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PBLA Kultūras fonds 
apstiprina piešķīrumus 

16 projektiem

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) Kultūras fonds, 
kas jau vairāk nekā četrdesmit 
gadu gaŗumā atbalstījis latviešu 
kultūras, teātŗa, mūzikas un li -
terātūras tradiciju saglabāšanu 
un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī 
latviskās izglītības program mas 
ārpus Latvijas, šogad no rekord-
liela pieteikumu skaita izrau-
dzījies 16 projektus, ko atbalstīt 
ar finanču piešķīrumiem. 

“Šogad PBLA Kultūras fonds 
kopskaitā saņēma 51 augstvērtīgu 
projekta pieteikumu no 17 val stīm. 
Šis ir bijis smags un laikietilpīgs 
uzdevums PBLA Kultūras fonda 
valdei 19 personu sastāvā atlasīt 
un vienoties par atbalstāmiem pro-
 jektiem no tik liela augsti kvali-
tatīvu pieteikumu skaita,” skaidro 
PBLA KF priekšsēdis Juris Ķe  niņš. 
Lai arī ne visiem projektiem 
PBLA KF valde varējusi apstip-
rināt pilnu pieprasīto summu, to  mēr 
J. Ķeniņš pauda cerību, ka PBLA 
valdes apstiprinātie piešķīrumi 
kalpos par iedrošinājumu un no -
zīmīgu atbalstu pieteikto pro-
jektu reālizācijā. 

Starp PBLA Kultūras fonda val-
  des atbalstītajiem projektiem šo  gad 
ir gan “Latvieši pasaulē – mūzeja 
un pētniecības centra” uzsāktais 
darbs pie trimdas dzīvi dokumen-
tējošu fotografiju digi tālās kollek-
cijas izveides, gan Ar  nolda Ba  liņa 
vadībā izdotās 88 tautasdeju un 
apdaru grāmatas digitālizācija 
un tās pieejamības nodrošinā-
šana. Mūzikas jomā piešķīrumi 
apstiprināti Rīgas Doma koŗa 
skolas koncertuzvedumam kan-
tāte “Sarkanais vilciens”, Bruno 
Skultes koŗa dziesmu ierakstam 
Andreja Jansona vadībā, kā arī 
dziedātājas Jolantas Strikaites, 
saksofonista Arta Sīmaņa un 

ērģelnieces Kristīnes Adamaites 
latviešu komponistu mūzikas 
diska “Līdzenuma balss” izdo ša-
nai. PBLA KF valde nolēma savu 
iespēju robežās atbalstīt gatavo-
šanos XIV ASV Latviešu Dzies mu 
un Deju svētkiem Baltimorā 
2017. gada vasarā, kā arī dzies mu-
 spēles „Eslingena” iestudē ju mu 
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras 
dienās.  PBLA KF valde nolēma 
atbalstīt arī 2x2 Pasaules latviešu 
semināra videodokumentācijas 
iz  veidi, kā arī 3x3 saietu Lielbri-
ta nijā.

 Literātūras jomā atbalsts šogad 
piešķirts arī grāmatas “Neesam 
aizbēguši”, dokumentārā krājuma 
“Atgriešanās Eiropā” un Latviešu 
skautu simtgadei veltītās grā-
matas “Zemciešu cilts” izdošanai, 
vēl arī Raiņa lugas “Zelta zirgs” 
tulkojumam angļu valodā. 

Jau vairākus gadus PBLA KF 
valde ir atbalstījusi literārā žur-
nāla Jaunā Gaita izdošanu, ko tā 
nolēma atbalstīt arī šogad. Starp 
atbalstītajiem projektiem šogad 
ir arī Reikjavīkas latviešu skolas 
vecāku teātris. 

UZZIŅAI. PBLA Kultūras 
fonds ir dibināts ar PBLA valdes 
lē  mumu 1972. gada 16. novem-
brī. Saskaņā ar PBLA Statūtiem, 
šajā organizācijā ir pārstāvētas 
sešu zemju – ASV, Kanadas, 
Eiropas, Austrālijas un Jaunzē-
landes, Dien vidamerikas un Ka -
rību salu un Krievijas latviešu 
centrālās organi zācijas. PBLA 
Kultūras fonda līdzekļi rodas no 
PBLA budžetā paredzētiem 
līdzekļiem, ziedoju miem, novēlē-
jumiem un centrālo organizāciju 
iemaksām, kas ir proporcionālas 
PBLA Statūtos paredzēto cen-
trālo organizāciju locekļu skai-
tam PBLA valdē.

Godājamie tautieši!
DV ASV aicina tautiešus atbalstīt Daugavas Vanagu 2016. 
gada līdzekļu vākšanas akciju ASV par labu organizācijas 
mērķiem atbalstīt bijušos leģionārus. Jūsu ziedojumu 
lūdzam nosūtīt Daugavas Vanagu zemes valdes kasierim 
(Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 
53129) līdz 2016. g. 30. jūnijam; čeki rakstāmi uz „Latvian 
Asssociation DV ASV, Inc “ vārda.

Andris Kursietis,
Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis
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"Sveika, Latvija!" jaunieši Dziesmu svētku estrādē 2015. gada vasarā

No redakcijas
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izstrādājis negantu joku, 
iepriekšējā krustvārdu mīklā 

noraujot ciparus.
Lūdzu, atvainojiet!

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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 $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

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 $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

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

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

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

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

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
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

Amerikas latviešu jaunieši ierodas
iepazīt savu senču dzimto zemi

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

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

"Visa dzīve
man viens ceļojums..."

Apceļosim 
svešas zemes kopā ar Inesi!

Sestdien, 11. jūnijā, Latvijā 
ieradušies Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) Izglītības no -
zares rīkotā jauniešu ceļojuma 
„Sveika, Latvija!” XXXV gru-
pas dalībnieki, kuŗi līdz 24. jū -
nijam apceļos savu senču dzim-
teni un tiksies ar līdzaudžiem 
Madonas un Ļaudonas novadā.

„Sveika, Latvija!” ir divu ne -
dēļu izglītojoša programma, ko 
organizē un atbalsta Amerikas 
latviešu apvienība. Programmas 
mērķis ir dot iespēju Amerikas 
latviešu izcelsmes bērniem, kas 
ir mācījušies par Latviju latviešu 
papildskolās un beiguši 8. klasi, 
savām acīm redzēt un iepazīt 
savu senču dzimto zemi. 

“Ceļojums pa visiem četriem 
Latvijas novadiem ir kā dzīva 
ģeografijas stunda. Ceļojuma pro -
gramma ir ļoti intensīva. Marš-

rutā iekļauti mūzeji un memoriā-
las vietas, kas saistās ar skolā 
iepazītajiem latviešu rakstnie-
kiem un vēsturiskām personām, 
piemēram, R. Blaumani, A. Bri-
gaderi, K. Baronu, Raini, pulkv. 
Kalpaku u.c..,” skaidro “Sveika, 
Latvija!” programmas vadītāja 
Anita Juberte. Viņa paskaidro, ka 
jaunieši gīdu pavadībā apmeklē 
gan pilis un baznīcas, gan nova-
du mūzejus, vēro, kā top tautas 
māksla audēju, dzintara meista-
ru un keramiķu darbnīcās. Ceļo-
juma gaitā jauniešiem tiek dota 
iespēja arī iepazīties ar mūsdie-
nu Latviju, tās sabiedrību un 
kultūru. 

Katra grupa pavada divas die-
nas ar skolēniem no divām Lat -
vijas skolām, kas iepazīstina 
„Sveika, Latvija!” dalībniekus ar 
savām skolām un novadiem, ie -

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

vērojamām vietām tuvākajā ap -
kārtnē. “Ceļojumā piedāvājam 
iespēju apceļot Latviju, iepazīties 
ar līdzaudžiem Latvijā un baudīt 
bagātu kultūras programmu,” re -
zumē A. Juberte. 

14. jūnijā „Sveika, Latvija!” 
XXXV grupas 22 dalībnieki vie-
sosies Madonas novada Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā, bet 
20. jūnijā – Saldus novada Kalnu 
vidusskolā. Jaunieši no ASV, Ma -
donas un Ļaudonas sadraudzī-
bas nolūkā atkārtoti tiksies no -
darbībās Rīgā 22. jūnijā, kad 
grupai plānots kopējs ASV vēst-
niecības un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas apmeklējums.

Kontaktinformācija: 
Projekta „Sveika, Latvija!” 
XXXV grupas koordinātore Lat-
vijā Anita Ozola
Telefons 29751034

Neguļu, neguļu 
Jānīša nakti!

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti (līgo! līgo!),
Lai mani liniņi
Veldrē nekrīt (līgo! līgo!). 

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti!
Lai mani rudzīši
Veldrē nekrīt!

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti!
Lai mani miezīši
Veldrē nekrīt!

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti!
Lai mani bērniņi
Veldrē nekrīt!

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti!
Lai mana valoda
Veldrē nekrīt!

Neguļu, neguļu
Jānīša nakti!
Lai mana tautiņa
Veldrē nekrīt!
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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.)

Piemin 1941. gada 14. jūnija 
izsūtīšanu

14. jūnijā pieminam komū nis-
tiskā terrora upurus. Pirms 75 
ga   diem no Latvijas uz Krievijas 
attāliem reģioniem un vergu no -
metnēm tika izsūtīti vairāk nekā 
15 000 mūsu valsts iedzīvotāju. 
Gandrīz puse no viņiem tā arī 
neatgriezās. 

Šī drūmā vēstures lappuse tiek 
pieminēta dažādos sarīkojumos 
visā Latvijā. Rīgā norisinājās pie-
miņas brīži Torņakalna un Šķi ro-
tavas dzelzceļa stacijā. Notika ik -
gadējais gājiens no Okupācijas 
mūzeja līdz Brīvības pieminek-
lim, kur represētie, viņu ģimenes 
un draugi, kā arī valsts augstākās 
amatpersonas un ārvalstu dip lo-
māti nolika ziedus, godinot rep-
re  siju upurus. Gan Rīgā, gan citās 
Latvijas pilsētās un novados no -
tika  piemiņas dienai veltīti kon-
certi. 

Ārlietu ministrijā bija izstāde 
par deportācijās cietušajiem ār -
lietu dienesta darbiniekiem. No -
tika 1941. gada 14. jūnija de -  
por tācijas 75. gadadienai veltīts 
pie miņas sarīkojums “Apsūdzī -
ba: Ār  lietu dienesta darbinieks.  
1941. gada 14. jūnijs”. 2001. gadā, 
pieminot 14. jūnija deportācijas 
60. gadadienu, ministrijā tika 
apzināts 51 Latvijas Ārlietu die-
nesta represētais darbinieks ‒ 26 
no tiem arestēti 14. jūnija depor-
tācijas akcijā. Pieminot 75. gada-
dienu, represēto saraksts papil di-
nāts ar 19 Ārlietu dienesta dar-
binieku vārdiem. Gan ministrijā 
strādājošajiem, gan citiem intere-
sentiem ir pieejami zinātniskie 
pētījumi par represijām, ir pie-
ejamas deportēto atmiņas, bet 
gaidāmā izstāde ļauj skatīt ikdie-
nā nepieejamus oriģinālos doku-
mentus ‒ Latvijas Ārlietu dienesta 
darbinieku aresta lietas. Sarīko ju-
ma dalībniekus uzrunāja ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs (Vieno-
tība), pētnieks Mārtiņš Kaprāns 
stāstīja par Latvijas Ārlietu die  - 
n esta nozīmi Latvijas valsts vēstu rē 
un Latvijas sabiedrības atmiņā.

***
Atbalsta pieminekļa izveidi 

Zigfrīdam Annai Meierovicam
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs darba vizītē Tukuma novadā 
tikās ar Tukuma novada domes 
vadību, pašvaldības administrā-
cijas pārstāvjiem un Tukuma no -
vada eksportējošiem uzņēmē-
jiem. Amatpersonas pārrunāja 
Tu  kuma novada domes starptau-
tiskās sadarbības jautājumus, sa -
darbību ar diasporu, tūrisma un 
uzņēmējdarbības veicināšanas 
sa rīkojumus un ieceri Tukumā 
izveidot pieminekli pirmajam 
Latvijas ārlietu ministram Zig - 
 frī dam Annai Meierovicam. Mi -
nistrs uzklausīja Tukuma nova -
da domes priekšsēža Ērika Luk-
maņa, pašvaldības administrā ci-
jas pārstāvju un Tukuma no  va da 
eksportējošo uzņēmumu pār-
stāv ju redzējumu, kas skar ārējo 

tirgu apgūšanu un iepazīstināja 
ar ārlietu dienesta piedāvātajām 
iespējām eksportētājiem.

2016. gadā viens no Latvijas 
ārpolītikas galvenajiem mērķiem 
ir sekmēt ārējās ekonomiskās 
attiecības un jaunu tirgu apgū-
šanu. “Ārlietu ministrija turpinās 
aktīvi atbalstīt Latvijas uzņēmēju 
nostiprināšanos esošajos ekspor-
ta tirgos, kā arī mudinās papla-
šināt eksporta iespējas Tālajos 
Austrumos. Paplašinot Latvijas 
vēstniecību tīklu, tiek izvēlētas 
valstis un reģioni ar ievērojamu 
globālās ekonomiskās nozīmes 
potenciālu un pieaugošu ietekmi 
starptautiskajā polītikā,” uzsvēra 
ministrs. 

Vizītes laikā ārlietu ministrs arī 
apmeklēja vietu Tukuma vecpil-
sētā, kuŗā iecerēts izveidot Z. A. 
Meierovica pieminekli. Ministrs 
šai Tukuma novada domes ide - 
jai pauda atbalstu: “Tas būtu vēr-
tīgs tukumnieku devums Latvi -
jas valsts simtgades svinībās un 
vienlaikus apliecinās Tukuma no -
vada lepnumu par vienu no Lat-
vijas valsts dibinātājiem un pir -
mā ārlietu ministra saikni ar Tu -
kuma pilsētu un novadu.” Iece-
rēts, ka Z. A. Meierovica pie mi-
nekļa atklāšana Tukuma vecpil-
sētā notiks Latvijas valsts simt-
gadu jubilejas svinību laikā     
2018. gada novembrī.

***
Spriež  par NATO bataljonu 
izvietošanu Baltijā un Polijā 
“NATO dalībvalstis vienosies 

par starptautisku bataljonu iz   -
vie tošanu Baltijā un Polijā,” tā 
pa vēstīja NATO ģenerālsekre -
tārs Jenss Stoltenbergs, iezīmējot 
būtiskākos lēmumus 14. un 15. 
jūnijā gaidāmajā NATO valstu 
aizsardzības ministru sanāksmē 
Briselē. NATO vadītājs apstip ri-
nāja, ka kaŗavīri Baltijā uzturē - 
s ies rotācijas kārtībā un nodroši-
nās nozīmīgu alianses klātbūtni.

Jenss Stoltenbergs

“Ievērojot mūsu militāro plā-
notāju ieteikumus, mēs vienosi-
mies par četriem spēcīgiem 
starp tautiskiem bataljoniem, kas 
strādās rotācijas kārtībā Baltijā 
un Polijā. Tas būs ļoti skaidrs 
signāls, ka NATO ir gatava aiz-
stāvēt ikvienu savu dalībvalsti,” 
norādīja Stoltenbergs.

***
Sadarbības programma 
Latvijas un Baltkrievijas 

Kultūras ministrijām
Latvijas kultūras ministre Da -

ce Melbārde vizītē Minskā tikās 

ar Baltkrievijas kultūras minis - 
t ru Borisu Svetlovu un parakstīja 
Lat vijas Republikas Kultūras mi -
nistrijas un Baltkrievijas Repub-
likas Kultūras ministrijas sadar-
bības programmu no 2016. līdz 
2018. gadam. Ministre apmeklē -
ja Baltkrievijas Nacionālo biblio-
tēku, Jankas Kupalas literātūras 
mūzeju un Latvijas vēstniecību 
Baltkrievijā.

“Latvijai un Baltkrievijai ir 
daudz saskares punktu, kas attīs-
tījušies un pilnveidojušies gad-
simtu gaitā. Baltkrievijas territo-
rijā dzimuši, mācījušies un dzī vo-
juši daudzi izcili Latvijas kul tū ras 
darbinieki,” sarunā ar Balt krie-
vijas kultūras ministru B. Svetlo-
vu sacīja ministre D. Melbārde. 
Abi ministri tikšanās laikā pār-
runāja konkrētus sadarbības pro-
jektus, kurus paredzēts īstenot 
nākamajos gados mūzikas, drā-
maturģijas un kinematografijas 
jomā, kā arī starp valstu biblio-
tēkām un mūzejiem. Melbārde 
iepazīstināja Baltkrievijas kollē -
gu ar Latvijas kultūrpolītikas ak -
tuālitātēm, tostarp Latvijas 100. ga -
dadienas sagatavošanas sarī ko -
jumiem, Latvijas Nacionālā māk-
slas mūzeja rekonstrukciju un 
multifukcionālo kultūras centru 
reģionos darbību.  Svetlovs infor-
mēja, ka Baltkrievijā 2016. gads  
ir izsludināts par Kultūras gadu, 
kuŗā notiek dažādi kultūras sa -
rīkojumi. Pēc Sadarbības pro - 
g rammas parakstīšanas ministre 
D. Melbārde pasniedza LU Aka-
dē  miskās bibliotēkas grāmatu 
dāvinājumu Baltkrievijas Na  cio-
nālajai bibliotēkai. Jankas Kupa-
las literātūras mūzejā Melbārde 
tika tuvāk iepazīstināta ar Raiņa 
un Jankas Kupalas sadarbību un 
personisko draudzību.

***
Vēstnieks Korejā vienojas par 
sadarbību kultūrā un izglītībā
10. jūnijā vēstnieks Korejā Pē -

teris Vaivars tikās ar galvaspilsē-
tas Seulas mēru Vonsūnu Parku 
(Park, Won Soon), lai informētu 
pilsētas galvu par vēstniecības 
atvēršanu un pirmā rezidējošā 
Latvijas vēstnieka akreditāciju 
Ko  rejā. Vēstnieks uzrunāja Kore-
jas pusi arī par Latvijas simtga -
des plāniem 2018. gadā un lūdza 
Seulas domes iesaisti un atbalstu 
publiskās diplomātijas pasāku -
mu realizēšanā Korejas galvas-
pilsētā.

Starp citiem pārrunātajiem jau-
tājumiem bija sadarbības jautā-
jumi kultūrā, izglītībā un klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomās. 
Mērs pauda prieku par šī gada 

jūlijā Latvijas izcilā jauniešu ko -
ra, “Kamēr’’ koncerttūri Korejā 
un Seulas Gangnam priekšpilsētā 
plānoto koncertu Korejas lielā-
kajā izstāžu kompleksā COEX. 
Vēst nieks iepazīstināja V. Parku 
arī   ar citiem izcilajiem Latvijas 
māk  sliniekiem kā Gidonu Krē-
meru, kuŗa koncerts paredzēts 
Seulā  12. jūnijā, Marisu Jansonu, 
Mišu Maiski un citiem.

***
Apstiprina  

Baltijas jūras valstu padomes 
sekretariāta ģenerāldirektori
Baltijas jūras valstu padomes 

(BJVP) ārlietu ministru vietnie-
ku sanāksmes laikā Varšavā par 
padomes sekretariāta ģenerāldi-
rektori apstiprināta Latvijas vēst-
niece Maira Mora. Viņa savus 
ja unos pienākumus sāks pildīt 
vasaras beigās. M. Mora ir pirmā 
Latvijas, kā arī Baltijas valstu 
pārstāve, kas apstiprināta par 
BJVP sekretariāta augstāko amat-
personu.

Vēstniece Maira Mora ārlietu 
dienestā darbu uzsākusi 1992. 
ga  dā. Vēstniece ir karjēras dip-
lomāte ar ilgu darba pieredzi mi -
nistrijā ‒ strādājusi Latvijas dele-
gācijā Eiropas Drošības un sadar-
bības organizācijā Vīnē, kā arī 
bijusi Latvijas vēstniece Lietuvā 
un Baltkrievijā. No 2011. līdz 
2015. gadam M. Mora ieņēmusi 
ES pārstāvības Baltkrievijā vadī-
tājas amatu. Par savu darbu vēst-
niece saņēmusi augstus Lietuvas 
un Austrijas apbalvojumus.

***
Beļģijā piemiņas brīdis 

padomju deportāciju un Otrā 
pasaules kaŗa upuriem

12. jūnijā Beļģijas latviešu ev. 
lut. draudze Lommeles (Lommel) 
Brāļu kapos kopā pulcināja Beļ-
ģijā, Nīderlandē un Vācijā dzī -
vo jošos latviešus, lai svētbrīdī ko -
pīgi pieminētu Otrajā pasaules 
kaŗā kritušos latviešu karavīrus 
un padomju deportācijās aiz-
vestos.

Prāvests Klāvs Bērziņš un 
mācītājs Rinalds Gulbis svētrunā 
aicināja turēt tautas piemiņā vi - 
s us tos, kuŗus samala Otrais pa -
saules kaŗš un kuŗu dzīvības pa -
ņēma izsūtījums Sibirijā. Viņi 
pateicās tiem, kuŗi šos gaŗos ga -
dus ir turpinājuši pulcēties kopā 
un pieminēt latviešu tautas vēs-
tures skumjākās lappuses. Latvi-
jas nerezidējošā vēstniece Beļģijā 
(agree) Ilze Rūse, uzrunājot pie-
miņas sarīkojuma dalībniekus, 
aicināja veidot šo piemiņas dienu 
kā svētceļojumu. “Šie brāļu kapi 
Lommelē ir mūsu tautas Lik -   
teņ dārzs Eiropas sirdī,” uzsvēra    
I. Rū  se. Klātesošos uzrunāja arī 
Zēdelgemas pilsētas domes pār-
stāvis Patriks Arnū un viens no 
pēdējiem dzīvajiem latviešu ka -
ŗavīriem no Zēdelgemas kaŗa-
gūs tekņu nometnes Jānis Strau-

pe. Lommeles Brāļu kapos ir ap -
bedīti vairāk nekā 39 tūkstoši 
Otrajā  pasaules kaŗā kritušo da -
žādu tautību kaŗavīru, tostarp 
aptuveni 90 latviešu kaŗavīru.

***
Latvijas pārtikas produkti 

iekaŗo Ēģiptes tirgu
Šogad pirmo reizi Ēģiptes vei-

kalos var iegādāties Latvijā ražo-
tus pārtikas produktus: zivju kon-
servus no SIA Gamma-A, AS 
Brīvais vilnis, SIA Karavela AS, 
“Ventspils zivju konservu kom-
bināts” un auzu pārslas no AS 
Dobeles Dzirnavnieks.

Ēģiptes tirdzniecības partneŗi 

slavē Latvijas produktu kvalitāti 
un piedāvājumu, un uzsver, ka 
Latvijas pārtikas produktiem ir 
liels potenciāls. Partneri ir izrā-
dījuši interesi par graudu pro-
duktiem, veselīgu pārtiku, kal tē-
tām lauku pupām un putnu gaļu. 
Ēģiptē ir 90 miljonu patērētāju 
tirgus ar 2 miljoniem pieaugu -
mu gadā. 2015. gadā Latvijas un 
Ēģiptes tirdzniecības bilance pa -
stāvīgi aug, un 2015. gadā bija    
56 miljoni eiro, kas ir augstākais 
rādītājs starp Baltijas valstīm.

***
Sāk īstenot projektu 

“Tavas atmiņas Latvijas nākotnei”
Gētes institūts Rīgā sadarbībā 

ar partneriem sāk īstenot vērie-
nīgu projektu “Tavas atmiņas 
Lat vijas nākotnei”. Tā ideja ir 
sakopot Latvijas cilvēku atmiņas 
par 20. gadsimtu, lai atklātu šī 
laika posma vēsturi pēc iespējas 
objektīvākā gaismā. Cilvēku ie -
sūtītās atmiņas vēlāk tiks izman - 
t otas teātŗa izrādē, kas rudens 
pusē būs skatāma Ģertrūdes ie -
las teātrī. Projekts ietvers arī sa -
runu ciklus un lekcijas par vēs-
tures tēmu.

Atmiņas par 20. gadsimtu,   
īpaši padomju laiku, daudzos 
cilvēkos vēl ir ļoti dzīvas, un ir 
notikumi, kas dažādās sabiedrī-
bas grupās tiek interpretēti pat 
radikāli pretēji. Bieži vien tas 
raisa konfliktus un asu šķelšanos, 
kas nebūt nav laba augsne pro-
duktīvai nākotnei. Atraisīt šo 
me z glu var, tikai sakopojot un 
izdiskutējot visus viedokļus, ne -
dalot tos pareizajos un neparei-
zajos, un tādējādi veidojot ko -
pīgu saprašanās telpu ‒ tā uzska -
ta projekta “Tavas atmiņas Lat-
vijas nākotnei” veidotāji.
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un skolotāju palīgus, sakot pal-
dies par ieguldīto darbu. Visi 
sko lotāji – Rasa Stonkus, Signis 
Jaunzems, Zane Lamberte, Ilze 
Barkus, Inese Brila, Kristīne Mal-
nača, Zaiga Corcoran, Zane Lai-
zā ne – saņēma LBĪ Atzinības 
rak stus par pašaizliedzīgu dar - 
bu, strādājot latviešu kopienas 
Īrijā labā un latviskās identitātes 
kopšanā un attīstīšanā. “Mazais 
letiņš” un “Saulgriezīte” esošos 
un jaunos audzēkņus gaidīs at -
pakaļ septembrī.

***
Baltijas valstīs mākslas 

gadatirgū Art Vilnius ‘16
No 9. līdz 12. jūnijam izstāžu 

centrā LitExpo, Viļņā, norisinā -
jās lielākais mākslas gadatirgus 
Baltijas valstīs Art Vilnius‘16. 
Māk slas gadatirgū piedalījās arī 
mākslas galerijas no Latvijas – 
Agijas Sūnas mākslas galerija, 
Laimīgās mākslas mūzejs (Happy 
Art museum), Māksla XO gale-
rija, Kuldīgas mākslinieku rezi-
dence (Kuldiga Artists´ Residence) 
un mākslas galerija Tifāna. Lat-
vijas vēstnieks Lietuvā Einars Se -
manis viesojās Latvijas stendos 
un tikās ar galeriju vadītājiem   
un māksliniekiem. Uzrunājot ga -
datirgus organizētājus un dalīb-
niekus no Latvijas, vēstnieks         
E. Se  manis uzsvēra, ka “māksla  
ir viens no veidiem, kā tuvināt 
tautas un cilvēkus. Tādējādi mēs 
dalāmies ar savu iekšējo un laik-
metīgo pasauli, lai viens otru 
varētu labāk saprast. Un sav star-
pēja sapratne ved uz labāku sa -
darbību starp Lietuvu un Lat-
viju”.

***
Rīgas Saksofonu kvartets 

piedalīsies Pasaules flautas 
festivālā Indijā

8. jūnijā Latvijas vēstnieks 
Indijā Aivars Groza piedalījās 
preses konferencē par godu Pa -
saules flautas festivālam, kas no -
tiks Ņūdeli no 21. līdz 24. sep-
tembrim. Festivāls Indijā tiek 
organizēts jau septīto gadu, un 
šogad tajā pirmo reizi piedalīsies 
arī Latvija. Latviju festivālā pār-
stāvēs Rīgas Saksofonu kvartets. 

Vēstnieks savā uzrunā sacīja, 
ka šis gads ir nozīmīgs, jo aprit  
25 gadi kopš Latvijas un Indijas 
diplomātisko attiecību nodibi -
nā šanas. A. Groza informēja klāt-
esošos par latviešu tautas sena-
jām un bagātajām mūzikas tra-
dicijām, īpaši uzsverot latviešu 
dziesmu un deju svētku lomu. 
Savukārt gaidāmie Rīgas Sakso-
fonu kvarteta koncerti Indijā 
liecina, ka Latvija var piedāvāt 
daudzpusīgu mūziku arī mūs-
dienīgā atskaņojumā.

***
Latvijas filmas Anesī konkursā

Francijas pilsētā Anesī sācies 
pasaules animācijas lielākais no -
tikums ‒ ikgadējais starptau-
tiskais animācijas filmu festivāls, 
un šogad dažādām festivāla kon-
kursa programmām izvēlētas pat 
divas Latvijas filmas ‒ Vladimira 
Leščova un Indras Sproģes jau - 
n ākie darbi.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Festivālā var apskatīt 20 skulp-
tūras, no tām 15 ir konkursa dar-
bi. Šogad ir apskatāma arī festi-
vāla vēsturē lielākā skulptūra, kas 
ir vairāk nekā sešus metrus aug -
s ta un 20 metru plata (attēlā). Ap -
jo mīgās demo skulptūras “Vald-
nieki” galvenais mākslinieks ir 
Kārlis Īle, kuŗa vadībā strādāja 
skulptoru komanda – Maija Pun-
cule, Ainars Zingniks un Eda 
Kajtans no Turcijas.

***
JRT “Melnais piens” Italijā
Jaunais Rīgas teātris (JRT) no  

9. līdz 11. jūnijam ar Alvja Her-
maņa iestudējumu “Melnais piens” 
piedalījās Italijā  XXI starptau tis-
kajā izstādē Milānas Triennāle.

Izrāde “Melnais piens” Italijā 

tika spēlēta pirmo reizi, savukārt 
iepriekš tā piedalījusies starp-
tautiskos teātra festivālos un vie-
sojusies teātros Čīlē, Šveicē, Vā  ci-
jā, Čechijā un Polijā. Iestudējuma 
pirmizrāde bija 2010. gada 8. ap -
rīlī, tajā piedalījās aktieŗi Jana 
Čivžele, Iveta Pole, Liena Šmuk -
s te, Sandra Kļaviņa, Kristīne 
Krū ze, Elita Kļaviņa un Vilis 
Dau dziņš. Izrādes vizuālā tēla 
autors ir Hermanis.

***
LBĪ skolas “Mazais letiņš” un 

“Saulgriezīte” sezonu beidz kopā
Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) 

mūzikas studija “Mazais letiņš” 
29. maijā beidza  astoto sezonu,  
pievienojoties LBĪ nedēļas no  ga-
les skolas “Saulgriezīte” tradicio-
nā  lajam mācību gada nobeigu -
ma piknikam kādā no Dublinas 
parkiem. “Saulainajā piknikā” 
do  ties abām skoliņām kopā pa -
mudināja fakts, ka gan “Mazā le -
tiņa” jaunākās grupas – “Pasaku 
studijas” bērni mūzikālās un 
“Saulgriezītes” radošās nodar bī-
bas veiksmīgi savieno, gan liela 
daļa pārējo bērnu ir abu skoliņu 
audzēkņi un aktīvi dalībnieki gan 
kopīgos, gan atsevišķos sarīko-
jumos.

Vasarīgi saulainā un siltā die -
nā, ko bērni kopā ar ģimenēm un 
skolotājiem pavadīja Newbridge 
parkā netālu no Swords, tika da -
līti atzinības un pateicības raksti, 
dziedātas dziesmas, pildīti dažādi 
sportiski un radoši uzdevumi. 
Katrs audzēknis tika pie mīļām 
piemiņas dāvaniņām no saviem 
skolotājiem. Skolu vadītājas Ilze 
Barkus un Inguna Grietiņa katra 
arī sveica savas skolas skolotājus 

domes priekšsēdis Nils Ušakovs 
uzskata par nereālizējamu un 
provokatīvu. Tā izrādot necieņu 
pret simtiem tūkstošu Latvijas 
iedzīvotāju, kam  piemineklis ir 
dārgs.

 ***
Čakša piekritusi kļūt par 

veselības ministri
Bērnu slimnīcas valdes priekš-

sēde Anda Čakša piekritusi kļūt 
par veselības ministri. To viņa   
10. jūnijā apliecināja valdības   
va  dī tājam Mārim Kučinskim 
(ZZS). 13. jūnijā  ZZS valde lēma 
par Čakšas kandidātūras oficiālu 
virzīšanu šai vakancei. 

Anda Čakša

Čakša Bērnu klīnisko univer-
sitātes slimnīcu vada piecus ga -
dus, līdzās tam kādu laiku bijusi 
arī Stradiņa slimnīcas valdē. Viņa 
ir diplomēta bērnu ārste ar ma -
ģist ra gradu biznesa vadībā, iegu-
vusi arī psīchoterapeita kvali-
fikāciju un kādu laiku strādājusi 
farmācijas biznesā.

***
airBaltic uzsāk lidojumus 

no Rīgas uz Rimini
Latvijas lidsabiedrība airBaltic 

pēc Tez Tour pasūtījuma 5. jūnijā 
uzsāka vasaras čartera lidoju - 
mus no Rīgas uz Rimini.

Starptautiskās lidostas Rīga 
aviācijas pakalpojumu departa-
menta direktore Liene Freivalde 
uzsver: “Esam gandarīti, ka lidos-
ta Rīga sadarbībā ar partneriem 
saviem pasažieriem var piedāvāt 
plašas ceļošanas iespējas, pievie-
nojot lidojumu kartei jaunu ga -
lamērķi uz iecienītu atpūtas vietu 
Italijā.”

***
Sanktpēterburgā gadskārtējās 

Latgales kultūras dienas
No 10. līdz 12. jūnijam Sankt-

pēterburgā norisinājās gadskār-
tējās Latgales dienas un Latgales 
kultūras festivāls, kuŗu atbalstīja 
Latgales reģiona attīstības aģen-
tū ra, ģenerālkonsulāts Sankt pē-
terburgā un Sanktpēterburgas    
S. Kirova centrālais kultūras un 
atpūtas parks.

Latgales dienas tika atklātas 
ģenerālkonsulātā Sanktpēter bur-
gā, kur tika ieskandināti Līgo 
svētki, notika tikšanās ar  Krie-
vijas plašsaziņas līdzekļu  pārstāv-
jiem, viesiem no ārvalstu pār-
stāv niecībām un Sanktpēter bur-
gas pilsētas administrācijas. Fes-
ti vāls turpinājās Sanktpēterbur-
gas iedzīvotāju iecienītajā atpū -
tas vietā – S. Kirova centrālajā kul-
tūras un atpūtas parkā Jelagina 
salā.

***
Jelgavā atklāj 

smilšu skulptūru festivālu
Spītējot lietum un vējam, tūk - 

s tošiem apmeklētāju devušies uz 
Jelgavu, kur 11. jūnijā krāšņi tika  
atklāts 10. Starptautiskais smilšu 
skulptūru festivāls. 

***
Latvijā mācībās Saber Strike 

piedalās ārvalstu kaŗavīri
No 11. līdz 21. jūnijam Ādažu 

poligonā un tam pieguļošajās 
terri torijās norisinās starptautis-
ko militāro mācību Saber Strike 
lauka taktiskais vingrinājums, 
kuŗā piedalās vairāk nekā 1700 
karavīru no ASV, Latvijas, Lietu-
vas, Lielbritanijas, Norvēģijas un 
Polijas. Apvienoto sauszemes un 
gaisa spēku mācību laikā kaŗa -
vīri trenējas veikt uzbrukuma un 
aizsardzības uzdevumus bataljo-
na līmenī, integrējot tuvā gaisa 
atbalstu uzdevumu veikšanā. Ko -
pumā mācībās Saber Strike pieda-
lās vairāk nekā 10 000 kaŗavīru 
no ASV, Dānijas, Igaunijas, Lat vi-
jas, Lietuvas, Lielbritanijas, Nor-
vēģijas, Slovēnijas, Somijas un 
Vācijas.

***
Iniciātīva demontēt 
Uzvaras pieminekli

Portālā Manabalss.lv izveidota 
iniciātīva par Uzvaras laukuma 
atjaunošanu, kas ietver Uzvaras 
laukuma patiesās būtības un vēs-
turiskā taisnīguma atjaunošanu, 
kā arī PSRS armijas memoriāla 
demontāžu un Uzvaras laukuma 
infrastruktūras izmainīšanu, va -
doties pēc sākotnējā projekta. 
Iniciātīvas autori raksta: “Mērķis 
ir atjaunot Latvijas valstiskumam 
būtisko simbolisko jēgu un vie - 
tu – Uzvaras laukums galvaspilsē-
tā tika nodēvēts un neatkarīgās 
Latvijas laikā iekārtots par godu 
Latvijas armijas nozīmīgajai uz -
va rai pār Bermonta karaspēku. 

Tas ir Latvijas valsts uzvaras 
laukums, nevis PSRS armijas uz -
varas laukums. Pašreizējais Uz -
va ras laukums bieži rada neva-
jadzīgu konfrontāciju un kultivē 
pretvalstiskas aktīvitātes. Par ini-
ciātīvas atbalstīšanu līdz 8. jūni-
jam bija  parakstījušies jau 12 282 
cilvēki, kas nozīmē, ka nepie cie-
šamais parakstu skaits, lai ideju 
iesniegu Latvijas Republikas 
Saeimā, ir savākts.”

Ārlietu ministrijas skaidro -
jums šajā jautājumā: Pieminekli 
Rīgā, Uzvaras parkā, aizsargā sa -
vu laik noslēgts starpvalstu lī -
gums par Latvijas territorijā dzī-
vojošo Krievijas militāro pensio-
nāru un ģimenes locekļu sociālo 
aizsardzību, kuŗā ir pants, kas 
paredz pušu savstarpēju memo-
riālo būvju un masu apbedījumu 
vietu saglabāšanu un uzturēša -
nu. 1994. gadā tika parakstīta 
Latvijas un Krievijas valdību vie-
nošanās, kuŗā līgumslēdzēji atzi-
na, ka vienošanās darbības laikā 
puses apņemas atturēties no ne -
saskaņotas vienpusējas rīcības 
vairākos jautājumos, tostarp par 
minēto pieminekli.

Iniciatīvu, kas šobrīd nonā - 
kusi Saeimā izskatīšanai, Rīgas 

Latvijas robežsargu 
bīstamās  bēgļu misijas 

Latvijas robežsargi Pēteris      
Za  ķis un Raimonds Garais at  -
grie z ušies no Eiropas Savienības 
(ES) robežapsardzes aģentūras    
Frontex operācijas Grieķijā. Viņi 
stāsta, ka  bēgļi no Turcijas Grie-
ķijā ierodas gan kuteros un 
jachtās, gan zvejas kuģos un gu -
mijas laivās ar dzinēju, kas pēc 
divām dienām, stāvot ūdenī, sa -
bojājas. Cilvēku kontrabandas 
bizness esot izveidots ar ziņotā-
jiem abās robežas pusēs. 

 Bēgļi saņēmuši instrukcijas,   
kā rīkoties, draudējuši pārmest 
pār bortu bērnus vai arī sadurt 
laivu. Izdzirdējuši, ka robežsar-
dzes kuteris ārkārtas situācijā 
spēs uzņemt tikai pāris cilvēku, 
bet pārējiem draudēs noslīkšana, 
viņi parasti nomierinājušies un 
ļāvuši laivu pavadīt līdz krastam. 
Daļa bēgļu vēlāk nākuši klāt un 
pateikušies robežsargiem.

***
Izstāde par Latvijas romu 
vēstures traģisko posmu 

20. gadsimtā
8. jūnijā Čechijas Nacionālās 

bibliotēkas Klementinum ēkā   
tika atklāta izstāde “Romu-čigānu 
holokausts Latvijā nacistiskās 
okupācijas laikā 1941. – 1945.” 
Tas ir Latvijas universitātes Aka-
dēmiskās bibliotēkas, Latvijas 
Romu kultūras biedrības, Čechi-
jas Nacionālās biedrības un Lat-
vijas vēstniecības Prāgā kopīgais 
darbs. Šī izstāde 2015. gada pa -
vasarī bija skatāma Rīgā, LU Aka-
dēmiskajā bibliotēkā, un tagad 
pirmo reizi tiek rādīta ārpus Lat-
vijas. Ekspozīciju sagatavoja Ro -
mu kultūras centrs sadarbībā ar 
vēsturnieku Uldi Lasmani un   
LU Akadēmisko bibliotēku.  At -
klāšanā Starptautiskās romu ap -
vienības prezidents un Latvijas 
Romu kultūras biedrības vadī t ājs 
Normunds Rudevičs uzsvēra:   
“Es ceru, ka Čechijas un citas Ei -
ropas valstis kā vienotas un sa -
liedētas ES valstu ideoloģijas ne -
sējas sniegs atbalstu un dalīsies 
savā pieredzē romu holokausta 
izpētē, lai tas nekad netiktu aiz-
mirsts un vairs nekad neatkārto-
tos.” Sarīkojumā ar romu temati-
kai veltītām uzrunām uzstājās arī 
Latvijas vēstnieks Alberts Sar ka-
nis, Čechijas Romu mūzeja Brno 
direktore Jana Horvātova (Jana 
Horváthová), Čechijas Nacionālās 
bibliotēkas direktors Pavels 
Kroupa, LU Akadēmiskās biblio-
tēkas direktora vietnieks Valdis 
Mazulis. Sarīkojumā ieskatu snie-
dza Latvijas čigānu jeb romu 
dziesmu smeldzīgajā kolorītā 
Romu kultūras biedrības an -
samb lis Ame Roma – Roksana 
Rudeviča, Ornella Rudeviča, 
Rino Rudevičs un Jānis Gaspe-
rovičs.  
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Krievijas Federācijas prezi-
dents Vladimirs Putins 7. jūnijā 
gari un plaši spriedelēja par    
žur nālistiku, runādams īpašā 
“me  dia forumā”, kas tika sasaukts 
Maskavā, atzīmējot īpatnēju ju -
bileju: 75 gadus,  kopš Staļins ra  -
dīja iestādi “Sovinformbjuro”, t. i., 
PSRS informācijas biroju, kuŗa 
mantinieces, kā tagad oficiāli   
pa  ziņots, ir ziņu aģentūra RIA 
No  vosti un MIA (starptautiskā 
in  for mācijas aģentūra) Rossija 
se  god ņa, pasaulē pazīstama kā 
Russia Today jeb RT.

Divas dienas pēc tam, kad Liel-
vācijas kaŗaspēks uzsāka kaŗa -
gā jienu pret PSRS, pārkāpjot 
“Molotova – Ribentropa robežu”, 
1941. g. 24. jūnijā ar Staļina pa -
vēli tika nodibināts PSRS infor-
mācijas birojs, kas jau tad zinā -
mā mērā attaisnoja nosaukumu 
“dezinformācijas birojs”. Tā bija 
Kremļa propagandas centrāle, 
kuŗas uzdevums bija iegalvot 

Putins svin padomju propagandas centra 
75. gadskārtu

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

PSRS iedzīvotājiem un visai pa -
saulei, “kāda ir īstenība” gan fron-
tē, gan aizmugurē. Tika mo  bilizēti 
visdaiļrunīgākie publicisti, vispra s-
mīgākie tulki un, kā izteicies 
Staļins, “dvēseļu in že nieri”. 

Pēc PSRS sabrukuma “sovin-
for mbiroja” veterāni savos me -
mu   ā ros atklāja interesantas lietas: 
katru biroja biļetenu (svodku) 
par stāvokli frontē, kas bija do -
māts kā Lielvācijas Wehrmachts-
bericht pretsvars, pirms publikā-
cijas parādīja Staļinam, kurš to 
laboja pēc savas iegribas. Krem-
lim traģiskajā 1941. gada vasarā, 
kad pilsētas cita pēc citas krita 
Hitlera divīziju rokās, par to tika 
paziņots, kad fronte jau bija 
pārvietojusies tālu uz austru - 
m iem. Par Kijevas krišanu vispār 
netika ziņots...

Visprasmīgākais šī propagan-
das centra izveidē bija boļševi -  
ku partijas vecbiedrs Solomons 
Lozovskis, kas to vadīja no 1945. 

līdz 1947. gadam. Drīz pēc vācu-
padomju kaŗa sākuma Staļins 
uzticēja viņam īpašu uzdevumu: 
nodibināt PSRS “Ebrēju antifa-
šistisko komiteju” (EAK), mo  bi-
lizējot ietekmīgās ASV žīdu or -
ganizācijas karojošās PSRS mo -
rā lam un, galvenais, materiālam 
atbalstam. EAK delegācija, kuŗas 
“zvaigzne” bija aktieris un re  ži-
sors, Daugavpilī dzimušais So  -
lo mons Mihoelss (Vovsi), tika 
jūsmīgi sveikta Ņujorkā. Lozo v - 
s kis Staļina uzdevumu bija spīdo-
ši izpildījis. Taču trīs gadus pēc 
“Lielās Uzvaras” Staļins lika Mi -
ho elsu 1948. gadā 12. janvārī no  -
galināt, inscenējot satiksmes ne -
gadījumu, drīz visa EAK tika 
pa   sludināta par amerikāņu iz -
lūkdienesta un vispasaules cio-
nisma (lasi: žīdisma) aģentūru,  
un 1952. g. 12. augustā Solomons 
Lozovskis kopā ar EAK vadības 
locekļiem un vairākiem ebrēju 
rakstniekiem tika nošauts. 

Par to “sovinformbiroja” 75 ga -
du jubilejas svinībās, protams, 
nebija teikts ne vārda. Toties Pu -
tins savā uzrunā neskopojās ar 
melīgu demagoģiju: “Nedrīkst 
pastāvēt situācija, kad kādam 
varas orgānam kāda informā -
cija patīk un tā, lūk, jāaizstāv, bet 
kad kaut kas nepatīk, tad šī in -
formācija tūdaļ jāpulgo kā pro-
paganda, kas kalpojot kādu kon-
krētu valstu interesēm.” Lieliski! 
Šie Putina viedie vārdi, šī trāpīgā 
analize pilnībā attiecināma uz 
viņa paša milzīgo globālo dezin-
formācijas aparātu ar Russia To -
day priekšgalā. 

Nesen, 13. maijā, tika svinēta  
cita jubileja: “Viskrievijas valsts 
televīzijas un radio komitejas” 
(VGTRK) dibināšanas 25. gads-
kār ta, un te nu jārunā par šīs ko   -
mitejas vicedirektoru un kon glo-
merāta Russia Today vadītāju 
Dmit riju Kiseļevu, kuŗš cenšas 
hipnotizēt Krievijas iedzīvotāju 

plašās masas, uzstājoties valsts TV 
Pirmā kanāla raidījumā Vesti nede -
li (Nedēļas vēstis). Viņš, būdams 
vis ai masīvs vīrišķis, reizēm gan - 
 d rīz vai danco pa estrādi, rokas 
plā tīdams un pie solot Vašingtonai 
ar visu Penta gonu pārtapšanu ra -
dio aktīvos pelnos (jā, bija tāds 
tei ku miņš).

Dmitrijs Kiseļevs bieži sapinas 
melos un nereti tiek atmaskots. 
Taču tādas ķibeles viņu nemul-
sina. Viņš jūtas drošs savā amatā, 
vadot milzīgo Russia Today kon-
glomerātu, kur, cita starpā,  no -
dar bināti tūkstošiem interneta 
“trollu”.

Lielvācijas propagandas mi -
nistram Jozefam Gebelsam, kurš 
darīja sev galu 1945. gada 1. mai-
jā, pat sapņos nebūtu rādījies,   
ka Dmitrija Kiseļeva personā 
viņ am izaugtu tik prasmīgs skol-
nieks ar pilnvarām, personālu un 
techniskām ierīcēm, kas tālu 
pārsniedza Trešā reicha iespējas. 

Pēc vairāku dienu liegšanās 
veselības ministrs Guntis Be  lē-
vičs atzinās, ka ir melojis un 10. 
jūnijā atkāpās no amata, izstājās 
no Zaļās partijas un nolika arī 
Saeimas deputāta mandātu. Viņa 
vēlēšanu saraksta biedrs, Minis-
tru prezidents Māris Kučinskis 
(ZZS) demisijas rakstu pieņēma 
tūlīt un veltīja Belēvičam visai 
skarbus vārdus: “Pamatojums,  no 
manas puses,  ir tāds, ka viņš me -
loja, ko vakar vakarā man arī at -
zina. Es domāju, ka ļoti labs risi-
nājums bija mana vēršanās Ko -
rup cijas novēršanas un apka ro-
šanas birojā (KNAB), jo šo  dien, 
jebkuŗā gadījumā, ja nebū tu pats 
šo soli spēris, šie fakti acīmredzot 
būtu uzzināti, sacīja Kučinskis.” 
Premjērs arī sacīja: “Ja esi ierauts 
kaut kur iekšā, jebkurā gadījumā, 
tas ir viens stāsts. Bet esi vīrietis 
un pasaki, ka esi to darījis!” 

Skandals sākās, kad kļuva 
zināms, ka veselības ministrs, 
apejot rindu, veicis nelielu, maz-
nozīmīgu operāciju Austrumu 
slimnīcas (Gaiļezera) Onkolo ģi-
jas klīnikā.

Latvijā pat ar ģimenes ārsta 
norīkojumu, pat smagi slimiem 
cilvēkiem, kuŗiem ārsta konsul-
tācija un izmeklējumi ir dzīvī -
bas un nāves jautājums, nākas 
gaidīt rindā mēnešiem ilgi, rei - 
z ēm pat pusgadu un ilgāk, tā arī 
nesagaidot ārstēšanu. Otrs risi -
nā jums ir samaksāt pakalpoju -
ma pilno cenu, bet arī par maksu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
reizēm nākas gaidīt ilgāk par 
dažām dienām vai nedēļām.

Skandalam pieņemoties spē -

Feodāļa demisija jeb Ārā no tumšas dzelmes
kā, Ministru prezidents lūdza 
KNAB to izmeklēt, lai viestu 
skaidrību, un ministru aicināja 
uz sarunu. Nākamajā dienā pēc 
sarunas Belēvičs atzinās, ka ir 
sapinies melos un faktiski bijis 
“kreisais pacients”, kurš nav mak-
sājis ne valstij, ne ārstam. So  ciā-
lajos tīklos daudzi brīnījās, ka 
farmācijas biznesa miljonārs Be l ē-
vičs pat nav iedomājies, ka varētu 
samaksāt pakalpojuma pilno ce -
nu, turklāt preses kon ferencē, kurā 
viņš paziņoja par demisiju, mi -
nistrs centās vainu novelt uz ārstu, 
sakot, ka vaicājis par samaksu, bet 
saņēmis atbildi, ka jāmaksā nav 
nekas. Tiesa gan, ārsts žurnālis-
tiem sacīja, ka par samaksu ne  kā-
das runas neesot bijis vispār, un 
varēja saprast, ka ārstam tiešām 
nebija nācis prātā prasīt samaksu 
savam “lielajam priekšniekam” – 
tā teikt, kungam kunga tiesa.

Varētu jau sacīt, ka viss kār -
tībā, jo ministrs, kaut KNAB iz -
meklēšanas draudu ēnā,  atzina 
melus un atkāpās, bet slimnīcā 
notiek dienesta izmeklēšana. To -
mēr bažas rada kas cits – proti, 
daļa sociālajos tīklos komentē-
jošo no sirds nesaprot, kāpēc 
mi  nistram vispār būtu jāievēro 
kaut kādas veselības aprūpes pa -
kalpojumu rindas un kaut kas 
jāmaksā. Ministrs taču esot kaut 
kas augstāks un īpašs, kuram nav 
jāgaida kaut kādās rindās kopā 
ar vienkāršajiem ļaudīm. Izska-
tās, ka dzimtcilvēka domāšana 
pa  matīgi iesēdusies daudzu prā-
tos un pret varu viņi izturas kā 
nabaga zemnieciņš pret feodāli, 
kuŗam ir visas tiesības un uz 

kuŗu parastie likumi neattiecas. 
Acīmredzot arī daudzi ārsti bijā 
ministru un baidās augsto kun -
gu jelkā sadusmot.

Diemžēl līdzīgas noskaņas val-
da arī augstākās izglītības sistē-
mā. Nesen Ventspils augstsko - 
las (VeA) Satversmes sapulce no 
amata atcēla rektori Gitu Rēvaldi. 
Senāts šādu lēmumu pieņēmis, 
jo Satversmes sapulces debatēs 
vairākumam bijis viedoklis, ka 
Rēvalde ir zaudējusi sev doto uz -
ticību. Izskanējis arī viedoklis,   
ka pašlaik vairs nepastāv tikai 
konflikts starp VeA un Ventspils 
pilsētas domi, bet situācija ir  
pāraugusi plašākā strīdā starp 
rektori un augstskolas personā -
lu. Rektore no Satversmes sapul-
ces sanāksmes telpas devās pro-
jām pirms debatēm par viņas 
darbību. Jau pirms tam Rēvalde 
norādīja, ka viņas uzstāšanās tiek 
pārtraukta un viņai netiek dots 
vārds sava viedokļa paušanai. 
Viņa sacīja, ka ir gatava atskaitī-
ties par savu darbību, bet citos 
apstākļos un citā veidā, kā arī 
norādīja, ka atcelšanas no amata 
rosināšanā ir redzams polītiskais 
pasūtījums. Kā zināms, augstsko-
las un Ventspils domes attiecības 
pēdējā laikā pasliktinājušās. In -
tervijā žurnālam Ir Rēvalde stā s-
ta, ka patiesībā konflikts veido-
jies ar no domes priekšsēža ama-
ta atstādināto Aivaru Lembergu, 
kuŗš vēlējies, lai valsts augstskolā 
viss notiek pēc viņa prāta. Daļa 
augstskolas darbinieku uzskata, 
ka augstskola pieder Ventspils 
domei un jādara tā, kā vēlas 
dome, bet Senāta senātori acīm-

redzot baidās par savu vietu. 
“Skaidrs, ka Vītoliņam (Lember-
ga vietnieks – aut.) nav juridisku 
tiesību diktēt senāta darbības 
norisi, bet domāju, ka Lembergs 
būs, maigi izsakoties, ļoti neap-
mierināts, ka viņam tik aizņem-
tam cilvēkam paziņos, ka senāts 
tomēr nenotiks izsludinātajā da -
tumā. Tas jebkuram šķistu ne 
visai normāli. (..) Man jau šķiet, 
ja mēs šo pasākumu atliksim, 
būs tikai sliktāk, iekšējā sarakstē 
norādījis viens no senatoriem.” 
Augstskolai ir sadarbības līgums 
ar pilsētas domi, kuŗa ieskaita 
VeA budžetā zināmus finanču 
līdzekļus, tomēr tas nedod tiesī-
bas pašvaldībai uzskatīt to par 
savu privāto augstskolu. Lem-
bergs gan domā citādi un jau 
pagājušajā gadā pauda, ka Gita 
Rēvalde neatbilst saviem amata 
pienākumiem, nesaprot savu at -
bildību un vietu un norādīja, ka, 
ja VeA neatradīs jaunu augst-
skolas vadītāju, tad var aizmirst 
par pašvaldības sniegtajām do -
tācijām. “Kamēr jūs neievēlēsiet 
citu rektoru, aizmirstiet, viņai 
jāiet prom! Viņa netiek ar sa - 
v iem pienākumiem galā. Jums tur 
ir senāts laikam, ja? Vot, senātā… 
nekāda nauda nebūs. Viņa ne -
tiek galā, viņa neuzskata svarī -
gas lietas par svarīgām, viņa ne -
prot vadīt (..), tā ir, cilvēki ne -
saprot savu atbildību un vietu,” 
pērnā gada nogalē sacīja Lem-
bergs. Jāpiebilst, ka intervijā ar 
Rēvaldi atklājas gaužām nepa-
tīkamas finanču shēmas, kuŗas 
dome gribējusi īstenot caur 
augstskolu, un tas ir cits un ga -

ŗāks stāsts gan par satelītu, kuŗu 
Latvija joprojām nav palaidusi, 
gan par tagadējo finanču mi -
nistri Danu Reiznieci-Ozolu, kas 
šo projektu vadīja un ļoti labi sa -
pratās ar Aivaru Lembergu. Tiesa 
gan, Rēvaldes atcelšana vēl jāap-
stiprina valdībā, bet neizskatās, 
ka premjērs Kučinskis iebildīs 
ZZS “saimniekam”. Tomēr pats 
bēdīgākais ir tas, ka Augstākās 
Izglītības padome (AIP), kuŗa ir 
Latvijas Republikas patstāvīga 
institūcija, kas izstrādā augstā -
kās izglītības valsts stratēģiju, īs -
te no augstskolu, valsts institū -
ciju un sabiedrības sadarbību 
augstākās izglītības attīstīšanā, 
pārrauga augstākās izglītības 
kvalitāti, nodrošina kvalitātīvu 
lēmumu par augstāko izglītību 
pieņemšanu, neliekas ne zinis. 

Protams, jau sen bija nojaus -
ma par finanču shēmām Latvijā, 
par to, kā tiek vadītas daudzas 
pašvaldības un valsts iestādes, 
bet pēdējie notikumi daudzas 
norises ļauj saskatīt labāk. Gluži 
kā tajās pasakās un teikās, kad 
nogrimušas pilis un cietokšņi 
ce ļ as augšā no tumšās dzelmes, 
atklājot skatienam slēpto un no -
glabāto. Nezinu, vai abi piemi nē-
tie notikumi kaut ko mainīs po -
lītiķu dienas kārtībā un sapraša -
nā par valsti, bet acīmredzams, 
vēl vairāk nekā agrāk, ir kļuvis 
kas cits. Kamēr mēs paši raudzīsi-
mies uz varu un uz bagātiem 
cil vēkiem kā uz feodāļiem, ku - 
ŗ iem piederam mēs paši un mūsu 
valsts, nekas nevar mainīties. 
Feodāļu labprātīga demisija ne -
no tiek gandrīz nekad. 

FRANKS 
GORDONS

SALLIJA
BENFELDE
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Ir teiciens, ka laiks dziedē visas 
rētas. Taču brūce ir jāapkopj, un 
tai ir jāizsāp. Deportācijas ir        
tās mūsu tautas vēstures rētas, ko   
va  ram dziedēt caur cietušo uz -
klau sīšanu un apzinātu vēstures 
izpratni. Piemiņa līdz ar zinā ša - 
 n ām par deportāciju lai ļauj nā -
ka majām paaudzēm to stāstīt 
tā lāk. Tie, kas izgājuši šo ciešanu 
ceļu, mūs šodien māca izturībā, 
pacie tībā un spējā novērtēt to,   
kas mums ir dots. 

Latvijas Okupācijas mūzejā 
glabājas vairāk nekā septiņi simti 
1941. gadā deportēto cilvēku lie-
cību – gan lietišķas, gan fotogra-
fijās, gan atmiņās – rakstītā un 
audiovizuālā formātā. Ieskatī si-
mies šajā krājumā. 

Pavēlēs par 1941. gada 14. jū -
nijā izsūtāmajiem iedzīvotājiem 
bija paredzēts tos sadalīt divās 
grupās – grupā “A”, kuŗā iekļau -
tu ģimenes galvas jeb tēvus, un 
grupā “B” – visi pārējie ģimenes 
locekļi. Tādējādi ģimenes tika 
iz šķirtas. Tā tas arī lielākoties no -
tika, un tas patiešām bija traģiski. 
Taču arī čekistiem sanāca kļū-
dīties, un bija vismaz trīs vagoni 
no Torņakalna stacijas Rīgā, kā 
arī vēl citi gadījumi, kad vīriešus 
nenošķīra, vai arī atdalīja, bet 
steigā attiecīgo vagonu neatka bi-
nāja no “B” grupas ešelona, līdz 
ar to jau pa ceļam vai galapunk -
tā ģimenei bija iespēja apvieno-
ties. Tā teikt ‒  “laime nelaimē”. 

Milijas Jākobsones stāsts. 14. 
jūnija rīts iesākās 15 443 cilvē - 
k iem, kad pēkšņi mājās nāk vīri  
ar ieročiem un liek taisīties ceļā, 
neko sīkāk nepaskaidrojot. Vie-
nīgi, labvēlīgs latviešu milicis 
mu  dināja Milijas māti Emīliju 
paņemt līdzi siltākas drēbes, jo 
vedīšot tālu...

Sešpadsmit gadus vecās Milijas 
atmiņas: “Torņakalnā stāv ešelo-
ni. Lopu vagonu vaļējās durvīs 
tiek grūsti vecīši, bērni raud, saiņi 
krīt – no dažiem izbirst zemē drē-
bes, apavi, kareivji lamājas, dus-
mojas, kliedz. Turpat stacijā no 
ģimenēm atšķir vīriešus un ved 
gar mūsu vagona durvīm uz sa  stā-
va galu. Steigā un jūklī neviens ne -
pamana, ka mūsu vagona durvis 
no iekšpuses aizveras, un tā precē - 
tie vīri paliek ar ģimenēm kopā.” 

Minētais vagons ir tā sauca - 
m ais “pulmaņa” vagons jeb lielais 
vagons. Parasti 1941. gada eše  - 
l oniem bija mazāki vagoni, kuŗos 
ievietoja ap 30 cilvēku. Šajā lie-
lajā vagonā varēja ievietot ap 60 
cilvēku.

Milija: “26. jūnijs. Daudzi mo -
cās ar caureju, daudzi murgo. 
Pilns vagons ar odiem, mušām  
un dunduriem. ... Dažus vagonus 
atkabina pie stacijas OMSK. Ie -
nes spaini ar zivju zupu. Smaržo 
dīvaini, it kā pagraba smaka. Tēvs 
nosaka: “To mēs neēdīsim šajā 
karstumā. Vecu zivju vārījums var 
mums atnest nelaimi!” Iz  tiekam 
ar maizi un karsto ūdeni.”

Vagonā ļaudis turējās kopā arī 
gala stacijā Kanskā, un tad, kad 
sākās izdale pa sādžām, lielākā 
daļa nonāca Kanskas rajona 
Harlovā. 

Milija: “Sādža Harlova. Vietē-
jais laiks 6.00 no rīta, tēva pulk - 
s tenis rāda Rīgas laiku – 24.00. 
Cik var pārskatīt sādžu – neviena 

“AIZMIRSTIE” VĪRI
Šogad 14. jūnijā apritēja 75. gadskārta kopš Latvijas skarbās traģēdijas ‒ masu deportācijām 1941. gadā

kociņa, nevienas mazmājiņas. 
Pelēko toņu dažādība. Daudzām 
mājām vai kūtīm jumti pa pusei 
iekrituši, sagruvuši. Vietām ir 
tikai vārti – sētas nav. Lielos vār-
tos ir mazi vārtiņi gājējiem. Pa 
ielām klaiņo cūkas, govis, zosis. 
Vēlāk – arī bērni, plikiem dibe - 
n iem, tikai krekliņos. Lielākiem 
zēniem bikšeles turas uz vienas 
lencītes. Kājas nemazgātas, mati 
nesukāti. Nabadzība.”

Vīrieši vēl bija kopā ar savām 
ģimenēm un palīdzēja risināt 
izdzīvošanas jautājumus. Taču 
Kanskas rajona drošības iestā -
des šajā gadījumā bija konsta-
tējušas kļūdu.

Milija: “10. oktobrī  sādžā ie -
brauc smagā mašīna ar miličiem. 
Ir pusnakts. Brigadieris skaidro, 
ka vīri, kuŗus tie meklē, atrodas 
brigādēs, tur nakšņo. Vēlāk mums 
atnes tēva šķiltavas, piezīmju grā-
matiņu un karoti. Esot aizvesti  
uz centru – tur viņiem nu visiem 
būšot darbs malkas sagatavoša -
nā taigā. Tie ir meli! Atjēgušies, 
ka ģimeņu galvas nav nošķirtas! 
Tēvu vairāk mēs neredzējām. 
Viņus aizveda uz lēģeri “Rešoti”, 
kur sākas viņu mokas, bads, 
dizentērija un nāve.” 

No šīs nometnes Jēkabs Jā -
kob sons sarakstījās ar nometi-
nājumā esošo ģimeni – saglabā-
tas astoņas vēstulītes. Fragments 
no septītās vēstules: “Mana dārgā 
sieviņa un mīļie bērni! Liels pal-
dies par paciņu, saņēmu kopā ar 
vēstuli. Redzu – esat sev daudz ko 
atrāvuši un jums ir grūti. Tura-
ties, ēdat, kur ko varat dabūt! Sā -
ku strādāt un neizturēju – atkal 
saslimu. Aizkavējos arī tāpēc ar 
atbildi. Tagad vāru miltu putru 
un stiprinos. [...] Kad tiksimies, 
tad uzlabosim veselību, atpū tī si-
mies, kā nākas. Ļoti žēl, ka nevaru 
kaut uz īsu brīdi satikties, ļoti 
gribas jūs redzēt. Sirsnīgi skūpstu 

– Paps. 1942. gada 9. jūnijā.” 
1942. gada decembrī Jēkabs 
Jākobsons lē ģerī  nomira.

1941. gada oktobrī uz Rešotu 
nometni, jeb  dokumentos norā-
dīts ‒ kā KRASLAG,  nosūtīja ap 
50 Latvijas vīriešu, kas nebija   
no  dalīti no ģimenēm agrāk un 
uz to brīdi atradās izsūtījumā 
Kras nojarskas novada Kanskas 
rajonā. 

No Kanskas rajona Tarajas sā -
džas arestēja četrus ģimenes gal-
vas, tai skaitā arī Vladimiru jeb 
Voldemāru Žuniņu. Viņš arī 

tika deportēts no Rīgas, no Torņa-
kalna stacijas, citā vagonā. Par 
viņu sniedz liecību dēls, tobrīd 
12 gadus vecais Ilmārs Žuniņš: 

“Joprojām kopā ar vecākiem, 
apģērbti, kaut cik paēduši, ne -
parko nav jādomā, mums tas viss 
likās, kā tāds dīvains piedzīvo-
jums, kas drīz beigsies. Bērnu pa -
gaidām vēl veselā nervu sistēma, 
vēl nepazīstami sāpīgi pārdzī vo-
jumi, kā arī ilūzijas no pieaugušo 
runām par drīzām kaŗa beigām 
un atgriešanos dzimtenē, dzīves 
traģikas nepazīšana ļāva mums 

pirmo vasaru un rudeni pavadīt 
bez liela satraukuma.”

Ilmārs runā daudzskaitlī, jo 
stāsta par abiem ar brāli – to -
brīd 10 gadus veco Ojāru: “Un 
tad pir mais smagais pārdzīvo-
jums. Kādā oktobŗa dienā, vēlā 
pēcpusdienā, gar mūsu māju aiz-
brauca smagā automašīna. Lik te-
nīgi es to redzēju un pie sevis no -
domāju, ko gan tā te meklē. Jau 
satumsa, mēs ar tēti, atgriezušies 
no darba, gatavojām vakariņas 
un kurinājām krāsni. Māmiņa 
nakšņoja brigādē. Ieskrēja ciema 

padomes ziņnese un aizsauca tēti 
uz ciema padomi. Pēc pāris stun-
dām tētis atgriezās jau čekistu pa  -
vadībā. Ienākuši istabā, čekisti 
lika tētim pacelt rokas un viņu 
apčamdīja no galvas līdz kājām, 
it kā meklējot ieroci? Tad  iz  svai-
dīja drēbes, iztaustīja sienas, pār-
skatīja fotografijas. Neko aizdo-
mī gu neatraduši, rakstīja aktu. 
Mēs ar brāli, ierāvušies kaktiņā, 
pārbijušies un vēl neapjēdzot no -
tiekošo, klusi skatījāmies. Tas viss 
nevilkās ilgi. 

1941. gada vilciena attēls ir tiešām uzņemts deportācijas laikā – Ernestam Treijam pie saņemšanas 
ciet nepamanīja kabatā MINOX fotokameru, līdz ar to viņiem izsūtījumā bija fotoaparāts // Foto: 
Ernests Treijs. Treiju ģimenes privātais archīvs

Jēkabs Jākobsons. Pag. gs.           
30. gadi Latvijā // M. Jākobsones 
privātais archīvs

Harlovas sādža // Milijas Jākobsones zīmējums. M. Jākobsones 
privātais archīvs

Treiju ģimene nometinājumā Novosibirskas apgabalā, Parabeļas 
rajonā 1946. gadā

Vladimira (jeb latviešu dokumentos Voldemāra) Žuniņa pēdējā 
fotografija uzņemta 1942. gada 14. oktobrī Kanskas cietumā // I. 
Žuniņa privātais archīvs

(Turpinājums 7. lpp.)
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Tad tētis mūs ap  kampa, no  skūp-
stīja, kaut ko novēlēja un atvadījās. 
Tāda bija mūsu šķir ša nās. (..) Bija 
baigi. Aizbultējām durvis, ielīdām 
savās guļas vietās, cieši saspiedā-
mies kopā un aiz migām. Otrā rītā 
līdz ar gaismi ņu no brigādes at -
skrēja māmi ņa. Kopā raudājām. 
Tā tad arī bija mūsu pirmā pa 
īstam drūmā diena.”

 Žuniņu ģimene saņēma pēdē-
jo vēstuli no tēva 1942. gada va -
sarā, un tikai 1994. gadā, kad Il -
mārs saņēma tēva reabilitācijas 
dokumentu, viņš uzzināja, ka 
1942. gada vasarā Vladimirs Žu -
niņš aizvests atpakaļ uz Kansku, 
kur t.s. “troika” piesprieda nāves-
sodu nošaujot. Tas izpildīts 
18. oktobrī.

 1995. gadā Ilmārs raksta savās 
atmiņās: “Mīļo tēti, kaut Tu zin ā-
tu, cik mīļa man ir šī Tava pēdējā 

fotografija. Vai Tu cerēji, ka mēs 
kāds to kādreiz ieraudzīsim? Kaut 
pēc 50 gadiem.(..) Varbūt Tu pats 
to negribēji? Es neatceros šo die -
nu 1942. gada rudenī. Varbūt Tu 
sapnī biji atnācis pie mums atva-
dīties? Neviens nezina Tavu kapa 
vietiņu. Nekad neviens ziediņš 
ne  rotās Tavu kapiņu. Lai Tev to -
mēr vieglas smiltis naidīgā zemē.”

Viens no retajiem, kas izdzī-
voja Kraslaga nometnē, bija 
Okupācijas mūzeja intervētās 
Elgas Birzules tēvs Jānis Birzu-
lis, jo viņam bija piespriests pie-
cu gadu sods un palaimējies tikt 
pie grāmatveža pienākumiem 
maizes ceptuvē. Pēc pašu repre-
sēto cilvēku pētījumiem, zināms, 
ka šo “Rešotu” ieslodzījumu pār-
cietuši tikai divi Latvijas vīrieši.

Tajā pašā “Torņakalns – Kan - 
s ka” ešelonā bija trešais vagons     
ar nedalītām ģimenēm. Atceras 
tobrīd 19 gadus vecais Jānis 

Benze: “Mūsu vagona vīrieši 
skaid ri pateica, ka jābrauc uz    
vis tālāko vietu – tur var cerēt, ka 
visā das represijas, kas varētu no -
tikt dzelzceļa maģistrāles tuvu -
mā, var paiet garām. Tā izrādījās 
patiesība. Gandrīz visi mūsu va -
gona cilvēki aizbrauca uz Ta  se-
jevas rajonu, ap 140 km uz zie-
meļiem no Kanskas.”

Pētot 1941. gada 14. jūnija rep-
resēto sarakstus, var manīt, ka 
līdzīgi “aizmirstie” vagoni vai ģi -
menes bijušas arī citos ešelonos. 
Piemēram, Šķirotavas stacijā sa -
d alīja jaunlaulātos Ernestu un 
Lauru Treijus. Izrādījās, ka šī 
eše lona vismaz viens vagons vī -
riešu netika pievienots “A” gru-
pas ešelonam, bet aizgāja līdz     
ar “B” grupas ešelonu. Nonākot 
Novosibirskā,  patiess bija vis-
maz dažu ģimeņu prieks, ka 
va rēja atkal būt kopā. Vairāki 
“aizmirstie” vīrieši nonāca No -

vosibirskas apgabala Parabeļas 
rajona sādžās. Arī Laura un      
Er  nests bija kopā Parabeļas ra -
jona Visokojarskij ciemā, kur 
1941. gada Ziemsvētkos sagai-
dīja piedzimstam dēliņu Juri.

Ir ziņas arī par vairākiem 
“aizmirstajiem” vīriešiem ešelonā 
no Ventspils. Tobrīd 33 gadus 
vecais Ventspils apriņķa Popes 
pa  gasta aizsargs Ādolfs Dang-
bergs stāstīja par viņa brīnumai-
no palikšanu pie nometināta-
jiem. Viņš tika arestēts un līdz ar 
citiem vīriešiem ievietots atse-
višķā vagonā. Viņš atzīst, ka daži 
tika izņemti no viņu vagona, vēl 
Latvijas territorijā, taču lielākā 
daļa brauca tālāk. Pa ceļam, pēc 
Urāliem, kad laida kāpt ārā no 
vagoniem nokārtoties un pēc 
ūdens, Ādolfs nejauši saticis sa  -
vu sievu Hermīni un izprasījis 
sargiem turpināt ceļojumu kopā 
ar viņu. Sargi esot atļāvuši, ja tik 

esot vieta pie viņas vagonā. Nav 
izpētīts, vai šī ešelona minētais 
vīriešu vagons tika līdz galam 
Krasnojarskā, vai to atvienoja 
kur citur. Tomēr pats Dangbergs 
min, ka arī vēlāk nometinājumā 
ar viņu kopā bija kāds “ģimenes 
galva” no Ventspils apriņķa – 
Vadzemnieks Krists. 

Šobrīd Latvijā ir paveikts mil-
zīgs darbs gan atmiņu pierakstu 
vākšanā, gan dokumentu sako-
pošanā Latvijas Valsts archīvā, 
gan arī izpētē. 2001. gadā Latvijas 
Valsts archīvs izdeva apjomīgu 
grāmatu ar 1941. gada 14. jūnijā 
deportēto Latvijas iedzīvotāju 
sarakstu un paskaidrojumiem. 
Cietušo un viņu laikabiedru at -
miņas vēl aizvien tiek uzklausī -
tas gan Okupācijas mūzejā, gan 
fondā “Sibirijas bērni”, gan citās 
mutvārdu un novadu krātuvēs. 
Tomēr aizvien ir skaidrs, ka 
pētījumi jāturpina.

Šogad Krievijas čeka varētu 
“svinēt” 75 gadu jubileju kopš 
1941. gada deportācijām Balti -
jas valstīs. Varbūt,  ka svin arī, lai 
gan maz to čekistu laikam ir 
palicis, kas toreiz piedalījās šajā 
“pasākumā”. Tiem jau tagad kri-
etni pāri deviņdesmit. Es gan to 
atceros. Man toreiz bija 15 gadi...

1941. gadā, toreizējā polī t iskā  
jucekļa laikā, deportācija rādī - 
jās it kā neizbēgams oku pā ci -    
jas rezultāts. Nekāda panika,       
ne kāda briesmīga vaimanāšana 
nenotika. Arestēja visu ģimeni, 
tikai dzelzceļa stacijā vīriešus no 
ģimenēm atšķīra. Mums meloja 
ka visa ģimene būs kopā, ka vī   - 
r iešus ved iepriekš, lai tie mums  
sagatavo mitekļus. Turklāt mēs 
zinājām, ka kaŗa sākums ir vairs 
tikai dažu mēnešu vai pat nedē -
ļu jautājums, ka vācieši drīz vien 
sasitīs krievus un mēs brauksim 
atpakaļ. Par kaut kādu fašismu 
mums nebija ne jausmas, seviš - 
ķi mums, bērniem. Savu lomu 
laik am spēlēja arī latviešu men - 
tā litā te (...tik’ ar mieru un 
pīpēšanu).

Nāk prātā mans otrreizējais 
arests 1949. gada augustā Mas-
kavā. Krievu sievu pūlis pie res-
to tiem vagoniem ar vīriešiem, 
t.s. “otrreizējiem”, kuŗi pēc ne  se-
nās atbrīvošanas no ieslo dzī ju -
ma trīsdesmitajos gados (58. 
pants) atkal bija apcietināti un  
pa otram lāgam vesti prom. Uz 
kurieni? Varbūt uz nošaušanu? 
Kas tā toreiz bija par “gvalti”!!! 
Vaimanas, lamāšanās! Likās, ka 
vagonus apgāzīs (vienā no vago-
niem bijām arī mēs ar liepāj nie-
ku Vestermani, arī otrreizējo). 
Neiztika pat bez sargu gaisā 
šaušanas – iebiedēšanai. Krievu 
skandalozās sievas nebija tādas 
pašas kā mierīgās, nosvērtās lat-
vietes.

Es stāvēju pie vagona restotā 
loga, vīstīju dūres, un asaras 
ritēja pār maniem vaigiem. Man 
bija sevis žēl. Kas gaida mani 
tuvākajā nākotnē? Es tikai nupat 

Ārkārtējs notikums
biju sācis dzīvot! Aiz muguras jau 
bija seši Sibirijas ziemeļos pa  va-
dītie gadi,  un tagad atkal? Par ko?

Šodien, atceroties 1941. gada 
izvešanu un it kā no malas uz to 
skatoties, daudz kas rādās citā-
dāk. Viss rādās nedabiskāk, bez-
jēdzīgāk un arī briesmīgāk. Kā 
kaut kas tāds vispār varēja no  -
tikt 20. gadsimta vidū? Un ne 
anglim, ne amerikānim nebija 
par to nekādas daļas!?  Paies vēl 
gadu desmiti, un nākamās paau-
dzes domās, ka daudz kas ir iz -
domāts, ka tā nu gan nevarēja 
būt. Bet, nebūs vairs to, kas varēs 
apgalvot – jā, tā tas bija gan!

Tas bija sen,  un krievu tauta 
jau ir aizmirsusi to, kas notika 
toreiz. Un 1937. gads, Lielais te -
rors?  Un vēl agrāk – 1929. un 
1930. gads? Un vēl un vēl! Šīs 
lapas pietrūks, lai uzskaitītu tos 
“vēl un vēl”. Krievi – krievus,  bet 
vienlaikus tika lemts arī “nacio-
nālais jautājums”. Čečeni, kal-
miki, rietumukraiņi, Krievijas 
vācieši, tatāri, moldavāņi, poļi, 
latvieši, igauņi, lietuvieši – tās 
taču “sīkas vienības”, „nacmeni” 
(nacionālās minoritātes). Vien-
lai kus ar cīņu pret valsts no -
ziedzniekiem tika galā arī ar 
minoritātēm.

Vai kādam šodien ir ienācis 
prātā, ka kaut kas tāds cilvēces 
vēsturē vēl nekad nav bijis? Un, 
kas ļoti raksturīgi, tas viss nāk  
un vienmēr ir nācis no Krievi - 
jas. No krieviem? Par Padomju 
Savienību dēvētā Krievija. Bet ‒ 
kas valsts, kas tauta?

Eiropas gudrie spriež, vai ko -
mūnisma nedarbus var pielīdzi-
nāt nacionālsociālisma (fašisma) 
pekstiņiem? Bet vai tad nepietiek 
jau ar to, ka nacionālsociālisms 
bija pie varas tikai kādus 14 – 15 
gadus, bet vara, par komūnis - 
mu dēvētā,  – 75 gadus (un prak-
tiski vēl šodien funkcionē)?  

Pirms 1940. gada mēs par krie-
viem varējām spriest gan tikai 
pēc mūsu pašu, Latvijas kriev-
iem, pēc tiem, kuŗu priekšteči 

dzīvoja Latvijas territorijā var -
būt jau simtiem gadu. Dažādi 
bijuši krievu ceļi uz mūsu zemi, 
dažādi arī iemesli. Gan bēgot no 
vecticībnieku vajāšanas Krievijā, 
gan katordznieki uz nometi nā-
šanu iesūtīti, gan parasti “laimes 
meklētāji” (kā latvieši Krievijā). 
Tie krievi pie mums nenāca kā 
iekaŗotāji, bija mums lojāli un 
draudzīgi, un šī lojālitāte un 
draudzība bija abpusēja. Tie bija 
mūsu krievi. Kāda iekaŗošana! 
Viena valsts, viens ķeizars vi - 
s iem! Bija arī no sarkanās revo-
lū cijas bēgošie, baltgvardi un lat-
viešu strēlnieku sievas – krie-
vietes utt.

Bet tie, kas ienāca 1940. gadā, 
bija ienaidnieki, okupanti  un 
tādi tie palika līdz mūža galam. 
Un viņu pēcnācēji – vai mēs va -
ram viņiem uzticēties? Ko viņi 
darīs X stundā, ja tāda pienāks? 
(Manuprāt, tādu gan  nepiedzī-
vosim!) Vai ir vērts bīties no 
parasta krievu huligana Maska-
vā? Vai ir vērts ar aizdomām ska-
tīties uz katru okupanta un ko -
lonizētāja pēcnācēju Latvijā? Bet ‒ 
aizmirst pāridarījumus gan ne -
vajadzētu. Un arī viņiem to aiz-
mirst nevajadzētu. Tāds pāri 
da rījums, noziegums bija nevien   
1941. un 1949. gada aresti un 
izsūtīšanas, bet  viss okupācijas 
laiks.

Apcietinātie un izsūtāmie ne -
uzņēma vienādi visu ar viņiem 
notiekošo. Vai arests bija pilnīgi 
negaidīts? Mums, bērniem ‒ ne -
g aidīts. Pieaugušie pieļāva, bet, 
ka tas skars arī ģimenes locekļus 
un pat mazus bērnus!... Laikam 
pārāk vāja bija informācija par 
notikumiem padomju zemē t.s. 
Lielā terrora laikā, trīsdesmito 
gadu beigās un vēl agrāk. Par ag -
rākiem komūnisma valdīšanas 
laikiem Latvijā vispār nebija ne -
kādas informācijas. Varbūt uz 
pa  gājušo kaŗu fona 6 – 7 tūkstoši 
Stučkas lielinieku nobendēto 
Latvijas iedzīvotāju nelikās pā -
rāk briesmīgs skaitlis? Vai daudz 

ir to, kas lasījuši Lāčplēša ordeņa  
kavalieŗa, Latvijas armijas kap-
teiņa Otto Vīcupa “Melno grā-
matu”, kas nāca klajā 1932. g. 
(1.d.) un 1933. g. (2.d.) par Pēteŗa 
Stučkas īso, bet asiņaino valdī-
šanas laiku Latvijā? (2008. gadā 
izdevniecība “Antara” laida klajā 
“Melnās grāmatas” atkārtotu 
izdevumu). 

Tautas atmiņa ir īsa. Paies gadi, 
gadu desmiti, aizies mūžībā de -
portāciju upuŗi un liecinieki.   
Bet – paliks atmiņas. Es ticu, 

kamēr pastāvēs Latvija, būs arī 
atmiņas par tām deportācijām, 
kuŗām līdzīgu cilvēces vēsturē 
nav bijis. Varbūt es maldos? Gri-
bētu, lai man kāds oponē. Ar - 
gu mentēti, bet ne tā – “lai tikai 
krie vi neapvainotos”. Tādu mū -
žīgu baiļu no Krievijas un iz  da-
bāšanas rezultātā mēs esam no  -
nākuši pie divkopienu sabied-
rības, kas pēc daudziem gadiem 
var tomēr Latviju novest līdz 
neatkarības zaudēšanai. Bet, tad 
manis vairs nebūs...

(Turpināts no 6. lpp.)

Nule nākusi klajā pub-
licista Ilmāra Knaģa jau nā-
kā grāmata “Ne mēs tos 
laikus izdomājām” – , kā 
saka pats autors, tā ir kā 

JAUNA 
ILMĀRA KNAĢA 

GRĀMATA
papildinājums pirms 15 
gadiem izdotajai atmiņu 
grāmatai “Bij’ tādi laiki”, 
kas nāca klajā,  arī tulkota 
angļu un krievu valodā. 
Ilmārs Knaģis turpina sa -
vus stāstus, vēstīdams   
par tās mūsu tautas daļas 
“piedzīvojumiem”, ko ļau-
nā vara aizsūtīja uz Sibi-
riju, un stāsta to caur savas 
dzīves un likteņa prizmu.

Grāmatu varat iegā - 
dā ties Latvijas grāmatu 
tirdz niecības vietās vai, 
sazino ties ar Sibirijas 
bērnu fondu:

Tālr. +(371) 26598498 
sibirijasberni@gmail.com

ILMĀRS
KNAĢIS
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Tā savā uzrunā š. g. 14. jūnija 
konferencē, kas veltīta 1941. ga -
da 14. jūnijā uz Sibiriju aizves -
taj iem bērniem, teica bijusī LR    
Mi  nistru prezidente Laimdota 
Strau juma, uzsverot, cik nozī-
mīgi ir dokumentēt šī baisā vēs-
tures laika faktus un vēstīt par   
to pasaulei. Atklājot konferenci 
Melngalvju namā, kinorežisore 
un fonda Sibirijas bērni vadītāja 
Dzintra Geka atgādināja: “Jau nā -
kajam no Sibirijas bērniem šo -
gad paliek 75 gadi. Paliktu arī 
tiem, kuŗi piedzima vagonā vai 
pirmajā izsūtījuma vasarā un 
kuŗi atdusas Sibirijas zemē. Viņi 
neprasīs atvainošanos, viņi ne -
prasīs, lai piemin un neaizmirst, 

“Lai netiktu kultivēts stāsts par labajiem padomju laikiem...”

Vēlos pastāstīt par mana vec-
tēva Jura Pirktiņa māsas Mar-
grie tas Gigas vēstulēs rakstīto 
maniem vecvecākiem.

“Toreiz 1944. gada 9. oktobra 
pievakare bija vēsa, saulaina. 
Saulrieta stari skaisti atmirdzēja 
rāmajos Papes ezera ūdeņos.     
To es nekad neaizmirsīšu. Tas   
mums bija kā atvadu sauciens  
no Dzimtenes. Tajā dienā mums 
piezvanīja, ka krievi bumbo 
Liepāju un drīz tie būs Rucavā. 
Ieteica braukt projām, cik ātri 
vien var. Mēs paņēmām maizīti, 
cik bija mājās izcepta, gaļu un 
kādus drēbju gabalus, ko ātru -
mā un uztraukumā spējām sa -
vākt. Galvenais – braucienam sa -
gatavot trīs mazus bērniņus. Tas 
viss notika steigā, asarās un lielā 
neziņā. Lopus atstājām ārā. Pa  li-
ka pilnas klētis graudu un pilns 
pagrabs ar kartupeļiem un ci - 
t iem dārzeņiem, arī dobēs. Zir-
dziņa pajūgā pulksten piecos 
pie vakarē atvadījāmies no savas 
tik ļoti iemīļotās mājas “Palai - 
p ēm” un vēl ar vairākiem pa  jū - 
g iem no citām mājām virzījā mies 
uz Vācijas pusi. Ceļā pārbraucot 
Lietuvas robežu, krievi jau bija 

Anta Pirktiņa (14 gadi),
Jaunjelgavas vidusskolas 8. klases skolniece

Tas viss tā briesmīgā kaŗa dēļ
priekšā. Bēgļu rindas palaida – 
krievu zaldātiņi vēl nezināja, kas 
jādara. Tālāk braucot, krievu ar -
mija ar savām kaŗa ugunīm ap -
gais moja mūsu ceļu, tomēr mēs 
netikām ievainoti. Braucām pāri 
upēm degošiem tiltiem. Daudzi 
krita ceļa malās no krievu šāvie - 
 n iem, daudzus atgrieza atpakaļ. 
Tikai caur un zem kaŗa ugunīm 
bēgļu ceļi veda tālāk tos, kas 
palika dzīvi. Decembra sākumā 
iebraucām Vācijā. Dienā varē -
jām nobraukt tikai 4 – 5 km. Līdz 
Vācijai zirdziņi bija novārguši  
un slimi. Sākās ziema ar salu un 
sniegu. Tur mums zirgus un ra -
tus noņēma, palika tikai tas, ko 
varējām paņemt rokās, vēl daži 
drēbju gabaliņi, kur slimos bēr-
nus ietīt. Mūs visus līdz Berlīnei 
sūtīja ar vilcienu. Caur mežu 
braucot, kur krievi bija izspri-
dzinājuši sliedes, vajadzēja gai  - 
d īt, kamēr tās salabo. Tā dažas 
die nas stāvējām mežā. Berlīnes 
tuvumā mūs salaida mazās ba -
rakās. Visi bērni ļoti slimoja ar 
masalām un citām slimībām, jo 
bija izvārguši. Tur bijām līdz 
janvāra beigām. Februārī mūs 
veda līdz Lībekai. Tur atkal stā-

vējām dažas nedēļas. Tālāk ve - 
da uz Ķīli, tur mūs izvietoja 
dažādās armijas kazarmās. Tā 
dzīvojām vairākās nometnēs. Pēc 
kaŗa, kad bēgļus sāka izsūtīt uz 
citām valstīm, varējām izvēlēties, 
kur braukt. Mēs braucām uz 
Ameriku. Tur kristīgās baznīcas 
ģimenes sadalīja darbam saim-
niecībās, vairāk lauku saimnie-
cībās par strādniekiem. Tur par 
mazu atalgojumu obligāti vaja-
dzēja nostrādāt pusotra gada. 
Tad darbu varēja meklēt paši, ja 
vēlējās. Tas bija grūts laiks, kā at -
rast darbu bez vietējās valodas 
zināšanas. Tālāk dzīvojām vairā-
kās īrētās telpās, vīrs strādāja 
lau  ku saimniecības darbos, es – 
skolas virtuvē. Sākumā dzīvo -
jām diezgan trūcīgi. Mūsu bērni 
gāja skolā ģērbti trūcīgāk nekā 
vietējo iedzīvotāju bērni. Tas ne -
traucēja labi mācīties. Atceros, 
cik mēs ar vīru bijām laimīgi, 
kad varējām iegādāties savu mā -
jiņu Kalifornijā.”

Mana tante Margrieta bija dzi -
ļā sajūsmā par Latvijas neatka rī-
bas svētku svinēšanu valsts 80 
gadu jubilejā. Viņa raksta: “Arī 
mēs, latvieši, svešumā savas bez-

gala dārgās Dzimtenes neatka rī-
bas svētkus skaisti, sirsnīgi pie mi-
nējām ar labām programmām. 
Ar asarām acīs dziedājām   “Dievs, 
svētī Latviju!”. Vēstulēs viņa rak - 
s ta: ”Latvijā vīra mājās kā ģimene 
nodzīvojām 10 lai mī gus gadus, 
svešumā jau 60. Va  jadzētu visu 
aizmirst, bet, lai cik labi vai slikti 
iet, savu dārgo zemi – dzimto vie-
tu aizmirst nevarēšu nekad. Mūsu 
dzimta ir ļoti izkaisīta: vīrabrāli 
nokāva Sibirijā, vectētiņš nomira 
Vācijā, vīramāsa un svainis – Ka -
nadā, brālis Jānis un mans vīrs 
nomi ra Amerikā, kur arī man   
būs jāpaliek.”

Tantei Margrietai arvien sirdī 
deg nepiepildītās vēlēšanās: “Kā 
gribētos dzīvot mīļajā dārgajā 
Dzimtenē! Kā gribētos būt savās 
mājās, satikties ar mīļajiem cil-
vēkiem. Kā gribētos vēl redzēt, 
sajust gaišos, visa dzīvinošos pa -
vasarus, kad visa mana Tēvu ze -
me pavasara ziediem piebārstīta, 
kā gravās zied un smaržo ievas, 
vēl dzirdēt mūsu putnu daudz-
balsīgo dziedāšanu. Svešumā dzī-
 vodama, atmiņā dzirdu skanīgās 
putnu balsis dzimtajā pusē, gara 
acīm redzu baltos Latvijas ceļus, 

savas mājas pagalmu un Papes 
ezeru ar daudziem ūdensput - 
n iem. Atceros, kā smaržoja un 
gar šoja mežā salasītās sēnes un 
me ža ogu ievārījumi. Vēl atceros, 
kā smaržo un garšo mūsu pašu 
ze  mītē izaudzēti jaunie kartu peļi.

Cik ļoti gribētu būt kopā ar 
saviem mīļajiem radiņiem, vēl 
priecāties mūsu svētkos, kā tas 
bija, kad dzīvoju savā dārgajā 
dzimtajā pusē. Kā lai aizmirst 
dzīvi Latvijā – savās bezgala mī -
ļajās mājās? To visu aizmirst man 
nav iespējams. Šie visi dārgumi 
ir zaudēti tā briesmīgā kaŗa dēļ. 
Atmiņas par dzīvi mīļajā, dārgajā 
Dzimtenē – savās mājās pagalvē 
likšu, kad iešu kapiņā svešā ze -
mē. Visu dzīvi svešā zemē es 
tajās sildos kā pavasara saulītē 
pēc garās ziemas!”

Mana tante Margrieta tik ļoti 
mīlēja Latviju – savu dzimto 
pusi. Viņas vēstules, kuras sūtīja 
maniem vecvecākiem, ir dziļas 
smeldzes un sāpju pilnas par 
zaudēto, vairs nesasniedzamo 
veselības un vecuma dēļ. 

Mūsu mīlā radiniece dzimusi 
1912. gada augustā, mirusi 2005. 
gada aprīlī Amerikā.

bet tāpēc esam mēs.”
Savukārt Sibirijas bērns, žur nā-

lists un fotografs no Siguldas Ai -
vars Janelsītis aicināja savus lik te-
ņa biedrus doties pie jaun ieš iem 
un stāstīt par to, kas no  ticis. Viņš 
arī no sirds pateicās doku mentālo 
filmu veidotājiem ‒ Dzin t rai Ge -  
 k ai, operātoram Ai  va ram Lubā-
nie tim un kompo nistam Pēterim 
Vaskam par pa  veikto.

Šī konference notika ar LR 
Valsts prezidenta Raimonda Vē -
joņa, kā arī ar  PBLA atbalstu.

PBLA atbalstīja arī skolēnu 
domrakstu konkursu, par ko 
vēs tījām mūsu avīzes 22. numu-
rā. Šai numurā publicējam vēl 
vienu apceri.      

Savu domrakstu lasa Anta Pirktiņa no Jaunjelgavas, blakus – mūsu avīzes balvas ieguvējs Rainers 
Daibe. Pirmais no kreisās – otras balvas ieguvējs Dāvids Gurēvičs. Labajā pusē konkursa žūrijas 
priekšsēdis, žurnālists Pauls Raudseps // Foto: Ligita Kovtuna

Runā LR Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece // Foto: Ligita 
Kovtuna

Apspriežas LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Dzintra 
Geka // Foto: Ligita Kovtuna

Klātesošos uzrunā Sibirijas bērns Aivars Janelsītis // Foto: Ligita 
Kovtuna
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Nauda
sanfrancisko mazā teātŗa izrāde

Nauda ir Mārtiņa Zīverta luga 
par varu, ko nevilšus mūža bei-
gās tik uz brīdi iegūst vecs lupat-
lasis Piķurgs (Laimonis Siliņš). 
Uz skatuves viņš uznāk liela na  ma 
sētā, saukdams, lai viņam dod 
lupatas un tukšas pudeles. Visu 
mūžu nabadzībā dzīvojis, par 

JĀNIS TRAPĀNS

  giem, policistiem. Lugā tādi ir 
trīs. Katrs no viņiem rāda savus 
vaibstus. Jaunākais policists Run-
cis (Indris Klīmanis), tēlots kā 
neattapīgs, viņš cenšas sekot 
priekšnieka pavēlēm, kā nu vien 
viņš spēj, kaut neveikli. Otrs, 
Uška, (Aivars Savelis) ir mazru-

Rūta Grand), darbu pildot pret 
ierastiem viesiem mazliet vienal-
dzīgas. Ienāk Piķurgs, kapteiņa 
svārkos. Viņš prasa, lai viņam klāj 
galdu, lai uz bufetes liek dzērie-
nus, lai viņam nolasa ēdienu 
karti, viņš pasūtina, lai visi res to-
rāna apmeklētāji un apkalpotāji 

tos, kam tā ir. Naudas vara cil-
vēku pazemo un samaitā. Ieguvis 
naudu, Piķurgs centās pazemot 
citus, bet pazemoja pats sevi. 
Viņam ir kauns par to. Viņš lūdz 
piedošanu no tiem, kas vēl nesen 
lēca pār viņa nūju.

Lugu raksta autors, bet veido 

ievērojuši skatītāji kā Latvijā, tā 
arī amerikāņu (Kalifornijā) teāt-
ŗos, jo Siliņš darbojies vairākos 
kā aktieris un kā režisors. Mi  nē-
sim dažus kritiķu spriedumus. 
Viņi teikuši, ka Siliņš meistarīgi 
pārvalda savu balsi, ar izcili skaid-
ru izrunu, meistarīgi un negaidot 

iedomātu dzīves laimi pagātnē 
Piķurgs nama pagalmā stāsta 
mazai meitenītei Čirkai (Madara 
Linde). Dialogā ar meitenīti viņš 
tēlo skaistu pagātnes iedomu pa -
sauli. Kādreiz bijis kuģa kaptei nis, 
apceļojis pasauli. Jāatzīmē jaunās 
Madaras Lindes skatu viskā spēja 
skaidri un izteiksmīgi izteikt Čir-
  kas tēlam atvēlēto tekstu. Piķurgs 
arī sapņo par nākotni. Varbūt pie-
  nāks brīdis, kad viņš kļūs bagāts 
un viņam būs vara. Par to Piķurgs 
stāsta Sētniecei, meitenītes vec-
mā   miņai (Brigita Siliņa). Ja vi -
ņam būtu nauda, viņš būtu liels 
vīrs, neviens viņam nevarētu uz -
kliegt, viņš citiem teiktu – lupa-
tas jūs esat. „Un viņi man lēkās, 
kad es uzsvilpšu vai saukšu – hop!” 
Brigitas Siliņas tēlotā Sētniece ir 
trūcīgas dzīves nemaināmā, skar bā 
ikdiena. Vārdu apmaiņā ar Piķ-
urgu viņa strupi noraida lupatlaša 
iespēju nākotnē iegūt varu un 
pārtapt par kungu. Kas nabags 
piedzimis, tas nabags nomirs. 
Skata beigās pēkšņi pie Piķurga 
kājām nokrīt drānu vīstoklis. To 
atraisot, viņš atrod kuģa kapteiņa 
svārkus ar naudu kabatās. Pār-
steigtais Piķurgs domā – kā no de -
besīm viņam nokritusi debesu 
dāvana! Negaidīti tā viņam dod 
varu – naudu –, arī kapteiņa svār-
kus, tā piepildot pagātnes sap ņus.

Lugu Nauda Mārtiņš Zīverts 
dēvē par krimināldrāmu. Nauda 
ir zagta. Par zādzību ziņo avīž-
puika (Armands Kalns), kas šo 
vēsti sauc tik skanīgā balsī, kādu 
Zīverts būs dzirdējis Rīgas ielās. 
Ar nozieguma temu otrajā ainā 
skatuvē ienāk vēl cita vara – 
valsts vara. Tā pieder likuma sar-

nīgs, vecs, sirms, noziedznieku 
medībās norūdīts. Trešais, Krimi-
  nāl uzraugs (Kārlis Veilands), ir 
valsts vara tās visumā. Viņš pra-
tina aizdomās turēto Inkasentu 
(Armīns Staprāns). Inkasents 
dzīvo namā, kur Piķurgam pie 
kājām nokrita drēbju vīstoklis ar 
naudu. Inkasents ievāc naudu no 
veikaliem un nodod to ban kai; 
viņš stāsta, ka viņam uzbrukts, 
viņš aplaupīts. Krimināluzraugs 
grib Inkasentu piespiest atzīties: 
viņam ir norādījumi, pierādīju-
mi un likuma panti, valsts varas 
tiešā izpausme. Staprāna un Vei-
 landa saspringtais dialogs sniedz 
spēcīgu drāmatisku pacēlumu. 
Staprāna tēlotais Inkasents cen-
šas atvairīt Krimināluzrauga uz -
brukumu. Viņš liedzas un slēpj 
dažu apsūdzību nozīmi ne tādēļ, 
lai slēptu kādu vainu, viņš negrib 
atklāt savas trūcīgās dzīves nelai-
mes. Bet Krimināluzraugs ir valsts 
vara, kuŗas saltās acis saredz 
likuma pantus, bet neredz ne 
žēluma, ne žēlastības.

Sekojošā ainā negaidīti iegūto 
varenības apziņu Piķurgs izrāda 
restorānā, jo beidzot viņam ir 
nauda, viņš var maksāt kā kungs. 
Tur pie viena galda redzam trīs 
jaunus cilvēkus (Mārtiņš Ander-
sons, Taira Zoldnere un Māra 
Linde), tādus, kas savu zaļo jau-
nību mēdz vadīt krogos. Otrā 
pusē vientulīgi kleknē vecāks vīrs 
(Andrejs Gulbis). Jau ar savu sa  -
dugušo stāvu Gulbis iezīmē savu 
likteni: kādreiz turīgs, tad savu 
naudu nodzēris, viņa dienas no  ris 
pelēcīgā bezcerībā. Vidū, aiz bu -
fetes, redzam divas restorāna 
darbinieces (Sallija Filitsa un 

mielojas. Tad Piķurgs izstiepj 
nūju un liek visiem lēkt pār to un 
saukt – „hop!” Ja kungs liek prie-
cāties, viņi lēkā. Vecais vientulis 
gan pretojas. Viņš grib saglabāt, 
cik nu vēl viņam palicis no paš-
cieņas. Vārdu izmaiņā ar Siliņu- 
Gulbis to skaudri iezīmē. Tomēr 
viņš padodas un lec, varas no -
mākts un trūkuma spiests. Bet 
Piķurga sejā sākotnējo gandarī-
juma izpausmi kā ēna sāk klāt 
šaubas. Ko viņš grib, ko viņš sa -
sniedzis?

Beidzamā aina noris Inkasenta 
trūcīgajā dzīvoklī. Tur trīs poli-
cisti vēlreiz viņu pratina. Inka -
sentu aizstāv viņa meita Viga 
(Laima Kļaviņa), un viņas teikto 
dzird arī Piķurgs. Trūcīgais aiz -
domās turētais centies ietaupīt 
līdzekļus, kā nu vien spējis, mei-
tas izglītībai, nevis to zogot. Viga 
rāda, ka pretspēks pret varu var 
būt godprātība un uzupurēšanās 
cita labā. Atrisinājums varas un 
cilvēka sadursmei nāk negaidīti. 
Izrādās, ka namā dzīvojuši lau-
pītāji, izbailēs, ka policija – Uška 
– viņus meklē, tie bēgot izmetuši 
drēbju vīstokli ar naudu. Tā pie 
Piķurga kājām nokrita kā dāvana 
no debesīm. Valsts varai jāatkāp-
jas. Tā to īgni dara. Naudas vara 
neizzūd. Luga beidzas ar Lai -
moņa Siliņa dziļi drāmatisko at -
zīšanos. Satriekts, viņš izprot, ka 
laimīgāks viņš bijis savā iedomu 
pasaulē, jo tagad viņš kļuvis vēl 
nabagāks, nekā bijis līdz tam. Pie-
 pildās Sētnieces, Brigitas Sili ņas, 
drūmais pareģojums: kas nabags 
piedzimis, tas nabags nomirs. 
Nauda ir tā, kas cilvēkus dara par 
ubagiem: tos, kam tās nav, un 

režisors. Laimonis Siliņš saka, ka 
režisoram ir jāvadās no autora 
izteiktajām domām, gan arī jā -
cenšas sagatavot spēcīgu, pārlie-
cinošu izrādi. Lugu inscenējot, 
režisoram nepieciešami palīgi, kas 
veido to, ko redzam uz skatuves. 
Lugā ar piecpadsmit lomām uz 
pieticīgas, pašauras skatuves viņu 
uzdevums nav viegls. Mazā teāt ra 
izrādē šos darbus veica aktieri 
paši. Skatuves ietērpu veidojis 
Armīns Staprāns; izrādes vadītāja 
bija Sallija Filitsa; kostīmus gādā-
jusi Brigita Siliņa un Sallija Fi -
litsa; rekvizītus – Rūta Grand; 
par gaismojumu rūpējās Kārlis 
Veilands un Sallija Filitsa; par 
mūziku – arī Kārlis Veilands. 
Katru tēlu jau iezīmē piedienīgs 
tērps. Piķurgs uz skatuves uznāk 
izņidrējušās pakulu biksēs, tad 
uzvilka greznāku kapteiņa svār ku, 
gan par platu un gaŗu, jo īstenībā 
tāds jau viņam nepieder un 
neder. Godprātīgo Virgu redzam 
vienkāršā, gaišā tērpā. Trīs poli-
cisti – bezjūtīgā vara – ir tērpti 
vienādos mēteļos un nes vienādas 
cepures. Armīns Staprāns skatu-
vi atjautīgi paplašina restorāna 
ainā, ar galdiem skatuves malās, 
ar bufeti vidū, aiz kuŗas stāv 
melni tērptās apkalpotājas, kas 
ienes sudrabaini mirdzošus trau-
kus. Turpretim policijas prati nā-
šanas telpa ir šaura, iespiesta 
vienā skatuves malā, krāsā drūmi 
pelēcīga. Tur kā krātiņā Krimi-
nāluzraugs tramda un vajā ne  lai-
mīgo, nevainīgo Inkasentu.

Laimoņa Siliņa kā režisora, tā 
aktieŗa talants mums, mazā 
teātra ilggadīgiem skatītājiem, 
labi zināms. Pieminēsim, ka to 

mainot balss intonējumus. Viņam 
ir plaša izteiksmes, mīmikas, kus-
tības un stājas prasme. Viņš spēj 
ar dziļu spēku tēlot saplosītus 
rak sturus. Siliņa tēlojums spēj 
noturēt skatītājus drāmatiskā  
sprie gumā. Visas šī talanta dotī-
bas mēs redzējām Piķurga tēlā 
izrādē Nauda.

Mazais teātris savas gaitas sāka 
pirms piecdesmit gadiem ar 
Mār tiņa Zīverta lugu Tvans. 
Pirms dažiem gadiem, kad Siliņš 
viesojās Latvijā, viņam vaicāja, 
ko viņš vēl vēlētos iestudēt. 
Padomājis, Siliņš atbildējis: „Lab-
prāt iestudētu Mārtiņa Zīverta 
drāmu Nauda, tur pats vēl varētu 
Piķurgu nospēlēt...” Tagad ar  M. 
Zīverta lugu Nauda pēc piec-
desmit gadiem no mums atva-
dījās mazais teātris. Pēc izrādes 
Laimonis Siliņš teica atvadu 
vārdus. Viņš izteica lielāko pa -
teicību visiem, kas ir piedalīju-
šies kā aktieŗi, mākslinieki vai 
techniskie darbinieki mazā teāt ra 
pastāvēšanas laikā, arī visiem 
citiem palīgiem, kas nākuši talkā, 
mūsu draudzei par tās atbalstu 
un uzticīgajiem skatītājiem, kas 
gadu pēc gada apmeklēja izrā-
des. Savukārt skatītāji atbildētu: 
“Visus šos gadus, paaudzi pēc 
paaudzes, mēs nācām uz mazā 
teātŗa izrādēm. Ja mums tās būtu 
atņemtas, tad dzīve šeit palē-
nām, bet nenovēršami būtu zau-
dējusi savu asinsriti un saplakusi 
pelēcībā. Izrādes mums bija kā 
svinamās dienas. Mēs tās gai dī-
jām, mēs tās gribējām, un mums 
tās bija vajadzīgas. Un tādēļ mēs 
gājām uz mazā teātra izrādēm.”

// FOTO: A. Martinskis

Piķurgs -Laimonis Siliņš, Sētniece - Brigita Siliņa Piķurgs - Laimonis Siliņš Piķurgs - Laimonis Siliņš, Viga - Laima Kļaviņa
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Ernas Jansones sienu segas mets "Jāņa rīts"

Ernas Jansones sienu segas mets "Mēnestiņš"

Erna Jansone

Ernas Jansones sienu segas mets "Mēness sega"
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Erna Jansone atgādina par latvisko stilu
Pavisam nesen pasts man 

piegādāja sūtījumu – Ernas 
Jansones 2015. gadā izdotu 
grāmatu „Sienas segu un spil-
venu meti latviskā stilā”. Klāt 
pievienota arī vēstule, kuŗā 
teikts:

šanas dienu. Un, kā pastāstīja 
Lilija Treimane, kuŗa pa pastu 
atgādāja šo dāvanu, cienījamā 
audēja joprojām esot pie labas 
veselības un enerģiska. 

Ernas Jansones vectētiņš In -
driķis Strīķkalējs no Pērkones 

starp tiem arī 1940. gadā radīto 
diplomdarbu, skolu beidzot. 
Tas ir īpaši smalki izstrādāts, 
visu lielo laukumu bagātīgi 
piepildot ar lielākiem un ma -
zākiem latvju rakstiem, īpaši 
daudz auseklīšiem. Vēlākajos 

kārtoti citi ornamenti, kā tas ir 
metā „Papardes zieds”, „Māras 
gredzens” un citos. 

Izdevuma otra daļa veltīta 
latviskiem spilveniem – ne gu -
lēšanai, bet greznumam. To pa -
visam it 39. Spilvenos parasti 

Mūsdienās, kad visu nosaka 
ērtums, es tomēr ticu, ka atkal 
nāks modē tautiskie raksti (aiz-
 gājēja mūža māju joprojām ap -
sedz ar tautisku segu). Gaidot 
valsts simtgadi, jau tagad dau -
dzi domā par savu tautastērpu. 

Bezpersoniskums arvien vai -
rāk ļaudīm nepatīk, viņi tiecas 
pēc individuālas kultūras. Tad 
atcerēsies Jāni Sudmali, Jēkabu 
Bīni un citus, arī Ernas Jan-
sones grāmatu, no kuŗas smel-
ties ierosmes ikdienas dzīves 
izdaiļošanai!

izraudzīts viens raksts, kas 
aizņem visu nelielo laukumu, 
kam pakārto citus kā fonu. Ir 
arī ļoti grezni ar bagātīgāku 
rakstu kompozicijām. Spilveni 
ir krāsās viengabalaināki, ka -
mēr sienas segās ir izmantotas 
daudzas krāsas.

gados segas nav tik pārslogotas 
ar ornamentiem kā diplom-
darbā. Dažkārt viņa veido ve -
selas mitoloģiskas ainas, pie  mē-
ram, „Mēnestiņš nakti brauca”, 
„Rijas ugunis” vai „Jāņu rīts”. 
Visbiežāk kompozicionāli 
viens raksts ir centrēts un  ap to 

Šajā grāmatā esmu ievietojusi 
izlasi no maniem sienas segu un 
spilvenu metiem, kas ar pāris 
izņēmumiem ir radīti trimdā. 
Es, te dzīvodama, saglabājusi 
latviešu valodu, kādu mums 
mācīja runāt un rakstīt „pir-
majā Latvijā”. To pašu arī esmu 
centusies saglabāt savā daiļ-
radē. Krievu laikos tā bija mūsu 
tautai apspiesta, un vēl tagad 
nekur nemāca latviešu stila mā -
cību, kā mums to mācīja Jānis 
Sudmalis un citi. No laikraksta 
„Laiks” redzu, ka lietas iet uz 
labo pusi, un domāju, ka ma   -
nai daiļradei šodien Latvijā ir 
vieta. 

Grāmata nav komerciāls iz -
devums, jo ir izdota ļoti mazā 
skaitā, kā to pati varu atļauties. 
Kompjūtera laikmetā tas ir ie -
spējams. Vislabāk priecātos, ja 
Latvijā rastos kāds izdevējs, kas 
to varētu iespiest lielākā skaitā 
un tā izplatīt tautā. Latvieši vēl 
ir dziedātāju tauta, tāpat arī 
redzamās mākslas entuziasti. – 
Ceru, ka kāds manā grāmatā 
atradīs ierosmi savā darbā.

No grāmatas uzzinu, ka Erna 
Jansone ir liepājniece, kuŗa pa -
gājušajā gadā nosvinēja 95.dzim-

pagasta bija ieguvis izglītību 
Varšavā un darbojies kā iekš-
telpu dekorātors un restaurā-
tors, piemēram, restaurējis Al -
sungas baznīcu. Ziemās viņš 
esot krāsojis eņģeļus un rozes 
bagāto vācu pilsoņu dzīvokļu 
griestos. Erna Jansone pēc 
pamatskolas beigšanas iestā ju-
sies Liepājas Lietišķās mākslas 
vidusskolā. Cik noprotams, 
viņa mācījusies tekstilnodaļā, 
kur viens no iecienītākajiem 
pedagogiem bija Jānis Sudmalis 
(1887 – 1984). Cienījamais 
meistars savulaik darināja de -
korātīvus metus ar mitolo ģis-
kiem un tautasdziesmu motī-
viem, ko vēlāk ieauda teksti-
lijās.

Milvokos dzīvodama, Erna 
Jansone turpināja aust un 
ga tavot tautastērpus un mācīja 
to darīt citām sievām. Par lielo 
ieguldījumu daiļamatniecības 
attīstībā viņa saņēmusi Zie -
meļamerikas Latviešu Kul tū-
ras fonda gada balvu. 2006.gadā 
publicēta arī grāmata par lat-
viešu cimdiem angļu valodā.

Grāmatā Erna Jansone ie -
vietojusi 33 vertikālus un hori-
zontālus sienas segu metus, 
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(Turpināts 12. lpp.)

Kalmītes un citu stāsti Cēsīs
28. maijā Cēsīs, Pasaules lat-

viešu mākslas centra (PLMC) 
galerijā, pulcējās kā vietējie 
pilsētnieki, tā viesi no Rīgas un 
citurienes, lai būtu klāt nozī-
mīgā notikumā – galerijas otrās 
kārtas un izstādes „Kalmītes 
stāsts” atklāšanā. Lai gan tas ne -
tika skaļi pausts, taču 8. maijā 
Leldei Kalmītei apritēja nozī-
mīga dzīves jubileja, kuŗu, var 
teikt, vainagoja šis divpadsmit 
gadus sekmīgi veiktais darbs. 
Viņa ar PLMC galeriju ir uz  cē-
lusi sev pieminekli. Protams, 
vēl daudz kas veicams, taču – 
gods kam gods – pats būtiskā-
kais ir paveikts, tālākais lai 
paliek to ziņā, kas turpinās 
Leldes Kalmītes iesākto un tik 
tālu novadīto: divas galerijas 
telpas ir lieliski izremontētas, 
iekārtotas un pielāgotas māk-
slas darbu eksponēšanai, iemīt-
niekus gaida rezidentu istabas. 
Otrajā stāvā jau sāk veidoties 
mākslas darbu glabātava un 
bibliotēka. Tas viss paveŗ PLMC 
galerijai nākotni un plašas at  tīs-
tības iespējas. Ko vairāk var ju -
bilārs vēlēties, ja pašas koptais 
mākslas dārzs tik kupli sazēlis?!

„Kalmītes stāsts”, kas iekār-
tots galerijas vecākajā daļā, uz -
tveŗams dažādi – gan kā ieskats 
Jāņa Kalmītes daiļradē, kas 
Latvijā nav plašāk redzēta jau 
ilgāku laiku, gan kā iepazīša nās 
ar viņa meitas un PLMC idejas 
radītājas un īstenotājas Leldes 
Kalmītes glezniecību, kas, kā 
ikviena trimdas mākslinieka 
dzīves stāsts pēckaŗa gados, arī 
tikpat kā nav tēva dzimtenē 
iepazīta. Visi varianti ir pareizi 
un vienlīdz iespējami. 

Dziļāka ielūkošanās Jāņa Kal-
mītes glezniecības evolūcijā 
šobrīd nav iespējama. Tomēr 
tie pāris darbi no 1930. gadu 
otrās puses lieliski atklāj māk-
slinieku kā Ģederta Eliasa sko-
las turpinātāju gan krāsu pie-
lietojumā un izmantojumā, gan 
sižetu izvēlē – senas lauku mā -
jas gleznojums acīmredzami 
parāda to, cik ļoti daudz Jānis 
Kalmīte mācījies no sava sko-
lotāja. Te atklājas gleznotāja in -
terese par tautas dzīvi senākos 
laikos un enerģiskais krāsu uz -
liciens.

Vēlāko gadu franču gleznie-
cības studijas palīdzēja veido-
ties tam Jāņa Kalmītes rokrak-
stam un motīviem, ar ko viņš 
kļuva slavens pēckaŗa gados 
ASV. Mākslinieks pats lieliski 
izstāstījis savas glezniecības 
sim  boliku: „Es domāju, ka rija 
ir mūsu tautas vēstures, gara un 
izturības simbols; savā paspār-
nē cauri gadu simtiem tā sagla-
bājusi mūsu tautu”. Bez šaubām, 
pēckaŗa gados kā vienā, tā otrā 
dzelzs priekškara pusē rija un 
spīļarkls ieguva vēl padziļinātu 
jēgtēlu – tā bija saikne ar pa -
gātni, liecināja par tautas ap -
slēpto iekšējo spēku, sīkstumu 
un uzticību gadsimtu gaitā 
izauklētām ētiskajām un estē-
tiskajām vērtībām.

Gleznotāja meita Lelde Alīda 
Kalmīte izauga kopā ar tēva 
mākslu, bet viņa, kā jaunākai 
paaudzei pieklājas, ir gājusi citu 
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ceļu. Neraugoties uz atšķirīgo 
pasaules uztveri un mākslas 
valodu, meita no sava tēva 
nemaz tik tālu nav aizgājusi – ir 
jaušama viņu garīgā tuvība. 
Kaut arī Leldes Kalmītes for-
mālā valoda ir pieskaitāma mi -
nimālismam ar tā strikto ģeo-
metrisko laukumu kārtojumu, 
ar attālināšanos no literārisma, 
sižeta (tas ir minimāls), ar zi -
nāmu askētismu un racionā-
lismu, viņas gleznās viegli pa -
ma nāms romantisms, poētisms, 
arī krāsu valoda ir tuva Jāņa 
Kalmītes kontrastainajam tonā-
lajam salikumam. Lelde Kalmīte 
it kā turpina tēva aizsākto ceļu, 
tikai citā, modernākā laikmetā 
un citā pakāpē. Varbūt še no -
skārstama senču klātbūtne, 
asiņu balss, kas nepazīst valstu 
robežas? 

Šajā ziņā jāpiestāj pie Leldes 
Kalmītes šogad radītās „Rijas” 
– sižeta un kolorīta tuvība, 
krāsu kontrasti, telpas un laika 
bezgalība. Viņas gleznā ielau-
žas uguns motīvs. Bet vai tā 
saistīta ar riju? Varbūt tikai 
tuvumā, un rija paliek neskarta. 
Neko precīzi nezinām, bet tā 
šķiet. Pēdējo gadu darbos uguns 
un dūmu motīvs bieži parādās 
Leldes Kalmītes gleznās. Pati 
māksliniece skaidro: „Mūsu vēs  -
turisko periodu raksturo arvien 
lielāks piesārņojums un dabas 
– gaisa, ūdens un zemes – 
ekspluatācija, kā rezultātā ar -
vien lielāks skaits augu un 
dzīvnieku izmirst, apdraudot 
mūsu planētas nākotni. Manas 
iztēles ainavas šķietami atbalso 
šo nemieru par dabīgās pasau-
les iznīcību.”

Tēvs savulaik uztraucās par 
savas tautas pastāvēšanu, tas 
bija viņa stāsts, toties  meitai 
šobrīd ir svarīga visa pasaule, 
planēta – tā skan viņas stāsts. 
Abi ir satraukti par notikumu 
gaitu viņiem apkārt un, neva rē-
dami klusēt, stāsta vizuālā valo-
dā, kuŗā viņi katrs sevi izsaka.

Katram latviešu mākslinie-
kam ārpus dzimtenes ir savs 
stāsts, ko vēstīt gan tautiešiem, 
gan pasaulei kopumā. Viņi ir 
izgājuši pasaulē, ieelpojuši visas 
pasaules garu, tādējādi pārkāp-
dami nacionālās robežas. Pa -
saules gara vēriens ir viņu darbu 
pamatā, tomēr, vai nu paši to 
apjauš, vai ne, viņos vienā vai 
otrā mirklī taustāmāk vai ma -
zāk grodi parādās atbalsis no 
pagātnes, tās īpašās iezīmes, kas 
viņu priekšgājējus atšķīra no 
citām tautām. Tas atklājas arī 
jauniegūtajos darbos, kas šogad 
priecē skatītājus jaunajā PLMC 
galerijā, kas nes Leopolda Sī -
poliņa vārdu. 

Leopolds Sīpoliņš, cik atce-
ros, bija viens no pašiem pir-
majiem, kuŗš iepazīstināja Lat-
vijas iedzīvotājus ar trimdas 
māksliniekiem (pirms tam lie-
lākā daļa izstāžu, ko tautieši 
atveda uz dzimteni, bija pieeja-
mas vienugi slēgtai sabiedrībai 
namā, kur patlaban iemiti nā-
jusies Kultūras ministrija, bet 
kādreiz tur darbojās Latvijas 
Kultūras sakaru komiteja ar 
tautiešiem ārzemēs). Papla ši-

noties Gorbačova laika atklā-
tībai, trīs nedēļas 1987. gada 
septembrī un oktobrī toreizējā 
Aizrobežu mākslas mūzejā 
Rīgas pilī bija sarīkota Klāva 
Sīpoliņa fonda četru konti-

J. Kalmīte: „Es domāju, ka rija ir mūsu tautas 
vēstures, gara un izturības simbols; savā paspārnē 
cauri gadu simtiem tā saglabājusi mūsu tautu”.

nentu latviešu mākslinieku 
darbu izstāde. Sīpoliņa stāstu 
arī būtu ļoti svētīgi izstāstīt, ja 
jau viņš daudz atbalstīja latviešu 
māksliniekus; bet tagad ar mei-
tas Andas gādību paliks zīme, 

atgādinot par vecāku mecenā-
tismu latviešu mākslas labā. 

Jaunajā galerijā daudz pievil-
cīgu un lielisku darbu, pie  mē-
ram, Gunas Mundheimas un 
Oskara Skušķa lieliskie glezno-
jumi. Jāpriecājas par Jāņa Ro -
berta Nedēļas darbu, kas papil-
dina kllekciju. Taču vislielāko 
gandarījumu sagādā divi autori.

Vispirms, Ineses Birstiņas 
tekstilijas no Kanadas. Latvijā 
tikai tagad sāk izmantot fil cē-
šanu, taču viņa ar to nodarbo-
jas kopš 1970.gadiem. Inese 
Birstiņa strādā kā tēlniece, 
veidodama cilvēku figūras un 
izkārtodama tās telpā, vedinot 
domāt par šo tēlu savstarpējām 
attiecībām. 

Pirms nepilniem diviem ga -
diem mūžības gaismā vērties 
un strādāt aizgāja Zigfrīds Sa -
pietis, izcils tēlnieks un kera-
miķis Skotijā. Esmu vienmēr 
apbrīnojis šo sīksto vīru. Viņš 
nu gan varētu stāstīt un stāstīt 
– gan par Salaspils nāves no -
metni, gan leģionāra gaitām, 
gan mācībām Edinburgā un 
Dānijā, gan savu darbnīcu „Riga 
Studio”, gan par saviem darbiem, 
kas darināti gan kokā, gan ak -
menī, gan keramikā. Ta  jos savi-
jusies nedalāmā vese lumā lat-
viskā, ķeltu un citu tautu agrīnā 
kultūra. Sakausē jot visu, tapa 
tas, ar ko Zigis, kā viņu sauca 
Skotijā, izcēlās: „Esmu bijis visā 
neatkarīgs, ignorējot virzienus un 
modi. Katrs tēlniecības darbs ir 
indi viduāls, oriģināls un atšķi-
rīgs. Es domāju, ka vienkāršība 
ir pārāka par visu, un to ir grūti 
sasniegt: visu augsto mākslu 
pati raksturīgākā iezīme ir iz -
teiksmes un izpildījuma vien-
kāršība.

Valdis Krāslavietis

Jāņa Kalmītes
gleznu izstādē

Kur tad dzīvotu mūsu veļi,
Ja mums nebūtu tavu riju?
Šķērsojis juras trejdeviņas,
Riju tomēr paņēmi līdz.

Dažiem likās – varbūt iztiksim
Mēs bez rijām un akām vecām:
Pagātni tā kā smagu nastu,
Nometot no saviem pleciem.

Tikai tagad apjēgt sākam,
Cik dziļi pagātne mūsos sēž:
No tālās sanskrita zemes nākdams, 
Mūs mīļi noglāsta vēdu vējš.

Cik tad ilgi tā ubagot iesim
Pie tiem, kuŗus pašus skrandas sedz?
Atvērsim savu bārenes pūru,
Lai pasaule īstus dārgumus redz.

Mīļo meistar, cel tik mums rijas,
Jo riju nebūs nekad mums par daudz!
Lūgsim ciemā Šmuljāna velnus –
Lai dejo tie, ka ragi klaudz.

1975

L. Kalmīte: „Mūsu vēsturisko periodu raksturo 
arvien lielāks piesārņojums un dabas – gaisa, 
ūdens un zemes – ekspluatācija, kā rezultātā 
arvien lielāks skaits augu un dzīvnieku izmirst, 
apdraudot mūsu planētas nākotni. Manas iztēles 
ainavas šķietami atbalso šo nemieru par dabīgās 
pasaules iznīcību.”

Alīda un Jānis Kalmītes uz balkona Rīgā
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"Kalmītes stāstu" pētī Latvijas mākslinieki gleznotājs Uldis Zemzaris un tekstilmāksliniece Dzintra 
Vilks kopā ar PLMC izstāžu zāles vadītāju, mākslas zinātnieci Baibu Eglīti // FOTO: Ligita Kovtuna

(Turpināts no 11. lpp.)
Visizsmal cinātā kais dekors 

un vissatriecošākais iespaids 
nevar noslēpt tukšumu”. Katrs 
viņa darbs ir pati perfekcija un 
pilnība. PLMC var būt lepns, 
ka ieguvis tik izcilus darbus.

Pārlaižot skatu iepriekšējo 
gadu izstādēs PLMC galerijā 
redzētajam, jāteic, ka katram 
autoram ir savs stāsts un ka 
Cēsīs veidojas izcila mākslas 
darbu kollekcija. 

Kalmītes un citu stāsti Cēsīs
***

Tieši uz šīs izstādes atklāšanas 
dienu nāca klajā arī mākslas 
katalogs „Kalmītes stāsts. The 
Kalmite Story”, kuŗa tekstu 
autori ir Lelde Kalmīte un Ilze 
Arājs, tēlotājmākslas maģistre 
(ASV). Viņas intervija ar Leldi 
publicēta šai katalogā; redak-
tors – Jauno Laika redaktors 
Dainis Mjartans, kataloga ma -
kets tapa Laika redakcijā (māk-
sliniece Zane Neimane, redak-

tores Gundega Saulīte un Silvija Līce). 
Kataloga priekšvārdā LR kultūras minis-
tre Dace Melbārde raksta: „Simboliskais 
tēva un meitas dialogs mākslā – „Kalmītes 
stāsts” – nav tikai divu paaudžu saruna, 
tas met tiltu no viena kontinenta uz otru, 
no viena gadsimta uz otru. Tēva latviskajā 
identitātē balstītā stabilā rija veido dia-
logu ar meitas – ārpus Latvijas uzaugušas 
un Amerikā integrējušās latviešu māk-
slinieces – 21. gadsimta globālajā pasaules 
izjūtā balstītajiem, trauksmes piesāti nā-
tajiem darbiem.”

Šai nelielajā izdevumā ietilpināts garīgi 
un informātīvi piesātināts stāsts gan par 
vecmeistaru Jāni Kalmīti, kuŗa gleznotās 
rijas ieraudzīsim vai ikviena trimdas 
tautieša mājās. Kataloga veidotāji vizuāli 
un saturiski pievilcīgā formā pastāstījuši 
par mākslinieku un viņa ceļu. Savukārt 
Ilze Arājs iztaujājusi Leldi Kalmīti – tā ir 
divu personību saruna ne tikai par 
mākslu, bet par ļoti būtiskām vērtībām, 
kas radošai personībai, šoreiz – Leldei 
Kalmītei – raisījušas inspirāciju un va -
dījušas mākslinieces roku. Lelde: „Lai 
gan 20. gs. 50. un 60. gados Mineapole 
bija salīdzinoši provinciāla pilsēta, mūs-
mājās māksla tika uzskatīta par vienu no 
svarīgākajām lietām dzīvē. Es zinu, ka 
daudzi  mākslinieki uzaug ģimenēs, kurās 
māksla nav pat daļa no mājas vides, un 
viņi pie tās nonāk tikai vēlāk, parasti 
studiju gados. Kad es tiku uzņemta Či -
kāgas Universitātes kolledžā (College of 
the University of Chicago), visiem stu-
dentiem bija jānokārto iestāšanās eksā-
meni, lai noteiktu viņu sagatavotības 
līmeni pamatstudijām, kas ir nepie cieša-
mas vispusīgas izglītības iegūšanai. Es 
savā gadā biju vien no diviem pirmā 
kursa studentiem, kuŗiem nebija jāap-
meklē pirmā gada lekcijas humanitārajās 
zinātnēs (kā arī angļu valoda/literatūra – 
ironiski, jo es taču uzaugu imigrantu 
ģimenē!). Es to uzskatu par uzslavu sa -
viem vecākiem, kuŗi tik ļotio daudz man 
un manai māsai iemācīja par mākslu. Ko 
citi apguva tiai formālas izglītības ceļā, es 
mūsmājas ikdienā biju burtiski uzsūkusi 
– un ne tikai no tēva. Arī mātes iegul-
dījums ir neatsveŗams – viņa dalījās ar 
mums savā mīlestībā pret mūziku un 
literatūru. Mūsu pirmajos dzīves gados 
Amerikā, kad bijām nabadzīgi imigranti 
un mums nekas isti nepiederēja, mana 
māte bija pamanījusies iegādāties vecas 
klavieres un plašu atskaņotāju savām 
operu ierakstu platēm.”

Kalmīte glezno Gaujas krastā 1930. gadi

Valentīns Pelēcis

Jānim Kalmītem

No dumpīgajiem Kauguriem,
Ar labības tīrumiem, gubu žēpuriem
Cauri jumīgajām graudu mātēm rijām
pāri Vidzemes bērzu un egļu
maigi dūmakainajiem pauguriem,
Gaujas sērēm un atvariem,
Reiz, jaunības apvārsnim malu meklēdams,
Jānis Kalmīte, sapņu ratiņos iejūdza rijas velniņu,
pasita padusē mātes ceptu 
rupjmaizes kukuli – aizbrauca Rīgā!

Rīga bij Rīga,
Gan samtos, gan pakulās –
cik kuram latu,
tā dzīvoja, dancoja, apgūlās.  
Dažs dūnu pēļos, cits – nātanu kankaros.

Brāļa sējums, mašīnas adījums,
Mātes cepums, no tēva tīrumu rudziem,
Jāni izrāva cauri Rīgas dīkdieņu drudzim!
Joki jau mazi, kad pilsēta guldz
Naktīs tik spoža, gluma un salda.
Uz katra dvēseļu plītnieku galda
kāda sieviete, kāda ideja un vīstoša roze valda….

Tur nav sīka, pelēka rudzu grauda.
Nav rijas ar velnu, zārdiem un garkūļa jumtu.
Rīgā nav kambaru, klēts un piedarba,
Nav Vidzemes tīrumu apvāršņa.

Pa tīruma vagu
Ar mātes ceptu rupjmaizes kukuli
Jānis Kalmīte aizgāja pasaulē.
Negāja vientulis.
Viņu pavadīja labības tīrumi,
rudzu statiņi, ābeļu dārzi, 
Gaujas atvari, arkli un zepuri.
Vidzemes Kauguru egļu un bērzu
Dumpīgie pauguri!

Nekas jau nav noticis. 
Jankam tikai septiņdesmitais attecējis
Un aiztecēs, kā viss, kas straumē piedzimis.

Ilgāk, daudz ilgāk paliks audekļi, 
kuros ar spalgām krāsām,
viņš savu redzi, mūžu un ticību ieaudis.

1975

Lelde Kalmīte. Uguns pie horizonta. 2014
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MĀRIS BINDERS MŪSĒJIE PASAULĒ
MARISS JANSONS

Nīderlande
3. jūlijs Mariss Jansons un Het 

Koninklijk Concertgebouworkest 
Pēteŗa Čaikovska operā “Pīķa 
dāma”, De Nationale Opera, 
Amsterdam

MARINA REBEKA
Šveice
1.,3.,5.,8. jūlijs Marina Rebeka 

Vitēlijas lomā Volfganga Ama -
deja Mocarta operā “Tita žēlas-
tība” , Opernhaus Zürich

Vācija
17. jūlijs Marina Rebeka 

Elektras lomā Volfganga Ama -
deja Mocarta operā “Idomenejs”, 
Festsaal, Stadttheater Ingolstadt

PĒTERIS VASKS
Čechija
1.,2. jūlijs choreografisks 

uzvedums “Valmonts” ar Pēteŗa 
Vaska mūziku “Musica dolorosa 
stīgu orķestrim”, “Koncerts 
čellam ar orķestri”, “Musica 
adventus stīgu orķestrim”, “Kon-
certs vijolei un stīgu orķestrim”, 
“Musica appassionata per orches-
tra d’archi”, Národní divadlo, 
Praha

Vācija
11. jūlijs Pēteris Vasks, “Vox 

amoris – fantazija vijolei un stī -
gu orķestrim”, atskaņo Hofer 
Symphoniker, Festsaal der Frei-
heitshalle, Hof

15. jūlijs Pēteris Vasks, „Klu-
suma auglis” (The Fruit of Silen ce), 
atskaņo Deutsche Strei cher-
philharmonie, Dom St. Petri, 
Bautzen

Cambridge, City Recital Hall, 
Angel Place, Sydney

28. jūlijs Ēriks Ešenvalds „The 
Heavens’ Flock”, izpilda Choir of 
Trinity College Cambridge, Perth 
Concert Hall

Honkonga
11. jūlijs Ēriks Ešenvalds „The 

Heavens’ Flock”, izpilda Choir of 
Trinity College Cambridge, 
Cultural Centre, Hong Kong

12. jūlijs Ēriks Ešenvalds „The 
Heavens’ Flock”, izpilda Choir of 
Trinity College Cambridge, City 
Hall, Hong Kong

Japāna
7. jūlijs Ēriks Ešenvalds 

“Zveigznes (Stars)”, izpilda 
Brilliant Harmony, Hamarikyu 
Asahi Hall, Tokyo

Vācija
3. jūlijs Ēriks Ešenvalds 

“Zvaigznes (Stars)”, izpilda Cam-
pus-Chor Garching, Künstlerhaus 
am Lenbachplatz, Munich

8. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, izpilda Voca l-
ensemble Darmstadt, St. Ludwig, 
Darmstadt

8. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Cantalena, 
St. Maria Magdalena, Endenich

9. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, izpilda Vocal-
ensemble Darmstadt, St. Peter & 
Paul, Dieburg

10. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Kammerchor 
Altona, Englischen Kirche, Ham-
burg

16. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, izpilda Vocal-
ensemble Darmstadt, Hl. Geist-
Kirche, Mannheim

SANTA RATNIECE
ASV
8. jūlijs Santa Ratniece, jaun-

darba pirmatskaņojums, izpilda 
The Crossing choir, The Presby-
terian Church, Philadelphia, PA

27. jūlijs Iveta Apkalna, 
Frauenkirche Dresden

29. jūlijs Iveta Apkalna, MDR 
Musiksommer 2016, St. Annen 
Annaberg-Buchholz

ANDRIS NELSONS
ASV
29., 30., 31. jūlijs Andris 

Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Tanglewood Festival , 
Koussevitsky Music Shed, Lenox, 
MA

Vācija
25. jūlijs  Baireitas festivāls – 

Andris Nelsons diriģē Richarda 
Vāgnera operu “Par sifāls”, Bay-
reuther Festspielehaus

ANDRIS POGA
Vācija
15. jūlijs Andris Poga un 

Orchestre National de Lyon fes-
tivāla “Kissinger Sommer” galā 
koncertā, Bad Kissingen, 
Regentenbau

KRISTĪNE OPOLAIS
Vācija
21.,24. jūlijs Kristīne Opolais 

Margaritas lomā Arigo Boito 
operā “Mefistofelis”, Bayerische 
Staatsoper

ELĪNA GARANČA
Austrija
6. jūlijs Elīna Garanča brīv-

dabas koncertā „Klassik unter 
Sternen“, diriģents Karels Marks 
Šišons, Stift Göttweig

9. jūlijs Elīna Garanča brīv-
dabas koncertā „Klassik in den 
Alpen“, diriģents Karels Marks 
Šišons, Pfarrau-Parks Kitzbühel

Maķedonija
12. jūlijs Elīna Garanča Galā 

koncertā festivālā “Охридско 
Лето”, Охрид

Somija
2. jūlijs Elīnas Garančas 

solokoncerts, Turun Konser t-
titalo, Turku

Vācija
16. jūlijs Elīna Garanča 

festivālā “Internationale Gluck 
Opern Festspiele”, diriģents Karels 
Marks Šišons, Meistersingerhalle, 
Nürnberg

22.,24. jūlijs Elīna Garanča 
“Baden-Baden-Gala 2016”, Fest-
spielhaus Baden-Baden

ZANDA ŠVĒDE
ASV
1. jūlijs Zanda Švēde mēra 

sievas lomā Leoša Janāčeka 
operā „Jenūfa”, San Francisco 
Opera CA

8.,9. jūlijs Zanda Švēde, Bēt-
hovena 9.simfonija, San Francis-
co Opera CA

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO

Francija
1.,4.,7.,9.,10.,12.,13.,16. jūlijs 

Aleksandrs Antoņenko Rada-
mesa lomā Džuzepes Verdi 
operā „Aīda”, Opéra National de 
Paris

Somija
21.,27.,29. jūlijs Aleksandrs 

Antoņenko Otello lomā Džu-
zepes Verdi operā „Otello”, Castle 
Olavinlinna, Savonlinna

EGILS SILIŅŠ
Vācija
1. jūlijs Egils Siliņš Ceļinieka 

lomā Richarda Vāgnera operā 
„Zigfrīds”, Oper Leipzig

DIĀNA KETLERE
Italija
19., 20,24.. jūlijs Diāna Ketlere 

koncertos “Venice Music Master”, 
Teatro La Fenice di Venezia

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
25. jūlijs Ēriks Ešenvalds „O 

Salutaris Hostia”, izpilda Bristol 
Bach Choir, St Mary Redcliffe, 
Bristol

ASV
8. jūlijs Ērika Ešenvalda jaun-

darba pirmatskaņojums, izpilda 
The Crossing Chamber Choir, 
The Presbyterian Church of 
Chest nut Hill, Philadelphia, PA

24. jūlijs Ēriks Ešenvalds”Tikai 
miegā (Only in Sleep), izpilda 
The Summer Singers, St. Mary’s 
Chapel – St Paul Seminary, St. 
Paul, MN 

31. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
„Tikai miegā” (Only in Sleep), 
izpilda The Summer Singers, St 
Mark’s Episcopal Cathedral, 
Minneapolis, MN

Austrālija
17., 23. jūlijs Ēriks Ešenvalds 

„The Heavens’ Flock”, izpilda 
Choir of Trinity College Cam-
bridge, Melbourne Recital Centre

21. jūlijs Ēriks Ešenvalds „The 
Heavens’ Flock”, izpilda Choir of 
Trinity College Cambridge, Ade-
laide Town Hall

24. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Melbourne 
Women’s Choir & ACU Student 
Choir, ACU Melbourne Cathedral 
Hall

25.,30. jūlijs Ēriks Ešenvalds 
„The Heavens’ Flock”, izpilda 
Choir of Trinity College 

BAIBA SKRIDE
Japāna
18. jūlijs Baiba Skride un 

Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, Yokohama Minato 
Mirai Hall

19. jūlijs  Baiba Skride un 
Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, Tokyo Suntory Hall

22.,23. jūlijs Baiba Skride un 
Nagoya Philharmonic Orchestra, 
Aichi Prefectural Art Theatre 
Nagoyashi

IVETA APKALNA
Vācija
4. jūlijs Iveta Apkalna, St. 

Lam bertus Kirche Düsseldorf
10. jūlijs Iveta Apkalna, St. 

Hubertus Manderscheid
22. jūlijs Iveta Apkalna, MDR 

Musiksommer 2016, St. Peter 
und Paul Görlitz

LATVIJAS RADIO KORIS
Francija
18. jūlijs Latvijas Radio koris, 

Festival de Radio France et 
Montpellier, Le Corum Palais des 
Congrès – Opéra Berlioz, Mont-
pellier

19. jūlijs Latvijas Radio koris, 
Festival de Radio France et 
Montpellier, Salle Georges 
Brassens, Lunel

20. jūlijs Latvijas Radio koris, 
Festival de Radio France et 
Montpellier, auditorium Musée 
du piano, Limoux

25. jūlijs Latvijas Radio koris, 
Festival de Radio France et 
Montpellier, Abbatiale Sainte-Foy 
de Conques

26. jūlijs Latvijas Radio koris, 
Festival de Radio France et 
Montpellier, Le Corum Palais des 
Congrès – Opéra Berlioz, Mont-
pellier

SKYFORGER
Francija
22. jūlijs grupa “Skyforger” 

festivālā “Ragnard ROCK Festi-
val”, Simandre Sur Suran

Slovēnija
29. jūlijs grupa “Skyforger” 

festivālā “Metaldays 2016”, Tolmin
Vācija
1. jūlijs grupa “Skyforger”, 

Hörnerfest 2016, Brande-Hör-
nerkirchen

KSENIJA SIDOROVA
Vācija
19. jūlijs Ksenija Sidorova 

festivālā “Kissinger Sommer”, Bad 
Kissingen, Regentenbau
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N OVA D U  Z I ŅA S

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 22) atrisinājums
Līmeniski.  6. Alianses. 8. 

Stirpas. 11. Atkausēt. 12. 
Bo  tānika. 13. Atver. 14. Atāls. 15. 
Asari. 18. Samirkt. 19. Mežains. 
22. Pāvests. 24. Levrete. 28. Ētika. 
29. Bakas. 30. Smakt. 33. Skum-
dens. 34. Pelēkums. 35. Asistēt. 
36. Aseptika. 

Stateniski.  1. Pastēte. 2. Cika-
deja. 3. Aniss. 4. Štati. 5. Ironis - 
ka. 7. Estētika. 9. Apkārtne. 10. 
Abuls. 16. Riets. 17. Lepra. 20. 
Lāstekas. 21. Nelaipns. 23. Eski-
mosi. 25. Tīmeklis. 26. Palss. 27. 
Skumjas. 31. Pelēt. 32. Slēpt.       

Līmeniski. 7. Odiseja sieva 
grieķu mītoloģijā. 8. Latviešu 
dzej niece (1865-1943). 10. Ierasts 
ķermeņa stāvoklis. 11. Stūrgal -
vība. 12. Konditorejas izstrādā ju-
mi. 16. Krāsnis čuguna iegūšanai. 
19. Paust savu viedokli vēlēšanās. 
20. Pilsētvalsts Ziemeļafrikā (825-
146, g. p. m. ē.). 21. Publicistisks 
apcerējums. 22. Īsi formulēti at -
zinumi. 23. Suņu šķirne. 24. No -
vada centrs Latvijā. 25. Valsts 
Okeanijā. 28. Vērtības mērs pirk-

šanā un pārdošanā. 30. Dārza 
pu  ķes. 31. Pūšamais mūzikas in -
struments. 32. Ierīce, uz kuŗas 
virsmas projicē diapozitīvus, fil-
mas u. c. 36. Silikātu klases mi -
nerāls. 40. Amatpersonu atzī - 
mes uz dokumentiem. 41. Ūdens 
transportlīdzeklis. 42. Gultas  
piederums. 43. Novada centrs 
Latvijā. 

Stateniski.  1. Divu monarhu 
ap  vienība, kuŗā vara pieder vie-
nam monarham. 2. Likteņa die-

vietes grieķu mītoloģijā. 3. 
Vēstītājas folkloras žanrs. 4. 
Īslaicīgs pārtraukums. 5. Ro -
taļas. 6. Metallgriešanas vai 
koksnes griešanas mašīna.  
7. Ķirbju dzimtas dārzenis. 
9. Dobradžu dzimtas dzīv-
nieks. 13. Apdzīvota vieta 
Rē  zeknes novadā. 14. Indīgs 
zirneklis. 15. Sala Vidusame-
rikā. 17. Decimāllogaritma 
daļa. 18. Greznas sprādzes. 
26. Jautrs asprātis italiešu 
masku komēdijās. 27. Upe 
Kurzemē. 29. Mechanikas 
daļa. 33. Ierīces, kuŗās ievie-
to ti vagoņu riteņu gultņi.   
34. Valsts Afrikas dienvid-
rietumos. 35. Liels ūdens 
dzīvnieks. 37. Kaŗa dievs ro -
miešu mītoloģijā. 38. Lat vie-
šu aktrise (L. Bērziņas balva 
1988. g.). 39. Plekstes. 

       

LR Valsts prezidenta pa -
domnieks nacionālās drošības 
jautājumos, Nacionālās dro šī-
bas padomes sekretārs Jānis 
Kažociņš bija klāt, kad Mad lie-
nas pagastā godināja viņa vec-
tēva Kārļa Artura Kažociņa 
piemiņu.

Madlienas ļaudis bija nopietni 
gatavojušies, lai izcilā novadnie-
ka komponista, diriģenta, peda-
goga un mūzikas kritiķa Kārļa 
Artura Kažociņa jubileja aizri -
tē tu visaugstākajā līmenī. Vis -
pirms Kažociņu dzimtas Plāte-
res ka pos notika piemiņas brī-
dis. K. Ka    žo ciņa Madlienas Mū -
zikas un māk  slas skolas direkto-
re Vita Er  valde iepazīstināja ar 
izcilā novadnieka dzīves ceļu, 
kas aprāvās nepilnu 34 gadu ve -
cumā, kā arī radošo pienesu -  
mu Latvijas kultūrā. Viņš dzi -
mis Plā teres pagasta “Lielūžos” 
kā ve  cākais no trim saimnieka 
Miķeļa Kažociņa dēliem. Tēvs 
mūzikālās zināšanas ieguvis paš-
mācības ceļā un apmācīja arī 
dēlus. 1895. gadā Kārlis Arturs 
uzsāka skolas gaitas Plāteres pa -
gasta skolā, kur par skolotāju 
strādāja vēlāk pazīstamais Jau-
nāko Ziņu izdevējs Antons Ben -
j a miņš. Pēc šīs skolas beigšanas 
1901. gada rudenī iestājās Rīgas 
pilsētas reālskolā, bet tālāk izglī-

VALIJA BERKINA Paaudžu jubileja Madlienā
Komponistam Kārlim Kažociņam – 130, viņa mazdēlam, Latvijas prezidenta padomniekam Jānim Kažociņam – 65

tošanos turpināja, 1906. gadā 
uz  sākot studijas Rīgas Polite ch-
niskajā institūtā. Šajā laikā viņš 
aktīvi apmeklēja koncertus, se -
koja līdzi Rīgas mūzikas dzīvei. 
1908. gadā Kārlis  Kažociņš kļu -
va par Jaunā Rīgas teātŗa koŗa 
māks linieciskā vadītāja Pāvila 
Gruznas palīgu, bet 1910. gadā – 
par tā vadītāju. Vasaras pavadīja 
tēva mājās Plāterē, kur nodibinā-
ja un vadīja kori. Tajā dziedāja 
arī tēvs Miķelis Kažociņš, māte 
Trīne, brāļi Eduards un Jānis. 
1917. gada 8. jūnijā pasaulē nā - 
ca Kārļa un Emmas (aktrises 
Em  mas Grantovskas) dēls, vēlāk 
Lielbritanijas latviešu sabiedrībā 

pazīstamais sabiedriskais darbi-
nieks Indulis Kažociņš. 1918.
gada rudenī K. Kažociņš, beidzis 
virsnieka gaitas cara armijā, sa -
rak stīja savu populārāko dzies-
mu ar Veidenbauma vārdiem 
“Kā gulbji balti padebeši iet”,    
kas vairākkārt iekļauta Vispārē -         
jo latviešu dziesmu svētku re  -
per tuārā (1931., 1933., 1973. un 
2001. gadā).

2015. gadā nāca klajā grāmata 

Komponists, pedagogs Kārlis 
Arturs Kažociņš (1886 – 1920) 
// Foto no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Ogres novada 
archīva

Jānis Kažociņš dāvā Madlienai  savas ģimenes relikviju – Arnolda 
Mazīša gleznoto Kārļa Kažociņa portretu // Foto no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Ogres novada archīva

“Kārļa Kažociņa daiļrades man-
tojuma saglabāšana”. To atbal-
stīja arī viņa mazdēls Jānis 
Kažociņš.

Kārļa Kažociņa 130 gadu ju -
bilejas svinībās Jānis izteica pa -
teicību Madlienas Mūzikas un 
mākslas skolai par ieguldīto 
darbu, par to, ka Madlienā at -
ceras un godā izcilo komponis -
tu un pedagogu, kā arī dāvināja 
savas ģimenes relikviju,  Ar  nol -
da Mazīša (1913-2002) gleznoto 
Kār ļa  Kažociņa portretu.  Savu-
kārt arī Jānis Kažociņš saņēma 
apsveikumus – 11. maijā viņam 
apritējusi 65 gadu jubileja.   Uz 
vectēva 130 gadu jubilejas sarī-
kojumu  J. Kažociņš bija iera -
dies kopā ar dzīvesbiedri Līviju 
un dzimtas jaunākās paaudzes 
pārstāvjiem. 

Likteņdārzā 18. jūnijā no plkst. 12 “Kokneses fonds” pirmo reizi 
sadarbībā ar Latvijas folkloras kopām “Budēļi”, “Dimzēns”, “Aizezeres 
mūzikanti” un Kokneses kultūras namu “Urgas” rīko lustīgu saietu 
“Piedzīvo Jāņus!”. Būs radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem       
un ierādīs Jāņu svinēšanas tradicijas – siera siešanu, vainadziņu pīša-
nu, rituālus. Darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Plkst. 16 
tiks iedegta jāņuguns. Ieteicams līdzi ņemt Jāņu zāles un sedziņu 
ērtākai sēdēšanai pļavā. 

Latvijas Pasts izdevis divu pastmarku bloku un īpašu aploksni, 
kas veltīta 75. gadadienai kopš Latvijas iedzīvotāju 1941. gada 14. jū   -
nija masu deportāciju un Litenes virsnieku traģēdijas upuru piemi -
ņai. Tirāža 30 000 eksemplāru. Katras pastmarkas nomināl vērtība   
ir € 0,50. Īpašā piemiņas aploksne izdota 1500 eksemplāros. Autore 
ir māksliniece Arta Ozola Jaunarāja.

Ar tautiešu Viļa Vītola un juniora Viļa Vītola financiālo atbal-
stu 2014. gada 10. oktobrī atklātā Baltijā pirmā SIA Lat Eko Food 
bioloģiskās (BIO) pārtikas ražotne bērniem “Rūdolfs” Ādažos uz  ņē-
musi apgriezienus. Šeit ir radīti 70 veidu produkti – sulas, augļu un 
dārzeņu maisījumi, ievārījumi un citi, kas tiek eksportēti uz Igau -
niju, Lietuvu, Lielbritaniju, Poliju, Čechiju, Indiju, Arābu Emirātiem, 
Saūda Arabiju, Kuveitu un citurieni. Šogad martā Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera piešķīrusi “Sprīdīša” balvu par 
kvalitātīvo produkciju un eksporta attīstību.

Kalsnavas arborētumā 19. jūnijā no plkst. 9 tiks svinēti VI 
Peoniju svētki, kas kļuvuši par tradiciju. Paredzēta ekskursija pa 
plašo peoniju dārzu ar iespēju iegādāties izvēlētās šķirnes. Latvijā 
pazīstamu mūziķu sniegumā skanēs “sirds dziesmas”, bērniem būs 
atvērts “Pasaku nams” un gaidāmi citi patīkami pārsteigumi. 

Lūznavas muižas parkā 18. jūnijā un Zaļenieku muižas parkā     
1. jūlijā notiks bezmaksas Dabas koncertzāles koncerts, kas veltīts 
garausainajam sikspārnim. No plkst. 19 līdz 22 darbosies izziņas ‒ 
radošās darbnīcas, bet no plkst. 22.30 līdz 23.10 būs iespēja piedalī-
ties zinātnieku vadītās sikspārņu ekskursijās. Pēc tam izskanēs kon-
certs ar mūzikas, projekciju un gaismas performancēm. 

Alūksne 18. jūnijā gaidīs ikvienu uz III Alūksnes Zušu festivālu, 
kas apmeklētājiem piedāvās dažādas mūzikālas un sportiskas 
izdarības, atraktīvus konkursus, andelēšanos tirdziņā un Jāņu 
ielīgošanu zaļumballē Pilssalas estrādē. 

Jēkabpilī 22. jūnijā no plkst 11 līdz 13 visā pilsētā norisinā -     
s ies akcija „Zāļu diena ienāk pilsētā” ar kopīgu līgošanu, rotāša - 
nos, Jāņu siera un alus baudīšanu. Savukārt plkst. 24 pilsētas Meža-
parkā, pie Radžu ūdenskrātuves peldvietas, sāksies nakts skrē-
jiens “Papardes ziedu meklējot”. Pārsteiguma balvas saņems Līgas 
un Jāņi, kā arī konkursa “Skaistākā Jāņu vainadziņa īpašniece” 
uzvarētāja.

Saldus Kalnsētas parka estrādē 23. jūnijā plkst. 20 notiks 
mūzikāls sarīkojums “Līgo Saldū”. Būs iespēja izlocīt kājas kopā ar 
TDA “Kursa” dejotājiem, kuri iedegs lielo svētku ugunskuru. 
Koncerta turpinājumā uz skatuves kāps dziedātājas Ginta Kriev-
kalna un Rūta Dūduma, kā arī populārais aktieris Rihards Lepers   
un Latvijas Nacionālās operas un baleta solists un Latvijas Nacio -
nālā teātra vairāku izrāžu spožs dalībnieks ‒ Juris Jope. Par kon -  
certa mūzikālo noformējumu gādās grupa “Vintāža”, savukārt balli 
spēlēs grupa Jūrkant.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Maija pirmā svētdienā Klīv-
landes Apvienotā latviešu evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes diev-
namā bija lieli svētki: Amerikas 
latviešu Baptistu koŗu apvienības 
67. Dziesmu diena. Koristu un 
klausītāju pulkā bez vietējiem 
ļaudīm sabraukuši un salidojuši 
gan no Latvijas, gan Kalifornijas 
un citiem Amerikas štatiem, lai 
šo nedēļas nogali pavadītu kopā 
un turpinātu kopt un uzturēt 
100 gadu ilgo, brīvā Latvijā 
iesākto tradiciju. 

Jau pēc Otrā pasaules kaŗa, Lat-
  vijas baptistu vadība neļāva šai 
tradicijai izgaist. Atceros, kad kā  -
dā skaistā pavasaŗa dienā mūsu 
Eslingenas draudzes koris ar 
vilcienu devās uz Augsburgas 
Dzies mu dienu. Diemžēl nevaru 
precizēt datumu, bet atceros to 
dienu, kad kādā daļēji izbumbotā 
baznīcā dziedāja liels koris, ko 
vadīja leģendārie brāļi Baštiki. 
Dievnams bija pārpildīts ar bēg-
ļiem no visām brīvajām zonām, 
lai pateiktos Dievam ar slavas 
dziesmām par gādību un sargā-
šanu kaŗa briesmās: “Tik brī niš ķi, 
mans Dievs Tu mani vadi.” 

1961. gadā Klīvlandē, kad jau 
bijām daudzmaz iedzīvojušies 
Amerikā un mana tēva, mācītāja 
Juŗa Barbina, vadībā aktīvi dar-
bojās baptistu draudze, notika 
Dziesmu diena cēlā, Rokfellera 
būvētā Pirmā baptistu baznīcā. 
Saglabātā fotografijā saskaitīju 
88 koristus; redzu ērģelnieci 
Zentu Vīķi, diriģentus Edvardu 
un Viktoru Baštikus un Arvīdu 
Purvu. Jā, tur viņi stāv! Tur stā -
vējām mēs, kas toreiz bijām jauni 
un skaisti. Mūsu tēvi, mātes, va -
dība, visi spēka gados, cerību 

Dziesmu dienaASTRĪDA STAHNKE

VALDA LĒVENŠTEINA

pilni uz labu nākotni. 
Minētajā maija svētdienā iedo-

mājos – mēs atradāmies toreizējā 
nākotnē, šodienas tagadnē. Un 
kāds prieks – pēc vairāk nekā pus-
 gadusimteņa mēs jopojām esam.

Plostniece, Ralfs Augstroze, mā  cī-
  tāji Pauls Barbins, Uldis Uk  stiņš 
– visi kurzemnieki vai sakņoti 
Kurzemes draudzēs, Liepājas ra -
jonā. Viņu vecāki un vecvecāki 
nometņoja mūsu pļavās un upes 

jotne ar lielām kantātēm un 
vienkārši evanģeliskām dzies-
mām, kuŗās sadzirdējām katra 
komponista dvēseles skaņas, ir de -
vusi tik daudz ne vien baptistu 
draudzēm šeit un Latvijā, bet visai 

latviešu tautai. Viņu mūzika jau 
tapusi par klasiku, ko gribam dzir-
 dēt vēl un vēl, jo katru reizi sa  dzir -
dam un izjūtam kaut ko jaunu, 
svētīgu, mūžīgu. Ovācijas pienā kas 
Guntai, kas tik dziļi iz  jūt un sa  prot 
katru kompozīciju un pa  sniedz 
to kā dāvanu klausī tājiem. 

Mani ļoti aizkustināja „mazā-
kās” dziesmas, kuŗas skāra dvē-
seli tieši, bez prāta palīdzības, kā 
“Jaunības laiks”, Kārļa Līdaka 
kompozīcija. Mana mamma ar 
māsu Rasmu dziedāja Līdaka 
korī savā jaunības laikā un nekad 
nebeidza jūsmot par šo visu mī -
lēto komponistu un diriģentu. 
Viņa dziesma apklusa Sibirijā...

Rakstot ieskatos programmā 
– katrs darbs un katrs vārds ir 
stāsts, gluži vai vesela grāmata. 
Redzu, kā šajās lappusēs savie-
nojas paaudzes un kā visi esam 
saistīti mūžu dien’. Tāpēc brau-
cam jūdžu jūdzes, lai būtu kopā 
dažas stundas – svinīgi baznīcā 
un atraisīti  svētku mielastā, kur 
galdu vidū ziedēja neaiz mir s tu-
lītes... Jā, mīļais jubilār, “Ir brī-
niš ķīgi brīži.”

Paldies visiem klīvlandiešiem, 
kas šos svētkus mums dāvināja 
un ļāva mūsu sirdīm un dvēselēm 
dziedāt un “teikt to Kungu”, ka  mēr 
vēl saule spīd un smaida vaigs.

Latviešu Baptistu kopkoris 1961. gadā Klīvlandē, Ohio. Priekšplānā, no kreisās: māc. A. Šverns, kom  -
ponists Dr. Edvards Baštiks, Klīvlandes baptistu draudzes ērģelniece Zenta Vīķe, māc. F. Čukurs, so  lis  te 
(man nezināma), māc. A. Meija, viņa kundze, komponists Viktors Baštiks, komponists Arvīds Purvs
(2016. gada Baptistu Dziesmu dienas kopīgais foto skatāms Laika 19. numura 1. lpp.)

Mājīgā baznīca ir pilna. Korī 
ap 40 dalībnieku, vairākums – 
jaunos gados. Kori vada diriģenti 
Gunta Plostniece un Ralfs Augst-
roze. Solo dzied Agnese Fišere-
Dzērve, no Latvijas (tas nebija 
iedomājams tiem, kas iemūžināti 
melnbaltajā fotografijā!). Ērika 
Ešenvalda “Dvēseles dziesmu” 
duetā dzied Julia Plostnieks ar 
Pauli Barbinu.

Komponisti Ēriks Ešenvalds 
un Pēteris Vasks, diriģenti Gunta 

krastos, kad mans tēvs bija mā -
cītājs Priekules un lauku drau-
dzēs. Atceros sabraukumus, svēt-
dienskolas un Dziesmu svētkus, 
arī tad, kad Latvijai pāri lidoja 
kaŗa lidmašīnas, – arī tad bap-
tisti dziedāja. Jo dvēseles dziedāja 
savas dziesmas. Un nekas mūs 
nespēja atturēt.

Gunta Plostniece paskaidroja, 
ka Dziesmu diena veltīta brāļu Baš -
tiku piemiņai un Arvīda Purva 
90 gadu jubilejai. Šī radošā tri-

Bostonas Pensionāru bied-
rības sanāksmes ir tāda spoža 
lapaspuse Bostonas latviešu sa -
biedriskajā dzīvē. Atskaitot va -
saras pārtraukumu, sanāksmes 
notiek katra mēnēša pēdējā otr-
dienā. Laika ritējumā ir izvei-
dojies formāts, kas atbilst ve  cā kā 
gadagājuma ļaužu interesēm 
un noskaņai. Sākumā tradi cio-
nāli ir mācītāja Jāņa Keggi 
ievadlūgšana, tad seko dienas 
tematiskais priekšnesums. Mal-
tīte, jubilāru apsveikšana ar 
pašu dalībnieku koŗa pieda-
līšanos. Uz galda ir pa baltā un 
sarkanā vīna pudelei. Arī par 
alus cienītājiem ir domāts. At -
tu rībniekiem sula un limo nāde. 
Dzērienu meistars jau daudzus 
gadus ir Ivars Laviņš.

Šoreiz sanāksmes „nagla” ir 
Jūlijs Vilde. Viņa temats ir tēl-
nieks Kārlis Īle. Jūlijs māksli-
nieku īpaši iecienījis par viņa 
bišu skulptūrām, jo pats ir visu 
mūžu bijis kaislīgs bitenieks un 
biškopis. Jūlijs iepazīstina ar 
tēl nieka panākumiem, kas tālu 
pārsniedz Latvijas robežas un 
aiziet pat līdz Ķīnai. Stāsta arī 
par ledus un smilšu skulptū -
rām. Ar Krisītes Skares palī-
dzību to attēli redzami uz ek -
rāna. Stāstījumam seko pārstei-
gums – Jūlija Vildes melodek-

IVARS
GALIŅŠ

SAVS SPOŽUMS
VECUMDIENĀM

lamācija. Tās pamatā kupleja 
par nelaimīgo studentu. Mūziku 
atskaņo flautiste Agita Arista 
un vijolniece Aija Rēķe. Uz ek -
rāna – Anša Puriņa zīmējumi. 
Par pašu deklamētāju jāsaka, ka 
profesionāls aktieris nebūtu 
labāks. Tas viss, neņemot vērā 
to, ka Jūlijam tikai nieka trīs 
gadu trūkst līdz simtai dzim-
šanas dienai. Viņu vērojot, ne -
vienam neienāca prātā doma, 
ka vecumdienas būtu jāpavada,  

„sēdot uz mūrīša”, bet gan ka 
tām var būt savs īpašs spo -
žums.

Bostonas Pensionāru bied-
rību daudzus gadus vada Dzidra 
Knecht. Biedrības panākumi 
lielā mērā balstīti uz priekšnie-
ces organizatoriskā darba spē-
jām. Turpinot bišu piemēru, 
viņa arvien bijusi kā bišu māte, 
kas pulcina ap sevi spējīgus 
palīgus, kaut vienmēr pati pali-
kusi par darba biti.

Jūlijs Vilde, vijolniece Aija Rēķe un flautiste Agita Arista

Svētdien, 5. jūnijā Denveras Lat-
viešu skola SAULE svinēja mā  cī-
bu gada nobeigumu. Skolā kat  ru 
otro svētdienu mācās bērni divās 
grupās.

Pirmajā grupā ir jaunākie bērni 
no 4 līdz 10 gadu vecumam, kopā 
ap 10. Vecākā grupa ir mazāka; 
tajā mācās tikai 5 bērni līdz 
apmēram 14 gadu vecumam.

2015. gada 1. februārī, kad Den-
  verā bija ieradušās divas jaunas 
skolotājas no Latvijas, skola at  sā ka 
darbību pēc dažu gadu pārtrau-
kuma.

Denveras Latviešu skolas 
mācību gada nobeigums

un tagad nu jau gadu skolu vada 
Gundega. Viņai palīdz, arī nesen 
no Latvijas atbraukusī, Inese Tuce, 
un ar nākamo septembri jaunāko 
grupu vadīs Ūva Osmane.

Bērni pirms mācībām ierodas 
uz dievkalpojumu, kur tos mi  nū-
 tes divdesmit uzrunā Denveras 
draudzes mācītāja Helēne Go  diņa. 
Pēc tam skolas telpās, kas iekār-
totas Kolorādo Latviešu kultūras 
centrā, bērni, atkarībā no vecu ma, 
mācās latviešu valodu, ģeografiju, 
vēsturi un iepazīstas ar latviešu 
mākslu, mūziku un tradicijām. 

Pateicībā ziedus skolas pārzinei Gundegai Dancei sniedz Kolorādo 
Latviešu kultūras centra prezidente Raita Jergensena // FOTO: Valda 
Lēvenšteina

Skolotājas ir Dace Carlin, kas 
iepriekš bija pāris gadu dzīvojusi 
Kalifornijā, un Gundega Dance. 
Viņas abas ar lielu entuziasmu 
skolas darbā iesaistīja vecākus un 
uzsāka mācības, Dacei uzņemo-
ties skolas vadību. Diemžēl pēc 
gada Dacei bija no skolas jāaiziet, 

Pateicoties centra prezidentei 
Raitai Jergensenai, bērniem ir 
bijusi reta iespēja mācīties cept 
kliņģeri un pīrāgus.

Vecākā grupa piedalās arī vie-
tējā tautasdeju grupā VIRPU-
LĪTIS, ko vada Aleks Humey-
umptewa.
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K U L T Ū R A

DAINIS MJARTĀNS

KRISTĪNA PUTENE

Aizvadīto mēnešu laikā 2x2 
no  metnes vadības loks un pado-
me Lienes Dindones vadībā ir 
ak  tīvi strādājusi, lai izveidotu 
saistošu un dalībniekiem tālā ka-
jās dzīves gaitās noderīgu pro-
grammu.

Katra 2x2 nometnes diena šo -
gad būs piesātināta ar intere - 
san tām, radošām  lekcijām, kas 
vei cinās jauniešus domāt, runāt 
un darboties līdzi. Tiks veidotas 
diskusijas par Latvijas kultūru, 
par notikumiem politikā, par Lat-
vijas simtgadi. Diskutēsim par   
latvisko dzīvesziņu, par to, kas ir 
latvietība, ko nozīmē būt latvietim 
šeit un ārpus Latvijas, latviskajām 
vērtībām un ne tikai.

Aktīvajās nodarbībās nu jau  
kā tradīcija izveidojusies iespēja 
kalt rotas, dziedāt, dancot, ga -
tavot, izbaudīt latvisko dzīves 
mākslu, orientēties dabā.

Izbraukumos uz Kurzemes 
reģiona pilsētām –  Sabili, Kuldī-
gu un Talsiem, būs iespēja ie  -
pazīt folkloristus, tikties ar vie tē-
jiem uzņēmējiem un citiem ie -
dvesmojošiem cilvēkiem. Un, 
pro tams, varēs baudīt Latvijas 
dabu. Vakaros jaunieši paši vei-
dos un uzstāsies ar dažādiem 
priekšnesumiem, parādot gan 
savus talantus, gan jaunās zinā-
šanas, kuras iegūtas nometnē

Atšķirībā no iepriekšējās no -

Vēl ir iespēja pieteikties 
pasaules latviešu jaunatnes nometnei 2x2

Welcome to Nometne

metnes, šogad ik dienu notiks 
videolekcijas, kas sniegs ieskatu 
televīzijas un video pasaulē. Būs 
praktiskie uzdevumi ar mērķi 
līdz nometnes beigām pašiem 
dalībniekiem izveidot savu fil-
miņu, stāstu par nometni, sevi 
un 2x2 nozīmi. Tas ietvers idejas 
izstrādi, interviju un citu mate-

riālu filmēšanu, scenārija izstrā - 
di un videomontāžu. Lekcijas   
un praktiskās nodarbības notiks 
līdzdarbojoties profesionālam 
televīzijas raidījumu un doku-
mentālo filmu operatoram Jā - 
n im Kešānam.

Savukārt Krists Oziliņš intere-
sentus ievedīs podniecības p a -

saulē, galarezultāts – pašdarināti 
un ikdienā praktiski izmanto-
jami māla trauki. Strādāsim ar 
mālu no dažādām Latvijas māla 
atradnēm, darbus veidosim lipi-
nāšanas tehnikā un apdedzinā-
sim tradicionālā malkas ceplī, 
iz  mantojot svēpēšanu. Līdztekus 
savu darbu veidošanai, projektā 

būs iespēja iesaistīties malkas 
cepļa būvēšanā un noslēgumā – 
tā kurināšanā un darbu izņem ša-
nā, savus nedēļas laikā lolotos 
dar bus saņemot no uguns rokām.

Kā uzsver nometnes vadītāja 
Eva Ikstena: “2x2 ir mazliet at -
grie šanās pie sevis, saknēm un 
identitātes! Man un citiem, kuri 
brīvprātīgi organizē 2x2, rūp tau-
tiešu un mūsu plānu kopīga vei-
došana, nepazušana citam no ci -
ta, pat tad, ja esam Austrālijā, 
Zviedrijā, Kanādā, Īrijā, Brazīlijā 
u.c. Šī ir vieta un laiks, kur satik-
ties mums, latviešu jauniešiem, 
lai domātu par kopīgu nākotni – 
tradīciju kopšanā, pilsoniska -   
jās aktivitātēs, uzņēmējdarbībā – 
lai kur pasaulē mēs arī atrastos!”

Līdz pirmajam jūnijam dalībai 
nometnē pieteikušies 53 dalīb-
nieki (30 no ASV, Kanādas un 
Rietumeiropas valstīm un 23 no 
Latvijas).

Dalības maksa: 290 eiro, taču 
Ziemeļamerikas un Vācijas lat-
viešu jauniešiem ir iespēja iegūt 
stipendiju.

Nenokavējiet, jo vietu skaits 
ir ierobežots!

Uzdāviniet naizmirstamu ne -
dēļu saviem bērniem, mazbēr -
n iem, Latvijas jauniešiem!         

Tuvāka informācija: 
2x2pasaule.lv, vai rakstot 

info@2x2pasaule.lv

We are well into the period    
of Latvian emigree history   
when the various organizations 
found ed during the first years 
in the U.S. are celebrating their 
60th and even 65th anniversa-
ries. One such celebration is  
the 60th of "Nometne", the chi-
ldren’s summer camp of the 
Latvian Lutheran Church of New 
York. While these anniversaries 
are often marked with a single 
gathering of folks who have had a 
tie to the organization over the 
years, "Nometne’’ is marking the 
occasion with a series of six 
events: 6 uz 60, or 6 to 60.

The purpose of this article is    
to highlight one of the six  
events that reflects a hallmark 
of "No  metne". In the late 1980s, 
when the demographics of the 
emigree community began to 
change, one of the camp sess-
ions was plan n ed for English-
speaking children of Latvian 
heritage. For many years this 
session was called "Valodas 
periods" or "Language session", 
but more recently has adopted 
the name "Heritage Camp." A 
generation of campers has 
enjoyed the beautiful setting of 
Nometne and the sense of 
belonging to a unique commu-
nity that has is roots in Latvia, 
despite not speaking Latvian. 
The original intent to teach 
Latvian has, over time, trans-
formed to a more realistic goal 

of teaching useful phrases, 
songs, and folk dances provid-
ing a multi-faceted introduc-
tion to the campers’ Lat vian 
heritage apart from fluency in 
Latvian. 

This summer, as one of the six 
highlights of the 6/60 Anniver-
sary program, Heritage camp-
ers will have an extra boost of 
cul ture and authenticity to   
their prog ram with the song 
and “danči’’ sessions led by 
“Imanta and Dimanta”. This 
duo of high energy, musically 
gifted young ladies arriving 
from Latvia, will be teaching 
singing and the    easy-to-learn 
“danči’’, that are akin to square 
dancing. Imanta Nīgals grew  
up in the U.S., attended No  met-
ne as a child, and has moved to 
Latvia. There she met Katrīna 
Dimanta and the two have been 
singing and playing together, 
along with other musicians in 
various venues and with vari-
ous musicians, but many will 
know her from their exuberant 
performances at the well- 
known “Ala” bar and folk music 
club in Riga. This addition to 
the Heritage program, as well as 
an interactive theater workshop 
from Riga for the second ses-
sion of Latvian program camp-
ers was made possible by a gen-
erous grant from the govern-
ment of Latvia, with the aim of 
streng thening cultural ties 

between Latvia and its diaspora. 
The 6 to 60 events were 

launched in late April with an 
examination of the personali-
ties and contributions of the 
Latvian Lutheran Chuch under 
whose auspices the camp was 
established, “Elles ķēķis’’ or 
“Hell’s Kitchen’’ group of Latvian 
artists and writers to the Latvian 
community based in the metro-
politan New York area. The 
remaining five events will take 
place at Nometne. Four will be 
an enhan cement of the camp-
ing sessions during the sum-
mer. All aim to further establish 
Nometne as a place that pro-
vides the social and cultural ties 
that establish the sense of 
belonging to the Latvian com-
munity. The final event on 
September 17-18, “The Road to 
Nometne” will be a weekend of 
outdoor events ranging from a 
short 0.6mile walk, to 6km 
runs, to 60 km bike tours, and 
everything inbetween (but 
probably a distance that is a fac-
tor of 6). For furthur informa-
tion regarding  all 6 to 60 events 
see nydraudze.org, and click on 
the 6/60 anniversary page. 
These anniversary programs 
promise to engage and provide 
a lasting cultural boost for all 
age groups from “Īkšķīši” tod-
dlers and their parents to cam-
pers and their counselors. 
Heritage Camp, Heritage Īkšķīši, 

as well as the Latvian sessions   
still have space available; regis-
tration is also thru nydraudze.
org, and the camp registration 

page. We look forward to seeing 
new and established campers 
and their families!
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Igaunija nav nekāda Ziemeļ-
valsts, Latvijas politiskās parti jas 
nav ideoloģiskas, tās īpaši ne  at-
šķiras, Latvijai nav rīcības plā na, 
orientējamies uz iestāšanos da -
žā dos starptautiskos klubiņos – 
tās ir tikai dažas atziņas no Bal-
tijas valstu salīdzinošajā politikā 
radītā trūkstošā puzles gabaliņa.  
Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes asociētais pro-
fesors Daunis Auers ir uzrakstī-
jis grāmatu “Comparative Politics 
and Government of the Baltic 
Sta tes Estonia, Latvia and Lithua-
nia in the 21st Century”. Tā ir 
pir mā Latvijas augstskolu zināt-
nieka rakstīta grāmata Latvijā, 
kuru izdevusi izdevniecība ar 
augstu prestižu –  Palgrave Mac-
Millan.

Kāpēc nepieciešama grāma-
ta, kurā salīdzinātas Baltijas 
valstu politiskās sistēmas?

Politikas zinātnē 90. gados iz -
nāca dažas grāmatas, kurās pēt-
nieki no Ziemeļvalstīm mēģi -
nāja salīdzināt Baltijas valstu 
politiku, bet Baltijas valstis tika 
ap  lūkotas kā postkomunisma 
val stis, kas atrodas pārejas pro-
cesā. Vēlāk Ričards Mols no Lon-
donas Universitātes pētīja demo-
krātisko konsolidāciju, bet foku-
sējoties uz iestāšanos Eiropas 
Savienībā un eiropeizācijas pro-
cesu. Mana ideja bija uzlūkot 
Bal tijas valstis kā jebkuru citu 
Eiropas valsti, pielietojot dažādas 
politikas zinātnes teorijas un 
metodoloģijas.

Nereti lasām, ka Baltijas valstis 
var izprast tikai tie, kuri te ir dzi-
muši un auguši, kas saprot šo 
mentalitāti. Es tam nepiekrītu, 
tāpēc vēlējos Baltijas valstu poli-
tiskās sistēmas prezentēt salīdzi-
nošā veidā.

Ar ko jāsāk, lai uzrakstītu 
šādu grāmatu?

Sāku ar izdevēja meklēju - 
m iem, gribēju, lai mana grāmata 
nonāk pasaules grāmatu tirgū, 
tāpēc skatījos uz izdevniecībām, 
kur izdotas grāmatas par līdzī - 
g ām tēmām. Nokļuvu pie Palgrave 
MacMillan, tā ir viena no trim 
lielākajām akadēmiskajām iz -
dev niecībām pasaulēm. Viņi uz -
reiz piekrita, vienīgais jautājums 
bija par grāmatas vākiem – mīk -
stie vai cietie. Es grāmatu gri bē -
ju izdot mīkstajos vākos, jo tas 
nozīmē lielāku tirāžu un drau-
dzīgāku cenu. Bet tirgus izpēte 
parādīja, ka pasaulē pieprasī -
jums pēc grāmatas par Baltijas 
valstu politisku nav tik liels, lai  
to izdotu mīkstajos vākos.  Lai 
gan diezgan daudzi pēta Baltijas 
valstu politikās sistēmas, turklāt 
ne tikai Ziemeļeiropā. Piemē - 
r am, Indijā ir divas dāmas, kuras 
specializējas tieši Baltijas valstu 
politikā, viņas ir ciemojušās pie 
mums un toreiz nolasīja lekciju 
par to, kā Indijā vērtē Baltiju. Jā, 
mēs paši daudz rakstām par šo 
tēmu, bet arī globālā līmenī par 
mums interesējas.

Pateicoties Baltijas-Amerikas 
Brīvības fonda stipendijai, pie-

Baltijas valstu līdzība, atšķirība un vājie posmi
Andras Čudares saruna ar Latvijas Universitātes asociēto professoru Dauni Aueru 

teicos akadēmiskajam atvaļinā-
jum am un devos uz ASV rakstīt 
grāmatu. Varbūt šķiet dīvaini,   
ka jābrauc prom no Latvijas uz 
Amerikas vidieni, lai rakstītu 
grā  matu par Baltijas politiku,   
bet materiāli man bija savākti, 
zināju, ko un kā gribu stāstīt, bija 
nepieciešams to visu tikai ap   ko-
pot. Politika līdzinās ekonomi -
kai tādā ziņā, ka ir pieejami da -
žādi dati, tiek publicēti Eiropas 
Savienības, starptautisku organi-
zāciju un augstskolu pētījumu 
rezultāti – tas atviegloja grāmatas 
rakstīšanas procesu.

Kādas ir Baltijas valstu līdzī-
bas un atšķirības?

Līdzības ir daudzos ekono -
mikas, sociālajos, labklājības un 
arī politiskās sistēmas rādītājos. 
Pro tams, igauņi grib atšķirties, 
un jau gadus divdesmit īsteno 
ār  po litiku, kurā pozicionē sevi 
kā Ziemeļvalsti. Protams, Igau ni-
ja nav Ziemeļvalsts, to var skaid ri 
redzēt, piemēram, skatoties uz 
vi   ņu labklājības sistēmu, kas vai-
r āk līdzinās Latvijas, nevis So  mi-
jas un Zviedrijas labklājības sistē-
mai.

Lielākā atšķirība ir valdībās. 
Lat vija izceļas, jo mums valdības 
mainās daudz biežāk nekā Lie-
tuvā un Igaunijā. Ir dažādi mēri, 
ko izmantojam politikas zināt nē, 
labākais mērs ir effective govern-
ment (efektīva valdība), tas ir lai -
ka posms no jaunā premjera ap -
stiprināšanas likumdevējā līdz 
premjerministra atlūgumam. Ne -
 reti pēc premjera atlūguma vēl 
notiek formāls darbs, bet šāda 
valdība nav darbspējīga, nav lielu 

plānu, politiķi gatavojas jaunajai 
valdībai. Ja izmantojam šo mēru, 
Latvijā valdības darboties spē jī-
gas ir 344 dienas, Igaunijā 575, 
Lietuvā 630 dienas. Arī 600   
dien as nav labs rādītājs, bet tas   
ir gandrīz divreiz vairāk nekā 
mums! Domāju, ka tas izskaidro 
to, kāpēc Latvijā nav skaidri no -
teikta mērķa, uz ko tiekties. Igau-
nijā viss ir skaidrs gan iekšpo - 
li tikā, gan ārpolitikā. Viņi savu 
eko nomisko nākotni saista ar 
e-jo mu, digitalizāciju valsts pār-
valdē. Ārpolitikā Igaunija vēlas 
kļūt par Ziemeļvalsti. Un kopš 
deviņdesmitajiem gadiem igau -
ņi bez lieliem strīdiem konsek-
venti pie tā strādā. Jo ilgāk strā -
dā valdība, jo veiksmīgāk iespē -
jams īstenot stratēģiju. Lietuvā ir 
lī  dzī gi, tur vienmēr liels atbalsts 
ir lauksaimniecībai. Interesanti, 
ka Latvijas piens tiek eksportēts 
uz Lietuvu, tur to pārstrādā un 
sūta atpakaļ uz Latviju.

Mūsu politika nav konsekven-
ta, tādēļ arī ekonomiskā krīze 
2008. – 2010. gadā Latvijā bija 
daudz dziļāka.

Kas ir mūsu valsts politiskās 
situācijas vājais posms?

Kad rakstīju doktora disertā-
ciju, intervēju partijas Latvijas 
ceļš vadību, viņi deviņdesmitajos 
gados bija vadošā partija, kura 
sevi pozicionēja kā liberālu par-
tiju, bet patiesībā nezināja, ko tas 
īsti nozīmē. Mūsu izpratnē libe-
rālisms nozīmē to, ka varam pie-
ņemt gandrīz jebkādu politiku. 
Mūsu politiskās partijas nav 
ideoloģiskas, tās īpaši neatšķiras. 

Latvijā nepastāv rīcības plāns, 

mēs orientējamies uz iestāšanos 
dažādos starptautiskos klubiņos. 
Pirms iestāšanās mums ir jā -
izpilda šā klubiņa noteikumi, un 
tāda ir mūsu valsts stratēģija – 
pildīt norādījumus! Vispirms – 
iestāties ES un NATO, pēc viņu 
norādījumiem noteicām valsts 
po  litiku gan formāli, gan aizku - 
 l isēs, cīnījāmies pret korupciju,  
tā bija mūsu stratēģija. Pēc iestā-
šanās vairs nebija stratēģijas, ne -
viens neteica, kā rīkoties. Tad nu 
treknajos gados darījām, ko gri-
bējām, no ārpuses nenorādīja,  
ko darīt, rezultāts – ļoti nelīdz sva -
rota politika, īpaši smaga krī ze. 
Tad Eiropas Komisija un Starp-
tautiskais Valūtas fonds palīdzēja 
glābt ekonomiku un skaidri tei-
ca, kas jāizdara, lai mēs saņemtu 
naudu. Dombrovska valdība per-
fekti izpildīja noteikto. Pēc tam, 
lai iestātos eirozonā, atkal bija 
jāizpilda virkne uzdevumu, to 
izdarījām. Ko tālāk? Stājamies 
OECD! Un atkal darām, kā mums 
saka. Bet ko darīsim pēc tam? 
Vairs nav klubiņu, kur iestāties! 
Riskējam ar to, ka varam atgrie z-
ties treknajos gados bez idejas, 
uz kurieni ejam. 

Vai iesakāt sākt ar politisko 
partiju ideoloģisko nostāju 
sakārtošanu?

Jādomā par likumiem, kas stip-
rinātu partijas. Zinu, ka mans 
kolēģis Jānis Ikstens tam nepie-
krīt, bet es uzskatu, ka reformas, 
kuras nupat pieņēma, ir pareizais 
solis, proti, līdz šim bija nepie-
ciešami tikai 200 cilvēki, lai di -
binātu partiju, tagad jābūt vis-
maz 500, bet tas vienalga ir par 

maz. Igaunijā savulaik minimā-
lais biedru skaits bija 1000, pirms 
diviem gadiem to samazināja uz 
500, bet Igaunija ir uz pusi ma -
zāka nekā Latvija. Ja tiešām gri b-
am stiprināt partijas Latvijā, tad 
iesaku 2000 – 3000 biedrus kā 
minimumu, jo tas uzreiz maina 
partijas stratēģiju. Pašlaik laba 
reklāmas kampaņa mums ir sva-
rīgāka nekā biedri. Esmu par lie -
lāku politisko partiju regulāciju, 
nedomāju, ka likums jāmīkstina.

Ja jūsu grāmatu lasītu mūsu 
valdības pārstāvji, kas viņiem 
būtu pārsteidzošākais?

Latvija ir vienīgā valsts Ziemeļ-
eiropā, iespējams, pat visā Eiro-
pā, kur likumdevējā, tas ir, Saei-
mā nav pētnieciskās nodaļas. 

Deputāti likumdevējos nevar 
būt universāli eksperti, tur ir 
uzņēmēji, ārsti, profesori – cil -
vēki ar noteiktas nišas zināša - 
n ām, bet viņiem ir jāpieņem lē -
mumi par visām nozarēm! 

Tik nelielā likumdevējā, kāds 
ir mūsu Saeima, deputātam jābūt 
vairākās komisijās, kā ārsts var 
spriest par sarežģītiem jautā -
jum iem, piemēram, tautsaim  -
nie cības komisijā? Igaunijā un 
Lie tu vā ir iespējams pasūtīt pē -
tīju mu no likumdevēja analī -  
tis kās daļas. To var pasūtīt gan 
frak cija, gan deputāts indivi -
duāli, un eksperti sagatavo infor-
māciju. Saeimā nav šādas pēt-
nieciskās nodaļas, par to ir ru -
nāts, bet bu  džetā nauda tam    
nav atrasta. Vācijas likumdevējā 
strādā vai rāki simti pētnieku, 
Amerikas kongresā vairāk nekā 
tūkstotis. Mūsu deputātiem vien-
kārši trūkst informācijas, kas      
ir izskaidrota saprotamā veidā. 
Jā, salīdzinājumā ar citām val-
stīm mūsu likumdevējs ir rela -
tīvi mazs, algas nav konkurēt spē-
jīgas, bet mums ir nepieciešami 
kvalificēti speciālisti!

Kādu pētījumu politikas 
zinātnē trūkst?

Politikas zinātnē daudzi jau tā-
jumi Latvijā ir izpētīti. Vienmēr 
aizrādu studentiem, ka par  
daudz runājam par mentalitāti, 
ar to patiesībā apzīmējot poli-
tisko kultūru. Ir priekšstats, ka 
latviešiem ir īpašs domāšanas 
veids, tradīcijas un spēcīgs pa -
domju mantojums, ka tāpēc ko -
rupcija mums ir augstāka, ka pie 
visa vainīga mūsu mentalitāte. 
Pilnībā tam nepiekrītu! Jā, ir  
tāda lieta kā politiskā kultūra,  
bet tas nenosaka, kā rīkojamies, 
tas neveido mūsu nākotni, jo 
politiskā kultūra taču mainās! To 
maina politiskā sistēma un in -
stitūcijas. Tāpēc, ja politiskās 
par  tijas kļūtu lielākas un ideo-
loģiskākas, mainītos sabiedrības 
attieksme pret partijām – mēs 
vairs nebūtu tik noraidoši un 
ciniski, tas uzlabotu kopējo po -
litikas kvalitāti valstī. Tāpēc 
mazāk gribu domāt par menta-
litāti, bet vairāk  par  institu cio-
nāliem jautājumiem – kā mainīt 
likumus, lai varam veidot kva-
litatīvāku politiku.

Daunis Auers, Latvijas Universitāte profesors, kurš savulaik pārcēlās no Anglijas uz dzīvi Latvijā // 
Foto: Latvijas Universitāte
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
9. jūlijā Trimdas draudzes 

lauku īpašumā „Piesaule” pare-
dzēta Liepājas teātŗa izrāde 
„Zelta zivtiņa”. Lomās Kaspars 
Gods un Egons Dombrovskis. 
Režiju vada Dailes teātŗa re -
žisors Dž. Dž. Džilindžers. 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th St, Philadel -
phia PA 19123).

9. jūlijā 12:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā pikniks 
groziņu veidā un saviesīga 
dzīve. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

KANADA
Kanadas latviešu centrs 

Toronto.
23. jūnijā – Jāņi. Alus bārs 

atvērts 18:00. Vakariņās uz 
iesma cepts sivēns 19:00.

13. jūlijā – BBQ. Kokteiļu 
stunda no 17:30. Vakariņas 
18:00 – 19:00.

27. jūlijā – BBQ. Kokteiļu 
stunda no 17:30. Vakariņas 
18:00 – 19:00.

PRIEDAINE (NJ)
25. jūnijā 16:00 tradicionālie 

Līgo svētki! Piedalās dziedošie 
aktieŗi no Liepājas teātŗa un 
Dailes teātŗa. Koncertu un dejas 
mūziku spēlēs Normunds Ķie-
tis un Inita Āboliņa no „Lauku 
Muzikantiem”. Līgotājus gaidī-
sim no 16:00, programma sāk-
sies ap 19:00. Ieejas maksa $35. 
ŅJLB biedriem un pensionā-
riem – $30. No 15-18 gadiem 
$15. Līdz 15 gadiem ieeja brīva. 
Telts vieta $20. Būs nodarbības 
bērniem. Info: www.priedaine.
com , tālr.: 732-462-5110.

2. jūlijā 13:00 Goda teātŗa 
pirmizrāde „Bļitka”. Spēlē pa -
zīstamie Liepājas teātŗa aktieŗi 
Egons Dombrovskis un Kas-
pars Gods. Luga risināta vien-
laidus notikumā starp diviem 
vīriešiem, kas satiekas uz aiz sa-
lušā Liepājas kanāļa. Viens iz -
lēmis pasīvi pārdomāt dzīvi, 
otrs cenšas aktīvi mukt no ne -
vēlamā. Info: www.priedaine.com, 
tālr.: 732-610-8226. Ieeja $25.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

18. – 19. jūnijā Jāņi Rietum-
krasta Latviešu izglītības centrā 
Šeltonā. Info: www.rklic.org

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-9414.

23. jūnijā 16:00 paredzēta lī -
gošana, alus dzeršana un mie-
lošanās ar Līgo vakara labu-
miem. Būs arī jāņusiera nogar-
šošana un konkurss par izci lāko 

sieru. Līgotājiem jāņem līdzi 
groziņi, pildīti ar gardumiem. 
Jāņubērnus sagaidīs Biedrības 
saimniece Mārīte, un par svēt-
ku alu gādās saimniec. vad. 
Ivars. Visi, kam patīk līgošana 
un vasaras saulgriežu svinēšana 
pulciņā, mīļi gaidīti! Ieejas 
zied., sākot ar $5.

1. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

TĒRVETE
25. jūnijā – Jāņi.
3. jūlijā 11:00 dievk. No  met-

nes atklāšana.
10. jūlijā 11:00 nometnes 

dievk.
17. jūlijā 11:00 dievk.
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mē  ģinājums.

425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco 18. jūnijā grupas „Lauku 
muzikanti” koncerts un Līgo 
sadziedāšanās.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, 
MA 02445). Māc. Dace Zuš-
mane. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.face-
book.com/Čikāgas-Ciānas-
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com 19. jūnijā 10:00 Aizvesto 
piemiņas dienas dievk.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. 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.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. Māc. Biruta Puiķe 
Wilson. 26. jūnijā dievk.

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Ave, Los Angeles CA 
90039). Jūlijā dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 

Svētdienās 11:00 dievk. ar dievg. 
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, 
dr. sekretāre Zigrida Kručkova, 
tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Dievk. notiek 10:00. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 19. jūnijā dievk. ar 
Sv.vak. 26. jūnijā dievk. 3. jū -
lijā dievk. nenotiek. 10. jūlijā 
dievk. ar Sv. vak. Seko filmas 
izrāde „Džimlai rūdi rallalā”. 
17. jūlijā dievk. 24. jūlijā dievk. 
ar Sv.vak. 31. jūlijā dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Dievk. no -
tiek 10:00. Māc. A. Graham. Pēc 
dievk. kafijas galds. 19. jūnijā 
Izsūtīto piemiņas dievk. ar dievg. 
26. jūnijā dievk. Prāv. I. Larsen. 
3. jūlijā dievk. nenotiek. 10. jū -
lijā dievk. ar dievg. 17. jūlijā 
Vārda dievk. 24. jūlijā dievk. 
Māc. R.Franklins. 31. jūlijā 
dievk. Māc. R.Franklins.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu dr. dievk. notiek svētdie-
nās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg 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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā 
10:00. 2. svētdienā dievk. 
angļu val. Pensionāru saiets 
katrā otrajā ceturtdienā. 

14. – 19. jūnijā DV rīkots 
akts ar filmu „Segvārds Vien-
tulis”.

23. jūnijā DV rīko Līgo va -
karu ar izlozi.

10. jūlijā salātu pusdienas.
14. augustā hamburgeru pus-

dienas.
• Mančesteras latv. ev. lut. 

dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr. pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 18. jū -
nijā 11:00 kopīgs ar Viliman-
tikas dr. Aizvesto piemiņas 
dievk. Diak. Indriķis Kaņeps. 
Sarīkojums ar filmas izrādi 
’’Dieva putniņi’’.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Archibīs-
kape Lauma Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. San-
dra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek katru svēt die-
nu10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 19. jū -
nijā 10:00 dievk. Sadraudzība. 
26. jūnijā 10:00 dievk. ar Sv.
vak. Sadraudzība. 28. jūnijā 

19:00 Bībeles stunda. 3. jūlijā 
10:00 Svētbrīdis māc. Dāga 
mājā. Sekos ’’Open House’’līdz 
14:00. 10. jūlijā 10:00 dievk. 
Sa  draudzība.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta!

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 
E 7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ).

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 12. jūnijā 13:30 Īstbran-
svikā dievk. ar dievg. 14. jūnija 
piemiņa.

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

Ln, Yonkers NY).
 St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

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

Priedaine (1017 state rte 33, 
Freehold NJ).

St. Stephen Lutheran Church 
(873 Dewitt Str, Syracuse NY).

18. jūnijā 13:30 St.Stephen 
Lut. Ch. Tautas sēru dienas 
dievk. ar dievg. Māc. Linda 
Sniedze-Taggart.

19. jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

 10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

26. jūnijā dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: (1900 Westfall Rd, Roches-
ter NY 14450). 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 26. jū -
nijā 13:00 dievk. Māc. Roberts 
Franklins. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvi-
anchurch.org 19. jūnijā 11:00 
Jāņu dienas dievk. Izglītības 
centrā Šeltonā. 26. jūnijā dievk. 
ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady 
NY 12308). 19. jūnijā 14:00 

Tautas sēru dievk. ar dievg., 
dziesmu grām. Diakone L.Snie-
dze-Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības na -
mā 11:00. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katras 1. svētdienas dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 

19. jūnijā dievk. baznīcā. Viss 
ziedojums par labu Okupācijas 
mūzejam. 26. jūnijā Bībeles 
stunda. 3. jūlijā Bībeles stunda. 
10. jūlijā dievk. Biedrības 
namā. 17. jūlijā Bībeles stunda. 
24. jūlijā Bībeles stunda. 31. 
jūlijā Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
To  ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom. 
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola. 10:00 Za -
ķīši. 10:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 

8. – 12.jūnijā – LELBA drau-
džu dienas Gaŗezerā.

19. jūnijā Sv. vak. dievk. Pie 
kafijas galda Vašingtonas lat-
viešu sabiedrība atvadās no 
Latvijas vēstnieka Andŗa un 
Guntas Razāniem ar ģimeni. 
26. jūnijā Sv. vak. dievk. Pēc 
dievk. Sadarbība ar Latviju ko -
mitejas vadītājas Dagnijas Ķil-
pes stāstījums (ar fotografijām) 
par neseno viesošanos pie mūsu 
palīdzības darba biedriem Lat-
vijā. 3. jūlijā dievk. nenotiek. 
10., 17., 24. jūlijā dievk. 31. jū -
lijā Sv. vak. dievk.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 9. jūlijā 11:00 dievk. 
ar dievg. Māc. Daina Salnīte.

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

un DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

PĒRK
Pērku mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165

Vēlos iegādāties savām vajadzībām labu
meža īpašumu Latvijā (var būt arī ar ēkām).

Zvanīt: 00-371-25 414-008, e-pasts: ml@hs.lv

Rīgas centrā izīrējam jūlijā un augustā
divguļamistabu dzīvokli.

$750 nedēļā, ieskaitot auto stāvvietu.
cepuritis@comcast.net / 847/256-0268

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  P A S A U L Ē

Lemj par Rio Olimpisko spēļu dalībniekiem

Olimpiskās atlases cikls BMX 
riteņbraukšanā risinājās no 2014. 
gada 31. maija līdz 2016. gada 
30. maijam, sportistiem krājot 
reitinga punktus dažāda mēroga 

starptautiskās sacensībās. Pēc ie -
gūtajiem punktiem izveidoja 
olimpisko Nāciju rangu, kas arī 
noteica kvotu sadalījumu četr-
gades nozīmīgākajām sacensī bām.

Pēc noteiktajiem kritērijiem 
tiesības startēt olimpiskajās spē-
lēs ieguva divkārtējais olimpis-
kais čempions BMX riteņbrauk-
šanā Māris Štrombergs un  
Edžus Treimanis, kuri ieguva 
lielāko punktu skaitu. Trešo lie -
lāko punktu skaitu iekrāja vēl 
viens valmierietis Richards Veide, 
bet ceturto – jelgavnieks Kris-
tens Krīgers. Veide šobrīd ir 
Latvijas izlases rezervists, kuŗš 
trenera Lakuča vadībā gatavo-
sies kopā ar olimpisko komandu 
līdz olimpiešu izlidošanai uz 
Riodežaneiro.

Olimpiskajā Nāciju rangā BMX 
riteņbraukšanā Latvija ieņēma 

sesto vietu, kas nodrošina divas 
ceļazīmes vīriešu sacensībās. 
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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  P A S A U L Ē

***
Šobrīd Riodežaneiro olimpis ko 

spēļu (OS) normatīvus izpildī-
jušais uzreiz četras zem Latvijas 
karoga startējošas skrējējas – 
Jeļena Prokopčuka, Ilona Mar-
chele, latviešu izcelsmes ASV 
sportiste Ariana Hilborna un 
Anita Kažemāka. Olimpiskajās 
spēlēs no vienas valsts vienā 
disciplīnā var piedalīties tikai 
trīs vieglatlēti. Latvijas Vieglat-
lētikas savienība nolēmusi, ka  
no pašreiz četrām OS spēļu nor-
matīvu izpildījušajām maratona 
skrējējām uz Olimpiadu nedo-
sies Anita Kažemāka, jo viņas 
re  zultāts starp šīm sportistēm ir 
vissliktākais. 

Kungu konkurencē maratona 
distancē šobrīd OS normatīvu 
izpildījis tikai Valērijs Žolne ro-
vičs. Ir cerības, ka tas izdosies arī 
Jānim Girgensonam, kuŗam 
Stokholmas maratonā līdz nor-
matīvam pietrūka piecu ar pusi 
minūšu. Pirms tam maijā Lat te-
lecom Rīgas maratonā Renārs 
Roze no normatīva atpalika par 
mazāk nekā minūti.

Pašlaik Riodežaneiro olimpis-
kajām spēlēm kvalificējušies 15 
Latvijas vieglatlēti. Olimpisko 
spēļu normatīvus iespējams pil-
dīt līdz 11. jūlijam.

Mūze, Ārents un 
Sirmais izpilda
OS normatīvu

Latvijas šķēpmetēja Līna 
Mūze Valmierā Valsts prezi-
denta kausa izcīņā izpildīja šī 
gada Riodeža neiro olimpisko 
spēļu normatīvu. Mūze jau savā 
pirmajā mēģi nā jumā šķēpu aiz-
 meta 62,09 m tālu, kas ir jauns 
sportistes personis kais rekords.

Līna Mūze

Zigismunds Sirmais

Mareks Ārents

Dmitrijs Silovs

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs

Vienlaikus tas ir arī Riode ža-
neiro OS normatīvs, jo kvali fi-
kācijas latiņa šīm prestižajām 
sacensībām ir tieši 62 metri. 
Savu personisko rekordu Mūze 
labojusi par 12 centimetriem. 
Līdz ar to tagad kļuvis skaidrs, 
ka Latviju augustā gaidāmajās 
olimpiskajās spēlēs pārstāvēs trīs 
šķēpmetējas – normatīvus šo  brīd 
izpildījusi valsts rekordiste Ma  da  ra 
Palameika, kuŗai tur klāt pašlaik 
pieder sezonas la  bā kais rezultāts 
pasaulē starp ofi ciā lajiem rezul tā-
tiem, kā arī Sinta Ozoliņa un 
Līna Mūze. Tieši šīs trīs spor-
tistes Latviju pārstāvēja arī  Lon-
donas Olimpiadā 2012. gadā.

***
Olimpiskā centra Ventspils 

stadionā risinājās olimpiskā 
čempiona Daiņa Kūlas starp-
tautiskās šķēpa mešanas sacen-
sības „Ventspils šķēpi 2016”, 
kuŗās piedalījās vairāk nekā 100 
dalībnieki no Latvijas un Lie -
tuvas. Vīriešu konkurencē, pē -
dējā metienā raidot šķēpu 83,95 
metrus tālu, par uzvarētāju 
kļuva Zigismunds Sirmais.

Ar šo rezultātu Zigismunds 
izpildīja Riodežaneiro Olim-
pisko spēļu kvalifikācijas nor-
matīvu. Otrajā vietā, ar jaunu 
personisko rekordu 79,36 metri, 
ierindojās Ventspils pašvaldības 
atbalstītais Jānis Svens Grīva, 
kuŗam izpildīts normatīvs dalī-
bai šī gada Eiropas vieglatlē tikas 
meistarsacīkstēs. Trešajā un ce -
turtajā vietā ierindojās vēl divi 
citi Ventspils šķēpmetēji Rolands 
Štro binders – 79,69 metri un 
Ansis Brūns – 78,25 metri.

***
Kārtslēcējs no Ventspils Ma -

reks Ārents uzvarēja vieglatlē-
tikas sacensībās Čechijas pilsētā 
Jabloņecā, pārlecot 5,70 m aug-
stumā novietoto latiņu un izpil-
dot Riodežaneiro OS spēļu nor-
matīvu.

Riodežaneiro OS normatīvs 
kārtslēkšanā ir tieši 5,70 metri, 
un nepilnus 30 gadus vecais 
Ārents kļuvis par otro latviešu 
kārtslēcēju, kuŗš to izpildījis. Šā 
gada februārī to paveica arī ne -
pilnus 25 gadus vecais Pauls 
Pujāts, kuŗš studentu sacensībās 
ASV laboja savu personisko re -
kordu un arī sasniedza 5,70 
metrus.

Šosezon pasaulē augstāk par 
5,70 metriem lēkuši tikai seši 
sportisti un Ārents dala 7.–17. 
vietu. Līdzšinējais Ārenta per-
soniskais rekords bija 5,65 m, ko 
viņš pagājušā gada jūlijā sasnie-
dza Prāgā. Mareks Ārents kļuvis 
par 14. Latvijas sportistu, kuŗam 
izdevies izpildīt Riodežaneiro 
olimpisko spēļu normatīvu vieg-
latlētikā.

***
Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēs-

nieks atbilstoši olimpiskajam 
kvalifikācijas rangam apstipri-
nāts Riodežaneiro Olimpiadas 
dalībnieku vidū. Svara katēgorijā 
līdz 105 kilogramiem Plēsnieks 
ar 405 kilogramu summu olim-
piskajā rangā ieņēmis piekto 
vietu, tādējādi Latvijas sportists 
oficiāli apstiprināts Riodežaneiro 
Olimpiadas dalībnieku vidū.

***
Latvijas plūdmales volejbo-

listi Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš pēc olimpiskā 
ranga publicēšanas oficiāli ap -
stip rināti starp Riodežaneiro 
Olimpiadas dalībniekiem, tur-
klāt apakšgrupu izlozē viņi būs 
pirmajā grozā. Atlase olimpis-
kajām spēlēm sākās pērn 1. jan-
vārī un ilga līdz šā gada 12. jū -
nijam. Olimpiadai pēc pasaules 
ranga kvalificējās 15 pāŗi, kuŗiem 

skaitīja pusotra gada laikā sa -
sniegtos 12 labākos rezultātus.

Rangā ar 7740 punktiem tri -
um fēja brazīlieši Alisons Čeruti 
un Brunu Šmits, tomēr viņi kā 
pašreizējie pasaules čempioni 
olimpisko ceļazīmi jau bija ga -

ran tējuši automatiski. Sesto vie -
tu ar 5390 punktiem izcīnīja 
Samoilovs un Šmēdiņš. Līdz ar 
to kļuvis zināms, ka Latvijas 
duets olimpiskajā izlozē būs 
pirmajā grozā un viņiem pretim 
otrajā grozā tiks ielozēta kāda no 
komandām, kas rangā bija 7. –  
9. vietā – krievi Konstantīns 
Sem jonovs/Vjačeslavs Krasiļ-
ņikovs, italieši  Paolo Nikolai /
Daniele Lupo vai poļi Bartošs 
Losjaks/Pjotrs Kantors.

Latvijas dueti saglabā cerības 
uz otras ceļazīmes iegūšanu Kon-
tinentālajā kausa izcīņā, kur Ei -
ropas fināls no 23. līdz 26. jūni-
jam tiks izspēlēts Norvēģijā. Tajā 
nedrīkstēs startēt Samoilovs un 
Šmēdiņš, bet Mārtiņam Pļavi-
ņam/Haraldam Regžam pie-
vienosies Edgars Točs/Richards 
Finsters.

Paraolimpiešiem ‒ 
divas zelta medaļas
Italijā, Groseto pilsētā, risinājās 

Eiropas paraolimpiešu meistar-
sacīkstes vieglatlētikā. Jaunu 
kon tinenta rekordu F37/38 me -
dicīnas grupā sasniedza Latvi -
jas pārstāvis Dmitrijs Silovs – 
54,86 m, izcīnot pirmo vietu. 

Iepriekšējais rekords bija 50,84 m. 
T36 medicīnas grupā Armands 
Gūtmanis  tāllēkšanā ar rezultātu 
4,02 m  izcīnīja sesto vietu. Tas 
atbilst Riodežaneiro paraolim-
pisko spēļu B normai.

Otru zelta medaļu Latvijai iz -
cīnīja Diāna Dadzīte lodes grū-
šanā. Viņa sasniedza rezultātu 
8,12 m, ievērojami labojot savu 
līdzšinējo personisko rekordu – 
6,89 m, kas tika sasniegts pa  sau les 
meistarsacīkstēs Dohā 2015. gadā.

Rio medaļu prog-
noze: bronza varētu 
tikt Palameikai un 

Grigorjevai
Gracenote jeb Infostrada Sports 

aģentūras eksperti šobrīd Latvijai 

prognozē divas medaļas Riode-
žaneiro Olimpiskajās spēlēs. Sa -
skaņā ar jaunākajām aplēsēm 
mūsu valstij godalgu sarūpēs ne 
tikai cīkstone Anastasija Grigor-
jeva, bet arī šķēpmetēja Madara 
Palameika, kuŗa tagad debitē 

šajā prognozē. Nesen mūsu šķēp-
metēja izvirzījās Dimanta līgas 
saensību kopvērtējuma vadībā 
un rezultātu rangā kļuva par se -
zonas līderi. Šķēpmešanas prog-
noze: 1. Sunete Viljoena (DĀR), 
2. Katrīna Molitora (Vācija), 3. 
Madara Palameika (Latvija). 

Plūdmales volejbola prog-
noze: 1. Alisons/Brunu (Bra  zī-
lija), 2. Numerdors/Varenhorsts 
(Nīderlande), 3. Dalhauzers/Lu -
sena. 2013. un 2014. gadā mūsu 
Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmē -
diņš bija pasaules ranga līdeŗi, 
bet pēdējā laikā viņiem tik labi 
nesekmējas.

Tiek prognozēts, ka Riodeža-
neiro OS godalgu ieskaitē trium-
fēs amerikāņi, izcīnot 41 zelta me -
daļu, 23 sudraba godalgas un 29 
bronzas. Interesanti, ka Krievijas 
dopinga skandāli nav atstājuši 
nekādu ietekmi uz krievu medaļu 
perspektīvām – pērnā gada ok -
tobrī prognozēja 70 godalgas un 
trešo vietu medaļu ieskaitē, savu-
kārt tagad prognozē 68 godalgas, 
kas valstu kopvērtējumā tāpat 
dod trešo poziciju.

Ielu vingrošana
Majoros tika aizvadīts viens no 

18 Pasaules kausa posmiem ielu 
vingrošanā. Vienpadsmit valstu 
dalībnieku konkurencē uz Pa -
saules kausa finālu Pekinā kva-
lificējās  Latvijas titulētākais ielu 
vingrotājs Daniels Laizāns. 

Katrs dalībnieks trijos divu 
minūšu ilgos raundos centās 
pārsteigt kvalificēto starptau-
tisko žūriju un skatītājus ar ielu 
vingrošanas elementiem, kuŗu 
būtība ir pretoties zemes gra-
vitācijas spēkam. Žūrija vērtēja 
statisko un dinamiskāko ielu 
vingrošanas elementu izpildi, 
šo elementu kombinācijas un 
dalībnieka stilu. Ar četru pun-
ktu pārsvaru uzvarēja, 2015. ga -
da Pasaules meistarsa cīkšu  
trešās vietas ieguvējs un 2015. 
gada Pasaules kausa ie  guvējs 
Daniels Laizāns, kuŗš trijos 
sacensību raundos izpel nījās 

28,5 punktus no žūrijas, kā arī 
skaļākos aplausus no skatī-
tājiem.

Rokasbumba
Latvijas vīriešu handbola iz -

lasei pasaules meistarsacīkšu 
(PM) kvalifikācijas turnīrā jā -
aizvada divas spēles ar Balt-
krie vijas komandu. Uzvarētāja 
vienība divu sacensību summā 
kvalificēsies finālam. 

Pirmajā play off spēlē Minskā 
mūsu vienība zaudēja – 24:26, 
tomēr saglabājot labas izredzes 
kvalificēties PM finālam. Otra 
spēle notika 15. jūnijā Val-
mierā.

Dažos vārdos
 Latvijas vadošais tenisists 

Ernests Gulbis trīs setu cīņā 
kvalificējās Vācijā notiekošā 
Halles ATP World Tour 500  
serijas turnīra pamat sacensī-
bām. Kvalifikācijas otrās kārtas 
spēlē ar pirmo numuru izlik tais 
latvietis ar rezultātu 6:3, 1:6, 6:3 
pārspēja Vācijas tenisistu Peteru 
Gojovčiku. Turpinājumā viņš 
pirmās kārtas spēlē  ar 5:7, 3:6 
zaudēja mājiniekam Benjami-
nam Bekeram.

 Latviju Rio Olimpiskajās 
spēlēs pārstāvēs divi džudo 
cīņas meistari – Jevgeņijs Bo -
rodavko  (svara katēgorijā līdz 
100 kg) un Artūrs Ņikiforenko  
(virs 100 kg).  

 Latvijas basketbola izlases 
saspēles vadītājs Jānis Strēl-
nieks ar Bambergas Brose Bas-
kets komandu otro gadu pēc 
kārtas kļuva par Vācijas čem-
pionu. Brose Baskets finālse ri jas 
trešajā spēlē savā laukumā ar 
92:65 (25:17, 13:20, 27:12, 27:16) 
sagrāva Ulmas Ratiopharm 
vienību, serijā līdz trim uzva-
rām svinot panākumu ar 3:0. 
Strēlnieks šajā spēlē laukumā 
pavadīja 23 minūtes un 53 se -
kundes, izceļoties ar četriem 
punktiem. Latvietis trāpīja 
vienu no pieciem tālmetieniem 
un iemeta vienīgo soda me -
tienu, bet aizmeta garām vienu 
divpunktu metienu.

 Šovasar Latvijas basketbola 
izlasei cīņās olimpiskajā kva-
lifikācijas turnīrā nevarēs palī-
dzēt arī Spānijas kluba Laboral 
Kutxa spēlētājs Dāvis Bertāns. 
Jau iepriekš par nepievienoša-
nos Latvijas izlasei paziņoja 
vienīgais latviešu spēlētājs Na -
cionālajā Basketbola asociācijā 
(NBA) Kristaps Porziņģis.

 Vācijā Eiropas kausa izcīņas 
posmu sacensībās BMX riteņ-
braukšanā elites vīru grupā ses-
tajā posmā uzvaru izcīnīja 
Kristens Krīgers. Latvijas jau-
nie braucēji piektā posma sa -
censībās ieguva četras godal-
gas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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