnu takas ar savu kalnu 
divriteni, saticis jaunus draugus, 
trimdas latviešus, trimdas lat-
viešu bērnus, kas jau dzimuši 
ASV, bet vēl joprojām izjūt ciešu 
saikni ar senču dzimteni pie da-
lījies Ziemeļkalifornijas Latviešu 
biedrības rīkotajā Baltijas valstu 
piknikā, Dziesmu un deju svēt-
kos Toronto un izbaudījis katru 
saulaino Kalifornijas dienu. Šo -
brīd gan darba dēļ viņam nākas 
daudz laika pavadīt arī Ķīnā, 
Hongkongā un Japānā. Puisis 
atzīst: “Esmu pateicīgs, ka mans 

Rasma Morusi uzskatāmi par 
īpašām personībām ne tikai 
mazdēla atmiņās – viņus atceras 
un vēl joprojām piemin tie, kuŗu 
dzīve tolaik ritēja Tukuma no -
vadā. Staltais, iznesīgais, darbā 
stingrais, bet allaž smaidīgais un 
laipnais Jānis Moruss, kuŗš ne 
mazums paveica šīspuses ļaužu 
labā, būdams atbildīgos amatos, 
un viņam allaž blakus dzīves-
biedre Rasma – Slampes skolas 
un pēc tam tolaik Latvijā pašas 
modernākās skolas, Zemgales vi -
dusskolas, ilggadēja direktore – 
gudra, stingra, prasīga, ļoti in -
teliģenta, pat aristokrātiska. Viņi 
mazdēlam mantojumā atstāja 
pašu dārgāko – prāta spējas, 

Rumble, ruble, dearest Thunder,
Break apart the bridge o’r Daug’va;
So the Poles and so the Litts
Do not come in my dear land.

Ritma labad Daugava angļu 
tekstā nosaukta par Daug’vu, bet 
mūsu brāļu tauta par litiem, kā 
viņi ērā pirms eiro ieviešanas 
dēvēja savu naudu. Mums, le  tiem, 
bija lati, bet kaimiņiem ‒ liti!

Pazīstamajā pantā par tēva 
zemīti, kur rubenim labi rubināt, 
varonīgajai gara darbiniecei ra -
dusies problēma, jo angļu valodā 
nav vārda, ar kuŗu būtu izteikta 
rubināšana: rubeņa dziesmas 
skanējumu nāktos aprakstīt vai -
rākos vārdos, gluži kā būtu jārī-
kojas ar angļu govīm, kas angliski 
nevis bizo, bet skraida apkārt ar 
astēm gaisā. Tad nu rubeņu 
rubināšanas vietā I. A. S. likusi 

dažādiem putniem čiepstēt, či -
vināt un trallināt. 

Patiesi ļoti informātīvi ir I. A. S. 
kursīvā iespiestie paskaidrojumi 
starp dainām un to tulkojumiem. 
Vienoti ar dainām šie skaidroju-
mi interesentiem ļauj apgūt visai 
pilnīgu ieskatu mūsu senču 
dzīvē, darbos tradicijās, pasaules 
uzskatos. Skaidrojumos iepītas 
atsauces arī  uz 20. gadsimta no -
tikumiem: uz 1941. (bet ne 
1949.) gada deportācijām un uz 
padomju militārās varas ap  drau-
dējumu Rīgai 1991. gada bari-
kāžu laikā. Nosaukts pat precī-
zais dziedātāju skaits 2018. gada 
Dziesmu un deju svētku kopkorī 
un lietots tik mūsdienīgs termins 
kā Donalda Trampa populā ri-
zētais fake news (viltus ziņa).

Grāmata glīti iesieta: par tās 
dizainu, kā to tagad mēdz saukt, 

atbildīga pati izdevēja. Darbs 
noteikti iepriecinās nevien cit-
zemju folkloristus, bet arī tādus 
nelatviešus, kas vēlas dziļāk 
iepazīt mūsu tautas pagātni un 
mentalitāti un gatavi tādai ie  pa-
zīšanai veltīt kaut daļu tās in -
telektuālās piepūles, kādu darbā 
ielikusi  tā autore. grāmatas pa -
sītes lappusē vēstīts, ka autore 
saņēmusi Amerikas latviešu ap -
vienības Kultūras fonda un 
Edgara Sūnas piemiņas fonda 
atbalstu grāmatas populā ri zē ša-
nai un izplatīšanai Amerikas 
Savienotajās Valstīs. 

 Izdevēja pastāsta, ka šobrīd 
I. A. S. strādājot pie otrās daļas, 
kuŗā paredzēts vēl lielāks atdze-
joto dainu skaits un skaidrojumi. 
Kopā ar dainām grāmatā būšot 
ievietotas arī notis. Otro grāmatu 
paredzēts izdot 2020. gadā.

(Turpināts no 5. lpp.)

Šī grāmata ir tapusi, lai 

palīdzētu mums saprast, 

kā mūsu senči tika galā ar 

bēdām, likstām un grūto 

darbu klaušu laikos, kā viņi 

prata jokot un priecāties, to 

izsakot tautasdziesmās.

Grāmata noderēs gan 

jauniešiem, gan arī 

nobriedušiem lasītājiem.
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Pie Ulža Gravas stādītā bērziņa Berģu mājas pagalmā

Iveta Grava: “Cik mēs esam likteņa lutināti, ka 
varam dzīvot gan Ņujorkā, gan Londonā, gan Īrijā 
un būt – Latvijā! Es nevaru iedomāties, kā tas 
iespējams, ja pēkšņi man būtu liegta iespēja atbraukt 
šurp un ierakties ar rokām savā Berģu dārzā...”

Nesen Laiks vēstīja par  
jauna fonda – tapšanu (skat. 
nr. 23, 4. lpp.). Tu esi viena no 
tiem, kas līdz ar Aivaru 
Osvaldu, Paulu Berkoldu, Līgu 
Ejupi un citiem pazīs tamiem 
ASV latviešu sabiedriskajiem 
darbiniekiem „stāvēji pie fon  da 
šūpuļa”, un nu jau varam ap -
ciemot mājaslapu – www.lat-
viansongfestfund.com. Kā tas 
notika un kāpēc? 

Īstenībā turpinām to darbu, 
ko iesākām, rīkojot XIV Vis pā-
rējos latviešu  Dziesmu un deju 
svētkus Baltimorā 2017. gadā 
(Iveta bija šo svētku Rīcības 
komitejā – L. K.). Svētki beidzās 
ar finanču atlikumu, ko vēlē jā-
mies  lietpratīgi ieguldīt kādā 
vērtīgā, tieši ar Dziesmu svētku 
tradiciju saistītā lietā. Galu galā – 
tā ir ziedotāju nauda, un par to 
ir īpaša atbildība. Un runa nav 
tikai par naudu, bet arī par 
pieredzi šīs tradicijas uzturē-
šanā. Man bija pamatīgāk jā -
iepazīst, kā darbojas Amerikas 
latviešu fondi, tostarp kultūras 
fondi, un  iepazīšanas gaitā es 
biju no tiesas pārsteigta par 
latviešu nesavtību, darbīgumu, 
pašaizliedzību – to ieraudzīju 
tuvplānā! Tie taču ir milzu 
līdzekļi, darbs, laiks, utt., turklāt 
neko neprasot pretī! Vai to maz 
var tā pa īstam novērtēt, un tas 
viss noticis gaŗu gadu gaitā... Pa 
šo laiku arī biju saņēmusi sa -
darbības piedāvājumu no kul-
tūras biedrības TILTS un kļuvusi 
tā valdes locekle, tad arī no 
Latvijas Nacionālās operas ģil -
des, un tā nu iznācis, ka darbo-
jos trīs nozīmīgu fondu valdēs. 
Saprotu, ka esmu uzņēmusies 
lielu darbu, bet – „kuŗš tad cits, 
ja ne es!” Turklāt mūsu dēli ir 
izauguši, studē Bostonā, man 
vairs nav tik daudz laika jā -
pavada futbola laukumu malās 
u. c. – varu iesaistīties darbos, 
kur manas zināšanas un pie -
redze ir noderīga.

Kas jauns Operas ģildē?
Pirmām kārtām – trīs jauni 

valdes locekļi: Anda Gerdena, 
ekonomiste un sabiedrības va -
dības zinību maģistre, kuŗa šo -
brīd Ņujorkā strādā ANO 
misijā, Pauls Grūbe –  medicīnas 
doktors ar plašu starptautisko 
izglītības un prakses pieredzi, 
Ivars Slokenbergs, advokāts ar 
darba pieredzi Latvijā un ASV. 
Ģilde turpina savas atbalsta 
programmas Latvijai, šobrīd – 
tieši Latvijas Nacionālās operas 
un baleta orķestrim mūzikas 
instrumentu iegādei. Izrādās, 
pūšaminstrumentu mūžs ir 10 – 
12 gadi, tad to mechanisms 
sabojājas, nodilst un cieš skaņas 
tīrība. Bet mēs taču vēlamies, lai 
mūsu Operas orķestris būtu 
augstākajā līmenī! Līdz šim 
Ģilde jau nopirkusi 21 instru-
mentu un lielo koncertflīģeli, 
naudas izteiksmē ieguldīti viens 
miljons trīssimt tūkstoši dolaru. 
Kā intervijā Laikam teica mūsu 
Ģildes biedrs, advokāts Ivars 
Bērziņš – „Mēs vēl daudz varam 
dot!” Turklāt Latvijas operas 
jaunā vadība ir ļoti atsaucīga 
sadarbībai.

Tuvākais svarīgais notikums, 
kam jau sparīgi gatavojamies, 

Par sakņu kopšanu kā mūžīgu darba lauku
Sabiedriskā darbiniece Ivet a Grava intervijā Ligitai Kovtunai

būs koncerts 18. novembrī Ņu -
jorkā, Kārnegi zālē, ko diriģēs 
Andris Nelsons. Piebildīšu – 
viņš sācis kā trompetists Operas 
orķestrī un nu ir pasaules diri-
ģentu elitē! Ģilde ir pasūtinājusi 
101 biļeti (jo Latvijai taču – 
101!), notiks ziedojumu akcija 
un iespēja pēc šī greznā kon-
certa uzsaukt augstu laimi Lat-
vijai kopā ar mūsu izcilību 
Andri Nelsonu. Un, protams, – 
vēstīt par Operas ģildi un 
aicināt piebiedroties.

Gandrīz katrā t. s. trimdas 
organizācijā vai fondā sūkstās 
par jaunu biedru trūkumu. Kā 
ir ģildē?

Jauni biedri nāk, ir tādi, kas 
ziedo ik gadu – mūsu „zelta 
fonds”, ir arī tādi, kas ziedo 
sarīkojumiem, kas pašiem ir 
interesanti. Tā ļoti veiksmīga 
bija operdziedātājas Maijas Ko -
vaļevskas un pianistes Dzintras 
Erlichas koncertturneja, kas 
piepulcēja Ģildei daudz jaunu 
atbalstītāju. Cilvēki novērtē kva-
litāti. Tieši tāpēc ļoti veiksmīga 
bija arī kultūras biedrības TILTS, 
kuŗu tagad vada Dace Aperāne, 
rīkotā „Vilkaču turneja.”

Un ko TILTS darīs uz Valsts-
vētkiem?

Būs Rūtas un Valža Muktu-
pāvelu viesturneja, ko atbalsta 
Latvijas Kultūras ministrija at -
balstam Dziesmu svētku un 
profesionālās mākslas popu lā-
rizācijai ārpus Latvijas, kā arī 
ALA un Latviešu fonda. Te 
piebildīšu, ka tieši emocionāli 
šāds atbalsts no valsts ir ļoti, ļoti 
nozīmīgs, proti, ir apziņa, ka 
esam sadzirdēti, par mums 
domā. Ļoti svarīgs ir arī finanču 
atbalsts, ko Latvijas valsts 
piešķiŗ ASV latviešu Dziesmu 
svētkiem. 

TILTS parasti rīkojis Lat-
vijas teātŗu izrādes, kas taču 
arī tiek kupli apmeklētas.

Šogad teātŗu nebūs, varbūt 
citugad, projekti Kultūras mi -
nis trijā ir iesniegti, taču te ir vēl 
kāda nianse – vīzas! ASV, kā 
zināms, ļoti sargā savu darba 
tirgu, un ir jābūt pārliecinošam 
motīvam, kāpēc ielaist valstī 
viesmāksliniekus no Eiropas. 
Ar to pati „tuvplānā” iepazinos 
Baltimoras svētku laikā, kad 
man bija uzticēts kārtot „vīzu 
jautājumu” – atminieties, arī 
Latvijas vēstniecība iesaistījās. 
Tātad, ja Latvijas teātris nodo-
mājis braukt viesizrādēs, piemē-
ram, ar Šekspīra lugu, nav ne -
kādas garantijas saņemt Ameri-
kas  vīzu. Savukārt laipni gaidīti 
ar savu nacionālo kultūru! Lab-
prāt gan tiek uzņemti pasaules 
mēroga mākslas projekti – ne 
mūsu Radio korim, ne akadē-
miskajam korim LATVIJA 
prob  lēmu nav.

Tautiešiem Amerikā, protams, 
ir svarīgs teātris valodas pēc, tas 
arī ir viens svarīgiem argumen-
tiem, lai piesaistītu jaunie brau-
cējus.

Par jauniebraucējiem – ir 
taču tā, ka šī sabiedrības daļa 
dažādās Amerikas vietās to -
mēr ir atšķirīga. Pēc maniem 
novērojumiem, piemēram, Lo    s -
andželosā un Sanfrancisko 
„vecā trimda” un „jaunie” ir 

cieši saauguši, kopā strādā un 
darbojas „latviešu lietās”.

Jā, un arī Ņujorkā ir savas 
nianses, un Vašingtonā... Bet 
galvenais jau ir katra „personis-
kais stāsts”. Viens stāsts ir tiem, 
kas atbraukuši pirms 20 gadiem, 
cits tiem, kas zināmajā krizes 
laikā, katrs ir ar savu izglītību 
un kultūras bagāžu, jā, arī ar 
savu rūgtumu varbūt.

Bet kur ir tas „āķis”, lai lat-

Ditas Krenbergas izpildījumā, 
pats komponists tik saistoši stās-
tīja par savu mūziku, ska  tījā-
mies Dzintras filmu par Sibi-
riju... Līdzi bija arī mūsu dēli 
Teodors un Niklāvs, un viņi bija 
sajūsmināti, viņiem bija intere-
santi.

Tiekoties ar tautiešiem ārze-
mēs, arvien biežāk dzirdu arī 
stāstus par atgriešanos, gluži 
konkrētās aprisēs – cits jau 

mana dzīvesbiedra Roberta tē -
vam, kaimiņam Uldim Gravam, 
vai tad arī kādu koristu pie -
ņemšot. Uldis sev raksturīgajā 
garā bij atbildējis: „Jā, vis jau-
nāko dziedātāju!”, gan nekon-
kretizējot puisi vai meiteni. Tā 
izrādījos es, savā 21 gada ve -
cumā un nule uzsākusi gaitas 
korī. Tolaik studēju Mūzikas 
akadēmijas (Konservātorijas) 
2. kursā. Liktenim bija labpati-
cies arī nākamajā tūrē 1989. 
gadā nonākt Gravu mājā, šoreiz 
kopā ar Kasparu Putniņu, ko 
tagad pazīstam kā augstas 
raudzes koŗdiriģentu. Un tai 
reizē ar Robertu acīmredzot...

... pārlēca dzirkstele?
Roberts gan vēlāk teica, ka jau 

1987. gadā, tai brīdī, kad pie 
autobusa uz atvadām koris dzie-
dāja pateicības dziesmu tiem 
tautiešiem, kuŗi mūs viesmīlīgi 
uzņēma. Tā nu 27 gadus esam 
kopā.

Acīmredzot šai ģimenē tu 
juties kā savējā, spriežot pēc 
tā, cik sirsnīgi un atbildīgi 
rūpējies gan par Sarmītes un 
Ulža archīviem, gan viņu pie-
miņas iemūžināšanu Latvijā.

Redzi, mans tēvs pameta ģi -
meni, kad man bija septiņi gadi, 
un jau tad es stingri nolēmu, ka 
man būs ģimene! Gravas vien-
mēr bija paraugs, ģimene, kur 
valdīja cieņa, mīlestība, droša 
pleca izjūta. Sarmīte un Uldis, 
abi būdami tik dažādi, lieliski 
papildināja viens otru. Arī mūs 
ar Robertu dzīve ir mētājusi pa 
pasauli – pirmie gadi Amerikā, 
tad 11 gadi Latvijā, kad Roberts 
strādāja Latvijas Bankā. Tad 
atpakaļ Amerikā, trīs gadus 
Londonā... Atbalsts, „pleca sajūta” 
mūs vienmēr ir turējusi kopā.

Par Gravu ģimenes piemiņas 
iemūžināšanu runājot, esmu 
ļoti gandarīta, ka izdevās pie -
pildīt viņu karstāko vēlēšanos 
atgriezties mājās, Latvijā. Ulža 
un Sarmītes pelnus izkaisījām 
jūrā pie Liepājas. Tas bija sa -
traucoši un skaisti – pateicoties 
patriotiskiem liepājniekiem, diez-
gan nemierīgā jūrā iebraucām 
ar kuģīti, atdevām abus jūrai un 
pavadījām ar sarkanām un bal-
tām rozēm. Likteņdārzā atklā-
jām Gājēju tiltiņu, kas uzcelts 
par līdzekļiem, ko ziedoja viņu 
draugi, atvadoties no Ulža.

Bet – pa ceļam mājās pār-
vedām arī Ulža tēti Frici Gravu, 
Kazdangas vidusskolas kād rei-
zējo direktoru, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri, kuŗš sava 
mūža nogali pēc 50 gadu ve -
cuma bija spiests pavadīt 
Amerikā. Viņš teica: „Ko es 
tādu sliktu esmu izdarījis, ka 
man vajadzēja iziet cauri diviem 
pasaules kaŗiem un dzīvot 
svešumā bez kādām cerībām 
atgriezties savā mīļajā Latvijā?!” 
Nu arī Fricis ir mājās. Un es 
domāju, cik mēs esam likteņa 
lutināti, ka varam dzīvot gan 
Ņujorkā, gan Londonā, gan Īrijā 
un būt – Latvijā!

Es nevaru iedomāties, kā tas 
iespējams, ja pēkšņi man būtu 
liegta iespēja atbraukt šurp un 
ierakties ar rokām savā Berģu 
dārzā...

vietis pievienotos mītnes ze -
mes tautiešiem? Visi taču ir 
savas Tēvzemes dēli un meitas, 
mērķi taču arī vieni. Turklāt, 
kā novērots, lielākā daļa agrāk 
vai vēlāk sajūt vēlēšanos „iet 
latviešos”, nu, vismaz bērnus 
sūtīt latviešu skoliņā vai 
pašam iesaistīties korī.

Jā, lielākoties tā ir, bet mēs 
abas taču zinām gadījumus, kad 
neiet vis. Uz Valssvētkiem gan 
– tad sanāk gandrīz divtik liels 
skaits, un tā taču ir laba zīme, 
vai ne? Tāpat arī uz koncertiem 
un izrādēm. Reiz pavaicāju 
tautiešiem Vašingtonā, kas te 
dzīvo, bet nekad nav redzēti 
latviešu sarīkojumos, kas būtu 
jāuzaicina, lai viņi nāktu. At -
bilde bija – „Prāta vētra”! Redzi, 
nu! Arī man kā mūziķei pir-
mām kārtām interesē koncerti. 
Joprojām spilgti atceros kom-
ponista Pēteŗa Vaska un viņa 
dzīvesbiedres režisores Dzintras 
Gekas viesošanos – klausījāmies 
Vaska mūziku flautas meistares 

iegādājies īpašumu Latvijā, 
cits skaita nedēļas līdz pen-
sijai. Nu, velk, laikam?

Velk gan! Bieži vien sarunās 
ar draudzenēm pazib: „Un kur 
tad vecumdienās Latvijā dzī-
vosi?” Un tīmeklī pēta īpašumu 
cenas... Savus dēlus esmu dzir-
dējusi pārrunājam, ka īstenībā 
jau varētu strādāt arī, dzīvojot 
mūsu Berģu mājā. Starp citu – 
manā mīļākajā vietā pasaulē.

Tevi pašu liktenis ieveda ļoti 
slavenu trimdas tautiešu – 
Ulža un Sarmītes Gravu ģi -
menē. Kā tas notika?

Tālajā 1987. gadā kopā ar 
kamerkori Ave Sol, tikko bū -
dama viena no trim pašiem 
jaunākajiem dziedātājiem (Iveta 
ir mācījusies arfas spēli Latvijā, 
strādājusi Nacionālajā operā. – 
L. K.), aizbraucu koncertturnejā 
uz ASV. Protams, tikām izmi-
tināti latviešu ģimenēs. Andrejs 
Jansons, mūsu pazīstamais diri-
ģents un rosīgs mūzikālo kon-
taktu uzturētājs, bija jautājis 
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Brāļi Valdis (no kreisās) un Uldis Lasmaņi vēl savās dzimtajās 
mājās. 1940. gada 1. septembrī pirms vai pēc skolas apmeklējuma. 
Fotografējis abu puišu krusttēvs – mātes Elvīras brālis Oskars 
Freimanis // FOTO: no Ulda Lasmaņa personīgā archīva

Skaistā, saules pielietā 2. jūlija 
dienā radu un draugu pulkā savu 
90. dzimšanas dienu svētīja Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas Sēlijas 
asociācijas goda biedrs, publi-
cists un 13 kultūrvēsturiskas ie -
virzes grāmatu autors Uldis Las-
manis. Gandrīz neticams, fan-
tastiska piedzīvojumu romāna 
sižeta cienīgs ir jubilāra dzīves-
stāsts. Tajā netrūkst ne pārstei-
dzošu likteņa pavērsienu un ne -
jaušību, ne arī paradoksu. Kaut 
vai tas, kā cilvēks ar nepareizu, ar 
Sibiriju saistītu biografiju pa -
domju gados varējis ieņemt 
Latvijas lielākā universālveikala 
direktora vietnieka posteni. 

Neaizmirstams dzīves posms 

Bēgļu ceļos. No Sunākstes līdz RucavaiLĀSMA 
GAITNIECE

kādā augusta dienā, pēkšņi pa -
zuda visas vācu lidmašīnas Jun -
kers, debesis kļuva pilnīgi tukšas. 
Vācu radio, arī prese ziņoja, ka 
sākusies sabiedroto invāzija Fran-
cijā. Tajā laikā mans tēvs un des-
mitiem citu Sunākstes saimnieku 
jau labu laiku gatavojās bēgļu 
gaitām. 

1944. gada vasara bija reti aug-
līga, smagās rudzu vārpas stieb-
rus vai lauza. Zemnieka tikums 
lika līdz pēdējam cerēt, ka varbūt 
kas mainīsies, nebūs jāpamet 
mājas, iedzīve. Kā citādi lai iz -
skaidro faktu, ka 2. vai 3. augustā 
mēs nopļāvām, sasējām kūlīšos 
un salikām statiņos vairākus 
hek tārus rudzu, bet nākamajā 

saprata, ka par atgriešanos nav 
ko domāt. Turklāt, vai varēja 
paredzēt, kā ar fronti, vai vācieši 
nemēģinās no Kurzemes izlauz-
ties, pārraut Rucavas – Sventājas 
padomju kaŗaspēka žņaugu, kā 
tas jau bija noticis pie Tukuma? 

Otrās dienas vakarā netālu no 
Lietuvas robežas, 12 kilometrus 
aiz Rucavas, sasniedzām „Po -
meru” mājas, kur bija apmetusies 
padomju kaŗaspēka daļa. Kad 
mamma, kas dzimusi un skolā 
gājusi Maskavā, tīrā, gramatiski 
pareizā krievu valodā uzrunāja 
braša izskata kapteini, kuŗš 
sēdēja mājas palievenī ar bajānu 
rokās, viņš mammu ar savu iz -
turēšanos vispirms samulsināja, 

Mums tika maltīte no kareivju 
katliem. Pie amerikāņu tauku un 
konservu mucām, krievu prosas 
klāt nāca vietējo, aizbēgušo zem-
nieku rēgulāri kauto liellopu gaļa 
vai cūkgaļa, arī atstāto kāpostu 
kaudzes. Galvenā ēdiena gata -
votāja bija mamma. 

Viena nelaime mūs vajāja gan: 
visiem bija utis. Un kā lai nebūtu: 
ja vienā 20 kvadrātmetru istabā 
gulējām ducis lielu un mazu, cits 
citam blakus. Centāmies izlī dzē-
ties gan ar petroleju, gan citām 
smērēm, bet veltīgi, jo nebija ne 
iespēju karsēties, ne zīda kreklu. 
Tolaik uzzinājām, ka vismaz virs-
nieki nēsāja zīda veļu pat tad, kad 
tā jau bija reižu reizēm lāpīta un 
novalkāta, jo zīdā utis nemetas. 
Bija, protams, spekulanti, kas 
zīda apakšveļu veda no Kēnigs-
bergas puses, to piedāvādami un 
prasīdami dārgi vai arī apmaiņā 
mantas, ko nespējām dot. 

Ko vēl atceraties saistībā ar 
„Pomeru” mājām? 

„Pomeri” atradās netālu no 
Latvijas – Lietuvas robežupes 
Sventājas. Visiem – gan vietējiem 
iedzīvotājiem, kuŗi bija palikuši, 
gan mums, bēgļiem, ‒ bija jāpilda 
dažādas šķūtis. Tas ir: jābrauc ar 
pajūgiem ceļu remonta darbos, 
arī dzelzceļa būvē, ko diezin 
kāpēc bija uzsākušas armijas 
sapieŗu vienības no Liepājas pie-
frontes uz Lietuvas pusi. Mums 
skaidroja, ka sliedes būšot līdz 
pašai Klaipēdai, lai vajadzības 
gadījumā pārsviestu techniku un 
kaŗaspēku no Kēnigsbergas fron-
tes uz Liepāju un otrādi. Nezinu, 
vai paredzamo platsliežu ceļu 
uzbūvēja, jo darbi notika laikā, 
kad pa šoseju joņoja motocikli 

Jā, tā bija. Rucavā pavadītā 
ziema mums pagāja gandrīz vai 
bez tēva, kuŗš bija iestājies darbā 
Liepājas apriņķa izpildu komi-
tejā. 1945. gada pavasaris Latvijas 
dienvidrietumos sākās pāris ne -
dēļu agrāk nekā mūsu Augšzemē. 
Arī ziema bija manāmi siltāka. 
No tēva ziņas pienāca ar kaŗa 
šofeŗiem, pagasta valdes ziņne-
šiem, pat pa armijas lauku tele-
fonu, ko organizēja mūsmāju 
kapteinis, taču aprīļa sākumā viss 
aprāvās. Mums, bērniem, neko 
neteica, taču pēc mammas sa -
drūmušā skata varēja jaust ko 
sliktu. Tagad grūti vairs pateikt, 
kāds bija iemesls mātes lēmu-
mam posties atpakaļ uz Sunāksti: 
vai tā bija tēva pazušana vai ap -
stāklis, ka arī mūsu istabas kai -
miņš Miltiņš posās ceļā. Mantu 
savākšana daudz laika neprasīja. 
Kapteinis piešķīra pusmucu ame  -
rikāņu gaļas, tauku, mamma 
sacepa maizi, un devāmies ceļā.

Šķērsojām Sventājas upi, un 
drīz vien nokļuvām Pluņģē. Pēc 
gandrīz 10 dienu ceļojuma sa -
snie dzām Skaistkalni. Pabraucām 
uz Neretas pusi un palikām pa 
nakti kādā meža pļavas šķūnī. 
Kartes mums nebija, bet ar mam  mu 
spriedām, ka līdz Sunāk stei vēl 
aptuveni 40 kilometru. Braucām 
visu nākamo dienu, mērķis bija 
pagasta centrā nokļūt pēc pus-
nakts, jo galā negribējās nokļūt, 
Sunākstes sarkano varasvīru 
skatu pavadītiem.

Jā, šis dzīves posms man patiesi 
ir neaizmirstams. 1997. gada va -
sarā kopā ar ģimeni aizbraucām 
uz Rucavu un uzmeklējām arī 
„Pomeru” mājas. Tās izskatījās 
nožēlojami – visu pamestas, bez 
logiem un durvīm… Žēl, pro -
tams, ka tā!

Paldies par interesanto stās-
tījumu!

UZZIŅAI: Uldis Lasmanis
• dzimis 1929. gada 2. jūlijā Su -

nākstē, “Lejasārguļu” mājās, 
Elvīras un Voldemāra Lasmaņu 
ģimenē kā vecākais dēls;

• savu pirmo izglītību guvis Su -
nākstes pamatskolā un Jēkab-
pils ģimnazijā;

• 18 gadu vecumā deportēts un 
nonācis urāna raktuvju rajonā 
Jakutijā;

• dienesta gadus Padomju Ar -
mijā pavadījis Turkmenistānā;

• ilgus gadus strādājis Rīgas Cen -
trālajā universālveikalā (RCUV), 
sākot ar pārdevēju un beidzot 
ar direktora vietnieku, un Gal -
venajā apdrošināšanas pār  val dē;

• sarakstījis 13 kultūrvēsturiskas 
ievirzes grāmatu, no kuŗām 
četras jeb tetraloģija veltīta 
Bergu dzimtai, galvenokārt lat-
viešu jurista, sabiedriskā dar-
binieka un Kārļa Ulmaņa vis-
skarbākā opozicionāra Arveda 
Berga (1875-1941) dzīvei un 
darbībai; 

• 2016. gada 4.maijā no Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
saņēmis valsts galveno apbal-
vojumu – Atzinības krustu;

• izaudzinājis divus bērnus – 
dēlu Jāni un meitu Zani; ir 
vectētiņš mazbērniem Jānim 
un Mārtiņam, vecvectētiņš maz-
mazbērniem Jānim, Annai un 
Elzai. Būšot vēl!

Uldis Lasmanis pēc valsts 
galvenā apbalvojuma – Atzinības 
krusta – saņemšanas no prezi-
denta Raimonda Vējoņa rokām 
2016. gada 4. maijā  // FOTO: no 
Ulda Lasmaņa personīgā archīva

Uldis Lasmanis (pirmajā rindā no kreisās puses) savā 90. dzimšanas dienā kopā ar visiem Lasmaņu 
dzimtas pārstāvjiem. Viņam blakus brālis Valdis Lasmanis, ar kuŗu kopējas atmiņas par bēgļu gaitām 
un apmešanos Rucavā // FOTO: no Ulda Lasmaņa personīgā archīva

Lasmaņa kungam saistīts ar Ru -
cavu, Lietuvas pierobežā piedzī-
voto un pārdzīvoto. Tas noticis 
tālajā 1944. gadā, taču gaviļ nie-
kam ļoti labi saglabājies atmiņā. 
It kā bēgļu gaitu notikumi un 
“Pomeru” mājās piedzīvotais būtu 
noticis vien pirms pāris dienām. 
Pieredzēto Rucavā un “Pomeros” 
Uldis Lasmanis attēlojis savās 
autobiografiskajās grāmatās „Tēva 
gadsimts” (2001) un „Dēla gad-
simts” (2006), kā arī labprāt dalās 
atmiņās ar laikraksta Laiks 
lasītājiem. 

L. G. Jūs esat dzimis un audzis 
Sunākstē, Sēlijā, taču bērnības 
atmiņas saistās arī ar Rucavu. 
Kā tur nokļuvāt?

U. L. Uz Rucavu mūs ar ve  cā-
kiem, brāli Valdi un mazo mā -
siņu Laimu aizveda bēgļu gaitas 
Otrā pasaules kaŗa izskaņā. 1944. 
gada pavasaris un vasara atnāca 
zem tiešas kaŗa zīmes. Sunākstes 
pamatskolā, kur tolaik mācījos, 
iekārtojās vērmachta kaŗa hos pi-
tālis. Mūs tur pat tuvumā nelaida, 
pa gabalu vērojām iznesto skolas 
solu kalnus. Kaimiņu „Druvu” 
māju territorijā, Pirmā pasaules 
kaŗa vācu kapos, apmetās kāda 
kaŗaspēka daļa, kuŗas pārstāvji 
staigāja pa apkārtējām mājām, 
pirkdami Butter, Eier, Speck. Pie 
mums divi jauni zaldāti sarunāja 
ar tēvu par teļa maiņu pret ratu 
gumijas riteņiem. Likt lietā tos 
gan nepaspējām. Atceros lielo 
satraukumu sakarā ar padomju 
armijas izrāvienu uz Jelgavu un 
aiz Tukuma. Neviens neko īsti 
nezināja, tikai lielgabalu dunoņa 
rietumos apauga ar vis  neiedo-
mā jamākajām baumām. Tad, 

dienā trijos pajūgos devāmies 
Daugavas virzienā?

Rucavu sasniedzām 1944. gada 
oktobŗa pirmajās dienās. Pirms 
tam priecājāmies par Dunikas 

tad spējā priekā pat apskāva. 
Izrādījās, visā apkārtnē nebija 
neviena, kas kaut vārdu saprastu 
krieviski! Lūdzu, tur tā lielā istaba 
jūsu, tur gan saimniece jau gados, 

un Bārtas akurātajām, krāsotajām 
mājām, arī skaistajiem niedru 
jumtiem. Brīvdabas mūzeju to  reiz 
vēl nebijām redzējuši, salmu jumtu 
Sunākstē, mūsu pusē, nebija. 
Lietoja plānus koka dē  līšus, ko 
sauca par šķindeļiem. Mežu, gal-
venais egļu, apkārt liku likām.

Kādi bija iespaidi, nonākot 
Rucavā? Vai tos vēl atceraties? 

Kā nu ne?! Klīstot divas ok -
tobŗa dienas pa Lietuvas, tad 
Latvijas – Rucavas mežu ceļiem, 
redzējām, ko nozīmē piefrontes 
josla ar mirušiem un dzīviem 
formās tērptiem cilvēkiem. Arī 
civilistiem cepurēs un lakatiņos. 
Droši vien jau šajās dienās vecāki 

tāda jocīga. Būsiet mūsu tulks, 
varbūt arī ēst gatavosiet! Tā mēs 
iekārtojāmies „Pomeru” mājas 
lielākajā istabā. Saimniecības īpaš-
nieki, pagasta inteliģences pār-
stāvji, bija aizbēguši uz Liepājas 
pusi īsi pirms krievu ienākšanas. 
Viņus, šķiet, paspēja brīdināt 
lietuviešu bēgļi. Savukārt jocīgā 
vecenīte bija aizbēgušā vīra vai 
sievas māte, tipiska rucavniece, 
kuŗa valkāja gaŗus, melnus lin -
drakus ar sarkanu apakšmalu un, 
sarunādamās ar mums, lietoja 
sākumā vēl nesaprotamus vārdus 
“riedīt”, “subene”, “sprākle”, “rā -
ceņi” un citus. 

Jāatzīst, paēduši bijām labi. 

un blakusvāģa sēdētājs caur ru -
poru kliedza: „Do Berļina 200 
kilometrov!”, pēc pāris stundām: 
„Do fašistskoj stoļice 190!!!” Mēs 
ar Nidas ciema vienaudzi Arvīdu 
Paipu, tāpat kā desmitiem citu 
pajūgu, karjerā lāpstojām ratos 
granti, vedām pāris kilometru uz 
dzelzceļa stigu. Ziema silta, zeme 
nebija sasalusi, un mūsu lāpstas 
gan karjerā, gan ceļmalās atsedza 
nedaudz piebērtus kritušo līķus. 
Ja izrādījās vācieši, tūlīt bija klāt 
būvbataljona kareivji, izčamdīja 
kabatas, noņēma pulksteņus, lai-
kam pētīja pat zobus. 

Pārlaiduši ziemu, Rucavu 
atstājāt? 
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Baltijas ceļa 30. gadadienas 
sarīkojumi 

2019. gadā augustā atzīmēs ak -
cijas Baltijas ceļš trīsdesmito ga -
dadienu ar mērķi atgādināt un 
skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vie-
tējā un starptautiskā mērogā, 
turpināt fiksēt Baltijas ceļa or -
ganizātoru un dalībnieku atmi-
ņas, aktuālizēt un aktīvizēt sadar-
bību starp Baltijas valstīm un 
daudzveidīgās norisēs iesaistīt 
pla šu sabiedrību. 

Latvijas Simtgades biroja va -
dītāja par Baltijas ceļu Linda Pa  s-
tare Latvijas Radio pastāstīja, ka 
Baltijas ceļa 30. gadadienu atzī-
mēs ar svinīgiem un izziņas pa -
sā kumiem. Mēs vēlamies atgādi-
nāt par šo notikumu, un, kamēr 
esam laikabiedri tiem, kas to or -
ganizēja un piedalījās šajā pasā-
kumā, ir jādokumentē tās dienas 
sajūtas, to var un vajag darīt, un 
30. gadadienas pasākumi palī-
dzēs tam, sacīja  Pastare. Iedzī vo-
tāji tiek aicināti arī pievienot sa  vu 
Baltijas ceļa fotografiju Gad sim -
ta albumam (www.latvijasgadsimts/
lv/albums). Latvijas Nacionālais 
vēstures mūzejs sadarbībā ar Kul -
tūras ministrijas Latvijas valsts 
Simtgades biroju aicina ikvienu, 
īpaši skolu jauniešus, pārskatīt 
ģimenes, radu un draugu foto-
grafijas par piedalīšanos Baltijas 
ceļā un pievienot tās Latvijas mū -
 zeju kopizstādes “Latvijas gad-
simts” projektam Gadsimta al -
bums, teikts Simtgades biroja 
mā  jaslapā.

***
Baltijas ceļa 

mācība šodienas Eiropai 
ir milzīgā solidāritāte, Baltijas 
ceļa 30. gadadienas svinībām vel-
tītajā sarīkojumā atzina bijušais 
Latvijas Tautas frontes vadītājs 
Dainis Īvāns.

“1989. gadā mūs vēroja visa 
pasaule. Baltijas ceļa mācība šo -
dienai pirmām kārtām ir milzīgā 
soli dāritāte. Solidāritātes spēka 
de  monstrējums pierādīja, ka trīs 
Baltijas tautas, atrazdamās oku-
pācijas apstākļos, neprasot oku-
pantiem atļauju, var nostāties uz 
nevardarbīgās pretestības ceļa  
un uzveikt fiziski daudz spēcī-
gāku ienaidnieku. Baltijas ceļš 
palīdzēja panākt Molotova-Ri -
bentropa pakta atzīšanu par ne -
likumīgu kopš tā pieņemšanas 

brīža, kas atraisījis rokas turp-
mākajai cīņai par brīvību,” sacīja  
Īvāns.

***
Jaunais Latvijas vēstnieks 

ASV būs Māris Selga
Jaunais vēstnieks ASV būs Mā -

ris Selga, kuŗš iepriekš bija Lat-
vijas vēstnieks Ķīnā, ziņu aģen-
tūru LETA informēja Valsts pre-
zidenta kancelejā.

Selga Latvijas vēstnieka ASV 
amatā nomainīs Andri Teikma-
ni, kuŗš vēl pirms pilnvaru ter-
miņa beigām atstāja amatu, lai 
kļūtu par Valsts prezidenta Egila 
Levita kancelejas vadītāju. Jau-
nais vēstnieks Lietuvā būs Indu-
lis Bērziņš, kuŗš bija līdzšinē -   
jais Latvijas pastāvīgais pārstāvis 
NATO. Jaunais vēstnieks Balt-
krievijā būs Einars Semanis, kuŗš 
bija līdzšinējais vēstnieks Lietu-
vā. Savukārt Latvijas vēstnieks 
Beļģijā būs Andris Razāns, kuŗš 
līdz šim bijis vēstnieks – plāno-
šanas grupas vadītājs Ārlietu 
ministrijā.

1. augustā Valsts prezidents 
Egils Levits svinīgā ceremonijā 
Rīgas pilī pasniedza akredi tā-
cijas vēstules jaunajam Latvijas 
Republikas ārkārtējam un piln-
varotajam vēstniekam Ame ri-
kas Savienotajās Valstīs Mārim 
Selgam.

*
Valsts prezidents Egils Levits 

svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 
pasniedza akreditācijas vēstules 
jaunajam Latvijas vēstniekam 
Beļ ģijā Andrim Razānam, vēst-
niekam Baltkrievijā Einaram Se -
manim, vēstniekam ASV Mārim 
Selgam un vēstniekam Lietuvā 
Indulim Bērziņam, informēja 
Ārlietu ministrija.

Valsts prezidents pasniedz ak -
reditācijas vēstuli Latvijas vēst-
niekam Beļģijā Andrim Razā-
nam // Foto: Valsts prezidenta 
kanceleja

Jaunais Latvijas vēstnieks Beļ-
ģijā Razāns darbu ārlietu dienes-
tā sāka 1992. gadā. Viņš ir strā-
dājis Latvijas vēstniecībā Zvied-
rijā, bijis vēstnieks ASV, Dānijā, 
kā arī nerezidējošais vēstnieks 
Meksikā un Marokā. No 2010. 
līdz 2012. gadam Razāns bija 
Ārlietu ministrijas valsts sek re-
tāra vietnieks – polītiskais direk-
tors, savukārt no 1998. līdz 2000.

gadam pildīja Valsts prezidenta 
ārlietu padomnieka pienāku-
mus. Šobrīd Razāns ir Ārlietu 
mi  nistrijas Plānošanas grupas 
vadītājs. Razānam ir maģistra 
grads vēsturē, un viņš brīvi pār-
valda angļu, krievu un zviedru 
valodu, kā arī runā vācu, dāņu, 
norvēģu un franču valodā.

***
Atklāj piemiņas zīmi 
Latvijas diplomātam,

 bijušajam sūtnim Lielbritanijā 
Georgam Biseniekam

1. augustā Rīgā, Otrajos Meža 
kapos, atklāta piemiņas zīme 
Latvijas diplomātam, konsulam, 
finansistam un sabiedriskajam 
darbiniekam Georgam Bisenie-
kam (1885-1941) un viņa brālim 
Voldemāram Biseniekam (1884-
1938), kas gājuši bojā padomju 
represijās. 

Piemiņas zīme uzstādīta brāļa 
Jāņa Bisenieka (1864-1923), Lat-
viešu lauksaimnieku ekonomis-
kās sabiedrības dibinātāja un va -
dītāja, tautsaimnieka, agronoma, 
sabiedriskā darbinieka un mece-
nāta atdusas vietā. Piemiņas zī -
mes uzstādīšanas iniciātori un 
finansētāji ir Bisenieku dzimtas 
tuvie radinieki – Bušu dzimta 
Latvijā – un Voldemāra Bisenieka 
pēcnācēji – žurnālisti, polītiķi, 
tēvs un dēls Vladimirs Kara Mur-
za Maskavā, Krievijā, un Vladi-
mirs Kara Murza juniors Vašing-
tonā, ASV.

***
Sāk pildīt EK ģenerālsekretāres 

amata pienākumus
1. augustā bijusī Eiropas Ko -

misijas (EK) ģenerālsekretāra 
vietniece Ilze Juhansone sāk pil-
dīt EK ģenerālsekretāres amata 
pienākumus, informēja Eiropas 
Komisijā.

Juhansone kopā ar diviem viet-
niekiem – Paskālu Leardini un 
Selīnu Gaueri – vadīs ģenerāl-
sek retariāta darbu un nodroši-
nās darbu nepārtrauktību un 
vienmērīgu pāreju no Žana Klo-
da Junkera Komisijas beigām 
līdz Urzulas fon der Leienas Ko -
misijas darba uzsākšanai. 2015. 
gadā toreizējā Latvijas ārkārtējā 
un pilnvarotā vēstniece Pastā vī-
gajā pārstāvniecībā Eiropas Sa -
vienībā (ES) tika iecelta Eiropas 
Komisijas ģenerālsekretāra viet-
nieka amatā. Ārlietu ministrijā 
Juhansone strādāja kopš 2008. 
gada un bijusi valsts sekretāra 

vietniece, kā arī ES direkcijas 
vadītāja. Vēstnieces amatā Pastā-
vīgajā pārstāvniecībā ES viņa 
tika iecelta 2011. gadā. Pirms 
darba ārlietu dienestā viņa ieņē-
ma augstus amatus Iekšlietu un 
Tieslietu ministrijās. 2014. gadā 
Juhansonei piešķirts trešās šķiras 
Triju Zvaigžņu ordenis. Vēstniece 
vadīja Latvijas Pastāvīgās pār-
stāvniecības darbu Briselē Lat vi-
jas pirmās prezidentūras laikā  
ES Padomē.

***
Apvienotās Karalistes 

vēstnieka Latvijā vietnieces 
vizīte Valmierā

2. augustā Valmierā darba vi -
zītē viesojas Apvienotās Kara lis-
tes vēstnieka Latvijā vietniece 
Ruth Rajavejjabhisal, vēstnieka 
polītiskā padomniece Marta 
Rik ša un vēstniecības korpora-
tīvo pakalpojumu vadītājs Igors 
Klapenkovs.

Vizītes sākumā Apvienotās 
Karalistes vēstniecības pārstāvji 
tikās ar Valmieras pilsētas paš-
valdības domes priekšsēdi Jāni 
Baiku un izpilddirektores viet-
nieci Daci Jasi, lai pārrunātu ak -
tuālitātes, stiprinātu attiecības, 
iepazītos ar pilsētas attīstības plā-
niem, kā arī apspriestu turpmā-
kās sadarbības iespējas. Vizītes 
turpinājumā Apvienotās Karalis-
tes vēstniecības pārstāvji apmek-
lēja Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras Valmieras bizne-
sa inkubatoru, lai iepazītos ar tā 
darbību un uzņēmumiem, kas ir 
tā dalībnieki. Vakarā viesi devās 
uz koncertzāli Valmiera, kur tika 
demonstrēta dokumentālā īsfil-
ma “Sabiedrotais. Lielbritanijas 
loma Latvijas cīņā par neatkarību 
1918. un 1919. gadā”. Filmu vei-
dojusi “Studija Lokomotīve” ar 
Apvienotās Karalistes vēstnie-
cības financiālu atbalstu.

***
Valsts prezidents atbalsta 

veselības sistēmas sakārtošanu
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī tikās ar veselības mi -
nistri Ilzi Viņķeli, turpinot saru-
nu loku ar valdības ministriem 
un pārrunājot svarīgākās aktuā-
litātes un nozaru polītiku attīs-
tības plānus (attēlā).

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Sarunā ar I. Viņķeli tika ap -
spriests sazarots jautājumu loks, 
kas vērsts uz veselības nozares 

sistēmisku sakārtošanu un tāl re-
dzīgas polītikas veidošanu. Abas 
puses pārrunāja medicīnas un 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
klāstu un ar to saistīto proble-
mātiku Latvijas slimnīcās. Tika 
akcentēts, ka veselības aprūpē 
sabiedrības nevienlīdzība ir ma -
zināma. Tika pārrunātas arī vi -
dējā un ilgtermiņa iespējas me -
dicīniskā personāla nodroši nā-
šanā veselības aprūpes iestādēs, 
kā arī nozares speciālistu atalgo-
juma jautājums. Egils Levits iz -
teica interesi par e-veselības sa -
kārtošanu, un Ilze Viņķele infor-
mēja par Veselības ministrijas 
darbu, kas tiek veikts, lai pēc bū -
tības labotu iepriekšējās kļūdas 
un panāktu efektīvu un mūsdie-
nīgu rīku, kas palīdzētu gan ār - 
s tiem, gan pacientiem. Prezidents 
izrādīja interesi par genoma pro-
jekta attīstību.

***
Paraksta Latvijas – Ungārijas 

sadarbības programmu 
kultūrā

2. augustā svinīgi tika parak - 
s tīta Latvijas Republikas Kultū -
ras ministrijas un Ungārijas Cil - 
vēk resursu ministrijas sadarbī -
bas pro gramma kultūrā 2019. – 
2021. gadam. Jaunā programma 
aptver abu valstu sadarbību ra -
došajās industrijās, literātūrā, 
teātŗa mākslā, mūzikā, dejā, mū -
zeju nozarē, vizuālajā mākslā, 
kino, tautas mūzikā un mākslā, 
amatieŗmākslā, kultūras manto-
juma jomā, kā arī bibliotēku un 
archīvu nozarēs.

No Latvijas puses abu valstu 
sadarbības programmu parak-
stīja Kultūras ministrijas valsts 
sekretāre Dace Vilsone; no Un -
gārijas – Ungārijas Cilvēkresursu 
ministrijas valsts sekretārs Čaba 
Latorcajs (Csaba Latorcai). D. Vil -
sone novērtēja jau esošo sadar-
bību un pauda pārliecību, ka pēc 
programmas noslēgšanas tā tiks 
vēl ciešāk stiprināta: “Noslēgtā 
sadarbības programma ne tikai 
stiprina Latvijas – Ungārijas kul-
tūras saiknes, bet dod pamatu 
nozares profesionāļiem īstenot 
kopīgus sadarbības projektus, 
tostarp veidojot kopīgus projek-
tus Eiropas Savienības program-
mu, piemēram, “Radošās Eiro-
pas” ietvaros.”

***
Izveidoti septiņi  tūrisma 

maršruti pa vēsturiskajiem 
dārziem Latvijā un Lietuvā
Latvijas un Lietuvas lauku tū -

risma organizācijas un dārzko-
pības speciālisti divu gadu laikā 
kopīgā projektā izstrādājuši jau-
nu lauku tūrisma piedāvājumu ‒ 
septiņus maršrutus pa vēsturis-
kajiem dārziem, informē Latvijas 
lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” prezidente Asnāte Zie-
mele. 
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Ziņas sakopojis 
P. KARLSONS

mu apmeklētāju skaita pieaugu-
mu norisinājās festivāls Summer 
Sound. Festivālu atklāja pašmāju 
mūziķe Aija Andrejeva, pēc vi -
ņas – Kriss Noa un tad jaunās 
sk a tuves gaismu un video pro-
jekciju šovu ieskauti cits pēc      
cita uzstājās šobrīd pasaulē pie-
prasītie elektroniskās deju mūzi-
kas dīdžeji – nīderlandiešu The 
Him, lietuviešu jaunā super -
zvaigzne – Dynoro, dīdžejs Sigala, 
kuŗš atzina, ka Summer Sound ir 
labākais šīs vasaras festivāls, kuŗā 
viņiem ir bijis tas gods uzstāties. 

 Otrā dienā klausītājus priecēja  
“Bermudu divstūris”,  čigānu 
pan ka karaļi Gogol Bordello, kā 
arī Jānis Stībelis, Ozols, Very Cool 
People”, Carnival Youth un dau-
dzi citi. Festivāla dienas pro - 
g ram mā bija  arī vindsērfings, 
volejbola turnīrs, fitnesa nodar-
bība, improvizācijas teātris, ie -
spaidīgs Red Bull aviošovs un ci -
tas aktīvitātes. Lielu publikas uz   -
manību un mīlestību izpelnījās 
arī pašmāju leģendārā grupa 
“Labvēlīgais tips”, romantisko 
balāžu autori no The Sound Poets, 
hiphopa apvienība “Singapūras 
satīns”, dīdžejs Toms Grēviņš un 
daudzi citi.

***
Vecpiebalgā svinēs dzejnieka 

Kārļa Skalbes 
140. dzimšanas dienu

Pieminot izcilo dzejnieku, raks t-
nieku, polītiķi un sabiedrisko 
darbinieku Kārli Skalbi, K. Skal-
bes memoriālais mūzejs “Saul-
rieti”, komponists Jānis Lūsēns, 
operdziedātāja Kristīne Zadov - 
s ka un aktieris Mārtiņš Vilsons 
aicina uz koncertu “Pasakas un 
meldijas” Vecpiebalgas Luterāņu 
baznīcā 16. augustā plkst.19.

***
Eirovīzijas koŗu konkursā 

Maska  – otrajā vietā
Eirovīzijas koru konkursā uz -

varas laurus plūca Dānijas koris 
Vocal Line, savukārt Latvijas ko -
ris Maska palika otrajā vietā. Tre-
šajā vietā ierindojās Slovēnijas 
apvienība Jazzva. 

Atšķirībā no konkursa “Eirovī-
zijas gada koris”, kas 2017. gadā 
tika aizvadīts Rīgā, Gēteborgā 
uz  varētājs tika noteikts divās 
kār tās. Pirmajā kārtā visi desmit 
kori izpildīja četras minūtes ga -
ŗu a cappella priekšnesumu. Pēc 
tam žūrija apspriedās un dalībai 
fināla kārtā izvirzīja trīs koŗus. 
Savukārt Maska uzstājās ar Lau ras 
Jēkabsones kompozīciju Fat her 
Thunder. Uzvarētājus noteica 
pro fesionāļu žūrija. Konkursa 
uz  varētājs saņem ne vien uzva-
rētāja titulu, bet arī iespēju nā -
kamgad doties uz Pasaules koŗu 
olimpiadu Beļģijā.

***
Rotko mūzejā jauna ekspozīcija

Daugavpils Marka Rotko mū -
zejā skatītāju vērtējumam nodo-
ta jauna ekspozīcija. Jaunajā eks-
pozīcijā skatāmi līdz šim Latvijā 
neredzēti izcilā mākslinieka dar-
bi no viņa mantinieku, meitas 
Keitas Rotko Prizelas un dēla 
Kristofera Rotko, kollekcijām.

Oriģinālu ekspozīcijā jau tra-
dicionāli var skatīt darbus, kas 
atspoguļo dažādus mākslinieka 
radošās attīstības periodus. Pēc 
koncerta sekoja publiska uzstā-
šanās – publiska saruna angļu 
va  lodā starp brazīliešu māksli-
nieku Marko Garodu Džanoti  
un akadēmiķi Deividu Anfamu 
“Kuŗš baidās no sarkanā, dzelte-
nā un zilā?”

***
Plūdmales festivāls 

Summer Sound
Ar jaunu galveno skatuvi, iz -

pārdotām telšu pilsētiņām un 
vilcienu reisiem, kā arī ievēro ja-

savu ceļojumu viņš stāsta ameri-
kāņa Džo Horgana Latvia Weekly 
podkāstā divos raidījumos – pir-
majā par ceļojumu caur Latvijas 
rietumu rajoniem, bet otrajā par 
austrumu rajoniem.

Kristofers Džons Akenfelds

Akenfelds pirmoreiz ieradās 
Latvijā 2014. gadā, lai iegūtu Lat-
vijas pilsoņa pasi un uzzinātu 
vairāk par viņa tēva dzimteni. 
To  mēr viņš uzreiz iemīlēja valsti 
un atrada darbu kā angļu valodas 
skolotājs mācību centrā Lingua 
Franca. Viņš devās atpakaļ uz 
Austrāliju 2016. gadā un pēc   
tam strādāja Kambodžā, bet at -
grie zās Latvijā šī gada aprīlī. “Lai 
kur es biju, man visu laiku bija 
sajūta, ka es piederu Latvijai.”

***
LELBA Draudžu dienas 2019
Jūs gaida skaistajos Katskiļu 

kalnos – uz Atelpu! No šī gada 
28. augusta līdz 1. septembrim 
Ņujorkas draudzes lauku īpa šu-
mā Katskiļos notiks LELBA Drau-
džu dienas. Piedāvājam iespēju 
atiet no ikdienas, dziļi ieelpot at -
svaidzinošo kalnu gaisu un pie-
dzīvot Dieva klātieni – dabā un 
līdzcilvēkos, vienatnē un sadrau-
dzībā, lūgšanā un mācībās, dzies-
mās un klusumā.  

Atelpa – saredzam, ka šajās 
pāris dienās varēsim labāk iepa-
zīties ar sevi, mūsu līdzceļi nie-
kiem un kādam varbūt – līdz-
gaitniekiem, bet pāri visam – ar 
Dievu Katskiļu dabas pilī.

***
Elīza Barkāne – 

latvietības nesēja  Somijā
Elīza Barkāne Porvo (Somijā) 

piecus gadus studēja mārketingu 
un pārdošanu. Porvo ir 50 km no 
Helsinkiem – attālums tāds pats 
kā no Rīgas līdz Jelgavai, tāpēc 
situācija viņai bija ļoti pazīstama, 
jo Latvijā dzīvoja Jelgavā. 

Parallēli Elīza Somijā strādāja 
par brīvprātīgo un darbojās pro-
fesionāli. Tomēr viņa vēlas tur pi-
nāt studijas maģistrantūrā, un 
tas ir galvenais iemesls, kāpēc 
viņa joprojām ir tur – personīgā 
izaugsme, attīstība starptautiskā 
vidē, praktiskas mācības, daudz 
iespēju un jaunu vēsmu, kas ļoti 
ātri atnāk uz Somiju. Tas nozīmē 
vēl vismaz piecus gadus Somijā.

ciemiņi visus pārsteiguši ar zir -
ņu ēdienu dažādību: “Bija liels 
prieks, ka cilvēki bija pārbrī nī-
jušies, jo neko tādu viņi nekur 
citur nebija baudījuši.”  

***
Remigrantu vecākiem 
informātīvs seminārs

1. augustā LU Bibliotēkas tel-
pās notika informatīvs seminārs 
remigrantu bērnu vecākiem. Se -
minārā savā pieredzē un secinā-
jumos dalījās vairāku institūciju 
darbinieki, kuŗu darbs tiešā vai 
netiešā veidā ir bijis saistīts ar 
Latvijā atgriezušos bērnu izglīto-
šanu.

Interesenti sanāca kopā, patei-
coties domu biedru grupai sociā-
lajā vietnē Facebook “Reemig-
rantu bērni Latvijas skolās”, kur 
virtuālā vidē viens otru atrod un 
padomus prasa un saņem gan tās 
ģimenes, kuras vēl tikai plāno 
atgriezties Latvijā, kā arī tās, ku -
ras jau nesen atgriezušās. Grupā 
aktīvi piedalās un ieteikumus 
sniedz arī valsts institūciju dar-
binieki, kuŗu darbs ir saistīts ar 
remigrējušām ģimenēm un tajā 
laipni aicināti pievienoties visi 
interesenti, kuŗiem rūp šis jautā-
jums.

***
Dibināta jauna stipendija – 
Morusu ģimenes stipendija
Vītolu fondā šovasar tapusi jau-

na stipendija – Morusu ģime nes 
stipendija. Tās pamatā ir stāsts 
par stipru ģimeni, par no paau-
dzes paaudzē iemantotām izci-
lām prāta spējām, par iedzimtu 
augstu inteliģenci un par vēlmi 
turpināt dzimtas tradiciju – visus 
savus spēkus ziedot, strādājot 
Latvijas nākotnei.

Bet tas varētu arī būt stāsts ne -
vis par Annas Brigaderes, bet par 
šodienas Sprīdīti, kuŗš, pārvarējis 
savā pavisam vēl negarajā mūžā 
daudzas grūtības, spējis ne tikai 
sasniegt mērķi, bet arī par dār-
gām un svētām allaž turējis mā -
jas – mūsu visu Laimīgo zemi. Šo 
stipendiju kopā ar sava vectēva 
māsīcu Intu un brālēnu Juri Mo -
rusu dibinājis Kristaps Moruss – 
bijušais Vītolu fonda stipendiāts, 
kuŗš Daugavas Vanagu Bedfor-
das nodaļas stipendiju saņēma 
no 2008. gada līdz 2011. gadam.

***
Austrālijas latvietis

 ar velosipēdu 
Kristofers Džons Akenfelds ir 

Austrālijas latvietis, kas tikko 
atgriezās no 1500 km velosipēda 
ceļojuma gar Latvijas robežu. Par 

“Viesos gaida vairāk nekā 50 
vēsturiskie dārzi Latvijā un Lie-
tu vā, kuŗus apmeklētājiem atvē-
ruši vairāki daiļdārznieki un 
šķirņu kollekcionāri, vasaras mē -
nešos ļaujot baudīt rožu, peoni -
ju, dāliju un dažādu dekoratīvo 
au  gu skaistumu, kā arī sniedzot 
praktiskus padomus kopšanā. 
Arī augļu dārzu saimnieki prak-
tizē apmeklētāju uzņemšanu, ko 
apvieno ar konsultācijām audzē-
šanā, augļu un stādu pārdošanu.

***
Rīga pirmoreiz iekļūst 

pasaules labāko studentu 
pilsētu topā

Lielbritanijas izglītības nozares 
uzņēmuma Quacquarelli Symonds 
ikgadējā pasaules labāko studen-
tu pilsētu sarakstā šogad pirmo 
reizi iekļuvusi arī Rīga, liecina 
reitinga saraksts, kas publicēts 
organizācijas tīmekļa vietnē. Rei-
tingā QS Best Student Cities ie -
kļauto 120 pilsētu vidū Rīga ie -
rindojusies 110. vietā. Lietuvas 
galvaspilsēta Viļņa apsteigusi 
Rīgu un ierindojusies 95. vietā, 
bet neviena Igaunijas pilsēta šajā 
sarakstā nav iekļauta. Topa pir-
majās trīs vietās atrodas Lon-
dona, Tokija un Melburna. Pētī-
juma veicēji norāda, ka Rīgā at -
rodas trīs augstskolas, kas ir ie -
kļautas britu uzņēmuma pasau-
les labāko augstskolu topā QS 
World University Rankings. Tās ir 
Rīgas Techniskā universitāte, Rī -
gas Stradiņa universitāte un Lat-
vija Universitāte. Pasaules labāko 
studentu pilsētu reitingā Rīga 
visaugstākos punktus guvusi iz -
vērtējuma sadaļā par studentu 
sastāvu, pētījuma autoriem īpaši 
izceļot pilsētas studentu kopie-
nas dažādumu un pilsētas atvēr-
tību. Katēgorijā par studentu sa -
stāvu pētījuma autori izvērtē gan 
to, kāds ir studējošo skaits pilsētā, 
gan kāds ir studējošo kopienas 
sastāvs.

***
Bērzainē Saimnieču diena 

kopā ar Zirņiem un zirņiem
Jūlija nogalē Dienvidvācijā, Lat-

viešu kultūras centrā Bērzainē, 
zirņi bija visur. Sarunas, dzies-
mas un darīšana ritēja tikai ar, 
par un ap zirņiem, jo par godu 
Saimnieču dienai speciāli no 
Zirņu pagasta Kurzemē ar va -
dītāju Sarmu Ūpi priekšgalā uz 
Bērzaini atbrauca folkloras kopa 
Zirņi.

Trīs dienas Zirņi Bērzaines 
ļaudīm un ciemiņiem rādīja lat-
viešu nacionālā produkta – pelē-
ko zirņu pagatavošanas daudz-
veidību. Tāpat varēja baudīt Zir-
ņu pagasta mūzikālās tradicijas 
un cimdu rakstu un krāsu man-
tojumu, kā arī tautasdziesmu 
programmu “Man māmiņa pie-
sacīja” rokdarbu meistarklasi. 
Visu acu priekšā tika gatavoti   
un priekšā celti saldie un sāļie 
zirņu žagariņi, tāpat saldie un 
sāļie žograuši, pīrāgi ar zirņu 
pildījumu, zirņu pastēte, plāts-
maize ar zirņiem, rulete ar zir-
ņiem un ievārījumu, pankūkas 
no zirņu miltiem. Sarma Ūpe 
stāsta, ka folkloras kopa pa Bēr-
zaini “plosījusies” trīs dienas un, 
lai gan visi pelēkos zirņus pazīst 
kā Ziemsvētku ēdienu, Latvijas 

KANADA. Latvijas vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums darba 
brau cienā apmeklēja Manitobu, 
kur kopā ar Kanādas latvieti       
un pētnieku Viesturu Zariņu   
ap  mek lēja latviešu kopienu pro   - 
vin cē. 

26. jūlijā Vinipegā un 27. jū  lijā 
Lakdubonijā (Lac du Bonnet) notika oficiālā Viestura Zariņa grā-
matas par pirmajiem latviešiem Kanadā atvēr šanas svētki.

IZRAĒLA. Latvijas Re -
pub  likas vēstniecībā notika Lat-
v ijas vēst nieces Izraēlas Valstī 
Elitas Gaveles un Archibīskapa, 
Apustuliskā Nuncija Izraēlā, 
monsinjora Leopolda Gireli (Leo-
poldo Girelli) tik šanās. Vēst niece 
izmantoja šo izdevību uzsvērt 
labās Vatikāna un Latvijas Re -
pub likas attiecības un informēt 
Nunciju par 2018. gada septembrī notikušo svarīgo Pāvesta Francis-
ka vizīti Latvijā, Latvijas Simtgades svinību ietvaros. Vēstniece arī 
informēja Nunciju par katoļu kopienas dzīvi Latvijā un par OESSH 
Latvija (Jeruzalemes Svētā kapa bruņinieku ordeņa Latvijā) iniciā-
tīvu uzstādīt Aglonas Dievmātes mozaīku Nācaretes Marijas paslu-
dināšanas bazilikā nāka mā gada pavasarī.
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Leģendārā latviešu autora (un 
kādreizējā laikraksta Laiks kino-
kritiķa) Anšlava Eglīša chresto-
matiskais romāns par Rīgas māk-
slinieku bohēmu “Homo Novus” 
sākas ar vārdiem: “Pulksten astoņ-
padsmitos četrdesmit Rīgas cen -
t rālstacijā pienāk divi vilcieni – no 
Parīzes un no Vecgulbenes.” Pir-
mās brīvvalsts laikā nudien bija 
iespējams vilcienā aizbraukt visu 
ceļu līdz Francijas sirmajai gal-
vas pilsētai. Mūsdienās tādu ie  spē -
ju nav. Ar vilcienu var aizbraukt 
uz Sanktpēterburgu un Maskavu, 
bet starptautiskā nozīmē ar to arī 
viss ir pateikts. Pēc pāris gadiem 
tā vairs nebūs. Taču par to paru-
nāšu vēlāk šajā komentārā, jo gal-
venais iegansts ir tāds, ka šone -
dēļ, pirmdien, 5. augustā, Latvijas 
dzelzceļam bija sava veida simt-
gade. Šogad, komentāru temas 
meklējot, ir izdevīgi, ka 1919. ga   -
dā veidotas dažādas iestādes un 
instances, kuŗām līdz ar to šo -
gad aprit simt gadu. Pagājušajā 
ne  dēļā rakstīju par ārlietu die-
nestu. Šo  nedēļ pienākusi kārta 
dzelzceļam. 

1919. gada 5. augustā izveidota 
Latvijas dzelzceļu virsvalde ar 
mērķi zem viena jumta savākt 
vairākas viena no otras neatka-
rīgas dzelzceļa sistēmas. Brīvības 
cīņu laikā Vācijas spēki sevis 
kontrolētajā territorijā būvēja 
dzelzceļa līnijas ar vienu, savu-
kārt boļševiku spēki citur Latvijā 
būvēja līnijas ar citu sliežu pla-
tumu. Kopumā virsvaldes veido-
šanas laikā valstī bija pieci dažādi 
sliežu ceļu platumi. 

Pienāca vilciens...
Dzelzceļa vēsture mūspusē to -

mēr nesākās pirms simt gadiem. 
Pirmā dzelzceļa līnija, kuŗa šķēr-
soja Latvijas territoriju, tika at -
klāta 1860. gadā, un tā bija līnija 
starp Pēterburgu un Varšavu. Tā 
gan šķērsoja tikai vienu mūsu 
valsts nostūri – no Ostrovas Krie-
vijas impērijā uz Daugavpili (tajā 
laikā Dinaburgu) un tad tālāk uz 
Lietuvu. Pirmai iekšzemes līnijai 
sekoja nākamā – 1861. gada sep-
tembrī. Pulksten 14 šajā dienā 
vienlaikus ceļā devās pirmie vil-
cieni no Rīgas Daugavpils virzie-
nā, un otrādi. Tiesa, darbs pie šīs 
līnijas projektēšanas aizsākās 
krietni agrāk. Pirmo lūgumu Rī -
gas Biržas komiteja cara režīmam 
Pēterpilī iesniedza 1847. gadā ar 
domu vispirms uzbūvēt minēto 
trasi no Rīgas uz Daugavpili un 
pēc tam tālāk uz Krievijas impē-
rijas galvenajām guberņām. Re -
žīms pirmās atļaujas izsniedza 
1852. gadā. Drīz pēc tam izcēlās 
Krimas kaŗš, un darbs apstājās. 
Taču galu galā sanāca 217,5 kilo-
metru gara līnija, kuŗa sākās ne -
tālu no Rīgas kādreizējiem no -
cietinājumiem un beidzās netālu 
no Daugavpils pilsētas cietokšņa. 
Pa starpu bija 12 starpstacijas, 
gandrīz 40 tilti, pieci tvaika lo -
komotīvju šķūņi, telegrafa sistē-
ma, 200 sargu mājiņas un viss 
pārējais, kas bija vajadzīgs vilcie-
nu sistēmas apkopšanai.

Nākamo 40 gadu laikā impē-
rijas Baltijas guberņās notika ļoti 
strauja jaunā transporta līdzekļa 
attīstība. Cita pēc citas darbu  
sāka Jelgavas, Rīgas, Tukuma, 

Lie pājas, Maskavas, Ventspils un 
citas dzelzceļa sabiedrības. Tas, 
starp citu, deva impulsu pilsētu 
un ostu attīstībai, un 20. gadsim -
ta sākumā Latvijas dzelzceļu tīkls 
bija gandrīz 2000 kilometru ga -
ŗumā ar sešām galvenajām ma -
ģis trālēm un atsevišķiem šaur-
sliežu pievedceļiem. Sākoties pir-
majam pasaules kaŗam, visa vil-
cienu infrastruktūra tika pakļau-
ta militārām vajadzībām, tostarp 
pirmoreiz pasaules vēsturē vil -
cie nus varēja izmantot rūpnīcu, 
valsts iestāžu, mākslas vērtību un 
citu elementu evakuācijai uz Krie-
vijas iekšzemi. Protams, kā zi -
nāms, pāris dekādes pēc tam si  s-
tēma tika izmantota cita veida 
transportam uz Austrumiem...

Pirmā pasaules kaŗa laikā, pro-
tams, tikpat daudz, cik tika būvēts, 
atkal tika sagrauts. Brīdī, kad 
dibināta minētā virsvalde, dzelz-
ceļa sistēma Latvijas vidie nē bija 
pārvērsta krāsmatās. To visu nācās 
pārbūvēt no jauna. Pir  majos ga - 
dos liela problēma bija štatu no -
komplektēšana. 1920. ga    da sāku-
mā dzelzceļu sistēmā jau strādāja 
vairāk nekā 7000 cilvē ku, taču 
apmēram tūkstotis da žā du speciā-
listu joprojām pie trūka. Virsvalde 
izveidoja izglītī bas un apmācības 
sistēmu, taču lielākais glābiņš 
bija pieredzējuši dzelzceļnieki, 
kuŗi pakāpeniski atgriezās no 
bēgļu gaitām Krie vijā. Kādu laiku 
starp Latviju un boļševiku Krieviju 
bija līgums, kuŗā bija paredzēts 
bēgļu transports PSRS vagonos 
līdz Zilupes stacijai. Par to Latvijai 
nebija jā  maksā, bet tukšie vagoni 

sešu stundu laikā bija jānosūta at -
pakaļ ceļā.

Pirmās brīvvalsts laikā valsts 
čakli būvēja dzelzceļa infra struk-
tūru. Pirmā jaunizbūvētā dzelz-
ceļa stacija bija Ķemeros. Kopu-
mā līdz 1940. gadam uzbūvēta 
121 moderna staciju ēka. Pirmā 
iekšzemes dzelzceļa līnija bija 
starp Glūdu un Liepāju. Tā at -
klāta 1929. gada septembrī 164 
kilometru gaŗumā. Pēdējā gadā 
pirms okupācijas Latvijas dzelz-
ceļš bija lielākais valsts uzņēmums 
Latvijā ar vairāk nekā 16 000 dar-
binieku un ar kopējo sliežu ga -
ŗumu 3350 km, ar 490 pieturas 
punktiem un stacijām. Vidējais 
attālums starp stacijām bija 7,1 km. 
1939. gadā pārvadāti mazliet 
vairāk par 16 miljoniem pasažie-
ŗu un mazliet vairāk par sešiem 
miljoniem tonnu kravu, lielā-
koties tika transportēti mežsaim-
niecības ražojumi.

Okupācijas laikā Latvijas dzelz-
ceļu sistēma kļuva par vissavie nī-
bas infrastruktūras sastāvdaļu ar 
visu no tā izrietošo. Tiesa, darbs 
dzelzceļā skaitījās prestižs, jo sistē-
mā bija plaši, tikai dzelz ceļnie-
kiem paredzēti sociālie pa  kalpo-
jumi. Latvijas dzelzceļa m ā  jaslapā 
internetā par to rakstīts: “Dzelzceļa 
dzīvojamo māju fonds, slimnīcas, 
poliklīnikas, sabied riskā ēdināša-
na, atpūtas bazes, sanatorijas, bēr-
nudārzi, brīvbiļe tes. Vienkārša pa -
domju cilvēka acīs tas viss bija kā 
valsts valstī. Kā Leiputrija, pie 
kuŗas pierod, kuŗa vilina.”

Sabrūkot PSRS, lielā mērā arī 
sabruka Latvijas tautsaimniecība. 

Dzelzceļa sistēma bija, kā pie-
ņemts teikt mūspusē, morāli no -
vecojusi. Taču atjaunotās valsts 
valdība ķērās pie darba. 2001. ga  dā 
izveidota atsevišķa akciju sabied-
rība pasažieru pārvadāšanai. Pā -
ris gadu pēc tam Eiropas Sa -
vienības prasību kontekstā nācās 
atdalīt infrastruktūras un pār va-
dāšanas funkciju, dzelzceļa pār-
valdes reorganizētas par meitas-
uzņēmumiem. 

Latvijas dzelzceļš mūsdienās ir 
pilnībā valstij piederošs uzņē-
mums, tā akcijas simtprocentīgi 
kontrolē Satiksmes ministrija. 
Pērn vidējais darbinieku skaits 
Latvijas dzelzceļā bija ap 6500, 
tajā skaitā 35% – sievietes. Tāpat 
kā tas ir daudzās jomās mūsu 
valstī, arī Latvijas dzelzceļš iepir-
kumu jomā nav izticis bez ko -
rupcijas skandāliem. 2015. gadā 
aizturēts un patlaban joprojām 
tiesāts tiek uzņēmuma kādreizē-
jais vadītājs Uģis Magonis – par 
kukuļņemšanu. Šogad jūlija bei-
gās valsts parakstīja līgumu ar 
uzņēmumu Škoda Čechijā par 
jaunu un modernu elektrovil-
cienu piegādi, kas nozīmē 32 jau-
nus vilcienus 2022. un 2023. gadā. 

Un par to braukšanu. Patlaban 
darbs turpinās pie tā dēvētā Rail 
Baltica projekta. Mērķis ir vie-
nota dzelzceļa līnija no Helsin-
kiem ziemeļos cauri Igaunijai, 
Lie tuvai un Polijai visu ceļu līdz 
Berlīnei. Projekta pabeigšana vēl 
ir attāla, taču varbūt pēc tam 
kāds mūslaiku Anšlavs Eglītis to 
varēs izmantot cita romāna 
rakstīšanai. 

Lielbritanijas valdība “cietā” jeb 
“hard Brexit” sagatavošanai pa -
gā jušajā nedēļā piešķīra vēl pa -
pildus 2,1 miljardu mārciņu 
(2,54 miljardi dolaru pēc valūtas 
kursa 1. augustā). Kā zināms, 
bri tu premjers Boriss Džonsons 
ir solījis, ka izstāšanās no Eiro -
pas Savienības (ES) noteikti no -
tiks šī gada 31. oktobrī. Džon-
sons gan saka, ka līdz 31. oktob-
rim attiecības ar Eiropas Savie-
nību grib norēgulēt un noslēgt 
jaunu vienošanos, bet viņa pra-
sības ir tādas, kuŗas ES vadība  
jau ne reizi ir noraidījusi vēl līdz 
Džonsona kļūšanai par premjeru.

Daily Telegraph un Guardian 
raksta, ka šobrīd arī ES vadība 
jau uzskata, ka Lielbritanija, vis-
ticamāk, aizies bez jebkādas vie-
nošanās. Tāpat arī vairs nevar 
paļauties uz to, ka britu parla-
mentā pietiks Brexit pretinieku 
balsu, lai to novērstu.

Vēl pirms nedēļas Brisele gan 
esot domājusi, ka briti lūgs kār-
tējo Brexit pagarinājumu, bet  
pēc tikšanās ar Džonsona pa -
domnieku Deividu Frostu esot 
kļuvis skaidrs, ka Londonai ne -
maz nav plāna “B”, ir tikai plāns 
“A”– izstāšanās bez vienošanās. 
Tikšanās laikā Frosts gan pau -

Solījumu un ilūziju cena
dis, ka tiekot plānots uzreiz pēc 
izstāšanās vienoties par brīvās 
tirdzniecības līgumu, bet DT 
esot informācija, ka Brisele par 
to pieprasīs 39 miljardu mārciņu 
lielu „izstāšanās rēķinu”. 

Protams, var tikai atkārtot, ka 
britiem bija un ir tiesības izvē-
lēties savu nākotni un ja viņi grib 
aiziet, tad lai to dara. Jautājums, 
kuŗš nu jau kļūst par Brexit 
nemainīgo fonu – vai visi tiešām 
zina un saprot, ko tas nozīmē un 
vai ir ar mieru par savu izvēli un 
polītiķu solījumiem maksāt visai 
skarbu cenu?

Interesanti, ka dažādās Brexit 
diskusijās brīžam pavīd nostāja, 
ka briti, lūk, iestājušies ekono-
miskā savienībā, bet tagad vi -
ņiem uzspiež polītisku vienoša-
nos. To dzirdēt ir visai dīvaini,   
jo lielie jautājumi ir tieši ekono-
miska rakstura – brīvais tirgus, 
muitas ūnija, finances un pakal-
pojumi. Var jau būt, ka cilvēku 
brīvu pārvietošanos var uzskatīt 
par polītisku jautājumu, kuŗam 
nav sakara ar tirgu un pārējiem 
minētajiem jautājumiem, galu 
galā uzskati par jebkuŗu jau tā-
jumu ļoti atšķiras ne tikai Liel-
britanijā. Tomēr vismaz dažus 
skaitļus zināt nenāktu par ļaunu, 

turklāt šos skaitļus min BBC. 
Tātad – Eiropas Savienībā (bez 
Lielbritanijas) ir 450 miljoni ie -
dzīvotāju, bet Lielbritanijā – 65 
miljoni. ES iekšzemes koppro-
dukts (IKP) gadā ir 16 triljoni 
dolaru, un Lielbritanijas ekspor-
ta daļa tajā ir 18 procenti jeb 2,3 
procenti no IKP. Lielbritanijas 
gada IKP ir 2,8 triljoni dolaru, un 
eksports uz ES ir 48 procenti jeb 
8 procenti no IKP. Vēl var pie-
bilst, ka 50 procenti no Lielbri-
tanijas pārtikas tirgus ir impor-
tēta, un no šī importa 60 pro  -
centi nāk no ES.

Tikmēr publiski izskanējis Sko -
tijas premjeres Stērdženas paus-
tais, ka skoti gatavosies re  fe ren-
dumam par atdalīšanos no Liel-
britanijas, savukārt īru premjers 
ierunājies par to, ka varbūt vaja-
dzīga Īrijas un Ziemeļīrijas ap -
vienošanās. Vai tiešām Lielbrita-
nija kļūs par “Mazbritaniju”? 

Patiesībā tas ir mūžīgais jau tā-
jums, vai zinām, kādu cenu mak-
sāsim un vai tas vispār ir iespē-
jams, kad atbalstām un nobalso-
jam par solījumiem. Partiju rei-
tingi Latvijā liecina, ka, izņemot 
lēno, nelielo, bet stabili krītošo 
Saskaņas reitingu, nekas īpaši 
nav mainījies, jo partiju nelielie 

reitinga plusiņi un mīnusiņi lie-
lākoties nav būtiski. Vai tas nozī-
mē, ka partiju solījumus neņe-
mam par pilnu vispār un ar tiem 
nerēķināmies, jau ejot balsot? 
Varbūt domājam, ka brīnumi  
jau tūlīt notiks un, piemēram, 
“3x500” būs jau no 1. janvāra? Jā, 
piemēram, Jaunā konservātīvā 
partija (JKP) ne  atsakās no sava 
solījuma celt minimālo algu un 
neapliekamo minimumu. Pirm-
dien, 5. au  gustā, koalīcijas no  -
dokļu polīti kas attīstības komi -
teja apsprie da partiju piedā v ā-
jumus par iz  maiņām nodokļu 
sistēmā, kā arī par minimālās 
algas lielumu tuvākajā nākot-
nē.  JKP jau nāka majā gadā grib 
500 eiro neap lie kamo minimu-
mu un tikpat lielu minimālo 
algu. Un, pro tams, kuŗš strādā-
jošais ar šī gada mi  nimālo algu 
gan to negribētu!? Jaunā Vieno tī-
ba neatkāpjas no premjera Kriš-
jāņa Kariņa agrāk sacītā, ka sva-
rīgāk būtu celt ar nodokļiem ne -
apliekamo minimumu. Kariņš 
iepriekš arī uz  svēris, ka nodokļi 
būtu maināmi tikai vienu reizi šīs 
Saeimas sasaukuma laikā un to 
rosina no 2021. gada. 

Skaidrs, ka budžeta veidošana 
valdību šūpos un var sašūpot tā, 

ka nāktos veidot jaunu valdību. 
Tikpat skaidrs ir arī tas, ka vē  lē-
tāju simpātijas nebūs to polītiķu 
pusē, kuŗi būs pret šādu algas un 
neapliekamā minimuma celša-
nu. Budžeta deficīta palielināša -
na un iespējamās Eiropas Komi-
sijas sankcijas par fiskālās discip-
līnas pārkāpšanu vēlētājus droši 
vien ne pārāk interesē. Vainīgi, 
protams, būs polītiķi, kuŗi bija 
pret šādām izmaiņām, un “sliktā 
Eiropa”. 

Tikmēr Tramps un Putins 
līksmo par britu skrējienu cietā 
Brexit virzienā. Un, protams, –  
jo kādā no Baltijas valstīm vai -
rāk pretrunu un savstarpējo 
strīdu, jo labāk Krievijas vado-
nim. “Smadzeņu skalošana”, starp 
citu, ir visefektīvākais veids, kā 
panākt savu. Krievijā, aizsedzo-
ties ar nācijas interesēm un 
stāstot, cik ļoti pārējā pasaule 
alkst tai nodarīt pāri, ir sasniegts 
ievērojams rezultāts. Šī gada pa -
vasarī Krievijā aptaujā 70 pro-
centu aptaujāto atzina, ka Sta-
ļinam ir bijusi pozitīva loma 
valsts dzīvē. Protams, Latvijā ar 
mums tik traki nav, tomēr it bie -
ži esam gatavi sajūsmināties par 
solījumiem, nedomājot, vai tos 
var un vajadzētu īstenot jau rīt.
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Latvijā turpinās koncertdzīves 
decentralizācija ‒ līdzās Rēzek-
nei, Liepājai, Cēsīm pie savas 
kon certzāles tikusi  arī Ventspils, 
kur 25. jūlijā notika tās atklāša -
na ar “valdības” koncertiem ti -
pisku raibu programmu. Taču 
pāris dienu vēlāk notika kaut   
kas mūzikāli būtiskāks ‒ tika 
atklātas jaunās stabuļu ērģeles,  
ar ko ventiņi pārspēja ne tikai 
iepriekšpieminētās pilsētas, bet 
arī Lietuvu un Igauniju. Ērģeles 
ir ļoti dārgs prieks. Šīs, kas bū -
vētas vienā no pasaules izcilā ka-
jām firmām KLAIS Vācijā, mak-
sā jušas 1,6 miljonus eiro. Nu  
ven tiņiem ir ne tikai savs Jaunais 
gads, ko sagaida pēc vietējā laika, 
sava valūta vents (tā  gan nekon-
vertējas) un kopš pag. gs. 30. ga -
diem arī vienīgās jaunuzbūvētās 
stabuļu ērģeles Latvijā! Var tikai 
iedomāties, kāds suģestijas spēks 
piemitis to “krustmātei” ‒ mūsu 
izcilākajai ērģelniecei Ivetai Ap -
kalnai, lai pārliecinātu pilsētas 
tēvus par tādas investīcijas ne -
pieciešamību. 

Salīdzinājumā ar citām Latvijas 
pilsētām Ventspils zāle ir visma-
zākā- tikai 600 sēdvietu, kamēr 
Cēsīs – 800. Droši vien plāni bi -
juši reālistiski – kā lai piepilda 
lielāku zāli, ja to akadēmiskās 
mū  zikas interesentu loks, kuŗi 
spēj arī maksāt, nav plašs. Ja uz 
skatuves būs lielais simfoniskais 
orķestris, jo tādi noteikti brauks, 
akustiski telpa var izrādīties par 
mazu. Bet kā ir ar ērģeļu ska nē-
juma un telpas samērīgumu? 
Jāteic, ka akustiķi un ērģeļu bū -
vētāji pacentušies godam – ska-
nējums teicami piepilda zāli, bet 
reizē nenomāc klausītāju, neliek 

VENTSPILĪ UN MEŽOTNĒ

viņam justies kā niecībai. Jaunā 
instrumenta iespējas ir ļoti pla -
šas – uz tā var atskaņot vai visu 
ērģeļliterātūru. Te valdzina gan 
atsevišķu balsu izteiksmīgais dai-
ļums, gan kopskaņa klusā un 
spēcīgā dinamikā. 

Un nu ‒ par atklāšanas kon-
certu, kuŗā mūzicēja Iveta Ap   -
kal na, Eiropā visatpazīs tamākā 
latviešu ērģelniece. Kon certa 
programma bija sastādīta, lai 
maksimāli atklātu instru men ta 
iespējas, tāpēc arī chro no loģis-
kais diapazons bija ļoti plašs,    
ap  tverot apmēram divus ar pusi 
gadsimtus. “Ar ko sākt?” ‒ šāds 
jautājums vienmēr satrauc ikvie-
nu mūziķi, bet te tik nozīmīgs 
gadījums! Diemžēl pirmā skaņ-
darba izvēle nebija veiksmīga ‒  

tā mūzikas pasaulē gadās bieži, 
ērģelnieki mēdz improvizēt uz 
vietas, nevis īsteno kāda kollēgas 
veikumu. Arī ar reģistrāciju  va -
rēja rīkoties azartiskāk. Toties 
ērģelniece visus burtiski satrieca 
Dž. Tol bena-Bolla pazīstamajās 
“Variā ci jās par Paganīni temu”, 
kas komponētas tikai pedālim ‒ 
te supervirtuozitāte bija apbrī -
no jama, bet ar reģistrācijas palī-
dzī bu tika izveidota sevišķi lo  ģis-
ka dramaturģija. Tatārietes S. Gu -
   bai duļinas “Gaisma un tumsa”, 
kā tas bija sagaidāms no šīs in  te-
resantās, bet depresīvās kompo-
nistes, absolūti dominēja tum sa. 

Toties gaismas nepieciešamību 
lieliski apliecināja mūsu dižgars 
Pēteris Vasks savā tieši I. Ap -
kalnai veltītajā HYMNUS. No -

saukums teicami izpaužas skaņu 
valodā ar komponistam tik ne -
raksturīgo mažora dominēšanu 
svinīgajā, bez pompozitātes rak -
s tītajā mūzikā. Pirmatskaņojumu 
I. Apkalna spēlējusi ASV, kā arī 
Elbas filharmonijā. No mūzikas 
strāvo patiess garīgums. (Reizē 
komponista mūžā tas, iespējams, 
bija pirmais gadījums, kad pēc 
atskaņojuma netika pasniegts 
kaut niecīgāks ziediņš, kaut arī 
koncerta beigās tādus saņēma 
gan ērģelniece, gan ērģeļu bū  vē-
tāji.)

Koncerta otrās daļas sākumā 
franču P. Dikā un S. Franka 
mūzika ‒ pēdējā reģistrācija va -
rētu būt daudzveidīgāka. Toties 
pilnīgs pārpratums bija J. S. Ba -
cha “Fantāzija”, kas tika metro-

nomiski “nodragāta” bez jebkādas 
agoģikas (tempa izmaiņām) un 
vienā reģistrācijā. Supervirtuo-
zajā F. Lista-M. Rēgera leģendā 
“Svētais Paolas Francisks soļo pa 
viļņiem” (tāds ir oriģinālno sau-
kums, bet ventiņi programmā 
izlaida vietvārdu ‒ bija vairāki   
sv. Franciski), visbūtiskāk pie-
trūka ritmiskās stabilitātes, kas 
ļautu noticēt šim brīnumam ‒ 
ticības spēkā pacelties pāri fizi -
kas likumiem. Mērķtiecīgi izvē-
lētajā piedevā (nenāktu par ļaunu 
to pieteikt, jo ne jau visiem zi -
nāma Š. M. Vidora slavenā “To -
kāta” klausītāji tiešām tika ap -
žilbināti ar ērģelnieces īsteni 
pianistisko virtuozo bravūru, 
ko no  pietnākās sliedēs atgrieza 
J. S. Bacha korāļa apdare. 

Lielisks instruments, spožs 
kon certs. Tagad galvenā problē-
ma ‒ kā turpināt: kas un ko 
spēlēs? Pērngad ērģeļspēles stu-
dijām nedz Mūzikas, nedz Lute-
ra Akadēmijās nebija pieteicies 
neviens, kaut arī bija budžeta 
vietas. Lai skan Ventas krastos!

Daži padomi. Programmā jā -
sniedz īsa informācija par in -
strumentu, kā tas, piemēram, ir 
Rīgas Domā. Jānorāda kompo-
nistu biografiskie dati, jo vienīgi 
ērģelniekiem kaut ko izteiks, 
piemēram, Lemēna vai Tolbena-
Bella vārdi. Pirms koncerta vis-
maz divās valodās jāatgādina par 
telefonu un klepus izslēgšanu 
(tik neve selīgu publiku dzirdējis 
esmu ti  kai aizvadītā gadsimta  
40. – 50. gados!) Īpaši koncertu 
ierakstos. Var arī iegūt līdzekļus, 
reklamējot kādu pretklepus me -
dikamentu.

Otrs spilgtākais mūzikālais 
no  ti kums šovasar bija kārtējais 
P. Vaska fonda koncerts Mazajā 
Mežotnes pilī Zemgales sirdī pie 
Lielupes. Te sarīkojumi vienmēr  
ir īpaši  ar savu seju, un tie tur-
pinās jau astoto gadu un ir kon-
sekventi saistīti ar latviešu mūzi-
ku, jo kuŗš gan to atskaņos un 
klausīsies, ja ne mēs paši! Pils 
saimniece un vadītāja Regīna 
Deičmane spējusi mūzikālajām  
norisēm piešķirt īpašu, ne ar ko 
nesalīdzināmu gaisotni, kur iz -
paužas mūziķu un klausītāju mi  j-
iedarbība. Pati būdama māksli-
niece, R. Deičmane rīko arī glez-
notāju plenērus, un festivāla gal-
venais koncerts vienmēr saistīts 
ar plenēra noslēgumu un gleznu 
izstādi. Šī festivāla galvenā iezī-
me ir tā, ka Fonds komponistiem 
pasūta jaundarbus un koncertā 
notiek to pirmatskaņojumi. Arī 
šogad tādi bija divi. Koncertu 
ieskandināja vidējās paaudzes 
komponista Andŗa Vecumnieka 
“Mazā vasaras mūzika”. Skaņ-
darbs liecina par ļoti augstu pro-
fesionālismu, kas izpaužas seviš-
ķā formas loģikā, samērīgumā. 
Otrais jaundarbs bija Annas 
Veis manes “Graudi” ‒  četrdaļīgs 
cikls, pēc būtības svīta, kuŗā ir 
trīs neprogrammatiskas daļas, 
bet 3. daļai dots nosaukums “Ai -
nava, pirms putni modušies”, kas 
ir veltījums autores pirmajam 

kompozicijas skolotājam P. Vas-
kam. Klausoties gan putnu miegs 
likās nedaudz par skaļu, bet ko -
pumā pārliecināja. Īsteni vietā te 
bija ar teicamu mēra izjūtu pie-
lietotās sagatavotās klavieres, 
čella flažoleti, kas tembrāli ideā -
li saplūda ar flautas skanējumu. 
Tembrālā domāšana ir kom-
ponistes stiprā puse.

Pārējie programmas skaņdar -
bi tapuši vēl 20. gs. un ir vai nu 
pilnībā aizmirsti (pat pašu kom-
ponistu), vai arī jau par klasiku 
tapušas vērtības. M. Einfeldes 
“Četras elēģijas” čellam un kla-
vierēm ir ļoti raksturīgas šīs 
komponistes rokrakstam. Gan 
gribas piebilst, ka pat visplašā - 
ka jā izpratnē trešo daļu par elē-
ģiju nenosauksi. Klasiska vēr -
tība, ko joprojām bieži atskaņo,  
ir izcilā simtgadnieka T. Ķeniņa 
“Saru nas ar dzimteni” par Iman -
ta Zem zaŗa temu. Klasikas vaib-
stus jau iegūst arī P. Vaska kon-
certa “Klātbūtne” mūzikā. Šoreiz 
pār likumā čellam un klavierēm 
iz  skanēja tā otrā daļa. Visus šos 
skaņdarbus lieliski atskaņoja 
čell  is te Gunta Ābele (darbojas 
Šveicē) un viņas dzīvesbiedrs 
pia nists Dž. Fornazīni.

Imanta Zemzaŗa diezgan pla-
šais trijdaļīgais cikls “Mazā rok-
mūzika” tapis tālajā 1976. gadā, 
kad komponists bija vēl “jaunais, 
niknais” un savu iespēju robežās 

centās graut padomju varu, ku -
ŗai roks bija pilnīgi  nepieņe-
mams kā izvirtušās, degradējo-

šās Rietumu pasaules simbols. 
Mūzikas stilistikas pamatā mini-
mālisms, kur I. Zemzaris bija 

viens no pirmsācējiem Latvijā. 
Tomēr ar šo stilistiku  kompo-
nists neaprobežojas. Šī mūzika 
saista arī šodien. Aizvadītā gad-
simta  80. gados tapusi arī vec-
meistares S. Mences “Partita alta” 
alta flautai un čellam ‒ visai ne -
parastam, bet tembrāli izteik - 
s mīgam apvienojumam (parastā 
flauta te nederētu). Noslēgumā 
izskanēja latviešu kamermūzikas 
klasiķa Pētera Plakida nemir -  
s  tī gais šedevrs “Veltījums Haid-
nam” – viena no retajām humora 
izpausmēm latviešu mūzikā. 

Koncerta sevišķi augsto māk-
sli  niecisko kvalitāti papildināja 
mūsu izcilāka flautiste Dita Kren-
berga, kuŗas gluži fiziskā slodze 
bija milzīga. Valdzināja skanē ju-
ma daiļums, izteiksmīgais frazē-
jums, teicama ritma izjūta, kas, 
protams, kaldināta ilgstošā dar -
bā orķestrī. Visi trīs mūziķi vei-
doja lielisku ansambli, kas ir pa -
tiesi apbrīnojami, jo ikdienā viņi 
nemūzicē kopā. Joprojām ausīs 
skan Guntas Ābeles čella valdzi-
nošais tonis gan pilnasinīgā forte, 
gan klusinātā dinamikā. Kopu-
mā vērtīgs ieguldījums Latvijas 
mūzikas kultūrā un daudzi jauki 
brīži ekskluzīvajai publikai (zāle 
neliela un vietu skaits ierobežots) 
un arī Radio Klasika klausītā-
jiem. Līdz nākamajai vasarai bur-
  vīgajā vietā pie Lielupes!
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Lībieši – tas ir stāsts par Latviju 
un latviešiem pirms Latvijas un 
lat viešiem. Latvijas rakstītā vēstu -
re sākas ar Indriķa hroniku, kas 
vispirms vēsta par Livoniju – Līv ze-
mi, lībiešiem un viņu kaimiņiem 
mūsdienu Latvijā – latgaļiem, zem-
gaļiem, sēļiem un kuršiem. Un šajā 
stāstā sava svarīga loma ir arī 
Gaujas lībiešiem un Turaidai. Šo -
dien šeit pat, Turaidā, mēs atska -
tā mies atpakaļ un cenšamies iz -
prast, kā no šīm senajām ciltīm iz -
auguši latvieši un Latvija un kā lī -
bieši ir spējuši gan atstāt savu man-
tojumu latviešos un Latvijā, gan 
paši saglabājušies daudzu gadsim-
tu gaitā. Tāds bija LU Lībiešu in -
stitūta vadītāja Valta Ernštreita 
sveiciens šī gada lībiešu festivāla 
dalībniekiem. 

Jūlijs Turaidā iezīmējās ar skais -
tiem svētkiem “Mēs lībieši. Mēs 
latvieši”, kuŗus sarīkoja Turaidas 
mūzejrezervāts sadarbībā ar Lat-
vijas Folkloras biedrību un bied-
rību “Randalist”, godinot Vidze-
mes un Kurzemes lībiešus, kā arī 
populārizējot un vairojot lepnu-
mu par viņu valodu. Tas bija emo-
cionāls vēstījums par lībiešu kultū-
ras mantojumu un saitēm ar baltu 
mantojumu, akcentējot Gaujas lī -
biešu kultūrvērtības, kā arī fol-
kloras un valodas radošās izpaus-
mes mūsdienās.

 Lībiešu svētki sākās ar izstādes 
“Līvzeme. Randali/jūrmalnieki” at -
 klāšanu mūzejrezervāta izstāžu 
zālē. Kopš 2013. gada Mazirbē 
notiek biedrības “Randalist” un 
mākslinieču Agnijas Ģērmanes 
un Ievas Liepiņas organizētais 
mākslas plenērs “Līvzeme” (no 
2015. gada jau starptautisks). Pro-
fesionāli mākslinieki (no Latvijas, 
Igaunijas, Somijas, Ungārijas, Lie-
tuvas, Baltkrievijas un pat no tālās 
Dienvidkorejas) izzina un izbau -
da unikālo dabu, jūrmalnieku un 
lībiešu dzīves ritumu un to visu 
dokumentē savos darbos. Izstādes 
organizētāji (Līvu krasta biedrība 
kopā ar gleznotājām Liepiņu un 
Ģērmani) pieteikuši izstādi kā vel-
tījumu Latvijas simtgadei, līviem, 
kas senatnē apdzīvoja gandrīz visu 
Latvijas territoriju, un Latvijas cil-
vēkiem, kuŗi vēl sīksti turas pie 
savas zemes, kopjot un audzējot 
vērtību tam, kas pieder mums kā 
atmiņas vai dzīvesstāsti, gan vide 
un ainava. Kopīgais un vienrei zē-
jais – mūsu identitāte. Papildu di -

“Mēs lībieši. Mēs latvieši”
mensiju un klātesamības sajūtu 
izstādes vēstījumam piešķīra do -
kumentālā filma “Randali” (rež. 
Anete Lesīte), kuŗas pamatā ir sa -
runas ar portretētajiem cilvē kiem 
un kas jau demonstrēta starptau-
tiskā somugru filmu festivālā. 

Izstādes atklāšanā Ariana Žu  pi-
ka (Ungārijas Goda konsule Lat-
vijā) pateicās plenēra un izstādes 
organizētājiem, tai skaitā Veroni-
kai Millerei, kuŗa visus gadus bi -

jusi atsaucīga namamāte māksli-
niekiem Mazirbē, un reizē arī iz -
teica nožēlu, ka šobrīd Turaidā 
apskatāma tikai daļa darbu, jo lie-
lākā daļa ekspozīcijas šobrīd at -
rodas Budapeštā, lielākajā Ungā-
rijas universitātē, kur septembra 
otrajā nedēļā noritēs somugru 
pasākumu cikls, un stāstījums par 
lībiešiem sāksies tieši ar izstādes 
atklāšanu un pagājušā gada ple-
nēra laikā tapušās dokumentālās 
filmas rādīšanu. Pasākumu cikls 

noslēgsies ar zinātnieku tikšanos. 
Pagājušajā gadā šāds cikls noritēja 
Igaunijā (noslēdzās Tartu univer-
sitātē), pēc tam izstāde tika pār-
vesta uz Ungāriju, bet nākamgad 
tā jau ceļos uz Somiju.

Uzrunājot svētku dalībniekus, 
Turaidas mūzejrezervāta direkto-
re Anna Jurkāne uzsvēra, ka lībiešu 
pētniecība ir mūsu mūzeja darbī-
bas pamatā un ekspozīcijai “Gau -
jas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, 

kas iekārtota restaurētajā Turai das 
muižas dārznieka mājā, garām 
nepaiet neviens apmeklētājs. 

Ekspozīcija par Gaujas lībie šiem 
ir Turaidas materiālā kultūras 
mantojuma tūkstošgades stāsta 
senākā daļa – interesants vēstījums 
par Gaujas lībiešiem, kuŗi 12. gs. 
beigās apdzīvoja plašu territoriju 
Gaujas lejtecē, turklāt Turaidas 
mūzejrezervāts atrodas Gaujas lī -
biešu senā pilsnovada centrālajā 
daļā. Lībiešu kultūras liecības 

glabā Turaidas pilskalns, kur atra-
dusies lībiešu koka pils, Baz nīc-
kalns, kur apglabāti pirmie kris-
tītie lībieši, Dainu kalns jeb Jel gav-
kalns – senā lībiešu ciema vieta. 

Ekspozīcija stāsta, ka apmēram 
pirms 5000 gadiem somugru cil -
tis apmetās Latvijas territorijā, ka 
ar 11. gs. lībieši ienākuši Vidzemes 
lielākās upes krastos, mūsdienās 
viņus dēvē par Gaujas lībiešiem, jo 
galvenie apdzīvotības centri atra-
dušies Turaidas, Krimuldas un Si -
guldas apkārtnē. Šeit ir stāsts arī 
par to, kā līdz ar kristietības ie -
nākšanu lībiešu zemēs izplēnēja 
Gaujas lībiešu neatkarība... 

Lībiešu svētku brīvdabas kon-
cer tā “Mēs lībieši. Mēs latvieši” 
ska nēja gan lībiešu, gan latviešu 
valodas, mijoties ar lībiešu, latga -
ļu un latviešu tautasdziesmām un 
melodijām. Kā emocionāls papil-
di nājums tam visam bija ik pa 
brīdim izsauktie spēka vārdi – Lai 
dzīvo līvi! Ar saviem stāstiem par 
lībiešiem dalījās Vidrižu folkloras 
kopa Delve, Rīgas folkloras drau-
gu kopa Skandinieki, lībiešu dzies-
mu ansamblis Līvlist, Rīgas fol -
kloras kopa Grodi, Katlakalna fol-
kloras kopa Rāmupe, Salacgrīvas 
folkloras kopa Cielava, Jūrkalnes 
folkloras kopa Maģie suiti... 

Svētku dalībnieki un apmeklē-

tāji tika aicināti piedalīties lībiešu 
valodas mācību stundā kopā ar 
lībiešu kultūras darbinieci skolo-
tāju Zoju Sīli.

Svētku laikā paralēli notika ra -
došās darbnīcas bērniem: Gaujas 
lībiešu putniņu un Kurzemes lī -
biešu zivtiņu veidošana, kā arī et -
nografisko zīmju iepazīšana.

Jūlijs Turaidai ir īpašs mēnesis, 
jo pirms 34 gadiem (7. jūlijā) tika 
atklāts Dainu kalns, lībiešu dzies-
mas skanējušas arī toreiz. Un tā -
dēļ likumsakarīgi, ka arī šī gada 
lībiešu svētki noslēdzās ar dzies-
motu gājienu uz brīnumaino kal-
nu. Pirms kāda laika spēcīgie vēji 
Liepu aplī nolauzuši vienu no di -
ženajām liepām, tādēļ šodien šajā 
enerģētiski spēcīgajā vietā tika ie -
stādīta jauna liepiņa un veikti spē-
ka rituāli – folkloras kopa Delve 
caur zemes, uguns, gaisa stihijām 
savienoja tagadni, pagātni un nā -
kotni.

INESE RAUBIŠĶE

Liepiņas stādīšana, mūzejrezervāta direktore Anna Jurkāne

Liepu aplī

Izstāde “Līvzeme. Randali / jūrmalnieki”

Dziesmotais gājiens

Folkloras kopa Delve

Maģie suiti

Kļūdas labojums
Mūsu laikraksta nr. 27 inter -

vijā ar Elīnu Kalniņu ieviesusies 
kļū da – Melānijas Vanagas dēls ir 
vār  dā Alnis, nevis Aldis, kā kļū-
mīgi nodrukāts.

Redakcija atvainojas Alnim un 
lasītājiem
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Natālija Lernere (Natalia Ler-
ner) uz Latviju atbrauca jūlija 
sākumā Kanadas Bruņoto spē-
ku Centrālā orķestra sastāvā 
(Central Band of the Canadian 
Armed Forces). Viņas dzimtas 
saknēs atspoguļojas Latvijas 
lik tenis. Par latvietību un pa -
saules sajūtu seržante pianiste 
Natālija stāsta skaidrā latviešu 
valodā.

Man ir latvju saknes. Vectēvs – 
pusebrējs, puslatvietis bija no 
Latvijas. Otrā pasaules kaŗa laikā 
viņu ievainoja. Viņš bija nonācis 
Krievijā, kur satika manu vec-
mammu. Kaŗa laikā Latvijā vec-
tēvs bija zaudējis visu savu ģi -
meni, tāpēc viņam bija ļoti grūti 
atgriezties Latvijā un viņš izvē-
lējās dzīvi Krievijā. 

Savukārt mana mamma, kad 
bija jauna meitene, izlēma at -
griezties Latvijā. Te viņa satika 
manu tēvu – no Lietuvas. Tāda tā 
vēsture! Man ir latviešu, lietu-
viešu, ukraiņu un vēl daudz citu 
sakņu. 

Jūs runājat latviski un dzī-
vojat Kanadā – esat globālā lat-
viete.

Jā, tā var teikt. Uz Kanadu aiz-
braucu vēl pirms brīvās Latvijas, 
piecpadsmit gadu vecumā, kad 
mani vecāki izvēlējās aizbraukt. 
Tas bija vēl pirms deviņdesmitā 
gada. Vienu gadu pirms tam 
mans tēvs aizbēga no okupētās 
Latvijas un palika Kanadā, bet 
par to es sīkāk negribu stāstīt. 
Pēc tam mēs pie viņa aizbraucām. 
Tā es sāku savu dzīvi Kanadā. 

Vai Kanada toreiz šķita spoža 
pēc padomju pelēcības?

Kanadā dzīve bija pavisam ci -
tāda. Man ļoti patika, ka cilvēki 
smaidīja. Protams, bija jāmācās 
angļu un pēc tam franču valoda. 
Latvijā es biju mūziķe, mācījos 
klavierspēli Emīla Dārziņa mū -
zikas vidusskolā. Pēc tam savu 
mūzikālo izglītību kā pianiste 
turpināju Kanadā. Piedalījos kon -
kursos, iestājos Otavas universi-
tātē. Pēc tam studēju Montreālā, 
kur ieguvu doktora gradu kla-
vierspēlē. Leikhedas universitātē 
(Lakehead University), Thunder 
Bay pilsētā, Ontario provincē, 
tagad strādāju kā profesore. 

Tomēr, kā tas ir – būt latvietei 
Kanadā – piecpadsmitgadīgam 

Vienkārši esmu NatālijaIEVA FREINBERGA

meitēnam nogriezt visu kā ar 
nazi, pamest visu Latvijā un 
pār celties uz pavisam svešu 
ze  mi ar svešiem cilvēkiem?

Jā, bija sāpīgi, jo mēs visu at -
stājām Latvijā. Tomēr jaunībā 
viss ir mazliet vieglāk. Man Ka -
nadā laimējās satikt labus cilvē-
kus, kuŗi man palīdzēja, kad gri-
bēju turpināt savu karjēru šajā 
valstī. Viņi teica  – nē, tu proti, tu 
vari, mēs tev palīdzēsim, tas ne -
kas, ka tu nemāki tik labi runāt 
angliski, mēs tomēr esam kopā   
ar tevi. Bija viena skolotāja, kas 
ar mani strādāja par brīvu. Bija 
burvīgi redzēt, ka sirsnīgi cilvēki 
ir visā pasaulē, ka varu satikt 
labus cilvēkus. 

Pastāstiet, lūdzu, par savu 
darbošanos Kanadas Bruņoto 
spēku Centrālajā orķestrī!

Esam militāri mūziķi. Mums 
visiem šī ir otrā reize Latvijā, jo 
pagājšgad bijām Dziesmu svēt-
kos. Iepazināmies ar Latvijas Ze -
messardzes orķestri, un mums 
izveidojās ļoti laba sadraudzība, 
uzturam ciešu kontaktu. 

Orķestrī spēlējam kanadiešu 
mūziku, bet spēlējam arī latviešu 
mūziku. Mūsu repertuārā ir lat-
viešu tautasdziesmu apdares un 
variācijas, piemēram, Kur tu teci, 
gailīti, mans; Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva. Tā mēs gribam parādīt, 
ko zinām par Latvijas vēsturi, par 
tās okupāciju, kaŗa laiku, depor-
tācijām, represijām. Skaņdarbu 
Ej, saulīte, drīz pie Dieva mēs iz -
vēlējāmies, lai parādītu, ka arī 
Kanada zina, kas ir noticis Lat-
vijā. Man, protams, bija īpaša sa -
jūta pārstāvēt gan Kanadu, gan 
Latviju. 

Tagad uz Latviju mēs esam 
atbraukuši sakarā ar NATO un 
Kanadas palīdzību Latvijai (Ka -
na da veido kodolu Latvijā izvie-
totajai daudznacionālajai NATO 
kaujas grupai  ‒  aut.). Mūsu gal-
venais uzdevums tagad ir būt 
Latvijā un ar mūzikas palīdzību 
parādīt, ka esam vienoti. 

Jūsos mutuļo tik daudzas tau-
tības. Vai jums ir svarīgi defi-
nēt, kas esat ‒ latviete, kanadie-
te, ukrainiete, krieviete, lietu-
viete, ebrējiete vai vēl kas cits? 
Jūs runājat latviski…

Jā, es runāju latviski un Latvija 
ir mana dzimtā zeme. Es jūtos kā 

kanadiete, bet tomēr kā kana-
diete ar latvju saknēm, ar ebrēju 
saknēm, ar lietuviešu saknēm. 
Esmu cilvēks no visas pasaules. 
Man patīk Latvijas kultūra, man 
patīk Lietuvas mūzika, man pa -
tīk ebrēju, kanadiešu, franču un 
ang ļu kultūra. Man ir grūti izvē-
lēties, kas es esmu. Es vienkārši 
esmu Natālija. 

Ar ko latviešu kultūra ir ci -
tādāka un varbūt izceļas citu 
pasaules kultūru vidū?

Latvieši ir dziedoša tauta, to 
uz  reiz var pateikt. Tas nav mīts, 
tā tiešām ir. Mēs dziedam kopš 
bērnības – un visur. Latvijā Dzie s    - 
mu svētkos visa Latvija, visas 
paaudzes ir kopā – dzied, sadar-
bojas un svin šos svētkus. 

Kanadā ir citādāk – tur katra 
paaudze nodarbojas ar savām 
lietām, vecākiem un bērniem 
kat ram ir savas intereses. Kanadā 
kopā dzīvo tik daudz tautu, ka 
nav kaut kā viena, kas visus va -
rētu apvienot. Mēs visi esam ka -
nadieši un gribam dzīvot mierā – 
tā ir lieta, kas apvieno cilvēkus 
Kanadā. 

To, ka dziesma vai mūzika 
apvienotu cilvēkus Kanadā, es 
neesmu pieredzējusi. Taču Lat-

vijā tieši tā ir, jo caur mūziku un 
dziesmu latvieši ir varējuši sagla-
bāt savu valodu, tradicijas un 
kultūru. Un tas ir svarīgi. 

Pagājušogad Mežaparkā, 
Dziesmu svētkos, jūs jutāties  
kā Natālija vai kā latviete?

Kā latviete, jo es dziedāju kopā 
ar visiem. Dziedāju Dievs, svētī, 
Latviju! un biju par to lepna. 

Tomēr, kad esmu formastērpā, es 
esmu seržante Natālija Lernere 
un lepojos arī ar to, ka man ir 
iespēja pārstāvēt Kanadu. Man ir 
laimējies, ka varu mīlēt divas ze -
mes – Kanadu un Latviju. Tā ir 
bagātība. 

Cik bieži jūs braucat uz 
Latviju no Kanadas?

Šī ir trešā reize kopš 1990. gada. 
Vai var redzēt, kā Latvija ir 

mainījusies?
O, jā. Man ir laimējies te, Lat-

vijā, satikt jaunāko paaudzi. Vi -
ņiem ir pavisam cita dzīve un 
mentālitāte. Viņi dzīvo brīvāk, 
domā brīvāk un elpo brīvāk. Vi -
ņiem visa dzīve ir priekšā un ir 
daudz iespēju. Un to ir brīnišķī -
gi redzēt. Vecākajai paaudzei ir 
maz liet grūtāk, jo viņiem ir bijis 
jāpiedzīvo daudz pārmaiņu – 
okupācijas laiks, iegūtā brīvība, 

vēl ekonomiskās grūtības. To bija 
grūti pārdzīvot, tomēr tas viss 
tika darīts bērnu labā, lai viņi 
varētu dzīvot tādu dzīvi, par kuŗu 
sapņoja mūsu vecmammas un 
vectēvi. 

Vai jums ir svarīgi, ka jūsu 
meitas saglabā dzimtas piede-
rību Latvijai, ebrējiem, lietu-
vie šiem – visiem, kas vien ir 
jūsu dzimtas sākumos?

Jā ir svarīgi. Manām meitām ir 
7 un 12 gadu, un mēs ģimenē 
runājam angliski, franciski, krie-
viski un es mazliet runāju lat -
viski. Tā kā esam starptautiska 
ģi  mene, tad svinam dažādus 
svēt kus, arī ebrēju tradicionālos 
svētkus. 

Mēs ar vīru, viņš ir Ukrainas 
ebrējs, mēģinām meitām parā -
dīt ‒ lai arī, piemēram, ekono-
miskā dzīve Kanadā ir vieglāka, 
tas tomēr dzīvē nav vissvarīgā-
kais. Svarīgi, kāds tu esi cilvēks. 
Jārespektē savi vecāki, savas tra-
dicijas. Cerams, ka meitām būs 
iespējas to visu saglabāt. 

Kādi no tālienes izskatās 
latvieši?

Tas, protams, ir atkarīgs no 
katra konkrēta cilvēka. Mēs esam 
maza tauta, bet mums ir daudz 
bagātību. Mums piemīt spēks, ko 
gribam saglabāt un atdot saviem 
bērniem. Mēs negribam būt 
visbagātākie cilvēki vai uzbrukt 
citām nācijām. Mēs gribam dzī  -
v ot mierā savā zemē. Tā bija, kad 
es dzīvoju te, Latvijā, kā maza 
meitene, un tā tas ir arī tagad. 
Latvieši grib dzīvot savā zemē 
mierā un turpināt savas tradicijas. 

Es noteikti gribētu saviem bēr-
niem, kad viņi pieaugs, parādīt 
Latviju – lai viņi redz to, par ko 
esmu stāstījusi – skaisto dabu, 
jūrmalu, Rīgu, savu skolu, savu 
māju. Gribu, lai manas meitas,   
to ieraudzījušas, neaizmirst – lai 
tas viņām ir īpašs brīdis. 

Nekad nebiju domājusi, ka 
man būs tāda iespēja – atgriez-
ties Latvijā, turklāt vēl mūsu 
orķestŗa sastāvā. Tas patiešām ir 
burvīgi! Mēs aizbrauksim uz Ka -
nadu un tur visiem stāstīsim, ka 
ir jābrauc uz Latviju, jo Latvijā 
dzīvo vissirsnīgākie cilvēki. 

Publikācija tapusi 
sadarbībā ar latviesi.com.

Ne jau  visi aizbraukušie at -
griezīsies, taču ir jāizmanto 
pasaules latviešu pienesums 
Latvijai – šāds secinājums gūts 
diskusijā par remigrāciju, kas 
aizritēja  12. jūlijā Vecpiebalgā 
notiekošajā Pasaules latviešu 
ģimeņu 3x3 nometnē. Tajā pie-
dalījās arī Vidzemes plānošanas 
reģiona Remigrācijas koordi-
nā tore Ija Groza.

Pēc diskusijas viņa atzīst: “Dis-
kusijas laikā nonācām pie seci -
nā juma, ka diaspora un remigrā-
cija ir divas parallēlas lietas, kas 
dzīvo savu dzīvi. Jo ne jau visi 
atgriezīsies – tā ir bijis, un tā arī 
tas būs. Taču mēs Latvijā varam 
vairāk izmantot pasaules latviešu 
potenciālu un ar to saistītās ie -
spējas, kādas šī situācija paver! 

Par ārzemju  latviešu pienesumu Latvijai
Mēs centāmies rast atbildi uz 
jautājumu, kā mazināt aizbrau-
kušo aizvainojumu un kā iekļau-
ties sabiedrībā, atgriežoties uz 
dzīvi Latvijā, īpaši gadījumos, 
kad bērns, kuŗš nekad nav dzī-
vojis Latvijā, ir jāsagatavo Lat-
vijas skolai.” Tāpat tika secināts, 
ka vairāki pasākumi sadarbības 
ietvaros patiesībā mēdz būt glu -
ži pretēji iecerētajam, piemēram, 
nereti pasākumi, kuŗu mērķau-
ditorija ir izbraukušie latvieši, 
mēdz radīt negātīvu noskaņu 
vie tējos iedzīvotājos. 

Diskusijā piedalījās latvieši no 
Norvēģijas, ASV, Kanadas, Liel-
bri tanijas, Luksemburgas un Krie-
vijas. Dalībnieki izmantoja arī 
izdevību iegūt plašāku informā-
ciju par to, kādu atbalstu sniedz 

Reģionālais remigrācijas koordi-
nātors, kādas problēmas palīdz 
atrisināt, kā arī par atbalstu uz -
ņēmējdarbībā un citus aktuālus 
jautājumus.

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu 
remigrācijas veicināšanai, 2018. 
gadā Vides aizsardzības un re -
ģio nālās attīstības ministrija 
(VARAM) ir izveidojusi piecu 
reģionālo remigrācijas koordi-
natoru tīklu, nodrošinot vienu 
reģionālo koordinatoru katrā 
plā nošanas reģionā. Koordinato-
ri palīdz tautiešiem atgriezties 
mājās, bet pašvaldībām – atgūt 
savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir ie -
spēja bez maksas saņemt reģio-
nālā koordinatora konsultāciju 
par sev aktuāliem jautājumiem, 

kas saistīti ar atgriešanos Latvijā 
konkrētā reģionā. Koordinators 
vienlaikus ir atbalsta persona, 
kas palīdz ārvalstīs esošajiem tau -
tiešiem attālināti izvērtēt priekš-
rocības pārdomātam lē  mu mam, 
kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi 
atgrieztos Latvijā. Katram remi-
grantam ir individuālas vajadzī-
bas un apstākļi, kas jāņem vērā, 
tādējādi saziņas gaitā tiek apzi-
nāti visi interesējošie jautājumi, 
uz kuŗiem koordinators Latvijā 
palīdz rast atbildes, nepiecieša-
mības gadījumā sadarbojoties  
arī ar pašvaldības un valsts ie -
stādēm.

Vairāk skat. www.paps.lv 
(PAPS – Palīdzam Atgriezties 

Pašu Sētā)
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Trimdinieku dāvana visai tautai
Pabeigts Latvju Enciklopēdijas 

pirmais sējums. Ar 10. grāmatas 
iznākšanu beidzies prof. Arvēda 
Svābes rediģētās Latvju Enciklo-
pēdijas pirmais sējums (Abava-
Kandis), kas aptver 960 peti-
tiespieduma lappuses, tekstā fik sē-
to papildinot un rotājot ar 800 at -
tē  liem, starp tiem 75 kartes un 
kar to grammas,  99 mākslas darbu 
reprodukcijas, 135 ģīmetnes, 491 
ainava. Jau pēc pieminētiem skait-
ļiem šis lielā darba pirmais sē  -
jums izvirzās trim das grāmatnie-
cības priekšgalā, bet ar savu satu -
ru tas droši liecina, ka Latvju En -
ciklo pēdija neiederas vairs tikai 
trimdas sašaurinātajās interesēs. 
Ne  at karīgi no tapšanas vietas un 
ap  stākļiem, neatkarīgi no tuvākā 
mēr ķa – sagādāt nacionālu rokas 
grāmatu emigrācijā, Latvju Enci-

klo pēdijas pilnais izdevums trijos 
sējumos būs galvenā dāvana, ko 
kādreiz trimdinieki pārvedīs mā -
jās palicējiem, nododot visas tau-
tas vajadzībām nepieciešamu grā-
matniecības kapitāldarbu, jo tas 
koncentrēti dokumentē visu, kas 
saistās ar latviešu tautai lemto lik-
teni tās ģeopolītiskajā situācijā, tur 
izvērtētas kļūmes un sasniegumi, 
ko visās nozarēs tautas vēstures 
gaitā uzrādījis latviešu gars. Izde-
vu ma nozīmi jau tagad sāk ievērot 
arī ārpus latviešu trimdinieku sai -
mes: Abonentu sarakstā ierodas 
cittautu zinātņu iestādes un per-
sonas, kam svars Eiropas polītikā.

***
Komūnisti ražo brāķi

“Cīņa” raksta: “Partijas organi zā-
cija nav pratusi mobilizēt visus 
komūnistus cīņai par produkcijas 

teicamu kvalitāti. Rīgas gumijas 
apavu cechā strādā astoņi komū-
nisti. Te ir partijas grupa, ko vada 
Teterjatņikovs. Komūnistiem va -
jadzētu darbā rādīt priekšzīmi, aiz -
raujot sev līdzi visu kollektīvu. Taču 
konveijera strādniece ko  mūniste 
Sokolova bieži pati pār kāpj darba 
disciplīnu, ražo brāķi. Slikti cīnās 
pret brāķa ražotājiem rūpnīcas aģi-
tātoru kollektīvs, kuŗā ir 12 aģi tā-
tori. Cīņas lapiņas. Zi  beņi un sie-
nas avīzes iznāk nerē gu lāri, ar no -
vē lošanos, pārrunas ar strādnie-
kiem aģitātori sarīko no gadījuma 
uz gadījumu. Tas re dz  ams kaut vai 
no tāda piemēra: “7. jūnijā 427 pāri 
apavu nosūtīti defektu izlaboša -
nai. Taču aģitā tori neko nedarīja,  
lai nosodītu brāķa ražotājus, mo -
bilizētu visus strādniekus cīņai par 
augstvērtīgu produkciju.”

***
Plašas jaunatnes 

apcietināšanas Latvijā
Amerikas Balss pagājušajā sest-

dienā ziņoja, ka no Latvijas pret-
komūnistiskās pagrīdes ASV sa -
sniegušas vēstis par latviešu stu-
dentu un ģimnazijas audzēkņu 
plašiem arestiem un deportācijām. 
Tās notikušas šīs vasaras sākumā, 
skarot mācības iestāžu audzēkņus 
dažādos Latvijas novados. Apcie-
tināti un spaidu darbos izsūtīti 
vairāk nekā 300 latviešu jauniešu. 
Apcietināšanas visumā notikušas 
pēc ziņojumiem, ko par saviem 
skolasbiedriem iesnieguši komū-
nistu aktīvisti. Spiegošanā tie cieši 
sadarbojas ar padomju policiju. 
Daudzos gadījumos deportētas arī 
apcietināto ģimenes. Rīgā apcie-
tināšanas notikušas  četrās vidus-
skolās. Provincē čekisti aizturējuši 

15 un 16 gadus vecus zēnus gan 
Vidzemē, gan Kurzemē un Lat-
galē. Parastā apsūdzība pret ap -
cietinātajiem skolēniem bijusi – 
padomju varai naidīga nostāja un 
darbība, kā arī piederība nelegā -
lām organizācijām. Daži studenti 
sodīti ar nosūtīšanu uz Sibiriju 
spaidu nometnēm par to, ka viņi 
dziedājuši Latvijas neatkarības lai-
ka dziesmas un izpostījuši sarka-
nos stūrīšus.

M Ū S U  L A I K A M  Š O G A D  –  7 0 !

Virsraksts nav nejaušība. Daudz 
negrēkošu, salīdzinot Benjamiņu 
avīzi Jaunākās Ziņas Latvijā ar 
Rudzīša avīzi Laiks Amerikā. 
Kaut arī iznākušas iz  nā kušas da -
žādos ap  stākļos, abām avīzēm    
ir bijuši mil zu panāku -mi. Lat-
viešu trimdiniekiem, kas Ame-
rikā  iebrauca, pārsvarā bija vājas 
angļu valodas zināšanas. Dau-
dzos gadījumos – nekādas. Dik-
tori radio un vēlāk arī tele vīzijā  
ziņas nolasīja tādā steigā, ka pat 
valodas pratēji bieži vien netika 
līdzi. Avīzēs labi ja varēja tikt ga lā 
ar virsrakstiem. Laiks ieradās 
divi reizes nedēļā, un tur skaidrā 
latviešu valodā varēja iepazīties 
ar jaunākajām ziņām! Galvenais 
redaktors Kārlis Ra  bācs, ne bez 
lepnuma, stāstīja, ka avīzes iz -
nāk šanas dienā redaktors Arvīds 
Klāvsons naktī pa īs  viļņu radio 
noklausījās Eiropas ziņas. Tajās 
dienās ziņas latviešu avīzē parā-
dījās vienlaicīgi ar lielajiem Ņu -
jorkas preses izdevu miem. Lat-
vieši toreiz ziņās vēl mē  ģināja 
saskatīt kādu cerību sta riņu, ka 
kādreizējās Eiropas brīv valstis 
nepaliks par kaŗa lau pījumu Pa -
domju Krievijai. Bija arī gaiši 
brīži. Prezidenta Dvaita Eizen-
hauera Baltā nama kabinetā pie 
sienas bija latviešu dāvināta Lu -
dolfa Liberta glezna ar Rīgas 
skatu. Ģenerālis savā virspavēl-
niecības laikā bija saņēmis ne 
vienu vien suminājumu un velti 

Jaunākās Ziņas Amerikā
Laika  sākuma gadi manās atmiņās

NO  LAIKA VĒSTURES
Ko Laiks rakstīja 1955. gadā

IVARS GALIŅŠ

no latviešu tautumeitām. Viņš 
un tāpat Čērčils taču zināja, kas 
sagaida latviešus un citas tau -   
tas Padomju okupācijā?! Bet pa -
zuda glezna no sienas un izdzisa 
pēdējais cerību stars. 

Prioritātes bija 
citas. Otrajā pa -
saules kaŗā Krie vi-
ja zaudēja 21 mil-
jonu, Anglija 386 

un Amerika 259 tūkstošus cil-
vēku. Skaitļi jau ir atkarīgi no 
skaitītājiem, bet ieskatu tomēr dod. 
Lai nu kā, sabiedrotie tie bija.

Daudzas latviešu ģime nes ne -

bija apmierinātas ar no -
zīmētajām apmešanās vie-
tām Amerikā. Tie ausījās 
pēc ie  spējām pārcelties uz 
vietām ar labākas dzīves ie -
spējām. Te lieti noderēja 
avīžu ziņas par pilsētām, 
kur veidojās latviešu centri. 
Ie  braucot Amerikā, lat vieši 
kļu  va par parādniekiem. 
Pirmkārt, par iespēju un 
okeana šķērsošanu, kas nebi-
ja jāat mak sā, – jāatmaksā bija 
parāds par ceļojumu no ostas 
uz apmešanās vietām. Neat-
ceros skaitli, bet no pirmās 
algas samaksāju par sevi un 
vecotēvu. Nebija jāatmaksā 
pie ci dolari, ko saņēma katrs 
iebraucējs. Latviešu avīzes po -
pulāritāti veicināja arī romānu 
turpinājumi, kas tika ar nepa-
cietību gaidīti. Toreiz latvietis 
meklēja latvieti, un latviešu avī-
ze bija  vienotājs, kas palī dzē ja 
sa  glabāt latviskumu un arī lat  -
vie šus Latvijai, ne tikai Amerikā, 
bet arī citās mītnes zemēs. Bez 
šiem intensīvajiem sākuma ga -
diem diezin vai latviešu sabied-
rība svešumā būtu varējusi pa -
stāvēt. 

Mēs zinām Jaunāko Ziņu un 
Benjamiņu traģisko likteni. Zi -
nām, ka Laiks svin savu 70 gadu 
darbības atceri. Mūsu laikos cil-
vēku mūžs kļuvis gaŗāks, un to 
gribētos vēlēt arī mūsu avīzei! 

pēdējais cerību stars. 
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk
Krustvārdu mīklas 
(Nr. 28) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Skals. 5. 

Traps. 8. Komiska. 9. Vī -
botne. 10. Varšava. 12. Liet. 
13. Redaktors. 14. Daka. 
17. Krekers. 19. Aramiss. 
21. Virza. 23. Kolektors. 24. 

Līventāls. 26. Alise. 27. Ga  teris. 
30. Kanēlis. 33. Lori. 34. Pro-
menāde. 35. Usma. 38. Sle pe ni. 
39. Krevete. 40. Sīriuss.  41. Etaps. 
42. Skate.

Stateniski. 1. Subrete. 2. Auts. 
3. Skelets. 4. Direktors. 5. Ta  ver-
na. 6. Akrs. 7. Stagari. 9. Vēlāk. 
11. Arats. 15. Detektors. 16. Va -
lentīns. 18. “Rigonda”. 20. Stileti. 
21. Vārna. 22. Avīze. 25. Riete k-
lis. 27. Galds. 28. Tērvete. 29. 
Serviss. 30. Ko dekss. 31. Lestene. 
32. Slate. 36. Veca. 37. Seda.

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

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

Stateniski. 1. Sīki, precīzi izga-
tavoti paraugi, modeļi. 2. Mali 
galvaspilsēta. 3. Valsts Arabijas 
pussalā. 4. Vēsturisks novads Al -
pos. 5. Administrātīvi territo riā-

las iedalījuma vienības Is -
landē. 6. Spurdzes. 12. Aus -
t rumģermāņu ciltis. 14. 
Pū  šamais mūzikas instru-
ments. 15. Kaitīgi kukaiņi. 
16. Franču rakstnieks 
(1828-1905). 17. Gaŗuma 
mērvienība SI sistēmā. 19. 
Tēls V. Lāča romānā “Zvej-
nieka dēls”. 20. Mongoļu 
lopkopis. 22. Gan viens, 
gan otrs no diviem iespē-
jamiem. 23. Jēdziens ķī  nie-
šu filozofijā. 27. Vulkāns 
Italijā, Sicīlijā. 30. Latviešu 
tautasdziesmas. 31. Maskē-
ta. 32. Folkloras sacerējums. 
33. Apdzīvota vieta Vecum-
nieku novadā. 35. Bažas, 
nemiers. 36. Asējums.
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Ikšķiles brīvdabas estrādē 3. au -
 gustā notika pirms 30 gadiem 
dibinātās Latvijas Polītiski re -
pre sēto apvienības (LPRA) rīko-
tais 21. Latvijas polītiski repre-
sēto personu salidojums. Vairā-
kus tūkstošus dalībnieku no 
visiem Latvijas reģioniem sveica 
Valsts prezidents Egils Levits, 
13. Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece, Viļa un Martas Vīto -
lu dibinātā “Kokneses fonda” un 
Likteņdārza Padomes priekšsē-
de, Eiropas Parlamenta deputā -
te Sandra Kalniete, kā arī citi.

Šogad aprit 30 gadu, kopš pēc 
Ogres polītiski represēto personu 

VALIJA BERKINA Polītiski represētie tiekas Ikšķilē

kluba ierosmes 1989. gada 14. ok -
tobrī notika biedrības LPRA di -
bināšanas pirmā konference. Tika 
pārstāvēti 23 klubi ar 471 delegātu 
no visiem valsts vēsturiskajiem 
reģioniem. Pieņēma Statūtus un 
ievēlēja valdi ar pirmo priekšsēdi 
Edmundu Būmani. 

Pirmais Latvijas Polītiski repre-
sē to apvienības (LPRA) rīkotais sa -
lidojums Ikšķilē notika 1998. ga -
dā. Tolaik  LPRA valdes priekš sē-
dis Visvaldis Aivars ierosināja rī  kot 
polītiski represēto salidojumu, un 
šo ierosmi atbalstīja tieši Ikš ķile. 

Polītiski represētie ik gadu pil-
sētās un novados pulcējas komū-

nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienās 25. martā un 14. jūnijā, lai 
godinātu 1941. un 1949. gadā uz 
Sibiriju aizvesto piemiņu. Ikgadē-
jais salidojums Ikšķilē ir īpaši gai-
dīts, jo tad tiekas likteņbiedri. 

Šogad salidojumu atklāja LPRA 
valdes priekšsēdis Ivars Kaļķis. Ar 
klusuma brīdi pieminēja pērn 
aizsaulē aizgājušos vairāk nekā 
800 represētos. Tad pārpildīto Ikš-
ķiles brīvdabas estrādi uzrunāja 

Latvijas valsts prezidents Egils Le -
vits: “Jūs, šeit klātesošie,  nonācāt 
tur, tālajos izsūtījumos Sibirijā 
tāpēc, ka okupācijas vara baidījās 
no jums, no jūsu spēka un stipru-
ma. Par spīti tā laika varas ļau-
numam, jūs spējāt saglabāt ticību 
sev, ticību savai valstij un sniegt šo 
ticību nākamajām paaudzēm, tā -
pēc ir svarīgi, ka jaunā paaudze 
ieklausās jūsos, un arī šodienas sa -
lidojumā ir ne vien sirmas galvas, 
bet krietns pulks arī gados jaunu 
cilvēku.”  “Šodien ir iespēja apmai-
nīties ar likteņstāstiem, kas iezī -
mē traģiskus laikus Latvijas tautas 
vēsturē. Spītējot skaudrajiem sāp-
ju mēriem, cilvēki ir saglabājuši 
savu ticību Latvijai, neatkarībai  
un cilvēcībai. Pateicoties tiem, 
kuŗi izgājuši sāpju ceļus Sibirijā, 
bijis iespējams gan Baltijas ceļš, 
gan Latvijas neatkarības atjauno-
šana,” teica 13. Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece. Viņa arī  uzticēja  
emocionālu personīgo stāstu par 
savu vecmāmiņu, kas nonāca 
izsūtījumā Krasnojarskā. 

Eiropas Parlamenta deputāte 
Sandra Kalniete pateicās klāt eso-
šajiem, kas ar savu pieredzi dalās 
un stāsta jaunajai paaudzei, ka no 
jebkuŗas, pat visbezcerīgākās dzī-
ves situācijas var izkļūt, un sniedz 
spēku nepadoties pie šodienas 
grūtībām.

Šogad salidojumā piedalījās arī 
Starptautiskās Polītiski represēto 
personu asociācijas INTER ASSO 
prezidents Dr. Volfgangs Kris -
tians Fuks (Dr. Wolfgang-Christian 
Fuchs) un citu valstu pārstāvji.

Pēc tam sekoja koncerts, kuŗu 
sniedza mūziķu apvienība “Tev 
tuvumā” un “Putnu balle”, bet 
saviesīgajā daļā spēlēja grupa 
Opus C no Jelgavas.

LPRA valdes locekle režisore 
Dzintra Geka Valsts  prezidentam 
Egilam Levitam un 13. Saeimas 
priekšsēdei Inārai Mūrniecei uz -
dāvināja  grāmatu “Skola Sibirijā”. 

Jau nākamajā dienā ceļā uz Si  bi-
riju kārtējo, nu jau 12. reizi de vās 
Dz. Gekas vadītā fonda “Sibirijas 
bērni” ceļinieku grupa.

21. Latvijas Polītiski represēto salidojuma dalībniekus uzrunāja 
Valsts prezidents Egils Levits

Kopā ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu
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PĒRK
Nopirkšu īpašumu ar mežu. Tālr. +371 24002400.

Kā jūtas 
Porziņģis?

24. dzimšanas dienu nosvi-
nējis Latvijas labākais basket-
bolists Kristaps Porziņģis, kuŗš 
tagad pārstāv Nacionālās bas -
ketbola asociācijas (NBA) klubu 
Dalasas Mavericks. 

sībās startēja 33 smaiļotāji. 
2014. gadā Akmens kļuva par 
vicečempionu junioru konku-
rencē.

Latvijas vīriešu 
basketbola 

izlases vadību 
uztic 

Štelmaheram
Latvijas Basketbola savienības 

(LBS) valde Latvijas vīriešu 
izlases galvenā trenera amatā 
apstiprināja Robertu Štel ma-
heru. Štelmahers jau iepriekš 
strādājis Latvijas izlases treneŗu 
kopā.

Porziņģis pašlaik ir pilnībā 
atlabis no smagas ceļgala trau-
mas, ko viņš guva pagājušā gada 
februārī. Šogad janvārī ievē-
rojamā maiņas darījumā no 
Ņujorkas Knicks  viņš nokļuva 
Mavericks komandā. Jau neilgi 
pēc maiņas Dalasas kluba 
vadība neslēpa, ka ar Latvijas 
basketbolistu rēķinās ilgter mi-
ņā. Porziņģis nav spēlējis kopš 
2018. gada 6. februāra, tomēr 
pēdējos mēnešos paudis apņē-
mību būt gatavs jau ar pirms-
sezonas nometnes pirmo dienu.

Smaiļotājs 
Akmens izcīna 

zelta medaļu 
Latvijas smaiļotājs Roberts 

Akmens Rumānijas pilsētā 
Pitešti izcīnīja zelta medaļu pa  -
saules U-23 čempionāta sacen-
sībās 200 m distancē. Akmens 
finālā distanci veica 35,060 
sekundēs.

Otro vietu izcīnīja ukrainis 
Ivans Semikins, kuŗš latvietim 
zaudēja 0,118 sekundes, bet 
trešais bija polis Bartošs Gra-
bovskis, kuŗš atpalika 0,138 
sekundes.

Jau priekšsacīkstēs Akmens 
sasniedza piekto ātrāko laiku. 
Savukārt pusfinālā viņš bija 
trešais ātrākais, 200 metrus 
smaiļojot 37,218 sekundēs un 
iekļūstot A finālā. Šajās sacen-

Roberts Štelmahers pēc savas 
vienības uzvaras Baltijas čem-
pionātā // FOTO: LETA

Kristaps Ķilps

Uz Latvijas izlases galvenā 
trenera amatu pretendēja arī 
turks Oktajs Mahmuti. Latvijas 
izlases ģenerālmenedžeris Ar -
tūrs Štālbergs bija uzrunājis arī 
italieti Andreu Trinkjēri, taču 
klubs viņam liedza pretendēt 
uz šo amatu. 45 gadus vecais 
Štelmahers iepriekšējos divus 
gadus vadīja Latvijas komandu 
Ventspili, bet šovasar viņš 
pārņēmis Igaunijas čempiones 
Tallinas Kalev/Cramo stūri. 
Treneŗa karjēru Štelmahers 
sāka 2009. gadā, kad kļuva par 
Lietuvas kluba Viļņas Perlas 
galveno treneri, bet nākamā 
gada oktobrī viņš pēc galvenā 
treneŗa atlaišanas īsu brīdi 
vadīja Lietuvas spēcīgo klubu 
Viļņas Lietuvos rytas. Pēc tam 
gan Štelmahers atgriezās Lie -
tuvos rytas fārmklubā Perlas.

„Mans ir liels gods kļūt par 
izlases galveno treneri. Ceru 
palīdzēt tai sasniegt pēc iespē-
jas lielākus panākumus. Jānovēl 
basketbolistiem veselība un 
vēlēšanās braukt uz izlasi,“ 
sacīja Štelmahers. „Jāskatās, 
kādi būs spēlētāji, no tā vei -
dosim spēles plānu. Izlases 
trenerim jāstrādā jau ar gatavu 
produktu. Būs tikai dažas 

dienas, lai no kluba pārietu uz 
izlasi. Par kaut kādiem princi-
piem runāsim tad, kad gatavo-
simies konkrētam pretiniekam. 
Pievērsīsim uzmanību gan uz -
brukumam, gan aizsardzībai. 
Šajās dienās veltīsim uzmanību 
vairāku lietu atkārtošanai.“ Arī 
pašam trenerim regulāri vēl ir 
daudz jauna, ko apgūt, bet 
šobrīd palīdz iekrātās zināšanas 
no iepriekšējās pieredzes. „Visi 
iepriekšējie izlases treneri ir ko 
devuši. Mācos no visiem, no 
kuŗiem vien var mācīties,“ teica 
izlases vadītājs. Treneris arī 
uzsvēra, ka sasniegt 2021. gada 
Eiropas čempionātu ir tikai 
pašu spēkos. „Jebkuŗa komanda 
māk spēlēt. Tāpat kā mums ir 
talantīgi spēlētāji, tā arī citiem. 
Jācīnās par katru bumbu, tad 
viss būs kārtībā. Karjēras laikā 
esmu ticies ar visiem latviešu 
NBA spēlētājiem. Principā, zinu 
visus basketbolistus.”

***
Latvijas basketbols saņēma 

priecīgas vēstis no Ženēvas – 
četri tiesneši un viens komisārs 
nopelnījuši FIBA kategoriju, 
iegūstot tiesības pārstāvēt valsti 
starptautiska līmeņa sacensībās 
visā pasaulē. Anna Belousova 
un Kristīne Simanoviča kļu-
vušas par pirmajām sievietēm – 
FIBA kategorijas tiesnesēm – 
Latvijas vēsturē. Starptautisko 
tiesnešu pulku papildina arī 
Einārs Tukišs un Ritvars Helm-
šteins.

U-18 rindās 
ievēro Kristapu 

Ķilpu
Latvijas U-18 vīriešu basket-

bola izlase Grieķijas pilsētā 
Volosā Eiropas čempionāta as -
totdaļfinālā ar rezultātu 52:87 
(18:18, 10:32, 8:23, 16:14) zau-
dēja līdzaudžiem no Spānijas. 
Zaudējuma dēļ Latvijas jaunie 
basketbolisti meistarsacīkstes 
turpināja ceturtdaļfinālā par 
9. līdz 16. vietu, kur ar 57:95 
piedzīvoja neveiksmi pret Vā -
cijas basketbolistiem. 

Latviešu aizsargs Kristaps 

Ķilps Eiropas U-18 čempionātu 
basketbolā noslēdzis kā trešais 
labākais piespēlētājs. Ķilps pēc 
apakšgrupu turnīra šajā rādī-
tājā bija līderis, bet turnīra 
tupinājumā komandas snie-
gums kritās. Ķilps septiņās 
spēlēs vidēji asistēja 6,0 re  zul-
tātīvos uzbrukumos, kamēr la -
bākais ar 9,6 piespēlēm bija 
nīderlandietis Keje van Vursts 
de Vriss. Tāpat viņš bija re  zul-
tātīvākais Latvijas basketbolists 
šajā čempionātā, caurmērā 
vienā spēlē gūstot 11,4 punktus, 
kas deva 22. vietu. Turnīra re -
zultātīvākais spēlētājs ar vidēji 
21,0 punktu spēlē bija meln-
kalnietis Bojans Tomaševičs. 
Savukārt par turnīra labāko 
snaiperi kļuva Roberts Bērze, 
kuŗš grozā raidīja 50% trejaču. 
Viņš reālizēja 14 no 28 tāl  me-
tienu, dalīdams pirmo vietu ar 
serbu Aleksandru Laganoviču, 
kuŗš gan izmeta uz pusi mazāk 
trīspunktnieku.

***
Trīs Latvijas basketbola  izlašu 

18 līdz 20 gadu vecumā šīs 
vasaras kopējā raža ir viena 
uzvara un 20 zaudējumi, sum -
mējoties divu komandu (U-18 
un U-20) izkrišanā no elites 
grupas. Basketbola eksperti no -
rāda uz krizes pazīmēm mūsu 
jaunatnes basketbolā. Latvijas 
Basketbola savienībai un tre  ne-
riem jātiek skaidrībā, vai trūka 
talantīgu spēlētāju, vai kļūdas  
pieļautas treneŗu metodikā.    

***
Latvijas U-20 sieviešu bas -

ketbola izlase Klatovi pilsētā 
Čechijā Eiropas čempionāta 

pirmajā spēlē ar rezultātu 51:61 
(16:16, 11:20, 15:9, 9:16) zau-
dēja vienaudzēm no Serbijas. 
Latvijas izlasē ar 18 punktiem 
un astoņām atlēkušajām bum-
bām izcēlās Aleksa Gulbe, bet 
astoņi punkti un septiņas bum-
bas zem groziem bija Luīzei 
Šeptei.

Nepārvar 
kvalifikāciju

Latvijas U-18 meiteņu un 
puišu 3x3 basketbola izlases 
nedēļas nogalē Ungārijā nepār-
varēja Eiropas čempionāta kva-
lifikāciju. Meiteņu komanda, 
kuŗas sastāvā bija Juta Har-
čenko, Agnese Radziņa, Katrīna 
Elīza Trankale un Laura Zam-
brāne, grupas turnīrā ar 19:9 
pārspēja Grieķijas vienību un ar 
16:7 Šveices juniores, izcīnot 
pirmo vietu. Pusfinālā latvietes 
ar 5:10 zaudēja Turcijas izlasi. 
Tiesības piedalīties finālturnīrā 
ieguva tikai pusfinālu uz  va-
rētājas – Turcijas un Ungārijas 
basketbolistes.

Puišu turnīrā Kārlis Daga-
Krūmiņš, Mārtiņš Krūmiņš, 
Kārlis Kaugars un Richards 
Aleksandrovs grupas turnīrā ar 
17:13 pieveica Ungārijas vie -
nību, ar 19:16 Šveici, ar 18:13 
Beļģiju un ar 22:18  ‒ Melnkalni. 
Pusfinālā piedzīvotais zaudē-
jums spēlē ar Lietuvas vienību 
(13:21) latviešus atstāja ārpus 
finālturnīra.
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S A R Ī K O J U M I

L AT V I E Š I  K A N A D Ā

AIJA PLŪME

ANDA SŪNA COOK

Jau gadiem ilgi Klīvlandes 
apkārtnes igauņi, latvieši un 
lietuvieši kopīgi atzīmē savām 
tautām nozīmīgas dienas. Ik 
pārgadu lietuvieši un latvieši 
mijas ar atbildības uzņemšanos 
par atceres izkārtošanu. Igau-
ņiem nav pašiem savas baznīcas, 
bet viņi piedalās rīkošanā. Šogad 
jūnijā pulcējāmies skaistajā St. 
Casimir Parish Church lietuviešu 
baznīcā.

Aizlūgumu tautas sēru dienā 
jūnijā vadīja Klīvlandes latviešu 
luterāņu draudzes prāveste Dr. 
Sarma Eglīte, Klīvlandes latviešu 
baptistu draudzes gans Dr.Pauls 
Barbins un Klīvlandes lietuviešu 

ATCERAMIES
UN GODINĀM

Romas katoļu mācītājs Joseph A. 
Bacevice.

Sekojot svinīgai ASV un bal-
tiešu karogu ienešanai, skanēja 
ASV himna, St. Casimir`s ērģel-
nieces Romas Bandzas un koŗa 
pavadījumā. Baznīcēni sekoja 
lapiņās priekšrakstītai liturģijai, 
noklausījās dižo lietuviešu baz-
nīcas kori un kokļu grupiņu 
(kankles). Noslēgumā visu trīs 
valstu nodziedātām himnām se -
koja karogu iznešana. (Karogu ne -
sēji bija E. Apelis, P.Eid, M.Liepa, 
A.Nasvytis, P.Noviks, A.Puussaar 
un J.Totoraitis.)

Visi klātesošie bija lūgti tur-
pināt atceres sarīkojumu tuvējā 

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

Brookline MA 02445).
26. augustā (pirmdienas va -

k arā) 19:00 Rakstnieces, dzej-
nieces, dramaturģes INGAS 
GAILES literārs vakars ar au -
tores piedalīšanos. Trimdas drau-
  dzes zālē (58 Irving St. Brook-
line, MA 02445) Ieeja $10; 
skolēniem un studentiem bez 
maksas. Rīko Bostonas latviešu 
grāmatu grupa, Latviskā Man-
tojuma fonds (LMF) un MA 
Goda konsuls Uldis Sīpols uksi-
pols@comcast.net. Inga Gaile ir 
šī gada Latvijas pārstāve ASV 
Kongresa bibliotēkas “National 
Book Festival”. 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA) 
Andrejs Baidins
Filadelfijas pensionāru kopas 

sanāksme Filadelfijas Brīvo lat-
vju 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 notiek 3x3 Gaŗ-

ezers. 3x3 Gaŗezera vakara pro-
grammas:

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

Piektdien, 9. augustā –Uguns-
kurs ar uzvedumiem visām paau-
 dzēm, Vēja kalnā plkst. 19:00.

Sestdien, 10. 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 Noslē-
guma 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, ibjan-
sons@gmail.com vai rakstot uz 
3x3katskilos@gmail.com, vai 
zvanot 201-874-5110.Facebook 
mājas lapa 3x3Katskili.

No 28.augusta līdz 1.septem-
brim Katskiļos notiks LELBA 
Draudžu dienas 2019. Pieteik-
šanās anketa atrodama  www.
lelba.org, kā arī pēc piepra sī-
juma 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.seattlelatvian-

center.com
Sarīkojumi Sietlā:
ŠELTONĀ
4.-10. aug. Mežotnes bērnu 

vasaras nometne Šeltonā.
24. aug. Baltijas ceļa 30 gadu 

atcere plkst. 2:00 pm Vašing-
tonas universitātē pie Drum-
heller strūklakas.

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

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

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

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

lietuviešu restorānā. Pie klātiem 
galdiņiem varēja baudīt uzkodas 
un vīnu, kā arī noklausīties Agne 
Giedraityte skaisti nodziedātās 
lietuviešu dziesmas. Mylita Na -
svytis, sarīkojuma priekšsēde, savā 
runā atgādināja nekad neaizmirst 
un godināt 1941.gada 14. jūnijā 
un 1949. gada 25. martā aizves-
tos komūnistu upurus. 

Sarīkojuma atbalstītāji: D.D.S. 
Danute Abriani, Jakubs & Son 
Golden Rule Funeral Home, The 
Latvian Association of Cleveland, 
The Latvian Cleveland Credit Union, 
Lithuanian American Com  mu n ity, 
Inc., Atty. Algis Sirvaitis & Associates, 
Lithuanian Scouts – College Division 

Ar dziesmām un rotaļām 
aizsākās Tītariņu  nedēļa Tērvetē, 
tajā piedalījās 14 latviešu bērni 
no Ontario un Kvebekas. Tīta-
riņu nometne ir domāta bērniem 
vecumā no 3 līdz 5 gadiem kopā 
ar kādu no ģimenes (paši Tītariņi 
ir vecāku atbildībā). Obligāta ir 
prasība, ka vecāks, kuŗš piedalās 
nometnē, runā latviski un bērns 
valodu saprot. Tā mēs pulcē ja-
mies katru rītu, lai uzsāktu jaunu 
dienu, kas būs pilna ar rokdar-
biem, peldēšanos, dziedāšanu, 
stāstiem un spēlēm.

Šajā kopīgajā piedzīvojumā mūs 
vienoja mūsu valoda, neatkarīgi 
no mūsu dzimšanas vai dzīves 
vietas, ticības vai pārliecībām. Šī 
bija iespēja ne tikai bērniem 
dzirdēt, lietot un iemīļot latviešu 
valodu, bet arī mums, vecākiem, 
pilnībā “pārslēgties” uz latviešu 
valodu.

Būtu nepieciešama vesela avīze, 
lai visas aktīvitātes un nodarbo-
šanās aprakstītu, tāpēc pieminēšu 
tikai dažas.

Pirmdiena bija burvju diena, 
kad mācījāmies buŗamvārdus un 
klausījāmies teiku par Tērvetes 
burvi un raganu. Meklējām pa 
džungļu vārda cienīgiem krū-
miem, līdz beidzot atradām abus 
augsta kalna galā, tur kopā ar 
raganu nolikām paštaisītos bur-

Tērvetes Tītariņi 2019
vju zižļus un padziedājām.

Otrdien bijām supervaroņi un 
kopīgi lēmām, vai supervaroņi 
tīra zobus un ēd dārzeņus. Pēc 
vakariņām visiem superva ro ņiem 
bija jāpalīdz sameklēt super spē jas, 
bet, kad iejaucās Ļaundaris, tad 
ne vienam vien varonim bija ne -
pieciešams mammas apskā viens.

Trešdienā Tītariņi, sekojot pirātu 
kartei un izpildot daždažādus 
pārbaudījumus, atrada un pēc 
kopīgas piepūles veiksmīgi izra-
ka lādi ar zelta monētām, kas 
izrādījās daudz vērtīgākas par 
zeltu, jo bija apēdamas.

Ceturtdien Zvēru dienas ietva-
ros taisījām čūskas, rotājām putnu 

un bijām haizivis. Sadarbojāmies, 
lai aplietu “kaķīti” ar ūdeni un ar 
sajūsmas pilniem spiedzieniem 
mukām no viņa, kā rezultātā gan 
pelītes, gan kaķītis bija slapji, bet 
apmierināti.

Piektdienu Tītariņiem bija 
iespēja pavadīt kopā ar lielo no -
metni. Gailīšos – krāšņā smilšu 
pludmalē – mēs plunčājāmies, spē-
lējāmies, našķējāmies un dzie dā-
jām kopā ar “lielajiem”. Vakarā 
visi uzposāmies un gan lidojām kā 
lidmašīnas, gan citādi, Sirsniņu 
ballē dejojām līdz pagurumam.

Noslēguma ugunskurs bija sest-
dien, Tītariņi nodziedāja par sa -
viem piedzīvojumiem un nova-

dīja visiem par prieku vienu no 
savām visiemīļotākajām rotaļām, 
kā arī noskatījās nometnes priekš-
nesumus un nolika svecītes pie 
karogiem.

Vēlos teikt līdzīgi kā Ingrīda 
pagājušā gadā: „Jā, bērni pa 
retam kaut ko līdz asarām gribēja 
vai negribēja, niķojās vai ne  gu-
lēja. Bet viņu interesanti sastā-
dītie teikumi, smiekli un idejas ir 
tas, kas paliks atmiņā.”

Īpašs paldies visiem labajiem 
rūķīšiem, kas gādā, lai Tītariņi 
notiktu nu jau piekto gadu, tai 

skaitā Kristai Upeslācei par 
organizātoriskā darba uzņem ša-
nos, draudzei par šo iespēju un 
Ansim Auziņam par mājas uz -
turēšanu, Krišam Braunam par 
stāstiem un traktora izbraucie-
niem, Jūlijai Lakatai par Tītariņu 
barošanu un Ingrīdai Mazutei 
par rotaļu idejām un rokdar-
biem. Paldies visiem vecākiem 
un bērniem par piedalīšanos! Uz 
tikšanos nākamgad Tītariņos!

Ja vēlaties reģistrēties uz Tīta-
riņiem 2020, lūdzu, skatiet www.
tervete.ca
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļais

VALDEMĀRS P. OZOLIŅŠ
Dzimis 1940. gada 13. maijā Jaungulbenē,

miris 2019. gada 4. februārī Cheverly, M.D.

Dziļās sērās
ZIGRĪDA, RUDĪTE, ATIS, INGRĪDA

Mēs kādreiz bijām dzimtenē un mājās,
Kur gaišas sētas, tīrumi un pļavas.
Aiz ārēm auga ozoli un kļavas
Un liepu lapām medus rasa krājās… 

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

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

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

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

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

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

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. 
notiek 11:00. 

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

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

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

18.augusts – Dievkalpojums 
NENOTIKS

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

Seko pusgada informācijas 
sapulce un PIKNIKS

>>> Lūdzu ievērot – Vasaras 
posmā, sākot ar 16.jūniju, diev-
kalpojumi sākas plkst. 10:00. 
Augustā izlaižam dažus svēt-
dienas dievkalpojumus >>>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lietus gadījumā dievkalpo-
jums notiks baznīcā.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@

gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

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

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30. 18.augustā 
Dievk. ar dievg. 

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

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

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

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

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

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

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

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

KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiek no 18. 

līdz 25. augustam Ņujorkas ev. 
lut. draudzes lauku īpašumā 
Elka Park, NY (netālu no Brāļu 
kapiem un ROTA). Tuvāka in -
formācija sniedzama, rakstot 
nometnes vadītājai Ingridai Jan -
sons 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 Sniedze-
Taggart.

Svētdien, 11. augustā, 2:00 
p.p., Dievkalpojums.

Diakone Linda Sniedze 
Taggart

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 

(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzir nis: 989-781-1163,e-pasts: 
dzirnis@chartermi.net

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

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

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

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

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

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

maija@atvars.com.
18. aug. Dievkalpojums ar 

dievgaldu.
25. aug. Kapu svētki Takomā 

New Tacoma kapsētā plkst. 5:00 
pēcpusdienā.

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

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

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

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

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

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 drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-
400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: dzal ma-
nis@yahoo.com, dr. pr. Dace 
Zalmane, tālr.: 703-442-8458. 

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

Vakarēdienu. Seko kristīgā 
sadraudzība pērminderes un 
palīgu izkārtojumā.

11. augustā – KAPU SVĒT-
KU DIEVKALPOJUMS Rock 
Creek kapsētā.

Kapsētā Vašingtonā – Rock-
ville dievkalpojums nenotiek.

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

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

ATZĪMEŠANAI KALEN DĀ-
ROS: 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
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Maskavā izcīnīja ceturto vietu 
Eiropas čempionātā, vīriešu 
valsts vienība ierindojās sep tī-
tajā vietā.

 Latvijas vadošā skvoša 
spēlētāja Ineta Mackeviča Rīgā 
uzvarēja starptautiskā skvoša 
turnīra Riga Cup profesionāļu 
konkurencē. Mackeviča Baltijas 
valstīs lielākā skvoša turnīra 
finālā ar 3:1 (11:8, 9:11, 11:4, 
11:3) pārspēja polieti Nataliju 
Rafu. Latvijas skvoša spēlētāja 
šajos turnīros uzvaras laurus 

(Turpināts no 17. lpp.)

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Cer arī nākotnē 
Jūrmalā rīkot 
WTA turnīru

Latvija arī nākotnē var rīkot 
Sieviešu tenisa asociācijas 
(WTA) līmeņa turnīru, taču tas 
prasīs daudz līdzekļus un darba, 
sacīja Latvijas Tenisa savienības 
(LTS) prezidents Juris Savickis. 
Jūrmalā ar Anastasijas Sevas-
tovas triumfu noslēdzās Lat-
vijas tenisa vēsturē pirmais 
WTA turnīrs, kuŗam bija In  ter-
national statuss. „Turnīrs, kas 
notika Jūrmalā, tenisa pira-
mīdā ieņem ļoti labi vietu. Tas 
nodrošina atpazīstamību un 
paceļ mūsu tenisu pavisam citā 
līmenī, tāpat arī skatītājiem dod 
iespēju klātienē redzēt, kas no -
tiek tenisā. Tāda līmeņa turnīri 
nenotiek katrā valstī. Turnīrs 
parāda Latviju labā gaisotnē un 
to, uz ko esam spējīgi,“ sacīja 
Savickis. Turnīra rīkotāja ir 
Aleksandram Ostrovskim pie -
derošā Krievijas sporta mār-
ketinga aģentūra ONE SGM, 
bet iepriekš šīs sacensības tika 
rīkotas Maskavā, tomēr pērn 
nolemts tās pārcelt uz Jūrmalu. 
„Aleksandrs bija ļoti apmie ri-
nāts par turnīru, kuram ļoti ilgi 
gatavojāmies. Varējām piedāvāt 
viņam visu nepieciešamo in -
frastruktūru un palīdzējām, ko 
varējām. Viss ir izdevies, un 
viņš bija ļoti apmierināts. Vai -
rākkārt tika uzsvērts, cik labā 
stāvoklī ir laukumi, tie spēlē-
tājām ļoti patikuši. Turklāt tur-
nīra laikā bija lieliski laik ap-
stākļi,“ stāstīja LTS prezidents. 
Pērn decembrī sarunā ar por-
tālu kommersant.ru Ostrovskis 
sacīja, ka cer turnīru Jūrmalā 
rīkot nākamos trīs gadus.

***
Latvijas tenisiste Anastasija 

Sevastova saglabājusi 11. pozī-
ciju Sieviešu tenisa asociācijas 
(WTA) vienspēļu rangā, Jeļena 
Ostapenko pakāpusies par 
vienu poziciju un ierindojas 
82. vietā, bet Ernests Gulbis pēc 
piecu poziciju kāpuma atro-
dams 124. vietā. Aizvadītajā 
nedēļā abas Latvijas tenisistes 
turnīros nepiedalījās, bet šo  ne-
dēļ viņas startē Toronto Premier 
5 serijas turnīrā. Sevastova pir-
majā kārtā tiksies ar ukrainieti 
Ļesju Curenko, bet Ostapenko 
pretī stāsies francūziete Karo-
līne Garsija. Cita Latvijas teni-
siste Diāna Marcinkeviča WTA 
rangā zaudējusi divas pozicijas 
un tagad ieņem 209. vietu, 
savukārt Daniela Vismane pa -
kāpusies par 16 vietām un ierin-
dojas 468. pozicijā.

Ostapenko Toronto divos 
setos ar 6:3, 6:3 pārspēja 
francūzieti Karolīnu Garsiju un 
iekļuva Kanadas atklātā čem-
pionāta otrajā kārtā. Kanadas 
atklātais čempionāts ir tenisā 
trešais senākais turnīrs, kas 
notiek kopš 1881. gada (sie-
vietēm kopš 1892. gada). Ar 
senāku vēsturi ir tikai Vimb l-
donas turnīrs un ASV atklātais 
čempionāts.

Plūdmales 
volejbols

Piecu zvaigžņu turnīri plūd-
males volejbolistiem ir nozī-
mīgi punktu krāšanai 2020. 
gada Tokijas olimpisko spēļu 
kvalifikācijas ciklā. Latvijas sie-
viešu plūdmales volejbola duets 
Tīna Graudiņa/Anastasija Krav-
čenoka iekļuva Vīnē notiekošā 
Pasaules tūres piecu zvaigžņu 
posma play off, bet Aleksandrs 
Samoilovs/Jānis Šmēdiņš ap -
stājās kvalifikācijā. Pamat tur-
nīrā ar 17.numuru izliktās 
Graudiņa/Kravčenoka A apakš-
grupas otrajā duelī ar 2-0 (21:15, 
21:18) guva virsroku pār aus-
triešu dvīņumāsām Nadīni un 
Terēzu Štrausām, kuŗas izliktas 
ar viszemāko 32. numuru. Līdz 
ar panākumu Latvijas duets 
nodrošināja vietu izslēgšanas 
turnīrā, ko sāks no pirmās 
kārtas. Pirms tam pamatturnīrā 
ar 17. numuru izliktās Grau-
diņa/Kravčenoka pirmajā spēlē 
ar 1:2 (21:13, 19:21, 12:15) 
zaudēja slovakietēm Andreai 
Strobovai un Natālijai Du  bov-
covai, kuŗām piešķirts 16. nu -
murs. Turpinājumā Tīna Grau-
diņa/Anastasija Kravčenoka 
Vīnē cieta zaudējumu Pasaules 
tūres piecu zvaigžņu posma 
izslēgšanas turnīra pirmajā 
kārtā, sacensības noslēdzot 
dalītā 17. vietā. 

Kvalifikācijas atlasē ar piekto 
numuru izliktais Latvijas duets 
Samoilovs/Šmēdiņš kvali fikā-
cijas izšķirošajā, otrajā, kārtā 
ar rezultātu 1:2 (19:21, 21:16, 
14:16) zaudēja nīderlandiešiem 
Kristiānam Fārenhorstam/Stē-
venam van de Veldem, kuŗiem 
bija 12. numurs. Līdz ar to 
Latvijas pāris palika bez dalības 
turnīra pamatsacensībās.

Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs 
Vīnes Pasaules tūres piecu 
zvaigžņu posma pamatturnīru 
uzsāka ar zaudējumu un uz -
varu, tādējādi latviešiem izde-
vās kvalificēties izslēgšanas tur-
nīram. Ar 12.numuru izliktais 
Latvijas duets otrajā un iz   šķi-
rošajā apakšgrupas spēlē par 
cīņu izslēgšanas spēlēs ar 2:1 
(14:21, 21:19, 15:12) pieveica 
amerikāņus Viljamu Pridiju/
Teodoru Branneru, kuŗi bija 
izlikti ar 28. numuru. Līdz ar 
izcīnīto uzvaru, šis bija vienīgais 
Latvijas duets, kuŗš turpināja  
cīņu Vīnes posmā. Tomēr arī 
viņiem neveicās. Izslēgšanas 
spēļu pirmajā kārtā Pļaviņš/
Točs ar 1:2 zaudēja brazīliešiem 
Šteinam/Vanderlejam, beidzot 
turnīru 17. vietā. Pļaviņam 
spēlēt traucēja iepriekšējā tur-
nīrā gūtais potītes savainojums.

Lietuvā šķēps 
lido 89,17 m

Lietuvas šķēpmetējs Edis 
Matusevičs valsts čempionātā  
Palangā uzvarēja ar 89,17 m 
tālu metienu. Tas ir jauns valsts 
rekords, kas par 4,24 m 
pārsniedz iepriekšējo. 

Tas šobrīd ir trešais labākais 
sasniegums pasaulē. Tālāk par 
Matuseviču metuši igaunis 

Magnuss Kirts – 90,61 un 
vācietis Andreass Hofmans – 
89,65 m. Latvijas rekordu pirms 
12 gadiem sasniedza  Vadims 
Vasiļevskis – 90,73 m.

***
Viļņā notika tradicionālais 

Baltijas U-18 komandu čem-
pionāts vieglatlētikā, kur pēc 
15 gadu pārtraukuma pārlie-
cinošu uzvaru svinēja Latvijas 
vieglatlēti. Latvijas komanda 
guva 286 punktus. Lietuvas un 
Igaunijas komandām punktu 
summa vienāda – 230 punkti. 
Igauņi otrie, jo viņiem desmit, 
bet lietuviešiem – astoņas 
uzvaras individuālajās discip-
līnās. Latvijas izlases līderi 
izcīnīja 19 pirmās vietas. Turklāt 
astoņās disciplīnās Latvijas 
vieglatlēti sasniedza sezonā 
labākos rezultātus, bet vienā 
atkārtoja. Iepriekšējos divās 
reizēs Latvijas jaunieši bija 
trešie, bet pēdējo reizi uzvaru 
komandu vērtējumā guva 2004. 
gada vasarā, kad sacensības 
notika Valmierā.

UEFA Futbola 
klubu turnīros

Futbola klubs Rīga UEFA 
Eiropas līgas kvalifikācijas 
otrajā kārtā izslēdza Polijas 
čempioni Glivices Piast. Pirms 
tam rīdzinieki apstājās UEFA 
Čempionu līgas kvalifikācijas 
pirmajā kārtā, kur atzina īru 
vienības Dundalk pārākumu. 
Riga Eiropas līgā startē čem-
pionu grupā, līdz ar to saņems 
pretī UEFA Čempionu līgas 
kvalifikācijas trešās kārtas zau-
dētāju. Ventspils Eiropas līgas 
kvalifikācijas pirmajā kārtā 
uz veica Albānijas komandu 
Duresi Teuta, bet otrajā kārtā 
apturēja Maltas klubu Gziras 
United. Abām Latvijas ko  man-
dām vēl priekšā cīņas kvali-
fikācijas trešajā kārtā, kur 
rīdzinieki tiksies ar Somijas 
klubu Helsinku HJK, bet 
Ventspils mēros spēkus ar Por-
tugāles vienību Gimaraišas 
Vitoria. Lai iekļūtu UEFA Ei -
ropas līgas grupu turnīrā, ir 
jāpārvar trīs kvalifikācijas kār-
tas un izslēgšanas spēļu  kārta. 
Ventspils ir vienīgā Latvijas 
komanda, kas spēlējusi Eiropas 
līgas grupu turnīrā.

Dambrete
Latvijas dambretists Roberts 

Misāns (attēlā) 86 sportistu 
konkurencē izcīnīja piekto vietu 
Rīgā notiekošajā pasaules čem-
pionātā ātrspēlē.

Misāns 11 kārtās piecreiz 
uzvarēja, reizi zaudēja un piec-
reiz spēlēja neizšķirti, sakrājot 
15 punktus. Dāmu konkurencē 
no Latvijas pārstāvēm veik smī-

Edis Matusevičs

gākā bija Zoja Golubeva, iz -
cīnot 10. vietu. Komandu ie -
skaitē vīrieši ierindojās sestajā, 
sievietes – ceturtajā vietā.

Autosports 
Latvijas rallijkrosa braucējs 

Jānis Baumanis no Stard vie -
nības Kanadā pasaules čem-
pionāta septītā posma finālā 
prestižākajā SuperCar klasē iz -
cīnīja otro vietu, sasniedzot 
savu karjēras augstāko poziciju. 
Finālā Baumanis startēja no 
otrās rindas un jau no pirmā 
apļa ierindojās uzreiz aiz līdera 
Andrēasa Bakerūda un šādi arī 
turpināja visu braucienu, lai arī 
sāncenši viņam bija tuvu aiz 
muguras.

Ceturtajā aplī Baumanis bija 
iekrājis nelielu rezervi pār 
trešajā vietā esošo Timuru 
Timerzjanovu. Pasaules čem-
pionāta kopvērtējumā pēc se -
šiem posmiem līderis ar 145 
punktiem ir zviedrs Kevins 
Hansens, kuŗam ar 138 punk-
tiem seko norvēģis Bakerūds. 
Tikmēr trešo vietu ar 129 punk-
tiem ieņem līdera brālis Timijs 
Hansens, ceturtais ar 115 punk-
tiem ir Niklass Gronholms, bet 
Baumanis ar 111 punktiem 
atrodas piektajā pozicijā. Savu-
kārt Reinis Nitišs ar dalību 
divos posmos iekrājis 26 punk-
tus un atrodams 16. vietā.

DAŽOS 
VĀRDOS

 Rīgā, Purvciemā 27. jūlija  
rītā garnadži sabojājot auto, 
apzaguši biatlonistu Andreju 
Rastorgujevu. Sportists sociā-
lajā tīklā Facebook raksta, ka pie 
dzīvokļa Purvciemā, mikroau-
tobusam izsists aizmugurējais 
logs un nozagts velosipēds. 
Drīzumā Andrejam bija jādodas 
uz Italijas kalnu nometni ar šo 
riteni, bet tagad būs jādomā cits 
risinājums.

 Latvijas sieviešu lakrosa 
izlase Izraēlā notiekošajā 
Eiropas čempionātā izcīnīja 
augsto devīto vietu. 2015. gada 
sasniegums bija astotā vieta.

 Latvijas sieviešu plūdmales 
regbija jeb regbija-5 izlase 

plūca ceturto gadu pēc kārtas. 
Mackeviča Profesionālās Skvoša 
asociācijas (PSA) reitingā šo -
brīd atrodas 60. pozicijā.

 Pasaules vērtīgāko  TOP 50 
klubos ir vairāki Lat vijas pār-
stāvji. Ar Vācijas Bayern līgums 
ir Danielam Ontužānam (17. 
vietā), Bruk linas Nets ar Ro -
dionu Kurucu ir 37., Kristapa 
Porziņģa pār  stāvētais Dalasas 
Mavericks – 43. vietā. 

 Latvijas Futbola federācijas 
(LFF) valde izteikusi neuzticību 
biedrības vadītājam Kasparam 
Gorkšam. Neuzticības izteik-
šanu atbalstījusi lielākā daļa no 
LFF valdes.Neuzticības izteik-
šanu atbalstījuši seši no paš-
reizējiem desmit valdes dalīb-
niekiem – Arturs Gaidels, Jānis 
Engelis, Egons Brants, Vadims 
Direktorenko, Aleksandrs Isa-
kovs un Anastasija Kučinska.

 Latvijas vīriešu futbola 
izlase jaunākajā Starptautiskās 
Futbola federāciju asociācijas 
(FIFA) pasaules rangā, kas 
publicēts 25. jūlijā, pakāpusies 
pa trim pozicijām un šobrīd 
ieņem 134. vietu.

 Sastādīts  2020. gada pasaules 
hokeja čempionāta spēļu kalen-
dārs.  Latvijas hokeja izlase pas-
aules čempionātu Šveices pilsētā  
Cīrichē sāks 9. maijā ar spēli pret 
Norvēģijas valstsvienību. Nāka-
majā dienā mūsu hokejistu preti-
niece būs Kazachijas vienība, 12. 
maijā – Italija, 14. maijā – Somija. 
16. maijā – ASV, 17. maijā – Šveice, 
19. maijā – Krievija. Turpinājumā 
pēc divām dienām sāksies iz -
slēgšanas spēles. 

 Madonas apkārtnē risinājās  
pasaules čempionāts rollerslē-
po šanā. Latviju pieaugušo un 
junioru konkurencē pārstāvēja 
17 sportisti.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


