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Pēc Tokijas Olimpiskajām spē-
lēm, kas Latvijai sagādāja daudz 
prieka, stafeti pārņēma para-
olimpieši. Paraolimpiskajās spē-
lēs  Tokijā bija pārstāvētas 162 
nācijas 22 dažādos sporta vei-
dos, tika sadalīti 539 medaļu 
komplekti, par kuŗiem cīnījās 
apmēram 4400 sportistu. Latviju 
Japānā pārstāvēja septiņi para-
olimpieši un nostartēja lieliski, 
ievācot bagātīgu medaļu ražu  

DIĀNAI DADZĪTEI 
klausa disks un šķēps 

Diāna Dadzīte diska mešanā 
iz  cīnīja sudrabu un sagādā Lat-
vijai pirmo paraolimpisko me -
daļu Tokijā. Dadzīte, kuŗa star-
tēja F55 veselības grupā, sudra-
bu ieguva sestajā mēģinājumā, 
kad disku aizmeta 25,02 m tā -
lumā. “Esmu izpildījusi vairāk 
nekā no sevis gaidīju. Latvija 
var!”, sacīja Dadzīte.

Veiksmīgs bija Diānas Da  dzī-
tes starts arī šķēpa mešanā. Star-
tējot F55 ieskaites grupā, Dadzīte 
šķēpu aizmeta 24,22 metrus, iz -
cī not bronzas medaļu. 

Divas medaļas arī  
RICHARDAM SNIKUS 

Latvijas paraolimpiskais jāt-
nieks Rihards Snikus, startējot ar 
zirgu King of the Dance, Tokijā 
iejādes individuālajās sacensībās 
izcīnīja otro vietu un tiesības 
piedalīties brīvā stila disciplīnā. 
Otru “sudrabu” Snikus nopelnīja 
iejādē brīvā stila disciplīnā asto-
ņu jātnieku konkurencē.

Bronza 
AIGARAM  APINIM 

Sākumā bija informācija, ka 
Aigars Apinis diska mešanā F-52 

grupā izcīnījis ceturto vietu di - 
s ka mešanā. Bet izrādījās, ka 
viņš saņems bronzas medaļu.

Aigars Apinis saņems Tokijas 
paraolimpisko spēļu bronzas 
medaļu par izcīnītu trešo vietu 
diska mešanā, jo sākotnēji trij-
niekā iekļuvuša konkurenta re -
zultātu anulēja par dalību neat-
bilstošā medicīniskajā klasē. 

Baibai Rorbachai – 
devītā vieta

Latvijas vieglatlēte Baiba Ror-
bacha ieņēma devīto vietu To -
kijas paraolimpisko spēļu vālītes 
mešanas sacensībās.

Rorbacha, kuŗa startēja F32 
medicīnas grupā, otrajā metienā 
vālīti raidīja 16,32 m tālumā un 
sasniedza jaunu personīgo re -
kordu. 

LATVIJAS HOKEJISTI 
IZCĪNA CEĻAZĪMI 

UZ PEKINU
Olimpiskajā kvalifikācijā 
tikai vieni zaudēti vārti

Rīgā risinājās Pekinas Olim-
pisko spēļu hokeja kvalifikācijas 
turnīrs, kuŗā piedalījās četras 
komandas – Latvija, Ungārija, 
Italija un Francija. Ceļazīmi uz 
Pekinu varēja iegūt tikai grupas 
uzvarētāja vienība. Tāpēc katrai 
spēlei bija izšķiroša nozīme. 

Latvijas hokejisti saka vareni 
un pirmajās spēlēs pret Italiju 
(6:0) un Ungāriju (9:0) aplie ci-
nāja, ka nekāda punktu dāvinā-
šana nebūs.

Kaspars Daugaviņš pārstei dza 
pretiniekus, veicot solo gā  jie nu 
pāri visam laukumam un ie  metot 
sestos vārtus spēlē pret Italiju.

Lai iegūtu ceļazīmi uz Pekinu, 
vēl bija jāpārspēj Francijas vie nība, 
kuŗai arī bija divas uzva ras – pret 
Ungāriju 5:3 un Ita liju – 2:0. 

Latvija- Francija 2:1(1:0, 0:0, 
1:1). Pirms spēles Harijs  Vītoliņš 
norādīja, ka pret Franciju gaidā-
ma sarežģīta spēle. Komandā ir 
vismaz divi virknējumi ar augsta 
līmeņa spēlētājiem. Tāpat trene-
ris izcēla trīs Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) hokejistu klātesa-
mību. “Francijas izlasē ir trij-
nieks no NHL un arī Šveices 
augstākās līgas. Arī viņi paši 
saka, ka šis ir pēdējo gadu spē-
cīgākais sastāvs.”

Risinājās sīva spēkošanās. Lat-
vijas hokejistiem ilgi neizdevās 
pierādīt savu pārākumu. Pirmajā 
trešdaļā “krita” tikai vieni vārti. 

Bet beigās izdevās nosargāt mi -
nimālo pārsvaru un izcīnīt uz -
varu ar vienu vārtu pārsvaru.  
Vienus vārtus 52. minūtē pret-
uzbrukumā atguva da Kosta. V

Uzvaras kaldināšanā lielu arta-
vu deva mūsu vienības vārtsargs 
Ivars Punnenovs.  Izšķīrējā spēlē  
Punnenovs atvairīja 29 no 30 me -
tieniem, bet iepriekš pret Italiju 
un Ungariju viņš palika “sausā”.

Vārtsargs pēc turnīra no  slē guma 
saņēma vairākas balvas, taču, viņa-
prāt, puse no nopelniem jāuzņe mas 
komandas bied riem, kuŗi nebai-
dījās bloķēt pretinieku mestās ripas.

Latvijas izlasei Pekinas olim-
pisko spēļu hokeja turnīrā būs 
jāspēkojas ar Zviedrijas, Somijas 
un Dānijas valstsvienībām. 

Paraolimpieši ievāc medaļu ražu!

Diāna Dadzīte Richards Snikus

Aigars Apinis

Latvijas hokeja izlases ko  mand -
punktā. Šis Latvijas ho  keja iz -
lasei ir pirmais turnīrs jaunā 
treneŗa Harija Vītoliņa vadībā. 
Treneru kopā ir arī Viktors Ig -
natjevs, Artis Ābols, Rai  monds 
Vilkoits, vārtsargu treneris Juris 
Klodāns un Kārlis Zirnis

Ivars Punnenovs pauda gan da-
rījumu par izlases paveikto un 
pateicās līdzjutējiem, kuŗi at -
balstīja gan klātienē, gan pie 
televizoru ekrāniem

// Foto: LETA
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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 $100.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Ave, Easton, PA 18040

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Nedēļas gudrība
“Kāpjot kalnos, esmu kļuvis pašpaļāvīgāks, pazemīgāks un ieguvis lielāku pašapziņu. 

Esmu pārvarējis savas visdziļākās bailes. Šīs ir lietas, ko esmu varējis pārcelt uz savu ik -
dienas dzīvi.”

Juris Ulmanis, profeesors, polārpētnieks

Nedēļas teikums
“Katram cilvēkam ir savs valdziņš, uz kuŗa to var pakārt.”

Rūdolfs Blaumanis

2022. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

Ārpus ASV – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks
2787 Brinker Ave, Easton, PA 18040

Kalendāra tapšanu atbalstījusi

Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

Pasūtiet un dāviniet saviem draugiem, bērniem, maz-
bērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.

Plašāku aprakstu lasiet 4. un 5.lpp.

Latvijas Pasta neizdarības dēļ 
Jūs augustā nesaņēmāt mūsu 
laikrakstu. Redakcija no sirds 
Jums atvainojas un apņemas 
Jūsu abonementu pagarināt par 
vienu mēnesi, tātad līdz 2021. 
gada 1.februārim.

Protams, dāvanā saņemsiet 
arī tradicionālo Laika Mākslas 
kalendāru.

Paldies, ka esat tik pacietīgi un 
saprotoši! Mēs ceram, ka Lat-
vijas Pasts savu darba stilu un 
attieksmi pret brīvo presi mai-
nīs –  katrā ziņā par to cīnāmies.

Paldies arī tiem tautiešiem 
ārzemēs, kas Laiku pasūtina 
radiem un draugiem Latvijā, 
īpaši Astrīdai Lindei un Jānim 
Dimantam – viņi dāvājuši abo-

nementus katrs trīs cilvēkiem. 
Paldies uzņēmējam Gunāram 
Dzenim, ar kuŗa vēlību Laiku 
saņem simt abonenti Latvijā, 
tostarp bibliotēkas. Paldies 
ikvienam, kuŗš ar savu ziedo-
jumu, pasūtinājumu – un arī ar 
rakstiem – palīdz mūsu avīzei 
turpināt ceļu. Ejam tālāk!

Jūsu Laiks

Cienījamie lasītāji Latvijā un citur Eiropā!
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Mūzikas mīlestības gaismā 
Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu tradicija turpina dzīvot un skanēt!

Ingas Šļubovskas-Kancēvičas vokālā meistar-
klase ar jauno soprāni Anniju Teteri no ASV

Meistarkursu darbu grupa ar vairākiem Noslēguma koncerta māksliniekiem. No kr.: J. Bimbere, 
R. Lankovska, A. Osokins, E. Gruzniņa, G. Freibergs, A. Egliņa, Ē. Kiršfelds, V. Zilberts un G. Kuzma

Ilonas Kudiņas flautas ansambļa meistarklase 
ar flautisti Viktoriju Krilovu: "Improvizācija 
ir prasme kas ir nepieciešama!"

XIV Starptautiskie latviešu 
jauno mūziķu meistarkursi “Mū -
zikas interpretācija mūsdienās” 
ir gaiši un skanīgi izskanējuši! 
Meistarkursi norisinājās no 14. 
līdz 21. jūlijam digitālajā vidē. 
Dalībai kursos bija pieteikušies 
Latvijas un ārvalstu mūzikas 
mācību iestāžu vidējā un aug-
stākā apguves posma au  dzēkņi 
un studenti, jaunie komponisti, 
atskaņotājmākslinieki un jaunie 
mūzikas skolotāji. 

Meistarkursu vairāk nekā 80 
virtuālās meistarklasēs piedalījās 
33 dalībnieki no 3 valstīm (Lat-
vijas, ASV un Šveices), pārstāvot 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju, Emīla Dārziņa mū -
zikas vidusskolu, Jāzepa Mediņa 
mūzikas vidusskolu, Daugavpils, 
Ventspils, Liepājas mūzikas vi -
dusskolas, vairākas mūzikas 
skolas, kā arī augstākās mūzikas 
izglītības iestādes ASV un Šveicē.  
Alta, čella, flautas, klavieŗu, klar-
netes, koncertkokles, vijoles, si -
tamo instrumentu, vokālās māk-
slas un kompozicijas speciāli-
tāšu meistarklasēs jaunie mūziķi 
spodrināja savus talantus un 
pilnveidoja profesionālās pras-
mes un iemaņas, kā arī zināšanas 
par baroka, klasiskās, roman-
tiskās un laikmetīgās, ieskaitot 
latviešu, mūzikas interpretāciju 
pie 16 profesionāliem mūziķiem 
nedēļas gaŗumā; daži dalībnieki 
piedalījās vairāk nekā vienā 
speciālitātē. Kamēr lielākā daļa 
no meistarklasēm notika attāli-
nāti, pāris meistarklases (vijoles, 
čella, klavieŗu un vokālās māk-
slas) norisinājās arī klātienē 
Siguldas mākslu skolas “Baltais 
flīģelis” telpās.

Meistarkursu galvenais mērķis 
bija latviešu jauno mūziķu pro-
fesionālās meistarības pilnveide, 
ko veicināja meistarklašu, lek ciju 
un koncertu norise. Katrs meis-
tarkursu dalībnieks un meis tar-
klašu vadītājs saņēma Aplie cību 
no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas, kuŗā tika apstip-
rināts meistarkursos ap  mek lēto 
vai novadīto stundu skaits pro-
fesionālo zināšanu, prasmju, ie -
maņu un kompe tenču ieguvē.

14. jūlija vakarā tiešsaistē no 
Siguldas koncertzāles “Baltais 
flīģelis”, norisinājās XIV Starp-
tautisko latviešu jauno mūziķu 
meistarkursu Atklāšanas kon-
certs, ko var noskatīties YouTube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=T WlMlc9KA7Q. 
Koncertā piedalījās: čellists 
Ēriks Kiršfelds, flautiste Dita 
Krenberga, pianisti Elīna Gru z-
niņa un Ventis Zilberts. Pro-
grammā izskanēja šī gada ju  bi-
lāru  Pēteŗa Vaska un Imanta 
Zemzaŗa kamermūzika.

Tiešsaistes koncertu ar svei-
cienu ievadīja Elīna Gruzniņa, 
Siguldas Mākslu skolas “Baltais 
Flīģelis” projektu vadītāja; seko-
ja videosveiciens no māksli nie-
ciskās vadītājas Daces Aperānes 
(ASV) un Latvijas Radio 3 Klasika 
direktores Gundas Vaivodes. 
Savā uzrunā, D. Aperāne izcēla 
trīs iemeslus, kāpēc meistarkursu 
tradicija ir turpinājusies attīsties 
Latvijā kopš pirmās mūzikas 
nometnes/meistarkursiem 
Jaungulbenē 1994. gadā: 1)jauno 

DACE 
APERĀNE

mūziķu lielās zinātkāres un aiz-
rautīgās darbības dēļ, 2) starp-
tautisko meistarklašu vadītāju, 
lektoru un administrātīvo dar-
binieku prieka pēc darboties ar 
jauno paaudzi un 3) reti gaišas 
mūzikas mīlestības dēļ, kas 
katros meistarkursos uzliesmo 
kā spoža dzirkstele, ceļodama no 
viena dalībnieka un mācībspēka 
uz citu jau 27 gadu gaŗumā.

Meistarkursu laikā norisinājās 
vēl četri tiešsaistes pasākumi – 
divas galvenās lekcijas un divi 
koncerti, kas bija pieejami ikvie-
nam dalībniekam un interesen-

tīgās mūzikas interpretācija mūs -
dienās” tiešraidē no Siguldas 
kon certzāles “Baltais flīģelis”. 
XIV Starptautisko latviešu jauno 
mūziķu meistarkursu vadītāju 
un viesu tiešsaistes koncertu 
vadīja profesors Ventis Zilberts, 
Starptautisko meistarkursu va  dī-
tājs un atskaņotājmākslas no -
zares vadītājs. Koncertā ar plašu 
programmu un 14 komponistu 
skaņdarbiem, tostarp  deviņiem 
latviešu komponistu darbiem 
piedalījās 17 izcili latviešu at  ska-
ņotājmākslinieki no piecām val-
stīm: ērģelniece Kristīne Ada-

https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = Z m i c u d -
pk6po&t=287s

Kompozicijas meistarklases 
vai semināri sastāvēja no grupas 
lekcijām un individuālām no -
dar bībām, kuŗas vadīja pazīstami 
Latvijas un ārvalstu kompozici-
jas meistari Gundega Šmite un 
Dimitris Maronidis, tajās jaunie 
komponisti izzināja skaņdarba 
un interpretācijas aspektus sais-
tībā ar meistarkursu tēmu. Gun-
degas Šmites vadībā pieci jaunie 
komponisti radīja skaņdarbus 
solo balsij, kas ietvēra grafisko 

vokālās mūzikas pedagoģijas, kā 
arī interpretācijas sfērā – no 
baroka līdz laikmetīgās akadē-
miskās mūzikas stiliem.

Meistarkursu vadītājs bija 
Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
mākslinieciskā vadītāja – Dace 
Aperāne (ASV), savukārt kursu 
nozari atskaņotājmākslā vadīja 
Agnese Egliņa (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija) un 
Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
kompozicijā un mūzikas teorijā 
– Gundega Šmite (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija) un 
mūzikas pedagoģijā – Dace 
Aperāne.

Organizātoriskos darbus veica 
Jolanta Bimbere (koordinatore), 
Elīna Gruzniņa (projekta un 
dokumentu vadītāja), Rūta Lan-
kovska (komunikācija un meis-
tarkursu plānotāja), Juris Lisen ko 
(techniskais nodrošinājums, tieš-
raides, montāža un translācija) u.c.

Meistarklases vadīja pianisti 
Andrejs Osokins un Reinis 
Zariņš (Latvija), vijolniece Paula 
Šūmane (Latvija), čellisti Ēriks 
Kiršfelds (Latvija) un Jānis Laurs 
(Austrālija), altiste Andra Dār-
ziņa (Vācija), koklētāja Anda 
Eglīte (Latvija), flautistes Dita 
Krenberga (Latvija) un Ilona 
Kudiņa (ASV), klarnetists Gun-
tis Kuzma (Latvija), sitamo in -
strumentālists Guntis Freibergs 
(Latvija), dziedātājas Antra Jan-
kava, Inga Šļubovska-Kancēviča 
(Latvija) un Pauls Berkolds (ASV), 
komponisti Dimitris Maronidis 
(Grieķija) un Gundega Šmite 
(Latvija).

Meistarkursu aktīvitātes un 
programmu atspoguļoja Latvijas 
TV “Kultūras ziņas”, sižetā pie-
minot Starptautisko meistarkur-
su iniciātoru – sabiedrisko darb-
nieku Mārtiņu Štauveru un 
pirmās latviešu jauno mūziķu 
nometnes Kanadā, kā arī Latvijas 
Radio 1 “Globālais latvietis. 21. 
gadsimts”, “Kultūras Rondo” un 
Latvijas Radio 3 “PārMijas” un 
“Rīta Regtaims” raidījumi un 
“Starptautiskie Meistarkursi” 
Face book lapa.

Meistarkursu projektu atbal-
stīja Valsts Kultūrkapitāla fonds 
un Siguldas novada pašvaldība, 
Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonds no Aleksandra 
Okolo-Kulaka piemiņas fonda, 
Latviešu Fonds, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības Kultūras fonds 
un padome, Latviskā mantojuma 
fonds Bostonā, Latviešu kultūras 
biedrība TILTS, “Mūzikas nomet-
nes fonds”, Klīvlandes latviešu 
koncertapvienība un citas lat viešu 
organizācijas un labvēļi ASV.

Katru meistarkursu dienu un 
tās virtuālās meistarklasēs vai 
tiesšaistes koncertos varēja izjust 
jauno mūziķu gandarījumu un 
prieku par savu padarīto darbu 
un mūzikas mīlestības dzirkste-
les klātbūtni!  Pēc meistarkurs-
iem, mācībspēki un dalībnieki 
izteica sirsnīgu pateicību meis-
tarkursu mācībspēkiem un rīko-
tājiem, kā arī vēlēšanos atkal 
satikties nākamajos XV Starp-
tautiskos latviešu jauno mūziķu 
meistarkursos, jau 2022. gada 
vasarā, Siguldā!

tam.  Turklāt  20. jūlijā notika 
meistarkursu zoom “ballīte” ar 
viktorīnu, I Mūzikas nometnes 
Jaungulbenē filmu un videofil-
mu par meistarkursu vēsturi.  
Meistarkursu virtuālos koncer-
tus kopā noskatījās aptuveni 750 
klausītāji no Latvijas un citām 
Eiropas valstīm, no ASV, Ka  na-
das, Austrālijas un Lielbritanijas.

Ilggadējais meistarkursu lek-
tors Boriss Avramecs, mākslas 
zinātņu doktors, Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijas profesors, 
17. jūlijā novadīja tiešsaistes lek-
ciju par meistarkursu galveno 
tēmu “Mūzikas interpretācija 
mūsdienās”, kamēr 18. jūlijā,  
tiešsaistes lekciju “Latvijas Kon-
servātorijas Klavieŗu nodaļas 
sākotne Jāzepa Vītola Variāciju-
portreju gaismā” novadīja Diāna 
Zandberga – pianiste, Mākslas 
zinātņu doktore, JVLMA Kla-
vieŗu nodaļas lektore. Abas lek-
cijas norisinājās zoom platformā.

21. jūlija vakarā norisinājās 
meistarkursu Noslēguma kon-
certs “Romantiskās un laik me-

maite (Latvija), baritons Pauls 
Berkolds (ASV), altiste Andra 
Dārziņa (Vācija), pianiste Ag -
nese Egliņa (Latvija), sitam in s-
trumentālists Guntars Freibergs 
(Latvija), čellists Ēriks Kiršfelds 
(Latvija), klarinetists Guntis 
Kuzma (Latvija), vijolnieks Gu -
nārs Larsens (Šveice), pianists 
Andrejs Osokins (Latvija), kla -
vesīniste Ieva Saliete (Latvija), 
pianiste Lauma Skride (Anglija), 
saksofonists Artis Sīmanis (Lat-
vija), soprāne Inga Šļubovska-
Kancēviča (Latvija),  vijolniece 
Paula Šūmane (Latvija), pianists 
Reinis Zariņš (Latvija), pianists 
Ventis Zilberts (Latvija) un pia-
nists Juris Žvikovs (Latvija). 
Tiešraides ieraksts ir pieejams 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=Cm3MxR4Z2pE

24. jūlijā plkst. 19.00 norisi-
nājās papildkoncerts – Kom po-
nistu jaundarbu koncerts ar 
dziedātājas Helēnas Sorokinas 
piedalīšanos un Ilonas Kudiņas 
flautas ansambļa videoierakstu. 
Tiešraides ieraksts YouTube:  

notāciju, mūsdienu vokālās mū -
zikas technikas, teātŗa elemen-
tus, u.c., tos iestudēja un pirm -
atskaņoja mecosoprāne, rezidē-
jošā māksliniece Helēna Soro-
kina, aktīvi iesaistoties jaundarba 
tapšanā un ierakstīšanā. Kom-
pozicijas meistarkursu dalīb nie ki 
arī apguva elektroakustiskās mū -
zikas pamatus Dimitra Maro nida 
vadībā un radīja elektro akus-
tiskus jaundarbus. Jauno kompo-
nistu koncertā katrs komponists 
teica ievadvārdus par savu kom-
poziciju. Flautas ansambļa lek-
cijās/meistarklasēs ar Ilonu Ku -
diņu un viesu lektorēm – profe-
sionālām flautistēm/kompo nis-
tēm no ASV, Vācijas un Kubas, 
tika sniegta informācija par jau -
nākajiem uzskatiem un virzie-
niem džeza mūzikas interpre-
tācijas sfērā; tika arī iestudēti un 
ierakstīti zoom platformā divi īsi 
džeza mūzikas skaņdarbi. Meis-
tarklasēs ar Paulu Berkoldu un 
Antru Jankavu dalībnieki piln-
veidoja zināšanas par jaunāka-
jiem uzskatiem un virzieniem 
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Šis nams ir izcils agrīnā, 
ekstrēmi dekorātīvā jūgendstila 
architektūras paraugs. Ēku 1903. 
gadā uzbūvēja pēc ievērojamā 
architekta, būvinženieŗa Mi -
chaila Eizenšteina (1867-1921) 
būvprojekta. Ēkas īpašnieks bija 
turīgs vairāku namu īpašnieks, 
augsta ranga Krievijas valdības 
ierēdnis – īstenais valsts padom-
nieks Andrejs Ļebedinskis.

Nama galvenā fasāde ir eklek-
tisma architektūrai raksturīgā 
manierē, simetriski izkārtotu, 
ritmizētu jūgendstila agrīnajam 
etapam raksturīgo detaļu piesā-
tināta. Fasādi raksturo plastisku 
detaļu daudzveidība, apjomīgi 
skulpturāli elementi, niansēti, 
plastiski veidotu augu motīvu 
virknējumi, detaļu telpiskums 
un izmēru dažādība. Šī nama 

JANVĀRIS. Nams Rīgā, Elizabetes ielā 10b FEBRUĀRIS. Nams Rīgā, Elizabetes ielā 33

APRĪLIS. Nams Rīgā, Rūpniecības ielā 1

MARTS. Nams Liepājā, Ausekļa ielā 9

fasādē īpaši izceļas septiņas 
grandioza izmēra skulpturālas 
maskas, mītisku būtņu, dzīv-
nieku un putnu galvu skulptūras, 
lauru lapu festonu virknes un 
pāvs, kas gozējas nama centrālajā 
daļā, ar izplestu asti – kā bagā-
tības, skaistuma, atdzimšanas, arī 
lepnuma un pašcieņas simbols. 
Bagātīgā dekoratīvo detaļu daudz -
veidība un telpiskums rada spē-
cīgus gaismu un ēnu kontrastus un 
atdzīvina fasādi. Fasādes deko ra-
tīvo detaļu telpiskumu izceļ ap -
dares materiālu kontrasti – zilas 
keramikas plāksnītes un gaišas, 
apmestas virsmas ar dekorātī-
vajām detaļām.

Ēka kopš 1998. gada 19. de -
cembŗa ir vietējās nozīmes ar  chi-
tektūras piemineklis “Īres nams” 
(valsts aizsardzības Nr. 8140).

Nams ir raksturīgs 20. gs. sā -
kuma īres namu paraugs un tiek 
atzīts par vienu no visiespai dī-
gākajiem un detaļām pārbagā-
tākajiem eklektiskā jūgendstila 
formu valodā veidotajiem īres 
namiem Rīgā.

Ēku sāka būvēt pēc 1901. gada 
8. jūnijā apstiprinātā architekta, 
būvinženieŗa Mi  chaila Eizen-
šteina būv pro jekta, taču tā paša 
gada 19. no  vembrī būvdarbi tika 
pārtraukti. Ēkas būvdarbus pil-
nībā pabeidza tikai 1903. gada 
5. augustā. 1907. gadā pēc archi-
tekta Konstantīna Pēkšēna (1859 
– 1928) būvpro jekta tika veiktas 
dažādas pār būves ēkas iekštelpās 
un tika iebūvēti lifti. 1908. gadā, 
arī pēc Konstantīna Pēkšēna 
būvpro jekta, ēkas pirmajā stāvā 
tika izbūvēti veikali ar plašiem 
skatlogiem. 1928. gadā pēc ar  chi-
tekta Paula Mandelštama (1872 
– 1941) būvprojekta tika pār bū-
vēts ēkas sestais stāvs pagalma 
pusē. Ēka piederēja juristam J. 
Laz  diņam. 

Šī nama fasāžu architektūra ir 
ievērojama ar to, ka tas ir pir-

mais architekta Paula Mandel-
štama darbs, kuŗa risinājumos tika 
iekļauti 20. gs. sākumā modē 
nākušās jūgendstila architekto-
niskās detaļas. Fasāžu apdare ir 
ļoti bagātīgi veidota, vienotā de -
taļu kompozīcijā ietverot visda-
žādākos dekorātīvos un orna men-
tālos romānikas, baroka, rene-
sances, klasicisma, un jūgend stila 
formu valodas dekoru motīvus – 
orderu elementus (bāzes, kolon-
nas, kapiteļus), dzegas, sandrikus, 
modiljonus, atlantus, kariatīdes, 
u.c. Jūgendstilam rakstu rī gās 
dekoratīvās maskas, stilizēto 
augu motīvi un vijīgās formās 
veidotie balkoni ir blīvi sakārtoti 
ritmiskā detaļu kompozīcijā.

Ēka kopš 1998. gada 19. de  cem-
bra ir valsts nozīmes architek-
tūras piemineklis “Dzīvojamā ēka” 
(valsts aizsardzības Nr. 6693).

No redakcijas. – Mūsu laik-
raksta nākamajā numurā pie  dā-
vāsim interviju ar nama saim-
nieci Hēliju Staņislavsku, kuŗa 
pastāstīs par tā vēsturi un at -
dzimšanu līdzšinējā izskatā.

Šī Liepājas ēka ir viena no 
visgreznākajām 20. gs. sākuma 
skolu ēkām Latvijā, kas tika 
projektēta kā Meiteņu ģimnazija 
un arī šobrīd tajā atrodas mācību 
iestāde – Liepājas Valsts 1. ģim-
nazija. 

Ēkas būvprojekta autors ir 20. 
gs. sākumā Liepājā ievērojamais 
architekts Viljams Ludvigs Mel-
vils (1837-1915), kuŗš radīja 
vairākus izcilus eklektiski deko-
rātīvā jūgendstila manierē pro-
jektētus namus. Architekta iz -
strādātais būvprojekts 1907. gada 
decembrī tika apstiprināts Kur-
zemes guberņas valdes būvnie-
cības nodaļā, būvdarbi uzsākti 
1911. gadā, un 1912. gadā tie jau 
tika pabeigti.

Galvenās fasādes atikas cen-
trālajā daļā, kuŗu rotā volūtas, 
skulpturālas vāzes, ciļņi, glie mež-

nīca un vainago tornīša smailē 
novietota lode, ir dekorātīvo de -
taļu ieskauts pulkstenis. Skolas 
kāpņu telpas būvapjomu vainago 
triju pakāpju astoņu jumta 
slīpņu tornītis ar izteiktu smaili, 
ko vainago vēja rādītājs. Visu 
logu ailu virslogiem ir jūgend-
stilam raksturīgais sīkrūšu dalī-
jums. Skolas ēkas ielas fasādes ir 
bagātīgi rotātas ar eklektiski de -
korātīvām, simetriski kārtotām 
jūgendstilā interpretētām deta-
ļām – stilizētām orderu detaļām, 
festoniem, volūtām, palmetēm, 
skulpturālām vāzēm, gliemež-
nīcām, rozetēm, šķīvīšiem un 
citām dekorātīvām detaļām. 

Ēka kopš 2013. gada 28. maija 
ir valsts nozīmes architektūras 
piemineklis “Liepājas meiteņu 
ģimnazija” (valsts aizsardzības 
Nr. 8906).

Nama abu galveno fasāžu ar -
chitektūrā jūgendstilam rakstu-
rīgās detaļas ir izkārtotas eklek-
tismam raksturīgā apjomu, ailo-
juma un detaļu kompozīcijā. 
Ēku uzbūvēja 1903. gadā pēc 
architekta, būvinženieŗa Rūdolfa 
Heinricha Cirkvica (1857-1926) 
būvprojekta.

Nama plānojums ir savdabīgs 
ar tā novietojumu starp divām 
parallēlām ielām – Rūpniecības 
ielu un Vīlandes ielu. Abu ēkas 
galveno fasāžu kompozīcijas ir 
veidotas līdzīgas, lietojot vienotu 
dekorātīvo detaļu kopumu un to 

salikumus – augu motīvus, mas-
kas un ģeometrisku formu sali-
kumus. Dekorātīvo detaļu for-
mās dominē augļu koku, ābolu 
vai mūzikas instrumentu – liru 
formas. Nama fasādē centrālās 
dekorātīvās detaļas gods ir atdots 
daili un mākslu simbolizējošai 
skulptūrai, kuŗā sieviete spēlē 
liru.

Ēka kopš 1998. gada 19. de -
cembŗa ir vietējās nozīmes ar -
chitektūras piemineklis “Īres nams” 
(valsts aizsardzības Nr. 8177).

Dr. arch. Zane Ra -
miņa ir sertificēta, 
praktizējoša architekte, 
SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” valdes lo -
cekle. Architektūras zi -
nātņu doktores gradu 
ieguvusi 2009. gadā 
Rīgas Techniskajā uni-
versitātē.

Zane Ramiņa ir spe  cia-
lizējusies sabiedriski nozī-
mīgu jaunbūvju un restau-
rācijas būvprojektu uz  strā-
dē, kā arī vada kultūr-
vēsturiski nozīmīgu būvju 
architektoniski-māk slinie-
ciskās inventarizācijas un 
izpētes. Architekte ir Lat-
vijas Universitātes biblio-
tēkas, Valmieras integrētās 
bibliotēkas, Latgales Cen-
trālās bibliotēkas, Alūksnes 
kultūras centra ēkas at  jau-
nošanas un jaunbūves būv-
projekta, Rīgas Svētā Fran-
ciska Romas katoļu baz-
nīcas restaurācijas būvpro-
jekta, Iecavas vidusskolas 
pārbūves un daudzu citu 
būvprojektu līdzautore, kā 
arī Alūksnes muižas parka 
atjaunošanas un vairāk 
ne  kā desmit tā būvju res-
taurācijas autore. Zanes 
Ra  miņas vadībā vai līdz-
dalībā ir izstrādātas Rīgas 
Svētā Franciska Romas 
ka toļu baznīcas, Siguldas 
Jaunās pils, Daugavpils cie -
tokšņa dārza un vairāku 
cietokšņu ēku, Burtnieku 
luterāņu baznīcas, Krās la-
vas evanģeliski luteriskās 
baznīcas, Palsmanes lute-
rāņu un Strazdes baznīcas 
un daudzu valsts un vietējas 
nozīmes architektūras pie -
minekļu izpētes.

Kalendāra 12 mēne-
šiem izraudzītos jū  gend -
stila pērļu profesionā-
los aprakstus Zane pa -
pildinājusi ar intere-
santiem vēsturiskiem 
faktiem. Lasītājs, pie -
mē ram, varēs aplūkot 
namu, kur mituši 
Mariss Vētra un Ilze 
Šķipsna. Liepājniekiem 
būs interesanti uzzināt 
par sava lepnuma – 
Pēteŗtirgus vēsturi. Lai 
jums jauka un izzinoša 
pastaiga nākamā gada 
garumā!
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JŪNIJS. Nams Rīgā, Smilšu ielā 2
Nama fasāžu architektūra sā -

kotnēji tika risināta eklektisma 
neobaroka stilistiskajā manierē, 
taču ēkas būvniecības laikā, kad 
Rīgas centrālās daļas apbūvē 
uzplauka jūgendstila architek-
tūra, fasādes tika papildinātas ar 
jūgendstilam raksturīgiem de  ko-
rātīvajiem elementiem. Ēku uz -
būvēja 1899. gadā pēc architekta, 
būvinženieŗa Rūdolfa Heinriha 
Cirkvica (1857-1926) būvpro-
jekta. Ēkas īpašniece bija Amēlija 
fon Stankevitch.

Lai gan nama fasāžu ar  chi-
tektūras pamatā ir jūtama eklek-
tisma neobaroka detaļu smag-
nējums, ēkas interjeru apdares ir 
veidotas ar jūgendstilam rak stu-
rīgo detaļu plastiku un vieglumu. 
Ēkas vestibilu rotā ievērojamas 

MAIJS. Nams Rīgā, Vīlandes ielā 1

JŪLIJS. Nams Rīgā, Šmilšu ielā 8

jūgendstila detaļas ar dzīvnieku 
un augu motīviem, kas simbolizē 
rītausmu, dienu, vakaru un 
nakti. Katra no šīm ainām ir vei-
dota jūgendstilam raksturīgās, 
jutekliskās, maigās, vijīgās for-
mās ar naturāli attēlotu gaili, 
pūci, vardēm, bišu stropu un 
floras elementiem.

Ēkā ir dzīvojuši ievērojami 
cilvēki – komponists Emīls Dār-
ziņš, režisors Voldemārs Pūce, 
Latvijas armijas ģenerālis Hugo 
Rozenbergs, rakstniece Ilze 
Šķipsna, operdziedātājs Mariss 
Vētra, kā arī talantīgais akvare-
lists Jānis Brekte.

Ēka kopš 1998. gada 19. de -
cembŗa ir vietējās nozīmes archi-
tektūras piemineklis “Īres nams” 
(valsts aizsardzības Nr. 8207).

Atšķirīgā veidolā, kā trīs stāvu 
ēka ar barokālu jumta izbūvi, 
nams pastāvēja jau 1823. gadā. 
Nozīmīgas pārbūves ēku skāra, 
sākot no 1900. gada, kad tās 
īpašnieki Karls un Voldemārs 
Štammi pēc ievērojamā archi-
tekta Vilchelma Ludviga Ni  ko-
laja Bokslafa (1858-1945) būv-
projekta palielināja ēkas trešā 
stāva logu ailas.

Rīgas jūgendstila architektūras 
šedevra nosaukuma cienīgu fa -
sādi nams ieguva 1902. gadā, 
kad pēc izcilā latviešu architekta 
Konstantīna Pēkšēna (1859-1928) 
būvprojekta īpašnieki Štammi 
ēku būtiski pārbūvēja, uzbūvējot 
ceturto stāvu un mansardu, un 
pilnībā mainot ēkas galveno 
fasādi. 1909. gadā, pēc architekta 
Paula Mandelštama (1872-1941) 
izstrādāta būvprojekta, ēkas pir-
majā stāvā tika izveidoti plašie 
skatlogi.

Katru ēkas otrā un trešā stāva 
logu rotā atšķirīgs augstcilnis, 
bet zem erkera ir izcila Rīgas 
jūgendstila hermu kompozīcija 
– vīrietis, sieviete un ozols starp 
tiem. Kompozīcijas vidū, virs 
ozola zariem ir redzami archi-
tekta instrumenti – trīsstūris un 
cirkulis. Erkera centrā ir pāva 
cilnis. Pāvu kā bagātības, skaist-
uma, atdzimšanas, arī lepnuma 
un pašcieņas simbolu bieži at -
veidoja jūgendstila būvplasti-
kajās detaļās.

20. gs. sākumā ēkas pirmā 
stāva telpas izīrēja tirdzniecības 
vajadzībām, mansarda stāvā dar-
bojās fotografa Konstantīna 
Grīna fotodarbnīca, bet pārējos 
ēkas stāvos bija īres dzīvokļi. 

Ēka kopš 2016. gada 12. marta 
ir valsts nozīmes architektūras 
piemineklis “Īres nams ar veika-
liem” (valsts aizsardzības Nr. 9141).

20. gadsimta sākums 
bija zelta laikmets Rī -
gas vēsturē – strauji 
attīstījās rūpniecība un 
tirdzniecība, uzplauka 
tādas nozares kā teks-
tilindustrija, elektro-
technisko iekārtu ražo-
šana, Rīgas osta kļuva 
par lielāko tolaik Krie-
vijas imperijā. Iedzīvo-
tāju skaits divkāršojās, 
līdz, sākoties Pir ma jam 
pasaules kaŗam, tas bija 
sasniedzis pusmiljonu. 
Pārveidojās arī pilsētas 
seja – pieaugot bagātu 
ļaužu pulkam, tika celti 
lepni nami, sekojot 
maiņām arī architek-
tūras stilu attīstībā. 19. 
gadsimta eklektismu 
nomainīja pilsēt būv-
nie cībā strauji un pār-
liecinoši ienākošais jū -
gendstils, padarot Rīgu 
par īstu šā stila metro-
poli.

20. gadsimta sākums 
bija arī Rīgas archi-
tektūras uzplaukuma 
laiks, un droši var teikt, 
ka Rīgu ir uzcēluši paši 
rīdzinieki, padarot to 
par Baltijas pērli, kuŗas 
jūgendstila vērtības ie -
kļautas pasaules kultū-
ras mantojumā.

Ar jūgendstila archi-
tektūras pērlēm pelnīti 
lepojas arī Liepāja – te 
ir ne vien jūgendstila 
īres nami, bet arī teāt-
ris, kinoteātŗi, villas un 
slavenais Pēteŗtirgus, 
kā arī Liepājas 1. ģim-
nazijas nams, celts kā 
Meiteņu ģimnazija.  Tas 
savulaik ieguva Gada 
architektūras balvu kā 
nozīmīgākais veikums 
valstī restaurēto kultū-
ras pieminekļu atjau-
no šanā. 

Iecerot un veidojot 
jaunāko Laika Mākslas 
kalendāru, vēlējāmies 
šīs bagātības izcelt, at -
gādināt par tām, lepo-
ties. Un arī paplašināt 
mūsu izziņas apvār šņus. 
Tālab aicinājām talkā 
profesionāļus – Dr. arch. 
Zani Ramiņu, fotomāk-
slinieku Juri Šulcu un 
mākslinieci Daigu Brink-
mani. Kārli Streipu lū -
dzām anotācijas pārtul-
kot an  gliski.

Izcilais eklektiski dekorātīvā 
jūgendstila manierē ieturētais 
nams ir uzbūvēts laikā no 1902. 
līdz 1903. gadam pēc architekta 
Heinricha Karla Šēla (1829-
1909) un Frīdricha Šēla (?-1913) 
būvprojekta. Ēka ir piederējusi 
namīpašniekam Iļjam Bobro-
vam. Nams atrodas Smilšu un 
Aldaŗu ielu krustojumā un ak -
centē kvartālu ar izteiksmīgu 
pusapaļu erkeri ar nelielu bal-
konu virs tā. Abās ēkas fasādēs 
dominē būvapjoma vertikālitāti 
akcentējošu dekorātīvo detaļu 
kompozīcijas – pilastri ar deko-
rātīvā elementā apvienotām trīs 
līnijām. Fasādes rotā maskas ar 
dažādām sejas izteiksmēm, pie -
mēram, vienā masku kompo-
zīcijā apvienojot domīgu sievie-
tes sejas izteiksmi ar smaidoša 
bērniņa seju, kas raugās no 
sievietes matu cirtām. Tieši virs 
nama būvniecības gada skaitļa 

ēkas ir tik neierastā pērtiķa sejas 
maska. Uz gaišā fasādes apdares 
fona īpaši izceļas tumšie, kaltie 
metāla dekori, balkona margas 
un īpaši dekorātīvā sniega bar-
jēra. Šo metāla elementu saliku-
mi – ģeometriskas figūras, kas 
mijas ar vijīgu ziedu motīvu 
atveidiem, ir saskaņotas ar plas-
tiskajiem fasādes dekoriem. Fa -
sāžu būvtēlnieciskie elementi ir 
darināti firmā “Otto & Wassil”, 
kuŗā strādāja tēlnieki Sigismunds 
Oto un Osvalds Vasils, kā arī 
deviņi strādnieki.

Nama otrā stāva logu ailu 
konfigurācija apvienojumā ar to 
aptverošo dekorātīvo fasādes 
apdares laukumu veido jūgend-
stilā tik aktuālo atslēgas cauru-
ma loga ailas formu. 

Ēka kopš 2013. gada 19. marta 
ir valsts nozīmes architektūras 
piemineklis “Dzīvojamā ēka” 
(valsts aizsardzības Nr. 8901).

Šis nams ir izcils agrīnā, ek  s-
trēmi dekorātīvā jūgendstila ar -
chitektūras paraugs. Ēku 1905. 
gadā uzbūvēja pēc Michaila 
Eizenšteina būv pro   jekta. Nams 
ir viena no piecām ēkām, kas 
jūgendstila orna men tāli deko rā-
tīvajā formu valodā Alberta ielā 
tika uzbūvētas laikā no 1903. līdz 
1906. gadam un visas kopā veido 
izcilu jūgend stilā ieturētu ielas 
fronti. Ēku uzbūvēja 1905. gadā 
pēc architekta, būvinženieŗa Paula 
Mandel štama (1872 – 1941) būv-
projekta. Ēkas īpašnieks bija tu  rīgs 
vairāku namu īpašnieks, augsta 
ranga Krievijas valdības ierēdnis 
– īste nais valsts padomnieks 
Andrejs Ļebedinskis.

Nama galvenās fasādes ir vien-
mērīgi rotātas ar simetriski iz  kār-

AUGUSTS. Nams Rīga, Alberta ielā 13
totiem, jūgendstila manierē vei-
dotām būvplastikas detaļām. 
Skulp tu rā lajos ciļņos ir atveidoti 
pūķi, dažādi dzīvnieki, virkne 
ģeomet risku figūru kombinācijā 
ar sti  lizētiem augu atveidiem. Šī 
nama fasāžu apdarē lietotas 
sievietes tēla maskas ar dažādām 
sejas iz  teiksmēm, kas nama ap -
brīno tā jam uzsmaida, izmej to, 
mier pilni aizver acis vai klie-
dzienā paver muti un šausmās 
saķer galvu. Alberta ielas fasādes 
cen  trālo rizalītu vainago ļoti augsts, 
bagātīgi rotāts zelminis, kuŗa 
centrā ir maska ar diadēmu, kas 
simbolizē sauli, brīvību vai uzvaru.

Ēka kopš 1998. gada 19. de -
cem bra ir vietējās nozīmes ar  chi-
 tektūras piemineklis “Īres nams” 
(valsts aizsardzības Nr. 7939).
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Dalībnieku kopskats // FOTO: Inga Saivare Reliģiskās apceres laikā. Labajā malā mācītājs Juris Saivars // 
FOTO: Mārīte Krūze

No kreisās: draudzes priekšnieks Voldemārs Pelds, Elsa 
Skaidrīte Pelds, Eriks Jānis Pelds, Katrīna Māra Pelds, Elijah 
James Pelds, Lāra Lija Šteinblūma, mācītājs Aivars Pelds
// FOTO: Ilze Kalniņa

SENČI KATSKIĻOS

Vasara Demoinas ev. lute-
riskajā draudzē iesākās ne tik 
vien ar jauko ziedoni, bet vēl 
arī ar kādu citu brīnišķīgu noti-
kumu. 6. jūnijā pieci no mā -
cītāja Aivara Pelda un viņa sie-
vas Irmas desmit  mazbērniem 
tika iesvētīti, lai pievienotos 
Aijovas ev. luteriskās baznīcas 
saimei. Lara Lija Šteinblūma, 
Katrīna Māra Pelds, Elsa Skaid-
rīte Pelds, Ēriks Jānis Pelds un 
Elijah James Pelds no sava 
vectēva (papuča, kā savu vec-
tēvu mīļi dēvē mazbērni) ro -
kām saņēma svētību savai turp-
mākajai dzīvei kopā ar Kristu. 

Iesvētības notika Unity lute-
rāņu baznīcā, un tajās piedalījās 
Aijovas luteriskās draudzes lo -
cekļi un iesvētamo jauniešu 
draugi un radi. Mācītājs Aivars 
Pelds uzrunāja savus mīļos 
mazbērnus, kā viņš pats iz -
teicās, ar dalītām izjūtām, ap -
zinoties, ka klēpī ņemšanas 

Brīnišķīgs vasaras sarīkojums Demoinā
laiks ir aiztecējis uz neat grie-
šanos. Taču viņš šobrīd ar 
gandarījumu redz, kā mazmei-
tas ir izveidojušās par skaistām 
jaunām lēdijām un mazdēli – 
par pievilcīgiem jauniem vīrie-
šiem. Mācītājs savā sprediķī 
iesvētāmajiem deva vadlīnijas 
turpmākajai dzīvei kopā ar 
Kristu no Zālamana pamā-
cībām un citām Svēto Rakstu 
vietām. Viņš uzsvēra, ka dzīvē 
nepietiek tikai ar zināšanām, 
bet, lai zināšanas sekmīgi un 
veiksmīgi izmantotu dzīves 
praksē, vajadzīga gudrība, ko 
var iemantot, vienīgi sekojot 
Dieva gudrībai, kuŗa atspo-
guļota Svētajos Rakstos. Katrs 
iesvētāmais bija izvēlējies kādu 
Bībeles pantu par savas dzīves 
vadmotīvu. Skaisti un sirsnīgi 
izskanēja kristāmo jauniešu 
dziedātā sena velsiešu garīgā 
dziesma “Šeit ir mīlestība, plaša 
kā okeāns”, solo izpildīja Lara 

Šteinblūma un Elijah Pelds. 
Jauniešus ar ģitāru pavadīja Ilze 
Kalniņa.

Kristību dievkalpojumu kup-
lināja Mārtiņa Šteinblūma vijo-
les solo ar garīgo dziesmu 
aranžējumiem. Klavier pavadī-
jumu spēlēja viņa bijusī vijoles 
skolotāja Rebecca Collogan.

Pēc dievkalpojuma visi bija 
aicināti doties uz Latviešu 
biedrības telpām, kur gaidīja 
bagātīgi klāts galds. Sirsnīgā 
mīlestībā un sadraudzībā aiz-
ritēja laiks. Katrs iesvētāmais ar 
īpašu uzrunu pateicās vecā-
kiem un vecvecākiem par dzī-
ves gudrībām un personīgo 
paraugu. Visi iesvētāmie un viņu 
vecāki sirsnīgi pateicās Ilzei 
Kalniņai, kuŗa, nežēlojot laiku 
un savas zināšanas, divu gadu 
gaŗumā sagatavoja jauniešus 
dzīves lielajam un svarīgajam 
notikumam.

DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

Kur gan vēl acīm paveras tik 
gleznainas ainavas kā Ņujorkas 
ev. lut. draudzes lauku īpašu-
mā, Katskiļu kalnos? Kur tik 
mierinošs klusums? Un kur vēl 
jaukāka satikšanās vieta lat-
viešu pensionāriem – kas rota-

tiem galdautiem un ar ziediem. 
Trīsreiz dienā “šefpavāres” 
Dace Gulbe un Krista Liepiņa 
ar čaklajām palīdzēm Maiju 
Braunfeldi un Inesi Zaķi gata -
voja gardas un veselīgas mal-
tītes.

mieru. Inga bija sagādājusi 
vajadzīgos materiālus un ie  sā-
cējām ierādīja gan krusta dū -
rienu, gan citus izšūšanas 
mākslas noslēpumus.

Kaut arī dažām dalībniecēm 
acis vairs nerādīja tik skaidri, kā 

Pensionāru kulturālos apvār-
šņus paplašināja allaž dzirk-
stīgā mākslas vēsturniece Eleo-
nora Šturma, stāstīdama par 
trimdas latviešu glezniecības 
meistariem Augustu Annusu 
un Fridrichu Miltu. Annusa 

rēm, jo senčiem vienmēr pati-
cis dziedāt. Izveidojās skanīgs 
soprānu un altu koris. Senču 
nometnes dalībnieces arī lab-
prāt vingroja, sēdēdamas krēs lā. 
Maija Braunfelde, kas uzau dzi-
nājusi sešus bērnus, mierinošā 
balsī mācīja viņām elpošanu un 
jogu kustības. Bet senči arī 
atrada laiku paciemoties pie 
tiem, kas aizgājuši. Ingrīdas 
rosinātas, nometnes dalībnie-
ces devās uz vietējiem Brāļu 
kapiem, lai pieminētu Viņsaulē 
aizgājušos dalībniekus un no -
liktu ziedus uz savu tuvinieku 
atdusas vietām.

Katskiļu svaigajā gaisā ar 
katru dienu vairāk gribējās ēst. 
Saimnieces to saprata un cie-
nāja mūs ar vistas un laša ce  pe-
šiem, ar omāriem, zukini sace-
pumu, frikadeļu zupu, debes-
mannu un daudz ko citu. Arī 
vakaros uz galda ēdamzālē 
laipnas rokas bija izlikušas 
cepumus, ko iebaudīt ar tēju 
pirms nakts miera. Pēdējā va -
karā starp dziesmām Mārīte 
Krūze un citas “sazvērnieces” 
sagādāja jauku pārsteigumu 
Miemju Ingrīdai un man, 
sarīkodamas mums godināšanu 
sakarā ar piešķirtajiem Triju 
Zvaigžņu ordeņiem. Baudījām 
torti un kliņģeri un nospriedām: 
senči vienmēr atrod kādu 
iemeslu svinībām!

Dažreiz ēdienreizēs pensio-
nāru saimei pievienojās drau-
dzes īpašuma jaunie saimnieki 
Andis un Sanita Vītoliņi – 
gados jauns pāris, kas stājies 
darbā tikai jūnijā. Blakus lielā 
īpašuma kopšanai viņi rūpējas 
arī par vistām, kas rītos mīlīgi 
ķerkstēja, kā arī par savu su -
ņuku, kas bieži atskrēja pie 
senčiem parotaļāties. Par visu 
to – par iespēju būt kopā, par 
latvisko vidi, par rīkotāju gā -
dību un rosinošām nodarbībām 
– senči saka paldies!

VILNIS
BAUMANIS

ļīgi sevi dēvē par “senčiem”? 
Arī šovasar, no 15. līdz 21. 
augustam lauku īpašuma “At -
pūtas namā” pulcējās vecāko 
paaudžu tautieši – pareizāk 
sakot – tautietes, jo kungu 
nebija. Kaut arī šoreiz pulciņš 
bija saskaitāms uz trīs roku 
pirkstiem, tikšanās pēc atšķi r-
tībā pavadītā gada bija īpaši 
gaidīta.

Pensionāru saimi ēdināja, iz -
klaidēja un lutināja labi ie  strā-
dājusies komanda daudzu no -
metņu rīkotājas Ingrīdas Mie-
mes vadībā. Par saistošām va  -
kara programmām rūpējās 
Māra Buka un Maija Baumane 
– gādādamas arī par telpas 
estētisko kvalitāti, izdaiļo da-
mas galdus ar svaigi  gludi nā-

Uz interesantām garīgām 
pār  domām pensionāru saimi ik 
rītus vedināja Ņujorkas drau-
dzes mācītājs Juris Saivars, 
iztirzādams Vecajā Derībā atai-
noto sabiedrības struktūru, 
kuŗā svarīga bijusi piederība 
savai ciltij. Cita vidū viņš 
konstatēja, ka jau jūdu ciltstēva 
Ābrahama laikā sievas bijušas 
enerģiskākas lietu kārtotājas 
nekā vīri, kas bijuši “drusku 
stumjami”. Klausītājiem prātā 
palika dažs dziļi tverts vēro-
jums, piemēram: labs cilvēks ir 
tāds, kas spēj izjust kaunu. 
Ļaunais to nespēj. Mācītājs 
Saivars un viņa kundze Inga 
mudināja pensionāres darīt rok-
darbus; darbošanās ar adatu un 
dzīpariem veicina dvēseles 

jaunībā un ausis neuztvēra visu 
teikto, viņas ar baudu skatījās 
videofilmas – trimdas šedevru 
“Eslingena”, Vašingtonas teātŗa 
iestudēto komēdiju “Divu kungu 
kalps” un Raimonda Paula 
kon  certu. Tīkamu noskaņu 
radīja arī vakara programma 
“Dzeja un tēja”, kuŗā pie sveču 
iegaismota galda senču dalīb-
nieces Dace Zālmane, Dzintra 
Alversone un Aija Pelše (arī 
man piepalīdzot) lasīja dzej-
nieku Voldemāra Avena, Ritas 
Gāles, Gunāra Saliņa un Māras 
Zālītes dzeju. Smaidus izraisīja 
senču dalībnieces Birutas Sūr-
manes sacerētā pasaka par 
putnu koncertu. Literāro tīksmi 
kāpināja vīna malks.

izteikti latviskās jūras ainavas 
un meičas ar zivju groziem 
rokās joprojām grezno daudzas 
latviešu mājas. “Elles ķēķa” 
dzejnieku līdzgaitnieks Milts 
meklējis eksotiskākus tematus. 
Eksperimentējis dažādos vir-
zienos, bet “izjustās krāsu gam-
mās” gleznojis plikņus. Abi 
gleznotāji Ņujorkā pelnījuši iz -
tiku tikai ar savu mākslu.

Programmā ietilpa arī manis 
sagudrotā “Senču prāta rotaļa”, 
kas mudināja 80 un 90 gadus 
vecās galviņas prātot, kas ir 
kopīgs ASV prezidenta mite k-
lim un Latvijas Nacionālajai 
operai. Man nācās arī piesist pa 
akordam uz Atpūtas nama 
daudz pieredzējušām klavie-
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Kanberas Latviešu ev. lut. draudze 
dibina stipendiju teoloģijas

studentiem DĀVIDS RUBENS

Kaut kur pasaulē zem 
zvaigžņotajām debesīm ir tāda 
vieta kā Kanbera, kuŗu uz -
meklēt spējam vien tad, kad 
raugāmies mums nepierastās 
dienvidu puslodes virzienā. 
Austrālijas plašumu ieskauta 
oāze, kas uzrunā ar saviem 
glītajiem parkiem un kur atro-
das Austrālijas Nacionālā bib -
liotēka. Un šajā ievērojamajā 
pilsētā reiz uzplaukusi un jo -
projām zied latviešu trimdas 
kopiena ar draudzi kā tās 
dzīvības avotu un mīlestības 
vēstnesi.

Augustā Vītolu fonds saņēmis 
priekpilnu ziņu no Kanberas 
Latviešu ev. lut. draudzes 
priekš nieka Egona Eversona 
par draudzes vēlmi dibināt sti-
pendiju teoloģijas studentiem. 

Kanberas Latviešu ev. lut. 
draudzi 1949. gadā dibināja 
trimdas latvieši, kuŗi sākot ar 
1947. gadu no Vācijas Rietumu 
zonas bēgļu nometnēm izceļoja 
uz Austrāliju. Nonākot plašajā 

kontinentā, aktīvākie sabied-
riskie darbinieki sāka organizēt  
latviešu biedrības, draudzes un 
organizācijas. Kanberas drau-
dze ar aptuveni 30 – 40  locek-
ļiem bija viena no pirmajām, 
kas tika nodibināta. Draudzes 
“ziedu laikos” 70.–80. gados to 
kuplināja 130 dalībnieki, šo -
dien – 25. Pastāvīgs mācītājs 
Kanberā nedzīvoja, tāpēc kan-
beriešiem nācās dalīties ar 
vienu no lielākajām draudzēm 
Sidnejā, 300km no Kanberas.

Pirmā luterticīgo baznīca 
Kanberā –  Sv. Pēteŗa baznīca –  
ar Kanberas draudzes dalību 
tika uzbūvēta 1961. gadā. Kopš 
tā laika visi dievkalpojumi, 
aizgājēju izvadīšanas un citi ar 
draudzi saistīti notikumi notiek 
šai baznīcā vai tai blakus 
esošajā zālē. Protams, pandē-
mija, kā jau visā pasaulē, ir 
skārusi arī Kanberas draudzi 
un tās garīgo dzīvi, tomēr 
latvieši Austrālijā nepadodas 
un  cenšas izkārtot un  piedāvāt 

dievkalpojumus videoformātā.
Kanberas draudzes pastāvē-

šana bijusi saistīta ar daudzām 
grūtībām, tomēr nedz attālums, 
nedz nelielais draudzes locekļu 
skaits, nedz arī pēdējo laiku 
izmaiņas nav spējušas pievarēt 
iekšējo sirdsbalsi. Tā ir Dzim-
tenes balss. 

“Manā dzīvē daudzi prieki un 
piedzīvojumi ir aizgājuši secen 
tieši naudas trūkuma dēļ. Es 
nekad neesmu iemācījusies 
krāt naudu, jo vienmēr knapi 
pietiek līdz mammas algai, 
reizēm pat bija jāatdod sava 
vidusskolas stipendija, lai iz -
dzī votu cauri mēnesim. Tagad 
man būs iespēja mācīties! Liels 
paldies!” teic pirmā Kanberas 
Latviešu ev. lut. draudzes sti-
pendijas saņēmēja. 

Dievam un Latvijai – nav 
tikai fraze, bet dziļākas ticības 
apliecinājums. Liels paldies Kan-
beras draudzei par stipendijas 
dibināšanu!

Šā gada 26. jūnijs bija gaidīta 
diena Kukaiņu dzimtas kalen-
dārā, jo tajā dienā, kā zinājām, 
varēja pareģot, ka Jānis un Aija 
Kukaiņi svinēs savu 50. gadu lau-
 lību jubileju. Līdz ar lielo jubi-
leju tika arī nokristīts ju  bilāru 
mazbērns Jānis Alberts Kukainis.   

Kalamazū Apvienotās ev.lut. 
draudzes baznīca vēl bija cel-
šanas fazē, un tā plaša radu un 
draugu saime agrā pēcpusdienā 
sāka pulcēties Kalamazū Lat-
viešu biedrības galvenajā zālē 
uz svētbrīdi. Viesi sēdās pie klā  -
tiem galdiem, un zāles priekšā 
sēdēja jubilāru pāris Jānis un 
Aija Kukaiņi, Ginta un Ryan 
Mc Nally, Līga un Matīss Ku -
kaiņi ar bērniem Minnu un 
Jāni Albertu, Velta un Guntis 
Kalniņi un Ginta Sīka. 

Svētbrīdi vadīja Kalamazū 
draudzes mācītāja Aija Gra ham, 
pie klavierēm –  Dace Copeland.  
Svētbrīdi sāka ar dziesmu 
“Dienu,  ko Dievs Tev dod, 
sirds vērā liec”,  kuŗa bija arī 
pirmā dziesma 1971. gada 26. 
jūnijā, Kalamazū Latviešu ev. 
lut. draudzes baznīcā, kad Ku -
kaiņu pāri laulāja mācītājs Ar -
turs Piebalgs.  Aicinot jubilārus 
nostāties  pie altāŗa, mācītāja 
Aija svētīja Jāņa un Aijas Ku -
kaiņu laulību.  

Sekoja kristības.  Jānis Alberts 
Kukainis, Līgas un Matīsa Ku -
kaiņu dēls, ir dzimis 2020. gada 
26. janvārī. Kristību laikā jau-
nais Kukainis rokās nejutās 
ērti, un pie altāŗa stāvēja pats 
blakus vecākiem. Krusttēvs Vies-
tarts Verners Rutenbergs un 
krustmāte Kristīna Niedra Eliash

Kukaiņi svin 50 gadu laulību jubileju un kristības
evsky nebija klāt kristībās,  un 
viņu vietā stāvēja Ginta (Ku -
kaine) un Ryan McNally. Šis 
pāris arī tieši šajā dienā svinēja 
savu 17 gadu laulību jubileju.

Svētbrīdi noslēdza ar Ku -
kaiņu ģimenes iemīļotās dzies-
mas meldiju – Onward Chris
tian Soldiers.

nieces Ligitas Matisones (ar 
komandu) pirmklasīgi klātā 
aukstā galda, apsveikumu ru -
nām, dziesmām un dejām.  Gal-
venā mude bija šodien justies 
līksmiem un priecīgiem. Svinēt! 

Apsveikumu runas jubilā-
riem un kristībās sniedza Anita 
Grīviņa no Apvienotās drau-

Blumbergs, Amerikas Latviešu 
apvienības priekšsēdis, ģimenes 
ilggadīgais draugs Uģis Grīn-
bergs, Silvija Newcomer un 15 
imerietes no Aijas studenšu 
korporācijas Imeria. Uve un 
Zīle Hodgkins sveica no Līgas 
Kukainies – Upeslāču dzimtas 
puses, Līga Jēkabsone no Lat-

gas.  Kad rīkotāji devas mājup, 
mūzika vēl skanēja,  un vidējās 
un jaunās paaudzes dejotāji 
lēca vēl pēc pusnakts. Visiem 
bija prieks svinēt latviešu zālē, 
Latviešu biedrībā Kalamazū, 
kur var atļauties pakavēties 
mazliet ilgāk.

Svētdien, 27. jūnijā, tāpat kā 
pirms 50 gadiem, jubilejas un 
kristību viesus gaidīja “atju bi-
lejā” (līdzīgi atkāzām) Kukaiņu 
mājās Kalamazū. Svinības tur-
pinājās, kamēr pēdējie viesi va -
karā devās mājup vai citur.

Jubilejas un Kristību svinībās 
piedalījās 175 viesi un no tiem 
vairāk nekā 30 bija bērni.  
Jaunības enerģijas netrūka arī 
citiem viesiem,  spriežot pēc to 
raitiem dejošanas soļiem.

Jānis un Aija Kukaiņi pēc 
laulībām 1971. gadā Kalamazū 
pārcēlās uz Tenesijas pavalsti 
kur palika pāris gadus, un tad 
uz Detroitas priekšpilsētām.  
Detroitā bija darbi un latviešu 
sabiedrība.  Detroitā piedzima 
un izauga trīs bērni – Ginta, 
Roberts un Matīss.  Ginta dzīvo 
Grandrapidos Mičiganā, un ar 
vīru Ryan McNally audzina trīs 
bērnus – Ronaldu, Matīsu un 
Ināru.  Roberts dzīvo Grīnvilē, 
Dienvidkarolīnā,  ar sievu Lieni 
(dzim. Lucāne) Kukaini un 
audzina četrus bērnus – Lauri, 
Miku, Vili un Zinti. Matīss 
dzīvo Rīgā, Latvijā ar sievu 
Līgu (dzim. Upeslāce) Kukaini 
un audzina divus bērnus – 
Minnu un Jāni Albertu.  1999. 
gadā, Jānim dodoties pensijā 
no darba Ford Motor Company, 
Jānis un Aija pārcēlās uz 

dzes Kalamazū, Maira Bundža 
no Kalamazū Latviešu bied-
rības, Andrejs Smiltārs, kuŗš 
bija viens no jubilāru kāzu 
maršaliem 1971. gadā,  Roberts 
Ķeņģis no Aijas Kukainies – 
Ķeņģu dzimtas puses, Pēteris 

viešu apvienības Detroitā,  Dainis 
Sīka no Jāņa studentu korpo-
rācijas Talavija. Vēl arī ģimenes 
ilggadējais draugs Andris Lācis,  
Juris Gertners no Čikāgas lat-
viešu slēpošanas kluba un Step
hanie Rose, kuŗa ar vīru Pēteri 

Aija un Jānis Kukainis (vidū) ar bērniem un mazbērniem.  Pirmā rindā no kreisās puses:  
Minna Kukaine, Lauris Kukainis, Vilis Kukainis, Mikus Kukainis.  Otrā rindā no kreisās puses:  
Ryan McNally, Ināra McNally, Ginta McNally, Līga Kukaine, Matīss Kukainis ar Jāni Albertu 
Kukaini, Matīss McNally, Zintis Kukainis, Liene Kukaine, Roberts Kukainis.  Nav klāt vecākais 
mazbērns Ronalds McNally, kuŗš svinību laikā mācījās Gaŗezera vasaras vidusskolā

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs pasniedz ALAs Mūža biedra 
karti Jānim Albertam Kukainim.   Fotografijā no kreisās puses 
Jānis Kukainis, Jāņa krustdēls Jānis Aleksandrs Kukainis, Jāņa 
mazdēls Jānis Alberts Kukainis un Pēteris Blumbergs. Jānis un 
Aija Kukaiņi katram mazbērnam, krustdēlam un krustmeitai 
kristību dienā dāvina ALAs Mūža biedra kartes

Pēc svinībām vakara vadītājs 
Roberts Kukainis iepazīstināja 
viesus ar programmu, kuŗā 
ietilpa “Daudz baltu dieniņu” 
nodziedāšana, vīna glāzes pil-
dīšana un saskandināšana, bāra 
atvēršana, ēdināšana pie saim-

Ķeņģi, Arni Ķeņģi, un Robertu un 
Shelley Ķeņģiem sveica,  atgādi-
not daudzus Jāņa Ku  kaiņa mī  -
ļākos sakāmvārdus un sevišķi 
to, kā viņš mudināja citus uz 
laulāto dzīvi.  Vairākus apsvei-
kumus noslēdza ar dzies mām, 
kurām varēja vārdus at  rast iz -
drukātās dziesmu grā  matiņās.

Vakara pusē skanēja deju 
mūzika, gan latviešu gan ame-
rikāņu populārā mūzika. Deju 
grīda bija pilna dejotāju, un 
mūziku sastādīja un spēlēja DJ 
MGD’ Mārtiņš Daiga no Čikā-

Kalamazū, kur abi priecājās būt 
“radu un draugu centrā”.  

Kukaiņu bērni bija lūkojuši 
svinības rīkot vairākās vietās, 
un atsaucību viņu plānam un 
enerģisko atbalstu jau no paša 
sākuma izteica gan Latviešu 
biedrība Kalamazū, gan Apvie-
notā draudze Kalamazū. Dā -
vanu vietā un pateicībā par 
sadarbību jubilāri ieteica ziedot 
šīm divām or  ga nizācijām – Ap -
vienotai drau dzei Kalamazū un 
Latviešu biedrībai Kala mazū.

R.K.
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Daudzās pasaules organizā ci-
jās nozīmīgos, ietekmīgos ama-
tos strādā Latvijas izcelsmes pro-
fesionāļi, kuŗi gatavi dalīties ar 
savām zināšanām un pieredzi, 
lai stiprinātu Latvijas valsts pār-
valdi un spodrinātu mūsu valsts 
tēlu starptautiskajā arēnā. Gata-
vību sadarboties ar savu valsti 
viņi pauduši jau iepriekš. Diem-
žēl līdz šim no Latvijas puses  
sadarbība bijusi visai kampaņ  -
veidīga un nav sniegusi to iegu-
vumu Latvijas valsts pārvaldei, 
ekonomikai un ārpolītikai, kādu 
varētu dot konsekvents, pārdo-
māts sadarbības veids. 

Tikšanās ar augsta ranga pro-
fesionāļiem, kas strādā starptau-
tiskā jomā, 17. augustā notika 
Rīgas pilī, piedaloties Valsts pre-
zidentam Egilam Levitam. Tāda 
tikšanās notika pirmo reizi un bija 
pozitīva pagrieziena punkts – 
Latvijas puse paudusi gatavību 
rēgulārai sadarbībai, turklāt tik-
ša nās rezultātā tika apspriestas  
pavisam konkrētas sadarbības 
formas un veidi, kā arī noteiktas 
atbildīgās institūcijas. 

“Prieks, ka Latvijas valsts ir ie -
interesēta rēgulārā sadarbībā, ir 
gatava rīkot starptautisko profe-
sionāļu un viņu Latvijas kollēgu 
forumu (tādi jau notiek Igaunijā 
un citās valstīs). Esam gatavi pa -
stāvīgai, auglīgai domu, ideju, 
pieredzes, zināšanu apmaiņai,” 
teica tikšanās iniciātore, Eiropas 
Latviešu apvienības priekšsēde 
un biedrības “Ekonomiskā sa -
dar bība un investīcijas Latvijai” 
jeb #esiLV valdes locekle Elīna 
Pinto.

Forums notiks jau nākamgad, 
un no Latvijas puses rīkotāji būs 
Valsts prezidents, Valsts kancele-
ja un Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija. Foruma laikā  pare-
dzē tas ne vien diskusijas par sa -
darbību, bet arī grupu darbs 
kon krētās nozarēs kopā ar Lat - 
vi jas valsts pārvaldes darbinie-
kiem, kā arī neformāla tīkloša-
nās.

Tikšanās gaitā tika atzīmētas 
vēl vairākas jomas, kuŗās sadar-
bība ar starptautisko organizā-
ciju profesionāļiem būtu vērtīga,  
piemēram, izglītības jomā, pla-
šāk iesaistoties Eiropas Komisi-
jas pārraudzītajā programmā 
“At  pakaļ uz skolu”. Ik gadu tās 
gaitā latvieši no visas pasaules 
tiek aicināti stāstīt vai nu klā-
tienē, vai attālināti skolēniem 
Latvijā par savu darbu. 

“Latvijas sabiedrībai ir būtiski 
izprast, ka dzīvojam savstarpēji 
saistītā pasaulē, kur to, kas no -
tiek un notiks Latvijas biznesā, 
zinātnē, sabiedrībā, ietekmē arī 
tas, kuŗā virzienā ies pārējā pa -
saule. Latvija nav izolēta. Par 
mūsu valsts  Latvijas saistību ar 
nozīmīgiem starptautiskajiem 
procesiem Latvijas sabiedrībai 
vislabāk var izskaidrot latvieši, 
kas tieši un nepastarpināti dar-
bojas starptautiskajās organizā-
cijās un kuŗiem ir pavisam kon-
krēti un visiem saprotami pie-
mēri,” Elīna uzsvēra.

Tikšanās dalībnieki aplieci-
nāja gatavību plašāk skaidrot šo 
starptautisko kontekstu arī me -
diju telpā. 

Sarunas laikā no profesionāļu 
puses izskanēja aicinājums Lat-

Turpinām būvēt sadarbības tiltus
vijai mērķtiecīgāk atbalstīt lat-
vie šu karjēras attīstību starptau-
tiskajās organizācijās – virzot 
latviešus uz nozīmīgiem poste-
ņiem starptautiskās organizā-
cijās, valsts   var tikai iegūt.

No starptautisko, citās valstīs 
strādājošo pieredzes izskanēja 
gan kritika, gan arī pozitīvas at -
sauksmes par to, cik lielā mērā 
Latvijas valsts ir ieinteresēta sa -
darbībā. Piemēram, tulkošanas 
un terminoloģijas jomā ir izvei-
dojusies laba, stabila sadarbība. 
Pozitīvs pienesums ir vasaras 
skola, ko Latvijas tiesnešiem, ad -
vokātiem, ierēdņiem par ES tie-
sībām rīkoja Eiropas Savienības 

Tiesā strādājošie latvieši sadar-
bībā ar Rīgas Juridisko augstsko-
lu. Tas šovasar notika pēc Luk-
sem burgas latviešu iniciātīvas. 
Bet tika minēts arī piemērs, kur 
amatpersona pavadījusi kādā 
valstī četrus gadus, darbojoties 
amatā, kas saistīts ar polītisko 
jautājumu risināšanu, un pa šo 
laiku no Latvijas puses bijis viens 
vai divi telefona zvani Šķiet, 
latviešiem abās pusēs jāmācās 
pārkāpt savam kautrīgumam – 
gan šiem profesionāļiem, proak-
tīvi sazinoties ar vēstniecībām, 
gan arī kollēgām  Latvijā, gan arī 
Latvijas valsts pārvaldei,  aktīvi 
uzmeklējot latviešus institūcijās 
pasaulē. Jāpiebilst, ka šie speciā-

listi apspriedēs un citos pasā-
kumos piedalās pēc brīvprātīgas 
personīgās iniciātīvas un nepār-
stāv savas organizācijas oficiālā 
līmenī un bieži vien arī palīdzī -
bu sniedz neformāli. Sarunas 
gaitā tika minēti arī šādi kon-
krēti gadījumi. Piemēram, Indo-
nēzijā ES delegācijas sastāvā 
strā dājošā latviete brīvprātīgi un 
neoficiāli palīdzējusi operātīvi 
repatriēties aptuveni 70 Latvi - 
jas pilsoņiem, sākoties Covid19 
pan dēmijai. Latvieši strādā arī 
tādās valstīs kā Papua-Jaung vi-
neja, Eritreja, Pakistāna, Turk-
me nistāna. Savlaik Latvijas Valsts 
prezidentam pošoties vizītē uz 

Turkmenistānu, tur ANO strā-
dā jošā latviete delegācijai skaid-
roja vietējās kultūras, saskar - 
s mes paražu un polītiski sensi-
tīvo jautājumu īpatnības un kon-
tekstu, kas jūtami atviegloja Lat-
vi jas delegācijas darbu un vizītes 
norisi.  

Sarunā piedalījās arī  Eiropas 
Komisijas ģenerālsekretāre Ilze 
Juhansone, ES  Tiesas tiesnese 
Inga Reine, Eiropas Ārējās dar-
bības dienesta darbiniece Indo-
nēzijā Ilze Baranovska, Eiropas 
pētniecības institūta pārstāve 
Valda Liepiņa, ES Tiesas darbi-
niece Inese Višķere, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Uk -
rainā darbiniece Monta Nei lan-

de, Eiropas Ārējās darbības die-
nesta darbiniece Pakistānā Di -
larde Teilāne, Pasaules bankas 
darbinieks Miks Muižarājs, Valsts 
kancelejas direktora vietniece 
valsts pārvaldes jautājumos, ag -
rāk ANO Attīstības program-
mas Latvijā vadītāja un pastā-
vīgā pārstāvja vietniece Ukrai -
nā, Gruzijā un Turkmenistānā 
Inita Pauloviča, Eiropas Komi si-
jas  pār stāvniecības Latvijā vadī-
tāja Zane Petre, Ārlietu ministri-
jas parlamentārā sekretāre Zan-
da Kalniņa-Lukaševica.

 Nozīmīga šī tikšanās bija arī 
pašiem profesionāļiem, kas ik -
die nā strādā katrs savā pasaules 

malā. Daudzi uzsvēra, ka šī bi -
jusi lieliska iespēja satikties arī 
savā lokā, kā arī iepazīties ar 
citiem un izteica prieku par to, 
ka kustība #esiLV gatava uzņem-
ties iniciatīvu cilvēkus satīklot, 
jo arī viņiem pašiem savā pro-
fesionālajā karjerā var būt ļoti 
noderīgs gan kāds padoms, gan 
arī ekspertu zināšanas, ko var 
dot kollēgas Latvijā. 

Kustība #esiLV aicina iesai-
stī ties un pieteikties līdzdar -
bo  ties, rakstot uz e-pastu: 
esilv@latviesi.com vai uz pro-
filu sociālajā tīklā Fa cebook.

Biedrības pieredzē jau ir, pie-
mēram, laika posmā no 2016. 
līdz 2020. gadam rīkoti ES 
strādājošo latviešu speciālistu 
tīklošanās vakari Briselē un Luk-
semburgā; tikšanās ar augstākās 
valsts pārvaldes institūcijām, 
2019. gadā – sadarbībā ar LTV 
priekšvēlēšanu debates  “Izvēlies 
nākotni! Eiropas Parlamenta vē -
lēšanu debates Briselē”, 2021. 
gadā notikuši jaunās diasporas 
profesionāļu, uzņēmēju un zi -
nāt nieku virtuāli tematiski fo - 
rumi starptautisko organizāciju 
profesionāļiem (Latvijas kampa-
ņai ceļā uz ANO Drošības pado-
mi un valsts tēla veidošanai vel-
tīta domnīca;  starptautisko cil-
vēk tiesību speciālistu debates ar 

Tiesībsarga amata kandidātiem 
portālā TVnet; dalība Ārlietu 
mi  nistrijas darba grupā par sie-
viešu tiesību tēmu ANO DP 
kampaņā), kā arī iedibinātas         
t.s. “Diplomātu pusdienas” – n e-
   formālas sarunas virtuālā vidē   
ar spilgtiem Latvijas un starp-
tautiskajiem diplomātiem sazi-
ņas un sadarbības saišu veido-
šanai.

Atzīmējams ir arī ekonomis-
kais aspekts – Latvijas uzņēmēji 
(un līdz ar to arī valsts) varētu 
gūt ievērojami lielāku ekono-
misko labumu, esot labāk infor-
mēti par publiskajiem iepirku-
miem. Gan ANO, gan ES struk-

tūrām ir lieli un rēgulāri iepir-
kumi dažādās jomās, kuŗos ir 
iespēja pieteikties arī Latvijas 
uzņēmējiem.

Kas attiecas uz minēto ekono-
misko aspektu, ‒ PBLA kopā ar 
Ārlietu ministriju, Latvijas In -
vestīciju un attīstības aģentūru 
un šogad arī Rīgas Domi gata -
vojas gadskārtējam PLEIF, Pa -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumam, kas no -
tiks 6. novembrī Rīgā, klātie - 
nē kin o teātŗa Splendid Palace 
telpās, bet attālināti Zoom plat-
formā. Tā tema: Rīgas pilsētas 
attīstība un diasporas iespēja-
mā iesaiste.   Savu dalību  foru-
ma atklāšanā  solījuši Valsts 
prezidents Egils Levits un  Rī -
gas galva Mārtiņš Staķis. Se -
kojiet informācijai PLEIF mā -
jaslapā www.pleif.lv, kā arī 
mūsu laikrakstā! 

Publikāciju sagatavoja  
Ligita Kovtuna

Foto: Ilmārs Znotiņš (Valsts kanceleja)

Foto: Ilmārs Znotiņš (Valsts kanceleja)
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(Turpinājums 10. lpp.)

***
Vāgnera nama atjaunošanai 

paraksta līgumu par 
financējumu no Vācijas

Vācijas vēstniecībā Rīgā svinīgi 
parakstīts līgums par 200 000 eiro 
piešķiršanu Rīgas Richarda Vāg-
nera biedrībai no Vācijas valdības. 
Līdzekļi tiks ieguldīti Vāgnera 
nama projekta īstenošanai – pro-
jekta sagatavošanai skiču stadijā.

Nākamo sešu gadu laikā Vācijas 
Bundestāgs Vāgnera nama atjau-
nošanai plāno veltīt vēl 5 miljo -
nus eiro. Kopumā ēkas komplek-
sa atjaunošanai un atdzīvināšanai 
nepieciešami 35 miljoni eiro.

Pirmo līgumu par financējuma 
piešķiršanu Rīgas Vāgnera nama 
atjaunošanai un restaurācijai pa -
rakstīja vēstnieks Kristians Helts, 
kuŗš pārstāv Vācijas Ārlietu mi  ni-
stru, un abi Rīgas Richarda Vāg-
nera biedrības priekšsēži Mā  ris 
Gailis un Māris Kalniņš (attēlā).

“Rīgas Vāgnera nams ir ap  lie-
cinājums tam, cik cieši mūsu tau-
tas ir saistītas jau kopš gadu sim-
tiem,” vēstniecības paziņojumā 
medijiem norādīja vēstnieks 
Helts.

***
Cildinājuma raksts 
Borisam Rezņikam

Valsts prezidents Egils Levits 
pie šķīris Cildinājuma rakstu kom-
ponistam Borisam Rezņikam kā 
spilgtai personībai, kas Latvijas 
vēsturē uz mūžiem ierakstīja bal-
tiešus vienojošo dziesmu brīvības 
un neatkarības atgūšanas ceļā: 
“Cildinu Jūs par nepārvērtējamo 
ieguldījumu Atmodas vēsturē tik 
nozīmīgajā Baltijas ceļā, vienojot 
trīs brāļu tautas dziesmā “At  mos-
tas Baltija”. Tā stiprina un sa  liedē 
ikreiz, kad to dzirdam. Šī dziesma, 
kā arī grupai Eolika komponētā 
latviešu mūzika ir ie  rakstīta mūsu 
tautas atmiņā. Es  mu pateicīgs par 
Jūsu veikumu Latvijai!” – sacīts 
Cildinājuma rakstā.

Cildinājuma raksts kompo-
nistam tiks pasniegts Rīgas pilī      
š. g. 3. septembrī.

***
Valsts prezidents Minsterē

Valsts prezidents Egila Levits 
Vācijas pilsētā Minsterē pie da   lī-
jās prestižās Vestfālenes miera 
balvas pasniegšanas ceremonijā, 

kur tika aicināts sacīt cildinā-
juma runu jeb tā saukto Lau da
tio uzrunu balvas laureātiem – 
bijušajam Grieķijas premjērmi-
nistram Aleksim Cipram un 
Ziemeļmaķedonijas preziden-
tam Zoranam Zaevam par ie -
guldījumu 2018. gada 12. jūnija 
Prespas līguma noslēgšanā, ar 
kuŗu tika izbeigtas ieilgušās 
pretišķības starp kaimiņvalstīm 
Grieķiju un Ziemeļmaķedoniju.

 Savā uzrunā Egils Levits sacīja: 
“Pretišķību centrā bija Ziemeļ ma-
ķedonijas Republikas nosauku-
ms, un strīda saknes sniedzās re -
ģiona vēsturē un tajā dzīvojošo 
tautu identitātē. Prespas līgums 
strīdu pacēla citā līmenī, uz at -
šķirīgajiem uzskatiem par valsts 
nosaukumu un tās vēsturi pa -
raugoties no jauna skatupunkta, 
kas tagad ļauj draudzīgi sadzīvot 
Grieķijas un Ziemeļmaķedonijas 
tautām. Līgums sagatavoja Zie-
meļ maķedonijas iestāšanās ceļu 
NATO un perspektīvā – arī Ei -
ropas Savienībā. 

Pēc Ziemeļmaķedonijas iestā-
šanās NATO tagad ir pienācis 
laiks ielikt savā vietā pēdējo puzles 
daļiņu, proti, rast galīgo skaidrību 
par Rietumbalkānu nākotni Ei  ro-
pā. šis uzdevums būs Eiropas Sa -
vienības ticamības pārbaude. Es 
gribu izteikt novēlējumu, lai Pre -
spas līgums kalpotu par mērauk -
lu un pamudinājumu, lūkojot 
paveikt šo lielo uzdevumu.”

***
Valsts prezidents Višķos

28. augustā atzīmējam katoļu 
priestera Vladislava Litaunieka 
112. dzimšanas dienu. 15. augustā 
Valsts prezidents Levits ar kundzi 
Andru atceļā no Dievmātes svēt-
kiem Aglonā paviesojās Višķos 
(Augšdaugavas novadā, netālu no 
Daugavpils), “lai noliktu ziedus 
priestera Vladislava Litaunieka 
atdusas vietā un tiktos ar drau-
dzes locekļiem un vietējiem iedzī-
votājiem”. Cik idilliski sākās jaunā 
priestera Vladislava dzīve, tik prā-
tam neaptveramā nežēlastībā tā 
aprāvās. Pirms 80 gadiem – 1941. 
gada 24. jūnijā – jau tad, kad Lat-
vijā bija iebrucis nacistu kaŗa-
spēks, padomju čekisti viņu īpaši 
nežēlīgi noslepkavoja Daugavpils 
cietumā, bet pirms 30 gadiem – 
1991. gada 11. septembrī, pārdes-
mit dienas pēc Latvijas neatka rī-
bas atgūšanas, garīdznieku pil-
nībā reabilitēja.

***
Trīs latvieši pretendē 

uz pieskaitīšanu 
Baznīcas svēto kārtai 

Latvijas katoļi jau ilgstoši ie  stā-
jas par trīs padomju laikā spī-
dzināto, nomocīto un noslepka-
voto garīdznieku iekļaušanu Baz-
nīcas svēto sarakstā. Ja Vatikāns 
atzīs viņu īpašo statusu un brī-
numdarīšanas spējas, tad šie nu 

jau mūžībā aizsauktie garīdznieki 
ierindosies to svēto “listē”, pie ku -
riem varēs vērsties ar aizlūgu-
miem un pēc aizsardzības. No lat-
viešiem šo godu varētu būt pel-
nījuši Latgalē dzimušie priesteri 
Vladislavs Litaunieks, Boļeslavs 
Sloskāns un Jānis Mendriks. Valsts 
prezidents Egils Levits tik ša nās 
reizē ar Romas pāvestu Fran cisku 
ir pārrunājis Vladislava Litau nie-
ka beatifikācijas procesu (beatifi-
kā cija ir process, kuŗā Baznīca 
kādu mirušu personu atzīst par 
svētīgo, un tas ir solis uz to, lai 
vēlāk viņu atzītu par svēto).

***
Vizītē pieņem jauno 

Nīderlandes vēstnieci
Ārlietu ministrijas valsts sekre-

tārs Andris Pelšs iepazīšanās vi -
zītē tikās ar jauno Nīderlandes 
Karalistes vēstnieci Latvijā Klau-
diju Magdalenu Njo Pītersi (Clau-
dia Magdalena Njoo Pieterse).

Valsts sekretārs akcentēja ciešās 
Latvijas un Nīderlandes divpu-
sējās attiecības, uzsverot, ka 24. 
martā apritēja simts gadi, kopš 
Nīderlande atzina Latviju de iure. 
Nīderlande ir Latvijai tuvs sa  bied-
rotais un svarīgs partneris ES un 
NATO, kā arī citās starptautiska-
jās organizācijās. Abas valstis sai-
sta ciešs dialogs visās jomās un 
līmeņos, tajā skaitā arvien pi e au-
gošajā Baltijas valstu un Beniluksa 
Savienības sadarbībā

***
Neprasa rosināt NATO līguma 

5. panta iedarbināšanu

Artis Pabriks

Neskatoties uz nopietno situā-
ciju uz Latvijas-Baltkrievijas ro -
bežas, patlaban nav nepieciešams 
rosināt NATO līguma 5. panta ie -
darbināšanu, šādu nostāju aģen-
tūrai LETA pauda Latvijas aiz -
sardzības ministrs Artis Pabriks 
(AP).

Ņemot vērā imigrācijas spie-
dienu uz valsts austrumu robežas, 
Latvijas amatpersonas vairākkārt 
norādījušas uz Baltkrievijas iz -
mantotajām hibrīdkara metodēm 
pret Latviju. Komentējot norises 
uz robežas, Pabriks aģentūrai 
LETA sacīja, ka ir grūti novilkt lī -
niju starp hibrīdkaru un konven-
ciālo kaŗu.

“No vienas puses, kad sakām, 
ka ir kaŗš, tad ir jautājums, kad 
mēs tā kā kaŗojam un kad nē. Tas 
nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti 
uzmanīgiem un spējīgiem pa -
teikt, kad sākam iedarbināt visus 
mechanismus valsts aizsardzībā. 
Ja mēs par vēlu to darām, tad 

esam jau zaudējuši. Ja mēs to 
darām par ātru, tad mums nav 
pietiekamu pierādījumu,” skaid-
roja Pabriks.

Ja Latvija apsvērtu rosināt 
NATO līguma 5. panta iedarbi nā-
šanu, tad vispirms jārunā par 4. 
panta iedarbināšanu. Ziemeļat-
lan  tijas līguma 5. pants paredz, ka 
NATO dalībvalstis bruņotu uz -
bru kumu vienai vai vairākām no 
tām uzskatīs par uzbrukumu 
visām dalībvalstīm. Savukārt 4. 
pants paredz, ka NATO dalīb-
valstis kopīgi apspriedīsies jeb-
kuŗā brīdī, kad vien, pēc jebkuŗas 
dalībvalsts uzskatiem, būs ap -
drau dēta jebkuŗas dalībvalsts ter-
ritoriālā integritāte, polītiskā ne -
atkarība vai drošība.

Pabriks uzskata, ka Latvija pat-
laban nav arī tādā situācijā, lai 
vajadzētu iedarbināt 4. pantu, bet 
šo līguma normu viņš ir pārru-
nājis ar ārlietu ministru Edgaru 
Rinkēviču (JV). Ja Latvija analīzē 
secinās, ka šo normu nepieciešams 
iedarbināt, tad nekavējoties to 
rosinās darīt. “Ja turpināsies kāda 
eskalācija, tad mums vajadzēs to 
ar partneriem pārdomāt, tāpēc 
esmu lūdzis šo situāciju apspriest 
ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas 
kollēgām nākamnedēļ Ļubļanā. 
Latvija un šīs valstis esam šī uz -
bru kuma galvenais mērķis un cie-
tējs. Patlaban iedarbināt 5. pan tu 
nav nekāda pamata un nav nepie-
ciešamības, jo tiekam galā un 
iztiekam ar saviem spēkiem,” 
norādīja Pabriks.

***
Militārās mācības 
Detonators 2021

No 30. augusta līdz 10. septem-
brim Cekulē, Ropažu novadā no -
tiek starptautiskās militārās mā  cī-
bas Detonators 2021, kuŗu laikā 
veiks bijušo munīcijas noliktavu 
territorijas Cekulē attīrīšanu no 
sprādzienbīstamiem priekšme  -
tiem. Militāro mācību galvenais 
mērķis ir zemes virskārtas at  tī -
rīšana no sprādzienbīstamiem 
priekšmetiem, kā arī veicināt sav  -
starpējo sadarbību sprādzien bīs-
tamu priekšmetu iznīcināšanas 
taktikā un procedūrās.

***
Atklāta sabiedroto spēkiem 

paredzēta nometne 
Lietuvas Pabrades militārajā po -

ligonā atklāta sabiedroto spēkiem 
paredzēta nometne “Herkus” un 
uzņemta jauna ASV spēku batal-
jona rotācijas maiņa.

***
Atklāta Latvijas Televīzijas 

jaunā Ziņu studija
Līdz ar nedēļas pirmo “Rīta 

panorāmu” skatītājiem atklāta 
jaunā Latvijas Televīzijas Ziņu 
studija, kuŗā turpmāk vienkopus, 
jaunā vizuālā formātā un izcilā 
HD kvalitātē taps visi LTV Ziņu 
dienesta raidījumi. Pārmaiņas pie -
dzīvo arī ziņu un raidījumu gra-
fiskais un mūzikālais noformē-
jums.

“Latvijas Televīzijas Ziņu studi-
jas pārbūve ir vērienīgs projekts! 
Esam lepni un gandarīti, ka sa -
biedriskais medijs mainās līdzi 
laikam, radot mūsdienīgu, pasau-
les standartiem atbilstošu stu di - 
ju, kuŗā ar scēnografijas, gaismu 

drāmaturģijas un dažādiem tech-
noloģiskiem instrumentiem būs 
iespēja sabiedrībai nozīmīgo ziņu 
saturu nodot vēl saistošākā un 
vizuāli pievilcīgākā veidā,” norāda 
LTV valdes loceklis Ivars Priede.

Latvijas Televīzija turpina reāli-
zēt apjomīgu investīciju plānu 
pārejai uz HD kvalitātes nodro-
šināšanu visos satura veidošanas 
posmos. Jaunā Ziņu studija ir nā -
kamais nozīmīgais solis pēc Pro-
grammu izlaides kompleksa 
(PIK) pieslēgšanas pavasarī – HD 
kvalitātē turpmāk būs pieejamas 
visas LTV Ziņu dienesta veidotās 
ziņas un raidījumi.

***
ECT uzdod Latvijai palīdzēt 

nelegālajiem imigrantiem
Eiropas Cilvēktiesību tiesa 

(ECT) izdevusi pagaidu norēgu-
lējumu divu nelegālo imigrantu 
grupu prasībās pret Poliju un Lat-
viju, kas mēģinājuši nelegāli iekļūt 
Eiropas Savienībā (ES) no Balt-
krievijas. Pagaidu norēgulējums 
būs spēkā trīs nedēļas līdz 15. sep-
tembrim ieskaitot.

Tiesa, neņemot vērā nekādus 
pie nākumus, kas saskaņā ar starp-
tautiskajām tiesībām būtu jāuz ņe-
mas Baltkrievijai, uzdevusi Po  lijas 
un Latvijas varasiestādēm visus 
prasītājus nodrošināt ar pār tiku, 
ūdeni, apģērbu, atbilstošu medi cī-
nisko aprūpi un, ja iespē jams, ar 
pagaidu pajumti, teikts ECT iz  pla-
tītajā paziņojumā. Tajā pašā lai kā 
tiesa uzsvērusi, ka šis lēmums ne -
nozīmē, ka Polijai un Latvijai pra-
sītāji būtu jāielaiž savā territorijā.

***
Bažas par Baltkrievijas 
militārajām vienībām 

pie Latvijas robežas
Pašlaik lielākās bažas rada Balt-

krievijas militāro vienību izvieto-
šana pie robežas ar Latviju, jo ko -
mūnikācijas trūkums ar Baltkrie-
vijas robežsargiem var radīt dažā-
dus pārpratumus, Aizsardzības 
ministrijas organizētajā tiešsaistes 
diskusijā “Migrācija kā hibrīdkaŗa 
ierocis pret Latviju: kas tālāk?” 
sacīja aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (AP). 

Pabriks uzsvēra, ka pašlaik 
situācija uz Latvijas – Baltkrievijas 
robežas ir nopietna, jo Baltkrie-
vija arvien vairāk Latvijas virzie -
nā turpina virzīt dažāda veida 
militārās vienības. “Mēs redzam 
telšu izvietošanu, un mēs neva-
ram izslēgt, ka tur atrodas arī 
Krie vijas vienības. Tāpat ir novē-
rota smagāku ieroču klātbūtne, 
kuŗi līdz šim uz robežas nav 
bijuši,” skaidroja ministrs.

***
Tapusi militārā mantojuma 

karte Vidzemes vēstures izpētei
Izveidota jauna karte, kas ļauj 

iepazīt militāros objektus un mili-
tāro vēsturi, kā arī palīdz izzināt 
Brīvības cīņu vēsturi un nacio  -
nālās pretošanās kustības laiku, 
Latvijas Radio raidījumā “Kā la -
bāk dzīvot” stāstīja Vidze mes Tū -
risma asociācijas valdes priekšsē-
dis Raitis Sijāts, Cēsu brīvības 
kauju dalībnieka, māksli nieka 
Jāņa Rozenberga mazdēls Cēsu 
novada mērs Jānis Rozenbergs  
un asociācijas “Lauku ceļotājs” 
prezidente Asnāte Ziemele. 
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vijas koncertvietās jau pavieso-
jušies, šis bija viens no retajiem 
vakariem, kad britu izdevniecību 
vienā koncertā pārstāvēja trīs 
spilgtu mākslinieku priekšnesu-
mi.

***
Ziņas īsumā

• 2021. gada 8. septembrī plkst. 
16 Lestenes Brāļu kapos notiks 
Latviešu kaŗavīru piemiņas bied-
rības Lestene svinīgā atklāšana. 
Biedrība dibināta ar mērķi vei-
cināt un attīstīt patriotismu, kal-
pošanas ideālu sabiedrības inte-
resēs un stiprināt pilsonisko sa -
biedrību Latvijā.

• Latvijas Nacionālais archīvs, 
sagaidot Konstitūcionālā likuma 
“Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu” pieņemšanas 30. gada-
dienu, ir sagatavojis izstādi, kas 
dos iespēju iepazīties ar Latvijas 
Nacionālā archīva, kā arī Lietuvas 
un Igaunijas arhīvu dokumen-
tārajām liecībām

• Privātais Aviācijas mūzejs 
no Rīgas lidostas pārceļas uz 
jau nu mājvietu.  Turpmāk tas at -
radīsies Skultē, netālu no vietas, 
ko pazīst kā lidmašīnu vērošanas 
vietu. 24. augustā, pārvietoja 
Aviā cijas mūzeja lielākos ekspo-
nātus.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

***
Cirka festivālā  Baltijas 
mākslinieku jaunrade

Laikmetīgā cirka un ielu māk s-
las festivāla “Re Rīga!” notikumi 
šogad trīs dienu garumā norisi-
nājās Rīgas cirka pagaidu mājvietā 
Āgenskalnā, Zeļļu ielas parkā. 
Festivāla programma veltīta Bal-
tijas cirka mākslinieku jaunradei. 
Festivāla radošais direktors Mār-
tiņš Ķibers atklāj, ka festivāls ir 
veltīts vietējās cirka kopienas stip-
rināšanai: “Pēc gadiem diviem, 
trim nāks vaļā Rīgas cirks, un tad 
mums ir vajadzīgi  vietējie cilvēki, 
ne tikai ārzemnieki, kas nodro-
šina saturu tai mājā.”

***
Ventspilī viesojas izdevniecības 

Erased Tapes mūziķi
28. augustā, Ventspilī, koncert -

zālē Latvija viesojās pazīstamās 
izdevniecības Erased Tapes pār  -
stāvētie mūziķi – dziedātāja Hatis 
Noit, mūziķis un dziesmu autors 
Daglass Dērs, kā arī pianists Ļu -
bo mirs Meļņiks.

Lai arī katrs no mūziķiem 
dažādos laikos un dažādās Lat-

Balva tika pasniegta svinīgā ce -
remonijā 27. augustā “Hanzas Pe -
ronā”. Latvijas Architektūras ga da 
balvas ieguva MAD Archi tektūras 
telpa, biroja ēkas pārbūve Miera 
ielā un Stūķu kūts, infor mēja bal-
vas organizātori.

***
Eiropas kultūras galvaspilsētas 

atlases žūrijas ziņojums par 
pirmās kārtas rezultātiem

Kultūras ministrijas tīmekļ-
vietnē publicēts Eiropas kultūras 
galvaspilsētas atlases žūrijas ziņo-
jums par Eiropas kultūras galvas-
pilsētas (EKG) nosaukuma pie-
šķir šanas 2027. gadam priekšat-
lases rezultātiem. 

Četrām pilsētām – Daugavpilij, 
Jūrmalai, Liepājai un Valmierai –, 
kuŗas turpina sacensību par Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas nosau-
kumu 2027. gadā, līdz 2022. gada 
4. aprīlim dots laiks, ņemot vērā 
žūrijas ziņojumā sniegtos ieteiku-
mus, papildināt un precīzēt savus 
pieteikumus. Pēc precīzēto pie -
teikumu iesniegšanas, konkursa 
eks pertu grupas locekļi kopā ar 
novērotājiem no Kultūras minis-
trijas un Eiropas Komisijas vie-
sosies kandidātpilsētās.  Pēc vizī-
tēm notiks pēdējā pieteikumu iz -
vērtēšanas sanāksme un tiks pie-
ņemts lēmums par to, kuŗai no 
četrām Latvijas pilsētām piešķirt 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
titulu 2027. gadā.

***
Ogre kandidēs uz Eiropas 

kultūras galvaspilsētas titulu
Ogres novada pašvaldības Kul-

tūras konsultatīvā komisija attā-
linātajā sanāksmē nolēma pie -
teikt Ogri “Eiropas kultūras gal-
vas pilsēta 2027” titulam, aģentūru 
LETA informēja pašvaldībā. Pa š-
valdība norāda, ka jau drīzumā 
tiks izsludināts konkurss par vi -
zuālo identitāti, un tajā ar savām 
idejām un redzējumu tiks aici -
nāts piedalīties ikviens Ogres 
novada iedzīvotājs.

Ogres novada domes priekš-
sēdis Egils Helmanis (NA) uz   -
ska ta, ka Ogre ir videi draudzīga 
pilsēta, un pēdējos gados tā pie-
dzīvo ļoti strauju izaugsmi visās 
jomās, arī kultūrā. “Jau pašlaik 
Ogrē ir tapis profesionāls teātris, 
tāpat šogad mēs piedzīvosim jau-
nās bibliotēkas un vairāku infra-
struktūras objektu atklāšanu, 
2024. gadā Ogrē tiks atklāts Mū  zi-
kālais teātris, kas Ogres novadam 
pavērs iespēju reālizēt visaug-
stākās mākslinieciskās ambīcijas. 
Vēlos uzsvērt, ka, iesaistoties šajā 
projektā, mēs jau tagad varam uz -
runāt Ikšķiles, Ķeguma un Liel-
vārdes pašvaldības un darboties 
kopā, kultūras galvaspilsētas pro-
jektu veidojot topošā Ogres no -
vada kontekstā,” sacīja Helmanis.

Latvijas kultūras attīstību 19. un 
20. gadsimtā var mums palīdzēt 
labāk saprast pašiem savu kultūr-
telpu. Šī vērienīgā izstāde ne tikai 
iepazīstinās igauņus ar lielisku 
kai miņvalsts mākslinieku, bet 
sniegs mums arī plašāku  per-
spek tīvu, kādā skatīties uz lielo 
pārmaiņu laikmetiem,” atzīst 
Igau nijas Mākslas mūzeja ģene-
rāldirektore Sije Helme.  

Latvijas kultūras dzīvē 2016.
gads, kad gleznotāja 150. dzim ša-
nas diena bija iekļauta UNESCO 
svinamo dienu kalendārā, tika 
pasludināts par Rozentāla gadu. 
Rīgā par galveno notikumu tā 
programmā  kļuva Latvijas Nacio-
nālā mākslas mūzeja sarīkotā 
retrospektīvā izstāde. Tallinā kopā 
ar igauņu kollēgām Kumu māk-
slas mūzeja (Kumu kunstimuuse
um) Lielajai zālei ir radīta jauna 
šīs retrospekcijas versija. Izstādē 
eksponētie 139 mākslas darbi pie-
dāvā daudzveidīgu pārskatu par 
Rozentāla radošo darbību. Līdzās 
bagātīgi reprezentētajai Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja kolek-
cijai, kas aptver visus daiļrades 
posmus, izlasi papildina darbi no 
Zuzānu kolekcijas, Belēviču ģi -
menes un Andŗa Kļaviņa privāt-
kolekcijām, eksponāti no Tuku-
ma un Liepājas mūzejiem, ieskats 
rakstniecības un mūzikas mūzeja, 
Rīgas vēstures un kuģniecības 
mū  zeja, kā arī Rozentāla dzimtas 
pārstāvju fotografiju krājumos.

***
Ar diviem koncertiem izskanēja
29. Liepājas Starptautiskais zvaigž -
ņu festivāls. Uz  Liepājas koncert-
zāles “Lielais dzintars” skatuves ar 
īpaši šim festivālam gatavotu pro-
grammu kāpa apvienība Xylem 
Trio un viņu viešņa – gruzīnu 
dziedātāja Liza Kereselidze. 

Nākamajā dienā ar grandiozu 
pasaulslavenu opermūzikas solo 
programmu festivāla klausītājus 
priecēja izcilais latviešu tenors 
Aleksandrs Antoņenko.

***
Par Latvijas Architektūras 
Lielās gada balvas laureātu,

saņemot augstāko apbalvojumu 
nozarē, šogad atzīta Dziesmu 
svēt  ku estrādes pārbūve Mežapar-
kā un tās autori Austra Mailīša un 
Juŗa Pogas architektu biroji. 

Tajā minētas arī Cēsu kaujas, 
kuŗu rekonstrukcija tiek organi-
zēta kopš 2015 gada. Lai tā nezau-
dētu savu vērienību un vispārēju 
interesi, pasākumu organizē reizi 
piecos gados. Šī projekta mērķis  
ir ne tikai apmeklēt šīs piemiņas 
vietas, bet šajās vietās radīt arī 
stāstu. 

Projekts ir iedalīts četros lielos 
blokos. Vidzemes Tūrisma aso-
ciā cijas valdes priekšsēdis Raitis 
Sijāts stāstīja: “Pirmā tema ir Pir-
mais pasaules kaŗš un Neatkarī -
bas karš. Otrā tema ir Otrais Pa -
saules kaŗš un attālināto partizā -
nu kustība “Mežabrāļi”. Pēdējā sa  -
daļa ir okupācija un neatkarības 
atjaunošana.” Būtiska nozīme ir 
arī kartē iekļautajam dzelzceļa 
mantojumam.”

***
Protesta akcija brīvprātīgās 

vakcinēšanas atbalstam 
Doma laukumā protesta akcijā 

brīvprātīgās vakcinēšanas atbals-
tam bija pulcējušies aptuveni 200 
cilvēki, novēroja aģentūra LETA. 
Protestu rīko politiķa Aināra Šle-
sera topošās partijas “Latvija pir-
majā vietā” (LPV) pārstāvji.

Saeimas deputāta Alda Gob ze-
ma rīkotais pikets pie parlamen-
ta ēkas, kuŗā bijušajam vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministram Jurim Pūcem 
pieprasa nolikt deputāta man-
dātu, ko Saeima atjaunoja

Pasākumā uzrunas teica Šlesers, 
Saeimas deputāte un LPV partijas 
biedre Jūlija Stepaņenko, kā arī 
bijusī parlamentāriete Linda 
Li epiņa. Pasākumā tika dziedātas 
latviešu tradicionālās dziesmas.

***
Tallinā izstāde 

“Janis Rozentāls. Dzīves deja”

Tallinā, Igaunijas Mākslas mū -
zejā/Kumu mākslas mūzeja lielajā 
zālē skatītājiem atvērta izstāde 
“Janis Rozentāls. Dzīves deja”. Iz -
stāde reprezentē ievērojamā lat-
viešu mākslinieka radošo manto-
jumu. Pirmo reizi tik plaša lat-
viešu mākslas klasiķa Jaņa Ro -
zentāla (1866-1916) izstāde, seko-
jot Igaunijas Mākslas mūzeja uz -
ai cinājumam, notiek ārpus Lat vi-
jas. Izstāde atvērta līdz 5. septem-
brim. “Janis Rozentāls bija gan 
nacionālas, gan starptautiskas 
no  zī mes mākslinieks, kuŗa iegul-
dījums Latvijas mākslas moder-
nizācijā bija izšķirošs. Igaunijas 
un Latvijas mākslas vēsture ir at -
tīstījusies līdzīgi. Zināšanas par 

KANADA. 23. augustā Otavas Parlamenta pakalnā notika 
Baltijas valstu vēstniecību, Baltiešu federāciju Kanadā, kā arī  Cen trā lās 
un Austrumeiropas padomes Kanadā rīkots Staļinisma un nacisma 
upuŗu atceres pasākums. Melnās lentes diena pulcēja apmēram 
pussimtu dalībnieku, kas pārstāvēja deviņas dažādas diasporas 
biedrības – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Čechijas, 
Gruzijas, Polijas, Ukrainas un Ungārijas.

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja dalīties rūgtajā pieredzē 
un sāpīgajās atmiņās par pieredzēto Staļina un Hitlera reālizētajā 
Eiropas tautu iznīcināšanā. Klātesošos uzrunāja Baltiešu federācijas 
Kanadā  prezidents Andris Ķesteris, kā arī bijušais Kanadas diplo-
māts un vēstnieks Lietuvā, B’nai Brith Canada pārstāvis Otavā Bra-
iens Hermans (Brian Herman). Pasākumā piedalījās Kanadas pirm-
iedzīvotāju pārstāvji no algonkinu cilts.

TURCIJA. Latvijas vēstniecība Turcijā ar 1. septembri atsāk 
vīzu pieteikumu pieņemšanu un izskatīšanu visiem ieceļošanas 
mērķiem no Turcijas pilsoņiem un personām, kuŗām ir pastāvīgās 
uzturēšanās atļauja Turcijā. Eiropas Komisija ir atzinusi Turcijas 
Republikas Covid19 sadarbspējīgo sertifikātu par līdzvērtīgu Eiro-
pas Savienības sadarbspējīgajam Covid19 sertifikātam, tādēļ Tur-
cijas Covid19 sertifikāta turētāji var ieceļot Eiropas Savienībā un 
ceļot pa to ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Eiropas Savienības 
Covid19 sertifikāta turētāji. Līdz ar to ir iespējams atsāk vīzu pietei-
kumu pieņemšanu.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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Ir 26. augusta rīts. Es sēžu vil-
cienā, lai dotos ceļojumā. Tas ir 
mans pirmais ārzemju apmeklē-
jums pēdējā gada laikā. Iepriekšē-
jo reizi pabiju ārzemēs pagājušā 
gada vasarā, kad dažas dienas uz -
turējos Lietuvas pilsētā Kauņā. 
Covid-19 pandēmija ir pilnībā iz -
mainījusi ierasto dzīves kārtību. 
Zemes, uz kuŗām atkal gribētos 
aizceļot, Indija, Maroka vai Etio-
pija, ir nedrošas, neprognozē ja-
mas, pat nesasniedzamas noteik -
to ierobežojumu dēļ. Bet tagad 
vilciens mani ved uz Igaunijas ro -
bežpilsētu Valgu. 160 kilometrus 
gaŗajā ceļā jāpavada nepilnas trīs 
stundas. Šķērsojis Latvijas – Igau-
nijas robežu, vilciens nobrauc vēl 
pārsimt metrus un apstājas Valgas 
dzelzceļa stacijā. Tajā pašā, kas 
pēc 1920. gada robežlīguma pali-
ka Igaunijas pusē. Tolaik igau-
ņiem tika viss pilsētas vēsturiskais 
centrs, sv. Jāņa ev. luteriskā baz-
nīca, rātsnams un ģimnazija. Lat-
viešiem – pilsētas dienvidrietumu 
nomale un vēsturiskais nosauku-
ms Valka jeb vāciski Walk. Igauņi 
savu pilsētas daļu dēvēja par Val-
gu. Kādreiz vienotā pilsēta, kuŗā 
pie varas bija vietējie vācbaltieši 
un Krievijas impērijas ierēdņi, no -
nāca igauņu un latviešu pār ziņā. 
Parādījās robežkontrole, muita, 
dažādi likumi un atšķirīga nauda. 
Šie neatkarības atribūti pazuda 
līdz ar padomju, vācu un atkal pa -
domju okupācijām. Robeža tika 
atjaunota 1991. gadā pēc PSRS 
sabrukuma. Tā pilnībā izzuda 

Viena pilsēta divās valstīs
vien 2007. gadā, kad Latvija un 
Igaunija pievienojās Šengenas lī -
gumam jeb vienotajai ES vīzu tel-
pai. Tagad pilsēta atkal ir vienota 
territorija – Valka/ Valga, bet ar 
di  vām atsevišķām pašpārvaldēm 
divās atsevišķās valstīs.

Saprotams, nekādas kontroles 
uz abu valstu robežas nav. Es mie-
rīgi iesoļoju Latvijas territorijā un 
pa Rīgas ielu dodos rezervētās 
viesnīcas virzienā. Uz kādas mājas 
fasādes mani sveic uzraksts “Šeit 
sākas Latvija”. Vēl dažas minūtes, 
un savā viedtālrunī saņemu īszi-
ņu no Iekšlietu ministrijas: “Infor-
mējam, ka pirms ierašanās Latvijā 
visām personām obligāti jāreģis t-
rējas vietnē covidpass.lv un jāie-
vēro epidemioloģiskās drošības 
prasības”. Tātad virtuālā robeža 
tomēr pastāv! Es tieku izsekots, 
mobilo telefonu tīkli ir konsta tē-
juši manu atrašanos Igaunijā un 
nodevuši šo informāciju varas ie -
stādēm. Vienlaikus skaidrs arī tas, 
cik šāda brīdināšanas sistēma pa -
tiesībā ir nedroša. Ja nu es būtu 
izslēdzis telefonu – ko tad? Vispār 
atstājis to Rīgā? Neviens, itin ne -
viens nebūtu uzzinājis par manu 
atrašanos Igaunijā. Tomēr aizpil-
du ministrijas piedāvāto anketu 
un pēc brīža saņemu paziņoju -
mu, ka, atgriežoties Latvijā, man 
kā vakcinētai personai pašizolācija 
nav jāievēro. Latvijas pusē milzīgs 
reklāmas plakāts aicina iepirkties 
lielveikalā “SuperAlko”. Igaunijā 
akcīzes nodoklis alkoholam ir ne -
daudz zemāks nekā Latvijā. Un 

tiešām, stāvlaukums pie veikala ir 
pilns ar igauņu automašīnām, 
mūsu kaimiņi sparīgi stumj grā-
dīgo dzērienu pudelēm piekrau-
tus iepirkumu ratiņus. Vēl viena 
liecība tam, ka kaut kāda robeža 
starp valstīm tomēr pastāv.

Visus gadus pēc neatkarības 
atgūšanas Latvijā valdījis uzskats, 
ka Igaunijā viss esot labāks nekā 
Latvijā. Ka zāle zaļāka, debess zi -
lā ka un saule spožāka. Savs pa -
mats šiem apgalvojumiem ir. Vi -
dējā alga Latvijā pēc nodokļu no -
maksas patlaban ir 932 eiro mē -
nesī, Igaunijā – 1214 eiro, tātad 
par 30 % lielāka. Iekšzemes kop-
produkts, rēķināts pēc pēc pirkt-
spējas paritātes uz vienu iedzīvo-
tāju, ir 33 400 ASV dolari Latvijā 
un 39 700 ASV dolari Igaunijā. 
Vai igauņi tiešām kopumā dzīvo 
labāk? Grūti pateikt. Vidējais ce  nu 
līmenis pie kaimiņiem ir mazliet 
augstāks. Igauņu pusē pārtikas 
lielveikalā “Selver” dzirdama arī 
latviešu valoda. Pajautāju jaunam 
pārim, kāpēc viņi iepērkas Igau-
nijas pusē, vai tad te ir izdevīgāk? 
Un saņemu atbildi – nē, protams, 
vienkārši dažkārt gribas pamē-
ģināt ko citādāku. Medicīniskie 
pakalpojumi Igaunijā ir pieeja-
māki un valsts apmaksāti. Pare-
dzamais vidējais mūža ilgums 
Lat vijā – 76, bet Igaunijā – 79 ga -
di. Iespējams, te arī meklējams 
skaidrojums abu valstu tik atšķi rī-
gajos Covid-19 pandēmijas skait-
ļos. Rēķinot uz 1 miljonu iedzī-
votāju, laikā līdz 1. septembrim 

Igaunijā saslimuši 106 000 cilvēki, 
miruši – 970. Latvijā saslimuši 
kriet ni mazāk – 76 000, savukārt 
mirušo īpatsvars ir augstāks – 
1380. Igaunijā ir labāki ceļi un 
patiešām lieliska dzelzceļa satik - 
s me. Kursē jauni, moderni vilcie-
ni, milzīgs pretstats ar sagrabējušo 
padomju laiku vagonu, ar kādu es 
ierados Valgā. Vienlaikus Latvija 
izskatās sakoptāka nekā Igaunija. 
To labi redz arī Valkā/ Valgā. Ie -
spējams, tas ir mans subjektīvs 
vērtējums, bet Valkā māju fasādes 
ir izskatās jaunākas un košākas, 
ietvju bruģējums – perfektāks, tā -
pat vairāk redz apstādījumus un 
ziedus. Arī nesen atjaunotā Valkas 
ev. luteriskā baznīca uz nedaudz 
nolaistā Valgas sv. Jāņa dievnama 
fona izskatās kā konfekte. Šīs va -
saras laikā Valkā/ Valgā notikušas 
patīkamas pārmaiņas. Latvijas 
pusē, tieši blakus kādreizējam ro -
bežpārejas punktam, izbūvēts 
jauns centrālais laukums, kopīgs 
abām pilsētām. Daļa naudas šim 
projektam nākusi no Eiropas 
Savienības fondiem.

Pilsētas daļa, kas atrodas Lat vi-
jā, ir visai neliela, vien ap 4000 ie -
dzīvotāju. Savukārt Igaunijas pu  sē 
dzīvo trīs reizes vairāk – 12 000. 
Valka ir izteikti latviska, savukārt 
Valgā līdzās igauņiem dzīvo arī 
prāva krieviski runājoša kopiena. 
Kas viņi īsti ir? Valgas kapsētā, 
lasot uzrakstus uz pieminekļiem, 
var ievērot visai neparastu parā-
dību. Dažu aizgājēju igauniskie 
vārdi un uzvārdi rakstīti krievis -

ki, savukārt daži krievi vēlējušies 
par sevi atgādināt igauņu valodā. 
Var tikai minēt, kāpēc, piemēram, 
Marta Herbst kļuvusi par “Мар
та Хербст”. Uz dažām kapu 
plāksnītēm var manīt arī latviskus 
vārdus vai uzvārdus. Valkā/ Valgā 
ir divas pareizticīgo baznīcas. Tā, 
kas atrodas Igaunijas pusē, celta 
vēl cara laikos. Pēc valsts neatka-
rības atgūšanas Valgas draudze 
atšķēlusies no Maskavas un pār-
gā jusi Konstantinopoles patriar-
hāta pakļautībā. Savukārt Maska-
vas patriarham uzticīgie 2005. ga  dā 
uzcēluši jaunu dievnamu Valkā, 
kuŗu tagad apmeklē arī ticīgie no 
Valgas.

Patiesībā mana Igaunijas ceļo-
juma mērķis nebija Valka/ Valga, 
bet gan universitātes pilsēta Tartu. 
Par to citā rakstā. Viens gan ir 
skaidrs – Valkā/ Valgā es noteikti 
atgriezīšos. Vislabāk vasarā, lai iz -
peldētos Pedeles upītē un vēlreiz 
nogaršotu lielisko alu “Robežalus”. 
To brūvē igauņiem piedroša alus 
darītava “Cimze”. Un ir tikai sim-
boliski, ka tā iekārtojusies Latvijas 
pusē, Rūjienas ielā, kādreizējā 
muitas ēkā.

Amerikā vēlēšanās mēdz būt 
vienkārša izvēle. Var balsot par 
Republikāņu partijas vai Demo-
kra tu partijas kandidātu vai kan-
didātiem. Dažos štatos ir vietēja 
rakstura partijas, un Valsts prezi-
denta vēlēšanās piedalās diezgan 
daudzas, taču pēdējā reize, kad 
kāds trešās partijas kandidāts 
tika pie Elektorālās kolledžas 
balsīm, bija 1968. gadā, kad Ala-
bamas gu  bernators Džordžs Vo -
less veidoja kampaņu ar mērķi 
Amerikā sa  gla bāt rasu segre gā-
ciju un saņēma 13,53% balsu un 
46 balsis Elekto rālajā kolledžā. 
2016. gadā vairāk par vienu pro-
centu balsu saņēma Libertariā -
ņu partijas kandidāts un Zaļās 
partijas kandidāts, taču ar to, 
pro tams, nepietika, lai ie  gūtu 
bal sis minētajā kolledžā.

Latvijā ir citādāk. Pirmās brīv-
valsts laikā nebija balsu skaita 
barjeras vispār. Pirmajās vēlē ša-
nās 1922. gadā savus kandi dā tus 
pie dāvāja 88 saraksti un man-
dātus ieguva 20. Otrajās vē  lē-
šanās 1925. gadā 141 saraksts (!), 
mandātus 25 iegūstot. Tre šajās 
vēlēšanās 1928. gadā attie cīgi 120 
saraksti un 27, kuŗu kandidāti 
kļuva par deputātiem. Ceturtajās 
vēlēšanās 1931. gadā 103 un atkal 
27. Visos četros gadīj umos vis-
vairāk balsu saņē ma Latvijas So -
ciāldemo kra tiskā strādnieku par-
tija, kuŗa pā ris reizes deleģēja 
pārstāvjus Mi  nistru kabinetā,  

Pārāk plaša izvēle
bet aicināta veidot kabineta sa -
stāvu netika ne   kad.

Pirms 1934. gadā paredzētajām 
5. Saeimas vēlēšanām Kārlis Ul -
manis sarīkoja apvērsumu. Jādo-
mā, fakts, ka tik sadrumstalotā 
Saeimā bieži valdīja īsta jezga 
(starp pirmo Ministru kabinetu, 
kas stājās amatā nākamajā dienā 
pēc valsts neatkarības pasludinā-
šanas un apvērsumu pēc 15 ar 
pusi gadiem Latvijā bija 17 atse-
višķas valdības), un tas bija viens 
no iemesliem, kāpēc Ulmanis 
nolēma, ka labāk būtu valdīt vie-
nam pašam.

Pirmās brīvās vēlēšanas pēc 4. 
Saeimas vēlēšanām bija Latvijas 
PSR Augstākās padomes vēlē ša-
nas 1990. gadā. Tur izvēle bija 
starp Latvijas Tautas frontes vei-
doto sarakstu ar kandidātiem, kas 
atbalstīja mūsu valsts neatkarības 
centienus, un tā dēvēto Interfronti, 
kuŗa pret to iebilda. Kandidātus 
arī piedāvāja Latvijas Nacionālā 
Neatkarības kustība un Latvijas 
Zaļā partija, bet tandēmā ar LTF. 
Frontei izdevās iegūt nepiecie ša-
mo konstitucionālo vairākumu, 
lai tā paša gada 4. martā pieņemtu 
neatkarības atjaunošanas dekla -
rā ciju.

5. Saeimas vēlēšanas bija 1993. 
gada jūnijā, kad tika uzstādīti divi 
līdz šim brīdim nepārspēti rekor-
di. Pirmkārt, nobalsoja 89,9% 
bals stiesīgo (13. Saeimas vēlēšanās 
2018. gadā tikai 54,59%). Otrkārt, 

partija Latvijas ceļš ieguva 32,41% 
balsu un 36 no 100 mandātiem 
parlamentā (labākais rezultāts bi -
jis Vienotībai 2010. gada 10. Sa -
eimas vēlēšanās ar 31,22% balsu 
un 31 mandātu, bet trešajā vietā 
Jaunais laiks, kas 2002. gadā iegu-
va tikai 23,9% balsu). 5. Saeimas 
vēlēšanās piedalījās 23 saraksti, 
kuŗu starpā astoņi pārvarēja 4% 
barjeru. Pēdējā vietā šo sarakstu 
starpā bija Demokratiskā Centra 
partija ar 4,77% balsu un pieciem 
mandātiem. Vismazāk balsu ko -
pu mā saņēma Liberālā aliance – 
vien 525 balsis.

Situācija kopš 11. Saeimas vēlē-
šanām 2011. gadā ir bijusi tāda,  
ka visvairāk balsu un mandātu 
ieguvis Saskaņas centrs, kuŗš ar 
lai ku pārtapa par Saskaņu sociāl
demokratisku partiju. Tas tāpēc, 
ka Saskaņa un tās priekšteči allaž 
iestājās par krievu tiesībām un 
par labākām attiecībām ar Krie-
viju. Partijai ir savs iekodētais 
elektorāts, un tā allaž saņem plus/
mīnus 20% balsu. Taču atšķirībā 
no LSDSP pirmās brīvvalsts laikā, 
tā nekad nav aicināta valdošajā 
koalīcijā un mūždien ir palikusi 
opozīcijā.

14. Saeimas vēlēšanas būs nā -
kamgad rudenī, bet jau tagad sāk 
rādīties, ka partiju tā dēvētajā     
latvisko partiju galā kārtējo reizi 
būs papilnam un pārpilnam. Pē -
dējo pāris mēnešu laikā par jau-
nas partijas veidošanu vai plā -

niem tādu veidot ir nākuši Sa -
eimas deputāts Aldis Gobzems 
(Likums un kārtība), kādreizējais 
satiksmes ministrs Ainars Šlesers 
(Latvija pirmajā vietā), Saeimas 
deputāts Vjačeslavs Dombrovskis 
(Republika) un pat kādreizējais 
distanču slēpotājs Roberts Raimo 
(Boikota partija).

Grūti spriest, kas šiem censo-
ņiem sanāks. Ir bijušas vēlēšanas, 
kuŗās vēlētāji ir pievērsušies lep-
nam jātniekam baltā zirgā, kas 
sola valsti un tautu iecelt saulītē. 
Tā tas bija ar Ziedoni Čeveru 
(De  mokratiskā partija Saimnieks) 
un baltvācu izcelsmes uzņēmēju 
Joachimu Zīgeristu (Tautas kustī -
ba Latvija) 6., ar kādreizējo prem-
jeru Andri Šķēli (Tautas partija) 
7., un Latvijas bankas vadītāju Ei -
naru Repši (Jaunais laiks) – 8. Sa -
eimas vēlēšanās. Čevera un Zīge-
rista partijas nākamajās vēlēšanās 
zaudēja visus mandātus. Tautas 
partija pašlikvidējās tāpēc, ka Ko -
rupcijas novēršanas un apkaro-
šanas birojs (KNAB) tai bija uzli-
cis tik lielu sodu par krāpšanos 
vēlēšanu procesos, ka likās labāk 
mest plinti krūmos un no soda 
tādējādi izvairīties. Vien Jaunais 
laiks no minētajām partijām tur-
pina eksistēt, patlaban Jaunās Vie
notības veidolā.

Jāsaka, mani minētās jaunās 
partijas nepārliecina. Aldis Gob-
zems Saeimā vislabāk bijis zi -
nāms kā provokators. Viņš ir bijis 

skaļi uzstājīgs arī par domu, ka 
cilvēkiem nav vajadzīga vakcīna 
pret Covid-19. Ainars Šlesers lai-
kā, kad viņš bija Saeimā, Ministru 
kabinetā un Rīgas domē, bija 
pazīstams ar dažādiem skandā-
liem, tajā skaitā viņš ir vienīgais 
polītiķis Latvijas vēsturē,  kuŗa dēļ 
tika atlaista 10. Saeima, kuŗa at -
teicās KNAB dot atļauju Šlesera 
īpašumu kratīšanai, un toreizē-
jam valsts prezidentam Valdim 
Zatleram tā bija pēdējā pilīte pa -
cietības kausā. Vjačeslavs Dom-
brov skis kopš ienākšanas polītikā 
2011. gada ārkārtas vēlēšanās kā 
Zatlera reformu partijas pārstāvis 
ir pabijis gan Vienotībā, gan Sa s ka
ņā, kas par īpaši stabiliem prin-
cipiem neliecina. Un būt par di  s-
tanču slēpotāju, pat tādu, kuŗš ir 
piedalījies Olimpiskajās spēlēs, – 
tas nekādi neliecina par talantiem 
profesionālajā polītikā.

Komentāra rakstīšanas dienā 
līdz nākamajā Saeimas vēlēša -
nām 2022. gada 1. oktobrī pa -
likušas 398 dienas. Tajā laikā 
daudz kas vēl notiks, būs jāredz, 
kā pašreizējā valdība tiks galā ar 
Covid-19 krizi, kuŗa atkal ņēmu-
sies spēkā. Galvenais – ceru, ka 
Latvijas tauta nākamgad būs pie-
tiekami vieda neticēt lētam popu-
lismam un neizpildāmiem solīju-
miem, jo tie, kā vienmēr, plūdīs 
kā no pārpilnības raga, bet tāpēc 
nebūs īpaši pieņemami.
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LIGITA 
KOVTUNA

27. augusts Latvijā bija rudenīgi 
pelēka un lietaina diena, kas to -
mēr neatturēja mūzikas cienītā -
jus doties uz Mazo Mežotnes pili 
Lielupes krastā pie Bauskas, kur 
jau desmito gadu ir koncertu māj-
vieta mūsu pasaulslavenā skaņ-
raža Pēteŗa Vaska fondam. Pils 
saimnieki Regīna un Andris Deič-
maņi ir radījuši vizuāli un estētis-
ki pievilcīgu vidi, kur brīnumainā 
kārtā pievienojušās arī akustis -
kās kvalitātes – salīdzinoši nelie-
lajā pilī, jau to restaurējot, atklā ju-
sies īpaša sinerģija starp skaņu    
un telpu, ko saklausīja šeit  iera-
dušies mūzikas speciālisti. Būda-
ma māksli niece, tēlniece, un uz -
ņē mēja, Regīna Deičmane uzbū -
ra vizuālo ainu, kur vieta mākslas 
plenēriem un mūzikai, Andris, 
būdams uzņēmējs praktiķis, šo 
kultūrvietu īstenoja dzīvē. 

Kad pirms desmit gadiem Pē -
terim Vaskam tapa ideja par fon-
da izveidošanu, šo cilvēku ceļi sa -
tikās, un Mazā Mežotnes pils sāka 
skanēt. Te vietā arī stāsts par vēs-
turisko Steinway & Sons flīģeli, 
kas, šopavasar restaurēts, cienīgi 
piedalās augstākās raudzes kon-
certos ar pašmāju un ārzemju 
m  ūziķiem. Bet par to vēlāk.

Lietainajā piektdienas, 27. au -
gusta vakarā šeit skanēja latviešu 
kamermūzikas krāšņākais man-
tojums, kā arī jaunlaiku autoru 

Latviešu vokālās kamermūzikas svētki 
Mazajā Mežotnes pilī

sacerējumi un interpretācijas,   
un, protams, P. Vaska fonda jaun-
darbu pasūtinājumi, tātad – skaņ-
darbi, kas tapuši kā šī fonda ie -
ceres un misijas rezultāti. Šogad 
klausītāju vērtējumam tika no -
doti divi jaundarbi – Edgara Ra -
ginska “Zvaniķa sapnis” čellam 
un klavierēm, ko atskaņoja pia-
nists Mārtiņš Zilberts un čelliste 
Dace Zālīte-Zilberte, un Raimon-
da Tigula “Pasaule staro” – ar Juŗa 
Kronberga nedaudzajiem, bet ie -
tilpīgajiem vārdiem, ko izdzie -
dāja basbaritons, viņš arī mūsu 
Nacionālās operas direktors Egils 
Siliņš. 

“Skaņdarbu komponēju, do -
mā  jot par Egila Siliņa balsi,” sir-
snīgā atklātībā teica kompo -
nists. “Tas, ko Juris Kronbergs 
raksta, ir – cil vēks staro. Starot – 
tas ir absolūti garīgs fenomens. 
Tas ir dzīves lie lākais izaicinā-
jums: dzīvot, lai sta rotu. Kaut kas 
šajā laikā, ko esam pārdzīvojuši 
aizvadītajā gadā, ra  dīja sajūtu,   
ka cilvēcē notiek ga rīgs process. 
Daba turpina dzīvot, kaut arī 
cilvēce  ir drusciņ apstā dināta. Šī 
pauze, manuprāt, palī dzēja dau-
dziem saprast īsto vir zienu savā 
paša garīgajā ceļā.”

Šajā filozofiskajā noskaņā arī 
noslēdzās koncerts, kas bija sācies 
ar pārsteigumu, kad iznāca me -
cosoprāns Zanda Švēde krāšņā 

autentiskā tautastērpā un klausī-
tājiem piedāvāja Valta Pūces tau-
tasdziesmu apdari “Tālu, tālu aiz 
jūriņas”, Andreja Jurjāna “Pūt, vē -
jiņi!” apdari un vēl Jāzepa Vītola 
un Aspazijas “Mirdzas dziesmu”- 
“Mēness starus stīgo...”

Jāzepa Vītola četras klasikas ka -
nona dziesmas, tostarp “Aizver 
actiņas un smaidi” dziedāja Egils 

Siliņš, pārliecinot, ka šovakar tie-
šām ir latviešu kamermūzikas 
svētki.

Čelliste Dace Zālīte-Zilberte 
kon certa pirmo daļu pabeidza 
ar metra Pēteŗa Vaska II daļu 
Adagio no 2. koncerta “Klāt-
būtne” čellam un stīgu orķes-
trim, šovakar gan duetā ar pia-
nistu Mārtiņu Zilber tu. Viņš arī 

šī koncerta programmas sastā-
dītājs, kam liela patei cība gan 
par latviešu kamer mū zikas pēr-
ļu godināšanu, gan koncerta 
programmu, precīzāk sa kot – 
dramaturģiju.

Koncerta otrajā daļā, ko ieva-
dīja E. Raginska “Zvaniķa sapnis” 
čellam un klavierēm – mistikas 
apvītais skaņuraksts starp šķitu-
mu un īstenību, atkal skanēja 
“pārbaudītas vērtības”, – Emīls 
Dārziņš un Alfrēda Kalniņa “Brī-
nos es” Egila Siliņa sniegumā. Un 
kā kārtējais pārsteigums – Jāņa 
Ķepīša “Neuzticīgā čigāniete”ar 
temperamentīgās Mirdzas Ben-
drupes dzeju. Negaidīts, tāpēc vēl 
jo vairāk neaizmirstams. Tāpat kā 
abu operzvaigžņu duets piedevās.

Zandas Švēdes vokālā peda-
goģe, leģendārā vokālā skolotāja 
Gaida Ungure saviem audzēk-
ņiem ir teikusi: “Dziediet Latvijas 
himnu, dziediet tā, ka tā nakts 
laikā ir asinīs. Lai arī kādi laiki  
nāk pār mūsu galvām, mūsu ma -
zās nācijas pamatus nevajag aiz-
mirst.” Apmetusi karjeras lokus 
no Valmieras caur Frankfurti, 
Kanzassitiju, Sietlu, Sanfrancisko, 
Ņujorku, viņa ir tepat Latvijā, kā 
teiktu literatūras klasiķis Gunars 
Janovskis, “ar visiem saviem ka -
rogiem.” Piebildīšu – Regīnas Deič-
manes aicināta.

Un vēl par Mazās Mežotnes pils 
flīģeli. Steinway & Sons 1935. ga  dā 
darinātais flīģelis savulaik pie - 
 de rējis komponistam Maksim 
Goldinam. 

Pianists Harijs Bašs: “Kad 
pirmo reiz ierados koncertēt šai 
pilī, uz  reiz flīģeli atpazinu, jo tam 
ir rak sturīga, unikāla skaņa. Tas 
nav mo  dernais Steinway – šis ir 
daudz skanīgāks, tembrāli citādi 
būvēts tālajā 1935. gadā un lieliski 
iederas vecos mūros. Man šis in -
struments ļoti patīk, tāpēc labprāt 
braucu šeit spēlēt. Ikviena telpa – 
vai tā būtu pils vai muiža – atdzī-
vojas, ja tajā skan mūzika. Un vēl 
liela “pievienotā vērtība” ir tā, ka 
saimnieki mīl un saprot mūziku.”

Egils Siliņš // Foto: Aivars Liepiņš Dace Zālīte-Zilberte un Mārtiņš Zilberts // Foto: Aivars Liepiņš

Zanda Švēde // Foto: Aivars Liepiņš

Raimonds Tiguls un Pēteris Vasks // Foto: Aivars Liepiņš Edgars Raginskis un koncerta vadītāja mūzikoloģe Liene 
Jakovļeva // Foto: Aivars Liepiņš

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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Kad teātŗu izrādes un koncer-
tu piedāvājums Latvijas sabiedrī-
bai ir sakuplojis tā, ka dažkārt 
pat grūti izvēlēties, kuru sarī  ko-
jumu apmeklēt, kam dot priekš -
roku, bagātajā kultūras notiku-
mu afišā ieraugām tik pazīsta -
mo Starptautiskā Baltijas baleta 
festivāla simbolu – trauslās,  ba  le ta 
dejotājas kā  jas. Un afiša vēsta – 
klāt 26. Starp tautiskais Baltijas 
baleta festivāls, kas jau no paša 
sākuma 1996. gadā no  tiek, īste-
nojot devīzi “No klasikas līdz 
avangardam”. Festivāla direktore, 
choreografe un produ cente Lita 
Beiris sarunā ar  Gun degu Sau-
līti stāsta par gaidāmo dejas 
mākslas notikumu.

Gadu gaitā esam raduši, ka 
festivāls skatītājus uzrunā pa -
vasarī. Kāpēc šoreiz satikšanās 
norunāta rudenī?

Iepriekšējais, 25. festivāls, 
2020. gada pavasarī pandēmijas 
dēļ tika atcelts, lāga pat neiesā-
cies. Toreiz, mēs, organizētāji, 

Aicina Baltijas baleta festivāls
nosolījāmies iecerēto program-
mu kādreiz tomēr skatītājiem 
parādīt. Mēs visi zinām, cik aiz -
vadītais gads bija trauksmains 
un nenoteikts. Arī tagad publis-
ku sarīkojumu norises noteiku-
mi ik brīdi mainās. Tomēr iz -
rādes un koncerti notiek, nolē-
mām šo gadu neizlaist un kaut 
rudenī, bet atgādināt par dejas 
svētkiem, kas jau kļuvuši par 
tradiciju. Tāpēc no 1. līdz 12. 
oktobrim 26. Starptautiskais 
Bal tijas baleta festivāls notiks!

Arī festivāla atklāšanas 
akords, kā jau ierasts būs Rīgas 
dzelzceļa stacijā?

Tieši tā. Šādā demokratiskā 
vidē deja ielaužas rīdzinieku ik -
die nā, liek apstāties, ieskatīties, pa -
interesēties par tālākām nori sēm.

Citugad lielu interesi raisīja 
festivālā skatāmās izstādes. Kā 
būs šogad?

VEF Kultūras pils Spoguļu 
zālē būs Igaunijas baleta foto 
mākslinieka Staņislava Moškova 
fotoizstāde ar nosaukumu “Ka -

ran tīna Igaunijas baletā”. Ļoti 
spilgti, izaicinoši un tēlaini dar-
bi, kas ataino laikmetu, kuŗā 
dzīvojām. Savukārt Mencen dor-
fa namā būs Baltijas valstu māk-
slinieku darbu izstāde.

Galvenie notikumi, bez šau-
bām saistās ar dejas izrā dēm. 
Kas mūs, skatītājus, sagaida šo -
reiz?

Tā būs savdabīgu, laikmetīgu 
duetu izrāde, kam esam devuši 

nosaukumu “Intriģējošie dueti”, 
ko vienā programmā piedāvā 
Francijas un Lietuvas dejotāji. 
Franču kompānija “Cie De 
Fakto” rādīs divus darbus – “Co  m
ing” un “Something of Melody”, 
bet lietuviešu “Šeiko Dance com
pany” – duetu “Aside”. Izrāde 3. 
oktobrī Rīgā notiks vēl neierastā 
vidē – H2O 6. kvartālā Aisteres 
zālē. Šī telpa būs atbilstoša mo -
dernās dejas pasniegšanai. Bet 6. 
oktobrī šo priekšnesumu varēs 
novērtēt Preiļu novada kultūras 
centrā. Preiļos ir lieliski baleta 
cienītāji, par to esam pārlieci nā-
jušies daudzkārt, un arī šoreiz 
ceram uz sapratni un ieinteresē-
tību.

Jau trešo reizi pie mums 
brauks laikmetīgās dejas trupa 
“Complexions” no ASV. Ieradī-
sies 24 cilvēku sastāvā, lai pa -
rādītu dejas izrādi  “Star Dust” – 
5. oktobrī VEF Kultūras pils zālē, 
8. oktobrī Latgales vēstniecībā 
Gors. Profesionāļiem vērtīga būs 
amerikāņu dejotāju meistarkla -
se 6. oktobrī. Šī viesošanās notiek 
ar ASV vēstniecības atbalstu.

Par tradiciju jau kļuvis baleta 
zvaigžņu galā koncerts…

Šogad tā norises vieta būs VEF 
Kultūras pils lielā zāle. Tā ir laba, 
ērta skatuve, pati esmu savulaik 
uz tās dejojusi. Koncerta nosau-
kums ir “Baltijas baleta zvaigznes 
Rīgā”. Paredzēts, ka piedalīsies 
dejotāji no Somijas, Igaunijas, 
Lie tuvas un, protams, mūsu Na -
cionālā baleta solisti. Gaidāms 
košs un daudzveidīgs koncerts.

Kam vēl jāpievērš uzmanība 
festivāla programmā?

12. oktobŗa vakarā kinoteātrī 
“Splendid Palace” kluba “Film 
Noir” telpās interesenti varēs no -
skatīties filmu par Eiropas baleta 
zvaigzni – amerikāņu choreo-
grafu Richar du Sīgalu (Richard 
Siegal), tas šo  gad būs mūsu atva-
du akords.

Vēl jāpiebilst, ka esam patei-
cīgi par atbalstu, ko festivālam 
sniedz Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, Rī  gas dome, ASV vēst nie-
cība, uz  ņēmumi Latvenergo un 
GASO.

Baleta festivāls ir izdzīvojis,  
tas gaida savus uzticīgos skatī-
tājus un cer kaldināt jaunas ie -
ceres nākotnei.

Šeiko Dance Company (Lietuva)

COMPLEXIONS (ASV) "Star Dust"

COMPLEXIONS (ASV) "Star Dust"

Cie De Fakto (Francija)
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C I T U R S  I Z L A S Ī T S

Žurnāla Klubs jaunākajā nu -
murā izlasāma plaša un intere-
santa intervija ar Rīgas galvu  
Mār tiņu Staķi.  Intervijas tema-
tis kie loki visdažādākie – gan 
par viņa personību, iepriekšējo 
pieredzi uzņēmējdarbībā, par 
mā  tes padomu, ko viņš ņem vē -
rā, un par smago mantojumu, ko 
saņēmis no Ušakova un Amerika 
valdīšanas gadiem. 9. septembrī 
apsolīta mūsu laikraksta intervi-
ja ar Staķa kungu, tāpēc aicinām 
jūs iesūtīt arī savus jautājumus! 
Bet šoreiz citēsim Rīgas galvas 
atbildi uz jautājumu, kas šobrīd 
vistiešāk skar rīdziniekus, ‒ par 
stabiņiem mūsu pilsētas ielās, 
kam daudz pretinieku un arī 
daudz atbalstītāju. “Tautas vitālā 
doma” uz tiem “reaģēja” ātri, strī -
painos jaunienācējus nosaucot 
par staķīšiem.

“Padarīsim Rīgu iedzīvotā -
jiem draudzīgāku,” intervijā sola 
M. Staķis. “Šī ir ļoti smaga cīņa, 
bet no tās neesmu atkāpies, lai 
arī tieku ļoti kritizēts. Pierīgā var 
dzīvot zaļā vidē, kur ir mierīga 
satiksme, bērni var rotaļāties uz 
ielas, bet rīdziniekiem jādzīvo 
skaļā, netīrā pilsētā, kur bail iziet 
uz ielas. Tā nav jābūt un tā ne -
būs,” intervijā sola M. Staķis. 

Vai zināt, kuŗš pirmais sta-
biņus nosauca par staķīšiem? 

(Smejas.) Par stabiņiem ir  in -
teresants stāsts. Mēs ar vicemē -

Kā radās stabiņi – staķīši Rīgas ielās
ru Vilni Ķirsi esam zemessargi. 
Bijām nometnē. Atbraucām uz 
Rīgu, un šķita, ka esam iemesti 
jaunā pasaulē. Pirmā doma – ir 
labi gribēts, bet kaut kas aizgājis 
šreijā ar plānošanu. Protams, 
sasaucām cilvēkus un mēģinā-
jām saprast, no kuŗienes parādī-
jušies stabiņi.

Biju redzējis Tērbatas un Baz-
nīcas ielu zīmējumus, kur ir 
pu  ķu podi un velostāvvietas. Zī -
mējumā nebija stabiņu! Izrādās, 
saskaņojot  ar Latvijas Valsts ce 
ļiem, viņi pamatoti norādīja – kā 
panāksiet, ka kāds neiebrauc 
puķu dobē? Risinājums, ko viņi 
piedāvāja, ‒ izlikt stabiņus. Tas, 
ka tos izlika, pirms parādījās 
puķu podi un velostāvvietas, ir 

nepatīkama plānošanas kļūda.
Šobrīd ir izveidota konsultatī-

vā padome, kuŗā ir valsts policija, 
CSDD, NMPD, VUGD, NVO. 
Sa  tiksmes departamentam visi 
jaunievedumi  jāsaskaņo ar to.

Starp citu, pirmos stabiņus ar 
diezgan smagu cīņu izcīnīja de -
putāts no Saskaņas, tā laika Sa -
tik smes departamenta vadītājs 
Faļkovs. Viņš tos ieviesa pilsēt  vi-
dē. Pirmie parādījās Ģertrūdes 
ielā pie krustojuma ar Martas 
ielu. Turklāt vēsturiskajā bruģī. 
Bet tajā laikā tas neaizgāja kā 
haips. 

 Jūs kritizē par it kā dārgo sta bi-
ņu iepirkumu. Bet  tas esot veikts 

iepriekšējās pagaidu admi ni -
strā cijas laikā.

Iespējams. Es interesējos, vai 
cena 28 eiro ir adekvāta. Latvijas 
Valsts ceļi tos pērk par 44 eiro. 
No tā secinu, ka cena ir adekvāta. 
Apkopšanas izmaksas gan pir-
majā mirklī tādas nelikās. 

Rīgā joprojām notiek nelo-
ģiskas ielu rakšanas – pēc svai-
gi klāta asfalta...

Notika. Cenšamies šo ceļu ne -
iet. Piemēram, Ģetrūdes ielas 
remontam bija jāsākas pavasarī. 
Tas nav sācies (No redakcijas. – 
Nu ir sācies un rit pilnā sparā. 
Redakcijā iekļūt nav viegli...), jo 
vajag paspēt ielikt gāzes cauru-
les. Labāk remontēsim vēlāk, lai 
bruģis nav atkal jārok. 

Par Ģertrūdes ielu... Jūs man 
to neprasījāt, bet izstāstīšu. Gri-
bu vairāk koku. Tie ir ielas vienā 
pusē, otrā man  tos neļauj stādīt. 

Kas?
Nacionālā kultūras mantoju-

ma pārvalde. Kāpēc? Jo gājējs 
ne  redzēs Ģertrūdes baznīcu. Šī 
iela ir plānota tā, lai tās galā re -
dzētu baznīcu. Speciāli pagāju 
pa ielas labo pusi – jā, koki tie-
šām neļauj saskatīt baznīcu.

 Jūs kā kristieti tas neaizskaŗ? 
 Ko tas maina cilvēkam ticībā? 

Bet koks dod ēnu, ļauj elpot, uz -
tver lietu. Redzu tikai plūsus. Es 
kokus labprāt saliktu visur, kur 
var salikt.   

   

Ar šādu domu tika rīkots un 
veiksmīgi īstenots Otrais dia-
sporas deju kopu vadītāju saiets, 
kas šoreiz Frankfurtē pie Mai -
nas pulcēja deju kopu vadītājus 
no Īrijas, Anglijas, Skotijas, Nor-
vēģijas, Zviedrijas un Vācijas. 
Tas ir kā turpinājums pirmajam 
saietam, ko uzsāka Zane Babre 

LAURA LUKSTS-LUKSTIŅA
Labām lietām ir vērts pastāvēt!  

Norvēģijā. Viņai sakām paldies 
par sākumu un par logo un ide-
jas turpināšanas iespēju!

Kopīgi darbojoties, ir aizvadīta 
intensīva, enerģijas pārpilna ne -
dēļas nogale, kuŗā bija iespēja 
katram pilnveidot sevi gan ska-
tuves runas un uzvedības māk-
slā, gan izzināt tautastērpu vēs-

turi, trenēt ķermeņa lokanību 
un ieskatīties Dziesmu un deju 
svētku jaunajā programmā, kā 
arī satikt sen neredzētus kolēģus 
un iegūt jaunus.

Vācijā dzīvojošā un strādājošā 
ārste un arī dejotāja Ilze Neima -
ne speciāli šim notikumam iz -
veidoja “Dejotāju pirmās palī dzī  -

bas rokasgrāmatu“, kur ap  kopo -
ta informācija, kā vislabāk rīko-
ties dažādu neparedzētu trau mu 
gadījumā.

Par apģērbu attītību Latvijā 
cauri gadsimtiem  un tautas tēr-
pu pareizu komplektēšanu tieš-
saites lekcijā uzzinājām no zino-
šās etnografes Aijas Jansones, 
kuŗa izdevusi metodisko līdzekli 
“Tautastērpu komplektēšanas 
pa  mati“.

Ir tādi sprīdīši Latvijā, kuŗi 
vairs nenodas pasaulē laimi 
meklēt, jo ir to atraduši. Tieši 
tādu mēs sastapām Reini Reše-
tinu – dejotāju, choreografu, de -
jas pedagogu un Talsu un Smil-
tenes deju apriņķu virsvadītāju, 

kuŗš trīs dienu gaŗumā vin gri-
nāja, stiepa mūsu “aizmigušos“ 
muskuļus, mācīja jaunus deju 
soļus, iedvesmoja un pavēra pla-
 šāku skatu uz dejas pasauli ko -
pumā.  

Paldies  drosmīgajiem un ap -
ņēmīgajiem Saieta dalībniekiem, 
kas sabrauca no malu malām, lai 
kopīgi dotos dejas dvēseles me -
klējumos: @tdkdimdari, tdktrej-
deksnitis, @tdkmiladeko, @btd-
krudzupuke, @tdkkarbunkulis, 
@tdkzibenitis, @tdkrietumkrasts, 
@tdkperkonkalns, @tdk strau-
me ni, @tdklbc, @tdkcetriveji

Paldies par ieguldījumu pro-
jekta īstenošanā Laumai Leišov-
nikai un Laurai Putānei!
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Ar šī raksta autora, Latvijas 
Republikas ārlietu ministra pa 
domnieka Mārtiņa Drēģera un 
žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas 
laipnu atļauju tā saīsinātu va 
riantu publicējam šai mūsu laik
raksta numurā. (Pilnu tekstu ar 
vērēm lasiet “Jurista Vārds” nr. 
32!)

Kāpēc jau vairākkārt savās le 
jās publicējam rakstus un atmi
ņas par mūsu valsts otro prezi
dentu? Pirmām kārtām tāpēc, ka 
Gustavs Zemgals bija un paliek 
ļoti spilgta un nozīmīga personī 
ba Latvijas vēsturē, citējot vēstur
nieku Aivaru Strangu, “viņam 
ne  bija kāres pēc varas, – lielākas 
nekā Satversme deva; viņš nepie
dalījās aizkulišu spēlēs un čukstē
šanās pie valdību sastādīšanas. 
Kā pārticis un izglītots vidusšķi 
ras pārstāvis viņš iegāja Rīgas 
pilī; kā buržuā viņš to atstāja” un, 
citējot M. Drēģeri, – “Tieši demo
kratiskums un kautrīgā vienkār
šība atbruņoja ikvienu majestā 
ti, augstdzimtību, ekselenci un 
eminenci, kad Valsts prezidents 
G. Zemgals pildīja Satversmes  
41. panta pienākumus”. Turklāt 
G. Zemgalam nule apritēja 150. 
gadskārta.

Un otrām kārtām – laiks skrien 
ātri, pēc gada 14. Saeimas vēlē ša
nas. Varbūt atmiņas un pētnie
ciskie teksti par šo izcilo valstsvīru 
liks mūsu prātos viņu samērot ar 
jaunlaiku personībām, kas grasās 
kļūt par mūsu valsts nākama jiem 
likteņa lēmējiem, un, no  do  dot 
savu balsi, izdarīsim labu izvēli.

Red.

Apvienotā Karaliste sarauj di  p-
lomātiskās attiecības ar Pa - 
dom ju Savienību. Čārlzs Lind-
bergs, virzienā no Ņujorkas līdz 
Parīzei, ir pirmais cilvēks pa -
saulē, kuŗš veic lidojumu pār At -
lantijas okeānu. Ar Francijas ār -
lietu ministra Aristīda Briāna  
un ASV valsts sekretāra Frenka 
Kelloga paktu cenšas aizliegt ag -
resiju starp valstīm, bet neparedz 
soda sankcijas un garantijas. Pa -
domju Savienībā pieņem pirmo 
piecgades plānu un zemniekus 
sāk kolektivizēt, piespiedu kārtā 
apvienojot kolchozos un sovcho-
zos. ASV piedzīvo “melno ce -
turt dienu”, kad Ņujorkas biržā ir 
akciju vērtību brīvais kritiens, 
ievadot ASV vērtspapīru tirgus 
sabrukumu, tādējādi daudzviet 
pasaulē katastrofāli palielinās 
bezdarbs un izceļas sociālie ne -
mieri un pat revolūcijas. Pāvests 
izslīgst ar Benito Musolīnī un 
atzīst fašismu Italijā. Francija sāk 
būvēt Mažino līniju aizsardzī -
bai pret Vāciju. Strauju populā-
ritāti Vācijā iegūst un nostiprinās 
Ādolfa Hitlera vadītā nacionāl-
sociālistu kustība. Šie drāmatis-
kie notikumi Eiropas un pasau-
les vēsturē nav nosaukti nejauši. 
Tie sakrīt ar relātīvi mierīgo 
Valsts prezidenta Gustava Zem-
gala amata pildīšanas laiku Lat-
vijā. 

Raksts ieskicēs G.  Zemgala 
darbību, galvenokārt fokusējo-
ties uz lai ku, kad viņš pildīja 
Valsts pre zidenta amatu no 
1927. gada 8.  ap  rīļa līdz 1930. 
gada 9. aprī lim. (..)

Mg. iur. MĀRTIŅŠ DRĒĢERIS

Gustava Zemgala protokolārā pieticība

Briljanta jautājums
G.  Zemgala personības pieti-

cība un pat zināmā mērā as  kē-
tisms raksturo visu viņa Valsts 
pre zidenta kadences laiku, jo īpaši 
attiecībā uz Latvijas valsts repre-
zentāciju un ārpolītisko darbību 
kopumā. Šim apgalvojumam 
spilgts piemērs ir viena no nedau-
dzajām G. Zemgala ār  valstu vizī-
tēm, kad kā Valsts prezidents 
1929. gada 27.  maijā ar ledlauzi 
“Krišjānis Valdemārs” flagkuģa 
“Virsaitis” pavadībā viņš valsts vi -
zītē ieradās Zvied rijas Karalistē. 

Šī valsts vizīte tika sīki iztir -
zāta Latvijas un Zviedrijas presē, 
kam jo īpašu nozīmi piešķīra 
Latvijas puse, akcentējot pilnvēr-
tīgu Latvijas valsts atzīšanu no 
šīs senās Ziemeļvalsts monar-
chijas. Tā “Latvijas Kareivis” 
1929. gada 26. maijā ar sajūsmu 
raksta: “Jau laikus pirms noteik-
tās stundas visa Daugavas krast-
mala iepretim pilij, kur nostā -
jies krasta kaŗakuģis “Virsaitis” 
pil dās ar tautu, kuŗa arvien 
lielākā skaitā sarodas, lai pava dī-
tu valsts pirmo pilsoni viņa ceļā 
pie Zviedrijas valdnieka. (..) Iz -
vadīt prezidentu ieradušies ka  ŗa 
ministrs A.  Ozols, armijas ko -
mandieŗa ģenerālis Peniķis ar 
sa  va stāba priekšnieka palīgu 
pulkvedi Hartmani un Rīgas 
gar nizona priekšnieks ģenerālis 
Goppers. Bez tam krastā ārpus 
ierindas daudz brīvo no dienesta 
virsnieku, instruktoru un ka  -
reiv ju. Nelielais brīvais laukums 
pie uzejas uz “Virsaiti” drīzi pil-
dās ar valdības locekļiem, kuŗu 
priekš galā ministru prezidents 
H.  Cel miņš, diplomātiskā kor-
pusa locekļiem, ārvalstu kaŗa 
priekšstāvjiem un masu ārlietu 
resora darbiniekiem, īsi pirms 
Valsts prezidenta ierodas Saei-
mas priekšsēd. Dr.  P.  Kalniņš, 
kuŗš tagad izpilda Valsti prezid. 
amata pienākumus. Plkst. 20.40 
atskan kaŗa skolas priekšnieka 
plkv.-l. Ļūlaka komanda un, ka -
detiem godam sveicot, apsveik-
ša nas marša sagaidīts ierodas 
valsts prezidents G.  Zemgals 
ko  pā ar meitu un dēlu, adjutanta 
kapteiņa Kuplā pavadīts. Pieņē-
mis kaŗa skolas priekšnieka zi -
ņojumu, skolas karogam lieco-
ties, prezidents sasveicinās ar 
kadetiem, pēc kam dodas atsvei-
cināties no daudzskaitlīgajiem 
pavadītājiem. Uz “Virsaiša” pre-
zidentu jau gaida viņa svīta: ār -
lie tu ministrs A.  Balodis, armi -
jas komandieŗa stāba priekš-
nieks ģenerālis Kalējs, jūras no -
vērošanas dienesta priekšnieks 
kapteinis Spāde, universitātes 
rektors prof. A.  Tentelis, ārlietu 
ministrijas Baltijas valstu noda-
ļas vadītājs V.  Munters, proto-
kolšefs J.  Tepfers un prezidenta 
pers. sekretārs Zanders. Pavadī-
tāju sirsnīgu novēlējumu izva-
dīts, prezidents dodas uz kaŗa-
kuģi, kur to sagaida eskadres 
komandiera admirālis Keizer-
lings ar saviem virsniekiem. 
Prezidentam kāpjot kuģī, skan 
sveikšanas komandas, kaŗavīri 
godam sveic, atsedzas pavadītāju 
galvas, un pāri Daugavas mierī-
gai pievakarei svinīgi plūst tau-
tas lūgšana par dzimteni.”

Ir grūti iedomāties, ka mūs-
dienās šāda pavadītāju svīta un 
arī delegācija sagaidītu un pa  va-
dītu Valsts prezidentu uz katru 
valsts, oficiālo vai darba vizīti 
ārvalstīs. Taču šis apraksts spilgti 
ataino 20. gadsimta pirmās pu -
ses laikmeta manieres, sabiedrī-
bas izpratni par valsts protokolu, 
kā arī etiķetes nianses un laik-
meta garu. 

Īsi pirms vizītes sākuma ārlie -
tu ministrs A.  Balodis sniedza 
intervijas Latvijas un Zviedrijas 
laikrakstiem, norādot, ka “mūsu 
valsts prezidenta brauciens uz 
Zviedriju pirmām kārtām pauž 
mūsu nelokāmo gribu celt savu 
nacionālo kultūru Vakareiropas 
virzienā, ko zviedru tauta izpauž 
visspilgtāk un mums vispieņe-
ma mākā veidā. (..) Protams, mēs 
tāpat apsveicam arī ekonomisko 

sakaru tālāku ieveidošanu starp 
Zviedriju un Latviju. (..) Visiem 
zināms, ka zviedru ārpolītiku 
vislabāk raksturo viņu neitrāli-
tāte lielajās pasaules problēmās. 
Jāatzīmē, ka šajā ziņā starp 
mums un zviedriem nav ne tā -
das norunas, bet katram novēro-
tājam tomēr būs skaidrs, ka arī 
Latvijas valdība izvairās no par-
tejiskiem viedokļiem Eiropas  
un Austrumeiropas jautājumos. 
Tā rodas zināms parallēlisms 
abu valstu ārpolītikas virzienos. 
Pilnīgi skaidrs, ka taisni šādā 
ce  ļā mēs cenšamies kalpot miera 
nostiprināšanas idejai Baltijas 
jūras austrumu piekrastē, līdz ar 
to nostiprinādami savu neatka-
rību”. Lai gan Latvijā tika attīstīta 
retorika par kopējo vēsturisko 
un ģeopolītisko telpu, Zviedrija 
savā polītikā pret Latviju bija 
atturīga. Par zināmu ekonomis-
ko impulsu pirms abu valstu 
vizītēm kalpoja apstāklis, ka 
1928. gadā sērkociņu ražošanu 
Latvijā pārņēma Zviedrijas Krei-
gera sērkociņu koncerns.

Par godu G.  Zemgala vizītei 
“Stokholms Dagblad” nodrukāja 
pat apsveikumu latviešu valodā, 
vēršot uzmanību, ka Valsts pre-

zidents G. Zemgals spēlējis izcilu 
lomu Latvijas Neatkarības kaŗā. 
Tādēļ viņa sumināšanai varot 
piešķirt arī personīgu raksturu. 
“Svenska Dagbladet” rezumēja, 
ka Latvijas valsts nedaudz vairāk 
kā desmit gados izgājusi cauri 
attīstībai, kuŗas augļi norāda uz 
daudz tālāk ejošiem sasniegu-
miem miera un neatkarības pa -
vēnī. Par priekšnoteikumu vi -
sam, ko Zviedrija dara savā ār -
po lītikā, vajagot būt tās jaunās 
kārtības uzturēšanai pie Baltijas 
jūras, kas prasa neaizskartu Lat-
vijas Republikas eksistenci kā 
nepieciešamību.

Ļoti kutelīgu situāciju un gal-
vassāpes Latvijas ārlietu dienes-
tam sagādāja G. Zemgala atklātā 
nepatika un attieksme pret for-
mālajām ceremonijām, tostarp 
dažādu apbalvojumu saņem ša-

na. Latvijā akreditētajiem di  p - 
lo mā tiem nebija apslēpts fakts, 
ka G.  Zemgals necieta valsts 
pro  tokola uzliktos pienākumus. 
Tieši valsts vizīte Zviedrijā pa -
šam G. Zemgalam un visam Lat-
vijas ārlietu dienestam sagādāja 
“dejas uz puantēm”. Vēsturnieks 
Edgars Andersons vēl 1985. 
ga  dā ironiski secina, ka “demo-
kratiskajā Zviedrijā vēl šodien 
pielūdz formālismu un etiķeti 
gandrīz līdz nejēdzībai. Izstrā-
dātas sīkas ceremonijas, kā satik-
ties, kā sēsties pie galda, kā teikt 
tostu, pie kuŗas krekla pogas 
turēt glāzīti, kā skatīties sarunu 
biedram acīs un kā uzrunāt 
namamāti”. Šis formālais cere-
mo niālisms, turklāt valsts vizītes 
statusā, 1929. gada Zviedrijā 
izpaudās jo īpaši. 

G. Zemgala meita Anna Ūdre 
(1909–1999) atminas: “Mans tēvs 
principā ordeņus nepieņēma. 
Vienā no pārrunām, kur sūtnis 
Zariņš gribēja tēvu pierunāt, es 
biju klāt. Tēvs pa jokam prasīja: 
“Anniņ, vai tu gribi briljantus?” 
Tēvs tomēr palika pie saviem 
uzskatiem, un es paliku bez   
briljantiem.” Pierunāt pieņemt 
Zvied rijas Karalistes augstāko 

apbalvojumu nelīdzēja nedz sa -
runa ar Latvijas sūtni Zviedrijā 
Kārli Zariņu, nedz pārrunas ar 
Latvijas Ārlietu ministrijas aug -
s tākajām amatpersonām, diplo-
mātiem, kuŗi apelēja pie apstā k-
ļa, ka G. Zemgals ir Triju Zvaig -
ž ņu ordeņa domes priekšsēdis. 
Visi argumenti tika noraidīti: 
“Zemgals atgādināja saviem lab-
vēļiem, ka minētajā Ordeņa 
do  mē viņš pēc sava amata no -
nācis tikai automātiski, un tur 
viņš neko nevarot grozīt, kamēr 
sveša ordeņa pieņemšana ir glu-
ži cita un turklāt puslīdz privāta 
lieta.” Jāpiebilst, ka G.  Zemgals 
ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 
1926. gada 16. novembra lēmu-
mu tika apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni, III  šķiru (ie -
raksta numurs Triju Zvaigžņu 
ordeņa III šķiras reģistrā Nr. 38). 

No šī apbalvojuma G.  Zemgals 
atteicās, paskaidrojot, ka ne jau 
ordeņa dēļ viņš esot strādājis 
valsts darbā. Taču ar Triju 
Zvaigž ņu ordeņa domes 1929. 
gada 9.  novembŗa lēmumu 
G. Zemgalam jau kā Valsts pre-
zidentam piešķīra Triju Zvaig - 
ž ņu ordeni, I  šķiru, un ordeņa 
ķēdi. Interesanti, ka Triju Zvaig-
ž ņu ordeni, I  šķiru ar ordeņa 
ķēdi sāka piešķirt tikai no 1928. 
gada un Latvijas Republikas pa -
stāvē šanas laikā līdz 1940. ga -
dam ordeņa I šķiru ar ordeņa 
ķēdi piešķīra tikai 14 personām. 
No Latvijas G. Zemgals bija pir-
mais, kuŗš saņēma šādu apbal-
voju mu. Tikai pēc tam sekoja 
Al  berts Kviesis un Kārlis Ul -
manis.

Tāpat G. Zemgals dienesta lai-
kā Krievijas armijā tika apbal-
vots ar Krievijas Svētā Staņisla -
va ordeni (Императорский и 
Цар ский Орден Святого Ста
нислава), II, III šķiru, Francijas 
Goda Leģiona ordeni (Ordre 
national de la Légion d’honneur), 
komandiera šķira, un Lietuvas 
Vītauta Dižā ordeni (Vytauto 
Didžiojo ordinas), I šķira.

(Turpinājums sekos)



LAIKS 2021. gada 4. septembris – 10. septembris16

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,     
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais 
lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr.32) atrisinājums
Līmeniski. 4. Reina. 5. Kame-

ne. 7. Lagosa. 10. Velss. 11. Pake-
te. 12. Etvija. 13. Metrese. 16. 
Asa kas. 19. Brasls. 22. Taurija. 
23. Klijas. 24. Anketa. 25. Sku-
jene. 26. Karūsa. 28. Patoss. 30. 
Specija. 35. Elksne. 37. Manila. 
38. Narva. 39. Emalja. 40. Iesals. 
41. Vēlāk.

Stateniski. 1. Krevete. 2. Bikla. 
3. Falsets. 5. Kupeja. 6. Moka. 8. 
Osis. 9. Aparas. 14. Taurupe. 15. 
Epiteti. 17. “Silva’’. 18. Abats. 20. 
Ranka. 21. Lotes. 27. Rasene. 29. 
“Oskars’’. 31. Pienava. 32. Jamai-
ka. 33. Akra. 34. “Aija’’. 36. Trula.

kāpēji, ar kuŗiem sanācis par šo 
tēmu parunāt. 

Kaut kas tajā visā ir dziļi garīgs. 
Kāpt, pamocīties un izslēgt sevi 
no ikdienas rutīnas, iegrimt dabas 
skaistumā. Tā ir iespēja apskatīt 
sevi un savu dzīvi no cita rakursa. 
Es biju izslēdzis savu telefonu uz 
divarpus mēnešiem, un mana so -
ciālā dzīve no tā īpaši necieta. 
Taču kalnos notiek «garīgā attī rī-
šanās», kas palīdz atgriezties at  pa-
kaļ «īstā dzīvē» daudz mierīgā-
kam un nosvērtākam. Kāpjot kal-
nos esmu kļuvis pašpaļāvīgāks, 
pazemī gāks un ieguvis lielāku 
pašapziņu. Es  mu pārvarējis savas 
visdziļākās bailes. Šīs ir lietas, ko 
esmu varējis pārcelt uz savu ik -
dienas dzīvi.

Virsotnes kā uzvaras
Man šķiet, ka kāpt ir ļoti da -

biski. Mēs kā bērni gribam visur 
kāpt, uzkāpt, nokāpt, iekāpt, uz -
rāpties, norāpties. Ikvienam ir 
savs atmiņu stāsts par to, kā bērnu 
dienās izdevies uzrāpties kokā vai 
nokrist no tā. Iespējams, kāpšana 
ir mūsu vēlme turpināt bērnību?

Kalnos nekad nevar zināt, kas 

Kādēļ cilvēki kāpj kalnos?JURIS ULMANIS, 
zemessargs, profesors, polārpētnieks

vien nespējam paši sev loģiski iz -
skaidrot, kādēļ par dzīvesbiedru 
esam izvēlējušies vienu vai otru 
cilvēku, kādēļ esam nosliekušies 
par labu kādai profesijai vai kādēļ 
mums patīk okeāna smarža, bet 
nepatīk siera aromāts. Līdzīgi ir ar 
kāpšanu kalnos. Es to izjūtu kā 
spēcīgu dabas saucienu, kam grū-
ti pretoties. Tas vienkārši mani ai -
cina, liek doties pretim kaut kam 
lielam un satraucošam. Sākumā 
tas ir nezināms, bet vēlāk jau tik 
pierasts, ka bez tā grūti iztikt.    
Da  bas sauciens ir tik varens, ka 
šķiet – ja tam nepakļaušos, jutīšos 
dzīvē nepiepildījis savu aicinā ju-
mu. Visu izskaidrot tendētiem 
analītiskiem prātiem šī atziņa va -
rētu nepatikt, taču manī nostipri-
nājusies pārliecība, ka mūsu lē -
mumus ietekmē kāds neizskaid-
rojams spēks. Tas nav mēģinā -
jums «atkratīties» no atbildības 
par pa  ša izvēlēm. Līdzīgas sajūtas 
izdzīvojuši desmitiem citi kalnā 

kuŗas priekšā cilvēks ir neaizsar-
gāta niecība. Sperot soli virsotnes 
virzienā, faktiski nododam savu 
likteni kalna un laikapstākļu lab-
vēlībai. Jo augstāk kāpjam, jo ma -
zāk iespēju sagaidīt palīdzību no 
malas. Atliek pašam mācīties sa -
dzī vot ar dabu un pielāgoties tai. 

Kad kāpju kalnos un nonāku 
riskantās situācijās, viss dzīves 
«stress un problēmas» pazūd. To 
aizstāj daudz svarīgākais izdzī - 
vo  šanas jautājums, uz kuŗa fona 
daudzas citas raizes šķiet nesva rī-
gas. Kad ir labi komandas biedri, 
pareizs ekipējums, pienācīga sa -
ga tavotība, sekmīga aklimatizā-
cija un jau uzkrājusies zināma 
pieredze, veidojas apbrīnojama 
har monija un vieglums. Es tad 
jūtu neticamu skaidrību, apzi nā-
tību, fokusu un miera sajūtu. Ne -
kur citur un nekad nejūtos tik 
dzīvs!

Teodors Ķirsis (pazīstams Lat-
vi jas alpīnists.  Red.) man reiz 
teica, ka kalnā kāpšana ir kaut kas 
starp sportu un mākslu. Var jau 
būt. Kāpt kādreiz ir ļoti grūti, bet 
tā varētu būt lieta, kas sniedz 
vislielāko gandarījumu mūžā. Tā 
mūs aizved uz neticami skaistām 
vietām un ļauj atrast un pilnvei-
dot mūsu neizmantotās spēka re -
zerves. Lai tiktu līdz virsotnei, ir 
daudz jātrenējas. Un tas man pa -
tīk. Kāpšanas laikā nākas pie pū-
lēties, pat mocīt sevi, taču atalgo-
jums ir gandarījums. Kāpšanas 
piedzīvojumi veido atmiņas, kas 
paliek uz mūžu. 

Dabas neatvairāmais sauciens
Taču ir arī ar prātu neizskaidro-

jami motīvi, neapzināta, pat in -
stinktos balstīta rīcība. Mēs bieži 

Cilvēki kāpj kalnos, lai redzētu, 
kas tiem ir otrā pusē? Vai varbūt 
tāpēc, ka retinātā gaisā alus ātrāk 
apreibina? Varbūt kalnos kāpēji ir 
mazohisti un pašnāvnieki? Vai 
varbūt viņi vienkārši bēg no cilvē-
kiem, kuŗi uzdod jautājumu: kā -
dēļ tu kāp kalnos?

Pēc iepriekšējā raksta par to, kā 
es neuzkāpu Everestā, komentāros 
varēju izlasīt visdažādākās lasītā -
ju versijas par kalnos kāpšanas 
motivāciju. Arī izteikti zobgalīgas 
par to, ka tas ir «izcils» veids, kā 
iztērēt daudz laika, enerģijas un 
nau das, lai svešumā tiktu pie ko -
ronavīrusa.

Labu laiku biju izvairījies no 
filozofēšanas par šo eksistenciālo 
jautājumu. Taču lasītāju jautāju -
mi pamudināja atkal paraudzīties 
uz kalnā kāpšanu. Tagad jau no 
cita atskaites punkta, ar bagātīgāku 
dzīves pieredzi un jaunu skatī-
jumu uz lietām milzīgas pārmai-
ņas piedzīvojošajā pasaulē. Uz 
Eve restu devos 20 gadus pēc ie -
priekšējā nozīmīgas virsotnes ie -
karošanas mēģinājuma. Tas ir no -
zīmīgs laika sprīdis, lai pārvērtētu 
savas dzīves prioritātes un lai sa -
meklētu jaunus pozitīvu emociju 
avotus. 

Sevis iepazīšana
Visbiežāk dzirdētais skaidro-

jums ir sevis izaicināšana. Psiho-
loģiska cīņa ar sevi. Uzkāpt vairā-
kus kilometrus augstā kalnā no -
zīmē pārvarēt sevī vēlmi pēc 
komforta, nedēļām dzīvojot teltī. 
Attiekties no ierastajām ērtībām, 
no šķīvī kūpošām vakariņām 
siltā, mājīgā ēdamtelpā, relaksē-
jošas vannas un interneta. Un, 
protams, izjust kalnu varenību, 

notiks. Pašsajūta, laika apstākļi, 
komandas biedri, loģistika – viss 
ir mainīgs. Man tas ir interesanti. 
Ir lietas, ko cilvēks var kontrolēt, 
un ir lietas, ko nevar. Kalnos ie -
mācāmies pieņemt to, ko nevar 
kontrolēt. Veidojam attieksmi 
pret notikumiem, kas stāv pāri 
mums, mācāmies mierīgi reaģēt 
uz notiekošo. Rutīnas dzīve vairā-
kumam cilvēku Rietumu pasaulē 
ir droša un prognozējama, tādēļ 
katrs negaidīts pavērsiens var iz -
sist no emocionālā līdzsvara. Kal-
nos ir pilnīgi pretēji. Te ir ļoti maz 
drošu un prognozējamu lietu. Pat 
ne pamats zem kājām. 

Kalni iemāca pacietību, neatlai-
dību un – pateicību. Pacietību, jo 
reizēm ir vairākas dienas jāgaida, 
kamēr laiks uzlabojas un var kāpt. 
Sēdēt teltī vairākas dienas, kamēr 
ārā plosās vētra, nav īpaši patī-
kams laika kavēklis. Neatlaidība – 
turpināt iet uz augšu, vai kāpt lejā? 
Kādreiz nav izvēles. Pateicība, ka 
piedzīvo savu ķermeni, dabu, 
katru elpu, skatus, ko redzam, 
cilvēkus, ko satiekam, riskantas 
situācijas, kuŗas izdzīvojam.

Kalnam ir arī fundamentāla 
no  zīme cilvēces kopīgajā apzi ņā. 
Mozus Sinaja kalnā no Dieva sa -
ņēma divas akmens plāksnes ar 
ie  gravētiem 10 baušļiem. Jēzus pē  -
dējā ceļā devās augšup Golgātas 
kalnā, kur tika sists krustā. Mu -
chameds Žēlsirdības kalnā paslu-
dināja visu musulmaņu vienlī-
dzību un brālību. Arī metaforās 
latviešu valodā panākumi tiek 
aprakstīti kā «uzkāpšana kalnā» 
vai «virsotnes sasniegšana». Un tā 
nu mēs rāpjamies augšup. Katrs 
savās virsotnēs.

Domāju, ka precīzāko atbildi 
par kāpšanu kalnos var gūt tikai 
katrs pats. Vienkārši jāsāk kāpt.

Līmeniski 1. Liels. 5. Valsts 
Eiropā. 8. Kūrortpilsēta Lietuvā. 
9. Skrandas. 10. Tēls A. Dimā 
romānā “Grāfs Monte Kristo’’. 
12. Akmeņplekstes. 13. Konku-
rents sacīkstēs. 14. Pākšaugs. 17. 
Noturīgi, nemainīgi. 19. Jutek lī-
ba. 21. Italiešu dzejnieks (1265-
1321). 23. E. Līva darbu izlase. 
24. Ierīce radiotehnikā. 26. Gat-
ve. 27. Rubiju dzimtas augi. 30. 
Stikla caurules ar iedaļām ne - 

lielu šķidruma daudzumu mē -
rīšanai. 33. Reliģisks aizliegums 
pirmatnējām tautām. 34. Profe-
sija. 35. Komfortabli. 38. Serv-
jete. 39. ASV štats. 40. Plašas bu -
rāšanas, airēšanas sacensības. 41. 
Mazā planēta (atklāta 1949. ga -
dā). 42. Administrātīvi territo-
riā la iedalījuma vienība Islandē.

Stateniski1. Kaķu dzimtas 
dzīvnieks. 2. Kaujas cirvji. 3. Ba -
landu dzimtas dārzeņi. 4. Pilsē -

ta Spānijas ziemeļaustrumos.     
5. Valsts galvaspilsēta Eiropā.     
6. Latviešu aktrise (1923-2012). 
7. Amatpersonas Senajā Romā. 
9. Horizontāls vienlaidu segums 
kuģī. 11. Ziedkopa. 15. Uzņē mu-
ma vadītājs. 16. Elektriskās ma -
šī nas enkura daļa. 18. Valsts gal-
vaspilsēta Eiropā. 20. Un  tums. 
21. Daugavas pieteka. 22. Arāliju 
dzimtas krūms. 25. Uzvedībā 
iejūtīgas, taktiskas. 27. Gaŗuma 
mērvienība. 28. Jūrmalas pilsēta 
daļa. 29. Centra aizsargs sporta 
spēlēs. 30. Upju baržu paveids. 
31. Apdzīvota vieta Kuldīgas no -
vadā. 32. Rīks zvejas tīklu labo-
šanai. 36. Zemes dieviete sen-
grieķu mītoloģijā. 37. Karpvei-
dīgo kārtas zivs.
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

S P O R T S

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Kristaps Bērziņš finišē
// FOTO: LETA

Amanda Krūmiņa

Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš // FOTO: FIVB

Rīgas maratons sākās ar bērnu 
un ģimeņu skrējienu 

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK
PĒRKU ĪPAŠUMUS.
Tālr. +371 28650192.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

Olimpiešus sveic 
Rīgas pilī

25. augustā Valsts prezidents 
Egils Levits sveica Tokijas Olim-
pisko spēļu dalībniekus un uz -
runā cildināja viņu sniegumu: 
„Pirms nedaudz vairāk kā mē -
neša mēs tikāmies Esplanādē. 

Mēs jūs pavadījām uz olimpiadu 
ar lielām cerībām un ar vis la bā-
kajām domām. Jūs paņēmāt tās 
līdzi. Tagad pēc olimpiadas jūs 
esat atveduši ļoti labus startus un 
medaļas. Jūs esat mūsu lepnums, 
dārgie olimpieši, un es varu 
apliecināt, ka mēs skatījāmies 
jūsu startus arī tad, kad laika 
starpības dēļ tas bija neparastos 
laikos. Es domāju, ka arī tas, ka 
mūsu sabiedrība visu laiku do -
māja līdzi jums, palīdzēja šiem 
labajiem panākumiem.” 

Rīgas maratonā – 
10 082 dalībnieki no 

visas pasaules

Pasākuma pirmajā dienā no -
tika Bērnu diena. No plkst.9 
līdz 14 norisinājās skrējiens 
„Happy mazuļiem” mazākajiem 
sacen sību dalībniekiem. Šajā 
laikā bija paredzēta arī 200 
metru un 400 metru distance, 

savukārt plkst.15 sākās 4,2 km 
gaŗais “Ģimeņu skrējiens”. Visu 
minēto norišu starts bija pie 
Brīvības piemi nekļa. Organi-
zātori iepriekš in  formēja, ka 
visiem dalībniekiem sacensību 
territorijā jāievēro dis  tancē-
šanās un vecākiem jāvalkā sejas 
maskas (izņemot trasēs).

Maratonā uzvar 
Kristaps Bērziņš un 

Amanda Krūmiņa 
Maratona distancē, šoreiz sa -

censībām notiekot bez augstas 
klases Afrikas sportistu pie da-
līšanās, ar rezultātu divas stun-
das 38 minūtes un 36 sekundes 
uzvarēja Kristaps Bērziņš, izcī-
not arī Latvijas čempiona no -
saukumu šajā distancē. Bērziņš 
finišēja pēc divām stundām, 38 
minūtēm un 36 sekundēm, pir-
mais šķērsojot mērķa līniju. Lie -
tuvietis Mariuss Ignots atpalika 
minūti un 48 sekundes, iegūstot 
otro vietu, bet trešais finišu sa -
sniedza maratonskrējienos piere  -
dzējušais mājinieks Uldis Kļa-
viņš divas minūtes un 59 se -
kundes aiz uzvarētāja, pirmoreiz 
nopelnot Latvijas čempionāta 
medaļu.

Pēc uzvaras Bērziņš intervijā 
Latvijas Televīzijā priecājās par 
uzvaru, lai arī slimības dēļ nebija 
labi gatavojies un rezultāts viņu 
neiepriecināja. Uzvarētājs cerēja 
noskriet vismaz četras minūtes 
ātrāk, taču atzina, ka distances 
beigās pietrūka jaudas un sānos 
iemetās dūrējs, kas vienubrīd 
lika pāriet uz soļošanu. “Tāpēc 
švaks tas rezultāts,” paskaidroja 

Bērziņš. Tomēr rezultātu čem-
pions šoreiz uzskata par otr šķi-
rīgu, jo galvenais mērķis finišēt 
ar uzvaru tika sasniegts. Pēdējos 
piecos kilometros uzvarētājs 
distancē skaitījis ik pa metram, 
kā virzās uz priekšu.

Amanda Krūmiņa finišu sa -
sniedza pēc trim stundām sep-
tiņām minūtēm un 17 sekun-
dēm. Otrā bija lietuviete Agne 
Mataitīte, kuŗa atpalika piecas 
minūtes un 53 sekundes, trešā – 
Lāsma Caune, kuŗa finišēja vēl 
36 sekundes vēlāk. Trešā Latvijas 
skrējēju konkurencē bija Dace 
Banga Hodžajeva, kuŗa uzva-
rētājai zaudēja 19 minūtes un 52 
sekundes, ierindojoties sestajā 
vietā. Latvijas čempionāta kon-
kurencē otrā bija Dace Banga 
Hodžajeva, bet trešā – Madara 
Gelsberga-Sokolova, kuŗa dis-
tancē pavadīja vēl minūti ilgāk. 
Viņām kopvērtējumā piektā un 
sestā vieta.

Pusmaratona distancē uzvaru 
svinēja Jānis Višķers, finišējot 
pēc stundas septiņām minūtēm 
un desmit sekundēm. Viņš par 
trim minūtēm un 33 sekundēm 
apsteidza Jevgēniju Turkinu un 
par četrām minūtēm un 27 se -
kundēm – Konstantīnu Zorinu.

Pusmaratona distancē uzvaru 
svinēja Jevgēnijs Turkins, fini-
šējot pēc stundas desmit mi  nū-
tēm un 46 sekundēm. Viņš 
minūti un 51 sekundi apsteidza 
Anatoliju Macuku un vēl par 
četrām sekundēm – Vācijas skrē-
  jēju Džonu Folkenantu.

Sievietēm šajā distancē uzvaru 
svinēja Igaunijas skrējēja Kadi-
līsa Kuiva, finišējot pēc stundas 
20 minūtēm un 11 sekundēm. 
Otrā, uzvarētājai piekāpjoties 
divas minūtes un 33 sekundes, 
bija Ilona Marhele, trešā – 
Kitija Valtere (+4:23).

10 km distancē ātrākais bija 
Uģis Jocis ar rezultātu 30 mi -
nūtes un 22 sekundes. Viņš par 
trim minūtēm un 18 sekundēm 
apsteidza Robertu Glazeru un 
par septiņām minūtēm un 
sekundi – Pēteri Liniņu.

Pēc rezultātu precizēšanas kļuva 
zināms, ka sievietēm uzvarēja 
Paragvajas sportiste Marija Ka -
valjero, kuŗa distanci veica 38 
minūtēs un desmit sekundēs. 

Viņa par 11 sekundēm apsteidza 
Karīnu Helmani-Soročenkovu, 
bet trešo vietu ieņēma Ilze 
Drozdova, no uzvarētājas at  pa-
lik dama sešas minūtes un 14 
sekundes.

Vīriešiem 5,5 km distancē uz -
varēja Aigars Feteris, finišējot 
pēc 17 minūtēm un 40 sekun-
dēm. Otrā vieta tika Kristapam 
Krišjānim Kapustānam, trešā – 
Jānim Kapustānam.

Sievietēm šajā distancē uzva-
rēja Anete Upeniece (23:45), otro 
vietu ieņemot Martai Špun-
dzānei, trešo – Margaritai Bon-
darenko.

Notika arī “Happy mazuļiem” 
skrējieni 200 un 400 metru dis-
tancēs, kā arī 4,2 km gaŗais 
“Ģimeņu skrējiens”.

Pavisam maratonam klātienē 
un virtuāli bija  reģistrējušies 10 
082 dalībnieki no visas pasaules.

Noslēdzies
“Izskrien Rīgu” 

skriešanas seriāls

Ar valsts rekordista 10 km šo -
sejā un vairākkārtējā čem piona 
Dmitrija Serjogina uzvaru 5 km 
un savulaik daudzkārtējā Lat-
vijas čempiona triatlonā An -
dreja Dmitrijeva pirmo vietu 
10 km distancē sezonas piektajā 
posmā Viesturdārzā noslēgusies 
septītā sezona populārajam gal-
vaspilsētas skriešanas seriālam 
“Izskrien Rīgu”.

Plūdmales 
volejbolisti King of 

the Court turnīrā 

King of the Court turnīra for-
māts Nīderlandē ir pavisam at -
šķirīgs no ierastās izspēles kār tī-
bas plūdmales volejbola turnīros.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

(Turpināts  19. lpp.)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
diev kalpojumu rīkotājiem, pre-
cīzējot, vai paredzētie sarī ko-
jumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

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

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

Facebook lapa, lūdzam sekot 
mūsu jaunajai lapai “Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL”. 
Sīkāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai, zvanot Dacei 
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.word-

press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc.daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim dasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285.

Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561447
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 

12. septembrī plkst. 11:00 
diev kalpojums ar dievgaldu

Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 

Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galina.

5. septembris. “Labor Day” 
dienas nogale – dievkalpojums 
nenotiks.

Lūdzu ievērot – sākot ar 11. 
jūliju dievkalpojumi sāksies va -
 saras laikā plkst. 10:00 no rīta.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505. Tālr: 616-
361-6003. Māc. prāv. Ilze Larsen, 
tālr: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Dievk. notiek 10:00.

Latviešu ev. lut. apvienotā 
draudze notur klatienes diev-
kalpojumus katru svētdienu, 

Pulksten 10:00.  Paralēli pie -
ejami sprediķu ieraksti draudz-
es Youtube kanālā (meklēšanas 
atslēgas vārds “Latviešu Apvie-
notā draudze Kalamazū”

– Jaunā dievnama iesvētīšanas 
dievkalpojums 5. septembrī, 
plkst. 10:00

– Pļaujas svētku dievkalpo-
jums 3. oktobrī, plkst. 10:00. 
Pēc tam Zupas pusdienas.

Klīvlandes apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā.

Baptistu dr.: Bethel Baptist 
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā  cī-
tājiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem sa -
zināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Transfi gu
ration Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis 
Ginters tālr: 260-797-5695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

Legal Continuity of Baltic Statehood Since 1920 
Continues to Play a Key Role, Mälksoo Says

PAUL GOBLE

Staunton, August 18 – At the 
time of the August 1991 coup, 
the Supreme Soviet of Estonia 
“proclaimed the restoration of 
the independence of the Eston i-
an Republic, Lauri Mälksoo 
says, maintaining the principle 

of the continuity of statehood 
which the Baltic countries and 
leading Western ones main-
tained even during the years of 
Soviet occupation.

Many governments hastened 
to recognize Estonia, Latvia and 

Lithuania at that time, but the 
governments of those who had 
continued to recognize the three 
since the 1920s did not have to 
take that step. Instead, they 
signed memoranda of under-
standings restoring the exchange 
of diplomats with the now de 
facto independent countries.

The West’s non-recognition 
policy played a key role in keep-
ing hope alive in the Baltic states 
that they would eventually be 
independent again and was a 
guiding principle in the Estoni an, 
Latvian and Lithuanian inde-
pendence movements in the 
1980s, the professor of interna-
tional law points out.

But after 1991, many in the 
West and some in the Baltic 
countries concluded that non-
recognition policy – and the 
principle of legal continuity it 
supported – had achieved its 
goal and was no longer critical. 
In his new essay in Nezavisimaya 
gazeta, Mälksoo suggests that 
such a perspective misses the 
point and that the principle of 
continuity remains critically 
important.

Indeed, the Tartu expert says, 
“although Moscow up to now 
has not officially recognized the 
thesis about the uninterrupted 
existence of the independent 
countries of the Baltic, the rest of 
the world has done so in a sig-
nificant way.” But most impor-
tant of all, this continuity has 
served as “the political guaran-
tee of the complete integration 
of these republics into the 
Western world.”

This is “in part explained by 
the fact that creating a new 
country is more difficult than 
restoring an earlier existing one, 
a place which has been pre-
served in the collective memory 
of its people as something beau-
tiful and valuable.” Estonia, 
Latvia, and Lithuania have that. 
The post-Soviet states do not – 
and they have faced much great-
er difficulties over the last 30 years.

As some in Moscow prefer to 
forget, Soviet Russia recognized 
the independence of Estonia, 
Latvia and Lithuania explicitly 
on the basis of the right of 
nations to self-determination. (It 
signally did not do that in the 
case of Finland or Poland.) And 
this was “the first time in world 
history when new countries” 
emerged from another on the 
basis of this right.

Before World War II, the 
USSR pursued a “paradoxical” 
approach to the Baltic countries, 
simultaneously treating them 
like any other country and sign-
ing accords with them, even as 
its communist apparatus sought 
to overthrow their governments 
and hoped to make them part of 
the Soviet Union.

“After the defeat of the Polish 
Army in September 1939, 
Moscow presented an ultima-
tum to Finland and the Baltic 
countries, demanding permis-
sion for the establishment of 
Soviet military bases on their 
territories.” Finland refused 
leading to the Winter War, but 
the Baltic countries felt com-
pelled to agree.

Then, after the Germans 
defeated France, Moscow on the 
basis of the secret protocols of 
the Molotov-Ribbentrop Pact 
used these bases to occupy the 
three, force a change in govern-
ments, and illegally annex them 
into the USSR. Had Moscow 
lived up to its treaty, relations 
between Russia today and the 
three Baltic countries would 
have been immeasurably better.

Despite the dismissive attitude 
of some Russian officials, 
Estonia, Latvia and Lithuania 
have made a major contribution 
to the development of interna-
tional law about continuity of 
statehood and to the promotion 
of human rights as a principle on 
which governments must oper-
ate, Mälksoo continues.

Although the Tartu scholar 
does not mention it here, the 
principle of continuity of state-
hood is the basis for the citizen-
ship laws that all three Baltic 
countries have adopted since 
1991. Those would be imper-
missible under international law 
if continuity was not accepted. 
But because it is, those laws are 
accepted by almost all other 
countries.

And in conclusion, he makes 
an important point. Few expect 
the Russia of Vladimir Putin to 
ever recognize the principle of 
continuity of statehood in the 
case of the Balts. But that isn’t a 
requirement for approving a 
treaty governing border adjust-
ments. Such treaties can be 
adopted whether both sides accept 
continuity as a principle or not.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

“LATVIJAS KLUSIE VAROŅI UN 
SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS”
ANGLISKI

Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, 
Anna Žīgure. Latvia’s unsung 
heroes. Elīna Žīgure. The burn
ing conscience. Tulkojusi Rita 
Laima Bērziņa – 288 lpp., 
illustrēta.

“This book is the result of 
colossal and meticulous work. It 
opens vistas on Latvia’s tragic 
fate while in the grip of two for-
eign occupations. The life stories 
of Eduard Anders and Viktors 
Avots alone are hymns to 
humanity. Žanis Fonzovs and 
Marcella Liekna – a rainbow 
across the sea… This book is a 
worthy gift on the centenary of 
Latvia’s independence.”

Frank Gordon,
Journalist, Tel AvivCena USD 35,–

Pērciet, lasiet,
dāviniet saviem citzemju draugiem!
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Ilggadīgais Rotas iedzīvotājs, līdzgaitnieks,
daudziem pazīstamais,

uzticīgais un mums visiem mīļais

PAULS GRAUBIŅŠ
Dzimis 1942. gada 9. oktobrī,
miris 2020. gada 6. decembrī

Mīļi atcerēsies,
ROTAS VALDE UN SAIME

Bijušais Latviešu skautu un Centrālās Goda Tiesas priekšnieks
(Lsp, CGTp)

VAD. PĒTERIS AIVARS
Dzimis 1948. gada 11. janvārī Pegnitz Laufa, Vācijā,

miris 2021. gada 21. jūlijā Ņudžersijā, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

JĀNIS VILIS KĒNIGS
Dzimis 1936. gada 29. jūnijā Rīgā,

miris 2021. gada 2. jūnijā Abington, Massachusetts

99 gadu vecumā
Mūžībā aizsaukta mūzikas skolotāja

VERONIKA LAKSTĪGALA,
dzim. Pabērzs

Dzimusi 1922. gada 13. martā Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2021. gada 19. augustā Sioux Falls, Dienviddakotā, ASV

RUDY JANUMS 
Dzimis 1944. gada 31. jūlijā Latvijā,

miris 2021. gada 6. februārī Amerikā

Mīlestībā un dziļās skumjās piemin
LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA

ASV SKAUTU JENDA

Par viņu sēro
SIEVA MIRDZA

MEITA INDRA UN JOSEPH FOLEY AR
BĒRNIEM, WILLIAM UN MAIJU

MEITA VELGA KĒNIGS
DĒLS JOHN KĒNIGS

SĒROJOŠIE TUVINIEKI UN AUDZĒKŅI

LIJA JANUMS

Kad ugunskurā beidz
kvēlot ogles…

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdz!

"Tavs mūžs bija kā skaists dziedājums..."

Jūdziet sirmus, jūdziet bēŗus, 
Vediet mani kalniņā.
Pārnāks sirmi, pārnāks bēŗi,
Es palikšu kalniņā.

Saldu dusu, mans mīļais draugs!

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

Mineapoles-St. Paulas 
latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes video dievkalpojumi 
notiek katru nedēļu, tos var 
skatīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Luthe
ran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040) jūlijā 
dievkalpojumi draudzē neno -
tiek.

19. septembrī 11:00 Dievkal-
pojums ar dievgaldu Priedainē.

Dievkalpojumi notiek NJ Lat-
viešu biedrības namā “Prie-
daine”, 1017 State Route 33, 
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko. E-mail: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101.

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

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY.
St. Andrew bazn. 335 Rey

nolds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th 

Street, New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos 

novados ziņosim vēlāk. Diem-
žēl nometnes dievkalpojumi šo 
vasaru būs tikai nometnes 
bērniem un personālam, ne 
viesiem. Ierobežojums ir do -
māts, lai saudzētu bērnus. No -
metnē dzīvos, cik vien iespē-
jams, “burbulī” noslēgti no 
ārpasaules.

Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618).

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

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269)2675-330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 

(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30.

Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Baznīcas mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch. 
org.

Dievkalpojumi Sietlā ir atsā-
kušies klātienē.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Lūgums sazināties ar 
Andri Ritumu, 727-797-1933. 
Visi šīs vasaras dievkalpojumi 
un Bībeles stundas notiks Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi 2:00 pm: 
svētdien, 12. septembrī.

Bībeles stundas svētdienās, 
2:00 pm: 29. augustā, 5. sep-
tembrī, 19. septembrī, 26. sep-
tembrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznic  a  @
bellnet.ca. Info: www.stjohns  -
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479865604, E-pasts: grietins@
gmail.com.

Prieksnieks: Kārlis Vasarājs, 
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 
4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane.

Svētbrīžu un dievkalpojumu 
sākuma laiku Vašingtonas DC 
draudzei – trešdienās un 
svētdienās plkst. 10:00.

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com – Inese Zaķis – ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Gatis Čakšs

Sacensības sākas ar kvali fi kā-
ciju, seko grupu turnīrs, pusfināli 
ar desmit komandu līdzdalību 
un piecu komandu fināls.

Turnīra pirmajā dienā Sa  moi-
lovs/Šmēdiņš savā grupā sas-
niedza otro kārtu un vēlāk bija 
spiesti spēlēt papildu kārtā, kur 
trīs 15 minūšu spēlēs izrādījās 
pārākie. Fināla pirmajā no trim 
15 minūšu spēlēm Samoilovs/
Šmēdiņš paspēja iekrāt desmit 
punktus un sasniedza nākamo 
kārtu. Fināla otrajā kārtā Sa -
moilovs/Šmēdiņš pret trim ci -
tiem duetiem 15 minūtēs spēja 
nopelnīt vien trīs punktus un 
sacensības noslēdza ceturtajā 
vietā. 

Sacensībās startēja arī Edgars 
Točs, kuŗš apvienoja spēkus ar 
italieti Adrianu Karambulu. 
Viņiem pirmajā dienā neizdevās 
pārvarēt pirmo kārtu savā grupā, 
kas nozīmēja izstāšanos no tur-
nīra. 

Dāmu turnīrā Anastasija Krav-
čenoka apvienoja spēkus ar Vā -
cijas leģendu Lauru Ludvigu. 
Viņām izdevās sasniegt pamat-
turnīru jeb otro sacensību dienu, 
kuŗā jau pirmajā kārtā divi ie -
krātie punkti bija par maz, lai 
turpinātu sacensības.

Čakšs pārsniedz
80 metrus

Otrajā Dimanta līgas posmā 
Šveices pilsētā Lozannā latviešu 
šķēpmetējs Gatis Čakšs sasnie-
dza 75,57 metrus, bet Francijas 
galvaspilsētā Parīzē šķēpu raidīja 
80,06 m tālu, izcīnot astoto vietu 
10 šķēpmetēju konkurencē. 

Uzvarētājs Grenādas šķēp me-
tējs Endersons Pīterss sasniedza 
84,84 metrus.

3x3 komandu 
turnīrs par divām 

ceļazīmēm uz
Abū Dabī

Rīgā, Grīziņkalnā Challenger 
raudzes turnīrā 16 komandas 
uzsāka cīņu par divām ceļa zī-
mēm uz Abū Dabī Masters 
turnīru. Labākie četri kvarteti 
sadala 25 000 eiro lielo prēmiju 
fondu. Sastāvs turnīrā ir gana 
spēcīgs, jo FIBA Pasaules klubu 
komandu labāko trīsdesmit-
niekā ir Ub (Serbija), Šakiai 
Gulbele (Lietuva), Princeton (ASV), 
Antwerp (Beļģija) un Raudond
varis Tauras (Lietuva).

Rīga 3x3 basketbola komanda 
Rīgā Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Pasaules tūres 
3x3 Challenger turnīru Ghetto 
Basket Riga sāka ar uzvaru un 
zaudējumu. Ar pirmo numuru 
turnīrā izliktā Rīga, ko šajā tur-
nīrā pārstāv olimpiskie čempioni 
Nauris Miezis, Kārlis Pauls Las-

manis un Agnis Čavars, bet 
savainojumu ārstējošo Edgaru 
Krūmiņu aizvieto piektais ko -
mandas dalībnieks Artūrs Strēl-
nieks, ar 21:20 pieveica Raud on
dvaris no Lietuvas.

Kārlis Pauls Lasmanis (no 
kreisās) un Nauris Miezis
// FOTO: FIBA.com

Otrajā spēlē Rīga ar 18:19 
zaudēja Krievijas Basketbola 
federācijas (RFB) vienībai Runa. 
Turpinājumā Rīga iekļuva finālā. 
Rīga pusfinālā ar 21:15 pārspēja 
Lietuvas Šakiai. Tālmetienu reāli-
zējot Šarūnam Vingelim, vadību 
ieguva viesi – 2:0. Miezis atbil-
dēja ar tālu divpunktu metienu – 
3:2. Uz Marijus Užupja tālme-
tienu ar savējo atbildēja Las-
manis – 5:4. Strēlnieks no dis-
tances panāca 8:5, bet brīdi vēlāk 
– 12:7. 14:7 panāca Latvijas 
komanda pēc teicamas saspēles, 
bet uz Užupja tālmetienu 
atbildēja Miezis – 16:9. Darjus 
Tarvids ar tālmetienu panāca 
14:17, bet vēl pēc viena uzbru-
kuma lietuvieši nonāca viena 
groza attālumā – 15:17. Mieža 
tālmetiens deva 20:15, bet vēl 
viens metiens minūti un 19 
sekundes pirms spēles beigām 
deva finālu ar 21:15.

Pamatturnīrā piedalījās arī 
Latvijas komanda Grīziņkalns 
(Andris Epners, Rendijs Feik-
ners, Ivars Rihards Žvīgurs un 
Edgars Lācis), un Latvijas otrā 
izlase jeb Jelgava vienība, kuŗas 
sastāvā bija Armands Ginters, 
Roberts Pāže, Armands Seņkāns 
un Mārtiņš Šteinbergs. Pamat-
turnīra D grupā “Grīziņkalns”, 
kas turnīrā piedalījās ar 16. nu -
muru, cieta divus zaudējumus, 
izslēgšanas spēlēs neiekļūstot. 
Kvalifikāciju neizdevās pārvarēt 
Jelgavas vienībai.

3x3 basketbola komanda Rīga 
pusfināla spēlē ar rezultātu 21:15 
pieveica Lietuvas vienību Šakiai. 
Finālā rīdzinieki ar 18:20 zau-
dēja Antwerp vienībai no Beļģi-
jas. Tālmetienu pēdējā pamat-
laika sekundē reālizēja Braiens 
de Valks. Rīgu  jau šajā nedēļas 
nogalē sagaida Pasaules tūres 
posms Debrecenā, kur tā startēs 
ar neierastu sastāvu. Salīdzinot 
ar turnīru Rīgā, Kārļa Lasmaņa 
vietu ieņems kandavnieks Gun-
tars Strāķis.

Sanitai Buliņai 
sudrabs vasaras 

biatlonā 

Pasaules čempionātā vasaras 
biatlonā Čechijā kvalifikācijā 
startēja 48 sportistes. Latvijas 

pārstāve Sanita Buliņa pasaules 
čempionātā vasaras biatlonā Če -
chijā izcīnīja otro vietu 7,5 km 
supersprintā junioru konku-
rencē. Buliņa četrās šautuvēs 
kļūdījās sešreiz, uzvarētājai no 
Krievijas Biatlonistu savienības 
(SBR) Anastasijai Gordejevai 
zaudējot 6,3 sekundes. Uzvarē-
tāja ugunslīnijā kļūdījās par reizi 
mazāk. Sanitas māsa Sandra 
Buliņa 30 finālistu pulkā ar as -
toņām kļūdām šautuvē ieņēma 
14. vietu, no uzvarētājas atpal-
iekot minūti un 24,9 sekundes.

Baiba Bendika pasaules čem-
pionātā  vasaras biatlonā Čechijā 
ieņēma 17. vietu 7,5 km super-
sprinta finālā. 

Finālā Bendika pa trim kļū -
dām pieļāva pirmajās divās šau-
tuvēs, trešajā viņa bija nekļūdīga, 
bet vēl divus mērķus neizdevās 
aizvērt ceturtajā ugunslīnijā. 
Otra Latvijas pārstāve Annija 
Keita Sabule ar vienu kļūdu 
šaušanā ierindojās 34. vietā. Sa -
bule uzvarētājai zaudēja divas 
minūtes un 22,5 sekundes. Alek-
sandrs Patrijuks ierindojās de -
vītajā vietā. 

Sacensību pēdējā dienā Baiba 
Bendika izcīnīja 10. vietu 7,5 km 
iedzīšanā, bet vīriešiem desmit 
kilometros labākais no Latvijas 
biatlonistiem bija Roberts Slo-
tiņš, ieņemot 19. vietu.

Florbols
Čechijas pilsētā Brno risinās 

pasaules čempionāts U-19 flor-
bolistiem. Latvijas vienība uzva-
rēja Slovakijas komandu – 14:10, 
zaudēja Somijas un Čechijas vie-
nībām – attiecīgi 4:14 un 2:12.

Teniss   
Latvijas vīriešu tenisa pirmā 

rakete Ernests Gulbis piedzīvoja 
zaudējumu ASV atklāto meis-
tar sacīkšu kvalifikācijas turnīra 
trešās kārtas spēlē. Kvalifikācijas 
turnīra izšķirošajā spēlē, kas 
pirmā seta sākumā uz brīdi bija 
pārtraukta lietus dēļ, 195. vietā 
pasaules rangā esošais Gulbis ar 
4:6, 5:7 zaudēja Kantēnam Ali-
sam no Francijas (ATP 184.).

Latvijas 
rollerslēpotājiem 

sešas godalgas

uzsākt startu, traucējot arī iesil-
dīšanās posmu, Latvijas spor-
tistes parādīja lielisku sniegumu. 
Junioru sieviešu grupā rīdziniece 
Samanta Krampe izcīnīja bron-
zas medaļu, savukārt Estere 
Volfa finišēja sestajā, bet Elza 
Bleidele – astotajā vietā.

Vienīgā Latvijas sieviešu elites 
grupas pārstāve Kitija Auziņa, 
sasniedzot savu sezonas otro 
labāko rezultātu, izcīnīja piekto 
vietu 14 dalībnieču konkurencē.

Vīriešu junioru grupā trešo 
dienu pēc kārtas medaļu izcīnīja 
grupas līderis Lauris Kapar ka-
lējs, kaklā karot sudrabu. Savu-
kārt Rainers Paeglis 19 dalīb-
nieku konkurencē ieguva astoto 
vietu. Vīriešu elites grupā star-
tēja Raimo Vīgants, kuŗš par 
spīti sīvai konkurencei, ierin-
dojās piektajā vietā.

Mārtiņš Niklass, FIS rollerslē-
pošanas apakškomitejas vadītājs: 
“Arī šogad Latvijas organizātoru 
komanda pierādīja, ka var no -
organizēt veiksmīgu pasaules 
līmeņa sporta pasākumu. Šogad 
no organizātoriskā viedokļa pa -
pildu izaicinājumu radīja gan 
Starptautiskās Slēpošanas fede-
rā cijas (FIS) noteikumi attiecībā 
uz Covid19, tāpat arī laika prog-
noze aizgājušajai nedēļas nogalei 
nesolīja siltu un saulainu laiku. 
Kopumā vērtējot sacensību no -
risi, latviešu sportisti ir godam 
pārstāvējuši mūsu valsti, kon ku-
rējot ar tādām slēpošanas lielval-
stīm kā Norvēģija, Krievija, un 
Italija. Madona pašreiz raksta 
slēpošanas sporta vēsturi. Pat la-
ban trīs no Latvijas sportistiem: 
Lauris Kaparkalējs, Samanta 
Krampe un Raimo Vīgants atro-
das Pasaules kausa kopvērtējuma 
vadībā savās vecuma grupās. 
Nāciju kopvērtējumā Latvijas 
komanda pašreiz ieņem trešo 
vietu (1. Italija, 2. Krievija). Ir 
gandarījums, ka Madonas paš-
valdības daudzu gadu gaŗumā 
ieguldītais darbs sporta bazes un 
slēpošanas sporta veida attīstībā 
nes augļus, ko iespējams, mēs tā 
pa īstam spēsim novērtēt pēc 
daudziem gadiem.”

Jānis Strēlnieks par 
Lietuvas klubu 

Žalgiris

Madonas ielās un atpūtas bazē 
Smecersils risinājās Pasaules kausa 
izcīņas trešā posma sacensības 
rollerslēpošanā.  Neraugoties uz 
to, ka spēcīgas lietusgāzes neļāva 
sieviešu grupas pārstāvēm laicīgi 

Latvieši gribētu Rīgā basket-
bola komandu, kas spēlē Eiropas 
spēcīgākajā klubu turnīrā Eiro-
līgā, sarunā ar Lietuvas medi-
jiem atzina Latvijas izlases un 
Kauņas Žalgiris vienības spēlē-
tājs Jānis Strēlnieks. 1. septembrī 
Strēlnieks svinēs 32. dzimšanas 
dienu. Viņš gaidāmajā sezonā 
spēlēs Žalgiris komandā.

“Protams, Žalgiris atrodas 
tuvu manām mājām – Latvijai, 
tomēr tas nebija noteicošais. Tā 
ir liela komanda ar senu vēsturi. 
Mēs, latvieši, ļoti gribētu tādu 
klubu Rīgā. Pirms līguma parak-
stīšanas runāju ar labu draugu 
Kasparu Vecvagaru [Latvijas 

basketbolists, kuŗš savulaik spē-
lēja Žalgiris komandā]. Jums 
viņam jāpaprasa, lai iemāca man 
lietuviešu valodu,” pajokoja bas-
ketbolists.

Strēlnieks iepriekšējās divas 
sezonas pārstāvēja Krievijas 
grandu Maskavas CSKA. Pirms 
tam viņš spēlēja Pirejas Olymp ia
cos (Grieķija), Brose Bamberg 
(Vācija), Kijevas Budivelnyk (Uk -
raina), Sanktpēterburgas Spartak 
(Krievija) un BK Ventspils (Lat vija). 

Septiņu sezonu laikā Eirolīgā 
Strēlnieks piedalījies 157spēlēs, 
caurmērā atzīmējoties ar 8,1 
punktu. Strēlnieks sevi aplieci-
nājis kā labu snaiperi – divpunktu 
metieni reālizēti ar 53,5%, tāl-
metieni ar 42,3%, soda metieni 
ar 89,3% precīzitāti. Viņš atzīst, 
ka viņam ikdienā labāk patīk 
uzturēties mazākā pilsētā, tāpēc 
Kauņa viņam labāk iet pie sirds 
nekā Maskava. Viņš arī pauda 
cerību, ka ar Žalgiris komandu 
izdosies sasniegt labus rezul tā-
tus. “Mēs vēlamies izveidot kaut 
ko īpašu. Pēdējos gados Žalgiris 
spēlē ļoti labi – vienmēr ir laba 
komanda. Tāpat kā tas bija Šaras 
[treneŗa Šarūna Jasikēviča] laikā. 
Kāpēc gan nesasniegt kaut ko 
vairāk? Galu galā mēs Eirolīgā 
spēlējam ne tikai piedalīšanās 
pēc,” norādīja Strēlnieks.

Pēc sarunām ar Žalgiris gal-
veno treneri Martinu Šilleru lē -
mums pievienoties Kauņas ko -
mandai esot bijis viegls. “Runāju 
ar treneri, un lēmums pārcelties 
uz Kauņu bija ļoti viegls. Iepriek-
šējās sezonās Maskavā nespēlēju 
daudz, jo īpaši otrajā gadā. Ticu, 
ka Kauņā ir lieliski apstākļi, lai 
atgrieztos savā iepriekšējā lī -
menī,” sacīja Strēlnieks.

Latvijā sasniegts 
jauns rekords 

izpletņlēkšanā
24. augustā, debesīs virs Lie -

pājas lidostas sasniegts jauns 
Latvijas rekords izpletņlēkšanā 
– 5,2 km augstumā 29 lēcējiem 
no saviem ķermeņiem izvei-
dojot zvaigznes figūru. 

Plāns gan sākotnēji bija uz -
stādīt Baltijas rekordu, vienlaikus 
šo figūru gaisā izveidojot 30–33 
izpletņlēcējiem, tomēr pirmajā 
lēcienā tas neizdevās. Dalībnieki 
gan vēl ir apņēmības pilni ceļu 
uz šādu rekordu turpināt.

DAŽOS VĀRDOS
* FK Rīga futbolisti UEFA 

Konferences līgas playoff kārtas 
atbildes spēlē viesos pagari nā-
jumā piekāpās Gibraltāra vie nī bai 
Lincoln Red Imps, neizmantojot 
iespēju sasniegt UEFA Kon  fe  ren ces 
līgas grupu turnīru. Spēle Victoria 
stadionā Rīga beidzās ar zaudē-
jumu pagarinājumā – 1:3 (1:1, 0:0, 
0:2). Divu spēļu summā ar 4:2 
pārāka bija Gibraltāra komanda.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


