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Latvijas pludmales volej bo lis-
tes Tīna Graudiņa/Anastasija 
Kravčenoka Maskavā finālā ar 
2:0 (22:20, 21:19) uzvarēja po -
lietes Kingu Vojtasiku/Katažinu 
Kocioleku un izcīnīja zelta me -
daļas Eiropas čempionātā.

Iepriekšējo reizi Latvijas sie -
viešu pāris Eiropas čempionātā 
uzvarēja 2009. gadā, kad zelta 
medaļas negaidīti izcīnīja In -
guna Minusa un Inese Jursone. 
Graudiņa gaitas plūdmales vo -
lejbolā savulaik sāka tieši pārī 
kopā ar pieredzējušo Jursoni. 
Pusfinālā Graudiņa/Kravče-
noka ar 2:1 (21:19, 19:21, 15:12) 
pārspēja turnīra devīto numuru 
– Lilianu Steineri un Elsu Mak -
milanu no Spānijas. Finālā ne -
veiksmīgā pirmā seta sākumā 
mūsējās nonāca zaudētājās ar 
1:5, bet labas Kravčenokas ser-
ves palīdzēja atgriezties spēlē, 
lai arī priekšā ar dažu punktu 
pārsvaru ilgi turējās Polijas 
duets. Kravčenokas labs māņu 
sitiens jau ļāva panākt neizšķiru 
18:18. Polietes vēl neizmantoja 
divas setbumbas, bet pašā seta 
galotnē Latvijas spēlētājas bija 
neapturamas.

Otrajā setā Tīna un Anastasija 
veiksmīgi dažādoja spēli un 
uzbrukumā abas spēlētājas ap -
liecināja prasmi teicami redzēt 
laukumu. Seta vidū Latvijas 
komandai palīdzēja gan veik-
sme, gan Graudiņas lielisks 
bloks, pēc kuŗa rezultāts kļuva 
15:12. Polijas pāris gan spēja 
rezultātu līdzsvarot 16:16, bet 

Tīna un Anastasija gavilē // FOTO: cev.eu

Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenere Inguna Minusa 
(no labās), Anastasija Kravčenoka, Tīna Graudiņa un bijusī volej-
boliste Inese Jursone (no kreisās) lidostā Rīga pēc Graudiņas un 
Kravčenokas uzvaras Eiropas meistarsacīkstēs plūdmales volejbolā 
Maskavā // FOTO: LETA 

vairākkārt nodrebēja galotnē. 
Graudiņa/Kravčenoka Eiropas 
čempionātā nav zaudējušas ne -
vienā spēlē – viņas  uzvarēja gan 

visās trijās cīņās grupas kārtā, 
gan divās spēlēs izslēgšanas 
turnīrā, ko sāka astotdaļfinālā.

Pēc panākuma Graudiņa in -

tervijā organizātoriem atzina, 
ka vēl līdz galam nespēj noticēt 
notikušajam un labāk to apzi-
nāsies tikai nākamajā dienā. 
Latvijas spēlētājas arī pauda 
cerību, ka līdz nākamajam zel-
tam nebūs jāgaida 10 gadi.

11. augustā pēcpusdienā Grau -
diņa ar Kravčenoku atgriezās 
Rīgā, kur viņas sagaidīja daudz 
līdzjutēju. Starp sagaidītājiem bija 
sportistu ģimenes un draugi, 
bet Latvijas Volejbola federāciju 
(LVF) pārstāvēja  organizācijas 
valdes locekle Linda Mežgaile. 
Eiropas čempiones sociālajā 
vietnē Twitter sveica arī Mi -
nistru prezidents Krišjānis 
Kariņš.

“Vēl nezinām, kā ir būt sla-
venām. Vēl neesam slavenas. Ir 
patīkama sajūta, ka tavas dar-
bības spēj izraisīt prieku citiem 
cilvēkiem. Pašas esam stāvējušas 
pie televizora un kliegušas par 
mūsu basketbolistiem, hokejis-
tiem, plūdmales volejbolistiem, 
un tagad būt samainītās lomās, 
kad redzam, kā citi atrodas pie 
saviem televizoriem un kliedz 
par mums, ir tiešām fantastiska 
sajūta,” pēc sagaidīšanas lidostā 
par slavenību statusu teica 
Graudiņa. „Nejūtos slavena. 
Mēs tikai izdarījām to, ko mēs 
varējām, sagādājām prieku pa -
šas sev un ļāvām citiem cil vē-
kiem priecāties par mums, par 
Latviju,” piebilda Krav če noka.

(Vēl par Eiropas čempionātu 
17. lpp.)

Atzīmējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgadi, aicinām piedalīties

LNB simtgades svinībās

2019. gada 31. augustā no plkst. 

10.00 līdz 20.30

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,

Rīgā, Mūkusalas ielā 3

Pastāvēs, kas draudzēsies!
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Atsaucoties uz publicēto

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

DV Toronto nodaļa atbalsta 
jauniešu sportiskās aktīvitātes

DV Mēnešraksts nr.3  ceļā pie Jums!

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

Laika mākslas kalendārs 2020 ceļā pie Jums

SEKOJIET REKLĀMAI!

Jūtos pagodināts un pateicīgs 
Ingunai Daukstei-Silasproģei par 
viņas ļoti pamatīgo, izprotošo un 
sirsnīgo rakstu, kas veltīts manai 
deviņdesmitpiecgadei! Tanī, diem-
žēl, ieviesušās dažas kļūdas, bal-
stītas aplamos avotos, kas prasās 
labojumus un paskaidrojumus. 
Nekad neesmu bijis grāvraču 
bataljonā un cietumā Vācijā. Biju 
iesaukts 1943. gada martā gaisa 
izpalīgos, kā daudzi latvieši un 
Latvijas cittautieši, par kuŗiem 

maz rakstīts un kuŗi parasti nebij 
vienkopus. Pēc nesekmīga bēg-
šanas mēģinājuma uz Zviedriju 
tiku apcietināts un ievietots 
Kuldīgas un Liepājas kaŗa ostas 
ieslodzījumos, tiesāts un pār sū-
tīts uz Vāciju, kur chaotiskā kaŗa 
beigu cēlienā laimējās palikt 
dzīvam un atrast savus vecākus.

1949.gada maijā no Vācijas 
iebraucu Ņujorkā, caurbraucot 
uz Trentonu Ņūdžersijā, kur 
mani pirmie darbi bij zemeņu 

lasīšana, azbesta transportēšana 
un porcelāna trauku vilkšana no 
cepļa krāsnim Lenoksa fabrikā. 
Par visu to atskaņas manā dzejolī 
“Fragmenti no 1949. gada” krā-
jumā „TOMĒR, ES ATCEROS” 
(1960).

Paldies arī Laika redakcijai par 
uzmanības veltīšanu manai de -
viņdesmitpiecgadei!

JĀNIS KRĒSLIŅS 
(PELIKĀNS)

1952. gadā dibinātais Latviešu Mednieku un 
Makšķernieku klubs no Toronto netālajā Bērzainē 
vēl arvien rosīgi darbojas, kluba biedriem katru 
vasaru ar prieku apmā cot arī Saulaines un Sid ra-

Šai numurā lasiet:
• par ko lēma DVCV Sidrabenē?
• unikāls pētījums par DV nodaļu veidošanos Austrālijā
• par DV devumu Latvijai u.c.

Sekojiet reklāmai!

benes nometņotājus šaušanā. Daugavas Vanagu 
Toronto nodaļa nolēmusi atbalstīt šo aktīvitāti, un 
valdes pārstāvis Uldis Lote ieradās Bērzainē, lai kluba 
prezidentam Dainim Mārsonam pasniegtu čeku.
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Man bija tā laime Latvijas 
Radio ierakstu studijā noklau-
sīties fināla mūziku, ko esi sa -
rakstījusi filmai “Dvēseļu pute-
nis” un ko a capella dzied aka-
dēmiskais koris Latvija Māŗa 
Sirmā vadībā – lūgšanu “Dievs, 
dod mieru mūsu brāļiem”. Ma -
jestātiska, patiesi skaista mūzi ka...

Lūgšanai tekstu ņēmu no ori-
ģināla – tieši no Aleksandra Grī-
na romāna, vārdus, ko galvenais 
varonis skaitīja romāna izskaņā, 
kad redzēja savus kritušos bied-
rus guļam sniegā.

Filmas režisors Dzintars Drei-
bergs teicis: “Lolitai Ritmanei 
piemīt īpašs talants sajust Lat-
vijas dvēseli.” Varu piekrist. 
Kāds bija radošais ceļš no pir-
majām notīm līdz šim varena-
jam finālam? 

Kā ikviens radošais ceļš bija 
“caur ērkšķiem uz zvaigznēm” – 
tā tomēr nav tikai mūzikas kom-
ponēšana, ir jābūt labai sadarbībai 
ar režisoru, ir jānonāk līdz tādai 
savstarpējai sapratnei, lai justos 
ērti cits citam atklāti pateikt, kas 
der, kas neder, paslavēt, ja labi 
izdevies. Mēs jutāmies ērti, varē-
jām atklāti runāt, uzticēties. Es, 
piemēram, varēju ieteikt, kā pa -
vir zīt filmas stāstu uz priekšu ar 
mūziku. Un tad jau sanāk. 

Par dvēseli – filmas stāstu ska-
tām caur galvenā varoņa Artura 
Vanaga prizmu, viņa acīm. Daž-
kārt pieķēru sevi, ka vēroju kā 
māte... un tad mūzika neskan...
Raudzīju iedomāties sevi 16 – 17 
gadu vecumā, saprast, ko jauns 
cilvēks izjūt drāmatiskos brīžos – 
drošsirdību, naivumu, dullumu, 
kad īstenībā būtu jābaidās, kā     
tas ir – jaunos gados šķirties no 
drau ga, no visas ģimenes. Ska to-
ties nofilmētās traģiskās ainas, 
mēģināju iedzīvoties, izjust, un tad 
radās šīs filmas mūzikālais stāsts, 
īstā mūzika. Es nekad filmai “ne -
lieku mūziku klāt” – tas nestrādā. 

Uz atbildīgajiem ierakstiem 
ar simfonisko orķestri un kori 
ieradies Latvijā drīz pēc To -
ronto Dziesmu svētkiem, kur 
arī biji. Bet zinām taču, ka esi 
aizņemta savā darbā Holivudā. 

Ar saviem dinamiskajiem ko  ll ē -
gām jau laikus sarunāju, ka viņi 
pārņems mūsu darba lielāko slo-
dzi. Īstenībā šis ir ļoti smags dar ba 
gads – rakstām mūziku vienlaikus 
trim TV seriāliem, es ga  tavojos 
lielam simfoniskajam koncertam 
20. septembrī Ņujor kā, Linkolna 
centrā, kur “virtuāli” dziedās arī 
mūsu slavenais, Airas Birziņas va -
dītais Rīgas meiteņu koris Tiara – 
esmu sarakstījusi  23 minūšu gaŗu 
oriģinālu mūzi ku simfoniskajam 
orķestrim. Lat vijā ierados nogu-
rusi un stresai na, bet jau nākama -
jā dienā “mā  koņi izklīda un sau -
līte uzspīdēja” – jo biju sajūsmā 
par Latvijas mūzi ķiem un mūsu 
kopīgo darbu. Sajutos atbrīvota kā 
lidojumā! Turklāt – tik daudz mū -
zikas tik īsā laikā vienai filmai 
nekad neesmu sarakstījusi. Mājās 
abi ar Mar ku (Lolitas dzīvesbiedrs 
Marks Mattsons, skaņu režisors. – 
L. K.) aizbrauksim ar labi padarīta 
dar ba apziņu. Un tad – uz Vāciju, 
kur piedalīšos filmu mūzikas kon-
ferencē kā lektore, top arī TV 
seriāla – Young Justice, ceturtā se -
zona, un tam rakstu mūziku. 

“Tā ir mana mīlestības vēstule Latvijai”
Komponiste Lolita Ritmane intervijā Ligitai Kovtunai

Kur cilvēks ņem tik apbrī no-
jamas darbaspējas? 

 Jūtu, ka man vienkārši jādara, 
kamēr vēl esmu savos 50! Tur -
klāt – bērni izauguši, nav kāda 
liela kārtējā “latviešu projekta”, 
kāds bija “Te nu mēs esam”, kas 
aiz ņem daudz laika. Toronto 
Dzies mu svētkos šoreiz nebija kā 
parasti jādara daudz priekšdar -
bu, sākot no mēģinājumiem līdz 
krēslu bīdīšanai. Svētkos skanēja 
jau pabeigti mani darbi, ko klau-
sījos kā komponiste, tikvien kā 
Garīgajā koncertā diriģēju tēta 
(Andŗa Ritmaņa – L. K.) un mā -
sas Brigitas (Džeimsones – L. K.) 
dziesmu “Manai tautai”.

Un vēl arī klausījies dēla 
Andŗa Mattsona aranžēto “Pūt, 
vējiņi!” kopkoŗa koncertā. Ar 
kādām izjūtām? 

Biju patiesi priecīga, lai arī, 
protams, biju iepriekš dzirdējusi. 
Mīļš, harmonijām bagāts aran -
žē jums, Andŗa izpratne, kas man 
ļoti patīk, turklāt atpazīstama    
tie ši viņa “skaņa”. Andris spēlē 
trom peti, klavieres, viņam tuvs ir 
džezs. Priecājos arī par meitu 
Aiju, kuŗa spēlē mežragu dažādos 
orķestros, tostarp kamerorķes  - 
 t ros, arī filmās. Par dažām minū-
tēm jaunākā māsiņa Ilze ir sko-
lotāja, dejotāja, vada Losandže - 
lo sas deju kopu “Pērkonītis”. To -
ron to kopā ar savām kollēgām 
piedalījās arī Jaundeju skatē. Visi 
ir aizņemti, strādā, un mēs ar 
Mar ku esam svētlaimē, kad sa -
nāk visiem kopā satikties. 

Aizvadītajā gadā Mūžībā aiz-
gāja tavs tētis – izcilais latviešu 
sabiedriskais darbinieks, ārsts 
un literāts Andris Ritmanis. 
Vi  ņa piemiņai nodibinājāt fon-
du, un jau paziņoti pirmie lau-
reāti – komponists un diriģents 
Juris Ķeniņš un dzejniece Sar ma 
Muižniece-Liepiņa, abi arī rosīgi 
sabiedriskie darbinieki. Kā radās 
A. Ritmaņa fonda ideja? 

“Sēklas ideja” īstenībā radās 
man, tētim vēl dzīvam esot. Teicu – 
“Tu vienmēr esi atbalstījis abas 
savas mīļās lietas – mūziku un 

dzeju. To derētu turpināt un at -
balstīt, dot iespēju attīstīties!” Ne 
tikai nauda – arī iedvesma un 
atzinība tiem, kas kaut ko vērtīgu 
izdarījuši, ir vienlīdz svarīga. Pir-
majā gadā godalgojām mūziķi un 
dzejnieci, citugad varbūt izrau-
dzī sim laureātus, kas paveikuši 
la  bu darbu kā mūzikas skolotāji, 
varbūt kāda jauna dzeju krāju ma 
tapšanai, varbūt kādai popu lā ras 
mūzikas grupai. Varbūt god algu 
pasniegsim reizi gadā, varbūt rei-
zi divos gados – to lemsim ģime-
ne kopā ar PBLA Kultūras fondu.

Rotkalis Andris Rūtiņš ir dari-
nājis arī paliekošas balvas – sud-
raba putniņus. Skatījām, kāds 
putns būtu raksturīgs dažādiem 
Latvijas novadiem, iznāca šāds. 
(Skat. attēlā – L. K.).

Ritmaņiem vienmēr bijis 
raksturīgi gluži organiski, paš-
saprotami, ka ikvienā ģimenes 
iniciātīvā piedalās visa jūsu 
kuplā ģimene, mazbērnus ie -
skaitot. Arī tavējos projektos, kā 
jau pieminētajā “Te nu mēs 
esam”. Kā jūs to panākat? 

Esmu pārliecināta, ka jau ma -

zotnē bērnam latviešu ģimenē ir 
jāuzsver, ka “nav izvēles” – ir jāiet 
latviešu skolā, jābrauc uz latviešu 
nometni, jādzied korī, jādejo tau-
tasdejas. Tā darīja mūsu vecāki, 
tā darām mēs. Man neviens ne -
jautāja: “Vai tu vēlies?”, un tādu 
jautājumu es arī neesmu uzdevu-
si saviem bērniem. Un tad vienā 
brīdī tu pamani un saproti – iz -
audzis un kļuvis par patstāvīgu 
cilvēku, tavs bērns to “latviešu 
lietu” tiešām uzņem kā pašsapro-
tamu un arī patīkamu. Šķiroties 
no draugiem Kursas vasaras vi -
dusskolā, līst asaras, nenāk ne 
prā tā “turēties pretim” savai lat-
vie tībai – gluži otrādi – tā ir kā 
ie  potēta. Turklāt ne jau mēs, ve -
cāki, to sajūtu iepotējam – tā 
“pie derības pote” nāca no vides, 
kuŗā mēs viņus bērnībā ievedām. 
Un aizvēlās kā sniega bumba, 
kļūstot arvien lielāka... Kamēr ska-
tos – Andris jau pats šogad ku  ŗo 
reizi pieteicies uz 2x2 nometni. 

Vai tici latviešu Dziesmu 
svētku nākotnei Amerikā?

Tie gluži vienkārši ir nepiecie-
šami! Ikviena, pati mazākā dzies-
mu svētku sastāvdaļa ir nozīmīga 
latviešiem ārpus Latvijas, turklāt 
visa gada gaŗumā, nevis to vienu 
nedēļas nogali ik pārgadus. Jo sva-
 rīga ir pati gatavošanās svētkiem – 
kad ir mērķis, kāpēc doties dzie-
dāt un dejot kopā. Labi ir dejot 
un dziedāt savos latviešu centros, 
bet kaut kas pavisam cits – ko -
pīgajos svētkos, kad uzplaukst 
kopība, vēlēšanās un iespēja uz -
turēt un veicināt mūsu kultūru. 
Pat ja nevaram atļauties svinēt 
svētkus dārgajās viesnīcās – nu, 
dejosim un dziedāsim Gaŗezerā, 
Kursā... Nezinu, cik svarīgs ir 
viens alts lielajā 17 tūkstošu kop-

korī Mežaparka estrādē, bet 
mū  su “novada svētkos” tas ir ļoti 
svarīgi. 

Ko aizvedīsi līdzi no Latvijas? 
Šoreiz – “Dvēseļu puteni” un 

milzīgu atbildības un pateicības 
s a  jūtu. Esmu pateicīga tiem, kas 
man uzticēja būt daļai no tā lielā 
darba, ko mēs kopā ar filmas uz -
ņemšanas grupu un mūziķiem 
esam paveikuši Latvijas kultūrai! 
Mana mūzika ir mīlestības dāva-
na Latvijai, un esmu par šo iespē-
ju gandarīta... Vari rakstīt, ka es 
to saku ar asarām acīs... 

Lolita ar dzīvesbiedru Marku Mattsonu Latvijas Radio ierakstu studijā // Foto: Ligita Kovtuna

Lolita Ritmane: “Esmu pateicīga tiem, 
kas man uzticēja būt daļai no tā lielā 
dar ba, ko mēs kopā ar filmas uzņemša-
nas grupu un mūziķiem esam paveikuši 
Latvijas kultūrai! Mana mūzika ir mīle s -
tības dāvana Latvijai, un esmu par šo 
iespēju gandarīta... Vari rakstīt, ka es to 
saku ar asarām acīs...”
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Nāvessods desmit minūtēs
Represēto piemiņas kopējs Aleksejs Babijs intervijā Egīlam Zirnim (Sestdiena) 

„Ja kādā Krievijas pilsētā tiek 
uzstādīts Staļina piemineklis, tas 
nozīmē, ka pilsētu ieņēmuši sar-
kanie,” saka Aleksejs Babijs (1954). 
Krievijas biedrības „Memoriāls” 
Krasnojarskas nodaļas vadītājs 
14. jūnijā bija īpašais viesis fonda 
„Sibirijas bērni” rīkotajā kon fe-
rencē „Vēsturiskā atmiņa”. Vairāk 
nekā pirms 32 gadiem Babijs 
sāka veidot archīvu, tagad jau 
elektronisko, kas palīdz izsū tī ta-
jiem un viņu tuviniekiem, Lat-
vijas iedzīvotājus ieskaitot, iegūt 
informāciju par ģimenes locek-
ļiem, kuŗi nevarēja atgriezties 
mājās, kā arī atrast vietu, kur viņi 
bijuši izsūtīti. Līdz šim Babija 
vadītajam Krasnojarskas „Memo  -
riālam” ir izdevies savākt ziņas 
par 200 000 represiju upuŗu lik-
teni. Pēc profesijas program mē-
tājs, Babijs ir arī vairāku grāmatu 
autors, rakstījis gan par tech no-
loģiju ietekmi uz cilvēka dzīvi, 
par polītisko represiju vēsturi 
Kras nojarskas apgabalā, gan 
prozu. Interneta plašumos līdzās 
informācijai par Babiju var atrast 
arī viņa dokumentālos aprakstus 
un fotografijas par dzīvi Padomju 
Savienībā.  

Kad un kāpēc sākāt vākt in -
formāciju par padomju režī ma 
represiju upuŗiem?

Tas ir sens stāsts, sācies vairāk 
nekā pirms 32 gadiem. Pētīju 
savas ģimenes vēsturi. Manu 
vectēvu un vecomāti Novosi-
birskā 1937. gadā nošāva, kā ta -
gad saprotu, tā sauktajā Harbinas 
lietā. Viņi abi strādāja KVŽD 
(Ķīnas–Austrumu dzelzceļš). Kad 
vēl cara laikā būvēja Transsibirijas 
dzelzceļu, no Čitas uz Krievijas 
Tālajiem Austrumiem taisnāks 
ceļš veda caur Mongoliju, tāpēc 
Krievija nopirka koncesiju un 
uzbūvēja dzelzceļu tur. Dzelzceļu 
apkalpoja krievu darbinieki. 
Mani vecvecāki tur aizbrauca 
strādāt pēc kontrakta kā ģim -
nazijas skolotāji.

Tajā dzelzceļa posmā izcēlās 
konflikti, pēc kāda laika, ap 1929. 
gadu, tur ienāca japāņi. Ģimene 
sašķēlās – vecvecmāmiņa kate-
goriski negribēja atgriezties Pa -
domju Savienībā, bet vecvectēvs 
gribēja. Vecvecmāmiņa ar divām 
meitām aizbrauca uz Savieno ta-
jām Valstīm, uz Losandželosu, 
bet vecvectēvs ar pārējiem bēr-
niem atgriezās PSRS. 1937. gadā 
PSRS notika tā sauktā Harbinas 
operācija – ja cilvēks bija strādājis 
KVŽD un atgriezies Padomju 
Savienībā, viņš tika uzskatīts par 
Japānas spiegu. Viņus pat ne -
sūtīja uz nometnēm, bet uzreiz 
nošāva. Tātad tā manas ģimenes 
daļa, kas atgriezās, gāja bojā, bet 
otra Amerikā zēla un plauka, 
nesen uzzināju, ka mans tēvocis 
Jevgeņijs tur pārtapis par Jū -
džinu, kļuvis par komponistu un 
sarakstījis daudzus gabalus, kas 
skan multiplikācijas filmās „Toms 
un Džerijs“.

Manai mātei 1937. gadā bija 
seši gadi. Kad arestēja vispirms 
manu vectēvu un tad arī veco-
māti, manu māti kā karstu ogli 
mētāja no vieniem radiem pie 
citiem. Bīstami bija, „tautas ie  -
naidnieka” meita galu galā. Kādu 
brīdi paturēja un tad kratījās no 
viņas vaļā, sūtīja pie citiem, un 

galu galā māte nonāca bērnu-
namā. Šo perturbāciju dēļ viņai 
palika tikai divas ģimenes foto-
grafijas un vēl no bērnu vijoles tā 
lupatiņa, ko klāj futlārī. Neko par 
savu ģimeni viņa nezināja. Es 
prasīju, kas bija viņas tētis, viņa 
teica: „Laikam diriģents, atceros, 
kā viņš stāvēja.” Bet māte? 
„Laikam skolotāja.”

Savukārt mana tēva vecāki bija 
aizbēguši no Ukrainas, lai izvai-
rītos no represijām, kas kollek-
tivizācijas laikā skāra tā sauktos 
kulakus. Kad viņi apjauta, uz ko 
lietas virzās, naktī savācās, visu 
pameta, paņēmuši tikai pašu 
nepieciešamāko, un paši devās 
uz Sibiriju.

sību aizstāvis. „Memoriāli” citās 
vietās radās līdzīgi kā mūsējais 
Krasnojarskā – Birgers sāka vākt 
parakstus. Es arī parakstījos, ie -
saistījos parakstu vākšanā, un, 
kad bijām iepazinušies, Birgers 
man prasīja: „Bet kā tev šķiet, cik 
vēl ir tādu represētu ģimeņu, par 
kurām neviens neko nezina? Par 
tām arī vajadzētu uzzināt.”

No parakstu vākšanas biedrība 
radās tāpēc, ka parakstu vākšana 
ir darbība, kas prasa organizētību. 
Jādrukā parakstu lapas – mūsu 
organizācijā bija daudzi pro gram-
mētāji, tiem bija pieeja elek tro-
niskajām skaitļošanas mašīnām. 
Parakstītās lapas bija jāsavāc un 
ik pa laikam jāved uz Maskavu, 

niekiem un sniedz ziņas arī 
mums.

Viena no represēto vislie lā-
kajām problēmām bija tā, ka 
viņus centās izdzēst no atmiņas. 
Arī pašu ģimenēs – viņus ne  pie-
minēja, dažreiz pat fotografijas 
iznīcināja, jo tādu fotografiju 
glabāšana varēja būt bīstama. 
Tagad, kad cilvēkos atmodusies 
sakņu sajūta, viņi meklē savus 
senčus un konstatē, ka dzimtas 
kokā ir nolauzti zari – izrādās, 
tur ir kāds, par kuŗu neviens 
neko nezina, bijis tāds, bet kaut 
kur pazudis. Viņi sāk meklēt, un 
galu galā izrādās, ka šis cilvēks 
ticis represēts – nošauts, izsūtīts, 
ieslodzīts nometnē... 

Visi šie 200 tūkstoši represēto 
cilvēku ir saistīti ar Kras no-
jarskas apgabalu?

Jā, tā vai citādi. Vai nu pie 
mums arestēti, vai pie mums iz -
sūtīti, vai mūsu apgabalā no  met -
nēs sēdējuši... Mēs esam atraduši 
ziņas par 200 tūkstošiem, bet 
kopējais šādu cilvēku skaits ap -
gabalā ir ne mazāks par miljonu. 
1991. gadā sāka reabilitēt arī tos, 
kuŗi bijuši izsūtījumā, ieskaitot 
deportētos baltiešus un Volgas 
vāciešus. Ar to nodarbojās mūsu 
Iekšlietu pārvalde. Viņi 20 darba 
gados ir izdevuši 545  tūkstošu 
reabilitācijas izziņu. Šo skaitli var 
droši dubultot, jo ir cilvēki, kuŗi 
nomiruši vai citu iemeslu dēļ nav 
vērsušies iekšlietu daļā vai arī ir 
vērsušies, taču nav atrasti doku-
menti. Tostarp arī daudzi no 
Latvijas ir meklējuši savus radi-
niekus, bet attiecīgie dokumenti 
nav atrasti. Ja kopējais represēto 
skaits apgabalā ir ap miljonu, tas 
nozīmē, ka mēs savos vairāk 
nekā 30 darbības gados, atrodot 
ziņas par 200 tūkstošiem, esam 
paveikuši piekto daļu darba. Lai 
paveiktu visu, mums vajadzētu 
dzīvot krietni ilgāk par simt 
gadiem.

Cik cilvēku tādā gadījumā ir 
tikuši represēti visā Padomju 
Savienībā, ja tikai Krasno jar-
skas apgabalā vesels miljons?

Šis skaitlis ir ļoti asu diskusiju 
priekšmets. Staļinisti uzskata, ka 
mēs šos skaitļus cenšamies 
uzpūst, viņi no savas puses dod 
mazāku skaitu: nevis, piemēram, 
desmit miljoni represēti, bet divi.

Maz tātad...
Nu ja, divi miljoni, tas jau tāds 

nieks... Šie strīdi turpinās visu 
laiku. Es tajos neiesaistos viena 
iemesla dēļ – mums apgabalā vēl 
jāsavāc ziņas par 800 tūkstošiem 
represēto. Archīvus pirms 15 
gadiem sāka slēgt, mūs tur vairs 
nelaiž.

Kāpēc?
Droši vien tādēļ, lai mēs ne -

nodarbotos ar „vēstures nomel-
nošanu”. Situācija valstī saasinās, 
resoru archīvi veŗas ciet. Pirms 
15 gadiem es varēju, piemēram, 
iekšlietu pārvades arhīvā vērsties 
ar to cilvēku sarakstu, par kuŗiem 
man vajadzēja kaut ko uzzināt, 
un man iznesa uzskaites kartītes 
vai izziņas. Tagad izziņas izs-
niedz tikai radiniekiem, tātad 
man ir jāsavāc radinieki, lai tiktu 
pie informācijas par kādu re -
presēto, un tas ne vienmēr izdo-
das. Represēto lietas, ja pagājuši 
75 gadi, vari pieprasīt, bet tur būs 

aizklāti trešo personu, piemēram, 
izmeklētāju, vārdi. Turklāt lietu 
tu vari dabūt, bet pārfotografēt 
tev neko neļauj. Lai gan personu 
datu aizsardzība saskaņā ar 
Krievijas Federācijas likumu uz 
archīvu lietām neattiecas.

Kā Krievijas jaunā paaudze 
raugās uz to laiku notikumiem?

Lielākoties viņu zināšanas ir 
ļoti vājas un interese niecīga. Arī 
es, kad gāju skolā, par vēsturi 
neinteresējos un par represiju 
apmēriem nenojautu. 

Ar ko 1937. gads atšķiŗas no 
citiem boļševiku represiju ga -
diem?

1937. gads ir represiju zīmols. 
Daudziem šķiet, ka represijas 
bijušas tikai 1937. gadā un ka 
represijas ir tikai nošaušana. Vēl 
lēģeri tiek atzīti par represijām, 
bet deportācijas it kā vairs ne, 
kur nu vēl vēlēšanu tiesību 
liegšana.

1937. gads no citiem represiju 
gadiem atšķiŗas ne jau visu 
represiju apjoma ziņā. Vienu 
pašu deportēto vāciešu bija 
daudz vairāk nekā 1937.–1938. 
gadā represēto. Taču arestu un 
piespriesto sodu skaita ziņā 
1937. gadam nav līdzīgu. Chruš-
čovam es nekad nepiedošu to, ka 
viņa gados radās priekšstats, ka 
represēta tika tikai padomju 
elite. Šis maldīgais priekšstats 
lieliski sader kopā ar otru – ka 
tas ir bijis taisnīgi. Šis mīts ir ļoti 
bīstams, jo ticību ar racionāliem 
argumentiem nevar sagraut.

Tos latviešus, kas 1937.–1938. 
gadā dzīvoja PSRS, nošāva tikai 
par to, ka viņi bija latvieši, citas 
vainas viņiem nebija. Cik es 
manu, Latvijā viņus īpaši nepie-
min, tie ir it kā nepareizie lat -
vieši. Ja sāk runāt par šīm repre-
sijām, dzird staļinistu atrunas: 
tie jau bija latviešu sarkanie 
strēlnieki, tā viņiem arī vaja-
dzēja! Kādi strēlnieki? Tie bija 
latviešu zemnieki, kas jau Sto  li-
pina reformas laikā pārcēlās uz 
Sibiriju un uzcēla latviešu cie-
mus, viņus 1937. gadā likvidēja 
tikai tāpēc, ka vajadzēja pildīt 
plānu. Esmu lasījis apsūdzības 
dokumentos pat tādas lietas, ka 
viņi 1910. gadā speciāli izbrau-
kuši no Latvijas (kas tad, starp 
citu, bija Krievijas imperijas daļa) 
uz Sibīriju, lai pēc revolūcijas 
spiegotu buržuāziskās Latvijas 
labā. Tātad tālais, nomaļais 
Sibirijas ciems Lejasbulāna, līdz 
kuŗam arī tagad nav viegli 
aizkļūt, sastāvējis tikai no spie-
giem... Bet Latvijā par šiem 
represētajiem maz runā. Arī poļi 
tikai nesen attapās, sākuši pētīt.

Vai NKVD 1937.–1938. gadā 
bija latvieši?

Bija, bet, cik zinu, viegli viņiem 
neklājās. 1937. gads bija īpašs 
represiju mērogu, nežēlības un 
nelikumības ziņā. Vairāk nekā 
puse Krasnojarskas apgabalā 
politiski notiesāto tika notiesāti 
nekonstitucionāli, lai piespriestu 
cilvēkam nāvessodu, pietika ar 
desmit minūtēm. 

Publikācija tapusi sadarbībā 
ar nedēļrakstu „Sestdiena“.

Pilns teksts
http : / /ne ws . lv /Zur na l s_

Sestdiena/2019/06/28/naves-
sods-desmit-minutes

Vai jūs ar savu vectēvu par to 
runājāt?

Runāju, bet viņš par šiem noti-
kumiem neko daudz nemēdza 
stāstīt. 

Vectēvs Krasnojarskas apga-
balā sāka strādāt par vagonu 
pārraugu, bet drīz vien viņam 
nācās bēgt arī no turienes – vec-
tēva darba pienākumos ietilpa 
vagonu bremžu sistēmu pār bau-
de, un viņš nepalaida vilciena 
sastāvu, konstatējis, ka dažas 
bremzes ir avārijas stāvoklī. Par 
to viņam sāka pārmest sabotāžu, 
sauca pie izmeklētājiem. Ja vec-
tēvs būtu palaidis to sastāvu un 
bremžu sistēma būtu aizdegu-
sies, tā būtu diversija. Tāpēc vec-
tēvs rīkojās pēc pārbaudītas me -
todes, naktī visu iedzīvi pameta 
un ar ģimeni devās uz Blago-
veščensku. Tur viņam izdevās 
pārlaist pat 1937. gadu.

Tātad manos senčos gan pa 
tēva, gan mātes līniju būtībā ir 
atrodama visa represiju vēsture, 
izņemot nacionālās deportācijas – 
nav man rados vāciešu, latviešu 
vai vēl kādas represijām pakļautas 
tautības pārstāvju.

Tātad 80. gadu sākumā jūs 
sākāt dzīt pēdas vispirms savas 
ģimenes vēsturei.

Jā. Archīvos tad vēl netiku. 
Gāju vispirms uz Novosibirskas 
Iekšlietu ministrijas archīvu, bet 
būtu vajadzējis iet uz KGB ar -
chīvu – tagad es zinu, kur vajag 
iet, bet tolaik nezināju. No iekš-
lietu ministrijas archīva mani, 
protams, izdzina laukā. Tad ap -
gabala archīvā atradu personīgās 
lietas un noskaidroju, ka vectēvs – 
mātes tēvs – bija vadījis mūzikas 
sekciju Novosibirskas radioko-
mitejā, bet vecmāmiņa vadījusi 
bērnu radošo namu.

1987. gadā satikos ar Volodju 
Birgeru, Krasnojarskas „Memo-
riāla” dibinātāju. Tolaik Padomju 
Savienībā tika vākti paraksti re -
presiju upuŗu pieminekļa uz  stā-
dīšanas atbalstam. To aizsāka 
Maskavas žurnālists Jurijs Šče ko-
čihins un fiziķis Ļevs Pono mar-
jovs, tagad pazīstams cilvēk tie-

sūtīt pa pastu mēs baidījāmies. 
Es izrādījos šim nolūkam no -
derīgs, man reizi mēnesī bija 
darba komandējumi uz Maskavu. 
Tā es gan drukāju lapas, gan 
savācu, vedu uz Maskavu un 
nodevu Ponomarjovam. Tā tas 
bija visur – cilvēki, kuriem šī 
tēma nebija vienaldzīga, sāka 
kopā strādāt, veidojās proto or-
ganizācijas, nākamais solis bija to 
apvienošana un strukturēšana. 
Radās „Memoriāls”. Tā nu kopš 
1988. gada 9. marta oficiāli 
strādājam.

Sākumā mums, protams, trūka 
pieredzes un nebija arī tādu tech-
nisko iespēju, kādas ir tagad. Foto-
  grafiju pārfotografēšana tolaik 
bija vesela problēma. Tagad mūsu 
archīvs ir digitālizēts, atrodas 
mākonī.

Sākumā, 80. gadu beigās, jums 
nebija pašreizējo technisko 
iespēju, toties bija vairāk dzīvu 
represiju liecinieku.

Jā. Visvairāk intervēja Birgers, 
vai katru vakaru gāja pie re  pre-
sētajiem vai viņu radiem, turklāt 
gāja pie kāda cilvēka nevis vienu 
reizi, bet vairākas, kamēr nebija 
no viņa izdabūjis visu, ko tas par 
represētajiem zina. Birgers arī 
konsultēja represētos un viņu 
radiniekus, pieņēma un kopēja 
dokumentus un fotografijas. Savu-
kārt Serotiņins, pēc dabas izteikts 
ekstraverts, galvenokārt pieda-
lījās ekspedīcijās, meklējot kād-
reizējās nometņu vietas, un 
rīkoja izstādes. Mums palīdzēja 
daudzi cilvēki – kāda tēma ku -
ram interesēja, ar to viņš no -
darbojās.

Tagad droši vien represiju 
liecinieki jau aizsaulē.

Jā, faktiski viņu vairs nav starp 
dzīvajiem. Toties ir viņu bērni un 
mazbērni, tāpēc intervijas tur pi-
nās. Kopš 1998. gada visa in  for-
mācija koncentrējas mūsu saitā, 
tas bija viens no pirmajiem 
saitiem Krasnojarskā. Saitam ir 
arī angļu un vācu versija, tagad 
tas ir viens no mūsu galvenajiem 
darba instrumentiem – cilvēki 
meklē ziņas par saviem radi-
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BRIGITA ZUTERE

Aldis Birzulis

Imants Ronis

Eigits Timermanis ar kundzi

Rita un Jānis Vējiņi

Austrālijas latviešu devums Latvijai
jau vairākus gadus. 2012. gadā 
dāvinājis trīs zemes īpašumus, 
no kuŗu nestajiem augļiem tur p-
māk tiks sniegts atbalsts jauna-
jiem pētniekiem. Līdz šim ir 
piešķirtas trīs Timermaņa sti-
pendijas konkurētspējas pētīju-
miem sociālajās zinātnēs, ko ir 
ieguvušas LU Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultātes dok-
torantes. Pērn stipendiju ieguva 
Kristīne Petrovska, kuŗa veiks 
sistēmiskā riska novērtēšanu 
banku nozarē, apskatot Latvijas 
kā mazas un atvērtas ekonomi-
kas piemēru. Savukārt stipen-
diātes Madaras Apsalones pētī-
jums atspoguļo, kā organizāciju 
kultūra un zināšanu pārvaldības 
procesi Latvijas maza un vidēja 
lieluma uzņēmumos ietekmē 
organizatoriskās innovācijas. Tie 
ir dažāda veida administrātīvie 
uzlabojumi, uzņēmuma ārējās 
attiecības, ārpakalpojuma izma n-
tošana, kvalitātes uzlabošanas 
sistēmas, kas ir ļoti nozīmīgas 
organizāciju konkurētspējai. Sti -
pendijas ieguvēja Ieva Pūķe tur-
pina pētīt mārketinga procesu 
ietekmējošos faktorus jaunos 
eksportējošos uzņēmumos un 
vēlas radīt jaunas vadlīnijas, kas 
palīdzētu jaunajiem uzņēmu-
miem veiksmīgāk uzsākt eksportu. 
Šie ir tikai daži pozitīvi piemēri, 
kā līdzcilvēku atbalsts izciliem 
jaunajiem pētniekiem spēj vei ci-
nāt tautsaimniecībai nozīmīgus 
pētījumus un valsts izaugsmi 
kopumā. Pateicoties mecenāta 
ziedojumam, 2019. gada nogalē 
tiks izdota grāmata par viņa tēvu 
kapteini Dāvidu Timermani. 
Izdevums būs saistošs ikvienam, 
kuŗam interesē 20. gs. pirmās 
puses Latvijas militārā vēsture un 
nacionālās pretošanās kustības 
vēsture.

Akadēmiķis Dr. med. Jānis 
Priedkalns vēlas veicināt medi-
cīniskās izglītības attīstību Lat-
vijā, atbalstot studentus, kuŗi 
iesaistās neiroloģijas pētniecībā. 
2010. gadā mecenāts novēlēja 
Latvijas Universitātei 200 tūk sto-
šus Austrālijas dolaru, kas izman-
tojams kā neaizskaramais ka -
pitāls Jāņa Priedkalna Medicīnas 
zinātņu pētniecības fondam. 
Līdz šim stipendijas ir ieguvuši 
seši LU Medicīnas fakultātes 
studenti, papildus ir atbalstīts 
vērienīgs projekts. „Latvijā ir 
gana daudz labu mērķu, kam 
vēlējos ziedot, tomēr izlēmu par 

atbalstu Latvijas Universitātei. 
Kad 1944. gadā desmit gadu 
vecumā atstāju Latviju, nevarēju 
iedomāties, ka sava darba mūža 
lielo daļu pavadīšu akadēmiskajā 
un zinātniskajā darbā ārzemēs. 
Šim mērķim arī esmu novēlējis šo 
ziedojumu,” skaidro mecenāts, 
kuŗa vecāki bija LU absolventi. 
J. Priedkalns ir iesaistījies LU 
Me  dicīnas fakultātes atjaunošanā 
un mācību darbā ar studentiem. 
Stipendijas ieguvējs Jānis Kur-
lovičs dalās savos iespaidos, kā 
atbalsts palīdzējis pētniecībā: “Ar 
prof. J. Priedkalna atbalstu es 
2017. gadā studēju Rūpnieciskās 
farmācijas speciālizācijas studijās 
Helsinku Universitātē. Tas ir ļāvis 
nodibināt labus kontaktus starp 
Latvijas Universitāti un Helsinku 
Universitāti, veicināt sadarbību 
pētniecības jomā. Šis atbalsts ir 
devis iespēju man sākt darboties 
bioloģiskas izcelsmes zāļu un to 
gatavo produktu izpētes jomā, kas 
ieņem aizvien nozīmīgāku lomu 
mūsdienu terapijā. Paralēli zi  nāt-
nei aktīvi iesaistos mācību kursu 
pilnveidē, izstrādājot jaunu stu -
diju kursus un papildinot esošos. 
Stipendija sniedz iespēju īstenot 
savus sapņus un mērķus sevis 
izvēlētajā specialitātē un novir-
zienā. Mūsdienās tā ir greznība – 
strādāt pētniecībā un neuztrauk-
ties par materiālo nodrošinājumu, 
veltot laiku tam, kas patiesi 
interesē.”

Savukārt Aldis J. Birzulis 
2014. gadā sniedza atbalstu LU 
Biznesa ideju fondam (15  500 
AUD apmērā). LU studentu Biz-
nesa inkubators jau septiņus 
gadus iedrošina Latvijas jau-
niešus attīstīt uzņēmēja spējas, 

riālajām grūtībām. 2003. gadā 
E. Palavs vārdā nosauktās sti-
pendijas piešķīra 12 Latvijas 
augstskolu studentiem, tai skaitā 
septiņiem LU studentiem. 

Latvijā dzimušie melnburnieši 
Aina R. (1932-2012) un Jānis R. 
(1926-2012) Vējiņi pēc neat ka-
rības atgūšanas vēlējās at  balstīt 
Latvijas attīstību, jo īpaši Latvijas 
jaunatni, financiāli pa  lī dzot celt 
izglītības un patriotisma līmeni 
savā dzimtenē. Viņi izveidoja 

Sigurds Lindiņš (1918-2000) 
bija veiksmīgi iesācis studijas LU 
Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātē (tagad – Juri-
diskajā fakultātē) 1937. gadā, bet 
pēc diviem gadiem iesaukts 
armijā. Savu kvēlāko sapni  ‒ 
kļūt par juristu – upurēja labākai 
un gaišākai Latvijas nākotnei. 
Mecenāts mūža nogalē tomēr 
apjauta, ka savu nepiepildīto 
sapni ir iespējams īstenot, dā -
vājot cilvēkiem to, kas pašam 

Latvijas uzplaukums balstās 
uz zināšanām, kas dažādos lai-
kos apgūtas un nemitīgi pa -
pildinātas augstskolās. Mece-
nāti ir ziedojuši Latvijas Uni-
versitātei (LU) kopš tās dibi nā-
šanas, un šis atbalsts turpinās 
arī šodien caur Latvijas Uni-
versitātes fondu. Lielu iegul dī-
jumu Latvijas augstākās iz  glī-
tības telpas stiprināšanā ir 
sniegušas tieši latviešu kopas 
plašajā pasaulē, jo īpaši Aus-
trālijā.

Starpkaŗu laikā LU varēja lepo-
ties ar daudziem iedvesmojošiem 
stāstiem par cilvēkiem, kas staro 
ar idejām un kas ar savu iek šējo 
“mūžīgo dzinēju” ziedo  zinātnei 
un Tēvzemei. Viens no spilg tā-
kajiem piemēriem ir LU absol-
vents prof. Edgars Dunsdorfs 
(1904-2002), kuŗš piecu gadu 
laikā no LU mecenātiem dažādās 
stipendijās saņēma ap 7 000 latu, 
lai, savu akadēmisko karjēru 
turpinātu Latvijas Universi tātē. 
Kaŗa noslēgumā viņš emigrēja uz 
Austrāliju, kur izveidoja vienu 
no lielākajām trimdas latviešu 
grāmatu krātuvēm. E. Dunsdorfa 
darbi joprojām ir mūsdienu 
vēsturnieku obligātās literātūras 
sarakstos. Iespējams, ka E. Dun s-
dorfa radošā aura rosinājusi 
Austrālijas latviešus sniegt ba  gā-
tīgus ziedojumus  savai vai savu 
priekšteču alma mater – Latvijas 
Universitātei.

Šogad Latvijas Universitāte 
svin augstskolas gadsimtu. Šo 
gadu laikā ir izaudzināti un 
izglītoti gudri un viedi cilvēki, 
Latvijas nākotnes veidotāji. Īpaši 
jāpateicas Austrālijas latviešiem, 
kuŗi ir rādījuši cildenu piemēru, 
sniedzot atbalstu talantīgiem jau-
najiem pētniekiem un vērie nī-
giem universitātē īstenotiem pro-
jektiem, kas pārauguši nopietnā 
intelektuālā devumā sabiedrībai.

Sidnejietis Eigits Dāvis Ti -
mermanis (Goga) atbalsta LU 

piedaloties inkubācijas pro gram-
mā vai akadēmiskajā kursā, 
grantu konkursos, iedvesmas 
konferencē, saņemot mentoru 
un padomdevēju konsultācijas, 
kā arī izmantojot biroja telpas, 
darbnīcas, technisko nodroši-
nājumu un foto-video studiju.

Siltā piemiņā turam mecenātus, 
kuŗi savulaik ir atbalstījuši Lat-
vijas Universitāti. Nozīmīgu at  -
balstu sniegusi Elvīra Palavs 
(1912-2000), kuŗa  bija aktīva 
Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece, un savā testamentā 
Sidnejas Latviešu biedrībai at -
stāja 250 tūkstošus Austrālijas 
dolaru, lai tos izlietotu apdā-
vinātiem Latvijas studentiem, 
kam ceļā uz augstāko izglītību 
bieži vien jāsaskaras ar ma  te-

ģimenes vārdā nosauktu stipen-
diju Latvijas studentu un stu -
denšu korporāciju bied riem. Ar 
LU fonda starpniecību to sa -
ņēma trīs studenti. Pie tam 
apvienības “Timmermanis un 
Vējiņš” ziedojumi palīdzēja pub-
licēt vairākas patriotiskas grā-
matas, no kuŗām daudzas tika 
dāvinātas izglītības un patrio-
tiskiem nolūkiem.

Sidnejietis Imants J. Ronis 
(1927-2014) savulaik sniedza 
ievērojamu atbalstu, trīs gadus 
ziedojot stipendijai, kas palī-
dzēja LU studentei, vēlāk asoc. 
profesorei Džinetai Dimantei 
uzrakstīt promocijas darbu par 

trimdas latviešu ieguldījumu 
Latvijas tautsaimniecībā. Tolaik 
autore izanalizēja ārvalstu in -
vestīciju un palīdzības ietekmi 
uz pārejas ekonomiku pēc ne  at-
karības atgūšanas, apkopoja un 
sistemātizēja datus par trimdas 
latviešu ieguldījumiem Latvijas 
tautsaimniecībā un atklāja fak-
torus, kas ietekmēja to apjomus, 
raksturoja intelektuālā kapitāla 
būtību, analizēja tā struktūru un 
vērtēšanai izmantojamos rādī-
tājus. Šobrīd Dž. Dimante strādā 
Latvijas Universitātē.

reiz trūcis. Pateicoties novē lē-
jumam, īstenota iecere izveidot 
Juridiskās fakultātes Dekānu 
galeriju, tāpat mecenāta atvēlētie 
līdzekļi izmantoti arī Senās 
Romas jurista Papiniāna balvas 
izveidei ievērojamiem tiesībzi-
nātniekiem, kā arī taisnības 
dievietes Temīdas bronzas sta -
tuju izveidei, lai apbalvotu stu-
dentus – tiesu izspēļu laureātus. 
Papildus līdzekļus ziedojusi arī 
viņa dzīvesbiedre Laima Eleo-
nora Lindiņa, līdz ar to kopējais 
ģimenes ziedojums ir 10  000 
AUD.

Vēl Latvijas Universitāti 2015. 
gadā ir atbalstījušas Brisbenas 
latviešu organizācijas un daudzi 
jo daudzi citi tautieši Austrālijā 
un plašajā pasaulē. 

Ikviens no mums var atbalstīt 
Latvijas Universitāti. LU fondam 
raksturīgie atbalsta virzieni: sti-
pendijas talantīgiem studen-
tiem, pētniecības un mācību 
vides attīstības un infrastruk-
tūras uzlabošanas projekti. At -
balstīt Latvijas Universitāti var, 
ziedojot kādai jau esošajai 
aktuālajai kampaņai ziedošanas 
platformā www.ziedot.lu.lv, vai 
arī sazinoties ar LU fonda biroju 
un fonda valdi, ja ir vēlme 
atbalstīt jaunu iniciātīvu. LU 
fondā tiek rēgulāri atjaunots LU 
projektu ideju portfelis, kas 
gaida mecenātu atbalstu.

Par Latvijas
Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas 
Universitātes fonds nodrošina ie -
spēju mecenātiem un sadar bības 
partneŗiem atbalstīt gan LU, gan 
citas vadošās Latvijas augstsko-
las, tā investējot Latvijas nākotnē. 
LU fonda prioritātes ir atbalstīt 
izcilākos studentus un pētniekus, 
veicināt modernas mācību vides 
izveidi, kā arī universitātes ēku 
būvi un rekonstrukciju.
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Aivas un Aivara Andersonu ģimene

ASTRĪDA
JANSONE

Aivis Romančuks  – Aivara Andersona 
ģimenes stipendijas saņēmējs

TRIMDAS IZSKOLOTIE

LATVIEŠI KANADĀ

Šoreiz stāsts par vienu no 
pašiem pirmajiem Vītolu fonda 
stipendiātiem, kuŗu atbalstī-
jusi Sarmīte Andersone-Šveics. 
Kaŗa laikā Sarmīte viena gada 
vecumā kopā ar vecākiem no 
Latvijas aizceļoja uz Zviedriju. 
Tur uzauga, izglītojās, ap  pre-
cējās ar citu trimdinieku un 
savus bērnus izaudzināja. Tagad 
Sarmīte dzīvo gan Latvijā, gan 
Zviedrijā. Esot Latvijā, Sarmīte 
labprāt apmeklē dievkalpo-
jumu Rietumu latviešu draudzē. 
Viņas dēls Jānis Andersons ir 
dzimis, audzis, izglītojies Zvied-
rijā, bet, pārņemot Sarmītes 
tēva uzsākto biznesu Euroskor, 
pārcēlās uz Latviju un sekmīgi 
vada ģimenes uzņēmumu. An -
dersonu ģimene aktīvi iesaistās 
filantropijā, ne tikai jau trīs-
padsmito gadu atbalstot jau nie-
šus caur Vītolu fondu, bet arī 
Sarmītes dēls Rotari kluba 
Vecgubernators Jānis Ander-
sons aktīvi mudina un iesaista 
citus ziedot jauniešu izglītībai 
Latvijā.

Aivis Romančuks bija viens 
no pirmajiem Andersona ģi  me-
nes stipendijas saņēmējiem. 
Studijas Aivis iesāka 2006. gadā 
un izstudēja par zobārstu. Viņš 
atzīst, ka savu praksi nekad nav 
domājis pārcelt uz kādu citu 
valsti un strādās tikai savā 
dzimtenē. Stipendiju viņš sa -
ņēma visu studiju laiku un, kā 
vairums šo jauniešu, savus lab-
darus neaizmirst ilgi, ilgi. Aivis 
vēl Jāņa 50. dzimšanas dienā 
noziedoja jubilejas stipendijai 
savu artavu un vēl tagad atceras 
ar pateicību ziedotājas Sar  mītes 
Andersones-Šveices palīdzību 

studiju sākumā. Viņš 2019. gada 
jūlijā raksta: “2006. gads. Šķiet, 
tajā dzīvots pavisam nesen. Ar 
eksāmenu maratonu tikko biju 
noslēdzis lauku vidusskolas 
gaitas. Par Vītolu fondu šo to 
nojaust sāku 9. klasē. Zināju, ka 

apgūt pieprasītu un cienījamu 
profesiju, ielikt kārtīgus pama-
tus pieauguša cilvēka dzīvei, 
tādēļ izvēlējos studēt stoma to-
loģiju. Stipendijas sniegtās ie -
spējas bija lielisks materiālais 
un arī morālais atbalsts. Manai 

Ieguvu diplomu un sadraudzējos 
ar tā paša kursa meiteni, kuŗu 
apprecēju 2015. gadā. Šobrīd 
esmu stabili noenkurojies jeb 
ieprecējies uz dzīvi Ogrē – 
klusā, zaļā pilsētā pašā Latvijas 
centrā. Ar prieku jāatzīst, lē -

varēju pieredzēt un iet kopā ar 
Jums! Tagad strādāju savā 
profesijā, apgūstu jaunas zi  nā -
šanas kursos un semināros te -
pat un ārpus Latvijas robežām. 
Ikdienā jāmāk būt ārstam, 
amatniekam, māksliniekam un 
psīchologam vienlaicīgi. Šķip-
sniņa vēsa prāta arī nenāk par 
ļaunu. Pagaidām brīvo laiku un 
enerģiju veltu mājas celtniecībai 
Ogres pievārtē. Pilsētas dzīvei ir 
neskaitāmi plusi, bet lauku pui-
kas gēns dabas krūti tomēr vērtē 
augstāk.”

Brīnišķīga vēstule no patei-
cīga latviešu jaunieša, kuŗš ir 
sapratis, ko nozīmē izglītība un 
ko nozīmē cilvēki, kuŗi ir gatavi 
tev palīdzēt tieši tad, kad 
palīdzība ir visvairāk vajadzīga. 
Mums ir zobārsts, kuŗš bez 
Sarmītes Andersones-Šveices 
palīdzības varbūt jau sen būtu 
kaut kur Anglijā, Īrijā vai pat 
Amerikā, nevis Latvijā. Tāpat ir 
iespējams, ka viņš būtu cilvēks 
bez izglītības un strādātu 
pavisam vienkāršu darbu, jo 
viņa mammai vienai izskolot 
trīs bērnus noteikti nebūtu bijis 
iespējams. 

Te dzīvodama, es arvien labāk 
saprotu, cik liela nozīme ir 
Vītolu fondam. Tagad ir iz -
skoloti jau vairāk nekā trīs 
tūkstoši Latvijas jauniešu. Starp 
tiem ir uzņēmumu vadītāji, 
profesori, zinātnieki, ārsti, in -
ženieŗi, skolotāji un daudz 
dažādu citu profesiju pārstāvji. 
Es arī redzu un saprotu, ka 
trimdas cilvēki tomēr Latvijai 
palīdz ļoti daudz un Vītolu 
fonds Latvijai ir nenovērtējams 
palīgs. 

daži tā brīža skolas absolventi 
saņem stipendijas. Kad bija 
pienākusi vidusskolas finiša 
taisne, devos uz Rīgu un Lāč-
plēša ielā 75 satikos ar drau-
dzīgiem un atsaucīgiem cil vē-
kiem – Vītolu fonda saimi. 
Izstāstīju savu stāstu, man no -
ticēja un izpelnījos Aivara 
Andersona ģimenes labvēlību. 
Zināju, ka vēlos studēt Rīgā, 

mammai bija daudz mazākas 
galvassāpes par trīs bērnu sko-
lošanu galvaspilsētā. Neaiz mir-
stamas, pozitīvām emocijām 
bagātas bija arī regulārās tik-
šanās reizes un sarunas ar ci -
tiem stipendiātiem un zie do-
tāju Sarmīti viņas Vecrīgas ap -
artamentos. Studijas zobārst-
nie  cības jomā pabeidzu 2011. 
gadā. Viens šāviens, divi zaķi. 

mumi nav likuši vilties. No sirds 
vēlos pateikties Vītolu fonda 
cilvēkiem un jo īpaši savai zie -
dotājai Sarmītei Andersonei-
Šveics. Studiju laiks nav tikai 
zināšanu apguves process – es 
kā jaunietis turpināju krāt 
pieredzi, ieskicēju nākotnes 
plānus, izveidoju savu per so-
nību un dzīves redzējumu. 
Paldies, Sarmīt, ka šo posmu 

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

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

Cena: 25,– USD

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

Astrīda Jansone

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ

NĀKUSI KLAJĀ JAUNA GRĀMATA

Vasarā lielpilsētu ielas ir 
patukšas, jo visi cenšas vismaz 
daļu sava laika pavadīt ārpus 
pilsētas trokšņa un auto motoru 
izpūtēju piesārņotā gaisa. Arī 
Toronto pensionāru pirmajā 
vasaras saietā 18. jūlijā bija 
vairāk tukšu vietu pie galdiem 
nekā parasti, jo daudzi bija 
padevušies ezeru un savu 
vasarnīcu aicinājumam, lai ie  -
elpotu svaigāku gaisu un at  vē-
sinātos no šīs vasaras sutīgajām 
dienām. Labi tiem, kam mi -
tekļos gaisa dzesinātāji!

To pieminēja arī Auseklis 
Zaķis, sakot, ka nu mūsu vare-
nie (dziesmu) svētki ir pagājuši 
un tagad  no tiem jāatpūšas. 
Nav zināms, vai kāds tos ir 
filmējis. Baudīsim vasaru! Vie-

nīgais viņa ziņojums bija, ka 
Viļņa Pētersona veselības stā-
voklis tiek pārbaudīts, un tas 
uzlabojas. Tika izdalītas aplok-
snes, kur ievietot nepieciešamo 
informāciju pirmās palīdzības 
sniedzējiem, ja rodas vajadzība 
tos izsaukt.

Izklaidei bija paredzēta Bingo 
spēle, bet tajā piedalījās labi ja 
puse apmeklētāju. To vadīja 
Gunta Dreifelde ar Lienes Mar-
tinsones palīdzibu. Laimētājiem 
bija izvēle: ņemt $2.00 vai kuku-
li rupjmaizes.

Nākamais vasaras saiets būs 
22. augustā, kad varēsim ska -
tīties Latvijas filmu “Likteņ-
dzirnas”. Rēgulārie saieti atsā k-
sies 12. septembrī. 

da 

Pensionāru vasara
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Pašportrets no zīmējumu un akvareļu 
sērijas

Namsaimnieces vīzija svētku rīta agrumā. 2002

Aizvadītās sezonas labākie aktieŗi kolēģu vērtējumā – (centrā) 
Lāsma Kugrēna, Artūrs Krūzkops un Marija Bērziņa

MĀRIS
BRANCIS

Skaistums uz augstākās vērtības pjedestāla
Galerija „Daugava” savas pla-

šās telpas mēnesi un vienu 
dienu šopavasar bija atvēlējusi 
Aijas Jurjānes (1944-2015) 
darbu izstādei, kuŗu bija sarū-
pējuši mākslinieces bērni, svi-
not viņas 75 gadu jubileju. Visu 
savu darba mūžu pēc Mākslas 
akadēmijas beigšanas glezno-
tāja veltījusi jaunās paaudzes 
skološanai J. Rozentāla Rīgas 
mākslas vidusskolā (tagad tā 
saucas Jaņa Rozentāla mākslas 
skola). Pedagoga darbs viņai 
bija tikpat nozīmīgs kā glez-
niecība.

Aijas Jurjānes darbi, visbiežāk 
figurālās kompozicijas, izceļas 
ar košu, daudzkrāsainu, mir-
dzošu krāsziedu, pilnu dzīves-
prieka un iekšējas enerģijas. 
Glezniecībā viņai būtiska bija 
sievietes pasaule, kuŗas centrā ir 
stāsts par bērnu augšanu, viņu 
niķiem un stiķiem, vēlākos 
gados par viņu personības vei -
došanos. Patiesībā Aija Jurjāne 
krāsās attēloja dzīvi, kas noritēja 
māksliniecei visapkārt, līdz ar 
to izkristalizējas atziņa, ka 
blakus pedagoga darbam un 
glezniecībai viņai tikpat nozī-
mīga bija ģimene (vīrs Juris 
Jurjāns ir gleznotājs, arī abas 
meitas Kristīne un Ieva ir 
mākslinieces). 

To apliecina arīdzan šī izstāde, 
kuŗā koncentrēti darbi, kas 
tapuši no 1997. līdz 2015. ga -
dam. Spilgto krāsu salikumi, 
pretmeti un saskaņa veido ļoti 
savdabīgu pasauli. Sižeti pata-
pināti no sadzīves situācijām, 
kas notiek kā ar viņu pašu, tā ap 
bērniem un viņu draudzenēm, 
ar mazbērniem, kuŗus māk sli-
niece ar lielu mīļumu por tre-
tējusi, neaizmirstot savu neat-
kārtojamo rokrakstu, pasaules 

skatījumu krāsās. Krāsas Aijas 
Jurjānes gleznās stāsta par vitālu 
dzīves ritējumu, kas tuvs ri  tuā-
lam un vēsta par radniecību 
pasakai, kuŗu neprotam ie  rau-
dzīt dzīves allažībā. Ikdie niš-
ķumu slāpē krāsu uguņošana, 
pārvēršot ik norisi par galvu 
aizraujošu notikumu. Reižu rei-
zēm iesprūk arīdzan citāti no 
glezniecības klasikas, visbiežāk 
agrīnās renesanses, kā tas ir 
gleznā „Flemaljas meistara tēli 
viesojas pie draudzenēm – 
grūtniecēm”, kas vēsta par divu 
draudzeņu – Ievas Jurjānes un 
Lindas Lūses gaidībām. Tas ir 
kā brīnums, kā mistika, kas ar 
viņām notiek. 

Līdzīgi Aija Jurjāne rīkojas 
visos gadījumos, kad iesaistītas 
pazīstamas sievietes un notie-

Flemaljas meistara tēli viesos pie draudzenēm – grūtniecēm. 2003

košais ap un ar viņām. Lūk, 
aktrises Guna Zariņa vai Baiba 
Broka – ar viņām arīdzan no -
risinās kāds ļoti svarīgs brī -
nums, bet cita veida nekā uz 
skatuves – līdzīgi Dievam viņas 
radīs cilvēciņu, kas turpinās 
viņas. Māksliniece notieko ša-
jam piešķir klusa humora no -
skaņu. Tāpat Aija Jurjāne pa -
zobojas arīdzan par sevi gleznā 
„Pašportrets ar dēlu” vai par 
Imantu Ziedoni darbā „Dzej-
nieks un rozzeķīte”. Ironija un 
humors dod dzīvesprieku un 
vitālitāti, un, šķiet, arī ilglaicību, 
mūžību.

Kā liecina siena ar plašo 
akvareļu un zīmējumu klāstu, 
Aija Jurjāne pratusi visur sa -
skatīt skaisto un pacelt to uz 
augstākās vērtības pjedestāla.

Vasara tuvojas savai izskaņai – 
par to liecina krēslainie vakari ar 
tumsas nojausmām, rīta gaisma, 
kas atnāk bez īsta spožuma, lie -
tavas, kas spēj izmērcēt katru 
gājēju un pat pārplūdināt pilsētu 
ietves un braucamos ceļus. It kā 
lai aizkavētu prom ejošo, vis ap-
kārt sauc un vilina dažādu va -
saras festivālu piedāvājumi. No 
vērienīgiem valsts mēroga sarī-
ko jumiem, piemēram, Jūrmalā, 
Dzintaru koncertzālē, līdz vienas 
nedēļas nogales svētkiem maz-
pilsētās, ezeru krastos, vēl citās 
neapgūtās vietās.  Mākslas sarī-
kojumu piedāvājums šovasar tik 
bagāts, ka galva reibst, ja gribi 
izvēlēties vienu, sev vispie mē ro-
tāko – koncerti, izrādes, viesu 
ansambļu un solistu priekš ne-
sumi, pašmāju grupu vilinājums, 
profesionālu skatuves māksli-
nieku „vasaras izrādes”…

Šajā kultūras sarīkojumu pār-
produkcijā un nemitīgā festivālu 
gaisotnē noreibušam vasaras svi-
nētājam pavisam nemanīta pie-
lavījusies jaunā teātŗa sezona. 
Plašsaziņas līdzekļi ziņo – jauna-
jam darba posmam gatavi gan 

GUNDEGA
SAULĪTE

Kā arvien – ar gaišām cerībām
galvaspilsētas, gan perifērijas 
teātŗi, par sezonas sākumu ziņo 
arī nevalstiskās trupas. 

Tā pirms oficiālā Galā koncerta, 
ar kuŗu septembrī paredzēts 
ievadīt jauno sezonu, uz vasaras 

tu – „Antonija. Silmači”. Tāpat 
iespējams noskatīties pagājušā 
sezonā kupli apmeklēto jauno 
choreografu diptichu „Hamlets” 
un „(Ne)stāsti man pasakas”, ko 
veidojuši Antons Freimans un 

viencēliena operu sakopojumu 
„Burvestība. Pajaci”.

Nenoliedzami – jaunā Oper-
teātŗa sezona tuvojas ar sabied-
rībā apzinātām gaidām, jo pie-
nākumus sāks pildīt jaunais 
teātŗa vadītājs dziedonis Egils 
Siliņš. Intriģē arī jau septembŗa 
izskaņā gaidāmā jauniestu dē-
juma pirmizrāde – Imanta Kal-
niņa opera „Spēlēju, dancoju”.

Nacionālā teātŗa saime kopā 
pulcējās jau augusta pirmajā 
nedēļā. Tradicionālā ansambļa 
kopā sanākšanā tika cildināti 
radošie sasniegumi iepriekšējā 
sezonā. Tā ik gadus pārman-
tojamo simbolisko „ceļojošo 
balvu” – Elzas Radziņas kulonu 
– saņēma Lāsma Kugrēna, kas 
izcili nospēlējusi gan Zelmas 
lomu izrādē „Cīrulīši”, gan Mātes 
lomu izrādē „Pūt, vējiņi!”. Savu-
kārt Veltas Līnes gredzens, kuŗu 
tradicionāli kolēģi piešķiŗ spilg-
tāko mīlētāju atveidotājai, šogad 
ticis Marijai Bērziņai. Bet Kārļa 
Sebŗa gredzenu savā glabāšanā 
uz visu sezonu saņēma aktieris 
Artūrs Krūzkops. Atzinību guvis 
viņa atveidotais Aurels izrādē 

„Baltiešu gredzens” un lomas 
izrādēs „Antiņš. Zelts. Kalns” un 
„Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 
2. teātris”. 

Godinot Nacionālā teātŗa re -
žisora A. Amtmaņa-Briedīša pie-
 miņu, teātŗa saime devās uz 
Valles pagastu, kur pēc dievkal-
pojuma baznīcā režisora dzimto 
māju Zvanītāju Buku pagalmā 
notika īpašs sarīkojums. Tajā 
zemgalieši cildināja iemīļotos 
aktieŗus, kam šogad bija lemts 
kļūt par Amtmaņa Briedīša 
prēmijas laureātiem. Aplausus 
un ziedus līdz ar lauku ļaužu 
atzinību saņēma Marija Bērziņa 
un Jānis Skanis.

Daudz ikdienišķāk, taču arī 
sevišķā sapulcē sezonu uzsāka 
Dailes teātris. Pēc gada teātris 
svinēs savu Simtgadi, tās aprises 
pagaidām vēl tikai top, taču 
izsludinātais šīs sezonas reper-
tuārs, kā ik gadu – raibs kā dzeņa 
vēders. Atliek tikai minēt, kuŗi 
darbi saviļņos skatītājus vis-
vairāk.

izrādēm aicina Latvijas Nacio-
nālā opera un balets. Afiša pie-
dāvā aizvadīto sezonu oriģināl-
darbus, piemēram, J. Karlsona un 
A. Leimaņa baletu par katram 
latvietim pazīstamo Rūdolfa 
Blaumaņa „Skroderdienu” tema-

Elza Leimane. No operas reper-
tuāra vasaras izrādēs iespējams 
baudīt gan Dž. Verdi „Nabuko” 
iestudējumu, kuŗā titullomu 
dziedās Eiropā atzītais latviešu 
baritons Valdis Jansons, gan 
pagājušās sezonas novitāti divu 
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Bruņotie spēki aicina
ārvalstīs dzīvojošos pilsoņus

atgriezties Latvijā,
lai kopā sargātu valsti 

Atgriezties Latvijā, lai sargātu 
valsti – šādu iespēju, pievieno-
joties kustībai “Latvija strādā”, 
Nacionālie bruņotie spēki pie -
dāvā tiem pilsoņiem, kuŗi pat -
laban dzīvo ārvalstīs, bet arī 
apsveŗ domu par atgriešanos. 
Bruņotie spēki ir ne tikai stip-
rākais, bet arī visapņēmīgākais 
kustības partneris, kuŗš ir ap  -
ņēmies piesaistīt profesionā-
lajam dienestam 30 ārvalstīs 
dzīvojošos pilsoņus vecumā no 
18 līdz 40 gadiem.

Pērn izveidotā sociālā kustība 
“Latvija strādā” gada laikā pie -
saistījusi aptuveni 100 Latvijas 
darba devējus, kuŗi darbam un 
dzīvei Latvijā atgriezuši 132 
valstspiederīgos.

Visvairāk aizbraucēju ir at -
griezuši bruņotie spēki, profe-
sionālajā dienestā pieņemot 33 
pilsoņus no ASV, Islandes, 
Īrijas, Lielbritanijas, Dānijas, 
Vācijas, Zviedrijas, Somijas un 
Maltas. Arī otrajā kustības dar-
bības gadā bruņotie spēki ap -
ņemas piesaistīt 30 aizbraucējus.

Ko piedāvā bruņotie spēki
Īpaši aicināti atgriezties ir tie 

pilsoņi, kuŗu dzimtā puse ir 
Latgale – tur bruņoto spēku 
bāzē Lūznavā tiek veidots jauns 
profesionāls kaujas atbalsta 
bataljons. Tāpat atgriezties ai -
cināti ir arī kaŗavīri, kuŗi savu-
laik ir atvaļinājušies rezervē, bet 
dienesta pakāpei noteiktais 
maksimālais vecums vēl ļauj 
slēgt profesionālā dienesta lī -
gumu. Atjaunošanās dienestā ir 
kļuvusi izdevīga – par katru 
izdienas stāža gadu pēc atjau-
nošanās aktīvajā dienestā iz -
dienas pensija tiks paaugstināta 
par diviem procentiem.

Bruņoto spēku kaŗavīri – virs-
nieki, instruktori un kareivji – 
savus tiešos amata pienākumus 
pilda vairāk nekā 35 funkcio-
nālajās (ieroču šķiru) jomās, 
piemēram, kājnieki, artilērija, 
pretgaisa aizsardzība, kaujas 
inženieŗi, auto un kaujas tech-
nika, medicīniskais nodroši nā-
jums, sakari un informācijas 
sistēmas, un teju 170 spe ciā-
litātēs.

Piedāvājot tik plašu nodar-
binātības jomu un speciālitāšu 
klāstu, iespēja veidot militāro 
karjēru bruņotajos spēkos tiek 
dota gan tiem, kuŗi ieguvuši 
tikai pamatizglītību, gan arī 

tiem, kuŗi ieguvuši vidējo un 
augstāko izglītību vai kuŗi ap -
guvuši kādu bruņotajiem spē-
kiem nepieciešamu arodu pro-
fesionālās izglītības iestādēs.

Pirmais solis ceļā uz militāro 
karjēru – pieteikšanās

Gan Latvijā, gan ārvalstīs 

dzīvojošajiem pilsoņiem, kuŗi 
vēlas iestāties profesionālajā 
dienestā, vispirms jāizsaka sava 
vēlme dienēt, Rekrutēšanas un 
atlases centram elektroniski 
nosūtot pieteikuma anketu, 
kuŗa pieejama bruņoto spēku 
tīmekļvietnes www.mil.lv sa  da ļā 

“Kļūsti karavīrs”. Elektroniski 
aizpildītā anketa nav jāparaksta 
– parakstīt to varēs, pirmo reizi 
ierodoties Rekrutēšanas un at -
lases centrā. Pieteikties dienes-
tam var jebkuŗā laikā.

Pēc anketas saņemšanas centrs 
veiks kandidāta sodāmības 

pārbaudi un, ja Sodu reģistrā 
nebūs datu par sodāmību, kuŗas 
dēļ nedrīkst pieņemt dienestā, 
sazināsies ar viņu, lai vienotos 
par atlases uzsākšanas laiku. 
Atlase ietveŗ kandidāta medi-
cīnisko un fiziskās sagatavotī-
bas pārbaudi, kā arī psicholo-
ģisko izpēti.

Par brīvu izmitinās
un paē dinās
Rekrutēšanas un atlases centrs 

vairākas reizes mēnesī piedāvā 
atlasi veikt divās dienās ar bez-
maksas nakšņošanu militārajās 
kazarmās Rīgā. Arī par ēdienu 
nav jāuztraucas – divu dienu 
atlasē tiek nodrošināta bezmak-
sas ēdināšana.

Šāds atlases veikšanas veids 
ir ļoti piemērots tiem kandi-
dātiem, kuŗi dzīvo un strādā 
ārvalstīs, bet tomēr ir izvē lē-
jušies sākt militāro karjēru 
Latvijā, jo kandidāti var vie-
noties par precīziem atlases 
norises datumiem pat vairākus 
mēnešus uz priekšu, lai laikus 
varētu iegādāties, piemēram, 
lētas lidmašīnas biļetes. Savu-
kārt tie kandidāti, kuŗi sekmīgi 
pabeidz atlasi, tāpat laikus var 
vienoties arī par militārās pa -
matapmacības kursa sākšanas 
laiku. Kurss notiek vismaz reizi 
mēnesi, kas ļauj krietni sama-
zināt gaidīšanas laiku militārās 
karjēras uzsākšanai.

Tavi ieguvumi, kļūstot par 
kaŗavīru

Izvēloties militāro karjēru un 
kļūstot par kaŗavīru, tu iegūsi 
stabilitāti, konkurētspējīgu un 
motivējošu atlīdzību, kas sākas 
no 900 eiro pēc nodokļu no -
maksas, un plašas sociālās ga -
rantijas, karjēras izaugsmi, bez-
maksas apmācību speciālitātē, 
svešvalodās un citās dienestam 
nepieciešamās jomās, darbu 
komandā mācībās Latvijā un 
ārvalstīs, kā arī starptautisko 
operāciju rajonos.

Esi viens no mums. Kļūsti 
kaŗavīrs savas valsts armijā!

Piesakies dienestam pats, ai -
cini savus radus, draugus un 
paziņas atgriezties Latvijā, lai 
kopā sargātu valsti!

Neskaidrību gadījumā zvani 
mums uz numuru
67137137 vai
raksti uz e-pasta adresi
rekrutesana@mil.lv!

Ar vasaras viesizrādēm gal-
vaspilsētā jauno darba cēlienu 
sāk kā Liepājas, tā Valmieras 
teātris. Šīs trupas Rīgā arvien ir 
gaidītas, viņu izrādes labi ap -
mek lētas, jo ne jau katram ir 
izdevība aizbraukt un apmeklēt 
iestudējumus šo teātŗu mājvietās. 

Šoruden Liepājas teātris spēlēja 
uz Dailes teātŗa skatuves, piesais-

tot uzmanību ar daudzveidīgiem 
formas un satura meklējumiem. 
Taču joprojām neaizsniegta (lasi 
– neatvesta uz Rīgu) palika 
iepriekšējās sezonas lielākā intri-
ga – izrāde „Liepāja – Latvijas 
galvaspilsēta”. To, kā plānots, 
Rīgā sagaidīsim oktobrī. Teātŗa 
plānos, jāatzīst, visvairāk intriģē 
jau tuvākā pirmizrāde, kas pa -
redzēta septembŗa vidū – kom-
ponista Kārļa Lāča un režisora 

Regnāra Vaivara mūzikāls iestu-
dējums pēc Rūdolfa Blaumaņa 
motīviem – „Purva bridējs. 
Ugunī”. Atliek tikai gaidīt.

Valmierā pavisam nesen – au -
gusta sākumā – veiksmīgi nori-
tējis Vasaras teātŗa festivāls, kuŗā 
parādītie deviņi iestudējumi vis-
jaunākajai auditorijai rosināja ap -
zināties šī mākslas veida daudz-
veidību un atsaukties dažādām 
teatrālām provokācijām. Arī Val-

Kā arvien – ar gaišām cerībām
mieras teātŗa jauniestudējumu 
piedāvājums jaunajā sezonā plā -
nots skatītāju jaunās paaudzes 
uzrunāšanai. Top izrādes ar 
Ineses Zanderes dzejas materiālu, 
tāpat divas jauno aktieŗu kursa 
izrādes; teātrī šosezon strādās 
dažādu paaudžu režisori. 

Teātŗa sezonas sākums arvien 
ir apsolījumu un jaunu ideju 
pārpilns. Arī šoruden. Vērojumi 
gan rāda, ka sezonas izskaņā 

nākas atzīt – ne viss paredzētais 
piepildīts. Dzīve un dažādi ne -
pārvarami apstākļi ievieš savas 
korrekcijas. Tāpēc īsta „cāļu skai-
tīšana” parasti notiek pavasarī. 
Tomēr šis brīdis, kad gaisā virmo 
tik daudz labu nodomu, ir no -
jausmām un prognozēm bagāts. 
Tāpat kā teātŗa skatītāju mūžīgās 
ilgas uz skatuves ieraudzīt izrādi, 
kas saviļņo, pacilā prātu un aiz-
rauj garu.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Aicina uz akciju 
“Baltijas ceļam 30”

1989. gada 23. augustā Baltijas 
valstu iedzīvotāji izveidoja dzīvo 
ķēdi, lai paustu savu apņēmību at -
gūt neatkarību. Tajā iekļāvās arī 
Brī vības piemineklis – latviešu 
tau tas vienotības un brīvības sim-
bols.

Gan akcijas dalībnieki, gan tie, 
kuŗi toreiz Baltijas ceļā nestā vēja, 
ir atkal aicināti pulcēties pie 
Brīvības pieminekļa, lai kopā svi-
nētu šī īpašā notikuma 30.  gads-
kārtu. Būsim cits citam līdzās,       
lai klātienē izjustu trīs laikus – 
pagātni, tagadni un nākotni – un 
apliecinātu, ka brīvība gan indivī-
dam, gan tautai un valstij ir nozī-
mīga ikvienā vēstures laika posmā!

Svinīgajā notikumā uzrunu 
teiks Valsts prezidents Egils Levits 
un Latvijas Tautas frontes pirmais 
priekšsēdis Dainis Īvāns, pieda-
līsies aktieris Jēkabs Reinis, dzie-
dātāji Jānis Buķelis un Atis Ieviņš, 
reperis Ozols, spēlfilmas “Bille” 
galvenās lomas atveidotāja Rūta 
Kronberga, Garkalnes novada 
jauk tais koris “Pa Saulei” (diri -
ģents Jānis Ozols) un mūziķu 
grupa Kristapa Krievkalna vadībā. 
Režisors – Jānis Mūrnieks, scēno-
grafs – Uģis Bērziņš, kostīmu 
māksliniece – Rūta Kuplā.

***
Par godu Baltijas ceļa 

30. gadadienai 
Latvijas Institūts 19. augustā 

pre  zentēs īsfilmu Act Baltic Way. 
Īsfilma būs paredzēta izplatīšanai 
tīmeklī, sarīkojumos, skolās, vēst-
niecībās un citur, kur pieminēs 
Baltijas ceļu. 

Aina no filmas

1989. gada 23. augustā aptuveni 
divi miljoni Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas iedzīvotāju sadevās ro -
kās, savienojot Baltijas valstu gal-
vaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, 
lai pieminētu 1939. gada 23. au -
gustā starp Vāciju un PSRS pa -
rakstīto Molotova-Ribentropa pak-
tu un vienam otru stiprinātu cīņā 
par kopīgu mērķi – Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanu. 

Īsfilmas radošā ideja balstās uz 
iespēju vārdu salikumu Baltic way 
tulkot arī kā “Baltijas stils”. Filma 
rosina domāt, ka Baltic way  dar-
botos šodien – polītikā, sadzīvē, 
attiecībās un citur. Act Baltic Way 
ir aicinājums uz apzinātu rīcību 
šodien, ‒ laikā, kad protesta jē -
dziens pasaulē arvien biežāk sais-
tās ar agresiju, grautiņiem, terrora 
aktiem vai citām negatīvām iz -
pausmēm, ko redzam dzīvē vai zi -
ņ ās. Filma tapusi, pateicoties lie-

lajai atsaucībai – vairāk nekā 60 
cilvēku piekrita piedalīties šajā 
projektā idejas, nevis atalgojuma 
dēļ. Īpašs paldies atsaucīgiem cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem. 
kuŗi pārvarēja grūtības, lai ierastos 
uz filmēšanu, kā arī skolēniem, 
kuŗi ziedoja savas vasaras brīv die-
nas.   

***
Baltijas ceļa gadadienu 

svin Indijā
Baltijas valstu vēstniecības sa -

dodas rokās, atzīmējot Baltijas ceļa 
30. gadadienu Indijā. 6. au  gustā 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
vēst niecības Indijā uzsāka Baltijas 
ceļa 30. gadadienas svinības, pul-
cējot Baltijas valstu draugus In -
dijas vārtu pakājē, Radžapatas 
bulvārī. Svinību laikā tika veidota 
ziedu mandala Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas karogu krāsās, kā arī 
klātesošie simboliski sadevās ro -
kās un vienojās dziesmā “Atmostas 
Baltija”.

Baltijas valstu vēstnieki savās 
uzrunās uzsvēra to, ka Baltijas ceļš 
simbolizē vienotību centienos pēc 
brīvības, kas starp trīs tautām 
strāvoja 1989. gada 23. augustā un 
ir pamats ciešai draudzībai šodien.

Latvijas vēstnieks Artis Bērtulis 
norādīja uz to, ka Baltijas ceļš ir 
lielisks piemērs tam, ka mazas nā -
cijas ar stipru gribu var sasniegt 
lielus mērķus, un akcentēja nepie-
ciešamību turpināt tiekties pēc 
jauniem ideāliem un sapņiem.

Baltijas ceļš tāpat kā Indijas ne -
atkarības kustība turpina iedves-
mot nevardarbīgu tiekšanos pēc 
demokratiskām vērtībām un brī-
vības.

***
Latvijas armijas Kaŗa flotei ‒ 100

Valsts prezidents: Latvijas Jū  ras 
spēkiem ir nozīmīga loma valsts 
aizsardzības spēju stipri nāšanā.

Savus dibināšanas svētkus sāk 
svinēt tie, kuŗi sargā Latvijas gan-
drīz 500 kilometru gaŗo jūras ro -
bežu. Ar militāro kuģu parādi       
9. augustā atklāja Latvijas armijas 
Kaŗa flotes Simtgades  svinības. 
Uz Jūras spēku stāba un apgādes 
kuģa Virsaitis klāja bija armijas 
vadība, sauszemes un gaisa spēku 
pārstāvji un ārvalstu militārie 
atašeji. Valsts prezidents ir valsts 
bruņotā spēka augstākais vadonis, 
un šī bija pirmā militārā parāde, 
ko pieņēma Egils Levits. Kaŗa flo-
tes Simtgades godināšanas gā  jie -
nu sāka seši Latvijas kuģi ‒ mīnu 
meklētāji un patruļkuģi. Kopumā 
Latvijas Jūras spēkiem ir 18 kuģi. 

“Jāuztur sava kaujas gatavība, 
jāmeklē un jāiznīcina mīnas... Jā -
gatavo cilvēki aktīvākai kaŗadar-
bībai. Otrs svarīgais miera laika 
uzdevums ir atbalsts civīlajai sa -
biedrībai. Mēs novērojam, kas no -
tiek jūrā. Mēs nodrošinām meklē-
šanas un glābšanas operācijas uz 
jūras. Valsts vides dienesta zvejas 
kontroles pārbaudes palīdzam no -
drošināt,” pastāstīja Jūras spēku 
komandieris, flotiles admirālis 
Ingus Vizulis.

Svinīgā ziedu nolikšanas cere-
monija pie Brīvības pieminekļa 
par godu Latvijas armijas Kaŗa 
flotes Simtgadei // Foto: LETA

“Pasaule mainās, un līdzi mai-
nās arī Jūras spēki. Kuģi aprīkoti 
ar modernām technoloģijām un 
sistēmām. Jūras spēku militārās 
spējas ir līdzvērtīgas NATO par t-
nervalstu kuģiem. Mūsu kuģi ir 
gaidīti alianses operācijās un mā -
cībās.”  

“Kuģis ir kā tāda viena liela ģi -
mene ar savu personālu. Es to 
vienmēr pielīdzinu labam Šveices 
pulkstenim, kur katram koman-
das loceklim ir savs uzdevums, 
strādā kā mazais zobratiņš, kad 
visi pilda funkcijas teicami,” skaid-
roja Jūras spēku Mīnu kuģu eskad -
ras komandieris Gvido Ļaudups. 
Parādē piedalījās arī sabiedroto 
valstu kuģi.   

Par godu Latvijas armijas Kaŗa 
flotes Simtgadei Rīgas pasažieŗu 
termināla piestātnē bija apska-
tāmi Latvijas armijas un sabied-
roto valstu Kara flotes kuģi // 
Foto: LETA

Valsts prezidents Egils Levits 
piedalās Latvijas armijas Kaŗa 
flotes Simtgades svinībās  

Uzrunājot Latvijas Jūras spēkus, 
Egils Levits uzsvēra: “Jūras spē-
kiem ir nozīmīga loma valsts aiz-
sardzības spēju stiprināšanā, jo 
neatkarīgi no starptautiskās situā-
cijas valsts nevar pastāvēt bez spē-
cīgas aizsardzības sistēmas. Latvija 
atzinīgi novērtē Jūras spēku dar-
bu, profesionālitāti un patriotis-
kumu. Ikviens Latvijas iedzīvotājs 
var uz jums paļauties un justies 
droši savā valstī, jo jūs spējat no -
drošināt tās aizsardzību ne tikai 
Latvijas territorijā, bet arī ārpus 
Baltijas jūras ūdeņiem, sadarbo-
joties starptautiskās misijās ar 
NATO partneriem. Tas prasa ār -
kārtīgi augstu sagatavotību, par  
ko esmu jums pateicīgs. Latvijas 
valsts jūs godā un ciena.” Pēc uz -
runas Valsts prezidents Jūras spē-
ku karoga kātā iedzina sudraba 
naglu un novēlēja godam atzīmēt 
nozīmīgo notikumu.

Latvijas Jūras spēki tika dibināti 
1919. gadā, bet atjaunoti 1991. 
gadā līdz ar Latvijas valsts neat-
karības atgūšanu. Militāro kuģu 
parādē piedalījās seši Latvijas Jū -
ras spēku kuģi, kā arī sabiedroto 
valstu jūras spēku kuģi no Zvied-
rijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas 
Lietuvas un Polijas.

Zviedrijas korvetes Helsingborg 
leitnants Ingebrikts Sjeviks pastā s -
tīja, ka kuģis ir maskēšanās ra    -
ķešu korvete, kas uzbūvēta šā gad-
simta sākumā. Kuģis var darbo -
ties arī kā zemūdene, un tam ir 
torpēdas. Sjeviks uzsvēra, cik bū -
tiski ir, lai visas Baltijas jūras valstis 
ir sabiedrotie. Patlaban cieša sa -
dar bība aizsardzības jomā notiek 
gan starp flotes virsniekiem, gan 
kuģiem, ir kopīgi treniņi. Tāpat 
notiek arī kopīgas operācijas Bal-
tijas jūrā. “Protams, situācija Bal-
tijas jūrā ir būtiski mainījusies, 
tāpēc mums kļuvis vēl jo vairāk 
svarīgi būt vienotiem un darbo-
ties,” sacīja Sjeviks.    

*
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī tikās ar aizsardzības mi -
nistru Arti Pabriku, lai apspries tos 
par dažādiem Latvijas aiz sardzī-
bas tematikas jautājumiem. Sa  ru-
nā Egils Levits augstu no vēr tēja 
Nacionālo Bruņoto spē ku (NBS) 
spējas un sadarbību ar partner-
valstīm un sabiedroto spē kiem, 
paužot lepnumu par Latvijas NBS.

//Foto: Valsts prezidenta kanceleja 

Egils Levits pauda gandarījumu, 
ka jau pirmā savas prezidentūras 
mēneša laikā ir ticies gan ar Mi -
litāro padomi, gan apmeklējis Ze -
messardzes 3. Latgales brigādes 
mācības, gan saticies ar starptau-
tisko operāciju veterāniem un 
vi  ņu bērniem. Prezidents izteica 
atbalstu Zemessardzei un Jaun-
sardzei, atzīmējot, ka tās ir būtis -
ka daļa no pilsoniskās un demo-
krātiskās Latvijas sabiedrības.

***
Jāstiprina latviešu valodas 

lietojums sabiedrībā
Valsts prezidents Egils Levits 

uzsver nepieciešamību stiprināt 
latviešu valodas lietojumu sabied-
rībā, informēja Valsts prezidenta 
kancelejā. Prezidents tikās ar Lat-
viešu valodas un literātūras skolo-
tāju asociācijas valdi, lai pārrunā -
tu latviešu valodas pozicijas to -
pošajā “Skola2030” mācību saturā 
un iespēju stiprināt latviešu valo-
du valstiskā līmenī. “Latviešu va -
lodas kā vienīgās valsts valodas 
loma ir jāstiprina ne tikai mācību 
saturā, bet arī jārunā par tās lie-
tojumu sabiedrībā. Absurda ir si -
tuācija, ka valsts valodas lietoju -
ma līmenis ir 60%. Latviešu valo-
da ir mūsu valsts simbols, kas ir 
jālolo un jāstiprina ilgtermiņā, jo 
spēcīgas Latvijas pamats ir stabila, 
literāri bagāta latviešu valoda,” uz -
svēra Levits. Prezidents interesējās 
par to, kā norit Valsts izglītības un 
satura centra (VISC) īstenotā pro-

jekta “Skola 2030” ieviešana, cik 
liela loma mācību saturā atvēlēta 
latviešu valodai un cik sekmīga ir 
VISC komunikācija ar skolām un 
pedagogiem, kuŗi nav tieši iesais-
tīti projekta izstrādes darba grupā.

***
Drukāto mediju pieejamība 
visā Latvijā ir demokratijas 

jautājums
Valsts prezidents Egils Levits 

sarunā ar Latvijas Preses izdevēju 
asociācijas pārstāvjiem Guntaru 
Kļavinski un Māri Anču izteica 
stingru atbalstu tam, lai visā Lat-
vijā cilvēkiem par saprātīgu cenu 
būtu pieejami drukātie mediji, un 
tas ir konstitucionāls jautājums. 
“Sarunā ar lēmumu pieņēmējiem 
es stingri norādīšu, ka šis nav ko -
merciāls jautājums, bet gan Lat-
vijas kopējās informātīvās telpas 
jautājums un konstitucionāls jau-
tājums,” sacīja Egils Levits.

// Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Kā jau ziņots, preses izdevēji ir 
saskārušies ar problēmu par dru-
kātās preses piegādēm, jo Latvijas 
Pastam pagaidām nav piešķirts 
valsts financējums drukātās pre-
ses piegāžu kompensēšanai. Prezi-
dents interesējās par asociācijas 
redzējumu uz ilgtermiņa risinā-
jumu iespējām, atzīstot, ka aktuā-
lajai problēmai par drukātās pre-
ses piegādes kompensēšanu būtu 
jāatrod pagaidu risinājums, bet 
starplaikā jārada stratēģisks ilgter-
miņa risinājums.

Satiksmes ministrija (SM) atra-
dusi preses piegādēm nākamgad 
nepieciešamos 3,7 miljonus eiro, 
pēc valdības koalicijas sadarbības 
padomes sēdes 12. augustā sacīja 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits 
(Jaunā konservātīvā partija). Val-
došās koalicijas sadarbības pado-
me atbalstīja SM piedāvāto risi -
nā jumu – trūkstošos līdzekļus šīm 
vajadzībām ņemt no elektrovil-
cienu iepirkumam paredzētās 
naudas. “Preses piegādātāji var ne -
uztraukties. Visi līdzekļi, kas pa -
red zēti preses abonēšanas un pie-
gā des atbalstīšanai – tie budžetā 
tiks iekļauti. Un vilcienu iepirku-
mu tas nekādā veidā nekavēs,” 
sacīja Linkaits.

***
Cik tautiešu šogad atgriezušies 

dzimtenē no ārzemēm?
Šā gada laikā līdz jūnijam par 

iespējām atgriezties Latvijā infor-
mētas 774 ģimenes, 223 cilvēki 
Lat vijā ir atgriezušies, informē Vi -
des aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrija. 11. augustā ap -
ritēja 200 dienas, kopš darbu 
uzsāka Artura Krišjāņa Kariņa 
vadītā valdība un vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce (AP!) infor-
mēja par paveikto un iecerēm. 
Latvijā tiek turpināts remigrācijas 
projekts “Reģionālās remigrācijas 
koordinātors”, un šā gada laikā   
līdz jūnijam par iespējām atgriez-
ties Latvijā informētas 774 ģime nes, 
223 cilvēki Latvijā ir atgriez u šies. 
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Ziņas sakopojis 
P. KARLSONS

Katru gadu festivāls dod iespēju 
piedalīties arī jaunām metalla 
grupām un iegūt nenovērtējamu 
pieredzi.

***
Izstāde “Latviešu mākslinieki 

Penzas mākslas skolā”
No 20. augusta līdz 30. novem-

brim Romana Sutas un Aleksan-
dras Beļcovas mūzejā (Elizabetes 
ielā 57a, dz. 26, Rīgā) būs skatāma 
izstāde “Latviešu mākslinieki Pen-
zas mākslas skolā”. Ievadot stāstu 
par Aleksandras Beļcovas  (1892–
1981) dzīvi un daiļradi, kas tiks 
izvērsts apjomīgajā mākslinieces 
darbu retrospekcijā Latvijas Na -
cionālā mākslas mūzeja (LNMM) 
galvenās ēkas Lielajā zālē šī gada 
rudenī, Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas mūzejs maina 
pastāvīgo ekspoziciju un piedāvā 
jaunu izstādi. Tā iepazīstinās ar 
Penzas mākslas skolu Krievijā, kas 
bija būtiska daudziem jaunajiem 
latviešu māksliniekiem, kuŗi turp 
devās mācīties Pirmā pasaules 
kaŗa laikā. No 1912. līdz 1917. ga -
dam šeit mācījās arī Aleksandra 
Beļcova.

***
Starptautiskais laikmetīgās 
un videomākslas festivāls 

“Ūdensgabali”
19. festivāls “Ūdensgabali”, kas 

notiek peldošajā mākslas centrā 
“Noass”, piedāvā programmu, kas 
apvieno izstādi, performances un 
digitālo mediju nozares profe sio-
nāļu vadītas lekcijas un meistar-
klases. 

Festivāls sākās 8. augusta ar Lī -
vas Arnavas personālizstādes “Var-
 būt tiešām” atklāšanu. 

venās grāmatu krātuves vismūs-
dienīgāko un augstāko virsotni – 
Gunāra Birkerta projektēto Gais-
mas pili. Bibliotēkas simtās dzim-
šanas dienas svinības notiks 2019. 
gada 31. augustā, taču visa gada 
garumā notiks svētkiem veltītas 
izstādes, konferences, koncerti un 
citi sarīkojumi.

***
Ar koncertu “PĀRI” Doma 

laukumā savu Simtgadi 
ieskandinās Mūzikas akadēmija 

20. augustā ar svinībām Aka-
dēmijas dārzā savus Simtgades 
svētkus atklās Latvijas Mākslas 
akadēmija. Pieņemšanas laikā tiks 
atklāta un prezentēta Akadēmijas 
100 gadus atspoguļojoša grāma -
ta, kuŗu veidojuši 100 Latvijas 
Mākslas akadēmijas absolventi, 
no tiem 22 studenti, tādējādi pār-
stāvot gan dažādas paaudzes, 
māk slas žanrus, stilus un mākslas 
valodas.

Vasaras izskaņā leģendām ap -
vītā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi -
kas akadēmija atklāja augstskolas 
Simtgades sezonu. 16. augustā 
plkst. 21 Doma laukumā Rīgas 
Svētku ietvaros mūzikas mīļotāji 
tiek aicināti uz koncertu “PĀRI”. 
Vairāki Mūzikas akadēmijas Simt-
gades svētki ar krāšņu un vispu-
sīgu programmu turpināsies līdz 
pat 2020. gada pavasarim.

***
Latvijas grupa Varang Nord 
uzvarējusi pasaules lielākajā 

metallmūzikas konkursā
Pirms nedēļas Vācijā savu 30. 

jubileju svinēja pasaulē lielākais 
metallmūzikas festivāls Wacken 
Open Air. Sarīkojuma laikā notika 
tā sauktās “metalla kaujas”, kuŗās 
piedalījās 30 grupas no Eiropas, 
Ziemeļamerikas, Dienvidame ri-
kas, Āzijas un Afrikas kontinen-
tiem. Aizraujošā cīņā uzvaru pir-
mo reizi sacensību vēsturē guva 
kopa no Latvijas – folkmetāla gru-
pa Varang Nord no Daugavpils.

Wacken Open Air tiek dēvēts 
par planētas ietekmīgāko smagās 
mūzikas notikumu.  Četru dienu 
laikā uzstājas vairāk nekā 200 
kopu uz 11 dažādām skatuvēm. 

sas, kas ļauj cilvēkiem vieglāk 
koncentrēties, atpūsties vai sazi-
nāties.

Šim mērķim pakārtota arī telpu 
uzbūve. Telpu izmērus var izmai-
nīt ar stikla starpsienu palīdzību, 
kas ļauj radīt plašuma un labākas 
pārredzamības sajūtu.

***
Saņem dāvinājumā rakstnieces 

privātās mantas
Zentas Mauriņas piemiņas is -

tabās Grobiņā 15. augustā, dienā, 
kad Zentas svin vārda dienu, no -
tika pasākums “Svinības pie Zen-
tas galda”. Centrālais notikums 
šajā pasākumā bija svinīga dāvi-
nājuma nodošana. Vairākas lietas, 
kas piederējušas Zentai Mauriņai, 
atceļojušas no Vācijas. Arī plašu 
atskaņotājs. Radio ar plašu at -
skaņotāju ir viens no dāvinā ju-
miem, kas tagad glabāsies Zentas 
Mauriņas piemiņas istabās, stāsta 
vadītāja Maija Rolava. Iekārta ir 
ļoti labā stāvoklī, tāpēc tā lieliski 
kalpos piemiņas istabu vajadzī bām. 
Dāvinājums nāk no Vācijā dzī-
vojošās Haidelores Heringas, kuŗa 
savulaik desmit gadus strādājusi 
pie Zentas Mauriņas, organizē -   
jot viņas lekcijas. Viņa Mauriņas 
pie miņas istabām dāvinās arī ci - 
tas rakstnieces privātās mantas. 
“Mums šobrīd ir seši priekšmeti – 
galds un arī šis lielais Siemens 
radio ar plašu atskaņotāju. Zenta 
Mauriņa bija kaislīga mūzikas 
mīļotāja, turklāt viņai piederēja 
milzīga plašu kollekcija. Mūziku 
viņa klasificē atbilstoši savam emo-
cionālajam stāvoklim. Viņa raks tī-
ja, ka mūzika viņai ir kā  dziedi-
nāšana,” stāsta Rolava.

Zentas Mauriņas piemiņas is -
tabu vadītājai Maijai Rolavai ir 
plašas zināšanas un dziļa pietāte 
pret rakstnieces dzīves gājumu un 
tām gara dāvanām, ko nākama-
jām paaudzēm atstājusi Zenta 
Mauriņa, turklāt tieši Grobiņai 
viņas dzīvē ir liela nozīme.

***
Latvijas koriem panākumi 

Eiropas koŗu olimpiadā
Šogad Eiropas IV koŗu olim-

piadā piedalījās 171 koris no 47 
pasaules valstīm, kopumā 6300 
dalībnieku. Pirmā Eiropas koŗu 
olimpiada notika Rīgā 2014. gadā, 
bet nākamgad olimpiadas māj-
vieta būs Beļģija. Ļoti veiksmīgi 
startēja Latvijas kori olimpiadā, 
kas šogad norisinājās Zviedrijas 
pilsētā Gēteborgā. Bērnu koŗu 
katēgorijā Ogres Cielaviņa ieguva 
zelta medaļu, bet Valmieras Sol-
LaRe”  čempiona titulu un kvali-
ficējās nākamajai Grand Prix kār-
tai, kuŗā ieguva zelta medaļu.

***
Ar plašu svētku programmu 

Simtgades svinības uzsāk 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tikai gadu jaunāka par Latvijas 
valsti, bibliotēka piedzīvojusi krāš-
ņu gadsimtu, un tagad nosau -
kums Latvijas Nacionālā bibliotē -
ka lieliem burtiem rotā valsts gal-

brukuma parlamentam plānoša-
nā un aprīlī atbrīvota no apcie ti-
nājuma, ieradusies atpūsties Lat-
vijā. Par to viņa savus atbalstītājus 
informēja sociālajos tīklos, publis-
kojot vairākas fotografijas un pat 
rakstot latviešu valodā. 

Nadija Savčenko pēc atbrīvoša -
nas no apcietinājuma

Pie fotografijām, kuŗā viņa pozē 
pie Jūrmalciema zīmes un kopā ar 
kādu ģimeni, viņa publiskoja visai 
gaŗu ierakstu gan ukraiņu, gan 
krievu, gan latviešu valodā par Lat-
vijā aizvadīto laiku. Lai gan teksts 
latviešu valodā bija manāmi kļū-
dains un aizgūts no tiešsaistes 
tulkošanas rīka, Savčenko tik un 
tā bija centusies to padarīt sapro-
tamu arī latviešiem.

***
Kur ģimene – tur mājas

Tuvajos Austrumos starp Āziju 
un Afriku atrodas Arābijas pus -
sala, kuras rietumos, Persijas līča 
krastā – Katara. “Tas jau nav tālu, 
tikai deviņu stundu lidojums” – 
teic SANDIJS BAŠKEVICS, kurš 
ar ģimeni – sievu Rūtu, dēlu Kri -
šu (12 g.v.) un meitām Paulu (14 
g. v.), Māru (9 g.v.), Annu Līnu (7 
g.v.) ārpus Latvijas dzīvo kopš 
2011. gada. Viņi ar sievu ir sko-
lotāji un strādā starptautiskā skolā. 
Viņš ir sākumskolas sporta, bet 
sieva – pirmskolas vadības skolo-
tāja. 

Ģimene trīs gadus dzīvo Kataras 
galvaspilsētā Dohā. Pirms tam 
viņi divus gadus bija Bangladešā 
un vēl divus – Pekinā, Ķīnā. Reiz 
mēģinājuši arī atgriezties Latvijā, 
bet izdevies tikai uz vienu gadu. 
Sandijs Baškevics un viņa ģimene 
piedalijās 3x3 saietā Vecpiebalgā. 

***
Somijā radīta “antistresa” skola

Keravas pilsētā Somijas dien-
vidu daļā uzbūvēta “antistresa” 
skola. Architekti un dizaineri cen-
tušies radīt bērniem un darbi nie-
kiem patīkamāku vidi, kas pa  līdz 
mācību procesā.

Skola projektēta, ņemot vērā 
zinātnieku pētījumus par cilvēka 
smadzeņu un maņu organu dar-
bību. Dizainere Margita Sjerrosa 
centusies izmantot mierīgas krā-

Pagājušajā gadā pirmo reizi 
Latvijā tika sniegts atbalsts – gran-
ta veidā – remigrantiem saimnie-
ciskās darbības uzsākšanai un īste-
nošanai. Ministrs uzskata, ka šāds 
atbalsts ir spēcīga motivācija at -
griezties Latvijā. Lai sniegtu at -
balstu turpmāk, bija nepiecie -
šams aktuālizēt un precīzēt spēkā 
esošo normatīvo rēgulējumu, kas 
nosaka šī atbalsta īstenošanas, no  vēr-
tēšanas un financēšanas kār tību.

***
VARAM valdībai  piedāvās 

karti ar 36 pašvaldībām
Uz konsultāciju laikā veiktajām 

pārrunām ar pašvaldībām Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (VARAM) nolē-
musi jaunajā pašvaldību kartē iz -
veidot vēl vienu novadu, žurnā-
listiem pastāstīja ministrs Juris 
Pūce (AP). Līdz ar to pašvaldību 
skaits no 119 tiktu samazināts   
līdz 36, nevis 35, kā tika plānots 
sākumā. 

Juris Pūce

Pūce norādīja, ka izmaiņas skars 
Pierīgu, taču atteicās nosaukt, 
kuŗas tieši pašvaldības. Pēc viņa 
teiktā izmaiņas plānā ieviestas, 
balstoties uz pašvaldības ierosinā-
jumiem. “Novērtējam iedzīvotāju 
dinamiku, skaita pieaugumu, iz -
pētījām detalizētāk viņu pārvie -
to šanos un esam pārliecinājušies, 
ka ir iespējams izveidot jaunu mo -
deli. Tomēr visi kritēriji ir sagla-
bāti, kā noteikts sākumā,” teica 
Pūce. Ziņojums nākamnedēļ tiks 
iesniegts izskatīšanai valdībā, un 
to plānots saskaņot ar valsts iestā-
dēm un Latvijas Pašvaldību savie-
nību. “Līdz saskaņošanai valdībā 
tīri teorētiski korekcijas vēl var 
būt, bet visas izmaiņas ieviesīsim 
tikai tad, ja tās būs datos balstītas,” 
sacīja ministrs. Latvijas Pašvaldī-
bu savienības, kā arī Pierīgas paš-
valdību apvienības pārstāvji aģen-
tūrai LETA sacīja, ka par VARAM 
ieceri pagaidām informēti nav un 
nezina, kuŗas pašvaldības varētu 
skart ministrijas iecerētās izmai-
ņas.

Plašsaziņas līdzekļu apskatnie-
ku ieskatā Ministrs Juris Pūce 
Latvijas vēsturē varētu ieiet ar 
apzīmējumu “Lielais apvienotājs”, 
ja vien viņam izdotos novest līdz 
galam iesākto novadu reformu. 
Jāatzīst, tas iesākums, kādu viņš 
veicis, nav bijis pa spēkam nevie-
nam no viņa priekšgājējiem. Dažu 
mēnešu laikā paspējis piedāvāt    
35 novadu karti ar ciešamu, kaut 
apstrīdamu pamatojumu. Nepil-
nos trīs mēnešos 30 tikšanās rei -
zēs ticies ar 947 pašvaldību depu-
tātiem (63% no kopskaita). Plā-
notas vēl 60 tikšanās.   

***
Ukrainas nacionālā varone 

Nadija Savčenko atpūšas 
Jūrmalciemā 

Bijusī Ukrainas armijas pilote 
un nacionālā varone Nadija Sav-
čenko, kas pērn tika apsūdzēta uz -

ĪRIJA. 2. augustā Latvijas vēstniecība Īrijā apmeklēja ConTempo 
kvarteta un jaunā latviešu pianista Didža Kalniņa koncertu “No kla-
sikas līdz romantikai” Dublinas Nacionālajā koncertzālē. Koncerts, 
kurā tika atskaņota J. Haidna un R. Šūmaņa mūzika, bija pilnībā 
izpārdots un izpelnījās milzīgu publikas atzinību. Didzis Kalniņš ir 
studējis Latvijas Mūzikas akadēmijā un mācības turpinājis Italijā. 
Šobrīd jaunais latviešu mākslinieks raksta doktora darbu par latviešu 
komponista Jāņa Mediņa daiļradi Īrijas Karaliskajā Mūzikas akadē-
mijā, apvienojot to ar aktīvu koncertdarbību.

• Latvijas vēstniecības Īrijā darbinieki, atbalstot Īrijas Latviešu 
nacionālās padomes projektu, viesojās latviešu jauniešu vasaras no -
metnē Donore, Co. Meath. 7. augustā padomniece Edīte Medne un    
3. sekretāre Ilze Melgalve 21 jaunietim stāstīja par Baltijas ceļa vēsturi, 
pilsonisko līdzdalību un studiju iespējām Latvijā, bet 8. augustā Kon-
sulārās nodaļas vadītāja Nora Redliha stāstīja par drošu ceļošanu un 
konsulāro darbu.

AUSTRIJA. 6. augustā Vīnē tika atklāta gleznotāju Sigitas 
Daugules un Vinetas Kaulačas izstāde ar nosaukumu “Sapņi ir Tel-
pas”.  Abu mākslinieču darbi izstādīti vienā no vadošajām Vīnes ga -
lerijām Kunstraum der Ringstrassen Galerien.

Izstādes atklāšanā par abām gleznotājām un izstādes koncepciju 
runāja galerijas direktors Hūberts Turnhofers (Hubert Thurnhofer). 
Izstādi atklāja Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte.

Izstādes atklāšana bija labi apmeklēta, un abu mākslinieču darbi 
izpelnījās lielu interesi. 6. augustā Austrijas Radio Ö1 kultūras noti-
kumu apskatā sniedza informāciju par izstādi un intervēja Vinetu 
Kaulaču. Galerija atrodas Vīnes centrā Kärtnerring 11-13/144. 
Izstāde būs apskatāma līdz septembra sākumam.
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Vasara Latvijas sabiedrībā un 
polītikā šogad ir diezgan rēna. Va -
saras brīvdienas patlaban bauda 
ne tikai Saeima, kuŗai vasaras pār-
traukums ir ikgadējs, bet  pirmo 
reizi arī (eksperimentālā kārtā) 
Ministru kabinets. Nav tā, ka pro-
cesi pilnībā apstājušies. Kaut kad 
paredzamā nākotnē, piemēram, 
Saeimas Cilvēktiesību komisija rī -
kos sēdi, lai apspriestu Latvijas 
sabiedrisko mediju likstas un nā -
kotni. Izglītības ministre Ilga Šup-
linska (Jaunā konservātīvā partija) 
turpina aģitēt par domu, ka Lat-
vija s Universitātes rektors Indriķis 
Muižnieks būtu atbrīvojams no 
amata. JKP vispār šajā ziņā ir 
“piekasīga” – tā bija arī  galvenais 
iniciātors pārbaudei par to, vai 
Latvijas ģenerālprokurors Ēriks 
Kalnmeiers ir atbilstošs amatam. 
Neviens īpaši netic partijas runas-
vīru apgalvotajam, ka tam nav 
nekāda sakara ar faktu, ka Ģene-
rālprokurātūra pieprasīja un saņē-
ma JKP deputāta Juŗa Juraša iz -
došanu kriminālvajāšanai, taču 
lieta pret viņu, šķietami, nav pa -
virzījusies uz priekšu vēl šobalt-
dien. Tāpat JKP sacēla lielu traci 
tad, kad valdība uz otru termiņu 
amatā apstiprināja Valsts drošī -
bas dienesta vadītāju Normundu 
Mež vietu. Partija apgalvoja, ka tas 
darīts slepus un pārāk lielā steigā, 
lai gan Ministru kabineta darba 
kārtībā jautājumu par Mežvieta 
kungu nedēļu pirms balsojuma 
ielika neviens cits kā tieslietu mi -
nistrs Jānis Bordāns (JKP), kuŗš 
tajā brīdī pildīja Ministru prezi-
denta pienākumus. Partija izman-
toja futbola terminoloģiju, pazi-
ņojot, ka tās iebildumi pret pro-
cesu būtu uzskatāmi par “dzelte -
no kartīti” un brīdinājumu val-
došajai koalīcijai par to, kā JKP 
rīkosies, ja tā turpinās uzskatīt,    
ka tās viedoklis nepietiekami tiek 

Nemierīgā pasaule

ņemts vērā. Katrā gadījumā par -
lamenta “gudrajām galvām” pir-
mā plenārsēde pēc brīvdienām 
būs 3. septembrī, bet Ministru ka -
binetam pirmā sēde bija šonedēļ 
otrdienā, 13. augustā.

Taču citur pasaulē nevarētu 
teikt, ka situācija ir mierīga. Sāk-
sim ar mūsu dārgo kaimiņvalsti 
Krieviju, kur septembrī ir paredzē-
tas pašvaldības vēlēšanas. Kā tas 
autoritāriem režīmiem ir rakstu-
rīgi, Kremlis ļoti uzmanīgi izvē-
lējās sev tīkamus kandidātus un 
no procesa dažādu, bieži vien no 
pilnīgi baltiem diegiem šūtu ie -
meslu dēļ diskvalificēja grupu 
neatkarīgo kandidātu, vēl pirms 
viņi par tādiem paguva kļūt. Pē -
dējā mēneša laikā katru nedēļu 
drosmīgi cilvēki Maskavā ir iznā-
kuši ielās, lai protestētu. Pagājuša -
jā sestdienā viņu skaits bija ap 50 
tūkstošiem (lai gan varas iestādes 
apgalvoja, ka protestētāju bijis 
“tikai” ap 20 tūkstošiem). Todien, 
tāpat kā iepriekš, režīms reaģēja 
skarbi. Vairāk nekā 200 pro tes tē-
tāju nonāca aiz restēm kopā ar ap -
tuveni 80 Sanktpēterburgā, kur 
aktīvisti piketēja, lai atbalstītu 
bied rus Krievijas galvaspilsētā. 
La  sītāji zinās, ka Krievijas cars 
Vladimirs jau sen izsludināja jē -
dzienu “varas vertikāle,” ar ko sa -
prast, ka režīmā ir viena galvenā 
persona šīs vertikāles augšgalā un 
tad ir visi pārējie. Putina režīms ir 
gandrīz pilnībā iznīcinājis brīvos 
masu informācijas līdzekļus. Ne -
valstiskās organizācijas tiek sunī-
tas un gānītas visos iespējamos 
veidos, ja vien tās nav paša Krem -
ļa veidotas un atbalstītas. Režīms 
ir nodrošinājis, ka Krievijas it kā 
neatkarīgās tiesas daudz ticamāk 
atbalstīs režīma, nevis iedzīvotāju 
intereses. Būtībā mūsdienu Krie-
vija ir tā pati Padomju Savienība. 
Autokrāta principā vienpartijas 

iekārta. Visur esoša un atbaidoša 
slepenpolicija. Cenzūra cenzūras 
galā. Vienīgās īstās atšķirības starp 
PSRS un Krievijas federāciju ir 
apstāklis, ka robežas nav slēgtas, 
un mūsdienās neviens vairs ne -
cenšas izlikties, ka komūnisms ir 
kaut kāda gaiša un iespējama nā -
kotne. Visādi citādi tā tomēr ir 
dik tātūra, turklāt tāda, kuŗai pa -
saulē nav tie paši pozitīvākie un 
gaišākie nolūki. Tas ir ļoti maigi 
teikts. Par pilsonisko sabiedrību 
kaimiņvalstī atliek vien turēt īk - 
š ķus ar smagu nopūtu.

Protesti arī turpinās Honkongā. 
Tur galvenais iegansts nudien 
masu manifestācijām pēdējo mē -
nešu laikā it kā ir novērsts. Runa 
bija par likumprojektu, kurš Hon-
kongai ļautu izdot cilvēkus tiesā-
šanai lielajā Ķīnā, kur, lieki teikt, 
par tiesiskumu nav ne mazākā 
iemesla runāt. Protesti ir turpi nā-
jušies lielā mērā tāpēc, ka Pekina  
ir likusi saprast, ka tās pacietības 
mērs attiecībā uz demonstrētā-
jiem nav bezgalīgs. Savukārt liela 
daļa salas iedzīvotāju baidās par 
to, kas notiks, ja lielās Ķīnas ķepa 
izrādīsies pārāk spēcīga. Honkon-
ga ir globāls finanču centrs, un tas 
ir statuss, kurš pilnīgi noteikti būs 
apdraudēts, ja Pekina sāks pret 
Honkongas iedzīvotājiem vērsties 
ar to pašu bardzību, kā tas apietas 
ar cilvēkiem Ķīnā kā tādā. Salas 
pārņemšanas laikā Ķīna apstipri-
nāja jēdzienu “viena valsts, divas 
sistēmas” attiecībā uz Honkongu. 
Taču nevienam nav noslēpums, 
kurš šajā “ģimenē”  ir lielais brālis 
un kuŗš – mazais. Ķīnas ambīcijas 
savā reģionā un pasaulē kopumā 
aug augumā. Un tas nav vienīgais 
rūpju bērns Āzijā. Ziemeļkorejas 
režīms ir turpinājis izšaut raķeti   
pēc raķetes, pēdējā laikā it kā rea ģē-
jot uz Amerikas un Dienvid ko re -
jas kopējām militārajām mācībām. 

Tikmēr Lielbritanijā premjēr-
mi nistra amatā ir stājies cilvēks, 
kuŗš ir teicis, ka viņa galvenais 
mērķis – savu valsti izvest no Ei -
ropas Savienības 31. oktobrī arī 
tādā gadījumā, ja tas notiks bez 
jebkāda darījuma ar Savienību. Šī 
veidojas kā nudien titāniska cīņa. 
Borisa Džonsona valdība visiem 
valdības departamentiem un ie -
stādēm ir likusi gatavoties brīdim, 
kad Lielbritanija no Savienības iz -
gāzīsies ar lielu blīkšķi. Taču par-
lamentā Londonā, šķiet, veidojas 
visnotaļ noteikts vairākums ar 
mērķi to novērst. Nav nekāda jau-
tājuma, ka gandrīz bez izņēmuma 
ekonomisti, polītologi un citi uz -
skata, ka izgāšanās no Eiropas 
Savienības (un vispār izstāšanās 
kā tāda) Lielbritanijai būs vesela 
katastrofa. Skotijā jaunākās ap -
taujas uzrāda vairākumu domai, 
ja Lielbritanija izstāsies no Eiro pas 
Savienības, tad Skotijai nāksies 
izstāties no Lielbritanijas. Vēl lie-
lākas problēmas ir Ziemeļīrijā, 
kur, ja Lielbritanija nudien izstā-
sies, puse salas (Īrijas republika) 
būs, bet otra puse nebūs Eiropas 
Savienībā. Tā radot acīmredzamo 
jautājumu par robežu starp to vie-
nu un to otru. Džonsona val dība 
ir teikusi, ka tā absolūti neakcep -
tēs “cieto robežu,” taču fakts ir 
tāds, ka Eiropas Savienība ar tre ša-
jām valstīm veido attiecības ci  tā-
dāk nekā ar dalībvalstīm, un Zie-
meļīrija tādā gadījumā kopā ar 
pārējo Lielbritaniju nudien bū  tu 
trešā valsts. Tā dēvētais Breksits 
turklāt arī būtu kaitīgs Latvijai. 
Valdība jau pasen norezervēja 
vairākus miljonus eiro muitas un 
citu attiecīgo dienestu paplaši nā-
šanai, ja preces no Lielbritanijas 
būs tādā pašā statusā kā preces no 
Burkinafaso vai Mongolijas. Lieki 
teikt, tie ir miljoni, kuŗus varētu 
izmantot citām vajadzībām, pie-

mēram, kaut vai ilgi solītajai,  bet 
neizpildītajai skolotāju, medi ķu 
un citu valsts darbā esošu cil vēku 
algu palielināšanai.

Visām minētajām krizēm, un   
ne tikai, ir viens kopējs elements. 
Tas ir pašreizējais režīms Ameri-
kas Savienotajās Valstīs. Lasītāji, 
kuŗi joprojām atbalsta prezidentu 
Donaldu Trampu, var tālāk ne -
lasīt. Taču būtu jābaidās no fakta, 
ka viņš Krievijas caru uzskata bez-
maz par sirdsdraugu un nevienā 
brīdī nav teicis nevienu sliktu 
vārdu par to, ko cara režīms dara 
pasaulē, tajā skaitā Amerikā, kur 
joprojām vēlēšanu iekārtas daudz-
viet ir pilnīgi neaizsargātas pret 
Krievijas hakošanu 2020. gadā tā -
pat kā tas bija 2016. gadā. Tram  - 
pa kungs ir priecājies par Breksitu, 
lai arī cik kaitīgs tas būs. Arī 
Ziemeļkorejas diktātors preziden-
tam ir draudziņš. Un tad vēl tra-
ģēdija, kāda ir Amerikā – šaujam-
ieroči. Slaktiņi Elpaso un Deitonā 
bija nekas cits kā kārtējie uzbru-
kumi, kuŗu pamatā ir, pirmkārt, 
šaujamieroču gandrīz universālā 
pieejamība un, otrkārt,  polītikāņu 
absolūtā nespēja to samazināt. 
Tādos apstākļos nākamais masu 
slaktiņš ir tikai laika jautājums.  
Vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka 
slepkava Teksasā pirms uzbruku-
ma tīmeklī izplatīja tekstu, kuŗā 
bija skaidri redzams, ka viņš ir 
uztvēris Trampa režīma radikālo 
vēršanos pret migrantiem. Pilnīgi 
visi latvieši Amerikā ir vai nu 
kādreizējie migranti, vai arī to 
pēcteči. Vai mūsdienu migrantu 
automātiska noraidīšana ir pie -
ņemama? Man personīgi nē.

Varam būt pateicīgi Dievam, ka 
Latvijā viss ir salīdzinoši mierīgi. 
Citur nudien nemierīga ir šī pa -
saule, kuŗā dzīvojam. 

Viens no šīs vasaras skaļāka -
jiem skandāliem – proti, valsts do -
tācijas Latvijas pastam preses     
pie gādei visā Latvijā – ir atri  si  -
nāts. Pirmdien, 12. augustā, 
pēc  val   dības k oalīcijas sadarbības 
padomes sēdes Satiksmes minis-
trija (SM) paziņoja, ka atradusi 
preses piegādēm nākamgad ne -
pieciešamos 3,7 miljonus eiro. 
Preses piegādei vajadzīgi 5,7 mil-
joni eiro, divus miljonus minis  - 
t rija jau savā budžetā bija rezer-
vējusi, tomēr ar to nepietika, un 
tas raisīja satraukumu gan par 
abonēto laikrakstu un žurnālu 
cenas paaugstināšanos aptuveni 
trīs reizes, gan par daudzu pasta 
darbinieku atlaišanu no darba, 
samazinoties tā apjomam. Vis-
vairāk par to uztraucās reģionālie 
laikraksti, jo daudziem ārpus Rī -
gas tā ir vienīgā prese, kuŗu var 
atļauties abonēt. Protams, strauji 
kristos arī citu laikrakstu un žur-
nālu abonentu skaits. Šogad jan-
vārī Latvijas pastam prese bija 
jāpiegādā 430  823 abonentiem,   
un tas bija par 18 139 abonemen-

Par vārdu un mediju telpu
tiem vairāk nekā gadu iepriekš. 
Protams, ne jau visi presi pasūta 
uzreiz 12 mēnešiem, bet lielāko 
tiesu abonementi gada laikā tiek 
pagarināti. Ja pieņemam, ka katrs 
pasūta tikai vienu preses izde-
vumu, tad gandrīz pusmiljons 
pastāvīgo lasītāju šķiet daudz. 
Turklāt ir taču vēl arī televīzijas 
kanāli, radio, internets. 

Tomēr tik vienkārši tas nav, kā 
varētu likties pirmajā brīdī, jo 
jautājums par sabiedriskajiem 
me  dijiem – Latvijas Televīziju un 
Latvijas Radio – nav atrisināts.

Saistībā ar ieilgušo finanču un 
pārvaldības krizi Latvijas Radio, 
kā arī analizējot trūkumus sabied-
risko mediju pārvaldībā kopumā 
un mediju polītikā, Valsts prezi-
dents Egils Levits izlēmis 19. au -
gustā rīkot mediju darba sarunu. 
Prezidenta padomniece Aiva Ro -
zen berga skaidro: “Kopš stāšanās 
amatā Valsts prezidents vairāk -
kārt ir uzsvēris, ka sabiedriskie 
mediji demokratiskā valstī ir ļoti 
nozīmīgs demokratijas aspekts. 
Šobrīd ir zināma spriedze sa -

biedriskajos medijos. Prezidents 
plāno nopietnu darba diskusiju 
vairāku stundu gaŗumā ar iesais-
tītajām pusēm, lai mēģinātu rast 
kopsaucēju un zināmu ceļa karti, 
kā šo situāciju tālāk risināt.”

Savukārt Kultūras ministrijas 
Mediju polītikas nodaļas vadītāja 
Aiga Grišāne intervijā Latvijas 
Radio atzina, ka “Latvijas infor-
mā tīvā telpa pašlaik ir trausla, bet 
par sabiedrisko mediju attīstību 
nevar runāt bez papildu financē-
juma”. 

Arī Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas priekš-
sēdis Artuss Kaimiņš pastāstīja: 
“Komisijā saņēmām vairākas or -
ganizāciju vēstules, kas ir gan no 
Latvijas Radio Ziņu dienesta, Lat-
vijas Radio arodbiedrības, Latvi -
jas Žurnālistu asociācijas, tiesīb-
sar ga, no Latvijas elektroniskās 
ko  munikācijas asociācijas, no Ties-
lietu ministrijas atzinumu, un 
diemžēl visi šie atzinumi ir ne -
gātīvi, gan vērtējums par NEPLP 
darbu kā tādu.”

Tātad vismaz daļai polītiķu ir 

vēlme risināt sabiedrisko mediju 
problēmas, jācer, ka tās tiešām  
tiks risinātas, bet vai ar to pietiek, 
lai nostiprinātu Latvijas mediju 
trauslo telpu?

Manuprāt, arī lasītājiem, klau-
sītājiem un skatītājiem ir jāie -
gulda sava daļa trauslajā mediju 
telpā. “Hibrīdkarš”, “viltus ziņas”, 
“uzpirkti mediji” – šie jēdzieni tiek 
lietoti aizvien biežāk un nereti 
cilvēki par uzpirktiem žurnālis-
tiem uzskata visus, kas nedomā 
tieši tāpat kā viņi paši. Tas ir vis-
maz dīvaini, ka mediju lietotāji 
uzskata, ka viņu skatījums ir vie-
nīgais, ka citu domu vispār ne -
drīkst būt. Par to, ka uzskatus to -
mēr var salikt “pa plauktiņiem”– 
konservātīvi, sociāldemokratiski 
vai liberāli – lielāko tiesu nedomā-
jam: “Ja es tā domāju un man 
patīk tā, tad visi pārējie, kuŗi man 
nepiekrīt, ir nodevēji.” Latvijā šī 
attieksme ir diezgan plaši izplatīta, 
it sevišķi, ja runājam par Latvijas 
medijiem. Diez vai, piemēram, 
Vācijas konservatīvo Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Latvijas dus-

mīgie lasītāji nosauktu par 
nodevēju laikrakstu, jo tas taču ir 
konservātīvs, tam savi uzskati un 
nostāja. Paradoksāli, ka Latvijā,   
no vienas puses, atzīstam vārda  
un domas brīvību, no otras puses, 
gribam, lai visi domātu un runātu 
tikai to, ko gribam dzirdēt, bet, no 
trešās puses, vārda brīvība bieži 
vien tiek saprasta kā visatļautība. 
Diemžēl internets šo visatļautību 
izmanto visvairāk un arī visvairāk 
kropļo latviešu valodu.

Kāpēc par to rakstu? Manuprāt, 
arī diasporas mediji ir daļa no 
latviskās mediju telpas, tādēļ dru-
kātie laikraksti ir ļoti nozīmīgi, par 
spīti tam, ka internetā ir atrodams 
daudz informācijas. Turklāt dias-
poras laikraksti nepieder kādai 
partijai vai biznesa grupējumam, 
nav pakļauti cenzūrai, dod iespēju 
uz ārvalstu, arī uz savas mītnes 
zemes, polītiku palūkoties no ci -
tas, Latvijā dzīvojošo, puses. Tādēļ, 
runājot par Latvijas mediju telpu, 
nedrīkst aizmirst arī par diaspo -
ras drukātajiem medijiem.
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Ir sanācis tā, ka abi lielākie un 
vecākie ārzemju latviešu laik-
raksti – Laiks un Brīvā Latvija 
šogad strādā bez valsts atbalsta, 
ko mediji saņem caur SIF (Sa -
biedrības integrācijas fonds). 
Esam ļoti neatkarīgi, bet arī ļoti 
trūcīgi, un pievienojamies tam 
trauksmes korim, kas šobrīd 
skan no drukātās preses izde-
vējiem. Vai atbalstāt drukāto 
presi – kā lasītājs un kā polī-
tiķis?

Protams, un ir skaidrs, ka jā  -
būt valsts atbalstam drukātajai 
presei, un tam jābūt ļoti mērķ-
tiecīgam. Ir nepieņemami, ka 
nauda, kas paredzēta drukātās 
preses izplatīšanai, kas taču arī   
ir valsts atbalsta sastāvdaļa, – 
vairāk nekā 3 miljoni eiro – tiek 
arī Latvijai nelojāliem preses iz -
devumiem. Galvenais tomēr ir 
atbalstīt na  cionālos, latviski rak -
s tošos un, protams, diasporas 
preses izdevumus. Tas, ka t.s. 
trimdas preses šogad no Latvijas 
valsts atbalstu nesaņem, ir vien-
kārši nepiedodami.

Ir dzirdēts arguments – vai 
vajag atbalstīt avīzes, kam ir tik 
mazs abonentu skaits? Pēc šā -
das loģikas spriežot, sanāk, ka 
tie vērtīgākie preses izdevumi 
ir plaši lasītā “Privātā Dzīve” 
un “Kas jauns”?

Manuprāt, ir jārespektē arī tā 
preses lasītāju daļa, īpaši vecā  -
kās paaudzes pārstāvji, kas savās 
mājās grib redzēt tieši tos preses 
izdevumus, ko viņi grib un kas 
atbilst labas žurnālistikas kva li-
tātei. Ir jābūt iespējai tos sa  ņemt, 
ko savukārt nodrošina valsts at -
balsts.

Fakts no “reālās dzīves” – aiz-
vadītajā Sabiedrības integrā ci-
jas fonda (SIF) konkursā Laiks 
un Brīvā Latvija neieguva at -
balstu, neraugoties uz to, ka 
profesionālās kvalitātes tika 
novērtētas ar augstāko punktu 
skaitu. Saskaitot kopā punktus 
pēc 11 (!) kritērijiem, vajadzī-
gais punktu skaits netika sa -
sniegts. Turklāt – neviens no 
drukātajiem diasporas preses 
izdevumiem netika gandarīts 
ar valsts atbalstu. Izpētot sēdes 
protokolu, redzams, ka “punk-
tus lika” divas vārdā neminētas 
personas. Kur te SIF Padomes 
loma?

Jā, SIF ir bijušas problēmas arī 
ar rezultātu “izmērīšanu”. Jūsu 
teiktais vēlreiz apliecina, ka ir 
jābūt pareizi sakārtotai sistēmai – 
minētais piemērs izgaismo kādu 
nepieļaujamu šķautni, proti, ne -
var būt anonīmu lēmēju, turklāt 
laikā, kad jau panākts, ka Valsts 
prezidents ievēlēts, atklāti bal -
sojot! Tā ir viena no demokrati-
jas svarīgākajām sastāvdaļām – 
darīt sabiedrībai zināmus lēmē-
jus, kuŗiem, savukārt, savus lē -
mumus jāspēj izskaidrot. 

Tas ir arī uzticēšanās jautā-
jums, jo ir taču tā, ka arī lēmēju 
vidū ir cilvēki, kas saistīti ar pā -
rējiem projektu konkursa dalīb-
niekiem. Var jau teikt, ka viņi 
konkrētajā balsojumā nepieda lī-
jās, bet ir arī jābūt atklātai in -
formācijai par to, kā viņi balso -
juši attiecībā uz citiem projek-
tiem.

Vai no SIF katla tiks arī mums?
Latvijas Ministru prezidenta padomnieks Imants Parādnieks (NA) intervijā Ligitai Kovtunai

Runājot par medijiem – izvei-
do jot Mediju atbalsta fondu, 
viens no mērķiem bija tieši kva-
litatīvas žurnālistikas uztu rēša-
na. Attiecībā uz diasporas medi-
jiem – vēl arī saiknes uztu rēšana 
ar ārzemēs mītošajiem tautie-
šiem un to atbalstam. Ik  vienai 
iniciatīvai attiecībā uz komuni-
kāciju diasporā ir jābūt atbals tā-
mai, lai tā būtu ziņu platforma 
vai drukāts laikraksts!

Iepriekšējā SIF Padomē bija 
“aizmirsts” par, piemēram, 
Ame rikas latviešu apvienības 
(ALA) pārstāvja iekļaušanu.

Uzskatu, ka ārzemju latviešu 
pārstāvībai ir jābūt pilnā spektrā! 
SIF Padomes darba jaunajā pos-
mā noteikti jāizanalizē iepriek-
šējā pieredze un jāpieņem opti-
mālus lēmumus.

Esat piekritis kandidēt uz SIF 
Padomes priekšsēdētāja amatu?

Izteicu šādu iespējamību, taču 
pats sevi šim amatam nevirzīšu,  
un to vēl apdomāšu. Taču svarī-
gākais ir tikt skaidrībā par to, kā 
jaunā Padome saskata turpmāko 
SIF attīstību, proti, lai diskusija 
ievirzās konstruktīvā gultnē, sa -
līdzinot ar to, kas notiek patla-
ban. Ir arī otrs apsvērums – ma -
na kandidatūra simtprocentīgi 
vi  siem, kas pie da līsies lemšanā, 
nav pieņemama, un galvenais 

arguments, kas iz  skan, ir tas, ka 
es pārstāvu konservatīvo ideo-
loģiju! Tas no  zīmē, ka kādu cen-
šas diskvali ficēt vai uzskata par 
nepiemērotu viņa ideoloģisko 
uzskatu pēc. Polītiskais spēks, ko 
pārstāvu – Nacionālā apvienība – 
stingri izvirza priekšplānā tieši 
profesionālos kvalitā tes kritēri-
jus, nevērtējot ne pri vāto dzīvi, 
ne ideoloģiskos uz  skatus, kā par 
to pārliecinājā mies, kad NA pār-
raudzītajā Kul tūras ministrijā 
izveidoja Me diju atbalsta fondu, 
par tā vadītāju izraugoties Ro -
bertu Putni. Tam taču va  jadzētu 
būt apliecinājumam, ka mēs 
spējam norobežoties no privā tu-
ma un pieņemt arī ideo loģiskās 
pretišķības kopējas lie tas vārdā. 
Līdz ar to atļaujos uzskatīt, ka 
pret mani vērstais pārmetums 
par konservātīvās ideoloģijas 
pārstāvēšanu ir vis maz nedemo-
kratisks. Sanāk pat absurds – vai 
tad tie, kas pārstāv liberālo ideo-
loģiju, vislabāk zi  nās, kā sistē-
mis ki pareizi sakārtot lietas? Tur-
klāt – SIF Padome ir kolleģiāla 
institūcija, kuŗas sa  stāvā ir seši 
valdības pārstāvji un pieci ne -
valstisko organizāciju pārstāvji, 
un viens pats tās priekšsēdētājs 
nepieņem izšķirī gos lēmumus. 
Lēmumi tiek pie ņemti ar septiņu 
balsu atbalstu, tātad – valdības 

pārstāvji nevar būt vairākumā, 
pieņemot lēmu mus, – ir nepie-
ciešama vismaz viena nevals tis-
kās organizācijas pārstāvja balss. 
Tas ir iestrādāts likumā. Visus 
lēmumus pieņem Padome de -
mo kratiskā balsoju mā un tālāk 
tie nonāk SIF sek retariātā izpil-
dīšanai un kon t rolei. Padome tad 
pārrauga, vai viss notiek atbilsto-
ši likuma prasībām, vai valsts 
nauda sa  sniedz mērķi utt. 

SIF īstenotajās programmās 
liels ir tieši nevalsts organizā-
ciju īpatsvars. Jūsu ieskats un 
pieredze?

Varu nosaukt jau iedzīvinātus 
projektus, ko pats esmu izstrā-
dājis, piemēram, Goda ģimenes 
programma (godagimene.lv), kas 
arī ir SIF ad  mi nistrēta kopš 2014. 
gada; PAPS (Palīdzam Atgriezties 
Paša Sētā – paps.lv, par ko Laiks 
un Brīvā Latvija rakstīja nr. 29. – 
L. K.) – remigrā cijas plāns, kas 
veiksmīgi darbojas kā patstāvīgs 
projekts; Ģime nei draudzīgas 
pašvaldības programma (vieta-
gimenei.lv), ko, tāpat kā PAPS, 
ad  ministrē Reģionālās attīstības     
un vides ministrija. 

Ir vēl kāda, manuprāt, sistē-
miski labojama aplamība, proti, 
ja gada beigās programmām pa -
liek pāri naudas līdzekļi, tie tiek 
atmaksāti atpakaļ valsts budžetā 

vai novirzīti administrātīvo iz -
devumu segša nai – tā vietā, lai 
pārceltu uz nā  kamā gada mērķ-
programmu, proti, nodot projek-
tu – nevalsts organizāciju īste no-
tāju rīcībā. Aizvadītajā gadā 28 
tūkstoši eiro tika novirzīti NVO 
administrē ša nas, tātad ierēdņ iem, 
nevis programmu īstenošanas 
vajadzī bām. 

Attiecībā uz ģimenēm drau dzī-
gas pašvaldības programmu man 
izdevās panākt 300 tūks to šu eiro 
finanču piešķīrumu nevalsts or -
ganizācijām. Pēc ma  nas pārlie-
cības, pēc iespējas vai rāk funkciju 
ir jānodod nevalsts organizāciju 
rīcībā, jo tās ir pie rādījušas savu 
spēju darboties efektīvāk salīdzi-
nājumā ar valsts institūcijām. 

Vai jums ir kādi plāni at  tie-
cībā uz SIF lielākā “bubuļa” – 
birokratijas izskaušanu? 

 Tās dēļ jau arī esmu gluži vai 
bieds pašreizējai SIF Sekreta -
riāta vadībai, jo mans mērķis ir 
racionāli un konstruktīvi izman-
tot visus resursus, kas paredzēti 
fonda programmu īstenošanai 
un mērķu sasniegšanai. Birokra-
tija te noteikti nav sabiedrotā! 
Protams, precīza administrēšana 
ir svarīga, bet tas, kas notiek  
SIFā, nedrīkst turpināties – ad -
ministrēšanas izdevumi ir ne -
samērīgi lieli. Lai salīdzinām, 
piemēram, ar Valsts Kultūrka-
pitāla fondu, kuŗš apsaimnieko 
daudz vairāk naudas ar daudz 
mazāku darbinieku skaitu!

Viens no galvenajiem maniem 
“uzstādījumiem” ir – ar to pašu 
naudu var panākt vairāk! Ir jā -
sakārto sistēma, kas padarīta 
pār  lieku sarežģīta, lai attaisnotu 
lielās administrātīvās izmaksas. 
Tas izdarāms kopā ar sabiedrota-
jiem, pirmām kārtām ar Valsts 
kanceleju, kas piesaistāma SIF 
direktora konkursa rīkošanā, un 
to uzskatu par šābrīža pašu sva-
rīgāko uzdevumu, par tādu, kas 
svarīgāks par padomes priekš-
sēža izvirzīšanu.

Imants Parādnieks: “Viens no galvenajiem maniem “uzstā-
dījumiem” ir – ar to pašu naudu var panākt vairāk! Ir 
jāsakārto sistēma, kas padarīta pārlieku sarežģīta, lai at -
taisnotu lielās administrātīvās izmaksas. Tas izdarāms 
kopā ar sabiedrotajiem, pirmām kārtām ar Valsts kancele-
ju, kas piesaistāma SIF direktora konkursa rīkošanā, un   
to uzskatu par šābrīža pašu svarīgāko uzdevumu, par tādu, 
kas svarīgāks par padomes priekšsēža izvirzīšanu.”
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OJĀRS CELLE

Lasot Kārļa Streipa atmiņas 
par Nila Armstronga vēsturis - 
ko nokāpšanu uz Mēness 1969. 
gada 20. jūlijā, tas manī uzjun-
dīja at  miņas par šo interesanto 
posmu, kuŗā pats biju netieši 
liecinieks un līdzstrādnieks. No 
1965. gada janvāŗa līdz 1969. ga   -
da jūlijam strādāju Apollo pro-
grammas kon  traktora Douglas 
Aircraft testu centrā pie Sakra-
mento, Kalifor nijā, kur notika 
Saturna raķetes trešā posma 
(S-IVB) pārbaudes, pirms to sū -
tīja uz Keipkanarvela (Cape Ca -
naveral) centru Floridā, no kuŗa 
milzīgo kopā salikto raķeti sūtīja 
uz Mēnesi.

Mūsu uzdevums bija pārbau -
dīt raķetes posmu, ko, iemontētu 
speciālā tornī, darbinājām tā, kā 
tas reāli darbotos lidojumā uz 
Mēnesi. Raķeti vispirms ievadītu 
orbītā ap Zemi, izslēgtu motoru, 
kamēr astronauti pārbaudītu, vai 
viss kārtībā, lai turpinātu lidoju-
mu. Tad raķetes motoru atkal ie -

Vēl par Mēness braukšanu

slēdzām un turpinājām darbināt, 
līdz tālākā lidojumā posms tiek 
atslēgts no Apollo komandmo-
du las, ko, Mēnesi sasnieguši, viņi 
ievada Mēness orbītā utt.

Mans personīgais uzdevums 
bija sagatavot mūsu raķetes pos-
mam technisko pasi, kur kādās 
120 ‒150 lpp. bija aprakstīts, kā 
tas ir pārbaudīts un viss ir lido-
jumam nepieciešamā kārtībā. 
Jāziņo bija arī par problēmām un 
kļūmēm, kas pārbaudot tika 
atrastas un novērstas.

Strādāju arī par kauntdauna 
(countdown) vēsturnieku, pie-
minot visu svarīgo raķetes pos-
ma pārbaudes procesā. Mēs, pār-
baudītāji, bijām ieslēgti masīvā 
bunkurā, nodrošināti pret iespē-
jamo raķetes posma eksploziju. 
Raķetes degvielas tanki bija pie-
pildīti – viens ar šķidro ūdeņradi, 
otrs – ar šķidro skābekli. Eksplo-
zijas gadījumā tie raķeti pārbau-
des tornī momentā iznīcinātu  
un arī visu pārējo ap to.

Apollo sagatavošanas darbs tika 
veikts ar vislielāko rūpību, ko 
pieprasīja programmas patiesais 
šefs Verners fon Brauns. Rūpes 
par visu sastāvdaļu pareizu dar-
bību un astronautu drošību bija 
ļoti nopietnas. Netika pieļautas 
nekādas paviršības. Tieši šī vā -
ciskā punktuālitāte bija pamatā 
tam, ka visos lidojumos visi Mē -
ness ceļotāji izdzīvoja un viss 
projekts tika godam izpildīts. 
Tas, protams, maksāja ļoti dārgi 
un tāpēc prezidents Lindons 
Džonsons (Lyndon Johnson) pa -
vēlēja Apollo programmu pā r-
traukt, to nepabeidzot.

Kad Armstrongs spēra kāju   
uz Mēness, mūsu Sakramento 
pārbaudes stacija jau savu pēdē -
jo plānoto S-IVB posmu bija 
pārbaudījusi un tas bija ceļā uz 
Floridu, bet mans darbs pie pro-
grammas bija beidzies.

Apollo programma izcēlās ar 
to, ka tā īstenoja pirmo cilvēku 
ceļojumu no mūsu planētas uz 

kādu citu debess ķermeni. Lai to 
īstenotu, vajadzēja nepārtraukti 
nodarboties ar innovācijām, 
konstruēt un darbināt ierīces, 
kādas pirms tam nemaz nebija, 
lietot degvielas un materiālus, 
kādi bija no jauna jārada, jāiz-
veido un jāpārbauda.

Braukšana uz Mēnesi, uz pla-
nētām bija Vernera fon Brauna 
sapnis. Viņš bija cerējis, ka Hit-
lers būs viņa sponsors. Brauna 
vadībā tika konstruēta pasau -    
les pirmā ballistiskā raķete V2, ar 
ko Vācija bombardēja Londonu. 
Brauns ar visu savu inženieŗu    
un zinātnieku komandu konvojā 
padevās ASV kaŗavīriem. Ameri-
kāņi viņus diezgan negribīgi 
saņēma. Tomēr virspavēlniekam 
Eizenhaueram bija pietiekami 
tālredzīgs skats, viņš saprata šīs 
komandas militāro potenciālu 
nākotnē, un tā Brauna komanda 
nonāca ASV. Taču PSRS sasnie-
gumi ar Sputņiku un Gagarinu 
bija tie, kas beidzot Braunam 

deva iespēju ar bagātās Amerikas 
palīdzību īstenot savas Visuma 
iekaŗošanas ambīcijas. Toreiz Lin-
dons Džonsons, kuŗam Vietna-
mas kaŗa milzīgie izdevumi ne -
ļāva turpināt Apollo programmu 
un sākt gatavoties braucienam uz 
Marsu, visus tālākos Brauna 
sapņus izgaisināja, un tā tie stāv 
gandrīz aizmirsti pat līdz mūsu 
dienām.

Mēs tagad zinām daudz vairāk 
par planētām un universu vispār. 
Technoloģiski nākamā izplatī ju-
ma iekaŗošanas programma ir 
reālistiska, kaut arī cilvēka loma 
tajā ir apšaubāma. Taču jau 
nākamās paaudzes laikā būs ie -
spējams konstruēt ļoti inteliģen-
tus robotus, ko varēsim sūtīt eks-
traterestriālos uzdevumos, un tie 
spēs pasauli ap mums filmēt un 
atsūtīt bildītes ar Feisbuku (Fa  ce-
book), kā to tagad darām uz ze -
mes. 

VALIJA BERKINA

Ik gadu 15. augustā Latvijas 
katoļu centrā Aglonas bazilikā 
notiek Vissvētākās Jaunavas Ma -
rijas debesīs uzņemšanas svēt-
ki. Tūkstošiem kristiešu no 
malu malām dodas svētce ļo-
jumā, lai, garīgi attīrījuši sevi, 
piedalītos svētkos. Pirmie svēt-
ceļnieki ceļā devās jau 27. jūlijā 
no Liepājas Sv. Jāzepa katedrā-
les pēc diecēzes bīskapa Vikto-
ra Stulpina Svētās Mises. Par 
mudi izraudzīti svētā apustuļa 
Pāvila vārdi: “Jūs nepiederat sev” 
(lat. non estis vestri, 1Kor 6,19). 
Aglonā svētku nedēļu līdz 18. 
augustam pavadīs arī kristieši 
no Lietuvas, Polijas, Slovaki -
jas, Baltkrievijas, Ukrainas, Ka -
ļi ņin gradas apgabala, Medžu-
gor jes un citām vietām.

Svētceļojums uz Aglonu
Svētceļojums uz Aglonu ir kā garīgais tilts uz sevi

Jau 27. jūlijā Aglonā notika       
8. Starptautiskā “Lūgšana par 
mieru”, ko rīkoja kopiena “Ma -
rijas gaisma” no Medžugorjes. 
Visas dienas gaŗumā notika ko -
pīgas lūgšanas un dievkalpoju -
mi, katehēzes, kā arī meditēša -
nai klusumā. Kā norādīja lūg ša-
nas koordinātore Veronika Sa -
veļ jeva, kopiena “Marijas gais-
ma” ir atbildīga par svētceļ nie-
kiem Medžugorjē no Baltijas 
valstīm, Baltkrievijas, Slovakijas 
un Ukrainas, tāpēc ik gadu tik ša-
nās notiek kādā no šīm valstīm. 
Pērn visi bija laipni gaidīti Šilu -
vā, Lietuvā. 

Arī citās valstīs notiek līdzīgas 
iniciātīvas. Piemēram, Vīnes ka -
tedrālē ik gadu notiek “Lūgšana 
par mieru” ar kardināla Kristofa 

Šonborna atbalstu. Veronika uz -
skata, ka šādas lūgšanu tikšanās 
palīdz labāk iepazīt citam citu, 
atbalstīt, stiprināt un atdzīvināt 
ticību cilvēku sirdīs, draudzēs, 
ģimenēs un kopienās.

Dodoties svētceļojumā, kristieši 
arī izbauda savas draudzes vie-
notību un sadraudzību ar citām, 
bet pēc nogurdinošā ceļa saules 
svelmē un zem lietus debesīm 
nakšņošanas vietās ļaujas vies-
mīlīgai uzņemšanai un atpūtai. 

Pirmo reizi svētceļojumā de -
vās arī kristīgais “Radio Marija 
Latvija” (RML) tā direktora prie s-
teŗa Pēteŗa Skudras vadībā. Šā 
gada tema – Kristus ir dzīvs! Pār-
varot 168 km maršrutā, Krust -
pils ‒ Vīpe ‒ Rudzāti – Pieniņi – 
Silajāņi – Malta – Lipuški – 

Andrupene – Ogurecka, šie svēt-
ceļnieki sasniedza Aglonu. 

RML arī rīkoja rēgulāras tieš-
raides ēterā, lai ikvienam Latvijā 
būtu iespēja izjust svētceļojuma 
norises gaitu. Tā 6. augustā uz -
zinājām jaunu vēsti no Vatikāna, 
Romas pāvesta Franciska, ka par 
jauno apustulisko nunciju Lat-
vijā un Igaunijā iecelts Sarsen-
terum diecēzes (Bosnija un Her-
cegovina) titulārais archibīskaps 
Petars Antuns Rajičs (Petar An -
tun Rajič), kuŗš nomainījis līdz-
šinējo apustulisko nunciju Bal-
tijas valstīs Pedro Lopesu Kin ta-
nu. P. A. Rajičs (dzimis 1959. 
ga  da 12. jūnijā Toronto, Kanadā), 
kopš 2015. gada jūnija bija pil -
dījis apustuliskā nuncija pienā-
kumus Angolā, kā arī Santomē 
un Prinsipi, brīvi pārvalda angļu, 
chorvatu, franču un italiešu, bet 
nedaudz runā arī portugaļu 
valodā. 

1. augustā sākās Rīgas Svētās 
Jēkaba katedrāles un Kristus Ka -
raļa draudzes kopīgi rīkotais 

svētceļojums. 2. augustā ceļu uz 
Aglonu uzsāka Iecavas Svētā 
Antona draudzes svētceļnieki, 
savukārt 3. augustā ‒ Rīgas Svētā 
Alberta draudze.

Lai no 13. augusta – Svētā Mei-
narda lielajiem svētkiem – līdz 
15. augustam Aglonā varētu pie-
dalīties arī tie ticīgie, kuŗiem nav 
savas automašīnas, nodrošināti 
īpaši autobusu un vilcienu reisi 
no Rīgas uz Aglonu un atpakaļ.

Līdz pat augusta beigām dau-
dzi uzkavējas Aglonā, jo šeit ir 
daudz vietu, kur pārnakšņot, lai 
līdztekus sakrālajam mantoju-
mam ‒ Aglonas bazilikai ‒ iz -
baudītu arī Aglonas Svētavota 
spirdzinājumu, apskatītu dabas 
parku “Cirīša ezers”, Velnezeru 
(Čertoks), uzkāpt Madelānu 
pilskalnā. Savukārt Aglonas Mai-
zes mūzejā iespējams iepazīt  
visu maizes tapšanas ceļu – no 
rudzu grauda līdz siltam,  tikko 
no krāsns izņemtam maizes klai-
pam, kā arī  nobaudīt  Latgales 
kulinārā mantojuma ēdienus. Augustā visi ceļi ved uz Starptautisko svētvietu ‒Aglonas baziliku

Svētceļnieki sasnieguši Aglonu
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“Mēs jaušam tuvojamies
jaunu saules lēktu”

No VIII Vispārējo latviešu dzies-
mu svētku Rīcības komitejas 
priekš sēža Konstantīna Sventecka 
uzrunas svētku koncerta ievadā: 

“Kā brīvā latviešu dziesma skan 
vienādi uz mums visiem, tāpat es 
ticu, ka mūsu domās un sirdīs 
mājo vienota doma – strādāt, lai 
drīzāk sagaidītu brīvības rītu mū  su 
tēvzemē. Mēs jaušam tuvojamies 
jaunu saules lēktu. Bet, līdz brī vī-
bas saules varēs atspīdēt visā spo-
žumā, mums vēl vajadzēs daudz 
spēka, daudz vienota darba tumšo 
mākoņu izkliedēšanai. Gara spēku 
meklēsim mūsu bagātajās kultū-
ras vērtībās! Vienotības domu tu -
rēsim augstāk par visu mūsu sir-
dīs, mūsu domās un darbos!”

Sākot šo dziesmu svētku kul   -
mi nācijas koncertu un to arī pa -
bei dzot, lūgsim Dieva svētību 
mūsu tautai, vienojoties brīvās 
Latvijas himnā – “Dievs, svētī 
Latviju!” (1988)

***
Latvieši prasa autonomiju

150 000 cilvēku lielajā sanāksmē 
7. oktobrī Mežaparkā un sekojo -
šajā divu dienu (8. un 9. oktobrī) 
Lat vi jas Tautas frontes dibināšanas 
kongresā, ko ievadīja dievkalpo-
jums Doma katedrālē, latvieši un 
citu tautību domubiedri prasīja, 
lai Padomju Savienības vadība 
Latvijai dod saimniecisko pašno-
teikšanos, tiesības uzlikt veto Ma  s-
kavas prasībām, izbeigt ateistisko 
indoktrināciju skolās un vēl citas 
tiesības, kas līdzinās tām, ko š. g.   
1. un 2. jūnijā izteica Latvijas raks t-
nieku un citu radošo savienību 
pārstāvju pieņemtā rezolūcija.

Washington Press Wirw Service 
žurnālists Dēvids Remniks Lat  - 
vi jas Tautas frontes dibināšanu 
zi  ņojumā no Rīgas attēlo kā lat -
vie šu masu kustību, ko izraisīju-
šas dusmas, ka padomju režīma 
polī tika latviešus pārvērtusi par 
mi  noritāti savā zemē. Šādu vien-
lai cīgu tautas frontes kustību 
visās trijās Baltijas valstīs mērķis 
ir no  dibināt demokratisku valsts 
iekār tu un pasargāt nacionālās 
valodas un kultūru. Nacionāla-
jām prasī bām labvēlīgu polītisko 
klimatu radījusi Padomju Savie-
nības prezidenta Gorbačova polī-
tika, kas grib likt lielāku uzsvaru 
uz vietējo pašpārvaldi kā atbil-
dīgo iestādi dzīves veidošanā, 
raksta Remniks. Kā bija redzams 
Latvijas Tautas frontes dibinā-
šanas kongresā, Lat vijas komū-
nistu partija ir piekritusi prasī-
bām, ko visvairāk uzsvē ra Tautas 
frontes dibinātāji. (1988)

Ko rakstīja Laiks 1989. gadā
***      

Baltijas ceļš  vienoja tautas
Rīgā, Jaunatnes teātŗa telpās,   

21. un 22. augustā notika Latvijas 
Nacionālās neatkarības kustības 
organizētā starptautiskā konfe-
rence “Nāciju tiesības uz pašno-
teikšanos un tautu vienlīdzība”, 
kuŗā piedalījās dažādu tautu sa -
biedrisko un neformālo kustību 
un organizāciju pārstāvji no visas 
Padomju Savienības un Austrum-
eiropas, kā arī ASV senātors Ro -
berts Kastens. Visu runu vadmo-
tīvs bija, kā atrast ceļus, kas vestu 
uz Hitlera-Staļina noslēgtās vieno-
šanās rezultātā zaudētās neatka-
rības atgūšanu. Kastens teica, ka 
triju Baltijas valstu iekļaušana 
PSRS sastāvā notikusi “ar varu”   
un “nelikumīgi”. Washington Post 
korespondents Maikls Dobs un 
pārējie amerikāņu žurnālisti sa -
cīja, ka šīs nedēļas laikā Baltijas, 
tikai pirms gada noorganizētās, 

tautas masu kustības savās pra-
sībās pēc pilnīgas patstāvības acīm 
redzami pieņēmušās spēkā. 

Pēc Baltijas padomes, kuŗā ie -
tilpst Latvijas un Igaunijas Tautas 
fronšu un “Sajūdis” pārstāvji, lē -
muma 23. augustā plkst. 19 Rīgā, 
Viļņā un Tallinā pa radio tika dots 
signāls “dzīvās ķēdes” demon strā-
cijas sākumam. Kā teikts Latvijas 
Tautas frontes uzsaukumā, akcijas 
dalībnieki šādā veidā apstiprināja 
savu vēlēšanos “atkal būt neatka-
rīgiem, atkal atgūt savas valstis – 
brīvo Latviju, Lietuvu un Igauniju”. 

Baltijas republikās, Bonnā un 
visās valstīs, kur vien kāds baltietis 
dzīvo, 23. augustā notika demons-
trācijas ar prasību anullēt neli ku-
mīgos slepenos nolīgumus, ar 
kuŗiem pirms 50 gadiem Staļins 
un Hitlers sadalīja Austrumeiropu 
un kuŗu rezultātā tika likvidētas 
neatkarīgās Latvija, Lietuva un 

Igaunija. Aptuveni 595 km garo 
dzīvo, rokās saķērušos cilvēku 
ķēdi veidoja vairāk nekā miljons 
dalībnieku. Par to 23. augustā 
stāstīja CBS televīzijas stacija jau 
rīta ziņās, pieminot visus vēstures 
notikumus, kas noveda pie Balti-
jas republiku neatkarības zaudē-
šanas un varmācīgās iekļaušanas 
Padomju Savienībā. Ekrānā bija 
redzami Molotova-Ribentropa lī -
gums, karte, Tallinas skati, cilvēki 
ar laimīgiem smaidiem sejā, kas 
sapulcējušies Tallinas laukumos 
un ielās, vāca parakstus. Kores-
pondente komentēja: “Paskatie-
ties uz šiem cilvēkiem šodien, 
kādas viņiem starojošas sejas; tā ir 
liela diena, tāpēc ka ir iespējams 
izteikt savas ilgi slēptās domas un 
uzskatus.” Televīzijas ABC ziņās 
bija redzama arī cilvēku ķēdes 
veidošanās Tallinā, Somu jūras 
līča krastā. Washington Times      
23. augusta numurā ievietojis ļoti 

iespaidīgu, pa visu lapu, sludinā-
jumu, kuŗā izskaidrots Baltijas 
valstu stāvoklis. To parakstījuši 
daudzi ievērojami baltieši. New 
York Times 23. augustā ziņo, ka 
Lietuvas Augstākās padomes Ko -
misija lēmusi, ka 1940. gadā Mas-
kava nelikumīgi anektējusi Lie tu-
vu. 22. augustā šis lēmums pub-
licēts visās lietuviešu avīzēs. Bils 
Kellers rakstam “Aneksija anulē-
jama,  lietuvieši saka” licis apakš-
virsrakstu “Baltijas valstis liek pa -
matus, lai mēģinātu atdalīties no 
Maskavas”. Par šo komisijas lē -
mumu vēl balsos Lietuvas Aug - 
s tā kā padome septembrī. “Staļi-
nisms un hitlerisms likvidēja ne -
atkarīgas valstis ar slepenu līgu -
mu palīdzību,” teikts publicētajā 
lēmumā. “Daudzu valstu neat ka-
rība ir atjaunota, bet Lietuva, 
Latvija un Igaunija vēl joprojām 
nav atguvušas savu neatkarību.”  

Šis paziņojums nāk pēc tam, kad 
Maskava 18. augustā beidzot bija 
atzinusi, ka slepenie līgumi tiešām 
ir bijuši.

Latvijā šajās dienās viesojās se -
nātors Bobs Kastens. Viņš pie-
dalījās Latvijas Nacionālās neatka-
rības kustības rīkotajā divu dienu 
konferencē par pašnoteikšanos. 
Senātors izteica protestu pret Bal-
tijas valstu piespiedu aneksiju 
Padomju Savienībā. LNNK pār-
stāvji teikuši, ka vēlāk rudenī gai-
dot vēl citu ASV Kongresa locekļu 
apmeklējumus.

***
Molotova-Ribentropa pakta 

atceres demonstrācija Ņujorkā
Te nu mēs atkal bijām – “vecajā 

vietā” – pāri ielai no Apvienoto 
Nā  ciju galvenās mītnes, kā jau tas 
noticis 23. augustā (vai tuvākajā 
nedēļas nogalē) gandrīz katru ga   -
du kopš 1969. gada. Toreiz gan de -
monstrācija bija krietni lielāka – 

ap 5000 cilvēku; bija policisti zir-
gos, notika sarkanā karoga dedzi-
nāšana, un runātāju vidū bija vai-
rāki valdības pārstāvji, diplomā -  
ti, senātori un kongresmeņi. Un 
plakāti jau visi minēja Baltijas val-
stis – kā Igauniju un Lietuvu, tā arī 
Latviju. Šo demonstrāciju bija sa -
rīkojušas lietuviešu sievietes, sa -
gādājot arī visu nepieciešamo – kā 
labi sastādītas skrejlapas, tā mik-
rofonu un uzskates līdzekļus: lielu 
bērza krustu ar ērkšķu vainagu    
uz tā, melnu zārku ar svecēm un 
lilijām tam apkārt un daudzus 
plakātus, kas nosoda Molotova-
Ri  bentropa paktu un prasa brīvī-
bu Baltijas valstīm.

Ņujorkas pilsētas galvas Koča 
pārstāvis Brikmans, pats nesen 
atgriezies no Tallinas, vēl dega 
sajūsmā par tur pārdzīvoto, un 
viņa izteiktie vēlējumi nāca no 
sirds. Senātors D’Amato bija atsū-

tījis pārstāvi, kuŗš ļoti labi pārzi-
nāja laiku, kad radās Molotova-
Ribentropa pakts, un zināja arī tā 
izraisītās sekas. Par galveno runā-
tāju izvērtās lietuviešu rakstnieks 
un drāmaturgs Alģirds Lands-
berģis, kas kritizēja Gorbačovu. 
Rietumu preses mīlulis Gorbačovs 
arī izrādās tāds pats imperiālists 
kā viņa priekšteči. Bet visu dienu – 
no plkst. 7 rītā līdz 9 vakarā – lau-
kumā skanēja sēru bungu piesi-
tieni un tika lasīti aizvesto un citu 
režīma upuru saraksti. 

***
Maskava asi kritizē baltiešus
Komūnistu partijas Centrālko-

miteja 26. augustā Maskavā nāku-
si ar paziņojumu, kuŗā asi noso-
dītas nacionālās kustības Baltijā, 
nosaucot tās par “histērijas iz -
pausmi” un brīdinot, ka notiku-
mu turpmākā attīstība var novest 
pie “pilsoņu kara”. Ar šo partijas 
CK paziņojumu sākās sestdienas 
televīzijas vakara ziņu program -
ma Vremja, bet svētdien tas bija 
iespiests visās dienas avīzēs. “Lie-
tas aizgājušas par tālu. Nacionā lis-
ma vīruss apdraud padomju tau -
tas vitālās intereses,” teikts Kremļa 
vadības paziņojumā. Ziņo jumos 
no Maskavas visas Rietumu infor-
mācijas aģentūras atzīmē, ka pē -
dējās nedēļās Pravdā, Izvestijā  un 
citos centrālās preses izdevumos 
ievietota rinda kritisku rakstu par 
notikumiem Latvijā, Igaunijā un 
Lietuvā. Šis CK paziņojums ir it kā 
kopsavilkums izteiktajai kritikai. 
Paziņojumā kritizēti visu triju 
Baltijas republiku partijas vadī -
tāji, jo viņi, lūk, “sākuši pielabi nā-
ties nacionālistiem”. Sevišķi asi uz -
brukts Lietuvas Augstākās pado-
mes komisijai, kuŗa bija lēmusi, ka 
Lietuvas pievienošana Padomju 
Savienībai ir nelikumīga. Lietuvas 
komisijas lēmums “lejot ūdeni uz 
separātistu dzirnavām,” teikts pa -
ziņojumā. Paziņojumā partijas 
CK 23. augusta “dzīvās ķēdes” de -
monstrācijas organizētājus nosau-
ca par ekstrēmistiem. Kremlis uz -
sver, ka vajadzības gadījumā tiks 
pieņemti “stingri mēri”. 

*
Simpatijas baltiešiem zīmīgajā 

Molotova-Ribentropa pakta atce-
res dienā izpauda arī ASV valdī ba. 
Kongresmenis Džons Millers pat 
nosūtījis vēstuli Gorbačovam, ku  ŗā 
aizrāda, ka atdot Baltijas valstīm 
pašnoteikšanos ir Pa  domju Savie-
nības interesēs, jo ne  atkarīgās Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas atdzim-
šana stabilizētu polītisko un eko-
nomisko situāciju un paceltu 
dzī ves standartu visā Austrum-
eiropā. 

Dzīvā ķēde jeb „Baltijas ceļš” stiepās pa galvenajām automaģistrālēm starp Baltijas valstu 
galvaspilsētām, savienojot Tallinu, Rīgu un Viļņu. Grandioza neatkarības prasību demonstrācija
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Filmas par 
Latviju Kongresa 

bibliotēkā
Pēc Vācijas sakāves 1945. gadā 

Amerikas Kaŗa pārvalde kon-
fiscēja ap 1500 vācu un italiešu 
mākslas filmu un vairāk nekā 
3000 kultūras, militāra un po -
lītiska satura filmas. Šo filmu 
sistēmatiska pārbaude un klasi-
ficēšana sākās 1951. gadā. Starp 
filmām atrastas arī filmas par 
Latviju un latviešiem Kongresa 
bibliotēkas filmu krātuvē Suit-
landē:

* Ostland – Deutsches Land 
(Austrumu zeme – Vācijas zeme).

* Aufnahmen aus dem Kriegs-
geschehen in Riga (Kaŗa notiku-
mu uzņēmumi Rīgā 1941. gadā).

* Die Filmaufnahmen der Wal-
dreinigungsaktion Lettlands von 
11 – 14 Juli 1941 (Filmu uzņē-
mumi par meža tīrīšanas akci-
jām Latvijā).

* Frontaufnahmen (Frontes 
uzņēmumi).

Filma Ostland – Deutsches Land 
ir mēmā filma ar vācu komen-
tāriem, izrādes laiks – 16 minū-
tes. Filmā redzamas vēsturiskas 
celtnes Baltijas valstīs un šo val-
stu iedzīvotāji: latvieši, leiši un 
igauņi. Lai gan filmai ir propa-
gandas raksturs, tai ir ievērojama 
kultūras nozīme, tur redzama 
mūsu zeme, tauta un kultūra. 
Daudzas Rīgas vēsturiskās celt-
nes, kas parādītas filmā 1944. 
gadā, komūnistiem ienākot, sa -
grautas un tāpēc to uzņēmu-
miem ir vēstures liecību nozīme.  

Militārie notikumi attēloti ne -
dēļas apskatā Wochenschau: vācu 
ienākšana Rīgā 1941. gadā, viņu 
sagaidīšana, komūnistu noslep-
kavotie latvieši, viņu svinīga 
apbedīšana, Rīgas drupas, krievu 
bēgšana un pamestie kaŗa ma -
teriāli. Filmu demonstrēja Va -
šing tonā, izrādi noskatīties bija 
uzaicināti arī Latvijas sūtniecības 
un ALAs pārstāvji. Filmā par 
meža tīrīšanām Latvijā attēlota 
padomju armijas palieku sagūs-
tīšana pie Murjāņu tilta 1941. 
gadā, dažas akcijas citos Latvijas 
apvidos un sagūstītie krievi pie 
Cēsīm. Kādā italiešu filmā starp 
citiem dienas notikumiem re -
dzami arī mūsu Dziesmu svētki 
Rīgā.

Prof. R. Zariņa 
zīmējums 

„Mežā”
bija izstādīts Austrālijas lat-

viešu 5. kultūras dienu gleznu 

skatē Sidnejā. Katalogā tam 
izrādījās pielikta cena – 500 
austrāliešu mārciņas (aptuveni 
1200 dolaru)! Austrālijā atrodas 
daudz prof. R. Zariņa darbu. 
Tos no Latvijas izglābuši 
mākslinieka radinieki. Rietum-
austrālijas latviešu kultūras 
dienās Pērtā izcilu uzmanību 
sagādāja V. Štāla, referējot par 
Raini. Referente saistīja ar tādu 
datu un notikumu izklāstīšanu 
par dzejnieku, kas līdz šim nav 
publicēti. V. Štāla šos materiālus 
ieguvusi no sava tēva, kas bijis 
Raiņa tuvs personīgs draugs. 
(1956)

Tālivalža Ķeniņa 
Sonāti vijolei

Kanadas raidītāja (Montrealā) 
uzdevumā skaņu lentē iespēlējis 
vijolnieks Artūrs Devisons. 
Divas T. Ķenina dziesmas – 
„Tālā dārza putni” un „Ņem 
mani līdz” – Hamburgas rai-
dītājs Vācijā uzņēmis modernās 
mūzikas ciklā. Raidītājs iein-
teresējies arī par T. Ķeniņa 
kamermūzikas darbiem.

Simtiem 
tūkstošu  
skatītāju

olimpisko spēļu 
atklāšanā

600 Romas baznīcu zvaniem 
skanot un 5000 baložiem pa -
ceļoties gaisā, 25. augustā mastā 
uzvijās olimpiskais karogs, pie -
daloties aptuveni 100 000 ska -
tītājiem un sportistiem no 85 
valstīm. Italijas valsts prezidents 
Gronki,  pasakot tikai vienu tei-
kumu, atklāja 17. Olimpiskās 
spēles, kas turpināsies līdz 11. 
septembrim. Marmorā celto 
sta  dionu, kas vizēja balts zem 
Italijas spožās saules un zilajām 
debesīm, pāršalca cilvēku ga  vi-
les, kad, 600 Romas baznīcu 
zvaniem skanot un gaisā pa  ce-
ļoties 5000 baložiem, mastā uz -
vijās olimpiskais karogs ar pie -
ciem apļiem. Olimpisko himnu 
dziedāja Sv. Cecīlijas nacionālās 
akadēmijas koris kaŗabinieru 
orķestŗa pavadībā.

Jānis Konrāds 
iegūst zelta 

medaļu
Jānis Konrāds, kā jau latvieši 

visā pasaulē klusībā cerēja, ar 
uzvaru 1500 metru brīvā stila 
peldējumā ierakstīja savu vārdu 
olimpisko cīņu vēstures grāmatā 
un tā kļuva pirmais latvietis 
brīvajā pasaulē, kas sev izkaŗojis 
tādu vietu. 

Tā nāca kā ilgu pūļu, bagātu 
dotību un arī labas taktikas 
rezultāts, Jānim spīdoši pieveicot 
varenākos sāncenšus, kādi paš-
reiz šajā disciplīnā ir pasaulē.

Redakcijas piezīme. 1960. gada 
Romas Olimpiskajās spēlēs Kon-
rāds ieguva arī bronzu 400 m 
distancē. Trešo medaļu viņš  
ieguva, startējot 4x200 m brīvā 
stila stafetē. Savukārt 1964. gada 
Olimpiskajās spēlēs Jānis Kon-
rāds startēja vienīgi 4x200 m 
brīvā stila stafetē. Kopumā kar-
jēras laikā Konrāds labojis 26 
pasaules rekordus.

Edmars Mednis 
uzvar ASV 

kolledžu 
meistarībā

Šachists Edmars Mednis iz -
cīnīja pirmo vietu ASV kolledžu 
meistarsacīkstēs, kuŗas ik pār ga-
dus individuālā klasē sarīko tā 
dēvētā Intercollegiate Chess 
leaugue.

Edmars Mednis

Līdz ar čempiona titulu Edmars 
uz diviem gadiem pārņēma 
glabāšanā ceļojošo kausu, turklāt 
kā pirmās vietas ieguvējs saņēma 
mūža biedra karti ASV šacha 
federācijā un šacha figūras 25 
dolaru vērtībā. Apsveicot uz  va-
rētāju, ASV Šacha federācijas me -
  nedžeris Harkness uzsvēra, ka 
federācija jau bija atzinusi Medni 
par labāko jauno  šachistu ASV, 
kad to deleģēja uz pasaules 
meistarsacīkstēm Beļģijā, kur arī 
Edmars izcīnīja ASV šacham vēl 

nebijušu augstu (otro) vietu. Ar 
tālākām uzvarām un arī paš rei-
zējo Edmars vēl noteiktāk izcēlies 
nekā pašlaik labākais un visaug-
stāk novērtējamais ASV jaunat-
nes spēlētājs. Sacīkstēs piedalījās 
26 kolledžu šachisti, un otro 
vietu ieguva  Seidijs no Fordama 
universitātes. Kā zināms, E. Med-
nis pa diviem lāgiem bija arī 
Ņujorkas vidusskolu meistars 
šachā.

Saiņi
uz Latviju 

Baltiešu izcelsmes firma Over-
seas argo Co. sūta saiņus uz 
Latviju ar angļu vilnas drānu, 
apaviem,  pārtiku,  medikamen-
tiem utt. Uz citām Eiropas ze -
mēm sūta vienīgi pārtiku. Pie-
gādi garantē 100%. Visas muitas 
nodevas tiek samaksātas šeit, 
Amerikā. Saņēmējs nemaksā 
neko.  Saiņus sūta no noliktavām 
Eiropā, nodrošinot ātru piegādi.

Maskava stiepj 
rokas pēc 

Baltijas valstu 
zelta

Kā ziņoja Maskavas radio, no -
ticis jauns padomju mēģinājums 
iegūt Baltijas valstu zeltu saviem 
maksājumiem. Padomju valdība 
cerējusi iekārdināt britu iegul-
dītājus Krievijas raktuvēs un ar 
viņu palīdzību piekļūt Baltijas 
valstu zeltam, kas glabājas 
Londonā. Latvijas, arī Lietuvas 
un Igaunijas valdība īsi pirms 
komūnistu okupācijas nosūtīja 
uz Londonu daļu no zelta fonda. 
Padomju vara jau kaŗa laikā 
pieprasīja zelta atdošanu, bet 
briti kavējās, neraugoties uz 
toreizējo draudzību un Baltijas 
valstu inkorporācijas faktisko 
atzīšanu. Pēc Ženēvas konfe ren-
ces, kā tagad ziņoja Maskavas 
radio, britiem likts priekšā „darī-
jums”: Izlietojiet Baltijas valstu 
zeltu maksājumiem britu nogul-
dītājiem, kas tiem pienākas no 
padomju valdības pēc cita no  -
līguma. Anglijas ārlietu minis-
trija šim priekšlikumam līdz šim 
nav atbildējusi. Padomju val  -
dība, kā ziņo Londonā, ir likusi 
priekšā ar apķīlāto Baltijas valstu 
zeltu segt maksājumus britu 
ieguldītājiem Tetjuchas un Ļenas 
raktuvēs Sibirijā. Komūnisti 
britu koncesijas anulēja trīsdes-
mito gadu sākumā, bet britu 
naudas ieguldītājiem tomēr 
mak sāja zināmu atlīdzību. 1940. 
gadā, kad britu valdība atteicās 
izdot komūnistiem Baltijas vals-
tu zeltu, šos maksājumus pār-
trauca. Padomju valdība aizbil-
dinājās, ka briti aiztur naudu, kas 
pienākas „padomju republikām”. 
Padomju valdība tomēr nepiekri-
ta šķīrējtiesai, ko piedāvāja Lon-
dona. Speciālā imigrācijas liku-
ma ietvarā līdz janvārim bija 
izdotas 72 230. Tā kā likums 
izbeidzas šajā gadā, tad nav pa -
redzams, ka to spēs izmantot visi 
209 000. Pat oficiālās personas 
domā, ka līdz gada beigām šī 
likuma labvēlību varēs izmantot 
ne vairāk kā 165 000 personu. Ja 
likumu nepagaŗinās, tad ārpusē 
paliks vismaz 44 000 cilvēku, 
kam bija iespējams ieceļot Sa -
vienotajās Valstīs.

 „Staļinists” ir 
lamu vārds

Britu komūnistu partija paliek 
to vadībā, kuŗus partijas kon -
gresā saukāja par „staļinistiem”, 
nemaz neslēpjot, ka šo apzīmē-
jumu pielīdzina lamu vārdam. 
Partijas līderi tomēr bija tā no -
drošinājušies ar delegātu balsīm, 
ka atsevišķo runātāju nostāja 
viņiem daudz nekaitēja. Kongress 
ar 486 balsīm par un 31 balsi pret 
arī apstiprinājis partijas laikrak-
sta redaktora Freijera izslēgšanu 
no partijas, ko izdarīja pagājušajā  
rudenī, kad Freijers gribēja ie -
spiest ungāru revolūcionāriem 
labvēlīgus ziņojumus. Britu ko -
mūnistu partijas 25. kongresa 
delegāti noraidīja „britu ceļu uz 
sociālismu” un turpinās sa  ska-
ņoties ar Maskavu, kaut partijas 
biedrs, prof. Levī ļoti reljefi at -
tēloja savus pieredzējumus Pa -
domju Savienībā un uzsvēra, ka 
pat pozitīvie sasniegumi saistās 
ar zināma veida gangsteriem, un 
visam viņa mūžam pietiks no tā, 
ko savām acīm skatījis padomju 
valstī.

Dokumenti par 
latviešu 

leģionāru 
traģēdiju

Pirms 15 gadiem Zviedrijā 
sākās 129 latviešu leģionāru Gol-
gātas gājiens. Sevišķu rosību lat-
viešu leģionāriem palīdzības 
sniegšanai izrādīja mācītājs I.  
Lamberts un viņa meita, žēl sir-
dīgā māsa Marta Čakare. Tādēļ 
arī 1946. gada janvārī māc. I. 
Lam bertam leģionāri nodeva 
savus militāros dokumentus, 
vēstules, fotoattēlus utt. Tos visus 
māc. I. Lamberts pārvedis sev 
līdz uz ASV un rūpīgi uzglabājis. 
Pēc ieceļošanas ASV viņš sa  rak-
stījis grāmatu – „Nāvei nolemtie 
brāļi”, kuŗā attēloti mūsu le  ģio-
nāru izmisuma brīži, bada streiks 
un daudzas citas ciešanas. Tagad 
māc. I. Lamberts izšķīries pub-
licēšanai atļautos leģionāru at -
stātos dokumentus nodot DV 
ASV valdei tālākai uzglabāšanai. 
Daļa šo dokumentu būs izstādīti 
DV dienās Klīvlendā. Slepenos 
leģionāru dokumentus nodos 
Latvijas sūtniecībai Vašingtonā. 
(1960)

Viļa Lāča 
jaunākie meli

Atklājot Literātūras un mākslas 
dekādes Maskavā literāro daļu, 
Mas  kavas Kolonnu zālē savu runu 
teica „tautas rakstnieks” Vilis Lācis. 
Visi dekādes dalīb nieki esot gri-
bējuši atvest kā dāvanu „mūsu 
Dzimtenes sirdij” pašu skaistāko 
dziesmu, labāko dzejoli, labāko 
gleznu. Maskavā varot pamanīt 
daudzas padomju Lat vijā ražotās 
lietas: elektriskā vil ciena vago-
nus, telefona apa rātus, radio 
uztvērējus, auto ma šīnu āt  ruma 
mērītājus. „Jau sen mēs sakām», 
izsaucās runātājs, „ka atpalikusī 
agrārā buržuāziskā Lat  vija ir 
kļuvusi par industriālu padomju 
Latviju”. Visās nozarēs (!?) Latvijas 
tagadējā rūpniecības pro  dukcija, 
salīdzinot ar priekš kaŗa produkc-
iju, augusi divdesmitkārtīgi.
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Jaunākā informācija arī mūsu 
sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

www.brivalatvija.lv
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Laikraksts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 29) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Terabaits. 

7. Parki. 8. Irāka. 9. Re  ve-
ranss. 10. Prauli. 11. Igo. 
13. Saunas. 18. Pontons. 
21. Nereta. 23. Dinārs. 24. 
Brno. 25. Seda. 26. Inerti. 

28. Oktets. 29. Statūts. 34. Ka -
mols. 35. Rao. 37. Garūta. 38. Po -
li morfa. 39. Jaukt. 40. Klupe. 41. 
Akmentiņa.

Stateniski. 1. Maketi. 2. Ba -
mako. 3. Katara. 4. Tirole. 5. Sis-
las. 6. Skaras. 12. Goti. 14. Kor-
nete. 15. Insekti. 16. Verns. 17. 
Metrs. 19. Anita. 20. Arats. 22. 
Abi. 23. Dao. 27. Etna. 30. Dainas. 
31. Slēpta. 32. Pasaka. 33. Stelpe. 
35. Raizes. 36. Oforts.

Līmeniski. 1. Viegls tīklveida 
audums. 4. Liela jūras zivs ar 
gaŗu ķermeni un smailu purnu. 
6. Pilsēta ASV dienvidaustru-
mos. 7. Katēgoriski likt ko darīt. 
8. Valsts Eiropā. 10. Rīkles gļot-
ādas iekaisums. 13. Kazrags. 15. 
Lielbritanijas administrātīvi po -
lītiskā sastāvdaļa. 17. Reliģisks 
grupējums. 19. Kuģu grupas, kas 
devušās ceļā kaujas kuģu apsar-
dzībā. 20. Uzvedībā iejūtīgas, 

taktiskas. 22. Abavas pieteka. 23. 
Pilsēta Čechijas ziemeļaust ru-
mos. 26. Neparastas, dīvainas. 
29. Senlaicīgi, segti četrriteņu 
ra  ti ar garu treiliņu. 30. Uzsākt 
sacensības. 31. Attīstības pakāpe. 
32. Apkampt. 33. Skotu izcelsmes 
angļu rakstnieks (1771-1832). 
34. Latviešu aktieris (1910- 1976).

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

4. Karpu dzimtas zivis. 5. 
Izstaro tāji. 7. Darvas desti-
lācijas atlikums. 9. Gaujas 
pieteka. 11. Viduslaiku 
bu ru kuģi. 12. Cilvēku ko -
pums, kuŗus vieno kopīgi 
mērķi. 14. Apdāvināts cil-
vēks. 16. P. Čaikovska ope-
ra. 17. Zo  diaka zvaigznājs. 
18. Pil sēta Jemenas dien-
vidrie tumos. 21. Novada 
centrs Vidzemē. 23. Balto 
mālu šķirne. 24. Nīder-
landiešu   jūrasbraucējs 
(1603-1659). 25. Apģērb -
tas (kājas). 26. Sadauzīta. 
27. Angļu da  bas pētnieks 
(1809-1882). 28. Taizemes 
agrākais no  saukums.

1 2 3 4 5
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7 8 9
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13 14 15 16

17 18

19 20 20
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21 22

23 24 25 26 27 28
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30 31

32

33 34

2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas ves -
tibilā, apmeklētāji var iepazīties ar 
vienu priekšmetu no mūzeja “Lat-
vieši pasaulē” krājuma. Katrs no 
izstādes priekšmetiem atspoguļo 
kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi 
ārpus Latvijas. Šis stāsts arī tiek 
publicēts ik mēnesi presē.

Izstādi “Mēneša priekšmets” 
2019. gadā atbalsta Latvijas Uni-
versitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts un Latvijas Na -
cionālā bibliotēka.

Igaunijas territorijā, tikai 7 kilo-
metrus no Latvijas robežas, Lauru 
kolonijas uzplaukuma laikā 20. gs. 
30. gados dzīvoja vairāk nekā 2000 
latviešu (visi Igaunijas pavalstnie-
ki). Mūsdienās latviešu valoda tur 
skan reti, taču latviešu pēdas vēl 
samanāmas kapsētā un ēkās.

Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets 
Lauru koloniju Pleskavas gu -

berņā nodibināja latviešu izceļo-
tāji no Vidzemes 19. gs. 60. gados. 
1863. gadā Lauros dzīvojuši vis-
maz 367 latvieši. Jau 1867. gadā tie 
uzcēla skolas un lūgšanas namu, 
kas kļuva par kolonijas sabied-
riskās dzīves centru. 

Pēc Latvijas un Igaunijas valstu 
nodibināšanās Lauru koloniju sa -
dalīja starp Igauniju (2/3) un Lat -
viju (1/3 territorijas, kur izvei do jās 
Kacēnu pagasts, tagad – Ka  ča no-
va). 20. gs. 20. gadu sākumā Lau ru 
skolā mācības notika tikai igauņu 
valodā, taču no 1925. gada sāka 
darboties latviešu pamatskola. 

20. gs. 30. gados Lauros pastāvē ja 
apmēram 500 latviešu saim nie -
cības. Otrā pasaules kaŗā ciemu 
gandrīz pilnībā nopostīja. 1944.
ga  dā Laurus iekļāva Krievijas Pa -

domju Federatīvās Sociālistiskās 
Republikas territorijā (tagad – 
Krie  vijas Federācijā).

Lauru iedzīvotāji smagi cieta no 
deportācijām gan 1940. – 1941.
gadā, gan arī pēc Otrā pasaules 
kaŗa. Tie, kuŗi pārdzīvoja izsū tī-
jumu Sibirijā, nedrīkstēja atgriez-
ties iepriekšējā dzīvesvietā, tādēļ 
daudzas ģimenes pēckara gados 
apmetās Latvijā un Igaunijā. 

Lauru kolonistu pēcnācēji jo -
projām ik gadu jūlija otrajā svēt-
dienā pulcējas kapu svētkos. 

Par latviešu un igauņu kolonistu 
ziedojumiem celtā Lauru evaņģe-
liski luteriskā baznīca tika atvērta 
1934. gadā. Tā tika sagrauta 1944.
gadā apšaudes laikā. Kaut arī baz-

nīca vairs nedarbojas, tā joprojām 
izskatās iespaidīga un ir iekļauta 
Pleskavas apgabala tūrisma mar š-
rutos. Visticamāk, tā nekad ne - 
  tiks atjaunota. Baznīcas būvē iz -
mantoti ķieģeļi no Lauru latviešu 
kolonista Jāņa Ciemiņa ķieģeļu 
cepļa.Siena vešana Artūŗa Grūža saimniecībā, Lapkovā, Lauru kolonijā (Igaunijā) 1932. gada vasarā

Lauru baznīcas ķieģelis (atvests 
uz Latviju 2017. gadā)

Ļaužu grupa Artūŗa Grūža mājas priekšā Lapkovā, Lauru kolonijā, 
1931. gadā

Lauru evaņģeliski luteriskā baznīca
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(Turpinājums 20. lpp.)

PĒRK

Nopirkšu īpašumu ar mežu. Tālr. +371 24002400.

NBA basketbolisti pirms jaunās sezonas // FOTO: F64

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. 

Petersburg, Florida 33715

Kā latvieši nokļuva Amerikā 
pēc Otrā pasaules kaŗa, kā 

viņi te iedzīvojās, ko piedzīvoja 
un pārdzīvoja, kā notika 

„atgriešanās” Latvijā, kā savijās 
cilvēku likteņi un kas palīdzēja 

to visu izturēt... Lasiet,
atminieties, vērtējiet!

USD 25,–

Agate Nesaule.

ZUDUŠIE
SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību

(Turpinājums no 1. lpp.)

Turpretī abiem mūsu vīru due-
tiem šis turnīrs izvērtās gaužām 
neveiksmīgs. Aleksandrs Samoi-
lovs un Jānis Šmēdiņš grupas 
turnīra pirmajā spēlē divos setos 
zaudēja Krievijas volejbolistiem 
– 17:21, 18:21,  un izslēgšanas 
turnīra pirmajā kārtā ar 1:2 
(21:19, 20:22, 16;18) Italijas spē-
lētājiem. Līdz ar to viņiem čem-
pionāts bija beidzies, paliekot 
17. vietā. 

Tāda pati – 17. – vieta tika arī 
Mārtiņam Pļaviņam ar Edgaru 
Toču. Abu savainojuma dēļ viņi 
grupas turnīra pēdējā spēlē 
neizgāja laukumā, un tas pats 
notika nākamajā dienā pirms 
izslēgšanas spēļu pirmās kārtas. 
Viņi nepiedalīsies arī četru 
zvaigžņu turnīrā turpat Mas-
kavā. Mārtiņam Pļaviņam jāārstē 
kājas savainojums. 

***
Latvijas plūdmales volejbola 

duets Toms Šmēdiņš/Haralds 
Regža Budapeštā izcīnīja trešo 
vietu Pasaules tūres vienas zvaig-
znes posmā. Šmēdiņš/Regža ie -
priekš savā apakšgrupā uzvarēja 
vienā no divām spēlēm un iz -
slēgšanas turnīru sāka no pirmās 
kārtas, kuru pārvarēja, bet ce -
turtdaļfinālā viņi divos setos 
pārspēja Michailu Samoilovu/
Aleksandru Soloveju, kuŗiem 
turnīrā bija otrais numurs.

Toms Šmēdiņš un Haralds Regža

Pusfinālā viņi ar rezultātu 0:2 
(16:21, 20:22) zaudēja norvēģiem 
Danielam Bergerūdam/Lāšam 
Tveitam Reterholtam, kuŗiem 
turnīrā bija astotais numurs. Ar 
sesto numuru izsētie Šmēdiņš un 
Regža bronzas duelī ar 2:0 (21:18, 
23:21) pārspēja japāņus Kensuki 
Šodži/Masato Kurasaku, kuŗiem 
bija trešais numurs. 

Šmēdiņš/Regža pirms šīm 
sacensībām Polijas pilsētā Mal-
borkā tika līdz Pasaules tūres 
vienas zvaigznes posma ceturt-
daļfinālam. Samoilovs/Solovejs 
aizvadītajā nedēļā izcīnīja pirmo 
vietu Cēsīs notikušajā ERGO 

Open 2019 Latvijas čempionāta 
posmā.

Porziņģa Mavericks 
un Bertāna Wizards 

tiksies NBA
sezonas spēlē

Nacionālā basketbola aso ciā-
cija (NBA) publicējusi savu 
2019./2020. gada sezonas kalen-
dāru, kas paredz, ka Latvijas bas-
ketbolistu Kristapa Porziņģa un 
Dāvja Bertāna pārstāvētās Da -
lasas Mavericks un Vašingtonas 
Wizards komandas tiksies jau 
pirmajā rēgulārās sezonas spēlē.

Pērn rēgulārā sezona tika 
uzsākta 16. oktobrī, bet šogad 
NBA basketbolisti pirmo reizi 
dosies laukumā 22. oktobrī. Šī 
iemesla dēļ arīdzan izslēgšanas 
spēles tiks uzsāktas nedēļu vēlāk. 
Izmaiņas daļēji veiktas arī 2019. 
gada Pasaules kausa dēļ, kuŗš 
noslēgsies 15. septembrī. Latvijas 
basketbolisti sezonu uzsāks 
dienu vēlāk, trešdienā, 23. ok -
tobrī. Kristaps Porziņģis pie  dzī-
vos savu debiju Dalasas Ma  -
vericks kluba rindās, uzņemot 
Vašingtonas Wizards komandu, 
kuŗas sastāvā pirmo reizi lau -
kumā dosies Dāvis Bertāns. Sa -
vu kārt Rodiona Kuruca pār stā-
vētā Bruklinas Nets komanda šai 
pašā dienā dosies izbraukumā 
pie Minesotas Timberwolves 
kluba.

Valmierietis 
Ironmen sacensībās

Valmierietis Mārtiņš Apinis 
(30) piedalījās pasaules mēroga 
pustriatlonā, kas norisinājās Ko -
lorado pavalsts Boulderas pil-
sētas apkārtnē. 

Vispirms bija jāpeld divi kilo-
metri, tad jābrauc ar riteni 80 
kilometri un beidzot jānoskrien 
20 kilometri. Lielākais šķērslis 
bija lielais 33°C karstums un 
retinātais kalnu gaiss. Bet 

Mārtiņš varonīgi nobeidza kā 
823. no nepilniem trīs tūkstošiem 
dažāda vecuma dalībniekiem.

VALDA LĒVENŠTEINA

Rollerslēpošana
Pasaules čempionātā roller slē-

pošanā  Madonā piedalījās vairāk 
nekā 160 rollerslēpotāji no 14 
pasaules valstīm, Latvijas spor-
tists Raimo Vīgants izcīnīja trešo 
vietu 20 kilometru distancē ar 
masu startu. Sešus apļus visātrāk 
veica zviedrs Viktors Gustafsons, 
kuŗš distancē pavadīja gandrīz 
39 minūtes.

Otrās vietas ieguvējs italietis 
Mateo Tanels līderim zaudēja 0,3 
sekundes, bet vēl divas des mit-
daļas lēnāks bija pieaugušo 
konkurencē šogad debitējušais 
Raimo Vīgants.
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Mūsu mīļais fi listrs

JĀNIS RIPA, MArch.
Dzimis 1944. gada 17. jūnijā Rīgā, Latvijā

miris 2019. gada 16. jūlijā Escondido CA, ASV

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS PHILLIPS AR SIEVU LINDU,
DĒLS MARKS AR SIEVU KIMBERLY
MAZBĒRNI PATRICS, VICTORIA,
BRITTANY, RYAN, IAN UN BEN
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ,
AMERIKĀ UN AUSTRĀLIJĀ

SARĪKOJUMI
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, ib -
jansons@gmail.com vai rakstot 
uz 3x3katskilos@gmail.com, vai 
zvanot 201-874-5110.Facebook 
mājas lapa 3x3Katskili

No 28.augusta līdz 1.septembrim 
Katskiļos notiks LELBA Drau-
džu dienas 2019. Pieteik šanās 
anketa atrodama www.lelba.org, 
kā arī pēc piepra sījuma draud-
zudienas@gmail.com“.

HARTFORD – (CT)
Baltijas ceļa 30. gadadienas at -

zīmēšana –  23. augustā, plkst. 
1:00 p.p. Elizabeth Park, pie 
Pond House Cafe, 1555 Asylum 
Ave., W. Hartford, CT. Tiksimies 
12:30, lai varētu laicīgi sākt. Ja 
iespējams, lūdzam ierasties tau-
tastērpos, ar karodzi ņiem. 

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

NJ 07728).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs, 11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125. Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com

Sarīkojumi Sietlā:
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).

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 

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.vei -
lande@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 svēt die nās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. no   tiek 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. 

18.augusts – Dievkalpojums 
NENOTIKS

>>> 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. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

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

18. augustā Kapu svētku 
dievk. Riverside kapsētā

• 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..

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

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

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.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 Green-
hill 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  for-
mācija sniedzama, rakstot no -
metnes vadītājai Ingridai Jan -
sons ibjansons@gmail.com vai 
rakstot uz 3x3katskilos@gmail.
com, vai zvanot 201-874-5110.
Facebook mājas lapa 3x3 Katskili

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

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 48602 

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
per sona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 

vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpus-
dienā, seko groziņu kafijas galds. 
Nākamie dievkalpojumi: 18. au -
gustā. 15. septembrī. 27. ok -
tobrī. 10. novembrī dievkalpo-
jums ar dievgaldu. 22. de  cem-
brī dievkalpojums ar diev galdu. 

• 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, 

No mums šķīries mūsu mīļais, nenogurstošais valdes loceklis, 
sabiedriskais darbinieks un Triju Zvaigžņu ordeņa saņēmējs

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS M.D.
Mums zināms kā Dr. Z

Dzimis 1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, Latvijā,
miris 2019. gada 15. jūnijā Grand Rapids, MI

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
GRAND RAPIDU LATVIEŠU BIEDRĪBA UN DRAUGI

Dieviņš deva, Dieviņš ņēma,
Dieviņš visu nepaņēma.
Šeit palika labie darbi,
Labais, gudrais padomiņš.

Mīlestība nekad nebeidzas …

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

DZIDRA RENĀTE KORO
Dzimusi1928. gada 13. jūlijā Limbažos, Latvijā,
mirusi 2019. gada 13. jūlijā San Diego, CA, USA
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Dieva dārzos devusies mūsu mīļā

AUSTRA SLAIDIŅA,
dzim. ANTONS

Dzimusi 1928. gada 1. augustā Saldū, Latvijā,
mirusi 2019. gada 16. jūlijā Rīgā, Latvijā

Mūsu mīļā

DR. AINA PAMOVSKA,
dzim. ZVAIGZNE

Dzimusi 1919. gada 29. maijā Līgatnē,
mirusi 2019. gada 19. jūlijā Bīvertonā, Oregonā

ANDRIS UBĀNS
Dzimis 1931. gada 11. aprīlī Rīgā, Latvijā.

Atvadījās 2019. gada 21. jūlijā no Th ree Rivers, Michigan

Mīlestībā piemin
DĒLS RAIMONDS UN MAZMEITAS ANNA UN SOFIJA, SIEVA DACE

MEITA VITA AR VĪRU BRĒDFORDU UN MAZBĒRNI MARKUS UN KATRĪNA

Paturēsim viņu mīļā piemiņā
SILVIJA UN JURIS ORLES

IRĒNA UN ILMĀRS SMILTIŅI
BIRUTA UN JĀNIS ZOMMERI

TAVI LABIE “PĀRDAUGAVAS” KAIMIŅI UN DRAUGI
NO GAŖEZERA KRASTIEM, CIEMS – LATVIJA

ANDREJS, RŪTA, IRĒNE, SANDRA, KRIS, MAIJA
ANDIS, ALICE, MODRIS, MIRDZA, ARIJS

UN VĒL ARĪ CITI CIEMNIEKI UN GAŖEZERNIEKI

Paldies, ar labu nakti un tikai pagaidām!

“Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem –
 Mātes svētums, mātes sirds.”
(V. Mora)

Man negribas aiziet, nepasakot 
Par laimes pilnajām dienām –
Cik saules un mīlas pilnas bij tās.
Lai būtu tā jums ikvienam!
(M. Jansone)

„Atpakaļ uz dzimto sētu
Tevi bērnudienas sauks.”

4. augustā Mūžībā devusies 
Vītolu fonda ziedotāja Biruta 
Celma, neparasti gaišs un 
labestīgs cilvēks. Savu mūžu, 
kuŗā netrūka bēdu, nelaimju un 
skumju, viņa nodzīvoja, ticot 
un paļaujoties uz Dievu. Ie  spē-
jams, tāpēc Birutas kundze 
spēja būt tik mīļa, saprotoša, 
pacietīga. Kad viņa devās prom 
no Latvijas, nomira viņas 
mazais dēliņš, kuŗam nav pat 
savas kapa vietas, tika zaudēts 
arī dzīvesbiedrs, zaudētas mājas 
un Tēvzeme… Tomēr svešumā, 
Anglijā, laimējās sastapt tautieti 
Arvedu Celmu, un turpmākie 
gadi tika pavadīti saskaņā un 
mīlestībā. Arveds Celms pēc 
studijām Mansfīldas kolledžā 
tika ordinēts par mācītāju 
Londonā Svētās Annas baznīcā, 
vēlāk viņu iecēla par Baznīcas 
pārvaldes Lielbritanijā vikāru. 
Tad ģimene devās uz Kanadu, 
kur brīvajā laikā abi kopā ar 
Birutu aktīvi piedalījās Dau-
gavas Vanagu darbā. Sešdesmit 
gadu kopdzīves laikā Birutas 
kundze Arvedam bija neat lai-
dīga un centīga palīdze visās 
dzīves jomās.

2004. gada pavasarī Celmu 
ģimene atgriezās dzimtenē. 
Viņi dzīvoja savā mājā – Rīgā, 
Pārdaugavā. Kad astoņdesmit 
septiņu gadu vecumā Arveds 
aizgāja Mūžībā, Birutas kundze 

Atvadu vārdi Vītolu 
fonda ziedotājai 

Birutai Celmai 
nodibināja mācītāja Arveda 
Celma piemiņas stipendiju. 
Kopā ir atbalstīti seši jaunieši 
no Ventspils novada – Agnese 
Razgaite absolvēja ekonomikas 
studijas; Toms Zariņš izstudēja 
būvniecību; Anda Arbidāne – 

medicīnu; Reinis Rohbahs – 
būvniecību; Anna Brokāne – 
klavieŗspēli. Šajā gadā Biruta 
ļoti vēlējās atbalstīt kādu teo-
loģijas studentu, un stipendija 
tika piešķirta pēdēja kursa stu-
dentei Bellai Briškai, kuŗa jūnijā 
studijas absolvēja. Stipendiāte 
Agnese Razgaite atvadoties 
raksta: “Uzzinot, ka Birutas 
Celmas laiks šaisaulē ir no  slē-
dzies, mani pārņem skumjas, jo 
esam palikuši par vienu dāsnu 
un sirdssiltu, inteliģentu un 
garīgu cilvēku mazāk. Bet viņas 

un viņas vīra vārda piemiņa ir 
palikusi, jo pateicoties Birutas 
kundzes dāsnajai vēlmei, viena 
Latvijas studente pirms 11 
gadiem guva iespēju studēt, kas 
bija viens no nozīmīgākajiem 
pamatakmeņiem, lai uzbūvētu 
stabilu pamatu profesionālajai 
izaugsmei. Bet ne tikai. Šī stu-
dente iepazinās ar nesavtību un 
patiesu sirsnību, cik tā ir īsta un 
klātesoša. Pamatvērtībām, kas 
būtiski ietekmēja skatījumu uz 
lietām un radīja izpratni par 
nepieciešamību atbalstīt līdzcil-
vēkus. Šī studente biju es, man 
bija dota iespēja saņemt Birutas 
dāvāto labestību. Paldies viņai 
par to! Paldies par iespēju sa -
ņemt labo, lai to dāvātu tālāk 
nākamajām paaudzēm!”

Vītolu fondā Birutas kundze 
bija allaž mīļi gaidīts viesis. 
Viņa vienmēr prata pateikt 

labākos un sirsnīgākos vārdus, 
stiprināt un mierināt, kad tas 
bija nepieciešams. Kopā tika 
atzīmētas arī dzimšanas dienas 
un vārda dienas. Bet īstu svētku 
sajūtu viņa prata uzburt fonda 
rīkotajās senioru jeb sudraba 
fonda Ziemsvētku ballītēs. Ik 
reizi viņa svētīja fonda darbu, 
vēlēja veiksmi un izdošanos, un 
šie laba vēlējumi vienmēr pie -
pildījās, jo Dieva zīmei latviešu 
dzīvesziņā vistuvāk, šķiet, stā -
vēja viņa. Birutas kundzi visu 
mūžu vadīja ticība Dievam – 
gan kristīgajam, gan mūsu 
tautas lolotajam – tam tais nī-
gajam, visu tikumu veicinā-
tājam, augstāko padomu devē-
jam. Viņa pati prata un mācīja 
citiem dzīvot pateicībā Dievam 
par visu, bet galvenokārt par to, 
ka mums visiem ir iespēja 
dzīvot brīvā Tēvzemē.

Vītolu fondā Birutu Celmu 
mēdza dēvēt par sargeņģeli – 
tik gaiši pat visdrūmākajā dienā 
kļuva, kad vērās durvis un tajās 
smaidoša parādījās Birutas 
kundze. Tā vairs nenotiks, jo 
viņa ir devusies pie saviem 
mīļajiem – pie dēla, kuŗa pie -
miņai Likteņdārzā aug un zaļo 
pašas stādītais kociņš, pie vīra, 
kuŗš rāmi dus tepat Latvijā – 
Meža kapos, pie citiem tuvajiem, 
kuŗi gaŗajos dzīves gados bijuši 
sastapti un iemīlēti.

Tik gaišas, tik spilgti baltas ir 
zvaignes tumšajās augusta de -
besīs, un pa baltu, baltu ceļu 
turp šobrīd dodas tik ļoti, ļoti 
balta dvēselīte, lai mums no tās 
nezināmās tālienes mūžam 
sūtītu savu svētību un mīlestību. 
Lai gaišs un balts ceļš mūžībā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org

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

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

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

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

dievgaldu.
Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 

Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

Augustā dievkalpojums nenotiek.
Nākamais dievkalpojums ir 

15 septembrī.
• St. Pētersburgas latv. ev. 

lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svētdienu 
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. 

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

• 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: bazni-
ca@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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Dace 
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un 
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

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

Seko kristīgā sadraudzība 
pēr  minderes un palīgu izkār-
tojumā.

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

Latvijas sportisti iepriekš elites 
konkurencē nebija izcīnījuši 
šādus panākumus pasaules čem-
pionātos. Šajā distancē startēja 
arī Indulis Bikše, kuŗš no pirmās 
vietas atpalika 51,2 sekundes, ie -
ņemot 18. vietu. Kopumā finišu 
sasniedza 32 sportisti. Dāmu 
konkurencē Latvijas sportiste 
Kitija Auziņa pirmās vietas 
ieguvējai zaudēja nedaudz vairāk 
kā septiņas ar pusi minūtes un 
ieņēma pēdējo, 19. vietu junioru 
čempionātā. No Latvijas spor-
tistiem augstvērtīgāko rezultātu 
sasniedza Ilvars Bisenieks, kuŗš 
līderim zaudēja 22,1 sekundi un 
ierindojās uzreiz aiz labāko 
desmitnieka. Divas minūtes un 
astoņas sekundes uzvarētājam 
zaudēja Niks Saulītis, ieņemot 
19. vietu, bet uzreiz aiz viņa pēc 
11 sekundēm finišēja Lauris 
Kaparkalējs. Savukārt Artūrs 
Aleksandrs Lule no līdera at -
palika trīs minūtes un 43,8 se -
kundes, izcīnot 24. poziciju. Vie-
nīgā Latvijas sportiste Līva Šahno 
uzvarētājai zaudēja sešas minūtes 
un 38,3 sekundes, ierindojoties 
13. vietā starp 16 konkurentēm.

Juniori Niks Saulītis un Ilvars 
Bisenieks Madonā izcīnīja piekto 
vietu pasaules čempionāta rol-
lerslēpošanā komandu sprinta 
sacensībās. Juniori sacentās 9 km 
distancē brīvajā stilā, Saulītim un 
Biseniekam finišējot pēc 19 mi -
nūtēm un 43,86 sekundēm.

Vieglatlētika
Eiropas otrās līgas komandu 

čempionātā Chorvatijas pilsētā 
Varaždinā Latvijas vieglatlēti 
izcīnīja piecas zelta, trīs sudraba 
un četras bronzas medaļas. 12 
komandu konkurencē tas deva 
ceturto vietu. Uzvarēja Igaunijas 
vieglatlēti, kas ieguva tiesības 
nākamajā čempionātā startēt 
pirmajā līgā.

Basketbols
Latvijas U-20 sieviešu basket-

bola izlase Eiropas čempionātā 
cīņā par 9.–12. vietu ar 67:54 
pārspēja vienaudzes no Lietuvas. 
Turpi nājumā mūsu basketbo-
listes ar rezultātu 50:51zaudēja 
čechie tēm.

***
Latvijas U-16 puišu basketbola 

izlase Italijas pilsētā Udīnē Ei -
ropas kadetu čempionātā ar re -
zultātu 51:87 (15:24, 11:21, 11:27, 
14:15) zaudēja vienaudžiem no 
Spānijas.

Ventspilnieku
ieguvums

Latvijas vicečempione un Lat-
vijas – Igaunijas apvienotās līgas 
čempione Ventspils noslēgusi 
savu komandas komplektāciju 
jaunajai sezonai, panākot vie no-
šanos ar amerikāņu gaŗā gala 
spēlētāju Raienu Luteru. (attēlā)

206 cm gaŗajam un 23 gadus 
vecajam Raienam Luteram šī būs 
pirmā profesionālā sezona. Spēka 
uzbrucēja pozicijā spēlējošais 
basketbolists iepriekš spēlējis 
NCAA studentu čempionātā, 

četras sezonas aizvadot Pits-
burgā, bet studentu basketbolista 
karjēru noslēdzot Arizonā. Savā 
seniora gadā Pitsburgā Luters 
sasniedza savus labākos statisti-
kas rādītājus, vidēji gūstot 12,7 
punktus un izcīnot 10,1 atlēkušo 
bumbu. Taču tikai pēc desmit 
aizvadītām spēlēm Lutera sezonu 
pārtrauca savainojums. Pavadot 
sezonas lielāko daļu traumēto 
spēlētāju sarakstā, Luteram bija 
iespēja vēlreiz izspēlēt savu no  -
slēdzošo studentu karjēras gadu. 
Aizvadītajā sezonā basketbolists 
pārcēlās uz Arizonas universitāti, 
kur basketbolists caurmērā spēlē 
guva 8,4 punktus un savāca 4,3 
bumbas zem groziem.

Skujiņš izcīna
15. vietu EČ

grupas braucienā
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Toms Skujiņš Nīderlandē izcīnīja 
15.vietu Eiropas čempionāta 
grupas braucienā, kuŗā uzvaras 
laurus plūca italietis Elia Viviāni.

Riteņbraucēji veica 172 kilo-
metru gaŗu distanci, kas bija 
ievērojami īsāka nekā iepriek-
šējos trīs gadus. Ļoti techniskajā 
un vējainajā trasē jauno pirma-
jiem kilometriem tika turēts ļoti 
augsts temps. Sākuma daļā spor-
tistu brauca 46 kilometru gaŗo 
ievadapli, kam sekoja 11 apļi pa 
11,5 kilometriem. Ievadaplī, kas 
veda pa klajumu, spēcīgā vēja dēļ 
grupa sadalījās vairākās daļās. 
Jau tajā velosipēda riepa ne  iz-
turēja Emīlam Liepiņam, kuŗš 
bija spiests apstāties. Saņēmis 
komandas biedra Māŗa Bog da-
no viča ratu, viņš atgriezās sa -
censībās un ievērojami uzlaboja 
savas pozicijas. Līdz vadošajai 
grupai gan tikt neizdevās, bet 
Bogdanovičs, ziedojoties koman-
das labā, bija spiests izstāties. Arī 
turpinājumā sacensību temps 
tika turēts ļoti augsts. No vadošās 
grupas atpalika arī Aleksejs Sa -
ramotins un vēlāk Krists Nei -
lands, kuŗi pievienojās Liepiņam 
sekotāju grupā. Tikmēr līdeŗu 
vidū kā vienīgais no Baltijas val-
stu riteņbraucējiem turējās Toms 
Skujiņš. Sākoties pēdējam aplim, 
līderu trijnieks sekotājiem, to -
starp Skujiņam bija priekšā 48 
sekundes. Tomēr tad pārsvars 
sāka strauji rukt. Nīderlandes un 
Francijas sportisti darīja visu, lai 
atrāvienu noķertu. Trīs kilome-
trus pirms finiša solo izrāvienu 
veica beļģis Lampārts, kuŗam 
sekot spēja Viviāni, bet Akermans 

no cīņas par uzvaru izstājās. 
Grupa ar Skujiņu finišēja 33 
sekundes pēc uzvarētāja. Skujiņš 
cīnījās līdz pēdējam metram un 
finišēja 15.vietā. Arī iepriekšējos 
trīs gadus Latvijas elites vīri 
spējuši finišēt labāko 20 sportistu 
skaitā. Bet šoreiz pārējie Latvijas 
riteņbraucēji, tāpat kā lielākā 
daļa no startējušajiem, finišu 
nesasniedza.

U-23 vecuma riteņbraucēju 
grupas braucienā (138 km) Mār-
tiņš Pluto ieņēma 26. vietu ar 
tādu pašu rezultātu kā čempions 
italietis Alberto Dainess (3.08:53). 
Kristers Ansons nefinišēja, bet 
22 km distancē ar atsevišķu star-
tu ierindojās 48. vietā. Junioru 
grupā (115 km) Robertam An -
dersonam 20. vieta, dāmu grupas 
braucienā (69 km) Līnai Sva-
rinskai – 67.

Mārtiņa Podžus 
piektais tituls 

Latvijas vīriešu tenisa otrā 
rakete Mārtiņš Podžus Polijā 
triumfēja Starptautiskās Tenisa 
federācijas (ITF) Pasaules tūres 
Košalinas M15 turnīrā.

Podžus, kuŗš rangā ieņem 467.
vietu un turnīrā izlikts ar ceturto 
numuru, finālā ar 6:3, 3:6, 6:4 
pārspēja čechu Davidu Poļaku, 
kuŗš turnīrā izlikts ar trešo nu -
muru, bet pasaules rangā ieņem 
598. vietu. Par uzvaru turnīrā 
Podžus nopelnīja desmit ATP 
ranga punktus. Karjēras laikā 
Mārtiņš Podžus  izcīnījis piecus 
ITF titulus, bet Polijā viņš tika 
pie savas šogad pirmās trofejas.

Šaušana
Latvijas jaunie šāvēji Čechijā 

starptautiskajās sacensībās Meet-
ing of the Shooting Hopes izcīnīja 
vairākas vietas uz goda pjedes-
tala. 25 metros vingrinājumā 
junioriem ar sporta pistoli Er -
nests Erbs izcīnīja pirmo vietu 
60 dalībnieku konkurencē. Ot -
rais bija Richards Zorge, bet 
astoto vietu ieņēma Daniels 
Vilciņš. Kopvērtējumā Latvijas 
komanda ieguva pirmo vietu. 
Latvijas juniori šādā pašā sastāvā 
izcīnīja otro vietu komandu 
sacensībās desmit metru šaušanā 
ar pneimatisko pistoli. 50 metru 
šaušanā ar mazkalibra pistoli 
Latvijas puišu komanda ieguva 
bronzas medaļas. Ātršaušanā ar 
pistoli 25 m distancē Zorge iz -
cīnīja septīto vietu 46 dalībnieku 
konkurencē, bet Vilciņš un Erbs 
bija attiecīgi 31. un 37. pozicijā. 
Meitenēm desmit metru šaušanā 
ar pneimatisko pistoli Ingrīda 
Mendriķe ieguva 22. vietu 58 
dalībnieču konkurencē, Selīna 
Kovaļevska ierindojās 29., Elīza 
Rasiņa – 44. vietā.

Šachs
Ziemeļvalstu lielākā šacha 

festivāla RTU Open 2019 galveno 
balvu ar izcīnītajiem 7,5 punk-
tiem deviņās partijās ieguva 
Latvijas šachists Igors Kova-
ļenko, kļūstot tikai par otro 
pašmāju pārstāvi, kuŗš spējis 
uzvarēt šajās sacensībās.

Igors Kovaļenko

Miķelis Vingris

Festivāla deviņu gadu ilgajā 
vēsturē šis ir otrais gadījums, kad 
pirmo vietu iegūst Latvijas pār-
stāvis – 2015. gadā uzvaras laurus 
plūca Aleksejs Širovs. Ar tādu pašu 
punktu skaitu – 7,5 – galvenā jeb 
A turnīra otrajā vietā ierindojās 
Lietuvas šachists Ša  rūns Šuļskis, 
bet trešajā pozicijā ar septiņiem 
punktiem – Ar  mēnijas pārstāvis 
Armans Mi  kaeljans. Jauniešu jeb 
U-14 tur nīrā pirmajā vietā 
ierindojās Jaroslavs Smirnovs, 
otrajā – Ser gejs Minejevs (abi no 
Krievijas), bet trešajā – Latvijas 
jaunais šachists Miķelis Vingris.

Festivāla klasiskā šacha tur-
nīros spēlēja 598, bet ātrā šacha 
un ātrspēles turnīros – 574 ša -
chisti, kopējam dalībnieku skai-
tam sasniedzot vēsturiski lielāko 
sportistu skaitu – 1172. No Lat-
vijas spēlētājiem spēcīgāko des-
mitniekā iekļuva arī Ņikita 
Meškovs.

Jauniešu izlases 
zaudē pozicijas 

Eiropas basketbolā
Neveiksmīgi vasara izvērtusies 

Latvijas basketbolā – vairākas 
jauniešu un junioru vecuma 
izlases ne tikai nespēja iepriecināt 
līdzjutējus ar labiem rezultātiem, 
bet arī pēc zaudējumu serijām 
šķīrās no vietas Eiropas čem-
pionātu spēcīgāko komandu 
elitē. Likumsakarīgs ir jautājums, 
vai tas norāda uz kļūdām Latvijas 
basketbola sistēmā?

Pērnvasar Latvijas U-18 izlases 
basketbolisti mājās izcīnīja Ei -
ropas čempionāta sudraba me -
daļas, kas pavēra ceļu uz U-19 
Pasaules kausa izcīņu. Tur gan 
bija jāiztiek bez izteiktā koman-
das līdeŗa Artūra Žagara, kuŗš 
gandrīz visu sezonu izlaida trau-
mas dēļ. Cits izlases spēlētājs 
Kristaps Ķilps šogad bija U-18 
vienības balsts Eiropas čem-
pionātā, kur komanda zaudēja 
visās spēlēs un izkrita uz zemāku 
līmeni. Smags kritiens no otrās 

vietas uz B līmeni tikai viena 
gada laikā. Arī U-19 izlase Pa -
saules kausa turnīrā izcīnīja tikai 
vienu uzvaru un ieņēma 12. vietu. 
Šī paša vecuma meitenēm Pa  sau  les 
kausa izcīņā 14. vieta. Uz B līgu 
pēc zaudējumiem visās spēlēs 
izkrita U-20 izlases bas  ketbolisti. 

Tiesa, nekas ārkārtējs šogad 
nav noticis, jo Eiropas jauniešu 
un junioru čempionātos galve-
nais ir pārbaudīt un atlasīt spē-
lētājus, kam ir potenciāls pa  pil-
dināt profesionāļu rindas. Parasti 
par profesionāļiem kļūst vidēji 
divi no 12 izlases spēlētājiem, kas 
ir ļoti labs rādītājs. Latvijas valsts-
vienības kapteinis Jānis Blūms 
neuzskata, ka pašmāju basket-
bola sistēmā kas būtu radikāli 
jāmaina, bet jauniešu rezultāti 
parādot, ka ne viss tomēr tiek 
darīts pareizi. Nevar būt ne  jau -
šība, ka melnais gads ir gan 
vīriešu, gan sieviešu basketbola 
izlasei, kā arī neveiksmes pie -
meklē jauniešu un junioru ko -
mandas. „Kaut kas noteikti ir 
jāmaina un jāievieš jaunas asinis 
basketbolā,” Latvijas Radio rai dī-
jumā teica Blūms. Pēc neveik-
smīgiem vasaras startiem vairāku 
komandu treneri akcentēja spē-
lētāju vājo fizisko sagatavotību. 
Latvijas Basketbola savienības 
vīriešu izlašu koordinators Emīls 
Toms atzina, ka Latvijas koman-
du pieticīgos rezultātus veicināja 
resursu nepietiekamība, spēlētāju 
traumas un basketbolistu fiziskie 
parametri. Viņaprāt, arī B līgā ir 
spēcīgas komandas, kas veidos 
latviešiem nopietnu konkurenci. 
Nevar gan aizmirst par nacionālo 
izlašu mērķiem, nevis tikai atru-
nāties pēc neveiksmēm. Dalība 
augstākajā līgā ir arī Latvijas bas-
ketbola zīmola vērtība un pres-
tižs, Latvijas Radio uzsvēra ilg ga-
dējais jaunatnes izlašu treneris 
Varis Krūmiņš. Viņš apšauba, vai 
vaina ir jaunatnes basketbola 
sistēmā. Neveiksmes tikai pa -
rāda, ka neesam tik pārbagāti ar 
labiem spēlētājiem, kā dažiem 
labpatīk uzskatīt, paskaidroja Krū-
  miņš. Viņš arī aicināja nolaisties 
uz zemes, jo daļai treneŗu un 
spēlētājiem līdzšinējie basketbo-
la panākumi ir sakāpuši galvā. 
Treneris uzsvēra, ka tagad somi 
Latvijai ir jau priekšā gandrīz 
visās vecuma grupās, lai gan ne 
tik sen bija krietni aiz muguras. 
Basketbola izlašu vasara parādīja 
jau zināmas problēmas – resursu 
ierobežotību un vājo fizisko 
sagatavotību, tikai šoreiz dažām 
komandām to neizdevās kom-
pensēt ar ko citu. Ir noskanējis 
labs brīdinājuma zvans, lai par 
basketbola attīstību atbildīgie 
neieslīgu eiforijā, skaitot spēlē-
tājus, kas ar Latvijas pasi kabatā 
spēlē Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) vai Eirolīgas klubos.

DAŽOS VĀRDOS
 Vairākkārtējais Latvijas čem-

pions un rekordists peldēšanā, 
olimpisko spēļu dalībnieks Va -
lerijs Kalmikovs, kas tagad dzī vo 
Austrālijā, gatavojas septembrī 
piedalīties peldējumā pāri La -
manša šaurumam no Anglijas uz 
Franciju (33 km).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


