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Lustīgu līgošanu!

Vasaras Saulgriežos dzied
gadsimta gaŗāko Līgodziesmu

Ints Teterovskis: „Saulgriežos nedrīkst nedziedāt!”

Tas bija Jāņos, vasaras vidū. Ziedošā daba jautāja ar 
tūkstoš puķu acīm, un tauta atbildēja ar gavilējošu 
līgo! – Šai vārdā izskan priecīga dzīves atzīšana; Jāņu 
dziesmās – gaiša dabas dievināšana. Līgo! – ir pirmais 
tautas pašapziņas kliedziens. Jāņu dziesmas to nesa no 
kalna uz kalnu, no sētas uz sētu. Tad nebij vēl ne 
laikrakstu, ne biedrību. Tikai dziesmās izpaudās tautas 
kopapziņa, un Jāņu ugunis no kalna dzirkstīdamas 
signalizēja, ka te dzīvo latvieši, kuŗi vienādi jūt. Un, ja 
mēs gribam atkal ieiet šai gaišā pirmatnējā tautas 
kopapziņā ārpus biedrībām, partijām, avīzēm un viņu 
ķildām, tad mums vajaga Jāņus nolīgot tautas vidū, 
kādā mazā pelēkā sētiņā, kuŗa līdz jumtam ieaugusi 
smaržīgos lupstājos un ziedošos krūmos, jo tikai tur 
sajūt dabas apreibinošo tuvumu.

Kārlis Skalbe, „Līgo!”

Godinot latviešu līgošanas 
tradicijas, gada gaŗākajā die -
nā, 21. jūnijā, Latvijā, Eiropā 
un Ziemeļamerikā notiks uni-
kāla koŗu, folkloras kopu un 
tautiešu sadziedāšanās. No 
saules lēkta līdz saules rietam 
ik pusstundu Latvijas Radio 2 
tiešraidē pieslēgsies līgo dzies-
mu skandinātājiem. Gadsimta 
gaŗākai Līgodziesmai aicināts 
pievienoties arī ikviens dzie-
dāt gribētājs gan Latvijas no -
vados un pilsētās, gan sa  dzie-
dāšanās zibakcijā Rīgā, Doma 
laukumā.

Saullēkts ar „Stiprajām sie -
vām” un kultūras ministri 
Daci Melbārdi

Līgodziesmas maratons 21. 
jūnijā līdz ar saullēktu plkst. 
4.29 sāksies Latvijas Radio 2 
studijā – pirmo dziesmu dziedās 
ansamblis “Stiprās sievas” Igetas 
Gaiķes vadībā. Stipro vārdu dzie -
dājumam pievienosies arī kul-
tūras ministre Dace Mel bārde.

„Latviešu tautasdziesmas ir 
neizsmeļama ideju banka, kuŗā 
rast iedvesmu vasaras Saul-
griežu svinēšanai kopā ar ģi -
meni un draugiem. Prieks, ka 
arvien vairāk cilvēku vēlas ie -
pazīt šo bagāto mantojumu, 
iedziļināties sentēvu tradicijās 
un tajās meklēt saikni ar dabu. 
Celties pirms saullēkta, ja esi 
gājis gulēt krietni pēc saulrieta, 
ir izaicinoši, taču Saulgriežu 
laikā ne tas vien ir iespējams. 
Saplūsmē ar dabas ritiem spē -
kus atgūstam dubultā. Tādēļ 
kopā ar „Stiprajām sievām” 
dosimies uz Latvijas Radio, lai 
dziedātu un uzsāktu maģisko 
Saulgriežu laiku,” aicinot pie -
vienoties gadsimta gaŗākajai 
Līgodziesmai, teica kultūras 

ministre Dace Melbārde.
No plkst. 5.45 līgodziesma 

sāks apceļot Latvijas novadus, 
dienas laikā mērojot teju 4000 
kilometru. Ar Latvijas Radio 
žurnālistu, Latgales multime-
diju studijas kollēgu un reģio-
nālo korespondentu starp nie-
cību līgošana sāksies Vidzemē 
no Līgatnes pārceltuves pāri 
Gaujai, pēc tam vīsies cauri 
Ainažiem, Valmiermuižas alus 
darītavai Burtnieku novadā, 
Jercēnmuižai Strenču novadā, 
Cēsu pils parkam, Barkavas 
pamatskolai Madonas novadā. 
Tālāk – uz Latgali, viesojoties 
Eversmuižas parkā Ciblas no -
vadā, Sarkankalnā Rēzeknē, 
Preiļu kultūras centrā un Dau-
gavpils cietoksnī. Zemgalē gad-
simta gaŗākā Līgodziesma ska-
nēs Leimaņu tautas namā Jē  kab-
pilī, Aizkraukles kultūras namā, 
Ogrē pie promenādes uz pel-
došās skatuves, Iecavas tirgus 
laukumā, Bauskas pilskalnā, Tēr -
vetes brīvdabas estrādē. Savu-
kārt Kurzemes pusē līgotāji 
aicināti pievienoties Kapelleru 
namā Saldus novadā, Durbes 
pilskalnā, Cieceres ezera krastā 
Brocēnos, piestātnē pie Pāvil-
ostas mūzeja, Suitu tikšanās 
vietā Jūrkalnē, Ventspils Lielajā 
laukumā un Rojas jūras zvej-
niecības mūzejā. Dodoties at -
pakaļ galvaspilsētas virzienā, 
gadsimta gaŗākā Līgodziesma 
tiks dziedāta arī pie Tukuma 
pils torņa, Horna dārzā Jūrmalā, 
Pēternieku ciemā Olaines no -
vadā un Meža ielā Jaunmārupē.

Gadsimta gaŗākajā Līgo dzies-
mā piedalīsies arī tautieši ārpus 
Latvijas, tiešraidē izdziedot sa  vu 
līgotni un līdzdalot izjūtu par 
svētku skandināšanu pasaulē. 
Līgodziesmas dziedās folkloras 

kopa “Rīta rasa” (Berlīne), Reik-
javikas latviešu amatierteātŗa 
dziedātāji, Luksemburgas folk-
loras kopa “Dzērves”, Īrijas 
latviešu koris “LA’IR” un To -
ronto ansamblis “Skanda” un 
citi dziesmu draugi.

Dienas izskaņā plkst. 22 gad-
simta gaŗākā Līgodziesma at -
griezīsies galvaspilsētā, aicinot 
ikvienu rīdzinieku, Dziesmu-
svētku dalībnieku, garāmgājēju 
pievienoties sadziedāšanās zib-
akcijai Doma laukumā. No 
Latvijas Radio balkona Ints 
Teterovskis diriģēs zibakcijas 
kopkori, izdziedot skaistākās 
līgotnes – “Kas dziedāja Jāņu 
nakti”, “Pie Dieviņa gaŗi galdi”, 
“Tumša nakte, zaļa zāle”, “Jāņu 
vakars” u.c. Zibakcijas kop ko-
rim pievienosies arī Ciblas folk-
loras kopa “Ilža” un “Ducele”. 
Diriģents Ints Teterovskis atgā-
dina, ka Saulgriežos nedrīkst 
nedziedāt! Dziedāšana ir labā-
kais veids, kā sevi sakārtot un 
likt mūsu dvēselēm un sirdīm 
gavilēt vienā tonī. “Mēs katrs 
savā stūrītī jau šad tad dungo-
jam, bet atnākt šeit, Doma 
laukumā, kas nav nemaz tik 
pierasta vieta un lieta, būs 
neaizmirstama pieredze. Līgo 
tulkojuma viens no variantiem 
ir “lai top!” un, lai kaut kas 
taptu, ikvienam ir roka jā  pie-
liek,” aicina diriģents.

Gadsimta gaŗākā Līgodziesma 
parādīs līgošanas unikālo tra-
diciju, vienlaikus stiprinot tau-
tas pašapziņu, piederības izjūtu 
un saliedētību. Līgodziesmas 
ceļam būs iespējams sekot līdzi 
arī tīmeklī – Latvijas sabied-
risko mediju portālā lsm.lv un 
sociālajos tīklos @Lat vijas-
Radio2.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 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.

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:
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@hotmail.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Dārzs ar veco ābeli. Jāņu dienas rīts. Lauberes pagasts. Ogres 
novads. // FOTO: Gunārs Janaitis

L A S Ī TĀ JA 

BA L S S

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Lai gan pagājis labs laiks, 
tomēr gribu pateikt, ka man 
dziļi iedzēla avīzes 9. numurā 
publicētā Tālivalža Spalviņa 
vēstule par Laika nīkuļošanu. 
Pretēji viņam domāju, ka tieši 
„gaŗie” raksti STIPRINA ij laik-
rakstu, ij latviskumu. Taisnība 
un vēlreiz taisnība Helmaram 
Rudzītim, ka „Laiks ir latviešu 
grāmata”! Piemēram, es, lauku 
vecis lielos gados,  laikrakstu la -
sot MĀCOS! Un arī angliski ir 
raksti jāpublicē – tā trimdas lat-
viešu jaunā paaudze gūst tiltu 
uz savu senču zemi, uz Tēvzemi. 
Gars, dvēsele, domāju, taču vi -
ņiem ir latviska (nu, varbūt ne 
visiem). Ko tur runāt – lai Lai -
kam un Brīvai Latvijai saules 
mūžs! Lai visai redakcijai skais-
ta vasara, lai avīzes izdodas 
FUNDAMENTĀLI stipras! Un 
vēl – dziļā cieņā un pateicībā 
noliecu galvu Franka Gordona 
priekšā!

Ar cieņu – 
Jūlijs Augusts Trops

Mēs sēžam klusu, un tikai vaiņagi čukst.

Rīts pēc Līgo. Čab vaiņagos atmiņu soļi.

Iet projām no dienas, kas ataust ar šoseju steigu.

Kas tad aiziet? Ugunis, skurbums un senči.

Kā vējš cauri apsēm caur dvēselēm iet

Ar vizbuļu acīm un rudzu matiem

Pa rīta miglu nepazīstami ļaudis,

Nepazīstamas dziesmas un nepazīstamas jūtas

Kā lapu trīsoņa smalkā, kā pirmā nakts.

Un vienalga, kas ir aiz zaļās upes un baltās sēres.

Bēres. Nečukstiet, vaiņagi! Visam ir savas bēres.

Laiva peld zaļajā upē un vaiņagi peld.

Smagi no ūdens un prieka un pielīgoti.

Es nevaru tev acīs neskatīties, kad vaiņagi skaras.

Es nevaru šai te atvadu stundai pielāgoties.

Ar tevi man pilnāks un sāpīgāks būs jaunais Līgo.

Uz cita kalna un pie citas upes,

Starp citām sejām un citām ugunīm –

Ar to pašu nepārtaisāmo sirdi.

Ojārs Vācietis

Bostonā iecienītas un labi 
apmeklētas kļuvušas mācītāja 
Igora Safina bībeles stundas. 
13. jūnijā ar „Melānijas Hro-
nikas” filmas izrādi tika piemi-
nētas 14. jūnija deportācijas un 
padomju laika represētie. Fil-
mas izrādes sākumā bija īsi mā -
cītāja ievadvārdi. Izrāde bija 
divi daļās, un vidus pārtrau-
kumā launags ar dalībnieku 
pārrunām. Kopš 1941. gada 14. 
jūnija pagājuši 77 gadi. Par 
nožēlošanu, jāsecina, ka mūsu 
laikos naids un necilvēcīga ne -
žēlība gājusi vēl vairākus soļus 
uz priekšu. Deportāciju un pa -
domju okupācijas iespaidā mūsu 
tautai radās bailes. Bailes, ko 
nepazina ne Pēteŗa Briesmīgā, 
ne klaušu laikos, ne hercoga 
Jēkaba jūras braucēji, vai kurši, 
mērojoties ar vikingiem, tāpat 
vīri un pusaudži pret milzīgu 
pārsvaru, palīdzot izcīnīt mūsu 
valsti. Šīs bailes Otrā pasaules 
kaŗa laikā mūs aiztrieca no Lat-
vijas un no iespējas tur atgriez-
ties. Tās pastāv vēl šodien. Iz -
pausmes ir dažādas. Klusēšana. 
Nevēlēšanās par šiem laikiem 
runāt. Neuzticība pat tuvāko 
draugu vai ģimenes locekļu 
starpā. Valsts nespēja notiesāt 
un tikt vaļā no ļaundaŗiem, kas 
kaitē un vājina mūsu valsti. Pat 
tāds „bubulis” kā čekas maisi 
saistās ar bailēm. Ļaunuma 
labākā uzturviela ir bailes. Bez 
bailēm ļaunums nevarētu pa -
stāvēt. Bailes nav mūsu tautai 
raksturīga īpašība, tās ir nezāles, 
kas jāizravē. Jo ātrāk, jo labāk.

IVARS GALIŅŠ 

14. JŪNIJA ZĪMOGA ĒNĀ. KĀ DZIMA BAILES 
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LV 100 – Tērvetes Trubadūri
nāk ar savu devumuPAULS BERKOLDS

LINDA ĀBOLIŅA

Atsaucoties uz Latvijas Simt-
gadi, Montreālā, Kanadā, dzī-
vojoši mūzikanti Tērvetes Tru-
badūri ir izdevuši savu  pirmo 
kompaktdisku “Tērvetes Truba-
dūri – Dziedam visi vienu 
dziesmu”. Grupas sastāvā ir 
dziesmu mīļotāji, kas jau gadus 
desmit ir sanākuši Labrenča 
kalna, Sarkanās upes krasta 
īpašumā Tērvetē, lai latviskā 
gaisotnē svinētu svētkus un 
pavadītu laiku kopā ar ģimenēm 
un draugiem. Ansamblī pie-
dalās Lauma Cenne, Kristīna 
Gūtmane, Ēriks Jerumanis, 
Jānis Mateus, Mārtiņš Mateus, 
Michael Pinsonneault, Aleks 
Svilāns, Miķelis Svilāns, Dace 
Veinberga un Andrejs Vītols. 
Visi dzimuši trimdā (izņemot 
vienu, kuŗš ieprecējies), auguši 
latviskās ģimenēs un ciena 
senču mantojumu, valodu un 
kultūru. Grupa nekad nav ofi -
ciāli dibināta, bet “vienkārši 
vienmēr bijusi”. Kaut Trubadūru 
sākums bija, vadot Jāņu svi -
nības, viņu dziesmu klāsts ir 
izveidojies plašs un bagāts, 
piedaloties daudzveidīgos sarī-
kojumos, Dziesmu svētkos, kā 
arī vienkārši uzdziedot. Sakarā 
ar to grupa neidentificējas ar 
vienu stilu vai žanru, bet dzir-

dam aranžijas ar vairākām 
mūzikālām ietekmēm – folk-
lora, koŗdziesmas, ziņģes, džezs, 
kantrī, rokenrols u.c. Iedvesma 
dziedāšanai radās no vairākiem 
avotiem, ieskaitot trimdā dibi-
nātās mūzikas grupas – Čikāgas 
Piecīši, Akacis, Trīs no Pār dau-

tācija. Aranžijas sasaucas ar 
dziesmas tekstu un garu. Nav 
divu dziesmu, kas izklausītos 
līdzīgas. Dziesmu izvēlē dzir-
dam tautai labi pazīstamas 
ziņģes “Lulu”, “Dzintarjūra” 
(Vilnis Baumanis), bet arī maz 
dzirdētas – kā “Tautas dziesma” 

metaforiski salīdzina latviešu 
19. gadsimta  trimdinieku pie-
dzīvoto ar 18. gadsimta franču 
Kanadas bēgļiem. Citviet  dzir-
dam interesantus mūzikālus 
paņēmienus, piemērām, “Rik-
šiem bērīt’ es palaidu” tiek 
pielietotas divas tautas melo-

nodabā. Šī dažādība ierakstā 
parādās viscaur.  

Ar vienu noklausīšanos disks 
varētu likties paviršs un banāls, 
bet, jo vairāk ieklausās, jo iz -
pildījumā vairāk parādās nian-
ses, interesanta instrumentā-
cija, izdoma un prasme aranžē-
ju mos. Ar trešo noklausīšanos 
pilnīgi gribas dziedāt līdzi! 
Divās va  lodās rakstītā bukletiņā 
lasām izsmeļošu aprakstu par 
Truba dūru tapšanu, iedvesmu 
un motivācijām. Tas ir teicams 
ievads pirms diska noklau sī-
šanās. Jāpiemin arī diska iz  do-
šanas atbalstītāji – Montreālas 
latviešu sabiedriskais centrs, 
LV100 Fonds, Montreālas lat-
viešu organizāciju padome un 
Latviešu Fonds. 

Mūzikanti ir veikuši pama-
tīgu darbu, izdodot šo disku, 
bet vēl lielāki ir viņu nopelni, ar 
aktīvu darbību  un rosību visus 
šos gadus uzturot latviešu dzies-
mu, kas no iepriekšējām pa  au-
dzēm ir nodota viņu glabāšanā. 
Tērvetes Trubadūru pašaizlie-
dzīgā darbība ne vien parāda 
cieņu un mīlestību pret mūsu 
mantojumu, bet apliecina, ka 
tas vēl dzīvs un ieņem svarīgu 
vietu mūsu esamībā arī šajā 
mazajā Kanadas stūrītī.

gavas, Frikadeļu zupa, Brāļi 
Graši, Prusaku ansamblis u. c. 
Grupā dzied visi, un visi arī 
spēlē vairākus instrumentus. 

Diskā dzirdam folka melodi-
jas, oriģināldziesmas un arī tul-
kotas cittautu dziesmas. Katrai 
dziesmai savs īpašs raksturo-
jums un atbilstoša instru men-

(Juris Mazutis) vai arī pazīs-
tamas meldijas ar iepriekš mi-
nētā J. Mazuta atdzejotiem tek-
stiem. Dziesma “Tautietis sve-
šumā klīst” tulkota no franču 
Kanadas polītisko bēgļu dzies-
mas “Un Canadien errant”, 
Trubadūri to atskaņo gan lat-
viešu, gan franču valodā, kas 

dijas – viena, kuŗu dzied, otru 
izmanto starpspēlēm; “Jāņu 
dziesmu virknē” dzirdam četras 
atsevišķas Līgo meldijas, katru 
savdabīgā noskaņā; “Ai, saulīte, 
mēnestiņš” iesākas ar vienkāršu 
solobalsi, bet strauji pāriet uz 
1960. gadu popmūzikas stilu un 
beigās atkal atgriežas savā klusā 

Mūzikls “Brīnumputns” ir 
koprades projekts, kuŗā Latvijas 
valsts Simtgadei par godu sa -
tiekas Latvijas jaunieši ar ASV 
diasporā dzīvojošajiem, lai paši 
saviem vienaudžiem un viņu 
vecākiem par prieku radītu 
jaunu iestudējumu. Mūzikls 
vei  dots pēc Annas Brigaderes 
pasaku lugas “Lolitas Brīnum-
putns” motīviem. Radošā ko -
manda: Arnolds Auziņš (li  brets), 
Andrejs Jansons (mūzika) un 
Andra Berkolda (režija). Mū -
zikla aktieŗi, dziedātāji un or -
ķestŗa dalībnieki ir Latvijas un 
ASV jaunie mūziķi, jaunieši 
vecumā no 10 līdz 25 gadiem. 
2018. gada vasarā norisināsies 
izrādes piecās Latvijas pilsētās 
– Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, 
Liepājā un Cēsīs.

I esim, skatīsimies, priecāsimies!
Sadarbojoties ASV diasporai un Latvijas jauniešiem,

tapis mūzikls “Brīnumputns”

Iestudējuma režisore Andra 
Berkolda īpaši vēlas izcelt 
Annas Brigaderes lugā “Lolitas 
brīnumputns” iezīmētos pasaku 
tēlus, kuŗi caur spilgtām me   ta-
forām un simboliem liek ie -
raudzīt konkrētus, ikvienam at -
pazīstamus raksturus. Iestu dē-
jumā Brigaderes tēlu raksturi 
tiks izcelti gan ar mūzikas, gan 
spilgtas, krāsainas scēnografijas 
un atbilstoši veidotu kostīmu 
palīdzību. Scēnografiju iestudē-
jumam veido Jaņa Rozentāla 
Rīgas mākslas vidusskolas au -
dzēkņi mākslinieka, pedagoga 
Edgara Groševa vadībā. Kla  sis ko 
pasaku lugu papildinās choreo-
grafa Jāņa Putniņa veidota laik-
metīga mūsdienu choreografija. 

ASV jauniešiem mūzikli ir 
sen pazīstami, Latvijā šis starp-

disciplinārais mākslas žanrs nav 
guvis tik lielu populāritāti, tādēļ 
komponists un idejas autors 
Andrejs Jansons vēlējās apvie-
not abu valstu labākās tradīcijas, 
uzdāvinot latviešu jauniešiem 
iespēju strādāt mums mazāk 
pierastā žanrā, turpretim jau-
nie šiem no diasporas ASV – dot 
iespēju pavadīt laiku ar saviem 
vienaudžiem Latvijā, strādājot 
pie mūsu kultūrai nozīmīga 
darba – Annas Brigaderes pa -
saku lugas. Projektu atbalsta: 
Latvijas Kultūras ministrija, 
VKKF, Rīgas dome, Cēsu no -
vada dome, Liepājas novada 
dome, Rēzeknes pašvaldība, 
Dau  gavpils novada dome, VEF 
Kultūras pils, uzņēmums “Kok-
pārstrāde 98”, ASV vēstniecība 
Latvijā u.c.

Mūzikla “Brīnumputns” pirmizrādes būs Dziesmu un deju svētku laikā:

3. jūlijā – Rīgā, VEF Kultūras pilī (biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā – 5 EUR, 
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – atlaides).

15. jūlijā – Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS (bezmaksas ielūgumus iespējams 
saņemt koncertzāles kasē vai pieteikt pa tālruni +371 64633303).

22. jūlijā – Liepājas teātrī (Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā – 5 EUR).

29. jūlijā – Koncertzālē CĒSIS (biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā – 5 EUR).

5. augustā – Daugavpils teātrī (bezmaksas ielūgumus iespējams saņemt teātŗa kasē vai 
pieteikt pa tālruni +371 65426520).
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Mums ir jābūt stipriem, sargājot mūsu valsts 
neatkarības ieguvumus!

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs intervijā Tairai Zoldnerei

Stenforda universitātē Kali for-
nijā no 1.līdz 3.jūnijam notika 
XXV AABS konference (Baltijas 
studiju attīstības asociācijas vai 
A ssociation for the Advancement 
of Baltic Studies). Konferenci 
apmeklēja arī Latvijas Repub-
likas ārlietu ministrs Edgars Rin-
kē vičs. Pirmās konferences die -
nas noslēgumā nelielā Stenforda 
universitātes pagalmā tikāmies 
īsai sarunai.

T.Z. Godātais ministra kungs, 
kas šoreiz atvedis jūs uz Ka  li-
forniju?

E.R. Tas bija Stenforda uni-
versitātes un Baltijas studiju at -
tīstības asociācijas ielūgums ap -
meklēt trīs Baltijas valstu simt-
gadēm un AABS 50. gadadienai 
veltīto AABS konferenci. Visu 
trīs Baltijas valstu Ārlietu mi -
nistriem tika nosūtīts ielūgums 
piedalīties apaļā galda diskusijā 
“Vai Baltija ir īpaša?” (Baltic 
exceptionalism?). Igauniju šo -
reiz pārstāvēja bijušais prezi-
dents Henriks Ilvess.

Šis brauciens bija labs iemesls, 
lai tiktos ar AABS pētniekiem 
un uzrunātu konferences da -
lībniekus. Mēs tikāmies arī ar 
Stenfordas universitātes vice-
pre zidentu un bibliotēku vadī-
tāju akadēmiķi Maiklu Kelleru 
(Michael Keller) un runājām par 
sadarbības paplašināšanu ar 
Lat vijas Okupācijas mūzeju, 
no  sūtot bibliotēkai padomju un 
nacistu okupācijās cietušo cil-
vēku likteņstāstus, runājām par 
sadarbību archīvu digitalizā-
cijas turpināšanā, kas ļaus at -
tīstīt plašākas zināšanas par 
Baltijas valstu studijām. 

Kopā ar Lietuvas Ārlietu mi -
nistru Linas Linkevičius tikā-
mies ar bijušo ASV Valsts sek-
retāri Kondolīzu Raisu, pār ru-
nājām aktuālas starptautiskās 
problēmas, tādas kā tirdznie cī-
bas lī  gumu pārskatīšanu ar Ei -
ropas savienību, ASV nostāju 
Klimata kontroles jautājumos, 
un citus. Tikāmies ar uni versi-
tātes pro  fesoru Francisu Fuku-
jamu, kas speciālizējas globālu 
problēmu nu pasaules ekono-
mikas attīs tības pētniecībā.

Vēl priekšā tikšanās ar mūsu 
tautiešiem, kas dzīvo Ziemeļ-
kalifornijā, Sanfrancisko ap -
kārtnē.

T.Z. Jūs minējāt tikšanos ar 
latviešu kopienu. Kā zinām, 
pašreiz Latvijas Saeimā tiek iz -
strādāts Diasporas likums Lat-
vijas valsts sadarbībai ar tau-
tiešiem ārzemēs. Kā tas ietek-
mēs Ārlietu ministriju, un ko 
no tā varam sagaidīt?

E.R. Ārlietu ministrija ļoti 
aktīvi piedalījās likuma izstrādē, 
tāpat aktīvi piedalījās arī dias-
poras pārstāvji. Pašreiz likums 
ir nodots deputātu vērtējumam. 
Darbs pie likuma izstrādes bija 
sarežģīts, jo diasporu pārstāv 
gan latvieši un viņu pēcteči, kas 
aizbrauca pēc II Pasaules kaŗa, 
gan nesen aizbraukušie. Līdz ar 
to, tautiešu pieredze un vēlmes 
ir atšķirīgas. Likuma mērķis ir 
vienot pasaules latviešu dias-
poru, kā arī izstrādāt mechā-
nismu un juridisko bazi valsts 

un diasporas sadarbībai, kul-
tūras, izglītības un citu pro-
grammu veicināšanā. Domāts 
arī par to, lai stimulētu cilvēkus 
ar pasaules pieredzi atgriezties 
uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. 
Likuma projektā paredzēts, ka 
Kultūras ministrija, Izglītības 
mi  nistrija un citas valsts ie -
stādes turpinās sadarbību ar 
diasporu, bet Ārlietu ministrijai 
piešķirta koordinatora loma. 
Tomēr, šis likums vēl jāpieņem.

Latvijas lielo uzņēmumu kop-
projekts, veidojot programmas 
uzņēmumos, lai piesaistītu dar-
biniekus. Kā piemēru varu 
minēt telekomunikāciju uzņē-
muma “Tele2” iniciātīvu “Lat-
vija strādā”, kuŗas ilgtermiņa 
mērķis ir atgriezt darbam Lat-
vijā vismaz 1000 valstspiederīgo 
un šajā kustībā iesaistīt vismaz 
100 darba devējus.

Runājot par remigrāciju, mēs 
koncentrējamies uz juridiskās 

neapzināmies.
T.Z. Liela daļa tautiešu tomēr 

izvēlēsies palikt uz pastāvīgu 
dzīvi ārpus Latvijas. Kā latviešu 
diaspora pasaulē var aizstāvēt 
Latvijas intereses?

E.R. ASV un Kanadas lat-
viešiem jau ir šī pieredze gaŗu 
gadu gaŗumā – gan veicinot 
Latvijas uzņemšanu NATO, 
bezvīzu režīma ieviešanu ar šīm 
valstīm, un citas iniciātīvas. Te 
ir stipras centrālās latviešu or  ga-

(ELA) mums ir ļoti laba sa  dar-
bība, bet problēmas ir citas – 
latviešu skolu un kultūras pro-
grammu atbalsts, nodokļu jau-
tājumi, veselības aprūpe.

Ļoti svarīgi ir kontakti uz -
ņēmējdarbībā. Šogad Valmierā 
notiks kārtējais Pasaules lat-
viešu ekonomikas un innovāciju 
forums (PLEIF), bet šai sa  dar-
bībai jābūt pastāvīgai. Vēl daudz 
iespēju redzu arī zinātnes laukā.

T.Z. Kā zināms, latvieši ir 
visur pasaulē, bet ne visur ir 
Latvijas vēstniecības. Kuŗas 
valsts latviešu diasporu jūs va -
rētu iepriecināt ar ziņām par 
vēstniecības atklāšanu?

E.R. Vispirms gribu minēt, ka 
praktiski visās valstīs darbojas 
Latvijas Goda konsuli, kas dara 
fantastisku darbu, palīdzot ar 
dokumentu sakārtošanu, ne  lai-
mes un citos negadījumos, at -
balstot vietējās latviešu kopie-
nas. Protams, vēstniecībām ir 
citas iespējas sniegt tautiešiem 
polītisku, ekonomisku un citu 
atbalstu. Tomēr vēstniecības iz -
veidošana ir atkarīga no valsts 
budžeta iespējām. Pašreiz tiek 
apspriests projekts atvērt vēst-
niecības Austrālijā un Brazīlijā.

T.Z. Vai jūs aicinātu jauniešus 
no latviešu diasporas atgriezties 
Latvijā, lai strādātu Ārlietu mi -
nistrijā vai citviet valsts aparātā?

E.R. Jā, noteikti. Tas palīdzētu 
valsts civildienestam augt un 
attīstīties. Ārlietu ministrijā jau 
tagad strādā vēstnieki un dip-
lomāti, kas uzauguši ārpus 
Latvijas. Jāsaka gan, iesākumā 
valsts ierēdņa atalgojums nav 
tas lielākais. Tāpat vēstniecību 
darbinieku skaits ir neliels, it 
īpaši to jūtam vēstniecībās, kas 
darbojas valstīs ar lielu latviešu 
diasporu.

T.Z. Kādus lielākos izaicinā-
jumus un arī sasniegumus jūs 
minētu, Latvijas valstij sasnie-
dzot Simtgadi?

E.R. Galvenie izaicinājumi 
būtu – apturēt cilvēku aizplū-
šanu no valsts. Svarīgi izlīdzināt 
vidējo dzīves līmeni ar Eiropu, 
lai cilvēki Latvijā saprot, ka 
dzīve var būt laba un ērta. Otrs 
– šajos ārkārtīgi sarežģītajos lai-
kos mūsu valsts ārējās drošības 
sargāšana ir un paliek viena no 
galvenajām prioritātēm. Pirms 
pieciem gadiem nevarējām ie -
domāties lielo imigrācijas prob-
lēmu, Brexit, un citus starptau-
tiskus notikumus.

Mums ir jābūt stipriem, sar-
gājot mūsu valsts neatkarības 
ieguvumus. Ir ļoti daudz jomas, 
kur mūsu sasniegumi ir ie  vē-
rojami: startapi, nišas produkti, 
mākslīgais intelekts. Mūsu 
priekšrocība ir tā, ka esam 
nelieli, elastīgi, ātri, innovatīvi. 
Turklāt Latvijā ir lieliska, da -
biska vide!

Mums sarunājoties, pamazām 
sācis krēslot. Pirmā diena AABS 
konferencē tuvojas beigām. Pal-
dies ministram E. Rinkēvičam 
par interviju, un atvadāmies, jo 
rīt jau atkal jauna darba diena.

Paldies visiem fotografiju au -
toriem!

Neformāla tikšanās ar latviešu sabiedrības pārstāvjiem ASV. No kreisās: ALAs priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, žurnāliste Anna Ūdre, LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, žurnāliste Taira Zoldnere

Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs // FOTO: Dmitrijs Suļžics

T.Z. Kā jūsuprāt varētu vei -
cināt remigrāciju un kā integrēt 
Latvijas sabiedrībā tos, kas 
atgriežas?

E.R. Ārlietu ministrija sniegs 
nepieciešamo atbalstu, bet šo -
brīd gribu minēt divas citas ini-
ciātīvas, kas vērstas uz re  mig-
rāciju. Tās ir, pirmkārt, Vides 
aizsardzības un reģionālas at -
tīstības ministrijas (VARAM) 
sadarbība ar reģionālajām paš-
valdībām, lai veicinātu atgriez-
ties cilvēkus viņu dzimtajā 
pašvaldībā vai pilsētā. Otra – 

bazes sakārtošanu (piemēram, 
atbalsts valsts budžetā katru 
gadu, pašvaldību atbalsts) un 
veicinot dažādas privātās ini-
ciātīvas. Aktuāli ir cilvēku sa  -
dzīves jautājumi – skolas, bēr-
nudārzi, dzīvokļi.

T.Z. Kā ir ar valsts valodas 
apguvi pieaugušajiem piemē-
ram, dzīvesbiedriem, kas kopā 
ar ģimeni ierodas Latvijā?

E.R. Apgūt latviešu valodu ir 
iespējams dažādos kursos, tajā 
skaitā arī bezmaksas. Ir vēl 
daudz problēmu, kuŗas īsti 

nizācijas kā Amerikas latviešu 
apvienība (ALA) un Latviešu 
nacionālā apvienība Kanadā 
(LNAK). Šis modelis ir labs, tas 
darbojas. Piemēram, nesen, kad 
Kanadas kaŗavīri tika sūtīti uz 
Latviju, lai piedalītos NATO 
mobilajos spēkos, mēs lūdzām 
Kanadas latviešu sabiedrību 
pievērst uzmanību presei – ja 
parādās kāda negatīva, Latviju 
apmelojoša publikācija, rakstīt 
protesta vēstules. Līdzīgi notiek 
arī ASV. 

Ar Eiropas latviešu apvienību 
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JURIS ŽAGARIŅŠ

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

KASPARS PŪCE

(Turpināts no Nr.22)

SPĪTNIEKS NO GAIZIŅKALNA PAKĀJES

Čerepovs aizbrauc, aizbrauc 
Krievzemes plašumos izaudzis 
vispusīgs mākslinieks, ar sirdi 
un dvēseli īsts krievu cilvēks, 
aizrautīgs jūsmotājs un kluss 
sapņotājs, vērienīgs un val do-
nīgs gara aristokrāts. Pazūd... 
bez miņas, bez ziņas. Bija vai 
nebija tāds A. Č.?

Kādu laiku Voldemārs veģetē, 
atsāk mācības savas reālģim na-
zijas 2. klasē un pārtiek no di -
viem latiem, kas brīnumainā 
kārtā pēc Meistara aizbrauk-
šanas ieķērušies aiz padilušā 
svārciņa oderes. Šeit nu ļoti no -
der mazās studentu virtuvītes 
pieticīgā demokratiskā ēdienu 
karte. Vesela paaudze latviešu 
inteliģences atceras šo pagra-
biņu Tērbatas ielas sākumā un 
ar labu vārdu piemin. Jaunās 
Latvijas pirmajos grūtajos neat-
karības gados šī ir vienīgā ēd -
nīca, kur smaržīgas un garšīgas 
rudzu maizes šķēles, rūpīgās 
grēdās šķīvjos sakrautas, aicināt 
aicina izsalkušos skolēnus un 
studējošo jaunatni. Paņem tik 
pie lodziņa par desmit san tī-
miem lielo, vai par pieciem 
mazo balta fajansa bļodiņu gar-
šīgas zupas un piekod rupj mai-
zīti tik, cik gribas un vari. Bet, ja 
dienā drīksti atļauties iztērēt 
tikai divus santīmus, paņem 
glāzi saldas tējas, sēsties tik pie 
galdiņa un piebokā vēderu ar 
spēcinošo smaržīgo zemes dā -
vanu, līdz, kā saka, ,,uz vēdera 
var jau uti nokaut”. Paiet dienas, 
pat nedēļas, kad trūcīgais Vid -
zemes augstienes students var 
atļauties ik dienas izdot ne vai -
rāk par diviem santīmiem. Tad 
viņš, pie virtuves lodziņa saņē-
mis kārtējo saldas tējas glāzi, 
labi paēduša cilvēka uzspēlētā 
lēnā solī aiziet līdz ēdnīcas tum -
šākajam kaktam, lai tur, neie  vē-
rots un nepamanīts, ielocītu 
savā rūcošajā, mūžam izsal ku-
šajā vēderā paša noteikto ikdi-
enas normu – sešpadsmit vidēja 
lieluma rupjmaizes riecienus, 
un pa kluso paņemt vēl dažas 
šķēles brokastīm. Tās – ar sāli 
un ūdeni. 

Ūdens smeļas mutē, naudas 
mazumiņš drīz beigsies. Ko 
darīt? Jāķeŗas kaut pie salmiņa. 
Voldemārs studē dažādus darba 
piedāvājuma sludinājumus.

,,Vajadzīgs beķeris – smalk-
maiznieks”. Piedāvājums vili-
nošs. Par darbu saņems ne tikai 
algu, bet būs arī kārtīgi paēdis. 
Viņš piesakās. Beķereja kaut 
kur uz Avotu ielas. 

Ceptuves īpašnieks rūpīgi no -
pēta pretendentu uz smalkmai-
znieka vietu. Tā kā pasīks, nez 
vai arī kaut ko saprot no miltu 
šķirnēm un cepšanas smalku-
miem. Saimnieku pārliecina 
pie  ticīgie cepēja kandidāta no -
teikumi:

,,Strādās, cik saimnieks liks, 
kā maksās, ar to būs mierā’’.

Tāds strādnieks savrūpmaiz-
niekam īsti pa prātam. Pie -
ņemts! Voldemārs arī apmieri-
nāts. Beidzot viņš būs siltumā 
un, kas pats galvenais, – pazudīs 

mūžīgā bada sajūta! Dzīve sit 
augstu vilni, visām bēdām bei-
dzot gals!

Tajā pašā dienā pēc pusnakts 
sākas darbs. Jātaisa franč mai-
zītes. Frančmaizītes? Ak, franč-
maizītes! Kas jātaisa, jātaisa, 
taisīs. Taisīs, bet... kā, ja nav pat 
nojautas, kāda izskatās tā stulbā 
frančmaizīte?! Kaut jel saim-
nieks uzsāktu un uztaisītu kaut 
vienu vienīgu frančmaizīti, ie -
skatītos, kā un kas. Un, kā no -
jauzdams jaunpieņemtā palīga 
slēpto vēlēšanos, maiznieks, no -
mēģinādams mīklas gatavību, 
abu roku pirkstiem iekampj uz 
galda izgāztajā masā. Iekampto 
mīklas pikuci veikli paviļā, tad 
pārrauj līdzīgās daļās, vēl paviļā 
atsevišķi katru pusi savā saujā, 
atkal savieno un frančmaizīte 
gatava. Tagad pilnīgi skaidrs, tā 
taču ir tā pati dubultbulciņa, 
kuru ne vienu vien reizi Vol  de-
mārs garšīgi piekodis pie tējas. 
Glābts! Tagad veikli vien pie 
darba. Darīs tāpat kā saimnieks. 
Grābj mīklā, ieķeras pārāk mazs 
pikucītis, grābj vēlreiz, šoreiz 
patrāpās tā kā par daudz. Nekas, 
rullēs tik, gan jau kaut kas sa -
nāks. Jaunais maiznieks dara 
tāpat kā profesionālais darb au-
dzinātājs mirkli iepriekš, mīklas 
pikuci iekampis abās saujās, 
ņemas to enerģiski rullēt, tikai – 
ak, neraža! – nezin kāpēc mīkla, 
rullējoties, kā gluma odze lien 
pa sauju galiem laukā uz milt-
iem kaisītā galda un tur paliek 
kā izstiepusies gaŗa slieka. Ja 
ielocītu galus un vēl drusku 
mākslinieciski padarbotos, iz -
nāktu itin glīts kliņģerītis, bet 
nolādēto frančmaizīti no šī striķa 
gala, nudien, neizveidot....

Saimnieks kaulainu aci vēro, 
kā viņa jaunpieņemtais smalk-
maizīšu meistars cīnās ar ķēpīgo 
mīklu, kā tā līp šim pie delnām, 
spiežas kā tāds Zemgales māls 
cauri pirkstu starpām... rullējot 
izstiepjas teju vai līdz grīdai... 
Iznīcinoši ieskatās jaunekļa no -
svīdušajā ģīmī ar sviedru pili 
degungalā un iebrēcas:

,, Žuļiks, ne beķeris!’’
Voldemāru ķeŗ spēcīgs kājas 

spēriens pa to vietu, kur mugu-
ra zaudē savu cēlo nosaukumu. 
Pēc tam jaunietis no dūšīgā 
maiz niekmeistara saņem vairā-
kus sāpīgus triecienus pa ribām, 
tad, aiz apkakles paķerts, izlido 
uz naksnīgās ielas cīruļputenī. 
Pēc mirkļa pa atvērtajām be -
ķerejas puspagraba durvīm tiek 
izmests arī nātnais mētelītis un 
nobružātā naģene. 

Optimisms pavada ikvienu, 
arī Voldemārs nav izņēmums. 
Dienas kļūst siltākas, gaismas 
vairāk. Līdz ar gaismu Rīgā 
parādās pirmie pavasara vēst-
neši – strazdi. Kopā ar straz-
diem dzīvesprieks iemājo arī 
pusbada dzīves nomāktajā jau -
neklī, jo viņš kādā lielā Rīgas 
pienotavā veic nakts dežuranta 
pienākumus. Darbs kaulus ne -
lauž, tikai jāuzmana, lai pa 
dienu pasterizācijas vannā sa -
vāktais piens, kārtīgi atdzesēts, 
godam sagaidītu rītu un, sā  ko-

ties rīta maiņai, sapildīts pu  de-
lēs, jau pirms veikalu atvēršanas 
nokļūtu bodnieku plauktos. 
Lie  lisks darbs, var taču nakts 
stundas klusajā tukšajā piena 
dzesēšanas cechā veltīt mācī-
bām. Ja jau Pūcelēns būtu viens, 
nekas nenotiktu, taču sagadījās, 
ka par pārinieku mazajam lau -
ķim strādā īsts Rīgas pašpuika 
Pēteris, saukts Peksis. Viņš ir 
kādus pāris gadus vecāks par 
savu darbabiedru un cenšas 
mazo izprovocēt uz dažādām, 
viegli izsakoties, palaidnībām. 
Dažādās pārrunās Peksis, sakot, 
ka tu, pāķis tāds, ne uz ko neesi 
spējīgs, mēs, Rīgas puikas, 
varam daudz ko tādu, kas nav 
tev pat sapņos rādījies, panāk 
savu. Kā saka, kad vadzis pilns, 
tas lūst. Mazajam Pūcelēnam 
apnīk Pekša provokācijas un 
vienā naktī izstrādā tādu joku, 
kuŗu neviens pat domās nav 
pieļāvis. Tajā dežūrā viņš uz 
darbu neierodas viens, bet gan 
daiļas dāmas pavadībā. Slēdz ar 
Pēteri derības, ka šī skaistā 
Marijas ielas meitene divos 
naktī pilnīgi kaila kā Ēģiptes 

valdniece Kleopatra izpeldēsies 
vēl siltajā piena vannā. Peksis 
netic un derības zaudē. Šim 
Rīgas klamzakam taču nav ne 
jausmas, ka mazais laucinieks, 
lai glābtu savu godu, avansā 
iemaksājis brīvajai daiļavai visu 
savu nedēļas algu. Jāsaka, ka 
Voldemārs ir tālredzīgi domājis 
un daļu no dāmai samaksātā 
honorāra atgūst kā derību vin-
nētājs. Visapār ir lustīgi un ļoti 
erotiski. Kad peldstunda bei -
dzas, Peksī rodas tīri vīrišķīga 
sevis apliecināšanas kāre un 
viņš ar daiļo jaunkundzi kaut 
kur pazūd, bet mazais derību 
uzvarētājs, sakārtojis telpu, sa -
gaida pienotavas darbiniekus un 
dodas uz savu dzīvesvietu. Viņš 
taču nevar iedomāties, kādas 
sekas būs šai nevainīgajai piena 
peldei. Kā jau pie mums pier-
asts, tad neko nav iespējams 
paturēt noslēpumā. Atrodas kāds 
žagatveidīgais, kas šīs nakts spor-
tiskās aktīvitātes iznes ārpus 
pārtikas ražotnes sienām un 
safasēto lielās pienotavas pro -
dukciju, arī biezpienu, krējumu 
un sviestu ar lielām bļaušanām 

pircēji pieprasa novākt no vei-
kalu plauktiem. Tā tas ilgst 
kādu nedēļu, pienotavai draud 
bankrots, Pūce tai tuvoties ne -
uzdrīkstas, jo pienotavas vadī bai 
šī ,,incidenta” galvenais organi-
zētājs ir zināms. Tas jānoķeŗ, un 
visa uzņēmumam radītā skāde 
jāizpurina no vaininieka. Vol  de-
mārs, kamēr brīvs, spiests kaut 
kur pazust. Problēma – kur? Uz 
Vestienu pie mātes nedrīkst, jo 
policija tajā pusē viņu visai drīz 
atradīs. ,,Noziedznieks” izdomā, 
ka vienīgā vieta, kur netiks mek-
lēts, – Taurupe. Tur jau kādu 
laiku par skolotāju strādā ve  cākā 
māsa Anna, viņai vīra uzvārds 
ir Joste, kurš arī tur ieņem svēto 
skolotāja vietu. Lēmums pie -
ņemts, tikai – problēma. Kā lai 
turp nokļūst? Ar autobusu ne -
drīkst divu iemeslu pēc. Pirm-
kārt, biļetei nav naudas un, 
otrkārt, jebkurš attiecīgā mar-
šruta šoferis vai konduktors 
policijai pēc uzrādītās foto grā-
fijas pateiks, ka meklējamais 
noziedznieks braucis šajā 
maršrutā.

Vasaras numuru ievada po  pu-
lārais dziesminieks Pāvils Jo -
han sons ar lirisku bezdelīgas 
lidojumu bezgalībā. Valtera Nol-
lendorfa “Rõngu elēģija” veltīta 
igauņu dzejniekam, World Lite-
rature Today bijušajam redak-
toram Ivaram Ivaskam (1927-
1992) viņa 90. dzimšanas dienā 
pērnā gada decembrī. Anitas 
Liepiņas veltījums Indrai Gu -
biņai (1927-2017) ieskatās rakst-
nieces dzīves gaitās, citējot viņas 
pašas dzejoļus, kā tie publicēti 
Jaunajā Gaitā kopš 1957. gada. 

Šī gada pavasarī mūsu redak-
cijas kolēģijai kā literatūras re -
daktors piebiedrojās labi pazīs-
tamais rakstnieks Vladis Spāre. 
Tādā sakarībā šai numurā plašs 
īsstāstu klāsts, kā arī jaunās dzej-
nieces Indras Brūveres dzejas 
izlase. Stāsti un tēlojumi ir no 
Ilzes Lāces-Verhaeghes, Signes 
Rirdances, Zigurda Skābarža 
un Sergeja Moreino. Pāvila 
Johansona dzejoļa “Mākslas tero-
risti” ievadīta, šeit nopublicēta 
arī Latvijā populārā tīmekļa 
portāla <dieviete.lv> iedvesmoto 
Edmunda Frīdvalda “Ironisko 
pasaku” izlase.

Dzejnieks Uldis Bērziņš ko -
mentē dažus savus latviešu va -
lodā atdzejotus “garameklējuma 
izcirtumus” no visā pasaulē, visās 
kultūrās populārā 13. gs. per-
siešu dzejnieka Dželāledīna Mu -
hammeda Rūmī.

Mākslas vēsturniece Baiba 
Mag dalena Eglīte ieskatās Zig-
frīda Sapieša (1924-2014) dzīves 
gaitās un darbā. Sapietis visvairāk 
strādājis ar kokgrebumu un 
keramiku. Daži no viņa darbiem, 
kas izstādīti Pasaules latviešu 

vadītājs Guntis Liepiņš, kuram 
tieša pieredze sadarbībā ar Le -
šinski organizējot kultūras ap -
maiņas pasākumus starp tautie-
šiem Padomju Latvijā un trimdā. 
Organizācijas “TILTS” priekšsēža 
vietnieka Andra Padega raksts 
”Dardedzes dibināšana un no -
zīme” apgaismo šo kultūras sa -
karu vēsturi un nosauc vārdā 
visus tautiešus, kuŗi organizācijas 
“Dardedze” ietvaros 1974-1988 
tā sadarbojušies.

Grāmatu recenziju nodaļā ap -
skatīta Jūlijas Šukys Siberian Exile. 
Blood, War, and a Granddaughter’s 
Reckoning (Sibīrijas trimda. Asins, 
karš, un mazmeitas atskaite); LU 
Filozofijas un Socioloģijas In  sti-
tūta monografija Piederēt un at -
šķirties: romu, krievu un latviešu 
dzīvesstāsti Latvijā; Ritas Rot-
kales un Agras Straupnieces ES, 
Eduarda Smiļģa dzīves ceļš; Daces 
Rukšānes Latviskais laimes kods, 
un Džīnas Aičisones (Jean Ait-
chison) Runātspējīgais zīdītāj-
dzīvnieks.

Dažos vārdos atzīmēti veļu ceļā 
aizgājuši kultūras darbinieki, at -
zinības par kultūras darbiem, 
jauniznākušās grāmatas, tēlotāj-
mākslas izstādes.

Jaunās Gaitas vasaras numuru 
var atrast daudzās Latvijas bib -
liotēkās. Par lētu naudu to var 
nopirkt Jāņa Rozes un Zvaigznes 
ABC grāmatveikalos, apgāda Zi -
nātne veikalā, galerijā Istaba, 
NicePlace veikalā, un pie Lat-
vijas okupācijas mūzeja grāmat-
galda. Par abonēšanas kārtību 
rakstiet e-vēstuli <juris.zagarins@
gmail.com> vai zvaniet +1 413 
732-3803, vai arī skatiet mājas 
lapu <http://jaunagaita.net>. 

Vasaras Jaunā Gaita
mākslas centrā Cēsīs, apskatāmi 
fotografijās. Vāka dizainu šim 
numuram devusi Daniela Treija, 
un dažas gleznotājas Ditas Lūses 
jaundarbu reprodukcijas izliktas 
žurnāla lapaspusēs.

Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis savā 
detalizētā pērnā gada Latvijas 

zinātņu aktualitāšu uzskaitē citē 
Mārtiņu Luteru: „Pat ja es zinātu, 
ka rīt pasaulei ir lemts iet bojā, 
tad šodien man vēl ir laiks 
iestādīt vienu ābelīti.” Otto Ozols 
savukārt brīdina: “Putins jau ro -
kas stiepiena attālumā no NATO 
ahileja papēža”, t.i., no Latvijas.

Pērn klajā nākušajā grāmatā 
“Starp divām pasaulēm. Kalpības 
gadi un citi raksti, Ieva Lešinska 
sako pujusi un rediģējusi “Du  bult-
aģenta un dubultideālista”, uz 
ASV pārbēgušā bijušā KGB virs-
nieka, sava tēva Imanta Lešinska 
(1931-1985) rakstisko testamen-
tu. Šo grāmatu komentē toron-
tietis, bijušā apgāda “Ceļinieks” 
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 Kā Rīga gatavojas svētkiem

Valsts galvaspilsētu Rīgu XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos pārstāvēs 322 
amatieŗmākslas kopas ar 11 000 
dalībniekiem. Tā ir ceturtā daļa 
no svētku dalībnieku kopskaita. 
Svētkos piedalīsies 112 Rīgas ko -
ŗi, 89 tautas deju kopas, 9 pūtēju 
orķestŗi, 22 koklētāju ansambļi, 
28 folkloras kopas un kapelas. Rī -
dziniekus svētkos pārstāvēs arī   
29 tautas lietišķās mākslas studi-
jas, 8 vokālie ansambļi un 5 an -
sambļi, kas izvirzīti dalībai Lat-
vijas vokālo ansambļu konkur -  
sa finālam. Svētkus kuplinās divi 

gal  vaspilsētas amatieŗteātri un   
23 mazākumtautību kopas. Rī  dzi-
nieku svētku dalībnieku skaitā ir 
33 Rīgas vispārizglītojošo skolu 
un interešu izglītības kopas, 17 
Rīgas mūzikas skolu kopas, no 
tām 13 ir koklētāju ansambļi. Rī -
dzinieki ne tikai paši pošas svēt  -
k iem, bet līdztekus gādās arī par 
viesmīlību un uzņems svētku da -
lībniekus no citiem novadiem, 
piedāvājot naktsmājas vairāk ne  kā 
70 izglītības iestādēs, tajā skaitā 
62 Rīgas pašvaldības dibinātajās 
skolās.

***
Drosmes izpausme 

pirms 30 gadiem 
Pirms 30 gadiem Rīgā notika 

pirmais padomju varas oficiāli 
atļautais gājiens un mītiņš 1941. 
gada 14. jūnija deportāciju upu -
ru piemiņai. To organizēja Vides 
aiz  sardzības klubs (VAK). Sarī -
ko ju mā piedalījās vairāki desmi -
ti tūk s toši ļaužu. Mītiņš notika 
pie LKP CK Polītiskās izglītības 
na  ma (tagad – Kongresu nama), 
un da  lībnieki devās gājienā no -
likt ziedus pie Brīvības piemi-
nekļa. Ru  nāja mācītājs Juris Ru -
benis, po  lītiķis Eduards Berklavs 
un dau dzi citi. Arī kustība Hel-
sinki-86 bija pieteikusi piemiņas 
pasāku mu, taču to neatļāva, tā -
dēļ hel sinkieši iekļāvās VAK ak -
cijā.

1988. gada piemiņas mītiņā

Gājienā cauri Rīgai Latvijas sar-
kanbaltsarkano karogu nesa Hel-
sinki-86 aktīvists Konstantīns Pu -
purs. Tas bija pirmais gadījums, 
kad oficiāli joprojām nereabili tē-
tais Latvijas karogs tika demon-
strēts tik atklāti, par spīti represi-
ju draudiem. Dažas dienas vēlāk 
Latvijas kompartijas centrālko-
mitejas pirmais  sekretārs Boriss 
Pugo referātā Latvijas kompar-
tijas centrālkomitejas plēnumā 
asi nosodīja Latvijas patriotu uz -
drīkstēšanos.

***
Latvijā piemin 

komūnistiskā režīma upuŗus
Visā Latvijā 14. jūnijā notika 

atceres sarīkojumi, kas bija veltīti 
Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas dienai, godinot aptuve-
ni 16 000 Latvijas iedzīvotāju pie-
miņu, kuŗi 1941. gada 14. jūnijā 
tika deportēti uz Sibiriju.

Pieminot komūnistiskā geno-
cīda upurus, Rīgā notika daudzi 
sarīkojumi – piemiņas brīdis pie 
Brīvības pieminekļa, Šķirotavas 
un Torņakalna stacijā, koncerti, 
kā arī gājiens no Latvijas Okupā-
cijas mūzeja ēkas Rātslaukumā 
līdz Brīvības piemineklim. Vec-
rīgā gājienā no Okupācijas mū -
zeja uz Brīvības pieminekli devās 
aptuveni 1000 cilvēku. Gājiena 
priekšgalā bija vairāki polītiķi, to -
starp Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece (VL/TB/LNNK) un iz -
glī tības un zinātnes ministrs Kār-
lis Šadurskis (Vienotība). Daudzi 
rokās turēja valsts karogu sēru 
noformējumā, simbolizējot 77. 
gadskārtu kopš 1941. gada 14. jū -
nija deportācijām. Kāds vecāks 
kungs gājiena priekšgalā nesa 
krustu.

Biedrības “Latvijas Polītisko   
re    presēto apvienība” rīkotais 
gājiens komūnistiskā genocīda 
upuru piemiņai no Okupāci - 
jas mūzeja līdz Brīvī bas piemi-
nek lim // Foto: LETA 

Valsts prezidents Raimonds 
Vē  jonis, Rīgas pilī atklājot fonda 
Sibirijas bērni rīkoto konferenci 
“1941. gada 14. jūnija piemiņai”, 
sacīja, ka Komūnistiskā genocī -
da upuŗu piemiņas diena atgādi-
na par padomju varas mēģinā-
jumu sagraut Latviju un iznīcināt 
tās tautu. Vējonis norādīja, ka pa -
dom ju okupācijas režīma repre-
sijas turpinājās arī pēc tam, kad 
cilvēki, pārvarot grūtības, atgrie zās 
Latvijā. “Lai gan dzimtā zeme jau 
bija zem kājām, katra diena bija 
kā jauna atgriešanās no Sibirijas, 
jo represijas turpinājās – ar šķērš -
ļ iem profesijas un izglītības izvēlē, 
ar zīmogu pasē, kas raisīja līdzcil-
vēku neuzticību vai pat nicinā-
jumu. Ar trūkumu un beztiesis-
kumu,” sacīja Valsts prezidents.
Viņš uzsvēra, “ka cīņa par izdzī-
vošanu Sibirijā Latvijā turpinājās 
kā cīņa par dzīvošanu. Neredza-
ma, personiska un ļoti sāpīga. Tā 
bija klusa varonība, kuŗu varam 
tikai apbrīnot un no kuras mācī-

ties – saglabāt uzticību Latvijai  
arī ikdienā, arī vienatnē, arī tad, 
kad visgrūtāk,” teica Vējonis.

***
Piemiņas brīdis Strasbūrā 

Katru gadu jūnijā Eiropas Par-
lamenta (EP) plenārsēdē Stras bū-
rā piemin komūnistiskā genocī -
da upurus no Baltijas. Šogad EP 
ēkā pie atklātās piemiņas plāksnes 
notika piemiņas brīdis. Sarīko-
jumā piedalījās dažādu valstu EP 
deputāti – no Latvijas Sandra 
Kal niete, Inese Vaidere, Roberts 
Zīle, Krišjānis Kariņš, kā arī par-
lamenta darbinieki un viesi. 

***
Lommeles Brāļu kapos 

ar klusuma brīdi piemin 
kaŗos kritušos un deportācijās 

aizvestos latviešus
Svētdien, 10. jūnijā, Latvijas vēst-

niecības Beļģijā pagaidu pilnva-
rotā lietvede Egita Lase piedalī -
jās piemiņas svētbrīdī Lommeles 
(Lommel) Brāļu kapos. Ikgadējo 
atceres sarīkojumu rīkoja Beļģijas 
latviešu ev. lut. draudze, lai piemi-
nētu kaŗos bojā gājušos, deportā-
cijās aizvestos un pasaulē izklī-
dinātos latviešus.

Svētbrīdī prāvests Klāvs Bērziņš 
un mācītājs Rinalds Gulbis pie-
minēja tos, kas aktīvi iesaistījušies 
Latvijas pastāvēšanai zīmīgās cī -
ņ ās, kā kviešu graudi ziedojot 
savas dzīves, lai nākamās paaudzes 
varētu dzīvot drošākā un spē cī-
gākā valstī.

Atceres sarīkojumā no Beļģijas, 
Nīderlandes, Vācijas un Austrāli-
jas sabraukušos latviešus uzru nā-
ja arī pagaidu pilnvarotā lietvede 
Egita Lase. Aicinot turpināt stās-
tīt Latvijas vēstures stāstu tumšās 
un gaišās lappuses, Egita Lase at -
gādināja: “Šodien daudzas lie tas 
savā dzīvē esam pieņēmuši kā 
paš saprotamas un garantētas. 
Mēs brīvi runājam par to, ko 
do mājam, brīvi ceļojam, viss šķiet 
sasniedzams un iespējams. To -
mēr mēs nedrīkstam aizmirst,    
ka tas ir sūri un grūti izcīnīts, ka 
arī šodien mums jābūt gataviem 
nosargāt Latviju.”

Pēc svētbrīža klātesošie nolika 
ziedus uz kapiem, kuŗos apbedīti 
vairāk nekā 39 tūkstoši Pirmā    
un Otrā pasaules kaŗā kritušo 
kaŗavīru, tostarp aptuveni 90 lat-
viešu. Kapsētas kriptā kaŗos kri-
tušos pieminēja ar klusuma brīdi.

Ekumēniskais piemiņas svēt-
brī dis Lommelē tiek regulāri rī -
kots kopš 1958. gada. Pēdējos ga -
dos atceres pasākumā piedalās 
arī pārstāvji no Zēdelgemas, kuŗā 
pēc Otrā pasaules kaŗa nonāca 
gandrīz 12 000 latviešu kaŗagūs-
tekņu. Ilggadējās Zēdelgemas pil-
sētas un Latvijas Okupācijas mū -
zeja sadarbības rezultātā 2018. 
gada 23. septembrī netālu no ka -
ŗagūstekņu nometnes tiks atklāts 
Brīvības laukums (Brivibaplein) 
un Kristapa Gulbja veidotais pie-
mineklis “Latvijas stāvstrops”.

***
Kazachstānā atceras 

Komūnistiskā genocīda upurus   
14. jūnijā Latvijas vēstniecības 

diplomāti nolika ziedus pie pie-
mi ņas zīmes Staļina represijās cie-
tušajām Latvijas sievietēm lēģerī 
ALŽIR (Акмолинский лагерь 
жён изменников родины), tādā 
veidā pieminot Komūnistiskā ge -
nocīda upurus.

Piemiņas vieta Kazachstānā

ALŽIR bija galvenā PSRS no -
metne, kur tika izsūtītas par 
dzimtenes nodevību notiesāto 
vī r iešu tuvākās radinieces. No -
metne darbojās no 1938. līdz 
1953. gadam. Šajā laikā kā “dzim-
tenes nodevēju” sievas, māsas un 
meitas ieslodzījumā atradās vai-
rāk nekā 100 Latvijas sievietes. 
Netaisnīgo sodu šeit izcieta vai-
rāk nekā 18 000 sievietes un viņu 
bērni. Grūtajos sadzīves apstākļos 
un skarbajās Kazachstānas zie-
mās daudzi no viņiem gāja bojā.

Latvijas piemiņas zīmes uzstā-
dī šana notika 2015. gada 25. sep-
tembrī.

***
Lietuvā un Igaunijā piemin 

staļinisko deportāciju upurus
Visās Baltijas valstīs 14. jūnijā 

pieminēja 1941. gada 14. jūnija 
staļinisko deportāciju 77. gads-
kārtu. Lietuvā 14. jūnijs tiek pie-

minēts kā Sēru un cerību diena, 
norisinās plaša vēsturiskās at -
miņas akcija “Izrunā, sadzirdi, 
paturi prātā”, kuŗas laikā desmit 
Lietuvas pilsētās iecerēts nolasīt 
105 000 represēto un polītieslo-
dzīto vārdus un īsas ziņas par 
viņu likteņiem. Cilvēku atsaucība 
ir liela – vietās, kur notiek šie la -
sījumi, jau izveidojušās rindas, 
kuŗās redzami visu vecumu cil-
vēki, sākot no pašiem mazāka-
jiem līdz sirmgalvjiem, kuŗi paši 
pieredzējuši izsūtījumu. Kā de -
por tācijām veltītā Seima sēdē sa -
cījis Lietuvas parlamenta spīkers 
Viktors Pranckietis, 14. jūnijā 
Lie tuva piemin “desmitiem tūk -
s tošu cilvēku, simtiem tūkstošu 
sagrautu cerību, salauztu dzīvju 
un likteņu”. “Tā ir mūsu kopīgās 
vēstures ēna, kas sāpīgi skārusi 
katru ģimeni,” viņš atgādinājis. 
Okupācijas, genocīda un padom-
ju represiju upuŗu piemiņa godi-
nāta pie memoriāla Naujoji Viļ-
ņas dzelzceļa stacijā un Lietuvas 
iedzīvotāju genocīda un preto ša-
nās centrā, bet Viļņas katedrālē 
tiks noturēta piemiņas mise.

Igaunijā pusdienlaikā sākās pie-
miņas ceremonija Tallinas Hir ve-
parkā, bet galvaspilsētas Brīvības 
laukumā no tūkstošiem gaišzilu 
balonu izveidota instalācija “Asa-
ru jūra”. Turpat lasāmi arī vairāk 
nekā 12 000 cilvēku vārdi, kuŗus 
tieši skārušas 1941. gada represi-
jas – gan izvestie un nometnēs 
ieslodzītie, gan izbēgušie un bē -
guļošanai nolemtie, gan izsūtīju-
mā dzimušie bērni. Pēcpusdie - 
nā notika vainagu nolikšana pie 
terro ra upuŗu pieminekļa Līvas 
kapsētā, bet vakarā grupa lidotāju 
veica īpašu piemiņas lidojumu 
pāri Tallinai. 

ČECHIJA. 11. jūnijā Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis, Če  chi  jas 
aizsardzības ministre Karla Šlehtova, Čechijas armijas Ģene rālstāba 
komandieris ģenerālleitnants Alešs Opata, Kanadas vēstniece Bar-
bara Ričardsone apmeklēja Čechijas armijas mechanizētā bataljona 
bazi. Viņi tikās ar kaŗavīriem, kuŗi jūnijā dosies uz Latviju. Saskaņā 
ar Čechijas parlamenta Deputātu palātas un Senāta nesen apstipri-
nāto mandātu Latvijā no 2018. gada jūnija vidus līdz 2020. gada 
beigām Čechijas kaŗavīri iekļausies Kanadas vadītajā NATO daudz-
nacionālajā spēku ilgtermiņa klātbūtnes kaujas vienībā (enhanced 
Forward Presence Battle Group, eFP). Pagaidām šī būs čechu pirmā 
sešu mēnešu misija Latvijā, kas sākās 14. jūnijā, un tajā Čechiju 
pārstāvēja  60 militārpersonas.

VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa 13. jūnijā darba 
vizītē apmeklēja Lejassaksijas federālās zemes galvaspilsētu Hanno-
veri, kur tikās ar Landtāga prezidenti Dr. Gabrieli Andretu (Gabriele 
Andretta), apmeklēja Lejassaksijas Tirdzniecības kameru un nobei-
gumā devās uz starptautisko informācijas technoloģiju (IT) izstādi 
CeBIT, kuŗā pārstāvēti vairāki Latvijas uzņēmumi.

 POLIJA. 10. jūnijā Latvijas vēstniecībā Polijā viesojās Drau-
dzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēnu tautasdeju 
kopa “Jumītis” pasniedzējas Ilzes Daņilovskas vadībā. Pasākumu or -
ganizēja fonds “Latviešu māja” sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Po -
lijā, un tas bija saistīts ar Varšavas latviešu skoliņas “Kodoliņš” pirmā 
darbības gada nobeigumu. Liepājas mazie dejotāji vēstniecības dārzā 
sniedza latviešu tautasdeju koncertu, pēc kuŗa gan maziem, gan lie -
l iem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja kopā mācīties deju soļus. 
Beidzot skoliņas “Kodoliņš” pirmo mācību gadu, centīgākajiem sko-
lēn iem tika pasniegti atzinības raksti un balvas. Skoliņas vadītāja 
Dace Kadakovska īpaši pateicās arī radošajām skolotājām Dairai 
Janušai un Antrai Aizstrautai par nerimstošu enerģiju skoliņas dar -
bā. Pēc skolotāju vārdiem skoliņa diasporai nozīmē ne tikai latviešu 
valodas apguvi. Tā ir nepieciešama pozitīva Latvijas tēla radīšanai 
bērnu uztverē, saiknes uzturēšanai ar dzimteni un tās kultūru, kas ir 
ļoti svarīgi bērnu identitātes veidošanai. Turklāt šādi un līdzīgi sarī-
ko jumi rada papildu motivāciju apgūt dzimto valodu, izzināt valsts 
vēsturi un tradicijas. Varšavas latviešu skoliņa “Kodoliņš”, turpinot 
savu darbību jaunajā mācību gadā, aicina arī citus Polijā dzīvojošos 
latviešu bērnus iespēju robežās apmeklēt nodarbības skoliņā.
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regulas ieviešanā, realizējot savas 
funkcijas. “Esam veikuši nopiet-
nus priekšdarbus, lai datu regu -
las ietvaros sabalansētu oficiālās 
publikācijas mērķus un uzdevu-
mus ar fizisko personu datu aiz-
sardzības interesēm. Latvijas Vēst-
nesis ir teju vienīgais oficiālais 
izdevējs Eiropā, kas ir izstrādājis 
privātuma polītiku”, skaidro Lat-
vijas Vēstneša Oficiālo publikāci-
ju departamenta direktore Inese 
Luste.

***
Latvijas vēstniecība Lietuvā 

prezentē latviešu Vasaras 
saulgriežu tradicijas

2. jūnijā Viļņas universitātes 
Botāniskajā dārzā Kairēnos noti-
ka ikgadējais Vasaras saulgriežu 
sarīkojums Nordic-Baltic Midsum-
mer 2018, ko  jau sesto gadu pēc 
kārtas organizēja Baltijas valstu 
un Ziemeļvalstu vēstniecības Lie-
tuvā, Ziemeļu Ministru padomes 
birojs Lietuvā un Lietuvas Repub-
likas prezidenta kanceleja. Sarī ko -
juma patronese, Lietuvas prezi-
dente Daļa Grībauskaite  savā at -
klāšanas runā pauda prieku par 
to, ka Vasaras saulgriežu kopējās 
svinības ir kā simbols draudzībai 
starp Lietuvu, Latviju, Igauniju, 
Somiju, Zviedriju, Norvēģiju un 
Dāniju. Ziemeļvalstis un Baltijas 
valstis kopā svin vasaras saulgrie-
žus Viļņā, tādējādi apliecinot ko -
pīgo kultūras mantojumu. Lietu-
vas prezidente uzsvēra, ka šogad 
Vasaras saulgriežu sarīkojums  
iz  skan Baltijas valstu Simtgades 
gadā un ka uzskatāmi parāda, ka 
Lietuva, Latvija un Igaunija ir 
modernas valstis, kas saglabā un 
tur godā arī savu senču tradicijas.

Sarīkojumā tika piedāvāta daudz-
veidīga kultūras programma: fol -
k loras dziesmas un dejas, uguns-
kura iedegšana. Latvija piedāvāja 
ziedu un vainagu pīšanas tradi-
cijas, ko demonstrēja meistar-
darbnīcas “Grieta” floristes no 
Jel gavas Baiba Svare un Ieva Ģēr-
mane. Līdzās katras valsts fol-
kloras tradicijām viesiem tika pie-
dāvāti arī nacionālie ēdieni. Lat-
vijas stendā svētku dalībnieki tika 
cienāti ar Valmiermuižas alu, sie -
ru no “Sierštelles” un “Ievas sieri”, 
rupjmaizi un speķa pīrādziņiem. 
Valmiermuižas alus darītavas 
vēstnese Liene Bergmane pasā-
ku ma viesus iepazīstināja ar lat-
viskām alus brūvēšanas tradici-
jām. Vasaras saulgriežu pasāku-
mu apmeklēja vairāk nekā 800 
viesu. Svētku viesi bija Lietuvas 
valsts institūciju, pašvaldību un 
Viļņas diplomātiskā korpusa pār-
stāvji, Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu diasporas pārstāvji Lietu-
vā, kā arī Ziemeļvalstu un Balti jas 
valstu tirdzniecības palātu Lie tu-
vā biedri, uzņēmēji, žurnā listi, 
mākslinieki u.c. viesi.

***
Kas notiek ar čekas maisiem
VDK izpētes komisija ir pa -

beigusi gala ziņojumu, kurš gan 
vēl nav pieejams publiski un nav 
arī iesniegts Izglītības un zinātnes 
ministrijā. Atklāts, ka SAB glabā-
jas 4650 VDK aģentu kartīšu.

Vēsturnieks, VDK zinātniskās 
izpētes komisijas viespētnieks 
Ojārs Stepens, kurš Satversmes 
aizsardzības birojā (SAB) pats pē -
tījis kartotēku, sacīja, ka  VDK zi -
ņojuši divu joprojām pastāvošu 

tanijas bruņoto spēku 20. kāj nie-
ku brigādes organizētajās stā ba 
komandvadības mācībās Forg ed 
Gauntlet, lai trenētu un izvērtētu 
bataljona kaujas grupas gatavību 
plānot, koordinēt un vadīt kaujas 
operācijas. Militāro mācību Forged 
Gauntlet laikā tiek apvienota stā-
ba komandpunkta taktiskā ap -
mā cība, izmantojot datorsimu lā-
ciju, un atsevišķu kaujas vienību 
lauka taktiskās mācības. Forged 
Gauntlet kopumā piedalās aptu-
veni 600 kaŗavīru. Latvijas Bru-
ņo  tos spēkus militārajās mācībās 
Vācijā pārstāv kaŗavīri no Saus ze-
mes spēku Mechanizētās kāj nie-
ku brigādes bataljona un Nacio-
nālās aizsardzības akadēmijas.

***
Ādažu bazē atklāta 

Mičiganas iela
Ādažu militārajā bazē tika at -

klāta Mičiganas iela, kas simbo-
lizē Latvijas un Mičiganas Na  cio-
nālās gvardes sadarbību 25 gadu 
garumā. Atklāšanā piedalījās Na -
cio nālo bruņoto spēku koman -
dieris ģenerālleitnants Leonīds 
Kalniņš, ASV Mičiganas pavalsts 
gubernātors Riks Snaiders, ASV 
vēstniece Latvijā Nensija Bikofa 
Petita un Mičiganas Nacionālās 
gvardes komandieris ģenerāl ma-
jors Gregorijs Vadnaisams.

“Amerikā ir daudzas Mičiganas 
avēnijas, bet, cik man zināms, šī 
ir pirmā Mičiganas avēnija Eiro-
pā vai ārpus ASV robežām – un 
es nevarētu iedomāties vēl lep-
nāku vietu, kur to atklāt,” sacīja 
Snaiders. Mičiganu un Latviju 
vie no ne vien līdzīgs klimats un 
dabas ainavas, bet Mičiganā ir arī 
liela trimdas latviešu kopiena, 
norādīts ASV armijas mājaslapā.

***
Latvijas Vēstnesis

piedalās Eiropas Oficiālo 
izdevēju forumā

Jau 15. reizi pēc kārtas Eiropas 
Oficiālo izdevēju forums vieno 
Eiropas Savienības, kā arī citu 
valstu pārstāvjus, lai pārrunātu 
aktuālitātes un dalītos pieredzē 
oficiālās publikācijas īstenošanā. 
Forumā piedalījās arī oficiālā iz -
devēja Latvijas Vēstnesis pārstāvji. 
Šogad Eiropas Oficiālo izdevēju 
forumā piedalījās dalībnieki no 
27 valstīm, to skaitā arī no Japānas 
un Angolas. Foruma dalībnie - 
k iem bija iespēja iepazīt Norvēģi-
jas, Italijas, Luksemburgas un Nī -
derlandes pieredzi. Sarunu tema-
ti aptvēra virkni technisku risinā-
jumu tiesību aktu un tiesiskās 
informācijas pieejamības uzlabo-
šanā. Tas ir, gan meklēšanas sistē-
mas un automātisko sasaišu pie-
vienošanu, gan tiesību aktu izstrā-
des un konsolidēšanas techniskos 
aspektus. Foruma ietvaros dalīb-
nieki vienojās par jaunu darba 
grupu, lai apspriestu, kā Vispārī-
gā datu aizsardzības regula skar 
oficiālo izdevēju darbību. Speciā-
listi atzinīgi novērtēja oficiālā iz -
devēja Latvijas Vēstnesis pieredzi 

Kā norādījis šīs ak  cijas rīko -
tājs, Igaunijas privāto pilotu sa -
vienī bas viceprezidents Hendriks 
Agurs, šodienas brīvī ba un lab-
klājība cilvēkiem šķiet pašsapro-
tama, taču jāpatur prātā, ka tās ir 
privilēģijas, kuras jāaizstāv. “Brī-
vību un mieru var nosargāt, ja 
cilvēki mīl savu dzimteni un pie-
min tos, kuŗi atdevuši dzīvību par 
mūsu mieru un laimi,” viņš uz -
svēris. “Ja ieraudzīsiet virs pilsētas 
lidmašīnas – uz brīdi apstājieties, 
nolieciet galvu un atcerieties tos, 
kuru vairs nav ar mums. Nosar-
gāsim brīvu Igauniju ar godīgu 
darbu un mācībām, lai nekad 
nevienam vairs nenāktos pār dzī  -
v ot to, ko pārdzīvoja mūsu tēvi 
un vectēvi.”

***
Izstāde “Somu jēgeri Latvijā” 

Kauhavas mūzejā Somijā
No 12. jūnija līdz 28. septem-

brim Somu jēgeru mūzejā Kau-
havā, Somijā, būs apskatāma iz -
stāde “Somu jēgeri Latvijā”. 12. jū -
nijā notika izstādes atklāšana ar 
Latvijas vēstnieka Somijā Uģa 
Bambes, Kauhavas mēra Marku 
Lumio, Latvijas Nacionālā archī-
va, somu jēgeru un Somu jēgeru 
mūzeja pārstāvju uzrunām. Iz -
stāde tika veidota, sagaidot So  mi-
jas Simtgadi #suomi100  2017.  ga   -
dā un Latvijas Simtgadi šogad, 
aktuālizējot nepieciešamību pētīt 
vēsturiskos notikumus, kas vieno 
abas valstis. Izstāde bija apskatā-
ma arī Latvijā, Liepājā, šā gada 
sākumā. 

Dokumentāro liecību izstāde 
“Somu jēgeri Latvijā” iepazīstina 
ar jēgeriem un to gaitām Latvijā, 
Latvijas un Somijas Republiku 
tap šanu, atklāj kopīgo un atšķi-
rīgo Somijas un Latvijas valstu 
veidošanās un tapšanas procesā 
un sniedz ieskatu jēgeru tradiciju 
kopšanu mūsdienās. Izstāde ie -
pa zīstina ar Pirmā pasaules kaŗa 
laikā dibināto somu nacionālo 
militāro vienību – jēgeriem, to 
gaitām Latvijā, atklāj kopīgo un 
atšķirīgo Somijas un Latvijas val-
stu tapšanas procesā un sniedz 
ieskatu jēgeru tradicijās mūs-
dienās. Somu jēgeri bija Vācijas 
imperijas kaŗaspēka vienība, kas 
izveidota no brīvprātīgajiem, kas 
bija atstājuši Somiju. Vienība 
1916.−1917. gadā piedalījās Pir-
mā pasaules kaŗa kaujās Austru-
mu frontē Latvijā. Izstādes veido-
tāji un atbalstītāji: Latvijas Nacio-
nālais archīvs/Somijas Nacio nā  - 
l ais archīvs / 27. somu jēgeru ba -
tal jona tradiciju biedrība /Somu 
jēgeru mūzejs / Somijas Repub-
likas vēstniecība Rīgā / Liepājas 
Svētās Trīsvienības katedrāle/ 
Lat vijas vēstniecība Somijā/Kau-
havas pilsētas dome.

***
Latvijas kaŗavīri Vācijā 

piedalās militārās mācībās 
No 11. līdz 22. jūnijam Vācijā 

aptuveni 30 Nacionālo bruņoto 
spēku kaŗavīru piedalās Liel bri-

rokgrupu dalībnieki. Vienai no 
tām saknes meklējamas Kurze-
mē, otrai – Vidzemē.

“Čekas maisos” ir arī ļoti labi 
zināmi teātŗa skatuves māksli-
nieki, rakstnieki, gleznotāji un 
leģendāri rokmūziķi, ikvienam 
zināmu patriotisku dziesmu izpil-
dītāji. “Viss kultūras zieds, tie būs 
ļoti zināmi cilvēki. Teātris izska-
tīsies slikti. Mūzika – ne tik slikti, 
bet arī slikti. Slikti izskatīsies vis-
maz divas lielas, joprojām pastā-
vošas rokgrupas,” sacīja Stepens.

VDK zinātniskās izpētes ko  mi-
sijas sekretāre Elīza Nikola Sver-
žicka iepriekš ziņoja, ka pētnieki 
secinājuši, ka LPSR VDK aģentu 
kartotēka ietver LPSR VDK iz -
veidotus, nesagrozītus un nevil-
to tus dokumentus. Šādu secinā-
jumu ļāva izdarīt pētnieku kon-
statētā sakritība starp LPSR VDK 
aģentu kartotēku, kā arī abu vei-
du žurnāliem. Pētnieki ir veikuši 
pārbaudes par LPSR VDK aģentu 
kartotēkas numuru un citu datu 
sakritību ar 1. fonda 25. apraksta 
žurnāliem. Izlases vei dā sakritība 
esot 100%.

***
Starptautiskā laikmetīgās 

mākslas izstāde 
No 2018. gada 7. līdz 10. jū  ni-

jam Viļņā, izstāžu centra Litexpo 
telpās, norisinājās ikgadējā Starp-
tautiskā laikmetīgās mākslas iz -
stā de ArtVilnius’18, kas šogad tika 
veltīta Baltijas valstu Simtgadēm. 
ArtVilnius ir lielākais laikmetīgās 
mākslas izstādes un gadatirgus 
sa  rīkojums Austrumeiropas re  ģio-
nā. Šogad – Baltijas valstu Simt-
gades gadā – ArtVilnius tiek vei-
dots, fokusu vēršot tieši uz Baltijas 
valstu laikmetīgās mākslas gale-
rijām, tādā veidā veicinot Balti -
jas valstu atpazīstamību Eiropas 
mākslas telpā un uzsverot mūsu 
valstu Simtgadi. Latvijas vārda at -
pazīstamību ArtVilnius’18 pa  stip-
rināja godpilnās galvenās balvas 
ieguvējs no Latvijas – mākslinieks 
Ivars Drulle, galerija “Alma”.

Latvijas vēstniecība Lietuvā sa -
darbībā ar Igaunijas vēstniecību 
Lietuvā un ArtVilnius vadību or  ga-
nizēja kopīgu pieņemšanu māk-
slas izstādes ArtVilnius – Focus 
Baltic ietvaros. Pasākums tika or -
ganizēts Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas māksliniekiem un māk slas 
galeriju pārstāvjiem kopā ar citu 
valstu mākslas galeriju pārstāv - 
 j iem, mākslas ekspertiem, kolek-
cionāriem, tādējādi veicinot sav-
starpējo kontaktu tīklu stiprinā-
šanu. Lūgto viesu skaitā bija arī 
Lietuvas valsts institūciju, māk-
slas aprindu, diplomātiskā kor-
pusa, žurnālistu un diasporas 
pārstāvji. Pieņemšanas sākumā 
māksliniekus ArtVilnius’18 orga-
nizētājus un pasākuma viesus 
sveica  Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Einars Semanis. Vēstnieks uz  svē-
ra, ka Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas mākslinieku mākslas dar -  
bi, kas izstādīti vienuviet ArtVil-
nius’18 izstādē, ir izcila dāvana, 

ko tie simboliski velta vēsturis-
kajai Baltijas valstu Simtgadei. 
Izstādē piedalījās 55 mākslas ga -
lerijas, tai skaitā no Baltijas val-
stīm, Baltkrievijas, Dānijas, Fran-
cijas, Gruzijas, Italijas,  Krievijas, 
Lielbritanijas, Polijas, Spānijas un 
Ukrainas. No Latvijas šajā sarī ko-
jumā piedalījās mākslas galerijas: 
“Galerija ALMA” – mākslinieks 
Ivars Drulle; “TIFANA” – māksli-
niece Aija Zariņa, “MAKSLA 
XO” – mākslinieki Ieva Iltnere, 
Artūrs Bērzinš, Ģirts Muižnieks, 
Ginters Krumholcs, Ivars Hein-
rih sons, “AGIJAS SŪNAS māk-
slas galerija” – mākslinieki Mada-
ra Gulbis, Dita Lūse, Anda Mun-
kevica, Tatjana Semane, kā arī 
tēlnieki Egons Peršēvics un Iveta 
Laure.

***
Belvederes konkursā 

uzvar tenors Sungo Kims 
no Dienvidkorejas

Dzintaru koncert zālē 10. jū   ni  - 
jā no slēdzās 37. Starptautiskais 
Hansa Gabora Belvederes jauno 
operdziedātāju konkurss. Sīvā 
147 dalībnieku konkurencē pir-
mo vietu ieguva tenors Sungo 
Kims (Sungho Kim) no Dienvid-
korejas.

Konkursa pirmajā un otrajā 
kārtā piedalījās trīs Latvijas jaunie 
vokālisti. Kaut arī šoreiz viņi ne -
iekļuva godalgoto skaitā, mūsu 
solistiem panākumi būs tālākā 
nākotnē.

Pirmo reizi Starptautiskais Han-
sa Gabora Belvederes oper dzie-
dātāju konkurss norisinājās Dzin-
taru koncertzālē Latvijā, kurā 
piedalījās 147 dziedātāji no visas 
pasaules. 63 dziedātāji iekļuva 
pusfinālā, bet 16 solisti finālā – 
trīs soprāni, viens mecoalts, pieci 
tenori, pieci baritoni un divi basi – 
iegūstot iespēju parādīt savu ta -
lantu fināla koncertā, kas svēt-
dienas vakarā tika translēts Lat-
vijas Radio 3 “Klasika” tiešraidē 
un straumēts interneta tiešraidē, 
un kuru kopumā vēroja 10 000 
cilvēku visā pasaulē.

37. Starptautiskā Hansa Ga -
bora Belvederes jauno operdzie-
dātāju konkursa fināla Galā kon-
certā kopā ar Jūrmalas festi vāla 
orķestri diriģenta Ilmāra Lapiņa 
vadībā uzstājās 16 konkursa fi -
nā listi, sniedzot unikālu iespēju 
koncerta apmeklētājiem dzirdēt 
perspektīvākos jaunos operas ta -
lantus, kuŗi jau pēc pavisam neil-
ga brīža uzstāsies uz prestižāko 
opernamu skatuvēm Londonā, 
Ņujorkā, Parīzē, Milānā, Berlīnē, 
Vīnē un citur. Jaunos dziedātājus 
konkursā vērtēja īpaša žūrija, 
kuŗas sastāvā bija prestižāko pa -
saules opernamu direktori no 
Londonas Karaliskā Kovent gār-
dena, Berlīnes, Drēzdenes, Disel-
dorfas, Madrides, Hamburgas, 
Maskavas Lielā teātra un citiem 
opernamiem. Latviju konkursa 
žūrijā pārstāvēs Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta valdes 
priekšsēdis Zigmars Liepiņš.

Ziņas sakopojis P.  Karlsons

7



LAIKS 2018. ga da 23. jūnijs – 6. jūlijs

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

KĀRLIS
STREIPS

FRANKS
GORDONS

Kā šodien atceros to 25. jūnija 
dienu pirms 68 gadiem, kad, kār-
tojot ziņu biļetenus TASS filiālē 
LTA, kur es strādāju, ieraudzīju 
Pravdā foto: ASV valsts sekretārs 
Džons Fosters Dalless ar binokli 
raugās uz 38. parallēli, kas nu jau 
piecus gadus sašķēla Koreju ame-
rikāņu un padomju zonās. Un bla-
kus – kliedzoši: ASV imperiālisma 
algotņi uzbrūk tautas varai Korejā! 
Un vēl tai pašā dienā Maskavas 
radio: “Uzbrukums atsists, Tautas 
armijas kaŗavīri dodas straujā pret-
uzbrukumā.” Tik straujā, ka jau 
28. jūnijā ieņēma Seulu, un drīz 
vien “Amerikas algotņu” ro  kās pa -
lika tikai viens pleķītis Korejas 
pus salas dienvidaustrumu stūrī.

Zīmīgi, pat satriecoši, ka līdz pat 
PSRS sabrukumam padomju en -

25. VI 1950 – 12. VI 2018: 
Koreja kā globāls degpunkts

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ciklopēdijās, mācību grāmatās       
u. tml. pilnīgi nopietni tika apgal-
vots, ka Korejā dienvidi uzbrukuši 
ziemeļiem, nevis otrādi.

Šo kaŗu izpunktierēja, plānoja 
un uzsāka Staļins, kuŗš vēlējās ar 
spēju triecienu “pārspēlēt” pēc Ja -
pānas kapitulācijas 1945. gadā ar 
ASV saskaņoto Korejas sadali zo -
nās un pārsteigt/apdullināt ASV 
prezidentu Trumenu.

Pēc PSRS sabrukuma noskaid-
rojās, ka 1948. gadā izveidotās ko -
rejiešu komūnistu vienības guva 
lielu atbalstu no padomju kaŗa 
aviācijas “asiem” – Kožeduba un 
citiem, kas izmantoja savu vācu-
padomju kaŗā gūto pieredzi.

Šoks bija liels, ASV vadībā iz -
veidojās zem ANO karoga spēcīga 
koalicija, kuŗas triecienspēki 19. 

septembrī pie Inčonas, dienvid-
rietumos no Seulas, veica vērie nī-
gu desanta operāciju, zināmā mē   -
rā izmantojot pieredzi, ko guva 
sabiedrotie 1944. gada 6. jūnijā, 
īstenojot invāziju Normandijas pie-
krastē.  21. septembrī tika at  brī  -
vota Seula, un sākās ANO sabied-
roto ofensīva, kuŗas rezultātā 26. 
ok  tobrī un 20. novembrī ameri-
kāņu kaŗaspēka priekšpulki divos 
punktos sasniedza Jalu upi, kas 
atdala Ziemeļkoreju no Ķīnas, un 
šķita, ka Staļina avantūra, orga-
nizējot 3. pasaules kaŗa ģenerā l-
mēģinājumu Austrumāzijā, izgā-
zusies.

Taču Staļins, glābjot situāciju, 
bija vienojies ar pirms gada Ķīnā 
uzvarējušo Mao, kuŗš nu meta 
kaujā simttūkstošus “lielgabalu 

gaļai” paredzētu ķīniešu, kuŗus 
ciniski un liekulīgi dēvēja par 
“tautas brīvpratīgiem”. Ārkārtīgi 
sīvās un asiņainās kaujās šis ar 
padomju un (trofejas) japāņu ie -
ročiem apbruņoto faktisko nāvi-
nieku vilnis vēlās pāri kalniem     
un lejām, 1951. gada 4. janvārī 
Seula atkal krita “sarkano” rokās, 
un prezidentam Trumenam ar 
mokām izdevās atrunāt ģenerāli 
Makarturu “laist darbā” atom-
bumbu. ANO koalicijai ar grū-
tībām izdevās 1951. gada 14. mar-
tā atgūt Seulu, fronte atgriezās 
1950. gada 25. jūnija izejas punktā, 
un pēc Staļina nāves, 1953. gada 
27. jūlijā, tika noslēgts pamiers, kas 
palicis spēkā līdz šai baltai dienai.

Tālākais vēl pēc daudziem ga -
diem būs mācību viela paradok -

su pētniekiem: kamēr Dienvid ko-
reja – ASV paspārnē – kļuva par 
vienu no pasaules plauksto šajām 
valstīm, kas eksportē lielos dau  - 
dz umos automašīnas, datorus, vied-
 tālruņus, Ziemeļkoreja, vald ot Ki  mu 
dinastijai, kļuva par staļi nistisku 
murgu un līdz pat šāgada mar -  
 tam – par draudu visai pasaulei, 
būdama gatava atom kaŗam.

Vai nu Kims III nopietni ņēmis 
Trampa brīdinājumus, vai nu tik 
bēdīgs bija Ziemeļkorejas ekono-
miskais stāvokli, bet nu mums ir 
2018. gada 12. jūnijā Singapurā 
parakstītā vienošanās starp Tram-
pu un Kimu III.

Brīnums kā debesu žēlastības 
izpausme vai mums vēl neiz-
protamas loģikas rezultāts?

Ka tik nenāktos vilties…

Pagājušajā nedēļā nepārprota-
mi lielākais notikums pasaulē –
Amerikas prezidenta Donalda 
Trampa un Ziemeļkorejas dik tā-
tora Kima Čenuna tikšanās Sin-
gapūrā. Tā bija pirmā reize, kad 
amatā esošs ASV prezidents  ti  - 
c ies ar tā dēvētās eremītu karaļ-
valsts vadoni.  Bils Klintons un 
Džimijs Kārters to bija darījuši 
pēc aiziešanas no amata, abos 
gadījumos, lai izpestītu Ziemeļ-
korejas režīma aizturētus ameri-
kāņus, tostarp divas žurnālistes, 
kuŗas Phenjana nosauca par 
spie dzēm un piesprieda viņām 
12 gadus smagos labošanas dar-
bos.

Abi līdeŗi Singapūrā aplieci-
nāja savstarpēju cieņu un parak-
stīja komūnikē, kuŗā bija solīta 
tālāka attiecību attīstība, ASV ga -
rantijas par Ziemeļkorejas dro-
šību, pakāpeniska kodolieroču 
samazināšana Korejas pussalā, 
kā arī to ASV zaldātu, kuŗi Ko -
rejas kaŗa laikā krita vai tika sa -
gūstīti, mirstīgo atlieku atdošanu 
ģimenēm. Velns vienmēr slēpjas 
detaļās. Ko nozīmē dot garantijas 
Ziemeļkorejai? Amerikai tādas 
attiecības jau tagad ir ar Dienvid-
koreju un Japānu, abās ir ievēro-
jams skaits ASV militārpersonu. 
Ja runa ir par attiecību attīstību, 
nevienā mirklī runa nebija par 
diplomātisku attiecību izveido-
šanu. Starp abām valstīm tādu gan 
nav bijis nekad, drīzāk – starp 
tām joprojām pastāv kaŗa stā vo k-
lis. Viens solis, protams, būtu 
miera līguma parakstīšana, taču 
preses konferencē pēc tik šanās   
ar Kimu prezidents Tramps pa -
teica, ka nekas tālāk nenotiks, 
iekams Ziemeļkoreja nebūs uz -
rā  dījusi redzamu, pārbaudāmu 
un verificētu progresu savas ko -
dolieroču programmas samazi-
nāšanā. Tas pats par sevi ir  maz-
ticami, jo Kims Čenuns pilnīgi 

Par Singapūru un Saulgriežiem 
noteikti labi pārzina Lībijas vēs-
turi, kur Lībijas diktātors Moa-
mārs Kadafi piekrita atteikties  
no kodolieročiem un tā arī iz -
darīja, bet tad sākās sacelšanās 
viņa valstī un diktātoru nemier-
nieki atrada, spīdzināja un tad 
nogalināja. Būtu viņš saglabājis 
kodolieročus, diez vai Rietumu 
sabiedrotie būtu sākuši viņa val-
sti bombardēt, tā radot apstāk -
ļus revolūcijai. 

No preses konferences varēja 
saprast, ka prezidents Tramps 
nudien ir pārliecināts, ka Kims 
rātni atteiksies no saviem kodol-
ieročiem. Pirms žurnālistiem 
ti  ka demonstrēta būtībā propa-
gandas filma, kur diktors no  piet-
nā balsī stāstīja, ka divi cilvēki – 
Donalds Tramps un Kims Če - 
n uns – tagad ir sevi atraduši vēstu-
riska mirkļa priekšā, neviens cits 
nav varējis to nodrošināt, bet nu 
visai pasaulei būs iespēja redzēt 
Ziemeļkoreju, kuŗa mainās, kļūs-
tot par pasaules kopienas locekli 
un izraujas no izolācijas. Trampa 
kungs žurnālistiem stāstīja, ka 
filmu uztaisīja viņa cilvēki, viņš 
to esot demonstrējis arī Kimam, 
kuŗš par to esot bijis ļoti aiz kus-
tināts. Te gan atkal jāsaka – vai 
nu tā bija?! Atverot savu valsti 
plašākām tirdzniecības attiecī  - 
b ām, Kims automātiski arī to at -
vērtu plašākai informācijas ie -
plū šanai, un tas ir kaut kas tāds, 
ko totalitārs diktātors nekādi 
nevar pieļaut. Tāpat kā tas bija 
okupētajā Latvijā, arī Ziemeļ ko-
rejā nav tā, ka iedzīvotāji nezina 
pilnīgi neko par ārējo pasauli, 
taču tāpat kā okupētajā Latvijā, 
arī Ziemeļkorejā par to tiek stās-
tīti meli, mīti un pasaciņas. Labs 
rādītājs tam bija žurnālists no 
telekanāla CNN, kuŗam režīms 
bija devis atļauju veidot repor tā-
žu par Ziemeļkoreju. Viņš tikās 
ar bērniem, kuŗi aizgūtnēm 

viņam stāstīja, ka grib cīnīties 
pret lielo ienaidnieku, pret ame-
rikāņiem. Žurnālists atbildēja – 
bet, ja es jums pateiktu, ka arī es 
esmu amerikānis, vai arī mani 
jūs gribētu nošaut? Uz ko mazs 
zēns nekavējoties atbildēja – jā!

Amerikāņi un korejieši turpi-
nās runāt. Ja nudien izrādīsies, 
ka Kims Čenuns ir gatavs atteik-
ties no savas diktātūras un at -
vērt savu valsti civīlizācijai, tad   
es būšu pats pirmais, kuŗš atzīs, 
ka šajā gadījumā Donalds Tramps 
ir sasniedzis kaut ko lielisku. 
Taču pagaidām nav vēl laiks do -
māt par Nobela miera prēmiju. 
Ziemeļkorejai ir ļoti sena vēstu -
re, kur ik pa brīdim tā kaut ko 
apsola, pasaule palaiž grožus, bet 
tad Ziemeļkoreja atgriežas pie 
saviem nedarbiem. Optimismam 
patlaban vēl nav pamata.

Taču patlaban esam vasaras 
Saulgriežu priekšvakarā, nav ie -
mesla rakstīt tikai par smagām 
temām. Latviskie Jāņi, kā zināms, 
nav gada gaŗākajā dienā un īsā-
kajā naktī, īstie Saulgrieži ir pā -
ris dienas pirms tam, taču tā ir 
ie  gājies, ka mēs svētkus svinam 
23. jūnija naktī. Uzreiz gan teik-
šu, ka vārdu “mēs” es te izman-
toju pārnestā nozīmē, jo es per-
sonīgi nekad neesmu bijis liels 
jāņu bērns. Atceros vienu gadu, 
kad Jāņos nonācu Cēsīs, jo tur 
bija grupiņa ārzemnieku, kuŗ iem 
bija vajadzīga tulkošana. Iz -
rādījās, tulkošana nebija vaja dzī-
ga, tāpēc varēju svinēt Jāņus. 
Viena grupiņa jāņotāju kaimi ņu 
sētā pamanīja govi, kuŗa tad tika 
pie ziedu vainaga un tad tapa 
Jāņu dziesmu apdziedāta un 
apdejota. Govs droši vien pēc 
tam meklēja psīchiatrisku 
palīdzību. Taču visā visumā ne -
kad neesmu īsti sapratis jēgu –  
sēdēt mitrā zālē un cīnīties ar 
odiem tikai tāpēc, ka ir Jāņi. Es 

palieku mājās, dzeru vīnu, ska -
tos televīziju un esmu gultiņā      
vēl pirms saulrieta. Katru reizi 
padomāju – ir taču ticējums, ka 
tas, kuŗš gulēs Jāņu nakti, gulēs 
visu vasariņu, un tā man vienmēr 
ir likusies  jauka doma, taču nā -
kamajā rītā pamostos vienalga.

Vasaras Saulgrieži ir tikpat 
seni kā cilvēce, kad tā apguva 
Saules un Mēness ritējumu de -
besīs. Tā allaž bijusi pāreja no 
tumsas uz gaismu, no aukstuma 
uz ražīgumu un tā tālāk. Mūsu 
Jāņu nosacīti erotiskās tradicijas 
(it īpaši papardes zieda meklē ša-
na) ir saistītas ar  ražīguma prin-
cipu. Savukārt neiztrūkstošā alus 
dzeršanas tradicija Jāņos vismaz 
daļēji ir tāpēc, ka senākos doku-
mentus no viduslaikiem, kur ap -
rakstītas Saulgriežu tradicijas, 
saglabāja Rīgas alus un vīna ne -
sēju amata biedrība. No tās pašas 
ģildes nākusi ieraža svinību laikā 
dedzināt mucu, kuŗa uzlikta sta-
ba galā. Starp citu, šādi degoša 
muca vismaz kādu laiku palī -
dzēja izgaismot svinību lauku-
mu, tas tādā praktiskā nozīmē, 

taču tradiciju konteksts ir sai s-
tāms ar kādreizējo ģildi un tās 
vīriem. Vienādi vai otrādi, jau 
1584. gadā Livonijas chronikā 
bija rakstīts, ka “pie jāņugunīm 
pa visu lielo zemi ar lielu prieku 
danco, dzied un lēkā.” Savukārt 
1832. gadā laikrakstā Tas Lat vie-
šu Ļaužu Draugs, bija šāds citāts: 
“Tās divi dienas priekš Jāņiem 
mums, pilsētniekiem, ik gadus 
īstas prieka dienas. Pirmās die-
nas vakarā liels puķu tirgus Dau-
gavas malā sākas. Tad zemnieki, 
kas tuvumā dzīvo, atnes puķes, 
kroņus un dažādas zāles, dārz-
nieki atved atkal savas visjauk ā-
kās un dārgākās preces, un pil  - 
s ēt nieki nāk un pērk, vai nu kro-
ņus bērniem par prieku, vai 
puķes kādiem mīļiem par dāva-
nu, vai kumeles, vai mētras un 
citādas tādas zāles, kas pret dažā-
dām slimībām palīdz. Citi nāk, 
gribēdami tik skatīties to lielo 
ļaužu un, spēlmaņiem spēlējot, 
staigalē līdz pat tumšumam.» 
Tāds  jauks apraksts.

Priecīgus Jāņus visiem Laika 
un Brīvās Latvijas lasītājiem!
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EDUARDS
 SILKALNS

Cilvēks pēc dabas ir ziņkārīgs: 
viņš grib zināt gan to, kas dažam 
labam lācītim vēderā, gan to, ko 
viens vai otrs lopiņš pa ziemu ēd. 
Bijušam trimdiniekam pašreizē-
jos apstākļos, kad Latvijā valda ru -
nātā un rakstītā vārda brīvība, ir 
interesanti izzināt, kā dažs ievērī-
bu guvis Latvijas latvietis, tagad 
jau sirmgalvis, saskata savu spēka 
ga    du Latviju padomju režīmā un 
paša lomu tajā. Kad, baudīdams 
vasaru Kuldīgā, ieraugu turienes 
Jāņa Rozes grāmatnīcā rakstnie -
ka, publicista un sabiedrības dar-
binieka Ērika Hānberga uz viņa 
85. dzimšanas dienu izdoto grā-
matu ar apakštitulu “Atskati par 
laika posmu no 1958. līdz 1990. 
gadam”, nodomāju: jāņem tā ciet. 

Cīņas lauki klausās
Ēriks Hānbergs, Aplaipojumi un apsmaidījumi, atskats par laikposmu no 

1958. līdz 1990. gadam, apgāds “Jumava”, 2018. g., 168 lpp.

Hānbergu kā cilvēku tuvāk nepa-
zīstu, esmu ar viņu sarokojies, bet 
ne sarunājies trīs vai četru grāma-
tu atvēršanās, bet cilvēku dabas 
pazīšana, dzīvošana līdzi sabied-
riskām aktuālitātēm un, par visu 
vairāk, humors viņa rakstos ir 
sagādājuši, tos lasot, labu omu.

Hānbergam, liekas, bijuši trīs 
n olūki, sastādot Aplaipojumus un 
apsmaidījumus. Viņš būs gribējis 
“vaļsirdīgā vēstījumā” (viņa paša 
vārdi!) pastāstīt par savu lomu un 
savām gaitām padomju gados, 
ne  nodarbojoties nedz ar pašap -
sū dzī bu, nedz arī mazgādams sevi 
baltu. Viņš būs gribējis ne pārāk 
uzmācīgā veidā paust savu attiek-
smi pret padomju laiku Latvijā. 
Un viņš būs gribējis pasargāt no 
pazušanas dažu labu raksta galu, 
gan viņa paša, gan citu autoru 
sacerētu, kas – iespējams – tiktu 
no  doti iznīcībai, reiz viņam pašam 
aizejot mūžībā. 

  1958. gads izvēlēts kā Hānber-
ga publicistiskās darbības sākuma 
gads: viņš tad kļuvis par Liepājas 
laikraksta Komūnists literāro līdz-
strādnieku. Viņš labu laiku žong-
lējis starp publicistiskām aktīvitā-
tēm un daiļliterāriem sacerēju-
miem, līdz kamēr sevi pavisam 
nopietni pieteicis par rakstnieku 
ar 1977. gadā iespiesto darbu 
Pirmā grēka līcis. Ilggadējais mai-
zes darbs viņam bija kā lauk-
saimniecības nodaļas vadītājam 
avīzē Cīņa. Uz telefona zvaniem 

viņš bieži atsaucies vārdiem: “Cī-
ņas lauki, Hānbergs klausās.” Grā-
matas garākās nodaļas “Un at -
skrē ja melns teļš” nolūks acīm-
redzot ir parādīt, ka Hānbergs ār -
pus visām ideoloģijām ir tiecies 
pēc profesionāli atbildīgas žurnā-
listikas. Ko te teikt? Labi zinām, 
kas bija Cīņa un ka tās pamata no -
lūks bija lasītājus mazāk infor -
mēt, bet vairāk “audzināt” padom-
ju ideo loģijai vēlamajā garā. Bet   
tā kā ne varu, ne gribu uzmeklēt 
kā  dā bibliotēkā un “izķemmēt” 
Cīņas astoņpadsmit gadu gāju -
mus un izvērtēt tās lauksaim-
niecības nodaļas vadītāja lomu, 
tad nudien nejūtos kompetents 
cilvēku ne slavēt, ne pelt.

Zinām, ka cilvēks padomju lai-
kos nevarēja ilgi pastāvēt atbildīgā 
amatā bez laipošanas vai, kā Hān-
bergs grāmatas virsrakstā saka, 
aplaipojumiem. Piemēram, viņš 
atstāsta atgadījumu jau stipri va -
ļīgākā padomju laikā, 1987. gadā. 
Pēc tam, kad Hānbergs ar Jāni 
Peteru bijis Kanadā un ASV, lai 
papētītu turienes lauksaimniecī-
bas produktīvitātes līmeni, viņš 
savai avīzei uzrakstījis rakstu, kur 
aprādījis ar skaitļiem, cik daudz 
produktīvāka ir lauksaimniecība 
ASV nekā Padomju Savienībā. 
Pirms publikācijas “redakcijā lē -
mēji” Hānbergam bilduši, vai tad 
nekā kritiska par ASV neesot. Tad 
Hānbergs pierakstījis klāt jaunu 
rindkopu:

Mēs uzzinājām arī ko citu. Ir 
pārsteidzošas ražas, bet fermeris 
ved ūdeni no veikala, jo zeme ir 
tiktāl saindēta, ka akas ūdens vairs 
nav dzerams. Vai varam runāt par 
augstu zemkopības kultūru, ja 
daba sagandēta tiktāl, ka kļuvusi 
bīstama cilvēkiem un lopiem?

Savus ierobežojumus žurnālista 
gaitās viņš izsaka tādās noskaņās  
kā 62. lappusē lasāmā teikumā: “Es, 
cik vien drīkstēju atļauties, pau-
du....” Citiem vārdiem: man jau sir-
dī visu būtu gribējies pa teikt pa -
reizāk un precīzāk, bet man neļāva. 
Vai pelsim Ēriku Hān bergu par to, 
ka viņš nebija Gunārs Astra? 

Hānberga personība ir ar izteik-
tu ievirzi uz jocīgo un amizanto, 
un tādas vielas viņa grāmatā ne -
trūkst. Bet ir gan interesanti, gan 
zīmīgi, ka viņš izvēlējies nodrukāt 
arī uz Sibiriju izsūtītā Gunāra 
Krodera, teātŗa režisora Oļģerta 
Krodera brāļa atmiņas par izsū t ī-
jumu. Lielās deportācijas, kā zi -
nām, notika 1941. un 1949. gadā, 
tātad krietni pirms Hānberga paša 
nospraustā atmiņu kopojuma sā -
kuma. Hānbergs izšķiršanos no -
drukāt Kroderu motīvē ar to, ka 
viņš viņu saticis 1979. gadā Noriļ-
skā, kādā žurnālistu ceļojumā. 
Vēlāk Kroders viņam atsūtījis at -
miņu rakstu, ko viņš tagad, Kro-
dera piemiņai, nodrukājot. No 
aplaipošanas un apsmaidīšanas 
rakstā nav ne vēsts, bet raksta ie -
vietošana tagad grāmatā skaidri 

norāda, ka būtu nodarīts pāri pa -
tiesībai, ja tikai ar smaidu runātu 
par padomju režīma ačgārnībām 
un pie malas pastumtu  atmiņas 
par tā ļaunumu.

Būtu bijis labi, ja apgāds ar 
dažādiem burtu paveidiem vai kā 
citādi (ar atstarpēm?) būtu atdalī-
jis paša Hānberga vai citu autoru 
agrāk rakstītus tekstus no īpaši 
šim izdevumam rakstītiem skaid-
rojumiem, komentāriem, papildi-
nā jumiem. Tagad viss saplūst 
vienveidīgā teksta masā.

Otrs iebildums būtu par autora 
pārāk izteikto tieksmi sevi slavēt 
un izcelt. Tādu vietu kā 21. lappu-
sē ir padaudz: “Manī sāka ieklau-
sīties vadošās institūcijas. Pat ai  ci-
nāja par referentu republikas 
mē  roga saietos.” Ļoti iespējams, 
ka teiktais ir tīrā patiesība, pat 
ticams, ka tā ir, bet daudz elegantāk 
būtu bijis, ja Hānbergs, kaut pats 
bū  dams rakstnieks, būtu sarunā -
jis kādu “ēnu rakstnieku”. Citu sla-
vinājumus lasītāji mēdz uztvert 
draudzīgāk nekā pašslavinājumus. 

 Kā tāds, kas apzinīgā mūža lai -
kā padomju sistēmā nav dzīvojis, 
aizbildinu jebkuŗu, hānbergprāt, 
augšējās rindās saskatāmu pār -
pra tumu ar viņa paša 5. lappusē 
teikto: “Apzinos, ka niansēti uz -
burt priekšstatu cilvēkiem, kuŗi 
padomju laikā nav dzīvojuši, nav 
iespējams.” 

Lai Ērikam Hānbergam labs 
jubilejas gads!

Ēriks Hānbergs

No kreisās: Gundega Saulīte, šo rindu autore, Lorija Vuda-Cinkusa Apbalvotie kopā ar kultūras ministri Daci Melbārdi

Teātŗa mūzejā jeb tā saucama-
jā Eduarda Smiļģa mājā Pārdau-
gavā 6. jūnijā Latvijas kultūras 
mi  nistre Dace Melbārde pasnie-
dza Kultūras ministrijas Atzinī-
bas rakstus izciliem latviešu kul-
tūras darbiniekiem  par  nozīmī gu 
un ilggadēju ieguldījumu savā 
profesionālajā darbības laukā. 
Mūsu kolēģei Gundegai Saulītei 
tas bijis teātŗa zinātne un kritika 
un kultūržurnālistika. 

Kā pirmo ministre godināja 
li terātūrzinātnieci Dzidru Vārd-
auni, kuŗai tieši tajā dienā apri-
tēja 90 dzīves gadi. Visi klātesošie, 
suminot jubilāri, piecēlās kājās 

LIGITA KOVTUNA Atzinība izciliem kultūras darbiniekiem
un daudzbalsīgā korī nodzie -
dāja “Daudz baltu dieniņu”. Su -
mināto izcilnieku pulkā tautā 
iemīļotais rakstnieks un lauku 
žurnālists Ēriks Hānbergs, dzej-
nieks un diplomāts Guntars Go -
diņš, profesors, literātūrzināt-
nieks-indologs Viktors Ivbulis, 
režisore un pedagoģe Aina Ma  tī-
sa, tulkotāja Silvija Brice, aktieŗi 
Pēteris Liepiņš un Leons Krivāns. 

Īpašu prieku mums sagādāja At -
zinības raksts, ko saņēma Čikā-
gas Piecīšu dalībniece, tagad Lat-
vijā pazīstama koŗdiriģente un 
mūzikas pedagoģe Lorija Vuda-
Cinkusa. Viņas Atzinības rakstā 
teikts: “Par nozīmīgu ieguldījumu 
latviešu apziņas un kopības vei-
do šanā Latvijas Atmodas laikā – 
ceļā uz Latvijas neatkarības atgū-
šanu.”

Ar Atzinības rakstu apbalvots 
arī profesors, literātūrzinātnieks 
Lietuvas un Latvijas kultūras sa -
karu nenogurstošs kopējs Sil-
vestrs Gaižūns. 

Kultūras ministre Dace Mel bār-
de katram apbalvotajam vel tīja sil-
tus un trāpīgus vārdus par viņa ie -
guldījumu latviešu kul tū rā. Visi lab-
prāt vēl pakavējās sir s nīgās saru - 
nās pie uzkodām un glāzes vīna.
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Krievijas propagandas ietekmei 
un viltus ziņām ikdienā un it īpaši 
pirms vēlēšanām gan Eiropā, gan 
Amerikā tiek pievērsta aizvien lie-
lāka uzmanība. Tomēr jautājums ir, 
vai Latvijas medijiem, kuŗus lasa, 
klausās un skatās arī daudzi latvieši 
ārpus Latvijas robežām, var droši 
uzticēties, it īpaši pirms Saeimas 
vēlēšanām?

Daļa vēlētāju neuzticas nevie -
n am medijam, daļa uzskata, ka 
gan jau partijas kādus medijus ir 
nopirkušas un tā īsti nevar zināt, 
kuŗš kuŗam kalpo. Vai situācija 
tiešām ir tāda?

Visas partijas un visus medijus 
nevar samest “vienā katlā”. Būs par-
tijas, kuŗas pārtiek un veidojas, iz -
mantojot padomus un naudu arī 
no ārpuses. Tomēr ir jābūt uzma-
nīgiem un jāprot ieraudzīt, ka ir 
gan neatkarīgi mediji, kas pārstāv 
profesionālo mediju kultūru un 
kuŗiem ir plāni daudzveidīgi parā-
dīt gan priekšvēlēšanu solījumus, 
gan to, kā partijas komunicē ar 
sabiedrību. Ir liela daļa mediju, ku -
ŗi pārstāv t.s. instrumentālo medi -
ju kultūru un ir instruments kādu 
interešu rokās. To pastāvēšanas gal-
venā jēga ir izlikties par profesio-
nāliem un neatkarīgiem un vienlai-
kus pildīt savu instrumenta funk-
ciju naudas devēju, pasūtītāju inte-
resēs. Tādu Latvijā ir pietiekami 
daudz. Pirmā jeb profesionālo me -
diju grupa ir salīdzinoši maza – 
sabiedriskie mediji, daļa reģionālo 
mediju, daļa komercmediju vai at -
sevišķi komercmediju produkti – 
piemēram, ziņu vai daži citi raidī-
jumi. Tomēr lielā ietekme jau sen ir 
sākusies, un šajā jautājumā nav 
ru  na tikai par medijiem. Cilvēki 
informāciju saņem arī no dau - 
dz iem citiem avotiem. Gan esošās, 
gan jaunās partijas savus zīmolus 
ļoti aktīvi veido digitālajā vidē vis-
maz jau pusgadu, pirms vēl nav 
definēti priekšvēlēšanu noteikumi 
un ierobežojumi, kas nosaka līdz-
vērtīgas pozīcijas.

Partiju pastāvēšanas jēga taču 
ir iegūt varu...

Uzskatu, ka ir jākomunicē un 
sevi jāparāda, partijas rīkojas pa -
reizi, bet jautājums ir cits. Proti, me  -
dijiem pietrūkst iespēju un resur -
su analizēt to, kā notiek komu-
nikācija ar vēlētājiem. Intervijās ar 
Korupcijas novēršanas un apkaro-
šanas biroja (KNAB) pārstāvjiem 
tiek norādīts, kādas ir problēmas, 
tiek solīts sociālo mediju monito-
rings, sadarbojoties ar to pārstāv - 
j iem, bet tajā pašā laikā var redzēt 
polītiskās komunikācijas kampa-
ņas, kuŗas sāktas, lai sev pievērstu 
uzmanību. Partijas, kuŗas ilgi neko 
nav darījušas, pēkšņi nāk klajā ar 
dažādām idejām, steigšus cenšas 
mainīt likumus vai amatpersonas 
vai piedāvā kādas idejas. Tādi skaļi 
paziņojumi izpelnās arī mediju uz -
manību, kas ir polītiskās komūni-
kācijas mērķis. Daļa paziņojumu 
tiešām ir populistiski. Deputāts 
Kaimiņš, kuŗš gan polītikas, gan 
komūnikācijas zinātnieku acīs jau 
ir definēts kā galvenais Latvijas po -
pulists, tomēr nevar mierīgi gulēt 
un saglabāt savu statusu, jo arī ci -
tām partijām ir tendence daļu no 
savas komūnikācijas balstīt popu-

Vai pirms vēlēšanām Latvijas medijiem var ticēt?
Rīgas Stradiņa Universitātes profesores, Komunikācijas fakultātes dekānes 

Andas Rožukalnes intervija Sallijai Benfeldei

lismā un tā galvenajā vēstījumā ar 
divām galvenajām pazīmēm. Parā-
dās antielitisms – pēkšņa norobe-
žo šanās no esošās varas un esošās 
situācijas kritizēšana, cenšoties tu -
vināties iedzīvotājiem, lai gan paši 
ir iesaistīti tajā, kas notiek. Parādās 
idejas, piemēram, par pensiju man-
tošanu vai iespējām pēc dzīves-
biedra aiziešanas uz neilgu laiku 
iegūt viņa pensiju. Visspilgtākais 
an  tielitisma pārstāvis ir jau minē-
tais Artuss Kaimiņš, kurš it kā ir 
viens pret pilnīgi visiem, kuŗi jeb-
kad ir bijuši vai ir pie varas, jo Kai-
miņa kungs cīnoties pret visu slikto 
un par visu labo. Otra pazīme ir 
vienkāršas atbildes uz sarežģītiem 
jautājumiem. Kad atklājas trūku-
mi, kas sen jau bija zināmi, tiek 

piedāvāta radikāla rīcība un amat-
personu maiņa, neizvērtējot prob-
lēmas kopumā. Jebkurās problē-
mās tiek vainota vara un tiek solīts 
vienkāršs to atrisinājums – pie - 
m ēr am, samazināt ministriju vai 
amatpersonu skaitu uz pusi, jo tad 
valstī uzreiz viss būs labi. 

Minējāt piedāvājumu mantot 
otrā līmeņa pensijas pēc dzīves-
biedra nāves vai iespēju vēl pus-
gadu saņemt viņa pensiju. Tas ir 
cilvēcīgi saprotams piedāvājums, 
it īpaši Latvijā, kur pensionāru 
lielākā daļa nav pārtikuši. Vēlētāji 
droši vien domā – labi vismaz, ka 
tagad vara ir sapratusi, ka dzīve   
ir grūta un pensionāriem vajag 
kādu atbalstu.

Neesmu pētījusi jautājumu par 
pensijām, bet gribu teikt, ka pro-
blēma ar vientuļiem pensionāriem 
mazo pensiju dēļ, kuŗiem dzīvot ir 
daudz dārgāk un sarežģītāk, nekā 
divatā, nav jauna. Piekrītu, ka pie-
dāvātie risinājumi būtu atvieglo-
jums. Runa ir par to, ka šie piedā vā-
jumi parādās neilgu laiku pirms 
vēlēšanām, un tas ir lielas un ilgs to-
šas problēmas īstermiņa risinā-
jums, lai savu polītisko piedāvāju-
mu parādītu labāk par citiem, 
izpelnītos simpātijas.

Tātad runa ir par to, ka pēkšņi 
tiek piedāvāti risinājumi, kuŗus 
varēja un vajadzēja atrast jau sen, 
īpaši neiedziļinoties, kā tas ietek-
mēs budžetu un vai pēc laiciņa 
atkal kaut kas nebūs jāmaina? 

Jā, šie risinājumi parādās pēk - 
š ņi, bet reāli tas būs risinājums īsam 
laikam. Vai tie atrisinās problēmu? 
Tā ir manipulēšana ar vēlētājiem, 
tā ir šī gada polītiskās komūnikā-
cijas vides pazīme. Ar minētajām 
idejām tiek pievērsta sabiedrības 
uzmanība, jo mediji, protams, rea-
ģē uz tām. Un, protams, tie ir no -
zīmīgi jautājumi, kas medijiem ir 
jādiskutē. Tas, kā pietrūkst šajās 
diskusijās, ir reāla analīze un vis pu-
sīgas izpratnes radīšana par to, ko 
šīs idejas nozīmē, kāpēc tās ir pa  rā-
dījušās tagad un kādas priekš ro-
cības vai trūkumi tām ir. Ir arī citi 
piemēri – kaut vai par to, kā tiek 
vei dotas polītiskās apvienības. Ru -
nājot par medijiem, jāteic, ka jau ir 

sagatavoti projekti, arī Mediju fon-
dā, visticamāk, atbalstu saņems 
projekti, kas saistīti ar vēlēšanām,  
jo ir vajadzīga informācija.

Pirmsvēlēšanu ašie solījumi un 
varas kritika, kuŗā iesaistās medi-
ji, notiek visās valstīs, ja tajās pa -
stāv vārda brīvība, tāpat kā medi-
ju īpašnieku polītiskās vai finan-
ciālās simpātijas kādam polītis-
ka jam spēkam. Jautājums – vai 
Lat  vijā šīs simpātijas un ieintere-
sētī ba tiek slēptas, izliekoties par 
brīvu un neatkarīgu mediju?

Ja runājam par ietekmēšanu –  
vai tā ir redzama vai neredzama 
polītiskā saikne īpašnieku līmenī, 
vai ļoti lielu līdzekļu piesaistīšana, 
kā tas ir “Saskaņas” gadījumā – tas 
notiek pastāvīgi. Ietekme tiek kon - 
t rolēta arī ar amatu un dažādu pro-
jektu palīdzību diezgan plašā spek-
trā, it sevišķi sociālajos medijos, 
uzrunājot tajā veidā, pie kāda pie-
ra  dušas dažādas auditorijas. Ir jau -
n iešu TV raidījumi, ir it kā neat ka-
rīgi ieraksti par Rīgas skaistumu  
un cik daudz laba pilsētai izdarīts, 
dažādas diskusijas, arī polītiskos 
jautājumos, notiek centieni radīt 
iespaidu, ka visām šīm aktīvitātēm 
nav tiešas saistības ar “Saskaņu” un 
tās financējumu. Tādas avīzes kā 
agrākā “Vesti”, tagadējā “Segodņa” 
pastāv tikai tāpēc, ka ir pastāvīgas 
rubrikas, bet nedomāju, ka tāpēc 
kaut kas ļoti mainīsies. Runa nav 
par kādiem vienreizējiem, intere-
santiem risinājumiem, bet par 
ilgstošu un vienveidīgu informā-
ciju un par tās pasniegšanas stilu, 
kas nevar piesaistīt jaunas vēlētāju 
grupas. Idejas un vērtību sistēmas, 
nemitīga komūnikācija, tās sasai s-
tīšana ar aktuālitātēm un saistīša - 
na ar polītiskiem spēkiem, ko dara 
arī Zaļo un zemnieku savienība ar 
“Neatkarīgās Rīta Avīzes” palīdzī-
bu, nav nekas jauns. Pieļauju, ka tās 
partijas, kuŗas savu ietekmi ir uz -
būvējušas ilgā laikā, ilgstoši un pa -
matīgi ietekmējot mediju saturu ar 
naudas un citu paņēmienu palī-
dzību, ir izjaukušas līdzsvaru starp 
neatkarīgu un ietekmētu informā-
ciju par labu sev un to arī turpinās. 
Izmantotas tiek arī dažādas jaunas 
formas, tiek izmantota digitālā vi -
de. Artuss Kaimiņš nosauca savu 
radio raidījumu par video blogu, 
izmantojot to, ka nav nekāda re  gu-
lējuma video blogiem. Viņš ai  ci nā-
ja amatpersonas, polītiķus priekš-
vēlēšanu laikā un sarunu laikā ne -
slēpt savu pasaules redzējumu, tā 
radot sev priekšrocības saiknē ar 
auditoriju, neiekļaujot “savā ēdien-
kartē” nekādus klasiskās žurnālis-
tikas principus. Viņš to turpina 
mūsdienīgā formā un it kā izlieko-
ties par žurnālistu – visur staigā ar 
videokameru, visu ieraksta. Polī ti-
ķi, redzot šos saskaldītos, fragmen-
tāros medijus, investē pilnā spek-
trā, kā to dara, piemēram, “Saska-
ņa”, radot paši savus informācijas 
kanalus, lai varētu kontrolēt visu 
informāciju, kas nonāk līdz vēlētā -
j iem. Polarizēti un populistiski po -
litiķi arī citās valstīs to dara. Pie - 
m ēram, Ungārijas premjerministrs 
Orbans arī citās valstīs paši vai ar 
citu sadarbības partneru rokām 
iegādājas dažādas vietnes, lai varē -
tu komūnicēt. Ir vietnes, kas ir at -
tīs t ī tas uz ziņu vai diskusiju plat-

formas, bet patiesībā ir paredzētas 
polītiskai komunikācijai. Latvijā 
tāda vietne, piemēram, ir puaro.lv, 
kuŗas rašanos, manuprāt, veicinā -
jusi Latvijas mediju vides sadrum-
stalotība un katra atsevišķa medija 
diezgan vājā situācija. Vienam ta -
lantīgam komūnikācijas speciālis-
tam ir jātērē lieli resursi, lai nodotu 
savu vēstījumu dažādiem medi-
jiem, tādēļ labāk ir izveidot pašam 
savu mediju, parunāt par polītiku, 
par marihuānas legālizāciju, par 
seksu, un, kad ir klients un viņa 
vēstījums, kas jānodod tālāk, savu 
vietni var izmantot kā kanalu tā 
tālākai izplatīšanai. Tādas vietnes 
savstarpēji sadarbojas, palielinot 
sa  sniegto auditoriju. Tādu vietņu 
darbība nav saistāma ar mediju 
darbības pamatprincipiem.

Vai ir iespējams uzzināt, kam 
pieder dažādie mediji vai inter-
neta vietnes Latvijā? Kas ir patie-
sie labuma guvēji?

To ir iespējams uzzināt, ja ir laiks 
un līdzekļi. Informācija ir pieeja-
ma, bet par maksu, ir arī publi kā-
cijas, kuŗās rakstīts par īpašnie - 
k iem. Latvijas problēma ir tā, ka 
in  formācija ir grūti pieejama, bet 
tas nozīmē, ka ir viegli paslēpties. Ir 
jāzina ne tikai īpašnieku vārdi, ir 
jāuzzina, kā viņi ir darbojušies, 
kādas ir viņu idejas un mērķi. Fakts, 
ka kādam pieder medijs, nav ne 
labs, ne slikts. Kritērijs, kas palīdz 
saprast, kāda ir pieejamā informā-
cija, ir mediju īpašnieku caurre -
dza mība. Ja slēptā veidā kādi īpaš-
nieki kontrolē lielu mediju daļu, 
piemēram, komercradio, vai ir ve -
sels liels interneta vietņu ķekars, 
tad tas jau padara informatīvo tel-
pu par necaurspīdīgu un ne pārāk 
uzticamu, samazinās informācijas 
daudzveidība. Latvijā ir, piemē - 
r am, tāds reklāmas un mārketinga 
speciālists Alberts Jodis, kuŗš ir 
daudzu mediju dibinātājs, kuŗos 
parādās vienpusīga informācija.   
Ar vārdu sakot, ja ir neliels cilvēku 
loks, kas kontrolē lielāko daļu no 
lielajiem medijiem, tad informā -
cijas pieejamība ir ierobežota.

Vai Latvijā tā ir?
Jā, tā ir Latvijas problēma. Katrā 

mediju segmentā ir daži uzņēmu-
mi, kam pieder lielākā auditorija 
un lielākie reklāmdevēju resursi. 
Atliek vērot, vai pirms vēlēšanām 
pieejamā informācija ir pietiekami 
daudzveidīga un vai visiem polītis-
ka jiem spēkiem un to piedāvāju-
mam tiek piemēroti vienādi vēr-
tēšanas principi. Vēl jāpiebilst, ka 
bieži vien informācija tiek it kā 
samiksēta – daļa no tās tiek pa -
sniegta objektīva un patiesa, daļa 
tiek pasniegta kādā “mērcē”. Tāpat 
arī medijā, kas pauž kāda viena 
cilvēka vai grupējuma intereses,  
var būt atsevišķi raidījumi vai ma -
teriāli, kas tiek veidoti pēc labiem 
žurnālistikas principiem. Sarež ģī-
tus jautājumus risinot emocionālā 
veidā, pretnostatot savstarpēji no -
liedzošus apgalvojumus un risinā-
jumus, mediji arī vairāk vai mazāk 
reizēm iesaistās manipulēšanā ar 
cilvēkiem, kas raksturīga polītiska -
jai kultūrai. Jāsaprot arī, ka pie va - 
ras esošajiem polītiķiem ir lielākas 
iespējas publiski parādīties un iz -
pausties publiskajā telpā, un pirms 
vēlēšanām tas tiek izmantots.

Anda Rožukalne: “Fakts, ka kādam pie-
der medijs, nav ne labs, ne slikts. Kritērijs, 
kas palīdz saprast, kāda ir pieejamā in -
formācija, ir mediju īpašnieku caurre-
dzamība. Ja slēptā veidā kādi īpašnieki 
kontrolē lielu mediju daļu, piemēram, 
komercradio, vai ir vesels liels interneta 
vietņu ķekars, tad tas jau padara in  for-
mātīvo telpu par necaurspīdīgu un ne 
pārāk uzticamu, samazinās informācijas 
daudzveidība.”
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MĀRIS BINDERS
MŪSĒJIE PASAULĒ

ANDRIS NELSONS
Apvienotā Karaliste
28.  jūnijs, 1.  jūlijs Andris 

Nelsons diriģē Riharda Vāgnera 
operu “Loengrīns”, The Royal Opera 
House Covent Garden, London

ASV
6.,8.,14.,15. jūlijs Andris Nel-

sons un Boston Symphony Or -
chestra,  Koussevitzky Music Shed, 
Lenox, MA 

9. jūlijs, 13.,19. augusts An  dris 
Nelsons un Tanglewood Music 
Center Orchestra, Seiji Ozawa 
Hall, Lenox, MA 

10.,17.,18.,24.,25. augusts An   -
dris Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Koussevitzky Music 
Shed, Lenox, MA 

11. augusts Andris Nelsons un 
Boston Pops Orchestra, Kous-
sevitzky Music Shed, Lenox, MA 

Austrija
28.,29.  jūlijs Andris Nelsons 

un Wiener Philharmoniker, Großes 
Festspielhaus, Salzburg

Vācija
29.,30.  jūnijs Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig, 
Open Air - Rosental Leipzig

31. augusts Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
Somija
14.,18.,23.  jūlijs Aleksandrs 

Antoņenko Otello lomā Džu -
zepes Verdi operā “Otello”, Sa -
von linnan Oopperajuhlat, Savon-
linna

Church, Belfast
21. jūlijs Ēriks Ešenvalds, “Sha -

dow” (pasaules pirmatska ņo-
jums), izpilda BBC Proms Youth 
Choir, World Orchestra for Peace, 
Royal Albert Hall, London

ASV
6.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Trinity Te Deum”, izpilda Young 
Adults Festival Choir, The Austin 
Convention Center, Austin, TX

6.,7.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Trinity Te Deum”, “Psalm 67”, 
“In Paradisum”, izpilda Gloriæ 
Dei Cantores, Church of the 
Transfiguration, Orleans, MA

4.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Bozeman, MT

18.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“This is my Father’s World”, St 
Thomas Church, Bernville, PA

22.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“Long Road”, izpilda Professional 
Choral Institute Singers, Seraphic 
Fire Professional Choral Institute 
Singers, Harris Concert Hall, 
Aspen, CO

24.,25.  augusts Ēriks Ešen-
valds, koŗmūzika, Church of the 
Transfiguration Orleans, MA

Austrālija
28.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 

“Salutation” (pirmatskaņojums 
Aus trālijā), izpilda Hamer Sing-
ers, Christ Church, Castlemaine

29.  jūlijs, Ēriks Ešenvalds, 
“Salutation”, izpilda Hamer Sing-
ers, St Peter’s Eastern Hill, Mel-
bourne

10.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Adelaide 
Chamber Singers, Samstag Mus-
eum of Art, Adelaide

11.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Adelaide 
Chamber Singers, Pilgrim Church, 
Adelaide

12.  augusts Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Adelaide 
Chamber Singers, UKARIA Cul-
tural Centre, Mount Barker 
Summit

Austrija
8.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-

mūzika, izpilda Mozartchor Salz-
burg, Kirche St. Antonius, Itzling

Kanada
30.  jūnijs, Ēriks Ešenvalds, 

“Nordic Light Simphony”, atskaņo 
Newfoundland Symphony Or -
chestra, The Arts and Culture 
Centre, St. John’s, NL

Nīderlande
29. jūnijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-

mūzika, Pieterskerk, Utrecht
Vācija
26.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 

“Fantāzija ērģelēm” atskaņo Iveta 
Apkalna, Rheingau Musik Fes-
tival, St. Stephan, Mainz

30.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Northern lights”, izpilda Kam -
merchor der Humboldt-Univer-
sität Belin, St. Matthäus-Kirche, 
Berlin

7. jūlijs Ēriks Ešenvalds, “Only 
in Sleep”, izpilda Konzertchores 
„concerto vocale bietigheim e.V.“, 
Rittergass-Keller, Brackenheim-
Hausen

14. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, izpilda Camerata Vocale 
Freiburg, Dom St. Blasien

16. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, izpilda Camerata Vocale 
Freiburg, Christuskirche, Freiburg

27.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Frauenchor, Kirche 
St. Nikolaus, Worblingen 

28.  jūlijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Museum Überlingen

9.,10.,11. augusts Ēriks Ešen-
valds, “Trinity Te Deum”, Jugend-
bildungsstätte Babenhausen

Zviedrija
28. augusts Ēriks Ešenvalds “A 

Drop in the Ocean”, izpilda 
Swedish Radio Choir, Latvijas 
Radio koris, Estonian Philhar-
monic Chamber Choir, diriģents 
Sigvards Kļava, Berwaldhallen, 
Stockholm

KSENIJA SIDOROVA
ASV
3.  jūlijs, Ksenija Sidorova, 

solokoncerts Ravinia Festival, 
Martin Theatre, Chicago, IL 

Austrija
7.  jūlijs Ksenija Sidorova, un 

Tonkunstler Orchestra, Grafenegg
15.  jūlijs Ksenija Sidorova, 

Hohenems
Čechija
14. augusts Ksenija Sidorova un 

Filharmonie Brno, Brno-Kra lovo
Francija
16.  augusts Ksenija Sidorova, 

Festival de musique du Périgord 
Noir, Montignac-Charente

20.  augusts Ksenija Sidorova, 
Annecy

Šveice
7.  augusts Ksenija Sidorova, 

Menuhin Festival, Gstaad
Vācija
25. jūnijs Ksenija Sidorova un 

NDR Elbphilharmonie Orchestra, 
Elbphilharmonie, Hamburg

3.  augusts Ksenija Sidorova, 
Bad Salzungen

5.  augusts Ksenija Sidorova, 
Altenhof

6.  augusts Ksenija Sidorova, 
Schleswig Holstein Musik Festival, 
Haseldorf

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
28.,30.  jūnijs Ainārs Rubiķis 

diriģē Dmitrija Šostakoviča 
operu “Deguns”, Komische Oper 
Berlin

KRISTĪNE OPOLAIS
ASV
14.  jūlijs Kristīne Opolais 

Mimi lomā Džakomo Pučini 
operā “Bohēma”, diriģē Andris 
Nelsons, Koussevitzky Music Shed, 
Lenox, MA

Slovēnija
4. jūlijs Kristīne Opolais Ļub-

ļanas vasaras festivālā kopā ar 
Simfonični orkester RTV Slove-
nija, Cankarjev Dom, Ljubljana

Somija
10. augusts Kristīne Opolais 

Turku mūzikas festivālā kopā ar 
Turun Filharmoninen Orkesteri, 
Turku Concert hall

ELĪNA GARANČA
Austrija
4.,7. jūlijs Elīna Garanča fes-

tivālā “Klassik unter Sternen”, 
Göttweig Abbey

Luksemburga
30. jūlijs Elīnas Garančas un 

Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, Kinnekswiss Parc, 
Luxembourg

EGILS SILIŅŠ
Vācija
25.,29. jūlijs, 2.,6.,10. augusts 

Egils Siliņš Frīdriha fon Telra-
munda lomā Riharda Vāgnera operā 
“Loengrīns”, Bayreuther Festspiele

LATVIJAS RADIO KORIS
Francija
21.,23.,25. jūlijs Latvijas Radio 

koris festivālā “Festival Radio 
France Occitanie Montpellier”, 
Cathédrale Saint-Pierre de Mont -
pellier

Vācija
25. jūnijs Latvijas Radio koris 

un Sinfonietta Riga, diriģents 
Sigvards Kļava, festivālā “Kissing-
er Sommer”, Bad Kissingen

Zviedrija
28.  augusts Latvijas Radio 

koris festivālā “Östersjöfestivalen”, 
Berwaldhallen, Stockholm

PĒTERIS VASKS
ASV
14. jūlijs Pēteris Vasks, “Cant-

abile”, atskaņo Oregon Festival 
Orchestra, First Baptist Church, 
Portland, OR

Austrālija
5. augusts Pēteris Vasks, “Sym-

phony for strings”, atskaņo Bour-
baki Ensemble, St Stephen\’s An -
glican Church, Newtown, Sydney 

Nīderlande
8.  jūlijs, Pēteris Vasks “Con-

certo”, atskaņo VU Orkest, Mu -
ziekgebouw aan IJ, Amsterdam

Šveice
22.  jūlijs Pēteris Vasks, “Con-

certo No.2”, atskaņo Kammer-
orchester Basel, Kirche, Saanen 

Vācija
25.  jūnijs Pēteris Vasks, “Da 

pacem, Domine”, atskaņo Osna-
brücker Symphonieorchester, Dom 
St.Peter, Osnabrück

26.  jūnijs Pēteris Vasks, “Te 
Deum”, atskaņo Iveta Apkalna, 
Rheingau Musik Festival St. 
Stephan Mainz

1. jūlijs Pēteris Vasks, Concerto, 
atskaņo Nachwuchsorchester Reut-
lingen, Stadthalle, Reutlingen

2. jūlijs Pēteris Vasks, “Canto di 
forza”, Musikhochschule, Lübeck

6. jūlijs Pēteris Vasks, “Viatore”, 
atskaņo Deutsche Streicherphil-
har monie, Herrnhut

7. jūlijs Pēteris Vasks, “Viatore”, 
atskaņo Deutsche Streicherphil-
harmonie, Frauenkirche, Dresden

19.  jūlijs Pēteris Vasks, “Con-
certo No.2”, atskaņo Kammer-
orchester Basel, St. Michael, 
Passau 

 20.  jūlijs Pēteris Vasks, “Con-
certo No.2”, atskaņo Kammer-
orchester Basel, Asamkirche, 
Ingolstadt

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
10. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-

mūzika, izpilda Choir of Trinity 
College, University of Melbourne, 
St Giles Cathedral, Edinburgh

20. jūlijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, izpilda Ulster Youth 
Training Choir, Good Shepherd 

IVETA APKALNA
Vācija
26.  jūnijs Iveta Apkalna, 

Rheingau Musik Festival St. 
Stephan Mainz

BAIBA SKRIDE
ASV
16.  augusts Baiba Skride 

Quartett un Lauma Skride, 
Tanglewood, Seiji Ozawa Hall. 
Lenox, MA

Japāna
20. jūlijs Baiba Skride un NHK 

Symphony Orchestra, NHK Hall 
Tokio

21. jūlijs Baiba Skride un NHK 
Symphony Orchestra, Osaka

22. jūlijs Baiba Skride un NHK 
Symphony Orchestra, Matsuyama

24. jūlijs Baiba Skride un NHK 
Symphony Orchestra, Shimo no seki

Vācija
29.,30. jūnijs Baiba Skride un 

Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Berliner Philharmonie

10. jūlijs, Baiba Skride, Rhein-
gau Musikfestival

ANDREJS OSOKINS
Vācija
28.  jūnijs Andrejs Osokins, 

Altmark Festspiele, Gardelegen

SINFONIETTA RĪGA
Vācija
25.  jūnijs Sinfonietta Riga un 

Latvijas Radio koris, diriģents 
Sigvards Kļava, festivālā “Kissing-
er Sommer”, Bad Kissingen

Zviedrija
23.  augusts Sinfonietta Riga 

festivālā “Östersjöfestivalen”, Ber -
waldhallen, Stockholm

KREMERATA BALTICA
Italija
15.  jūlijs Kremerata Baltica, 

Varignana Music Festival
16.,19.,20.,21.,22.  jūlijs Kre-

me rata Baltica festivālā “I Suoni 
delle Dolomiti”, Brenta Dolomites

GRUPA “SKYFORGER”
Serbija
14.  jūlijs grupa “Skyforger”, 

Novi Sad
Ungārija
13.  jūlijs grupa “Skyforger”, 

Dunaújváros
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Kopš agra pavasaŗa Rīgā, Dailes 
teātŗa beletāžas zālē, līdz pat se -
zonas beigām bija skatāma pa -
zīstamā fotomeistara Gunāra Ja -
naiša izstā de Bijums, kas veltīta At -
modai un atjaunotās Latvijas valsts 
tapšanai. Marta beigās ap  gā dā Ne -
putns, kas izdod vērtīgas māk slas 
grāmatas, klajā nāca Ja  nai ša darbu 
repro dukciju albums ar viņa paša 
ko  men tāriem, kam dots nosau-
kums “Personības un laikmets”. Ap -
gāda vadītāja, mākslas zinātniece 
Laima Slava grāmatas ievadā rak-
sta: “Fo  tografs Gunārs Janaitis” – 
tas jau ir vēsturiski nostiprinājies 
jēdziens. Gluži kā sava īsteni 
trauk smainā laikmeta notikumu 
un per sonī bu dokumentētāja Viļa 
Rī  dze nieka vārds. Jau vismaz pus -
gadsimtu arī Gunāra Janaiša snie-
gums pastāv kaut kur mūsu apzi-
ņas telpā, do  mājot par Latvijas kul-
tūras dzīvei nozīmīgiem tēliem, 
personību at  veidiem, saglabātām, 
laika ritējuma nepielūdzamībai at -
ņemtām sejām.”

Gunārs Janaitis ir viens no tiem 
izcilajiem latviešiem, ar kuŗa drau-
dzību lepojos, viens no tiem vīriem 
(otrs ir dzejnieks Māris Čaklais), 
kuŗi ļāva man noticēt, ka varu 
kļūt par žurnālisti, un deva pirmās 
“mei  starklases”. Šai sarunā Saul-
grie žu laikā – par personībām, kas 
bijušas un paliks nozīmīgas mū  -
su tautas kultūrvēsturē un kuŗas 
savos darbos iemūžinājis Mei  s - 
  tars Janaitis.

No tā apjomīgā fotomateriā -
la, kas ietilpināts lielformāta 
grā  ma tā ar 272 lappusēm, ir 
grūti izraudzīties dažas, par 
ku ŗām arī ļoti gribas uzklausīt 

“Čab vaiņagos atmiņu soļi…” (Ojārs Vācietis)
Fotomākslinieks Gunārs Janaitis intervijā Ligitai Kovtunai  

tavu stāstu. Izraudzījos trīs to 
personību portretējumus, kas no -
teikti būs interesanti arī mū  su 
lasītāju auditorijai – Veltu To   mu 
no Kanadas, Veroniku Strēlerti 
no Zviedrijas, Anšlavu Eglīti – 
no “Pacifika palisādēm” Kali-
for nijā (tā viņš pats parakstīja 
savas atklātnītes Latvijas drau-
giem). Tātad – Velta Toma. Iz -
cils mākslas foto, to redzēju arī 
viņas pirmā vīra prof. Nikolaja 

Skujas grāmatplauktā Rīgā, re -
dzamākā vietā, lai gan profe-
soram tolaik jau bija cita sieva 
un cita ģimene… Kā tapa šis 
foto? Turklāt – tik maiga un ēte-
riska viņa, kā dzirdēts, nemaz 
neesot bijusi.

Satikāmies 1969. gadā, kad Velta 
pirmo reizi bija atgriezusies Lat -
vijā. Tas bija īsi pirms Līgo. “Dro-
šības” apsvērumu dēļ, lai varētu  
būt pietiekami brīvi savās sarunās, 

satikāmies Lielupē, pie ietekas jūrā. 
Fotografijā no šīs tikšanās ir Jānis 
un Baiba Peteri, Alberts Bels, Māris 
Čaklais. Biju sarūpējis žāvētas zivis, 
pasēdēšana notika zaļā pļavā pie-
vakares saules gaismā. Pēc tam pa 
Lielupes kreiso krastu gājām uz 
jūras pusi. Pa ceļam piestājām pie 
priedes, kur filmēts “Latvijas laika” 
“Zvejnieka dēls” – man ir šis foto. 
Un tad Velta nometa kurpes un 
gāja basām kājām. Es to “tulkoju” 

tā, ka viņai bija nepieciešama tieša 
sa  skare ar Latvijas zemi. Todien 
mums izveidojās patiešām labs 
kontakts. Viņa Latvijas apciemo-
juma dienās apmetās pie dzejnie-
ces Olgas Lisovskas, un man vien-
mēr tika paziņots, ka Velta iera-
dīsies. Un es ik reizi izmantoju, lai 
viņu fotografētu. Tai pirmajā reizē 
viņai uz acīm bija lielas melnas 
brilles, pati – emocionāli “uzforsē-
ti” žirgta, tas acīmredzot no pār  -     
dzī vojuma. Bet – dāma ar izcili 
la  bām manierēm. Man, turklāt, 
viņa šķita daudz jaunāka, nekā 
bija patiesībā. 

Bet ir arī tāda bilde, kur Velta 
kopā ar Arvīdu Griguli un Andri 
Vē  jānu viesnīcā Latvija, par ko 
viņa saņēma bargu nosodījumu.

Nav mans uzdevums iedziļi - 
 nā ties, kā un par ko Veltu “ģērēja”, 
kad viņa atgriezās mājās Kanadā, 
droši vien par to pašu “saiti ar ko -
mūnistiem”. Man šī barjēru vei -
do šana tolaik un tagad šķiet muļ-
ķīga un bērnišķīga! Cilvēcība vairs 
nav pirmajā vietā, priekšplānā – 
“partiju lietas”? Ko tautieši viņas 
mītnes zemē Kanadā gribēja ar 
to pateikt? Vai viņi gribēja ar 
savu nostāju apliecināt, cik viņi 
ir pret komūnistiski? Lai paliek 
pašu zi  ņā. Šķiet, Veltas nostāja un 
augstākais punkts bija ganda rī-
jums par dzeju krājuma “Maize 
no mājām” iznākšanu Lat vijā. At -
minos, ka tās pašas viesnī cas Lat-
vija 26. stāvā bija atvērša nas svi-
nības. Un mēs jau zinājām, kuŗi te 
starp klātesošajiem ir “tie”. 

Gunārs Janaitis // FOTO: Astrīda Meirāne

Rakstnieki Anšlavs Eglītis un Imants Ziedonis. 1989 // Foto: Gunārs Janaitis. 

(Turpinājums 13. lpp.)
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Kā jūs to zinājāt? Piemēram, 
Džemma Skulme kādā intervijā, 
raksturojot Imantu Lešinski, sa - 
  ka – viņš turēja konjaka glāzi tā, 
ka skaidri redzams – garšo!

Jā, pavērojot bija arī skaidri re -
dz ams, kuŗš ko grib uzzināt – ja 
cilvēks atnācis uz restorānu vien-
kārši iedzert, viņš taču neliekas zi -
nis, par ko runā blakus kompanija. 
Skaidrs, ka mēs ātri vien sapratām, 
kuŗš ir no “tiem”. Arī savās ārzemju 
braucienu grupās.

Bet – vēl par to foto? 
Jautāju – kā tu, Velta, vēlētos, lai fo -

tografeju, ‒ vai varbūt ar kādu ziedu?  
“Ar rozi,” viņa uzreiz atbil dēja. Nu, 
klasiski, protams, bet vai man ir tie-
  sības iebilst? Nofoto gra fēju – tādu 
nostaļģisku, melan holisku, bet – 
man bija svarīgi tikt tuvāk būtībai.

Bildē rozes nav – kur tā palika?
Kaut kur turpat, ārpus kadra no -

likta. Jāteic, Veltai “aizgāju līdzi” 
līdz viņas mūža galam – pusmi nūti 
pirms viņas pīšļi zaļā krūzē tika 
guldīti Neretas kapos, pirms sākās 
atvadu procesija, paspēju ierasties. 
Kopš tā laika ikreiz, kad iznāk būt 
Neretas pusē, aizeju pie Veltas un 
uz granīta pieminekļa – atvērtas 
grāmatas – nolieku rozi. 

Atminoties Veltu, vēl kādas pār-
domas – par mūsu “kolaboracio-
nismu”, ko trimda savulaik pār-
meta. Bet vai tad mums tolaik ne -
būtu vajadzējis ēst padomju varas 
ceptu maizi un dzert kolchozos 
slauktu pienu? Vai vajadzēja iet 
meža bunkurā? 

Atbilde varētu būt Elzas Stēr-
stes teiktais: “Visi jau nevarēja 
aizbraukt, visi jau nedrīkstēja aiz-
braukt...”

Bet nu par citu foto – Veronika 
Strēlerte, dzejniece, romantiska, 
noslēpumaina, par kuŗu tu saki: 
“Viņa man iemācīja līdzenu mu”. 
Kas tas par līdzenumu? Tiešā vai 
pārnestā nozīmē?

 Var teikt arī – citām acīm 
skatīt klajumu. Strēlertei ir dze-
jolis “Zem gales klajumā”, kuŗā ir 
rindas: Vēl putni dusēja, un sudra-
baina plīva/Pie debess rotājās, kas    
it kā miesa dzīva/Šai brīdī mirdzē -
ja, kad lēni modās rīts,/Un Dieva 
mī  les tības apglāstīts man likās kla-
jums šis,/no kuŗa dvēsle šķīrās,/Un 
savam liktenim, ko ļaudis pamest 
dzīrās/Vai tevi brīvu redzēšu, mans 
lauks,/Pār kuŗu rēgains posta ērglis 
trauks?/Vai redzēšu, pirms nāves 
sniegs būs biris?/Lauks bija kluss 
un izlikās kā miris,/Bet šajā klu-
sumā, kas kļu va smags un svēts,/
Man nodrebēja sirds: lūk, saule, 
saule lēc! Izcila dzejniece, ierin-
do  jama visaugstāk vērtējamo 
latviešu dzejnieku pul kā, bet, ne -
zin kāpēc, it kā maliņā.

Arī no Zviedrijas tautiešiem 
nekad neatminos saņēmusi jel 
vienu piemiņas rakstu mūsu 
avīzēm...

Reiz viesojos viņas mājās Zvied-
rijā, un biju pārsteigts par to, ka 
iedomātais nemaz nesakrīt ar reā -
li tāti. Vienojāmies, ka nofotogra-
fēšu Veroniku kādos neparastākos 
apstākļos – Stokholmas tirgū ie -
pērkoties. Viņa piekrita, un vēl no -
pirka un uzdāvināja man dārgu 
lietu – pāris safrāna stīdziņas, bez 
kuŗām kārtīgs kliņģeris nesanāk. 
Bet grāmatā ir attēls, ku  ŗos Vero-
nika ir patiesi laimīga – tā, kuŗā 
viņa gavilējoši smaida savā 80 ga -
du sarīkojumā Nacionālajā teātrī 
un otra – ar rimtu smaidu Zem-
gales līdzenumā labības laukā. At -
minoties minēto jubileju – kad      

iz  teicu tās ideju, Ve  ro nikai radās 
do  ma pirmajā daļā uzaicināt 
Andreju Eglīti, kuŗš no  drošinātu 
“patriotisko daļu”. Otrā daļā būtu 
viņa, romantiskā Veronika Strē - 
 l erte ar savu dzeju...

“Es dzirdēju eņģeļa spārnu 
švīkstam” – rindas, kas pirmās 
nāk prātā, pieminot Strēlerti...

Jā, bet Eglītis nepiekrita – ne gri -
bēja acīmredzot būt “konfor-
mists”. Atkal cilvēciskais motīvs 
ti  ka nostādīts zemāk par “polītis-
ko”. Nacionālā teātŗa zāle bija pil -
na, un Veronika bija patiesi laimī-
ga, kas arī redzams fotografijā. 
Veronikas dzejas kapacitāte ir ap -
brīnojama! Un viņa ir viens no 
tiem piemēriem, kad pieticīgais 
ārē jais izskats neko neizsaka par 
būtību. Līdzībās runājot, – ja Ojā - 
r am Vācietim uzvilktu baltu ķiteli 
ar rūsas pleķiem un noliktu Cen - 
t rāltirgū pie skābētu kāpostu mu  -
cas, nevienam prātā neienāktu, 
ka tas ir izcils dzejnieks. 

Savulaik Regīna Ezera teica – “ja 
man mājas priekšā stāvētu sar -
kans mersedess, kaimiņi varbūt 
noticētu, ka esmu liela rakstniece.” 

Ne vienmēr cilvēka vizuālais 

tēls sakrīt ar būtību, citkārt – pat 
disonē.Tāpēc fotografam ir “jāla-
vierē” – jāatrod kaut kas tāds, kas 
izsaka būtību, jārada vai jāizman - 
to situācija, vide, noskaņa. Strēlerte 
dzīvē tiešām izskatījās vairāk pēc 
vienkāršas mājsaimnieces. Vairāk 
esot kopā, braukājot pa Latviju, sa -
runājoties ir izdevies piekļūt būtī-
bai. Tā arī nonācām līdz šim at -
tēlam, kur viņa ir patiesi laimīga.

Veronika bija “pati par sevi”, at -
turīga, varbūt tāpēc viņu uzskatīja 
par savpatni. Viņa vairījās no pub-
licitātes. Latvijā iznākuši divi viņas 
dzejas sējumi, sagatavošanā ir tre -
š ais. Strēlerte ir izcila dzejniece – 
viņai tie pienākas. 

Un nu – Anšlavs Eglītis. Zem 
foto, kur viņš kopā ar Imantu 
Ziedoni, tavs komentārs, kas sa -
tur daudz noslēpumu:

“Ja nemaldos, tas bija Andŗa Rit -
maņa paša vai viņa sagādāts dzī -
voklis Losandželosas nomalē, kur 
uz pirmo (izrādījās – arī pēdējo!) 
tik šanos gaidījām trimdas dižga -
ru, rakstnieku Anšlavu Eglīti. Uz 
savu mitekli daudzinātais rakst-
nieks neaicināja. Klājot pusdienu 
galdu, lūdzu saimniecei diplo -

mātisko pušu personām ierādīt 
vietas ar visizdevīgāko fonu un ap -
gai s mo  jumu. Arogantais Anšlavs 
Eglī tis ie  radās un apsēdās līdzās 
Iman tam Ziedonim. Tika pārmī -
tas dažas ne  nozīmīgas frāzes. Viņu 
skatieni ne  sastapās un viņu pusdie-
nu šķīvji pa  lika tukši, tāpat kā ne -
notika gai dāmā saruna abu raks t-
nieku star pā. Tikšanās pamatā – 
klusums. Man šķita, ka Anšlavs 
Eglītis rezignētā augstprātībā rau-
dzījās sevī un tālē, kuŗā mūsdienu 
Latvijas latviešu rakstniekiem vie-
tas nebija. Līdzīgi kā trimdas bib-
liotēkā, kur svešatnes rakstnieku 
grāmatas stāvēja atsevišķā telpā, 
atdalītas no dzimtenes rakstnieku 
darbiem. Ne  varu rast izskaidroju-
mu, kādēļ Anšlavs Eglītis vispār 
ieradās uz tikšanos? Vai tikai tālab, 
lai pasvīt rotu savu noraidošo no -
stāju pret tiem, kas nāca no Latvi-
jas? No ko  pīgas fotografēšanās gan 
neattei cās. Kā ar Holivudas ak -
tieriem ra  dis, kad viņus intervēja, 
aprakstīja. Tikai – kuŗš šajā kom-
panijā bija ak  tieŗa lomā?

Šīs manas liecinieka statusā ap -
rak stītās epizodes dēļ, ko trimdā 
dzīvojošie tajā laikā uztvēra jutīgi, 

bet neprecīzi, gan iznāca vētra 
ūdens glāzē. Kaut nepatiess nebiju 
bijis nevienā vārdā. Tā vai citādi, 
An  šlava Eglīša vārds paliks latviešu 
literātūras apcirkņos pie viņa ievē-
rojamākajie darbiem – “Līgavu me d-
 nieki”, “Pansija pilī”, “Kaza no vas 
mētelis”, “Omartija kundze” u. c.”        

Mana piezīme pie šī komen-
tāra: vai tad pīšļi beidzot nevar 
satikties – kā, piem ēr am, netālu 
no Lestenes leģionā ru kapiem ir 
citi – Džūkstes Brāļu kapi, kuŗos 
apgla bāti tie, kas cīnī jās pretējā 
pusē?! Tolaik arī rakstnieki bija 
polītikas upuri.

Tu tik daudz dzīvē, galvenais – 
padomju laikos –, esi braukājis  
pa pasauli un ticies ar trimdas  
latviešiem. Vai tad nerakstīji “at -
skaites” un vai neesi zināmajos 
“maisos”? 

Es jau gan čekai būtu bijis “iz    -  
de vīgs avots”, caur kuŗu varētu 
daudz informācijas dabūt! Foto-
gra fam ta ču jābūt komūnika b-
lam, tādam, kas visu dzird un 
redz... Protams, bija viena reize, 
skaidri mērķēta uz sa vervēšanu, 
bet tālāk nekas nese koja, acīm-
redzot kaut kas bija “no  lūzis”. 
Bet man vienmēr patika šī kņu-
dinošā spēle – kuŗš ir “tas”? Biju 
iemanījies “atkost“. Par “mais-
iem”runājot, – tā ir nokavēta un 
novilcināta lieta. Jo – tajos jau ir   
tie, kas negrib, lai tos maisus at -
ver. Un vēl – joprojām Drošī bas 
komiteja ir ietekmīga iestāde 
visā pasaulē, tikai technoloģijas 
kļuvušas tik spēcīgas, ka spēj ie -
spaidot pat vēlē šanu rezultātus 
citās valstīs. Mūsu kaimiņvalsti 
vada profesionāls če  kists, un tie 
paši vecie paņēmieni jau vien 
darbojas. Rietumiem var  būt ne -
izprotami. 

 Ko darīsi oktobrī, kad būs 
jāiet balsot?

 Noteikti jāiet balsot! Tikai vēl 
aizvien lūkojos pēc polītiskā spē-
ka, kas domā par tautu. Citējot 
Imantu Ziedoni – jo “sētā ir 
mazāk nekā pasētā”.      

***
Grāmatu „Gunārs Janaitis. 

Personības un laikmets” varat 
iegādāties, sūtot čeku par 65,– US 
dolariem Rasmai Adams 114 4th 
Ave NW, Largo, FL33770, USA, 
norādot savu adresi. Pasta iz  de-
vumi iekļauti cenā.

Dzejniece Veronika Strēlerte Zemgales līdzenumā. 1992 // FOTO: Gunārs Janaitis

Dzejniece Velta Toma Rīgā. 1991 // FOTO: Gunārs Janaitis

(Turpināts no 12. lpp.)
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N O VA D U  Z I Ņ A S

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 22) atrisinājums 
Līmeniski. 5. Kvazārs. 7. 

Tasmans. 9. Ara. 10. To  ru-
ņa. 11. Klijas. 12. Vai da va. 

13. Pumeks. 15. Skal di. 17. Ke -
das. 20. Idalgo. 22. Pi  ro ga. 24. 
Kriķi. 25. Freids. 26. Kalpot. 28. 
Skala. 31. Teniss. 34. Asuela. 36. 
Tosters. 37. Boloņa. 38. Madona. 
39. Efa. 40. Spainis. 41. Sarenes.

Stateniski. 1. Kapuce. 2. Kā  ravs. 
3. Asakas. 4. Batika. 5. Kro kusi. 6. 
Sabile. 7. Tabaka. 8. Skaud ra. 14. 
Kelvins. 16. Korālis. 17. Kokss. 
18. Drisa. 19. Spika. 21. Der. 23. 
Gro. 25. Faetons. 27. Talants. 29. 
Kastes. 30. Liekas. 32. Ikonas. 33. 
Staina. 34. Asmera. 35. Undīne.

Līmeniski. 7. Kaislīgs mūzikas 
un dziedāšanas mīļotājs. 8. Ka  -
ķu dzimtas tuksnešu dzīvnieks. 
10. Akas sienu nostiprinājumi. 
11. Pilsēta Francijas ziemeļos. 12. 
Labi bruņots kaŗakuģis. 16. Al bā-
 nijas galvaspilsēta. 19. Nošu rak-
sta zīme. 20. Seno romiešu apģēr-
bi. 21. Dzelzceļa stacija posmā 
Rīga – Jelgava. 22. Novada centrs 
Latvijā. 23. Lielas vēsturiski iz  vei-
dojušās cilvēku kopas. 24. Spor ta 
veids. 25. Angļu polārpētnieks 
(1868-1912). 28. Pilsēta Francijas 

rietumos. 30. Godbijība, dziļa 
cieņa. 31. Dogma, ceremonija, 
ko ieviesusi un sankcionējusi 
baznīca. 32. Ierīce, uz kuŗas vir -
smas projicē filmas u. c. 36. 
Ūdenslīdēju tērpi. 40. Asfaltēts 
vai ar koka segumu klāts lau -
kums slidošanai ar skrituļslidām. 
41. Krāsu nianse. 42. Vidusāzijas 
un Irānas zinātnieks, filozofs, 
ārsts, dzejnieks (980-1037). 43. 
Zinātne par orātora mākslu.

Stateniski. 1. Zemes pilnas īpa-
šuma tiesības feodālisma laikā.  

2. Latviešu rakstnieks (1845-
1885). 3. Amūras pieteka 
Krievijā. 4. Vēsturisks no -
vads Zviedrijas dienvidos. 
5. Ielu seguma veids. 6. 
Franču matēmātiķis (1811-
1832). 7. Vēsturisks novads 
Čechijā. 9. Viegli apavi. 13. 
Tiesnesis viduslaiku Lat vi-
jas territorijā (12-16. gs.). 
14. Latviešu izcelsmes ame-
rikāņu vēsturnieks (1920-
1989). 15. Ģeoloģijas nozare. 
17. Fazānu dzimtas putns. 
18. Izcilas spējas. 26. Seno 
romiešu divriteņu rati. 27. 
Dieviete sengrieķu mītolo-
ģijā. 29. Valsts Ziemeļafrikā. 
33. Tīne. 34. Apdzīvota vie-
ta Raunas novadā. 35. Do -
ku mentu kopums juridiskā 
lietā. 37. Brīnumdares pa -
sa kās. 38. Franču aktieris 
(1930-2006). 39. Latvijas 
pirmskaŗa flotes zemūdene.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30

31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam – XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki, kas veltīti Latvijas Simtgadei. 30. jū -
nijā no plkst. 10 – 23 Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks koŗu 
konkursa fināls “Dziesmu kaŗi”, kur izvirzīti 39 labākie Latvijas 
amatierkoŗi jaukto, vīru, sievu un senioru grupā. 1. jūlijā plkst. 8.30 
Rīgas Latviešu biedrības namā cildinās Dziesmu svētku “Līgo” 
karogu, plkst. 10 Dziesmu svētku parkā būs tradicionāls Dziesmu 
un deju svētku atklāšanas rituāls, bet plkst. 14 sāksies krāšņais 
dalībnieku gājiens no Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu un 
beigsies Skonto stadionā.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 5. jūlijā 
no plkst. 19 – 21: Koncertzālē Palladium notiks labāko latviešu 
tautatērpu parāde un laureātu apbalvošana. Skatei tika saņemti 
100 pieteikumi no koŗiem, deju kopām un meistariem, piedāvājot 
vairāk nekā 140 Latvijas novadu un laika posmu tērpus. Viņu vidū ir 
arī Briseles latviešu dejotāji ar Alsungas tautastērpiem.

Igaunijā, Tartu, no 22. līdz 24. jūnijam notiks XVIII Baltijas 
valstu studentu Dziesmu un deju svētki Gaudeamus 2018. Latvijā 
tos ieskandināja 10. jūnijā Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, pulcinot augstskolu koŗus, dejotājus un mūziķus. Tartu būs 
deju lieluzvedums “Līgo nakts mistērija” un noslēguma koncerts 
“Jāņu dziesmas”.

Cēsu pils parkā 29. un 30. jūnijā tiks iedegts IV Sarunu festivāls 
LAMPA! Šogad mirdzēs īpaši spoži, jo programmā paredzēti vairāk 
nekā 270 pasākumi par dažādām temām latviešu, krievu un angļu 
valodā. Ikviens  laipni aicināts, noklausoties profesionāļu teikto, 
izteikt arī savu viedokli par Latvijai un pasaulei būtiskām temām. 

Cēsīs 29. jūnijā plkst. 22, Sarunu festivāla LAMPA laikā, notiks 
Prāta spēles “Simtgades kauss” Vidzemes posma  pirmā kārta. Tā ir 
erudīcijas spēle, kuŗā ikviens interesents, izveidojot savu komandu 
(līdz 6 dalībniekiem), tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas par 
Latviju. Spēle noritēs 10 kārtās (temās) pa pieciem jautājumiem katrā. 
Labākās 5 komandas tiks izvirzītas uz Vidzemes reģionālo spēli. 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) līdz 29. jūnijam gai -
da pieteikumus konkursam “Sakoptākais mežs”. Tā mērķis ir ap -
zināt labas prakses piemērus privātajos mežos. Informācija: www.
mezaipasnieki.lv/lv/konkurss. Pērn pirmo reizi lielo balvu – “Zelta 
čiekurs” saņēma M. Bērziņš no Cieceres pagasta “Jaunkalniņiem”.

Latvijā līdz 13. augustam norit “Simtgades svētceļojums” – 100 
dienas apkārt Latvijai, kas beigsies lielākajā svētvietā Aglonā. Līdzās 
valsts simboliem – karogam un ģerbonim – ir arī svinīgā tautas 
lūgsna “Dievs, svētī Latviju”. Tāpēc “Simtgades svētceļojums” ir at -
vērts visām konfesijām un ikvienam interesentam, ‒ informē svēt-
ceļojuma koordinators prāvests Arnis Maziļevskis. Pieteikšanās: 
www.svetcelojums100.lv .

 Daugavpilī 29. jūnijā plkst. 19 Andreja Pumpura skvērā pro-
jekta “Sakņu palete orķestrim” koncerts, kur orķestri “Daugava” 
(diriģents Arnolds Grīnberts), “Panevežio Garsas” (Lietuva), solists 
Mindaugs Rojus un deju grupa aicinās klausītājus izbaudīt Latvijas 
un Lietuvas komponistu skaņdarbus, kopā cildinot abu valstu 
Simtgadi. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Daugavpilī, godinot komūnistiskā genocīda upurus 1941. gada 
14. jūnijā, notika atceres brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas 
akmens “Nevainīgajiem sarkanā terrora upuriem” Andreja Pumpura 
skvērā. To rīkoja pilsētas dome, Polītiski represēto klubs, Novad-
pētniecības un mākslas mūzejs un Latviešu kultūras centrs.

Jaunpiebalgas pagastā netālu no bijušās dzelzceļa stacijas “Pie-
balga” ir laukakmens represēto piemiņai (atklāja 1989. gada 14. jū -
nijā), kur 1990. gada pavasarī Sibirijā mirušo tuvinieki un draugi 
izveidoja piemiņas birzi – 17 liepas un 27 ozolus. Iesvētīja mācītāja 
Sarmīte Fišere. Ik gadu 25. martā un 14. jūnijā šeit gulst ziedi un deg 
svecītes.

Jelgavā krāšņi noslēdzies 12. Starptautiskais smilšu skulptūru 
festivāls, kur radošus darbus rādīja 15 mākslinieki no 7 valstīm. 
Augstāko apbalvojumus saņēma Aleksandrs Skarednovs (Krievija) 
ar skulptūru “Sarkanā grāmata”, Jakubs Zimaceks (Čechija) “Čūskas” 
un Oleksiu Poda (Ukraina) ar skulptūru “Draudzība”. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Latvijas Pārtikas un veteri nā-
rais dienests (PVD) atgādi na 
ķimeņu siera ražotājiem, ka 
produkta nosaukumu “Jāņu 
siers” drīkst izmantot tikai uz -
ņēmumi, kas iekļauti Eiropas 
Komisijas Garantētu tradicio-
nālo īpatnību produktu reģis-
trā (Traditional Speciality Gua-
ranteed). Tie šobrīd ir tikai se ši – 
Piensaimnieku kooperatī vā sa -
biedrība “Straupe”, AS “Ran kas 
piens”, PLKPS “Dundaga” (Dun -
dagas pienotava), AS “Val mie-
ras piens”, AS “Lazdonas pien-
saimnieks” un “Jaunpils pieno-
tava”, informē biedrības “Siera 
klubs” vadītāja Vanda Davida-
nova. 

2005. gadā ikgadējā Latvijas 
novadu Siera dienā Limbažos ķi -
meņu siers tika pasludināts par 
“Siera karali”. 2014. gada 18. au -
gustā biedrība “Siera klubs” Lat-
vijas Pārtikas un veterinārajam 
dienestam nosūtīja iesniegumu 
ar lūgumu izskatīt pieteikumu 
“Jāņa siera” iekļaušanai Eiropas 
Savienības produktu reģistrā 
“Garantētās tradicionālās īpatnī-
bas” (Traditional Speciality Gua-
ran teed). 2014. gada 15. oktobrī 
pieteikums tika iesniegts Eiropas 
Komisijā, kas 2015. gada 13. no -
vembrī, pieņemot attiecīgu regu-
lu, tika apstiprināts.

Latvijas “Jāņu siers” ir Eiropas Komisijas reģistrā

Izrādās, “Jāņu siera” recepte 
iekļauta jau pirmajā 1796. gadā 
latviski iespiestajā oriģinālajā 
pavārgrāmatā “Latviska pavāru 
grāmata; muižas pavāriem par 
mācību visādus kungu ēdienus 
gardi vārīt un sataisīt”. “Jāņu 
sieru” gatavo no piena un biezpie-
na, tos karsējot sūkalu atdalī ša-
nai, pievieno sviestu vai saldo 
krējumu, olas, vārāmo sāli un ķi -
menes. Iegūto masu karsē, inten-
sīvi maisot, līdz viendabīgas kon-
sistences ieguvei.

Piena pārstrādes uzņēmumi 
ražo ne tikai “Jāņu sieru”, kuŗam 

ir īpašs Eiropas Komisijas marķē-
jums un kas notiek biežāk vasa -
rā – ap Līgo svētku un Jāņu laiku, 
bet arī citus pārtikas produktus. 
Tā “Jaunpils pienotavas” (dibi nā-
ta 1912. gadā) produkcijas klāstā 
ir puscietie un dažādi kūpinātie 
sieri, biezpiens, krējums, deserti, 
pudiņi, kopumā 30 produkcijas 
veidi, kas tiek eksportēti uz Lie-
tuvu, Igauniju, Angliju, Īriju, Vā -
ciju, Zviedriju, Čechiju, Dāniju, 
Grieķiju, Kipru, Spāniju, ASV, 
Azerbaidžānu, Kazachstānu, Tur k-
menistānu un citām vietām. 

Pērn 22. jūlijā Cēsīs biedrības 

“Siera klubs” valdes priekšsēde 
Vanda Davidanova PKS “Strau-
pe”, AS “Jaunpils pienotava” un 
PLPKS “Dundaga” pasniedza “At -
zinības rakstus”, kur uzsvērta 
tautas balsojumā iegūtā atzinība 
„Gardākais Jāņu siers 2017”. 

Arī šogad biedrība “Siera 
klubs” rīkos Siera dienas Latvijas 
reģionos. 

Vēl jāpiebilst, ka Eiropas Ko -
misijas produktu reģistrā “Ga -
ran tētās tradicionālās īpatnības” 
(Traditional Speciality Guaran-
teed) no Latvijas ir iekļauti arī 
Sklandrausis (11.10.2013.), Sali-
nāta rudzu rupjmaize (8.01. 
2014.) un AĢIN: Carni kavas 
nēģi (3.02.2015.).
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Tālr: 973-746-3075

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

PĀRDODU
etnografiski pareizu Rucavas tautastērpu

ar saktām un villaini.
Pārdodu arī nešūtu Vecpiebalgas brunču drēbi.

Zvanīt (262)-649-3214.

Prof. ANDRA RUBINA 

grāmata par dzīvi, mīlestību,

politiku un represijām,

kas pastāvējušas visos laikos.

Grāmata pieejama visās 

Latvijas grāmatnīcās, kā arī  

rakstot uz arubins@apollo.lv.

Sarīkojumus 
lasiet

mājas lapā!

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

Dāvis Bertāns 
palīdzēs Latvijas 

valstsvienībai
Latvijas basketbolists Dāvis 

Bertāns, kuŗš spēlē Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
komandā Sanantonio Spurs, ir 
priecīgs, ka varēs atkal uzspēlēt 
valstsvienībā kopā ar brāli 
Dairi, viņš pastāstīja intervijā 
portālam basket.lv. Dāvis Ber -
tāns bija iekļauts Latvijas izla-
ses kandidātu sarakstā  Pasaules 

kausa izcīņas kvalifikācijas tur-
nīra trešā posma spēlēm iz -
braukumā ar Zviedrijas un 
Ukrainas izlasēm, tomēr bija 
neskaidrības par viņa apdro-
šināšanu. Acīmredzot visas for-
malitātes ir atrisinātas, un Ber-
tāns paudis gatavību sākt tre-
nēties ar komandu jau no pir-
mās treniņnometnes dienas.

„Jūtos labi, esmu gan atpūties, 
gan paguvis pastrādāt treniņ-
zālē. Divas nedēļas kopā ar 
sieviņu paceļojām pa Eiropu, 
Milānā apciemojām brāli. Kopš 

jūnija sākuma darbojos tre  niņ-
zālē – strādāju pie individuā lās 
technikas niansēm,” stāstīja 

Bertāns. „Gatavošanās posms 
būs ļoti īss, tāpēc svarīgi sa  lie-
dēties vienotā komandā. Un 
jābūt ļoti labai aizsardzībai. Ja 
noturēsim pretiniekus zem 70 
punktiem, būs labas iespējas 
uzvarēt.” Bertāns sezonas laikā 
redzēja Latvijas izlases spēles, 
un viņš zina, ka gaidāmās spē-
les būs sarežģītas. “Redzēju, cik 
labi komanda spēlēja ar Turciju, 
redzēju arī spēli ar Ukrainu. 
Anžejam Pasečņikam koman-
das biedrs stāstījis, ka zviedri 
ļoti nopietni gatavojas vasaras 
spēlēm un nešaubos, ka ukraiņi 
darīs tāpat. Visi būs stiprāki, 
nekā ziemā,” stāstīja Spurs bas-
ketbolists. “ Šaubu nav par to, 
ka mēs ar Dairi vienmēr esam 
gribējuši spēlēt kopā un īpašs 

prieks, ka to varam darīt Latvijas 
valstsvienībā kopā ar citiem.”

Vieglatlētikas
stadionos

Latvijas šķēpmetēji Rolands 
Štrobinders un Anete Kociņa 
Čechijā izcīnīja ceturtās vietas 
tradicionālajās sacensībās Gol d-
en Spike („Zelta naglenes”). Šīs 
sacensības ir iekļautas Starp-
tautiskās Vieglatlētikas federā-
cijas (IAAF) Izaicinājuma se -
riāla kalendārā.  Sindija Bukša 
izcīnīja sesto vietu 200 m dis-
tancē. Štrobinders labākajā no 
sešiem mēģinājumiem šķēpu 
raidīja 80,16 m tālu, kas viņam 
bija vienīgais metiens aiz 80 
metru robežas. Rolands to spēja 
otrajā mēģinājumā, tobrīd esot 
trešais, tomēr turpinājumā viņš 
vienu poziciju zaudēja.Vēl divos 
metienos Štrobinders šķēpu aiz -
meta 77,63 un 77,55 m, pē  dējā 
mēģinājumā sasniedzot 76,87 
metrus, kamēr vēl divi mēģi-
nājumi viņam netika ieskaitīti. 
Par uzvarētāju kļuva mājinieks 
Jakubs Vadlejhs, kuŗš sasniedza 
88,36 m, kamēr otro un trešo 
vietu ieņēma attiecīgi Tomass 
Rēlers no Vācijas un Adrians 
Mardare no Moldovas.

Lieliska dāvana mūzikas 
draugiem un bibliofi liem!
USD 75, –

Rakstiet čeku, t.sk. 
pasta izdevumi,
Rasmai Adams 
114 4th Ave NW, 
Largo, FL33770, USA

Atis Gunivaldis Bērtiņš

LATVIEŠU SKAŅUPLAŠU 
VĒSTURE       II daļa
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Olimpiskais čempions Rēlers 
sasniedza rezultātu 87,28 m, bet 
Mardare pārspēja Štrobinderu 
tikai par 32 centimetriem. Piek-
tajā vietā ierindojās 2013. gada 
pasaules čempions un 2012. 
gada Eiropas čempions, kā arī 
2012. gada Londonas Olimpis -
ko spēļu bronzas medaļnieks. 
čechs Vitēžlavs Veselijs, Viņš 
Štrobinderam zaudēja 0,29 met-
rus. Krietni labāk Štrobinders 
startēja iepriekš „Ventspils šķēpu” 
sacensībās, kad viņš šķēpu aiz -
meta 84,80 m, sasniedzot savu 
šosezon labāko rezultātu, kas ir 
desmitais labākais pasaulē, bet 
no personīgā rekorda atpalika 
par 27 centimetriem.

Rolands Štrobinders

Sindija Bukša

Einars Fogelis

Anete Kociņa

Savukārt sacensībās dāmām 
Kociņai tika ieskaitīti tikai divi 
no sešiem metieniem, labākais 
– 55,96 m. Čechijas šķēpmetēja 
Nikola Ogrodņīkova sasniedza 
krietni labāku rezultātu – 64,17 
m, otrajā vietā ierindojās vāciete 
Kristina Husonga – 63,85, tre -
šajā –vēl viena čechiete Irena 
Šediva, kuŗa Kociņu pārspēja 
par nieka deviņiem (!) centi-
metriem. Kociņa savu labāko 
šīs sezonas rezultātu bija sasnie-
gusi maija beigās „Rīgas kausos” 
– 62,58 m.

Sindija  Bukša 200 m distanci 
veica 23,11 sekundēs, par 0,09 
sekundēm atpaliekot no sava 
sezonas labākā rezultāta, kuŗu 
viņa maija beigās sasniedza 
„Rīgas kausu” sacensībās. Tas ir 
arī sprinteres personīgais re -
kords. Tieši „Rīgas kausos” 
Bukša laboja 31 gadu veco 
Latvijas rekordu 100 m distancē, 
kas līdz tam piederēja Vinetai 
Ikauniecei. Par uzvarētāju Os -
travā 200 metros kļuva slavenā 
Nīderlandes sprintere Dafne 
Shipersa – 22,52, par astoņām 
sekundes simtdaļām pārspējot 
Murjelu Ahuru no Kotdivuāras, 
trešajā vietā ierindojās Mu -
džinga Kambundži no Šveices 
–22,78.

Ostravā startēja arī kārtslē-
cējs Mareks Ārents, kuŗš pār-
lēca 5,40 metrus, izcīnot devīto 

vietu. Viņš ar pirmo lēcienu 
pārvarēja 5,20, ar otro – 5,40, 
bet 5,55 m augstums palika 
„neiekarots”. Uzvarēja polis 
Pavels Vojcehovskis, kuŗš pār-
lēca 5,75 metrus.

***
Titulētā Latvijas gargabal-

niece Jeļena Prokopčuka se -
cinājusi, ka pagaidām vēl nav 
pietiekami labā sportiskajā 
formā, tāpēc nestartēs augusta 
sākumā gaidāmajās Eiropas 
meistarsacīkstēs vieglatlētikā. 
Prokopčuka 2016. gada Riode-
žaneiro Olimpiskajās spēlēs iz -
cīnīja 12. vietu maratonā. Tās 
viņai bija ceturtās olimpiskās 
spēles karjērā, bet pirmās pēc 
12 gadu pārtraukuma un arī 
pirmās maratona distancē. Pērn 
septembrī viņa pasaulē laida 
otro dēlu, bet maijā Prokopčuka 
atgriezās sacensību trasē, veicot 
pusmaratona distanci Lattele-
com Rīgas maratonā.

Basketbols
Latvijas basketbolista Jāņa 

Strēlnieka pārstāvētā Grieķijas 
augstākās līgas komanda Pirejas 
Olympiakos savās mājās ar 
92:76  uzvarēja Atēnu Panathi-
naikos Superfoods, panākot se -
rijas izšķirošo spēli. 

Olympiakos sērijā līdz trīs 
uzvarām tādējādi panāca 2:2. 
Strēlnieks ceturtdien laukumā 
pavadīja 19 minūtes un 30 se -
kundes, gūstot 11 punktus. Viņš 
reālizēja vienīgo divpunktu 
metienu, kā arī iemeta divus no 
trim tālmetieniem. Tāpat Strēl-
nieks iemeta trīs no pieciem 
soda metieniem, kā arī sakrāja 
vienu atlēkušo bumbu un veica 
trīs rezultatīvas piespēles.

Latvijai amats 
starptautiskā 

federācijā 
Starptautiskā kamaniņu spor-

ta federācija (FIL) paziņojusi, 
ka Latvijas Olimpiskās komite-
jas (LOK) viceprezidents Einars 
Fogelis kļuvis par FIL ģene rāl-
sekretāru. 

Fogelis iepriekš bija FIL vice-
prezidents techniskajos jautā-
jumos, bet tagad viņš ieņems 
ģenerālsekretāra amatu, jo līdz-
šinējais šī darba veicējs Svens 

Romsteds no ASV nolēmis 
amatu atstāt. Fogelis ir arī Lat-
vijas Sporta Federāciju pado-
mes (LSFP) prezidents un Lat-
vijas Olimpiskās vienības (LOV) 
valdes priekšsēdis. Drīzumā 
Bratislavā notiks FIL kongress. 
Tiek ziņots, ka par FIL vicepre-
zidentu techniskajos jautā ju-
mos, nominēts titulētais Italijas 
kamaniņu braucējs Armīns Cē -
gelers, kuŗš savulaik kļuva par 
divkārtēju olimpisko čempionu, 
reizi bija otrais un trīs reizes 
izcīnīja bronzas medaļas. Vi -
ņam konkurents uz amatu būs 
Valters Korijs no Kanadas.

Džudo
Latvijas džudisti Valentīns 

Azarovs un Aleksandrs Sme-
lovs  (attēlā) Glāzgovā izcīnījuši 
attiecīgi zeltu un sudrabu 
Eiropas veterānu meis tarsa-
cīkstēs.

Azarovs sacentās vecākajā 
grupā (M0) svara katēgorijā līdz 
81 kilogramam, kur viņam bija 
tikai viens konkurents. Līdz ar 
to sportisti uzreiz aizvadīja 
finālu, kuŗā Latvijas džudists 
pieveica vācieti Manfredu Zin-
hoferu. Savukārt Smelovs izgāja 
uz starta trešajā vecākajā grupā 
(M8), sacenšoties svarā līdz 73 
kilogramiem. Viņš turnīru ie -
sāka ar divām uzvarām un 
iekļuva finālā, bet tajā zaudēja 
Volfgangam Lefleram no Vā  ci-
jas. Šie divi bija vienīgie Latvijas 
pārstāvji turnīrā. Azarovs pē -
dējos gados rēgulāri tiek pie 
medaļām Eiropas un pasaules 
meistarsacīkstēs.

Jānis Mežeckis pilda 
FIFA delegāta 

pienākumus
Bijušais Latvijas Futbola fe  de-

rācijas (LFF) ģenerālsekretārs 
Jānis Mežeckis pirmoreiz kar-
jērā nozīmēts Pasaules kausa 
(PK) finālturnīrā kā Starp tau-
tiskās Futbola federāciju aso-
ciācijas (FIFA) delegāts, un šos 
pienākumus pildīs piecās spēlēs. 

Latvijas pārstāvis strādās tri  jās 
apakšgrupu posma spēlēs Kaļi-
ņingradā, kur 22. jūnijā Serbija 
tiksies ar Šveici, 25. jū  nijā Spā-
nija spēkosies ar Ma  roku, bet 
28. jūnijā Anglija tiksies ar Beļ-
ģiju. Tāpat viņš FIFA delegāta 
pienākumus veiks 2. jū  lija as -

totdaļfināla spēlē Rostovā, kā 
arī ceturtdaļfināla spēlē 7. jūlijā 
Sočos.

Mežeckis apmeklēs savu sep-
tīto Pasaules kausa izcīņas fi -
nālturnīru, bet pirmo FIFA 
delegāta statusā. Iepriekš viņš 
bijis Eiropas Futbola federāciju 
asociācijas (UEFA) delegāts 
piecās Eiropas meistarsacīkšu 
finālturnīros, bet 2004. gadā 
Portugalē bija Latvijas dele gā-
cijas vadītājs. Toreiz Latvijas 
futbola vienība spēlēja fināl tur-
nīrā. Iepriekšējos divos Eiropas 
čempionāta finālturnīros 2012. 
un 2016. gadā Mežeckis bija 
UEFA delegāts arī turnīru 
finālspēlēs.

Bukmeikeru
prognozes

Krievijā sākusies Pasaules 
kausa izcīņa futbolā, četrgades 
lielākais un galvenais notikums 
pasaules sportā. Pasaules čem-
piones godu nosargāt centīsies 
Vācija, taču sporta totālizatora 
Betsafe bukmeikeri pie izteik-
tām galvenajām favorītēm pie -
skaita vēl sešas izlases. Buk-
meikeri nešaubās par Vācijas 
vietu galveno favorītu vidū, 
taču pirms čempionāta sākuma 

(ATP 161.), pirmajā setā bija 
vadībā ar 5:2, kad lietus dēļ 
spēle tika pārtraukta. Gulbis un 
Džanesi pirms trim nedēļām 
savā starpā izspēlēja vienu no 
Francijas atklāto meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīra fināliem, 
un Gulbis toreiz izcīnīja uzvaru 
trijos setos, kvalificējoties pa -
matturnīram. 2017. gadā abi 
tikās ASV atklātajās meistar-
sacīkstēs, arī toreiz panākumu 
četros setos svinot Gulbim.

 Tikai pēc sešu mēnešu darba 
izjukusi Latvijas tenisa zvaig-
znes Jeļenas Ostapenko un 
viņas trenera Deivida Teilora 
sadarbība, vēstī Tennis Life. 
Pašlaik 21 gadu vecā Ostapenko 

nedaudz augstāk tiek vērtētas 
citas izlases iespējas izcīnīt 
Pasaules kausu. Vācijas titula 
koeficients ir 5,75, kamēr Bra-
zīlijas – 5,30. Arī Brazīlijas iz -
lase pavisam nesen sagaidījusi 
atpakaļ sastāvā savu līderi, pa -
saules dārgāko futbolistu Nei -
maru, kuŗš nebija spēlējis kopš 
februāŗa. Vēl pie turnīra gal-
venajām favorītēm bukmeikeri 
pieskaita piecas citas izlases – 
ierasti spēcīgus sastāvus nofor-
mējušas Spānija un Francija 
(uzvaras koeficients attiecīgi 
7,00 un 7,50), joprojām bīstama 
ir Arģentīna ar Lionelu Mesi 
priekšgalā. Tiesa, pasaules vice-
čempioniem arģentīniešiem aiz 
muguras nepārliecinoši aizva-
dīts kvalifikācijas cikls, līdz ar 
to bukmeikeri Arģentīnas iz -
redzes vērtē nedaudz zemāk 
(koeficients 10,00), nekā varētu 
secināt pēc iepriekšējā PK 
rezultātiem.

DAŽOS VĀRDOS
 Italijas pilsētā Kaltanisetā 

notiekošajā Challenger turnīrā 
Latvijas tenisists Ernests Gulbis 
(ATP 145.) astotdaļfinālā tikās 
ar italieti Alesandro Džanesi 

Stosuru, sāka strādāt pagājušā 
gada izskaņā. Pirms Teilora no -
līgšanas Ostapenko strādāja 
kopā ar spāņu treneri Anavelu 
Medinu-Garrigesu, kuŗa palī-
dzēja Latvijas tenisistei pērn 
sensacionāli uzvarēt Francijas 
atklātajās meistarsacīkstēs.

ar Teiloru, kuŗš karjeras laikā 
trenējis daudzas dāmu tenisa 
slavenības, lielākos panākumus 
gūstot ar savu tautieti Samantu 

 Austrijā risinājās Bādenes 
Open kvalifikācija pludmales vo -
lejbolā. Pērnā gada U21 pasau les 
meistarsacīkšu bronzas medaļ-
nieki Kristaps Šmits un Mi -
chails Samoilovs otrajā kārtā 
piekāpās dāņiem Kristoferam 
Ab  delam un Madsam Rosa ge  ram.

 Kontinentālās hokeja līgas 
klubs Helsinku Jokerit savā 
mājaslapā paziņojis par viena 
gada līguma parakstīšanu ar 
latviešu vārtsargu Jāni Kalniņu.

 Jau 24. reizi norisināsies Pre-
zidenta balvas sacensības vieg-
latlētikā, taču Jāņa Daliņa sta-
diona rekonstrukcijas dēļ pir-
moreiz tās uzņems Ogre.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Profesors Arnolds Ūbelis Eikaliptu birzī pie Entoto Astrofizikas 
observatorijas Etiopijā

Raksta autors Vidvuds Beldavs 
darbabrīdī

VIDVUDS BELDAVS

Triju Latvijas Universitātes in -
stitūtu (Atomfizikas un Spek tro-
skopijas institūts, Astronomijas 
institūts, un Ģeodēzijas un Ģeo-
informātikas institūts) 2010. ga  da 
24. aprīlī dibinātā asociācija ar 
LU Rektora rīkojumu ir definēta 
kā LU Nacionālā zinātnes plat-
forma kvantu zinātņu, kosmosa 
zinātņu un saistīto tehnoloģiju, 
jomās kur tiek koordinēta zi -
nātniskā darbība un maksimāli 
veicināta sadarbība ar uzņē mē-
jiem. Ar šo rīkojumu ir admi-
nistratīvi dokumentēta kvali ta-
tīva izaugsme un strukturālās 
pārmaiņas, ko veicināja kopīga, 
saskaņota, pašaizliedzīga un ar 
lieku birokrātiju neierobežota 
zinātnieku darbība. 

2012. gada janvārī tika uzsākta 
liela Eiropas Savienības finansēta 
projekta izstrāde (FP7-REG-
POT-2011-1. FOTONIKA-LV),  
kas startēja ES pētījumu pro-
grammas konkursā, saņēma izci-
lu vērtējumu (15 punkti no 15) 
un tā izpildei tika piešķirti 3,8 
miljoni EUR. 

Projekta koncepcija garantēja 
zinātniekiem akadēmisko brī vī bu 
savu ideju īstenošanai un deva 
iespēju rekrutēt un repatriēt izci-
lus zinātniekus no ārzemēm, t.sk. 
Dr.Jāni Alni no Prof., Nobela prē -
mijas laureāta Theodor W. Hänsch 
laboratorijas Maksa Planka Kvantu 
optikas institūtā Minhenē. Jānis 
tagad vada Kvantu optikas labo-
ratoriju Latvijas Universitātē. 
Projekts paredz  uzlabot esošās 
laboratorijas iekārtas, iegādāties 
jaunus instrumentus un aktivizēt 
sadarbību ar gandrīz 20 stra tē-
ģiskiem partneriem, zinātniskām 
grupām un laboratorijām ES un 
pasaulē. Tas savukārt atnesa jau-
nus panākumus Eiropas Savie nī-

FOTONIKA-LV – cerība Latvijas nākotnei!

Izstāde “Latviešu dziesmu svētki pasaulē” 
Latvijas Nacionālajā archīvā

bas ietvara programmu konkur-
sos – šobrīd FOTONIKA-LV 
zinātniskās grupas, laboratorijas 
un institūti var lepoties ar 12 ES 
ietvara programmu. financētiem 
projektiem. Līdzās tam sarežģītā 

Starp tautiskā Ze mes pavadoņu 
Lāzeru Pozi cio nēšanas dienesta 
konferenci.  

Vienlaikus nepārtraukti ir stip-
rināta sadarbība ar Latvijas zi -
nātnē un augstākās raudzes 

iespēju viņu produktu pārvērst 
komerciāli tiražējamā produktā 
un tuvākos gados uzņēmuma ap -
grozījumu pacelt līdz 20-30 mil-
joniem EUR gadā, tādējādi veici-
not eksporta pieaugumu. Opti-

LU Nacionālās zinātnes plat-
formā FOTONIKA-LV vienotie 
zinātnieki ir pateicīgi vairākiem 
Latvijas uzņēmumiem par me -
cenāta ziedojumiem LU fondā 
(https://www.fonds.lv/). Tomēr tas 
neapmierina visas vajadzības, 
kuŗas rada FOTONIKA-LV mi -
sijas uzdevumi, t.i. nodrošināt 
studentu klātbūtni laboratorijās 
un observatorijās, technisko dar-
bi nie ku servisu, līdzdalību kon-
ferencēs un steidzīgus detaļu un 
materiālu iepirkumus, kas nav 
iespējami universitātes kopīgā 
sistēmā gan līdzekļu trūkuma, 
gan biro krā tisko barjeru dēļ. 

Šovasar mums pievienosies 
Roberts Kancāns no University of 
Southern California, Viterbi 
School of Engineering. Ja starp 
lasītājiem ir vēl citi studenti, kas 
līdzīgi kā Roberts Kancāns, 
meklē iespējas studēt un strādāt 
astronomijā, fotonikā, kvantu 
zinātnēs vai pie mums pie LU, vai 
arī pie firmām, kas ir fotonikas 
klasterī, iespējas var būt lieliskas. 
Mēs arī meklējam mecenātus, 
kam ir interese veicināt zinātni 
Latvijā, atbalstot stipendijas stu-
dentiem vai arī atbalstīt instru-
mentu iegādi, kā a rī citām īpašām 
vajadzībām mūsu laboratorijās. 

Ikvienam ziedojums ir ļoti gai-
dīts un rezultēsies FOTONIKA-
LV platformas darba efektivitātē. 
Ziedojumu var veikt atbilstoši 
norādītiem kontiem LU Fonda 
mājas lapā. 

Dr.Arnolds Ūbelis (FOTONI-
KA-LV zinātniskais sekretārs, Ar -
nolds@latnet.lv, t. +371 29498659) un 
Vidvuds Beldavs (FOTO NI KA-LV 
stratēģists, Vid.Beldavs@FOTONI-
KA-L1V, t.+371 27862021) vien-
mēr ir gatavi stāstīt par platformas 
darbiem veiksmēm un problē mām.

sacensībā ir iegūts financējums 
no citiem starptautiskiem un 
nacio nā liem avotiem vairākiem 
neliela mēroga projektiem. Laikā 
kopš aizvadīts kopš 2010. gada 
FOTO NIKA-LV zinātnieku 
skaits ir pārsniedzis 100 un tā 
rīcībā ir komplicēta zinātnes 
infrastruk tūra, t.sk. pasaules zi -
nātnes sa  biedrībai un tās starp-
tautiskiem tīkliem svarīgās As -
tro fizikas ob  servatorija Baldonē 
un Funda men tālā ģeodinamiskā 
observatorija Rīgā. Pēdējai mi -
nētajai bija gods un atzinība rīkot 
Rīgā, 2017. gada septembrī 

innovācijās ieinteresētiem uzņē-
mu miem fotonikā, īpaši kvantu 
un kosmosa technoloģijās. To 
kopskaits Latvijā tagad pārsniedz 
60, gada apgrozījums ir sasnie-
dzis 150 miljonus EUR un vidējā 
izaugsme kopš 2012. gada 
11-15% gadā. 

LU Nacionālā zinātnes platfor-
ma FOTONIKA-LV ir lepna par 
draudzīgo mazo un vidējo uz  ņē-
mumu klubu (12 uzņēmumi), ar 
kuriem kopā īstenojam nelielus 
efektīvās sadarbības projektus 
(LU financējums sasniedz 50%) 
un vienlaicīgi palīdz tiem, kam ir 
piedāvājumi prototipa līmenī aug-
stākās raudzes inovācijām. Starp 
FOTONIKA-LV kluba biedriem 
jau ir septiņi uzņēmumi, kas  dos 

mis  mam ir dokumentēti argu-
menti, kas saņēmuši divu ES ko -
misāru parakstītu kvalitātes ser -
tifikātu par projekta izcilību. Tas 
ir cerīgi, neraugoties, neskatoties 
uz to, ka šīs programmas konkur-
sos startē vismaz 10  000 uz  ņē-
mumi no visas ES un panākumu 
varbūtība ir 6-7 %.

Diemžēl Latvija nav starp tām 
ES dalībvalstīm, kur zinātne tiek 
atbilstoši financēta no nacionālā 
budžeta un tas, prasa no FO  TO-
NIKA-LV saimes ārkārtīgu paš-
aizliedzību, kas balstās patrio-
tismā un izpratnē, ka bez zinātnes 
un augsta līmeņa innovācijām Lat  -
vijai nav cerību nodrošināt pār-
ticību un gūt, piemēram, Somijai 
līdzīgu atpazīstamību pasaulē. 

No 12.  jūnija Latvijas Na -
cionālā archīva (LNA) ad  mi-
nistrācijas ēkas Rīgā, Šķūņu 
ielā 11, logos skatāma izstāde 
“Latviešu dziesmu svētki pa -
saulē”, kas, balstoties uz LNA 
Latvijas Valsts archīvā sagla-
bātajiem dokumentiem, dod 
ieskatu latviešu dziesmu 
svētku vēsturē ārpus Latvijas 
laikā no pirmajiem pēckaŗa 
gadiem līdz mūsdienām.

Otrā pasaules kaŗa rezultātā 
nonākuši bēgļu nometnēs Vā -
cijā, latvieši rūpējās par kultū-
ras saglabāšanu un attīstīšanu, 
veidojot skolas, izdodot grā-
matas, rīkojot pasākumus u. c. 
Tā 1946.  gada jūnijā Fišbachā 
pie Nirnbergas notika pirmā 
latviešu dziesmu diena ārpus 
Latvijas, līdz 1948. gadam sarī-
kojot vairāk nekā 10 dziesmu 
dienas dažādās nometnēs un 
1947.  gadā Eslingenā pulcējo-
ties uz pirmajiem latviešu dzies-
mu svētkiem ārpus Latvijas.

Latviešiem izceļojot no bēgļu 
nometnēm, gandrīz visās ze -
mēs, kur izveidojās lielākas 
latviešu kopienas, rēgulāri tika 
rīkotas dziesmu dienas, dzies-

mu svētki vai kultūras dienas, 
kas pulcēja simtiem dalībnieku 
un tūkstošiem skatītāju. Anglijā 
pirmās dziesmu dienas notika 
1949. gadā Londonā, Kanadā – 
1952.  gadā Toronto. Pirmie 
Vispārējie latviešu dziesmu 
svētki ASV notika 1953.  gadā 
Čikāgā, bet kopš 1962.  gada 
ASV vai Kanadā tiek organizēti 
arī Rietumkrasta latviešu dzies-
mu svētki. Pirmie Eiropas lat-
viešu dziesmu svētki notika 
1964.  gadā Hamburgā, bet kā 
skaistākie ārpus Latvijas noti-
kušie svētki nereti tiek minētas 
1979. gadā Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības rīkotās dzies-
mu dienas Visbijā, Gotlandes 
salā. Savukārt Austrālijā kopš 
1951.  gada regulāri notiek 
Austrālijas latviešu kultūras 
dienas.

Daudzviet būtiska dziesmu 
svētku sastāvdaļa blakus koŗu 
koncertiem un deju uzvedu-
miem bija latviešu komponistu 
jaundarbu, simfoniskās un po -
pulārās mūzikas koncerti, lie -
tišķās un vizuālās mākslas iz -
stādes, teātŗa izrādes, rakst-
nieku lasījumi, pasākumi bēr-

niem un jauniešiem, sporta 
sacensības u.c. Tādējādi šie 
svētki izvērtās par latviešu 
kultūras manifestāciju, kas savu 

ASV, bet 2018.  gada decembrī 
Adelaidē interesenti pulcēsies 
uz 57.  Austrālijas latviešu kul-
tūras dienām un 2019.  gadā 

ārpus Latvijas (Vācijā, Lielbri-
tanijā, ASV, Kanadā un Aus-
trālijā) laikā no pirmajiem 
pēckaŗa gadiem līdz mūs die-
nām. Izstādes veidošanā izman-
totas fotografijas un citi doku-
menti no LNA Latvijas Valsts 
archīva fondiem, to papildina 
kinodokumentu fragmenti no 
LNA Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu archīva.

Izstādes norises vieta: Latvijas 
Nacionālais archīvs, Rīga, 
Šķūnu iela 11.

Izstāde skatāma arī tīmekļa 
vietnē:

www.archiv.org.lv/dziesmu_
svetki_pasaule/ 

Izstādi sagatavoja LNA Lat-
vijas Valsts archīva speciālisti 
Baiba Vanaga, Guntis Švītiņš, 
Sabīne Vītola, Inese Kalniņa un 
Ainars Mazvērsītis; LNA Lat-
vijas Valsts kinofotofonodoku-
mentu archīva speciālisti Lilija 
Bērziņa un Rūdolfs Henčels.

Papildu informācija: LNA 
Lat vijas Valsts archīva Personu 
fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas archīva eksperte Baiba 
Vanaga E. baiba.vanaga@arhi-
vi.gov.lv

dzīvotspēju nav zaudējusi arī 
pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas. Tā 2017.  gadā Balti-
morā norisinājās 14. Vispārējie 
latviešu dziesmu un deju svētki 

Toronto notiks 15.  Latviešu 
dziesmu svētki Kanadā.

Izstāde “Latviešu dziesmu 
svētki pasaulē” dod ieskatu 
latviešu dziesmu svētku vēsturē 

Tautasdeju koncerts Anglijas latviešu dziesmu dienās. Pag. gs.  
50.–60. gadi. LNA LVA, 2263. f., 1. apr., 239. l.
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K U L T Ū R A

Atzīmējot Latvijas Simtgadi, 35 
diasporas latviešu mākslinieki no 
Kanādas, ASV, Austrālijas un Eiro-
pas ir aicinājuši 35 māksliniekus  
no Latvijas kopīgi piedalīties iz -
stādē ar zīmīgu vadmotīvu “Māksla 
nešķir, māksla vieno!” 

16. jūnijā  Pasaules latviešu māk-
slas centrā (PLMC) Cēsīs notika 
izstādes atklāšana. Kā norāda viens 
no tās kuratoriem Mārtiņš Heim-
rāts, toreiz 1980. gados, kad Leo-
polds Sīpoliņš atveda savu trimdas 
mākslinieku darbu kolekciju un 
Latvijas PSR Ārzemju mākslas 
muzejā parādīja Puriņu, Dagniju, 
Annusu, Mieriņu, Miltu, Straut-
ma ni, Eglīti, Kupri, Staprānu, va -

rējām runāt par “šeit” un “tur”, vie-
tējiem latviešiem un trimdas lat-
viešiem. Šī izstāde tagad  vieno tik 
daudz, ka grūti pat formulēt. 
Ārvalstīs mītošos latviešus ar Lat-
vijas latviešiem, pirmskara latviešus 
ar pēckara latviešiem, pēckara lat-
viešus ar atjaunotās Latvijas lat vie-
šiem, gleznotājus ar fotogrāfiem, 
tekstilmāksliniekus ar tēlniekiem, 
keramiķus ar grafiķiem, konceptu-
alistus ar reālistiem, abstrakcio-
nistus ar simbolistiem, Kalmīti ar 
Heimrātu.

Jā, un tieši Lelde Kalmīte no Či -
kāgas  ir šīs vērienīgās izstādes dzi-
nējspēks, apzinot  35 ārzemēs dzī-
vo jošos māksliniekus no vairākiem 

DAINIS MJARTĀNS

Atklāta plaša diasporas un 
Latvijas mākslinieku izstāde Cēsīs
kontinentiem un kopā ar Kārli Kan-
derovski iekārtojot izstādi Cēsīs.

Uz Cēsīm no Austrālijas atce ļo-
juši Imanta Tillera, Jāņa Nedēļas un 
Haralda Norīša darbi, kas iz  stādās 
kopā ar Oļegu Tillbergu, Lauru 
Prikuli un Džemmu Skulmi no 
Latvijas. 

Lelde Kalmīte uzsver, ka mēs dzī-
vojam laikā, kad attiecības starp 
kultūru, valodu un indivīda fizisko 
atrašanās vietu  strauji mainās visā 
pasaulē. Ļoti liels skaits latviešu un 
viņu pēcnācēju šodien dzīvo ārpus 
savas dzimtenes   robežām. Tāpēc 
“Māksla nešķir, māksla vieno!” 
iedvesmo gan  politiski gan māksli-
nieciski.

Daudzveidīga ir mākslinieciskā 
pieeja un darbos izmantotie mate-
riāli, bronza (Aivars Vilipsōns, Lat-
vija), metāls (Gints Grīnbergs, ASV),  
koks (Zane Treimane, ASV), pig-
mentdruka (Elīna Ruka, Latvija), 
porcelāns (Juta Savage, Melissa 
Braden, ASV un Inguna Skuja, Lat-
vija), audums (Vita Plūme, Ka -
nāda).

Izstādē aplūkojami “Čikāgas sko-
las” pārstāvju Benno Tālivalža un 
Ojāra Šteinera darbi, deviņu Ka -
nādā dzīvojošu latviešu māksli nie-
ku darbi, savukārt no ASV, izstādē 
piedalās trīspadsmit mākslinieki. 
No Latvijas mākslinieku vidus kā 
“partneri” kopīgajā izstādē aicināti 

Frančeska Kirke, Ieva Iltnere, Baiba 
Putniņa, Aleksejs Naumovs, He -
lēna Heinrihsone, Matiass Jansons, 
Iveta Vecenāne  u.c.

Jāpievienojas Mārtiņa Heimrāta 
vārdiem: “Mēs esam savienoti. 
Rezultāts – izstāde, kura atbilst 
savam uzstādījumam. Izstāde, 
kurai pateicoties, radušies jauni 
kontakti, jaunas draudzības, jauni 
savienojumi.”

Izstāde Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6, 
(ieeja no Baznīcas laukuma) būs 
skatāma līdz gada beigām. PLMC 
galerija  atvērta no trešdienas līdz 
svētdienai no plkst. 11.00 - 17.00

Rīgā maija mēneša vidū atjau-
notajā VEF kultūras pilī atklāja ilgi 
gaidītu izstādi „Elles ķēķis : Ņu  jor-
ka-Latvija”. Apmeklētājus sa  gai-
dīja vizuāls stāsts tekstos, mākslas 
darbos un privātos priekšmetos 
par unikālu latviešu rakstnieku  
un mākslinieku grupu trimdā pag 
50. – 60. gados.

“Jā, kas bija Elles ķēķis? Uz 
Hadsonas pusi no Taimskvēra – 
šis ostas rajons reiz bija gangsteru 
kaujas lauks – Hell’s Kitchen (angļu 
val.). Kad tur sāka lasīties kopā 
latviešu rakstu un mākslinieku 
ļaudis, no senās slavas bija atlicis 
tikai nosaukums. Kaut netālu no 
Taimskvēra, Elles ķēķis bija pa  sau-
le pati par sevi –  ar veciem īres na -
miem, ar sīkiem, lētiem veikali  - 
ņ iem, ēdnīcām, tavernām, ar jūr-
niekiem, puortorikāņu pusau - 
dž iem, ar zivju un ēdienu smaržu, 
ar smakām un māvieniem no os -
tas lopkautuvēm, ar okeāntvaiko-
ņu miglas sirēnām – tāds iebrau-
cot šķita Elles ķēķis.” ( Aina Zem-
dega. Jaunā Gaita, 1988.g.)

Izstādes ekspozīcija patiešām 
plaša, izvietota trijos stāvos, tā 
strukturēta uzskatāmi un pār ska-
tāmi. Pirmā stāva izstāžu zālē –        
plakāti par Elles ķēķi un tā laika 
literātiem, divas īsfilmas, vitrīnas 
ar vēsturiskiem dokumentiem, fo -
togrāfijām un privātiem priekš-
metiem, Ilmāra Rumpētera žur-
nāla Jaunā Gaita vāku kolāžām. 
Vestibilā – vairāku autoru gleznas: 
Alfrēds Krēsliņš, Jānis Annuss, 
Augusts Annuss, Klāra Zāle, Vol-
demārs Avens, Daina Dagnija, Si -
gurds Vīdzirkste.

Otrā stāva galerijā – Frīdriha 
Milta gleznas. Spoguļzālē –  
Elles ķēķa izdotās grāmatas 
trimdā un gleznotāja Rolanda 
Kaņepa gleznas.

Kā norāda izstādes kuratore 
Sandra Zandberga, “Pirms vairāk 
nekā piecdesmit gadiem kultūr-
veidošanās paralēles bija nesavie-
nojamas pasaules, bet šobrīd tās ir  
kopīga laikmeta liecinieces. Ar šo 
izstādi vēlamies pavērt durvis un 
aicināt šajā unikālajā dzejas, do -
mu, ideālu, jūtu, krāsu un bohē-
mas apdvestajā trimdas māksli-
nieku vidē – Elles ķeķī.”

LIĀNA LOGINA Iepazīšanās ar Elles ķēķi VEF kultūras pilī

Laila Saliņa: “Būtībā Elles ķēķa 
centrā bija dzejnieki un māksli-
nieki, kuri ļoti interesējās viens par 
otru un iedvesmojās viens no otra, 
tā uzturot savas dziļās saites ar 
dzimteni un mātes valodu.”

Klāra Zāle –  Dieva koklētāja, 
dzej niece un gleznotāja. Linards 
Tauns – Mūžīgā mākoņa sapņo-
tājs, dzejnieks. Gunars Saliņš - 
Elles ķēķa pavārs, dzejnieks, viņa 
kundze Jautrīte Saliņa – literatūr-
zinātniece. Pie šo divu personu 
vārdiem gribas mazliet pakavē ties. 
Ekspozīcijā iekļauts kāds ne -
parastāks eksponāts: Gunara Sa -
liņa iemīļotais “ancuks”, kura au -
te n tiku apstiprina 2 izteiksmīgas 
fotogrāfijas. Vienā meita Laila Sa -
liņa šūpo šūpolēs savu sirmo, ga -
vilējošo tēvu, otrā – pats Saliņš, 
tēr pies pavasara ancukā - sūnzaļās 
biksēs un sinepju krāsas žaketē, 
iešūpo sievu Jautrīti un, situācijas 
iedvesmots, jūsmīgi sasitis plauks-
tas. Tādiem maziem, šķietami ne -
nozīmīgiem mirkļiem, kuros zi -
nāms dzejnieks vai mākslinieks 
parādās kā dzīvs cilvēks ar savām 
neviltotajām emocijām, patiesībā 
ir liela nozīme – izstādes apmeklē-
tāja uztverē līdz šim irreālais tēls 
ieguvis cilvēcīgus vaibstus.

Nākamā persona, kuru nevar 
nepieminēt, ir paradoksu lielmeis-
tars Roberts Mūks (īstajā vārdā 
Roberts Avens) – “mūks bez klos-
tera”, kā rakstīts plakātā, dzejnieks, 
filozofs, reliģiju pētnieks. Savā    

pē  dējā eseju un dzejas grāmatā  
“Apa ļais cilvēks – Dieva kopija”, 
kuras iznākšanu viņš vairs nesa-
gaidīja, Mūks raksta: “...dzīves gal-
venās un būtiskākās problēmas 
nav iespējams risināt loģiski, un uz 
tām nav viennozīmīgas atbildes. 
Faktiski, jautājumu ir vairāk nekā 
atbilžu. Tāpēc arī paradoksi ir 
neizbēgami.” Un, savu mūžīgo 
pīpi kūpinādams, vēl piebilst: 
“Man vajadzīgi griesti, lai nekāptu 
debesīs.”

Avīzes formāts, diemžēl, ir daudz 
par mazu, lai pieminētu visas in -
teresantās rakstošās per sonības, ja 
nu vienīgi vēl “neapklu sināmo 
runāšanas maratonistu, rakstnie-
ku, žurnālistu, publicistu, bohē-
mieti Teodoru Zeltiņu. Par viņa 
literāro varoni Antiņu, domājams, 
būs dzirdējuši daudzi. Šajā izstā -
dē var iepazīties ar Reiņa Birzgala 
ilustrāciju romānam “Kā Antiņš 
Amerikā cīnījās ar sievu un trim-
du”.

Otrā stāva galerijā ar žilbino -    
šu Holivudas filmaktiera smaidu 
sejā savas izstādes apmeklētājus 
sagaida pats Fridrihs Milts – tiesa 
gan –  tikai kartona figūras veidolā 
un Ulda Graša fotogrāfijās. De -
besskrāpju lūkotājs – debesskrāp-
ju gleznotājs. “Man ir divas dzim-
tenes: Elles ķēkis un Latvija.” Viņš 
ir viens no galvenajiem “vaini-
niekiem” grupas dibināšanā un pa -
stāvēšanā. Dr.Jānis Siliņš 1981.g. 
21.oktobra Laikā raksta: “Fr.Milta 

miteklī, Ņujorkas Elles ķēķī, 1951.
gada 10. augustā sanākušie no -
lēma dibināt Ņujorkas latviešu 
mākslinieku grupu.”

Frīdrihs Milts ir arī viens no 
vecākajiem grupas dalībniekiem, 
izglītību ieguvis vēl Latvijā, 1932. 
gadā viņš absolvējis Latvijas Māk-
slas akadēmiju. Galerijā pa p e ri-
metru izvietoti apmēram divdes-
mit darbi – eļļas gleznas un ogles 
zīmējumi, kas tapuši dažādos     
lai ka posmos. Izstādei ir nosacīti 
divas daļas, ievērojot F.Milta darbu 
tematiku: Debesskrāpji un Mūzas. 
Eleonora Šturma perio diskā raks-
tu krājumā Latvju Māk sla, 1982. 
gada laidienā sakarā ar 
mākslinieka 75.dzimšanas gadu, 
raksta: “...cik brīvi un vienmēr at -
taisnojami – Milts rīkojas, tēlo-
dams sievietes figūru: vienā gleznā 
to tverdams stingrā, stilizētā zīmē-
jumā, otrā rīkodamies ar izsvērti 
izkārtotiem gleznieciskiem krās-
laukumiem, vēl citā – to ietver-
dams pavisam brīvā, spontānā 
gleznojumā. Arī viņa iemīļotās 
liel pilsētas – Manhatenas ataino-
jumiem dažādas pieejas: citā asāks 
skatījums, citā it kā “mīkstāks”, citā 
dominē tonālais noskaņo jums, un 
tomēr visos izmanāms kaut kas 
vienojošs, neatdarināms un 
Miltam raksturīgs.” Manuprāt, šis 
atšķirīgais, vienojošais un neat-
kārtojamais izriet no paša Milta 
inteliģentās personības: neuzspiest 
savu, rēķināties ar modeli kā su -

verēnu personību pat tad, ja tie ir 
tikai debesskrāpji.

Apgāds Neputns 2017. gadā iz -
devis monogrāfiju par Fridrihu 
Miltu. Izstādei deponētās gleznas 
un ogles zīmējumi ir no Filipa 
Kļaviņa privātkolekcijas.

Plakāta teksts, iepazīstinot ar 
gleznotāja Rolanda Kaņepa per-
sonību, sākas visai daudzsološi: 
“Iesim paklejot pa antikvariā-
tiem?” Kaņeps esot bijis izsmal-
cināts senlietu pazinējs un arī 
azartisks krājējs: “Tie, kam rodas 
izdevība uzkāpt piecus stāvus, lai 
ielūkotos meistara valstībā, atra -
dīs pasauli, kas līdzinās smalkam 
senlietu antikvariātam. Katrs sprī-
dis tur aizņemts ar kādu Rolanda 
atrastu dārgumu, un ir šausmīgi 
jāuzmanās, lai neapgāž, vai vēl 
ļaunāk, nesaplēš. Paša gleznotāja 
darbi vietas trūkuma dēļ ir taisnā 
grēdā pakārti pie griestiem.”( Vol-
demārs Avens. Jaunā Gaita, 1998.) 
Šajā izstādē tie gan ir tikai nedau-
dzi audekli no Pasaules Latviešu 
mākslas centra kolekcijas.

Nenogurdinot skatītāju ar pār-
mērīgu informācijas devu, bet 
iemetot kokteiļu glāzēs pa vienai 
olīvogai izstādi veidoja Sandra 
Zandberga, Laila Saliņa un Pēteris 
Buks. Diemžēl Dziesmu svētku 
viesiem izstāde jau būs slēgta, 
taču tai noteikti vajadzētu uzsākt 
ceļojumu pa citām Latvijas 
pilsētām.
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Tell us about the Rock group 
Pērkons VR project – what is it, 
how does it work?

Greg Swan: Perkons VR is a 
vir tual reality short-film experi-
ence we produced at Fallon Mi -
nneapolis to tell the story of the 
band in the 1980s. We combined 
video footage and archived pho-
tography from that time period 
and taught ourselves how to ani-
mate the footage and create new 
worlds in virtual reality that 
brought to life the story. The vie-
wer can experience what it was 
like to see the band in concert, to 
be on the train during the riot 
and at the barricades during the 
protests of that time period. Vir-
tual reality creates an immersive 
world to share the history and 
power of this band in a highly 
emotional and impactful way.

  How did Fallon come to 
produce this work? Why did 
they want to make it? 

 GS: As an advertising agency, 
we are always looking for new 
ways to tell stories for our brands. 
Fallon is passionate about explor-
ing all forms of creativity to cre-
ate breakthrough work. We often 
turn to emerging technology to 
explore new ways to capture at -
tention, share a story and make 
the public feel things about our 
clients. Virtual reality is one of the 
most powerful and exciting new 
forms of media in 2018, but we 
don’t have a lot of direct expe-
rience in the medium. This pro-
ject allowed more than 20 Fallon 
employees the opportunity to 

Pērkons Virtual Reality Rockumentary Premiers 
at Viva Tech, Paris 2018

Jauno Laiks interview with  Director of Digital Greg Swan and Creative Technologist Cory McLeod

explore VR storytelling – from 
ani  mating still photos, recording 
audio translations, editing music 
and video, and learning to mar-
ket a short-film.

  Our creative technologist at 
Fallon, Cory McLeod, was raised 
in the Latvian community in 
Toronto and over the years, has 
maintained connections with 
friends and colleagues in Lat-
via.    He knew the story of the 
band and wanted to explore new 
ways of telling this story in a way 
that would resonate with both 
the Latvian community and ot  her 
cultures who had never heard this 
story. We also received financial 
assistance from the  American 
Latvian Association, which pro-
vided the initial support needed 
for the interviews with Perkons 
band members on location in Riga.  

How was the creative team at 
Fallon able to access the story? 
(i.e. What did they hear/read/
watch/listen to, in order to learn 
more?)

GS: We worked closely with 
the band during the entire pro-
cess of bringing this story to life. 
We interviewed the band in Riga 
and the band gave us hundreds 
of photos. We also are grateful to 
the Juris Podnieks Studio, the 
Latvian State Archive of Audio 
Visual Documents, Tritone Stu -
dio and Publicis in Latvia for 
their help in accessing video, 
audio and photos of the band 
during this time period. 

 Cory McLeod: If you haven’t 
grown up in Latvia, Perkons 

music and story is layered with 
symbolism, double entendres, 
and societal / cultural references. 
Over the two we made the pro-
ject, it was interesting to observe 
how they discovered each of the 
layers of the music and how their 
appreciation of the music deep-
ened with peeling away each 
layer. Podnieks’ film “Is it easy to 
be young” was a huge part in 
helping us understand the story 
and many of the creatives watch-
ed it several times.

Tell us what happened at Viva 
Tech – How you initially got in, 
and, what happened?

CM:  VivaTech has a reputa-
tion as the most important tech-
nology event in Europe each 
year. More than 100,000 people 
attending the event this year to 

hear from President Macron, 
Facebook’s Mark Zuckerberg 
and Microsoft’s Satya Nadell, 
plus to tour the exhibit hall and 
see new innovations and pio-
neering forms of storytelling. We 
were thrilled to partner with 
Marcel Agency, a fellow Publicis 
Group advertising agency, to be 
part of their booth at VivaTech 
2018.

We had a non-stop line to see 
the VR Film for the entire exhib-
it. It was exciting and thrilling to 
share this story with an interna-
tional audience. We had media 
reporters from Germany, Brazil, 
France and the UK watch the 
film, plus countless students, 
tech nology professionals and 
even our Parisian colleagues. 

What were people’s respons es 

at Viva Tech? What surprised 
you?

CM: Only a handful of atten-
dees at our booth had ever heard 
of Perkons and almost everyone 
had questions about the band, 
the story of their fans and their 
role in the political events of the 
1980s. We had people say things 
like “This is the coolest experi-
ence at Viva Tech, including Pre-
sident Macron’s interview,” “This 
would have won Cannes,” and 
“Why can’t more people see this?” 
My favorite part was the random 
strangers crying and hugging us 
after watching the film – so many 
people were genuinely touched 
with this experience. 

Viva Tech was the first time 
we’d shown this outside of Fallon. 
For me, it was incredibly moving 
to watch how much people could 
relate to Perkons story on a very 
personal level and how emotio-
nal they were after watching it. 

What’s next?
GS: We are submitting the film 

to a handful of film festivals. And 
now, after VivaTech, we are 
working for U.S. showings of the 
film in New York and Minnea-
polis, plus working on a public 
event together with the band in 
Latvia. And then there will be 
more showings coming soon. 

This is a story that demands to 
be told, and we’re honored to 
have a role in helping tell it to 
people around the world.

Anything else to share? 
Whet her about the creative 
process, or, showing the piece, 
etc. 

CM:  As a Latvian, I’m always 
thinking about how Latvians can 
share their stories with Ame-
ricans and Western Europeans in 
an age when there are multitude 
of things competing for audien-
ces’ attention; Netflix, Facebook, 
Trump tweets, the new Marvel 
movie etc. I think that using 
emerg ing media such as VR and 
mixed reality allows us to break 
through the noise and grab au -
diences’ attention in unexpected 
ways. 

6



Jauno LAIKS 2018. ga da 23. jūnijs – 6. jūlijs

K U L T Ū R A

Jauno Laiks iesaka Latvijas mūzikas jaunumus

Lata Donga
“Variācijas”

Savu pirmo albumu „Variācijas” 
klajā laidusi grupa Lata Donga. 
Tās kodolu veido ģimene, kas jau 
trešajā paaudzē izpilda tautas mū -
ziku – Aīda Rancāne un Andris 
Kapusts ar meitām Asnāti Rancāni 
un Aurēliju Rancāni.

Grupai ir savdabīgs skanējums, 
kurā senais un latviskais savijas ar 
mūsdienīgo un pasaulīgo. Pir ma-
jam albumam „Variācijas” iz  rau-
dzī tas dažādu Latvijas novadu tau-
tasdziesmas, kurās ļoti interesanti 
atklājas tautas melodiju va -
riēšanās. „ Mums ir vairākas ļoti 
autentiskas bez pavadījuma a ca -
pella dziesmas, tad ir atkal ar vien-
kāršākiem instrumentiem līdz pat 
dziesmām, kurās izmantots ļoti 
plašs instrumentu klāsts, iesaistot 
taustiņinstrumentus, programmē-
šanu un tā tālāk. Tā kā variācijas 
arī tajā ziņā, kā mūsdienās šī tau-
tas dziesma var tikt izpildīta un 
pasniegta klausītājam,” saka 
Andris Kapusts.

Kanisaifa
“Atdzīvinot vēju”

Ar savu pirmo CD „Atdzīvinot 
vēju” klajā nākusi muzikālā ap -
vienība Kanisaifa. 

Grupas mūziku raksturo ceļo-
jums cauri visas pasaules tautu tra di -
cionālo mūzikas instrumentu ska-
nējumam, īpašu uzmanību pie vēr-
šot baltu kultūras mantoju mam.

Kanisaifa ir deviņu cilvēku 
grupa, kuras stūrakmens ir Nils 
Īle. Cilvēks, viņš jau ilgus gadus 
iedziļinājies pasaules mūzikas 
niansēs, īpaši pievēršoties tieši 
afrikānisko bungu, ritmu un 
meditāciju tradīcijai.

Albums ir saldais ēdiens tiem, 
kam patīk  Pasaules mūzika jeb 
world music.

How Town
“I Want To Watch 

A Tree Grow”
Ceturto albumu izdod beļģu-

latviešu ansamblis How Town.
5 vokālu un 2 stīgu instrumentu 

radītā mūzika vislabāk raksturo-
jama kā smalki izstrādātu folk/sin-
ger-songwriter dziesmu satik ša nās 
ar džezam raksturīgu spon ta nitāti 
un laikmetīgās eksperi men tālās 
mūzikas improvizācijām. Gru pa 
sniedz koncertus kā lielās augstas 
raudzes koncertzālēs, tā arī šauros 
pagrīdes klubos un mākslas telpās, 
tādējādi nojaucot barjeras starp 
elitāro un ikdienišķo. 

“I Want To Watch A Tree Grow”  
ir grupas jaunākais, ceturtais al -
bums - stilistiski daudzveidīgākais. 
Tajā dzirdamas visu piecu grupas 
dalībnieku kompozīcijas ar tek-
stiem četrās valodās - angļu, lat-
vie šu, krievu un franču. Kormū-
zikas harmonijas sastop traki sa -
vītus basa ritmus un ģitāras sk a-
ņas, lai pēc brīža pārtaptu par tau-
tasdziesmu, kuras melodija tavā 
galvā skanēs vēl nedēļu. 

Inga Karpiča 
 “Zelta trepes”

Šomēnes iznākusi  Ingas Kar  pi-
čas (pazīstama arī kā Lalita 
Dasika) ilgi gaidītā otrā mūzikas 

izlase, kurā māksliniece apvieno-
jusi tautasdziesmu ar meditāciju. 

Albums sastāv no septiņām da -
žāda rakstura kompozīcijām ar 
vienojošu iezīmi – kompozīcijas 
veidotas tā, lai cilvēki var tām 
dziedāt līdzi un ļauties tautas-
dziesmu mieram, ko tās nes. 
Dzies mām raksturīgs neatkār to-
jams, saulains un caurspīdīgs ska-
nējums, ko pastiprina izmantotie 
mūzikas instrumenti un smalks 
aranžējums. 

Ingas pirmais albums “Dvēseles 
dziesma” uzrunājis ļoti daudzus 
latviešus gan valsts teritorijā, gan 
ārpus Latvijas, arvien iedvesmojot 
jaunus klausītājus.

“Mūzikas albums šoreiz īpaši 
vērsts uz noskaņu mūziku, jo 
dziesmas atceļojušas sadziedā ša-
nas apļu “Dziedināšanās caur tau-
tasdziesmu” laikā. Tapušās kom-
pozīcijas apvienotas jaunā mūzi-

kas izlasē par godu tautasdziesmu 
meditāciju sekotājiem un mīļo-
tājiem.

Tautumeitas
30. maijā vakarā vairāk kā 400 

draugu, radu, atbalstītāju un kolē-
ģu priekšā, Mūzikas namā “Daile” 
tika prezentēts etnomūzikas gru-
pas Tautumeitas debijas albums. 

Prezentācijas koncerta laikā 
grupa pirmo reizi plašākai publi-
kai atskaņoja vairākas no albumā 
iekļautajām dziesmām, kā arī, 
aicinot uz skatuves, izteica patei-
cību saviem vecākiem un albuma 
tapšanā un Tautumeitu tēla ra -
dīšanā iesaistītajiem cilvēkiem – 
producentam Reinim Sējānam, 
māksliniecei Brigitai Strodai, kas 
veidojusi meiteņu kroņus, kā arī 
producentiem un menedžmen-
tam – Ilzei Ūdrei un Santai Kolai.

Albumā “Tautumeitas” ir ie  kļa u-

tas 12 dziesmas ar tautasdziesmu 
vārdiem un pašu radītu mūziku. 
Grupa Tautumeitas izveidojās 
2015. gadā, tās sastāvā ir sešas mū -
ziķes – Asnate Rancāne, Aurēlija 
Rancāne, Ilona Dzērve, Lauma 
Bērza, Laura Marta Līcīte un Lau-
ra Liepiņa. Tā sākās ar tradicionā-
lās mūzikas dziedāšanu, mēģinot 
pietuvoties un atdarināt teicējas. 
Taču - jo tuvāk gāja dziesmām, jo 
tuvāk dziesmas nāca pie Tautu-
meitām, līdz kamēr šķita dabiski 
tās apvienot ar visu pārējo, ko šajā 
pasaulē viņas ir dzirdējušas un 
sajutušas kā savu. 

Vislabākā latviešu 
dziesmu izlase bērniem # 3

Jaunums populārajā sērijā “Vis-
labākā latviešu dziesmu izlase 

bērn iem”. Jau trešais dziesmu ap -
kopojums, kurā Raimonda Paula, 
Imanta Kalniņa, Guntara Rača, 
Jāņa Ķirša, Jāņa Lūsēna un citu 
autoru dziesmas dzied Dzeguzīte, 
Knīpas un knauķi, Zeltābele, Igo, 
Dons, Intars Busulis, Lauris Rei-
niks un citi.

Izlasē iekļautas populāras dzies-
mas no albumiem –  Dzeguzīte 
“Mū  zikas skaņas”, “Piena ceļš”, 
“Leļļu dziesmas”, “Lidojums ar 
gaisa balonu”; Zeltābele “Skaitām-
pantu dziesmiņas”; Zane Gudrā 
“Smilšu rausis”; Mazo dziesmas 
Latvijai “Tikai tā”, dažādi izpildītāji 
“Lāčuka dziesmas”, Knīpas un 
Knauķi “Savādā pasaule”, “Mīļas 
un labas dziesmas”, Dzeguzīte un 
draugi “Kur dzīvo laime?”. 

Red.

Lata Donga

Kanisaifa

How Town

Tautumeitas

Inga Karpiča
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