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Šogad Aglonā uz Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņem-
šanas svētkiem ieradās 33 svēt-
ceļnieku grupas – 1200 cilvēku. 
Kopā ar citiem 25 tūkstošiem 
svētku dalībnieku tajos pieda lī  -
jās Valsts prezidents Egils Levits, 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece (VL/TB/LNNK), Ministru 

Paņem  līdzi svētku pacilājumu 
un labas domas

Rīgas atslēgas turēs Oļegs Burovs

Toties tad, kad spēka struktū - 
ras, piesedzoties ar likuma burtu, 
tiek izmantotas partikulāro – 
ide oloģisko, polītisko vai bizne -
sa – interešu virzīšanai, cilvēki 
jūtas iebiedēti. Tad, kad likums 
tiek instrumentalizēts, tas vairs 
nekalpo, lai aizstāvētu konkrēto 
cilvēku, un viņš sāk justies kā 

Tautas krusta ceļa gājienā. Vidū – Ināra Mūrniece un Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits // Foto: Ilmārs Znotiņš

Rīgas domes deputātu vairā-
kums 19. augusta vakarā par 
jauno Rīgas galvu ievēlēja par-
tijas Gods kalpot Rīgai (GKR) 

pārstāvi Oļegu Burovu. Domes 
de  putāti pie balsošanas ķērās  
pēc vairāk nekā piecu stundu il -
gas domes priekšsēža amata kan-

Oļegs Burovs // Foto: LETA

juma noslēgumā bija Euharistis -
kā procesija.

“Aglonā es redzu mūsu tautu 
tādu, kādai tai vajadzētu būt kat-
ru dienu, veidojot savu un Lat-
vijas nākotni,” sacīja Egils Levits.

Svētku dievkalpojuma spre di - 
ķī Rīgas archibīskaps mētro po - 
līts Zbigņevs Stankevičs uzsvēra 

didātu iztaujāšanas un pusotru 
stundu ilgušām debatēm.

O. Burovam jautājumus uzde-
va gandrīz piecas stundas. Savu -
kārt konkurentam – Viesturam 
Ze  pam (LA) – tikai 15 minūtes. 
Debatēs Vienotības frakcijas va -
dītājs Vilnis Ķirsis arī paziņoja, 
ka frakcija balsojumā nepie da-
līsies, jo uzskata, ka labākais risi-
nājums būtu ārkārtas vēlēšanas.

Kopumā balsojumā piedalījās 48 
domnieki, no kuŗiem par O. Bu -
rovu nobalsoja 35 deputāti – 11 
Gods kalpot Rīgai deputāti, četri 
“Neatkarīgo deputātu frakcijas” 
pārstāvji, trīs deputātu bloka “Rī -
gai!” biedri, kā arī 17 Saskaņas de -
putāti. Par otru kan didātu – Vies-

turu Zepu (LA) – kopumā tika 
atdotas 12 balsis – astoņas no Lat-
vijas attīstībai un četras no nacio-
nālās apvienības Visu Latvijai/
Tēvzemei un brīvī bai/LNNK. Čet-
ri Vienotības un septiņi Jaunās 
konservātīvās partijas deputāti 
bal sojumā nepie da lī jās un sēžu 
zāli atstāja jau pirms balsojuma. 
Neatkarīgās de   putā tes Baibas Bro-
kas balss tika atzīta par nederīgu.

Pēc ievēlēšanas Rīgas galvas 
amatā Burovs teica, ka galvenais 
darbs būšot atgūt rīdzinieku 
uzticību Rīgas domei.

(Vairāk lasiet S. Benfeldes 
komentārā 11. lpp.)

prezidents Krišjānis Kariņš (Jau-
nā Vienotība) un citi ministri, kā 
arī Saeimas deputāti. Svētku sa -
rīkojumos Aglonā bija aicināts 
piedalīties arī Lietuvas Seima 
priekšsēdis Viktors Pranckietis. 
Svētā Mise tika svinēta pie pā -
vesta altāŗa pulksten 12. To vadīja 
Rīgas archibīskaps mētropolīts 
Zbigņevs Stankevičs. Dievkal po-

katra cilvēka aicinājumu iesaistī-
ties sabiedrībā notiekošajos pro-
cesos, tajos integrējot ētisko di -
mensiju. Viņš  vadīja galveno diev-
kalpojumu, pievēršoties  arī tie -
siskuma, valsts polītikas un da -
žādu reformu jautājumiem.

“Tiesiskā valstī spēka struk tū-
ras stāv likuma un pilsoņu tiesību 
sardzē, aizstāv konkrēto cilvēku. 

policejiskā valstī,” teica Stanke-
vičs. Viņš vērsa uzmanību uz 
kristīgās ticības piedāvātajām 
vadlīnijām sociālo jautājumu ri -
sināšanā. 

Archibīskapa asā runa tika 
daudz apspriesta. Publicējam iz -
vilkumus no tās, kā arī Valsts 
pre zidenta runu 14. lpp. 
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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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Par Teodora Hermanovska
pieminekli Jaunjelgavā

Latvijas Valsti nodibināja 
pirms simt gadiem, taču tās 
celtniecība un attīstība notiek 
vēl aizvien. Viens no pirmajiem 
jaunās valsts veidotājiem bija 
Jaunjelgavā dzi  mušais Teodors 
Hermanovskis – pirmais Lat-
vijas Republikas sa  tik smes un 
darba ministrs, darbojies trīs 
Ministru kabinetos Latvijas 
Neatkarības kaŗa laikā, nebai-
doties par savu un ģimenes 
labklājību un drošību. 

simbolizēs un stiprinās vēstu-
ris kās atmiņas nezūdamību. 

Pieminekļa atklāšana iecerēta 
2019. gada 19. novembrī, svi-
nīgā ceremonijā. Šajā dienā 
notiks arī konference, kuŗā 
diskutēs par Latvijas satiksmes 
nozares vēs turi un attīstību.

Jaunjelgavas novada pašval -
dība ir lēmusi izveidot pie-
minekli, atvēlot tam  finanču 
līdzekļus. 

precīzs Teo dora Hermanovska 
pirksta no  spiedums. Skulptūras 
iekšējā lok sne ir no silīcij-
bronzas, tādējādi dažādie me -
talli veido divu ma  teriālu sa -
spēli. No bronzas loksnes izga-
tavots arī Hermanovska pa -
raksts un turpat līdzās ir viņa 
lietotās Montblanc pildspalvas 
proporcionāli palielināts atlē-
jums bronzā. 

Savu talantu un darbspējas 
pierādīja, atstājot nozīmīgu 
mantojumu Latvijas archite k-
tūrā – T. Hermanovskis ir viens 
no funkcionālisma stila aiz -
sācējiem Latvijas architektūrā. 
Viņa zinā mākie darbi ir kino-
teātŗu “Daile” un “Teika” kom-
pleksi Rīgā.

***
Teodora Hermanovska pasē ir 

saglabājies viņa pirksta nospie-
dums un viņa paraksts. Pirksta 
nospiedums ir katram cilvēkam 
unikāls. Arī Hermanovska 
dzīve ir īpaša. Savas dzīves laikā 
viņš ir darījis dažādas lietas un 
ieņēmis dažādus amatus. Šī 
skulptūra ir veltījums darbīga 
un radoša cil vēka piemiņai,  lai 
visiem atgā dinātu par valstsvīru, 
inženieri un architektu, kuŗš 
daudz paveicis ne tikai Latvijai.

DZĪVE ROKAS LĪNIJĀS –
Teodora Hermanovska pirksta 
nospiedums tēraudā – tāda ir 
mākslinieka iecere. Objekts 
izga ta vots no četru milimetru  
biezas slīpētas nerūsējošā tē -
rauda loksnes, kuŗā izgriezts 

Skulptūras reversa pusē ir in -
formācija par Teodoru Her  ma-
novski – lāzergriešanas technikā 
izgriezts teksts nerūsējošā tē   -
rau dā. Burti no iekšpuses no -
segti ar otru nerūsējošā tērauda 
loksni. Teodora Hermanovska 
vārds iz  celts – tā fonā ir bronzas 
loksne.

Objekta kopējais augstums ir 
310 cm. Skulptūras pamata 
iesegums paredzēts no pelēka 
smalkgraudaina granīta.

Vizualizācijās piedāvāts pie -
mi nekli uzstādīt Vecpilsētas 
par kā ar aversa pusi uz dien-
vidiem, lai nodrošinātu saules 
gaismu visas dienas gaŗumā un 
izceltu objekta virsmas reljefu. 
Skulptūras no  vietni iespējams 
korriģēt, atrodot citu uzstā dī-
šanas vietu, par prio ritāti izvir-
zot tās harmonisku iekļaušanos 
apkārtējā apbūvē un debess 
pušu ievērošanu, lai pa  nāktu 
plānoto vizuālo efektu.

JAUNJELGAVAS
NOVADA DOME

Starpkaŗu periodā Herma-
nov sku ģimenes klātbūtne 
rotāja Rīgas un Latvijas kultūras 
un sabiedriskās dzīves ainavu.  
Viņa četri dēli – architekti un 
māk slinieki – turpināja šīs tra-
dicijas arī emigrācijā ASV, kur 
guva vērā ņemamus panā-
kumus. 

Godinot izcilā valstsvīra ie -
gul dījumu un piemiņu, Jaun-
jelgavas novadā ir iecerēts uz -
stādīt pieminekli T. Herma-
novskim. Ir iz  veidots pie mi-
nekļa mets un makets, kuŗa 
autors ir tēlnieks Kristaps 
Gulbis, kā arī kopā ar sabied-
rību un vietējo jaunatni izvēlēta 
piemineklim piemē ro tākā atra-
šanās vieta. Atrodoties ceļu 
krustcelēs, piemiņas vieta 

Aicinām arī Jūs atbalstīt
T. Hermanovska pieminekļa Jaunjelgavā
izveidi, ziedojot!

Ziedojumu konti:
Biedrība ”GREBLIS” (Sabiedriskā labuma statusa biedrība) 
Adrese: “Pagastmāja”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads
Reģ. Nr.: 40008096414
Banka: Valsts kase
BIC: TRELLV22
IBAN: LV80TREL916513000300B

“Kultūras veicināšanas biedrība”
Reģistrācijas nr. Nr. 40008251435
Juridiskā adrese: Liepu iela 19-14,
Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 
LV-5134 
Banka: “Swedbank”
BIC: HABALV22
IBAN: LV09HABA0551042398070
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Kuršu ķoniņu
mantojums cels Latviju

Vītolu fonds saņem Edvīna Peniķa
testamentāro novēlējumu 365 tūkstošus eiro

studentiem Latvijā

Jau septiņpadsmit gadus Vī -
tolu fonds, administrējot zie -
dotāju dibinātās stipendijas, 
palīdz mazturīgiem un talan tī-
giem Latvijas jauniešiem iegūt 
izglītību. Fonds ir kļuvis par 
vietu, kur pulcējas cilvēki, kuŗu 
galvenais dzīves mērķis ir pa -
darīt pasauli sev apkārt labāku 
un laimīgāku. Bet katra zie do-
tāja dzīves stāsts – tas ir vēs tī-
jums par ceļu, kas aizvedīs līdz 
sen zināmajai atziņai, ka dodot 
gūtais‒ neatņemams.

Augustā Vītolu fonds saņēma 
ziņu no Kanberas, Austrālijā, 
par Edvīna Peniķa atstāto tes ta-
mentāro novēlējumu 365 000 EUR 
Latvijas jauniešu izglītībai. Tes-
tamentā Edvīna Peniķa kungs 
novēlējis dzīvē nopelnīto atstāt 
Vītolu fondam, Okupācijas mū -
zejam, Brāļu kapiem Lestenē, 
Lestenes baznīcai, Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas „Atbalsta 
grupai”, Kanberas luterāņu 
drau dzei, Daugavas Vanagu 
Kan beras nodaļai, u.c. 

Edvīns Peniķis dzimis 1929. 
gada 16. maijā, Daugavpilī. Viņš 
ir Kuršu ķoniņu, Peniķu dzim-
tas pēctecis. Kuršu ķoniņu un 
Peniķu dzimtas vārds vijās cauri 
visai pierakstītai latviešu tautas 
vēsturei. Peniķu dzimta ir viena 
no senākajām un vēstures ziņā 
ievērojamākajām Latvijā. Jau 
15. gs. lēņu grāmatu ierakstos ir 
minēti zemes piešķīrumi Pe -
niķu dzimtai. Tai bija savi 
ģerboņi  – jātnieks uz zirga ar 
karogu, kuŗam bija svarīga 
loma, jo viņu padotie karotāji 

Koncertā „Saule, Pērkons, 
Daugava – Baltijas ceļam 30!” 
pirmo reizi skanēs Mārtiņa 
Brauna un Uģa Brikmaņa Lat-
vijai veltītais jaundarbs. Svinot 
Latvijas neatkarības laika tik 
nozīmīgā notikuma Baltijas 
ceļa 30. gadadienu, 24. augustā 
Likteņdārzā notiks vērienīgs 
svētku koncerts. Komponists 
Mārtiņš Brauns par godu šim 
notikumam ir radījis jaunu 
skaņdarbu ar Uģa Brikmaņa 
pēdējā dzejoļa vārdiem, kas 
veltīti Latvijai un latviešu tautai. 
Tas pirmo reizi izskanēs šajā 
koncertā. Programmā būs mūsu 
tautai nozīmīgas un ar Atmodas 
laiku saistītas melodijas un 
dziesmas. Pazīstamā choreo-
grafa Agŗa Daņiļeviča vadībā 
Daugavas krastā dejotāji izdejos 
latviešu likteņus deju rakstos. 
Koncertaprogrammu veido di -
ri ģents Ivars Cinkuss un re  ži-
sore Dace Micāne-Zālīte.  

„Raiņa vārdos dzīvo trīsvienība latviešu svētumiem”
Mans noteikums menedžmen-
tam būs, ka tai jābūt pirmajai 
dziesmai. Jo šodien esam tiktāl 
nodzīvojušies, ka ir izvirzīts 
jautājums: dziedāsim vai klu sē-
sim? Mūzikas novirzieni skolās 
tiek likvidēti, vīru koŗi iet ma -
zumā, dziedošā tauta... Mūsu 
laikā, paldies Dievam, dzied.

Par Likteņdārza koncertu 
gribu pateikt, ka cilvēkiem ne -
vajag baidīties no tā nosaukuma 
Saule, Pērkons, Daugava. Tas ir 
stipri lietots, man bail, ka var 
apnikt. No otras puses, varbūt 
neapniks tāpēc, ka tās ir saknes. 
Nosaukumu ielika menedž-
ments tāpēc, ka Baltijas ceļam 
paliek 30 gadu. Saule, Pērkons, 
Daugava ir viena no Baltijas 
ceļa dziesmām un arī Kata lo-
nijas ceļa dziesma. Bet nevajag 
baidīties, ka koncertā tiks vilk-
tas ārā vecas, patriotiskas dzies-
mas – tā tas nebūs. Tur būs 
daudz kā jauna.”

VITA 
DIĶE

zināja, kam sekot. 
Kā Peniķu dzimtas senčiem 

Latvijā, tā arī Edvīna Peniķa 
loma Kanberas latviešu sabied-
rībā bija liela. Edvīns Peniķis 

bija Daugavas Vanagu Kanberas 
nodaļas valdes priekšsēdis ‒ 
godam pildot amatu, savās uz -
runās viņš atzīmēja, cik svarīgs 
ir patriotisms un vēstures sa -
glabāšana. 

Savas dzimtas mantojumu 
Edvīns Peniķis novērtēja un 
vēlējās saglabāt tās stāstu, tādēļ 
2013. gadā sadarbībā ar Vītolu 
fondu viņš dibināja ģenerāļa 
Mārtiņa Peniķa vēstures fonda 
stipendiju. 2006. gadā tika ie -
spiesta ģenerāļa M. Peniķa „Lat-
vijas atbrīvošanas kaŗa vēsture” 
un dāvināta jaunajiem Nacio-
nālās aizsardzības akadēmijas 
virsniekiem.  Tika dibināts Ģe -

„Saule, Pērkons, Daugava – 
šajos Raiņa vārdos dzīvo trīs-
vienība latviešu svētumiem, 
katrs ar savu spēku un aiz-
sardzību tautai,” sacījusi kon-
certa režisore Dace Micāne-
Zālīte. Savukārt komponists 

saulē. Viņš bija Rīgas astoņ-
simtgades režisors. Mūzikāli 
bagāts cilvēks, daudz klausījies, 
uzreiz varēja pateikt, kur ir par 
gaŗu vai par īsu, lai gan varbūt 
pat notis nepazina, toties mū -
zikālo psīcholoģiju zināja ļoti 

pirms viņa aiziešanas. Gandrīz 
kā dzeja, zinu no galvas, jo esmu 
to komponējis. Tā nav sa  dar-
bība, tā ir mana brīvprātīga 
vēlēšanās uzrakstīt šai īsziņai 
mūziku. Laimīgā kārtā Likteņ-
dārza koncerta rīkotājiem no -
lasīju to īsziņu, kad tā vēl nebija 
mūzikā, un teicu: „To vajag 
Likteņdārzā.”

Ja tā dziesma sakritīs ar dzie-
dātāju garšu, tā varētu skanēt 
daudz. Es to nolasīšu: „Kādā 
nakts stundā pret rītu nāks pui-
kas no Kurzemes mežiem, skan-
dinās kaulus un jautās: vai mei -
tene mana, Latvija skaistā, dzied 
tavā laikā vai klusē?” Te spīd 
cauri drūma perspektīva, ka pui -
kas kaut kad nāks un konstatēs, 
ka ir klusums, neviens vairs lat-
viski nedzied. Bet es dziesmā 
akcentēju „tavā laikā”. Tātad 
šodien. Tāpēc tai dziesmai jābūt 
koncerta sākumā, un koncerta 
turpinājums pierāda, ka dzied. 

nerāļa Peniķa Vēstures fonds, 
bet 2013. gadā,  fondu likvidējot, 
tā neizmantotie līdzekļi tika 
ziedoti Vītolu fondam, dodot 
iespēju vienam jaunam vēs tur-

niekam iegūt augstāko izglītību.
2015. gada 26. septembrī 

Edvīns Peniķis aizgāja mūžībā. 
Vēsturnieki min trīs raksturīgās 
Peniķu dzimtas īpašības  – 
gudrība, spīts un neatlaidība. 
Viņa labā griba un neatlaidība 
saglabāt savas dzimtas vēstu-
risko mantojumu ir vainago-
jusies panākumiem, jo šogad 20 
pirmkursnieki saņems Ed  vīna 
Peniķa piemiņas stipen diju. Un 
ik gadu tiem pie  pulcēsies vēl un 
vēl. Viņi būs tie, kuŗi ar gudrību, 
spītu un neatlaidību turpinās 
celt Lat vijas nākotni. Paldies 
testa menta izpildītājiem Skaid-
rītei Darius un Intai Skrīveris!

Mārtiņš Brauns intervijā nedēļ-
rakstam Sestdiena saka:

„Man ļoti liels zaudējums bija 
Uģa Brikmaņa aiziešana viņā 

labi, Brikmaņa aiziešana tagad 
man saistīsies ar Likteņdārzu. 
Telefonā man palika viņa pēdējā 
īsziņa, sūtīta apmēram mēnesi 

Katskiļu vasaras mirkļi

Spēle starp Kursu un Ņujorkas draudzes nometnes   Mantojuma 
periodu

Gaišos (pelēkos) kreklos - Mantojuma perioda sportisti, tumšākos 
(sarkanos) - Kursas sportisti  Jāņa Ģigas vadībā
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DACE MELBĀRDE,
skolotāja

Absolventi, no kreisās: Maiya Hill, Anna Akots, Aleksandrs Pelds, 
Dr. Indra Ekmane, Aija Reimane, Nora Keire un Lauren Staprāns 
Barlow

Grupas bildes vidū Kursas vadītāja Indra Ekmane, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un 
Latvijas vēstniecības ASV vadītaja vietnieks Juris Pēkalis

Kursas jaunieši ceļā

Sveiks! Sveiks! Sveiks! – 
KURSĀ! Mēs, Kursas saime, 
sasveicināmies un sveicam vi -
sus šai vietā. Es gribu stāstīt par 
šo vietu un ,,vārdiem”, kas 
mums bija šajā vasarā. Par 
ceļu, kuŗš notiek četru nedēļu 
gaŗumā un veda interesantos 
piedzīvojumos mūsu jauniešus. 
Par ceļu, kas veda caur vēstures, 
latviešu valodas un literātūras 
stundām, dziedāšanas, kultūras 
vēstures, ticības mācības un 
dejošanas stundām; pie jaunām 
prasmēm rotkalšanas, aušanas 
un podniecības nodarbībās. Par 
galveno ceļu – iepazīties un 

Tikai te mums debesis pieder. 
Citur nekur, tikai šai vietā, 
Kur tik gaiši un labi ir iederēties...

Anna Rancāne

,,spēlēsimies” – zīmēsim, rak-
stīsim dzejoļus, īsus teicienus, 
filosofiskas pārdomas. Dienas 
vārds, lietots kā ceļojums lat-
viešu valodas vārdu krājumā, 
lai bagātinātu jauniešu latviešu 
valodas zināšanas, piemēram: 
sadarbība, atbildība, laipnība, 
gandarījums, spodrība, drosme, 
attapība, utt.; saime – par kuŗu 
prāv. Daira Cilne stāstīja skaistā 
svecīšu dievkalpojumā, drau-
dzība – kuŗas jaunieši izvei-
doja un saglabās ilgstoši, ce  ļo-
šana, kuŗu iepinām visas no -
metnes laikā: dzejas vakarā par 
godu Baltijas ceļa 30 gadiem. 

stāstīja par savām izjūtām tajā 
laikā. Stāstījums bija emocio-
nāls un patiess, jo uzsvēra gal-
veno – mīlestību pret savu brīvo 
zemi Latviju. Arī bijusī Kursas 
absolvente Marga Galiņa pa -
stāstīja jauniešiem par savu 
satikšanos ar Baltijas ceļu. Viņai 
skolā bija uzdevums iepazīs-
tināt ar kādu notikumu, par 
kuŗu neviens nezina. Marga 
veica savu zinātnisko darbu un 
skolā stāstīja par Baltijas ceļu. 
Skolēniem viņa nolasīja savu 
referātu angļu valodā, bet šeit 
Kursā jauniešiem bija izdevība 
to dzirdēt latviešu valodā. 
Vakara gaitā tika dziedātas vai -
rākas dziesmas, jo tieši Baltijas 
ceļā cilvēki bija vienoti un 
dziedāja. Dziesma un ilgas pēc 
brīvības, pēc savas zemes un 
neatkarības, kas vienoja trīs 
Baltijas tautas. Arī Kursas jau-

dziesmām un tautasdejām 
Maijas Riekstiņas vadībā. Kādā 
svētdienas ceļojumā tikāmies ar 

Es rakstīšu par savu KURSAS 
,,vārdu” – izbrīns un brīnīties. 
Izbrīns ir ļoti svarīgs. Daudzi ir 

Atmostas Baltija
Trīs māsas jūras malā stāv, 
Tās nespēks un nogurums māc. 
Tur bradāta zeme un dvēseles, 
Trīs tautu gods un prāts. 

Bet torņos jau likteņa zvani skan, 
Un jūra bangoties sāk. 
Trīs māsas no miega modušās, 
Par sevi pastāvēt nāk. 

Atmostas Baltija, atmostas Baltija, 
Lietuva, Latvija, Igaunija!

Borisa Rezņika mūzika, Valda Pavlovska vārdi

uzvest Raiņa lugas ,,Zelta Zirgs” 
uzveduma programmu Kursas 
izlaidumam. Par ceļu jaunu 
pekstiņu izgudrošanā un brīvā 
laika pavadīšanā.

Mans ceļš bija izaicinājums, 
kā mācīt un iemācīt skolēniem 
latviešu valodu tik īsā laika 
posmā. Tāpēc, sanākot kopā 
valodas skolotājiem, mēģinājām 
atrast to ,,odziņu”, kas jauniešus 
ieinteresēs stundās būt uz  ma-
nīgiem un motīvētiem mācīties, 
un tas nav viegli vasaras laikā. 

Šogad izdomājām, ka mums 
būs dienas vārds, ar kuŗu tad nu 

Dzejas vakars tika iesākts ar 
dziesmu ,,Atmostas Baltija”: At -
mostas Baltija, atmostas Bal-
tija, Lietuva, Latvija, Igaunija, 
kas pirms 30 gadiem kalpoja kā 
miermīlīgās polītiskās demon-
strācijas dziesma, kuŗas laikā 
triju Baltijas valstu – Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas – iedzī-
votāji sadevās rokās. Šajā mā -
cību gadā Kursā ir arī skolotāji 
no Latvijas, kuŗi personīgi ir 
piedalījušies Baltijas ceļā – 
Anete un Māris Karlsoni un 
ilggadējais rotkalšanas skolotājs 
Andris Rūtiņš. Viņi jauniešiem 

nieši bija izvēlējušies savus dze-
jas darbus dažādi: vienam tā 
bija ceļu krustošanās mīlestībā, 
citiem – atrast un izvēlēties savu 
dzīves ceļu, citam – humors uz 
autoceļa.

Mēs arī devāmies izbrau-
kumos – ceļojumos uz Dose-
wallips, Hurricane Ridge, kur 
jaunieši priecājās par skaisto 
dabu un pastaigām pa kalnu 
takām. Šeltonas parkā ,,Kiwanis 
Pancake Breakfast” laikā iepa-
zīstinājām vietējos iedzīvotājus 
ar īsu ceļojumu Latviešu kul-
tūrā, sniedzot mazu koncertu ar 

NĀKUSI KLAJĀ IEVAS AUZIŅAS SZENTIVANYI GRĀMATA
„CELMUS LAIDU MĀKOŅOS“

Šī grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast,

kā mūsu senči tika galā ar bēdām, likstām un grūto 

darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, 

to izsakot tautasdziesmās.

Grāmata noderēs gan jauniešiem, gan arī 

nobriedušiem lasītājiem.

Cena: 25,– USD

pieraduši nevis brīnīties, bet 
vērtēt. Kas ir labi, kas slikti, 
pareizi, nepareizi. Nepadomājot 
par pašu galveno – kur jaunietis 
ir nonācis šo četru nedēļu laikā 
Kursā, ko viņš ir ieguvis, kā 
juties. Man ir svarīga ne tikai 
valoda, ko te Kursā dzird un 
mācās, bet ir svarīgi, ka mēs te 
visi kopā veidojam Kursas garu 
un priecājamies un brīnāmies 
par to, ko spējam paveikt. Tas ir 
brīnums, ko jaunietis te ir 
iemācījies, kā, piemēram, no 
galvas tekstu uzvedumiem, 
deklamēt dzejoļus vai izteik-
smīgi skandēt tautasdziesmas, 
zināt vārdus dziesmām un 
atcerēties sarežģītos deju soļus 
dejās. Svarīgi, ka kursieši ir 
priecīgi katru dienu, ka ir 
draugi, mācās gatavot latvisku 
ēdienu, rod jauku gaisotni 
Kursā.

Ceļi mēdz būt dažādi. Katrs 
ceļš ved uz savu vietu un noti-
kumu. Tie var būt ceļi, kas ved 
uz brīvību, uz smaržojošu ābeļu 
dārzu; absolventiem savs ceļš 
un citiem uz KURSU atkal 
nākamgad.

Liela pateicība direktorei Dr. 
Indrai Ekmanei par viņas ceļu, 
ko viņa veica, lai sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes minis-
triju sagādātu kursiešiem zi -
nošus un pieredzējušus skolo-
tājus un audzinātājus, ka arī lai 
veiksmīgi noritētu 44. mācību 
gads KURSĀ.

Izglītības un zinātnes ministri 
Ilgu Šuplinsku un Latvijas vēst-
niecības ASV vadītāja vietnieku 
Juri Pēkali. Viņi iepazinās ar 
jauniešiem, skolotājiem, darbi-
niekiem, tāpat ar apkārtni un 
mācību telpām, ar mācību dar  bu 
un interešu izglītību. Pa  vadījām 
skaistu pēcpusdienu pie peld-
baseina, kā arī spēlējot volej-
bolu kopā ar jauniešiem un bau-
dot latvisko virtuvi vakariņās.

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

Pēc Hendeļa operas “Alčīna” izrādes Latvijas Nacionālajā operā, 
par ko Kristīna Vuss saņēma Lielo mūzikas balvu. No kreisās: 
Kristīna, scēnografs Andris Freibergs, diriģents Andris Veismanis, 
soprāns Sonora Vaice, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka

Neparasti svētki Minchenē Nimfenburgas pilī

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 GRĀMATALaika mākslas kalendārs

2020
ceļā pie Jums

SEKOJIET REKLĀMAI!

Pašā vasaras plaukumā 18. jū -
lija vakarā Nimfenburgas pils 
koncertzālē Vācu Austrumu 
nams Minchenē rīkoja grāma-
tas “Verwobene Kulturen im Bal  -
tikum – Zwei Musikgeschichten 
in Lettland von 1700 bis 1945” 
(“Baltijā saaustās kultūras – 
Divas mūzikas vēstures Latvijā 
no 1700. līdz 1945. gadam”) 
atvēršanu.

Viesiem pulcējoties, zālē ska-
nēja kokle ar latviešu dainu 
melodijām. Svētki sākās ar Min -
chenes latviešu koŗa „Laima” 
vareni skanīgi dziedāto „Rīga 
dimd!” galvenā diriģenta Andŗa 
Rasmaņa vadībā. Atklādams 
sarīkojumu, Vācu Austrumu 
nama (Haus des Deutschen 
Ostens München) direktors 
prof. dr. Andreass Otto Vēbers 
(Andreas Otto Weber) sveica 
goda viesi, baronesi Babette fon 
Sass (Babette Baronin von Sass), 
kuŗas vadībā ar Vācijas kultūras 
ministres financiālu atbalstu 
grāmata tika izdota. Viņš iepa-
zīstināja ar grāmatas autori Dr. 
Kristīnu Vuss un, nododams 
vakara režiju viņas rokās, mi -
nēja Kristīnas Vuss operas 
inscenējumu plašo ceļojumu 
karti – Rīga, Minchene, Mag-
deburga, Detmolda, Maskava, 
Honkonga, Seula, Freiberga, 
Drēzdene, Valadoida, Bidgošča, 
kā arī to, ka inspirācija darbam 
pie grāmatas autorei radusies 
Rīgā operu inscenējumu laikā. 

Kristīna Vuss ir Vācijā dzi -
musi, Berlīnē mācījusies vācu-
latviešu režisore ar koncert ek-
sāmenu klavierēs. Inscenējusi 
vairāk nekā septiņpadsmit ope-
ras, tostarp Latvijas Nacionā-
lajā operā Hendeļa “Alčīna” un 
Mocarta “Don Žuāns”, Rundāles 

pils dārza teātrī Hendeļa 
“Rinaldo”, tulkojusi Georga 
Bīhnera “Voiceks” un insce nē-
jusi kā pirmo šīs lugas izrādi 
Latvijā Jaunajā Rīgas teātrī, 
inscenējusi Bela Bartoka operu 
“Hercoga Zilbārža pils”, veido-

martā viņa ieguvusi filozofijas 
zinātņu doktora gradu Drēz denē.

Grāmatas atvēršanas svētku 
koncertā teksta lasījumi mijās 
ar koncerta sniegumu. Tā, pie-
minot Bēthovena draugu Lat-
vijā Amendu, turpinājumā ska-

jusi mūzikālu uzvedumu par 
Reinholdu Lencu “Lenca mo -
no logs” Arsenālā, Šūberta “Zie-
mas ceļojums” LNO. Viņa ir 
Latvijas Lielās mūzikas balvas 
(„Alčīna”) un Lielās teātŗa bal-
vas („Don Žuāns”) laureāte. To 
lasām viņas mājaslapā (www.
kristinawuss.de). 2017. gada 15. 

nēja Bēthovena Sonāte Nr. 4 vi -
jolei ar klavierēm slavenā vijol-
nieka Pēteŗa Klementes (Peter 
Clemente) izpildījumā. Runājot 
par Richarda Vāgnera attieksmi 
pret latviešu melodijām, kā 
pērkons nograndēja Vāgnera 
Brunhildes (opera “Valkīra”) 
spēcīgais dziedājums Maijas 

Graupes lieliskajā izpildījumā, 
atstājot klausītājos Richarda Vāg-
nera varoņu traģismu, kamēr 
Sandro Šmalcla (Sandro Schmalzl) 
latviešu valodā dziedātā Emīla 
Dārziņa “Mana laime” to savu-
kārt izlīdzināja.

Minchenes latviešu koris 
“Laima” tautastērpos, nākot un 
aizejot, uzturēja caurviju dar-
bību, savdabīgi vadot uzvedu-
ma gaitu ‒ “Krauklīts sēž ozolā”, 
“Ģērbies, saule”, “Kur tu skriesi, 
vanadziņi?”, “Pūt, vējiņi!” ‒ lat-
viešu valodas skanīgais melo-
diskums pārsteidza vācu klau-
sītājus un reizē arī sagatavoja 
galvenajam – atgādinājumam 
par Latvijas neatkarības atgū-
šanas dziedošo revolūciju 1989. 
gada augustā. Baltijas ceļš nu 
“ienāca” Nimfenburgas pilī ‒ 
rokās sadevušies,  koristi vei-
doja apli un it kā “ieskāva” tajā 
klausītāju rindas. Noslēgumā 
autore lasīja par Baltijas ceļu, 
kas tēlots grāmatas izskaņā, 
citējot maestro Gido Kokara 
2016. gada maijā viņai teikto: 
„Katru reizi, kad izeju diriģēt, 
uz brīdi apstājos... Un tu, baltā 
dvēsele, tevi nedrīkst samīt..., 
tādas rindas dziesmā... te klāt 
nāk vēl kaut kas, kaut kas no 
augšas...”. 

Grāmata “Baltijā saaustās kul-
tūras – Divas mūzikas vēstures 
Latvijā no 1700. līdz 1945. ga -
dam” ar bagāto faktu klāstu un 
kontrapunktā izvietotajām krā su 
illustrācijām no seniem avo-
tiem dod priekšstatu par lat-
viešu kultūras savdabīgo sīk-
stumu, kas spēj savā patībā 
pastāvēt. Tajā iekļautas latviešu 
tautasdziesmas autores tulko-
jumā, arī Ojāra Vācieša dzeja; 
latviešu un vācu kultūras mijie-

darbe tiek daudzpusīgi pētīta, 
dzejā to redz, starp citu, Rein-
holda Lenca daiļradē, ko autore, 
gatavojot uzvedumu Rīgā, bija 
tulkojusi latviešu valodā. Uz -
ma nīga seno avotu analīze at -
klāj, cik liels Latvijas senatnē ir 

bijis dziesmu spēks, un var teikt, 
ka grāmata raksturo latviešu 
mūzikālo ceļu uz savu valsti. 
Bet Latvijas Nacionālās operas 
tapšana ir viens, ļoti nozīmīgs 
ceļa posms šajā gaitā. Spilgti tas 
izpaužas nodaļā “5.2.1913-
1920. Viena partitūra apceļo 
zemes lodi” par Jāni Mediņu, 
viņa nesavtīgo cīņu par operas 
“Uguns un nakts” partitūru 
juku laikā. 

„Vēl nebijuši lieli svētki pie 
mums,” tā šo notikumu rak-
sturoja Vācu Austrumu nama 
direktors. Ilgi pēc ko,ncerta 
skanēja pāri pils pļavām latviešu 
dziesma. Pils priekšā iznākuši, 
koristi pavadīja klausītājus viņu 
mājupceļā.

P. S. Grāmatu Latvijā var lasīt 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
un LU bibliotēkā.
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Jānis ar universitātes beigšanas izcilības apliecību

ASTRĪDA JANSONE

MĀRIS
BRANCIS

Šis mirklis kā mūžības daļa
Vasaras nogalē divus mēnešus 

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas mūzejā skatāma glez-
notāja Edvīna Kalnenieka 80 
gadu jubilejas izstāde.

un brīvi atklāj savu emocionālo 
un garīgo spēku. Nekā lieka, viss 
vērsts uz glezniecību.

Pārskats par Edvīna Kalnenieka 
daiļradi tomēr ir gūstams – ir 

cilo krāsu izjūtu, perfekto zīmē-
juma pārvaldīšanu un reālistisko 
pasaules skatījumu.

Gan eļļas un akrila, gan pasteļa 
glezniecībā Edvīns Kalnenieks pie -

bus, vienmēr pārsteidz harmoni-
skais miers, kas valda viņa glez-
nās. Kustība ir iekšēja, garīga. Pat 
tad, ja kompozicijā ir iekļauts 
lidojošs putns, rodas iespaids, ka 

te ir bērna gaidībās – viņa tur-
pinās dzimtu. Puikas piestājuši 
pie ābolu kastēm rudens dienā. 
Viņi redz ko vairāk, nekā mēs 
domājam. Arī viņi ir tautas un 
mūžības daļa, dzīvās dzīves daļa.

Vai laiks, ko Edvīns Kalnenieks 
attēlo, ir tagadne? Gribas atbildēt, 
ka noteikti; taču tūlīt māc šaubas 
– šis laiks ir no mūžības līdz 
mūžībai, tagadne, mūsdienas ir 
starp tām.

Edvīns Kalnenieks ir klusuma 
gleznotājs. Viņa klusums gleznās 
ir ietilpīgs, visaptverošs, kuŗā sa -
plūst tagadne, dzīve, daba un gaiss. 
Un visu to veido krāsu attie  cības. 
Tās ir pamatā telpai, mate riāli tā-
tei, gaismai, kas apņem visu dzīvo. 
Gaisma un tonis ir pašvēr tība par 
sevi. Tie ir Edvīna Kal nenieka glez-
niecības pamatā. To viņš māca arī 
studentiem. Gaisma un tonis ir 
pat viņa dekorāciju iedvesmotājas 
Ā. Alunāna Jelga vas teātŗa iestu-
dējumu vizuālajā iekārtojumā. 

Parasti uzskata, ka cilvēki so  līdā 
vecumā nespēj mainīties, viņi tur-
pina iesākto, to, ko labi pārvalda. 
Taču Edvīna Kalne nieka gadī-
jumā tā nav tiesa. Dēla, keramiķa 
Jāņa Leimaņa ietekmē jubilārs 
pievērsies trauku apglez nošanai. 
Virsglazūras apgleznojumos māk  -
slinieks turpina to pašu tēmu loku, 
ko figurālajā gleznie cībā – cilvēka 
tuvība dabai, cil vēks un dabas 
mūžīgais ritējums gada gaŗumā.

Radošs cilvēks meklē jaunus 
ceļus pašizpausmei. Edvīns Kal-
ne nieks ir šīs tēzes pierādījums. 
Izstādes pēdējās dienās tiks at -
vērta viņa darbu grāmata.

Jānis Zvirgzdiņš ir Evarista 
Bērziņa un viņa mīļotās sieviņas 
Mārītes Bērziņas stipendijas sa -
ņēmējs. Evarists, tāpat kā daudzi 
Latvijas trimdinieki izgāja bēgļu 
laikus Vācijas nometnēs un vēlāk 
nonāca Amerikā, kur izskolojās, 
strādāja, bija aktīvs latviešu sa -
biedriskajā dzīvē, bet nekad savu 
dzimteni neaizmirsa, bija tās 
patriots un to ļoti mīlēja. Tikko 
Latvija atguva neatkarību, Eva-
rists palīdzēja vairākām daudz-
bērnu ģimenēm, slimiem bēr-
niem un it sevišķi mazno dro-
šinātiem jauniešiem ar stipen di-
jām. Sadarbībā ar Vītolu fondu 
Evarists un Mārīte nodibināja 
pirmo stipendiju, bet pēc Mārītes 
aiziešanas aizsaulē Evarists to 
pārdēvēja par Mārītes Bērziņas 
piemiņas stipendiju. Viens no viņa 
pirmajiem stipendiātiem ir Jānis 
Zvirgzdiņš, kuŗš savu draugu, kā 
viņš pats Evaristu sauca, vienmēr 
atceras. Diemžēl 2016. gadā Eva-
rists aizgāja mūžībā. Šobrīd Jānis 
ir ticis jau līdz cīņai par doktora 
gradu Rīgas Techniskās uni ver-
sitātes inženieŗekonomikas un 
vadības fakultātē. Viņš Vītolu 
fondam vēstulē raksta:

“No 2012. līdz 2013. gadam 
studēju Rīgas Techniskajā uni-
versitātē enerģētiku un elektro-
niku, un tas nebūtu iespējams 
bez Evarista un Mārītes Bērziņu 
atbalsta.  Par Evaristu, manu 
draugu, man ir vissiltākās at -

Trimdas izskolotie. Jānis Zvirgzdiņš
miņas. Sanāca pāris reizes Rīgā 
satikties, tai skaitā arī viņa foto-
izstādes atklāšanas laikā Vecrīgā. 
Viņam bija ķēriens. Tas ir fakts. 
Sirds sažņaudzas, aptveŗot, ka 
viņa vairs nav... Evarista atbalsts 
man ļāva būt neatkarīgam. Biju 
paēdis un ar mājīgu jumtu virs 

spējīgs izdzīvot. 
Pēc bakalaura studiju absol vē-

šanas, 2015. gadā iestājos Rīgas 
Techniskās universitātes Inženieŗ-
ekonomikas un vadības fakul tā-
tes maģistra līmeņa studiju pro-
grammā “Pilsētu un reģionu in -
ženieŗekonomika”, ko 2018. gada 

drīz netaisos kārt lasāmbrilles uz 
nagliņas. Pašlaik studēju RTU 
Inženieŗekonomikas un vadības 
fakultātes doktorantūrā. Vismaz 
kādā no dzīves kalniem gribas 
uzkāpt līdz galam. Lasu lekcijas 
gan latviešu, gan ārzemju stu-
dentiem. Daru to, kas mani aiz-
rauj. Mans vectēvs bija skolotājs. 
Mans tētis bija sporta un tūrisma 
treneris. Mana mamma ir māj-
turības un vizuālās mākslas 
skolotāja. Izskatās, ka turpināšu 
mācībspēku dinastiju. 

Visiem bērniem šajā dzīvē nav 
dotas vienādas iespējas. Ir dzir-
dēts teiciens, ka tu nevari izvē-
lēties, no kurienes nāc, bet vari 
izvēlēties uz kurieni ej. Mums 
visiem vajadzētu būt vienādām 
iespējām uz labu izglītību un 
darbu, bet mūsdienu pasaulē tā 
nav iekārtots, un liela daļa po  ten-
ciālo “graustu miljonāru” neiz-
kļūst no vides, kuŗā tie uzsākuši 
savu dzīvi. Vītolu fonds un tā 
ziedotāji dara svētīgu darbu, 
sniedzot palīdzīgu roku moti-
vētiem studentiem, kuŗi dzīvē 
vēlas būt veiksmīgi. Neapstrā-
dātiem dimantiem tiek dota ie -
spēja kļūt par briljantiem, veido-
jot sabiedrību, kas spēs Latvijas 
vārdu nest pasaulē un veicināt 
labklājību. 

Labdarība manā skatījumā ir 
dalīšanās ar saviem talantiem. Ne 
visu var mērīt tikai pēc monetārās 
skalas. Pat tad, ja šķiet, ka tev 

nekā nav, ko dot, atceries, ka tev 
ir smaids, ko tu vari sniegt kat-
ram gaŗāmgājējam un cilvēkam, 
ar ko ikdienā saskaries. Tas neko 
nemaksā, bet var padarīt kāda 
cilvēka dienu vieglāku, jaukāku, 
mīļāku. Lai gan esmu kautrīgs, 
bieži vien, kad braucu ar ierasto 
5. tramvaju, caur logu uzsmaidu 
katram, ar kuŗu izveidojies acu 
kontakts. Tāpat mēdzu sniegt 
palīdzīgu roku jaunajām māmi-
ņām, kuŗām no tramvaja jāizceļ 
bērnu rati. Arī pakritušam klai-
donim nepaeju gaŗām un palīdzu 
piecelties. Būt cilvēcīgam – tas 
nemaz nav grūti, bet tas maziem 
soļiem var padarīt pasauli par 
labāku vietu mums visiem. Tā 
visa manā skatījumā ir labdarība. 
Labo gribu un cilvēcību es mā -
cījos no sava ziedotāja Evarista, 
tādēļ mans pienākums to virzīt 
tālāk.” 

Tā ir vēstule no viena ļoti 
pateicīga, gudra un centīga Lat-
vijas jaunieša, kuŗš, pateicoties 
patriotiskam trimdas latvietim, 
ir ticis pie augstākās izglītības un 
ir pratis to izmantot. Esmu pār-
liecināta, ka viņš nebūs viens no 
tiem studentiem, kuŗš, izglītojies 
Latvijā, brauks pelnīt naudu kādā 
citā zemē. Domāju, ka viņš ir 
viens no tiem, kas no sava drauga 
un labvēļa Evarista Bērziņa būs 
iemācījies savu dzimteni mīlēt 
un cienīt tikpat stipri kā Evarists. 
Lai viņam veicas! 

Breksis. 2008 Vecais galds. 2008

Gleznotājs visu mūžu nodar-
bojies ar pasteļglezniecību, kļū -
dams par vienu no izcilākajiem 
meistariem šajā technikā.

Bet jubilejas skate ir visai ne -
tra dicionāla. Mākslinieks nevē-
lējās to veidot ierastā kārtā kā 
pārskatu par savu daiļradi un iz -
stādīt dažādu laiku labākos dar-
bus. Jubilārs izvēlējās citu pieeju: 
izstāde drīzāk ir askētiska – kat-
rai gleznai, ko izraudzījies izlikt 
apskatei, – un to ir krietni mazāk 
nekā parasti, atvēlēts maksimāli 
liels laukums, lai katrs darbs elpo 

sagatavota slīdīšu  programma, 
kuŗā skatītājus iepazīstina ar ju  bi-
lāra gleznām kopš Mākslas aka-
dēmijas beigšanas 1964. gadā. Ed -
vīns Kalnenieks ir konsekvents 
pasteļglezniecības meistars, kuŗš 
tai ziedojis visu savu radošo mūžu. 
Taču svētku reizē viņš galveno 
akcentu licis uz eļļas glezniecību 
(savulaik arī diplomdarbs bija 
gleznots eļļas krāsām), kam pē -
dējā laikā atkal pievērsies, lai gan 
arī pasteļi nav aizmirsti – viens 
izstādes atzars veltīts veikumam 
šajā technikā, atklājot autora iz -

vēršas vieniem un tiem pašiem 
žanriem – klusajai dabai, ainavai, 
figurālajām kompozicijām, por-
tretiem un aktiem. Savukārt mo -
tīvus viņš rod dzīvē, neko neiz-
domājot vai neizfantazējot. Īste-
nības tonāls attēlojums viņam ir 
vistuvākais. Tajā pašā laikā jubi-
lārs nekad nepievēršas sadzīviski 
skrupulozam realitātes attēloju-
mam. Būdams klasisko vērtību 
cienītājs un aizstāvis, viņš neļau-
jas negatīvām emocijām – māk slai 
jāsniedz pozitīvi pārdzīvo jumi. 

Vērojot Edvīna Kalnenieka dar-

tas ir sastindzis lidojumā. Nekad 
netiek izcelts dramatisms. Kom-
pozicijās par tēmu „Atmiņas par 
lauku mājām”, kuŗās parādās vis-
vairāk ļaužu, vai arī skatā, kuŗā vīrs 
ar sievu kauj cūku, viņi strādā 
klusumā, pat īsti nekomunicējot – 
kā tēli, kas  saauguši ar dabu, tā 
viņi jūt viens otru. Viņi veic ie -
rastus darbus, kas Edvīna Kal ne-
nieka gleznā pārtop teju vai 
rituālā, kas nes mūžības dvesmu. 
Cilvēki dara savu darāmo, ko 
veikuši viņu tēvi un mātes un citi 
senči mūža gaŗumā. Jauna sievie-

galvas. Varētu teikt, ka viņš 
piedalījās manis audzināšanā, jo 
es kā jauns pirmkursnieks no 
laukiem bez atbalsta Latvijas 
dinamiskākajā pilsētā nebūtu 

janvārī absolvēju ar izcilību 
(saņēmu „sarkano diplomu”, kas 
nozīmē to, ka studijas pabeigtas 
ar labākajām sekmēm). Manas 
studijas nav beigušās, un vēl tik 
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Cēsis Baltijas ceļā

Baltijas ceļu atceroties
„It was an epiphany, a moment of fulfillment...”

Staunton, August 11 – Six hun-
dred kilometers from Kras no-
yarsk is the village of Verkhny 
Suetuk, where to this day some 
200 Estonians continue to speak 
their language, maintain their 
culture, and keep alive the mem-
ory of all those in their commu-
nity who suffered under Soviet 
rule.

Founded 150 years ago by 
political exiles from among 
Estonians, Finns, Russians and 
Latvians, the village has main-
tained its identity residents say 
because of its Lutheran faith, 
SibReal journalist Svetlana 
Khustik reports after a visit to 
what is now an unexpected 
island of Estonian culture.

The name of the village com-
bines a Russian word and an 
Estonian word, and residents 
have kept their culture alive by 

In the Depths of Siberia, 
an Island of Estonian Culture Survives

PAUL GOBLE

adapting, combining Estonian 
elements with Russian ones. 
Thus, they celebrate St. John’s eve 
not on June 23 as Estonian 
Estonians do but on July 7 when 
Russians mark Ivan Kupala’s day.

Jan Kenzap, one of the oldest 
Estonian residents of the village 
and the keeper of its history, says 
that at the end of the 19th centu-
ry, the village had some 2,000 
residents; now, there are only 
“about 200”. Some have moved 
back to Estonia, others have died, 
but those remaining have not 
given up their nationhood.

During most of the history of 
the village, there were conflicts 
among ethnic groups, mostly 
over women, of whom there 
were never enough. And until 
after World War II, few Estonians 
intermarried with Russians; and 
many of the older generation 

remain proud that they are not of 
“mixed” blood.

Kenzap himself is the product 
of one of the earliest mixed mar-
riages. His mother married a 
Russian in the difficult year of 
1947 even though she knew not a 
word of Russian. She took her 
husband’s name, Zolotukhin, but 
she kept the family name for her 
children – and consequently, Jan 
remains a Kenzap.

He says that the primary rea-
son that Estonian culture has 
survived in his village is the 
Lutheran church. “We are all 
Lutherans,” he says, and the 
church was active from 1888 
when it was built until 1939 
when the Soviets closed it. It was 
reopened only in 2003 with ser-
vices in Finnish in the morning 
and Estonian in the evening.

As for himself, Kenzap says, he 

was baptized in secret because 
his father was a communist but 
has remained faithful to the 
church and has learned from its 
pastors, mostly women, the his-
tory and traditions of his people. 
That transmission belt continues 
to work to this day, he suggests.

The older generation speaks 
Estonian still but the Estonian of 
the 19th  century; and when its 
members travel to Tallinn, many 
Estonians there do not under-
stand everything they say. The 
younger generation speaks mostly 
Russian but understands Esto-
nian as well, Kenzap continues.

After 1954, Estonians were 
allowed to return to Estonia from 
Siberia. Kenzap says he went 
there in 1973 and lived there for 
20 years, making a good career. 
But he wasn’t fully comfortable 
with life there and returned to 

Siberia. Many others in the vil-
lage, he suggests, have had simi-
lar experiences.

Kenzap took the SibReal jour-
nalist to the cemetery, a very 
Estonian thing to do. He showed 
her the monument to Estonians 
repressed under Stalin that was 
erected in 1987. Some 30 people 
from the village were among 
those shot in 1937. The monu-
ment was built with money not 
only from the villagers but from 
Estonia as well.

When it was dedicated, a dele-
gation led by Edgar Savisaar 
came from the Estonian SSR. 
Since that time, it has been 
looked after by the villagers and 
kept in perfect condition because 
the Estonians of Siberia believe 
 that they have an obligation to 
remember their history and respect 
the memory of their ancestors.

Fragments no Astridas Stahn-
kes romāna triloģijas „How Long 
is Exile?” Trešās grāmatas „The 
Long Road Home”, 337. lpp. – 
Amerikas rakstnieces bēgles Mil-
das Va  na gas saruna ar Berg-
manes kundzi (t.i. Sandru 
Kalnieti).

“Since we’re running out of 
time, could you please tell me 
about  Hands Across the Baltic?” 
Milda asked. “I know that you 
personally were behind it, that it 
was your idea for all the Baltic 
States to make an unbroken 
human chain of solidarity all 
across the three countries. We all 
know that it was a marvelous 
success, but how did you feel? How 
did you feel when it was over?” 

“I felt emptied,” Ms. Bergmane 
said softly, her eyes downcast. 
“That moment that should have 
been woven as one of the most 
beautiful into the garland of pre-
cious memories seemed mun-

dane. True, I was exhausted. I did 
not realize how on edge I had 
been during the whole event. I 
had had nightmares of people 
bunching together in one spot, 
leaving kilometers bare, of the 
600 kilometers long human 
chain tangling up in knots, of 
unseen enemies blocking our 
way to liberty, of the world laugh-
ing at us and Moscow grinning. 
Never mind that the whole 
stretch from Tallinn to Vilnius, 
through Riga was mathematical-
ly plotted. Coordinating persons 
from all over the three countries 
told the people where to go and 
where to stand. I trusted every 
one, but, still, I was a nervous 
wreck. What if, and what if 
invaded my every thought and, 
at the end, numbed me.”

“But it went perfectly,” Milda 
said. “The world had never seen 
anything like it, even though the 
TV screens allowed only stingy 
minutes.”

“Yes. I only saw the re-runs. 
That night, I did not even stay to 
celebrate with others but some-
how crept to the train station in 
order to get out of Riga and go to 
our summer cottage for a short 
rest. But in the train, I heard peo-
ple excitedly telling one another 

where they had been and what 
they had experienced. The non-
Latvians sat quietly and seemed 
depressed, and I felt sorry for 
them, for they did not have this 
Baltic Way. It belonged to us. 
Like this land. I listened like a 
conspirator. They did not even 

know that they were talking 
about my way. That in my hands 
had been the many threads that 
allowed it to happen. Moreover, 
they did not know that they were 
praising me – the tired woman 
slouched in a corner – and my work.

“Bit by bit, the train rocked me 
into a feeling of great satisfac-
tion, and at last, the awareness of 
the uniqueness of our clasping 
one another’s hands came over 
me. What I had missed out there, 
on the road, found me in a rattl-
ing train. With  trembling nerves 
and a fast beating heart, I under-
stood that I had born a legend, a 
legend like that of Mahatma 
Gandhi. We, too, will enter into 
the annals of twentieth century 
history! It was an epiphany, a 
moment of revelation, of fulfill-
ment... How fortunate I was that 
I was chosen to work towards 
this miracle!” She said the last 
words not loud, not bragging, 
but with the humility of a saint.



LAIKS 2019. ga da 24. augusts – 30. augusts8

MŪSU LAIKAM – 70

Ko rakstīja Laiks 1989. gadā 

„Mēs jaušam 
tuvojamies jaunu 

saules lēktu”
No VIII Vispārējo latviešu 

dziesmu svētku Rīcības komi-
tejas priekšsēža Konstantīna 
Sventecka uzrunas svētku kon-
certa ievadā: 

„Kā brīvā latviešu dziesma 
skan vienādi uz mums viesiem, 
tāpat es ticu, ka mūsu domās un 
sirdīs mājo vienota doma – 
strādāt, lai drīzāk sagaidītu 
brīvības rītu mūsu tēvzemē. 
Mēs jaušam tuvojamies jaunu 
saules lēktu. Bet, līdz brīvības 
saules varēs atspīdēt visā spo-
žumā, mums vēl vajadzēs daudz 
spēka, daudz vienota darba 
tumšo mākoņu izkliedēšanai. 
Gara spēku meklēsim mūsu 
bagātajās kultūras vērtībās! 
Vienotības domu turēsim aug-
stāk par visu mūsu sirdīs, mūsu 
domās un darbos!„

Sākot šo dziesmu svētku 
kulminācijas koncertu un to arī 
pabeidzot, lūgsim Dieva svē-
tību mūsu tautai, vienojoties 
brīvās Latvijas himnā – „Dievs, 
svētī Latviju!” (1988)

Latvieši prasa 
autonomiju

150 000 cilvēku lielajā sa -
nāksmē 7. oktobrī Mežaparkā 
un sekojošā divu dienu (8. un 9. 
oktobrī) Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas kongresā, ko ie  va-
dīja dievkalpojums Doma ka -
tedrālē, latvieši un citu tautību 
domubiedri prasīja, lai Padomju 
Savienības vadība Latvijai dod 
saimniecisko pašnoteikšanos, 
tiesības uzlikt veto Maskavas 
prasībām, izbeigt ateistisko in -
doktrināciju skolās un vēl citas 
tiesības, kas līdzinās tām, ko š. 
g. 1. un 2. jūnijā izteica Latvijas 
rakstnieku un citu radošo 
savienību pārstāvju pieņemtā 
rezolūcija.

Washington Press Wirw Service 
žurnālists Dēvids Remniks Lat-
vijas Tautas frontes dibināšanu 
ziņojumā no Rīgas attēlo kā 
latviešu masu kustību, ko iz -
raisījušas dusmas, ka padomju 
režīma polītika latviešus pār -
vērtusi par minoritāti savā 
zemē. Šādu vienlaicīgu tautas 
frontes kustību visās trijās Bal-
tijas valstīs mērķis ir nodibināt 
demokratisku valsts iekārtu un 
pasargāt nacionālās valodas un 
kultūru. Nacionālajām prasī-
bām labvēlīgu polītisko kli-
matu radījusi Padomju Savie-
nības prezidenta Gorbačova 
polītika, kas grib likt lielāku uz -
svaru uz vietējo pašpārvaldi kā 
atbildīgo iestādi dzīves veido-
šanā, raksta Remniks. Kā bija 
redzams Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas kongresā, Latvijas 
komūnistu partija ir piekritusi 
prasībām, ko visvairāk uzsvēra 
Tautas frontes dibinātāji. (1988)  

   

Baltijas ceļš  
vienoja tautas

Rīgā, Jaunatnes teātŗa telpās, 
21. un 22. augustā notika 
Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustības organizētā starptau-
tiskā konference „Nāciju tie -
sības uz pašnoteikšanos un 
tautu vienlīdzība”, kuŗā pie da-
lījās dažādu tautu sabiedrisko 
un neformālo kustību un orga-
nizāciju pārstāvji no visas Pa -
domju Savienības un Aus trum-
eiropas, kā arī ASV senātors 
Roberts Kastens. Visu runu vad-
motīvs bija, kā atrast ceļus, kas 
vestu uz Hitlera-Staļina noslēg-
tās vienošanās rezultātā zau-
dētās neatkarības atgūšanu. Kas-
tens teica, ka triju Baltijas valstu 
iekļaušana PSRS sastāvā noti-
kusi „ar varu” un „neli ku mīgi”. 
Washington Post korespondents 
Maikls Dobs un pārējie ame-
rikāņu žurnālisti sacīja, ka šīs 
nedēļas laikā Baltijas, tikai 
pirms gada no  organizētās, tau-
tas masu kus tības savās prasībās 
pēc pilnīgas patstāvības acīm 
redzami pie  ņēmušās spēkā. 

Pēc Baltijas padomes, kuŗā 
ietilpst Latvijas un Igaunijas 
Tautas fronšu un „Sajūdis” 
pārstāvji, lēmuma 23. augustā 
plkst. 19 Rīgā, Viļņā un Tallinā 
pa radio tika dots signāls 
„dzīvās ķēdes” demonstrācijas 
sākumam. Kā teikts Latvijas 
Tautas frontes uzsaukumā, ak -
cijas dalībnieki šādā veidā ap -
stiprināja savu vēlēšanos „atkal 
būt neatkarīgiem, atkal atgūt 
savas valstis – brīvo Latviju, 
Lietuvu un Igauniju”. 

Dzīvā ķēde jeb Baltijas ceļš stiepās pa galvenajām automaģistrālēm, 
starp Baltijas valstu galvaspilsētām, savienojot Tallinu, Rīgu un 
Viļņu. Grandioza neatkarības prasību demonstrācija

Baltijas republikās, Bonnā un 
visās valstīs, kur vien kāds bal-
tietis dzīvo, 23. augustā notika 
demonstrācijas ar prasību 
anullēt nelikumīgos slepenos 
nolīgumus, ar kuŗiem pirms 50 
gadiem Staļins un Hitlers sa -
dalīja Austrumeiropu un kuŗu 
rezultātā tika likvidētas neat-
karīgās Latvija, Lietuva un 
Igaunija. Aptuveni 595 km garo 
dzīvo, rokās saķērušos cilvēku, 
ķēdi veidoja vairāk nekā mil-
jons dalībnieku. Par to 23. au -
gustā stāstīja CBS televīzijas 
stacija jau rīta ziņās, pieminot 

visus vēstures notikumus, kas 
noveda pie Baltijas republiku 
neatkarības zaudēšanas un var-
mācīgās iekļaušanas Padomju 
Savienībā. Ekrānā bija redzami 
Molotova-Ribentropa līgums, 
karte, Tallinas skati, cilvēki ar 
laimīgiem smaidiem sejā, kas 
sapulcējušies Tallinas laukumos 
un ielās, vāca parakstus. Ko -
respondente komentēja: „Paska   -
tieties uz šiem cilvēkiem šodien, 
kādas viņiem starojošas sejas; tā 
ir liela diena, tāpēc ka ir 
iespējams izteikt savas ilgi slēp-
tās domas un uzskatus.” Tele-
vīzijas ABC ziņās bija re  dzama 
arī cilvēku ķēdes veidošanās 
Tallinā, Somu jūras līča krastā. 
Washington Times 23. augusta 
numurā ievietojis ļoti iespai-
dīgu, pa visu lapu, sludinājumu, 
kuŗā izskaidrots Baltijas valstu 
stāvoklis. To parakstījuši daudzi 
ievērojami baltieši. New York 
Times 23. augustā ziņo, ka 
Lietuvas Augstākās padomes 
Komisija lēmusi, ka 1940. gadā 
Maskava nelikumīgi anektējusi 
Lietuvu. 22. augustā šis lēmums 
publicēts visās lietuviešu avīzēs. 
Bils Kellers rakstam „Aneksija 
anulējama,  lietuvieši saka” licis 
apakšvirsrakstu „Baltijas valstis 
liek pamatus, lai mēģinātu 
atdalīties no Maskavas”. Par šo 
komisijas lēmumu vēl balsos 
Lietuvas Augstākā padome sep-
tembrī.  „Staļinisms un hitle-
risms likvidēja neatkarīgas val-
stis ar slepenu līgumu palī-
dzību,” teikts publicētajā lē  mu-
mā. „Daudzu valstu neatkarība 
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 
senātors Bobs Kastens. Viņš 
pie  dalījās Latvijas Nacionālās 
neatkarības kustības rīkotajā 
divu dienu konferencē par paš-
noteikšanos. Senātors izteica 
protestu pret Baltijas valstu pie -
spiedu aneksiju Padomju Savie-
nībā. LNNK pārstāvji teikuši, 
ka vēlāk rudenī gaidot vēl citu 
ASV Kongresa locekļu apmek-
lējumus.

Molotova-
Ribentropa 

pakta atceres 
demonstrācija 

Ņujorkā
Te nu mēs atkal bijām – 

“vecajā vietā” – pāri ielai no 
Apvienoto Nāciju galvenās 
mītnes, kā jau tas noticis 23. 
augustā (vai tuvākajā nedēļas 
nogalē) gandrīz katru gadu 
kopš 1969. gada. Toreiz gan 
demonstrācija bija krietni lie-
lāka – ap 5000 cilvēku; bija poli-
cisti zirgos, notika sarkanā 
karoga dedzināšana, un ru  nā-
tāju vidū bija vairāki valdības 
pārstāvji, diplomāti, senātori un 
kongresmeņi. Un plakāti jau 
visi minēja Baltijas valstis – kā 
Igauniju un Lietuvu, tā arī 
Latviju. Šo demonstrāciju bija 
sarīkojušas lietuviešu sievietes, 
sagādājot arī visu nepieciešamo 
– kā labi sastādītas skrejlapas, tā 
mikrofonu un uzskates līdzek-
ļus: lielu bērza krustu ar ērkšķu 
vainagu uz tā, melnu zārku ar 
svecēm un lilijām tam apkārt 
un daudzus plakātus, kas nosoda 
Molotova-Ribentropa paktu un 
prasa brīvību 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 
atsūtījis pārstāvi, kuŗš ļoti labi 
pārzināja laiku, kad radās Mo -
lotova-Ribentropa pakts, un 
zināja arī tā izraisītās sekas. Par 
galveno runātāju izvērtās lie  tu -
viešu rakstnieks un drāmaturgs 
Alģirds Landsberģis, kas kri ti-
zēja Gorbačovu. Rietumu pre-
ses mīlulis Gorbačovs arī iz -
rādās tāds pats imperiālists kā 
viņa priekšteči. Bet visu dienu 
– no plkst. 7 rītā līdz 9 vakarā – 
laukumā skanēja sēru bungu 
piesitieni un tika lasīti aizvesto 
un citu režīma upuru saraksti.

Maskava asi 
kritizē baltiešus

Komūnistu partijas Centrāl-
komiteja 26. augustā Maskavā 
nākusi ar paziņojumu, kuŗā asi 
nosodītas nacionālās kustības 
Baltijā, nosaucot tās par „his tē-
rijas izpausmi” un brīdinot, ka 
notikumu turpmākā attīstība 
var novest pie „pilsoņu kara”. Ar 
šo partijas CK paziņojumu sā -
kās sestdienas televīzijas vakara 
ziņu programma Vremja, bet 
svētdien tas bija iespiests visās 
dienas avīzēs. „Lietas aizgājušas 
par tālu. Nacionālisma vīruss 
apdraud padomju tautas vitālās 
intereses,” teikts Kremļa vadības 
paziņojumā. Ziņojumos no Mas-
kavas visas Rietumu infor mā-
cijas aģentūras atzīmē, ka pē -
dējās nedēļās Pravdā, Izvestijā  

un citos centrālās preses izde-
vumos ievietota rinda kritisku 
rakstu par notikumiem Latvijā, 
Igaunijā un Lietuvā. Šis CK 
paziņojums ir it kā kopsavil-
kums izteiktajai kritikai. Pazi-
ņo jumā kritizēti visu triju Bal-
tijas republiku partijas vadītāji, 
jo viņi, lūk, „sākuši pielabināties 
nacionālistiem”. Sevišķi asi uz -
brukts Lietuvas Augstākās pa -
domes komisijai, kuŗa bija lē -
musi, ka Lietuvas pievienošana 
Padomju Savienībai ir neliku-
mīga. Lietuvas komisijas lē -
mums „lejot ūdeni uz sepa rā-
tistu dzirnavām,” teikts paziņo-
jumā. Paziņojumā partijas CK 
23. augusta „dzīvās ķēdes” de -
monstrācijas organizētājus no -
sauca par ekstrēmistiem. Krem  l  is 
uzsver, ka vajadzības gadījumā 
tiks pieņemti „stingri mēri”. 
Nav precīzēts, kādi šie mēri būs. 
Komentētāji izsaka minējumus, 
ka Maskava pret nacionālajām 
kustībām Baltijā var izlietot 
armiju vēl plašākos apmēros, 
nekā tas tika darīts 9. aprīlī

Tbilisi. Rietumu korespon-
denti tāpat atzīmē, ka Gorba-
čovs atrodas atvaļinājumā un ka 
šis paziņojums ir izdots CK Polit-
biroja konservātīvo elementu 
ierosmē un tāpēc varbūt nesa krīt 
ar Gorbačova paša nodomiem.

***
Simpatijas baltiešiem zīmī-

gajā Molotova-Ribentropa pakta 
atceres dienā izpauda arī ASV 
valdība. Kongresmenis Džons 
Millers pat nosūtījis vēstuli Gor-
bačovam, kuŗā aizrāda, ka atdot 
Baltijas valstīm pašnoteik šanos ir 
Padomju Savienības interesēs, 
jo neatkarīgās Lat vijas, Lietuvas 
un Igaunijas atdzimšana stabi-
lizētu polītisko un ekonomisko 
situāciju un paceltu dzīves stan-
dartu visā Austrumeiropā.

Protesti 
Moldāvijā

Nepagāja ne diennakts kopš 
Maskavas CK draudīgā uzbru-
kuma nacionālistiem, kad Mol-
dāvijas galvaspilsētā Kišiņevā 
notika demonstrācija, kuŗā sa -
pulcējušies apmēram 300 000 
moldāvu prasīja, lai republika 
par valsts valodu pieņem 
moldāvu valodu. Demonstranti 
arī prasīja rakstībā atkal lietot 
latiņu alfabētu, nevis ar varu 
uzspiesto kirilisko.

Telefona intervijā AP aģen-
tūrai Moldāvijas Tautas frontes 
pārstāvis Nikolajs Rajulanu pa -
stāstīja, ka daudzi demonstranti 
Kišiņevas Uzvaras laukumā 
iera dušies ar sarkani-dzelteni-
zilajiem nacionālajiem karo  giem. 
Sapulcējušos uzrunāja Moldā-
vijas Augstākās padomes priekš-
sēdis M. Snegurs. Rajulanu 
ziņoja, ka Kišiņevā notikusi arī 
kontrdemonstrācija, ko bija orga-
  nizējusi organizācija Jeginstvo, 
kas apvieno Moldāvijā dzīvojo-
šos krievus, ukraiņus un citas 
minoritātes.
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Vai mākslīgā gaļa 
novērsīs globālo 

sasilšanu? 
Žurnālā IR apskatnieks Pauls Raudseps rakstā “Gaļēdāju mij-

krēslis” izsaka pārdomas par  ANO ziņojumu sakarā ar lauksaim-
niecības ietekmi uz klimata pārmaiņām un vegānistu šķietamo 
uzvaras gājienu.   

Nākotne pieder vegāniem. Daudziem 
lasītājiem šķitīs, ka kaut ko tādu va  -

rētu teikt tikai kādi margināli eko-
radikāļi vai hipsterīgi divdesmit-
gadnieki.

Taču ‒ nē.
Tā domā Apvienotās Nācijas. 

Nupat  publiskotajā ziņojumā par 
lauksaimniecības ietekmi uz kli-

mata pārmaiņām ANO eksperti 
raksta, ka, „ēdot vairāk graudaugus 

un atsevišķus dārzeņus, uz vidi iz  da-
rītais spiediens ir mazāks, nekā ēdot 

gaļu, un tas rada arī ieguvumu veselībai”.
Pirmo varētu saukt par vegānisma “normalizāciju”. Vēl pirms 

dažiem gadiem atteikšanās ēst jebkādus dzīvnieku pasaules pro -
duktus bija ne tikai neparasta izvēle, bet arī grūti izpildāma ap -
ņemšanās. Taču pēdējā laikā gan veģetāriešu, gan vegānu skaits ir 
kļuvis pietiekami liels, lai dažādiem ražotājiem un restorāniem 
atmaksātos veidot piedāvājumu tieši viņiem. Agrāk lūgums vies mī-
lim pateikt, kuŗas izvēles ēdienkartē ir vegāniskas, nereti izraisīja 
apjukumu vai pat zināmu aizkaitinājumu, taču pēdējā laikā kļuvis 
pavisam ikdienišķi, ka tas nav pat jāprasa, jo attiecīgā informācija 
jau atzīmēta ēdienkartē. Savukārt veikalu plauktos redzamās vietās 
izlikti mandeļu vai sojas „pieni”.

Vai mākslīgā gaļa novērsīs globālo sasilšanu? Viena pati ‒ ne. 
Tomēr tā noteikti ir daļa no risinājuma. Tā kā finanču un pārtikas 
industrijas milži nolēmuši gaļas aizvietotājus nevis apkaŗot, bet gan 
atbalstīt, varam gaidīt, ka ne pārāk tālā nākotnē tie kļūs par ierastu 
mūsu ēdienkartes daļu, aizvien lielākā mērā aizvietojot nogalinātu 
dzīvnieku audus. Varbūt pat piedzīvosim dienu, kad apkārtējie ar 
izbrīnu prasīs ‒ kāpēc tu ēd gaļu?

Baltijas ceļš: No Drabešiem, 
Cēsīm un Liepas līdz pat 

Igaunijas robežai
1989. gadā, lai izveidotu Bal ti-

jas ceļu, tika rēķināts, ka vienam 
cilvēkam izstieptu roku platumā 
jāatvēl pusotrs metrs – tātad 600 
km posmā no Viļņas caur Rīgu 
līdz Tallinai jābūt vismaz 400 000 
cilvēku. Un tad rīkotāji pieņēma 
lēmumu – jau tā neticami gaŗais 
maršruts tika pagarināts par vēl 
gandrīz 100 kilometriem. No 
Rīgas uz augšu ķēde tika plānota 
nevis pa īsāko ceļu – Tallinas šo -
seju –, bet ar līkumu caur Cē  sīm, 
Rūjienu un Viljandi. Taču ceļa 
izmaiņai bija pamatojums – ja 
tas ies pa zemes vidieni, tad to  
no abām pusēm būs vieglāk sa -
sniegt vairāk cilvēkiem. Piedā vā-
jam ieskatu fotografijās no Bal-
tijas ceļa posma Drabeši ‒ Cēsis ‒ 
Liepa ‒ Valmiera ‒ Igaunijas ro -
beža, kas iesūtītas pēc Latvijas 
Televīzijas un Latvijas Nacionālā 
vēstures mūzeja aicinājuma. Al -
bumu “Latvijas gadsimts” ik  vie ns 
var turpināt papildināt ar savām 
foto atmiņām. Šajā posmā pieda-
lījās cilvēki no visas Vidzemes un 
Latgales. Uz Cēsīm veda ļaudis 
no Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, 
Daugavpils, Preiļiem un Krās la-
vas, bet uz Valmieras posmu ‒   
no Madonas, Rēzeknes, Ludzas, 
Bal viem, Gulbenes, Smiltenes un 
Alūksnes.

Baltijas ceļa posms virzienā no 
Cēsīm uz Liepu. Cēsu kultūras 
darbinieki. No kreisās: Dag-
māra Smilkstiņa, Astrīda Kam-
ša, Drosma Bazis. Foto no As -
trī das Kamšas privātā archīva un 
LNVM krājuma

Valmieras – Rūjienas ceļš. Ha -
rijs Vīksne gatavs Baltijas ceļam 
// Foto no LNVM krājuma

“Četrus gadus aktīvi piedalījos 
Atmodas aktīvitātēs gan indivi-
duāli, esot visās manifestācijās 
Rīgā, gan VAK (Valmieras no -
daļas) rindās. Esmu barikāžu da -
lībnieks (medaļa), piesakot savu 
foto “Latvijas gadsimta” albu-
mam, rakstīja Harijs Vīksne.

Pie Igaunijas robežas uz Ples-
kavas šosejas. Andris Stimbāns 
(fotografijas centrā rūtainajā 
kreklā)

“Es, Andris Stimbāns, esmu 
jēkabpilietis. Mūs, jēkabpiliešus, 
autobuss aizveda uz Alūksnes ra -
jonu. Stāvējām uz Pleskavas šo -
sejas pirms pagrieziena uz Igau-
niju. Bijām pārliecināti, ka viss 
notiek un darām pareizi. Pašreiz 
man 81 gads.”

Burtnieku iedzīvotāji Baltijas 
ceļā. Trešais no labās Ādolfs 
Var slavāns – LTF Burtnieku 
gru pas dibinātājs un vadītājs // 
Foto no LNVM krājuma

***
Kā Baltijas ceļu 1989. gadā 

atspoguļoja ārzemēs?
1989. gada 23. augustā notikusī 

akcija Baltijas ceļš, kuŗas laikā ap -
tuveni divi miljoni Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas iedzīvotāju sa -
devās rokās, veidojot cilvēku ķē -
di, atspoguļots arī ārzemju pre  -
ses slejās. Par publikācijām ār -
zemju latviešu laikrakstā Laiks 
informējām mūsu laikraksta ie -
priekšējā numurā. Par baltiešu 
nevardarbīgo protesta akciju zi -
ņoja gan pasaules lielākās ziņu 
aģentūras, tostarp Associated Press 
(AP), gan arī ASV lielākie laik-
raksti, kā Washington Post, The 
New York Times, Los Angeles Ti  mes. 
To materiālus izmantoja daļa 
citu mediju, arī mazāki ASV iz -
devumi, kas uzskatīja šo notiku-
mu par tik nozīmīgu, ka tam 
atvēlēja vietu pirmajā lapā. ASV 
Konektikutas pavalsts viens no 
lielākajiem laikrakstiem Hart-
ford Courant nākamajā dienā pēc 
Baltijas ceļa vēstīja, ka apmēram 
700 000 cilvēku no Tallinas līdz 
Viļņai sadevās rokās, veidojot 
370 jūdžu (apmēram 600 kilo-
metru) gaŗu “cilvēku ķēdi”. Bal-
tijas valstu iedzīvotāji un viņu 
ārzemēs dzīvojošie radi vienoti 
pieprasīja lielāku valstu neatk a-
rību, kā arī Padomju Savienībai 
atzīt to, ka Baltijas valstis tika 
anektētas. Viens no vecākajiem 
ASV Ņujorkas pavalsts laikrak-
stiem Poughkeepsie Journal nāka-
majā dienā pēc Baltijas ceļa in -
formēja, ka Baltijas valstīs noti-
kusi viena no lielākajām masu de -
monstrācijām, kāda jebkad pie-
dzīvota Padomju Savienībā. Vie-
nā no lielākajiem Lielbritanijas 
laikrakstiem The Guardian par 
Baltijas ceļa norisi nākamajā die-
nā ziņojis kāds aculiecinieks no 
Viļņas, kas redzējis gaŗāko cilvēku 
ķēdi pasaulē. ASV Viskonsinas 
pavalsts laikraksts Oshkosh North-
western 1989. gada 24. augustā 
ziņoja, ka tūkstošiem Baltijas 
valstu iedzīvotāju izveidojuši 
ķē  di 370 jūdžu gaŗumā, piepra-
sot Maskavai atzīt, ka Igaunija, 
Latvija un Lietuva pievienotas 
PSRS ar varu. Akcijas dalībnieki 
prasījuši arī lielāku brīvību Bal-
tijas valstīm. Kanadas laikrakstā 
The Windsor Star nākamajā die-
nā pēc Baltijas ceļa vēstīja, ka 
simtiem tūkstoši cilvēku, daži 
dziedot nacionālās himnas, citi 
turot aizdegtas sveces ar melnu 
lenti, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 
sadevās rokās, veidojot cilvēku 
ķēdi – tās gaŗums bijis 600 kilo-
metru, bet dalībnieku skaits – 

miljons vai vairāk. Arī Spānijas 
vadošais laikraksts El Pais nā -
kamajā dienā uzsvēris Baltijas 
ceļa akciju, kuŗas laikā Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji 
cilvēki sadevās rokās.

***
Kā tapa Baltijas ceļa 
neoficiālā himna?

Borisa Rezņika dziesma “At -
mos tas Baltija” ar Valda Pav lov -
s ka vārdiem tapa, vēl krietni pirms 
radās ideja par Baltijas ceļu, ap -
tuveni gadu iepriekš. Taču brīdī, 
kad pirms 30 gadiem vairāk nekā 
divi miljoni Baltijas valstu iedzī-
votāju nostājās ķēdē no Viļņas 
cauri Rīgai uz Tallinu, tieši šī lat-
viešu, lietuviešu un igauņu mēlē 
iedziedātā dziesma bija kļuvusi 
un joprojām ir Baltijas ceļa ne -
oficiālā himna. Dziedātājs Vik-
tors Zemgals, kuŗš piedalījies šī 
vēsturiskā ieraksta tapšanā, at -
klāj, ka dziesmas tapšana bijusi 
pilna ar neaizmirstamiem brī - 
ž iem. Viņaprāt, tā bijusi intere-
santa ideja dziesmas ieskaņoša -
nā piesaistīt lietuviešu un igauņu 
dziedātājus. Lietuviešu dziedā tā-
ju Žilvinu Bubēli atrada Baltijas 
kaŗa apgabala dziesmu un deju 
kopā. Savukārt pantu igauņu 
valodā iedziedāja Tarmo Pihlaps. 
Brīdī, kad viņš studijā mēģinājis, 
tas esot izklausījies diezgan bē -
dīgi un šķitis, ka nekas labs ne -
sanāks. Taču viņš nodziedāja 
vien kārši perfekti, vislabāk no 
mums visiem trim, pārliecināts 
Viktors Zemgals. Viktors Zem-
gals ieskatā dziesmas spējai kļūt 
par Baltijas ceļa himnu jāpatei -
cas Borisa Rezņika intuīcijai un 
Val da Pavlovska trāpīgajiem vār-
diem. “Mēs noteikti arī centī-
simies saglabāt tās vērtības, kuŗas 
Baltijas ceļš mums ir devis. Mēs 
tomēr jūtamies brīvi, mēs varam 
ceļot, mēs varam runāt, izteik-
ties, kā mēs gribam, pastāvēt par 
sevi. Tieši tāpat kā dziesmas 
vārdos tas ir izteikts,” saka Vik-
tors Zemgals.

***
Antīki spēkrati 

dodas braucienā pa 
Baltijas ceļa maršrutu

No 1912. gadā ražota Ford au -
to mobiļa līdz 1989. gada žigu-
ļiem un moskvičiem – tik raiba 
kompanija devusies braucienā pa 
vēsturisko Baltijas ceļa mar šru tu 
no Viļņas līdz Tallinai. 

Tas ir Baltijas valstu antīko 
automobiļu klubu veltījums šī 
unikālā notikuma trīsdesmit ga-
dē. Seno spēkratu parādi visi 
interesenti jau pirmdienas rītā 
varēja vērot pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā un pēcpusdienā – 
Cēsīs. 

***
Atklāta lielformāta fotoizstāde 

Baltijas ceļa trīsdesmitgadei
19. augustā, atzīmējot Latvijas 

valsts Simtgadi un vēsturiskās 
akcijas Baltijas ceļš 30. gadskārtu, 
Brīvības laukumā atklāta liel  for-
māta fotografiju izstāde “Akcija 
“Baltijas ceļš 1989”. Veltījums 
akcijas 30. gadadienā”.

Izstādē ir iespēja vienkopus ap -
lūkot visu Baltijas valstu nacio-
nālo archīvu materiālus. Doku-
menti, kas atspoguļo “Baltijas 
ceļu” – Baltijas valstīm tik bū  tis-
ko notikumu, apliecinot apbrī-
no jamu vienotību un ticību ne -
vardarbīgo akciju spēkam, 2009. 
gadā iekļauti UNESCO Pasau -
les atmiņu reģistrā. Šīs unikālās 
vēstures liecības Rīgā, Brīvības 
pieminekļa pakājē, skatāmas līdz 
29. augustam.

***
Tiks veidots  “Honkongas ceļš”

Protestētāji Honkongā, kur jau 
vairāk nekā 11 nedēļas turpinās 
masveida demonstrācijas, plāno 
jaunu akciju – sastāties ķēdē cau-
ri pilsētai, tādējādi parādot at -
balstu demokratijai. Akcija plā-
nota Baltijas ceļa 30.  gadskārtā 
23. augustā, ziņo Honkongas tī -
mekļa medijs Hongkongfp.com. 
Forumā, kur protestētāji ap   -
spriež idejas, izskanējis plāns ar 
nosaukumu “Honkongas ceļš”. 
Iecere paredz, ka Honkongā 
piekt dien, 23. augustā, plkst. 19 
pēc vietējā laika protestētāji va -
rētu pulcēties un sadoties rokās 
trijās ķēdēs Honkongā.

***
Radio neapklusa

Pirms 28 gadiem, 20. augusta 
agrā rītā, pirms pulksten pieciem 
Lat vijas Radio ēkā Doma lau  ku-
mā iebruka OMON kaujinieki. 
Radio tika ieņemts, bet tas, par 
nepatīkamu izbrīnu pučistiem, 
nepārstāja raidīt. Bija sācis dar-
boties pagrīdes radio, kas raidīja 
no slepenās studijas Salaspilī. 
Pagrīdes radio izveide tolaik bija 
vairāku Latvijas radio technisko 
darbinieku iniciātīva, bet tās reā-
lizācijā būtiska loma ir arī sa  karu 
speciālistiem reģionos, arī di - 
v iem valmieriešiem – Jurim Mi -
sam un Ilmāram Markovskim.Par godu Baltijas ceļa 30. gads-

kārtai Brīvības pieminekļa lau-
kumā piestājuši vēsturiskie 
spēkrati no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas // Foto: LETA
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Ziņas sakopojis 
P. KARLSONS

(diriģents Ārijs Šķepasts), kā arī 
Cēsu Mūzikas vidusskolas un 
Val  mieras Mūzikas skolas 
audzēk ņi. 

 H. Pavasars dzimis Valmieras 
apriņķa Lejasciemā prā ves ta Edu-
arda Pavasara ģimenē. 1928. ga  dā 
beidzis  Latvijas Konservato ri-
jas Jāzepa Vītola speciālās teori -
jas un kompozīcijas klasi, 1930. 
gadā Ādolfa Meca vijoles klasi 
un 1938. gadā  Jāņa Medi ņa  di -
riģēšanas klasi. Helmera Pava-
sara kora dziesmas tika godal-
gotas Latviešu dziesmu svētku 
biedrības pirms 1938. gada  IX 
Dziesmu svētkiem  izsludinātajā 
kora jaundarbu konkursā.

Līdz 1931. gadam – mūzikas 
skolotājs un ērģelnieks Rīgā. Pēc 
tam kora diriģents, ērģelnieks, 
vijoles spēles pasniedzējs mūzi-
kas skolās Valmierā (1931–1932) 
un Cēsīs (1931–1940), no 1934. 
gada direktors, no 1937. gada tā 
pārdēvēta par Cēsu Tautas kon-
servatoriju. Cēsīs viņš dibināja 
un vadīja pilsētas simfonisko 
orķestri un strādāja par vijoles 
spēles pasniedzēju un diriģen -  
tu arī Cēsu Skolotāju institūtā 
(1938–1940). No 1940. gada teo-
rētisko priekšmetu docents Lat-
vijas Konservatorijā.

Otrā pasaules kaŗa beigās 1944. 
gadā devās bēgļu gaitās uz Vāci-
ju, kur darbojās kā mācīb-
spēks  Baltijas universi tātē  Pine-
bergā. Strādāja par kora diriģen -
tu un ērģelnieku, galvenokārt 
Ham burgā. 1954. gadā H. Pava-
sars uzsāka ērģelnieka darbu 
Lon  do nā, bija virsdiri ģents  An  -
g li jas  Lat viešu dziesmu dienās 
(1958, 1961, 1967), kā arī 1. Eiro-
pas Latviešu dziesmu svētkos 
Hamburgā (1964).

1990. gadā viņš piedalījās 20. 
Latviešu vispārējo dziesmu svēt-
ku sarīkojumos Rīgā un saņēma 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
go da profesora gradu.

***
Jaunā Latvijas vēstnieka 

ASV prioritāte 
Jaunais Latvijas vēstnieks ASV 

Māris Selga turpinās strādāt pie 
lielākas ASV militārās klātbūtnes 
nodrošināšanas Baltijas valstīs, 
ņemot vērā pašreizējo drošības 
situāciju pasaulē un reģionā, 
aģentūru LETA informēja vēst-
nieks.

Lielāka ASV militārā klātbūtne 
Baltijas valstīs ir Latvijas inte re-
sēs, pastāstīja Selga, norādot, ka 
līdzšinējie polītiskie kontakti ar 
ASV administrāciju un Kongre-
su ir palīdzējuši stiprināt ASV 
militāro klātbūtni Baltijas reģio-
nā, tai skaitā arī Latvijā, un ASV 
atbalsta turpināšanu Latvijas aiz-
sardzības spēju celšanai. Vēst-
nieks atgādināja, ka 2019. gada 
maijā Latvijas Aizsardzības mi -
nistrija un ASV Aizsardzības de -
partaments parakstīja ceļa kar ti 
Latvijas un ASV sadarbībai aiz-
sardzības jomā turpmākajos pie-
cos gados.

gan drošības jautājumi, kā arī 
nākotnes globālie izaicinājumi.

***

Rīgas svētki kā ceļojums 
senās leģendās

Rīgas svētkos iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem bija iespēja pie-
dalīties dažādās radošās darbnī-
cās un izklaidēs – gan spēlēt koka 
spēles, gan pūst ziepju burbuļus, 
gan iet rotaļās ar pasaku tēliem. 
Šogad Rīgas svētki veltīti Rīgas 
leģendām, iepazīstot galvaspil-
sētas bagāto vēsturi.    

Rīgas vēsture ietiecas 818 ga -
du tālā pagātnē, bet tā nekur nav 
zudusi, jo tās atspulgu mēs 
redzam Rīgas ielās, ēkās un citās 
laika liecībās. Lai godātu Rīgas 
pirmiedzīvotāju klātesamību 
mūs dienu Rīgā, ikviens bija aic i-
nāts uz lībiešu dienu un tās no -
slēguma lielkoncertu “IV Lībiešu 
dziesmu svētki”, kas pulcēja lībie-
šus no visas Latvijas. Īpaša no -
skaņa bija jūtama Dzegužkalnā, 
kur notika IV Lībiešu dziesmu 
svētki “Līvõd lōlõd pivād”. 

Jauks pasākums bija  kultūras 
pils “Ziemeļblāzma” parkā, kur 
darbojās kino uzņemšanas pavil-
jons un tajā apmeklētājiem bija 
iespēja iejusties filmēšanas gai-
sotnē un kļūt par kinoaktieŗiem.

***
Godina komponistu 
Helmeru Pavasaru 

 Rīgas svētku laikā, 18. augustā, 
īpaši tika godināts komponists, 
ērģelnieks, diriģents un pedagogs 
Helmers Pavasars (1903-1998). 
Pie nama Pulkveža Brieža ielā 8, 
kur H. Pavasars dzīvoja no 1940. 
līdz 1944. gadam, kad bija spiests 
doties piespiedu trimdā, šajā 
dienā pulksten 13 tika atklāta vi -
ņam veltīta piemiņas plāksne, ko 
veidojis mākslinieks Jānis Stru-
pulis, bet pulksten 15 Rīgas Sv.
Pē  tera baznīcā notika komponis-
tam veltīts koncerts, kurā mūzi-
cēja Latvijas Republikas Zeme s-
sar dzes jauktais koris “Stars” 

***
Valsts prezidents Vācijā

Valsts prezidents Egils Levits 
bija devies vizītē uz Vāciju, lai 
Berlīnē ar Vācijas amatpersonām 
un plašsaziņas līdzekļu pārstāv-
jiem pārrunātu Latvijas un Vā -
cijas divpusējās attiecības, Eiro-
pas Savienības nākotnes un Ei -
ropas drošības izaicinājumus. 
Valsts prezidentu Egilu Levitu 
oficiālajā rezidencē Schloss Belle-
vue uzņēma Vācijas Federālais 
prezidents Franks Valters Štein-
meiers. Levits tikās arī ar Bundes-
tāga prezidentu Dr. Volfgangu 
Šoibli Reichstāga ēkā.

Darba vizītes laikā Valsts pre-
zidents apmeklēja Eiropas lielā -
ko mediju namu Axel Springer 
Verlag, kur tikās ar vairākiem 
redaktoriem un žurnālistiem, kā 
arī sniedza interviju laikrakstam 
Die Welt.

Valsts prezidents tiekas ar Vā -
cijas lielāko mediju pārstāv-
jiem // Foto: Valsts prezidenta 
kanceleja

17.  augustā Valsts prezidents 
Egils Levits tikās ar Latvijas dias-
poras pārstāvjiem.

Valsts prezidents Egils Levits, 
tiekoties ar Bundestāga prezi-
dentu Dr. Volfgangu Šoibli (at  tē-
lā), atzinīgi izteicās par Latvijas –
Vācijas divpusējām attiecībām 
un augsti novērtēja Dr. Volfgan -
ga Šoibles, kā polītiķa un domā-
tāja, lomu Vācijas apvienošanā 
un Eiropas kopīgā demokratis -
kā ikdienā. 

Valsts prezidents Egils Levits 
tikās ar Vācijas prezidentu Fran-
ku Valteru Šteinmeieru (attēlā). 

// Foto: Valsts prezidenta kan ce-
leja

Abi valstsvīri uzsvēra Latvijas–
Vācijas attiecību labvēlību, kā    
arī abu prezidentu ciešo saikni ar 
otru valsti – Šteinmeiers gan kā 
ārlietu ministrs, gan kā prezi-
dents līdz šim Latviju apmeklējis 
septiņas reizes, savukārt  Levitu 
ar Vāciju saista gan studiju laiks, 
gan darbs dažādās Vācijas fede-
rālajās zemēs. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti gan Eiropas nākotnes, 

***
Sunākstē atklāj pieminekli 

“Sibirijas krusti”
Sunākstes pagastā atklāja Sko-

tijā dzīvojušā latviešu izcelsmes 
tēlnieka un keramiķa Zigfrīda 
Sapieša veidoto pieminekli “Si -
birijas krusti”. Mākslinieks dzīvo-
jis un mācījies Sunākstē, un viņa 
radinieki, kuŗi piedalījās pasā-
kumā, atzina: “Tā ir kā viņa at -
griešanās mājās!”

Zigfrīda Sapieša veidotais pie-
mineklis “Sibirijas krusti” at -
klāts Sunākstes centrā, tēlnieka 
dzimtajā pagastā // Foto: Vaira 
Lejniece

Koka skulptūru komplekss 
“Sibirijas krusti” ir veltīts tiem 
ļaudīm, kuŗi zaudēja dzīvību 
Otrā pasaules kaŗa laikā nacistu 
un padomju varu radītajās kon-
centrācijas nometnēs. Arī pats 
mākslinieks ir cietis no totāli tā-
rajiem režīmiem, bijis ieslodzīts 
arī Salaspils koncentrācijas no -
metnē.

***
Grāmata par latviešu izcelsmes 
Kanadas māksliniekiem LNB
19. augustā Latvijas vēstnieks 

Kārlis Eichenbaums tikās ar Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas di -
rek toru Andri Vilku un, izpildot 
Kanadas latviešu lūgumu, Lat vi-
jas grāmatu galvenajai krātuvei 
nodeva enciklopēdisko grāmatu 
par latviešu māksliniekiem Ka -
nadā ‒ Latvian-Canadian Artists 
and Artisans. 

Apjomīgais darbs izdots 2019. 
gadā un ir veltījums Latvijas val-
stiskuma Simtgadei. Pasniedzot 
grāmatu LNB direktoram, vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums uztei-
ca un pateicās grāmatas izdo-
šanas organizātoriem ‒ Uldim 
Richardam Lotem, Karinai Mie-
riņai un visiem citiem atbal s tī-

tājiem. Grāmata ir skaists veltī-
jums izcelsmes zemei ‒ Latvijai!

***
Panākumi starptautiskos 

konkursos
Divas jaunās latviešu kompo-

nistes uzvarējušas starptautiskos 
kompoziciju konkursos.  Madara 
Pētersone ieguva pirmo vietu 
Karla Orfa kompoziciju konkur-
sā Minchenē, savukārt liepājnie-
ces Lauras Gustovskas kom-
pozicija tika atzīta par labāko 
viendabīgo koŗu grupā starp tau-
tiskajā koŗa mūzikas konkursā 
Orfeó Català Barselonā, infor-
mēja Latvijas Komponistu savie-
nības pārstāve Baiba Ozoliņa.

Madara Pētersone

Karla Orfa starptautiskais 
kom poziciju konkurss Minhenē, 
Vācijā, norisinājās jau ceturto 
gadu. Konkursā tiek iesniegti 
tikai oriģināldarbi, kuŗi kompo-
nēti speciāli šim konkursam. 
Katru gadu tajā tiek piedāvāta 
atšķirīga tema un instrumen tā-
cija. Šogad darbi tapa ērģelēm 
solo un tajos bija jāietver divi 
mūzikālie motīvi: pirmās divas 
taktis no Volfganga Amadeja 
Mocarta “Fantāzijas do minorā” 
un deviņu skaņu akords no Karla 
Orfa De temporum fine comoedia. 
Konkursam tika iesūtīta 91 
kompozīcija no 26 valstīm, no 
kuŗām 10 tika izvirzītas finālam 
un atskaņotas fināla koncertā 
Minchenē. Konkursā pirmo vie-
tu ieguva Madara Pētersone ar 
skaņdarbu Time Stays, We Go.

***
Dzintaru koncertzāli atjaunos 
pēc Vincenta architektu vīzijas

Jūrmalas domes rīkotajā archi-
tektūras metu konkursā Dzin-
taru koncertzāles vasaras zāles 
atjaunošanai ir noteikts uzvarē-
jušais projekts, ko izstrādājis 
arhitektūras un projektēšanas 
uzņēmums SIA Vincents, infor-
mēja Jūrmalas dome. 

SOMIJA. 19. augustā, atzīmējot Baltijas ceļa 30.  gadadienu, 
Helsinku kinoteātrī Cinamon Redi tika izrādītas Baltijas valstu doku-
mentālās filmas par šo vēsturisko notikumu. Latviju pārstāvēja re -
žisora Jura Podnieka filma “Krustceļš”, Igauniju – režisora Antsa 
Villa (Ants Vill) “Baltijas ceļš. Igaunijas chronika nr. 18” (Balti tee. 
Eesti Kroonika No. 18), savukārt Lietuvu – režisores Lauras Paukštes 
(Laura Paukštė) filma “Neatkārtojamais Baltijas ceļš” (Nepakartojamas 
Baltijos kelias). Sarīkojumu atklājot, Latvijas vēstniece Somijā Kris-
tīne Našeniece citēja tā laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdi Daini 
Īvānu: ““Baltijas ceļa” mācība šodienas Eiropai ir [..] milzīgā soli-
dāritāte.” Baltijas ceļš māca “cik principiāliem mums ir jābūt. Mēs 
ne  varam sadarboties ar totalitārajiem režīmiem.” Vēstniece atsaucās 
uz D. Īvāna teikto uzrunā 1989. gada 23. augustā: “[..] savus atsevišķos 
mērķus visdrošāk sasniegsim, tikai iedami kopā.” Tādēļ, turpināja      
K. Našeniece, jo ciešāka ir trīs Baltijas valstu un Baltijas valstu un 
Ziemeļvalstu integrācija, jo vienotāka un stiprāka Eiropa. Pirms 
filmu izrādīšanas uzrunas teica arī Somijas profesors un bijušais 
diplomāts Alpo Rusi, Lietuvas vēstnieks Valdemārs Sarapins  un 
Igaunijas vēstniecības vadītāja vietniece Kadrija Eliasa.
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

“Vācijas valsts galvam Ādolfa 
Hitlera kungam. Lūdzu, Jūs pie -
ņemt manu atzinīgumu par ap -
sveikumiem un pateicību par 
labiem vēlējumiem Padomju Sa -
vienības tautām. J. Staļins.” Un 
turpat: “Vācijas ārlietu minis-
tram Joachima fon Ribentropa 
kungam. Pateicos Jums, ministra 
kungs, par apsveikumiem. Vāci-
jas un Padomju Savienības drau-
dzībai, kas nostiprināta ar asi-
nīm, ir pilnīgs pamats būt ilg-
stošai un stiprai. J. Staļins.” (21. 
decembris ir Staļina dzimšanas 
diena.) Tas bija lasāms Maskavas 
laikraksta Pravda 1939.  gada 25. 
decembŗa numurā.

Tātad asinsbrālība – viens no 
nacistiskās ideoloģijas pamatiem. 
Asinis, ko lej vācu un pa  domju 
kaŗavīri, kopīgi raustot gabalos 
Poliju saskaņā ar Mo  lo tova-Ri -
bentropa paktu, kas pa  rakstīts 
Maskavā 1939. gada 23. augustā.

Liekot publicēt šīs telegrammas 
Hitleram un Ribentropam Pravdā, 

Baltija bija Hitlera dāvana Staļinam
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Josifs Visarionovičs bija lieliskā 
omā: Lielvācijas fīrers taču bija 
viņam, starp citu,  uz  dāvinājis Lat-
viju, Igauniju un Lietuvu.

Saskaņā ar minētā pakta sle-
penajiem protokoliem Baltijas 
valstis taču tika iekļautas PSRS 
interešu sfērā. Tas nozīmēja, ka 
Staļins var ar tām rīkoties pēc 
saviem ieskatiem.

1939. gada rudens bija nozī-
mīgs, pat liktenīgs Latvijas un 
Igaunijas vācbaltu kopienai, kad 
saskaņā ar Hitlera nelokāmo 
gribu no Latvijas tika, var teikt, 
evakuēti 50 000, no Igaunijas      
14 000 vācbaltu, kuŗu likteņgai-
tas Dzintarjūras austrumkrastā 
sak ņojas 13. gadsimtā.

Hitlers zināja, ko dara: viņam 
nebija ne mazāko šaubu par to, 
ka viņa, teiksim, asinsbrālis (Blut-
bruder) Staļins pilnībā pievāks 
un sovjetizēs Batijas valstis, un 
gribēja paglābt vācbaltus no ie  -
spējamas deportācijas. Protams, 
oficiāli un pilnīgi ticami ‒ šīs 

stei dzīgās evakuācijas mērķis 
bija nometināt vācbaltu kopie -
nu Polijai atņemtajā plašajā no -
vadā ‒ Wathegau, lai to pārvāco -
tu (tāpat kā pēc kaŗa Latvijā      
tika ieplūdināti migranti, lai to 
pārkrievotu).

Viss notika tā, kā bija nojautis 
Hitlers un aprēķinājis Staļins: 
1939. gada t. s. bazu likumiem 
1940. gada vasarā sekoja Baltijas 
valstu okupācija.

Protams, pēc 1941. gada 22. jū -
nija, izvēršot kaŗagājienu pret Pa -
domju Savienību, Hitlers vai rākās 
runās pauda sašutumu par Lat vi-
jas, Igaunijas un Lietuvas iekļau ša-
nu Padomijā, apgalvojot, ka Sta-
ļins viņu piekrāpis, pār kāpjot Mo -
lotova ‒ Ribentropa paktu. Taču 
protokolos piemi nētās “interešu 
sfēras” nozīmēja neko citu kā “tavs 
laupījums – dari kā gribi”.

Kā zināms, Hitlers, 1941. gada 
vasarā ar Guderiana tankiem 
sasniedzot Leņingradas pievārti, 
iekļāva Latviju, Igauniju, Lietu -

vu veidojumā Ostland, kas bija 
pakļauts “okupēto (besetzten) 
Austrumu apgabalu ministrijai, 
ko vadīja Hitlera līdzgaitnieks 
Rozenbergs.

Un tagad – uzmanību! Man 
priekšā ir Lielvācijas propagan-
das žurnāla Signal numurs, kas 
datēts ar 1943. gada jūniju. Pēc 
Staļingradas kaŗa laime bija no -
vērsusies no Vācijas, un ak  tuāls 
kļuva sauklis: “Eiropa jā  glābj no 
boļševisma”. Un šī Signal  numura 
“nagla” ir stāsts par to, kā tika boļ-
sevizēta “kāda (!) Ei  ropas valsts”. 
Un “Kriegsberichter” (kaŗa ziņo-
tājs) Huberts Neimans “devies uz 
turieni (!), lai apru nātos ar ļau-
dīm, kuŗi tās šaus mas piedzī-
vojuši”. “Kāda Eiropas valsts”... 
Neimana stāsts illustrēts ar attē-
liem no grāmatas “Baigais gads”, 
kas izdota Rīgā 1942. ga dā, kur 
redzami padomju tanki, skol nie-
ces ar noliektām galvām kādā 
gājienā utt. Taču žurnāla  stāstā 
nav nosaukta Latvija, runa ir par 

kādu valsts prezidentu (bez uz -
vārda), par no Maskavas at  sūtīto 
padomju ārlietu ministru (bez 
uzvārda). Vārdu sakot, idio tisks 
farss, lai brīdinātu lasītājus, kas sa -
gaida Eiropu, ja tajā ie  bruks boļ-
še viku ordas, pret kuŗām cīnās 
Lielvācijas armija kopā ar brīv prā-
 tīgajiem – “ei  ro piešu kaŗotājiem”.

Tad, 1943. gada jūnijā, Hitlers i 
nedomāja par nez kāda Latvijas 
valstiskuma atjaunošanu. Latvija 
bija administrātīva vienība ‒ 
Generalbezirk, ko pārvaldīja ģe -
nerālkomisārs ‒ vācietis Dreks-
lers, kuŗš savukārt bija pakļauts 
Ostlandes (oficiāli latviski ‒ 
Austrumzemes) reichsko misā r am 
Lozem, ko atsūtīja uz Rīgu no 
Lībekas. Un piramīdas augšgalā 
Berlīnē rīkojās Rozenbergs. Tā 
dēvētajai latviešu pašpārvaldei  
ar Dankeru bija atvēlēta gandrīz 
tāda kā pagastveču loma.

Lielvācijas ģeniālais propagan-
das ministrs Jozefs Gebelss šoreiz 
bija izdarījis lielu muļķību...

Pirmdiena, 19. augusts, ieies 
vēsturē ar to, ka Rīga atkal tikusi 
pie jaunas galvas –  ar 35 deputātu 
balsīm no 56 klātesošajiem at -
slēgas un amata ķēdi saņēma 
Andŗa Amerika partijas „Gods 
kalpot Rīgai” (GKR) deputāts 
Oļegs Burovs. Par Burovu no -
balsoja 11 “Gods kalpot Rīgai” 
deputāti, četri “Neatkarīgo depu-
tātu frakcijas” pārstāvji, trīs de -
putātu bloka “Rīgai!” biedri, kā 
arī 17 Saskaņas deputāti. Par 
opozicijas kandidātu Viesturu 
Zepu (“Latvijas attīstībai!”) no -
balsoja 12 domnieki – astoņi no 
“Latvijas attīstībai” un četri no 
Nacionālās apvienības. Neatka -
rī gās deputātes Baibas Brokas 
balss tika atzīta par nederīgu. 
Četri Vienotības un septiņi Jau-
nās konservātīvās partijas depu-
tāti balsojumā nepiedalījās un 
sēžu zāli atstāja jau pirms balso-
juma.

Ir vērts atgādināt, ka “neat ka rī-
 go frakcija” ir no Saskaņas iz  slēg-
tie deputāti, kuŗi pēc Daiņa T urlā 
ievēlēšanas par Rīgas mē ru no 
GKR 30. maijā atteicās balsot 
par sava partijas biedra Sandra 
Bergmaņa ievēlēšanu vicemēra 
amatā. 20. jūnijā no amata tika 
gāzts arī Turlais. Sa  vukārt frak-
ciju “Rīgai!” izveidoja no savām 
partijām (Jaunā kon servātīvā 
pa rtija un partija “At  tīstībai”) iz -
slēgtie deputāti, kuŗi neatbalstīja 
Turlā gāšanu no amata.

Vai veci vēži jaunās kulītēs?
Ar vārdu sakot, pēc Ušakova 

atstādināšanas un Amerika un 
Ušakova ievēlēšanas Eiropas 
Parlamentā domē sākās jukas   
un lielais tirgus. Pozicija gribēja 
palikt savos krēslos, savukārt 
opo zicijā vienprātības nebija, jo 
tikai daļa opozicijas – Vienotība 
un Jaunā konservātīvā partija – 
uzskatīja, ka ir vajadzīgas ārkār-
tas vēlēšanas. “Latvijas Attīstī-
bai!” un Nacionālajai apvienībai 
šķita, ka labāk mēģināt izraudzīt 
galvu no sava vidus. Par “neat ka-
rīgajiem” bija skaidrs, ka viņi pie-
sliesies tiem, kuŗi sola vairāk la -
bumu un līdzīgi droši vien bija  
ar frakcijas “Rīgai” deputātiem. 
Pat, ja deputātus no frakcijas 
“Rīgai!” būtu izdevies dabūt savā 
pusē, bija skaidrs, ka koalicijai 
joprojām ir vairākums. Un “pār-
pirkt” no Saskaņas izslēgtos ne -
bija ticami, nemaz nerunājot par 
to, ka “pircēji” neizskatītos ne par 
matu labāk par “pērkamajiem”. 
Izskatās, ka vēlme tikt pie “lielā 
pīrāga” un savējo ielikšanas ama-
tos Nacionālās apvienības un 
“Latvijas Attīstībai!” deputātiem 
bija svarīgāka par principiem. Ar 
vēsu prātu raugoties, bija taču 
skaidrs, ka Saskaņai  un GKR ir 
vairākums, tad vismaz vajadzēja 
zaudēt ar godu. Jāpiebilst, ka ne -
pārsteidz no Nacionālās apvie-
nības frakcijas aizgājušās Baibas 
Brokas nederīgais vēlēšanu biļe-
tens – Ušakova ģimenes drau-

dzene taču nevar balsot pret Sa -
skaņas un GKR apvienoto kom-
paniju, arī atturēties acīmredzot 
būtu bijis liels grēks, tad nu 
neatlika nekas cits, kā padarīt 
biļetenu nederīgu. 

Ja Burovs tagad nebūtu ievēlēts 
par Rīgas mēru, tad  notiktu ār -
kār tas vēlēšanas. Bet tagad jau 
otrdien, 20. augustā, plānots vē -
lēt Rīgas vicemēru, un šajā ama -
tā varētu nokļūt Anna  Vladova 
(Saskaņa). Viņai varētu uzticēt 
Satiksmes un Labklājības depar-
tamentu pārraudzību. Savukārt 
esošais vicemērs Vadims Baraņ-
ņiks (“Neatkarīgo deputātu frak-
cija”) pārraudzītu būvvaldi un 
domes Pilsētas attīstības depar-
tamentu. 

Droši vien vietā ir piebilst, ka 
Andris Ameriks kopā ar saska-
ņieti Nilu Ušakovu gandrīz des-
mit gados Rīgu ir novedis ja ne 
līdz bankrotam, tad tālu no tā 
vairs nav. Baltijas pētnieciskās 
žurnālistikas centrs Re:Baltica 
noskaidrojis, ka pēdējo piecu 
gadu laikā partijai Saskaņa  pie-
tuvinātiem cilvēkiem par darbu 
dažādās domes struktūrvienī -
bās izmaksāti vismaz 3,7 miljoni 
eiro no pašvaldības budžeta. Kā 
zināms, aprīlī par dažādiem pār-
kāpumiem no amata tika atstā-
dināts toreizējais galvaspilsētas 
mērs Nils Ušakovs, ir iesākti vai-
rāki kriminālprocesi, un Rīga 
šobrīd izskatās vairāk pēc mafi-

jas perēkļa nekā pēc Latvijas 
galvaspilsētas.

Tikmēr jaunievēlētais Oļegs 
Burovs pauž, ka Rīgas domes va -
dības galvenais uzdevums ir at -
gūt rīdzinieku uzticību, un viņa 
ievēlēšana par mēru ļaus beidzot 
normāli organizēt domes darbu, 
esot jānoņem “polītizācija”. 

Skan jauki, Rīgas domei tiešām 
būtu jānodarbojas ar saimnie-
cisko darbību, tomēr lielais jau-
tājums ir – vai tiešām Burovs, 
kuŗš Rīgas domē dažādos amatos 
ir strādājis no 2001. gada un ir 
ievēlēts arī kā deputāts jau kopš 
2013. gada, nekad nav ne redzējis, 
ne manījis to, kas domē notiek? 
Vai Burovam machinācijas, li -
kumu pārkāpumi un nodokļu 
naudas šķērdēšana un atdošana 
“savējiem” ir likusies normāla 
prakse? Kādēļ viņš līdz šim ir klu-
sējis? Kā lai tagad vēlētāji, kuŗu 
vienīgā interese nav bezmaksas 
sabiedriskā transporta biļetes un 
kuŗiem nav vienalga, ko tas pa -
tiesībā maksā visai Lat vijai, uzti-
cas Burovam? Starp citu, “Rīgas 
Satiksmes” izmaksas tagad nāk-
sies iekļaut valsts pa  mat budžetā, 
jo to prasa Eiropas Savienības 
li e tu kārtība gadī ju mos, kad paš-
valdības uzņēmums faktiski dzī -
vo no dotācijām. Sa  vukārt tas 
no  zīmē, ka no plāno tajiem papil-
du aptuveni 500 miljoniem eiro 
nākamā gada valsts budžetā būs 
jāatskaita 72 miljoni eiro. Tātad 

vismaz dažām no  za rēm ļoti va -
jadzīgās naudas būs mazāk. 

Protams, skumji un nožēlo ja-
mi, ka daļai opozicijas deputātu 
tik ļoti gribējās “tirgoties”, bet 
pārsteigums tas nebija. Viens no 
“Latvijas Attīstībai!” bīdītājiem 
un par “pelēko kardinālu” uz -
skatītais, kādreizējais Vienotības 
polītiķis Edgars Jaunups ne reizi 
vien jau bija publiski paudis, ka 
vajag izmantot izdevību un mē -
ģināt tikt pie varas Rīgā. Par to, 
kā strādāt apstākļos, kad visos 
pašvaldības uzņēmumos un do -
mes struktūrvienībās ir Saska -
ņas un GKR ielikti cilvēki, kuŗus 
nevarēs atlaist, jo tad mērs tiks 
izbalsots no amata, Jaunups, 
protams, nerunāja. 

Un vēl kāds skumjš jautājums – 
kas notiks ar domes mīluļiem, 
kaķiem Kuzju un Muri, kuŗus 
savulaik no patversmes “adop-
tēja” Ušakovs un kuŗiem līdz šim 
bija tik laba dzīve? Burovs ir pau-
dis, ka viņam pret kaķiem ir aler-
ģija un vispār neliekas pareizi, ka 
minči staigā pa galdu, ap kuŗu 
sēž nopietni cilvēki un pieņem 
galvaspilsētai svarīgus lēmumus. 
Pilsētā runā, ka Kuzja un Muris 
vai nu tikšot visžēlīgi pieņemti 
Saskaņas birojā, vai arī došoties 
uz Briseli līdzi savam patronam 
Nilam ar ģimeni. Tātad sanāk, ka 
pie jaunās valdīšanas pirmie 
siltās vietas jau zaudējuši. Kas 
būs nākamie? 
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GUNDEGA 
SAULĪTE

Lai apjaustu aprakstāmā noti-
kuma ārkārtējo nozīmi, sākšu ar 
jautājumu: Vai jūs zināt daudz 
latviešu skatuves mākslinieku, 
kas sveiki, veseli un garā mundri 
svinējuši savu simt gadu jubile -
ju? – Patiesībā tāds ir bijis tikai 
Ēvalds Valters, kuŗu plašas tautas 
masas sumināja simtgadē pirms 
gadsimta ceturkšņa. Aizvadītā ne -
dēļā simt gadu robežai pāri pār-
kāpa aktrise Elvīra Baldiņa.

Vidzemes meitene, kas pēc 
Ces vaines vidusskolas ar nodo-
mu kļūt par aktrisi devās iekaŗot 
Rīgu; mācījusies Aktieŗu arod-
biedrības teātŗa studijā, skatu -
ves gaitas sākusi kaŗa laikā Latvju 
drāmas ansamblī, bet no 1945. 
ga    da līdz pat slēgšanai 1992. ga -
dā – Jaunatnes teātŗa aktrise. Cie-
nīta, mīlēta, apjūsmota par spē ju 
skatītāju sirdīs vairot gai šumu, 
labsirdību, krietnumu un cēlu-
mu. Elvīra Baldiņa gaŗajos darba 
gados spēlējusi daudz – tās bi -
jušas gan gaišu, sirdsskaidru 
mei teņu lomas, gan puiku rak-

sturi, tāpat vēlāk mātes un vec-
māmiņas. Un, kā jau Jaunatnes 
teātrī pienākas, – vesela plejāde 
pasaku varoņu. Bet ne jau lomu 
daudzums vai nospēlēto izrāžu 
skaits vien aktrises mūžu vērš 
skaistu un neatkārtojamu. Viņas 
latviskā stāja, personības ētiskais 
kodols un apskaužamās fiziskās 
un garīgās enerģijas rezerves 
ļāvušas dzīvot pilnvērtīgi un 
skaisti. 

Lielo jubileju gaidot, Latvijas 
plašsaziņas līdzekļi plaši atainoja 
simtgadnieces mūžu. Elvīra Bal-
diņa intervijās sajūsmināja lasī-
tājus un arī radioklausītājus ar 
domas asumu un izteiksmes pre-
cīzitāti. Vēl joprojām ik sadzīvē 
vai ļaužu saskarē sastaptu situā-
ciju viņa spēj raksturot ar kādu 
tautas dainu. Tās viņas “cietajā 
diskā”, t.i., prātā uzkrātas tūksto-
šiem. Kas var tās saskaitīt! Nekad 
nepaliks četrrindi nenorunājusi. 

Elvīra Baldiņa cieņu un mīles-
tību iemantojusi, arī būdama 
mū  žībā aizgājušo cilvēku, labi 
pazīstamu, taču nereti arī pilnīgi 
svešu, pavadītāja pēdējā gaitā. 
Pie aizgājēja šķirsta viņa vien -

Ar baltu gaismu un priecīgu sirdi
Latviešu aktrises Elvīras Baldiņas  100 gadu jubilejā

mēr ir teikusi tikai dainas, tau-
tasdziesmu vārdiem izstāstot tie-
ši konkrētā cilvēka dzīves gaitu 
un rakstura būtību. Aktrise pati 
uzskata, ka smagajā atvadu brīdī 
tautasdziesmas dod mierināju-
mu. Kas gan saskaitīs tos, kam 
šāda veida harmonisku izlīdzi-
nājumu iegūt palīdzējusi Elvī ras 
Baldiņas dzidrā, skanīgā  lat viešu 
valoda un viņas pašas ik reizi no 
jauna “sacerētā” tautasdziesmu 
kompozicija!

Dzimšanas diena bija 11. au -
gusts, bet 13. datumā, kad svina-
ma Elvīras vārda diena, Rīgas 
Latviešu biedrības namā notika 
jubilāres godināšana. Kollēgu, 
draugu, radinieku un dažādu 
sabiedrības pārstāvju pulkā tika 
aizvadītas vairākas stundas, ku -
ŗās sirsnība sita augstu vilni, mi -
joties ar smieklu šaltīm, kas pa -
vadīja jubilāres visnotaļ asprātī-
gos komentārus. Starp citu, jau 
pašā svinību sākumā viņa piebil-
da, ka vecāki meitai savulaik 
devuši trīs vārdus – Hortenzija, 

Maiga un Elvīra, par Elvīru sā -
kusi saukties tikai pēc ierašanās 
Rīgā.

Svinību vadība bija uzticēta 
aktierim Gundaram Āboliņam. 
Ar dēla rūpību un savu neat-
kārtojamo asprātību viņš gādāja 
par jubilāri, kas mūža lielāko 
daļu bijusi Gundara vecāku Ve -
ras Singajevskas un Tālivalža 

Āboliņa skatuves partnere. Pir-
mais pienākums bija nolasīt 
Valsts prezidenta sūtīto apsvei-
kumu. To Elvīra Baldiņa novēr-
tēja visai atzinīgi, nosakot, ka 
īpaši patikušas nobeiguma rin-
das, kas precīzi raksturojušas vi -
ņas būtību. 

Teātŗa darbinieku savienības 
priekšsēde Daiga Gaismiņa simt-

gadnieces pleciem uzklāja baltu 
villaini, cildinot Baldiņas balto 
latviskumu un gara gaišumu.  Ar 
tautasdziesmām jubilāri svei ci-
nāja Zane Jančevska un Mārcis 
Manjakovs. Latviešu biedrības 
priekšsēdis Guntis Gailītis, cildi-
not Baldiņas mūža skaistumu, 
dāvināja krāsainu J. Rozentāla 
freskas fragmenta kopiju; savu-
kārt seno dienu draudzenes Dai-
las Pūces dēls aktieris Kaspars 
Pūce cēla priekšā no Latvijas 
Valsts archīva iegūtu dārgumu – 
kinofilmu “Tavas rokas”, kuŗā uz 
ekrāna Elvīru Baldiņu skatījām 
pavisam jaunu. Vācu okupācijas 
laikā uzņemtā kinofilma ilgus 
gadus tika glabāta “aizliegto fil-
mu plauktā”. Nu klātesošiem bija 
dota  iespēja šajā ekrāna darbā 

priecāties ne tikai par gaviļnie -
ces dzidro spēli, bet sastapties arī 
ar citiem latviešu teātŗa (un kino) 
leģendāriem māksliniekiem, kā, 
piemēram, ar Irmu Graudiņu, 
Žani Katlapu, Artūru Dimiteru.

Kā bišu saime māti savu kollē-
gu aplenca kādreizējie Jaunat -
nes teātŗa aktieŗi. Viņu rēgulā ra-
jos saietos Elvīra Baldiņa arvien 
ir klāt. Teātŗa vairs nav, bet an -
sambļa gars un kopības sajūta 
viņos visos dzīvo.

Kas vairs saskaitīs, cik reižu 
dziedājām “Daudz baltu dieni-
ņu”? Bet turpmākās dienas gai -
tās devāmies, līdzi nesot Elvīras 
Baldiņas viedo vēlējumu: “Es 
jums visiem novēlu dzīvot gaŗu 
mūžu! Ticiet man – tas ir tik 
interesanti!”

Elvīra Baldiņa kopā ar savu lepnumu – mazdēlu, izcilo pianistu un Mūzikas akadēmijas mācībspēku 
Tomu Ostrovski // Foto: Mārtiņš Ziders

Ziedi, apsveikumi un tautasdziesma “Caur sidraba birzi gāju”

Kopā ar Gundaru Āboliņu – preses un televīzijas uzmanības 
centrā // Foto: Mārtiņš Ziders

Latviešu biedrības namā stalto simtgadnieci ieved biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis un Gundars 
Āboliņš // Foto: Mārtiņš Ziders
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Baltijas ceļš. Gadsimta vēstures 
nozīmīgumā to liek uzreiz aiz 
Brīvības cīņām. Kaut cīnītāju tajā 
bija vēl daudz vairāk un savu 
panācām bez neviena šāviena. 
Miljoniem roku simtos kilomet-
ru. Tā nav tikai mūsu vēsture, tā 
kļuva par pasaules vēsturi. Kā 
mēs to dabūjām gatavu?! 

Dainis Īvāns Baltijas ceļa die-
nā, 1989. gada 23. augustā, radio 
uzrunā tautai teica: “Jebkuŗai ne -
taisnībai un apspiestībai reiz 
pi enāk gals. Par jebkuŗu verdzī-
bu stiprāks ir brīvības gars. Jeb-
kuŗus melus agrāk vai vēlāk iz -
gaismo patiesība. Saņemsim vēl 
ciešāk viens otra plaukstas un 
ieskatīsimies viens otra acīs! Pāri 
visam taču stāv nu jau pat fiziski 
sajūtamā kopība.”

Nepārtraukta cilvēku ķēde 
gandrīz 700 kilometru gaŗumā. 
Dažādos avotos minēti viens līdz 
divi miljoni dalībnieku, tica -
māk, ka tuvāk diviem. Tolaik tā 
bija ceturtā daļa Baltijas iedzī vo-
tāju! Tādu tautas brīvības ma  ni-
festu, turklāt no trim tautām 
vien laicīgu, pasaules vēsture ne -
bija pieredzējusi.

1989. gads bija Atmodas ražī-
gākais gads, kad sāka nobriest 
iepriekš sētie neatkarības dēsti. 
Gadu iepriekš Baltijas valstīs bija 
nodibinātas Tautas frontes, un 
1989. gadā tās sasniedza galvu 
rei binošas biedru skaita virsot-
nes – Latvijā bija 200 tūkstoši ak -
tīvu tautfrontiešu, vēl vairāk – 
dedzīgu atbalstītāju. Dibināša -
nas sākumā frontes vēl bikli ru -
nāja par suverēnitāti atjaunotas 
PSRS sastāvā, bet jau 1989. gada 
pavasarī skaidri deklarēja savu 
mērķi – cīņu par valstisku neat-
karību. Šai gadā pieauga arī ne -
atkarības cīnītāju savstarpējās 
ķil das un konkurence. Fronte 
bija pārāk liela un visaptveroša, 
lai samierinātu visus – no “la -
bajiem” komūnistiem vienā flan-
gā līdz ultraradikāliem disiden-
tiem – otrā.

Tovasar riebīgākais šādu kaš -
ķu uzplaiksnījums saistījās ar to 
pašu Baltijas ceļa temu – Molo-
tova-Ribentropa pakta nosodī-
šanu. Vien pāris nedēļu pirms 
Baltijas ceļa divas ietekmīgākās 
organizācijas – Latvijas Tautas 
fron te (LTF) un Latvijas Nacio-
nā lās neatkarības kustība 
(LNNK) – gandrīz vienlaikus or -
ganizēja zinātniskas konferen -
ces, pieminot pakta 50. gada-
dienu. Absurds. Īpaši ņemot vē -
rā, ka LNNK līderi vienlaikus 
bija arī LTF vadībā. LTF kon-
ference teju izgāzās, jo bija vāji 
organizēta. Turpretī LNNK, pa -
tei coties spilgtiem ārvalstu runā-
tājiem, guva plašu ievērību. Kon-
kurentu savtīgā nenovīdība bija 
pārāk liela, lai mestos kopā un 
sarīkotu vienu kopīgu, vēl jau-
dīgāku pasākumu.

Tolaik lielāka saskaņa valdīja 
Baltijas valstu pārrobežu sadar-
bībā nekā vietējos polītikas 
ķēķos.

Labi, ka tā, jo citādi Baltijas ceļš 
nebūtu izdevies. Ciešākai sadar-
bībai 1989. gada vasarā nodi bi-
nāja Baltijas Padomi (BP). Rē  gu-
lāras tikšanās notika pamīšus 
visās trijās republikās. Turklāt 

No Baltijas ceļa vēstures
Baltijas ceļā miljoniem roku simtos kilometru. Kā mēs to dabūjām gatavu?

nevis galvaspilsētās, bet perifē-
rijā – Panevežā, Cēsīs un Pērna-
vā –, lai komūnistu varai un 
čekistiem būtu grūtāk tās izse-
kot. Pirmo reizi ideja par dzīvo 
ķēdi izskanēja BP sēdē 15. jūlijā 
Pērnavā, bet  kopīgie gala lēmu-
mi tika pieņemti jau mēnesi 
vēlāk, 12. augustā Cēsu apkaimē. 
Sēde notika Raiskuma pagasta 
Lenčos, pie Lenčupes dzirnavu 
dīķa. Tolaik tur atradās iestāde ar 
traki piņķerīgu nosaukumu – 
LPSR Transporta un ceļu saim-
niecības ministrijas sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu atpūtas 
baze “Kalna dzirnavas”. Cēsu 
tautfrontieši visas trīs delegāci -
jas uz turieni veda pa dažādiem 
lauku ceļiem, lai jauktu pēdas. 
Pat Īvāns atmiņās min, ka otrreiz 
šo vietu diez vai atrastu.

Galvenie Baltijas Padomes lē -
mumi par akciju tika pieņemti 
12. augustā Raiskuma pagasta 
Lenčos, atpūtas bazē pie Len č-
upes dzirnavu dīķa. Tā baltiešu 

vadītājiem bija ierasta prakse ‒ 
pulcēties nomaļās vietās, lai ko -
mūnistu varai grūtāk tos izsekot.

Kas tieši ir Baltijas ceļa idejas 
autors? Tas no vēstures pagaisis. 
Zināms, ka Pērnavā pirmais to 
galdā lika Igaunijas Tautas fron-
tes vadītājs, vēlāk odiozais Talli-
nas galva Edgars Savisārs. Bet 
pats viņš apstiprina vien to, ka 
ideja dzimusi viņa Tautas frontes 
rindās. Tātad – igauņu ideja.

Kopš idejas dzimšanas lielākās 
bažas bija par to, vai pietiks cil-
vēku.

Baltieši jau iepriekš itin bieži 
bija pulcējušies daudzskaitlīgās 
manifestācijās. Vai šovasar vēl 
pietiks spara? Turklāt Baltijas ce -
ļam, lai tas izdotos nepārtraukts, 
ļaužu vajadzēja vēl daudz vairāk. 
Tika rēķināts, ka vienam cilvē-
kam izstieptu roku platumā jā  at-
vēl pusotrs metrs – tātad 600 km 
posmā no Viļņas caur Rīgu līdz 
Tallinai jāsavāc vismaz 400 000 
cilvēku, vairāk nekā 100 tūkstošu 
no katras valsts.

Un tad rīkotāji pieņēma pār-
drošu lēmumu – jau tā neticami 
garais maršruts tika pagarināts 
par vēl gandrīz 100 kilometriem. 
No Rīgas uz augšu ķēde tika plā-
nota nevis pa īsāko ceļu – Talli -
nas šoseju –, bet ar līkumu caur 
Cēsīm, Rūjienu un Viljandi. Šī 

iemesla dēļ Latvijas posms sa -
nāca visgarākais, un latviešus 
vajadzēja mobilizēt visvairāk – 
vismaz 180 000. Taču ceļa iz  mai-
ņai bija saprātīgs pamatojums – 
ja tas ies pa zemes vidieni, nevis 
gar piekrasti, to no abām pusēm 
būs vieglāk sasniegt vairāk cil-
vēkiem.

 Un tomēr – kā to visu dabūt 
gatavu tik sasodīti īsā laikā? 
Pirmā ideja – 15. jūlijā, akcija – 
23. augustā. Piecas nedēļas! Mūs-
dienās daudz pieticīgāki pasā-
kumi tiek rīkoti mēnešiem ilgi. 
Turklāt ar tīmekli, mobilajiem 
tālruņiem un ko tik vēl ne. Jā, 
toreiz nebija šodienas sakaru 
tīklu, taču bija cits – dzīvu cilvē-
ku tīkls. Baltijas ceļa fantastiskā 
mēroga organizācija bija iespēja-
ma, pateicoties tam, ka visu trīs 
valstu Tautas frontes bija izvei-
dojušas tīklveida struktūru un 
milzīgu iesaistīto skaitu. Izman-
tojot tikvien kā primitīvus te -
lefonsakarus, šī menedžmenta 

ma  šinērija darbojās kā ellīgi 
gudra datorprogramma. 

Starpvalstu līmenī rīcību ko -
ordinēja BP. Nacionālā – katras 
Tautas frontes centrālā biroja 
rīcības grupa, Latvijā to vadīja 
Sandra Kalniete. Šie apmēram 
desmit cilvēki nosedza visu lielo 
laukumu – saskaņoja maršrutu 
un pulcēšanos ar oficiālajām 
instancēm, tikās ar vietējām mi -
licijas autoinspekcijām (jo bija 
taču jāslēdz satiksme visā Bal -
tijā, turklāt tā bija darbdiena – 
trešdiena), sūtīja informāciju 
me  dijiem, kārtoja vīzas un akre-
ditāciju ārvalstu presei, vervēja 
LTF kārtības sargu vienības un 
galvenais, protams, koordinēja 
cilvēku vienmērīgu izvietojumu 
visos ceļa posmos.

Te viss bija atkarīgs no nākamā 
līmeņa – iesaistīto rajonu (Baus-
kas, Rīgas, Cēsu un Valmieras) 
LTF nodaļām. Tās katra savu 
rajonu sadalīja pa kilometriem. 

Uz katru kilometru tika nozī-
mēts viens atbildīgais, un tika 
nolemts, uz kuŗu kilometru kā -
das vietējās LTF nodaļas tiks 
sūtītas. LTF nodaļas toreiz bija 
ikvienā pilsētā un miestā, teju 
ikvienā darbavietā un orga ni-
zācijā. To bija tūkstošiem! Šī 
informācija tika publicēta vie tējā 
presē.

Ir saglabājusies ar roku zīmēta 
Cēsu rajona shēma, un rajona 
avīzē “Padomju Druva” varam 
lasīt: “46. kilometrā – Nītaures, 
Mores  un izglītības darbinieku 
LTF nodaļa, 47. – Zaube un 8. 
pārvietojamo mašīnu kombi-
nāts, 48. – Līgatnes Lauktehnika, 
49. – Fabriciusa padomju saim-
niecība, 50. un 51. – Līgatnes pil-
sētciemats, 52. – padomju saim-
nie cība Līgatne un 5. autotran-
sporta uzņēmums... “

Galvenais uzdevums bija pa -
nākt pēc iespējas vienmērīgāku 
ļaužu izvietojumu un ķēdes ne -
pārtrauktību. Kur pietrūka roku 

garuma, ļaudis aicināja lietot ka -
rogus, jostas, kaut jakas piedur -
k nes – lai tikai kopības asinsrite 
šai artērijā nepārtrūktu. Pilsēt-
niekus mudināja doties ārā no 
pilsētām, tomēr tik un tā drūz-
mēšanās tur bija vislielākā.

Arī es no Rīgas devos uz Si -
guldas šoseju, pie “Sēnītes”. Vēlāk 
prese rakstīja, ka šajā mūžam 
pārpilnajā ceļmalas krogā 15 mi -
nūtes nav bijis neviena apmek-
lētāja, pat darbinieki bijuši ārā. 
15 minūtes ķēdei bija jāstāv ne -
pārtrauktai – no pulksten 19 līdz 
19.15. Uz vienu stundu – no 
18.30 līdz 19.30 – bija paredzēta 
radio tiešraides koordinācija ar 
milicijas radio sakaru palīdzību.

Iedomājieties – pūlis tiktu or -
ganizēts caur milicijas rācijām 
valsts radio tiešraidē! Kaut kas 
tāds vēl nekad nebija darīts. Taču 
pēdējā brīdī oficiālā vara sāpīgi 
ierieba – 23. augusta rītā par me -
dijiem atbildīgais LKP Centrāl-

komitejas sekretārs Ivars Ķez -
bers radio tiešraidi aizliedza, at -
ļāva to tikai uz 15 ķēdes minū-
tēm, kad nekāda koordinācija 
vairs nebija iespējama.

Sandru Kalnieti pārņēma pa -
nika – iespējams, ka  lieli ceļa 
pos mi paliks tukši, būs satiksmes 
nelaimes gadījumi... Īsi pirms 
pulcēšanās viņa, kā pati atmiņās 
raksta, “zaļi pelēka, ar tabakas 
garšu pat ausīs”, kopā ar kollēgu 
Jāni Škaparu pameta LTF ēku   
un devās Bauskas virzienā, bez 
ce  rības vairs jebko ietekmēt. Jau 
pie Ķekavas iesprūda necaur brau-
camā “korķī”, un svēto mirkli 
sagaidīja, piespiesta pie kādas 
kravas mašīnas, kuŗā mauroja 
govis – bez jebkādas svinīguma 
un aizkustinājuma sajūtas...

Tikai vēlāk vakarā vietējo ko -
ordinātoru zvanu lavīna, arī no 
brāļiem lietuviešiem un igau-
ņiem, ļāva apjaust – Baltijas ceļš 
ir izdevies!

Tas patiešām nav bijis pār-
traukts nevienā vietā gandrīz   
700 kilometru gaŗumā, izņemot 
dzelzceļa pārbrauktuves. Bez ne -
viena incidenta, vardarbības vai 
cietušā. Un dalībnieku skaits 
pār spēja visas prognozes. 

Uz tik grandioza baltiešu mier-
mīlīgās demonstrācijas fona Ma  s -
kavas reakcija izklausījās slimīgi 
neadekvāta. Pēc trīs dienām tika 
izplatīts PSRS Komūnistiskās 
partijas Centrālkomitejas “Pazi-
ņo jums par stāvokli Baltijas 
padomju republikās”: “Orga ni-
zē tāji pacentās sakāpināt noska-
ņojumu līdz īstai nacionālistis -
kai histērijai.” “Organizācijas at -
gā dina fašistiskās okupācijas po -
lītiskos formējumus.” “Baltijas 
tau tu liktenim draud nopietnas 
briesmas.” “Iebiedēšana, krāp ša-
na, morāls terrors.” “Notiekošo 
smagi pārdzīvo arī paši lietuvie -
ši, igauņi un latvieši.” “Pat tie, kas 
piedalās masu akcijās, vai nu 
nesaprot, vai neatbalsta pretpa-
domju kustības nodomus.” Zi -
not, ka divus gadus vēlāk pati pa -
domju imperija izlaida garu, šo -
dien varam to lasīt kā smaga 
pirmsnāves delīrija murgus. 
Valsts, kas spējīga uz tādiem 
meliem, nav spējīga izdzīvot.

Daudz patiesāki bija šīs melu 
valsts vadītāja Michaila Gorba-
čova vārdi savam padomniekam 
Anatolijam Čerņajevam, kad abi 
skatījās Baltijas ceļu TV ziņās: 
“Нам их не вернуть...” (“Mums 
viņus atpakaļ nedabūt…”)

24. augusta rītā ietekmīgais 
The New York Times citēja jaunu 
tallinieti Ritu, kas uz Baltijas ceļu 
bija ieradusies ar saviem septiņ-
gadīgajiem dvīņu puikām: “Tā  
es varu viņiem izskaidrot, cik 
neatkarība ir svarīga viņu nā -
kotnei.”  

Nākotne ir tepat, šodien. Sep-
tiņgadīgajiem nu ir 36 un pašiem 
savi septiņgadīgie.

Baltijas ceļš pierādīja, ka vēs-
tures atslēgu var pagriezt vien-
kārši cilvēki. Mēs paši, burtiski 
savām rokām. Tas ir noticis nu -
pat, mūsu dzīves laikā.

(Raksts tapis, izmantojot LTV 
raidījumu “Atslēgas” un “Adre-
ses” veidotāja  Mārtiņa Ķibilda 
tekstu)

Mārtiņš Ķibilds: “Baltijas ceļš pierā -
dī ja, ka vēs tures atslēgu var pagriezt 
vien  kārši cilvēki. Mēs paši, burtiski 
savām rokām. Tas ir noticis nu  pat, 
mūsu dzīves laikā.”
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Man ir liels gods kārtējo reizi 
būt kopā ar jums šajos svētkos, 
šogad pirmo reizi – arī kā Valsts 
prezidentam.

Augusta vidus Aglonā ir īpašs 
laiks. Te mums ir iespēja redzēt 
pašiem sevi, savus tuviniekus un 
pavisam svešus līdzcilvēkus citā-
dus nekā ikdienas steigā. Aglo -
nā mēs kļūstam sirsnīgāki un 
iejūtīgāki, atvērtāki citu cilvēku 
vajadzībām un solidārāki cits 
pret citu. Tautas krustaceļā mēs 
katrs savā dažādībā nesam ai z-
degto svecīti, visi kopā pārvēršot 

“Lūgsim par Latviju, par tās uzplaukumu un laimi!”
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā

vakara tumsu dzīvu liesmiņu 
jūrā.

Es gribētu, lai šo svētku paci-
lājumu un labās domas mēs va -
rētu paņemt sev līdzi pēc iespē -
jas ilgāk. Aglonā es redzu mūsu 
tautu tādu, kādai tai vajadzētu 
būt katru dienu, veidojot savu un 
Latvijas nākotni.

Es gribētu aicināt ikvienu ne -
baidīties būt labākam arī ikdie nā. 
Būt mīlošākiem un gādīgā kiem 
savās ģimenēs. Būt iejūtī gā kiem 
un palīdzēt līdzcilvēkiem, kuriem 
klājas grūtāk. Nekrāpties un ne -

slinkot. Apejot likumu, ne  meklēt 
savu labumu uz citu rē  ķina.

Šodien es Aglonā īpaši godinu 
savu priekšteci – Valsts prezi denta 
vietas izpildītāju trimdā – bīskapu 
Jāzepu Rancānu, kura mūža mājas 
ir šeit – Aglonas ba  zilikas kriptā, 
brīvā Latvijā. Viņš vienmēr palika 
uzticīgs demo kratiskai Latvijai un 
iedvesmoja daudzus nezaudēt 
ticību tās atdzimšanai.

Pat vistumšākajos laikos bīs-
kaps Jāzeps Rancāns bija nelo-
kāmi pārliecināts, ka neatkarīga 
Latvija atkal būs. Katru satikto 

tautieti trimdā viņš aicināja lūgt 
par Latviju. Arī mēs, dziedot mūsu 
himnu, vēlreiz lūgsim par Lat vi-
ju, par tās uzplaukumu un laimi! 
Pateiksimies šodien par mieru 
un saticību mūsu zemē. Lai gan 
katrs esam tik atšķirīgi savās 
identitātēs, vienmēr esam dzīvo-
juši plecu pie pleca vienotā lik-
teņ kopībā. Miers un saticība Lat-
vijas tautā ir liela dāvana, kuru 
esam spējuši sargāt un dot nāka-
majām paaudzēm.

Es gribētu pateikties archibīs-
kapam, bīskapiem, visiem baz nī-

cas pārstāvjiem par šo svēto misi. 
Par to, ka jūs mums, šīs mises 
dalībniekiem un tiem, kas to 
vēroja vai klausījās attālināti, de -
vāt iespēju pārdomāt sevi, pa -
domāt par saviem līdzcilvēkiem, 
par pasauli un par Dievu, un 
tādā veidā palīdzējāt mums at -
šķirt svarīgo no nesvarīgā, īslai cī-
 go no mūžīgā. Paldies jums par to!

Mēs esam aicināti nest labo 
mūsu tautā, lai katrs Latvijas 
iedzīvotājs būtu drošs savās ik -
dienas gaitās, laimīgs un garīgi 
bagāts. Dievs, svētī Latviju!

Dārgie svētceļnieki un viesi!
Sirsnīgi sveicu jūs visus, kas 

esat ieradušies no visām Latvijas 
malām šeit, Aglonas svētvietas 
sakrālajā laukumā, lai uzticētu 
Dievam visas savas cerības, sap-
ņus un sirds ilgas. Es ticu, ka no -
ietais ceļš un kopīgā lūgšana 
palīdzēs mums atvērties uz to 
gudrību, mieru un spēku, kas 
nāk no Augšienes, dara mūs  la -
bākus, dod iedvesmu un  skar 
dziļākās dvēseles stīgas. (..)

Daudzi no mums stāvēja Bal-
tijas ceļā, kuŗa gadadienu atcerē-
simies 23. augustā.  Kopš tā laika 
dzīve ir ritējusi tālāk, bijusi pilna 
ar jauniem notikumiem un pār-
steigumiem. Protams, mums gri-
bas saprast šo notikumu jēgu, un 
šeit palīdzīgu roku sniedz Baz-
nīcas sociālā mācība. Tā atbild uz 
jautājumu: ko tieši es varētu da -
rīt, lai uzlabotos mana un līdz-
cilvēku dzīves kvalitāte? (..)

(..) Kristus mācība, kas iemie -
so cilvēka loģikai paradoksālu  
un neiedomājamu vēstījumu, jau 
divtūkstoš gadu garumā piesais-
ta uzmanību. Kāpēc tā notiek? 
Cilvēki meklē atbildes uz viņiem 
svarīgiem dzīves jautājumiem. 
Kādi tad ir tie jautājumi, kas skar 
Latvijas sabiedrību kopumā?

Pirmais no tiem: ir pagājuši 
gandrīz 30 gadi, kopš esam atgu-
vuši neatkarību, daudz tiek ru -
nāts par sasniegumiem, bet kā -
pēc tik daudzos cilvēkos nav īsta 
gandarījuma par sasniegto? Glu-
ži otrādi, ikdienā saskaramies ar 
rūgtumu, neapmierinātību un 
asu kritiku. Nav svarīgi, vai citu 
skatījumā Latvija ir vai nav veik-
smes stāsts. Ir svarīgi, kā jūtas 
cilvēki, kas dzīvo Latvijā! Valsts 
pārvaldes, tās amatpersonu gal-
venais uzdevums ir rūpēties par 
cilvēkiem, kuri to veido, veido 
mūsu valsti. Lai darītu to kvali-
tatīvi, ir jāsaprot sabiedrības un 
ekonomikas attīstības likumsa-
karības, jāpieņem tām atbilstoši 
likumi, arvien uzlabojot šo liku-
mu nepilnības. Turklāt ir ārkār-
tīgi svarīgi spēt paredzēt pieņem-
to lēmumu sekas, arī ilgtermiņā. 
Ir jāsaprot, kā šie lēmumi un 
tiem sekojošā rīcība ietekmēs 
ikkatru cilvēku un viņa dzīvi. Tie 
ir nosacījumi, lai cilvēki būtu ap -
mierināti ar savu valsti un vēlē -
tos tajā dzīvot. Tomēr fakti rāda, 
ka cilvēki joprojām atstāj Latviju, 

“Ko tieši es varētu darīt?”
Archibīskapa mētropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Aglonas svētkos

iedzīvotāju skaits pastāvīgi sa  ma-
zinās. Demografiskās tendences 
nedrīkst ignorēt, jo valsts bez 
cilvēkiem nav iedomājama.

Kāpēc cilvēki pamet Latviju un 
arī palikušie izvairās no ilgter mi-
ņa mērķu īstenošanas un nopiet-
nas uzņēmējdarbības? 

Cilvēkus biedē nedrošība par 
nākotni. To rada vairāki iemesli:

‒ valsts institūta un sabiedrības 
atsvešināšanās, bieža nosacījumu 
maiņa, kas skar iedzīvotāju dzī-
ves apstākļus, arī uzņēmējdarbī-
bu un nodarbinātību.

Cilvēki alkst pēc noteiktības un 
paredzamības, pēc stabilitātes. 
Aizvadītajos gados pie mums ir 
bijis tik daudz pārmaiņu, ka tas ir 
radījis bažas un bailes par savu 
nākotni. Piemēram, šī gada sā -
kumā pie mums daudzi tūkstoši 
cilvēku ar šausmām uzzināja, ka 
ir palikuši parādā valstij Iedzī vo-
tāju ienākuma nodokli (IIN). (..)

Vēl viens piemērs šai atsveši-
nātībai ir arī plašsaziņas līdzek-
ļos jau izskanējušais notikums, 
kurā VID pārvaldītā Nodokļu un 
muitas policija veica kratīšanas 
piecās Romas katoļu draudzēs 
un izņēma tajās atrodošos nau-
das līdzekļus 36 t. Eiro apmērā, 
kas ir šo draudžu aptuveni pus-
otra, divu mēnešu budžets. Es 
ceru, ka šī notikuma patiesais ie -
mesls ir informācijas un iz  prat-
nes trūkums par Baznīcas darbī-
bu. Ir svarīgi saprast, ka esam 
“vienā laivā” un abu pušu vērtības 
ir cieņa, tiesiskums, godprātīga 
attieksme pret finansēm un at -
bildība sabiedrības priekšā. Ga -
dī jumā, ja atšķiras izpratnes kā -
dos jautājumos, ir svarīgi to no -
komunicēt un risināt domstar-
pības dialoga ceļā, nevis no spēka 
pozicijām. (..) 

‒ Netaisnība, nevienlīdzīga at -
tieksme un pretruna starp vār-
diem un darbiem.

Cilvēkus sadusmo, aizvaino un 
skumdina netaisnība, ar ko tie 
saduras ikdienā. Tiesiskā valstī 
spēka struktūras stāv likuma un 
pilsoņu tiesību sardzē, aizstāv 
konkrēto cilvēku. Toties tad, kad 
spēka struktūras, piesedzoties ar 
likuma burtu, tiek izmantotas 
partikulāro – ideoloģisko, polī-
tis ko vai biznesa – interešu vir-
zīšanai, cilvēki jūtas iebiedēti. 
Tad, kad likums tiek instrumen-
talizēts, tas vairs nekalpo, lai aiz-

stāvētu konkrēto cilvēku un viņš 
sāk justies kā policejiskā valstī.

Netaisnības izpausme ir eko-
nomisko grūtību un križu seku 
likvidācijas izmaksu novelšana 
uz trūcīgāko iedzīvotāju pleciem, 
krizes pārvarēšanai izmantojot 
galvenokārt sociālās sfēras un 
infrastruktūras financējumu. Tas 
uzņēmējdarbību ir ne tikai ka -
vējis, bet arī virzījis spekulatīvā 
un augsta riska finanču jomā,   
kas nevienlīdzību vēl vairāk pa -
lielina. Izskatās, ka arī nodokļu 
reforma, kuŗai bija jāsamazina 
plaisa starp turīgākajiem un na -
badzīgākajiem, tomēr nav sa -
snie gusi savu mērķi. (..) 

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka 
ekonomiskajai darbībai un ma  te-
riālajam progresam ir jākalpo 
cilvēkam un sabiedrībai. Dieva 
plānā ekonomika ir tikai līdze k  - 
lis indivīda un sabiedrības vis-
pārējai izaugsmei un cilvēka dzī-
ves kvalitātes celšanai. Bagātība 
pastāv tādēļ, lai tajā dalītos. Ma -
teriālie labumi vienmēr ir do -

māti visiem; toties jebkāda pret-
likumīga to uzkrāšana ir amorā-
la, jo ir klajā pretrunā vispārē -
jam piešķīrumam, ko Dievs Ra -
dītājs attiecinājis uz visiem labu-
miem (sal. N 328). Ļaunums ir 
pārmērīga pieķeršanās bagātī-
bām. (..)

Kad iestājas Dieva valdīšana 
mūsu dzīvē, tad atklājam, ka 
mūsu valsts, Latvija – tas nav ab -
strakts veidojums, bet reāli, dzīvi 
un konkrēti cilvēki, un tādi jē  dz ie-
ni kā solidāritāte, kopīgais la -
bums, labumu piešķīrums vi -
siem, subsidiaritāte un līdzda -
lība pārstāj kļūt par abstrakciju, 
bet kļūst saprotami un piepildās 
ar konkrētu saturu. Un tādā sa -
biedrībā, kas respektē šos prin-
cipus, var celties ikviena tās lo -
cekļa dzīves kvalitāte.

Aizvadītās trīsdesmitgades pār-
baudījumu jēgu mums palīdz sa -
prast pāvesta Jāņa Pāvila II teik-
tais: “It visas cilvēku  ciešanas, ik  
sāpes un  vājums sevī  glabā pes-
tī šanas  un  prieka  apsolījumu. 

“Brāļi, tagad es priecājos, ciešot  
par  jums,” rakstīja apustulis Pā -
vils  (Kol 1,24). Tas attiecas  uz  
vi   sām  ļaunuma izraisītajām cie-
šanām. Tas attiecas uz  milzīgo 
sociālo un  polītisko  ļaunumu, 
kas satricina  un  plosa mūsdienu  
pasauli... 

 Noslēgumā gribu citēt pāvesta 
Franciska teikto Latvijai: “Simt-
gades svinības atgādina, ka ir sva-
rīgi turpināt koncentrēties uz 
Latvijas brīvību un neatkarību, 
kas noteikti ir dāvana, bet kas 
vienlaikus ir arī uzdevums, kas 
iesaista visus. Strādāt brīvības 
labā nozīmē iesaistīties cilvēku 
un sabiedrības pilnīgā un visap-
tverošā attīstībā... Garīgā spēja 
saredzēt tālāk, kas konkrēti iz -
pau žas ikdienišķos, mazos soli-
dā ritātes, līdzjūtības un savstar-
pējas palīdzības apliecinājumos, 
ir bijusi jums par balstu un ir 
devusi nepieciešamo radošumu, 
lai radītu jaunu sociālo dinamiku.”

Lai Dievs mums palīdz to visu 
īstenot praksē. Āmen!

Archibīskaps Zbigņevs Stankevičs (pa kreisi) sagaida Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu Aglonā
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Aptuveni pirms pusgada šo rin-
du autorei bija liels gods un pa  -
tiess prieks iepazīties ar dokumen-
tālo filmu režisori un nodibi nā-
juma fonda Sibirijas bērni vadītā -
ju Dzintru Geku. Viņa ik gadu 
organizē ekspedīcijas uz Sibiriju 
un dodas turp kopā ar cilvēkiem, 
kuŗus pašus vai kuŗu ģimenes 
locekļus skāra izsūtīšanas 1941. un 
1949. gadā. Pietika ar vienu tele-
fonsarunu, lai raksta autore iz -
lemtu augusta sākumā piedalīties 
kārtējā fonda organizētajā brau-
cienā, kuŗa maršruts bija Rīga – 
Sanktpēterburga – Novosibirska – 
Tomska – Timirjazeva – Staraja 
Še  garka – Petuhovka – Molčanova – 
Novokorotkina – Kolpaševa – To -
gura – Kargasoka – Novojugina – 
Parabeļa – Asinovka – Teguļdeta – 
Tomska – Noriļska – Lamas ezera 
nometne – Novosibirska – Rīga. 
Mēs, kopā 27 braucēji, bijām sa -
dalīti divās grupās: “Tomskas gru-
pā” un “Noriļskas grupā”. Pirmajai 
no minētajām, kuŗas sastāvā tiku 
arī es, ekspedīcijā pavadītais laiks 
bija par pāris dienām īsāks nekā 
otrai grupai. Respektīvi, mēs, 10 
cilvēki, nedevāmies tālāk uz Sibi-
rijas ziemeļiem – Noriļsku un La -
mas ezeru, bet no Tomskas atli-
dojām atpakaļ uz Rīgu. Grupas 
vadītājs bija operators Aivars Lu -
bānietis – cilvēks ar enciklopē dis-
kām zināšanām par Latvijas un 
Krievijas vēsturi. 

Ekspedīcija uz Sibiriju notika 
augusta pirmajā pusē, tā ilga 
gandrīz desmit dienas. Brauciens 
izvērtās piedzīvojumiem un atzi-
ņām tik bagāts, ka iedvesmoja 
izveidot rakstu seriju, lai par re -
dzēto pavēstītu lasītājiem. Pirmā 
no Sibirijas ekspedīcijai veltīta -
jām publikācijām būs vēstījums 
par divām latviešu izsūtījumu 
vietām Tomskas apgabalā. Tās ir 
Timirjazeva (Тимирязево) Kiro va 
rajonā (Кировский район) un Sta -
raja Šegarka (Старая Шегарка) 
Šegarkas rajonā (Шегарский 
район).

Uz nelielo ciematu, kas atrodas 
netālu no Sibirijas pilsētas Tom - 
s kas, devāmies ekspedīcijas pir-
majās dienās ar mērķi apciemot 
Sarmīti Bajevu, kuŗa dzimusi Pā -
les pagasta “Mālzemniekos”. 1941. 
gada 14. jūnijā, kad Sarmīte bija 
aptuveni pusotru gadu veca, viņa 
ar vecākiem tika deportēta uz Si -
biriju. Meitenes tēvs Edgars Prāms 
bija pagasta vecākais, tāpēc arī no -
kļuvis izsūtīto sarakstos. Izsū tī-
juma laikā viņš uzreiz ticis atšķirts 
no dzīvesbiedres un meitas. Tur-
klāt ģimeni Latvijā jau bija skārusi 
liela nelaime – īsi pirms depor tā-
cijas Prāmi zaudēja dēlu, tam se -
koja izvešana, dzīve necilvēcīgos 
apstākļos un Edgara Prāma no -
šaušana. 

6. augusta rītā pirms izbrauk-
šanas no Tomskas un kopējas 
lūgšanas, ko noturēja mūsu līdz-
braucējs mācītājs Kārlis Žols, 
Dzintra Geka brīdināja, ka Sar-
mīte Bajeva varbūt varētu bai dī-
ties, mūs satiekot. Reiz, kad “Sibi-
rijas bērnu” grupa pieteikusies ar 
sievieti satikties, viņa trīs dienas 
slēpusies vietējā baznīcā, jo uz -
skatījusi, ka pēc tikšanās ar Latvi-
jas latviešiem varētu notikt kas 
slikts. 

Sibirijas dienasgrāmata. 
Timirjazeva un Staraja Šegarka

Pēc neilgas “pakratīšanās” pa Si -
birijas zemes ceļiem piebraucam 
pie Sarmītes Bajevas mājas Ti  mir-
jazevas ciemā. Viņa mūs sagaida 
kopā ar dēlu Andreju. Pāris sa -
sveicināšanās vārdu, un jau tiek 
atvērti mājas vārtiņi, lai aicinātu 
mūs – tajā brīdī vēl 27 cilvēku lielu 
grupu – pagalmā. Andrejs, kā jau 
namatēvam pienākas, mūs pacie-
nā ar ķiršiem no piemājas dārzi -
ņa, turēdams tos savās saujās. Vēl 
nedaudz vārdu, un mēs jau tiekam 
aicināti mājā. Tam seko Sarmītes 
iepazīšanās ar katru no mums, 
braucējiem, atsevišķi, turklāt ļoti 
sirsnīgā gaisotnē. Pienākusi klāt 
raksta autorei, Sarmīte skaidrā 
krievu valodā saka: “Šo meiteni es 
esmu redzējusi. Jūs esat no Lie-
pājas?!” Biju bezgala pārsteigta,     
jo patiesi esmu dzimusi Liepājā, 

taču Sarmīti redzēju pirmo reizi 
mūžā. Kad bijām iepazinušās, sie -
viete nedaudz atklāja savu dzīves-
stāstu. Viņas māte pēc sešpadsmit 
izsūtījumā pavadītajiem gadiem 
nevēlējās atgriezties Latvijā. Par 
palikšanas iemesliem Sarmītei 
īstas skaidrības nav vēl aizvien, 
taču viņas mamma pagājušā gad-
simta 50. gados esot devusies 
“izlūkbraucienā” uz dzimteni, pēc 
kura, atgriezdamās atpakaļ Sibi-
rijā, teikusi: “Turp nekad vairs!” 
Māte ar meitu sarunājusies tikai 
krieviski, turklāt par Latviju un 
ģimeni viņa ne reizes tā arī nav 
stāstījusi. Par savu tēvu un viņa 
augsto amatu Sarmīte uzzinājusi 
tikai 56 gadu vecumā, kad bija 
atbraukusi uz Latviju. Pēc mātes 
nāves sieviete dzimtenē vieso-
jusies divreiz – pie tantes Rasmas 
un māsīcām, kuŗas dzīvojot Čie-
kurkalnā. 

Īsi pirms atvadām, kad istabi ņā 
esam palikušas tikai pāris sievie -
šu kopā ar namamāti, Sar mīte 
mums gandrīz čukstus at klāj di -
vus noslēpumus. Pirmais no tiem – 
mājai esot slikta aura, jo nams il -
gus gadus piederējis vie tējās varas 
pārstāvjiem. Viņa uz to pārcēlusies 
vien 1981. gadā. Otrs noslēpums 
gan izrādījās daudz personiskāks, 
proti, Sarmī te esot pat priecīga, ka 
dēls tā arī nav ap  precējies un viņai 
nav maz bērnu, jo mūsdienās pa -
saule esot ļoti ļauna… 

Otrs Timirjazevas apmeklēju-
ma mērķis bija tikpat nozīmīgs, 
proti, šai vietā dzimusi viena no 
mūsu grupas līdzbraucējām – Iri-
na Krauksta. Viņas dzīvesstāsts 
izvērsies diametrāli pretējs Sar mī-
tes Bajevas stāstam. Būdama pa -
visam maza meitene, Irina kopā ar 
vecākiem atgriezās Latvijā, kur 
ieguva ļoti prestižu izglītību un 
līdz ar to arī labu, sirdij tīkamu 
darbu. Neparastais šai stāstā ir tas, 
ka īsi pēc Irinas dzimšanas viņas 

vecāki devušies meitiņu piereģis-
trēt, un tas noticis nekur citur kā 
namā, kur tagad dzīvo Sarmīte! 
Irinas vēlēšanās bija no dzimtās 
vietas paņemt līdzi pāris sauju 
smilšu. Kamēr viesojāmies namā 
un sarunājāmies ar Sarmīti, viens 
no mūsu līdzbraucējiem – kom-
ponists Pēteris Vasks – kopā ar 
Andreju pagalmā bija sameklējuši 
lāpstu, lai šo nodomu bez kavē-
šanās varētu īstenot. 

Aizbraucot no Timirjazevas, 

vie na no mūsu pašām vecākajām 
līdzbraucējām – pensionēta mate-
mā tikas skolotāja Laura Zeime, 
kuŗa uz Sibiriju izsūtīta četru ga -
du vecumā un atgriezusies, kad 
bija sasniegusi 19 gadus, noteica: 
“Mēs, latvieši, vietējiem kaut ko 
esam arī iemācījuši! Viena no 
mācībām, ka malkas pagales var 
sakrāmēt akurātās kaudzēs mājas 
pagalmā, nevis atstāt, kā pagadās, 
uz ielas. Otra, ka piemājas dārzi -
ņā var iestādīt arī puķes!” Savu-
kārt trešā no mācībām, ka mājas 
priekšā augošās nātres un citas 
nezāles būtu izravējamas, dau-
dziem gan šķitusi par sarežģītu. 

Tālāk ceļš veda uz Staraju Še -
garku, kas saistīta ar mūsu līdz-
braucēja Vladimira Vanhanena 
dzimtas piederīgo likteni. Eks pe-
dīcijas iepriekšējā dienā, 5. augus-
tā, apmeklējām Novosibirskas 
dzelzceļa staciju, kur nomirusi 
sirmā vīra vecmāmiņa. Padomju 
vara nebija žēlojusi pat viņu – ve -
cu, paralizētu, gulošu uz gultas. 
Pārējie Vladimira Vanhanena tu -
vinieki, kuŗi izvesti 1941. gadā, 
mituši Staraja Šegarkā. Līdz ar to 
viens no viņa mērķiem bija ap -
meklēt tieši šo vietu.

Mūsdienās Staraja Šegarka pār-
tapusi tipiskā vasarnīcu ciematā. 
Tā atrodas aptuveni 50 kilometru 
attālumā no Tomskas. Šeit sabū-
vētas vasaras mājas, kas pārsvarā 
pieder lielās pilsētas iedzīvotā -
jiem. Ejot gar vienu no namiem, 
pamani, ka puķu dārzā, kas ie -
kopts tā priekšā, čakli darbojas 
vecmāmuļa, pie cita nama dzirda-
ma āmura klaudzēšana – tur kaut 
ko naglo vecs vīrs. Konstatējām, 
ka šai tālajā vietā zied visu to pašu 
šķirņu puķes, kas Latvijā. Vienīgā 
atšķirība, ka ziedi ir daudz košā -
ki, sulīgākās krāsās – tas Sibirijas 
auglīgās zemes dēļ. Ziedēšanas 
dullumā neatpaliek arī vienkāršas 
savvaļas puķītes. To ir pilnas pļa-
vas.

Ciemata centrā uzsliets milzīgs 
pareizticīgo baznīcas krusts. Arī 
ap to sastādīts daudz dažādu pu -
ķu, kas skatu dara vēl iespaidīgā -
ku. Netālu no krusta sastapām 
kādu ļoti ticīgu sievieti, kuŗai uz -
dāvinājām Ilmāra Knaģa (1926), 
kurš pats pārcietis divas izsūtī-
šanas, grāmatas “Bij’ tādi laiki” 
tulkojumu krievu valodā. Sieviete 
par šo dāvinājumu bija pat ļoti 
iepriecināta!

Uzsākot sarunas ar Staraja Še -
garkā sastaptiem vietējiem iedzī-
vo tājiem, pārsteidza viņu atklā-
tība, ieinteresētība par mums, no 
Latvijas atceļojušajiem, arī sirs nī-
ba. Atklājās, ka Staraja Šegarkā 
norit gatavošanās baznīcas svēt-
kiem 10. augustā – tajā dienā viss 
ciemats būšot vienos ziedos! Ti -
kām aicināti uz tēju, taču tas iz -
palika, jo bija jādodas tālāk. 

P.S. Abas publikācijā aplūkotās 
vietas – Timirjazevu un Staraju 
Šegarku – apmeklējām divos mik-
roautobusos ekspedīcijas dalīb-
nieku lielā skaita dēļ. Autobusā 
kopā ar mums brauca arī Tomskas 
televīzijas filmēšanas grupa, kuŗi 
mūs citu pēc cita intervēja. “Kurš 
vainīgs pie plašajām represijām?” 
jautāja žurnāliste. Jā, kurš gan ir 
vainīgs?

Bijušā Pāles pagasta vecākā meitas Sarmītes Bajevas nams 
Timirjazevā

Sarmīte Bajeva savā namā, kur 
viņa dzīvo kopš 1981. gada

Ziedošs puķu dārzs mājas priekšā Staraja Šegarkā, kas mūsdienās 
izveidojusies par vasarnīcu ciematu un atrodas aptuveni 50 kilo-
metru no Tomskas

Dibinām draudzību ar Staraja Šegarkas vasarnīcu iedzīvotājiem. 
Raksta autore (fotografijā pa kreisi) un ekspedīcijas dalībniece 
Irina Krauksta (pa labi)
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Jaunākā informācija arī mūsu 
sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

www.brivalatvija.lv

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 30) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Tills. 4. 

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

Sekta. 19. Karavānas. 20. 
Delikātas. 22. Imula. 23. Ostrava. 
26. Savādas. 29. Tarantass. 30. 
Startēt. 31. Sta dija. 32. Apskaut. 
33. Skots. 34. Avens.

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

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

26. Aizgrābtība, pacilātība. 28. 
Vīr ieša vārds (decembrī). 30. 
Vokālās mūzikas paveids. 35. 
Trauks zupas pasniegšanai gal -
dā. 37. Instrumentāls skaņdarbs. 
38. Labības augi. 39. Ziemeļ ma-
ķedonijas galvaspilsēta. 40. Jupi-
tera sieva, debesu dieviete seno 
romiešu mītoloģijā. 41. Pilsēta 
Ukrainas rietumos.

Stateniski. 1. Lielbritanijas ad -
ministrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 
2. Likteņlēmēja dievība senlat-
viešu mītoloģijā. 3. Neaizņemts 

amats. 5. Pilsēta Gruzijā, 
Adžā ri jas galvaspilsēta. 6. 
Jumta slīpņu salaiduma 
vieta. 8. Indiāņu ciltis. 9. 
Ūdens gars Vēdu 
mītoloģijā. 14. Augstskolu 
vadītāji. 15. Se  nās Ēģiptes 
valdnieku ti  tuls. 17. Ventas 
pieteka. 18. Pēc 
nopļaušanas ataugusi zāle. 
20. Gatve. 21. Pīļu dzimtas 
putni. 27. Pārvedu vekseļi. 
29. Mīlestības un skaistu-
ma dieviete seno ro  miešu 
mītoloģijā. 31. De  bespuse. 
32. Kādas valsts pārstāvji, 
kuŗu sūta uz ci  tām valstīm 
ar speciāliem uzdevumi-
em. 33. Argo nau tu kuģis 
sengrieķu mī  toloģijā. 34. 
No kartupeļu vai 
kukurūzas cietes ga  tavoti 
putraimi. 36. Teikt 
nepatiesību.
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Pirmā Eiropas vasaras skola 
(EVS) trimdas latviešu bērniem 
notika 1979. gadā Minsterē, 
Vācijā, – ar domu pulcēt dažādu 
Eiropas valstu bērnus, kuŗiem 
vienīgā kopējā sarunvaloda ir 
latviešu valoda. Turklāt ar ce -
rību, ka vēlāk šie bērni turpi -
nās latvisko izglītību Minsteres 
Latviešu ģimnazijā. Tomēr pats 
svarīgākais – piesaistīt viņus 
latviešu sabiedrībai. 

1992. gadā pirmā EVS notika 
Latvijā. Un šogad no 28. jūlija 
līdz 11. augustam EVS notika 
Dauguļos, Dikļu pagastā. Dalīb-
nieku ziņā bija liela ģeografiska 
dažādība – Katara, Omāna, Azer-
baidžāna un, protams, Eiropas 
valstis. Tas rāda, ka EVS mude – 
Draudzība bez robežām – jopro-
jām ir aktuāla. 

Eiropas Latviešu apvienības 
(ELA) izglītības padomes pār stā-
ve Aira Priedīte stāsta, ka šogad 
uz EVS pieteikušies divreiz vai-
rāk dalībnieku nekā iespējams 
uzņemt – tuvu pie 100. Lai no -
metnē būtu ģimeniska gaisotne, 
kur cits citu pazīst, EVS rīkotāji 
cenšas neņemt vairāk par 50 da -
lībniekiem – ja nometne ir pārāk 
liela, tad pazūd savstarpējās sai  tes.

Šogad priekšroka dota tiem 
jauniešiem, kuŗi bijuši dalīb nie - 
ki jau iepriekšējās EVS. Tāpat 
ņemti dalībnieki no tālajām, 
eksotiskajām zemēm. Viens no 
atlases kritērijiem – bērnam no -
teikti jārunā latviešu valodā, lai 

IEVA FREINBERGA

“Tas ir tā vērts”
Eiropas vasaras skolai - 40 

spētu sekot līdzi EVS nodar bī-
bām, jo viens no EVS mērķiem  
ir uzlabot latviešu valodu. 

Turklāt ELA ir nolēmusi nā -
kam gad rīkot divus vasaras sko-
las posmus, tāpēc situācijai, ka 
kāds ir jāatraida, vairs nevaja-
dzētu būt. 

A. Priedīte stāsta par EVS pa -
domi, kur brīvprātīgi strādā bi -
jušie EVS dalībnieki, kas izlemj 
nākamās nometnes saturu.

EVS vadītāja Ilze Atardo, kuŗa 
kopš 2015. gada dzīvo Italijā un 
ir Milānas latviešu skolas skolo-
tāja, papildina, ka vasaras skolas 
temats tiek izvēlēts, ņemot vērā 
tās atrašanās vietu, proti, kas in -
teresants atrodas apkārtnē. 

I. Atardo uzsver, ka svarīgi arī 
atrast līdzsvaru starp mācībām 
un izklaidi – ekskursijām u.c.      
Pa dienu jauniešiem ir kārtīgs 
darbs klasēs trīs vecuma grupās 
ar četriem skolotājiem, kur tiek 
apgūta latviešu valoda, Latvijas 
vēsture, dabaszinības un sociālās 
zinības – caur drāmu un teātri. 
Tās ir parastas mācību stundas – 
katru dienu 40 līdz 45 minūtes, 
un tās tiek prezentētas arī izlai-
dumā. 

Trīspadsmitgadīgā Marta Jan-
sone no Igaunijas, kuŗa ir EVS 
dalībniece jau trešo gadu, uzsver, 
ka viņai vasaras skolā ir svarīgi 
būt, jo tur ir daudz draugu un 
viņai tur patīk. 

Sešpadsmitgadīgais rīdzinieks 
Matīss Smīdss ir EVS dalībnieks 

jau trešo gadu. Diemžēl šis viņam 
ir pēdējais gads vasaras skolā, jo 
viņam ir jau 16. Nākotnē viņš 
vēlas būt EVS audzinātājs. 

EVS vadītāja Ilze Atardo pa -
skaidro, ka vasaras skola pare-
dzēta 11 līdz 16 gadus veciem 
jauniešiem. Tāpēc skolas noslē-
gumā ir izlaidums ar svētku kon-
certu, apsveikumiem un beidzē -
ju klases priekšnesumu. Tas ir 
laiks, kad jaunieši jau ir patstāvī-
gi, bet vēl nav pilngadīgi, tāpēc 
viņiem ir apdomas laiks, vai viņi 
nākotnē gribētu kļūt par EVS 
audzinātājiem. 

Galvenais audzinātājs Kārlis 
Svilāns, kuŗš dzimis Austrālijā 
un studējis Nīderlandē, EVS pie -
dalās jau desmito gadu. Viņš uz -
skaita audzinātāja pienākumus: 
jāpieskata bērni, jāsaplāno vaka-
ra nodarbības u.c. Jācenšas, lai 
bērniem būtu ne tikai aizraujoša 
nometne, bet arī lai visi kopīgi 
strādātu. Svarīgi pārliecināties, 
ka visiem dalībniekiem klājas 
labi, tiek ievēroti noteikumi un 
visā nometnē valda labklājības 
izjūta. 

K. Svilāns arī saka – ja viņa dzī-
vē nebūtu bijusi EVS, tad viņš 
noteikti tagad nerunātu latviski. 
Kārlis nekad nav pastāvīgi dzī-
vojis Latvijā, un EVS bijušas vie-
nīgās divas nedēļas, kuŗās viņš 
varējis sarunāties ar latviešu cil-
vēkiem. 

EVS dalībnieks Matīss Smīdss 
piebilst – ja neko daudz arī neie-
mācās vēsturē vai ģeografijā, tad 
ieguvums jau ir tas vien, ka mā -
cību process notiek latviski. Mā  cī -
bu process arī esot interesan tāks 
nekā parastajā skolā. M. Smīdss 
teic, ka EVS bijuši daži audzēkņi, 
kuŗi sākotnēji ļoti slikti runājuši 
latviski, bet nometnes beigās jau 
varējuši kāpt uz skatuves un ru -
nāt tekstu.

ELA izglītības padomes pār-
stāve Aira Priedīte uzsver – ja 

bērns dzird, ka vēl kāds no dias-
poras bērniem nerunā perfektā 
latviešu valodā, tas viņam dod 
drosmi, un arī viņš pats sāk dro-
šāk runāt.  Kārlis Svilāns papil-
dina, ka tik intensīvās divās ne -
dēļās dalībniekiem nav laika aiz-
mirst iemācīto latviešu valodu. Ja 
tomēr neiemācās šajās divās EVS 
nedēļās, tad vismaz iesākts ir. Un 
droši sākts ir pusē darīts. Kārlim 
EVS likusi saprast, ko īsti viņam 
nozīmē Latvija.  Katru reizi, kad 
viņš nav vairs Latvijā, nāk at -
skārsme – Nīderlandē ir forša 
dzī ve, bet tā tomēr nav Latvija. 
Nākotnē viņš domā pārcelties uz 
Latviju. 

EVS dalībniece Marta Jansone 
piebilst, ka daļu latviskās iden-
titātes viņai noteikti ir devusi 
vasaras skola. Viņai EVS ir lat-
viska māja, kuŗā ļoti labi justies. 
Marta nezina, kur dzīvos nā  kot-
nē, bet latvietību viņa noteikti 
vēlas uzturēt. 

EVS vadītāja Ilze Atardo uz -
sver, ka jebkuŗš pasākums – vasa-
ras skola, nometne, pulciņš – ja 
tas kaut vienu cilvēku atvedīs 
atpakaļ uz Latviju, būs bijis tā 
vērts. 

Publikācija tapusi 
sadarbībā ar latviesiem.com

JOPROJĀM  INFORMĒ,  IZGLĪTO,  IZKLAIDĒ

Laikraksts

Par reklāmu un sludinājumiem sazinieties ar redakciju 

Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, LV-1011, e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv, 

tālr.: +371 67326761 vai +371 29439423
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PĒRK
Nopirkšu īpašumu ar mežu. 
Tālr. +371 24002400.

LATVIEŠ U FILMAS
Jaunās Latviešu filmas

no “Latvija 100” sērijas,
DVD formā, var dabūt

īrēšanai Amerikā.
Info: kindriks@aol.com

Sestdien, 24. augustā, pulk-
sten 10.30 – Kursas Kauss 
volejbolā, Priedainē NJ. Volej-
bola spēles ar jauktām ko  man-
dām. Ja esi viens (nebrauc ar 
komandu), neraizējies, un brauc 
droši, jo komandas izveidots uz 
vietas ap pulksten 10. Pēc spē-
lēm varēs pakavēties sa  vie sīgā 
vakarā (ar ieskaņotu mū  ziku). 
Spēles sāksies ne vēlāk, pulk-
sten 11. Plašākai infor mā cijai 
rakstiet Jānim Ģigam, mājas 
tālr. (908) 272-4580, mobilais 
tālr.. (908) 931-1228 gbgiga@
verizon.net vai Aivaram Bāram, 
tel. (862) 812-1067 aivars@
boomboombars.com.

Sekojiet jaunumiem sarīko-
jumam (event) „KURSAS 
KAUSS – Volleyball” Facebook 
lapā:

Samoilovs ar 
Šmēdiņu triumfē 

Maskavā
Pēc Eiropas čempionāta plūd-

males volejbolā dāmām Mas-
kavā, kur pirmo vietu izcīnīja 
Latvijas duets Tīna Graudiņa 
un Anastasija Kravčenoka, tur-
pat notika Pasaules tūres četru 
zvaigžņu turnīrs kungiem. 
Aleksandram Samoilovam un 
Jānim Šmēdiņam izdevās sa -
sniegt savu sezonas pirmo 
finālu Pasaules tūrē. Pusfinālā 
viņi  ar 14:21, 21:12 un 22:20 
ļoti aizraujošā cīņā pieveica 
brazīliešus Gutu un Saimonsu. 
Finālā Aleksandrs un Jānis ar 

21:12, 21:16 pārspēja spēcīgos 
brazīliešus Alisonu Čeruti un 
Alvaru Filju.

Pirmo setu latvieši aizvadīja 
vienā elpas vilcienā – Šmēdi-
ņam teicamas serves, abiem ļoti 
labs uzbrukums un arī aiz  sar-
dzība. Arī otro setu izdevās sākt 
līdzīgi, izvirzoties vadībā ar 9:4. 
Tad pretinieki deficitu sadel-
dēja līdz punktam (11:10), taču 
krizi ar saviem trumpjiem ātri 
izdevās pārvarēt un seta beigas 
aizvadīt pārliecinoši. Slavenais 
Alisons šajā spēlē tā arī neuz-
lika nevienu bloku. Jānis Šmē-
diņš tika atzīts par turnīra la -
bāko aizsargu. „Esam ļoti lai-
mīgi, īpaši šosezon, kad tik labi 
neiet. Bija ļoti svarīgi parādīt 
labu rezultātu, ceru, ka tā 
spēsim turpināt. Pusfinālā maz-
liet savainoju plecu un nebiju 
pārliecināts, ka varēšu spēlēt 
finālā, arī no rīta biju neziņā, 
taču vienkārši gāju laukumā un 
centos parādīt visu, ko varu. 
Riskējām vairāk servē nekā bra-
 zīlieši un tas attaisnojās,” pēc 
fināla atzina Aleksandrs Sa -
moilovs, bet Jānis Šmēdiņš pie-
bilda, ka izdevusies viena no 
labākajām spēlēm šosezon, prak-
tiski nepieļaujot kļūdas. Šī se -
zona viņiem nav veiksmīga, 
tādējādi nācies atkāpties olim-
pisko spēļu kvalifikācijas rangā 
un būs krietni jāpasvīst, lai 
nākamgad spēlētu Tokijā. Mas-
kavā Samoilovs ar Šmēdiņu 
uzvarēja trešo reizi, atkārtojot 
2013. un 2018. gadā gūto pa -
nākumu.

Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka, kuŗas pamattur-
nīrā izliktas ar devīto numuru, 
H apakšgrupas pirmajā duelī ar 
2:0 (21:13, 21:11) pārspēja ķī -
nietes Čeņu Sjue/Sjiņsjiņu Vanu, 
kuŗām ticis 24. numurs. Latvijas 
duets līdz ar to nodrošināja 
vietu izslēgšanas turnīrā. Spēlē  
par pirmo vietu grupā Latvijas 
duets ar 0:2 (15:21, 15:21) zau-
dēja krievietēm Birlovai un 
Ukolovai, kuŗas izsētas ar astoto 
numuru. Līdz ar to viņām 
diemžēl turnīrs bija beidzies un 
nācās samierināties ar neparasti 

zemo – 17. – vietu. Traumas dēļ 
šajā pasaules tūres posmā ne -
startēja vadošais Latvijas duets 
Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, 
bet turnīra kvalifikāciju nepār-
varēja Michails Samoilovs/
Aleksandrs Solovejs.

***
Arī šogad no 28. līdz 30. au -

gustam Doma laukumā būs 
vērojami aizraujoši plūdmales 
volejbola pasākumi – Latvijas 
un pasaules profesionālu plūd-
males volejbolistu spēles, ama-
tieru sacensības un jauniešu 
vasaras bezmaksas treniņu no -
slēguma pasākums, vēstī Rīgas 
plūdmales volejbola nedēļas 
organizātori. Viens no gaidītā-
kajiem mirkļiem būs šī gada 
Eiropas čempioņu Tīnas Grau-
diņas un Anastasijas Kravče-
nokas spēle ar volejbolistu pāri 
no Nīderlandes – Marlēnu Ra -
mondu Van Jerselu un Džoju 
Stubi. Latvija volejbolistes 19. 
augustā sastādītajā Starptau-
tiskās volejbola federācijas 
(FIVB) rangā ieņem 22. vietu, 
bet Rīgā gaidāmās pretinieces 
atrodas vienu vietu zemāk. Abi 
pāri šogad tikušies vienreiz, kad 
Nīderlandes duets bija pārāks 
Varšavas četru zvaigžņu posma 
grupas turnīra spēlē.

Basketbols
Rīgas svētkos

Krastu sacensība ir diennakts 
basketbola turnīrs, kuŗā tradi-
cionāli piedalās un savā starpā 
sacenšas Daugavas labā un 
kreisā krasta iedzīvotāji. Tradi-

Rīgas domes priekšsēža vietas izpildītāja Oļega Burova ceļavārdi 
komandām // FOTO: Mārtiņš Ziders

cionāli ik gadu komanda, kuŗa 
uzvar, savā īpašumā iegūst Lat-
vijas Mākslas akadēmijas pro-
fesora, tēlnieka Aigara Bikšes 
ceļojošo kausu.

10.  Krastu sacensība no  slē-
dzās ar polītiķu spēli, kurā 
pārliecinošu uzvaru ar 35:15 
svinēja Kreisā krasta komanda. 

Daugavas kreiso krastu pār stā-
vēja Sandis Riekstiņš, Reinis 
Znotiņš, Daniels Pavļuts, Aivars 
Geidāns, Juris Jurašs, Ralfs 
Nemiro, Jānis Vitenbergs, Vik-
tors Valainis, Andris Morozovs 
un Edvards Smiltēns. Savukārt 
labo – Anete Jēkabsone-Žogota, 
Kārlis Strēlis, Valdis Dom -
brovskis, Juris Radzevičs, Olafs 
Pulks, Andris Ameriks, Vilnis 
Ķirsis, Andris Bērziņš, Andris 
Bačkurs, Jānis Citskovskis un 
Pēteris Apinis.

Ar bumbu Eiropas Savienības 
komisārs Valdis Dombrovskis 
// FOTO: Mārtiņš Ziders

Finālā Dārgais pārspēja div kār-
tējo šī konkursa uzvarētāju 
lietuvieti Gediminu Žitlinsku
// FOTO: Kristaps Dārgais 
Instagram

Ar rezultātu 1158:1143, bet 
ļoti sīvā cīņa ar Daugavas labā 
krasta uzvaru noslēdzās diennakti 

Anete Jēkabsone-Žogota ar 
izcīnīto kausu

ilgusī spēle. Polītiķi labā krasta 
jūtamo pārsvaru izsēja. Desmit 
gadu vērtējumā gan Kreisā un 
Labā krasta uzvaru attiecība ir 
5:5.

Pirms polītiķu spēles Labais 
krasts bija vadībā ar 1143:1108. 
Bet eksprezidenta Raimonda 
Vējoņa trenētā komanda ar bas-
ketbola zvaigzni Aneti Jēkab-
soni-Žogotu sastāvā spēli sāka 
gana neveiksmīgi, ar katru brīdi 
samazinot Labā krasta pār-
svaru. Polītiķu basketbola spēli 
klātienē vērojas vismaz 400 līdz 
500 interesentu. Spēle noritēja 
bez būtiskiem starpgadījumiem, 
lai gan abu komandu pārstāvji 
izpelnījās arī sodus. Spēles starp-
  laikos mūzicēja Latvijas Ze  mes-
sardzes orķestris.

Pirms galvenajām sacensībām 
konkursā bumbas triekšanā 
grozā no augšas uzvarēja viens 
no pasaules labākajiem dan-
keriem mājinieks Kristaps Dār-
gais, kuŗš izcīnīja galveno balvu 
– 1400 eiro.

Kā pēdējās uz laukuma spēlēt 
nāca pašreizējo un arī kādreizējo 
Rīgas domes un Saeimas de -
putātu komandas.
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

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

19:00 Rakstnieces, dzej nieces, 
dramaturģes INGAS GAILES 
literārs vakars ar autores pie-
dalīšanos. Trimdas draudzes zālē 
(58 Irving St. Brookline, MA 
02445) Ieeja $10; skolēniem un 
studentiem bez maksas. Rīko Bos-
 tonas latviešu grāmatu grupa, 
Latviskā Mantojuma fonds (LMF) 
un MA Goda konsuls Uldis Sīpols 
uksipols@comcast.net. Inga Gaile 
ir šī gada Latvijas pārstāve ASV 
Kongresa bibliotēkas “National 
Book Festival”. 

FILADELFIJA
Filadelfijas pensionāru kopas 

sanāksme notiks otrdien, 10. sep-
tembrī groziņu veidā. Tā sāk sies, 
plkst.. 11:00 dienā Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības telpās, 531 
North 7th Street. Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar bība 
un pārrunas par notiku miem. 
Saiets beigsies ar dzim šanas dienu 
svinēšanu un kafijas galdu. Viesi 
arvien laipni gaidīti. (AB)

ŅUJORKA
KATSKIĻOS
3x3 Katskiļos notiek no 18. līdz 

25. augustam Ņujorkas ev. lut. 
draudzes lauku īpašumā Elka 
Park, NY (netālu no Brāļu ka -
piem un ROTA). Tuvāka infor-
mācija, rakstot nometnes vadī-
tājai Ingridai Jansons, ibjansons@
gmail.com vai rakstot uz 3x3 -
katskilos@gmail.com, vai zvanot 
201-874-5110.Facebook mājas 
lapa 3x3Katskili

No 28. augusta līdz 1. septem-

brim Katskiļos notiks LELBA 
Draudžu dienas 2019. Pieteik-
šanās anketa atrodama  www.
lelba.org, kā arī pēc piepra sī juma 
draudzudienas@gmail.com“.

HARTFORD – (CT)
Baltijas ceļa 30. gadadienas 

atzīmēšana – 23. augustā, plkst. 
1:00 p.p. Elizabeth Park, pie 
Pond House Cafe, 1555 Asylum 
Ave., W. Hartford, CT. Tiksimies 
12:30, lai varētu laikā sākt. Ja 
iespējams, lūdzam ierasties tau-
tas tērpos, ar karodziņiem. 

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.seattlelatvian-

center.com
Sarīkojumi Sietlā:
Šeltonā
24. aug. Baltijas ceļa 30 gadu 

atcere plkst. 2:00 pm Vašingtonas 
universitātē pie Drumheller 
strūklakas.

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

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

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

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

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

19:30 Centrā.

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

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze- 255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
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 svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.. 

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

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

15. septembrī – dievkalpo-
jums (diak. Guna Reina)

22. septembrī - dievkalpojums 
ar dievgaldu (diak. Guna Reina)

• 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 Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

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

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

Seko pusgada informācijas sa -
pulce un PIKNIKS

>>> Lūdzu ievērot – Vasaras 
posmā, sākot ar 16.jūniju, diev-
kalpojumi sākas plkst. 10:00. Au -
gustā izlaižam dažus svētdienas 
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 mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

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

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

valodā
29. septembrī dievk. ar dievg. 

(piedalās vid. apg. konf. dalībn.)
6. oktobrī Pļaujas svētku dievk., 

ar dievg.
13. oktobrī dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

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

Mūsu ģimenes paradums bija 
meitas saukt otros vārdos, tāpēc 
pieturēšos pie tādas kārtības.

Mana māsa Zaija piedzima 
1936. gada 19. jūlijā Pļaviņās, jo 
netālu, Pērses upes tuvumā, bija 
vecvecāku vasaras mājas. Pirmo 
dzīves gadu Zaija pavadīja Val -
mierā, kur tēvs Jēkabs Mekšs, 
būdams teoloģijas students, un 
mūsu māmiņa, brīvmāksliniece, 
darbojās Valmieras pamatskolā.

1937. gadā ģimenīte pārcēlās 
uz Sloku, kur mūsu tētis, tagad 
jau ordinēts mācītājs, kalpoja 
Slokas draudzē līdz 1944. gadam. 
Ja var ticēt, Zaijas sabiedriskās 
intereses jau veidojās – stāvot 
mācītāja mājas priekšā, mazliet 
pakāpusies, viņa uzrunāja cilvē-
kus, kas gāja gaŗām; noprasīja, kā 
sauc, cik viņiem bērnu un uz 
kurieni iet. Reiz bija pat aizgājusi 
kādam līdz. Tas prieks beidzās, kad 
māmiņa Zaijai aplika ap viduci 
savu aizsardzes uniformas jostu un 
piesēja pagaŗu virvi; tā meitēns 
varēja turpināt uzrunāt gaŗām-
gājējus. Ko nodomāja kai  miņi, 
palika nezināms, jo jaunajai mātei 
bija jāpieskata vēl divi mazi bērni.

Vasaras pavadījām pie Bērzes 
upes, Zemgalē pie vecvecākiem. 
Zaijas mīļākā nodarbība bija pīt 
pļavu ziedu vainadziņus, to viņa 
iesāka agrā bērnībā. Vēlāk Eslin-
genā, bēgļu nometnē viņa pina 
ozollapu vainagus teātrim “Skro-

Malda Zaija Kēlere-Mekša aizsaulē
derdienu Silmačos” izrādēm.

Pienāca tā diena 1944. gada 
agrā rudenī, kad Jelgava jau dega 
un tēvs zvanīja un mudināja at -
griezties Slokā. Bija gatavs doties 

nodzīvojām vācu mācītāja mājā. 
Tur Zaijai iesākās skolas gaitas. 
Ātri vien iemācījās otru valodu, 
jo mācītājam bija seši bērni. Tēvs 
pievienojās ģimenei. Kaŗam bei -
dzoties, mums laimējās atrasties 
amerikāņu zonā, ar armijas 
smago automašīnu ģimeni aiz-
veda uz Heidenheimu. 

Kad Eslingenā nodibināja bēg ļu 
nometni, devāmies turp. Zaija, 
pārlecot pirmās divas pamat sko las 
klases, beidza skolu 1950. gadā. 
Īsu laiku gāja vācu meiteņu ģim-
nazijā, jo latviešu skola izbeidza 
darbību. 1951. gadā, sakarā ar 
tēva jauno darba vietu Sao Paulo, 
Brazīlijā, latviešu draudzē, caur 
Parīzi, Vigo (Spānijā). Maroko 
un Kasablanku 19. jūlijā, Zaijas 
dzimšanas dienā, ieradāmies Rio 
de Janeiro ostā. Pa nakti kuģis 
mūs aizveda tālāk uz dienvidiem 
uz Santos ostu. Iesākās jauns 
dzīves posms svešā zemē, kur ne 
vārda nemācējām portugāļu va  lodā. 
Īsu laiku Zaija strādāja kurpju 
veikalā kopā ar kādu latviešu jau-
navu, lai iemācītos valodas pa  ma -
tus. Sekoja gads privātā ģimnazijā 
un četri ģimnazijas gadi valsts 
skolā, kur jau mācījās vairāki lat-
viešu jaunieši. Visi bijām augu-
mos lielāki par vietējiem. Valsts 
svētkos, 7. septembrī, latvieši so -
ļoja pirmajā rindā un nesa savas 
pavalsts karogu. Zaija beidza ģim  -
naziju 1955. gadā. Pāris gadus 

turpināja iet augstskolas sagata-
vošanas klasē, nostiprinājās viņas 
spāņu un franču valodas. Angļu 
valodu mācījāmies, dziedot ame-
rikāņu dziesmas, māmiņas kla -
vieŗu pavadītas. Zaija turpināja 
studijas ASV Dekoras luterāņu 
kolledžā (Decorah Lutheran 
College) Aiovā (Iowa). Ieguva 
bakalaura gradu valodās.

Studiju laikā Čikāgā Zaija satika 
savu nākamo dzīves draugu Juri 
Kēleru. Skolas beigšanas dienā 
mūsu tētis viņus salaulāja augst-
skolas baznīcā un māmiņa 
spēlēja ērģeles.

Jaunlaulātie pāris gadus dzīvoja 
Čikāgā, piedzima viņu pirmā 
meita Ilze. Juri pārcēla darbā uz 
Klīvlandi.

Klīvlandē iesākās Zaijas lielākā 
rosība latviešu sabiedrībā, korī, 
svētdienas skolā, draudzē, gaidu 
organizācijā, Daugavas Vana dzēs, 
koncerta apvienībā; vasarās viņa 
devās uz Gaŗezera Vasaras vidus-
skolu, mācīja ticības mācību un 
latviešu valodu. Te jāpiemin, ka 
tas viss nebūtu noticis bez Juŗa 
un Juŗa māmiņas palīdzības, jo 
Klīvlandē piedzima vēl divas 
meitas – Maruta un Valda. Bez 
sabiedriskiem pienākumiem Zaija 
strādāja vietējā Lakewood ģim-
nazijā, pasniedzot valodu stundas.

1991. gadā meita Ilze devās uz 
Latviju mācīt angļu valodu, ap -
precējās. Septiņus gadus vēlāk Juris 

un Zaija devās uz Jelgavu, uzsāka 
dzīvi Kēleru ģimenes mājā.

Koris ir bijis Zaijas prieks mūža 
gaŗumā, iesāka dziedāt korī Es -
lingenas pamatskolā, turpināja 
Sao Paulo latviešu biedrības   korī, 
augstskolā, un atsāka dziedāt 
znota Andŗa Jansona diriģētā korī 
Sv.  Annas baznīcā Jelgavā. 

Sv. Annas draudze kļuva par 
viņas draudzi, piedalījās iesvē-
tāmo apmācībās, darbojās dāmu 
komitejā. Tā kļuva par viņas 
mīļāko vietu Latvijā, katru otr-
dienu sanāca kopā, dziedāja baz-
nīcas dziesmas, organizēja palī-
dzības pasākumus. Pēdējo reizi 
viņa ar “savām dāmām” satikās 
2. jūlijā. 5. jūlijā, izejot no mājas, 
krita, tika ievietota Jelgavas slim-
nīcā, kur dienā pirms paredzētās 
kaula lūzuma operācijas, pēkšņi 
aizvēra acis uz mūžu.

Apbedīšana notika Zaijas 83. 
dzimšanas dienā 19. jūlijā Baložu 
kapos, Jelgavā. Skumst laulātais 
draugs Juris, meita Ilze ar Andri, 
mazdēls Emīls un mazmeita Elza 
Jelgavā, meita Maruta Ohaio, 
meita Valda ar Andrius, mazdēls 
Mikus, mazmeita Māra Ohaio, 
krustdēls Pauls ar ģimeni Eve-
retā, Vašingtonas pavalstī; radi 
un draugi Brazīlijā, Portugālē, 
Vācijā un Latvijā.

Lai liegi Tevi sedz dzimtenes 
smiltis, mīļo māsiņ!

ZINTA

bēgļu gaitās. Zaija, negribēdama 
atstāt vecmāmiņu, aizgāja uz 
lauku paslēpties grāvī. Tas nelī-
dzēja. Vecmāmiņa palika Latvijā, 
lai gaidītu savu pirmdzimto dēlu, 
kuŗš gāja bojā pirmajā izsūtīšanas 
gadā Sibirijā.

Ar kuģi “Monte Rosa” atstājām 
Latviju. Tēvs palika Latvijā, mums 
teica, ka vīriešiem jāpaliek rakt 
tranšejas. Nonācām Dancigā un 
no turienes ar vilcienu devāmies 
uz Vācijas dienvidiem, kur kādai 
paziņai bija draugi. Vienu gadu 
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D I E V K A L P O J U M I

Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs

piemin mūžībā aizgājušo

atbalstītāju un mākslas mīļotāju 

JĀNI RIPU
Dzimis 1944. gada jūlijā,

miris 2019. gada 16. jūlijā.

Mūsu mīļā Mammīte

JANĪNA REINSONS
Dzimusi 1920. gada 4. septembrī Rēzeknē,

mirusi 2019. gada 8. augustā Bronx, NY

Mūža mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un mimmīte

SPODRA LĪDUMS,
dzim. OSTUPE

Dzimusi 1925. gada 28. martā Ventspilī,
mirusi 2019. gada 21. jūlijā Wilmington, Delaware

Mūžībā aizgājis

JĀNIS ARTŪRS IEVĀNS
Dzimis 1940. gada 26. februārī Lizuma pagastā, Vidzemē,

miris 2019. gada 14. augustā Homewood, Illinois

Sērās, bet arī pateicībā par gaŗu un
mīlestības pilnu dzīvi

DĒLS KĀRLIS
MEITA DAILE UN ZNOTS ROBERT

Mīlestībā
MEITAS VELGA, ANDA UN ANITA AR ĢIMENĒM

Sēro
SIEVA INĀRA

MEITAS DIANA UN MARISA AR ĢIMENI –
PATRICK, LAILA UN NOLAN

RADI – KRUSTMEITA INGRIDA UN
ILZE IEVĀNS

INDULIS IEVĀNS AR ĢIMENI
BRALĒNS EGILS VITANDS UN RUTA

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināja;
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.

Saņem silti, Zemes māte,
Mūsu mīļo māmuliņu;
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņu.

Mūžīgu mieru dodi viņam, Kungs...

• 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 Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi 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. 

Aug. 23, 18:00 - Baltijas ceļa 
jubilejas atcere

Aug. 25, 10:30 - Kapu svētki 
Crystal Lake

Sept. 1 - Dievkalpojuma nebūs
Sept. 8, 11:15 - Izbraukums pie 

Noram (no baznīcas 10:30)
Sept.15,10:30 - Dievk., Sv.vak; 

sadraudzība
Sept. 19, 11:00 - Bībeles stunda
Sept. 22, 10:30 - Dievk. un 

sadraudz.; 12:00 - LU gadasvētki
Sept. 24, 19:00 - Bībeles stunda
Sept. 29, 10:30 - Dievk. un 

sadraudz.; 12:00 - Lesiņa laureātu 
koncerts

Okt. 6, 10:30 - Pļaujas sv. 
Dievk., Sv.vak., koris, bērnu uz -
runa, Sv. skola; mielasts

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

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut-
heran  church@gmai l . 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 
Methodist 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 ka -
piem un ROTA). Tuvāka infor-
mācija sniedzama, rakstot no -
metnes vadītājai Ingrīdai Jansons 
ibjansons@gmail.com vai rakstot 
uz 3x3katskilos@gmail.com, vai 
zvanot 201-874-5110.Facebook 
mājas lapa 3x3Katskili

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

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

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt per-
sona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vien reiz mēnesī plkst. 1:00 
pēcpusdienā, seko groziņu kafi-
jas galds. Nākamie dievkalpoju-
mi: 15. septembrī. 27. oktobrī. 
10. novembrī dievkalpojums ar 
dievgaldu. 22. decembrī dievkal-
pojums ar dievgaldu.

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

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

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

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

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

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

maija@atvars.com.
25. aug. Kapu svētki Takomā 

New Tacoma kapsētā plkst. 5:00 
pēcpusdienā.

 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 svētdien Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 

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

15.sept. – svētdien,plkst. 14:00 
Dievkalpojums Faith Lutheran 
baznīcā 

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

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

Māc. Jānis Mateus. 
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 

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

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

Vasaras dievkalpojumi notiek 
10:00 – kārtējie dievkalpojumi ir 

ar Svēto Vakarēdienu. Seko kris-
tīgā sadraudzība pērminderes un 
palīgu izkārtojumā.

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

1. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

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

• Ziemeļkalifornijas latv. ev.

lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – PIEKTDIENĀS!
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Motosports
Latvijas vadošais motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no 
Rockstar Energy Husqvarna 
komandas izcīnīja piekto vietu 
sezonas 15. posmā – Italijas 
Grand Prix – prestižākajā MXGP 
klasē. Čempiontitulu pirmajā 
braucienā nodrošināja slovēnis 
Tims Gajsers.

Pirmajā braucienā Jonass bija 
sestais, bet otrajā izcīnīja piekto 
vietu, kas summā deva 31 punktu.

Riteņbraukšana
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Krists Neilands no profesio-
nālās kontinentālās vienības 
Israel Cycling Academy” nodro-
šināja trešo vietu Norvēģijā 
notikušā daudzdienu velobrau-
ciena Arctic Race of Norway  
kopvērtējumā.

// FOTO: Isreal Cycling Academy

Neilands, nosvinējis 25 gadu 
jubileju, par trešo vietu kop-
vērtējumā saņēmis 125 UCI 
punktus. Viņš triumfēja arī 
jauno braucēju vērtējumā.

Dairis Bertāns: 
Pasaules kausā mēs 

cīnītos par 
medaļām...

Latvijas vīriešu basketbola 
izlase savā labākajā sastāvā 
Pasaules kausa izcīņā noteikti 
varētu cīnīties par medaļām, 
intervijā Krievijas laikrakstam 
atklāj Dairis Bertāns. 29 gadus 
vecais latviešu basketbolists jū -
lijā noslēdza divu sezonu lī -
gumu ar Krievijas klubu Mas-
kavas apgabala Himki, kas nā -
kamajā sezonā spēlēs ULEB 
Eirolīgā un Vienotajā līgā.

Par Bertānu nopietnu interesi 
izrādījušas arī Kauņas Žalgiris 

un Atēnu Panathinaikos ko -
mandas. „Pirmkārt, Himki man 
apsolīja, ka komandai būs sa -
stāvs, kas varēs cīnīties par titu-
liem. Šobrīd varu teikt, ka šis 
solījums izpildīts pilnībā. Otr-
kārt, esmu strādājis kopā ar 
Rimu Kurtinaiti un zinu treneŗa 
prasības. Treškārt, gribēju pa -
dzīvot un uzspēlēt Maskavā,” 
stāstīja Bertāns.Kurtinaitis Ber-
tānu plāno izmantot uzbrūkošā 
aizsarga un arī saspēles vadītāja 
pozicijā. „Rims pirmais man 
lika spēlēt pirmā numura po -
zicijā. Viņš mani padarīja par 
universālu spēlētāju, kas nā -
kotnē man ļoti palīdzēja,” sacīja 
Bertāns. Nākamajā sezonā Himki 
rindās spēlēs divi latvieši – bez 
Bertāna komandā būs arī Jānis 
Timma. „Pēc līguma parak stī-
šanas uzreiz sazinājos ar viņu, 
lai noskaidrotu, kur labāk dzī -
vot, atpūsties ar ģimeni un 
bērnu. Jānis mani pārliecināja, 
ka klubā viss ir augstākajā 
līmenī un nekādu sadzīvisku 
problēmu nebūs.” 

Aizvadītajā sezonā Dairis Ber -
tāns 22 ULEB Eirolīgas spēlēs 
caurmērā guvis 6,4 punktus. Ar 
53,62% realizēto tālmetienu viņš 
bija labākais snaiperis Eirolīgā. 
Savukārt Italijas A serijā Dairim 
17 spēlēs caurmērā bija 5,7 
punkti un 48,7% reālizēti tāl-
metieni. „Tālmetienu procents 
Eirolīgā bija tāds, kāds bija. 
Protams, labprāt reālizētu savus 
visus tālmetienus, taču, kad 
iemetu trīs no pieciem, var uz -
skatīt, ka diena ir izdevusies. 
Cerams, nākamajā sezonā mana 
precīzitāte tikai augs,” stāstīja 
Bertāns.

Latvijas izlase nespēja kvali-
ficēties šī gada Pasaules kausa 
finālturnīram. Ko par to domā 
Dairis Bertāns? „Tas ir ļoti ne -
patīkami. Ja paskatās, kādu 
komandu mēs varējām aizvest 
uz Ķīnu... Noteikti cīnītos par 
medaļām. Žēl, ka tādas iespējas 
mums nebūs. Kalendāru pār -
klāšanās dēļ nevarējām pieda-
līties ar lielu daļu labākajiem 
spēlētājiem. Grūti to pieņemt,” 
sūrojās Bertāns. 

Turpinoties Eirolīgas un Starp-
tautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) vēsajām attiecībām, arī 
2020. gada Eiropas čempionāta 
kvalifikācijā klubu sezonas lai -
kā, visticamāk, būs jāiztiek bez 
vadošajiem izlases spēlētājiem. 
„Tas spēlētājiem nepalīdz. Kad 
FIBA izveidoja kalendāru ar 
spēlēm klubu sezonas laikā, 
basketbolistiem neviens neko 
neprasīja. Mūsu dēļ līdzjutēji 
nāk uz arēnām, bet tikām 
nostādīti fakta priekšā. Tagad 
pat nezinu, kad būšu izlasē,“ 
secināja Bertāns.

Dairis Bertāns  iepriekšējā se -
zonā piedzīvoja debiju Nacio-
nālajā basketbola asociācijā 
(NBA), taču Ņūorleānas Pelicans 
komandā viņam neizdevās no -
stiprināties. Bertāns pirms tam 
pusotru sezonu pavadīja Italijas 
A serijas klubā Milānas AX 
Armani Exchange Olimpia. 
Pirms pievienošanās Milānas 
komandai Bertāns vienu gadu 
bija Turcijas kluba Stambulas 
Dariššafak rindās, bet pirms 
tam trīs sezonas pavadīja 

Spānijas augstākās līgas (ACB) 
komandā Bilbao Dominion. 
Bilbao komandai latvietis pie -
vienojās 2013. gadā, pārnākot 
no VEF Rīga vienības, kuras 
sastāvā trīs reizes viņš kļuva par 
Latvijas čempionu. Savukārt 
pirms tam savu pirmo valsts 
čempiona titulu 2009. gadā viņš 
ieguva Ventspils kluba rindās. 
Karjēras laikā basketbolists 
pārstāvējis arī Valmieru, ASK/
Juniors un Rīgas ASK. Bertāns 
ir spēlējis visu vecumu Latvijas 
jaunatnes izlasēs. Ar U-18 valsts-
vienību viņš 2007. gadā izcīnīja 
Eiropas čempionāta bronzas 
medaļu, bet pieaugušo valsts-
vienībā debitēja 2010. gadā. 
2012. un 2014. gadā Bertāns 
tika atzīts par Latvijas gada 
labāko basketbolistu.

Teniss
Latvijas sieviešu tenisa izlase 

2020. gada Federāciju kausa 
fināla kvalifikācijas izlozē ie -
kļauta starp neizsētajām koman-
dām, informē rīkotāji. Tikmēr 
starp izsētajām ir ASV, Balt-
krievija, Rumānija, Vācija, Spā -
nija, Šveice, Beļģija un Lielbri-
tanija. Latvijas izlases preti-
niece kvalifikācijā tiks noskaid-
rota pēc izlozes. Automātiskas 
vietas finālturnīrā saņēmušas 
rīkotāja Ungārija, šī gada finā-
listes – Austrālija un Francija, 
kā arī speciālo ielūgumu sa  ņē-
musī Čechija. Līdz pat 2022. 
gadam Federācijas kausa fināli 
notiks Budapeštā Lāslo Papa 
vārdā nodēvētajā arēnā uz māla 
segumiem. Jaunie noteikumi 
paredz, ka cīņu par finālu 
kopumā uzsāks 20 izlases, bet 
12 labākās kvalificēsies fināla 
turnīram.

***
Anastasija Sevastova un 

Aļona Ostapenko Sinsinati vien-
spēļu turnīrā zaudēja pirmajā 
sacensībā.

Orientēšanās
Latvijas orientēšanās sporta 

izlases dalībnieks Rūdolfs Zēr-
nis Norvēģijā izcīnīja cienījamo 
17. vietu pasaules čempionāta 
gaŗajā distancē. Uzvarēja un 
pērn Latvijā izcīnīto titulu 
nosargāja norvēģis Ūlavs Lun-
dāness, kuŗam šī ir jau devītā 
medaļa pasaules čempionātos. 
Norvēģis finišēja pēc pusotras 
stundas un deviņām sekundēm.

finišu sasniedza 76 orientieristi.  
Latvijas vīriešu komanda stafetē 
ierindojās  devītajā, sieviešu 
komanda – 13. vietā.

Melbārža bobsleja 
komanda saņems 

Soču godalgas
Starptautiskā Bobsleja un 

skeletona federācija (IBSF) 
oficiāli apstiprinājusi nākamā 
gada Eiropas čempionāta norisi 
Siguldā. Eiropas čempionāta 
meistarsacīkstes bobsleja div-
niekos un skeletonā Siguldas 
trasē notiks nedēļā no 10. līdz 
16. februārim. Pie viena tas būs 
arī sezonas noslēdzošais, asto-
tais Pasaules kausa izcīņas 
posms. Šajās sacensībās Soču 
Olimpisko spēļu godalgas sa -
ņems arī Latvijas bobslejisti, kas 
viņiem pienākas pēc krievu 
sportistu diskvalifikācijas. Si -
guldā nevar notikt bobsleja 
četrinieku sacensības, tāpēc tās 
norisināsies citur. Pagaidām vēl 
nav zināms, kur tas varētu būt, 
bet par to IBSF paziņošot tu  vā-
kajā laikā. Jaunā Pasaules kausa 
sezona sāksies novembŗa iz -
skaņā ASV trasē Pārksitijā, bet 
pēc tam braucēji sacentīsies vēl 
vienā šīs valsts trasē Leikple-
sidā. Savukārt jau pēc Jaunā 
gada sportisti atgriezīsies Ei  ropā, 
sacenšoties Vinterbergā (Vācija), 
Laplaņā (Francija), Īglsā (Aus-
trija), Kēnigszē (Vācija), Sankt-
moricā (Šveice) un Siguldā. 
Savukārt sezonas kulminācija 
būs februāra otrajā pusē, kad 
Vācijas trasē Altenbergā notiks 
pasaules čempionāts.

Startēšana 
nākamajā sezonā 

zem jautājuma 
zīmes

2018. gada Phjončhanas olim-
pisko spēļu bronzas laureāti 
bobslejā Oskars Melbārds/Jānis 
Strenga šobrīd cīnās ar savaino-
jumiem, tāpēc nav zināms, vai 
divnieks nākamajā sezonā star-
tēs šādā sastāvā. Iepriekšējo 
sezonu 31 gadu vecais pilots 
Melbārdis izlaida, iziedams re -
habilitāciju pēc muguras ope-
rācijas. „Lielais Oskars trenējas 
atsevišķi, jo mugura joprojām 
liek par sevi manīt. Plānojam, 
ka septembŗa nometnē viņš jau 
būs kopējā grupā, bet, vai tā 
notiks, es pagaidām nevaru 
droši atbildēt,” sacīja komandas 
galvenais treneris Sandis Prūsis.  
Savukārt 33 gadus vecais stū-
mējs Strenga šobrīd ārstē cirkš ņa 
savainojumu. „Es pieļauju tādu 
variantu, ka sezonas pirmajā 
pusē Strenga nestartēs, jo, pēc 
dakteŗu teiktā, gadījums ir diez-
gan pasmags. Cirksnis viņam 
sāpējis jau iepriekš.“

Par Radevičas 
diskvalifikāciju

 Bijusī Latvijas tāllēcēja Ineta 
Radeviča saņēmusi divu gadu 
diskvalifikāciju, kas stājusies 
spēkā ar 2012. gada 8. augustu, 

ziņo Starptautiskās Vieglatlē ti-
kas federācijas (IAAF) Vieglat-
lētikas integritātes vienība (AUI). 
Pēc atkārtotām Londonas Olim-
pisko spēļu dopinga provju 
pārbaudēm Radevičas analizēs 
konstatēja anaboliskā steroīda 
oksandrolona pēdas, kā rezul-
tātā bijusī vieglatlēte vēlāk at -
kāpās no Latvijas Vieglatlētikas 
savienības (LVS) prezidentes 
amata. Līdz ar to 38 gadus vecās 
Radevičas ceturto vietu Lon-
donas Olimpiskajās spēlēs ie -
ņems krieviete Ludmila Kolča-
nova, kuŗa sacensībās bija vien 
sestā, taču iepriekš diskvali fi-
kāciju saņēma arī viņas tautiete 
Anna Nazarova, kuŗa bija 
piektā. Kādreizējai sportistei 
jāatdod arī Londonas Olimpisko 
spēļu diploms un nozīmīte. 
Radevičai pieder Latvijas re -
kords tāllēkšanā, 2010. gadā 
Barselonā viņa aizlēca 6,92 m 
tālu, tad arī izcīnot Eiropas 
čempiones titulu. Savukārt 
2017. gada sākumā Radeviča 
pēc konkurentes diskvalifi kā-
cijas par aizliegto vielu lietošanu 
kļuva par 2011. gada pasaules 
vicečempioni, lai gan sākotnēji 
viņa bija izcīnījusi bronzu. 
Viņas tobrīd izcīnītā medaļa 
kļuva par Latvijai pirmo god-
algu neatkarīgas valsts vēsturē 
pasaules čempionātos. Kopš 
2017. gada marta Radeviča pil-
dīja LVS prezidentes pienāku-
mus, bet dažas dienas pēc skan-
dala nākšanas gaismā atkāpās 
no amata.

Futbols
Latvijas vadošais futbola klubs 

Rīga UEFA Eiropas līgas kva-
lifikācijas trešās kārtas atbildes 
spēlē cīnījās neizšķirti 2:2 (0:1) 
ar Somijas čempioniem Hel-
sinku HJK. Tas bija pietiekami, 
lai iekļūtu nākamajā kārtā, pa -
teicoties izbraukumā gūta jiem 
vairāk vārtiem. Pirmā spēle 
Rīgā beidzās neizšķirti – 1:1.

DAŽOS VĀRDOS
 Bijušais Latvijas basketbola 

izlases saspēles vadītājs Kris-
taps Valters, kurš līdz šim 
dzīvoja Francijā, sociālajos tīk-
los saviem atbalstītājiem pastās-
tīja, ka ir atgriezies uz dzīvi 
Latvijā. Iepriekš Valters dzīvoja 
Francijas pilsētā Ansī, kas atro-
das pie ezera kalnos, vēl martā 
paziņojot, ka ar Latviju nevēlas 
saistīt savu dzīvi, jo šī valsts 
viņam „esot par mazu“.

 NBA klubs Goldensteitas 
Warriors izveidojusi simbolisko 
komandas izlasi. Starp 13 bas-
ketbolistiem  ir arī centra spē-
lētājs Andris Biedriņš. Viņš 
de  viņos gados piedalījies 510 
komandas spēlēs, nopelnot 63 
miljonus dolaru. Tagad viņš 
dzīvo Latvijā un ir izveidojis 
uzņēmumu SIA „Dziesmu 7”. 
Garkalnes novada dome Bied-
riņam atļāvusi celt māju Bukul tos.

 Latvijas Futbola federācijas 
(LFF) valdes sēdē Staicelē 19. 
augustā par ģenerālsekretāra 
pienākumu izpildītāju iecelts 
Mareks Gruškevics.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Zērnis čempionam zaudēja 
desmit minūtes un 31 sekundi, 
kas deva 17. vietu. Visas dis-
tances laikā viņš bija stabili 
otrajā desmitā. Artūrs Pauliņš 
čempionam zaudēja 19 minūtes 
un 57 sekundes, ierindodamies 
32. pozicijā. Gaŗās distances 


