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Pēc rudens depresijas 
nāk ziemas apātija, 
tad seko pavasara nogurums, 
bet vasarā bažas, ka būs auksta un lietaina 
mūsu tā jau tik īsā vasara.
Jo pēc vasaras nāks rudens depresija, 
ziemas apātija, pavasara nogurums 
un bažas par īso, auksto un lietaino vasaru, 
kurai sekos rudens depresija, 
ziemas apātija, pavasara nogurums 
un bažas par pārāk īso, pārāk auksto un lietaino vasaru, 
kurai atkal sekos rudens depresija, 
ziemas apātija, pavasara nogurums 
un bažas par vasaru, tik īso, tik lietaino, kurai… utt. …
Līdz kādu dienu jutīsi, ka esi pavadījis 
visu mūžu ar rudens depresiju, 
ziemas apātiju, pavasara nogurumu, 
bažām par vasaras aukstumu, 
ka tagad tu gribētu dzīvot bezrūpīgi kā cīrulis, 
bet esi pārņemts no bēdām, ka tik maz vairs palicis, 
līdz tev nudien vairs nebūs (jācieš no) 
rudens depresijas, ziemas apātijas, 
pavasara noguruma, 
nebūs vairs jājūt bažas par auksto un lietaino 
vasaru.

Septembris – Dzejas dienu mēnesis

9. septembrī Latvijā oficiāli at -
zīmēja ārlietu dienesta simtgadi. 
Ārlietu ministrijas darbinieki 
bija pulcējušies svinīgā sarī ko ju-
mā Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā. Un ar šo dienu tika iedibi-
nāta jauna tradicija – ik gadu 
pasniegt balvu par mūža iegul-
dījumu ārlietās. Pirmajai īpašā 
sudraba grāmatzīme ar gravēju-
miem pieškirta vienai no pazīsta-
mākajām un ilggadējākajām Lat-
vijas diplomātēm Ainai Nago bads-
Ābolai. 

Viena no pirmajām atjaunotās 
Latvijas diplomātēm A. Nagobads-
Ābola apbalvojumu saņēma sa -
vās mājās Parīzes piepilsētā Ve  zi-
nē, kur viņa arvien turpina aktīvi 
sekot līdzi norisēm Latvijā.

A. Nagobads-Ābola pasaulē n ā -
ca, kad pirmajai brīvvalstij bija 
divi gadi, līdz ar to arī ar Latvijas 
diplomātisko dienestu viņa ir 
teju vienaudze. Dzīves ceļš bija 
līdzīgs kā daudzām Latvijas ģi -
menēm, kas bija spiestas doties 
bēgļu gaitās pagājušā gadsimta 
četrdesmitajos gados. Sākumā 

Sveicam un lepojamies
Pirmo balvu par mūža ieguldījumu ārlietās pasniedz Ainai Nagobads-Ābolai

viņa nonāca Vācijā, 
tad Marokā un pēc 
tam Francijā. A. Na -
gobads-Ābola studēja 
medicīnu un vēlāk 
palīdzēja vīram Gun-
taram Ābolam u   z  ņē-
muma dibināšanā un 
vadībā. Kad pēc ilgs-
tošiem okupācijas ga -
diem Latvija atguva 
neatkarību, A. Nago-
bads-Ābola kļuva par 
Latvijas goda konsuli 
un pēc tam par pir -
mo Latvijas vēstnieci 
Fran cijā, nere zidē jo-
šo vēstnieci Spānijā 
un Portugālē. 

“Takas starp Latvi-
ju un Franciju tā bija 
aizaugušas, ka ne -
viens cilvēks nezināja, 
kas tā Latvija tāda ir. 
Francijas ārlietu mi -
nistrs man teica: “Jūs esat lapoņi, 
vai ne?” “O, nē,” es teicu, “mēs 
esam Lettons”. Mēs bijām pilnīgi 
iz  dzēsti no kartes. Par to, pro-

tams, sovjeti bija rūpējušies,” 
stās ta diplomāte.

Tieši viņa deviņdesmito gadu 
sākumā uz Latviju atveda pirmo 

ārzemju valsts vadītāju, tolaik 
Francijas prezidentu Fransuā 
Miterānu. Francijas prezidents 
Latvijā paziņoja, ka Sarkanajai 
armijai tūdaļ ir jāiziet no brīvas 
un neatkarīgas valsts. “Mēs esam 
priecīgi tikuši vaļā no sovjetiem, 
jo Francijā nevarēja teikt – krievi. 
Es to ļoti ievēroju, un vienmēr 
biju uztrenējusies uz tiem sovje
tiem,” saka  A. Nagobads-Ābola. 
Visus šos gadus viņa ir bijusi tilts 
starp Francijas sabiedrību un 
Latviju, iezīmējot mūs franču 
apziņas kartē, stāstot par mūsu 
vēsturi un kultūru.  Arī tagad, 
kad Latvija ir ne tikai brīva valsts, 
bet arī NATO un Eiropas Sa -
vienības locekle, Aina Nagobads-
Ābola uzskata, ka par savu valsti 
ir jābūt nomodā –  gan gudri 
jāveido attiecības ar kaimiņiem, 
gan jākārto polītiskās un ekono-
miskās lietas, un visā tajā jāmē-
ģina būt spēcīgiem un stipriem. 
A. Nagobads-Ābolai ir piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis, Francijas 
Goda leģiona ordenis un Por-
tugāles Lielais Nopelnu krusts.

Valsts prezidents 
Egils Levits 

apmeklēs Ņujorku
 No 23. līdz 27. septembrim 

Latvijas Valsts prezidents iera-
dīsies Ņujorkā, lai pirmo reizi 
savas prezidentūras laikā teiktu 
runu Apvienoto Nāciju orga-
nizācijas 74. sesijā.

25. septembrī paredzēta tik-
šanās ar latviešiem Ņujorkā, Jon-
keru baznīcā plkst. 7 pm.

Nākamajā Laika numurā la -
siet interviju ar Latvijas Valsts 
prezidentu Egilu Levitu!

Red.

Dzejas dienās šogad Rīgā
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«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Amerikas latviešu apvienības 
valdes sēde Atlantā 

Informāciju sagatavoja ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā 
un informācijas nozares vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa

No 7. līdz 8. septembrim Atlan-
tā notika ALA valdes sēde, kur 
mūs uzņēma vietējie latvieši un At -
lantas latviešu organizācija (ALO).

Apvienības valde sēdēs biežāk 
tiekas Rokvilē, Merilandē, netālu 
no Vašingtonas D.C., kur atrodas 
ALA birojs, bet cenšas vismaz rei-
zi gadā tikties sēdēs arī citās ASV 
pilsētās. Tā ir lieliska iespēja arī 
satikties ar dažādām latviešu ko -
pienām visā valstī. Šoreiz, pēc 
Atlantas latviešu organizācijas 
(ALO) vadītājas Ineses Stravelli 
ierosinājuma, ALA valde nodo-
māja apmeklēt Atlantas latviešus, 
kas savu organizāciju dibinājuši 
pavisam nesen. 

“Atlantas latviešu organizācija 
iesākās nejauši, pateicoties mūsu 
lietuviešu kaimiņiem”, stāsta vie-
na no organizācijas vadītājām 
Inese Stravelli. “2018. gada martā 
vietējie lietuvieši Atlantā sarīkoja 
pasākumu Baltic 100 un aicināja 
tajā piedalīties visu trīs Baltijas 
valstu kopienu pārstāvjus. Pēc šī 
sarīkojuma mēs sapratām, ka šeit, 
Atlantā, ir ļoti daudz latviešu, gan 
vecāka gadagājuma, gan no jau-
nās diasporas. Lai gan lietuvie-
šiem Atlantā skaitliski ir vislielā -
kā kopiena, latvieši pārsteidza 
visus – uz pasākumu ieradās 60 
mūsējo! Pēc šī Simtgades sarīko-
juma nolēmām, ka jāsāk kaut kas 
darīt arī pašiem.” 2018. gada mar-
tā notika pirmais organizācijas 
oficiālais pasākums – Lieldienu 
svinēšana parkā, uz kuŗu ieradās 
ap 60 cilvēku, tostarp daudz bēr-
nu. Organizācijas lielākais saiets 
bija Latvijas Valsts svētku svinī -
bas 2018. gada 18. novembrī, pēc 
kuŗa oficiāli tika nodibināta At -
lantas latviešu organizācija – 
ALO. Šobrīd organizācijas vadītāji 
ir Inese Starvelli, Mareks Zvied-
rītis, Nikola Zviedrīte, Agita Latsis 

un Ilze Peppers, bet, protams, “arī 
daudzi citi palīdz gan pasākumu 
rīkošanā, gan pīrādziņu cepša -   
nā – katrs pēc savām iespējām”.

2019. gadu atlantieši iesāka at -
kal ar kopīgu Lieldienu svinē šanu. 
Lai gan laika apstākļi neesot lu -
tinājuši, svinētāju bijis diezgan 
krietns pulciņš. Organizācijas sa -
rīkotajā Līgo nakts sarīkojumā 
satikās ap 60 cilvēku. Visi dziedāja, 
pina vainagus, ēda gardus našķus 
un priecājās pie lielā Jāņu uguns-
kura. 

“Mūsu mērķis ir satuvināt vie-
tējos latviešus un uzturēt mūsu 
kultūru un valodu ar dažādām 
tradicijām. Mēs ceram, ka mūsu 
pulks paliks ar vien lielāks, jo 
esam pārliecināti, ka Atlantā ir 
daudz latviešu, kas vienkārši par 
mums vēl nezina,” atzīst Inese 
Stravelli.

Sestdienas, 7. septembŗa vakarā 
ALA valdes locekļiem, Latvijas 
vēstniekam ASV Mārim Selgam 
un viņa vietniekam Jurim Pēka-
lim (kuŗi abi arī piedalījās ALA 
valdes sēdē) bija lieliska iespēja 
iepazīties ar Džordžijas latviešiem. 
Bija sanākuši ap 50 viesu, kas ir 
ievērojams skaits, ņemot vērā to, 
ka ne katrs Džordžijas latvietis 
dzīvo Atlantas pilsētas tuvumā. 
Sestdienas vakara viesībās pieda-
lījās arī Latvijas Goda konsuls 
Džordžijas pavalstī Kevin Casebier 
un Dienvidkarolīnas Goda kon-
suls Roberts Kukainis ar ģimeni. 

Sēde izdevās ļoti produktīva, 
ALA valde sprieda par ilgtermiņa 
attīstību un vairākiem uzlabo-
jumiem apvienības darbībā. Ņe -
mot vērā mediju attīstības ten-
dences, to, ka arvien lielāku nozī-
mi iegūst vizuāli atraktīvs saturs, 
apvienība apsveŗ iespēju reālizēt 
vairākus dokumentālus video 
pro jektus sadarbībā ar profe sio-

nāliem producentiem. Ar ALA 
atbalstu jau izveidotas divas do -
kumentālas īsfilmas “Izmēģinā-
jums” un “Atgriešanās“ (režisore 
Ieva Stade, producente Eva Jo -
han sone). 

Valde lēma arī palīdzēt latvie - 
šu kopienām ASV ar (P-3) vīzu 
kārtošanu (iespēju robežās un ar 
noteiktām vadlīnijām) Latvijas 
māksliniekiem, kas dodas uz vies-
turnejām ASV. Ar šo lēmumu, kas 
tika pieņemts kā kongresa rezo-
lūcija pirms diviem gadiem, ALA 
cer palīdzēt veicināt kultūras ap -
maiņu starp ASV un Latviju.

Vēl viens nozīmīgs valdes sēdes 
lēmums ir atsvaidzināt un papla-
šināt ALA vispopulārāko pro-
grammu “Sveika, Latvija!”, to pie-
mērojot mūsdienu jauniešu inte-
resēm, protams, neatsakoties no 
programmas idejas un pamat no-
stādnēm. Valde nolēma arī paga-
ŗināt Denveras kongresā paslu-
dināto “Sveika, Latvija!” gadu, lai 
tas aptvertu 2019. – 2020. latviešu 
skolu darbības gadu.  Ceram uz 
ciešu sadarbību ar ASV latviešu 
skolām, lai atbalstītu program -
mas populārizēšanu. Ceram arī 
uz ALA biedru atbalstu, papildi-
not izglītojošo ceļojumu fondu, 
kas dod iespēju palīdzēt segt 
dalības maksas programmā. 

Pirmos ziņojumus Atlantā snie-
dza Denveras kongresā ievēlētie 
apvienības valdes locekļi – Elisa 
Freimane (Izglītības nozares vadī-
tāja), Miķelis Ģiga (Sporta noza-
res vadītājs), Anita Grīviņa (ka -
siere) un Andrejs Kancs (Revīzijas 
komisijas loceklis). Pēc debatēm 
bija skaidrs, ka visi jaunie valdes 
locekļi, kas nāk no Čikāgas, Gaŗ-
ezera, Mineapoles un Indiana-
poles latviešu kopienām, ienāk 
apvienībā ar vērtīgu pieredzi un 
svaigām idejām. Esam pārlieci-
nāti, ka ar tik pieredzējušu, dros-
mīgu komandu ALA kā organi-
zācija tiešām spēj ar pārliecību 
skatīties nākotnē, attīstot un pie-
mērojot apvienības programmas 
mūsdienu situācijai un mērķau-
ditorijām. 

ALA pateicas Atlantas latvie-
šiem par jauko uzņemšanu! Tāpat 
pateicamies arī vēstniekam Mā -
rim Selgam par piedalīšanos sēdē, 
kuŗā viņš ieradās īsi pēc atgrie  š a-
nās no tālās Ķīnas!



LAIKS 32019. ga da 14. septembris – 20. septembris

DARIS
DēLIŅŠ,
Latvijas
Goda konsuls

Ņujorkā

Latvieši Ņujorkas kultūras dzīvē
š.g. septembrī – novembrī

Lolita Ritmane 
koncertā Women 

Warriors: Voice of 
Change – Linkolnas 

centrā 20. septembrī
Par Women Warriors: The 

Voices of Change 
It is a thrilling, live-action con-

cert performed by Orchestra 
Moderne NYC featuring the 
music of renowned Hollywood 
female film composers. Presen t-
ing 800 years of women fighting 
for human rights and equality, 
this 80-minute interactive sym-
phonic experience features his-
torical visuals of activists from 
past to present day. This world 
premiere defines today’s multi-
media concert experience with 
its social and cultural relevancy. 
Conductor and Producer - Amy 
Andersson teams with compos-
ers Nathalie Bonin, Miriam 
Cutler, Anne-Kathrin Dern, 
Sharon Farber, Mandy Hoffman, 
Penka Kouneva, Starr Parodi, 
and Emmy Award winning 
Latvian composer Lolita Rit-
manis, who together have creat-
ed a rich and cinematic orches-
tral experience. Concertgoers 
will hear an unprecedented 
seven teen world premieres that 
inspire hope and courage for 
women and girls around the 
world.

When: Friday, September 20, 
2019, 8 pm.

Where: Lincoln Center, Alice 
Tully Hall.

For more information and to 
purchase tickets, please visit the 
Lincoln Center website: www.
lincolncenter.org

Read more about Lolita 
Ritmanis: https://www.lolitarit-
manis.com/

***
Vija Celmiņš: izstāde 
– retrospekcija To Fix 
the Image in Memory 

- Met Breuer - (945 
Madison Ave.) no š.g. 

24. septembra līdz 
2020. gada 

12. janvārim
Par izstādi: This retrospective 

will provide a comprehensive 
view of acclaimed NY based 
Latvian artist Vija Celmins’s 
career through a selection of 
approximately 120 works—from 
her earliest paintings made in 
Los Angeles in the 1960s to 
objects completed in New York 
in the last five years. Throughout 
an accomplished career that 
spans more than fifty years, 
Celmins (1938, Riga, Latvia) has 
sustained a practice of deep focus 
and extraordinary skill in a wide 
range of media. Celmins bases 
her exquisitely wrought paint-
ings, sculpture, drawings, and 
prints on the world around us –
sometimes through direct obser-
vation, but more often mediated 
by photography. Whether her 
sources are quotidian objects 

from her first studio in Venice, 
California, photographs of the 
Pacific Ocean taken at the local 
pier, or reproductions from 
news papers, magazines, scientif-
ic exploration and inquiry, the 
resulting work possesses a magi-
cal verisimilitude.

The exhibition is made possi-
ble in part by the Aaron I. 
Fleischman and Lin Lougheed 
Fund. It is co-organized by The 
Metropolitan Museum of Art 
and the San Francisco Museum 
of Modern Art.

When: September 24, 2019 - 
January 12, 2020.

Where: Met Breuer, 945 
Madison Avenue (at 75th Street), 
New York, NY 10021.

For more information about 
this exhibition and to purchase 
tickets, please visit the Met’s web-
site. https://www.metmuseum.
org/exhibitions/listings/2019/
vija-celmins

To read more about Vija 
Celmins:https://en.wikipedia.
org/wiki/Vija_Celmins

***
Pianiste Jana Luksts 

š.g. 11. un 13. oktobrī 
Spektrum koncertzālē

Uzziņai. Jana Luksts is a pianist 
fiercely dedicated to the perfor-
mance of contemporary classical 
music. A proponent of esoteric 
idioms for piano, she finds pur-
pose in realizing new works for 
the instrument.

Program: „Opus Contra Na -
turam“ by Ferneyhough, along 
with other modernist piano works.

When: October 11 and 13, 2019.
Where: Spectrum, 70 Flushing 

Ave, Garage A, Brooklyn, NY 
11205 (entrance betw. Cumber-
land and Carlton).

Tickets at the door: $15 & $10.
For more information:
https://tockify.com/spectrum.

c o n c e r t s / d e t a i l / 7 8 1 / 
1570834800000

Read more about the Jana 
Luksts https://www.janaluksts.
com/about

***
Pianiste Dzintra 
Erliha atskaņos 
latviešu mūziku 

apvienības TILTS 
izkārtojumā š. g. 

27. oktobrī
Uzziņai. Dzintra Erliha (1981) 

studied at the Jāzeps Vītols 
Latvian Academy of Music in 
Professor Arnis Zandmanis’ 
piano class. In 2013 she received 
her Doctor of Arts degree with a 
thesis about the biographical 
context, style and interpretation 
of Lūcija Garūta’s chamber 
music. She is winner of several 
international competitions, 
among them 1st prize at the 
ROMA-1997 in Italy, 3rd prize at 
the Ludmila Knezkova-Hussey 
international piano competition 
in Canada (1998) and 1st prize in 
the Nicolai Rubinstein interna-
tional piano competition in 
France (1999). Erliha has contin-

ued her studies in Canada with 
the notable Latvian / Canadian 
pianist Arturs Ozoliņš. She has 
also participated in international 
masterclasses with famous pro-
fessors Lazar Berman, Barry 
Douglas, Victor Eresko, Igor 
Lazko, Philippe Giusiano, Bi  r-
gitta Wollenweber, Zhu Xiao-
Mei, Oleg Mantur, Muza Ru -
backyte, Aldona Dvarionaite and 
others. She has performed in 
Latvia as well as USA, Australia, 
Brazil, Canada, Iceland, France, 
Finland, Poland, Ukraine and 
elsewhere.

Program:
Latvian Piano Music Lands-

capes.
When: Sunday, October 27, 

2019, 5 pm.
Where: Kosciuszko Foun  da-

tion, 15 East 65th Street, New 
York, NY 10065. 

Admission: $30.00 ($25.00 pre-
order by Oct. 17), www.tilts.org 

***

Mariss Jansons un 
bavārijas Radio 

Simfoniskais 
orķestris Carnegie 

Hall – š. g. 9. un 
10. novembrī

Uzziņai. Mariss Jansons is con-
sidered one of the most outstand-
ing podium personalities of our 
time. Born in 1943 in Riga as the 
son of the conductor Arvīds 
Jansons, he completed his musi-
cal education (violin, piano, con-
ducting) at the Leningrad Con-
servatory and passed with dis-
tinction. Afterwards he studied 

soars to unprecedented heights in 
this concert. Brahms envisioned a 
symphony built around a Bach 
theme, and in the final movement 
of his last symphony crafted an 
epic passacaglia (variations over a 
repeating bass line) on the mas
ter’s melody, building to a devas
tating emotional climax. Autum
nal sentiments are also present in 
Strauss’s gorgeous Four Last 
Songs, sung here by Diana Da 
mrau who, according to Opera 
News, can “do anything she wants 
with any note at any given time.”

Performers:
Bavarian Radio Symphony 

Orchestra
Mariss Jansons, Chief Con-

ductor
Diana Damrau, Soprano
Program:
R. STRAUSS Four Symphonic 

Interludes from Intermezzo
R. STRAUSS Four Last Songs
BRAHMS Symphony No. 4
Saturday, November 10, 2019 

– 8 pm – Stern Auditorium / 
Perelman Stage, Carnegie Hall.

A heroic overture and sublime 
concerto set the stage for an 
intense symphony. Weber uses 
several quotes from his opera in a 
thrilling curtain raiser, while 
Mozart’s concerto delights with 
gorgeous melodies. Shostakovich’s 
symphony reflects on his precari
ous life in Stalin’s Soviet Union 
with music that is viscerally pow
erful. Both men are portrayed in 
the symphony: the former in a 
motif that cryptically spelled out 
initials of his name and the latter 
in the savage second movement. 
Ultimately, there is victory as 
Shostakovich outlived the dictator 
and dances in a triumphant finale.

tickets, please visit the Carnegie 
Hall website: https://www.carn-
e g i e h a l l . o r g / e n / E v e n t s /
Carnegie-Hall-Presents

***
Latvijas 101. 

gadadienā – š.g. 
18. novembrī Andris 
Nelsons un bostonas 

simfoniskais 
orķestris Carnegie 

Hall
Born in Riga, Latvia, Andris 

Nelsons is the fifteenth music 
director in the history of the 
Boston Symphony Orchestra. 
Andris Nelsons made his BSO 
debut at Carnegie Hall in March 
2011, his Tanglewood debut in 
July 2012, and his BSO subscrip-
tion series debut in January 2013.

Be swept away by the wonder, 
magic, and breathless virtuosity of 
masterpieces by Grieg and Mahler. 
From its famous opening flourish, 
Grieg’s concerto thrills with bold 
keyboard writing, but its stream of 
gorgeous melodies – many sug
gesting Norwegian folk songs – are 
also stunning. Mahler’s symphony 
flirts with folk themes too, but it’s 
only one facet of a magnificently 
scored gem that opens with the 
evocative sound of sleigh bells and 
culminates in a child’s sweet song 
extolling heaven’s joys.

Performers:
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, Music Direc-

tor and Conductor
Genia Kühmeier, Soprano
Leif Ove Andsnes, Piano
Program:

in Vienna under Hans Swarowsky 
and in Salzburg under Herbert 
von Karajan. Since 2003, Mariss 
Jansons has been the Chief Con-
ductor of the Sympho nieor chester 
des Bayerischen Rund funks 
(BRSO) and together they return 
this November for two outstand-
ing concerts at Carnegie Hall.

Friday, November 9, 2019 – 8 
pm - Stern Auditorium / Perel-
man Stage, Carnegie Hall.

Brahms looks back while Strauss 

Performers:
Bavarian Radio Symphony 

Orchestra
Mariss Jansons, Chief Con-

ductor
Rudolf Buchbinder, Piano
Program:
WEBER Overture to Euryanthe
MOZART Piano Concerto No. 

23 in A Major, K. 488
SHOSTAKOVICH Symphony 

No. 10
For more information and 

GRIEG Piano Concerto
MAHLER Symphony No. 4
For more information and 

tickets, please visit the Carnegie 
Hall website

https://www.carnegiehall.org/
en/Events/Carnegie-Hal l -
Presents

godātie tautieši! Nāciet paši 
un aiciniet līdzi savus cittau-
tiešu draugus. Tiksimies lat vie-
šu mākslā!
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Colombat Pierre-Nicolas

Cello Bridge

Micaëla and Don Jose – Olga Lisovkaya and Giovanni Formisano
// FOTO: Danilova

High Street Concert Series
uzsāk otro sezonu

bostonas ev. lut. Trimdas baznīcā
Otrās sezonas atklāšanas 

koncerts notiks 11. oktobrī 
plkst. 19:30, kur uzstāsies izcilie 
un pazīstamie operdziedātāji – 
Olga Lisovskaya, soprāns no 
Ukrainas un itāļu tenors Gio
vanni Formisano. Viņi atskaņos 
programmu „Passion and Ob 
session: An evening of arias and 
duets from Opera, Operetta, 
Broadway and Song”.

Savukārt 8. novembrī plkst. 
19:30 vakarā ar Šūmaņa dziesmu 
ciklu (“Schumann’s three great 
song cycles: Dichterliebe, Frauen
liebe undleben, and Liederkreis 
Op. 39”) uzstāsies franču pia-
nists PierreNicolas Colombat 
kopā ar mecosoprānu Elena 
Snow, tenoru Cooper Joseph Ken
dall, un tenoru David Rivera
Bozon.

6. decembrī plkst. 19:30 ar 
pro grammu “No Bacha līdz 
Pjacollam” (“Divina Sublimitas : 
From Bach to Piazzolla, an eve
ning of winter solace”) priecēs 
amerikāņu čelliste Anna Seda 
kopā ar kolēģiem ģitāristu 
Kevin Sherwin un soprānu 
Kathryn Aaron.

Sīkāka informācija par koncer-
tiem un biļetēm pieejama mā -
jaslapā www.highstreetconcertse
ries.org, kā arī ir iespēja sekot 
jaunākajām ziņām Face book 
lapā @HighStreet Concert Series.

Koncertserijas vada Aija Rēķe 
(Mākslinieciskā direktore) un 
Krisīte Skare. Koncertseriju 
ide ja ir piesaistīt vietējo Ame ri-
kas publiku, tādējādi popu lā-
rizējot baznīcas telpas nomai. 
Ienākumi no koncertserijām 
tiek novirzīti draudzes labā.

Šopavasar Bostonas Tēlotāj-
mākslas mūzejā (Museum of 
Fine Art) bija interesanta iz -
stāde. Kā raksta Murray Whyte 
laikrakstā The Boston Globe,  
„Varētu būt grūti skatīties uz 
dažām labākajām Haimena 
Blūma gleznām.” Tas tāpēc, ka 
Bostonā dzīvojušais emigrants 
no Latvijas bieži gleznoja līķus, 
kas bija uzšķērsti medicīniskiem 
pētījumiem. „Prāts liek atrau-
ties, kamēr acis neatvairāmi 
pievelk mirdzošo krāsu tem -
peramentīgie triepieni.” H.Blū ma 
līķu gleznojumi vienmēr ir 
izraisījuši pretrunīgas atsauk-
smes; mākslinieka darbu ret-
rospektīvā izstādē Buffalo 1954. 
gadā protestētāji pat panāca to 
aizvākšanu.

Lai gan Jackson Pollock un 
Willem de Kooning cildināja 
Blūmu, nosaucot par „pirmo ab -
strakto ekspresionistu”, viņš no -
raidīja šo apzīmējumu, kā arī 
nepievienojās sava laika main
stream. Šis biklais cilvēks, kuŗš 
nevēlējās būt uzmanības centrā, 
apņēmīgi gāja savu patstāvīgu 
ceļu mākslā. „Blūms būtībā bija 
žanra gleznotājs, kas radīja klu -
sās dabas, portretus un žanra 
ainavas, kuŗās bieži atklājās 
ciešā saistība starp dzīvību un 
nāvi, matēriju un gaismu.”(John 
Yau)

Sebastian Smee laikrakstā The 
Washington Post stāsta, ka 
Haimena Blūma interesei par 
līķu gleznošanu bijusi ļoti per-

Latvijā dzimis 
mākslinieks 

Hyman Bloom (1913-2009)

soniska izcelsme. 1941. gadā 
mākslinieka tuvs draugs izda-
rīja pašnāvību, un viņš tika 
lūgts identificēt drauga ķermeni 
morgā. Šī pieredze atstāja dziļu 
iespaidu gan uz viņu pašu, gan 
uz viņa mākslu. Kādā mirklī 
viņš atskārta, ka nāve nav bei-
gas, bet metamorfoze, pārvēr-
šanās. Divus gadus vēlāk viņš 
sāka apmeklēt morgus un at -
tēlot to, ko tur redzēja satrau-
coši elektrizējošos dārgakmeņu 
toņos.  Mikelandželo, Leonardo 
da Vinči un Rembrants – viņi 
visi bija pētījuši līķus, lai apgūtu 
cilvēka anatomiju, bet Blūma 
interese gāja tālāk un dziļāk. 
Viņa prātu nodarbināja pilnīga 
dzīvības un nāves savīšanās, 
nešķiramība, neatdalāmība. Ja 
atceramies H. Blūma ebrējisko 
izcelsmi, ir dabiski šajos viņa 
zīmējumos un gleznās it kā 
saskatīt atbildi uz holokaustu. 
Jebkuŗā gadījumā, starp tiem ir 
„vieni no visneparastākajiem 
un satraucoši skaistākajiem 
darbiem amerikāņu mākslā,” 
nobeidz S. Smee.

Nesenā izstāde Bostonas Tēlo-
tājmākslas mūzejā pierā dīja, ka 
Haimens Blūms būtu ierin do jams 
starp 20. gadsmita glez niecības 
meistariem. „Ja viņa māksla iz -
aicina, aizkustina un satrauc, tā 
vēl vairāk piesaista uzmanību,” 
secina mākslas kritiķis.

* Hyman Bloom, né Melamed, 
dzimis Brunavā, Latvijā. Or -
todokss žīds.

Kad šī gada pirmajā pusē Jel-
gavā redzēju divas Sandras Eglī-
tes fotoizstādes, kas stāsta par 
viņas trim ceļojumiem uz pa -
saules tālo nostūri Svālbaru (tī -
meklī  ir arī cita šī archipelāga 
nosaukuma rakstība – Svalbāra) 
jeb Špicbergenu, kā mēs to agrāk 
pazinām, viņas fotografijas un 
stāstījums par nesasniedzamās 
ziemeļu zemes vēsturi, dabu, 
dzīv niekiem mani bezgala ap -
būra, izraisot nožēlu, ka gadu dēļ 
turp nekad nedošos un neredzē-
šu šo brīnumu vietu. Vienlaikus 
biju priecīgs, ka esmu sastapis 
cilvēku, kuŗš tik patiesi, dziļi un 
bezgala humāni ar šo pasauli 
mani iepazīstina. Šķita, ja es par 
to nekad nebūtu uzzinājis, mana 
planētas izjūta būtu krietni vien 
nabadzīgāka, neatklātu kādas 
īpa šas krāsas tās smalkajā, tonāli 
niansētajā krāsziedā. Tagad, kad 
iznākusi viņas sarakstītā grā -
mata ar jutīgu foto aci tvertajām 
ainām, varu šajā ziemeļzemē 
atkal un atkal atgriezties, dodo-

Iestājoties par cilvēces zaļo domāšanu
Sandra Eglīte. Ziemeļzeme Svālbara. Autora izdevums, 

2019. 240 lpp.

ties virtuālā ceļojumā jebkuŗā 
brīdī.

Izdevums veic vairākas ļoti 
būtiskas funkcijas, uzdevumus. 

Pirmkārt, Sandra Eglīte ir kā 
pamatīgs pētnieks, kuŗš izzina 
visu par ceļojuma galamērķi un 
kuŗš parallēli ar fotouzņēmu-
miem sīki izstāsta gan ziemeļu 
zemju apgūšanas vēsturi, gan par 
šī notikuma nozīmi vēsturiskā, 
ekonomiskā un filozofiskā skatī-
jumā no tāda cilvēka viedokļa, 
kam nav vienaldzīgs planētas 
Zemes liktenis.

Viņas redzētā un pārdzīvotā 
izklāsts ir pasniegts tik grodā un 
tik emocionālā literāri krāšņā 
valodā, ka man, lasītājam, pat lie-
kas, ka, paļaudamies uz autores 
iespaidu un vēstījuma patiesu-
mu, šo ledus, sniegu un ūdens 
zemi vēroju pats savām acīm, 
pārdzīvoju ar saviem jutekļiem 
ziemeļu zemes atmosfēru, redzu 
balto ledus lāču parādīšanos un 
uzvedību, valzirgu laiskošanos, 
putnu dzīvi šajā pasaules malā, 

vēroju pēc mūsu priekšstatiem 
trūcīgo, bet vienlaikus neizpro-
tami skaisto augu valsti.

Otrkārt, šī grāmata ir ne tikai 
izzinošs, bet arī mākslas izde-
vums. Kaut arī Sandra Eglīte ir 
diplomēta mākslas zinātniece, 
absolvējot Latvijas Mākslas aka-
dēmiju, taču vienlaikus viņa ir 
prasmīga fotografe. Aplūkojot 
viņas fotouzņēmumus, gribas 
teikt, ka viņa ir gleznotāja, kuŗas 
technika ir fotoaparāts, fotoob-
jektīvs. Ikvienā attēlā būtiska ir 
krāsa, precīzāk, jūtīgi tverts un 
fiksēts krāsu toņu kopums, toņu 
saskaņa. Kaut ko tādu esmu 
redzējis Eduarda Kalniņa jūras 
ainavās, kuŗās telpu, atmosfēru 
veido līdz simtdaļai tverta toņu 
simfonija. Tikpat svarīga Sandras 
Eglītes fotografijās ir kompozi-
cijai, kas padara uzņēmumu par 
mākslas darbu. Skatot veiksmī-
gākos attēlus, šķiet, ka daba pa -
līdz veidot teju vai katras bildes 
iekšējo kārtojumu. Niansēti pe -
lēcīgā ainavā ar saules nojausmu 

biezajā miglā telpiskumu veido 
ledus josla priekšplānā. Citviet 
mākoņu horizontāles atkārto 
kal nāja ritmu vai ledus ritmu,  
pieskaņojas sauszemes muguras 
izliekumam. Vai ik lappuse atklāj 
autores augsto profesionālismu 
un prasmi būvēt kadru.

Grāmatas veidotāja fotoattēla 
nosaukuma vietā kā skrupulozs 
sausiņš fiksē ne tikai tā uzņem-
šanas dienu, bet arī stundu un 

pat minūti. Šāda matēmatiskā 
precīzitāte dažkārt palīdz veidot 
stāstu, bet, no cita skatpunkta 
ņemot, šādā veidā Sandra Eglīte 
parāda kā šī archipelāga, tā pla-
nētas dzīvumu, tādējādi iestājo-
ties par to, lai katrs cilvēks pa -
domā par to, ka ļaužu vienal-
dzības dēļ pamazām iet bojā ne 
tikai Svālbara, bet visa Zemes-
lode.

MĀRIS BRANCIS
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F R A g M E N T I  N O  T O P O š Ā S  g R Ā M A T A S

SASTĀDīJIS
PēTERIS BOLŠAITIS

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr.33) Jāņa Jaunsleiņa bērnības atmiņas
un izraksti no dienasgrāmatas

Mācījāmies, cik mūsu spēkos 
stāvēja, dzejas, gan kora dzies-
mas. Skolotājs mūs iepazīstināja 
ar vēsturiskiem notikumiem no 
valdošā Romanovu cilts laikmeta 
sākuma. Seviški izcelts patrio-
tiskā krievu zemnieka Ivana 
Susaņina nopelns – cara izglāb-
šana no poļu bandām. Ar ne -
atslābstošu interesi mēs sekojām 
skolotāja lasītiem vēstures gaba-
liem. Tomēr daudz kas palika 
nesaprasts vājās krievu valodas 
zināšanas dēļ. Skolotājam bieži 
nācās paskaidrot izsacīta vārda 
nozīmi. Beidzot pienāca gaidītā – 
jubilejas svētku diena – 13. feb-
ruāris. Jubilejas dienas priekš va-
karā plašs skolēnu izrīkojums 
Kūrmājas zālē. Kad mēs ierindas 
kārtībā iegājām zālē, tā piepildījās 
ar skolēniem. Nācās stāvēt kājās. 
Krēslos sēdēja aicinātie viesi, pil-
sētas iestāžu priekšnieki un citas 
ievērojamas personas... Skolnieki 
jau pirms programmas sākšanas 
stipri cieta no saspiestības un 
svaiga gaisa trūkuma. Dažs vā -
jāks skolnieks tikko turējās kājās. 
Viens otrs velti mēģināja izkļūt 
no ”elles” ārā, arī tas nebija ie -
spējams. Nelielajā Kūrmājas zālē 
bija sapulcināti kāds tūkstotis 
skolnieku, lai ”baudītu” svētku 
svi nības... patiesībā īstas ēģiptes 
mocības. Programma ievilkās ga -
rumā, uzstājās izcilākie dekla-
matori no skolniekiem, mūzikas 
un solo priekšnesumu izpildītāji 
no skolotājiem un skolotajām. Mūs, 
”mazos mocekļus” viss redzē tais 
un dzirdētais uz estrādes nespēja 
sajūsmināt. Mūsu vēlēšanās bija, 
lai ātrāki viss beigtos un izkļūtu 
no ”elles”. Kad tiekam ārā, tad 
jutāmies iznākuši it kā no pirts, 
vienos sviedros. Lai nesasaldētos, 
ātri pošam kājas uz mājām.

Otrā dienā svinības turpinājās 
Alejas laukumā. Tur sapulcējās 
skolēni no visām Liepājas sko -
lām, iestāžu kalpotāji, kaŗa spēka 
daļas un ticības organizācijas. 
Laukuma vidū pulcējās augst-
maņi un garīdzniecība. Bija uz -
būvēts altāris ar svētbildēm un 
cara tētiņa bistēm. Gaŗbārdaini 
krievu popi kūpināja vīraku un, 
dziedādami psalmus, apslacīja 
apkārtstāvošos ar svētīto ūdeni... 
Augstākie garīdznieki, tērpti 
grez nās mantijās ar sengrieķu 
rabīnu cepurēm galvās, izskatījās 
visai ērmoti. Mēs, mazie ele men-
tārskolu knauķi, stāvējām attā-
lākā laukuma stūrī. Ģimnāzisti, 
reālisti, ”činkevieši”1 un visi pā -
rējie mums priekšā. No tā, kas 
notika laukuma vidū, nekā ne -
redzējām. Līdz mums atlidoja 
vienīgi tikai gaudulīgās, bieži 
atkārtojošās skaņas: Gopodi po  
milui, Gospodi pomilui. Stāvot 
mums sāka salt kājas. Mīņājāmies 
un lēkājām, kā varējām. Tad 
svētku ceremoniāls beidzās, va -
rē jām sākt maršēt. Apgājuši da -

žas ielas, manifestanti izklīda. 
Mēs priecīgi ”desojām” uz mā -
jām. Vakarā bija paredzētas 
”Stefanā”2 brīvbiļetes. Ar to arī 
lielā svētku jubileja bija galā.

1914. g. Skolas beigšana – 
eksāmens
Gatavojos nobeigt skolu. Mā -

cījies biju visus gadus labi. Krievu 
skolotājs bieži vien ar lepnumu 
mani citiem skolēniem stādīja 
par priekšzīmi, sacīdams: „smotri 

kak on učitsja, kak on stara
jetsja...”, bet es par to nokaunējos. 
Tomēr priekšā stāvošais eksā-
mens manī radīja satraukumu. 
Sāku šaubīties par savām zinā ša-
nām. Varēja eksāmenā pie viena 
otra priekšmeta aizķerties un cauri 
bija. Tuvojoties svarīgai dienai, 
sāku cītīgi atkārtot mā  cības. Savā 
bērna prātā domāju, ka būs vēl 
jāgriežas ar lūgšanām pie ”mīļā 
Dieviņa”, lai neizgāztos eksā menā. 
Un vakaros gultā pirms iemig ša-
nas bieži vien grie  zos pie ”debesu 
tēva” ar karstu lūgšanu. ”Dieviņu” 
lūgt bēdās, to jau agrā bērnībā 
bija mācījusi māte. Pienāca gai -
dītā diena. Eksāmenu izturēju 
labi. Arī no maniem pieciem 
līdzbiedriem no mūsu skolas 
neviens neiz  gāzās. Priecīgi bijām 
mēs, prie cājas skolotāji: varējām 

nu doties ”suņu dienās” un pēc 
tam atkal jaunā skolā. 

1914. g. Pirmā peļņa
Skola bija pabeigta. Nācās 

domāt par maizes pelnīšanu, jo 
mātei grūtu nācās divus vēderus 
izvilkt. Dārzs, no kuŗa izman-
tošanas mēs līdz šim pārtikām, 
mums vairs nebija. To jau pār-
svarā apsaimniekoja pusmāsa ar 
savu vīru. Drīzumā taisījāmies 
pavisam šķirties no dzimtas pa -
jumtes, gaidījām tikai, lai mums 
atmaksā mums pienākošo man-
tošanas daļu. Bet tā kā svainim, 
kurš par katru cenu gribēja namu 
paturēt, nebija naudas, tad pa  gai-
dām vēl tēva celtā pajumtē dzī-
vojām. Darbu mātei nācās meklēt 
nu ārpus mājas. Viņa arī to atrada 
pie kāda Antona Antonoviča kunga, 
kuŗš turēja ”Friča” birzē resto rānu. 
Izbraucām abi ar māti uz dažām 
nedēļām lauku darbos. Neat mi nos 
vairs, par kādu cenu māte pārdeva 
savu darba spēku. Man tika ap -
solīts vesels rublis par nedēļu pie 
saimnieka uztura. Sakravājuši vaja-
dzīgās pekeles, atstājām pilsētu 
un braucām pāri ezeram uz 
jauno darba vietu – Friča birzē. 

1914. g. Friča birzē
Bija iestājusies neparasti karsta 

un sausa vasara. Pie debesīm ve -
selām dienām neparādījās ne mā -
konīša. Saule kā ugunīga bumba, 
celdamās pār zemi, to dedzināja 
saviem stariem...un šāda karsta 
sūtīja meža dūmus. Abi ar māti 
rāpojām pa biešu lauku un ra -
vējām nezāles. Arī dārznieks, kāds 
bārzdains vīrs, kuŗa rīcībā bijām 
padoti, tāpat ņēmās ar nezālēm. 
Bieži gribējās dzert, plūda sviedri, 
un saule svilināja pakausi. Slāpes 
dzesējām pie tuvējā avotiņa, bet no 
saules nekur nevarējām tverties. 
Sakņu lauku gan ierobežoja krū -
māji, bet pamest darbu kaut uz 
mirkli – neuzdrošinājāmies. Ar 
nepacie tību gaidīju vakaru. Tā 
pagāja mana pirmā diena darbā. 
Citas dienas ņēmāmies pie siena. 

Tur bija daudz patīkamāk, jo bijām 
barā. Siena grābšanā piedalījās 
arī restorāna kalpotāji: ķelneŗi un 
virtuves meitas. Jaunie ļaudis 
dzina jokus, amizējās pa siena 
baļļiem uz nebēdu. Tik paša 
A-kunga klātbūtnē, kuŗš iznāca šad 
tad talkā, atturējās no draiskulī-
bas un piespiedās vairāk darbā. 
Pusdiena slaikā visi barā devā-
mies uz tuvējo ezeru peldēties. Es 
biedrojos ar gana zēnu Andreju. 
Viņš dienvidū bija brīvs. Peldē-
jāmies gan ezerā, gan izskrējāmies 
ar ”gruntlaivu”3. Taisījām loku ar 
bultām un šaujam mērķī. Nodar-
bības nekad netrūka. Vakaros ar 
Andreju tikos tikai pie vakariņu 
galda. Bet tad jau bija vēls un ātri 
vien nācās posties uz guļu. Naktīs 
bija silts, gulējam siena braģī, 
kurš atradās pagalmā. Braģī bija 
kādi septiņi astoņi iemītnieki. 
Tikko pietika vietas. Iemigt ne -
nācās viegli. Neganti uzbruka odu 
bari – slēpām galvas zem palagiem. 
Ausīs dunēja ļaužu čala un mū -
zikas skaņas no bufetes telpas. 
Tur ļaudis no turīgām aprindām 
vēl tukšoja kausiņus, dejoja un 
baudīja dzīvi... Ausa jau rīts, kad 
norima kņada bufetē un birzē. 

Tad nogurušie kalpotāji uzrāpjas 
pie mums brāģī un gulēja kā no -
sisti – līdz pusdienai, lai atkal 
jūgtos darbā nākošā vakarā. 

Nedēļas divas bijām nostrā  dā-
juši lauku darbos Friča birzē. Darbs 
mums izbeidzās. Antonoviča kungs 
izmaksāja mātei algu. Arī es sa -
ņēmu savu pirmo peļņu: divus 
sudraba rubļus. Biju priecīgs, 
tomēr manas cerības, par šiem 
pašu pelnītiem rubļiem, šo to sev 
atļauties – izgaisa. Mani sudraba 
rubļi izgāja dienišķai maizei.

1 ”Činkevieši”- Annas Činkas 
privātģimnāzija, Jaunā Dīķa, tagad Ausekļa 
ielā 8. 
2  Kārļa Stefana kinoteātris ”Splendid Palas” 
Graudu ielā 27. 
3 Gruntlaiva - plakandibene. 

Jānim Jaunsleinim bija nepārprotams mākslinieka talants

Jānis ar dzīvesbiedri
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vad. LIENE KUKAINE 12. Lielā nometne “Solījums”
Piecdesmit divus gadus pēc 

tam, kad latviešu gaidas un 
skauti pirmo reizi pulcējās ASV 
uz Lielo nometni „Tēvzeme“, 
simt divdesmit četri skauti un 
gaidas devās uz Ņujorkas Adi
rondack kalniem uz 12. Lielo 
nometni “Solījums.” No 2019. 
gada 11. līdz 17. augustam Boy 
Scouts of America (BSA) Camp 
Massawepie īpašumā atskanēja 
latviešu valoda, dziesmas, sau-
cieni un solījums būt labiem 
skautiem un gaidām!

Nometne jau divus gadus 
veidojās, kopš Latviešu skautu 
kustības un Latviešu gaidu 
kustības pārstāvji atgriezās no 
LSGCO rīkotās “Simtgades 
uguns kurs” nometnes Latvijā, 
atzīmējot skautisma simts ga -
dus. Skautu nometnes rīkotājam 
vad. Arnim Korolkevicam un 
gaidu nometnes rīkotājai vad. 
Marutai Auģei bija liels darbs, 
sarīkojot nometni, kuŗa nebija 
to vienību pilsētās: vad. Ko -
rolkevics darbojās ar Rīgas (72.) 
skautu vienību Toronto, un vad. 

nes dalībniekiem, piemēram, 
gaŗākus sirojumus un kanū 
braucienus ar pārguļu – visu 
nometnes territorijā. Platība arī 
nodrošināja latviešu skautiem 
un gaidām mierīgu nomet ņo-
šanu, bez vajadzības censties 
pēc nodarbībām ar citām no  -
metnēm, traucējumiem no vie-
tējiem iedzīvotājiem/tuvām pil-
sētiņām vai kārdinājuma lietot 
elektroniku.

Ieradās dalībnieki no visas 
pasaules: Austrālijas, Francijas, 
Kanadas, Latvijas, un pusduča 
ASV štatu. Autobusus, mikro-
busiņus un mašīnas sagaidīja 
reģistrācijas komiteja, kuŗa 
pārbaudija veselības lapas, da -
līja “Solījums” ūdens pudeles 
un deva rīkojumu dalīties pa 
apakšnometnēm. “Solījums” no   -
metnē bija septiņas tādas: Stab
radzēni (mazskautu), Dzirk ste
lītes (guntiņu), Modrība (skau-
tu), Liesmas (gaidu), Dzimtene 
(roveru), Dedzība (lielgaidu) un 
Kvēlo (Vadītāju). Apakšnomet-
ņu nosaukumi balstīti uz gaidu 

desmit bija taisnā ceļā no 24. 
Pasaules skautu džamboreja 
nometnes Rietumvirdžīnijā. Lat-
vijas kontingenta sakarniece 
bija vad. Sanita Salgus. No ASV 
jendas vad. Maija Šķinķe, vad. 
Pēteris Aivars, vad. Nora Aivars 
un vad. Kristīna Putene veica 
lielo koordinēšanas darbu, 
mūsu ciemiņus vedot pilsētas 

kalna riteņbraukšana un spēlēt 
gaga bumbu. Bija arī visiem 
pazīstamās un iemīļotās no  dar-
bības: šķēršļu, kanū un pēt nie-
cības gājieni, kā arī vakaros 
ugunskuri. Apakšnometnēm bija 
arī dažas pavisam unikālas no -
darbības: mazskauti šāva ra -
ķetes, guntiņas piedalījās māk-
slas nodarbībās, un gaidām bija 

mus un saucienus. Guntiņām 
nepārtraukti veidojās jauni 
panti “es teicu būm, čika būm” 
dziesmai, kuŗi tad atskanēja pie 
ēdamzāles, plūdmalē, pie uguns-
kuriem un teltīs. Un iestaigājot 
brīžiem lielgaidu apakšno-
metnē, kad nebija nodarbību, 
varēja ieraudzīt lielgaidas, sa -
cerot pantiņus, mācoties jaunas 
dziesmas ģitāras pavadībā, vei-
dojot mākslas projektus vai fo -
to grafējot gaismas spēles bla-
kus esošā karoga laukumā ar 
roveriem. 

Nometnē “Solījums” arī bija 
svinīgi brīži. 2019. gada 13. 
augustā Marete Austriņs un Ella 
Baipsys (Gaujas 6. gaidu vienība 
Čikagā) deva solījumu un kļuva 
par gaidu kustības jaunākajām 
pilntiesīgām gaidām. 15. au -
gustā Eva Brūvere un Ella Gulbe 
(Zilā kalna 4. gaidu vienība 
Ņujorkā) un Annika & Emīlija 
HirstWhyte (Rīgas 1. gaidu 
vienība Melburnā, Austrālijā) 
deva solījumu un kļuva par 
gaidu kustības jaunākām piln-
tiesīgām guntiņām. No maz-
skautiem trīs deva solījumu 
nometnē: Mikus Kukainis, 
Maksis Lowe un Valdis Paskovs 
(Staburaga 70. skautu vienība, 
Čikāgā). 15. augustā Kristaps 
Hach (Rīgas 102. skautu vienība 
Melburnā, Austrālijā) un Kārlis 
Zālīte (Rīgas 90. skautu vienība 
Ņujorkā) kļuva par skautu 
kustības jaunākajiem pilntie sī-
giem skautiem. Un nometnes 
“Solījums” pēdējā vakarā skautu 
kustība ieguva trīs jaunus va -
dītājus; apsveicam vad. Jāni 
Bungu (Rīgas 90. skautu vie-
nība, Ņujorkā), vad. Andreju 
Kristovski un vad. Pauli Rumpi 
(Rīgas 102. skautu vienība 
Melburnā, Austrālijā)!

12. Lielās nometnes orga ni-
zēšanas komitēja sirsnīgi pa -
teicas visiem, kas bija pielikuši 
roku, lai būtu prieka un atmiņu 
pilna nometne, kā arī tiem, kuŗi 
ziedoja naudu, lai šo nometni 
īstenotu.īpašs paldies Amerikas 
latviešu apvienībai, Elite Pro 
tective Services, ģenerāļa Kārļa 
Goppera fondam, vad. Uldim 
Sīpolam, Latviešu nacionālai 
apvienībai Kanadā, Kultūras 
fondam, Daugavas Vanagiem 
ASV un Kanadā, un Latviešu 
kaŗa invalidu apvienībai ROTA. 
Paldies arī tiem labvēļiem, kuŗi 
ziedoja nometnes gofundme.
com “12. Lielā nometne „So -
lījums” kampaņai. Piezīme: 12. 
Lielās nometnes organizēšanas 
komiteja vēl laipni pieņem zie-
dojumus palīdzēt financēt at -
miņu grāmatu, kā arī pārdod 
nometnes “Solījums” kafijas 
krūzes. Lūdzu kontaktēties ar 
NOK info nozares vadītāju, vad. 
Lieni Kukaini (liene@zilgma.
com). 

Nometnes pēdejā dienā teltis 
bija nojauktas, karogi salocīti 
un busiņi izbraukuši uz attālām 
pilsētām, tomēr Massawepie 
mežā vēl sadzirdama nometnes 
dziesma un solījums – solījums 
no skautiem un gaidām turpināt 
dzīvot pēc skautu un gaidu 
likumiem, palīdzēt tuvākajiem 
ikkatrā brīdī un būt uzticīgiem 
Dievam un Latvijai. Uz re  dzē-
šanos jau citā nometnē!

guntiņas // FOTO: vad. z. Alksnīte 12. Lielās nometnes “Solījums” dalībnieki // FOTO: vad. A. Spalviņa

Kanū apmācības Massawepie ezerā (foto vad. A. Spalviņa)

gaismas spēle, veidots ar spuldzi // FOTO: R. Kalniņš

Auģe ar Sauleskalna (7.) gaidu 
vienību Bostonā. Nometnes 
organizēšanas komitejā nāca 
palīgā vad. ēriks Kleperis no 
Toronto kā techniskās nozares 
vadītājs, Linda Byron no Ņu  jor-
kas kā finanču nozares vadītāja 
un vad. Liene Kukaine no Dien-
vidkarolīnas kā informācijas 
nozares vadītāja. 12. Lielās no -
metnes “Solījums” dziesmu sa  -
cerēja bijušais Rīga (72.) skautu 
vienības rovers Viktors Kūl nieks. 
Tai piedziedājums skan tā:

„...Un mans solījums šodien 
Tas skrien un skrien, un skrien. 
Tas neguļ, tas negurst; uz nākotni, 
(Un) Iedami uz nākotni, 
Tas piepildīsies, 
Jo to mēs apsolām no pašas sirds, 
Jo to mēs dāvinām no pašas 
sirds.”

Massawepie nometne atrodas 
Ņujorkas štata ziemeļu galā, 
Adirondack kalnos netālu no 
Tupper ezera. BSA skautu īpa-
šums ir 3769 akrus liels un 
ielenc Massawepie ezeru līdz ar 
vairākiem mazākiem dīķiem. 
īpašuma plašums piedāvāja uni-
kālas iespējas 12. Lielās nomet-

un skautu tikumiem un liku-
miem, un uz mūsu solījumiem.

Skautu nometnes priekšnieks 
bija latviešu skautu priekšnieks 
vad. Arnis Vējiņš, un gaidu 
nometnes priekšniece latviešu 
gaidu priekšniece vad. Anita 
Vējiņa. Nometnē arī bija klāt 
Latviešu skautu un gaidu cen-
trālās organizācijas (LSGCO) 
Latvijas skautu priekšnieks vad. 
Gundars Krīpēns. No Latvijas 
Ņujorkā ieradās divdesmit as -
toņi skauti un gaidas, no kuŗiem 

apskatēs, izkārtojot tiem nakts-
mājas un sarunājot pieņemšanu 
Latvijas vēstniecībā.

BSA Camp Massawepie īpa-
šumā piedāvāja lielu aktivitāšu 
dažādību. Gaidas un skauti no -
darbībās šāva gan ar loku un 
bultu, gan ar šauteni. Tie rāpās 
akmens kāpšanas sienā, un 
kāpaļāja pa COPE (Challenging 
Outdoor Personal Experience), 
veicot augsto virvju kursu (high 
ropes course). Visiem ļoti patika 
cirvju mešanas nodarbības, 

spa nodarbības un pionieŗu 
projekti. Visa nometne kopīgi 
piedalījās LSGCO rīkotās no -
dar bībās ceturtdienas pēc pus-
dienā (kur arī vadītājiem nācās 
pārbaudīt savas zināšanas), 
Aus trālijas vienību vadītā nakts 
rotaļā, un kosmos-tēmas ballē.

Massawepie nometnes īpa šu-
mā ir liela ēdamzāle. Tur gun-
tiņas un mazskauti pulcējās 
ēdienreizēm, izņemot vienā 
vakarā, kad paši sev gatavoja uz 
oglēm mednieka vakariņas. 
Vecākās pakāpes pusdienas ēda 
ēdamzālē, atvieglinot apakšno-
metņu pavarda pienākumus un 
atbrīvojot laiku saistošām no -
darbībām. ēdamzāli arī izman-
toja Lielā ugunskura vakarā, 
kad pērkona negaiss neaicināts 
ieradās nometnē. Bija intere-
santi pielāgoties amerikāņu 
skautu nometnes ēdienu pie-
nešanas paražām... Un vadītā-
jiem bija 24 stundas dienā pie -
ejama kafija!

12. Lielajā nometnē bija ļoti 
radoša gaisotne. Priekšnesumi 
pie ugunskura bija labi izdo-
māti, uzvesti un arī bieži vien 
gluži asprātīgi. Gaidas gatavoja 
bungas, ar kuŗām veidoja rit-
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ASTRīDA STAHNKE Neejiet par tālu!

‘Russians Fully Reconciled to Capitalism’ and
Don’t Want Socialism back, Shelin Says

PAUL GOBLE
 Staunton, August 21 – Despite 

all the talk about a revival of social-
ism in the face of stagnation, 
Sergey Shelin says, “Russians are 
fully reconciled to capitalism, con-
sider it completely practicable, 
and do not want even to think 
about the socialist past,” a funda-
mental transformation of Russian 
values over the last 30 years.

But this does not mean, the 
Rosbalt commentator says, that 
Russians view entrepreneurial 
activity “not only as a means of 
production and source of income 
but as an expression of freedom 
and creativity.” There is still a 
long way to go to reach that 
understanding, he suggests.

Those analysts and commenta-

tors who think that some return 
to socialism would have support 
should consider the results of a 
survey conducted by the Public 
Opinion Foundation on “condi-
tions for entrepreneurialism in 
Russia.” They show just how 
much Russians have shifted in 
their views about capitalism and 
socialism and also how much 
more they have to go.

According to the poll, 59 per-
cent of Russians say that private 
entrepreneurial activity has 
brought Russia more good than 
harm, while only 16 percent say 
the reverse – and most of them 
are concentrated among people 
over 60. But even among pen-
sioners, those holding positive 

views about entrepreneurialism 
were about equal to those with 
negative ones.

Indeed, Shelin says, “there was 
not a single significant group 
among Russians, whether by age, 
education, economic status or 
place of residence who were 
ready to call for doing away with 
private business,” an impressive 
showing of change in the face of 
those who insist that “Russians 
haven’t changed and remain 
‘simple Soviet people.’” 

But while capitalism has these 
positive ratings, very few 
Russians – only five percent – say 
they are themselves entrepre-
neurs, although another 36 per-
cent report that they have entre-

preneurs among their circle of 
acquaintances. 

The pollsters also asked how 
Russians evaluate the business 
climate in their country. Forty-
three percent say that Russia has 
an unfavorable one, and only 24 
percent say it has a favorable one. 
At the same time, 32 percent say 
this climate has gotten worse in 
recent years while 17 percent say 
it has gotten better.

Those who identify as entre-
preneurs have a slightly more 
positive view of the situation 
than non-entrepreneurs, Shelin 
says, a sign that “among our 
entrepreneurial stratum there is 
a significant group of optimists 
who are satisfied with the busi-

ness climate and pleased that it is 
becoming still better.”

But if Russians are reconciled 
to capitalism, they still want the 
state to be even more involved 
than it is today. Thirty-seven per-
cent of respondents to the poll 
say they favor a stronger state 
presence in the economy, while 
only 16 percent favor a reduced 
amount of state involvement.

What this all means, Shelin 
suggests, is that Russians favor 
more regulation of the market 
but not the disbanding of market 
relations. Anyone in authority 
who ignores that reality will cre-
ate a situation which will make 
the recent protests over Moscow 
city elections look like child’s play.

Izlasījusi  Laika nr. 30 rakstu 
„Maskava asi kritizē baltiešus”, 
sameklēju savu tolaik rakstīto 
poēmu, ko nosūtu publicēšanai – 
nevarēju klusēt! Tās ir 1989. 
gada 11. novembrī pierakstītās 
domas, kad tika nojaukts Ber
līnes mūris un Dan Rather, CBS 
korespondents, pārtrauca raidī
jumu un paziņoja, ka Gorba
čova kungs brīdinājis Baltijas re 
publikas – Igauniju, Latviju un 
Lietuvu, lai tās neiet par tālu...
     

dressed up in Truth’s many-col-
ored fake veils walked free in all 
the devastated lands until those 
veils congealed in hard cement, 
into a Wall that closed the people 
in and out.

That was going too far, it 
seems.

The people could then go no 
farther than that Wall, those 
fenced Checkpoints – cages 
with caged guards – boys 

The news broke out again: 
FIGHTING IN MOLDAVIA. 
And again the same warning:

“Don’t go too far!”
I shout: To treat people like 

lunatics and mad dogs for all 
those years is far too far to go!.

Those steps the dictators 
took, those denials and execu-
tions and shots the Gestapo and 
NKVD aimed at people’s fore-
heads and temples without any 

genocide with flags and flowers, 
trumpets and sound of drums

Year after year
Year after year
Year after year 

When all the Christmases are 
blacked out in silence and every 
birth a miracle

is going far, so far that the 
imagination lags behind.

***

falling all over the globe – from 
Tallinn to Vladivostok and New 
York; from the ice-capped polar 
circle to the equator and below 
the trade winds. Each body and 
soul burst, burned, branded 
with silence and not forgetting. 
Hands reaching. Airmail letter 
flying.

Far, far away from home, as 
far as death in Siberia.

going Too Far
The ruler of the Soviet Union 

– the marked leader – says: 
“Don’t go too far!”

But how is too far, I wonder, 
and who are they who say now, 
when the Wall is down –

“Don’t go too far?”
Was not the Wall put there 

like an ugly dragon winding 
because the governments – 
both large and small – had gone 
too far? Much too far with 
swastikas, hammers and sickles;

with barbed wires and dogs 
trained to bare their teeth at 
human beings?

They all had gone so far that 
truth in grief and shame was 
put in chains and locked in bas-
est torture chambers, and lies 

patrolling the underground like 
rats. . . 

That is going too far, I 
thought, remembering riding 
the streetcar in East Berlin on 
New Year’s Eve 1990. Across the 
aisle sat a woman holding a 
muzzled cocker spaniel who 
nervously sniffed the closed air. 
And I asked, “Must your dog 
always wear a muzzle?”

“Na ja,” she said, and I won-
dered, thinking, where were 
you, nervous doggy, when the 
Wall fell? Did your mistress 
take off the muzzle and let you 
bark one independent, un-
muzzled honest-to-goodness 
real dog bark?

***

trial THAT WAS TOO FAR TO 
GO! And those more recent 
shots the guards made from 
their towers at young people 
who swam the Spree to free-
dom: a Girl 18; a boy 17. They 
jumped into the river as for a 
swim,. –– No diving!!! 

The Spree is very narrow 
there, and freedom seemed not 
far at all. (I measured the dis-
tance with one sad glance, when 
I stood at the graves on the West 
side of the Berlin Wall.

Now that was going too far. . . 
Also, to build a wall inside of 

people, a wall that cut up souls 
and bodies – permanently. 

That too is going too far.
And, furthermore, to make 

those same people celebrate the 

And as for my people, the 
white ones, the Balts, my nation, 
who were warned not to go too 
far, so small, so helpless, hold-
ing hands across their trampled 
lands, with nothing but their 
poetry and song and the naked 
truth – standing in a hand chain 
across three small blood-
soaked, sadly and lovingly re-
constructed lands, lands silent 
and generally unknown, fallen 
between the cracks of the mod-
ern world and their super pow-
ers. ––   

Well, how far could they, 
would they – dare they go? 

The swastika and hammer 
split us all way back so long ago. 
Then and eventually (for half a 
century) the particles have been 

As far as life in this my free, 
confused and glorious world.

I turn off the TV and say to 
the silent grayness: “Some peo-
ple, certainly, went too far, and 
had they not, I would not hear 
tonight the warning Don’t go 
too far!”

I’m thinking: To cross the 
Wall, now that it is down, is not 
far at all.

It’s really such a narrow line, 
scribbled with graffiti, its lime-
stone scraps sold as souvenirs. –

Moreover, the Spree is such a 
little river, and the Baltic Sea 
seems no bigger than Lake Erie;

Hence, the once unreachable 
side of freedom was/is not far at 
all.

Unless men go again too far... 
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Rīga – Kalifornija – Rīga:
stāsts caur trīs gadsimtiem

Rīgā, netālu no Laika redakci-
jas, Tērbatas un Stabu ielas stūrī 
slejas dižs un nevainojami sakopts 
nams ar iekšpagalmu. Tērbatas 
ielas pusē virs vārtiem  uzraksts – 
„100 gadi”. Nu jau namam vairāk 
nekā 100, bet īstajā simtgadē 
iekšpagalmā notika svinības, at -
zīmējot tā tagadējās saimnieces 
ērikas Carter (94) tēva, Rīgas 
domes deputāta Dāvja Bišofa 
celtā un architekta Jāņa Alkšņa 

Baltijas Papīra veikals, vēl pie 
manis arī mīt medicīnas stu-
denti no Vācijas. Savam pārvald-
nie kam samaksāju studijas, vēl 
arī diviem radu bērniem. Cītīgi 
maksāju nodokļus Latvijas valstij.

Kas jums traucē vai neapmie-
rina Rīgā?

 Tas, ka Vecrīga tiek „izpostīta”, 
saceļot jauno apbūvi – Pēteŗ-
baznīca ir jaunbūvju ieskauta, 
Daugavu vairs neredz. Viļņā, 

Kāds bijis jūsu pašas dzīves 
gājums?

Biju vienīgais bērns saviem 
vecākiem, tēvs darbojās Rīgas 
domē, pēc profesijas bija advo-
kāts, viņš darbojās arī daudzās 
biedrībās, kopš 1905. gada arī 
Rīgas Latviešu biedrībā. Māte 
bija iesākusi studijas, bet, pēc 
tēva lūguma, tās atstāja, lai gā -
dātu par māju un ģimeni. Mūsu 
mājās bieži pulcējās to -
laik latviešu sabiedrībā 
pazīstami, cienījami cil-
vēki – kad skatos un lasu 
grāmatas, man jāizsau-
cas: „Es taču viņu pa -
zīstu!” No Latvijas iz  brau-
cām salīdzinoši vēlu – 
1944. gadā, kad Pārdau-
gavā jau bija krievi. Man 
tolaik bija 19 gadi, biju 
beigusi Franču liceju un 
sākusi studēt veterinār-
medicīnu, bet... Vācijā 
apprecējos, un kad no -
nācām Amerikā, vaja-
dzēja sākt strādāt, lai vīrs 
varētu pabeigt savas stu-
dijas. Tā kā tēvs bija arī 
Jāņa baznīcas draudzes 
valdē, viņš dabūja re -
komendācijas  vēstuli no 
mācītāja Meirāna, kas 
mums palīdzēja nokļūt 

Saprotu, ka par studēšanu 
bija jāaizmirst – nācās strādāt.

 Jā, pārpirkām zirgu staļļus un 
tikām „uz zaļa zara”. Mūsu staļļos 
cilvēki novietoja zirgus, te bija 
kopēji, treneŗi, arī man pašai bija 
divi zirgi, un es savā dzīvē esmu 
daudz nodarbojusies ar zirgu 
sportu. Te nomitināja arī sacīkšu 
zirgus, lai tie atpūstos un atkop-
tos laikos starp sacensībām – 

sten vienos pie mums ierodas 
tautieši, kas vēlas priecīgi pavadīt 
laiku labās, interesantās sarunās, 
sasēst pie skaisti klāta galda un – 
galvenais – uzdziedāt! Mēs esam 
par vecu, lai iesaistītos koŗos, kas 
uzliek pienākumus doties uz 
mēģinājumiem un mācīties 
„grū tas” dziesmas. Mēs lab prā-
tāk  dziedam tās  „vienkāršās”,  
sauktās galda dziesmas, kā katrs 
protam. Sasēžam interešu gru-
piņās, parunājamies – nekādu 
referātu vai atskaišu! 

Pēc manas Bonitas ierosmes to 
iesākām. Viņa teica – „restorānos 
taču nedziedāsiet – lai brauc 
šurp!” Sākām 14 cilvēku grupiņa, 
un citreiz jau sabrauc vairāk par 
20. Sazināmies e-pastos. Nupat 
Bonita atrakstīja: „Neaizmirsti, 
ka septembŗa vidū jātiekas!” Tā 
ir tā jaukākā cilvēku kompānija, 
kuŗā saskanīgi, interesanti pava-
dām laiku.

Esat arī Laika lasītāja kopš tā 
sākotnes. Kā ilggadējs un 
uz ticams draugs – pasakiet 
savu kritiku.

 Laiku izlasu no pēdējās līdz 
pirmajai lappusei! 

 Sapratu! Visi sāk ar beigu 
lappusēm...

 Jūs pareizi saprotat! Bet varu 
teikt, ka ikviena lappuse man 

projektētā nama atdzimšanu. Kā 
lielais vairums Rīgas vēsturisko 
būvju, tas bija nonācis gana 
žēlīgā situācijā, līdz tūlīt pēc 
Latvijas valsts atjaunošanas to 
pārņēma ērika – mantiniece no 
Amerikas. Jautāju, kā tad gāja? 
Un vērpjas mūsu saruna ar 
ērikas kundzi, kas pati ir gaiša 
un saulaina, šķiet, Kalifornijas 
saules sasmēlies cilvēks, kas prot 
novērtēt visu, kas sasildījis ne -
būt ne vienkāršo dzīvi. „Biju ļoti 
enerģiska, un man labi sekmējās 
– atguvu savu vecāku Rīgas īpa-
šumus, kā arī vasarnīcu Bul-
duros. Lauku mājas Meistartos 
atdevām radiem. Gāja, protams, 
ļoti raibi, es biju viena no pir-
majām, kas nokārtoja īpašumu 
atgūšanu. Tad bija jāķeras klāt 
atjaunošanas darbiem – jāizmēž 
un jāizklāj pagalms, jānomaina 
logi, durvis, jārestaurē nama 
fasāde, kas ir Rīgas apbūves 
vēsturiskais mantojums utt. Sa -
kār toju arī nama vēstures lie-
cības, pieaicinot palīgā zinīgus 
cilvēkus. Tagad varu teikt – 

Lietuvā, gan to nepieļauj, esmu 
tur divreiz bijusi. 

Vai meita un mazbērni ne -
pošas uz dzīvi Latvijā ? 

 Meitas Bonitas un viņas vīra, 
kuŗš ir Austrālijas latviešu izcel-
smes, skaistos plānus – pusgadu 
dzīvot Latvijā, otru pusi Kali-
fornijā, izpostīja briesmīgais uz -
brukums ar bruņotu laupīšanu, 
par ko savulaik rakstīja arī Laiks. 
Viņi pēc tam vairs nebija ar 
mieru pārcelties, lai gan biju 
uzdāvinājusi namu Avotu ielā. 
Es darīju to labāko...

sagādā prieku, man viss interesē. 
Un man ir žēl, ka cilvēki saka – 
bet man vairs neinteresē, jo mani 
paziņas jau nomiruši... Es uz -
skatu, ka Laiks ir jāatbalsta ar 
savu abonementu. Trimda tiešām 
strauji „izkūp”, ko arī pamanām 
latviešu sarīkojumos, vairāk  ro -
sās jauniebraukušie. Laiks ir vēl 
jānotur! Gaidu kalendāru, to 
pērku sev un dāvinu citiem. 

Bet, ja nu jāpakritizē, krust-
vārdu mīklas bieži vien ir par 
grūtu un nav ievērotas konsek-
vences, piemēram, jāatmin vī -
riešu dzimtes vārds, kas mīklā ir 
sieviešu dzimtē. 

Un tomēr – patīkams ir Laika  
optimistiskais  gars, daudzvei-
dīgie raksti, ziņas par to, kā 
klājas citiem latviešiem Amerikā 

Ar ēriku Carter Rīgā
tikās Ligita Kovtuna

tādā kā pansijā, bet ar pro fe-
sionālu apkopi un treniņiem. 

Vai iekļāvāties arī latviešu 
sabiedriskajā dzīvē, latviešu 
skolā?

 Protams! Tā esmu dzīvojusies 
pa latviešu sabiedrību, ka nu jau 
angliski  slikti runāju! Franču un 
vācu valodu gan uzturu. Meitai 
latviešu valodu savulaik pamatīgi 
iemācīja skolotājs Bankovičs, 
viņa joprojām runā skaistā lat-
viešu valodā, nav nekāda akcen-
ta. Trīs gadus Bonita dzīvoja un 
strādāja Vācijā, Frankfurtē, kur 
bija rosīga latviešu kopiena. Vēl 
tagad viņi sazinās. 

 Jūsu mājās joprojām ik 
mēnesi tiekas priecīga latviešu 
senioru kompanija uz jūsu 
„etniskajiem saietiem”.

 Jā gan, jau desmito gadu ik 
mēneša trešajā trešdienā pulk-

darbs ir labi padarīts, nams īr -
nieku pilns, visi esam apmie-
rināti.”

Acīmredzot jums laimējās ar 
Latvijas sadarbības partneŗiem 
un varat mierīgi dzīvot savās 
mājās saulainajā Dienvid ka-
lifornijā, Orange pagastā

Mierīgi  dzīvot nevar nekad, ja 
tev ir bizness, par ko jāgādā! Bet 
ar cilvēkiem man tiešām ir vei-
cies, namam ir lielisks pār vald-
nieks, arī īrnieki ir cienījami 
cilvēki – privātie, firmas, būsiet 
pamanījusi, ka stūrī mitinās 

Vācijā, laukos starp Kemnicu 
un Cvikovu, kur mūs uzņēma 
kāds vācu mācītājs ar aristo-
krātiskām saknēm. Viņš dzīvoja 
muižā, un mums tās muižas 
bēniņos atvēlēja istabas.

1947. gada sākumā ar kuģi 
ieradāmies Ņujorkas ostā. Tēvs 
nākamajā dienā nomira un tika 
apglabāts Ņujorkā. Mēs ar māti 
devāmies pretim nezināmajam, 
bez naudas un ar  maz cerībām, 
nonācām Ohaijo, kur palikām 
līdz 1949. gadam, tad tālāk ceļš 
aizveda uz Dienvidkaliforniju. 
Tēta pīšļus pārbedījām mazā 
ciematiņā pie Ohaijo, tad Kali-
fornijā, līdz beidzot viņš atdu-
sas Rīgā, Meža kapos, blakus 
manai māmiņai, kas Mūžībā 
aizgāja 103 gadu vecumā 2001. 
gadā, pieredzējusi trīs gadsim-
tus...
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(Turpinājums 4. lpp.)

 
S P I L g T S  C I TĀT S

Ar diplomātisku gudrību 
nepalikām klajā, vētras 

plosītā laukā...
Pirms 25 gadiem, 1994. gada 31. au -
gustā, Latviju un Igauniju atstāja pē -

dējās okupācijas armijas militār-
personas. Par šī vēsturiskā notiku-
ma nozīmīgumu stāsta žurnāla 
IR apskatnieks Pauls Raudseps. 
Mūsu lasītāju ieskatam daži frag-
menti no viņa raksta.       

Jaunākiem cilvēkiem gan būtu 
grū ti iztēloties, ka savulaik nevarēja 

noiet pat pāris kvartālu Rīgas centrā 
un neredzēt kādu padomju armijas virs

nie   ku. Ka tagad tik populārās atpūtas vietas Pāvilostā vai 
Lībiešu krastā bija slēgtas territorijas, kuŗas nedrīkstēja apmeklēt 
bez spe   ciālām atļaujām. Ka gar visu krastu atradās novērošanas 
torņi un lielgabali, lai atvairītu naidniekus no Rietumiem. (..)

Pats galvenais – ka pa visu Latvijas territoriju bija izvietotas bazes 
un citi militārie objekti. Precīzi skaitļi nav zināmi, tomēr, pēc pēt 
nieku aplēsēm, 90. gadu sākumā apmēram 700 vietās atradās līdz 
pat 80 000 militārpersonu. Ārpus pilsētām bazes aizņēma 1640 
kvadrātkilometrus. Salīdzinājumam – Rīgas pilsētas platība ir ne 
daudz vairāk par 300 kvadrātkilometriem. (..)

Lielāko daļu šī milzīgā kontingenta Krievija gan financiālu, gan 
taktisku apsvērumu dēļ bija gatava izvest arī bez līguma, un jau 
1992. gadā sākās kaŗaspēka pārvietošana uz austrumiem. Tomēr 
pavisam atstāt Baltijas valstis Krievija nevēlējās un izvirzīja prasības 
vēl uz daudziem gadiem saglabāt gan Latvijā, gan Igaunijā “stratē
ģiski svarīgas” bazes. Tikai ar lielām grūtībām abu valstu valdībām 
izdevās noslēgt līgumus ar Kremli, kuŗos izvairījās no šādu bazu 
saglabāšanas. Iespējams, tas nebūtu panākts, ja baltiešus aktīvi ne 
at balstītu premjērministra Karla Bilta vadītā Zviedrijas valdība un 
ja sarunu noslēguma posmā nebūtu iesaistījies ASV prezidents Bils 
Klintons. (..)

Ja pirms 25 gadiem armija netiktu izvesta, mēs šodien būtu 
nevis Eiropas Savienības un NATO pavēnī, bet gan klajā, vētras 
plosītā laukā kopā ar Ukrainu un Gruziju. (..) Tāpēc 1994. gada 
31. augusts ir ne tikai jāatceras, bet tā mācības ir jāiegaumē un 
jāatgādina.

***
Latvija piešķir valsts 

augstāko apbalvojumu
5. septembrī Latvijas vēstniecībā 

Francijā notika svinīga cere mo-
nija, kuŗas laikā Latvijas vēstnieks 
Francijā Imants Lieģis pasniedza 
Latvijas Republikas augstāko ap -
bal vojumu – Atzinības krustu un 
tā Goda zīmes Francijas Orsē 
(Musée d’Orsay) un Oranžērijas 
(Musée de l’Orangerie) mūzeju 
pre zidentei Loransai Dekārai (Lau
rence des Cars) un mākslas zināt-
niekam, kurātoram, Kompjeņas 
(Compiègne) un Blerankūras (Blé
rancourt) piļu un nacionālo mū -
zeju direktoram Rodolfam Rapeti 
(Rodolphe Rapetti). 

Atzinības krusts abiem Franci-
jas pilsoņiem ir piešķirts par no  zī-
mīgu ieguldījumu Latvijas māk-
slas populārizēšanā Parīzē, rīkojot 
izstādi “Nepieradinātās dvēseles. 
Simbolisms Baltijas valstu mākslā” 
Orsē mūzejā, tādējādi veicinot 
Lat vijas un Francijas kultūras un 
diplomātiskos sakarus augstākajā 
līmenī. L. Dekāra un R. Rapeti ir 
devuši nozīmīgu personīgo iegul-
dījumu visos izstādes attīstības 
procesos no pirmās idejas līdz pat 
tās īstenošanai. Izstāde Orsē mū -
zejā bija lielākais starptautiskais 
Latvijas Simtgades notikums 
2018. gadā Francijā. Vairāk nekā 
240 000 Orsē mūzeja apmeklētāju 
iepazinās ar Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas vecmeistaru darbiem. 
Kā zināms, izstādi atklāja 2018. 
gada 9. aprīlī visaugstākajā valsts 
līmenī, klātesot četriem valstu 
pre zidentiem: Francijas, Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas. Ar Atzinības 
krustu apbalvo par sevišķiem no -
pelniem valsts, sabiedriskajā, kul-
tūras, zinātnes, sporta un izglītības 
darbā. Atzinības krusta devīze ir 
Pour les honnêtes gens – Godaprāta 
ļaudīm.

***
Ar plašu programmu svin 

Latvijas ārlietu dienesta simtgadi
Par Ārlietu ministrijas izveides 

datumu tiek uzskatīts 1919. gada 
29. jūlijs, kad ārlietu ministrs Zig-
frīds Anna Meierovics izdeva pir-
mo pavēli par četru vadošo darbi-
nieku iecelšanu amatos Ārlietu 
ministrijā. Pēc tam pakāpeniski 
tika veidota ministrijas struktūra – 
departamenti un nodaļas. Pēc Lat-
vijas nodibināšanas valsts territo-
rijā sākās un vēl 1919. gada 1. pus-
 gadā turpinājās Neatkarības kaŗš. 
Ārlietas lielākoties tika īstenotas 
ārpus Latvijas, sūtot delegāciju uz 
Parīzes Miera konferenci, lai aiz   -
stāvētu Latvijas neatkarības ideju 
un panāktu valsts starptautisku at  -
zīšanu, kā arī dibinot pirmās di  p-
lo mātiskās pārstāvniecības. Ne   -
skatoties uz smago militāro un 
iekš polītisko situāciju valstī, Lat -
vijas diplomātiem izdevās paveikt 
svarīgāko uzdevumu – 1921. gada 
26. janvārī pasaules lielvalstis atzi-
na Latviju de iure. Diplomātiskais 
un konsulārais dienests pilnā 

apjomā darbu turpināja līdz valsts 
okupācijai 1940. gada jūnijā. To -
mēr arī okupācijas apstākļos Lat-
vijas diplomātiskais un konsulā-
rais dienests turpināja darbību Rie-
tumvalstīs, pusgadsimtu atgādinot 
pasaulei, ka Latvija nav zaudējusi 
de iure statusu.

Godinot Latvijas ārlietu dienes-
ta pastāvēšanas simtgadi un no -
vēr  tējot diplomātu ieguldījumu 
valsts izveidē, darbībā un Latvijas 
Republikas starptautiski tiesiskā 
(de iure) atzīšanā, plānota daudz-
veidīga svētku programma.

9. septembrī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs kopīgi ar minis -
t rijas darbiniekiem svinīgā cere-
mo nijā nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa, tādējādi apliecot cie-
ņu tiem Latvijas valsts un ārpolī-
tikas pamatlicējiem un veidotā  -
jiem, bez kuŗu pūlēm un mērķtie-
cības nebūtu iedomājama jaunās 
valsts pastāvēšana un tās ārpolī -
tikas centieni.  Lai tuvāk iepazīs ti-
nātu ar ārlietu dienesta darbību 
100 gados, Edgars Rinkēvičs me -
diju klātbūtnē atklāja Ārlietu mi -
nistrijas ceļojošo izstādi “Latvijas 
diplomātijai un ārlietu dienestam 
100”.

Izstāde sniedz ieskatu Latvijas 
vēstures posmu nozīmīgākajos no -
tikumos un iepazīstina ar ārlietu 
dienesta devumu valsts izveidē, 
pastāvēšanā un starptautiskajā at -
zīšanā. Lielākā daļa no izstādē ap -
lūkojamiem dokumentiem, foto-
grafijām un priekšmetiem tiek 
eksponēti pirmo reizi. Interesenti 
var iepazīties ar vēsturiskajām lie-
cībām par Latvijas valsts nodibi-
nāšanas un pirmo pastāvēšanas 
gadu līdz atzīšanai de iure, par 
Latvijas pirmās neatkarības gadu, 
kā arī par padomju un nacistu 
okupācijas varas gadu, Latvijas 
Republikas neatkarības atjauno-
šanas un par Latvijas otrās ne  at-
karības laika vēsturi.

***
Svin NbS Stāba 

bataljona simtgadi
Par godu Nacionālo bruņoto 

spēku (NBS) Stāba bataljona simt-
gadei 7. septembrī, Brīvības pie-
minekļa laukumā notika svinīgs 
sarīkojums ar parādi un amatper-
sonu uzrunām.

Nacionālo bruņoto spēku simt-
gades sarīkojums pie brīvības 
pieminekļa // Foto: LETA

NBS komandieris ģenerāl leit-
nants Leonīds Kalniņš, uzrunājot 
kaŗavīrus un sanākušos notikuma 
vērotājus, sacīja, ka bruņotajos spē-
  kos nav nevienas vienības, kas 
fiziski tuvu ikdienā atrastos valsts 
nacionālajam simbolam – Brīvī-

bas piemineklim. Viņu uzdevums 
ir nodrošināt goda sardzi pie Brī-
vības pieminekļa. Saņemot Ka  na-
das dāvinājumu – šautenes, Brī-
vības pieminekļa sardze atguva  
vēl autentiskāku vēsturisko izska-
tu. Svinību dalībnieki kaŗavīriem 
vēlēja arī nemitīgu attīstību un 
vienmēr būt nomodā par Latviju.

***
Latgales atbrīvošanas 

piemineklim “Vienoti Latvijai”  – 
80. gadadiena

Rēzeknē 8. un  9. septembrī svi-
nēja Latgales atbrīvošanas piemi-
nekļa “Vienoti Latvijai” 80. gada-
dienu. Pēc Leona Tomašicka meta 
parauga veidotais tēlnieka Kārļa 
Jansona Latgales atbrīvošanas pie-
mineklis „Vienoti Latvijai”, kuŗu 
tautā dēvē par Latgales Māru, 
Rēzeknē atklāts 1939. gada 8. sep-
tembrī. 

Okupācijas vara pieminekli div-
reiz nogāza, trešo reizi to atjaunoja 
1992. gada 13. augustā To veidoja 
tēlnieka Kārļa Jansona dēls An -
drejs Jansons un tēlnieks Indulis 
Folkmanis. Iedzīvotājus aicināja 
piedalīties piemiņas sarīkojumos, 
veidot ziedu rakstus pieminekļa 
pakājē, kā arī ieklausīties to cilvēku 
atmiņu stāstījumos, kuŗi darbojās 
pieminekļa atjaunošanā. 9. sep-
tembrī pulksten 12 bija svinīgs 
brīdis pie pieminekļa “Vienoti 
Latvijai”, – uzrunas un apsveiku-
mi, mūzicēja pūšamo instrumen-
tu orķestris Rēzekne un grupa 
“Baritoni”. Pēc tam Latgales Kul-
tūrvēstures mūzejā varēja noska tī-
ties dokumentālo filmu “Latgales 
Māras ceļš 1939 – 1992” (2009, 
režisors Voldemārs Ivdris, operā-
tors Māris Justs). Sarīkojuma laikā 
varēja iepazīties ar papildināto un 
no jauna izdoto grāmatu “Pie mi-
neklis un laiks” (sastādījusi Irēna 
Vilčuka), kā arī klausīties to cil-
vēku atmiņu stāstījumos, kuŗi 
darbojās pieminekļa atjaunošanā.

***
Svinēs Jāņa Čakstes 
160 gadu jubileju

Saeima, godinot Tautas pado-
mes priekšsēža, Satversmes sapul-
ces prezidenta un pirmā Latvijas 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 160 
gadu jubileju, 27. septembrī aicina 
atvērto durvju dienā iepazīt ievē-
rojamā valstsvīra sabiedrisko dar-
bību un polītisko karjēru. Inte re-
senti Saeimas apmeklējumam ai -
cināti pieteikties līdz 20. septem-
brim. Čakstem veltītā ekspozīcijā 
Saeimas nama viesiem būs iespēja 
tuvāk iepazīt cilvēku, kuŗš stāvēja 
pie Latvijas valsts šūpuļa, iestājās 
par tiesiskumu un iedzīvināja de -
mokratijas principus. Ekspozīcija 
tapusi, Saeimai sadarbojoties ar 
mūzeju “Jāņa Čakstes māja”.

Sarīkojuma apmeklētājiem būs 
iespēja piedalīties Čakstes mājas 
iniciātīvā un balsot par to, kādas 
vērtības ikviens uzskata par mūsu 
valstij svarīgākajām. Atvērto dur-

v ju dienā viesiem būs iespēja uz 
jebkuŗu vietu Latvijā bez maksas 
nosūtīt īpašu pastkarti ar māksli-
nieka Rituma Ivanova gleznoto 
Čakstes portretu, kas rotā Saeimas 
nama Dzelteno zāli. Tāpat apmek-
lētāji varēs piedalīties erudīcijas 
konkursā. Līdzās Čakstem veltī-
tajai ekspozīcijai, apmeklētājiem 
būs iespēja apskatīt arī parlamenta 
telpas, tajā skaitā grezno Sēžu zāli, 
kuŗā ik nedēļu uz sēdi pulcējas 
Saeimas deputāti.

***
Konkurss ar  remigrantu 

saimnieciskās darbības sākšanu
Remigrantiem ir iespēja pieteik-

ties Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) 
un plānošanas reģionu organi zē-
tajā konkursā, lai pretendētu uz 
grantu atbalstu saimnieciskās dar-
bības īstenošanai, attīstībai vai ie -
sākšanai, informēja VARAM Sa -
biedrisko attiecību nodaļā. Kon-
kurss tiek organizēts jau otro gadu 
pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu 
(grantu veidā) remigrantiem saim-
nieciskās darbības sākšanai un 
īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozī-
mīgs tiem cilvēkiem, kuŗi atgriežas 

Latvijā no ilgstošas prombūtnes 
un vēlas uzsākt savu saimniecisko 
darbību, jo tiem ir mazāk iespēju 
pretendēt un saņemt atbalstu no 
citām valstī paredzētām atbalsta 
programmām. Konkursam kva li-
ficējas tie remigranti un poten-
ciālie remigranti, kas ārvalstīs dzī -
vojuši vismaz trīs gadus un savu 
uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksē-
juši Iedzīvotāju reģistrā. In  for-
mācija par pieteikšanos financē-
juma saņemšanai publicēta plā-
nošanas reģionu mājaslapās, kā arī 
mājaslapā www.paps.lv sadaļā “At -
balsts uzņēmējdarbībai”. Pieteik -
ša nās termiņš konkursam – šā 
gada 4. oktobris.

***
Diskutēs par integrēšanos 

Latvijas sabiedrībā pēc dzīves 
ārzemēs

17. septembrī norisināsies dis-
kusija “Kā integrēties Latvijas sa -
biedrībā pēc dzīves ārzemēs”, in -
formē biedrības “Ar pasaules pie-
redzi Latvijā” pārstāve Agnese 
Lāce. Šī būs trešā un noslēdzošā 
diskusija ciklā par remigrācijas 
praktiskiem aspektiem un to no -
zīmi atbilstošas polītikas veido ša-
nā. Pirmā diskusija par remigrā-
ciju kā risinājumu darbaspēka 
pieejamībai Latvijā norisinājās šī 
gada maijā un sapulcēja darba 
tirgus speciālistus, uzņēmējus un 
ministriju pārstāvjus. 
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Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ļahovski un diriģentu Normun -
du Šnē, arī ar māsām Kristīni un 
Margaritu Balanas.

***
Vēsturnieks Norts 

izdevis grāmatu par 
baltijas jūras reģionu

LU Akadēmiskajā apgādā klajā 
nākusi vācu vēsturnieka, Greifs-
valdes universitātes jaunāko laiku 
vēstures profesora Mihāla Norta 
grāmata “Baltijas jūras reģiona 
vēsture. Tirdzniecība un kultūras”. 

Grāmatas centrā ir jautājums 
par mijiedarbību – kā Baltijas jū -
ras telpā formējušies ekonomis -
kās, kultūras un polītiskās mijie-
darbes procesi no vikingu laikiem 
līdz mūsdienām. Pēc Mihaela 
Norta pārliecības, “šādi fokusēta, 
Baltijas jūras telpa kļūst par vienu 
no saistošākajiem reģioniem pa -
saulē”. Norts pētījis ne tikai reģiona 
kultūras un polītikas vēsturi, bet 
pievērsies arī tautsaimniecības 
vēsturei, piemēram, grāmatā at -
rodami Baltijas jūras ostu ekspor-
ta dati par 1787. gadu, kuŗos 
redzams, kā tolaik baļķi bija pār-
liecinoši ejošākā Rīgas ostas eks-
porta prece starp kokmateriāliem, 
bet ievērojams bijis arī mastu eks-
ports.” Baltijas jūras reģiona vēs-
ture” ir uzlūkojama ne tikai kā 
rezultāts ilggadējai sadarbībai ar 
Ilgvaru Misānu un citiem Latvijas 
vēsturniekiem; tā ir bijusi arī insti-
tūcionāla sadarbība starp univer-
sitātēm Rīgā un Greisvaldē, kas, 
cerams, turpināsies vēl citos grā-
matu projektos,” izdevuma priekš-
vārdā raksta Norts.

***
Jelgavas Big Band pirmo reizi 

koncertēs ASV
No 25. septembŗa līdz 7. oktob-

rim pirmo reizi ASV Austrumu 
krastā savā koncerttūrē dosies 
Jelgavas Big Band. Mūziķu grupa 
viesosies galvenokārt latviešu dia-
sporas centros Bostonā, Ņūdžer-
sijā un Vašingtonā. Uz ASV jel-
gavnieki ved unikālu un jaunu 
mūzikas programmu, kuŗa tapusi 
sadarbībā ar atpazīstamu ameri kā-
ņu džeza mūzikas aranžētāju   
Mai k lu Abeni (Michael Abene). Kon-
certos plānots spēlēt šos aran žē ju-
mus gan Raimonda Paula, gan lat-
viešu tautasdziesmu mū  zikai.

***
Mūzejs ar Latvijas mākslinieku 

šmitu instalāciju
Atklājot nākotnes mūzeju Futu

rium Berlīnē, atklāta arī nākotnes 
mūzeja izstāde, kuŗā par daļu no 
Futurium pastāvīgās ekspozīcijas 
kļūs mākslinieku Rasas Šmites un 
Raita Šmita instalācija “Biotricity – 
baktēriju laiks”.

Futurium ir nākotnes ēka, kas 
aicina visu vecumu apmeklētājus 
ielūkoties rītdienā. Tajā atrodas 
gan māzejs, kas attēlo visdažādā-
kās nākotnes vīzijas, gan nākotnes 
laboratorija, kuŗā apmeklētāji var 
veikt paši savus atklājumus, kā arī 
sarunu telpa dialogam starp da -
žādu jomu pārstāvjiem.

šības komitejas (VDK) darbību 
Latvijā, viņš mira nenoskaidrotos 
apstākļos.

***
16. Kremerata Baltica festivāls
Izskanējis 16. festivāls “Kreme-

rata Baltica”,  kas no 6. līdz 8. sep-
tembrim norisinājās Dzintaru 
kon certzālē. Trīs vakarus Jūrmalā, 
Dzintaru koncertzāles Mazajā 
zālē, mūzicēja pasaulslavenais vi -
jol nieks Gidons Krēmers un viņa 
vadītais kameŗorķestris, piedā vā-
jot ikgadējo Kremerata Baltica fes-
tivālu. Kā izteicies pats Krēmers – 
kaut arī šis ir jau 16. festivāls, Kre
merata ar katru gadu kļūst arvien 
jaunāka, laikam tādēļ, ka mūzika 
nozīmē arvien vairāk. Festivāls 
izskanēja ar koncertu “Mūsu laika 
chronika”, kas bija veltīts kom-
ponista Mečislava Veinberga simt-
gadei, un viena tā daļa bija veidota 
kā mūzikāla performance ar 
vizualizācijām, izmantojot kom-
ponista simfonisko darbu un kino 
mūzikas fragmentus.

***
Latvian Voices ieskaņo 
“Melanholisko valsi”

Vokālā grupa Latvian Voices laiž 
klajā savu jaunāko ierakstu, visiem 
zināmo Emila Dārziņa “Melan ho-
lisko valsi” a cappella versijā, kā arī 
aicina klausītājus 12. decembrī 
pulksten 19 uz desmit gadu jubile-
jas koncertu kultūras un mākslas 
telpā “Hanzas perons”.

Latvian Voices

Emila Dārziņa instrumentālo 
skaņdarbu “Melanholiskais valsis” 
sešām balsīm a cappella aranžē -
jusi komponiste Laura Jēkabsone, 
un audioieraksts tapis sadarbībā 
ar diriģentu un mūzikas produ-
centu Normundu Šnē. 12. decem-
brī kultūras un mākslas telpā 
“Hanzas perons” vokālā a cappella 
grupa  Latvian Voices ar divdaļīgu 
koncertu svinēs savu radošās dar-
bības 10. gadadienu.

***
LSO atklāj 139. koncertsezonu
21. septembrī pulksten 18 Lie-

pājas koncertzālē Lielais dzintars 
ar patiesi vērienīgu notikumu Lie-
pājas Simfoniskais orķestris (LSO) 
tā galvenā diriģenta Gintara Rin-
keviča vadībā atklās savu 139. 
koncertsezonu. Jaunajā sezonā 
gai dāmi gan ievērojami pirmat-
skaņojumi, gan sadarbības ar iz -
ciliem mūziķiem. 

Liepājas simfoniskais orķestris

Koncerti notiks arī ar pianisti 
Agnesi Egliņu un diriģentu Mār-
tiņu Ozoliņu, pianistu Antonu 

Otrajā diskusijā jūlijā par rē -
gulēto profesiju (advokāti, ārsti, 
architekti) izaicinājumiem remig-
rācijas kontekstā sarunā starp      
re  migrantiem un ministriem un 
augsta ranga ierēdņiem tika mek-
lēti risinājumi šo profesiju pār - 
 s tāv ju atvieglotai remigrācijai. Tre-
šā, noslēdzošā, diskusija  apskatīs 
remigrantu un viņu ģimenes lo -
cekļu integrācijas procesus Lat vi-
jas sabiedrībā, tajā skaitā ar tiem 
saistītos izaicinājumus.

***
Stokholmas latviešu skolas 

pirmā skolas diena
Stokholmas latviešu skola uz  sā-

kusi jauno mācību gadu, un pir-
mās skolas dienas svinētāji bija 
sanākuši kuplā skaitā. Skolas sau-
lainās telpas bija pilnas ar bērniem, 
skolotājiem, vecākiem, vecvecā-
kiem un īpašiem viesiem.

Skolas pārzine Agnese Blau bār-
de mīļi sveica visus klātesošos, 
iepazīstināja ar skolotājiem, skolas 
valdi un atgādināja, ka pie valdes 
vienmēr var vērsties ar visdažā-
dākajiem jautājumiem un ieteiku-
miem, lai mēs kopīgi varētu ba -
gātināt un pilnveidot savu skolu. 
Liels prieks par jaunajām ģime-
nēm ar dažādu vecumu bērniem, 
kas šogad skolas gaitas sāk pirmo 
reizi. Kā savā runā teica Latvijas 
vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams, 
ejot latviešu skolā, mēs apliecinām, 
ka joprojām gribam piederēt Lat-
vijai. Ka ir svarīgi ikdienā darīt 
pareizas lietas, kas nākotnē nove-
dīs pie citām pareizām lietām. 
Mīļus sveicienus sūtīja arī latvie -
šu draudzes mācītājs Kārlis Žols ar 
Intas Meieres starpniecību.

***
Latvijā pirmizrādi piedzīvojis 

pašmāju spiegu stāsts
5. septembrī pie skatītājiem visā 

Latvijā nonāca pašmāju spiegu 
stāsts par divu polītisko lielvaru – 
ASV un PSRS – dubultaģentu 
aukstā kaŗa laikā Imantu Lešinski. 
Režisoru Ginta Grūbes un Jāka 
Kilmi dokumentālā filma „Spiegs, 
kuŗš mans tēvs” no 6. septembŗa 
skatāma kinoteātŗos visā Latvijā. 
Filma ir tulkotājas un atdzejotājas 
Ievas Lešinskas-Geiberes perso-
nisks stāsts par viņas tēvu Imantu 
Lešinski, kuŗš bija pazīstams gan 
PSRS, gan ASV polītiskajā sistēmā 
un kuŗa pārbēgšana uz ASV 1978. 
gadā kļuva par skandalozu starp-
tautisko notikumu.

Imants Lešinskis bija dubult-
aģents, kuŗš dzīvoja un darbojās, 
mainot identitātes pēc tam, kad 
viņš bija publiski nācis klajā ar  
faktiem, kas izgaismoja Valsts dro-

KANADA. 30. augustā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eich en-
baums piedalījās 3x3 mininomentes Tērvetē, Kvebekas provincē, 
atklāšanā. Uzrunā nometnes dalībniekiem vēstnieks Kārlis Eichen-
baums uzteica uzņēmību organizēt šo nozīmīgo saietu, kur ir lielis-
kas iespējas nostiprināt latvisko dzīvesdziņu, darot to vairāku paau-
džu sadarbībā. Vēstnieks izteica gandarījumu par latviešu kopīpašu-
ma Kvebekas Tērvetē pēdējo gadu aktīvitātēm un īpaši degsmi to 
uzturēt un attīstīt. Vēstnieks pateicās Inārai Paliepai un Dacei Vein-
bergai, kas šo lielisko ideju par 3x3 nometnēm ir īstenojušas un tas 
noteikti ir nozīmīgs, kā arī praktisks latviskuma saglabāšanas uztu-
rēšanas pasākums daudznacionālā vidē.

LATVIJA. 5. septembrī ASV vēstniecības Latvijā pagaidu piln-
varotais lietvedis Pols Polītiss rīkoja svinīgas pusdienas, lai godinātu 
Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba gru -
pas pārstāvi Brigitu Dreiži. Pasākuma laikā P. Polītiss pasniedza 
atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju ASV vēstniecības 
2019. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa bal-
vai. ASV vēstniecība nominēja Brigitu Dreiži par viņas centieniem 
novērst cilvēktirdzniecību un nodrošināt cilvēktirdziecības novēr-
šanas apmācību lielam skaitam profesionāļu un sabiedrības aktī-
vistiem.

Kā šogad iepriekš teica ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, “...cilvēk-
tirdzniecība ir neizbēgama. Ja valdības, uzņēmumi, pilsoniskā sa -
bied rība, reliģiskās draudzes, cietušie un visa sabiedrība apvienojas, 
to var pārtraukt.” Tā ir pateicība latviešiem, īpaši tādiem kā Brigita 
Dreiže, kuŗas centība, profesionālitāte un darbs ir piemērs mums 
visiem “cīņā par brīvību”.

ČEChIJA. 7. septembrī vēstniece Gunta Pastore kopā ar Nā -
hodas pilsētas mēru Janu Birki  atklāja tradicionālās Kurzemes dienās 
Nāhodā. Kurzemes dienas šajā Čechijas pilsētā, kuŗai ir vēsturiskas 
saiknes ar Latviju, tiek svinētas jau trīspadsmito gadu, un tajās plaši 
pārstāvēta arī Latvija. Svinīgajā uzrunā vēstniece sveica svētku dalīb-
niekus un rīkotājus, kā arī pauda prieku par Latvijas un Čechijas, un 
īpaši – Nāhodas un Bauskas – veiksmīgo sadarbību. Kā ik gadu, Kur-
ze mes dienas pavadīja plaša kultūras programma, kur viens no 
centrālajiem priekšnesumiem bija Bauskas deju kopas “Mēmelīte” 
krāšņā uzstāšanās.

FRANCIJA. 4. septembrī prestižajā Parīzes Polītisko zinātņu 
institūtā SciencesPo notika augsta līmeņa konference, lai atzīmētu 
Baltijas ceļa 30. gadadienu. Konference “Baltijas ceļš: no PSRS atpakaļ 
transatlantiskajā kopienā” tika rīkota sadarbībā ar Baltijas valstu vēst-
 nie cībām Francijā un SciencesPo augstskolu. 

Konferenci vadīja bijušais Italijas premjērministrs un SciencesPo 
Starptautisko attiecību (PSIA) programmas vadītājs un dekāns Enri
co Letta. Latviju konferencē pārstāvēja bijušais valsts prezidents Val-
dis Zatlers.

MOLDOVA. Moldovas Nacionālajā mākslas mūzejā tika atzī-
mēta akcijas “Baltijas ceļš” 30. gadadiena. Svinīgā sarīkojuma lai kā 
tika izrādīta Latvijas Institūta par godu “Baltijas ceļa” 30. gada dienai 
producētā īsfilma Act Baltic Way un atklāta Latvijas Ārlietu ministri-
jas ceļojošā izstāde “Latvijas gadsimts”.

Uzrunā klātesošajiem vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts akcentēja 
“Baltijas ceļa” akciju kā unikālu visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju 
miermīlīgu demokratijas un brīvības vēlmes demonstrāciju, kas bija 
viens no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem neatkarības atgūša-
nai un Padomju Savienības sabrukumam. “Baltijas ceļš”, kas tiek uz -
skatīts par Berlīnes mūŗa krišanas priekšvēstnesi, savu nozīmi vēsturē 
ir saglabājis arī mūsdienās, ko pierāda šā gada augustā Honkongā 
rīkotā akcija, par paraugu ņemot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
vienoto gribas izpausmi tālajā 1989. gada 23. augustā.

POLIJA. Polijā, Kriņicā,  norisinājās 29. Ekonomikas forums, 
kuŗā piedalījās vairāki pārstāvji no Latvijas. Saeimas priekšsēdes 
biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla kopā ar Polijas investīciju un eko-
nomikas attīstības ministru Ježi Kvecinski (Jerzy Kwiecinski) uzstājās 
vienā no foruma centrālajām plenārsesijām par Eiropas nākotni un 
pagātnes mācībām. Savukārt citā sesijā Saeimas priekšsēdes biedre 
kopā ar Polijas lauksaimniecības ministru Janu Krištofu Ardanovski 
(Jan Krzysztof Ardanowski) diskutēja par sociālā kapitāla veidošanu 
šodienas mainīgajos laikos.

DĀNIJA. 1. septembrī Latvijas vēstniecības Dānijā dārzā Ko -
pen  hā genas Latviešu skoliņa “Sauleszaķēns”, iezvanot rudens semes-
tri, svinēja jaunā 2019./2020. mācību gada atklāšanu. Skoliņa darbo-
jas ar “Latviešu – Dāņu biedrības: Zēlandes salā” atbalstu un tās 
mērķis ir vienot Kopenhāgenas apkaimē dzīvojošās latviešu un 
jauktās ģime nes. Skoliņā šobrīd darbojas aptuveni 20 audzēkņi un 
nodarbības notiek katru otro sestdienu Osramhuset kultūras namā 
(Valhalsgade 4) divās vecuma grupās: 3 – 4 gadus un 5 – 7 gadus bēr-
niem. Vispusīgi attīstot bērna motorikas iemaņas, nodarbībās ar 
dažādu uzdevumu, rotaļu un dziesmu palīdzību tiek pilnveidotas 
bērnu latviešu valodas prasmes un zināšanas par latviešu kultūru un 
tradicijām, tādējādi stiprinot saikni ar Latviju.

bALTKRIEVIJA. 7. septembrī Latvijas vēstniecībā Minskā 
tika svinīgi atklāts Minskas latviešu skoliņas otrais mācību gads. 
Vēstnieks Einars Semanis sveica visus jaunos skolēnus ar jauno mā -
cību gadu un novēlēja enerģiju, degsmi un aizrautību mācību pro-
cesā. Skoliņā pašlaik mācās 12 – 14 bērni, un to vada divas skolotājas. 
Nodarbības notiek katru otro sestdienu.
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Vācu-padomju kaŗa gaitā Sta-
ļina kaŗaspēks, šķērsojot Dona-
vu, 1944. gada 9. septembrī ienā-
ca Bulgārijā.

Sakarā ar šīs dienas 75. gads-
kārtu “Krievijas kultūras centrs” 
Sofijā nāca klajā ar paziņojumu, 
ka 9. septembrī šajā centrā tiks at -
klāta izstāde “75 gadi kopš Aus - 
t rumeiropas atbrīvošanas no na -
cisma”.

Šai sakarā Bulgārijas Ārlietu 
ministrija savukārt nāca klajā ar 
paziņojumu, kuŗā teikts: “Neno-
liedzot PSRS ieguldījumu nacis-
ma sakāvē Eiropā, mums nav 
jāignorē tas, ka padomju armijas 
vairogi atnesa Centrālās un Aus-
t rumeiropas tautām pusgadsimtu 
ilgas represijas, pilsoniskās apzi-
ņas nožņaugšanu, deformētu eko-
nomikas attīstību un atrau tību 

bulgārija atgādina patiesību
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

no procesu dinamikas attīstītajās 
Eiropas valstīs.”

Atgādinot to, kas sekoja šai 
“atbrīvošanai”, Bulgārijas Ārlietu 
ministrija uzsver, ka tai nav ne -
kāda sakara ar šo pasākumu. Mi -
nistrija iesaka Krievijas vēst nie-
cībai neatbalstīt apšaubāmo “at -
brīvošanas” tezi, kuŗa ir izdevīga 
tikai zināmām Bulgārijas polītis-
kajām aprindām, “un tas nozīmē 
iejaukšanos iekšpolītiskās deba-
tēs, kas notiek mūsu valstī”.

Te nu mūsu lasītājiem prastin 
prasās atgādinājums, ka Bulgā -
rija bija vienīgā valsts, kuŗa, bū -
dama Hitlera Lielvācijas sabied-
rotā, atšķirībā no Ungārijas, Ru -
mānijas un Italijas (nemaz jau 
nerunājot par Slovākiju un Hor-
vātiju), katēgoriski atteicās kaŗot 
pret Padomju Savienību, un ne- 

 viens bulgāru kaŗavīrs netika 
sūtīts uz austrumu fronti “Bar ba-
rosas” kaŗagājiena ietvaros. Kā -
pēc? Tāpēc, ka bulgāru tautā bija 
iesakņojušās dziļas un vēsturiski 
pamatotas simpatijas pret Krie-
viju un krievu tautu kā tādu, jo tā 
bija cariskā Krievija, kas, upu-
rējot tūkstošiem savu kaŗavīru, 
1878. gadā atbrīvoja šo zemi no 
turku-osmanu jūga, kas ilga vai rā-
kus gadsimtus. Sofijas centrā sle-
jas varens piemineklis Krie vi jas 
imperatoram Aleksandram Ot   -
rajam – “diženam atbrīvo tājam”.

Tas tiesa, ka Otrajā pasaules 
ka  ŗā Bulgārija iesaistījās Hitlera 
Lielvācijas pusē, bet tam ir citi, 
ne tik cildeni iemesli: Bulgārija 
tīkoja atņemt Dienvidslavijai ta -
gadējo Ziemeļmaķedoniju, uz -
skatot, ka tās slāvu iedzīvotāji “tie 

paši bulgāri vien esot” (valodas 
gandrīz sakrīt). Bez tam Bulgā-
rija tīkoja pēc Traķijas – šauras 
joslas Grieķijas austrumos, lai 
gūtu pieeju Vidusjūrai līdztekus 
tās ostām Melnās jūras piekrastē. 
Šos abus novadus Hitlers Bul gā-
rijai piešķīra, bet “par to” bul gā-
riem nācās paciest Rietumu sa -
biedroto kaŗa aviācijas uzlidoju-
mus...

Un vēl kas: Bulgārija bija vie-
nīgā valsts Lielvācijai pakļau tajā 
Eiropā, kas, par spīti Hitleram un 
Himleram, prata pasargāt savu 
jū  du kopienu – aptuveni 50 000 
manu tautiešu – no bojāejas ho -
lokaustā.

Bulgārijā izsenis mita jūdi-se -
fardi, kas cēlās no tiem, kuŗus iz -
raidīja no Spānijas 1492. gadā. 
Savstarpējās attiecības bija har -

mo niskas, Bulgārijā t.s. pogro mi 
jeb grautiņi nenotika, un par  sa -
viem jūdu ticības līdzpilsoņiem 
iestājās vairāki ietekmīgi polītiķi 
un pareizticīgās baznīcas virsga-
ni, piemēram Plovdivas bīskaps 
Kirils.

Un kad no Berlīnes nāca nu ļoti 
skaļš uzbrēciens – “kraujiet viņus 
vilcienos un sūtiet uz Aušvicu” –, 
atbilde skanēja: mūsu žīdi ie -
saukti darba dienestā, un viņu 
dar baspēks vajadzīgs stratēģiski 
svarīgu sliežu ceļu būvei...

To, ko pirms 75 gadiem tautām 
atnesa padomju “armija-atbrī vo-
tāja”, labi atceras ne tikai bulgāri, 
bet arī, kā zināms, latvieši.

NATO dalībvalsts Bulgārijas 
Ār  lietu ministrijas paziņojums   
ir gluži vietā.

Korupcija mūsu pasaulē ir no -
pietna sērga. Ik gadu pretkorup-
cijas un atklātības organizācija 
Transparency International laiž 
klajā pētījumu par korupcijas uz -
tveri katrā no 180 valstīm. Tas ne -
liecina par korupciju kā tādu, bet 
gan par to, cik lielā mērā uzņēmēji 
un iedzīvotāji katrā valstī uzska - 
ta, ka tāda ir. Pērn pirmajā vietā ar 
88 no iespējamiem 100 punktiem 
bija Dānija, otrā vietā Jaunzēlan-
de, un tad dalīta trešā vieta Singa-
pūrai, Zviedrijai un Šveicei. Igau-
nija sarakstā ir 18. vietā ar 73 punk-
tiem. Lietuva 38. vietā ar 59 punk-
tiem. Krievija 138. vietā ar tikai      
28 punktiem. Baltkrievija   70. vietā 
ar 44 punktiem. Un mūsu valsts pa 
vidu – 41. vieta ar 58 punktiem.

Jādomā, ja aptauja par korupci-
jas uztveri Latvijā notiktu patla-
ban, rezultāts varētu būt daudz 
sliktāks. Patlaban mūsu valstī 
briest kārtējais  skandals – šoreiz  
celt niecības industrijā. Jau pirms 
gada Korupcijas novēršanas un 
ap  karošanas birojs (KNAB) uz -
sāka kriminālprocesu par kuku ļo-
šanu lielā apmērā, kā arī par piln-
varu ļaunprātīgu izmantošanu un 
pārsniegšanu mantkārīgos nolū-
kos. Parallēli tam Latvijas Kon - 
k urences padome (KP) ir konstatē-
jusi, ka celtniecības industrijā, ie -
spējams,veidots nelegāls kartelis. 
Pagājušās nedēļas sākumā KNAB 
veica kratīšanu desmit Latvijas 
būvfirmās. Vairākas personas tika 
īslaicīgi arestētas un tad atkal at -
brīvotas. Konkurences padomes 
priekšsēde Skaidrīte Ābrama op -
timistiski bilda, ka vislabāk būtu, 
ja iespējamā karteļa dalībnieki 
vienkārši paši atzītos savos grēkos. 
Saku – optimistiski, bet labāks 
vārds būtu – naīvi. Procesā iesais tī-
tās būvfirmas jau ir apbruņojušās 
ar  spēcīgiem advokātiem. Tās ir 
turīgas firmas, kuŗas var atļauties 
dārgu aizsardzību. Laiks rādīs, kas 
no tā visa galu galā nonāks tiesā. 

Skandals liels, skandals pieaugošs
Pirmais, kas iekrīt acīs – izrādās, 

ka polītiskajās aprindās  pagājušās 
nedēļas KNAB aktīvitātes nebūt 
nav pārsteigums. Aizkulisēs saru-
nas par nebūšanām celtniecības 
industrijā ir bijušas sen. Saeimas 
deputāts Arvils Ašeradens (Jaunā 
Vienotība) pagājušajā nedēļā stās-
tīja, ka laikā, kad viņš bija ekono-
mikas ministrs, “tiekoties ar KP, 
nemitīgi norādīts, ka sektorā ir 
milzīgi riski par šādām vieno ša-
nām”.  Premjērministrs tolaik bija 
Māris Kučinskis (Zaļo un Zem-
nieku savienība, ZZS). Viņš arī 
atzinis, ka tiesībsargājošās instan-
ces par iespējamu vienošanos par 
tirgus sadali būvniecības indus - 
t rijā viņu informēja jau aizpērn: 
“Es par to neinformēju sabiedrī-
bu, bet kā premjeram man tas 
katrā ziņā bija jāzina.”

Celtniecības industrijā nozīmī -
gi  ir valsts un pašvaldību pasūtī ju-
mi, kas mūsu valstī “sāpju bērns” 
ir bijis jau sen. Kā var spriest no 
visnotaļ skopajiem KNAB un KP  
materiāliem, saruna bijusi no se -
rijas “mēs celsim šo objektu, bet to 
objektu atstāsim tev.” Proti, viena 
firma var iesniegt piedāvājumu 
kādā  iepirkumā un bez īpašas 
konkurences. Cita firma var darīt 
tāpat. Tur nu būtu tā nelikumīgā 
vienošanās. Taču ārpus tā ir arī 
KNAB piesauktā kukuļošana. Pa -
gājušā gada beigās pretkorupci - 
jas birojs uzsāka lietu par kuku-
ļošanu un naudas atmazgāšanu 
sakarā ar sabiedriskā transporta 
līdzekļu  – tramvaju, trolejbusu un 
autobusu – piegādi  Rīgas pašval-
dībai. Tas ir skandals ar starptau-
tisku piesitienu, jo procesā arī ie  -
saistīti uzņēmumi Čechijā un Po -
lijā. KNAB uzskata, ka katrā no 
trim iepirkumiem viena daļa fi -
nancējuma konkrēti izmantota 
ku  kuļa došanai, lai pašvaldība iz -
vē lētos to uzņēmumu un nevis citu. 
Procesa centrā ir pašvaldības uz -
ņēmums Rīgas Satiksme. Kapi tāl-

daļu turētājs Rīgas Satiksmē ir Rī -
gas pašvaldības vadītājs, kuŗš at -
tie cīgo iepirkumu laikā bija šogad 
pavasarī Eiropas Parlamentā ie  vē-
lētais Nils Ušakovs. Kratīšana no -
tika arī viņa kabinetā un arī mā  -
jās, un te rodas konkrēts jautājums:  
ja kapitāldaļu turētājs zināja, ka 
uzņēmumā notiek nebūšanas, bet 
to slēpa, tad tas pats par sevi ir 
likuma pārkāpums. Ja nezināja, 
tad tas liecina par nepiedodamu 
nekompetenci pašvaldības vadī-
tāja darbā.

Celtniecības industrijas gadīju-
mā situācijai arī ir polītiski ele-
menti. Pagājušajā nedēļā Latvijas 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
paziņoja, ka viņš ir nolēmis atteik-
ties no līguma ar konkrētu būv-
firmu par jauna cietuma celšanu 
Liepājā. Ministrs atzina, ka kon-
krētais uzņēmums nav minēts ie -
spējamā karteļa kontekstā, taču 
drošības pēc taps rīkots jauns ie -
pirkums un, visticamāk, cietuma 
celšanu uzticēs kādam ārvalstu 
uzņēmumam. Ministru kabineta 
sēdē par to izcēlās strīds konkrēti 
nākamā gada valsts budžeta kon-
tekstā, Bordāna kungam uzstājot, 
ka cietuma celšana ir jāsāk jau 
nākamgad, premjēram Krišjānim 
Kariņam piedāvājot to sākt tikai 
2022. gadā. Tieslietu ministra ie -
cirtības dēļ visa saruna par bu -
džetu tika atlikta par vienu nedēļu. 
Ja tiks izsludināts  jauns iepirkums, 
ātri tas nebūs, taču piesardzība 
šajā komentārā aprakstītā un to -
pošā skandala kontekstā nebūt 
nešķiet lieka.

Vēl jāpiemin, ka viens no cilvē-
kiem, kuŗš skandala kontekstā   
no  pratināts kā liecinieks, ir biju -
šais Latvijas Valsts prezidents Rai-
m on ds Vējonis. Pagājušajā svēt-
dienā telekanāla TV3 raidījums de 
Facto vēstīja, ka tas, iespējams, va -
rētu būt saistībā ar viņa ievēlēšanu 
amatā 2015. gadā. Vējoņa kungs 
bija pēdējais prezidents, kurš tika 

vēlēts aizklāti, un kandidāti togad 
bija četri. Pirmajā kārtā Vējonis 
(ZZS un Zaļo izvirzītais kandidāts) 
saņēma 34 balsis. Nacionālā ap  vie-
nība uzstāja uz Egilu Levitu, kuŗš 
saņēma 24 balsis. Trešajā kārtā     
R. Vējonim –35, E. Levitam – 26 
un S. Dolgopolovam – 23. Sekoja 
aizkulišu sarunas, kuŗās partijas 
Nacionālajai apvienībai atgādi-
nāja, ka tā ir piekritusi procesa 
pēdējās kārtās balsot par koalici -
jas kopējo kandidātu. Apvienība 
no tā atteicās, un ceturtajā kārtā  
R. Vējonis saņēma 46, bet E. Le -
vits – atkal 26 balsis. Sekoja atkār-
tots sarunu raunds, šoreiz Saeimā 
ierodoties jau minētajam Nilam 
Ušakovam, un piektajā balsoša -
nas kārtā R. Vējonis saņēma 55 
balsis! No kuŗiem deputātiem, to 
mēs nezinām un nevaram zināt. 
Taču ir zināms, ka laikā pēc viņa 
ievēlēšanas Saeima pieņēma vai-
rākus strīdīgus likumus un liku-

mu grozījumus, kuŗi šķita atbil - 
s tām polītisko partiju sponsorējošo 
biznesmeņu interesēm, tostarp arī 
tādu, kas nosaka, ja iepirkuma 
summa ir mazāka par 5,5 miljo-
niem eiro, iepirkums vispār nav 
jārīko. Savējo būšana tādā gadī ju-
mā ir ne tikai iespējama, bet pie-
tie kami daudzos gadījumos ga -
rantēta. 

Patlaban mums ir jauna Saei-
ma, jauna valdība un arī jauns 
Valsts prezidents. It īpaši atcero-
ties, ka Latvija patlaban izmisīgi 
cenšas iz  vairīties no nonākšanas 
pasaules melnajos sarakstos sa  ka-
rā ar naudas atmazgāšanu ban-
kās, būtu jā  cer, ka polītiķi ko  rup-
cijas lietām beidzot pieies ar visu 
nepiecieša mo nopietnību. Nav 
tādas indus t  ri jas, kuŗā ko  rup cija 
būtu pašsa pro tama un ne  novēr-
šama. Viss, kas ir vajadzīgs, ir po -
lītiskā un arī ekonomiskā griba   
to novērst.

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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Klajā nākusi serijā Laika grā
mata izdotā Ievas Auziņas Szen ti
vanyi grāmata ar intriģējošu no -
saukumu “Celmus laida māko-
ņos” – tā ir tautasdziesmas rin -
da. Kas tie celmi, un kāpēc tos 
laida mākoņos? Tautasdziesmās 
jo bieži ir atrodams šāds dziļš 
filozofiskums, kas ne katram šo -
dien ir saprotams. Grāmatā at -
radīsim  skaidrojumus lietām un 
parādībām, ko senie latvieši iz -
teikuši četrrindēs – tāpēc tai grā-
matu plauktā noteikti atrodama 
vieta. 

Kā skaidro pati autore, grā ma-
tas būtība ir atklāt tautasdziesmu 
praktisko un filozofisko vēstī-
jumu. Grāmata adresēta visplašā-
kajam lasītāju lokam – gan tiem, 
kas vēlas izprast tautasdziesmu 
satura praktisko nozīmi, gan 
tiem, kas bauda mūsu dainas kā 
filozofisku latviešu tautas vēr-
tību. Autore atzīst, tas ir viņas 
sirdsdarbs un misija, kas sagādā 
prieku.

Tautasdziesmas palīdz saprast 
latviešu vērtību skalu, atklāj 
mūsu senču dzīves izpratni. Reiz 
Vaira Vīķe Freiberga teica: “Mēs 
esam diženi!” Šis diženums nāk 
no pagātnes un iet cauri gadu 
simtiem, tiek ģenētiski pār man-
tots, lai arī kādas varas latvju 
tautu ir apspiedušas, pazemo-
jušas, mēģinājušas iznīcināt. Ie -
spējams, ka tieši šī vēsturiskā 
mantojuma gens palīdz mums 
būt diženiem, būt stipriem.

“Tie vārdi, kas nāk tieši no senčiem, 
tie mums būtu jāglabā.”

Ar Ievu Auziņu Szentivanyi sarunājās Irēna Bērziņa

Mūsdienās droši vien retais 
atver tautasdziesmu krājumus, 
taču latviešu dzīves izpratnes un 
dzīvības kods slēpjas tieši tur.

Ievas Auziņas Szentivanyi grā-
matā ir sniegts ieskats cilvēka dzī-
ves gājumā, kas izteikts tau tas-
dziesmās, un kas ir jo īpaši no  -
zīmīgi – tautasdziesmu saturs tiek 
paskaidrots, lai šodien varē tu 
izprast četrrindē izteikto sen ču 
vēstījumu: ko viņi ir domājuši, kā 
strādājuši un dzīvojuši. Arklu ir 
nomainījis dators, taču dzīves 
gudrība, kas ielikta tautas dzies mā, 

pilnīgi noteikti ir aktuāla arī šo -
dien, un tā būs aktuāla nā  kotnē. 

Dažkārt citējam slavenu rakst-
nieku vai Austrumu gudro at -
ziņas, taču aizmirstam, ka mums 
pašiem ir sava vieduma krātuve. 
Grāmatas autore aicina iedziļi-
nāties, izprast šī latviešu svētā 
grāla noslēpumus. 

“Es strādāju ar dainām, un tā ir 
tāda laime, ka cilvēkiem tas ir 
svarīgi. Dainas ar mums runā 
senču valodā, un šodien dau-
dziem jēdzieniem jārod skaidro-
jums. Es pārstāvu pēdējo paau-
dzi, no kuŗas to var sagaidīt. Tā 
nu nolēmu, ka kaut kas jādara,” 
saka grāmatas autore.

“Mums ir reta iespēja – caur 
dainām pētīt mūsu senčus. Grā-
matas mērķis ir pamudināt lat-
viešus izprast un cienīt dainas, jo 
tie ir mūsu senči, kas ar mums 
runā, nevis kaut kāds apraksts 
vēstures grāmatā. 

Tā ir arī unikālā iespēja iepa -
zīt mūsu vēsturi no pirmavota. 
Pētot dainas divdesmit gadus, 
šajā grāmatā esmu apkopojusi 
un atklājusi dainu tiešo un pār-
nesto līmeni, bet ir arī mītiskais. 
Mēs itin viegli uztveŗam dainu 
burtisko nozīmi, bet mītisko mēs 
bieži nezinām, un tieši šis mītis-
kais piedod dainām īpašu mir-
dzumu. Ceru, ka kāds atrotīs 
rokas un turpinās šo pētījumu.”

Kā jūs uztveŗat Latviju? Ko 
meklējat Latvijā?

“Es meklēju latvisko, dažkārt 
to ir grūti atrast, bet tas te ir. Mēs 
staigājam pa mežu, kur mūsu 
senči ir staigājuši, pa Rīgas bruģi, 
mēs dzirdam, ko viņi teikuši, un 
tas ir lieliski.”

Katram latvietim ir pa vienai 
tautasdziesmai – tik bagāti 
esam. Kuŗa ir jūsu daina?

“Man ir viena daina, kas visiem 
latviešiem un bērniem būtu jā -
zina: 

Ne mušiņas bērniņš biju,
Pieniņā nenoslīku.
Lielu ļaužu, gudra prāta,
Godīgas māmuliņas.”
grāmatai tāds neparasts virs-

raksts.
“Šīs grāmatas virsraksts man 

“uzbruka”, bij tā, es lasīju šo tau-

tasdziesmu un sapratu – četrrin-
dē ir pateikts tik daudz:

Dūmi kūp, dūmi kūp
Bieza sila vidiņā:
Brālīt’s līda līdumiņu,
Celmus laida mākoņos.
Kas ir tie celmi? Tas ir viss ne -

vajadzīgais. Mūsu dzīvi apgrūti-
na viss nevajadzīgais: drēbes, ko 
mēs nekad nevalkāsim, žurnāli, 
kuŗus nekad nelasīsim. Visas 
malas pilnas ar lietām, kas nav 
vajadzīgas. Tad vēl citas lietas – 
tās dusmas, apvainojumi, par 

kuŗiem mēs iedomājam. Vai tie 
ir vajadzīgi? Aizmetam tos de -
besīs! 

Tautasdziesmu valoda ir 
tēlaina un vārdiem daudzas 
nozīmes?

“Jā, vārdam ir liels un paliekošs 
spēks, un grāmata būs labs izzi-
ņas avots ikvienam. Ceru, ka šī 
grāmata atklās, cik vienkārša, bet 
tai pašā laikā dziļa un iz  teiksmīga 
ir bijusi mūsu tēvu tēvu valoda. 

Visam zust, visam mirt,
Vārdiņam vien palikt...”

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.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei zaķis 6051A Sun blvd #604, St. Petersburg, 

Florida 33715

Cena: 25,– uSD

Izlasīju Tavu grāmatu, Astrīda! 
Prieks bija lasīt un prieks par to, 
ko raksti. Lasāma viegli, intere-
santi. 50 stāstiņi, 50 raksturi ar 
vienu domu – būt Latvijā! 

Lieliski, paldies, pēc izlasīšanas 
uzreiz gribējās piederēt šai brī-
nišķīgajai tautai, apdāvinātiem, 
inteliģentiem ļaudīm ar vienu 
domu – dzīvot šajā pasakainajā 
zemē!

 Atmiņā nāk mani skolas gadi, 
kad mūs mācīja mīlēt savu Tēvu 

Sveiciens no 
Klīvlandes!

zemi, audzināja par patriotiem, 
būt lepniem par savu tautu un 
Latviju. Ar tādu apziņu arī mēs 
saviem bērniem centāmies iemā-
cīt savu valodu, sak, varbūt to -
mēr? Un redzi, lai gan varbūt 
viens no tūkstoša atgriežas, bet 
kas par zelta graudiem! Grāmata, 
vismaz man, liek justies lepnam 
par mums, letiņiem, arī par Tevi. 

Paldies!
Jānis Vaskis

“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!”

MATīSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV

Astrīda Jansone

TRIMDAS bēRNu bēRNI LATVIJĀ

Autore grāmatas atvēršanas sarīkojumā Rīgas Centrālajā 
bibliotēkā

Mūzicē (no kreisās) Dzintars un Madara. Labajā pusē folklorists 
Ernsts Spīčs

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

Cena: 25,– uSD
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Publiski esat paudis satrauku-
mu par latviešu valodu, sakot, 
ka jums nav pārliecības, ka 
būtu pietiekami nodrošināts 
lat viešu valodas pārsvars Lat-
vijā nākamajās paaudzēs. Kas 
noticis?

2021. gada tautas skaitīšana va -
rētu šīs bažas novērst, ja tā būtu 
tautas skaitīšana un ja tajā nebū-
tu izslēgti jautājumi par valodu 
prasmēm. Tie, kuŗi nav saskāru-
šies ar Latviju ikdienā, vai arī tie, 
kuŗi dzīvo Cēsīs, Talsos vai Smil-
tenē, – tiem varētu gan jautāt, kas 
noticis? Viss taču ir kārtībā, un 
Latvija kļūst latviskāka! Diemžēl 
jāteic, ka Rīgas ikdiena par to 
neliecina. Varbūt valdības un Sa -
eimas institūcijām tā neiz ska tās, 
bet lielākajā daļā Rīgas,  no Iman-
tas līdz Pļavniekiem, tirgū iepēr-
koties vai mēģinot salabot auto-
mašīnu, lai izsauktu elektriķi vai 
tīmekļa ierīkotājus, desmit gadī-
jumos no desmit vismaz sākumā 
saskarsieties ar to, ka jārunā krie-
viski, lai jūs saprastu. Pēdējie tau-
tas skaitīšanas dati, kas mums ir 
pieejami no 2011. gada, liecina, 
ka Latvijā mājās pārsvarā latviešu 
valodā runāja 62 procenti iedzī-
votāju. Jaunākā aptauja, ko veica 
Statistikas pārvalde, lai iegūtu vis-
maz kaut kādu informāciju gai-
dā majā informācijas vakuumā 
va    lodas jautājumā, liecina, ka ir 
ne  liels kritums. To, kuŗi mājās 
ru  nā latviešu valodā, tagad ir ap -
tuveni par vienu procentu mazāk 
salī dzi nājumā ar 2011. gadu. 

Kā tautas skaitīšana varētu 
palīdzēt latviešu valodai? 

To cilvēku skaits, kuŗi sevi sauc 
par latviešiem, strauji pieaug. Vai 
ģimene patiešām runā latviešu 
valodā, varētu uzzināt no tautas 
skaitīšanas. Piemēram, jau pie-
mi nētā iepriekšējā tautas skaitī-
šana parādīja, ka strauji pieaug 
tādu ģimeņu skaits, kuŗi mājās 
runā krievu valodā. Kopš tautību 
var izvēlēties samērā brīvi, lat vie-
šu ir vairāk, bet latviešu valodā 
mājās vairs nerunā katrs desmi-
tais, kuŗš norādījis, ka ir latvietis. 
Mani īpaši neinteresē, kā iedzī-
votāji sadalās pēc tautībām, jo 
kāda tam nozīme – cilvēks uzdo-
das par latvieti, bet ģimenē lat-
viešu valodā nerunā. Mums, 
kam rūp Latvijas nākotne, ir ār -
kārtīgi svarīgi turēt roku uz pulsa, 
un reizi desmit gados veiktās 
tautas skaitīšanas ir vislabākais 
veids, kā pārliecināties par lat-
viešu valodas lietošanu. Tas ir 
līdzīgi kā kardiogramma, kuŗa 
parāda sirds veselību, tās apdrau-
dējumu vai pat slimību. Es gribu 
atgriezties pie Latvijas Satver- 
s mes – kādēļ vispār Latvija ir nea t-
karīga, kādēļ pastāv Latvijas valsts? 
Domas atšķiras, arī daļa Latvijas 
polītiķu neuzskata, ka Latvija 
pastāv tādēļ, lai mūžam saglabā -
tu latviešu valodu, kultūru un tā 
tālāk. Viņi koncentrējas tikai uz 
ekonomikas, labklājības un dro šī-
bas jautājumiem. Valoda vi  ņiem 
ir kā puķe, smuki jau ir, bet nav 
tik svarīgi, vai tā zied vai nezied. 
Tā tam nevajadzētu būt, jo mūsu 
valstij nav citas jēgas, kā latviešu 
valodas un kultūras pastāvēšana 

Kāds sakars tautas skaitīšanai 
ar latviešu valodas likteni? 

Demografs Ilmārs Mežs par latviešu valodas apdraudējumu intervijā Sallijai Benfeldei

arī nākotnē – tas nav nevienas 
citas valsts pienākums. Tādēļ Lat-
vijas valsts pienākums ir rūpē -
ties par šī mērķa īstenošanu vai 
vismaz virzīties uz to. Ja mēs ne -
vērtējam jau noietos soļus, tad 
mēs nevaram sasniegt mērķi, 
kustība uz priekšu ir chaotiska 
un nepietiekama. 

Es negribu pamosties pēc des-
mit, divdesmit vai trīsdesmit ga -
diem valstī ar divām valsts valo-
dām – krievu un latviešu. Tāpēc 
mums ir ļoti svarīgi, kā sabied-
rībā, kuŗas pārstāvis ir valsts, vis-
maz mērīt šos procesus. No vie-
nas puses, protams, skolēnu skaits, 
kuŗi mācās latviešu valodā, ir 
augstāks, tas šobrīd ir aptuveni 
70 procentu. No otras puses, tas 
arī tomēr nepieaug pēdējos des-
mit gados. Kopš pirmajiem mē -
ģinājumiem ieviest izglītības re -
f or mu un protestiem pret lat vie-
šu valodu, latviešu skolu skolēnu 
īpatsvars nav audzis. Negribu zī -
mēt pavisam drūmas bildes un 
teikt, ka viss ir zaudēts. Tā nav, 
bet pārprastas taupības rezultātā 
valdība ir pažēlojusi dažus mil-
jonus, lai iegūtu plašu un aptve-
rošu informāciju par valodas lie-
tošanu. Varbūt ir vajadzīgi papil-
du risinājumi. Es ļoti gribētu 
nomierināties pats un nomieri-
nāt arī visus pārējos un redzēt, ka 
nākamajā vai aiznākamajā tautas 
skaitīšanā visi šie procesi attīstās 
tā, kā tas vajadzīgs Latvijas valsts 
nacionālajām interesēm. Pagai-
dām mums ir informācijas va -
kuums, un par to es ceļu trauk-
smi.

Vai jūs domājat, ka skolu re -
forma, kas skolās paredz pār eju 
uz mācībām tikai latviešu va -
lodā, neko nemainīs?

Domāju, ka skolas reforma 
nemaz nav domāta, lai ģimeņu 
sarunvaloda mainītos no krievu 
uz latviešu valodu. Tā ir domāta 
tam, lai cittautieši iemācītos lat-
viešu valodu, būtu to apguvuši 
pilnvērtīgā līmenī. 

Kādā valodā runāt ģimenē, ir 
dziļi personīgs jautājums. Cil-
vēkus nevar piespiest ģimenē 
nerunāt dzimtajā valodā, kā jūs 
to izdarīsit? 

Mēs nevaram spiest cilvēkus 
runāt citā, ne savā dzimtajā valo-
dā ģimenes lokā, un varbūt to arī 
nevajag. Ja procesi norit Latvijas 
nacionālo interešu virzienā, tad 
viss ir kārtībā. Mana doma nav 
piespiest kādu mājās runāt lat-
viešu valodā. Mums jāorientējas 
uz to, lai Latvijas pilsoņu vairā-
kumam nebūtu jāpāriet uz kādu 
svešvalodu, piesakot kādu pa -
kalpojumu.

Ar skolu reformu, pārejot uz 
mācībām tikai latviešu valodā, 
vien nepietiek?

Manuprāt, nepietiek, jo lielā 
mērā šis jautājums ir pašu lat vie-
šu galvās. Vai rokās. Ne jau cit -
tautiešiem jāuzvedas citādāk, bet 
gan latviešiem vajadzētu būt lie-
lākiem savas valodas patriotiem 
un necensties pie pirmās iespējas 
pāriet uz svešvalodu. Es runāju 
ne tikai par krievu, bet arī par 
angļu valodu. Esmu novērojis 
dī  vainas situācijas – pieci latvieši, 

no kuŗiem viens ir dzimis ārpus 
Latvijas un kuŗam latviešu valo-
da ir otrā, nevis pirmā valoda, 
savā starpā sarunājas angļu va -
lodā. Tas taču ir pilnīgi lieki! Tā 
varētu gadīties Amerikā, Austrā-
lijā vai kur citur, bet tam nevaja-
dzētu tā notikt Latvijā. Vienīgā 
vieta pasaulē, kur ikdienā arī 
starp svešiem cilvēkiem varētu 
do  minēt latviešu valoda, ir Lat-
vija. 

Varbūt daudzi, neatkarīgi no 
tautības un dzimtās valodas, 
valstij nevar piedot to, ka vi -
ņiem klājas ļoti grūti, un cieņu 
un mīlestību pret Latviju un 
latviešu valodu panākt nav tik 
vienkārši.

Telpā, kuŗā mēs sarunājamies, 
jau kādus astoņus gadus vakaros 
notiek latviešu valodas kursi ie -
braucējiem, kuŗi Latvijā ieradu-
šies nesen – lielākoties no Krie vi-
jas un citām bijušajām PSRS 
republikām. Lielākā daļa kursu 
beidzēju sūdzas par vienu un to 
pašu – latvieši viņiem neļauj 
runāt latviešu valodā un labāk to 
apgūt ikdienā, jo tūlīt pat pāriet 
uz sarunu krievu valodā. To man 
ir teikuši ne jau viens vai divi 
cilvēki, bet daudz, daudz vairāk 
cilvēku – ja ārsta vai kāda cita 
pakalpojuma sniedzēja tautība 
nav latvietis un viņš nesadzird 
akcentu, tad iespēja, ka saruna 
norisināsies latviešu valodā, ir 
daudz lielāka, nekā tad, ja jārunā 
ar latvieti. Tiklīdz tiek izdzirdēts 
kaut niecīgākais akcents, latvie -
ši, vismaz Rīgā, uzreiz pāriet uz 
sarunu krievu valodā un neļauj 
cittautiešiem ar sevi runāt lat vie-
šu valodā. Tā reizēm notiek pat 

situācijās, kad cittautieši nemaz 
neprot krievu valodu – pie mē  - 
r am, Armēnijas, Grieķijas pilsoņi 
ir iemācījušies latviešu valodu, 
bet nezina krievu. Tas nav nor-
māli! Latvieši iebraucējiem, kuŗi 
vēlas sarunu risināt latviešu va -
lodā, to neļauj! 

Kas nosaka, kādi jautājumi 
tiks ietverti 2021. gada tautas 
skaitīšanas anketās?

To nosaka Ministru kabineta 
lēmums. Statistikas pārvalde ir 
Ekonomikas ministrijas pārziņā 
un tāpat kā viss valsts budžets 
tiek apstiprināts gadu no gada. 
Jau iepriekšējā tautas skaitīšanā 
taupības dēļ tika izdzēsti jautā-
jumi par dzimto valodu, par spīti 

tam, ka šie jautājumi bija iekļauti 
ne tikai pirmskaŗa Latvijas, bet 
arī pat okupācijas laika tautas 
skaitīšanas aptaujās. 2011. gadā 
pēkšņi ierunājās taupības vel-
niņš. Mēs ik pa laikam dzirdam 
arī, ka Latviešu valodas aģentūru 
vajadzētu aizvērt vai pievienot 
kādam kaut kur, jo tā esot pārāk 
maza. Jautājumi par pārprastu 
tau pību un latviešu valodu, uz 
kuŗas rēķina ietaupīt, diemžēl 
dažu financistu un polītiķu gal-
vās rosās it ņipri. Tāpēc nākamajā 
tautas skaitīšanā ir vēlme vis-
pirms atteikties no tautas skaitī-
šanas kā tādas. Manuprāt, tas ir 
pāragri, par spīti tam, ka moder-
ni ir nevis staigāt no dzīvokļa uz 
dzīvokli, bet to visu darīt elek-
troniski. Mēs labi apzināmies, 
kas ir iedzīvotāju reģistrā – lie lā-
kā daļa aizbraukušo reģistrā jo -
projām skaitās kā Latvijā dzī vo-
joši cilvēki. Rezultātā mēs iegū-
sim lielā mērā sagrozītus statis ti-

kas datus, kas neatbildīs reāli tā-
tei. Kāda tam jēga? Balstoties uz 
šiem sagrozītajiem datiem, mēs 
mēģināsim plānot, piemēram, 
cik un kādas skolas ir vajadzīgas. 
Tautas skaitīšana būs izvilkums 
no reģistra datiem, un tiks pār-
baudīts, vai cilvēks joprojām ir 
deklarēts tajā vietā, kas uzrādīta 
reģistrā. Pirms pāris gadiem Igau-
nijā, kuŗā ar reģistriem situācija 
nav sliktāka kā Latvijā, tika veikta 
pārbaude. Tika izdarīta maza 
izlases skaitīšana, pārbaudot, kas 
reāli dzīvo šajos mājokļos un ko 
rāda reģistri. Neatbilstība bija 
aptuveni no 20 līdz 30 procen-
tiem. Vislielākā neatbilstība bija 
saistībā ar jauniešiem:  procentu 

30 vai nu vispār nebija valstī, vai 
dzīvoja pavisam citā vietā Igau-
nijā. Kāda nozīme ir sagrozītiem 
datiem? Ko mēs ar tiem iesāksim? 
Tāpēc tautas skaitīšanai būtu jā -
notiek parallēli divos līmeņos – 
ļaut visiem interneta cienītājiem 
pašiem reģistrēties, bet izlases 
kār tībā tomēr pārbaudīt, vai re -
ģistra dati atbilst reālitātei. Ir 
taču zināmas kombinētās tautas 
skaitīšanas metodes. Turklāt, do -
mājot par Latvijas nacionāla - 
jām interesēm, varbūt nākama-
jās tau  tas skaitīšanās jāiekļauj 
vēl pa  pil du jautājumi, piemē-
ram, par iz  glītību, tāpat arī jau-
tājums par valodu, ko lieto mā -
jās, vai par dzimto valodu. Sta-
tistiķiem ir vajadzīgs pasūtījums 
no valsts, reģistriem ir jābūt pēc 
iespējas precīzākiem. Piemē r a m, 
Skan di navijā, kur neatbils tība 
starp re  ģistriem un reālitāti ir 
tikai daži procenti, bet tas ir 
neizbēgami. 

Ilmārs Mežs: “Mūsu valstij nav citas jēgas, kā latviešu va 
lo das un kultūras pastāvēšana arī nākotnē.”
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VITA DIĶE

Zinību diena – tie ir svētki 
pirms jauna darba cēliena, un tā 
atgādina, cik svarīga cilvēka dzī-
vē  ir izaugsme, attīstība un iz -
virzītie mērķi. Pateicoties vairāk 
nekā 200 ziedotājiem no Latvi -
jas, Amerikas, Austrālijas, Kana-
das, Lielbritanijas, Venecuēlas, 
Zviedrijas un Vācijas, jauno mā -
cību gadu visās Latvijas augst-
skolās ar Vītolu fonda adminis  - 
t rētajām stipendijām uzsāks 750 
studenti – no tiem 259 pirm-
kursnieki, bet 491 esošais stipen-
diāts studijas turpinās. Gada lai-
kā stipendijās plānots izmaksāt 
vairāk nekā 1,4 miljonus eiro. 

“Izglītība dzīvē ir vissvarīgākais!”
Vītolu fonds 750 Latvijas studentiem 

izmaksās stipendijās 1,4 miljonu eiro apmērā

Vītolu fonda dibinātājs Vilis 
Vītols ir paudis atziņu: “Izglītība 
dzīvē ir vissvarīgākais. Tā ir vie nī
gā vērtība, ko varam atstāt saviem 
bērniem. Šo ziedojumu augļi ne 
būs redzami ne rīt, ne parīt, bet 
jau nieši, kas saņēmuši atbalstu, 
iegūs drošu pamatu – ne tikai iz 
glītībā, bet arī apziņā, ka ir cil vē
ki, kas grūtā brīdī prot pasniegt pa 
līdzīgu roku. Esmu pārliecināts, ka 

daļa mūsu stipendiātu nākotnē 
at  radīs iespēju palīdzēt citiem.” 

Vītolu fonds savos septiņ pa - 

d smit pastāvēšanas gados ir pār-
liecinājies, ka labai idejai netrūkst 
sekotāju, jo vairāki bijušie stipen-

diāti – Mečislavs Maculēvičs, 
Ed  gars Poļanskis, Jānis Caune, 
Andrejs Isajevs un Kristaps Mo -
russ – ir atgriezušies fondā kā 
ziedotāji. Daudzi bijušie stipen-
diāti un citi labvēļi atbalsta fonda 
mērķi – stipendiju veidā palīdzēt 
spējīgiem, centīgiem, bet maz -
no drošinātiem jauniešiem studēt 
Latvijas augstskolās – ziedojot 
Draugu stipendijai. 

Paldies visiem ziedotājiem par 
ieguldījumu Latvijas nākotnē!

N. B. Pieteikšanās Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām – 
no 2020. gada 15. janvāŗa līdz       
1. martam.

No 7. jūlija līdz 14. jūlijam Vec-
 pie balgā notika šīs vasaras pir-
mais 3x3 saiets, kuŗa tema bija 
“Laiks”. Saietā piedalījās 317 da -
līb nieki, tajā skaitā 60 no ārze-
mēm, kā arī 55 vecpiebaldzēni. 
Dalībnieki bija ieradušies no vi -
siem Latvijas kultūrvēsturiska -
jiem novadiem, kā arī no Krie vi -
jas, Zviedrijas, Vācijas, Norvē ģi -
jas, ASV, Brazīlijas, Kataras, Ka   na-
das, Jaunzēlandes. Jaunākais da -
lībnieks – Alberts Valts Grīn valds  
dzimis šā gada 7. maijā. Vecākais 
dalībnieks – Kanadā dzī vojošais 
Ādolfs Avens, 102 ga  dus vecs.

Saieta vadītāji Inese un Ainārs 
Grīnvaldi kopā ar saviem domu-
biedriem – Radziņu, Apsīšu ģi -
me nēm un Elīzu Barkāni – bija 
sarūpējuši 46 ievirzes, ko vadīja 
pieredzējuši lektori, viņu vidū bija 
arī daudz vietējo amata meistaru.

Ģimeņu seminārā kopā ar psī-
choloģēm Līgu Ruperti un Māru 
Tupesi dalībnieki diskutēja par 
to, ko un kā labāk darīt un runāt, 
lai mājās visi justos līdzvērtīgi, 
pie ņemti un mīlēti. Runājot par 
to, kā šo gadu laikā,  kopš Latvijā 
notiek 3x3, ir mainījušās Latvijas 
ģimenes, Līga domā, ka ģimenes 
ir mainījušās par 90%. “Cilvēki ir 
kļuvuši zinīgāki par psīcholoģiju, 
tajā skaitā arī par ģimenes psī-
choloģiju, par savstarpējām attie-
cī bām, par lomām ģimenē.  Tagad 
ir raksturīgi, ka abi vecāki rūpējas 
par bērnu audzināšanu, lomas 
vairs nav tik strikti nodalītas kā 
agrāk, ģimenes ir kļuvušas daudz 
demokratiskākas un līdz ar to 
daudz labāk satiek. Cilvēki prot 
labāk cits ar citu sarunāties, kļūst 
mazāk tādu temu, par ko vispār 
nerunā. Ne jau visiem tas izdo-
das, bet ir vērojami uzlabojumi. 
Ģimeņu seminārā nekad agrāk 
cilvēki tik ļoti neatklājās, kā tas ir 
tagad. Viss ir gājis uz labo pusi,” 
uzskata Līga.

Piebalgas mūzeju apvienības 
“Orisāre” vadītāja Līva Grudule 
saieta dalībnieku atmiņā palika 
kā ļoti sirsnīga, zinoša un aiz rau-
tīga sava novada ievērojamāko 
cilvēku dzīvesstāstu un daiļrades 
zinātāja. Viņa prasmīgi ieveda 
klau sītājus Brāļu Kaudzīšu ro  mā-
na “Mērnieku laiki” notikumos 

DAIGA KĻANSKA, 
avīzes Ratenīca redaktore

3x3 Vecpiebalgā – 
zināšanām un darbiem bagāts laiks

un “sarunās” ar romāna varo-
ņiem. Turklāt šogad aprit 140. 
gadskārta, kopš izdoti “Mērnieku 
laiki” un dzimis dzejnieks, pro-
zaiķis un polītiķis Kārlis Skalbe. 
Līva K.  Skalbes daiļradi un dzī-
vesstāstu atklāja rakstnieka me -
mo riālajā mūzejā “Saulrieti”.

Ar aizrautīgiem stāstiem par 
Vecpiebalgas inteliģenci dalījās 
rakstniece Inguna Bauere.

Vecpiebalga izsenis slavena ar 
labiem amatniekiem, rokdarb-
niecēm un kultūras cilvēkiem. 
Viņi stāstīja un mācīja meža un 
dārza gudrības, adīšanu, brunču 
un kreklu šūšanu, porcelāna ap -
gleznošanu, maizes cepšanu, bo -
tānisko gleznošanu, bungu rak-
stus, baltā māla dekoru izgata vo-
šanu.

Choreografe Lilija Lipora izvei-
doja deju kopu, un tā dalībnieki 
saieta noslēguma saviesīgajā va -
karā, ko talantīgi vadīja žurnālists 
Ansis Bogustovs, skatītājus prie-
cēja ar oriģinālchoreografijām. 
“Mērnieku laiku” gaisotni uzjun-
dīja teātŗa ievirzes dalībnieki re -
žisores Ineses Pilāberes vadībā.

3x3 dalībnieki, pateicoties māk -
sli nieces ērikas Mālderes pado-
miem un iedrošinājumam, izpē-
tīja Vecpiebalgas skaisti un bagā-
tīgi ziedošās pļavas un uzgleznoja 
greznu ziedu viju, kas bagātina 
vidi pie daudzu apbrīnotā ūdens-
rožu dīķa Vecpiebalgas centrā.

Saieta jaunākā paaudze iepazi-
na Balto kaķīti ievirzē “Kaķīša 
dzirnavas”, izzināja meža vērtības – 

augus, kokus, dzīvniekus. Kāds  
Vecpiebalgas dīķī izvilka savā 
dzī  vē pirmo zivi. Bitenieks Aivars 
Radziņš dravās atklāja bišu saim-
ju dzīves noslēpumus un piedā-
vāja izgaršot medu, kā arī izrādīja 
lāča nodarītos postījumus dravā.

Saieta ievirzēs tapa trejdekšņi, 
archeoloģiskās rotas, koka taures, 
austas jostas, adīti mauči, cimdi, 
šūti linu krekli, brunči. Katrs da -
lībnieks varēja rast savām inte re-
sēm atbilstošāko ievirzi, lai mā  jās 
aizvestu teorētiskas zināšanas vai 
jaunas prasmes, ko pilnveidot.

“Brīvā mikrofona” saiets ilga 
teju četras stundas, un šai laikā 
notika  savstarpēja dižošanās ar 
savu talantu kādā no mākslām – 
dziedāšanā, dejošanā, mūzicē ša-

nā, stāstu, pasaku un anekdošu 
stāstīšanā, burvju triku rādīšanā, 
teātŗa spēlēšanā utt. Savus priekš-
nesumus uz skatuves rādīja gan 
bērni, kas tikko sākuši staigāt un 
runāt, gan seniori.

Saieta kulminācija bija daudzi-
nājums, kuŗa vadītājs Edgars Li -
pors atzina, ka laiks ir laba lieta, 
bet reizēm arī ne visai laba. “Mēs 
viņā tekam kā upē pa straumi, 
tikai vienā virzienā. Lai gan daba 
ir cikliska, protams, arī mūsu 
mūžs kaut kad atgriezīsies, tikai 
mēs nezinām, kad un kur. Vis-
labāk laika ritējumu redzam s a -
vos vecākos un savos bērnos, jo 
vienaudžos to grūti ieraudzīt. 
Daudzi cilvēki ļoti pieķeras pa -
gātnei, nedomājot ne par šodie -

nu, ne par nākotni, un aizrautīgi 
stāsta par laikiem, kad “zāle bija 
zaļāka” un paši bijām jaunāki. 
Daudzi, pilnīgi pretēji, domā ti -
kai par nākotni – kad kaut ko 
sakrāšu, kad izaugšu liels, tad  
kaut ko paveikšu, un man beidzot 
būs! Patiesībā visīstākā dzīve no -
tiek šodien. Ar pagātnes pie re - 
dzi mēs dzīvojam šajā brīdī un 
veidojam nākotni. Ne es, ne jūs 
nezinām, kāds ceļš būs rīt, parīt 
un pēc gada. Bet mēs varam vē -
lēties, lai tas būtu pēc iespējas 
taisnāks un mums labvēlīgs. Mēs 
ar savu rīcību varam laiku pa -
kļaut un ierobežot savām vaja-
dzībām. Ja dzīvojam šim laikam, 
šim brīdim, šīm sajūtām, tad arī 
nākotne veidosies mums labvē-
līga,” klātesošajiem kā atgādi nā-
jumu un pamudinājumu ieteica 
daudzinājuma vadītājs.

3x3 saiets nebūtu iedomājams 
bez dančiem un nīkšanas. Arī 
Vecpiebalgā tika dancots, dzie-
dāts, runāts un smiets, līdz debe-
su pamalē ausa saule.

Visu saieta dalībnieku vārdā 
sirsnīgs paldies Vecpiebalgas no -
vada domes priekšsēdim In  dri-
ķim Putniņam un katram vec-
piebaldzēnam, kuŗš atvēra savu 
sirdi un mājas durvis, uzņemot 
3x3 saieta dalībniekus! Paldies 
saieta atbalstītājiem – Latvijas 
Re  publikas Kultūras ministrijai, 
Vecpiebalgas novada domei, SIA 
“Kanclers”, zemnieku saimnie-
cībai “Ķelmēni”, zīmola “Zeme-
nītes sniegā” īpašniekiem!

Saieta dalībnieku mūzikāls priekšnesums “brīvajā mikrofonā”

Pašu darinātās koka taures skaisti skanēja daudzinājumā

Meža gudrību ievirzē varēja sanaglot putnu būrīti
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JURIS LORENCS
Augusta nogalē Latvijas kaimiņ-

valstī Baltkrievijā uzturējās ASV 
prezidenta Donalda Trampa na  cio-
nālās drošības padomnieks Džons 
Boltons. Pirms šīs vizītes ASV 
vēst niecība Minskā izplatīja  pazi-
ņojumu, ka Boltons “apspriedīšot 
reģionālo drošību un uzsvēršot 
ASV atbalstu Baltkrievijas suverē-
nitātei un neatkarībai”. Boltons ir 
augstākā ASV amatpersona, kas 
viesojusies šajā valstī pēdējo 25 
gadu laikā. Starp citu, Trampa pa -
domnieka un znota Džareda Kuš-
nera senči nāk no Baltkrievijas.

Tiekoties ar ietekmīgo viesi, 
Baltkrievijas prezidents Aleks an drs 
Lukašenko izteica cerību, ka attie-
cībās ar ASV tiks atvērta “jauna 
lappuse”. Bet vai tā būs? Lai mē -
ģinātu atbildēt uz šo jautājumu, 
mums jāmēģina saprast, kas īsti  ir 
Baltkrievija. Šī nepelnīti aizmir - 
s tā Latvijas kaimiņvalsts atgādina 
“tum šo kasti”, neizprotamu, ne -
daudz ekstravagantu polītisku vei-
dojumu. Pasaules plašsaziņas lī  -
dz ekļos par Baltkrieviju šodien sa -
stopam visai pretrunīgas ziņas, 
kas parasti nav visai glaimojošas: 
at  palikusi, nomaldījusies valsts 
kaut kur starp Eiropu un Krieviju, 
“pē  dējā Eiropas diktatūra”. Tas   
gan ir pārspīlējums. Baltkrievija ir 
auto ritāra valsts, taču līdz īstai 
dikta tūrai tai vēl tālu. Savukārt 
Krievijā nereti atskan balsis, ka 
Baltkrie vija “dzīvo uz mūsu rē  ķi-
na”. Paši krievi nereti baltkrievus 
nicīgi dēvē par “buļbašiem” jeb 
“kartu peļu ēdājiem”.

Amerikāņu ekonomists, Nobela 
prēmijas laureāts Pols Krugmens 
vienā no saviem komentāriem   
laikrakstam “The New York Ti  mes” 
izteicās: “Ja jums jāizvēlas, kam 
ticēt – ekonomiskajai statistikai 
vai redzētajam, tad labāk uzticie -
ties pats savām acīm.” Skaitļi ap -
galvo, ka Baltkrievija ir krietni 
nabadzīgāka par savām kaimiņ-
valstīm, izņemot Ukrainu. Lūk, 
Starptautiskā valūtas fonda dati 
par iekšzemes kopproduktu uz 
vienu cilvēku (pēc pirktspējas pa -
ri tātes, rēķināts starptautiskajos do -
 lāros) 2018. gadā: Lietuva – 34 800, 
Polija – 31 90, Latvija – 29 900, 
Krie vija – 29 100, Baltkrievija – 
20 000, Ukraina – 9300. Šī gada 
sākumā Baltkrievijā dzīvoja 9,5 
miljoni cilvēku. Dabiskais pieau-
gums – negatīvs, mirstības pār-
svars pār dzimstību 2018. gadā 
bija 23 400. Bet kas ir interesanti – 
šo negatīvo bilanci kompensēja 
pozitīva imigrācija – 24 100 cil vē-
ku. Tātad cilvēki “pēdējo Eiropas 
diktatūru” nevis pamet, bet gan uz 
to brauc. Bet tas ir lēmums, kuŗu 
nespēj iespaidot propaganda, vien 
reālās dzīves īstenība.

Pirmais, kas pārsteidz, iebraucot 
divu miljonu cilvēku apdzīvotajā 
Minskā, – sakoptība, tīrība un kār -
tība. Neredz graustus, pamestas 
mājas, grafiti smērējumus, kas nu 
jau kļuvuši arī par Latvijas pilsētu 
ikdienu. Nevainojamas māju fa -
sādes, ielas un ietves bez nevienas 
bedres, gludi nopļauti mauriņi un 
plaši apstādījumi, parki atgādina 
botāniskos dārzus. Minskā nav 
vec pilsētas, to nopostīja karš. Do -
minē monumentāla pēckaŗa gadu 
architektūra, tā saucamās “Staļi -
na mājas”. Tomēr pilsētvide ir tik 
sakopta, ka šie padomju archi-

Latvijas klusais kaimiņš
tektūras paraugi iegūst savdabīgu 
eleganci. Pa plašajiem trotuār iem 
pastaigājas labi ģērbti cilvēki – 
mei tenes augstpapēžu kurpēs, 
dau  dzi vīrieši tumšos uzvalkos un 
baltos kreklos ar kaklasaitēm. Vi -
sai neparasts skats modernajā pa -
saulē, kur pat prezidenti aizvien 
biežāk ģērbjas pārspīlēti demo-
kratiskajā “casual” stilā.

Vēl viens pārsteigums – iespai-
dīgie būvniecības mērogi. Pilsētas 
lepnums ir jaunā Valsts bibliotē -
ka, daudzās sporta celtnes un pa -
visam nesen pabeigtā grandiozā 
Neatkarības pils, kas vienlaikus 
kalpo arī par Valsts prezidenta re -
zidenci. Parkos redz skrējējus un 
nūjotājus, ūdenskrātuvēs trenējas 
airētāji, pilsētas centrā izbūvētie 
brīvdabas basketbola laukumi pēc-
pusdienās pilni ar jauniešiem. 
Cau  ri pilsētai vijas divdesmit kilo-
metru garš  riteņbraukšanas celiņš.

Kā lai izskaidro šo Baltkrievijas 
fenomenu? Baltkrievi joprojām 

dzīvo savdabīgā valsts kapitālisma 
un sociālisma sajaukumā – garan-
tētas darbavietas valsts iestādēs 
un valstij piederošos uzņēmumos 
(ta  jos nodarbināti aptuveni 45% 
no visiem strādājošajiem), sub si-
dēti sabiedrisko pakalpojumu ta -
rifi. Plašais valsts sektors izskaidro 
zemo bezdarba līmeni – tikai 1%. 
Tomēr taisnība tiem, kuŗi apgal -
vo – šī relatīvā labklājība tiek no -
drošināta ar Krievijas palīdzību. 
Faktiski Baltkrievija tiek uzpirkta, 
pirmām kārtām ar lētām naftas 
un gāzes cenām.  

Kāpēc Krievija tā rīkojas? Lai sa -
glabātu Baltkrievijas lojālitāti un 
paklausību. Saskaņā ar 1999. gadā 
noslēgto vienošanos Krievija un 
Baltkrievija formāli ir “savienotas 
valstis”. Tiesa, šī vienotība vairāk 
pastāv uz papīra nekā praksē. To -
mēr daži Krievijas polītiķi savā 
iztēlē neatkarīgās Baltkrievijas vie-
tā redz jaunu Krievijas guberņu, 
“Krimas procesa” turpinājumu un 
zaudēto impērijas zemju savāk-

šanu. Arī vēl divus Putina amata 
termiņus. Ja abu valstu integrācija 
padziļinātos, tad vienā brīdī apvie-
noto valsti varētu pasludināt par 
jaunu polītisko veidojumu, kuŗā 
pašreizējā Krievijas konstitūcija 
un prezidenta pilnvaru ierobežo-
jums vairs nedarbojas. Pareizāk 
sakot, tie sāk darboties no jauna, 
vēl uz diviem termiņiem.

Bet Baltkrievija ir svarīga arī 
Latvijai, patiesībā visai Eiropai. 
Lat vijai un Baltkrievijai ir 161 ki -
lometru gara kopēja robeža. Lai 
gan Baltkrievija nav starp lielāka-
jiem Latvijas tirdzniecības partne-
riem, tai ir svarīga loma tranzītā. 

Baltkrievijas preces veido ap 20% 
no Latvijas ostās pārkrauto kravu 
apjoma. Krievijai piederošo Kaļi-
ņin gradas apgabalu no Baltkrie-
vijas atdala tā saucamais “Suvalku 
koridors”, aptuveni simt kilometru 
gara robežzona, kas savieno Lie-
tuvu ar Poliju. Eksperti uzskata, ka 
militāra konflikta gadījumā ar 
NATO Krievija nekavējoties cen-
tīsies iekarot tieši šo territoriju, tā 
izolējot Baltiju no Eiropas. Tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc Rietu-
mu pasaulei ir tik svarīga Baltkrie-
vijas neatkarība un suverēnitāte.

Viens no nācijas identitātes stūr-
akmeņiem ir valoda. Minskas ie -
dzīvotāji savā starpā pārsvarā sa -
ru nājas krieviski. Toties oficiālā 
in  formācija – uzraksti pie valsts 
un pašvaldību iestādēm, ielu no -
saukumi, pieturu paziņojumi sa -
biedriskajā transportā – ir tikai 
baltkrieviski. Avīzēs vērojams va -
lodu kokteilis – viens un tas pats 
laikraksts publicē rakstus gan krie-
vu, gan baltkrievu valodā. Ofi-

ciālās informācijas parādīšanās 
tikai baltkrievu valodā ir varas ie -
stāžu pēdējos gados sāktās “mai gās 
baltkrievizācijas” polītikas rezultāts.

Par baltkrieviem sevi uzskata 
aptuveni 85% no visiem valsts ie -
dzīvotājiem. Tomēr baltkrievu va -
lo dai vēl nav izdevies iekarot tās 
pozicijas, kādās neatkarības gados 
nostiprinājusies, piemēram, uk -
raiņu valoda. Vienlaikus cilvēki 
sevi apzinās kā baltkrievus, nevis 
krievus. Mums ir darīšana ar pa -
saulē patiesībā visai izplatītu parā-
dību – tautas nacionālo identitāti 
ne jau vienmēr nosaka tās valoda. 
Piemēri atrodami tepat Eiropā – 
angliski runājošās, bet tik dažādās 
Lielbritanija un īrija, savukārt vā -
ciski runā gan Vācijā, gan Austrijā 
un daļā Šveices.

Šobrīd Baltkrievija atgādina sil-
tumnīcu, kuŗai apkārt plosās ne -
ganti vēji. Rietumi prasa reformas, 
demokratizāciju un ekonomikas 
liberalizāciju, bet Krievija sagaida 
paklausību un ik pa brīdim pie-

draud, ka “par gāzi var nākties 
maksāt arī īsto cenu”. Pēdējos ga -
dos parādījies vēl viens globāls 
spēlētājs – Ķīna, kuŗai Baltkrievijā 
ir savas īpašās intereses. Cik ilgi 
prezidentam Lukašenko izdosies 
nosēdēt uz vairākiem krēsliem? 
Vēl viena problēma – varas maiņa. 
Lukašenko šobrīd ir 65 gadi, savā 
amatā viņš ir jau 25 gadus. Izau-
gusi paaudze, kas nezina nevienu 
citu prezidentu kā vien Lukašenko. 
Tā kā valstī nav efektīvu demo  -
kra tisku institūciju – polītisko 
partiju, nevalstisko organizāciju, 
neatkarīgu sabiedrisko mediju, tad 
varas tranzīts pēc Lukašenko aiz-
ie šanas var izrādīties nepro gno-
zējams. Diezin vai Latvija viena 
pati te daudz ko var iespaidot un 
palīdzēt. Bet Eiropas Savienība un 
Amerika – tās gan. Izskatās, ka 
vismaz ASV administrācija sāk 
apzināties pieaugošo Baltkrievijas 
nozīmi. Tieši ar to arī varam izs-
kaidrot negaidīto Trampa padom-
nieka Boltona vizīti Minskā.

Nesen uzceltā Minskas sporta pils // Foto: Juris Lorencs

Pludmale Minskas centrā. Fonā prezidenta Lukašenko pils // Foto: Juris Lorencs

Puiši tautiskos kreklos // Foto: Juris Lorencs Jaunā Minska // Foto: Juris Lorencs

Viens no nācijas simboliem – 
stārķis // Foto: Juris Lorencs
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KRuSTVĀRDu MīKLASastādījis KĀRLIS PēTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 33) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Skals. 5. 

Traps. 8. Komiska. 9. Vī -
botne. 10. Varšava. 12. 
Liet. 13. Redaktors. 14. 
Da  ka. 17. Krekers. 19. Ara-
 miss. 21. Virza. 23. Ko -

lektors. 24. Līventāls. 26. Alise. 
27. Gateris. 30. Kanēlis. 33. Lori. 
34. Pro menāde. 35. Usma. 38. 
Slepeni. 39. Krevete. 40. Sīriuss. 
41. Etaps. 42. Skate.

Stateniski. 1. Subrete. 2. Auts.    
3. Skelets. 4. Direktors. 5. Ta  verna. 
6. Akrs. 7. Stagari. 9. Vē  lāk. 11. 
Arats. 15. Detektors. 16. Valen tīns. 
18. “Rigonda”. 20. Stileti. 21. Vār-
na. 22. Avīze. 25. Rieteklis. 27. 
Galds. 28. Tēr vete. 29. Serviss. 30. 
Kodekss.   31. Lestene. 32. Slate. 
36. Veca. 37. Seda.

 Līmeniski. 4. Viens no cilvēka 
zobiem. 7. Viens no senajiem 
japāņu dzejas žanriem. 8. ASV 
pavalsts. 9. Vakuuma aparāts ar 
diviem elektrodiem. 10. Rubiju 
dzimtas lakstaugs. 11. Vīrieša 
vārds (janvārī). 13. Tēls J. Raiņa 
lugā “Jāzeps un viņa brāļi”. 18. 
Mjanmas lielākā pilsēta. 21. Au -
duma krāsošanas paņēmiens.  
23. Pilsēta ASV, Teksasas pavalsts 
centrs. 24. Uzvaras dieviete grie-
ķu mītoloģijā. 25. Tuksneša un 
svešzemju dievs ēģiptiešu mīto-
loģijā. 26. Itāļu gleznotājs (1888-

1978). 28. Neieredzēt. 29. Audu 
vai organu bojājumi ārējas ie  dar-
bības rezultātā. 34. Gari sie vie šu 
apmetņi bez piedurknēm. 35. 
Ama  zones pieteka. 37. Latviešu 
pedagogs, literāts (1876-1951). 38. 
Laika skaitīšanas sistēma. 39. Valsts 
Eiropā. 40. Pareizticīgo svēt bilde. 
41. Uz tālu pagātni at  tiecīgs.

Stateniski. 1. Pirmo eiropiešu 
kolonizātoru pēcteči Latīņ ame-
rikā. 2. Straujā tempā izpildāms 
neliels skaņdarbs. 3. Patoloģis -   
ki izaugumi uz auga organiem.   
4. Senegālas galvaspilsēta. 5. 

Sadauzīt. 6. Piecrinde. 12. 
Polītiska partija Liel-
britanijā (17. – 19. gs.). 14. 
Skrandas. 15. Iekārtas ra -
dioviļņu uztveršanai un 
raidīšanai. 16. Liels ūdens 
dzīvnieks. 17. Sermuļu 
dzimtas dzīvnieks. 19. 
Sau les dievs ēģiptiešu mī -
toloģijā. 20. Ābolu šķirne. 
22. Starptautiska orga ni-
zā cija (abrev.). 23. Vaļņ-
vei da pauguri. 27. Izdo-
mā jums, nepareiza ziņa. 
30. Nepārnadžu kārtas 
dzīvnieks. 31. Lieli buru 
kuģi. 32. Zaķu dzimtas dzīv-
nieks. 33. Briežu dzim tas 
dzīvnieks. Iepriekšējā ne -
pa  reizā ieraksta 
izlabošanai. 35. Ieceres. 
36. Franču aktrise (1949). 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Atbalsta biedrība šovasar 
saņēmusi vairākus lielus ziedo-
jumus, ko Latvijas bibliotēku at -
balstam veltījuši ārvalstīs dzīvo-
jošie latvieši. LNB Atbalsta bied-
rība ir bezpeļņas, sabiedriskā la -
buma organizācija, kas savus lab-
darības projektus var īstenot, ti -
kai pateicoties atbalstītājiem, tā -
pēc nozīmīgs ir katrs ziedojums. 
Vairāk nekā 20 gadu darbības 
lai  kā Biedrība ieklausījusies bib-
liotēku un lasītāju vajadzībās, tām 
atsaukusies un ar ziedotāju at -
balstu īstenojusi daudzas labda-
rības aktīvitātes visā Latvijā. 

Šogad jeb LNB simtgades gadā 
Biedrība saņēmusi lielāko ziedo-
jumu tās pastāvēšanas vēsturē – 
251 864 EUR kā Edvīna Peniķa 
testamentāro novēlējumu.

29 000 EUR ziedojis Mārcis 
Egons baumanis no Austrāli -
jas, kurš Biedrības darbu atbalsta 
jau vairākus gadus un kopumā 
ziedojis gandrīz 140 000 EUR. 

10 000 EUR ziedojums saņemts 
no Līvijas Kalniņas bukas. 
Ziedotāja vēlējusies, lai šie līdz ek-
ļi tiktu izlietoti jaunu, vērtīgu iz -
devumu iegādei un LNB krāju-
ma papildināšanai.

Biedrība izsaka pateicību visiem 
atbalstītājiem un ikviena ziedo-
tāju vārdu joprojām iemūžina 
Gaismas pils interjerā. Minēto 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgadē saņemti nozīmīgi 
trimdas latviešu ziedojumi Latvijas bibliotēkām
ziedotāju vārdi jau lasāmi Lielajā 
Ziedotāju sienā, kas atrodas ves-
tibilā, pie ieejas bibliotēkā, kā     
arī Ziedotāju grāmatā, kas no šī 
ga  da elektroniski pieejama Bied-
rības mājaslapā www.gaisma.lv 
un tiek papildināta divas reizes 
gadā. 

Vēlamies pastāstīt par nozīmī-
gākajiem 2019. gada darbiem 
Biedrībā. 

Šī gada 31. augustā LNB svi nē-
ja savu simtgadi. Biedrība ko  pā 
ar tās ziedotājiem un partneriem 
pasniedza bibliotēkai un lasītā -
jiem lielu un skaistu dāvanu – piln-
veidoto lasītavu bērniem. Bib-
lio tēkas jaunākie lasītāji ir prasī-
ga auditorija, kas liek sekot līdzi 
laikam un nemitīgi pilnveidoties. 
Pārmaiņas LNB bērnu lasītavā 
notikušas, lai turpinātu bērniem 
un jauniešiem piedāvāt atvērtu, 
mūsdienu un aicinošu vidi, kur 
kvalitātīvi pavadīt laiku ar grā-
matu un gūt unikālu lasīšanas 
pieredzi. Lasītava pilnveidota, pa -
teicoties ziedotājiem Imantam 
Kīnam, Valteram Nollendorfam 
un AS “Latvijas Finieris”. Pro jek-
tu īstenoja LNB Atbalsta biedrī-
ba un LNB sadarbībā ar Latvijas 
architektu biroju “GAISS”, māk -
slinieci Rūtu Briedi un uzņēmu-
mu “Latvijas Finieris”.

Par godu LNB simtgadei Bied-
rība arī gatavo un izdos repre-

zentablu izdevumu latviešu un 
angļu valodā par bibliotēkas 
vēs turi, krājumu, architektu un 
archi tektūru, bibliotēkas iespē-
jām, pie dāvājumu un veidiem, 
kā tā kalpo sabiedrībai. 

Šogad turpinās arī visu Latviju 
aptveroša lasīšanas veicināšanas 
programma pašiem mazākajiem 
bibliotēku apmeklētājiem “grā-
matu starts”. Tajā aicināta pie-
dalīties ikviena bibliotēka, lai ie -
pazīstinātu pirmsskolas vecuma 
bērnus ar grāmatu pasauli un 

bibliotēkas piedāvājumu, radītu 
interesi par lasīšanu un rīkotu 
attīstošas nodarbības.

2019. gada septembrī LNB 
Atbalsta biedrība klajā laidīs Lat-
vijā pazīstamās un cienītās rak s t  -
nieces  Marinas Koste ņec kas    
at  miņu krājumu  “Мans ХХ 
gadsimts”. Tā būs nozīmīga lie-
cība par pagājušā gadsimta otrās 
puses notikumiem Latvijā, rak stu-
ros Atmodas laika garu un Lat vi-
jas neatkarības atjauno šanas pe -
riodu. Marina Kosteņecka ir vie-
na no Tautas frontes dibinātājām 
un aktīva cīnītāja par Latvijas 
ne  atkarības atjaunošanu lielajā 
polītikā. Viņas biografija cieši sa -
vijusies ar Latvijai izšķirošu lai  -
ka periodu – neatkarības atjau-
nošanu. Vēsturiskie notikumi ie -
tekmējuši rakstnieces radošo un 
personīgo dzīvi un otrādi – Ma -
rina Kosteņecka bijusi aktīva 
līdzdalībniece valsts vēsturē. Tie-
ši tādēļ rakstnieces atmiņām un 
dzīves stāstam ir īpaša vērtība. 
Informācija par grāmatu atvēr-
šanu un iegādes iespējām sekos. 

Šogad Biedrība  sadarbībā ar 
LNB un žurnālisti Liegu Pieši - 
ņu aizsāka literāru sarunu cik-
lu “Stāsta otra puse”. Sarunas ir 
par un ap grāmatām un to au -
toriem, vēsturiskām un sabied-
rībā aktuālām temām, kas atspo-
guļotas literārajos darbos, atro-
damas LNB krājuma bagātībā 
vai saistās ar rakstnieka personī-
bu.  Sarunas notiek reizi mēnesī 
LNB Draugu telpā. Pasākumi ir 
bez maksas. “Stāsta otra puse” ir 
iespēja neformālā gaisotnē sa -
tikt  radošas un iedvesmojošas 
personības Latvijā  ar  īpašiem 
dzīvesstāstiem, cilvēkus, kas pie-
dzīvojuši īpašus vēsturiskus no -
tikumus vai izmantojuši tos par 
iedvesmu un bazi radošu un li -
terāru darbu radīšanai. Jau noti-
kušās sarunas bija veltītas me - 
ž abrāļu un trimdas literātūras 
te  matikai, Latvijā rakstošiem citu 
tautību autoriem un dažādu pa -
audžu rakstniekiem.

Iedvesmojoties no LNB krā ju-
mā rodamajām bagātībām, Bied-
rība šovasar izdevusi 2020. gada 
mākslas sienas kalendāru ar 
vācbaltiešu mākslinie ka Vilhel ma 
Zigfrīda Štafenhāgena 19. gad-
simta Latvijas pilsētu ainavu gra-
vīrām. Tēlnieks un zīmētājs Šta-
fenhāgens (1814 – 1881) dzimis 

un dzīvojis Latvijā, savas radošās 
darbības laikā mākslas darbos 
iemūžinājis Kurzemes, Vidzemes 
un Igaunijas ainavas un radī-
jis  zī mējumu albumu “Baltijas 
skatu kartes”, ar ko kļuva slavens 
visā Baltijā. Talantīgais grafiķis ir 
autors daudziem neparasti skais-
tiem Latvijas piļu un muižu at -
tēliem. Kalendāram izmantoti 
unikāli gravīru oriģinālizdevu -
mi, kas glabājas LNB krājumā. 
Tā pievienotā vērtība ir iespēja 
skaistos zīmējumus izgriezt, ie -
rāmēt un izmantot interjerā. Ka -
lendārā redzamas Rīgas, Kuldī-
gas, Jelgavas, Liepājas, Jūrmalas 
un citu Latvijas pilsētu vēsturis-
kās ainavas. 

Kalendārs tāpat kā daudzi citi 
LNB suvenīri, piemiņas lietas    
un grāmatas iegādājamas LNb 
Drau gu telpā, ko Biedrība izvei-
doja 2017. gadā. Ikviens pirkums 
Draugu telpā ir atbalsts Nacio-
nālajai bibliotēkai un bibliotē-
kām visā Latvijā. 

Visas aktīvitātes Biedrība īste-
no, pateicoties ziedotājiem un 
atbalstītājiem Latvijā un ārval-
stīs. Ziedot Biedrības darbībai, 
iesākto darbu īstenošanai un nā -
kotnes iecerēm iespējams:

• ar kredītkarti: www.gaisma.lv
• Biedrības birojā: Gaismas pilī, 

Mūkusalas ielā 3, iepriekš piezva-
not pa tālruni +371 67843767.

• Bankā
Beneficiary: Latvijas Nacionā -

lās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: AS Swed bank
Address: Balasta dambis 15, 
Rīga, LV-1048, Latvija 
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, 
New York
ABA/FW: 021001033
Ikvienam ziedotājam joprojām 

ir iespēja atstāt par sevi nezūdošu 
liecību nākamajām paaudzēm, 
iemūžinot savu, savu piederīgo 
vai dzimtas vārdu Gaismas pilī – 
pie bibliotēkas auditorijām un 
lasītavām, Lielajā ziedotāju sienā, 
plāksnēs pie bibliotēkas plauk-
tiem, galdiem un krēsliem un 
Ziedotāju grāmatā. 

Karina Pētersone, 
LNB Atbalsta biedrības direktore
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Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Tālr: 973-746-3075

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā

(Turpinājums 20. lpp.)

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

Jau pavisam drīz no 25.septembŗa līdz 7.oktobrim pirmo 
reizi ASV Austrumu krastā savā koncerttūrē dosies Jelgavas 
Big Band. Mūziķu grupa viesosies galvenokārt latviešu diaspo-
ras centros Bostonā, Ņūdžersijā un Vašingtonā. Uz ASV jel-
gavnieki ved unikālu un jaunu mūzikas programmu, kura 
tapusi sadarbībā ar atpazīstamu amerikāņu džeza mūzikas 
aranžētāju, Maiklu Abeni (Michael Abene). Koncertos plānots 
spēlēt šos aranžējumus gan Raimonda Paula, gan latviešu tau-
tasdziesmu mūzikai. Šis brīnišķīgais un lolotais kopdarbs, kas 
pārtapis otrajā bigbenda diskā, atainos latviešu un amerikāņu 
mūzikas stilu sajaukumu. Publika ASV būs zināmā mērā 
pirmā žūrija šādam jaunam un vēl nebijušam projektam.

Jelgavas bigbends ir viena no Latvijas džeza mūzikas 
pamatvērtībām – profesionālu mūziķu grupa ar vēsturi un 
tradicijām kopš 1991. gada. Bigbenda sastāvā spēlē talantīgi 
mūziķi no visas Latvijas, kuŗi izglītojušies gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Visu līdzšinējo pastāvēšanas laiku bigbenda māk-
slinieciskais vadītājs un diriģents ir Raitis Ašmanis, kuŗš 
kolektīva uzmanības lokā galvenokārt izceļ džeza standartus 
un populāru latviešu komponistu mūziku.

Jelgavas bigbends praktiski ir Jelgavas pilsētas vizītkarte, jo 
tas regulāri uzstājas Latvijas dažādās pilsētās, kā arī devies 
koncertbraucienos uz Lietuvu, Igauniju, Franciju, Vāciju, 
Somiju, Zviedriju, Spāniju, Itāliju, Čehiju, Meksiku, Brazīliju 
un Peru, šādi nesot Jelgavas vārdu pasaulē. Ne reizi vien iegūtas 
godalgas džeza konkursos Vācijā, Čechijā, Nīderlandē. 

Tā kā lielākā daļa bigbenda mūziķu ir arī mūzikas skolotāji 
ikdienā Latvijas mūzikas skolās, viņi sniegs nelielas mūzikas 
meistarklases Bostonas un Vašingtonas Latviešu skoliņu 
bērniem tūres laikā.

Jelgavas Big Band koncerttūri ASV atbalsta Jelgavas dome, 
LR Ārlietu ministrija, LR vēstniecība ASV, Amerikas Latviešu 
apvienība, Latvijas organizācijas Vašingtonā, Bostonas Lat-
viešu organizācijas, Vašingtonas Latviešu Evanģēliski Luteriskā 
draudze, Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, Latviešu Valodas 
aģentūra, LR Izglītības un Zinātnes ministrija.

28.septembrī Bostonas latviešu centrā
29.septembrī Priedainē

6.oktobrī Rokvilē

Jelgavas Big Band
pirmo reizi koncertēs ASV

***
Pirmais Latvijas sportists, 

kas pārpeld Lamanšu!
Divās olimpiskajās spēlēs star-

tējušais Latvijas peldētājs Valērijs 
Kalmikovs svētdienas, 8. sep-
tem bŗa vakarā uzsāka peldējumu 
pāri Lamanša šaurumam, bet 
agrā pirmdienas rītā viņš kļuva 
par pirmo Latvijas sportistu, kuŗš 
spējis veikt šo distanci.

Kā vēstī Kalmikova Facebook 
profilā ievietotā informācija, 
sportists peldējumu veica, kad 

gaisa temperātūra bija aptuveni 
+18 līdz +19 gradi pēc Celsija, 
bet ūdens temperātūra sasniedza 
+19 gradu atzīmi. Kalmikovs  15 
kilometrus veica trijās stundās 
un 50 minūtēs, bet septiņus kilo-
metrus vēlāk viņš ūdenī bija 
pa vadījis jau piecas stundas un 
46 minūtes. Ap pulksten vieniem 
naktī pēc vietējā laika Kalmikovs 
bija veicis 28,23 kilometrus, bet 
gaiss jau bija atdzisis līdz +15 
gradiem, kamēr ūdens temperā-
tūra aizvien turējās +19 gradu 
robežās. Atlikušo distanci – ne -
daudz vairāk nekā 32 kilometri – 
Kalmikovs nopeldēja bez problē-
mām, krastu sasniedzot īsi pirms 
pieciem rītā, finišēdams ar laiku 
11 stundas un 13 minūtes. Līdz 
ar to peldētājs kļuvis par pirmo 
Latvijas sportistu, kurš pārpel-
dējis Lamanša šaurumu.

Valerijs Kalmikovs dzīvo Aus -
t rālijā. Pirms Lamanša peldējuma 
Kalmikovs „iesildījās”, kā pirmais 
nopeldot apkārt Lielajai Kepela 
salai. Par šo peldējumu sportists 
stāstīja: „Tā vieta ir kā paradīze, 
neviens nebija peldējis, jo tur ir 
atklātais okeans un cilvēki baidās 
no haizivīm. Viss noritēja labi, 
20,2 kilometrus veicu nepilnās 
piecās stundās, un sajūta bija, ka 
varu peldēt vēl. Ūdens bija silts – 
19,20 gradi. Domāju, ka Lamanšā 
būs vēsāks.”

No Valerija Kalmikova vizītkar
tes. Dzimis 1973. gadā. Par Lat-
vijas čempionu kļuvis 96 reizes, 
sasniedzis Latvijas rekordus 38 
reizes. Piedalījies olimpiskajās 
spē lē Atlantā 1996. un Sidnejā 
2000. gadā. Atlantā 200 m brasa 
peldējumā labākais Latvijas pel-
dētāju rezultāts olimpiskajās spē-
lēs pēc valsts neatkarības atgūša-
nas.  Piektā vieta Eiropas čempio-
nātā 2000. gadā. Absolvējis Ne -
bras kas Linkolna universitāti ASV.       

***
Riga Ghetto uzvar Manilas 

3x3 basketbola turnīrā

Latvijas 3x3 basketbola ko -
manda Riga Ghetto ar Kārli Pau-
du Lasmani, Edgaru Krūmiņu, 
Nauri Miezi un Artūru Strēlnie-
ku sastāvā izcīnīja pirmo vietu 
Filipīnu galvaspilsētā Manilā 
notiekošajā 3x3 Challenger seriā-
la turnīrā. Grupas turnīra pir ma-

jā spēlē rīdzinieki ar 17:13 pār-
spēja Čechijas komandu Humpo
lec, bet otrajā ar 22:15 – mājinieku 
komandu Balanga, izcīnot pirmo 
vietu grupā un iekļūstot izslēg-
šanas turnīrā.

Artūrs Strēlnieks uzbrūk gro-
zam //  Foto: FIBA
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S A R ī K O J u M I  /  D I E V K A L P O J u M I

SARīKOJuMI
KLīVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pia nis-

tes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū-
zikas ainavas“, Klīvlandes ap  vie-
notās latviešu ev. lut. draudzes 
sarīkojumu zālē (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107). 
Ieeja: $30.00 abonenta biļete; 
$35.00 koncerta dienā.  Rīko: 
Klīvlandes latviešu koncertap-
vienība; kontaktpersona: Pauls 
Barbins (440) 241-2239, www.
tilts.org

FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū-
zikas ainavas“,

Sv. Jāņa ev. lut. draudzes baz-
nīcā (301 N. Newtown Street Rd., 
Newtown Square, PA 19073).

Ieeja: $30.00. Rīko: Sv. Jāņa ev. 
lut. draudze Filadelfijā; kontakt-
persona: Māra Buks (610) 383-5972. 

ŅuJORKA
25. septembrī, trešdien, 7.00 

vakarā aicinām tikties ar Latvijas 
Valsts prezidentu Dr. Egilu Le -
vitu Ņujorkas draudzes Jon keru 
baznīcas blakus telpās: 254 Valen-
tine Lane, Yonkers, NY 10705

27. oktobrī plkst. 17:00 pia-
nistes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū zi-
kas ainavas“; pēc koncerta sekos 
pieņemšana ar vīnu un uzko-
dām,  Kosciuszko Foundation 
koncertzālē (15 E. 65th Street, 
New York, NY 10065). 

Ieeja: $30.00 koncerta dienā; 
$25.00 - iepriekš rezervējot sēd-
vietu/sēdvietas, nosūtot aploksni 
pa pastu (līdz 17. okt.) ar čeku uz 
“Latvian Cultural Association 
TILTS” vārda un ar informāciju, 
zem kāda vārda sēdvieta/vietas 
tiek rezervētas: Dace Aperāne, 
11 Cat Rocks Dr. , Bedford, NY 
10506. Rīko:  Latviešu kultūras 
biedrība TILTS; kontaktpersona: 
Dace Aperāne (914) 907 - 6343, 
www.tilts.org

KATSKIĻOS
HARTFORD – (CT)
PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 

NJ 07728).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs
11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125
Mājas lapa: www.seattlelatvi-

ancenter.com
17. septembrī Baltiešu filmu 

vakars plkst. 7:00 Latviešu centrā. 
Rādīs filmu ,,Bille”.

28. septembrī Latviešu skolas 
pirmā mācību diena plkst. 9:00 
Latviešu centrā.

6. oktobrī Pļaujas svētki plkst. 
12:00 pēc dievkalpojuma Lat-
viešu centrā. Programma un sil-
tas pusdiena. $15 pieaugušiem, 
$12 bērniem zem 12 gadiem.

8. oktobrī Pensionāru pusdie-
nas ar programmu plkst. 12:00 
Latviešu centrā.

15. oktobrī Baltiešu filmu va -
kars plkst. 7:00 Latviešu centrā. 
Rādīs igauņu filmu ,,Vīrs, kuŗš 
izskatās pēc manis”.

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

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

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

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm die-

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

 zIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJuMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim

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

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
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.. 

22.  septembrī plkst. 10 am 
dievkalpojums

6. oktobrī plkst. 10 am Plaujas 
svētku dievkalpojums ar dievgal-
du. Seko rudens bazars.

20. oktobrī plkst. 10 am 
dievkalpojums 

17. novembrī plkst. 10 am 
Valsts svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
Valstssvetku svinības

24. novembrī plkst 10 am 
mirušo piemiņas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Vija Markovs
Cell # 810 986 9861
v_markovs@yahoo.com 
• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 

dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: An -
drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 

Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 

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

15. septembrī - dievkalpojums 
(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

15. septembris Dievkalpojums 
plkst. 11:00

22. septembrī Dievkalpojums 
mūsu baznīcā nenotiks.

Aicinām visus draudzes lo  cek-
ļus uz dievkalpojumu Vilming-
tonā 

Good Shepherd baznīcā – 
1530 Foulk Road – Rt. 261 – 
Wilmington plkst. 3:00 pp.

29. septembrī  Dievkalpojums 
– laju vadībā plkst.11:00.

6. oktobrī Dievkalpojums –  
Pļaujas svētki plkst. 11:00.

13. oktobrī Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00.

Bazārs - pusdienas.
20. oktobrī Angļu valodas 

diev  kalpojums ar Sv. Vakarēdienu 
plkst. 11:00.

27. oktobrī Dievkalpojums 
nenotiks.

3. novembrī – Dievkalpojums 
ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00. 
Ticības atjaunošanas diena – 
Reformācijas svētki.

10. novembrī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

17. novembrī   
Dievkalpojums nenotiks.

Svētdien Valsts svētku 
svinības – Brīvo latvju biedrībā, 
plkst. 1:00. 

18. novembrī Ekumēniskais 
Valsts svētku dievkalpojums plkst. 
7.00 vakarā pirmdien. Lūdzu 
ievērot – sākot ar 8. septembri, 
dievkalpojumi sāksies parastajā 
laikā plkst. 11:00.

Atzīmēšanai kalendāros – sest-
dien, 26. oktobrī - Dzintras Er -
lihas klavieŗu koncerts plkst. 3.00 
pp Sv. Jāņa baznīcā. Tuvāka 
informācija sekos.

• 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 Pet-
rovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

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

15. septembrī dievk.
22. septembrī dievk. angļu 

valodā
29. septembrī dievk. ar dievg. 

(piedalās vid. apg. konf. dalībn.)

6. oktobrī Pļaujas svētku 
dievk., ar dievg.

13. oktobrī dievk.
20. oktobrī dievk. angļu valodā
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ce  tur-
tajā trešdienā. baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 Noble 
Rd, Cleveland 44121) dievk. no -
tiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi notiek 11:00. Māc. Igors 
Safins.

14. septembrī, plkst. 11:00 - 
dievk. ar dievg. Viesu māc. Igors 
Safins. Sekos sarīkojums ar sa -
dziedāšanos.

19. oktobrī, plkst. 11:00 - 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. 
Kalpos Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Sekos sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau-
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

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

Sept.15, 10:30 - Dievk., Sv.vak; 
sadraudzība.

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

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

draudz.; 12:00 - Lesiņa laureātu 
koncerts.

Okt.6, 10:30 - Plaujas sv. Dievk., 
Sv.vak., koris, bērnu uzruna, Svēt-
dienas 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. Diev-
kalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Bru
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 13:30.

• 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. Plkst. 10:30 
dievk.

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).

14.sept. Manhatenā, Sea - 
   far ers plkst.14:00 dievk., māc. 
Saliņš.

15.sept. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 dievk. ar dievg., māc. 
Saivars; 

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš.

19.sept. Jonkeru bazn.plkst 
11:00 Bībeles stunda veltīta Ja -
nīnas Reinsones piemiņai. 

22.sept. Kapu svētki Kat   skiļos 
(414 bloomer Rd, Tannersville 
NY) plkst. 12:00 Citur dievkal-
pojumu nav.

29.sept. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 dievk., māc. Saivars; 

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš.

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

6. okt. Svētdien, plkst. 2:00 
pm Pļaujas Svētku Dievkal po-
jums un Sarīkojums.

Māc. Dace Zušmane. Lūgti 
groziņi.

• 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, 1:00 pēcpusdienā, 
seko groziņu kafijas galds. Nā -
kamie dievkalpojumi: 15. sep-
tembrī. 27. oktobrī. 10. novem-
brī dievkalpojums ar dievgaldu. 
22. decembrī dievkalpojums 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

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

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

15. sept. Dievkalpojums. Bī -
beles stunda.

22. sept. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

29. sept. Dievkalpojums.
6. okt. Pļaujas svētku dievkal-

pojums ar dievgaldu. Seko 
mielasts nama zālē.

13. okt. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībleles stunda.
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20. okt. Laju vadīts dievkalpo-
jums.

27. okt. Reformācijas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

3. nov. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

10. nov. Lāčplēšu dienas 
dievkalpojums.

17. nov. Valsts svētku dievkal-
pojums. Seko akts nama zālē.

24. nov. Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar dievgal-
du.

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

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. 

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@bell-
net.ca. Info: www.stjohnslatvian.
ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 
40 Hollyberry Trail, North York 
ON M2H 2S1), tālr: 647-986-5604, 

2020. gada kalendārs:  ........... gab. US $22.00……

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $1.50

Ārpus ASV – par katru US $3.50 (NB! Maksa ASV dolaros)
    tai skaitā pasta izdevumi

Kopā...............................                uS $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Kalendārus var iegādāties par uSD 22,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

LAIKS-Latvian Newspaper Inc.
6145 b SuN bLVD, APT 203

ST PETE, FL 33715

Kalendāra izdošanu atbalsta

LAIKA kalendārs
2020

ceļā pie Jums!

Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!

Attēlos skaistākās
Latvijas vēsturiskās celtnes.

Foto autors Imants urtāns.
Dr. Jāņa zilgalvja apraksti.

Mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

LūCIJA zIRNIS, M. D.,
dzim. Lācis

Dzimusi 1917. gada 18. jūlijā Baltinavā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 30. augustā Glendālē, Kalifornijā

Mīļā piemiņā paturēs
bRIgITA uN AIVARS JERuMAŅI

 ēRIKS uN MARgARETA JERuMAŅI
 SEbASTIJĀNS uN SAbRīNA

 PēTERIS uN DžENIJA zIRNIS
 PēTERIS zIRNIS IV

Pēkšņi no mums šķīrusies

SILVIJA TūbELIS-KuRMIŅš
Dzimusi 1935. gada 28. jūnijā Rīgā,
mirusi 2019. gada 18. augustā Rīgā

Mums viņas ļoti pietrūks…

ARNIS uN DAgMĀRA TūbEĻI
OTO uN CAROL TūbEĻI

JASON, ANITA, LuCAS uN AIJA WERbELOW
DAINA bīRIŅA

Mūžīgu mieru dodi, Kungs, viņai…

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma:
Labi darbi, mīļi vārdi,
Tie palika šai saulē.

E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
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).

Lūdzam ievērot, ka no 8. sep-
tembŗa dievkalpojumu sākuma 
laiks ir 11:00

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

Laika pirmais redaktors Kārlis Rabācs mēdza jokot: 
«Ja par notikumu nav rakstīts Laikā, tad šī notikuma vispār nav bijis!»

Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to darīs zināmu un

saglabās vēsturei!
Sūtiet: Inesei zaķis

rigaven@aol.com
6051A Sun blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

vai uz redakciju Rīgā, Ģertrūdes ielā 27,Latvia, LV – 1011;
e-pasts: redakcijas @laiks.us
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  u N  PA S A u L ē

Latvijas vadošais konkūrists 
Kristaps Neretnieks startējot ļoti 
spēcīgā konkurencē, ieguva sesto 
vietu vienā no grūtākajiem marš-
rutiem Eiropā  CSI5* Brussels 
Stephex Masters Rolex Grand 
Prix, vēstī Latvijas Jātnieku fede-
rācija (LJF).

Neretnieks atzina, ka „Godīgi 
sakot, kad izstaigāju maršrutu un 
redzēju, cik tas ir grūts, uz brīdi 
nokāru degunu un domāju pie 
sevis: „Ak Dievs, kur mēs esam 
atbraukuši, kāda man vispār ir 
iespēja šo izlēkt līdz galam?” 
Taču viss izdevās lieliski.   

***
Dāmu bokss

Latvijas boksere beatrise Ro -
zen tāle Sofijā Eiropas jaunatnes 
čempionāta ceturtdaļfinālā  pali-
ka soli no medaļas.

beatrise Rozentāle (centrā) un 
Jekaterina Marčenko (pa labi) 
//  Foto: Latvijas Boksa federācija

Rozentāle svara katēgorijā līdz 
64 kilogramiem ar minimālu 
rezultātu pēc punktiem ar 2:3 
zaudēja  Somijas pārstāvei Eve-
līnai Taimi. Divi tiesneši lēma, ka 
Rozentāle uzvarējusi ar 30:27 un 
29:28, bet pārējie trīs atdeva uz -
varu pretiniecei. Pirmajā raundā 
tiesneši vairāk atdeva priekšroku 
latvietei, abos pārējos raundos – 
somietei. Uzvara Rozentālei būtu 
devusi vismaz bronzas medaļu.

***
Aicina Inetu Radeviču atgriezt 

olimpisko prēmiju
 Izglītības un zinātnes minis-

trija (IZM) aicina bijušo tāllēcēju 
Inetu Radeviču atdot atpakaļ val-
dības piešķirto naudas prēmiju 
30 734 eiro, kas tika izmaksāta par 
iegūtu ceturto vietu 2012. ga  da 
vasaras Olimpiskajās spēlēs Lon-
donā, bet tagad anulēta, jo spor-
tiste tika diskvalificēta pozitīva 
dopinga testa dēļ, aģentūrai 
LETA sacīja IZM Sporta depar-
tamenta direktors Edgars Severs.

 Radevičas gadījumā prēmija ir 
izmaksāta, bet sasnieguma nav, 
jo viņas rezultāts tika anulēts. 
Ministrija aicina sportisti labprā-
tīgi atmaksāt šo naudas balvu, jo 
tās neatgriešanas gadījumā mi -
nistrija tiesiskā ceļā centīsies to 
atgūt. Radevičas rezultāts ir ofi-
ciāli izsvītrots un tie, kas attiecīgi 
bija aiz viņas – rezultāta tabulā 
pakāpās augstāk 

Latvijas olimpiskā vienība 
(LOV) paziņojusi, ka Inetai Ra -
devičai nepieprasīs atdot viņai 
piešķirto prēmiju, kas bija aptu-
veni 10 000 latu (aptuveni 14 000 
eiro). Līguma darbības laikā (1. 
janvāris 2012. gads līdz 31. de -
cembris 2012. gads) sportistes 
organismā aizliegto vielu klāt-
būtne netika konstatēta. Aizlieg-
tās vielas Radevičas organismā 
tika konstatētas 2018. gadā ar 
citām, modernākām un jūtīgā-
kām metodēm. 

Sporta ziņas sakopojis 
P. Karlsons

ar rezultātu 2:0, Riga FC iekļūtu 
UEFA Eiropas līgas grupu tur-
nīrā, bet uzvaras gadījumā  ar 3:1 
būtu vajadzīgs papildlaiks.

***
Motosports

Blakusvāģu motokrosa kan tē-
tājs Kaspars Stupelis kopā ar nī -
derlandiešu pilotu Etjēnu Baksu 
pasaules čempionāta 13. posmā 
Geņonā (Francijā) pirmajā brau-
cienā nodrošināja sev pasaules 
čempiona titulu.

Baksa/Stupeļa ekipāža uzva -
rēja pirmajā braucienā, bet viņu 
sīvākais konkurents beļģis Mar-
vins Vanlušens bija sestais, kā 
rezultātā Nīderlandes un Latvi -
jas duets kļuva par čempioniem. 
Abas ekipāžas kopvērtējumā šķir 
75 punkti – tik, cik var iegūt se -
zonas atlikušajos trīs braucie - 
nos –, taču Vanlušens vairs nevar 
apsteigt Baksu uzvarētajos brau-
cienos. Igauņu pilots Kerts Variks 
ar latviešu kantētāju Lauri Dai-
deru pirmajā braucienā nefini-
šēja, bet otrajā izcīnīja trešo 
vietu. Kopvērtējumā viņiem 11. 
vieta.  

*
Latvijas vadošais motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no Rock
star Energy Husqvarna  koman-
das izcīnīja trešo vietu sezonas 
17. posmā – Turcijas Grand Prix – 
prestižākajā MXGP klasē.

Jonass pirmajā braucienā bija 
otrais, bet otrajā finišēja piektajā 
vietā, kas summā deva 38 punk-
tus. Latvijas motosportists uz 
goda pjedestala kāpa trešo reizi 
sezonā un otrajā  posmā pēc 
kārtas.

***
šaušana

Brazīlijā Pasaules kausa (PK) 
izcīņas posmā Latvijas šāvēja 
Agate Rašmane finālā šaušanā 
ar gaisa pistoli 10 metru distancē  
apsteidza trīs pretinieces un 
izcīnīja piekto vietu 

Rašmane startēja otrajā kvali-
fikācijas grupā un ar 576 punk-
tiem tajā ieņēma trešo vietu, kas 
kopsummā deva sesto labāko 
rezultātu un vietu finālā. Latvijas 
sportiste tikai par divām vietām, 
taču par četriem punktiem atpa-
lika no olimpiskās ceļazīmes, ku -
ŗas ieguva divas labākās šāvējas 
šajā posmā.

***
Jāšana

spēlēs pēc kārtas, šajā neveiksmju 
joslā piedzīvojot astoņus zaudē-
jumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši 
svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas 
kausa spēlē, bet starptautiskajos 
turnīros līdz šīm pēdējais panā-
kums gūts 2017. gada 10. oktobrī. 

Latvijas futbola izlasē trūkst 
prasmīgu spēlētāju, kuŗi biežāk 
saspēlētos un pieturētu bumbu, 
nevis visu laiku skraidītu pa lau-
kumu, pēc piedzīvotā zau dējuma 
pēcspēles preses konfe rencē sa -
cīja Latvijas futbola iz  lases galve-
nais treneris Slaviša Stojanovičs. 
„No sešiem ielaistajiem vārtiem 
trīs uzdāvinājām pretiniekiem 
paši. Spēlējām pret spēcīgiem 
oponentiem, un viņi ļoti labi 
parādīja, kāpēc ikdienā spēlē tajā 
līmenī. Austrijas izlases rindās 
spē lē arī vairāki Vācijas bundes-
līgas čempionāta spēlētāji. Mūsu 
ko  manda piekāpās pretiniekiem 
arī fiziski. Viņi bija ātrāki, mērķ-
tiecīgāki, technis kā ki. Tai pat lai-
kā mēģinām atjaunot sastāvu, 
iekļaut komandā jaunu paaudzi, 
un reizēm var nākties tādēļ ciest.“

Sagrāves nebija, bet...
Latvija – ziemeļmaķedonija 

0:2 (0:2). Pirms spēles Rīgā uz 
izlases nometni  tika izsaukts Lie
pājas pussargs Jānis Ikaunieks. 
Viņš pievienojās komandai, lai 
stiprinātu tās cīņassparu. Latvijas 
izlasei šī bija sestā spēle Slavišas 
Stojanoviča vadībā, un tā sekoja 
pēc trim skarbām sakāvēm pēc 
kārtas (0:3, 0:5 un 0:6), turklāt 
seši vārti Austrijā bija ielaisti 
pirms dažām dienām. 

Spēles sākums pret Ziemeļ ma-
ķedoniju nesolīja neko labāku, jo 
viesi jau līdz 17. minūtei iesita 
divus vārtus, taču savas nākamās 
iespējas Ziemeļmaķedonija iz -
nie  koja, vēlāk izvēlējās vairāk 
spēlēt uz pretuzbrukumiem, un 
šoreiz Latvijas izlase netika sa -
grauta. Latvijas vienības futbolis-
ti parādīja labāku sniegumu ne -
kā iepriekšējās spēlēs, lai gan uz 
rezultātu tablo joprojām palika 
nulle.  Varētu pat teikt, ka otrā 
puslaikā laukumā bija redzamas 
spēkos līdzīgas vienības, ja vien 
nebūtu sākumā ielaisto vārtu... 
Atjauninātā sastāva dalībnieki 
izveidoja vienu otru labu kom-
bināciju, mēģināja biežāk sist uz 
pretinieku vārtiem, tomēr gūt 
panākumu neizdevās. Latvijas 
vārtos stājās Andris Vaņins, kurš 
atgriezās sākumsastāvā un pieda-
lījās savā 99. spēlē valstsvienībā. 
Sākumsastāvā Latvijas izlasē  bija 
pieci  kluba Rīga spēlētāji, uzbru-
kuma priekšā bija Vladislavs 
Gutkovskis, kuŗam šoreiz talkā 
nāca Roberts Uldriķis, bet kopu-
mā no iepriekšējās spēles vien-
padsmitnieka bija palikuši seši 
spēlētāji. 

*
Latvijas čempionvienība Rīga 

FC Skonto stadionā UEFA Eiro-
pas līgas playoff  kārtas atbildes 
spēlē, ar rezultātu 1:0 (0:0) uzva-
rēja FC Kobenhavn no Dānijas. 
Lai iekļūtu līgas pamatturnīrā, 
bija vajadzīga uzvara ar lielāku 
vārtu starpību.

Pirmajā spēlē Rīga izbraukumā 
zaudēja ar rezultātu 1:3 (1:1). Tas 
nozīmēja, ka rīdziniekiem atbil-
des spēlē bija nepieciešams vis-
maz divu vārtu pārsvars. Uzvarot 

izcīnīja Jānis Leitis, kuŗš pēdējā 
mēģinājumā ar 7,57 m tālu lē -
cienu pakāpās no ceturtās vietas 
uz trešo. Viņu apsteidza divi 
britu sportisti. Uzvarēja ar 7,70 
m tālu lē  cienu Dens Brembls, bet 
piecus centimetrus tālāk par 
Leiti aiz lēca Ferons Seijerss. Trīs-
soļlēk ša nā trešo vietu četru lēcēju 
vidū ieguva Laumas māsa Māra 
grī va, kuŗa ar 12,80 metrus tālu 
trešo lēcienu piekāpās amerikā-
nietei Oliverai Imani, kas iespēja 
13,43 metrus, un mājiniecei Da -
nai Veldakovai, kuŗa aizlēca sešus 
centimetrus tālāk par Grīvu.

*
Kataras galvaspilsētā Dohā ri -

si nāsies pasaules meistarsa cīks-
tes vieglatlētikā. Līdz 6. septem-
brim kvalifikācijas normas bija 
izpildījuši  šķēpmetēji Līna Mū -
ze, Madara Palameika, Rolands 
Štro binders un Gatis Čakšs, so -
ļotāji Arnis Rumbenieks un Rus-
lans Smolonskis 50 km distan - 
cē, Laura Igaune veseŗa mešanā 
Lau ra Ikauniece septiņcīņā un 
Dmitrijs Serjogins maratonā.

*
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 

Eiropas ‒ ASV vieglatlētikas sa -
censībās Minskā ar 59,71 metru 
tālu raidījumu ierindojās cetur-
tajā vietā. Mūze savu labāko re -
zultātu sasniedza otrajā mēģinā-
jumā. Pirmajā mēģinājumā viņa 
šķēpu raidīja 58,52 metru tālumā, 
bet četri pēdējie metieni palika 
neieskaitīti.  

***
Teniss

Latvijas jaunā tenisiste Kamilla 
Bartone kopā ar Krievijas spor-
tisti Oksanu Seļehmetevu uzva-
rēja ASV atklātā čempionāta ju -
nioru dubultspēļu turnīrā. 

Kamilla bartone // Foto: F64

Turnīrā ar piekto numuru iz -
liktās Bartone un Seļehmeteva 
finālā ar rezultātu 7:5, 7:6 (8:6) 
pārspēja francūzietes Obānu 
Dro gē un Selēnu Janicijeviču. 
Bartone ir otrā Latvijas tenisiste, 
kura ieguvusi Grand Slam junio-
ru turnīra titulu. Pirms pieciem 
gadiem Vimbldonā vienspēlēs 
trofeju ieguva Aļona Ostapenko.

***
Joprojām neveiksmju joslā
Pēc pārtraukuma atsākušās Ei -

ropas futbola čempionāta kva-
li fikācijas spēles. Latvijas vie nī-
ba aizvadīja izbraukuma spēli 
pret Austrijas vienību.  

Austrija – Latvija 6:0 (2:0). 
Latvijas futbola izlase Zalcburgā 
2020. gada Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas spēlē zaudēja Aus -
t rijas vienībai. Latvijas futbola iz -
lase atkārtojusi savu lielāko zau-
dējumu pēc neatkarības atjauno-
šanas. Pirms pieciem gadiem ar 
0:6 tika kapitulēts Nīderlandei. 
Latvijas futbolisti, ieskaitot pār-
baudes spēles, nav uzvarējuši 13 

Ceturtdaļfinālā rīdzinieki ar 
21:19 pārspēja Melburnas vie nī-
bu (Austrālija), bet pusfinālā ar 
16:15 ‒ Ulanbatoras basketbolis-
tus (Mongolija). Finālspēlē rīdzi-
niekiem pretim stājās Francijas 
komanda Lyon, kura iepriekš 
pusfinālā ar 18:13 bija pieveikusi 
Krievijas Gagarin. Finālspēlē rī -
dzi  nieki gandrīz visu laiku bija 
vadībā, tomēr Francijas koman-
das pretestību līdz galam salauzt 
neizdevās – 5:1 un 5:5, 9:5 – 10:10, 
19:13 – 19:18, 20:18 un 20:20. 
Punktu spēlei pielika Naura Mie-
ža gaŗāmgājiens – 21:20 un no -
pel nītas tiesības spēlēt Masters 
turnīrā Saūda Arabijā 18. un 19. 
oktobrī. Tas būs pēdējais Masters 
seriāla turnīrs pirms lielā fināla 
Japānas pilsētā Utsunomijā. Riga 
Ghetto komanda šosezon jau Iz -
cīnījusi pirmo  vietu World Tour 
Masters turnīros Dohā un Prāgā, 
kā arī otro vietu Čengdu un 
Debrecenā.

***
Kuruca likstas

Nacionālās basketbola asociā-
cijas kluba Bruklinas Nets uzbru-
cējs Rodions Kurucs Ņujorkā 
arestēts par vardarbību pret savu 
draudzeni, vēlāk atbrīvots bez 
drošības naudas iemaksas. Viņa 
advokāts norādījis, ka apsūdzī-
bas sākušas parādīties tikai pēc 
pāŗa šķiršanās.

Rodions Kurucs // Foto: Nets/NBA

New York Post vēstīja par Ku -
ruca viesošanos policijas iecirknī, 
rakstīja, ka latviešu basketbolists 
un viņa advokāts no tiesas zāles 
iznākuši kopā un ātri devušies 
prom, nevēloties izteikt nekādus 
komentārus. Izdevies sazināties 
ar Kurucu pārstāvošo Aleksu Spi-
ro, kuŗš sniedzis rakstisku atbildi. 
Starpgadījums noticis 27. jūnijā, 
bet policija par to tikusi infor mē-
ta augusta beigās. Kurucs pats 
pie teicies Bruklinas policijas ie -
cirknī, kur ticis arestēts, bet vēlāk  
atbrīvots. Viņam piemērots aiz-
lie gums tuvoties un kontaktēties 
ar sievieti. Izvirzītajā apsūdzībā 
teikts, ka Kurucs strīda laikā 
žņaudzis savu 32 gadus veco 
drau dzeni, tikuši izdarīti vairāki 
sitieni, kā arī sieviete nomesta   
uz gultas, savainojot ribas. Šī sa -
vainojuma dēļ viņa vēlāk devu-
sies uz slimnīcu.

***
Lēkšanas disciplīnu festivālā 

Košicē
Latvijas vieglatlēti izcīnīja god-

algotas vietas tāllēkšanas un trīs-
soļlēkšanas disciplīnās. Otro vie-
tu deviņu sportistu vidū tāllēk ša-
nā ieguva Lauma grīva, kuŗa ar 
labākajā mēģinājumā sasniegta-
jiem 6,18 metriem zaudēja vie-
nīgi ekvadorietei Julianai Angulo, 
kuŗa aizlēca 11 centimetrus tālāk.

Vīriešiem trešo vietu šajā dis-
cip līnā deviņu lēcēju konkurencē 

Kristaps Neretnieks un viņa 
zirgs Moon Ray // FOTO: Elena 
zobova


