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Vēsturisks brīdis – Gaismas pils ir atklāta!

Nākamais numurs iznāks 20. septembrī!

Ar svinībām gandrīz veselas 
nedēļas gaŗumā norisinājās Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas jau-
nās ēkas atklāšana. Svētku kul mi-
nācijas dienā 29. augustā apritēja 
95 gadi kopš bibliotēkas dibinā-
šanas. 

Daudzveidīga un vērienīga bija 
svētku nedēļas programma, tā 
sākās ar Krišjāņa Barona Dainu 
skapja pārvešanas ceremoniju, kad 
no Zinātņu akadēmijas augstcelt-
nes dažādu paaudžu zinātnieki no 
rokas rokā padeva rūpīgi iesai-
ņotas atvilktnītes ar tautasdzies mu 
lapiņām, gādīgi un ar mīlestību 
tās novietoja Nacionālo bruņoto 
spēku zemessardzes automašīnā, 
tad uz turieni aizceļoja arī pats 
skapis. Dārgā krava tika nogādāta 
uz Gaismas pili Daugavas krei-

sajā krastā un ieņēma vietu spe -
ciāli Dainu skapim projektētā 
vietā.

Piektdien, 28. augustā Gaismas 
pils atgādināja bišu spietu – noti-
ka Latvijas novadu diena, kuŗā 
bija sabraukuši bibliotekāri, amat-
nieki, dziedātāji un dejotāji no vi -
sas valsts. Tika svinīgi vaļā vērtas 
lasītavas visos stāvos, Ziedoņa 
zālē koncertēja Liepājas simfo-
niskais orķestris, dziesmas un 
mūzikas instrumenti nerimās 
līdz vēlam vakaram. 

Savukārt 29. augustā notika ofi-
 ciālā bibliotēkas Inaugurācijas ce -
remonija, kuŗā piedalījās ārzemju 
viesi, starptautisku profesionālo 
organizāciju pārstāvji, 17 citzemju 
nacionālo bibliotēku vadītāji un 
citu kultūras institūciju pārstāvji.

Tika izteikta pateicība LNB at -
balstītājiem, ziedotājiem, līdz vei-
  dotājiem, bet īpaši tika godināts 
Gaismas pils architekts Gunārs 
Birkerts. Vairāk nekā 20 gadu ga -
ŗumā viņš gaidījis savas ieceres 
piepildījumu, nu Birkerta dāvana 
Tēvzemei ir gatava, architekts 
svinīgā brīža lieciniekus rosināja 
turpmāk domāt par Gaismas pils 
piepildījumu, par saturu, ne tik 
daudz par formu. Gunārs Bir-
kerts atzina, ka ar sava projekta 
īstenojumu ir apmierināts un 
sajūt gandarījumu par paveikto. 
Viņš pirmais tika aicināts ierak-
stīt savu vēlējumu jaunās Gais-
mas pils viesu grāmatā. Gunārs 
Birkerts ierakstīja: „Vēlu Tev būt 
jaunai Zvaigznei Latvijas vai-
nagā – Tu esi paliekoša!”

Svinīgajā 29. augusta dienā, kad oficiāli atklāja Gaismas pili, tika 
atvērta arī Ziedotāju siena nama vestibilā, uz kuŗas novietotas 304 
plāksnes un plāksnītes ar to labdaŗu vārdiem, kas ziedojuši, lai 
Latvijai būtu sava pasaules mētropoles cienīga Nacionālā bibliotēka. 
Lielās plāksnēs iemūžināti desmitu un simtu tūkstošu ziedotāji, 
mazākās – tie, kuŗu devums ne tik liels, taču nozīmīgs gan. Jau 
pārskrienot acīm vārdus un nosaukumus, nepārprotami redzams, ka 
plāksnēs un plāksnītēs ņirbēt ņirb trimdas tautiešu un organizāciju 
vārdi. Tostarp arī mūsējais – AMERIKAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS 
LAIKS. Un aiz šiem vārdiem – tātad arī jūsējie, visu to, kas bijuši 
mūsu avīzes rakstu autori, neprasot par savu darbu honorārus. Šie 
naudas līdzekļi ieguldīti, lai mums būtu sava Gaismas pils. Iesim turp 
– un pelnīti leposimies!

Jūsu LAIKS 

Arī mēs te esam!

Ziedotāju sienu, kuŗā lasāmi ziedotāju vārdi, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāj Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas atbalsta fonda prezidente Undīne Būde (pa kreisi) un Goda prezidente, 
Latvijas institūta direktore Kārina Pētersone // Foto: Imants Urtāns un Ligita Kovtuna

Laiks „nopelnījis”itin lielu plāksnīti Ziedotāju sienā. Redaktore 
Ligita Kovtuna lepojas ar Laika plāksnīti, kas novietota labi 
pamanāmā vietā
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Vēl ir vietas Īrijas tūrei!
Piesakieties, lai izbaudītu

dabu un iepirkšanos!

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

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

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

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

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

LAIKA Mākslas kalendārs 2015
LATVIEŠU MĀKSLA TRIMDĀ

ceļā pie Jums!
Šogad Laika kalendārs arī abonentiem par ziedojumu – 
pēc jūsu ieskata un iespējām. Daļa no ziedojumu nau-
das tiks pārskaitīta PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS 

CENTRA atbalstam. Diemžēl Laika budžets vairs 
neatļauj kalendāru piesūtīt bez maksas. Ziedojumu, kā 

arī maksu par papildu eksemplāru
sūtiet uz "Laiks" Inc. vārda.

Kalendārus papildus pasūtiniet pēc adreses:
Rasma Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Čeku izrakstīt uz Laiks, Inc.
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram

pievienoto kuponu. Pa tālruni pasūtinājums nepieņems.

2015. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................
Ziedojums  US $ .....................
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

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

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

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

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

MĀRA LĀCE,

Latvijas Nacionālā mākslas
mū  zeja direktore

Cienījamie Laika 
lasītāji, autori un 

ceļabiedri!
Šoruden svinēsim mūsu 

avī zes 65. gadskārtu. Tas ir 
gaŗš un bagāts ceļš, ko esam 
veikuši un turpinām iet visi 
kopā – lasītāji, rakstu autori, 
redakcija, izdevēji. Iemū ži-
nāsim mūsu atmiņas, kas 
saistās ar šo laiku! Tāpēc 
aicinām ikkatru no jums – 
atrodiet, lūdzu, brīvu brīdi, 
lai uzrakstītu Laikam vēs-
tuli, kuŗā pastāstiet par savu 
tikšanos ar Laiku, par kopīgi 
padarītu darbu, kopīgiem 
piedzīvojumiem un atmi-
ņām. Mēs gaidām jūsu vēs-
tules un fotografijas.

Jūsu Laiks 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 4. lpp.)

S P I L G T S  C I T Ā T S

Žurnālā Ir publicēts plaši pazīstamā The Economist publicista 
un Austrumeiropas speciālista Edvarda Lukasa pašreizējās 
polītiskās situācijas izvērtējums un „ceļamaize” ASV prezidentam 
Barakam Obamam pirms brauciena uz Tallinu. Kāpēc Obama 
b r a u c nevis uz Latviju vai Lietuvu, bet gan uz Igauniju? 

Ich bin ein Berliner. Es esmu berlīnietis. 
Pirms 51 gada ASV prezidents Džons 
Kenedijs teica šos slavenos vārdus pa -
domju kaŗaspēka ielenktajā Rietum berl-
īnē, apliecinot Amerikas un visas Rietu-
mu pasaules gatavību aizstāvēt pret jeb-

kādu agresiju šo mazo brīvības saliņu 
sociālisma jūrā.
Edvards Lukass ASV polītisko ziņu un 

viedokļu vietnē Politico.com raksta, ka Baltijas 
valstis ir jaunā Rietumberlīne, kas arī savulaik bija „militāri ne  -
aizsargājama, bet simboliski būtiska”. Lukass aicina Obamu Tallinā 
sniegt Maskavai stingru brīdinājumu, ka NATO robežas ir neaiz-
skaŗamas, un, pārceļot Kenedija retoriku mūsdienās, apliecināt, ka 
eestlane olen ja eestlaseks jään – „esmu un palikšu igaunis”.

Lukasam var tikai piekrist. Obamam brauciens uz Tallinu jā -
izmanto, lai nepārprotami pateiktu Kremlim, ka NATO 5. panta 
garantijas ir neapšaubāmas un Vašingtonas solidāritāte ar igauņ-
iem, latviešiem un lietuviešiem - nesatricināma. Konkrēts aplieci-
nājums šai apņēmībai būtu paziņojums, ka turpmāk tiks nodroši-
nāta sabiedroto bruņoto spēku pastāvīga klātiene Baltijas valstīs.

Klausoties Obamas vārdus Tallinā, mums gan Rīgā nebūtu sevi 
jāmāna, ka ASV sniegtās garantijas neuzliek mums nekādus pie-
nākumus. To ievērošanā līdz šim esam bijuši nolaidīgi. Nav ne -
jaušība, ka Amerikas prezidents brauc uz Igauniju, kas  2% IKP 
veltī aizsardzībai, nevis uz Latviju vai Lietuvu, kuŗas pēdējos gados 
šim mērķim atvēlējušas mazāk nekā 1%. Gan Rīga, gan Viļņa pē -
dējos mēnešos apņēmušās šo apkaunojoši mazo skaitli palielināt.

Kas Obamam
jāpasaka Kremlim?

Gaismas pils atklāšana
29. augustā ar vērienīgu sarīko-

jumu “Salasīšanās” beidzās Lat vi-
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB) - 
Gaismas pils atklāšanas nedēļa.

Oficiālajā Inaugurācijas cere -
mo nijā piedalījās ap 100 ārval - 
s tu viesu, tostarp Starptautiskās 
bib liotēku asociāciju un institū-
ciju federācijas (IFLA) prezidente 
Sinnika Sipile, Eiropas Bibliotēku 
informācijas un dokumentācijas 
asociācijas (EBLIDA) prezidents 
Klauss Pēters Betgers, kā arī 17 
nacionālo bibliotēku vadītāji, to -
starp Dānijas Nacionālās biblio-
tēkas direktors, UNESCO eks-
perts Erlands Koldings-Nīlsens, 
Lietuvas Nacionālās bibliotēkas 
direktors un Bibliotheca Baltica 
or  ganizācijas prezidents Renalds 
Gudausks, UNESCO pārstāvis 
Henriks Juškevičs, bijusī Latvijas 
vēstniece Francijā Aina Nago-
bads-Ābola, Dānijas Kultūras 
institūta ģenerālsekretārs Mika-
els Mecs-Merks, kā arī Nīder lan-
des princese Petra Laurentīne un 
Orānijas princese Meibla van 
Amsberga.

Svinīgajā atklāšanas ceremo-
nijā tika citēta pazīstamu dažā -
du paaudžu latviešu dzejnieku 
dzeja un dziedātas dziesmas ar   
šo dzejnieku vārdiem. Koncertā 
piedalījās koris “Kamēr…”, Ieva 
Akuratere, Dita Lūriņa, Aija Vī  -
to liņa, Jānis Stībelis, Valters Frī-
denbergs, Normunds Rutulis, 
Elī na Šimkus un citi mūziķi. 
Kon certa nobeigumā “Kamēr...” 
dziedāja Jāzepa Vītola dziesmu 
“Gaismas pils”. Atklāšanas dienā 
īpašā sarīkojumā tika godināti  
tie cilvēki, kuŗi 25 gadus ir pie-
dalījušies, līdzdarbojušies biblio-
tēkas tapšanā un to atbalstījuši.

29. augustā katrs Gaismas pils 
stāvs kļuva par skatuvi kādam 
Latvijas novadam, un ikvienam 
interesentam bija iespēja satik -
ties ar teju 1000 kultūras un ra -
došo kopu pārstāvjiem no Kur -
zemes, Zemgales, Vidzemes, Lat-
gales un Sēlijas. Novadu dienā va  -
rēja noklausīties orķestŗu, folk-
loras ansambļu un džeza mūzi -
kas koncertus, tika spēlēts teātris, 
rādītas filmas, lasīta dzeja, darbo-
jās radošās darbnīcas un tika 
atvērtas izstādes.

Novadu dienā bibliotēkas me -
zonīna stāvā sadarbībā ar LNB 
Atbalsta biedrību atklāta foto  iz-
stāde “Latvijas mazās gaismas pi -
lis”. Tajā apskatāmas 59 Latvijas 
bibliotēkas, kas pēdējos desmit 
gados uzceltas no jauna vai pie -
dzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. 
Izstāde skatāma LNB jaunajā ēkā 
līdz 18. septembrim. Pēc tam tā 
tiks izstādīta arī citviet Latvijas 
novados.

Kopumā  šos sarīkojumus  ap -
meklējuši vairāk nekā 10 tūkstoši 
cilvēku.

***
Birkerts: Gaismas pils tēls 

ir šeit un runā pats par sevi
Aicinot cilvēkus vērtēt to, ko 

viņi redz, uzrunā Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas jaunās ēkas jeb 
Gaismas pils oficiālajā atklāšanā 
tās architekts Gunārs Birkerts at -
zina, ka vismaz viņam ēka runā 
pati par sevi.

Gaismas pili architekts salīdzi nā-
ja ar ādu, kuŗas iekšpusē gla bājas 
vērtības.  Ēka runā viņa vie tā – ir 
liecinājums tam, ko architekts ar 
šo ēku gribējis pateikt. Birkerts 
tomēr piebilda, ka architektūrai 
nevajadzētu runāt skaļāk par grā-
matām. Svarīgākais šajā ēkā ir 
grāmatas.

“Ēkas tēls ir šeit un runā pats 
par sevi,” sacīja Birkerts. “Viņš 
ru  nā par mūsu tautas pagātni, 
runā par šodienas valodām un 
droši var skatīties nākotnē. Viņš 
ir redzams.”

Birkerts uzrunā atzina, ka ar -
chi  tekti nav labi runātāji. Viņš 
esot daudz domājis par to, ko 
teikt, un runu padarījis aizvien 
īsāku.

“Kas ir bibliotēka, es zinu. Un 
Andris [Vilks] saka, ka biblio -
tēka ir vieta, kur glabājas tautas 
kul tūras vērtības,” uzsvēra archi -
tekts, nosaucot četrus latviešu 
kultūras identitātes simbolus - 
Nacionālo operu, Nacionālo teāt-
ri, Nacionālo mākslas mūzeju   
un Nacionālo bibliotēku. Tie, pēc 
Bir kerta domām, ir četri stūŗak-
meņi, uz kuŗiem mēs stāvam 
kultūras ziņā.

Architekts pateicās domubied-
riem un galvenajiem sava darba 
atbalstītājiem - LNB direktoram 
Andrim Vilkam, kuŗu draugu 
lokā varētu saukt nevis par Vilku, 
bet gan par Lauvu, bijušajai kul-
tūras ministrei Helēnai Dema-
kovai, ko tauta dēvējot par Gais-
mas pils krustmāti, savam kollē-
gam Modrim Ģelzim un dzīves-
biedrei Silvijai. Birkerts piemi -
nēja architektu Gunāru Asari, kas  
viņam piezvanījis un izteicis pie-
dāvājumu projektēt LNB jauno 
ēku.

Iepriekš Birkerts bija atzinis, ka 
vairāk nekā 20 gadu gaŗumā brī-
žiem bijis vienīgais, kuŗš jopro-
jām ticējis, ka Gaismas pils tiks 
pabeigta, un par rezultātu ir gan-
darīts. Lai gan ēkas projekts gadu 
gaitā piedzīvojis dažādas pār mai-
ņas un tā tapusi divas vai pat trīs 
reizes ilgāk, nekā bijis domāts, 
rezultāts atbilstot pirms 20 ga -
diem izsapņotajam.

***
Uz Gaismas pili pārceļojis 

arī Barontēva Dainu skapis
Dažāda gadagājuma cilvēkiem 

no rokas rokā padodot Dainu 
skapja atvilktnes ar tautas dzies  -
m ām, tās līdz ar pašu Dainu skapi 
atstāja Latvijas Zinātņu akadē mi-
jas (LZA) telpas, lai tiktu pārves-
tas uz Latvijas Nacionālo biblio-
tēku (LNB) - Gaismas pili. Līdz 
šim Dainu skapis glabājās LZA, 

Latvijas Universitātes Literātū -
ras, folkloras un mākslas institū -
ta (LU LFMI) Latviešu folkloras 
krātuvē (LFK), 3. stāvā. Skanot 
ne  lielam, bet melodiskam dzīvās 
mūzikas priekšnesumam, vairāk 
nekā 70 Dainu skapja atvilktnes 
ar dzīvās ķēdes palīdzību tika 
nogādātas Nacionālo bruņoto 
spēku Zemessardzes automašīnā. 

Dainu skapi Gaismas pilī atklāj 
eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga un Imants Freibergs  

Latvijas Zinātņu akadēmijā  
Dai nu skapis bija atradies 51 
gadu.

***
ES amatos ievēlēti 
Tusks un Mogerīni

Eiropadomes līdeŗa krēslam 
izraudzīts centriski labējais Po -
lijas premjērministrs, 57 gadus 
vecais Donalds Tusks, savukārt 
Eiropas augstās pārstāves ārlietās 
amatam apstiprināta sociāliste, 
Italijas ārlietu ministre, 41 gadu 
vecā Federika Mogerīni. Iepriekš 
viņu asi kritizējušas vairākas 
Centrāleiropas un arī Baltijas 
vals tis, norādot, ka Mogerīni ir 
pārāk draudzīga pret Krieviju un 
līdz galam neizprot procesus 
Eiropas austrumos.

Latvijas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma apsveica  
Do  naldu Tusku par ievēlēšanu 
augstajā amatā.

***
Prognozē Dombrovskim veiksmi

LETA aptaujāto polītologu ie -
skatā bijušajam Latvijas Minis -     
t  ru prezidentam, pašreizējam 
Eiropas Parlamenta (EP) deputā-
tam Valdim Dombrovskim (Vie-
notība) ir labas izredzes tikt iz -
raudzītam par Eiropas Savienī -
bas (ES) komisāru. Dombrov - 
s kis tika izskatīts par kandidātu 
Eiropadomes vadītāja amatam,  
tomēr par piemērotāko kandi-
dātu augstajam amatam 29. au -
gustā tika atzīts Polijas premjēr-
ministrs Donalds Tusks. Polīto-
logs un Providus pētnieks Reinis 
Āboltiņš norāda, ka pozitīvi vēr-
tējams pats fakts, ka Dombrov - 
s kis vispār ticis izskatīts par Ei -
ropadomes prezidenta kandidā-
tu. „Viņam varētu būt zināma lo -
ma, kad tiks spriests par Eiropas 
komisāru amatiem,” teica Ābol-
tiņš. Līdzīgās domās ir arī polī-
tologs un Eiropas kustības Latvijā 
vadītājs Andris Gobiņš. „Tas, ka 
Dombrovskis netika ievēlēts,      
nav liela skāde. Man šķiet, ka viņš 
būtu vēl spēcīgāks komisārs nekā 
Eiropadomes prezidents,” sacīja 
Gobiņš.

***
Pie Latvijas robežas fiksēta 
Krievijas armijas lidmašīna
Pēc Nacionālo bruņoto spēku 

sniegtās informācijas, NATO 

pat ruļlidmašīnas virs Baltijas jū -
ras neitrālajiem ūdeņiem pie 
Latvijas territoriālo ūdeņu ārējās 
robežas identificējušas Krievijas 
militāro lidmašīnu.

Krievijas armijas lidmašīnas 
tuvu Latvijas territoriālajiem ūde-
ņiem šovasar manītas īpaši bieži. 
Tās parasti pārvietojas bez ie -
slēgta automatiskā atbildētāja, 
bez lidojuma plāna un neatbild 
uz civīlās gaisa telpas kontroles 
radiosakariem. Patlaban Baltijas 
valstu gaisa telpā patrulē kopumā 
12 iznīcinātāji - četri no Polijas, 
četri no Lielbritanijas un četri no 
Dānijas. 

Šovasar pie Latvijas robežas 
pamanīti arī vairāki Krievijas 
bruņoto spēku kuģi. Iepretim 
Liepājai netālu no Latvijas jūras 
robežas 30. augusta vakarā fiksēts 
Krievijas bruņoto spēku kuģis – 
korvete 532 Boikiy.

***
Kaujinieki no Ludzas

 dodas palīgā...
Dažu dienu laikā tīmeklī iz -

vie t oti video, kuŗos vīrieši ar 
auto matu plecos stāsta, ka ie -
radušies Ukrainā no Ludzas. 

Viņi sevi dēvē par krievu pa  t-
riotiem un aicina vīriešus no 
Latvijas doties uz Donbasu Uk -
rainā un prokrievisko kaujinieku 
rindās cīnīties pret ukraiņiem. Ja 
šī cīņa tiks zaudēta, līdzīgi ne -
mieri būšot arī Latvijā, apgalvo 

kaujinieki.
Ārlietu ministrs Edgars Rin -

kē  vičs komentē, ka tādas aktīvi-
tātes ir ļoti nopietns signāls, kas 
var liecināt arī par centieniem 
destabilizēt situāciju Latvijā. Sa -
vukārt Drošības policija  skaidro, 
ka par video un tajos redzama-
jām personām tā ir informēta     
un dara visu, lai novērstu drošī-
bas riskus Latvijā.

***
NATO plāno piecas jaunas 

bazes Austrumeiropā, 
tostarp Latvijā

Vācijas laikrakstā Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung pub -
licēta informācija, ka plānots 
NATO bazes izveidot Latvijā,      
Lie  tuvā, Igaunijā, Rumānijā un 
Po  li jā. Sīkāk šo ieceri plānots ap -
spriest 5. un 6.septembrī NATO 
galotņu apspriedē (samitā) Velsā. 
NATO avots laikrakstam norā-
dījis, ka alianse izšķīrusies par 
šādu soli, reaģējot uz Krievijas 
rīcību Ukrainā. Šajās bazēs lo  ģi s-
tikas, izlūkošanas un militārās 
plā nošanas eksperti nodarbosies 
ar militāro manevru sagatavoša-
nu, bet nepieciešamības gadīju-
mā piedalīsies kaujas operācijās 
šajās valstīs. Papildus bazēm plā -
nots izveidot arī ātrās reaģēšanas 
spēkus  aptuveni no 4000 kaŗa vī-
riem, ko varētu nosūtīt uz krizes 
reģionu divu līdz septiņu dienu 
laikā. 

Laikraksts vēstī, ka NATO da -
līb valstis Briselē vienojušās par 
slepenu programmu. Šajā 20 lap-
pušu biezajā dokumentā Krie  -
vija tiek dēvēta par “draudu eiro-
atlantiskajai drošībai”.
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“Ceļš uz Kremli” // Zīmējums: Zemguss Zaharāns

vijoļkoncerts, kuŗā uzstāsies vi -
jolniece no Vācijas Laura Zariņa. 
Maz Latvijā dzirdēta Lolitas Rit-
manes simfoniskā mūzika. Šova-
sar Latviešu dziesmu svētkos Ha -
miltonā, Kanadā, skanēja viņas 
jaunākais skaņdarbs  korim un 
kamerorķestrim.

***
Vecajam Stenderam – 300

Pirms 300 gadiem, 1714. gada 
27. augustā, mācītāja ģimenē 
Sēlijā piedzima nākamais teologs 
un latviešu laicīgās rakstniecības 
tēvs Gothards Frīdrichs Sten -
ders, saukts  Vecais Stenders.

Latvis - Gothards Frīdrichs 
Sten ders bija Baltijas vācu mācī-
tājs, valodnieks, latviešu laicīgās 
daiļliterātūras iedibinātājs,  pir -
m ās ilustrētās ābeces “Bildu ābi ce” 
un pirmās populārzinātnis kās 
grā matas latviešu valodā - “Aug -
s tas gudrības grāmata no pasau -
les un dabas” autors. Tā bija pir-
mā zemniekiem domātā enciklo-
pēdija Eiropā.

Stenders, daudz uzturējies Rie-
tumeiropā, bija pārliecināts ap -
gaismības ideju piekritējs, un 
viņa ieskatā šādu apgaismību    
bija pelnījuši arī latvieši. Vācietis 
Stenders nevainojami apguva lat-
viešu valodu un pārzināja to tik 
labā līmenī, ka viņa uzrakstītā 
“Latviešu gramatika” (1761) un 
“Lettisches Lexicon” (1789), kas 
bija latviešu-vācu un vācu-lat-
viešu vārdnīca, ilgi palika nepār-
spēti. Literātūrzinātnieki norāda, 
ka Vecā Stendera latviešu literā-
tūrā iedibinātās tradicijas turpi-
nājušās līdz pat 19. gadsimta bei-
gām.

Jubilejas reizē Sunākstē, kas ir 
Vecā Stendera pēdējā dzīvesvie -
ta, atklāta mākslinieka Visvalža 
Asara veidotā piemiņas zīme. Tās 
pamatā likta grāmata, virs tās 
sim boli - alfabēta pirmie trīs bur-
ti un gailis, kas vienmēr atgādi-
nās  modrību. Piemiņas zīmes 
autors mākslinieks Visvaldis Asa-
ris norāda: „Svarīgākais ir tas, ko 
cilvēks atstāj aiz sevis. Uz viņa tik 
milzīgā darba paveiktām lietām 
patiesībā veidojās arī latviskās 
identitātes jautājums - rakstība, 
latīņu burti. Iespējams, ja Sten-
ders nebūtu šo darbu paveicis, 
mums būtu jāraksta kirilicā.”

Vecā Stendera pēdējā atdusas 
vieta kapu kalniņā ir netālu no 
Sunākstes baltās baznīcas, un 
šopavasar atklātā burtu taka pēc 
šodienas administrātīvā iedalī ju-
ma ir piederīga kaimiņu Viesītes 
novadam, bet jaunizveidotā pie-
miņas zīme Sunākstes pagasta 
centrā ir  apliecinājums, ka  Sten-
ders joprojām tiek pieskaitīts 
savējo pulkam.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

par gaŗumzīmes nelietošanu uz 
Rīgas robežzīmes Rīga. 

VVC informē, ka nav ne pie-
ņemams, ne tiesiski pieļaujams 
Rīgas domes viedoklis, ka par ga -
ŗumzīmi noder uz I burta uz  lik-
tās sirds baltā daļa.

Rīgas pilsētas galva Nils Uša-
kovs skaidro, ka pašreizējā izska-
tā ar Latvijas karogam atbilstošo 
sarkanbaltsarkano krāsojumu 
sirsniņas uz Rīgas burtiem atra-
dīsies līdz valsts svētkiem 18. no -
vembrī. Pēc tam tikšot gaidīti at -
bildīgo amatpersonu ierosinā-
jumi par burtu izskatu. Ušakovs 
neizslēdza, ka uz burtiem varētu 
atgriezties gaŗumzīmes, kas “ir 
akurāti noliktas noliktavā”.

***
Dzintras Gekas filmas „Kur 
palika tēvi” izrāde Latvijas 

vēstniecībā Stokholmā
29. augustā Latvijas vēstnie -

cībā sadarbībā ar Zviedrijas Lat-
viešu apvienības Viduszviedrijas 
nodaļu Stokholmā tika izrādīta 
režisores Dzintras Gekas jaunākā 
dokumentālā filma „Kur palika 
tēvi”. Filmā stāstīts par 1941. gadā 
uz Sibiriju izsūtīto likteņiem. Re -
žisores personiskā klātiene sarī-
kojumā deva iespēju sarunām par 
viņas ceļu un pieredzi šī Latvijas 
vēs tu res traģiskā posma izzinā-
šanā.

***
Laiž apgrozībā Baltijas ceļam 

veltītu kollekcijas monētu
Latvijas Banka 19. augustā lai-

dusi apgrozībā Baltijas ceļa 25. 
gadskārtai veltītu 5 eiro sudraba 
kollekcijas monētu. 

Monētas grafisko dizainu vei-
dojis Visvaldis Asaris, kam šis ir 
pirmais darbs monētu mākslā, 
un ģipša modeli - Ligita Francke-
viča; monēta kalta Nīderlandes 
kaltuvē Koninklijke Nederlandse 
Munt. Uz monētas redzama pīne 
ar tajā ievītām lentēm triju Balti-
jas valstu karogu krāsās, kā arī 
koka stumbrs ar saknēm.

Monētas sižets veltīts pasaules 
mērogā unikālai akcijai 1989. 
ga da 23. augustā, kad aptuveni 2 
miljoni baltiešu sadevās rokās 
600 km gaŗā ķēdē, kas uz 15 mi -
nūtēm savienoja Tallinu, Rīgu un 
Viļņu.

***
Skanēs trimdas latviešu 
un viņu pēcteču darbi

Ar Jāzepa Vītola Latvijas Mū  -
zikas akadēmijas, Valsts Kultūr-
kapitāla fonda, Vidzemes kon-
cert zāles “Cēsis”, PBLA Kultūras 
fonda un PBLA Kultūras fonda 
Mūzikas nozares atbalstu 4. ok   to-
brī Vidzemes koncertzālē “Cēs is” 
un 5.oktobrī Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas Lielajā 
zālē notiks spožs,  līdz šim nere-
dzēts un nedzirdēts “Pasaules lat-
viešu simfoniskās mūzikas kon-
certs”.

Abos koncertos uzstāsies Jā -
zepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas simfoniskais orķestris 
izcilā latviešu diriģenta, JVL MA 
absolventa Aināra Rubiķa vadībā 
un atskaņos ārpus (agrāk un ta -
gad) Latvijas dzīvojošo kompo-
nistu - Jāņa Kalniņa, Tālivalža 
Ķe   niņa, Bruno Skultes, Imanta 
Ra  miņa un Lolitas Ritmanes 
skaņ darbus. Šajā koncertā pirmo 
reizi Latvijā skanēs Jāņa Kalniņa 

no ziegumiem pret cilvēci. Nacis-
mam ar komūnismu ir būtiskas 
līdzības, tomēr daudzi komū  nis-
tiskā režīma noziegumu īsteno-
tāji nav tiesāti un daudzas ko  -
mū nistiskās partijas vēl joprojām 
nav atvainojušās par šiem no zie-
gumiem.

***
Atvērts eksporta tirgus Ķīnā
Pēc Ekonomikas ministrijas 

sniegtās informācijas, ar atbildī-
go ministriju un citu institūciju 
konsekventu darbu Latvija ir 
pirmā no Baltijas valstīm, kur 
pie na pārstrādātājiem ir dota ie -
spēja eksportēt savu produkciju 
uz Ķīnas tirgu. Produkcijas ap  -
joms būs atkarīgs no ražotāju spē-
 jas ar savas preces kvalitāti kon-
kurēt pārsātinātajā Āzijas tirgū.

Ekonomikas ministrs Vjače - 
s lavs Dombrovskis (pa kr.) un 
Ķī   nas vēstnieks Latvijā Jans 
Guo cjans preses konferencē par 
pa  nākto progresu sarunās - sākt 
piena produktu eksportu uz 
Ķīnu// Foto: LETA

***
Latvijā ir 1,295 miljoni latviešu 

un 0,583 miljoni krievu 
Latvijā ir 1 295 345 latvieši un 

582 998 krievi, liecina jaunākā 
informācija no Iedzīvotāju reģist-
ra, ko publiskojusi Pilsonības      
un migrācijas lietu pārvalde. 
Starp Latvijas iedzīvotājiem ir arī 
73 442 baltkrievi, 52 274 ukraiņi, 
47 947 poļi un 27 778 lietuvieši. 
No citām mazākumtautībām 
starp Latvijas iedzīvotājiem ir 
8972 ebrēji un 8972 čigāni. No 
krieviem 181 785 ir nepilsoņi. 
Pil sonības nav 713 latviešiem. 
Starp Latvijas iedzīvotājiem ir arī 
864 ķīnieši, no kuŗiem tikai četri 
ir pilsoņi, 46 kubieši, divi laosie -
ši, divi panamieši, septiņi tuni-
sieši, 18 vjetnamieši un 47 sīrieši, 
kā arī citu tautību pārstāvji.

***
Par gaŗumzīmes nelietošanu 

uz robežzīmes Rīga

Vairāki Latvijas radošajā sfairā 
strādājošie, kā arī uzņēmēji bija 
vērsušies Rīgas domē ar vēstuli, 
aicinot aizvākt sirsniņu no uz -
rakstiem Rīga, atstājot oriģinālo 
gaŗumzīmi. Valsts valodas centrs 
(VVC) ierosinājis lietvedību ad  -
mi nistrātīvā pārkāpuma lietā    

torijas ir pabeigta. Kaŗa mūzejā 
notika šim notikumam veltīts 
atceres sarīkojums. 

Krievu kaŗaspēka izvešana no 
Bolderājas

Uzrunas teica un atmiņās da -
lījās bijušais Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis, Latvijas Okupā-
cijas izpētes biedrības konsultā-
tīvās padomes vadītāja vietnieks, 
bijušais aizsardzības ministrs 
Ģirts Valdis Kristovskis, bijušais 
Latvijas Republikas ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks Krie -
vijā Jānis Peters u. c.

***
Okupācijas mūzejā atklāta 
izstāde par totālitārajiem 

režīmiem Eiropā
Okupācijas mūzejā Latviešu 

strēlnieku laukumā 1 atklāta 
starp tautiska ceļojoša izstāde 
„To   tālitārisms Eiropā. Fašisms. 
Nacisms. Komūnisms”. Izstādē  
sakopota informācija par totāli-
tārajiem režīmiem 11 Eiropas 
valstīs. Izstāde tapusi Čechijā, tās 
veidošanā piedalījās Eiropas At -
miņas un sirdsapziņas platfor-
mas dalībnieki – mūzeji, piemi-
ņas vietas, pētniecības institūti 
un citas organizācijas. Viena no 
būtiskākajām platformas un ceļo-
jošās izstādes idejām - arī komū-
nistiskie režīmi un komūnistiskā 
ideoloģija ir tieši atbildīgi par 

Mūzejam Keggi zobens
Latviešu izcelsmes amerikāņu 

ārsts Kristaps Juris Keggi dāvinā-
jumā Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures mūzejam nodeva vairā-
kus sev vērtīgus priekšmetus. 
Mū    zejs saņēma izcilā ārsta izglī-
tības dokumentus, fotografijas 
un atmiņu dienasgrāmatu. Keggi 
apliecināja, ka viņam ir liels prieks 
un gods atrasties Latvijā un pa -
sniegt valstij dāvinājumu.

Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzeja direktores viet-
nieks zinātniskajā darbā Juris 
Salaks (pa kr.), mūzeja direk-
tore Edīte Bērziņa un latviešu 
izcelsmes amerikāņu ārsts Kri s-
taps Juris Keggi. Svinīgajā sa  -
rīkojumā Kristaps Juris Keggi  
Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzejam pasniedz dāvi-
nājumu - Amerikas Kaŗa aka-
dē mijas dāvātu zobenu par sa -
sniegumiem medicīnā Vjetna-
mas kaŗa laikā // Foto: LETA

***
20 gadi kopš Krievijas 
kaŗaspēka izvešanas

Pirms 20 gadiem – 1994. gada 
31. augustā – Krievijas amatper-
sonas ziņoja toreizējam Latvijas 
Valsts prezidentam Guntim Ul  -
ma nim, ka Krievijas bruņoto 
spē ku izvešana no Latvijas terri-
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SALLIJA BENFELDE

FRANKS GORDONS
Vladimiram Putinam Minskā 

bija gaŗa saruna ar Petro Porošen-
ko, kas pēc tam atzinās, ka gaisot ne 
bijusi “smaga”. Abi bijuši vienis prā-
tis, ka asins izliešana jāaptur, bet uz 
Porošenko vaicājumu, ko Putins 
va  rot darīt, lai šo mērķi sa  sniegtu, 
Krievijas Federācijas pre zidents ēr -
cīgi licis saprast, ka tas neesot viņa 
kompetencē, lai Kije vas valdība uz -
ņemot sakarus ar Doņeckas un 
Luganskas “tautas republiku” vadī-
bu. Tātad - ar nevie na neatzītiem 
paš pasludinātiem veidojumiem, 
kuŗu barveži taisni šajās dienās 
uz svēra, ka jebkuŗa “federālizācija” 
Uk  rainas ietvaros viņiem nav pie-
ņemama, ka viņu mērķis ir neat-
karīga Doņeckas un Luganskas 
kop  valsts – Novorossija (Jaunkrie-
vi ja), kas cieši sadarbotos ar Krieviju.

To saka barveži, kuŗu bruņoto 
spēku sastāvā ir ne tikai t.s. opol-
čenci jeb zemessargi, bet arī brīv-
prātīgie no Čečenijas un Serbijas 
un tūkstošiem Krievijas rēgulārās 

Ciniskais Putins, trakojošie “koloradi”, 
iztapīgais Krautmanis

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

armijas kaŗavīru, kuŗu mātēm tika 
iestāstīts, ka viņi dodas apmācībās 
Rostovas apgabalā, bet īstenībā 
iebruka Ukrainā un daudzi no 
viņiem ir krituši.

Putina ciniskā atbilde Ukrainas 
prezidentam man atgādina vieso -
šanos Armēnijā 1970. gadā, kur 
man Rīgas Balsij bija jāraksta re  -
portāža par šo “brālīgo republiku”. 
Kad es Erevanas kollēgām apvai-
cājos - sak, kas jums tā par problē-
mu ar Kalnu Karabachu, viņi no -
plātīja rokas un paskaidroja: “Mēs 
jau esam vērsušies, kur nākas, lai 
PSKP CK Polītbirojs izlemj šo strī-
du, bet Brežņevs atbildēja, ka tas 
neesot PSKP CK kompetencē, lai 
Armēnijas PSR vadība kārtojot šo 
lietu ar Azerbaidžānas PSR vadī-
bu...Tāds pats cinisms vien ir.

Un te nu jāpiebilst, ka nākamajā 
dienā pēc P. un P. sarunas Minskā 
liela Krievijas rēgulārā kaŗaspēka 
kolonna iebruka Ukrainā dienvi-
dos no minētajām “tautas republi-

kām”, tādējādi atklājot “otru fronti” 
un ieņemot Novoazovsku pie Azo-
vas jūras. Šo iebrucēju nolūks ir 
izveidot “krievu koridoru” līdz 
anektētajai Krimai!

Pie reizes jākonstatē, ka Eiropas 
Savienības saliedētība konfrontā-
cijā ar Krieviju ne tuvu nav simt-
procentīga: Ungārijas premjērmi-
nistrs Viktors Orbans, kuŗa “stipri 
vien labējai” partijai FIDESZ pie-
der vairākums parlamentā, sācis 
simpatizēt Krievijai un publiski 
atteikties no liberāldemokratis  - 
ka jām vērtībām, uz kuŗām, kā zi -
nāms, balstās pati Eiropas Savie-
nības ideja.

Šīs vērtības kaltiem zābakiem 
spārda Doņeckas un Luganskas 
separātistu barveži un viņu tum-
sonīgie, apmātie piekritēji, kuŗus 
Ukrainā dēvē par “koloradiem”, jo 
viņu talismans - Georgija lentīte ir 
Kolorado vaboles krāsās. Doņec-
kas galvenajā ielā viņi inscenēja 
ukraiņu gūstekņu “parādi” - spie-

žot tos soļot ar rokām aiz mugu -
ras,  un no abām ielas pusēm liel-
krievu “patrioti” un īpaši “patrio-
tes” viņiem spļāva virsū un apmē-
tāja viņus ar olām un tomātiem, 
lamājot par „fašistiem”. Tikko “pa  -
rāde” bija beigusies, īpašas mašīnas 
asfaltu aplaistīja ar ziepjūdeni, lai 
nomazgātu “fašisma sārņus” – glu-
ži tāpat kā 1944. gada jūlijā, kad     
pa Maskavas platajām ielām veda 
tūkstošus sagūstīto Lielvācijas ar  mi-
  jas kaŗavīru ar ģenerāļiem priekš-
galā. Tā rīkojās senās Romas im -
perātori un, šķiet, arī Asīrijas un 
Bābeles valdnieki.

Un ko lai saka par to, ka Lugan-
s kā šie krieviskā “garīguma” (duchov-
nostj) apustuļi nolaupīja un no -
slepkavoja Lietuvas goda konsulu 
Mikolu Zeļeņecu?

Viss te aprakstītais, šķiet, it ne  -
maz neuztrauc Rīgas laikraksta 
NRA slejinieku Māri Krautmani, 
kas speciālizējies sorosītu, sodo mī-
tu un kosmopolītu gānīšanā. Savā 

rakstā „Nekacināt lāci” Krautma-
nis stingri norāj Latvijas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču, kas 
viņaprāt neesot pietiekami diplo-
mātisks, jo kaitinot lielo austrumu 
kaimiņu, un ar viņu “Krievijas ie -
rēdņi vairs nerunās”. Krautmanis 
daudzina “prāgmatiski domājo- 
š os” - tādus kā Aivars Lembergs un 
Nils Ušakovs. Krautmanis gan sa -
skata gaismas stariņu: “Bet ir valstī 
viens cilvēks, kuŗš varbūt varētu 
uzņemties atbildību un drosmi un 
nebūt populists. (..) Tas ir Valsts 
prezidents Andris Bērziņš (..) Jo 
viņā varbūt Krievija ieklausīsies. 
Bērziņš nenoniecināja ielūgumu 
uz Soču olimpiadu, un Krievija to 
noteikti novērtēs. Bērziņam vaja -
dzētu izmantot visu savu amata 
autoritāti un diplomātiskās pras-
mes (?), lai nesabojātu attiecības   
ar Krieviju.”

Vikipēdijā ir šķirklis „Gājiens uz 
Kanosu”. Tieši tas, ko Māris Kraut-
manis iesaka Andrim Bērziņam.

Polijas premjērministra Donalda 
Tuska iecelšana Eiropas Savienības 
(ES) Padomes prezidenta amatā un 
Italijas ārlietu ministres Federikas 
Mogerīni izraudzīšana ES augstās 
ārlietu pārstāves amatam liecina,        
ka Eiropa grib gan parādīt, ka to -
mēr rēķinās ar Austrumeiropu, gan 
arī mierināt tos, kuŗi Krieviju un 
Putinu dažādu iemeslu pēc negrib 
aizskart un ir ar mieru piekāpties 
krievu „cara” prasībām.

Kā zināms, Polijas un Latvijas 
(tāpat kā Igaunijas un Lietuvas) 
nostāja Ukrainas jautājumā ir lī  -
dzīga, – varētu pat teikt, ka Polija ir 
līdere, kas savā ziņā pauž Aust rum-
eiropas nostāju un prasa sank cijas 
un noteiktu rīcību. Turklāt Tus ks ir 
pirmais Austrumeiropas polītiķis 
tik augstā ES amatā un asi kritizē 
Maskavu. Savukārt Mogerīni ir ļoti 
pretrunīga polītiķe, kuŗa pauž sim-
patijas pret Putinu un kuŗas ieskatā 
Eiropai ir jāpiekāpjas Maskavas 
polītikai. Šī nostāja pirms kāda lai -
ka izraisīja vairāku ES dalībvalstu 
protestus – Austrumeiropas valstis 
un britu amatpersonas Mogerīni 
pārmeta pieredzes trūkumu un 
pārlieku toleranci pret Maskavu. 
Ga  lotņu sanāksmē jūlijā viņas kan-
didātūra netika apstiprināta, tomēr 
sešas nedēļas vēlāk, kad Italija bija 
paudusi stingru atbalstu sankcijām 
pret Krieviju, iebildumi pieklusa.

Latvijas polītoloģe Žanete Ozoli-
ņa, vērtējot Donaldu Tusku, secina, 
ka Polijas un Baltijas valsts intere- 
ses ir bijušas ļoti tuvas: „Ja mēs 
raugāmies uz ES dienaskārtības 
prioritātēm nākamos piecus gadus, 
tad tās ir ekonomiskā izaugsme, 
enerģētika un austrumu partne -
rība. Tie ir Latvijai ļoti svarīgi jau-
tājumi, un mūsu pozicija šajos jau-
tājumos ir līdzīgas Polijas pozi cijai.” 

Tango kaŗa laikā
Par Mogerīni polītoloģe at zīst, ka 
zināmas bažas, protams, ra   da fakts, 
ka līdz šim dažādos ES forumos 
Mogerīni ir iestājusies par izda bā-
šanas polītiku attieksmē pret Krie-
viju: „Ir jāraugās, vai viņas perso-
niskās simpatijas neņems virsro -      
ku pār racionāli izsvērtu polītiku 
jautājumā par attiecībām  ar Krie-
viju.”

Tikmēr Vladimirs Putins sarunā 
ar Eiropas Komisijas (EK) prezi-
dentu Žozē Manuelu Barrozu drau-
dējis, ka var ieņemt Kijevu divu 
nedēļu laikā, bet Ukrainas aiz  sar-
dzības ministrs Valerijs Heletejs brī-
dinājis, ka viņa valstij ar Krieviju ir 
sācies „liels kaŗš”, kas var prasīt 
tūkstošiem dzīvību. „Mūsu mājās  
ir ienācis liels kaŗš, kādu Eiropa    
nav redzējusi kopš Otrā pasaules 
kaŗa laikiem. Diemžēl šādā kaŗā 
zaudējumi tiks rēķināti nevis sim-
tos, bet gan tūkstošos, pat desmitos 
tūkstošu. Neoficiālos kanāļos Krie-
vija vairākkārt ir draudējusi: ja tur-
pināsies pretošanās, viņi ir gatavi 
pret mums lietot taktiskos kodo l-
ieročus,” ministrs raksta Facebook 
slejā. Skaidrs ir tas, ka Krievijas ar -
mija ir iesaistījusies oficiāli nepie-
teiktā un nepasludinātā kaŗā Uk -
rainā, tāpēc tagad separātistu kau-
jiniekiem izdodas gūt uzvaru pēc 
uzvaras. Putinam it kā gribas, it kā 
negribas Austrumukrainu padarīt 
par Jaunkrievijas republiku, bet   
viņš prasa piekāpšanos Maskavas 
vēlmēm. Vai nu jārīkojas tā, kā to 
grib Putins (un viņaprāt gribēt var 
jebko), vai arī Maskava jutīsies aiz-
vainota, un tad garantiju nav ne -
kādu. Tie, kas Putinam nepiekrīt,    
ir fašisti un ienaidnieki, un tiem 
slikti klāsies. Eiropa savukārt mē -
ģina aptvert, kā tas ir, ja kāds var 
rīkoties, neievērojot nekādus līgu-

mus, noteikumus un vienošanās. 
Lai nu būtu kā būdams ar Eiro -

pu un tās izpratni – ko darīt, un vai 
Putinu var apturēt, – dažas parādī- 
bas Lat vijā nebeidz pārsteigt. Proti, 
Dro šības policija (DP) visam „seko” 
un visu „novēro”, bet nav skaidrs, 
kāds no tā labums. Protams, DP 
ne  vie nu cietumā nesēdina, taču, 
kāpēc netiek sagatavoti materiāli, 
ko no  dot prokurātūrai, lai var ie -
rosināt lietu, – tas nav saprotams. 
Jau vai rāk  kārt plašsaziņas līdzekļos 
ir stāstīts par organizācijām, kas vāc 
palīdzī bu Austrumukrainai – it kā 
tās iedzīvotājiem, it kā separātistu 
ka  ŗotājiem. Nupat Rīgā, Iļģuciemā, 
tika uzcelta telts, kuŗā tiek vākti zie-
dojumi „Jaunkrievijas” aktīvistiem 
Austrumukrainā, Donbasā. Līdzās 
teltij plīvo pašpasludinātās „Doņec-
kas tautas republikas” karogs un 
„Jaunkrievijas” karogs. Žurnālis-
tiem stāsta, ka tiekot vākti jebkādi 
ziedojumi – apģērbs, pārtikas pro-
dukti, medikamenti, nauda, lai tos 
nogādātu Austrumukrainas kaŗo -
tā jiem. Tuvākajā laikā līdzīgas kam-
paņas ieplānotas arī vairākās citās 
Rīgas vietās – Imantā, Ziepniekkal-
nā, Ķengaragā, Pļavniekos, Purvcie-
mā, Teikā un citur. 

Informātīvajās skrejlapās, kas       
ti  ka dalītas pie telts, ir rakstīts, ka   
no 12. līdz 15. septembrim Espla-
nādē notiks apjomīga kampaņa – 
būšot labdarības punkti, kur varēs 
ziedot jebko, notiks labdarības kon-
certs „Jaunkrievijas” iedzīvotāju at -
balstam. Likums paredz, ka dažādi 
publiski sarīkojumi jāsaskaņo ar 
Rīgas domi. Rīgas pilsētas izpild-
direktors Juris Radzēvičs pavēstījis, 
ka pats patlaban esot atvaļinājumā, 
taču tiekot informēts par sarīko-
jumu, ko, iespējams, kārtojot orga-
nizācija GVD Baltia. Sarīkojums 

pieteikts saskaņā ar likumu par sa  -
pulcēm, gājieniem un piketiem, tā -
dējādi, gluži tāpat kā citās viedokļu 
paušanas norisēs, arī šajā gadījumā 
pašvaldībai īpaša atļauja neesot jā -
izsniedz un sarīkojuma ierobežo-
šanai nepieciešams pamatojums. 
Presei izpilddirektors skaidroja: 

„Ja sarīkojumu piesaka tāpat kā 
sapulci, piketu vai gājienu, paš val-
dībai tās aizliegšanai nepieciešams 
pamatojums. Šajā gadījumā viņi 
(drošības iestādes – S.B.) neko nav 
norādījuši. Kā mani informēja, 
(domes darbinieki – S.B.) esot in -
teresējušies par Drošības policijas 
(DP) viedokli, bet nekā tāda, kas 
būtu par pamatu aizliegumam, nee-
sot bijis. Sarīkojums ir nevis sa -
skaņots, bet nav ierobežots, jo nav 
pamata aizliegumam.” Radzēvičs 
arī norādīja, ka organizācijas, kas 
pieteikušas minētās aktīvitātes, Lat-
vijā nav atzītas par terroristiskām, 
tāpēc arī drošības struktūrām ie -
bildumu neesot. Acīmredzot DP 
ieskatā „apkalpot” terroristiskas or -
ganizācijas drīkst, bet par terroris-
tisku kāda organizācija kļūst ne -     
vis pēc pazīmēm, pamatojoties uz 
starp tautiskām nostādnēm un lī -
gumiem par vēršanos pret terro-
ristiem, bet tikai tad, ja parlaments 
(Saeima) vai valdība iesniedz DP 
„papīru” ar visiem zīmogiem. 

Manuprāt, DP nevarība vai ne -
vēlēšanās rīkoties jau kļūst bīsta - 
ma Latvijai. Var mēģināt saprast 
Rietumeiropas nesteidzību Uk  rai-
nas jautājumā, jo, pirmkārt, tās 
valstīm nav robežas ar Krieviju, 
kuŗa tāpēc laikam šķiet pietiekami 
tālu. Otrkārt, šīs valstis nav guvu- 
šas tiešu dzīves pieredzi padomju 
režīmā, un tās nespēj aptvert, ka 
norma ir jebkādu tiesisku un cil-
vēcisku normu trūkums. Pat ja 

pieņemam, ka Latvijas DP, līdzīgi 
Rietumeiropas policijai, lāgā ne 
saprot, kas notiek, tad šī institūcija 
taču ir Iekšlietu ministrijas pa -
kļautībā. 

Turklāt Saeimā ir Nacionālās 
drošības komisija, bet Valsts pre-
zidents vada Nacionālo drošības 
padomi (NDP), un abām šīm in -
stitūcijām ir tiesības un pienākums 
uzraudzīt valsts drošības dienestu 
darbu. NDP saskaņo augstāko 
valsts institūciju un amatpersonu 
īstenotu vienotu valsts polītiku na -
cionālās drošības jomā un izskata 
tās pilnveidošanas gaitu un prob-
lēmas, izskata likumā noteiktos, ar 
nacionālo drošību saistītos plānus 
un koncepcijas, citus likumos no -
teiktus jautājumus, tās locekļi pēc 
amata ir Valsts prezidents, Saeimas 
priekšsēdis, Saeimas Nacionālās 
dro šības komisijas priekšsēdis, Sa -
eimas Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijas 
priekšsēdis, Ministru prezidents, 
aizsardzības ministrs, ārlietu mi -
nistrs, iekšlietu ministrs. Padomes 
sēdēs ir tiesības piedalīties ģene-
rālprokuroram. Vārdu sakot, Lat-
vijā ir kam nodarboties ar jautā-
jumiem, kuŗi skaŗ valsts drošību, 
tāpēc ir grūti saprast, kā kuslā DP 
var joprojām „dejot tango” ar terro-
ristu atbalstītājiem, kuŗi taču paši 
neesot terroristi.

Priekšvēlēšanu laikā partijas sola 
visu, ko vien katrs varētu vēlēties, ir 
arī skaistas un pareizas frazes par 
valsts drošību. Kaut arī gandrīz viss, 
kas saistīts ar drošību, ir ar valsts 
noslēpuma zīmogu, tomēr vēlētāji 
partijām un deputātu kandidātiem 
var vaicāt, kāpēc DP ir tik nevarīga 
un kāpēc tai ļauj tādai būt. Pretējā 
gadījumā mēs varam „aizdejoties” 
līdz Krievijas guberņas statusam.
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Rakstot dienu pēc Vācijas bun-
deskancleres Angelas Merkeles 
viesošanās Rīgā, gribas domāt 
par trīs līmeņu kalpotājiem sa -
vām valstīm un savām tautām. 
Augstākajā līmenī liekami tie, 
„kas gaismā staigā”. Viņi spiež 
roku citu valstu nozīmīgākajām 
amatpersonām, teic runas tele vī-
zijas kameru priekšā, liek ziedus 
pie pieminekļiem, citu valstu 
svē tākajām vietām. Vidējā līmenī 
darbojas reizēm par pelēko dēvē-
tā ierēdniecība. Agrāk ierēdņus 
kariķēja kā ar rakstāmspalvu       
pie biroja galda noliekušos briļ- 
 ļ ai nus grāmatvežus, kam augstā-
ka jam slānim pieejamā slava 
paiet secen. Tagad viņi, protams, 
rīko jas ar datoriem un sūta cits 
ci tam elektroniskus mesidžus. 
At  liku ša jā līmenī līdzās vairā-
kām citām darbojošos katēgo-
rijām lie kami šmucīgu pienāku-
mu vei cēji, spiegi un aģenti. 
(Piedošanu par šmucīgo izteik-

Aktuāla kā jaunākā avīze
Edvards Lūkass. Maldināšana. Līdz šim noklusētais stāsts par Austrumiem un 

Rietumiem. Spiegošana mūsdienās. Apgāds „Zvaigzne ABC”, 2014.g., 384 lpp.
šanos, bet tāda taču skan daudz 
kreptīgāk nekā netīra runāšana!)  

Angļu iknedēļas izdevuma The 
Economist vecākais redaktors 
Edvards Lūkass (Edward Lucas) 
mūsdienu spiegu tematam pie-
vērsies 2012. gadā izdotā grāma-
tā Deception. Spies, lies and how 
Russia dupes the West. Burtiskā 
tulkojumā tas būtu „Maldināša-
na. Spiegi, meli un kā Krievija 
piekrāpj Rietumus”. Tagad, divus 
gadus vēlāk, iznācis grāmatas 
latviskais tulkojums, gan ar ne -
daudz maigāku virsrakstu. Lat-
viešu lasītājam grāmata varētu 
šķist īpaši interesanta, tāpēc ka 
Lūkass no 1990. līdz 1994. gadam 
bijis sava žurnāla korespondents 
Baltijas valstīs, mūsu situāciju la -
bi pārskata un ir draudzīgs pret 
mūsu nacionālajiem centieniem. 
Ievadā Lūkass raksta:  „Šī grāma-
ta atspoguļo manas divējādās in- 
te reses: izlūkdienestu darbs un 
Austrumeiropa.” (15. lpp.)

Zaņķis, kas ir spiegu pasaule, 
īsti labi attēlots 5. nodaļā un 6. 
nodaļā (Spiegu darbs. Mīti un pa  -
tiesība. Spiegi, kas līdzīgi mums). 
Visvairāk autoru liekas saistām 
gadījumi, kur Krievija tik efektīvi 
apmācījusi savus cilvēkus valo -
dās un uzvedības normās, ka, ar 
jaunām identitātēm iepludināti 
Rietumu sabiedrībā, viņi nemaz 
vairs neatšķiŗas no vietējiem. 
Spilgts šādas pārtaisīšanas pie-
mērs ir Londonā ar angļu vīru 
saprecinātā un tad ASV nome ti-
nātā krievu superspiedze Anna 
Čapmena. Kādi, vismaz senāk, 
bijuši jauno identitāšu iegūšanas 
avoti, lasām šādā rindkopā:

Agrāk Lielbritanijas pretiz lūko-
šanas darbinieki arvien brīnījās, 
kāpēc padomju bloka valstu vēst-

niecību pārstāvjiem tik ļoti patīk 
klaiņot lielpilsētu kapsētās un ap 
lauku baznīciņām, kur atdusas 
mūžībā aizgājušie vietējie iedzī vo-
tāji. Beidzot izrādījās, ka šie kap-
sētu cienītāji meklē mirušu bērnu 
kapakmeņus, lai pierakstītu viņu 
dzimšanas datus, tad iegūtu dzim-
šanas apliecības, pēc tam iesnieg -
tu pieteikumu pasei, automašīnas 
va  dītāja apliecībai un tā tālāk. Ta -
ču šīs iespējas iet mazumā. Kat ra 
individa biometriskie dati ir uni -
kāli, savukārt dzimšanas un nāves 
reģistrācijas datumi tagad tiek 
fiksēti elektroniski. (174. – 175.) 

Latviešu lasītāju īpaši varētu 
interesēt 9. nodaļa (Krustugunīs), 
kur pastāstīts par Rietumvalstu 
centieniem pag. gs. 50. gados ar 
laivām vai izpletņu lēcējiem, vis-
biežāk starp vieniem un trijiem 
naktī, Baltijas telpā iefiltrēt jau-
nus baltiešus, varbūt bijušos cī -
nītājus pret padomju varas at -
griešanos, lai tie nodotos izlūk-
dar bībai. Visi šie mēģinājumi 
bei gušies neveiksmīgi. Neveik-
smēs Lūkass vaino diversiju plā-
notājus un sagatavotājus, kuŗi, 
izrādās, nav bijuši savu uzdevu-
mu augstumos. Bet arī ideālisms 
un naids pret okupantiem nebūs 
bijuši īstie jauno spiegu palīgi jeb 
piemērotākie viņu rīcības motī-
vētāji. Autors raksta: Naids, ko 
ne  apgaismo izpratne, toties uzku-
rina vēlamā iztēlošanās par esošo, 
ir gandrīz vai vissliktākais pa  -
mats izlūkošanas darbam. (224.) 
Labi spiegi ir galīgi draņķa cilvēki, 
pilnīgs pretstats ideālistiem: „Pir-
mā laba spiega īpašība ir iztikt bez 
(vai atbrīvoties no) tiem morāles 
principiem, kuŗi liedz melot, krāpt 
un psīcholoģiski pakļaut citus 
cilvēkus.” (134. – 135.)

Pēc tikšanas galā ar bagātīgo, 
informātīvi blīvo Lūkasa mate - 
r iālu par 20. gs. 50. gadu Baltiju 
dažam labam lasītājam varētu 
sagribēties no jauna izlasīt An -
šlava Eglīša 1961. gada spriedzes 
pilno romānu Vai te var dabūt 
alu?  Lasītājiem, kam rūp jaunā-
ka laika notikumi Baltijā, gribē- 
s ies pievērst uzmanību Lūkasa 
re  dzējumam par prāmja Estonia 
nogrimšanu 1994. gadā (278. – 
280.) un par neatkarību atguvu-
šās Igaunijas un NATO noslē pu-
mu nodošanu Krievijai no Her-
maņa Simma puses visā pēdējā 
nodaļā (Nodevēja stāsts). Lūka-
sam izdevies Simmu apcietinā ju-
mā sastapt un intervēt personiski. 

Maldināšanas angliskais izde-
vums, kā jau teikts, iznāca 2012. 
gadā. Tobrīd Krievijas agresīvā 
rīcība Gruzijā daudziem jau bija 
aizmirsusies, bet šobrīd aktuālā 
krize ap Ukrainu tad vēl nebija 
aizsākusies. Daudziem Rietumu 
attiecības ar Krieviju šķita itin 
ciešamas, varbūt pat normālas. 
Bet ne Lūkasam. Viņa nostāja jau 
2012. gadā bija līdzīga tai sting-
rajai nostājai, kas pret Krieviju 
tiek proponēta pašreizējā – 2014.
gadā. Cilvēki sakot, raksta Lūkass, 
ka „par spīti tās daudzajām ēnas 
pusēm, mūsdienu Krievija vairs 
nav totālitāra lielvara ar preten-
zijām uz komūnisma sistēmas 
nodibināšanu visā pasaulē. Tās 
izlūkdienesti vairs nenodarbojas 
ar masu slepkavībām, kā sendie-
nās VDK.” Šai maigajai attiek-
smei pret krievu spiegošanu Lū -
kass liek pretī savu noteikto: 
„Rietumu pasaules reakcijai uz 
to... jābūt adekvātai. Tai jābūt 
stingrākai par pašreizējo, nevis 
iecietīgākai.”(62.-63.)

 Ukrainas krizes sakarā Bal- 
tijas valstīs šobrīd aktuāls kļuvis 
jautājums, kā tās efektīvi aizsar-
gāt Krievijas agresijas gadīju -     
mā. Latvijas intelektuālistu sūtītā 
vēstulē jau minētajai Angelai 
Merkelei lielākas drošības nolūkā 
ierosināts mūsu reģionā izvietot 
pastāvīgu starptautisku NATO 
bazi. Šī doma Latvijā nu jau vai -
rākus mēnešus bijusi, tā sakot, 
dienas kārtībā, tomēr šo rindu 
rakstīšanas dienās Latvijas Avī-
zē, kur atreferēta Merkeles ie -
priekšējās dienas viesošanās Rī -
gā, lasu lielajā virsrakstā: „NATO 
bazi Latvijai nesola.” 

Edvardam Lūkasam efektīvā-
kas Baltijas valstu aizsardzības 
problēmatika šķita uzmanības 
pievēršanas vērta jau pirms ga -
diem. Viņš sūdzas, ka,  (NATO) 
aliansei paplašino ties austrumu 
virzienā, tā neiz strādāja oficiāli 
apstiprinātu rī  cī bas plānu ārkār -
tas situācijai, ku ŗā tai vajadzētu 
aizstāvēt jaunās dalībvalstis: šā -
das attieksmes pa  matā bija apsvē-
rums, ka ārkārtas rīcības plāns 
tikai provocētu Krie viju, turklāt 
pēc tā neesot ne  kādas vajadzības, 
jo Krievija esot drau dzīga valsts. 
(304.) 

 Pret nupat minēto attieksmi 
Lūkass parindē rezonē, aizrādī-
dams, ka te  ir darīšana ar ačgār -
nu loģiku:  Ja Krievija ir drau dzī-
ga, kā pēc gan tās vājo un ap  drau-
dēto kaimiņ valstu aizsardzības 
plā nam vajadzētu to izprovocēt? 
Un, ja Krievija ir tik viegli izpro-
vo cējama, vai to var uzskatīt par 
draudzīgu valsti?

 Edvarda Lūkasa Maldināšana 
patiesi ir aktuāla kā jaunākā 
avīze!

Vasaras steigu pastiprināja 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
jezga. Visa gada gaŗumā Rīga   
rīb, trokšņo, skrien, ķeŗ izdevību 
un vēju. Tūristi mirkst ūdens lā -
mās Vecrīgā vai zaudē prātu 33° 
karstumā. Karstums noskalojis 
no sejām un dvēselēm maquil-
lages (make-up) segumus, un 
tagad jūtamies kā bērni. Neva-
rīgi un pakļauti festivālu stichi-
jai. Šķiet, ka pašiem organizē-
tājiem dažbrīd kopā ar makijāžu 
pazudusi labo ieceŗu auglīgā ze -
me, ķeŗot izdevību mānīgos 
nakts tauriņus. 

Neskaitot Pasaules koŗu olim-
piadu Rīgā, kuŗa savas gran dio-
zitātes ziņā var līdzināties vie -
nīgi ar Dziesmu svētkiem, viena 
paša mēneša ietvaros notikušie 
12 citi festivāli izdomas ziņā aiz-
sit elpu. Taču ne jau  visus bija 
ie   spējams noklausīties. Bet, ru -
nājot ar mūziķiem, vēlāk arī ar 
vienu otru klausītāju, festivālu 
Latvija iegūst savu veidolu. Pat     
ja tas faktiski ir ikdienišķs kon-
certs, festivāla nosaukumam ir 
divas nozīmes – pamanāmība un 
nauda.

Koncertu mistrojumā prāts var 

FESTIVĀLU VASARA
apjukt, bet festivāls – kā bāka 
spīdēs (ja vien spīdēs?) ilgu laiku 
apziņā. Vienalga, vai tas ir Starp-
tautiskais baleta festivāls ar ba -
vāriešu, korejiešu, vācu, latviešu 
vai krievu dancotājiem vai pie-
ticīgi nosauktais „Pāvilostas Mū -
 zikas un mākslas festivāls „Za   -
ļais stars”. Pāvilostas festivāls 
ve   cās bākas pakājē nebija mazāk 
nozīmīgs un atmiņā paliekošs. 
Uldis Marchilēvičs bija uzaicinā jis 
Latvijā zināmus un iemīļo tus 
māksliniekus: Aiju Andreje vu,  
lielisko Anci Krauzi, emo cio nāli 
daudzveidīgo Ivo Fominu, Toma-
su Kleinu. Un festivāls tie šām bija 
īsta festivāla līmenī. Cil vēki ar 
bērniem sēdēja jūras krastā, mū  -
zika aizrāva pat jūras vējos rūdī -
tos zvejas večus un arī jauniešus. 
Žēl, ka nevarēju koncertu izbau -
dīt līdz galam, jo līdz Rīgai bija  
tāls ceļš priekšā. Tas notika 26. 
jūlijā. Tajā pašā dienā pārdesmit 
kilometrus tālāk, Lie  pājas plūd-
ma lē,  norisinājās līdzī gi notiku -
mi – „Elektronās deju mūzikas 
festivāls” – Shine Fest. Varēja jau 
nu droši to saukt mātes valodā. 
Pārdesmit Liepā jas krieviņi tāpat 
nebūtu neko sapratuši...

Taču viens festivāls, kas nu jau 
uzrāvis visai augstu māksli nie-
cisko līmeni, bija nedēļu ga  ŗais 
Positivus festivāls Salacgrīvā. 
Laiks nelutināja, bet klausītāju 
tūkstoši jutās gandarīti, mīco -
ties pa lietus izmērcēto pļavu, jo  
beidzot Latvijā dzirdēja slavenā 
vācu Electro-Rock aizsācēju, gru-
pu Kraftwerk. Viņu slavas gadi 
jau ir aiz muguras. Tie bija trakie 
pag. gs. 90. gadi, kad vācu puiši, 
atdarinot robotus gan mūzikā, 
gan kustībās, radīja savu pielū-
dzēju paaudzi. Saulkrastu klausī-
tāji Kraftwerk zināja vienīgi pēc  
ieskaņojumiem un nostāstiem. 
Taču viņu uzstāšanās bija tik  
fantastiski muzikāli-techno-
loģiski-ķermeniski sinchro ni zē-
ta, ka pat manā plati atvērtajā 
mutē ieskrēja un tikpat ātri no 
tās izskrēja ods. Viņš acīmredzot 
baidījās, ka kļūs par festivāla 
upuri.

Par angļu dziedātāju Annu 
Kalvi (vai igauniete?) dienas ap -
skatnieks Uldis Rudaks gudri 
izteicās: „Ar savu liktenīgās sie -
vietes tēlu – spilgti sarkanām lū  -
pām, klasiskajiem tērpiem un 
caururbjošo skatienu, kas kon - 

t ra stēja ar viņas kautrīgajām un 
maigajām publikas uzrunām (!?) 
starp dziesmām.” Par pašu dzie-
dāšanu publicists klusē. Sva rī-
gākais, viņam šķiet, pateikts. 

Positivus Saulkrastos notiek jau 
kuŗo gadu. Dažādi gājis. Dažreiz 
policija pievāc 10 – 15 „pārgu ro-
šos” klausītājus savā aizgādībā, 
taču pozitīvās emocijas tas neie-
tekmē. Nu jā! Mums ir sava Vud-
stoka. Lieko enerģiju kabatā ne -
ieliksi. Un visi jau nav traktoristi 
vai jūrā braucēji. Daudzi ar „sto-
piem” atkūlušies no pašas Rīgas 
un vēl tālākām vietām. 

Pārdesmit kilometrus tālāk, 
Salacgrīvā, notiek 5. Salacgrī -
vas klasiskās mūzikas festivāls. 
No 1. līdz 10. augustam blakus 
„meistarklasēm” Salacgrīvas Mū -
zikas skolā daži ārzemju meista -
ri sarīkoja arī savus koncertus. 
Tā sagadījies, ka vairākums šo 
„meistarkursu” sniedzēju te sa  -
brauc no tuvējās Krievijas. Dī -
vai ni, vai Igaunijā vai kādā citā 
Eiropas valstī neatrastos neviens 
mūziķis, kuŗš par pašvaldības  
un Kultūrkapitāla sarūpētu nau-
diņu nevēlētos nedaudz pastrā -
dāt ar kādu septiņus vai devi - 

ņ us gadus vecu pianistu? Varbūt 
organizētājiem derētu nedaudz 
par to padomāt. Angļu vai vācu 
valodu taču gada laikā var 
iemācīties, vai ne?

Vai var neminēt Starptautis ko 
ērģeļmūzikas festivālu „Rīgas 
doms”! Viens no vecā  ka jiem fes -
ti  vāliem, kas pulcējis vienmēr 
daudz klausītāju. Šo gad dzirdē-
jām lietuviešu Sv. Jā ze pa katoļu 
draudzes ērģelnieku Bali Vaitkū-
nu pie Doma ērģelēm 30. jūlija 
vakarā. Gods kam gods, ērģeles 
skanēja, taču šķita, ka ērģelnieks 
bija nedaudz nobijies no lielā 
četru manuāļu instrumenta un 
rēcošo pedāļu balsīm. Pārsvarā 
Bacha un  Lista darbi bija vidējā 
reģistrā, vidējā tempā un viduvē-
jai techniskai varēša nai. Ērģeles    
ir kā dzīvs radījums – ja tās nepie-
 veiksi ar spējām un talantu, tās 
tevi noteikti apēdīs un izspļaus. 
Ne viens vien ērģel nieks, varens 
nosēdies uz ērģeļ sola, mazs un 
saguris aizmuka uz palīgtelpām. 
Tālivalža Dekšņa vai Aivara Ka -
lēja rokās ērģeles pārvēršas pa  -
klausīgā, eleganti skanošā, tem - 
b rāli bagātā instrumentā. 

(Turpinājums 11. lpp.)
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Latvijas kultūrvēsturē vēroja-
mi īpaši intensīvi, garīgi un in  -
telektuāli piesātināti gadi, tāds ir 
arī 1924. gads, kas latviešu rakst-
niecību un kultūru bagātina ar 
spilgtām personībām, tostarp 
Voldemārs Avens, Gunars Sa  -
liņš, Andrejs Irbe, Aina Zemdega, 
Ojārs Jēgens un, protams, Jānis 
Krēsliņš sen. Literāts, publicists, 
kultūras laikmeta liecinieks un 
pētnieks, bibliofils un biblio -
grafs, spožs intelektuālis, māk - 
slas zinātnieks, sirdī rūvenietis. 
Jā  piekrīt Daces Lūses atziņai, ka 
vai katras humānitāras nozares 
pārstāvis teiktu, ka Jānis Krēsliņš 
sen. ir viņu saimei piederīgs. Ilg-
gadējs padomnieks Baltijas vēs-
tu res un grāmatniecības jau-
tājumos Ņujorkas Publiskajā bi  b -
liotēkā, 40 gadus nostrādājis        
par bibliografu un bibliotēkāru 
Coun cil on Foreign Relations      
Ņu    jorkā, padomnieks Baltijas 
vēs  tu res un grāmatniecības jau-
tā jumos Ņujorkas Publiskajā  
bib lio tēkā, žurnāla Foreign Af  f-
airs avotziņu nodaļas redaktors 
(1986-1992), Latvijas Zinātņu aka -
dēmijas ārzemju loceklis, Ēri ka 
Raistera piemiņas fonda prē mi -
jas laureāts (1995), Triju Zvaig ž -
ņu ordeņa kavalieris (1998), An -
š lava Eglīša un Vero nikas Janelsi-
ņas fonda laureāts (2009). Par 
sevi teicis: „Es sevi uzskatu par 
literātu. Vēsturi esmu daudz stu-
dējis, bet man nav augsta aka-
dēmiska grada vēsturē. Man vēs-
ture ir svarīga.”

Jānis Krēsliņš dzimis farma-
ceita ģimenē Mālpilī 1924. gada 
19. augustā. Pats atminas, ka 
„bēr nībā vasaras svarīgākas par 
ziemām, tās pavadītas pie da -  
žā diem radiem, vecmāmiņām 
un vecvecmāmiņām un tantēm. 
Gandrīz iespaids, ka ar šo radu 
palīdzību nedzīvoju vis neat ka -
rīgajā Latvijā, bet kādus 100 ga -
dus agrāk – dažādās muižās, 
mež sarga mājās, braukādams uz 
Vidzemes simtgadīgajām dzir-
na vām, smēdēm, mazpilsētiņām 
un gadatirgiem. Tā nostāsti par 
senās dzīves fragmentiem saplū-
da kopā ar īstenībā piedzīvoto 
un pieredzēto un visām lietām 
piedeva citas, daudz tālākas di -
mensijas.” Viņš sevi pamatoti uz -
skata par ziemeļvidzemnieku, jo 
dzimtas saknes abu vecāku un 
vecvecāku līnijās aptveŗt tieši šo 
Latvijas pusi (Mazsalacu, Stren-
čus, Rūjienu, Straupi, Dzērbeni, 
Mālpili), arī sievas Skaidrītes radi 
ir ziemeļvidzemnieki. Mācījies 
Rūjienas pamatskolā, Rūjienas 
vidusskolā, beidzis Rīgas 2. pil-
sētas ģimnaziju, kaŗa beigās no -
kļuvis grāvraču bataljonā, izcie -
tis gūstu un cietumu Vācijā. 
Sarunā ar Paulu Raudsepu at -
zinis, ka zēna gados vēlējies kļūt 
par etnografu – griezis no žur  nā-
 liem dažādus tautisko rakstu zī  -
mē jumus un ar draugu Teni Gra-
 si braucis pa Rūjienas ap kārt  ni 
etnografiskās ekspedī cijās.

 Senu lietu vākšana saglabāju -
s ies līdz pat šodienai, un viņa 
mājvieta ir liecība noturīgai in -
teresei par grāmatām, senām 
lietām. Jubilāram tīk citēt Kārļa 

 „Meklējot veco riju,/izbraucu cauri/Ņujorkai, 
Stokholmai, Rīgai. / Izbraucu cauri arī/Rūjienai”

Jānim Krēsliņam 90

Krūzas dzejoli: Galds grāmatās, 
grīda pat grāmatās grimst,/aug 
grāmatas stūŗos un kaktos,/un 
pats tas tur ieracies sapņo un slimst,/
un labprāt vēl dziļāk raktos.

Pēc kaŗa Jānis Krēsliņš Tībin-
genas universitātē (1946-1949) 
studē anglistiku un vēsturi. 1949. 
gada 1. maijā izceļo uz ASV, Ņu -
jorku, kas vēl joprojām ir viņa 
pilsēta. Latviska un pasaulīga. 
„Tā mēs cauri bezgalīgajām jū -
ras pļavām iebraucām Ņujorkas 
ostas ūdeņos, un vakara debesīs 
jau ilgas stundas iepriekš dega 
reklāmu un citu milzīgās pilsē -
tas uguņu ziemeļblāzmas.” Stu-
dijas turpinātas Kolumbijas uni-
versitātē ASV (1951-1963). Vienā 
rakstā nav iespējams ietvert, cik 
liela nozīme bijusi šai latviska -
jai, literārajai, rosīgajai Ņujorkai 
latviešu trimdas sākumposmā, 
ļaujot sevi apliecināt tik dau-
dziem jaunajiem, tostarp „elles 
ķēķiniekiem”.

 Jāņa Krēsliņa, tāpat kā katra 
jaunatbraucēja, sākumlaiks jau-
n ajā zemē nebija viegls. Iemīļo -
ta vieta Ņujorkas Botāniskais 
dārzs – tur patvērusies neskarta 
daba, „mūžameža gaisotne”. Sa  -
vukārt interese par Baltijas val - 
s tu un Latvijas vēsturi un literā-
tū ru vienmēr bijusi viņa privāta 
lieta, brīvā laika aizraušanās, 
nevis maizes darbs. Atdzejojis  
no angļu, vācu, franču un latīņu 
valodas. Bijis arī Jaunās Gaitas 
(1959-1962) literārās un tēlotājas 
mākslas nodaļas vadītājs;  tolaik 
sākās intensīvāka ellesķēķinie ku 
darbu publicēšana. Aina Krau-
jiete atminas: „Viņš nebija no 
redaktoriem, kas, aiz galda aizsē-
dušies, gaida dzejniekus bailīgi 
virājam durvis ar dzejoļu vīkšķi 
kabatā. Krēsliņš gāja pats tiem 
pakaļ!”

1960. gadā ar meitas Māras 

vāka zīmējumu Ņujorkā iznāca 
Jāņa Krēsliņa dzejas krājums ar 
zīmīgu nosaukumu „Tomēr, es 
atceros”. Šis atcerēšanās motīvs 
raksturīgs visām Jāņa Krēsliņa 
darbošanās šķautnēm. Gunars 
Saliņš krājumu uzskatīja par 
pašu sarežģītāko latviešu trim-
das dzeju tieši „kultūras labirin -
tu ziņā”. Šim krājumam rakstu-
rīgais ceļa motīvs atklāj arī Jāņa 
Krēsliņa pamatu pamatus (sak-
nes, dzimtu, vēsturi), kas devuši 
„perspektīvas lielu pilsētu sapra-
šanai”: Kā senās bērnības dienu 
parādēs/Nostāsimies visi rindā/ 
Uz atmiņu tirgus laukuma un 
sauksim:/„Lai dzīvo mūžīgā kus-
tība!/Lai dzīvo tiekšanās uz debe  - 
s  īm/ Hēlikopteros, augstos namos, 
mūsos pašos!/Lai dzīvo upes, eze-
ri un jūras,/kas mums visapkārt, 
kas peldina kuģus,/ar kuŗiem 
braucam aizvien tālāk un tālāk.” 

Jau tolaik iezīmējas, ka pagāt -
ne un tagadne ir vienlīdz būtis-
ka, atklājas smalka ironija, uz 
palikšanu “mājvietu” rod Peli -
kāns – Bībeles putns, „kas dzej-
niekam līdz izteikt attieksmi pret 
cilvēces mūžīgām un pārejošām 
kaitēm”. Un top skaidrs, ka šī 
dze ja nereti ir jāloba kā sīpols. 
Par „Tomēr, es atceros” Dzintars 
Sodums: „Mākslinieciskie lī -
dzek ļi tajā ir kā mazs spridzīgs 
orķestris, kas palīdz autora do -
mai radīt, noskaidrot, mudīt, 
vētīt. (..) plašajā romantiķu sai-
mē Krēsliņš izceļas kā neparasts 
flamingo ar konstruktīvu lo  ģi  -
ku, svaigu modernismu, no  svēr-
tību, polītisku vērtējumu. Kop -
summā liekas, ka šī ir trimdas 
rakstos pirmā dzejoļu grā mata, 
kas rāda: atmiņām un ta  gadnei 
iespējams saaugt jaunā dzīvā 
organismā.” 

Jāņa Krēsliņa astoņdesmitga -
de iezīmējās ar Rīgā, apgādā 

„Valters un Rapa”,  Dr. philol. Da -
ces Lūses sakārtojumā izdoto 
Rakstu pirmo sējumu,  ar literāru 
sarīkojumu Latviešu biedrības 
namā un citiem notikumiem. 
Līdz ar pagaidām vienīgo dzejo-
ļu krājumu tajā ietverti arī „Kā 
kauli grab” un „Pieminiet viņus!”, 
dzeja un atdzeja. Šis ir ļoti bū -
tisks notikums, jo kopš 1960. 
gada bija aizritējuši gadu desmi-
ti. Paveiktais, teiktais, lasītais, 
domātais iegūlis periodikas lap-
pusēs vai paša piezīmēs. Gunars 
Saliņš precīzi atzinis, ka Jānis 
Krēsliņš mīl skaistas, mīl grotes-
kas, mīl eksotiskas lietas, bet 
daudz dziļāk viņš mīl savu zemi 
un tautu. Pēteris Bankovskis 
recenzijā par Rakstu 1. sējumu 
un Jāņa Krēsliņa dzeju rakstīja: 
“...Krēsliņa dzeja ir gudra, eru-
dīta cilvēka darināts slazds ci -
tiem tikpat gudriem un erudī -
tiem – iespējamiem lasītājiem.  
Ja viņi šajā slazdā iekrīt, tad nav 
jābaidās no gaŗo ziemas vaka -     
ru gaŗlaicības – būs ko anali -      
zēt, mek lēt avotos, filoloģiski 
izvērt ēt.”

Otrais Rakstu sējums ar nosau-
kumu „Vēstures vārtos” (2006) 
sakopo periodikā publicētos, la -
sītos referātus par baltvācie -   
šiem, Bībeles temu, luterāņiem 
un hern hūtiešiem, piemiņas     
rakstus. Juris Goldmanis rakstīja: 
“...vēsture noteikti nav tikai bie-
zās monografijās vai akadēmis-
kos rakstu krājumos sakopots 
archīvu materiāls, vēsture ir arī 
stāsts, kas rosina domāt par savu 

kultūridentiāti, kritiski vērtēt ie  -
sīkstējušus stereotipus, izturēties 
ar cieņu pret vēstures faktiem      
arī tad, ja tie nav glaimojuši.” 
„Meklējiet rakstos!” – sakopo Jā -
ņa Krēsliņa apceres par Latvi -      
jas vēstures temām, recenzijas. 
„Kat ra apcere lasāma kā eseja, 
bet kopā tās veido plašu un 
daudzkrāsainu panorāmu” (Juris 
Goldmanis). „Rakstu otrais sē  -
jums ir manu latviski rakstīto 
recenziju, referātu un apceŗu par 
vēsturi, literātūru, vēsturnie -
kiem un literātiem izlase. (..) 
Lielu skaitu īsāku un gaŗāku 
recenziju un apceŗu esmu sarak-
stījis angļu valodā. Daļa no tām 
līdz šim nav publicēta. No 1970. 
gada līdz 2002. gadam biju re  -
dak tors un autors nodaļai Recent 

Books on Baltic History („Jaunā-
kās grāmatas par Baltijas vēstu-
ri”), Association for the Advance-
ment of Baltic Studies (Baltijas 
Studiju veicināšanas biedrība) 
izdevumos Bulletin of Baltic Stu-
dies, AABS Newletter, Journal of 
Baltic Studies un Baltic Studies 
Newletter,”  atzīst Jānis Krēsliņš. 
Savukārt Rakstu 3. sējums (2008), 
kam dots apakšvirsraksts „Laik-
meta liecības”, ietveŗ saraksti, 
rakstus par valodniecību, grā-
mat niecību, bibliotēkām, latvie-
šiem dažādos laikmetos, tēlotāju 
mākslu un māksliniekiem, kā  
arī dzejoļus. 

Varu atzīt, - esmu lepna, ka 
esam tikušies, ka esmu uzklausī-
ta, un vēl vairāk lepojos ar to, ka 
reizumis esmu saņēmusi vēstu -
les ar parakstu – Pelikāns. Tā ir 
pamatīga uzticības deva. Mums 
šodien vajadzētu apzināties fak-
tu, datu precīzitāti, vairīties no 
virspusības, paviršības, – ir jāprot 
meklēt rakstos un sameklēta -  
jam faktam rast kontekstu, laik-
meta apjausmu, sakarības, starp-
disciplīnāritāti. Jā, tas ir ilgstoša 
darba, ikdienas darba rezultāts. 
To apliecina arī Jāņa Krēsliņa 
mūžs. Arī to, cik saistoša pasaule 
patvērusies aiz faktiem, datiem 
utt., jo tie ļauj raudzīties dziļāk, 
aptverīgāk, kopsakarībās un 
kontekstos. Arī to, ka fakti un 
dati ir vērtība, bet interpretā -
cijas mainās. Par Jāni Krēsliņu 
saka: cilvēks ar enciklopēdiskām 
zināšanām. 

Tāpat kā jubilāram, sirsnīgus 
sveicienus sūtu arī Jāņa Krēsliņa 
bērniem Zuzei, Mārai un Jānim 
(tieši šādā secībā notika iepazī-
šanās), ar kuŗiem esmu sasta -
pus ies, kuŗiem savulaik dzej -
nieks Jānis Krēsliņš ne vien dze-
jas rindās stāstījis:  (..) kādi aiz 
trejdeviņām zemēm bij bērzi/ un 
kā aiz trejdeviņām jūrām ziedēja 
dzegužpuķes,/un kā tur tālumā/
ienācās ogas, kastaņi un rieksti,/ 
un vai aiz trejdeviņām upēm/
vārnukājas bij tādas pat kā šeit,/
un kā garšoja bērzu sulas,/un kā 
mēs koku galotnēs/cēlām būdas. 
Un, protams, kundzei Skaidrī -
tei, kuŗu gan toreiz Ņujorkā 
nesastapu. Ināras Kolmanes fil-
mā „Pasaules nepasaule” Jānis 
Krēsliņš saka: „Mana identitāte 
balstās valodā un vēsturē,” - un 
tas ir arī viņa personības pamats. 
Viņa atdzejojumā T. S. Eliota 
dzejas rindas skan šādi: Un visu 
mūsu meklējumu gals/būs nonākt 
tur, no kurienes mēs devāmies 
ceļā,/Pazīstot pirmo reizi šo vietu. 
Tik radniecīgi viņam pašam. 
Jāņa Krēsliņa devumam dažādās 
nozarēs iezīmīgs ir ceļa, kustības 
motīvs, kas var būt saistošs ne 
vien pašam „dažādu ceļu gājē-
jam”, bet arī citiem interesen -
tiem dažādos kultūras jautāju-
mos. Arī kustinot prātu un do  -
mājot. Arī par to paldies jubilā-
ram, kuŗš sauc līdz ceļā meklēt, 
apliecinot, ka tas nav viegls un 
ātrs ceļš, bet tomēr jo bagāti nošs. 

Sūtu sirsnīgus sveicienus dzim-
 šanas dienā gan gavilnie kam, 
gan viņa tuvajiem, patei cībā par 
sastapšanos!

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE  

Pēteris Bankovskis: 
“...Krēsliņa dzeja ir gud ra, 
erudīta cilvēka darināts 
slazds citiem tikpat gud-
riem un erudītiem – ie -
spējamiem lasītājiem. Ja 
viņi šajā slazdā iekrīt, tad 
nav jābaidās no gaŗo zie-
mas vakaru gaŗlaicības – 
būs ko analizēt, meklēt 
avo tos, filoloģiski izvērtēt.”

Jānis Krēsliņš sen.
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Kopš 2009. gada esmu strā-
dājusi par angļu valodas pasnie-
dzēju mūsu vietējā kolledžā 
mazajā Lansingas pilsētā Miči-
ganas pavalstī. 2010. gadā es 
ieguvu maģistra gradu Ling vis-
tikas fakultātē Veinas pavalsts 
universitātē Detroitā. Savam 
dip lomdarbam es izpētīju un 
izskaidroju latviešu valodas sa  -
likteņus. Nolēmu studēt valod-
niecību pēc tam, kad biju pa -
vadījusi gandrīz gadu, dzīvojot 
un strādājot Latvijā, kur es pirmo 
reizi aptvēru, ka mana valoda 
krasi atšķiras no tās, ko es 

Daira Morusa un Natālija Vaita (Natalia White)

Vasaras darbs Kongresa bibliotēkāDAIRA MORUSA

Dažas nedēļas vēlāk pa tālruni 
mani intervēja Grānts Heriss 
(Grant Harris) no Kongresa 
bibliotēkas. Herisa kungs ir Ei -
ropas nodaļas vadītājs. Mums 
bija laba saruna, un pēc dažām 
dienām viņš man piezvanīja un 
piedāvāja darbu vasarā. Es visu 
pametu,  ieskaitot savu paredzēto 
vasaras darbu, mācot angļu va -
lodu, un arī savu ģimeni, un 
devos uz Amerikas galvaspil   sētu.  
Vašingtonas latviešu sabiedrība 
mani laipni pieņēma, un tur man 
palikuši  daži labi jauni draugi.  

Viens no maniem uzdevumiem 

es papētīju. Karte bija radošs 
mākslas daiļdarbs. Karti ar zī -
muli bija parakstījis B. Dzenis.  
Bija tik brīnišķīga sajūta, kad es 
atklāju – kartes zīmētājs bijis 
Burkhards Dzenis, mākslinieks, 
pirmā Latvijas ģerboņa izvei do-
tājs, Latvijas naudas un past-
marku zīmētājs un Valsts Māk-
slas mūzēja direktors.  Burkhards 
Dzenis jau Neatkarības gados 
bija apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni, bet devās trimdā, kad 
krievi okupēja Latviju otro reizi.  
Es raudzījos uz šo brīnišķīgo 
karti, kuŗā valsts robežas bija vēl 

pretimnākošs. Viņam pašam no -
derētu atceļot uz Ameriku un 
aplūkot Latvijas karšu kollekci-
jas, kuŗas atrodas Kongresa bib-
liotēkā. Andrejs Plakans ir vēs-
turnieks un rakstnieks, ar kuŗu 
es iepazinos 3x3 nometnē. Tik-
līdz man piedāvāja šo darbu, es 
izlasīju doktora Plakana kunga 
grāmatu The Latvians: A Short 
History. Šajā grāmatā Latvijas 
sarežģītā vēsture ir neticami 
skaidri aprakstīta.  Šo grāmatu es 
pārlasīju un pāršķirstīju visu va -
saru. Es ļoti iesaku ikkatram 
Amerikas latvietim izlasīt šo 

pieejami bibliotēkā. Bibliotēkā ir 
ne tikai periodiski izdevumi un 
monografijas, bet arī kartes, 
skaņu ieraksti, video ieraksti un 
mikroformu materiāli. Ir iespē-
jams izlasīt Tautas padomes sa -
pulču stenogrammas (1918-1920) 
un arī Satversmes sapulces steno-
grammas (1920-1922). Es iegrimu 
sapulču diskusijās, meklējot in -
formāciju, un jušana bija tāda, it 
kā es būtu klāt sapulces laikā, 
kamēr mūsu tautas vadoņi Čak-
ste, Ulmanis un citi pārrunāja 
un diskutēja jautājumus par Sa -
tversmi, par brīvības cīņām un 

Daira Morusa Kongresa bibliotēkas darbā

dzirdēju un lasīju Latvijā. Esmu 
dzimusi un augusi latviešu ģi -
menē Amerikas Savienotajās 
Val  stīs. Augot mēs ar brāļiem 
sarunājāmies latviski un vēl 
tagad arī tā turpinām.  Latvietība 
ir vienmēr bijusi daļa no manas 
dzīves. Pirmo reizi es biju Latvijā 
1996. gadā – uz divpadsmit īsām 
dienām. Divpadsmit dienās var 
daudz apskatīt kā tūrists, bet 
maz var sa  prast īsto dzīvi un 
izdzīvošanu tur. 2003. gadā es 
nodzīvoju gandrīz veselu gadu 
Latvijā. Toreiz es aizbraucu uz 
Latviju, lai meklētu savas ģi  me-
nes sak nes, tās saiknes, kuŗas 
liek man lasīt, rakstīt un runāt 
latviski. Tomēr dažādu iemeslu 
dēļ es skumīgi devos prom no 
Latvijas un atgriezos Amerikā. 

Šogad agrā pavasarī es izlasīju 
sludinājumu par darba iespēju 
šovasar Kongresa bibliotēkā. Es 
negaidīju, ka mani pieņems šajā 
darbā, bet es nevarēju pieļaut, lai 
šī izdevība man aiziet gaŗām. 
Man bija svarīgi pieteikties, pat 
ja tas tikai ļautu man piedzīvot 
šo pieteikšanās procesu un neko 
citu. Dzīvē ir svarīgi turpināt 
pilnveidot sevi, savas zināšanas 
un savu karjeru. Lai pieteiktos, 
man vajadzēja sameklēt divas 
paziņas, kuŗas ir aktīvas latviešu 
sabiedrībā un kuŗas būtu ar 
mieru uzrakstīt atsauksmi par 
mani. Es vienmēr esmu jutusi – 
kamēr man būs kaut kāds sakars 
ar Latviju, es spēšu būt ap  mie-
rināta ar savu dzīvi. Kartes es 
nekad nebiju īpaši pētījusi, bet  
vietvārdi mani ir vienmēr inte-
resējuši. Un tāpēc, ka esmu angļu 
valodas pasniedzēja, es zināju, 
ka šis darbs man paplašinātu 
zināšanas un reizē sniegtu neti-
camu intelektuālo baudu.  

bija aplūkot, izpētīt un aprakstīt 
apmēram simt Latvijas kartes no 
senākajiem laikiem līdz 1970. 
gadam. Dažas kartes bija latīņu 
valodā, bet bija kartes arī vācu, 
krievu, un, protams, latviešu 
valodā. Pēdējās man sevišķi pa -
tika pētīt tāpēc, ka es visus vārdus 
kartē varēju saprast. Vācu, krievu 
un latīņu kartēm man bija jā -
pieraksta vārdi uz papīra un 
vēlāk jāpārtulko tos, lai varētu 
izprast, par ko tā karte bija. Es 
sastrādājos ar divām bibliotēkas 
darbiniecēm Jūliju Keiteru (Julia 
Cater) un Natāliju Vaitu (Natalia 
White). Jūlijai un Natālijai bija 
uzdevums ievietot informāciju 
par kartēm bibliotēkas katalogā.  
Jūlija bija vācu izcelsmes audzēk-
ne, bet Natālija – krieviete, dzi-
musi un augusi Krievijā.  Bija 
paredzēts, ka mēs trīs vairāk 
sastrādāsimies, bet izrādījās, ka 
viņas abas prata savu darbu pa -
darīt bez manas palīdzības, un es 
arī strādāju patstāvīgi, reti uz -
dodot viņām kādu jautājumu.  
Tik un tā – bija labi zināt, ka mēs 
visas varētu sazināties, ja vien 
vajadzība rastos. Es pati biju 
senāk  mācījusies gan vācu, gan 
krievu valodu; tātad šīs valodas 
man nebija pavisam svešas, un 
datorā ir arī pieejamas labas 
tulkošanas programmas. Taču 
lasīt kartes ir, protams, savādāk 
nekā lasīt dzejoļus vai romānus.  
Pēc tam kad viena karte no vācu 
vai krievu valodas ir pārtulkota, 
pārējās kartēs parādās daudzi tie 
paši vārdi vai izskaidrojumu ter-
mini.  

Par mīļākajām kartēm varu 
teikt, ka pirmā un priekšpēdējā 
karte mani dziļi uzrunāja. Pirmā 
bija no 1920. gada. Šī bija skaista 
Latvijas karte un pirmā karte, ko 

neprecīzi darinātas, un saredzēju to 
lepnumu, kas izstaroja no kartes.    

Priekšpēdējā karte bija latīņu 
karte.  Es nopūtos, kad ieraudzīju 
vēl vienu latīņu karti. Sāku pie -
rakstīt piezīmes par šo karti un 
ieraudzīju, ka kreisajā stūrī pie 
apakšas bija vēl pagaŗa rindkopa.  
Bet rindkopa nebija latīņu valodā 
– tā bija tēvreize latviešu valodā!  
Karti 1747. gadā bija darinājis  
Johans Barnikels (Johann Bar-
nickel) – kartografs, kuŗš izstrā-
dāja šo karti, bet ir pieņemts, ka 
viņš pats nepierakstīja lūgšanu. 
Jāpieņem, ka Ādolfs Grots (Adolf 
Grot), kas bija vācu mācītājs 
Latvijā, sadarbojās ar Barnikelu, 
un kopīgi viņi šo karti darināja.  
Šī karte pastāv kā liecība no tiem 
laikiem, kad latvieši paši vēl 
nerakstīja latviski.  Cik brīnišķīgs 
atklājums! Tieši tad, kad mani 
spēki zuda, parādījās šī karte ar 
lūgšanu. Lasot šo lūgšanu, es 
jutos iedvesmota, laimīga un 
pateicīga par šo mirkli un 
darbu.  

Pati es šo darbu nebūtu varējusi 
paveikt bez dažām ļoti noderīgām 
grāmatām un citu pētnieku dar-
biem. Jānis Štrauhmanis ir mā -
cībspēks Rīgas Techniskajā uni-
versitātē. Viņš ir izpētījis un 
daudz sarakstījis par Latvijas 
kartēm un kartografēšanas vēs-
turi. Doktora Štrauhmaņa kunga 
disertācijas raksts Latvijas kar-
tografijas vēsture no XIII gad-
simta līdz XX gadsimta 40. gadu 
sākumam bija nepieciešams pa -
mats manam darbam un manai 
saprašanai. Kongresa bibliotēkā 
ir vairākas monografijas, kuŗas 
ir sarakstījis doktors Štrauhma-
nis. Man arī nācās sazināties 
personīgi pa e-pastu ar doktoru 
Štrauhmani, un viņš bija ļoti 

grāmatu, kuŗa ir rakstīta angļu 
valodā. Vēl arī Reinholda Miķel-
sona grāmata Latvijas vēsture, 
kuŗa ir domāta ceturtai klasei un 
kuŗa tika iespiesta Pēteŗa Man t-
nieka apgādā 1946. gadā, man 
ļoti noderēja. Tā ir vērtīga lasām-
grāmata visām paaudzēm.   

Bez  kartēm man bija arī uzde-
vums sacerēt īsu aprakstu par 
Amerikas latviešu materiāliem, 
kuŗi atrodas bibliotēkā. Šāds 
apraksts ir noderīgs pētniekiem, 
kam ir svarīgi zināt, kādi mate-
riāli bibliotēkā ir un arī nav atro-
dami. Šis uzdevums bija arī pār-
steigumu pilns. Izrādās, ka bib-
liotēkā ir daudz periodisko izde-
vumu no bēgļu nometnēm. Ir arī 
izdevumi latgaļu valodā no bēgļu 
nometnēm un vēlāk arī no 
Amerikas. Es nebiju iepriekš ap -
tvērusi visu, ko Amerikas latvieši 
ir devuši un darījuši Latvijas 
labā.  Gaŗās padomju okupācijas 
laikā Amerikas latvieši aktīvi 
rakstīja un sniedza liecību par 
Latvijas valsts un pilsoņu stā -
vokli. Amerikas latvieši aktīvi 
nodarbojās ar rakstīšanu, lai 
dalītos ar viņu pārdzīvojumiem 
un lai sazinātos un savestu kopā 
plašajā pasaulē izkaisītos latvie-
šus.  Amerikas latvieši rakstīja, 
lai dziedētu savas sāpes un skum-
jas par zaudēto tēvzemi un lai 
uzturētu latvietību, latviešu va -
lodu, latgaļu valodu, latvju diev-
estību un latviešu kultūru ne 
tikai svešumā, bet visur pasaulē.  
Amerikas latvieši dedzīgi strā-
dāja, lai veicinātu Latvijas neatka-
rības atgūšanu.  

Vēl viens uzdevums bija palī-
dzēt pārrakstīt Latvijas kollekci-
jas kopsavilkumu. Es papildināju 
šo jau iesākto aprakstu par tiem 
Latvijas materiāliem, kuŗi ir 

par valsts un Saeimas dibināšanu.  
Ir viena lieta – lasīt par šiem 
notikumiem vēstures grāmatā, 
bet pavisam cita saprašana rodas 
tad, kad pats lasa šos pamat ma-
teriālus. Protams, daudz mate-
riālu no šī posma ir vecajā ne -
noformētajā latviešu valodā, kad 
vēl lietoja gotu burtus un nelie-
toja mīkstinājuma vai gaŗum zī-
mes. Lasot un pētot šos mat e-
riālus, manas zināšanas par Lat-
vijas vēsturi neizsakāmi papla-
šinājās.

Pēdējais uzdevums diemžēl 
netika realizēts.  Pirms tam kad 
es devos uz Vašingtonu, mans 
kollēģis Herisa kungs, daži ALAs 
pārstāvji, Maira Bundža un arī es 
bijām pārrunājuši un rediģējuši 
aptauju, kas tika nosūtīta uz 
Austrumu krasta konsorcijiem 
jeb citām bibliotēkām Ziemeļ-
amerikas Austrumu krastā.  Ce  -
rība bija, ka šo bibliotēku darbi-
nieki atrastu laiku savākt in  for-
māciju par savām kollekcijām 
un izpil dītu šo aptauju, lai es 
varētu ap  kopot to un sacerēt 
kopsavilkumu par Latvijas un 
latviešu mate riāliem Ziemeļ-
amerikas biblio tēkās un pēt nie-
cības centros. Izrādījās, ka ap -
tauja ir par sarež ģītu, un bib-
liotekāri nebija gatavi tik ātri 
izpildīt visu prasīto.

Tuvojas rudens, un šis vasaras 
darbs ir tagad jau beidzies.  Darbs 
Kongresa bibliotēkā  bija inte-
resants, un es daudz vairāk ie -
mācījos ne tikai par Latviju un 
Latvijas vēsturi, bet arī daudz 
uzzināju par sevi, par savu rak-
sturu, par savām vājībām un par 
savu spēku. Es ceru, ka esmu 
varējusi iesēt Kongresa biblio-
tēkas milzīgajā sētā kaut mazāko 
Latvijas sēkliņu.
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LR kultūras ministre Dace Melbārde un LNB direktors Andris Vilks Gaismas pils Inaugurācijas 
ceremonijā 29. augustā // Foto: Imants Urtāns

GUNDEGA
SAULĪTE

ANDRIS
PADEGS

Nedēļā, kad Latvijas ļaužu skati 
un domas bija pievērstas Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, kur 
katru dienu norisinājās labi plā-
noti un spoži īstenoti atklāšanas 
sarīkojumi, ko plaši atspoguļoja 
ne tikai prese, bet arī Latvijas 
Radio un Televīzijas tiešraides un 
ziņas, Latvijas Televīzijas 1. pro-
grammā notika filmas „Es kāpt 
gribu kalnā visaugstākā…” 
pirm izrāde. Nozīmīga tāpēc, ka 
tapusi īstajā brīdī. Filma portretē 
Nacionālās bibliotēkas direktoru 
Andri Vilku, viņš kopā ar archi-
tektu Gunāru Birkertu nepār-
pro tami bija šo atklāšanas svētku 
kulminācijas pašā centrā. Filma 
nozīmīga arī tāpēc, ka tās vei-
dotājiem TV žurnālistei un reži-
sorei Mārītei Balodei un operā-
toram Aivaram Cānam ir izde-
vies šķietami vienkāršiem lī  dzek-
ļiem dziļi un saviļņojoši atklāt 
Andra Vilka personības spēku 
un mūža darba vienreizību. 

Andris Vilks ir viens no jau-
nāko laiku Latvijas kultūras dzi -
nējspēkiem, jo tieši viņam bija 
lemts savā laikā piešķirt jaudu 
un vērienu Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunās ēkas idejai, 
uzturēt un virzīt to cauri sabied-
rības neticībai, pretrunām un 
šķietami nepārvaramiem šķērš-
ļiem. Andris Vilks ir visīstākais 
savas nozares profesionālis, kuŗš 
bibliotēkas darbu iepazinis un 
veicis, sākot no mācekļa gaitām 
ievērojamā bibliografa Alekseja 
Apiņa vadībā, līdz pat direktora 
pienākumiem. Sekojot mērķ tie-
cīgi filmētam un labi montētam 
monologam, kuŗā galvenais va -
ro nis stāsta par saviem darba pie -

Andris Vilks: „Mana partija ir bibliotēka!”

Teātŗa turnejas
„Parīze-Rīga-Parīze” rīkošana

nākumiem savulaik Jēkaba ielas 
namā Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļā, skatītājam ļauts uztvert 
un novērtēt ne tikai stāstītāja 
nostalģisko attieksmi pret darba 
vietu un darba biedriem, bet 
daudz ko vairāk – bibliotēkas 
darba maģiju, kas noteikusi turp-
māko Andŗa Vilka likteni un kļu-
 vusi par mūža uzdevumu. Vien-
kāršiem vārdiem viņš stāsta par 
šī darba pievilcību, dodas uz dār-
gumu seifu, veŗ to vaļā, un mēs, 
skatītāji, kļūstam par viņa uzti-
cības personām. Reizē tie ir arī 
vēsturiski unikāli kadri, jo iemū-
žināts ir bibliotēkas pārcelšanās 
brīdis uz Gaismas pili Daugavas 
kreisajā krastā.

Gaismas pils motīvs, vārdā ne -
piesaukts, veido filmas mūzikālo 
audumu, ik pa brīdim tas ieska-
nas kādā parafrazē par Jāzepa 
Vītola nemirstīgās koŗa dzies-
mas melodiju. Neuzbāzīgi, bet 
Gaismas pils visu laiku ir klāt 
Andŗa Vilka gaitās. Arī tad, kad 
filmas izskaņā viņš pirmo reizi 
nonācis pie reālā Burtnieku ezera 
Vidzemē. Tas ir jēgpilns mirklis, 
kuŗā grāmatu tēlainība, teiksmas 
un bibliotēkas-Gaismas pils tēls 
iegūst pavisam citu, daudz pla-
šāku nozīmi. Reālā daba, Latvija, 
dzīves tiešamība ir saaugusi ar 
mītu par Burtnieku pili, kas no -
grimusi dzelmē un, kā pareģots, 
reiz celsies augšā. Kur te vairs 
iespējams nošķirt reālo no iztē-
lotā? Krastā stāv vīrs, kuŗš pavei-
cis neaptveŗamo – uzcēlis Gais-
mas pili.

Virsrakstā izvēloties rindu no 
Plūdoņa poēmas par atraitnes 
dēlu, filmas autores nolūks bijis 

uzsvērt mērķa lielumu un neik-
dienišķo dabu. Mūsu varonis nav 
tikai bibliotēku speciālists, bet 
gan dziļas kultūras cilvēks ar 
plašu redzesloku un pamatīgām 
zināšanā. It kā provocējot por-
tre tējamo uz domām par turp-
mākiem darbiem un vēl nepie-

matu krājējs, un viņam piede-
rējusi arī spiestuve. Šie stāsti ir 
bezgala saistoši un faktiem ba -
gāti, stāstītājs atplaukst vēlmē 
dalīties ar sakrātajām zināšanām, 
un, jāvēlas, lai tāda grāmata tie -
šām reiz tiktu uzrakstīta. 

Andŗa Vilka monologs par 

rams, ka šī maģija, gadiem ejot, 
tikai vairosies.

Pavisam vienkārši, bez jūtinā-
šanās un izskaistinājuma Andris 
Vilks runā par grūtībām, kas 
pārvarētas, uzturot savos darbi-
niekos dzīvu bibliotēkas ideju, 
ticību veiksmīgam darbu nobei-

Latviešu kultūras biedrība 
TILTS mēģina katru gadu sarīkot 
vismaz vienu turneju Ziemeļ ame-
rikā ar latviešu teātŗa izrādēm. 
Pēdējos gados gandrīz visas tur-
nejas ir bijušas ar māksliniekiem 
no Latvijas, un aktieŗi ir bijuši no 
visiem pazīstamajiem, kā arī ma -
zāk zināmiem Latvijas teātŗiem. 
Teātŗa izrādēm ir vairāki svarīgi 
noteikumi: vajag piemē rotu lugu, 
nedrīkst būt daudz rekvizītu, un 
ceļa izdevumu pēc ir svarīgi, lai 
ansamblis nebūtu liels – parasti 
ne vairāk kā 5-6 cil vēki. Pirms 
teātŗa ansamblis tiek sarunāts 
turnejai, vairāki TILTA valdes 
locekļi noskatās izrādi Latvijā.

Šogad lugas un ansambļa izvēle 
ieilga, un galīgais lēmums par Mā -
ras Ķimeles lugu „Parīze-Rīga-
Parīze” Māras teātŗa izpildījumā 
tika pieņemts tikai jūnija beigās, 
kad turnejas rīkotājs Marcis Vo l-
 diņš un TILTA priekšsēdis Ģirts 
Zeidenbergs abi bija Latvijā. Mar-
 cis izstrādāja marš rutu un pie dā-
vāja turneju lat viešu centriem pa 
e-pastu 28. jū  nijā. Centru sarunā-
šana ritēja raiti, un jūlija vidū bija 
skaidrs, ka tur neja varēs notikt 
ar izrādēm 10 ASV latviešu cen-
tros, plūs To  ron to. Paldies visiem 

izrāžu rīkotā jiem par labo sa  dar-
bību un ātro izšķiršanos izrādi 
rīkot! Bet TILTAM tikai tad sā  kās 
īstais sprieguma pilnais darbs.

Kaut arī tūristi no Latvijas ta -
gad var iebraukt ASV bez vī  zām, 
ASV valdība ir ievedusi stingras 
prasības ārzemju māksli niekiem, 
kas uzstājas Amerikā, – tiem va -
jag piekrišanu no aktieŗu vai 
mū  ziķu arodbiedrības, atļauju 
no valsts drošības departamenta 
un darba vīzu. Pieprasījuma an -
keta valsts drošības departamen-
tam prasa ļoti sīku informāciju, 
tā var aizņemt40 un vairāk lap-
puses, un parasti izvērtēšanas 
process prasa ap pus gadu. Paāt-
rinātais atļaujas izsniegšanas pro -
cess maksā $1600, bet arī tad 
termiņi nav skaidri. Iebraukšanas 
atļaujas iegūšana ir komplicēta 
gaŗās anketas dēļ, bet galveno 
sa  sprindzinājumu rada neziņa, 
vai iesniegtā informācija ir pil-
nīga; petīcijas iesniegšanas pro-
cess nepieļauj iespēju sazināties 
ar atļaujas izsniedzējiem.

Tā kā bieži vienošanās ar ak -
tieŗiem vai mūziķiem par turne-
ju notiek mazāk par pusgadu 
pirms turnejas sākuma, TILTAM 
parasti ir jāpieprasa paātrinātais 

atļaujas izsniegšanas process. Tā 
tas bija ar lugas Parīze-Rīga-Pa -
rīzes aktieŗiem šī gada augustā.

Lūgumu aktieŗu biedrībai Actors’ 
Equity Association iesūtījām 7. jū -
lijā ar nākamās dienas piegādi, 
un 25. jūlijā saņēmām atbildi: 
biedrība piekrīt TILTA paskaid-
rojumiem, ka luga ir etniski uni-
 kāla un ka Latvijas aktieŗi neat-
ņems darbu vietējiem. Tūlīt ie -
sniedzām petīciju US Citizenship 
and Immigration Services biro-
jam, samaksājot nodevu pastei-
dzinātai atbildei. Lai nodrošinātu 
ātru atbildi, TILTS vēl stājās sa  -
karā ar ASV ārlietu ministrijas 
„Latvian Desk” (caur Latvijas vēst-
niecību ASV), lūdzot palī dzību 
pēc iespējas ātrai izvēr tē šanai. 

Atbildes vietā 13. augustā TILTS 
saņēma lūgumu pēc papildu in -
formācijas – pierādījumu, ka iz -
rāde tiešām ir etniski unikāla, un 
citus dokumentus. Tos TILTS s  a-
 gādāja divu dienu laikā, ieskaitot 
vēstuli ar sīku paskaidrojumu no 
Kultūras ministrijas, un visi do -
kumenti tika nosūtīti no minis-
trijas faksa mašīnas uz valsts 
drošības departamentu Vermon-
tā. Atbilde tagad bija sagaidāma 
15 dienu laikā – līdz 29. augus-

tam. Bet aktieriem bija biļetes 
izbraukšanai no Rīgas 20. augus-
tā, un pirmā izrāde Sietlā bija 
22. augustā! Rēķinājāmies, ka 
tur  neja varētu būt jāatsauc un 
brīdinājām ar vēstuli visus izrāžu 
rīkotājus. Atsaukšanas gadījumā 
TILTAM būtu bijis jāuzņemas 
iespējams $12 550 zaudējums par 
izpirktām lidmašīnas biļetēm, 

miem Ģirts Zeidenbergs beidzot 
tomēr telefoniski sasniedza TILTA 
iesnieguma izvērtētāju Vermontā 
un 18. augustā pa e-pastu saņē-
mām pozitīvu atbildi. 19. augustā 
aktieŗi izpildīja pie ASV sūtnie-
cības datora darba vīzas piepra-
sījumu, bet atbildi varēja saņemt 
tikai nākamā dienā, jo pirms vī -
zas izsniegšanas datoru sistēmai 
bija jāizskata dažādas datubāzes 
Amerikā. ASV konsuls Rīgā bija 
tik pretimnākošs, ka atnāca uz 
darbu 20. augustā septiņos no 
rīta, lai izrakstītu aktieŗiem vīzas 
un tie varētu tikt uz lidmašīnu 
deviņos.

Pēc visiem uztraukumiem šī 
tur  neja sākās, kā bija plānots, un 
norit bez traucējumiem. Bet rī  ko-
šana prasīja diezgan lielu sasprin-
dzinājumu, neskaitāmas vēstules 
un e-pastus un bez gala telefona 
sarunu, kas notika neparastās 
stundās, jo liela daļa bija starp 
Latviju un Ameriku. 

Saprotam, ka neziņa līdz pē  dē-
jam brīdim radīja sasprindzi nā-
jumu arī visiem izrāžu rīkotājiem. 
Paldies par jūsu pacietību. Mē  ģi-
nāsim turpmāk darboties tā, lai šāds 
sasprindzinājums nerastos, bet 
diemžēl nevaram neko apsolīt.

pildītām iecerēm, Mārīte Balode 
kopā ar Vilku ceļo uz vietām, kas 
saistās ar kādas „neuzrakstītas 
grāmatas lappusēm”. Tad nu pie 
Rubenes baznīcas mēs uzzinām 
par tās kādreizējo mācītāju Kris-
tofu Harderu, bet Rūjienā ir vietā 
atcerēties mācītāju Gustavu Berg-
mani, kuŗš bijis arī pirmais grā-

savu dzīves gaitu un bibliotēkas 
tapšanu ir papildināts ar doku-
mentāliem kadriem, kuŗos re -
dzam vēstījuma iemūrēšanu Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas pa -
matos. Un atkal jāpiesauc doku-
mentālā materiāla maģiskais 
spēks – tie ir ārkārtīgi emocionāli 
brīži jau šodienas kontekstā, ce -

gumam. Tagad tas sagaidīts, un 
ir īstais brīdis, lai novērtētu pa -
darīto. Kā teicams kapteinis pār-
redz savu kuģi, tā Andris Vilks 
redz, ka darāmā vēl būs daudz. 
Tāpēc, jautāts par tālākām dar-
bības iespējām, atbild pavisam 
noteikti: „Mana partija ir bib-
liotēka!”

at  ļaujas pieprasīšanu un citiem 
izdevumiem.

Pēc neatlaidīgiem mēģināju-
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS      

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 33) atrisinājums
Līmeniski.  1. Viesturs. 5. 

Maskanji. 11. Dzīve. 12. 
Cauna. 13. Sūtņi. 14. 
Ekscerpēt. 15. Ontario. 16. 

Goja. 18. Seģene. 19. Sekas. 22. 
Klausīt. 23. Piecīši. 27. Īzaks. 29. 
Gruzna. 31. Bizē. 33. Okinava. 35. 
Endzelīns. 37. Uzaut. 38. Maize. 
39. Kaili. 40. Sasliets. 41. Gaŗausis.

Stateniski. 1. Vidbergs. 2. Emīls. 
3. Trepes. 4. Recepte. 6. Amazone. 
7. Kasetes. 8. Notur. 9. Ilinoisa. 10. 
Gulties. 17. Jalta. 18. Sist. 20. Kašķi. 
21. Jena. 24. Rīkojums. 25. Tunelis. 
26. Vērsties. 28. Skaitļi. 29. 
Glaimot. 30. Nediena. 32. Veikla. 
34. Ivans (Briesmīgais). 36. Īriss.      

Līmeniski.  1. Augsts rakstām -
galds ar slīpu virsu. 4. Ģeomet-
risks ķermenis. 6. Senlaicīga 
franču deja. 7. Pilsēta Kurzemē. 8. 
Decimāllogaritma daļa aiz ko -
mata. 10. Vārdnīca. 13. Amerikā -
ņu izgudrotājs (1847-1931). 15. 
Apdzīvota vieta Salas novadā. 17. 
Parupja satura komēdija. 19. Elek-
triskās mašīnas enkura daļa. 20. 
Ārsta receptes kopija, ko aptiekā 
pievieno zālēm. 22. Kaņepju dzim-
tas lakstaugi. 23. Spēcīgas. 26. Kla-

 ja, purvaina vieta. 29. Elektrotech-
nikā – reaktīvā pretestība. 30. 
Pirmais kakla skriemelis, kas sa -
vienots ar pakauša kaulu. 31. Vācu 
rakstnieks, mākslas teorētiķis. 
(1729-1781). 32. Ceļojums, riņķ -
veida brauciens. 33. Somu pirts. 
34. Somijas parlaments. 

Stateniski.  1. Saberztas ārstnie-
cības zāles. 2. Medicīnā lietojams 
aparāts. 3. Daudzbalsīga skaņdar-
ba partiju kopums. 4. Jebkuŗa iz  -
strādājuma labošana. 5. Balandu 

dzimtas dārzeņi. 7. Uz ko -
kiem parazītējoša sēne. 9. 
Kaukaza tautu dzejnieks, 
dziesminieks. 11. Persona, 
kas nodarbojas ar kļūdu 
labošanu tipografijas sali-
kuma novilkumā. 12. Kro -
kodilu ģints dzīvnieks. 14. 
Nodot glabāšanā. 16. Apdzī-
vota vieta Saldus novadā. 
17. Lauksaimniecības uzņē-
 mums. 18. Joki, triki (sar.). 
21. Elektrotechniska ierīce. 
23. Mācību iestāde. 24. 
Vīrieša vārds (janv.). 25. 
Sens soda rīks. 26. Ierīces 
metalla darbarīku asinā-
šanai. 27. Sīks grauzēju kār-
 tas dzīvnieks (dzīvo zie m e-
ļos). 28. Rakstnieka iz   teik-
smes veids.

12. Saeimas vēlēšanas.
Partijas, kandidāti un solījumi III

SALLIJA BENFELDE

Partija un cilvēki.  Vēlēšanās 
partija startē ar pirmo kārtas nu -
muru, un kopā visos piecos vē -
lēšanu apgabalos sarakstā ir 100 
deputātu kandidāti. Rīgas vēlē -
šanu apgabalā pirmais sarakstā    
ir partijas ģenerālsekretārs, biju-
š  ais Ekonomikas ministrijas vals ts 
sekretārs Juris Pūce, Vidzemē 
pirmais ir partijas priekšsēdis Ei -
  nars Repše. Kurzemē ar pirmo 
numuru startē bijušais Tautas 
partijas polītiķis Richards Pīks, 
kas savulaik bijis gan ārlietu,      
gan kultūras ministrs un arī 
Eiropas Parlamenta deputāts.  
Zemgalē pirmais sarakstā ir paš-
reizējais Saeimas deputāts Vladi-
mirs Reskājs, kas tika ievēlēts no 
Saskaņas centra saraksta, bet 
šobrīd ir neatkarīgais deputāts. 
Latgalē pirmais numurs sarakstā 
ir bijušais Saeimas un arī Rīgas 
domes deputāts, viens no Jaunā 
laika dibinātājiem un Vienotības  
veidošanas iniciātoriem – Edgars 
Jaunups.

Partijā ir iesaistījušies daudzi 
gados jauni cilvēki, kuŗi agrāk ar 
polītiku īpaši nav bijuši saistīti, 
tomēr partijas veidotāju vidū ir 
bijušie polītiķi un ar polītiku 
saistīti cilvēki, kuŗi paši nekan-

didē (piemēram, ekonomists 
Uldis Osis un bijušais Repšes 
līdzgaitnieks un padomdevējs 
Dans Titavs), tāpēc ir pamatotas 
aizdomas, ka partija vairāk iz -
pilda kādas interešu grupas aiz-
sega funkcijas un Einars Repše ir 
izraudzīts to vadīt, cerot uz viņa 
populāritāti, kas vēl varētu ne  -
būt zaudēta. Sabiedrībā šobrīd 
gan partija ir ļoti nepopulāra un 
Repše drīzāk tiek vērtēts kā ku -
riozs, nevis kā nopietns polītiķis. 
Vēl jāpiebilst, ka pretrunīga re -
putācija ir arī jau minētajam       
Ed  garam Jaunupam, kuŗš gan 
ne  kandidē Rīgas vēlēšanu apga-
balā, bet kuŗam ir nopelni šīs 
partijas veidošanā. 

Ar Rīgas vēlēšanu apgabala 
saraksta pirmo numuru Juri 
Pūci saistās aizdomas par in  -
terešu konfliktu, kāpēc viņš pa -
gājušā gada novembrī atkāpās  
no amata ministrijā, – Pūces 
sieva vadīja biedrību Ascendum, 
kas dažādiem kultūras, mākslas 
un izglītības projektiem saņēmu-
si ziedojumus no būvniekiem. 
Jautājums par to, vai būvnieki 
nav centušies kārtot savas inte-
reses ar amatpersonas palīdzī -
bu, kļuva aktuāls pēc Zolitūdes 
traģēdijas.  Rīgas vēlēšanu apga-
balā otrā  ir zvērināta advokāte 
Liene Cakare, bet trešais numurs 
ticis juristei Ivetai Zalpēterei. 
Ceturtais ir  elektroniskās ko -
mercijas speciālists Andris Bač -

kurs,  bet piektais – ārsts Ralfs 
Birķis. Par šiem cilvēkiem  sa -
bied rībai nekas nav zināms.

Partijas programma. Tās ie -
va dā rakstīts: „Latvijai vajadzīga 
prognozējama polītika, kas nav 
nebeidzama ugunsgrēku dzēša-
na vienā jomā, aizmirstot citas. 
Polītiķiem jāspēj saskatīt valsts 
intereses kopumā, nevis jāreaģē 
uz atsevišķu grupu prasībām. 
Polītikas mērķim jābūt Latvijas 
attīstībai. Vajadzīgi cilvēki, kuŗi 
spēj īstenot pārmaiņas un kuŗu 
līdzšinējais darbs rāda, ka viņi 
varēs nepieciešamās reformas 
veikt. Viens no šādiem cilvēkiem 
ir partijas Latvijas attīstībai pie-
redzējušais vadītājs Einars Repše. 
Atzīstot iepriekš pieļautās kļū   -
das un mācoties no tām, viņš ir 
izveidojis komandu, kas atrisi -
nās tās problēmas, kuŗas valdo-
š ās partijas atliek.” Partija ir mi   -
nē jusi trīs prioritātes, kuŗām 
varētu piekrist, ja vien būtu 
skaidrs, kur tiks atrasts financē-
jums: “Veselības aprūpes sistē-
mai jānodrošina tūlītēja piekļuve 
ārstam bez nepieciešamības par 
to papildus maksāt; izglītības 
sistēmai jāgarantē bērniem izci -
la izglītība, kas nodrošinās sta -
bilu nākotni un labi atalgotu 
darbu Latvijā; uzņēmējiem jādod 
iespēja ražot, palielināt algas un 
veicināt aizbraukušo atgrieša-
nos.” Tā,  piemēram, programmā 
ir rakstīts, ka „Latvijas iedzīvotā-

ju ienākumus var palielināt, tikai 
atbalstot ražošanu. Jārada iespē-
jas mūsu uzņēmējiem paplaši -
nāt ražošanu un palielināt algas 
strādājošajiem, lai tiem vairs ne -
vajadzētu braukt prom.” Patiesībā 
to, ka vajadzīgas darba vietas, va -
rētu pateikt katrs iedzīvotājs, 
jautājums ir - kā to izdarīt?

Kopumā programma ir skaistu 

un arī pareizu fražu sakopo -
jums, kas neparāda, kā paveikt 
solīto, un  deputātu kandidātu 
saraksts nerada pārliecību, ka, 
kļūstot par deputātiem, viņi pra-
tīs šos jautājumus risināt. Turklāt 
partijas vadītājs jau vairākkārt, 
ieņemot polītiskus amatus, ir ap -
 liecinājis, ka viņam ir savdabīga 
polītisko norišu izpratne.

 

Daugavpili 25. augustā  pirmajā darba vizītē apmeklēja Ķīnas 
Tautas Republikas vēstnieks Jangs Guocjangs. Daugavpilij Ķīnā ir 
sadraudzības pilsēta Harbina. Vēstnieku interesēja biznesa vide 
pilsētā, tāpēc viņš  apmeklēja uzņēmumu Axon Cable. Uzzinājām, ka 
eksports no Latvijas uz Ķīnu iepriekšējos gados pieaudzis par 80%.  
Labas attiecības esot valdības līmenī un  starp uzņēmējiem, un tas 
esot labs tālākās sadarbības  pamats. Vēstnieka ieskatā Latvijā ir trīs 
centri - Rīga, Ventspils un Daugavpils, kurp vēršas Ķīnas uzņēmēju 
skatiens. 

Daugavpilī 28. augustā  darba vizītē ieradās Lietuvas vēstnieks 
Latvijā Ričards Degutis un Lietuvas kultūras ministrs Birutis Ša   -
runs ar kollēgām. Galvenais viesu  apmeklējuma objekts bija Marka 
Rotko mākslas centrs, kur viņi interesējās par projekta reālizācijas 
detaļām, tūristu piesaistes plāniem, kā arī par attīstības perspektī-
vām. Šogad centru jau ir apmeklējuši 70 000 cilvēku.

Rēzeknē beidzies II Starptautiskais īsfilmu kinofestivāls OPEN 
PLACE, kuŗā jau otro gadu pēc kārtas galveno balvu  Grand Prix 
ieguva īsfilma no Dānijas -  dāņu režisora Teja Molstrema Kristense-
na (Theis Mølstrøm Christensen) dokumentālā īsfilma Dissonans. 
Konkursā piedalījās kopumā 27 īsfilmas, ko veidojuši jaunie režisori 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Dānijas, Vācijas un Krievijas. 
Nominācijā „Labākā animācijas īsfilma” balvu saņēma latviešu re  -
žisora  Edmunda Jansona „Koŗa turneja”. Jansons saņēma  arī ceļo-
jumu aģentūras Impro īpašo balvu kā kinofestivāla veiksmīgākais 
latviešu režisors.

Līvānu Kultūras centrā 28. augustā pirmo reizi pasniedza 
izcilības balvu  Līvānu novada 14 paidagogiem, kuŗu skolēni guvuši 
izcilus panākumus valsts un starptautiska mēroga olimpiadās un 
konkursos. Balvas mecenāts un tās iedibinātājs ir „Latvijas lepnums 
2013” nominācijā „Mecenāts” Daumants Pfafrods un viņa vadītais 
optisko šķiedru ražošanas uzņēmums SIA Z-Light, kurš pirms 10 
gadiem iedibināja arī Līvānu novada stipendiju fondu jauniešu 
studijām augstskolās.

Rēzeknē  augusta nogalē Valsts robežsardzes kolledžā (VRK) 
notika 26. izlaidums. VRK direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš un 
viņa vietnieks  pulkvedis Aivars Uzulnīks 73  absolventiem pasnie-
dza Valsts robežsardzes inspektora apliecības un kaprāļa uzplečus. 
Koncertu sniedza robežsargu koris. Absolventus apsveica Valsts 
robežsardzes territoriālo pārvalžu pārstāvji. Jaunajiem speciālistiem 
šais pārvaldēs būs nākamās dienesta vietas.

Kuldīgas novada Pelču speciālajā internātpamatskolā norisinā-
jās starptautiskā jauno  plašsaziņas līdzekļu talantu nometne Young 
Media Sharks 2014, kuŗā piedalījās 28 jaunieši no 19 Latvijas pilsē-
tām. Nometnes laikā apgūtās iemaņas tika izmantotas, veidojot 
video stāstus par sabiedriski nozīmīgām temām. Viena no tām bija 
Baltijas ceļa 25.gadadiena.

Daugavpils domes deputāti ar savu lēmumu veikuši grozīju  -
mus saistošajos noteikumos „Par braukšanas maksas atviegloju- 
m  iem sabiedriskajā transportā”, paredzot bezmaksas braukšanu sa -
biedriskā transportā no 70 gadu vecuma. Iepriekšējos  noteikumos 
bija no 75 gadiem. Grozījumi stāsies spēkā pēc  to saskaņošanas Vi -
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Balvos notika Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības projekta 
„Saglabāt, lai nepazaudētu, – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsar gā-
šana” nobeiguma sarīkojums  „Pelēko akmeņu stāstu dienas”. Notika 
konference un Starptautiskais Amatnieku tirgus. Īpašu gaisotni 
uzbūra folkloras kopa „Rekavas Dzintars”, kā arī Baltinavas un Tilžas 
audējas, kuŗas demonstrēja pašu austus Ziemeļlatgales brunčus un 
lakatus. 30. septembrī, Eiropas Sadarbības dienā, durvis vaļā veŗ 
jaunās Balvu novada mūzeja ekspozīcijas, kas stāstīs par Ziemeļlatga-
les nemateriālo kultūras mantojumu.

Dabas aizsardzības pārvalde augusta beigās rīkoja Igaunijas – 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 
„Cilvēki un daba” nobeiguma sarīkojumus dabas izglītības centros -  
„Rāzna” Lipuškos,  kur varēja iepazīties arī ar Dagdas novada dabas 
izglītības centra „Jaundome” piedāvājumu „Meža māja” Ķemeros un 
„Vecupītes” Kocēnu novadā. Savukārt projekta nobeigumu dabas 
izglītības centrā Meža skola „Pauguri” Līgatnes dabas takās rīkoja 
Gaujas nacionālā parka fonds.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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31. jūlijā „Festivālā Rīgas 
ritmi” divu dienu gaŗumā šis 
starptautiskais World Jazz Fes-
tival atklāja vairākus Rīgā ne -
dzirdētus, nē, piedodiet, nere-
dzētus džeza mākslas meistarus 
– sāksim ar fantastiski sievišķī-
go dziļās, emocionālās balss 
īpašnieci Kasandru Vilsoni. 
Daudzus gadus esmu klausījies 
šīs mākslinieces noslēpumaini 
mistisko uzstāšanos klavieŗu 
trio pavadījumā. Viņas balss 

hipnotizējošais raksturs atgā-
dina Mailsa Deivisa trompētes 
improvizācijas. Tā ir īsta mū -
zika, vārdos neizskaidrojama 
un noslēpumaina. Ne velti divas 
Grammy balvas!

Arī Tills Brenners (Till Brőnner), 
trompēte, ir neatkārtojamu no -
skaņu kaskāžu mākslas virtuozs, 
tām pēkšņi parādoties un pēk-
šņi nodziestot. Viņa spēlei pie-
mīt tas pats dziļais noslēpums, 
kāds ir Vilsonei.

Abu uzstāšanās aizstāja dau-

dzu viduvēju festivālu mūziķu 
centību, bet nevarību. Nožēlo-
jami redzēt atskaņotāju – auto-
ru rūpējamies ar savām šlā geŗ-
dziesmiņām saistīt klausītāju 
uzmanību. Nelaime tā, ka tiek 
izmantoti arī šīm dziesmām 
raksturīgie izteiksmes līdzekļi, 
kuŗi kā sēta autoru norobežo 
no kaut kā dižāka, vērienīgāka, 
paliekamāka. Taču bieži svarī-
gākais ir: „Meldiņš pielīp, vai 
ne?” Citiem vārdiem, mācoties 
no abiem amerikāņu mūzi ķiem, 

FESTIVĀLU VASARA
ir nežēlīgi daudz jāstrādā, 
„daudz, nevis stunda – dvēseles 
pluinīšanas un 23 stundas PR, ” 
kā rakstīja Gundega Repše.

Tas attiecas arī  uz presē 
rakstītājiem. Ivars Drulle Kul-
tūras Dienā apcerējumā par  
trompētistu Tillu Brenneru, 
kuŗu diez kāpēc nosaucis par 
Rendiju Brenneru, raksta: 
„Trom pētists ar trompēti rīko-
jās tāpat kā netīrais (?) Klints 
Īstvuds ar revolveri kovboju 
filmās.” Un tālāk: ”...mūziķis 

savu instrumentu virpināja 
pirkstos kā vesternu varoņi... 
utt.” Spilgts paraugs primitīvai 
un seklai mūzikas uztverei, jo 
autors par mūziku nerunā ne -
maz. Varbūt turpmāk vispār 
nerakstīt par šādām temām? 

Vasara bija gana lietaina, gana 
karsta. Karsti gāja arī festivālos. 
Bet tie bija brīnišķīgi un ne -
atsveŗami vienmuļajā Rīgas – 
kultūras galvaspilsētas interna-
cionāli krieviskajā festivāla 
kalendārā.

(Turpināts no 6. lpp.)

IVETA APKALNA
Slovakija
16. septembris. Iveta Apkalna, Wooden 
articular church and The New Protestant 
Church, Kežmarok
18. septembris. Iveta Apkalna un 
Slovakijas Valsts filharmoniskais 
orķestris, The Concert Hall of The 
House of Arts, Košice

Mūsējie pasaulē
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija. Vēl varat paspēt!Sagatavojis MĀRIS BINDERS

ANDRIS NELSONS
ASV
27. septembris. Boston Symphony Hall, Andris Nelsons un Bostonas Simfoniskais orķestris. 
Kristīne Opolais un Jonass Kaufmans dzied ārijas un duetus no operām
1., 2., 3.oktobris. Boston Symphony Hall, Andris Nelsons un Bostonas Simfoniskais 
orķestris
Apvienotā Karaliste
16., 18., 20., 21. septembris. Symphony Hall Birmingham Andris Nelsons un Birminghamas 
Simfoniskais orķestris
Francija
11. septembris. Théâtre des Champs-Elysées, Parīze, Andris Nelsons un Birminghamas 
Simfoniskais orķestris
Nīderlande
8., 9., 12. oktobris. Concertgebouw Amsterdam, Andris Nelsons un Het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest
Vācija
7., 8., 9.,10. septembris. Bonna Beethovenhalle, Andris Nelsons un Birminghamas 
Simfoniskais orķestris
16., 17., 18. oktobris. Andris Nelsons un Stiftung Berliner Philharmoniker, Berlīnes 
Filharmonija

KRISTĪNE OPOLAIS
ASV
27. septembris. Boston Symphony 
Hall Andris Nelsons un Bostonas 
Simfoniskais orķestris. Kristīne 
Opolais un Jonass Kaufmans 
dzied ārijas un duetus no operām

ELĪNA GARANČA
Austrija
12. oktobris. Elīna Garanča dzied Musikverein Graz, diriģē 
Karels Marks Šišons 
15. oktobris. Elīna Garanča dzied Wiener KonzerthausVienna, 
diriģē Karels Marks Šišons
Italija
3., 4. oktobris. Elīna Garanča Milānas La Scala. Verdi „Rekviēms”

KSENIJA SIDOROVA
Šveice
5.-7. septembris. Morcote, Ksenija 
Sidorova un The Sacconi Quartet
Vācija
9. septembris. Ksenija Sidorova 
mūzicē Berlīnē, piano salonā 
Christophori

EGILS SILIŅŠ
Japāna
2., 5., 8., 11., 14. oktobris. Egils 
Siliņš NNTT New National Theatre 
Tokyo, Amforta  lomā Vāgnera 
„Parsifalā”
Ķīna
24. oktobris. Egils Siliņš, NCPA 
National Centre for the Performing 
Arts, Peking, Oresta lomā R. 
Štrausa operā „Elektra”
22.oktobris. Egils Siliņš, Shanghai 
Grand Théâtre, Oresta lomā R. 
Štrausa operā „Elektra”

ALEKSANDRS
ANTOŅENKO
ASV
30. septembris. 4., 9., 13., 17.oktobris. 
Ņujorkas Mētropolītēna opera, 
Aleksandrs Antoņenko dzied dona 
Hosē lomu Bizē operā „Karmena”

PĒTERIS VASKS
Šveice
12. septembris. Chur. Pēteris Vasks, 
Epifania per orchestra d’archi
13. septembris. Zillis. Pēteris Vasks, 
Epifania per orchestra d’archi
14. septembris. St. Moritz. Pēteris 
Vasks, Epifania per orchestra d’archi
22. septembris. Zürich. Pēteris Vasks 
„Vasaras vakara mūzika”
Vācija
18. septembris. Pēteris Vasks 
Cantabile per archi, Württembergisches 
Kammerorchester Heilbronn, diriģents 
Paul Goodwin, Saalbau - Homburg

ĒRIKS EŠENVALDS
Kanada
5. oktobris. Ēriks Ešenvalds, “Kormūzika”, 
Spiritus Chamber Choir, diriģents 
Leonard Ratzlaff, Knox United Church, 
Kalgari

MARINA
REBEKA
ASV
27., 30. septembris. 2., 
5., 8., 11., 14., 17., 24., 
29. oktobris. Lyric Opera 
of Chicago, Marina 
Rebeka donnas Annas 
lomā Mocarta operā 
„Dons Žuans” 
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Kopīgs foto pēc rīta lūgšanas. No kreisās: Alberts Legzdiņš, Līga Ejupe, Anita Bataraga, Dace 
Melbārde, Sandra Kronīte-Sīpola, Pauls Berkolds, Aija Graham

Herta Donis ar savām lellītēm // FOTO: Ligita Kovtuna

No kreisās: Māra Zommere, Sandra Kronīte-Sīpola, Andris 
Razāns, Līga Ejupe

HERTAI DONIS – 103 gadi!

Latvijas vēstnieks ASV
Andris Razāns Gaŗezerā

Herta Donis dzimusi Igaunijā 
1911. gada 19. augustā. Viņas 
māte igauniete, tēvs latvietis. 
Tēvs nepārnāk mājās no Pirmā 
pasaules kaŗa. Māte ar mazo 
Hertiņu, palikušas vienas, dodas 
dzīvot uz Latviju pie tēva radiem. 
Māmuļa strādā par kalponi, bet 
septiņgadīgajai meitenei jāgana 
zosis.  Abas sarunājās tikai igau-
niski, bet lāga onkulis iemācīja 
Hertai runāt un lasīt latviski. 
Herta atceras, ka tolaik dzīvojušas 
lielā nabadzībā. Pie Igaunijas 
robežas bijusi viņas pirmā skola, 
pēc kuŗas beigšanas Herta aiz-
braukusi uz Rīgu iestāties Sko-
lotāju institūtā. Tur uz 40 vietām 
pieteikušies 400 pretendentu. 
Herta tiek uzņemta studentu 
pulkā! Pēc Skolotāju institūta 
absolvēšanas viņas pirmās darba 
gaitas sākās Abrenē, brāļu Blū-
mīšu skolā. Šie abi brāļi bija 
baptistu mācītāji. Vēlāk Herta 
pāriet strādāt kurlmēmo skolā 
Latgales Laizānos, kur arī sastop 
savu dzīvesdraugu Jāni Doni.

1950. gadā abi ar vīru ieceļo 

Amerikā, Indianapoles pavalstī 
un uzreiz iesaistās latviešu sa  -
biedriskajā dzīvē – dejo tautas 
deju kopā un dzied korī. Līdz-
tekus maizes darbam Hertai uz -
rodas interese par latviešu tautas 
mākslu, it īpaši par lellēm. Viņa 
sāk savus mājas rokdarbus – šuj 
lellēm tautastērpus, kuri ir etno-
grafiski pareizi līdz pat pēdējai 
zīlītei vainagā. Ar viņas darinā-
tajām tautumeitām lepojušies 
visi Dziesmu svētki, un droši var 
apgalvot, ka Dones kundzes 
lelles grezno ļoti daudzu latviešu 
mājas. Pēc pašas vārdiem – viņa 
apģērbusi simtiem leļļu!

Herta ar Jāni ir uzaudzinājuši 
divus krietnus dēlus un sagai-
dījuši divas mazmeitiņas. Diem-
žēl Hertiņas dzīvesdrauga vairs 
nav šaisaulē. Jāteic, ka Hertai tie 
103 gadi, kā izskatās, tīrais nieks 
vien ir, jo viņa joprojām piedalās 
visos mūsu St. Pēterburgas lat-
viešu biedrības sarīkojumos un 
priecājās par dzīvi Floridā.

Daudz jauku dzīves brīžu un 
veselību vēlot – Floridas latvieši

Pēc kultūras ministres Daces 
Melbārdes viesošanās Gaŗezerā 
viņai pa pēdām sekoja Latvijas 
Republikas vēstnieks ASV An -
dris Razāns, apmeklējot Vidie-
nes latviešu kultūras un iz -
glītības centru Gaŗezers.

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
”diplomātiskā protokola refe-

rentes” mākslinieces Līgas Ej -
upes izkārtojumā vēstnieks 
GVV audzēkņus uzrunāja pēc 
rīta lūgšanas, izsakot atzinību 
skolas saimei. Viņš apbrīnoja 
tos jauniešus, kuŗi ziedo vasa -
ru, lai sešas nedēļas mācītos 
Gaŗezera Vasaras vidusskolā, 
sadarbojoties ar Latviju. Pēc 

ALBERTS
LEGZDIŅŠ

tam  Līgas Ejupes vadībā seko-
 ja Gaŗezera mūzeju apskate. 
O. Grīna Lietiskās mākslas mū -
zejā, ko aprūpē Astrīda un Jānis 
Reveliņi, glabājas interesanti 
eksponāti, kuŗi, paslēpti bēgļu 
somās, no Vācijas pāri okea-
nam nokļuva Gaŗezerā. Mū -
zejam dāvināti arī trimdā da -

rināti mākslas objekti.
Apskatot Klinklāva galeriju, 

Razāns pauda sajūsmu par tur 
saglabātajiem un izstādītajiem 
vecmeistaru un trimdas laika 
vadošo gleznotāju darbiem. 
Mū  zejs ir Līgas Ejupas aprūpē.  

Skautu un gaidu mūzejā ir 
daudz liecību par šo organizā-
ciju darbību Vācijā. Žēl, ka 
nebija izdevības satikt mūzeja 
iniciā toru un lielā darba veicēju 
Richardu Rolli, kas tagad uz -
mundrina floridiešu sabiedris-
ko dzīvi St. Pētersburgā, pats 
piedzīvodams otro jaunību. 

Vēstnieks sarunājās ar ģim-
nazijas 4. klases skolēniem un 
pievakarē tikās ar tuvākajā ap -
kārtnē dzīvošajiem tautiešiem. 
Daudz bija polītiskas ievirzes  
jautājumu par pašreizējo si -
tuāciju Ukrainā, bet tika skaŗta 
arī Latvija. Kas notiktu, ja Lat-
vijā iebruktu Putina terroristi? 

Vai Rīgā būtu kuģi, kas uzņemtu 
un izvestu ārzemju latviešus? 
Andris Razāns, būdams rūdīts 
diplomāts, norādīja, ka NATO 
5. pants garantē mūsu drošību, 
un, jādomā, ka attiecības ar 
Krieviju uzlabosies. 

Andris Razāns pārstāvējis 
Latvijas Republiku gan Eiropā, 
gan Maskavā. Studējis inženieŗ-
zinātni, ieguvis maģistra gradu 
vēsturē ar pētījumu „Zviedru 
laiki Vidzemē 16. gadsimtā”. 
Aizmirsu pajautāt, kā, pēc viņa 
domām, tas ietekmējis latviešu 
domāšanu 20. gadsimtā. It se -
višķi 1944. gadā Kurzemē, kad 
daudzi ticēja baumām par 
angļu, amerikāņu un zviedru 
kaŗakuģu došanos uz Liepājas 
ostu. 

Jācer, ka vēstnieks Andris 
Razāns atkal apciemos Gaŗeze -
ru visai drīz, jo tāda ciemoša-
nās visiem gāja pie sirds.
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Ingūna Grietiņa Ivars Zviedrs

AGATE
VUCINA

Par Īrijas latviešiem visbiežāk 
lasāmas negātīvas ziņas – par 
noziedzību, zemo izglītības lī -
meni, par sociālajiem pabals-
tiem, kuŗus tautieši labprāt 
saņem, darbu nemeklējot. Kā -
pēc radušies šie aizspriedumi 
un vai tie atbilst patiesībai, par 
to Latvijas Radio raidījumā 
„21. gadsimta latvietis” savu 
viedokli izteica kinorežisors 
Ivars Zviedrs un Īrijas Latvie -
šu biedrības pārstāve Ingūna 
Grietiņa.

Daudzi, kas redzējuši teātŗa 
izrādi „Izraidītie”, atzīst, ka  
bijis ļoti neērti, jo ļoti rupjā 
valodā stundām tiek risinātas 
skaudras problēmas, par ku -
ŗām Latvijā dzīvojošie radi un 
draugi varbūt negribētu zi -
nāt, – patilte, ielasmeitas, 
daudz alkohola, šausmīgi 
daudz rupju vārdu – tā it kā 
ir lielas daļas Īrijas latviešu 
ikdiena.

I.Z.: Es gluži tā negribētu 
teikt. Tāpat kā Latvijā ir dažādi 
cilvēki. Kas dzīvo patiltē un kas 
Baltezerā lepnajās villās. Tāpat 
ir arī Īrijā, tomēr ārzemēs 
skaud  rums izpaužas spilgtāk – 
tev tur nav mājas. Latvijā jeb -
kuŗš latvietis var aizbraukt pie 
radinieka, klasesbiedra, aiziet 
pie kaimiņa ciemos, bet tur tu 
tomēr esi svešumā, nervu gali ir 
vaļā, tu esi viens un vari nonākt 
patiltē.

Izrādē vienmēr viss ir sa  -
kāpināts. Pavisam cits ir da -
biskā izlikšanās, kad latvie tim 
atbrauc ciemos kāds viesis, 
kaut vai radinieks no Ameri-
kas agrākos laikos, tad galdā 
vienmēr tiek likti nēģi, zuši 
un tādi gardumi, ko pats 
ikdienā nemaz neēd. Vai ir 
kas līdzīgs novērojams, kad  
ciemos brauc pie radiem, 
draugiem no valstīm, uz ku -
ŗām latvieši devušies strādāt?

I.Z.: Man šķiet, ka tas ir vispār 
latviešiem raksturīgi. Latvieši 
nav tādi kā dienvidnieki, kas 
mēdz pačīkstēt un pažēloties, 
latvietis tomēr ir diezgan lepns. 
Man pašam dzimtā puse ir 
Rūjiena, un, kad Rūjienā ir 
kapusvētki, atbrauc visi rūje-
nieši no Rīgas un izrādās, 
kuŗam jaunāka automašīna utt. 
Tā izrādīšanās ir arī Latvijas 
ietvaros, bet Īrijā – noteikti. 
Manā filmēšanas laikā bija tāds 
gadījums. Negribu saukt cilvē-
ku vārdā. Tas bija augustā, kad 
Aglonā tika svinēta Svētās Jau -
navas Marijas Debes īs uzņem-
šanas diena. Viņš bija atbraucis 
no Īrijas uz kādu mēnesi, visiem 
uzsauca šņabīti un daudz ko 
citu,  bet pēc tam brauc atpa-
kaļ, mēģina saraut un atdot 
parādus.

I.G.: Turpinot Ivara iesākto, 
ka latvietis ir lepns savā būtībā, 
– mēs par Īrijas latviešiem esam 
dzirdējuši pavisam interesantu 
atsauksmi, ka Īrijas latvieši ir 
lepni, bet arī ļoti atklāti, un 
tāpēc nevarētu teikt, ka visi ir 
vienādi un visiem ir tendence 
izrādīties. Tāpat kā šeit,  arī 
Īrijas latviešu sabiedrība nav 

Aizspriedumi par Īrijas latviešiem
izņēmums, un ir gaišie – tumšie 
tēli.

Diemžēl ziņas, kas tiek at -
ainotas Latvijas plašsaziņas 
līdzekļos no Īrijas, Anglijas, 
kur dzīvo latviešu viesstrād-
nieki, galvenokārt ir negā tī vas.

I.Z. Spriežu pēc pieredzes: 
cik esam sūtījuši labās ziņas 
par kultūru, izglītību un sa -
bied riskajām aktīvitātēm Īrijā, 
tās nemaz netiek atspoguļotas. 
Vai arī, ja tiek, tad ļoti, ļoti maz, 
savukārt sliktās ziņas tiek uz -
ņemtas  saasināti. Tas ir tādēļ, 
lai parādītu, ka ārpus Latvijas 
nav nekāda laimes zeme.

I.Z.: Es sākšu ar savu daiļradi 
– man patīk novērojošais, do -
kumentālais kino. Pirms devi-
ņiem gadiem es uzzināju statis-
tiku, ka Ryanair lidbiļetes no -
pirkuši aptuveni 260 tūkstoši 
cilvēku. Man tas likās satriecoši, 
bija tāda sajūta, ka jāuztaisa 
filma. Tajā laikā jau bija mīti 
par aizbraukušajiem, bet es 
nezināju, ar ko sākt. Lidostā 
satiku bariņu sieviešu, un viena 
no tām bija no manas dzimtās 
puses Rūjienas. Es prasīju, uz 
kurieni viņa brauc, un viņa 
atbildēja, ka braucot lasīt glie-
mežus. Un tad es filmēju, no -
doms gan nebija parādīt skaud-
rāko. 

Mums ir aizdomas, ka lie-
lākā daļa izceļotāju ir cilvēki, 
kas, zaudējuši vienkāršu dar-
bu Latvijā, izmisumā ir gatavi 
uz vienkāršu darbu Īrijā.

I.G.: Mazliet oponēšu, jo nav 
tā, ka tikai tie, kas zaudējuši 
darbu. Ir divi veidi: tie, kas ne -
jūtas par savu darbu pienācīgi 
atalgoti Latvijā, un tie, kas 
zaudējuši darbu. Izpētīts tas 
nav, tāpēc arī nevaru runāt par 
to, nosaucot  procentus.

Gints Apals, Latvijas jaunais 
vēstnieks Īrijā, stāsta, ka Īrijā 
dzīvojošie latvieši labi pārzi-
not Īrijas sociālo polītiku un 
to izmantojot:

„Valda maldīgs priekšstats, ka 
Īrija ir viena no lielākajām 
latviešu mītnes zemēm, bet tā 
nav. Caur Īriju kopumā ir 
izgājuši 70 - 80 tūkstoši Latvijas 
valstspiederīgo. Pēc vēstniecī-
bas aplēsēm, pašlaik Īrijā atro-
das aptuveni 25 tūkstoši. Cilvē-
ki ekonomiskās krizes laikā no 
Īrijas ir izbraukuši uz citām 
valstīm meklēt darbu ar labāku 
atlīdzību. Viena neliela daļa ir 
atbraukuši mājās uz Latviju. 
Nav jau arī nekāds  noslēpums, 
ka pēc ekonomiskās krizes 
droši vien ļoti liela daļa Īrijas 
latviešu dzīvo no sociālajiem 
vai bezdarbnieku pabalstiem, 
kas ir pietiekami lieli. Taču tas 
ir ilgtermiņa struktūrālais bez-
darbs, kas rada ļoti negātīvas 
sociālās sekas. Cilvēki zaudē 
motīvāciju meklēt darbu, un 
ilgākā termiņā tas ir ļoti ne  gā-
tīvi. Ja cilvēkiem no Īrijas vai-
cāsit, ko viņi tur dara, – reti 
kuŗš atzīs, ka dzīvo no pabals-
tiem, jo pabalstu Īrijā teorētiski 
var saņemt bezgalīgi. Ja cilvēks 
ir strādājis divus gadus, tad 
divus gadus var saņemt bez-
darbnieka pabalstu un tālāk 

līdz pensijai – sociālo pabalstu, 
pēc tam sociālo pensiju. Tas 
mazina  iespēju, ka šie cilvēki 
pārcelsies uz Latviju, jo sociālo 
garantiju līmenis Īrijā ir salī-
dzināms ar šo garantiju līmeni 
Skandinavijas valstīs.

Tomēr joprojām svarīgs jau-
tājums paliek lokālā identitāte. 
Mēs skatāmies, kā cilvēki izvie-
tojas uz dzīvi Īrijā, un redzam, 
ka, piemēram, cilvēki apmetas 
kompakti, atbalsta cits citu, 
saglabā kontaktus. Protams, tas 
kaitē, jo šiem cilvēkiem nav 
vajadzības stāties latviešu bied-
rībās, ne arī dibināt vietējās 
latviešu biedrības. Šis aspekts 
jāņem vērā, ja runa ir par saik -
ni ar Latviju, par identitātes 

Nedomāju, ka tieši latvieši ir šo 
pabalstu izmantotāji, tā nav. 
Arī paši īri ļoti daudz izmanto 
šīs garantijas. Neaizmirstiet, ka 
sociālās garantijas ir arī bērnu 
pabalsti, pensijas, tāpat  atbalsts 
studentiem un citi.

Bet izlikšanās aspekts, kas 
arī Ivara Zviedra filmā bija 
redzams, kad pat kaimiņam 
nesaka, ka dzīvo no pabals-
tiem, un izliekas, ka iet uz 
darbu. Vai tā varētu būt tais-
nība par kādu daļu no Īrijas 
latviešiem?

I.G.: Jā, tādi gadījumi ir. Tas 
ir viens no slāņiem.

Saki, Ivar, – vai ir vajadzīgi 
cilvēki, kas pieraduši dzīvot 
no sociālajiem pabalstiem? 

saņem, tad atlikušajiem ir 
pa matīgi jāstrādā, lai būtu ko 
dot.

I.G.: Ja paskatāmies no otras 
puses, Latvijā, piemēram, bērnu 
pabalstus maksā vienu reizi 
mēnesī, bet Īrijā tas notiek 
katru nedēļu. Protams, tiem, 
kas neplāno, ir vieglāk saņemto 
naudu katru nedēļu iztērēt 
sīkumos. Taču viņi no sociā la-
jiem pabalstiem spēj atmaksāt 
dzīvokļa kreditu Latvijā.

Latvijā ekonomika tagad 
attīstās, kāda jēga ilgāk ka -
vēties Īrijā, kur ekonomika 
stagnē?

I.G.: Reemigrācijas plāns ir 
nostrādājis tādā ziņā, ka salī-
dzinājumā ar iepriekšējiem ga -
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saglabāšanu, turpināšanu, par 
reemigrāciju. Ir liela psīcholo-
ģiska plaisa starp emigrantiem 
un Latviju kā zemi vai Latviju 
kā valsti, vai Latvijas valdību. 
Šo cilvēku izjūtas ir  negātīvas, 
un to var redzēt, ieejot Īrijas 
latviešu portālā, tur atradīsim 
tā devīzi „Pašiem sava repub-
lika”.” 

I.G.: Sociālās garantijas – tā ir 
drošības izjūta, un jebkuŗam 
cilvēkam tas ir ļoti svarīgi. 

Latvijā ir vajadzīgi tādi, kas 
dibina savus uzņēmumus, 
strādā.

I.Z.: Man šķiet,  ka vēstnieks 
ļoti labi raksturojis situāciju, 
bet es domāju, ka mums ir 
vajadzīgi atpakaļ visi cilvēki, ne 
tikai nākamie uzņēmēji. Ja  
cilvēki šeit kaut vai saņems 
sociālo pabalstu, tad viņi te arī 
tērēs, un bilance līdzsvarojas. Ja 
jau Īrijā divi no četriem mil-
joniem jau kaut kādu pabalstu 

diem ļoti daudz tiek domāts un 
runāts  par latviešiem pasaulē, 
un tas ir apsveicami. Ja ska-
tāmies uz to, vai cilvēks at -
griežas, reemigrācijas plāna ro  -
sināts, tad viņam ļoti jāplāno 
sava nākotne, tur svarīgs ir 
emocionālais motīvs. Otrs ir 
tas, ka vispirms tiek meklēts 
darbs, arī tas tiek plānots 
iepriekš, lai varētu pieņemt lē -
mumu atgriezties.
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Tas bija 1994. gads, kad sko  lo-
tāja Ruta Osīts-Antona pirmo 
reizi pēc daudzu gadu piespiedu 
nošķirtības no dzimtenes ieradās 
Latvijā un ciemu dienas sāka ar 
dzimto Gaujienu. Viņas tēvs Jānis 
Osīts piecpadsmit gadus – no 
1925. līdz 1940. gadam bija Gau-
 jienas ģimnazijas direktors. Pir-
mos sešus sava mūža gadus Ruta 
pavadīja Gaujienā, kur līdz ar vi -
ņas tēvu dzīvojuši un darbojušies 
arī Jāzeps un Annija Vītoli. Taču 
pirmās skolas gaitas Ruta vadīja 
Krāslavas ģimnazijā, kur arī Jānis 
Osīts trīs gadus bija direktors. 
Tāpēc skolotājas Rutas atpakaļ-
ceļš uz Latviju vairāku gadu ga -
ŗumā saistīts arī ar Krāslavu – 
latvisko Latgales pērli. Proti, di -
vas reizes gadā kopš 1994. gada 
Ruta ieradās Latvijā mācīt skolē-
niem angļu valodu. Sākumgados 
ieradās ar pilniem kofeŗiem mā -
cību līdzekļu un grāmatu, vēlāk,  
piesaistījusi labdarībai arī savus 
amerikāņu kollēgas, sūtīja lielas 
pakas ar kuģi... Būdama piere-
dzes bagāta skolotāja – 35 gadus 
strādājusi  ASV skolās Mineapolē 
un Bernsvilā –, viņa ar profesio-
nālu aci ieraudzīja, kā Latvijas 
skolās visvairāk trūkst. Un ne jau 
tikai grāmatu trūka – angļu valo-
das mācīšanas metodikā bija daudz, 
daudz kas uzlabojams. Pēc dabas 
būdama  ļoti vitāla un atraktīva 
kundze, Ruta arī savās mācību 
stundās ieviesa spēles elementus, 
aizraujošus vārdiņu iegaumē ša-
nas un zināšanu novērtēšanas pa -
ņēmienus. Skolasbērni bija atsau-
cīgi, viņi ātri saprata, ko skolotāja 
Ruta grib pateikt ar vārdiem: 
„Valodu pratējiem pieder pa -
saule!” Kad aizvadītajā pavasarī 
Ruta Osīts-Antona saņēma no 
Latvijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa rokām augsto valsts ap -
balvojumu – Atzinības krustu, 
Krāslavas Valsts ģimnazijas sko-
lēni un skolotāji viņai uzrakstīja 
šādus apsveikuma vārdus: „Jūs 
esat Gaismas cilvēks! Visu mūžu 
esat dzīvojusi mīlestībā uz Lat-
viju, ilgus gadus esat kopusi lat-
viskumu Amerikā un dzimtenē, 
visu mūžu esat sevi dāvinājusi 
gan skolēniem, gan līdzcilvēkiem. 
Jūsu darbs Gaujienas un Krās la-
vas skolās ir vainagojies ar jauni-

Latviešu skolotāja divos kontinentos
Ar  Rutu Osīts-Antoni tikās Ligita Kovtuna

Ruta ar savu mīļo Maigoni un dēlu šopavasar 
apaļā jubilejā

Ar saviem Latvijas skolēniem

"Dzīvojot Amerikā, nelaidu gaŗām nevienu iespēju 
stāstīt par Latviju..."

nājumiem mācību procesā un 
piln veidojis skolas darba saturu.”

Antonu ģimene Latvijas cilvē-
kiem dzimtajā Gaujienas novadā 
palīdz joprojām – gan financiāli 
atbalstot kultūras sarīkojumus, 
gan senioru ekskursijas, gan sa -
maksājot siltas pusdienas bēr niem, 
kuŗu ģimenēs nevalda laba iztik-
šana. Ruta iedibinājusi arī savu 
literāro prēmiju, ko saņem kāds 
no skolēniem par talantīgi uzrak-
stītu literāro sacerējumu.

Kad jautāju Rutai, kā viņa vērtē 
izglītības sistēmu Latvijā, piere-
dzējusī skolotāja teic, ka viņas-
prāt, Latvijā „stiprā puse” ir akadē-
miskā izglītošana. Turpretim 
Amerikas skolās bērni vairāk 
iegūst tieši praktiskajā dzīvē ne -
pieciešamās iemaņas.

Nekas tā neaudzina un neiz glī-
to bērnu kā skolotāja un vecāku 
paraugi. Jāpiebilst, ka Antonu 
dēli arī ieguvuši maģistra gradus 
paidagoģijā. Ruta atminas, ka vi -
ņas vecāku bibliotēkā grāmatas 
bijušas skaitāmas tūkstošos. Un 
lasītprieks arī iegūts jau bērnībā. 
Ruta atminas, ka viens no pirma-
jiem nepatīkamajiem pārsteigu-
miem Tēvzemē bijis tas, ka cil vē ki 
nesvēta svētdienu. Kaimiņos taisa 
remontu, līkņā dārzos, bet Osī šiem 
bijis parasts svētdienas svētīt un 
pēcpusdienas stundās nodoties 
lasīšanai. Un vēl bijis šoks, ierau-
got piedzērušus cilvēkus guļam 
kāpņutelpā vai grāvmalē... Bet tas 
ejot mazumā. Un vispār Rutas 
pozitīvais skatiens nekā daudz 
slikta un nosodāma nesaskata, 
laba gan pārpārēm.    

Rutai un Maigonim tīk sapos-
ties un braukt uz Rīgu, lai baudītu 
kultūru, tiktos ar draugiem. Vies-
nīcā „Radi un Draugi” Antoni ir 
gluži vai pastāvīgie mītnieki, šeit 
arī abas runājamies. Ruta stāsta 
par savu bērnību, par to, kā visu 
mūžu atminas savas pastaigas 
Gaujienas muižas parkā, par sava 
tēva ceļu prom no Latvijas uz 
Ameriku un atpakaļ – Jānis Osīts 
ieguva paidagoga izglītību ASV 
un iemācījās trīs svešvalodas – 
angļu, franču, krievu. Amerikā 
arī nostrādāja 10 gadus par skolas 
direktoru un, vecāku mudināts, 
atgriezās dzimtenē. Rutas likte nim 
labpaticies apmest tādu pašu loku.

Pēc Otrā Pasaules kaŗa, kad  
Latvijas patriotiem durvis uz 
Latviju bija slēgtas, svešās zemēs 
jau ir  izaugušas četras latviešu 
paaudzes. Kopš 1945. gada maija 
aiztecējuši jau gandrīz 70 gadi.

Tā sauktā Latvijas zelta jau-
natne vēl brīvās Latvijas laikā 
dabūja izbaudīt gan savas Tēv-
zemes skaistumu, gan arī daudz, 
daudz tās labumu. Šodien šī 
paaudze ir vai nu sasniegusi 
cienījamu vecumu un nemitīgi 
cīnās ar to, vai arī noraugās no 
Aizsaules dārziem un vēro, ko 
un kā mēs visi darbojamies. 
Daudzi no viņiem ir paveikuši  
daudz labu darbu gan savas 
ģimenes, gan Latvijas, gan visu 

PALĪGĀ!
latviešu labā. Par to mēs, visi 
latvieši, vēl ilgus gadus teiksim 
viņiem LIELU PALDIES.

Saujiņa šīs Latvijas zelta jau-
natnes  vēl turas, un turas tik 
labi, cik vien spēj. Viņi nav pār-
traukuši savu darbu Latvijai.

Zelta jaunatnes pēcnācēji – 
trimdas  OTRĀ PAAUDZE – ir 
dzimuši ārpus Latvijas, taču, 
pateicoties galvenokārt viņu 
vecāku centieniem un arī vi -
ņiem pašiem, šie jaunieši  dziļi 
savās sirdīs ieslēdza Latvijas 
vārdu un kļuva par Latvijas 
vārda nesējiem un aizstāvjiem 
visā pasaulē.

Bruņa Rubesa un viņa draugu 
ierosinātās DIVREIZDIVI no -

metnēs, sākot ar 1964. gadu, 
pulcējās trimdas otrās paaudzes 
latviešu jaunieši no visas brīvās 
pasaules. Šajās nometnēs valdīja 
lepns latviskais gars. Jaunieši 
ieguva plašākas zināšanas par 
savas Tēvzemes vēsturi, kultūru 
un sasniegumiem. Skanēja lat-
viešu dzies mas un rokas savijās 
tautasdeju ritmos. Jaunieši ar -
vien vairāk sāka apzināties, ka 
būt latvietim nav tikai pienā-
kums, bet arī milzu iegu-
vums.   Pirmajos DIVREIZDIVI 
gados daudz tika domāts un 
mēģināts darīt, lai palīdzētu 
Latvijai atgūt brīvību.

Kad  beidzot 1990./91. gadā  šī 
ilgi gaidītā diena pienāca, 

DIVREIZDIVI jauniešu pul-
kam pievienojās arī  jaunieši  no 
Latvijas. Visi kopā ar lielu 
sajūsmu kala plānus,  ko darīt, 
lai Latvija plauktu un lai tā 
“mūžīgi mūžos varētu bez va -
gariem savu ceļu iet”…

Mēs, būdami tālu no Lat vijas, 
vairs nebijām trimdinieki, bet 
gan latvieši, kuŗi nu brīvi varēja 
atgriezties savā Tēv zemē.

Trimdas otrā paaudze ap to 
laiku jau bija pārkāpusi trīs-
desmit vai pat četrdesmit gadu 
slieksni, un daudzi jau sāka 
audzināt mūsu trešo latvisko  
paaudzi. Lai arī Latvijas zelta 
jaunatne vēl braši turējās, mūsu 
otrā paaudze lielā mērā bíja 

sekmīgi  pārņēmusi mūsu tau-
tas politisko un kultūras lauka 
vadību ārpus Latvijas un to 
veica un veic ar lielu sirdsdedzi 
un panākumiem. Šim lielajam 
pulkam arī visu mūsu LIELS 
PALDIES! Netrūkst arī ģimeņu, 
kas pārcēlušās uz Latviju, lai 
sekmīgi  darbotos dzimtenē.

Pēc Latvijas neatkarības at -
gūšanas DIVREIZDIVI tur pi-
nāja sekmīgi darboties. Ir liels 
prieks vērot, ka šodien, pēc 70 
gadiem, tālu no Latvijas mums 
vēl  aug  dedzīga trešā latviskā 
paaudze un galvas latviskā 
gaisotnē paceļ pat ceturtā pa -
audze!
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Valdība ir atkal aktuālizējusi 
Nākotnes Nama celtniecību,  
12. augustā atbalstot 7,4 mil-
jonu eiro piešķiršanu Latvijas 
Okupācijas mūzeja Nākotnes 
Namam un Padomju okupā-
cijas upuŗu piemiņas memo-
riālam, nosakot jaunu Nākot-
nes Nama celtniecības ter mi-
ņu. Tāpēc lūdzām Latvijas 
Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdi Valteru Nol-
lendorfu un mūzeja direktoru 
Gunāru Nāgelu pastāstīt, kā 
tas ir mainījis situāciju saistībā 
ar Nākotnes Nama celšanu. 

Nollendorfa kungs, ko val-
dības lēmums nozīmē, un kas 
ir paveikts Nākotnes Nama 
tapšanā līdz šim?

V.N.: Svarīgākais nav nauda 
– tā bijusi visu laiku, svarīgs ir 
fakts, ka Nākotnes Nama (NN) 
celtniecības rati atkal iekus tē-
jušies. Nauda Nākotnes Nama 
celtniecībai tika piešķirta jau ar 
2011. gada 8. jūlija valdības 
rīkojumu Nr. 307. Tajā pare-
dzēts, ka valsts akciju sabiedrī-
ba Valsts nekustamie īpašumi 
(VNĪ), kas atbild par celtniecību, 
NN financēs no saviem līdzek-
ļiem. Valsts to atmaksās kā no -
mas maksājumus. Tā kā starp-
laikā par diviem gadiem aiz-
kavējusies technisko plānu iz -
strāde, valdībai vajadzēja saga-
tavot jaunu atmaksas plānu. 
Klāt nācis arī financējums pie 
NN ceļamam Komūnisma 
upuŗu piemiņas memoriālam. 
Vēlreiz – svarīgākais ir fakts, ka 
ar šo lēmumu  atkal ir iekus-
tējušies NN plānošanas un celt-
niecības darbi. 

Kas paveikts? Vēsturiski kopš 
2001. gada ļoti daudz, bet ar 
šķietami mazu rezultātu. Tas 
viss ir prasījis ļoti daudz iz -
turības, stūrgalvības un pacie-
tības. Par to reiz varēs rakstīt 
grāmatu. Taču neesam ne brīdi 
atteikušies no mērķa, un ir 
skaidrs, ka valdība no solījuma 
NN celt un pabeigt nav at -
kāpusies. Bet Latvijā pat valdība 
nav visspēcīga, par to liecina 
jau agrāk noteiktie termiņi – 
2010. gads, 2013. gads, 2015. 
gads, tagad 2016. gads. Nu atkal 

Nākotnes Nama celtniecība jāpabeidz līdz
2016. gada 1. oktobrim

varam reālistiskāk  cerēt, ka rati 
kustēsies tālāk, lai gan Latvijā 
vienmēr jābūt gataviem, ka ceļā 
atkal gadīsies kādi cinīši. 

Patlaban man priekšā ir jauns 
VNĪ izstrādāts laika plāns. 
Techniskā projekta izstrādā-
šanu paredzēts beigt līdz no -
vembrim. Daudz kas jau bija 
izplānots, kad izrādījās, ka no -
līgtā firma darbu nespēj pabeigt. 
Valdības lēmums paredz NN 
uzcelt līdz 2016. gada oktob-
rim. Mums būs nepieciešami 
vismaz seši mēneši, lai iekārtotu 
jauno ekspozīciju. 

Vai jaunā ekspozīcija, ko 
ievietot Nākotnes Namā, ir jau 
gatava? 

V.N.: Ir un nav. Ir gandrīz 
pilnīgi pabeigti ekspozīcijas 
techniskie plāni. Tie ir saska-
ņo ti ar architektūras plāniem. 
Citiem vārdiem – rēķinoties ar 
iepriekš noteiktajiem celtnie-
cības termiņiem, esam strādā-
juši laikus, lai būtu gatavi. Tikko 
būs sākušies celtniecības darbi, 
sāksies arī ekspozīcijas stendu 
būve. Starp citu, pagaidu eks-
pozīcijā Raiņa bulvārī jau re -
dzams stends: “Okupācijas varu 
maiņa 1941.” Galdniecībā iz -
strā  dāts un ir gatavs arī Lat-
viešu Fonda financētais 1941. 
gada deportācijas vagons un 
tam aizmugurē piegulošā staļi-
nisma perioda stenda daļa. 
Katrā ziņā – ja nākamgad tik 
tiešām sākas NN celtniecība, 
varēs arī sākties jaunās ekspo-
zīcijas veidošana. 

Ko praktisku mūzejs tagad 
iesāks? Vai sadarbosies ar VAS 
Valsts Nekustamie īpašumi? 
Vai mūzeja pārstāvis pieda-
līsies celtniecības darbu plā-
nošanā? 

V.N.: Esam jau visu laiku 
sadarbojušies ar VNĪ un pro-
jektētājiem praktiskā līmenī. 
Pārstāvam ne tikai savas inte-
reses, bet arī architekta Gunāra 
Birkerta ieceres. Viņš no tiešas 
uzraudzības ir atkāpies. Tas viss 
turpināsies arī celtniecības 
darbu laikā. Mums ar vērtīgu 
sabiedriskā kārtā sniegtu pado-
mu visu laiku klāt stāvējusi 
architekte Maija Sinka. Ģimenes 
problēmu dēļ viņa darbu nevar 

pilnīgi turpināt, bet mūsu 
komandai tagad pievienojies 
architekts Edvīns Vecumnieks, 
arī bez atlīdzības. Grūtāk ir bijis 
sadarboties lēmumu pieņem-
šanas līmenī, kur iesaistīta VNĪ 
vadība, Kultūras ministrija un 
Finanču ministrija. Te reizēm 
klibojusi lēmumu saskaņošana 
ar mums. Taču pirms pāris 
dienām bijām aicinājuši uz sa -
runu visas projektā iesaistītās 
institūcijas un nolēmām tikties 
arī turpmāk. Tikāmies un šķī-
rāmies pozitīvā gaisotnē. Pro-
tams, mums arī šai ziņā būs 

rekonstrukcijas projektu ir 
attiecināmi visi likumā pare-
dzētie ierobežojumi par valsts 
iepirkumu, tostarp norāde, ka 
jāpieņem lētākais piedāvājums, 
kas apmierina visas iepirkuma 
konkursa prasības. Tas attiecas 
arī uz Okupācijas mūzeju. Tas, 
ka likums nodrošina zemāko 
cenu, bieži vien notiek uz 
kvalitātes rēķina, vai arī darbi 
tiek uzticēti firmām, kuŗas, iz -
rādās, nav spējīgas tos izdarīt. 
Saeimai būtu nopietni jāvēršas 
pie publisko iepirkumu likuma, 
lai to uzlabotu, nodrošinot ne 

arī vairāki lieli solījumi, „kad 
sāksies celtniecība”. Kamēr vai-
rākus gadus valdīja financiālā 
krize un neskaidrība, līdzekļus 
NN aktīvi nepiesaistījām. Bija 
jānodrošina mūzeja darbība. 
Protams, arī mūsu ziedotājus 
pašus skāra krize. Nopietni 
atsākām 2012. un it sevišķi 
2013. gadā, ko Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) ar 
Daugavas Vanagu atbalstu iz -
sludināja par Latvijas Okupā-
cijas mūzeja gadu. Šo gadu 
pabeidzot, ziedojumi NN bija 
sasnieguši vienu miljonu latos, 

gandrīz pusotra miljona eiro. 
Ceram, ka līdz 2016. gadam 
sasniegsim nosprausto mērķi. 
Tie, kas vēl nav paspējuši, varēs 
līdz pamatakmens ieguldīšanai 
savu vārdu ar ziedojumu pie-
vienot tiem 869, kas jau iekļauti 
kapsulā ievietojamā NN ziedo-
tāju sarakstā. Ja viss izdosies, 
pamatakmeni ceram guldīt 
2015. gada vasarā.

INESE KRIEVIŅA
un

LĪGA STRAZDA,
Latvijas Okupācijas mūzeja 
sabiedrisko attiecību nozare

tikai godīgu iepirkuma proce-
su, bet arī izdevīgāko pirkumu 
ilgtermiņā.

Ziedojumu vākšana Nākot-
nes Namam sākās jau 2005. 
gadā ar mērķi savākt 1,5 mil-
jonus latu. Kāda līdz šim ir 
bijusi sabiedrības atsaucība, 
un cik daudz līdzekļu vēl 
nepieciešams?

V.N.: Kad sākām, domājām, 
ka NN izdosies pabeigt līdz 
2010. gadam. Tas arī bija sākot-
nējais valdības nospraustais 
mērķis. Tad nāca 2009. gads, un 
viss apstājās. Līdz tam laikam 
bijām NN vajadzībām saņēmuši 
apmēram pusi vajadzīgā. Bija 

turpmāk jābūt tiem, kas savā 
veidā kustina valsts iestādes. 
Tās nav ieradušas lietas kārtot 
ar nevalsts organizāciju, lai gan 
atzīst, ka ir Latvijas Okupācijas 
mūzeja likums, kas valdībai 
jārespektē. Tā pamazām arī šai 
ziņā esam tikuši uz priekšu.

Nāgela kungs, vai ir kaut kas 
tāds, ko varam mācīties no 
Nākotnes Nama līdzšinējiem 
kavējumiem?

G.N.: Jā. Mūzeja iekārtojums 
un topošā jaunā ekspozīcija ir 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
biedrības atbildībā, bet pati 
mū  zeja ēka pieder valstij, un to 
apsaimnieko VNĪ. Līdz ar to uz 

Okupācijas mūzeja Nākotnes nama projektā ievērojama nozīme būs krāsu kontrastiem

PALĪGĀ!

1996. gadā, kad uz vairākiem 
gadiem bija pārtrūkusi DIV-
REIZDIVI darbība, to ar lielu 
sparu 2006. gadā atjaunoja bi -
ju   šais 1969. gada Rietumkrasta 
pirmās  DIVREIZDIVI  nomet-
nes dalībnieks Aivars Osvalds, 
kuŗš gadu plūsmā ir izveidojies 
par izcilu latviešu tautas patrio-
tu  un sabiedrisko darbinieku. 
Viņš ir vadījis daudzas DIV-
REIZDIVI nometnes, bijis ļoti 
aktīvs latviešu pasākumos.  Sek-
mīgi darbojies  gan ALJAs, gan 
ALA vadībā, pēdējā bijis arī 
priekšnieks. Aivars ir bijis ini-

ciators jauniešiem veltītā pa  sā-
kumā „Sveika, Latvija!”

Kopš 2006. gada Aivara va -
dībā un paspārnē ir notikušas 
četras DIVREIZDIVI nomet-
nes. Pēdējā ar lielu sparu un 
sekmēm darbojās 2012. gada 
decembrī Malibu, Kalifornijā. 
Tajā ar lielu entuziasmu pie  da-
lījās latviešu jaunieši no visas 
pasaules. Lektoru vidū bija arī 
vairāki pazīstami tautas dar-
binieki no Latvijas. Māra Zālīte 
ar Lolitu Ritmani veltīja šai 
nometnei dziesmu “Manā sirdī,” 
ko dziedāja visi nometnes da -
līb nieki. Šī dziesma aizlidoja arī 
uz Latviju un skanēs nākamajā 
gadā jaunatnes dziesmu svēt kos:

… Manā sirdī…Bet lai tas 
paliek noslēpums…

Manā sirdī… Lai paliek tas 
tikai starp mums…

Manā sirdī ir Latvijai drošākā 
vieta.

Manā sirdī tai ir patvērums…
 
Negribas ticēt, ka mūsu 

draugs Aivars Osvalds jau  ir 
sasniedzis pensijas gadus un ir 
nopelnījis – kaut uz brīdi – 
atpūtu. Tomēr ir ļoti žēl, ka 
kopš 2012. gada DIVREIZDIVI  
nometnes nav vairs notikušas, 
lai gan bija izziņotas.

Vai drīkstam mūsu jauniešus  
atstāt  bez iespējas piedalīties 
DIVREIZDIVI nometnēs un  

nestiprināt viņu apziņu un 
piederību latviešu tautai? Nē, to 
nedrīkstam! To mēs nevaram 
atļauties!

2015. gadā Sanhosē (San Jose) 
no 2. līdz 6. septembrim notiks 
XVI Rietumkrasta latviešu 
dzies mu svētki. Kad runāju ar 
šo svētku vadības darbīgajām 
pārstāvēm Zintu Zariņu un 
Tairu Zoldneri, viņas apgal  -
voja, ka svētku vadība ar lielu 
prieku sveiktu un veicinātu 
DIVREIZDIVI nometnes noor-
ganizēšanu Sanhosē apkārtnē 
pirms šiem svētkiem un, kā tas 
noticis jau agrākajos Rietum-
krasta dziesmu svētkos, mūsu 
DIVREIZDIVNIEKI būtu mīļi 

aicināti piedalīties svētkos.
Tiklīdz uzzināsim nākamās 

DIVREIZDIVI nometnes vadī-
tāja un vadības vārdus, lūdzu, 
IESIM VISI PALĪGĀ!

Mūsu trešā un jau pat ceturtā 
latviskā paaudze, es ticu, mums 
par to būs ļoti pateicīga.

No redakcijas. Andris  or -
ga  nizēja  un kopā ar Ģirtu 
Kaugaru 1969. gadā vadīja 
pirmo DIVREIZDIVI no -
metni Rietumkrastā pie 
Kolumbijas upes un 1970. 
gadā pie Skaidrā ezera 
Mičiganā.
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Sešās spēlēs – sešas 
uzvaras

Latvijas vīriešu basketbola iz -
lase astoto reizi pēc kārtas kva li-
ficējusies Eiropas meistar sa cīk-
šu finālturnīram, taču pirmo reiz 
ar perfektu bilanci – uzvaras vi -
sās sešās F grupas spēlēs. Pēdējā 
spēlē pret Rumānijas izlasi iz -
braukumā  mūsu vienība pirmajā 
puslaikā pāris reizes nonāca zau-
dētājos, atpūtā devās ar neizšķir-
tu rezultātu (37:37), taču otrajā 
puslaikā izvirzījās stabilā vadībā, 
neļaujot rumāņiem to sadeldēt 
mazāku par pieciem punktiem, 
un uzvarēja ar 82:70.

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

Latvijas izlase finišēja ar ab -
solūti labāko bilanci starp visu 
septiņu grupu 26 komandām, 
bet rumāņi vienīgie no septiņiem 
otrās vietas ieguvējiem vissli tā-
kās gūto un zaudēto punktu at -
tiecības dēļ nekvalificējās fināl-
tur nīram. Nākamgad no 5. līdz 
20. septembrim finālsacensības  
notiks pagaidām vēl nezināmā 
valstī, ko izraudzīs tuvākajā laikā. 
Iespējams, ka vienas grupas tur-
nīra rīkošanu uzticēs Latvijai, 
ci  tas pretendentes ir Chorvatija, 
Francija, Izraēla, Polija, Somija, 
Turcija un Vācija.

U-16 jauniešiem 
(kadetiem) – 

sudrabs! 
Latvijas U-16 kadetu basket-

bola izlase Rīgā izcīnīja Eiropas 
meistarsacīkšu  sudraba medaļas, 
finālspēlē ar 53:78 piekāpjoties 
Francijas līdzaudžiem. Mājinieku 
rindās rezultatīvākais spēlētājs  
ar 17 gūtajiem punktiem bija Ar -
tūrs Strautiņš, 13 punktus guva 
Kristers Zoriks, 10 – Rodions 
Kurucs. Francijas izlases rindās 
neapturams bija Kilians Tilī, 
kurš guva 25 punktus un izcīnīja 
18 atlēkušās bumbas. Tilī saņēma 
turnīra vērtīgākā spēlētāja balvu, 
bet Zoriks un Kurucs iekļuva 
turnīra simboliskajā izlasē.

Mūsu "sudraba" jaunieši

Franči nesekmīgi cenšas kavēt 
Latvijas vienības spēlētāju 

Tādējādi otro gadu pēc kārtas 
Latvijas basketbolam ir sudraba 
godalga. Pērn par “sudraba va -
saru” parūpējās Latvijas U-20 
izlase, U-18 basketbolisti ierin-

do jās ceturtajā vietā. Latvijas iz -
lasi ar iegūtajām sudraba me -
daļām apsveica  Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. 

Spēlē par bronzas medaļām spāņi 
ar 77:73 pārspēja Turcijas izlasi. 

U-16 izlases galvenais treneris 
Jānis Gailītis atzina, ka iegūtās 
godalgas ir visa Latvijas basket-
bola nopelns, ko veicinājuši dau-
 dzi speciālisti. Savukārt ko  man-
das spēlētājiem viņš novēlēja pēc 
iespējas ātrāk sākt strādāt atbil-
stoši pieaugušo basketbola pra-
sībām. Kad izlase vasarā sapul-
cējās, lai gatavotos Eiropas mei -
starsacīkstēm astoņi no 12 spēlē-
tājiem teica, ka grib izcīnīt zeltu. 
Treneriem patika jauniešu pār-
liecība un ambīcijas, turklāt spe-
 ciālisti paši domāja līdzīgi. Dau-
dzi cilvēki katrs savā vietā vei-
cināja kadetu izlases panākumus, 
tādēļ tie ir kompliments visam 
Latvijas basketbolam. Komandai 
ir kur augt, un tā ir arī motīvācija 
nākotnei

Samoilovs/Šmēdiņš 
saglabā pasaules 

ranga līdeŗu godu
Latvijas vadošais plūdmales 

volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs un Jānis Šmēdiņš sagla-
bājuši pirmo vietu FIVB pasaules 
rangā (vērtējumā). Pirms neilga 
laika Samoilovs/Šmēdiņš izcīnīja 
otro vietu Polijas Grand Slam 
turnīrā, finālā zaudējot Salgadu/
Filju. Pēc šī turnīra Samoilovam/
Šmēdiņam FIVB rangā ir 5740 
punkti, otrajā vietā ar 5440 punk-
tiem ir amerikāņi Fils Dālhauzers 
un Šons Rozentāls. Labāko trij-
nieku noslēdz brazīlieši Alisons 
Čeruti un Brunu Šmits (4970 
punkti). No citiem Latvijas due-
tiem 25.vietā ir Mārtiņš Pļaviņš/
Aleksandrs Solovejs (2548), Rus-
lans Sorokins/Edvarts Buivids 
(1328) 46.vietā, 76. pozicijā ie -
rindojas Haralds Regža/Ar -
mands Āboliņš (840).

Jūrmalā plūdmales 
volejbols

Eiropas Volejbola konfede rā-
cijas (CEV) Sattelite turnīrā Jūr-
malā uzvaru izcīnīja galvenie 
favorīti, turnīrā ar pirmo numu-
ru izliktie Latvijas plūdmales 
volejbolisti Aleksandrs Samoi-
lovs/Jānis Šmēdiņš (attēlā).

Viņi finālā, kaut arī zaudēja 
pirmo setu, pieveica Armandu 
Āboliņu/Haraldu Regžu – 3:1 
(12:15, 15:12, 15:11, 15:13).

Cits Latvijas duets Mārtiņš 
Pļaviņš/Aleksandrs Solovejs, 
kuŗi bija izlikti ar otro numuru, 
sacensības beidza dalītā septītajā 
vietā. Edgars Točs/Richards Fin-
sters ierindojās devītajā vietā.

Alūksnietis skrien 
apkārt zemeslodei.

Apņēmīgais alūksnietis Dins 
Vecāns turpina īstenot savu 

Kirovs Lipmans un Aleksandrs 
Beļavskis

Oskars Ķibermanis

sapni – apskriet apkārt zemeslo-
dei. Viņš pievarējis ceturto no pa -
visam septiņiem iecerētajiem ma -
ratoniem – Riodežaneiro Bra    zīlijā.

va godpilno trešo vietu. Medaļu 
ieskaitē Latvija ieņēma augsto 
astoto vietu. 

Juniori II grupā (14-15 g.) 160 
pāru konkurencē atzīstamu re -
zul tātu uzrādīja Vladislavs Pe -
čens un Adrija Andruškēviča, 
kuri ierindojās 5. vietā, piekāp-
joties trim Krievijas un vienam 
Rumānijas pārim. Vēl Latvija 
finālā bija pārstāvēta Bērni I 
grupā (9 gadi un jaunāki), kur 
ST dejās piekto vietu ieņēma 
Dāvids Kļimovskis/Marija Paš-
čenko un septītie bija Alans 
Orda/Arīna Mohova.

Par uzvarētājiem pieaugušo 
zemākas pakāpes jeb „A” klases 
sacensībās ST dejās kļuva viens 
no mūsu vadošajiem jauniešu 
grupas pāriem Iļja Davidovs un 
Katrīna Kora Klapere, kuri 
palika nepārspēti 112 pāru kon-
kurencē. Tās ir papildus sacen-
sības dejotājiem, kur piedalās

Latīņamerikas (LA) dejās augst-
vērtīgāko rezultātu no mūsējiem 
sasniedza Marts Smolko un 
Viktorija Puhovika, kuri bija 
labākie arī Baltijas valstu dejotāju 
vidū. Martam un Viktorijai 
šogad veiksme stāvēja klāt un 
viņi “Grand Slam” turnīrā 333 
pāru konkurencē spēja iekļūt 
pusfinālā, iegūstot 10.vietu. 
Pārliecinoši pirmie bija pasaules 
čempioni Anjelo Langella un 
Kristīna Mošenska (Itālija).

Latvijas BMX 
riteņbraucēji 

olimpiskā ranga 
priekšgalā

Latvija ar 1225 punktiem iz -
virzījusies pirmajā vietā BMX 
riteņbraukšanas olimpiskās kva -
lifikācijas rangā (vērtējumā). 
Pir   majā četriniekā, kas katrai 
valstij ļaus 2016. gada olim pis-
kajām spēlēm Riodežaneiro de -
leģēt pa trim BMX riteņbrau cē-
jiem, ir arī Francija (1153), ASV 
(1143) un Nīderlande (1094), 
seko Austrālija (861) un Lielbri-
tanija (837). Rangā iekļautas 43 
valstis. Olimpiskā kvalifikācija 
sākās maija beigās un turpināsies 
divus gadus.

Ūdensslēpošana
Latvijas ūdensslēpotājs Lūkass 

Vucāns izcīnīja astoto vietu Ei -
ropas meistarsacīkstēs jaunie-
šiem Spānijā. Tas ir  otrs lielākais 
sasniegums ūdensslēpošanā pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas. 
Ingus Buks 1997. gadā izcīnīja 
septīto vietu.

Pēc priekšsacīkstēm Vucāns 
bija astotajā vietā un finālā sa -
glabāja šo poziciju. Preiļu ūdens-
slēpošanas kluba “Bašķi” spor-
tists Vucāns startēja slalomā 
U-14 vecuma grupā. 

***
Ungārijā notika Budapeštas 

kausa izcīņa ūdensslēpošanas 
slalomā. Pirmās trīs vietas U-14 
vecuma grupā meitenēm izcīnīja 
Babītes vidusskolas un Mārupes 
vidusskolas skolnieces Adrija 
Ruņģe, Megija Ruņģe un Eli za-
bete Erenbote. Savukārt vecuma 
grupā virs 35 gadiem otro vietu 
izcīnīja vēl viens ūdensslēpošanas 
kluba “Priedaine” pārstāvis Gun-
dars Ruņģis, ceturto vietu – Gints 
Erenbots.

Vasaras bobslejs
Latvijas jaunais pilots Oskars 

Ķibermanis Berlīnē izcīnīja sep-
tīto vietu Pirmajās pasaules meis-
tarsacīkstēs vasaras bobslejā. 
Piedalījās 10 valstu ekipāžas. 
Pirms sacensībām ar speciāli 
pielāgotu vasaras monobobu pa -
raugdemonstrējumus veica Lat-
vijas paraolimpietis Alvils Brants.

Jau jūlija vidū LHF vadība pa -
vēstīja, ka par jauno Latvijas 
vīriešu izlases galveno treneri 
kļūs Aleksandrs Beļavskis. To -
brīd bija panākta mutiska vie-
nošanās, taču tagad parakstīts 
arī līgums. „Līgums parakstīts uz 
gadu. Ja tiks izpildīti federācijas 
valdes izvirzītie uzdevumi, tad 
līgums tiks pagarināts vēl uz di -
viem gadiem. Par uzdevumiem 
un mērķiem katrā konkrētajā 
gadījumā lems federācijas valde,” 
līguma nosacījumus atklāja fe -
derācijas prezidents Kirovs Lip-
mans.

Latvijas sporta deju 
pāŗiem godalgotas 

vietas
Latvijas sporta deju pāri veik-

smīgi nostartējuši Vācijas pilsētā 
Štutgartē starptautiskajās spor-
ta deju sacensībās German open 
championships (GOC). Profe sio-
nāļiem Rising star katēgorijā 
Standartdeju programmā Ilmārs 
Ozols ar Santu Dmitrijevu no 
34 pāŗiem izcīnīja otro vietu, bet 
pieaugušo grupā dejās Kārlis 
Treijs un Anastasija Krivoše-
jeva 208 pāŗu konkurencē iegu-

Četru braucienu summā, skai-
tot trīs labākos rezultātus, Ķi -
bermanis tika pie desmit punk-
tiem, apsteidzot divus konkuren-
tus. Par sacensību uzvarētāju ar 
25 punktiem kļuva Nīderlandes 
pilots Edvīns van Kalkers, kas 
par punktu apsteidza šveicieti 
Beātu Hefti.

Teniss
ASV atklātajās meistarsacīk-

stēs Ernests Gulbis pirmajā cīņā 
uzvarēja francūzi Keniju de Še -
peru – 6:1. 6:4, 6:2. Otrās kārtas 
sacensībā viņš  ar 6:4, 6:3; 4:6, 
3:6, 3:6 atzina sava treniņpartneŗa 
Dominika Tīma pārākumu. Pēc 
uzvarētajiem diviem setiem tre -
šajā setā Gulbim bija veselības 
problēmas. Viņš bija sastiepis 
kājas muskuli, un sākās krampji. 
20 gadus vecais austrietis Tīms 
pirmo reizi karjērā sasniedza 
Grand Slam turnīra trešo kārtu, 
taču spēlēšana un uzvara pār 
treniņu partneri un draugu ne -
sagādāja pārāk lielu prieku: “Tas 
bija smagi, man ārkārtīgi nepa-
tika šī situācija. Protams, ka tā 
man ir nozīmīga uzvara – pirmo 
reizi atspēlēties no divu setu defi -
cita, pirmā piecu setu cīņa. Labāk 
tā būtu notikusi pret kādu citu 
spēlētāju, nevis Gulbi. Tādā 
gadījumā es būtu laimīgāks.”

***
Latvijas spēcīgākā jaunā teni-

siste Jeļena Ostapenko ar pār-
liecinošu uzvaru 6:1, 6:2 pār Dien-
vidāfrikas spēlētāju Terēzu van 
Zilu sāka ASV atklāto meistar-
sacīkšu junioru turnīru. Osta-
penko iepriekš pavēstīja, ka US 
Open” viņas pēdējais turnīrs at -
sevišķajā junioru ieskaitē. Osta-
penko pretiniece turnīra tīklā 
bija norādīta ķīniete Cju Jui Je, 
taču vēlāk rīkotāji ieviesa izmai-
ņas. Ar otro numuru izliktajai 
Ostapenko tas gan nebija šķērslis, 
lai pieveiktu van Zilu un 52 mi -
nūtēs nodrošinātu vietu 1/16 finālā.

Velotriāls
Čechijā notika Pasaules meistar-

sacīkstes velotriālā. Kopvērtē ju mā 
junioru konkurencē par čem-
pionu kļuva Latvijas pārstāvis 
Alvis Dermaks.

Regbijs
Eiropas junioru (U-20) meistar-

sacīkstēs Čechijā Latvijas vienība 
izcīnija sesto vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS 

“Skrējienu aizvadīju, klauso-
ties okeana viļņu šalkoņā un 
vērojot smilšainās Rio plūdmales, 
klinšainos kalnus un izbaudot vie -
tējās architektūras ainavu. Mara-
tona trase (42,195 km) stiepās 
gar okeana krasta līniju. Tas bija 
apbrīnojami!. Pēdējos 400 met rus 
noskrēju ar līdz paņemto Latvijas 
karogu. Pūlis gavilēja, karogs 
plīvoja. Jutos lepns, ka esmu lat-
vietis,” par saviem iespaidiem 
portālā Delfi stāstījaVecāns. Ma -
ratons esot aizvadīts sirsnīgā 
gaisotnē, sākot no pulksten 5 
rītā, piedaloties 3500 skrējējiem. 

Lipmans un 
Beļavskis vienojušies 

un parakstījuši 
līgumu

Latvijas Hokeja federācija (LHF) 
parakstījusi līgumu ar jauno Lat -
vijas vīriešu izlases galveno tre -
neri Aleksandru Beļav ski. Lī  gums 
parakstīts arī ar vie nu no Beļav-
ska palīgiem Kārli Zirni, šīs vie -
nošanās termiņš – viens gads.
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Māras teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2014. gadā 
ar Māras Ķimeles lugu ”Parīze-Rīga-Parīze”

PRIEDAINĒ - piektdien, 5. sept., plkst. 18:00
 Priedainē - 1017 State Route 33 Freehold, NJ
 Rīko NJ Latviešu biedrība - Sarmīte Leja-Grigalinoviča  732-610-8227
ŅUJORKĀ - sestdien, 6. sept., plkst. 16:00
 Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
 Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Baiba Pinne 917-270-4786
VAŠINGTONĀ DC - svētdien, 7. sept., plkst. 16:00
 Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
 Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS
un Amerikas latviešu apvienība 

sadarbībā ar vietējām organizācijām. 

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

zālē
4. septembrī 19:00 Māras 

teātŗa viesizrāde „Parīze-Rīga-
Parīze”. Lomās Varis Piņķis un 
Karīna Tatarinova. Jēkaba 
Nīmaņa mūzikālais pavadī-
jums. Pēc izrādes Karīnas Ta -
tarinovas mūzikālais priekš ne-
sums, dziedot Raimonda Paula, 
Imanta Kalniņa un Jāņa Lū  sē-
na dziesmas. Ieejas maksa $20.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-
913-8081. Piektdienās 19:00 
tie kas latviešu deju grupa, 20:30 
notiek koŗa mēģinājums.

21. septembrī 9:30 svinēs 
dievnama krāsaino logu 5 gadu 
iesvētīšanas atceri un draudzes 
vēsturi. Pēc dievk. 11:30 lejas 
telpās programma un pusdie-
nas. Ieeja, sākot ar $15, bērniem 
zem 10g.v. – brīva. Pieteikšanās 
līdz 15. sept.: Raita Jergensen, 
tālr.: 303-913-8081 vai Irene 
Ortiz, tālr.: 720-840-5967. Visi 
ienākumi par labu draudzei.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas brīvo latvju 

biedrība (531 N 7th Str, 
Philadelphia, PA 19123), Info: 
www.Latviansociety.com 

9. septembrī 11:00 Filadelfi-
jas pensionāru kopas saiets. 
Programmā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība un apspriedes 
par aktuāliem tematiem. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svi-
nēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107)

20. septembrī 18:00 gadskār-
tējais Klīvlandes Daugavas va -
nadžu bazārs. Būs tradicionālais 
rudens iepirkumu galds, bufete, 
bagātīga izloze, priekšnesumi. 
Ieeja $15, ieskaitot arī vakari-
ņas. Auto novietošana Masoņu 
laukumā ir atļauta. Atlikums 
vanadžu aprūpes darbam. Jūs 
laipni aicina Klīvlandes vana-
dzes! Info: vanadžu pr. Vita 
Reineks, tālr.: 440-268-8357.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas latviešu draudzes 

baznīcas telpās Jonkeros (254 
Valentine Ln, Yonkers, NY 
11705)

6. septembrī 16:00 izrāde 
„Parīze – Rīga – Parīze”. Māk-
slinieku Elvīras un Rū  dolfa 
Piņņu romantiskā vēstuļu 
sarakste un Karīnas Tatari-
novas mūzikālais priekšne-
sums.

Drāmatizējums un iestudē-
jums: Māra Ķimele.

Lomās: Karīna Tatarinova 
un Varis Piņķis.

Mūzikālā programmā: R. 
Paula, I. Kalniņa un J. Lūsēna 
dziesmas.

Rīko Ņujorkas latviešu orga-
nizāciju padome TILTS un 
Amerikas latviešu apvienība.

Ieeja: $25.
Salas baznīcā (4 Riga Ln, Mel-

ville NY)
7. septembrī pēc dievk. 

pikniks baznīcas dārzā. Dalības 

maksā $15 ieskaitīts cienasts, 
kafija un saldais.

Informāc.: Baiba Pinne, 
E-pasts: pinnis@banet.net, tālr.: 
917-270-4786.

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
5. sptembrī 18:00 teātris 

„Rīga-Parīze-Rīga” un sekos 
mūzikāls priekšnesums ar Ka -
rīnu Tatarinovu, viņa dziedās 
R. Paula, I. Kalniņa un J. Lūsēna 
dziesmas. Ieejas maksa $25.

SAGINAVA (MI)
13. septembrī 15:00 J. Skā-

barža lauku īpašumā (3630 E 
Curtis Rd, Birch Run, MI) tiks 
rīkots Saginavas latviešu kluba 
gadskārtējais „Ruksīša mie-
lasts”. Būs ruksīša cepetis ar 
visām piedevām, dzērieni jā -
ņem līdzi. Piedalīšanās $20 no 
pers., vidusskolas bērniem par 
brīvu. Pieteikties līdz 7. sep-
tembrim, zvanot J. Skābardim, 
tālr.: 989-777-1607 vai R. Mar-
tinsonei, tālr.: 989-792-9716. 
Čeku rakstīt uz ’’Latvian Club 
of Saginaw’’ vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com 

6. septembrī 11:00 Jackson 
Park golfa klubā golfa sacīkstes. 
Vakarā „Sveiks un Steiks” – 
vakariņas latviešu centrā. Lū -
dzu, zvanīt Edmundam Lei tim, 
tālr.: 425-369-0401 vai Rolan-
dam Abermanim, tālr.: 425-
398-9145.

28. septembrī 12:00 latviešu 
centrā prof. Gundara Ķeniņa 
Kinga grāmatas atklāšana. 
Lūdzu, pieteikties līdz 20.sep-
tembrim pie: KeninsEvent@
outlook.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams 

(1705 9th Ave N, St. Petersburg 
FL 33713), tālr.: 727-365-7856.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt ok -
tobrī. Info: Anita, tālr. 973-755-
6565,ext.5, jeb 973-744-6565.

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbo-

sies. Tā būs atvērta rudenī – 
7. oktobrī 11:00- 12:00

VAŠINGTONA (DC)
House of Sweden, 2900 K 

Street NW, Washington D.C. 
20007.

Latvijas vēstniecība ASV ai -
cina apmeklēt Latvijas tekstil-
mākslinieces Ivetas Vecenānes 
gobelēna izstādi „Dzintara 
pavediena virmojums.” Gobe -
lēns. Šis ir senais aušanas prin-
cips, kuŗam katrs mākslinieks 
piešķir savu patību, uzslā ņo-
jumu. Māksliniece velkos liek 
lina pavedienus un audos katrai 
šķiedrai pievieno 4 dzintara 
diegus, tie iziet cauri visam 
gobelēnam un rada īpašu, vār-
diem neaprakstāmu virmoju-
mu. Izstāde tiek rīkota par godu 
Rīga 2014. Atvērta Zviedrijas 
vēstniecībā līdz 21. septem-
brim, sestdienās 11:00-16:00 
un svētdienās 12:00-17:00.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
for māc. daļas vadītāja Una Vei-

 lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

6. septembrī 16:00 mākslas 
izstāde „Rudens krāsas”, pie -
dalās latviešu un amerikāņu 
mākslinieki. Šis ir līdzekļu 
vākšanas sarīkojums XVI Rie -
tumkrasta Dziesmu svētkiem 
(2015. gadā San Jose).

7. septembrī 9:30 ZKL lat-
viešu skolas mācību gada sā -
kums.

20. septembrī 10:00 starptau-
tisks novusa turnīrs „San Fran-
cisco Golden Cup 2014”, 
aicināti visi – spēlēt pratēji un 
nepratēji!

13:00 diskusija par 12. Saei-
mas vēlēšanām – pārrunas par 
vēlēšanu norisi, balsošanas kār-
tību, partijām u.t.t..

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving Str, 
Brookline MA 02445). Visi 
dievk. notiek 11:00, dievg. kat -
rā dievk.. 7. septembrī dievk., 
kuŗu kuplinās ar vijoles spēli 
Aija Rēķe un Vents Skrīveris. 
14. septembrī dievk.. Pēc dievk. 
ārkārtas dr. pilnsapulce. Azaids 
groziņu veidā. 21. septembrī 
dievk. atzīmēs LIRS (Lutheran 
Immigration and Refugee Ser v-
ice) 75 gadu pastāvēšanu, sekos 
mielasts un dalīšanās atmiņās 
par pašu piedzīvoto LIRS pa -
līdzību. 28. septembrī dievk., 
māc. Kaspars Bērziņš.

(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta.  Dr. māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte 
un Margarete Thompsen. Info: 
www.detdraudze.org.  7. sep tem-
brī dievk. ar dievg.. 14. sep-
tembrī dievk., seko Svētdienas 
skolas nodarbība. 21. septem -

brī dievk. ar dievg.,seko drau-
dzības stunda. 26. septembrī 
11:00 Bībeles stunda. 28. sep-
tembrī dievk., Latvijas Univer-
sitātes dibināšanas atcere.

ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles, CA 90039). 7. 
septembrī 11:00 dievk., māc. 
Aivars Ozoliņš. 21. septembrī 
11:00 dievk., diak. Rota Stone.

nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00.  7. sep-
tembrī dievk. ar Sv. vakarē-
dienu. 14. septembrī dievk. 21. 
septembrī dievk. 21. septembrī 
15:00 Vilmingtonā (1530 Foulk 
Rd.-Rt.261) dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu, sekos kafijas galds. 28. 
septembrī dievk. 5. oktobrī 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Pļau-
jas svētki-bazārs-pusdienas.
Māc. Ieva Dzelzgalvis.

Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill Str, Ka -
lamazoo, MI 49996). 7. sep tem -
brī 10:00 Kapusvētku dievk., 
māc. R. Franklins. Lietus gadī-
jumā dievk. notiks baznīcā. 14. 
septembrī dievk. ar dievg., māc. 
I. Larsena. Pēc dievk. kafija. 21. 
septembrī 10:00 dievk., māc. 
A.Pūliņa. Pēc dievk. kafija. 28. 
septembrī 10:00 dievk., māc. I. 
Larsena. Pēc dievk. kafija.

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie-
notās draudzes dievnamā. Bap-
tistu dr. dievk. notiek svētdie-
nās 14:30. 

Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Peters burg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. 
Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 

tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net 

dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 20. septembrī 11:00 
dievk. ar dievg. 4. oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., 
sekos sarīkojums. Māc. D. Sal-
nīte, dr.pr. A. Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062.  

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Prāv. L. Zu -
šēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
S. Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org  7. septembrī 
10:00 Bush Lake Park  brīvdabas 
dievk., bērnu svētki un pikniks 
kopā ar latviešu skolu. 14. sep-
tembrī 10:00 dievk. ar Sv. va -
kar ēdienu. Sekos sv. skola, māc. 
tikšanās ar iesvētāmiem, sa -
drau dzība un informāc. par 
Saeimas vēlēšanām. 18. sep-
tem brī 11:00 Bībeles stunda. 
21. septembrī 10:00 dievk., 
sekos Barbecue draudzes dārzā. 
23. septembrī 19:00 vakara 
Bībeles stunda māc. Dāga un 
Edijas dzīvoklī. 28. septembrī 
10:00 dievk. ar Sv.vakarēdienu, 
sekos 12:30 Universitātes gada 
svētki. 5. oktobrī 10:00 Pļaujas 
svētku dievk., sekos mielasts un 
projekta „Priecīgas pēdas” pre-
zentācija.

nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Draudzes māc. Gun-
dars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. 6. septembrī 11:00 Avo-
  kas kapusvētki. 7. septembrī 
11:00 Tērvetē dievk. 10. sep-
tembrī 19:00 Latviešu centrā 
valdes sēde. 11. septembrī 13:00 
Latviešu centrā pensionāru 
saiets. 14. septembrī 15:00 dievk. 
21. septembrī 15:00 Mont 
Royal kapsētā kapusvētki.
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Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

Aicinām atsaukties!
Mūsu mīļais mazdēliņš slimo ar retu leikēmijas paveidu (JMML), 

kuŗa vienīgais ārstniecības veids ir kaula smadzeņu transplantācija 
(Bone Marrow Transplant).

Mūsu ģimene ļoti lūdz Jūs būt atsaucīgiem un palīdzēt 
Magnusam!

Ar join.bethematch.org (PROMO Code: Match4Magnus) 
starpniecību var bez maksas saņemt paraugu komplektu pa pastu 
un līdz ar to Jūs varat izdarīt un nosūtīt vaiga gļotādas paraugu 
(mouth swab).

Ļoti lūdzam to darīt drīzi, jo analīžu rezultātus jāgaida 6-8 
nedēļas!

Dr. Jānis un Inta Zemjānis,
Ēriks un Anna Kaļiņš (Zemjāne),

Paulis, Jūlijs, Sarma, Liene un Aurora Zemjānis,
Kaļiņa un Janson ģimene Kanadā

Meklējam latviešu izcelsmes devējus jeb donorus 18-44 gadu vecumā ārstniecības nolūkos 
mūsu mazdēlam Magnusam Kaļiņam (Zemjānis).

latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn. (607 

E 7th St,Lakewood, NJ).
Īstbransvikā draudzes bazn. 

(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ).

7. septembrī 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 14. septembrī 
13:30 Īstbransvikā dievk. ar 
dievg. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-mail: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

 
Īstoranžā (153 Glenwood 

Ave, East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY NY)
Morristovnā St. Mark Luther-

an Church (100 Harter Rd, 
Morristown, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity 
Luther an Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

7. septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš, 
sekos pikniks baznīcas dārzā. 
$15 dalības maksā ieskaitīts 
cienasts, kafija un saldais. 13:30 
St.Andrew bazn. dievk., diak. 
Kaņeps. 13. septembrī 14:00 
Manhatenā dievk., māc. Saliņš. 
14. septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc.Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
21. septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
13:30 St. Andrew bazn.dievk., 
māc. Saivars. Seko Multige ne-
rational orķestŗa koncerts. 28. 
septembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc.Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš.

Krusta dr.: Atonement Lutheran 

Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 14. septembrī 
14:00 dievk. ar dievg. Prāvests 
Oļģerts Sniedze un Linda 
Sniedze.

(128 N Elm Str, Saginava). 21. 
septembrī 13:00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Kalpos māc. Ro -
berts Franklins. Dr. sekretāre 
Vija Ārins, E-pasts: vijaarins@
yahoo.com

 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 
92103, ieeja no sētas). Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. 
pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com.

 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119) katra mēneša trešajā 
svētdienā 14:00 dievk. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 7. septembrī 10:30 
dievk.. 13. un 14. septembrī  
Rietumu apgabala konference. 
Svētdien 10:30 dievk. ar dievg. 
Piedalās visi apgabala mācītāji. 
21. septembrī 10:30 angļu va -
lodas dievk. ar dievg., sekos 
Bībeles stunda. 28. septembrī 
10:30 dievk., kalpo māc. Gija 
Galiņa. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

dr.: (35 Furman St, Schenecta-
dy, NY 12308). 21. septembrī 
14:00 dievk., dz.grāmatas, diak. 
Linda Sniedze-Taggart.

ev. lut. dr.: ziemas mēnešos 
dievk. notiek Mūsu Pestītāja 
(Our Savior) bazn. (301 – 58th 
Street S, St. Petersburg, FL 
33707), Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Uzma-
nību – vasarā dievk. notiks 
Biedrības namā 11:00! 7. 
septembrī Bībeles stunda.

(Turpināts 19. lpp.)
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Aleksandrs Antoņenko. "Otello"

Elīna Garanča. "Karmena"

Aleks Šrāders. "Vētra"

Kristīne Opolais. "Bezdelīga"

Maija Kovaļevska. "Bohēma"

Amerikas kultūras galvas pil-
sētas vasara jau tuvojas beigām, 
un ik gadus tā var lepoties ne tik 
vien ar ikgadējo Mocarta festi-
vālu Linkolna centrā, bet arī ar 
bagātīgu kultūras programmu 
zem klajām debesīm. Kas nekaiš 
klausīties kamermūziku siltā 
vakarā romantiskajā Centrāl-
parkā, būt par liecinieci vērienīgi 
izvērstai mūsdienu klasiskās mū   -
zikas „oratorijai” (John Luther 
Adams Sila) pie atspīdumu 
ba seina Linkolna centra cēlās 
architektūras vidū, skatīties 
autentisku indiešu deju vai ar  gen-
tīniešu tango demonstrējumu 
Linkolna centra vasaras estrādē!

Latviešu mākslinieku iekrāsojums
gaidāmajā un aizvadītajā Ņujorkas

kultūras notikumu ainavāELEONORA
ŠTURMA, Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas

dēļ uz koncertu netiku, bet no 
dzirdētajām atsauksmēm no -
jaušu, ka Lailas Saliņas daudz-
pusīgais dziedones-tēlotājas ta -
lants ir atstājis saviļņojošu ie -
spaidu. Laikā, kad rakstu šīs 
piezīmes, dziedone ar savu 
instrumentālistu ansambli ar 
programmu „Pa dzintara ceļu” 
apceļo Latviju. 

Atzīmējams vēl viens šīsvasaras 
koncerts, kuŗu bagātinājis lat-
vietes talants. 17. jūnijā North-
South kamerorķestŗa koncert-
serijā (Christ & St. Stephen’s 
baznīcā Manhatenā) bez jau 
zināmiem skaņdarbiem pirm at-
skaņots rīdzinieces Annas Veis-
manes (1976) Koncerts violai 
d’amore ar kamerorķestri. Par to 
uzzināju tikai krietni vēlāk. Žēl!

Bet ar neapturamu steigu drīz 
jau būs piesteidzies rudens, un 
kā Linkolna centra vitrīnās iz -
liktās krāsainās brošūras liecina,  
Mētropolītēna operas nākamā 
sezonā mūs atkal priecēs latviešu 
zvaignes. Latvijā dzimušo un 
Latvijā skoloto dziedoņu vārdi 
jau vairākus gadus lasāmi Mēt-
ropolītēna operas solistu sarak-
stos. Bizē operā „Karmena” ti -
tullomā atkal atgriezīsies (feb-
ruārī un martā)  pirms pāris 
gadiem spīdoši cildinātā neat-
vairāmās kārdinātājas tēla vei  do-
tāja Elīna Garanča, bet līdz ne -
prātam savaldzinātā dona Hozē  
lomā būs staltais rīdzinieks Alek-
sandrs Antoņenko (rudenī; man 
personīgi ļoti pa prātam, ka dzie-
donis sava internacionāli popu-
lārā priekšvārda rakstībā spītīgi 
patur latvisko s-galotni, kaut 
pats nebūdams latviešu cilmes!). 
Trauslo Mimi tēlu Pučīni operā 
„Bohēma” dzirdēsim un re  dzē-
sim Kristīnes Opolais atveido-
jumā (novembrī un decembrī). 
Viņa šo lomu tik veiksmīgi 
„iekaŗoja” jau pagājušā pavasarī, 
aizstādama pēkšņi saslimušo 
Anitu Hartigu, izpelnoties pre-
ses uzslavu un apbrīnu, jo tikai 
pirms nedaudzām stundām bija 
spoži nodziedājusi savu galvenās 
lomas debiju Pučīni operā 
„Madama Butterfly”.

Pēc četru gadu atstarpes atkal 

dzirdēsim daiļskanīgo un iz  ska-
tīgo Marinu Rebeku Violetas 
lomā Verdi operā „La traviata” 
(decembrī un janvārī). Daudziem 
vēl labā atmiņā Ņujorkas kritiķu 

operā „Burvju flauta”(saīsinātā, 
angliski dziedātā versijā). Aiz va-
dītās sezonas Ziemsvētku laikā 
šis brīnišķais šedevrs atkal prie-
cēja kā mazos, tā lielos skatītājus. 
Aleka Šrādera plašākais sniegums 
bija no jūras izskalotā prinča 
Fer dinanda loma Šekspīra mo -
tīvu inspirētajā Thomas Andès 
operā „Vētra” (The Tempest) 2012. 
gada rudenī, kuŗā viņa dzidrais 
tenors un gaišā, pievilcīgā pa -
rādība bija kā atslogs citu rēgaini 
biedējošo būtņu vidū. Tajā pašā 
sezonā viņš veiksmīgi sevi pa -
rādīja Almavivas lomā Rosīni 
operā „Seviļas bārddzinis”. Jāpie-
metina, ka, līdzīgi citām mūsu 
zvaigznēm, arī viņš ir pieprasīts 
citos opernamos kā Amerikā, tā 
Eiropā. 

laiku operās pienākas, personī-
gais un polītiskais konflikts abus 
no  ved nāvē. 

Maijas Kovaļevskas sievišķīgi 
veidotais Mimī tēls Pučīni operā 
„Bohēma” patiešām dzīvoja. Vi  ņas 
liegi plūstošā balss un patiesa 
siltuma apdvestais tēlojums – 

slavētā viņas debija donnas Annas 
lomā Mocarta operā „Dons 
Žuans”, kā arī viņas līdzdalība 
Rosīni operas „Mozus un fara-
ons” koncertuzvedumā Karnegī 
zālē 2011. gadā. Vēl jāpiemin, ka 
– līdzīgi kā 2013. gadā – arī gai -
dāmajā sezonā Elīnu Garanču 
atkal dzirdēsim Karnegī zāles 
koncertserijā, šoreiz kopā ar 
James Levine vadīto Mētropo-
lītēna operas orķestri Albana 
Berga dziesmu ciklā (8. aprīlī). 

Bez Latvijas izauklētajiem dzie  -
doņiem Mētropolītēna operas 
tenoru rindās jau vairākus gadus 
dzied latviski blondais, glītais 
klīvlandietis, latviešu dziedātā  -
jas Aijas Jirgensones dēls, Aleks 
Šrāders (Alek Shrader). Šogad ar 
viņu kopā varēsim sagaidīt Jauno 
gadu Lechāra operetē „Jautrā 

Prieku darīja laimīgā sagadī-
šanās – it kā lai šo bagātīgo va -
saru Ņujorkā godam iejundītu – 
23. jūnijā, pašā Līgo svētku va -
karā Vašingtona skvēra parkā 
Manhatenā notika koncerts, 
veltīts mūzikai, „No baroka līdz 
modernismam”, kuŗā soliste bija 
latviete, mūsu pašmājniece, ie -
cienītais mecosoprāns Laila Sa -
liņa kopā ar Vašingtona skvēra 
festivāla orķestri. Koncerta pro-
grammā Skarlati kompozicijām 
bija lemts brālīgi sadzīvot ar 
pavisam oriģināliem, mūsdie-
nīgiem meklējumiem. Un tieši 
mūsdienīgais bijis Lailas Saliņas 
ziņā: oŗķestris viņu pavadījis 
viņas pašas sacerētā opusā 
„Annas Sekstones dziesmas” 
(Anne Sexton, 1928-1974). (Pirms 
dažiem gadiem Manhatenā re -
dzējām Lailas Saliņas sacerēto 
un pašas dziedāto skatuvisko 
versiju par traģiski mirušo ame-
rikāņu dzejnieci.)Viņas ziņā bijis 
arī gluži teātrāli izvērsts plašs 
dziedājums solobalsī – Katijas 
Berberianas „Stripsody”. Par no -
žēlu, neattaisnojamas kļūdīšanās 

Aleksandra Antoņenko kapi-
tāl ieguldījums aizvadītajā sezonā 
bija romiešu kaŗavadoņa Polliona 
lomas atveidojums Bellīni operā 
„Norma”.  Lai arī Bellīni savās bel 
canto operās galveno vērību veltī 
sieviešu balsīm, Normas lomai 
piešķirdams brīnišķi izvērstus 
dziedājumus, arī tenoram uzvel-
tas lielas prasības. Antoņenko 
vitālā balss un staltais augums 
uzvarēto gallu cilšu apspiedējam 
lika veidoties vīrišķi autorita tī-
vam, un nav brīnums, ka ap  spiesto 
druīdu augstā priesteriene Nor ma 
par visu varu vēlējās viņu paturēt 
savas mīlestības valgos, par spīti 
mīlestības trīsstūrim, bet, kā to 

līdzīgi kā agrākās lomās – atkal 
sajūsmināja izpārdoto auditori-
ju, un kritiķiem nācās rakstīt 
vienīgi slavējošus vārdus. 

Ja gadu iepriekš Kristīnes 
Opolais balss valdzinājumu bi  jām 
baudījuši veiksmīgi atveidotā 
gaŗlaikotas smalkās sabiedrības 
pārstāves Magdas lomā Pučīni 
operā „Bezdelīga”(itāliski – „La 
Rondine”),  tad pagājušā pavasarī 
viņa bija aicināta veidot jauniņo, 
trauslo, bet dziļi traģisko Čio-
čio-sanu visā pasaulē iecienītajā 
operā „Madama Butterfly”. Ar 
lielu izdomu un gaumi, izmanto-
jot modernos techniskos palīg-
līdzekļus, patiešām mākslinie-
ciski stilizētais uzvedums mūs 
ieveda tik dziļi izsmalcinātā 
Austrumu kultūras gaisotnē, ka 
spējām pat pieņemt tik galēju 
jauninājumu kā no japāņu tra  di-
cionālā teātŗa pārņemto „nēsā-
jamo lelli” Čio-čio-sanas mazā 
dēliņa lomā. Ar uzvelto nepa ras-
tību Kristīne Opolais godam tika 
galā, arī traģiskajā pašnāvībai 
gatavošanās skatā, un savā daiļ-
skanīgajā atvadīšanās dziedājumā 
pavēra jo plašu emocionālā pār-
dzīvojuma loku.

(Turpinājums sekos)

atraitne”, kuŗā viņš dziedās 
Camille de Rosillon lomu (ar 
turpinājumu janvārī). Jaunais 
dziedonis ir ietekmīgās Oberlina 
mūzikas augstskolas maģistrs 
(2007). Tikko augstskolu pabei-
dzis, viņš uzvarēja Mētropolītēna 
operas National Council kon-
kursā. Drīz pēc šīs uzvaras viņš 
parādījās Prinča Tamino lomā 
pasakaini fantastiskās dekorāci-
jās un tērpos stilizētajā Mocarta 

ev. lut. dr.: 14. septembrī dievk. 
21. septembrī Bībeles stunda. 
5. oktobrī Pļaujas svētku svēt-
brīdis. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.

com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk., vasaras mēnešos 
dievk. 10:00. Kafijas galds. Grā-
matu galds. 7. septembrī 9:15 
latviešu skolas 1. diena; 11:00 
Ģimeņu dievk., seko kafijas 
galds, skolai pica pusdienās, 
vecākiem un skolotājiem sa  pul-
ce. 15:00 stundu pirms teātŗa 
izrādes būs atvērts Latviešu 

Mūzejs. 16:00 teātŗa izrāde 
„Parīze-Rīga-Parīze”. 10. sep-
tembrī 19:30 Padomes sēde 
(pārcelta no 3. sept.). 11.-13. 
septembrī –II Trimdas latviešu 
archīvu, bibliotēku un materiā-
lās kultūras konference Va -
šingtonā/Rokvillē. 14. septem-
brī laju vadīts dievk.. 21. sep -
tembrī 10:00 pārrunas ar pa -
domes locekļiem par LELBĀL 
bīskapa amata kandidātiem. 
11:00 Sv. vakarēdiena dievk.. 
Pie kafijas galda atzīmēsim 
Lutheran Immigration and 
Refugee Service (LIRS) 75.dar-
bības jubileju. 23.-28. septembrī 
LELBA Laju kursi mūsu drau-
dzes telpās. 28. septembrī  

dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Dievk. piedalās Laju kursu 
dalībnieki. Pie kafijas galda – 
septembŗa jubilāru sveikšana. 
Prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org

dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 

Ferris Ave, Los Gatos).
Oaklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, 
Oakland).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, 
Saratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sac-
ramento).

7. septembrī 13:00 Saratogā 
draudzes Dārza svētki. 20. sep-
tembrī 12:00 Sakramento dievk.. 
21. septembrī 11:00 Sanfran-
cisko dievk.. 28. septembrī 11:00 
Sanfrancisko dievk., se  kos 
LELBĀL archibīskapa vēlēšanas.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz
re  dakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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JAUNUMI REDAKCIJAS GRĀMATU PLAUKTĀ

Jānis Zilgalvis.
„Laiks ceļot”.
Latvijas sakoptākās 
pilis, muižas, parki
un pastorāti.
Rīga, „Laika grāmata”, 487 
lpp., daudz krāsainu illustrāci-
ju, latviešu, angļu un vācu 
valodā. Šis izdevums ir domāts 
plašam lasītāju lokam, tiem, 
kuŗiem ir īpašs prieks baudīt 
skaistu un sakoptu vidi 

Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kuŗus iepriecina seni 
viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, 
kā arī  jaunāku laiku būvmākslas liecības.
Cena – USD 45,– , t.sk. pasta izdevumi

Alberts Legzdiņš.
„Čikāgas Piecīšu
brīnišķīgie
piedzīvojumi”.
Atkārtots un papildināts
izdevums.
Smiekli paildzina mūžu – tā 
jau ir zināma patiesība. 
Leģendārā latviešu ansambļa 
Čikāgas Piecīši dvēsele, šīs 
grāmatas autors Alberts 
Legzdiņš ne tikai iedos jums, 
cienījamie lasītāji, krietnu 

humora vitamīnu devu, bet arī paplašinās apvāršņus. Jo viņa 
stāsti balstīti reālajā latviešu dzīvē un vēsturiski objektīvos 
notikumos, turklāt vismaz trīs kontinentos, kur dzīvo latvieši. 
Humora un vēstījuma asprātības ziņā grāmata droši pielīdzinā-
ma angļu rakstnieka Džerama K. Džerama (1859-1927) stās-
tam „Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš to pārspēj „lietderīga 
izziņas materiāla bagātībā”, izcilā angļa vārdiem izsakoties. 
Lasiet un paildziniet savu mūžu! Smejiet – un paplašiniet 
apvāršņus!
Cena – USD 20,– , t.sk. pasta izdevumi
Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

Sākoties jaunajam mācību gadam, apgāds „Zvaigzne ABC” piedāvā krāsainas, skaistas un 
vērtīgas grāmatas arī pašiem mazākajiem lasītājiem. Un viņu vecākiem arī! Ja tētiem, māmi-
ņām un vectētiņiem un vecmāmiņām izsīcis pasaku pūrs, ko stāstīt savām atvasēm pirms mie-
dziņa, lielisks palīgs būs Pasaku kalendārs 2015. gadam. Te apkopotas 12 pasakas ar krāš-
ņiem un labi uztveramiem zīmējumiem. Jūs gaida tikšanās gan ar zaķu ganiņu, ar briesmīgo 
kazu, ar Sprīdīti un gudro zemnieku, ar cūkganu Ezīti, kas pārvēršas par staltu ķēniņdēlu u.c.
Lindas Pakrastes nelielā grāmatiņa „Lidvāvere un sikspārnis” ievedīs putnu un dzīvnieku 
pasaulē. Lasot īsas un aizraujošas pasaciņas, bērniem tiek piedāvāts ļoti labs izziņas materiāls. 
Turklāt ar precīziem zīmējumiem. Varbūt arī lielajiem der atcerēties, kā izskatās, piemēram, 
svīrīte, ķauķītis vai zivju gārnis.
Bet mīļo Latviju palīdzēs iepazīt Marikas Taubes krāsainā siltā un saprotamā valodā sarakstītā 
„Mūsu Latvija”, kuŗā, piemēram, šādi temati: „Kas latviešiem patīk?”, „Gadskārtu ieražas”, 
„Kultūrvēsturiskie novadi”, „Latvijas lepnums”. Vai varat nosaukt Latvijas lielāko ezeru, dzi-
ļāko ezeru, augstāko kalnu, garāko upi un resnāko koku? Kopā ar mazajiem to visu varat 
atsaukt atmiņā.
Zvaigznes ABC grāmatas varat iegādāties arī internetā - www.zvaigzne.lv

PĀRDOD VIESU NAMIŅU IECAVĀ
Iecava, Upes iela 9, 2 stāvi, platība 105.9 m2, zemes platība 0.2796 m2. Cena 60 000 EUR.

Skaistajā Iecavas parka – bijušā grāfa Pālēna parka – territorijā tiek pārdots 
mājīgs viesu namiņš "DIVAS UPES". Krodziņš ierīkots vēsturiskā ēkā, kas 
celta 19. gs. un ir daļa ni Iecavas muižas kompleksa apbūves. Ēka celta no 
silikātķieģeļiem, tajā ierīkota kafejnīca, pirts un guļamtelpas. Ēka atrodas uz 
labiekārtota un sakopta zemes gabala, kuŗā izveidots dārzs ar dekoratīviem 
stādījumiem, bērnu rotaļu laukums un stāvvieta.Viesu nams atrodas stratēģis-
ki izdevīgā vietā – tikai 300 m no autoceļa A7, kas savieno Rīgu un Bausku, 
kas tālāk ved uz Lietuvas robežu.

Piedāvājumā: kafejnīca / ēdināšana līdz 35 vietām, banketa zāle ar kamīnu, 
pirts, 6-vietīgs ūdens āra kubuls ar apgaismojumu un masāžas burbuļiem, 15 
guļvietas uz matračiem, spēļu laukums bērniem, auto stāvvieta.

Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni: 516-375-7745 (ASV)

Sērijā Laika grāmata izdotās
grāmatas jums nosūtīsim pa pastu!

PĀRDOD ĪPAŠUMU
Alojas novads, Staiceles pagasts, “Līdakas”

Divstāvu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 93,4 m2, pirts, klēts, 
malkas šķūnis, pagrabs (ar konstantu temperatūru ziemā un 

vasarā). Zeme – 4,3 ha, Staiceles upes krastā. 116 km no Rīgas, 
piebraucamie ceļi asfaltēti, ir augļu dārzi (vecais un jaunais). 

Virtuves iekārta ar elektrisko un malkas plīti, ūdens padeve no 
avota ar sūkni (ūdens kvalitāte pārbaudīta laboratorijā).

Malkas krāsns, kamīns, karstajam ūdenim elektriskais boilers.
Objekts atrodas ideālā vietā ekoloģiskai bišu saimniecības  

ierīkošanai (tuvākajā apkārtnē nav rūpniecisko un
lauksaimniecisko objektu).

Ir visa technika zāliena kopšanai un sniega tīrīšanai.
Objektu pārdod ar visām mēbelēm.

Cena – 245 000EUR
Interesentus lūdzam zvanīt +371 26446113 vai

sazināties ar Rīgas redakciju
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L AT V I JĀ  U N  PAS AU L Ē

LATGAĻU SĀTĀ BĒRNI APGŪST 
TRADICIONĀLO KULTŪRURENĀTE LAZDIŅA

Dalībnieki un vecāki noslēguma dienā
Astrīda Vucina iepazīstina dalībniekus ar ārstnieciskajām tējām

Bērni apgūst tradicionālo sviesta kulšanas metodi

Danči un dziesmas tradicionālās kultūras nedēļā

Tiek apgūtas maizes cepšanas iemaņas

Ar bērnu darbu izstādi un 
koncertu sabraukušajiem vecā-
kiem Viļānu novada Dekšāru 
pagasta „Latgaļu sātā” augusta 
vidū noslēdzās ikgadējā bērnu 
tradicionālās kultūras nedēļa 
Latgalē.

Jau septīto gadu biedrība Lat-
gales tradicionālās kultūras cen -
t rā „Latgaļu sāta” nedēļas garumā 
bērniem vecumā no 7 līdz 13 ga -
diem bija iespēja mācīties dzie-
dāt, dejot, spēlēt kokli, gatavot 
mū  zikas instrumentus, aust un 
apgūt arī citus tradicionālos aro-
dus un prasmes. 

„Mēs izšuvām krustdurienā, bi  -
jām arī pie jaunsargiem, taisī jām 
seno laiku instrumentus, strā dā-
jām ar mālu,” stāsta Marta Štrama 
no Itālijas un parādot arī nedē - 
ļas laikā tapušo pašdarināto mū  -
zikas instrumentu – „tas taisīts 
no koka, māla bumbiņām un 
zva niņa. Aptinām ar diegu skais-
tumam.” Vienpadsmit gadīgā Ni -
 kola Benislavska no Varakļā n - 
iem iemācījusies senāko aušanas 
veidu ar celiem un noaudusi sev 
celaines jostiņu. Ja meitenes tra-
dicionālās kultūras nedēļas ietva-
ros audušas, izšuvušas un spēlē-
jušas kokli, tad puikas ir pagata-
vojuši  nazīšus. „Mēs nogriezām 
no viena zara rokturīti, tad izur-
bām caurumu  un ielikām iekšā 
asmeni. Tas ir nazis, ko paši sa -
taisījām,” Kalvis Students ir no 

Rīgas un tradicionālās kultūras 
nedēļā piedalās jau piekto gadu, 
pa šiem gadiem esot pat iemācī-
jies nedaudz latgaliešu valodu. 
Kā atzīst pasākuma organizatore, 
biedrības „Latgaļu sāta” vadītāja 
Marika Zeimule, latgaliešu va -
lodu bērni šeit iemācoties galve-
nokārt, dziedot dziesmas.

„Sabrauc bērni ne tikai no Lat-
vijas, šogad arī no Itālijas, citus 
gadus ir bija bērni arī no Ameri-
kas un Vācijas. Nedēļas ietvaros 
dalībnieki brīvā dabā Latgales 
lauku sētas atmosfērā apgūst da -
žādas tradicionālās prasmes, gan 
aušanu uz lielajām stellēm, celai-
ņu izgatavošanu, ar mālu strādā 
kā senos neolīta laikos, veido da  -
žādas latvju rakstu zīmes no ko -
ka,” stāsta Marika Zeimule, atklā-
dama, ka kopumā šogad tradi-
cio nālās kultūras nedēļu bija pul-
cējušies 20 bērni, kas nedēļas lai-
kā paguva arī iemēģināt sviesta 
kulšanu pēc sentēvu metodēm 
un maizes cepšanu lielajā maizes 
krāsnī, ko varēja nobaudīt vecāki. 
„Senču mantojumu mēs apgūs-
tam gan tradicionālajā veidā,   
gan arī caur modernām tehno-
loģijām, izmantojam bērniem in -
 teresantus materiālus piemērām 
stiklu apgleznošanu, etnogrāfis-
ko rakstu iededzināšanu kokā.  
Ar rakstiem apdrukājam krekli-
ņus. Šādā veidā, moderno salie-
kot kopā ar senatnīgo, bērniem 

rodās pavisam cita interese,” ie -
skicē M. Zeimule.

Kā stāsta viens no biedrības 
dibinātājiem Dainis Mjartāns, šā -
das bērnu tradicionālās kultūras 
nedēļas organizēšanas ideja sa -
vulaik smelta ASV latviešu no -
met nēs un to atbalstījusi arī Vals ts 
kultūrkapitāla fonda Latgales 
programma. Pateicība pienākas 
arī Kanādas latviešu katoļiem un 
tautiešiem ASV, kas iespēju ro -
be žās atbalstījuši šīs biedrības 
dar bu tradicionālās kultūras po -
pu larizēšanā jaunatnes vidū. 
„Lat   ga ļu sātas” nosaukums pata-
pināts no latgaliešu grāmatu krā-
tuves, kuru savulaik Minsterē va -
dīja Alberts Spoģis. „Latgaļu sā -
tā”, savulaik dzīvoja pazīstamais 
etnogrāfisko kokļu meistars Do -
nats Vucins. Pēc viņa grieztajām 
koklēm deviņdesmitajos gados 
200 km attālo ceļu no Rīgas mē -
roja folkloras entuziasti no visas 
Latvijas, kā arī latvieši no ASV un 
Kanādas. Uz meistara darināta-
jām koklēm spēlē Ņujorkā, To -
ronto, arī Baltkrievijā, Lietuvā      
un Nīderlandē. Teju katru gadu 
biedrība organizē kokļu dienas, 
kopā  pulcējot, etnogrāfisko kok-
ļu spēlētājus no Rīgas, Rēzeknes, 
Madonas, Ērgļiem, Jēkabpils, Va -
rakļāniem, Andrupenes, Ces vai-
nes un ārzemēm. Svarīga bied rī-
bas nodarbe ir etnogrāfisko un 
arheoloģisko tērpu rekonstruk-
cija un dalība starptautiskos tra-
dicionālās kultūras pasākumos. 
Baltkrievijā demonstrējot Liel vār-
des jostas aušanu, iegūta 1.god-
alga nominācijā „Retas aušanas 
tehnikas”. 

Biedrības biedri norāda, ka 
daudz vēl jādara, lai „Latgaļu 
sāta” būtu tāda, kādu to vēlētos. 
Vecās kūts vietā vajadzētu uzcelt 
darb nīcu telpu ar pārgulēšanas 
iespē jām otrajā stāvā, jo arī pie-
augu šie izsaka interesi apgūt se -
nās prasmes. Tam nepieciešami 
lī  dzekļi, kuru biedrībai nav, taču 
galvenais nav gausties, bet gan 
priecāties par paveikto, protams,  
biedrība priecāsies par katru       
tautieti, kas sniegs palīdzību iz -
vei d  ot tradicionālās kultūras  
centru. Tuvāka informācija raks-
t ot latgalusata@inbox.lv
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K U LT Ū R A

The Importance of the Latvian Diaspora Art CenterLELDE KALMITE, curator, PLMC

Cēsis pulcēs mūzikas cienītājus, Rīgā Eiropas mēroga konference

significance of these artists’ work 
suddenly had ceased to exist?  Or 
does it mean that the tragedy of 
World War II was played out not 
only in the repressive cultural 
milieu of occupied Latvia, but 
also in the lives and careers of the 
refugees who chose to leave their 
homeland, in order to preserve 
their freedom and even their 
lives?

The middle generations of 
diaspora artists were better adapt-
ed to American culture and a 
number of them developed nota-
ble careers. During this period, 
American colleges and universi-
ties became the major patrons of 
artists, by offering them teaching 
positions.  While providing a sta-
ble economic base for many, this 
system also freed artists from the 
necessity to compete in the capi-
talist art marketplace that offered 
fame and wealth to a few. 

received moral support and rec-
ognition from Latvian exile soci-
ety, very few of them, if any, were 
able to make a living through art, 
and their position in the wider 
society was usually much inferior 
to what they had enjoyed in inde-
pendent Latvia.  An art professor 
in Riga could very well have 
ended up working as a church 
janitor or a hospital orderly in the 
United States.  Clearly, their 
opportunities to exhibit work and 
to forge significant artistic careers 
were limited. This was not a 
reflection of these artists’ ability, 
but of their status as penniless 
refugees struggling to survive in 
a foreign country. During the 
post-war period America was 
enjoying an amazing economic 
expansion, but because America 
was supposed to be the great 
melting pot, there was little inter-
est in the art of immigrant artists 
from war-torn Eastern Europe. 
Does this mean that the value or 

itself of the history of Latvian 
diaspora art illustrates the impor-
tant educational role that the 
center must play in the future if 
diaspora artists and their work 
are to be successfully integrated 
into the cultural space of Latvia.

Let us remember that Latvia’s 
20th century history – gaining 
independence for two decades, 
losing it, then re-gaining it after 
half a century of foreign rule – is 
quite an unusual set of historical 
circumstances, with significant 
cultural implications. If there is 
any truth to artist Niklāvs 
Strunke’s assertion in 1948 that 
“perhaps the majority of Latvia’s 
best artists now find themselves 
living in exile”, then the re-inte-
gration of the work of these art-
ists as well as those who suc-
ceeded them, into Latvian art 
history can only strengthen 
Latvian culture.

Although the first post-war 
generation of immigrant artists 

tions Rolands Lappuķe, former 
president of Latvia Valdis Zatlers, 
and mayor of Cēsis Jānis 
Rozenbergs, were among the dis-
tinguished speakers who 
addressed a large audience of art 
lovers during opening ceremo-
nies. The event was widely 
reported in the Latvian press - in 
print media, online, radio and 
TV, and news of it was even 
broadcast in other European 
countries, including France.

Now that PLMC has estab-
lished itself in Cēsis, it might be 
useful to review why such a cen-
ter is desirable, and exactly how 
the collection is being developed.  
It has been suggested that PLMC 
is only needed by Latvian exile 
artists and their exile audience, 
because the artists represented in 
the collection don’t have enough 
opportunities outside Latvia to 
exhibit their work and to be suc-
cessful in the art world.  Such 
lack of understanding in Latvia 

On June 28 the Global Center 
for Latvian Art (Pasaules latviešu 
mākslas centrs or PLMC) cele-
brated its grand opening in Cēsis, 
exhibiting a selection of work 
donated during the past three 
years to PLMC’s growing collec-
tion of art created by Latvian art-
ists who have lived or are living 
outside of Latvia since the Second 
World War.  

PLMC’s first exhibition space 
in Latvia was created during the 
past year, in which a former 
school gymnasium at Lielā Skolas 
iela 6 in Cēsis was transformed 
into a beautiful contemporary 
gallery, made possible by a 
$100,000 fund-raising effort. 
Future plans include the renova-
tion, beginning in the spring of 
2015, of an adjoining space as a 
second gallery and study center.  
Parliamentary secretary of the 
Ministry of Culture Rihards Kols, 
the Foreign Ministry’s 
Ambassador for diaspora ques- (Turpinājums 7. lpp.)

Diriģents Ainārs Rubiķis

Vijolniece Laura Zariņa

Cēsīs skanēs Pasaules latviešu 
kamermūzikas un simfoniskās 
mūzikas koncerti

Sestdien, 4. oktobrī, Cēsu pilsē-
tas kultūras dzīvi bagātinās divi 
koncerti, kuŗi notiks Vidzemes 
koncertzālē Cēsis: plkst. 14.00 
"Pa  saules latviešu kamermūzi -
kas koncerts", kuŗā koncertēs 
Juris Ķeniņš - čells (Kana da), Lau-
ra Zariņa - vijole (Vācija), Pēte -
ris Zariņš - klavieres (Kanada); 
programmā: Daces Aperā  nes, Tā -
 livalža Ķeniņa, Imanta Ramiņa 
un Lolitas Ritmanes kamermūzika.

Savukārt plkst. 19:00 notiks 
„Pasaules latviešu simfoniskās 
mūzikas koncerts”, ar kuŗu Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas (JVLMA) simfoniskais or -
ķestris atklās savu koncertsezo -
nu izcilā latviešu diriģenta Ainā -
ra Rubiķa vadībā. Soliste būs ie -
vērojamā latviešu vijolniece no 
Vācijas, Laura Zariņa, kuŗas in -
terpretācijā pirmatskaņojumu 
Latvijā piedzīvos Jāņa Kalniņa 
vijoļkoncerts. Koncertā vēl ska-
nēs Emmy balvas laureātes Loli-

tas Ritmanes darba „Uvertīra 
gaismai” pirmatskaņojums, kā  
arī Bruno Skultes, Imanta Ramiņa 
un Tālivalža Ķeniņa simfoniskā 
mūzika. 

Abi koncerti tiek rīkoti PBLA 
Kultūras fonda II konferences 
„Latvija ārpus Latvijas” ieskaņai. 
Ikviens ir sirsnīgi aicināts tos 
kon certus apmeklēt, pasūtinot 
biļetes: www.cesukoncertzale.lv 
“Pasaules latviešu simfoniskās 
mūzikas koncerts” izskanēs  arī 
svētdien, 5. oktobrī, plkst. 18.00 
JVLMA Lielajā zālē, Krišjāņa 
Barona ielā 1, Rīgā; www.jvlma.lv.

Cēsīs 4.oktobrī plkst. 16.00 
PBLA Kultūras fonda II konfe-
rences dalībniekiem būs iespēja 
apmeklēt Pasaules latviešu māks-
las centra galeriju. 

***
Domino ar latvju rakstu zīmēm

Nepilna gada laikā ir pārdoti 
aptuveni 600 no māla izstrādāti 
veidoti domino spēles komplekti 
ar latvju rakstu zīmēm, kuŗus 
izgatavojis māla trauku, rotu, su -
venīru un spēļu ražošanas uzņē-
mums SIA „Podusēta” Rēzeknes 
novada Ozolmuižas pagastā. Uz -

ņēmuma īpašniece Aiga Dātava 
stāsta, ka domino spēles izejma-
teriāls ir māls un, tāpat kā šī 
spēlē, arī citi „Podusētas” izstrā-
dātie priekšmeti ir pilnīgs roku 
darbs. Ideja par domino spēli ar 
latvju zīmēm radusies pati par 
sevi. Spēlē ir iekļautas septiņas 
latvju zīmes - Jumis, Māra, Dieva 
zīme, Austra, Ūsiņš, Ugunskrusts 
un Saule. „Šīs zīmes ir visspē cī-
gākās un man pašai vistuvākās, 
tāpēc arī tās iekļāvu,” skaidro 
Podusētas saimniece. Tāpat uz -
ņēmums plāno izstrādāt domino 
spēles komplektu ar slavu sim-
boliku un skandinavu simboli -
ku, izstrādātos dizainos piedāvā-
jot attiecīgajiem mērķtirgiem - 
Krievijai un Skandinavijas vals-
tīm. Taču, pirms sāk konkrētu 
valstu vai kultūru dizaina izstrā-
di, “Podusēta” plāno nodibināt 
ciešus kontaktus ar iespējam iem 
eksporta sadarbības partneŗiem. 
Domino spēli ar latvju zīmēm 
patlaban var iegādāties vietējo 
dizainu un amatniecību popu-
lārizējošos veikalos, kuŗos nopēr-
kamas dažādas Latvijā ražotas 
preces, „Abra” un „Riija”, ka arī 
tī  mekļa veikalā “www.mojo-jojo.lv”. 

Atkarībā no tirgotāja spēles cena 
par vienu domino komplektu 
variē no 18 līdz 21 eiro.

***
Par amatniecības nākotni

Lai dalītos pieredzē, uzsvērtu 
tautas kultūrvēstures saglabā šanu 
un akcentētu amatniecī bas no -
zīmi reģionu ekonomikas stip -
rināšanā, 21. oktobrī Rīgā, jau n-
ajā Nacionālās biblio tēkas ēkā, 
norisināsies Eiropas amatniecī-
bas konference "Ama tu prasmes 
ilgtspējīgas ekonomikas veido-
šanai”.

Visas Eiropas reģioni var lepo-

ties ar senām amatniecības tra-
dicijām, kas izceļ katra senā cent-
ra identitāti un līdzi nes pagātnes 
liecības – savdabīgu kodu, kas at -
sauc atmiņā pagātni. Amatnie-
cība ir nācijas piederības izjūtas 
veidotāja, un unikālie raksti vai 
ornamenti veido lokālpatriotis-
mu, ar līdzīgo elementu palīdzību  
vienojot arī visus eiropiešus.

Īstenojot projektu Regio-Crafts, 
ir apzinātas mūsdienīgākās me -
todes amatniecības stiprināšanai 
21. gadsimtā, atrasti teicami pie-
mēri prasmju tālāknodošanā, kā 
arī izvērtētas aktuālākās problē-
mas, ar kuŗām saskaŗas nozare. 
Piemēram, Nīderlandē, kur ir 

senas kuģubūves tradicijas, jaun-
ieši tiek iesaistīti amatniecībā, 
izmantojot 3D technoloģijas, sa -
vukārt Bulgārijā senās tradicijas 
iemāca etnografiskā mūzeja 
„bērnu zonā”.

Tādēļ konferencē tiks gan pre-
zentētas dažādās idejas, gan vei-
dota diskusija starp Eiropas un 
nacionāla līmeņa institūcijām, 
amatniecības centriem, izglītības 
iestādēm, mazās un vidējās uzņē-
mējdarbības pārstāvjiem un tū -
risma nozares ekspertiem, kas 
kopīgi spriedīs, kā saglabāt un 
attīstīt senās amatu prasmes.

Konferences rīkotāja, Zemga -
les Plānošanas reģiona projektu 
vadītāja Dace Strautkalne uzsveŗ: 
„Valda uzskats – ja jau amatnie-
cība ir izdzīvojusi tūkstošiem 
gadu, tad tā neizmirs arī mūs-
dienās, tomēr jau šodien var aiz-
vien skaidrāk novērot, ka pras-
mīgu amatnieku kļūst mazāk,   
bet jaunieši pievēršas citām no  za-
rēm, amatniecībai paliekot ti kai 
entuziastu līmenī.” Dace Straut-
kalne norāda, ka projekta Regio-
Crafts laikā ir atrasti daudzi 
piemēri Eiropā, kas varētu lauzt 
šo ritējumu un celt amatnieka 
profesijas prestižu.
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Divu mēnešu galerijas darbī-
bas laikā to ir apmeklējuši vai -
rāk nekā 700 mākslas cienītāju. 
Interesanti, kas viņi ir? Pirmais 
ap   meklētājs pēc atklāšanas pre -
cīzi plkst. 11:00 bija Cēsu bērnu 
mākslas skolas skolotājs, stikla 
dizainers Erro Rass, pusstundu 
vēlāk Latvijas Mākslas akadēmi -
jas profesors Ojārs Pētersons, 
sekoja viesi no ASV, tad Cēsu 
arodskolas skolotāji.

PLMC galerijas apmeklētāju 
vidū vairākums ir Cēsu pilsētas 
iedzīvotāji un rīdzinieki. Kā lie -
cina ieraksti viesu grāmatā, ap -
meklētāju vidū ir daudzi latvie - 
ši no Vācijas, ASV un Kanādas. 
Ga   leriju tās darbības pirmajos 
pusotros mēnešos ir apmeklēju -
š as arī vairākas prominentas per-
sonas. Bijušais ASV vēstnieks 
Lat vijā Ints Siliņš ar kundzi, 
Latvijas goda konsuls Čikāgā Ro -
 berts Blumbergs, Latvijas vēst-
nieks Lielbritānijā Andris Teik-
manis, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Razāns u.c. Vairākkārt 
ga  leriju apmeklējis komponists 
Pēteris Vasks ar dzīvesbiedri re  ži-
  sori Dzintru Geku, mākslinieks 
Vitolds Kucins, Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolas pedagogu 
grupa, mākslas zinātnieces Lai-
ma Slava un Ingrīda Burāne,  
vairāki Saeimas deputāti, Tu  rai-
das muzeja darbinieki. Augusta 
vidū, kad Cēsīs uzturējās ār - 
zem ju tūristi, galeriju apmeklēja 
māks las cienītāji no Nīderlan -
des, Austrijas un Beļģijas.

Pirmais ceļa posms ir noiets
Pasaules latviešu mākslas centra galerija Cēsīs gaida 1000 apmeklētāju

DAINIS MJARTĀNS

No PLMC galerijas viesu grā-
 matas: „Tik neparastas lietas 
Cēs īs notiek! Veidojas latviešu 
mākslas pasaules centrs! Latvie-
šu māksla pārnāk mājās! Tās 
atrada Cēsīs! Paldies jums vi  -
siem!” R. Lappuķe, ĀM Speciālo 
uzdevumu vēstnieks. 

„Sirsnīgākais paldies par jauku 
svētdienas piedzīvojumu un no  -
skaņu Cēsīs! Brīnišķīgi mākslas 
darbi, lielisks un konkrēts aplie-

cinājums tam, ko latviešu kul-
tūras saglabāšanā un nodošanā 
tālāk nākamajām latviešu pa -
audzēm ir devuši trimdā dzī vo-
jošie latviešu mākslinieki. Pal-
dies, labs iemesls atgriezties at -
kal!” Andris Rāzāns. 

„Jauki redzēt vienkopus to 
mākslinieku daļu, kas saglabā -
juši saikni un domas par Latvi -
ju. Skaisti, krāsaini un emocio-
nāli. Tā turpināt un papildināt 

krājumu!” Jānis Balodis, Vai dava. 
„Paldies par vērtīgo aizsāku-

mu, par interesanto un profe sio-
nālo ekspozīciju, kurā tik labi 
atklājas un sabalsojas dažādas 
personības, rokraksti, laiki.” Cie-
ņā Ingrīda Burāne. 

„Cik labi ir neredzēt šai māk - 
s lā latvisko - kas gan ir latviska 
māksla - īpašs kolorīts, šauras   
tē  mas vai dekoratīvie raksti? 
Māks la ir vispārcilvēciska, tajā     
ir pasaules dimensija - visiem 
saprotams garīgums, sāpīgie sap-
 ņi, vēlmes un apturētie mirkļi, 
skaistā piedzīvojums un attiecī-
bas ar to, varbūt mākslinieka at  -
tiecības ar pasauli (daļēji citēju 
Ģirtu Puriņu), vēlme palikt pa -
saulē ar savu skaistuma redzē - 
ju mu, iemūžināšanās. Ar to šī 
izstāde ir vērtīga. Īpaši daiļas ir 
Kalmītes un Vinters Ores glez-
nas. Paldies!” Dens Dimiņš Is -
lande. 

„Apbrīnojama  jūsu uzņēmī -
ba un drosme uzsākt šādu vērie-
nīgu projektu. Drošajiem pieder 
pasaule, lai veicas turpmākajos 
darbos”. Viesturs un Brigita Ta -
muži 

„Man patīk, ka latvieši ir pa -
saulē, taču vienmēr atceras, kur 
ir viņu īstās mājas.” Liene Binde 

„Paldies par lielisko izstādi. 
Mākslinieka Gaiļa darbi iedar-
bojas uz mums ar savu spēku. 
Rozes darbos mani pārsteidz 
krāsu prieks. Kalmīte liek sajust 
latviskumu, mūsu tautas dvēseli 
dziļi, jo dziļi...” Pateicībā ar dziļu 

Apmeklētājus piesaista Austrālijas latviešu mākslinieka Māra 
Raudziņa bronzas skulptūra

cieņu, Jānis Godiņš 
„Sirsnīgs paldies visiem māk -

s li niekiem un muzeja veidotā-
jiem. tas ir liels ieguvums ne ti -
kai Cēsīm, bet visai Latvijai un 
mākslas mīļotājiem tālumā.” 
Mirdza Zārdiņa.

„Brīnišķīga ideja! Lai pietiek 
spēka, iespēju, enerģijas, līdzekļu, 
atbalsta u.c. mūsdienu reālajā 
pasaulē tik ļoti vajadzīgā mīļu-
ma, sirsnības, māju sajūtas.” Iveta 
un Līga.

PLMC izveidotāji cer, ka ar 
laiku Pasaules latviešu mākslas 
centrs Cēsīs kļūs par Latvijas 
kultūras dzīves un mākslas vēs-
tures integrētu sastāvdaļu. Gale-
rija atvērta no trešdienas līdz 
svētdienai.

Lai iesāktais ceļš neapstātos, 
atbalstiet PLMC galerijas turp-
māko darbību. Čeks rakstāms 
„Global Society for Latvian Art”, 
kasiere  Ināra Sīmanis,  4NO13 
Randall Road, St. Charles, IL 
60175, USA. Ziedojumi no ASV 
ir atvel kami, aprēķinot ASV 
valsts nodokļus. 

Līdzekļi ir nepieciešami otrās 
izstāžu zāles un kolekcijas gla-
bāšanas telpu remontam, ko plā-
nojam uzsākt 2015. gadā, kā arī 
kolekcijas mākslas darbu sūtī-
šanai uz Latviju no visām pa-
saules malām. Māslas darbu 
ziedotāji var sazināties, rakstot 
L.Kalmītei –  10830 South Hale 
Avenue, Chicago, IL 60643-3342. 
Tuvāka informācija, rakstot uz  
plmc@inbox.lv.

 And within that art market-
place, which has grown tremen-
dously during the past several 
decades, the reasons why some 
artists succeed and others do not 
are complex and varied, even 
more so today when the influ-
ence of mass popular culture on 
art has become overwhelming.  

As time went by, succeeding 
generations of artists of Latvian 
descent became better integrated 
into the cultures of their host 
countries, but for many their ties 
to the land of their ancestors 
became tenuous. Yet, although 
some do not even speak the lan-
guage, today many welcome the 
opportunity to exhibit in Latvia 
and to learn more about the his-
tory of their families and the 
culture from which they came.  
The art world has become so 
international today that it is the 
norm that young artists wish to 
interact with their colleagues 
around the world.  The PLMC 
can become a center of global 
interaction among such artists 
and a focal point for expanding 
their contacts and widening their 
artistic outlook.  For this reason, 
the long-term vision of the PLMC 
has always been to foster closer 
interaction and contact among 
artists who have a connection 

with Latvia, regardless of their 
background.

PLMC does not, however, 
accept all work into its collection 
just because the artist who creat-
ed it is of Latvian descent. A col-
lection committee evaluates all 
potential donations and accepts 
only work of committed and seri-
ous artists, without imposing a 
particular aesthetic or political 
point of view. Like all cultures, 
Latvian diaspora culture includes 
artists representing a wide spec-
trum of ability and significance. 
The PLMC collection has accept-
ed a wide variety of work (par-
ticularly for its first traveling 
exhibition), partly in order to 
encourage the support and par-
ticipation of diaspora artists and 
society as a whole in this project 
and partly to avoid imposing too 
narrow a curatorial  viewpoint on 
the collection itself, leaving long-
term judgments to future genera-
tions of Latvian art historians. 
And, like most museums, PLMC 
depends on donations from art-
ists and collectors, rather than 
purchasing works that it particu-
larly would like to acquire, espe-
cially today when the interna-
tional art market has had such a 
profound influence on the mar-
ket value of art works.

Today one can find a wide vari-
ety of art being produced In Latvia 

itself, where certainly not 
every artist exhibiting in a 
commercial gallery could 
become a super-star in the 
international world of art or 
even find gallery representa-
tion outside of Latvia.  

On more than one occa-
sion I have been asked why 
we, the founders of PLMC, 
want to isolate and separate 
Latvian artists from abroad 
from the local artists in 
Latvia.  In fact, our aim is 
exactly the opposite – it was 
the events of the Second 
World War that divided and 
isolated Latvian artists and 
scattered them all over the 
world, from Siberia to New 
Zealand.  By creating a global 
center for Latvian art, we seek to 
unite Latvia’s artists and artists of 
Latvian descent from around the 
world.  The result can only be 
exciting and positive and can 
lead to unpredictable new col-
laborations, projects and rela-
tionships.  

I would like to conclude by 
relating a personal experience 
that served to reaffirm my own 
commitment to this project. After 
the grand opening in Cēsis, my 
son and I celebrated by taking a 
short vacation in Normandy. 
Driving was challenging, since 
street names changed every few 

blocks, to commemorate some 
person or event in French history. 
This nation is so proud of its cul-
ture and past that it would seem 
that the main purpose of street 
designations is not to help find 
where one is going but to cele-
brate some part of the long his-
tory and rich culture of France.

The French experience remind-
ed me that we have every right to 
be proud that we are preserving a 
part of Latvian cultural history – 
i.e., the art of the 20th century 
Latvian diaspora, and that any-
one who cares about Latvian cul-
ture (or even, for that matter, 
anyone who cares about culture 
at all) can share our pride in this 

accomplishment. Wandering 
through the towns and cities of 
Normandy reminded me why we 
undertook the PLMC project in 
the first place and persisted at it 
for a decade:  because every cul-
ture and language is a precious 
record of human experience and 
reflects a unique world view.  
Time will tell which of the artists 
in our collection will survive as 
part of the cultural consensus 
that defines quality in any nation’s 
art, but PLMC can be one of the 
vehicles for preservation of an 
important part of Latvia’s cultural 
history during the unique and 
tumultuous years of the 20st cen-
tury and beyond.

The Importance of the Latvian Diaspora Art Center
(Turpināts no 6. lpp.)
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Katru gadu Garezerā tūlīt pēc 
vasaras vidusskolas izlaiduma 
seko 3x3 nedēļa  ar nodarbībām 
visām trīs paaudzēm gan jaun-
iem, gan veciem, ģimenēm un 
vieniniekiem, lieliem un mazi-
em. Jau pagājuši 34 gadi, kopš 
3x3 kustība iesākās ar pirmo 
nometni šeit, Mičiganas štatā.   Šo -
 vasar piedalījās četri lektori no 
Latvijas (demografs llmārs Mežs, 
rokdarbniece Janta Meža, folk-
loriste Inese Mičule un archeo-
logs Guntis Zemītis) Pateicamies 
Latvijas Kultūras ministrijai, kas  
sedza ceļa izdevumus diviem 
lektoriem no Latvijas. Pateica-
mies arī Daugavas Vanagiem 
ASV, Klīvlandes latviešu kredīt- 
sabiedrībai, Latviešu organizā-
ciju apvienībai Minesotā (LOAM), 
kā arī daudziem nometnes da -
lībniekiem par ziedojumiem. Vi -
 si 3x3 lektori un nodarbību va -
dītāji ziedo savu laiku un piere-
dzi, lai šī jaukā nedēļa latviskā 
garā un vidē varētu notikt.

 No 147 dalībniekiem, 45 bija 

3X3 GAREZERĀ

Helmara Rudzīša 
dāvātajam kausam - 58

MAIJA ZAESKA

2 0 1 4 .  G A DA  VAS A R A  B I L DĒ S

bērni līdz 16 gadiem.  Kopā bija 
12 ievirzes vai nodarbības pieau-
gušajiem (rotu kalšana, kerami-
ka, latviskā virtuve, māksla, kok-
griešana, senvēsture, Latvijas po -

 litika un demogrāfija, folklora, 
rokdarbi un dzijas krāsošana ar 
dabīgiem augiem, zīda apglez-
nošana, stikla apdare/vitrāža un 
prievīšu aušana ar pērlītēm).  

Bērniem bija savas nodarbības 
trīs vecuma grupās.  Vakaros da -
žādas  nodarbības – ugunskurs, 
šķēršļu gājiens, folkloras vakars, 

vairāksolīšana,  “grudrīšu” spēle, 
referāti.  Katru dienu tautasdzie s-
mu dziedāšana, rotaļas un dan-
či... . Gaidām jūs nākamgad!

No kreisās: Inese Mičule, Guntis Rūtiņš, Inga Vītola, Līva Kalve, 
Marita Pelēce, Zinta Vogel, Sandija Linde  

Ņujorkas draudzes Katskiļi nometnes Valodas perioda audzēkņi lasa V. Indes tulkoto J. Raiņa   
"Zelta zirgu", ko ziedojusi Irēne Upenieks-Jasuta

Pirmajās ASV latviešu furbola meistarsacīkstēs Ņujorkā, 1956. gada 
8. septembrī izcīnija laikraksta Laiks izdevēja Helmāra Rudzīša 
dāvāto Latvijas kausu. Šovasar kārtējā Latvijas kausa izcīņa notika 
Katskiļos, Vasaras nometnē. Attēlā (zemāk) no kreisās puses ar 
vēsturisko kausu H. Rudzīša mazmazbērni: Zizi Salnīte, Trent 
Munson, Maršals Rudzītis, Austin Salnītis, Tālis Simmons

ASV vēstnieks Andris Razāns kopā ar GVV direktori Sandru Kronīti-Sīpolu un  4. klases audzēkņiem 
Garezerā

1/2 x 1/2 dalībnieki mācas “trako īru deju” rotaļu Ineses Mičules 
vadībā


