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Leģendārajam Minsteres namam 35 gadi
Lielā mamma, kas visus
sapulcina, pasargā, vieno –
tā mīļi var dēvēt iespaidīgo
Latviešu namu Minsterē,
Vācijā, kas reiz tika uzcelts ar
visas pasaules latviešu un
Vācijas valsts palīdzību. Tajā
joprojām tiek godā turēts
latviskums un kultūrvēs
tu
riskās vērtības. 4. septembrī
tika svinēta šī gan diasporai,
gan Latvijai nozīmīgā nama
35. dzimšanas diena.
Var šķist kāpēc gan īpaši
jāsvin jubileja ēkai? Tomēr
šis nams nav parasts, un ceļš
līdz tā tapšanai arī ir neparasts – ar degsmi, grūtībām,
nejaušībām, liktens vēlību,

sirds asinīm un daudzām
rokām, prātiem un sirdīm
veidots.
“Mums piešķirta ļoti liela
dārgumu lāde, tā ir gan liela
vērtība, gan arī liela at
bil
dība,” saka tagadējā Latviešu
centra Minsterē (LCM) valdes priekšsēde Madara Rā
cenāja. “Šis nams nav vien
kārši ēka – tas ir ļoti liels
pieturas punkts daudziem
latviešiem viņu mūžā. Man
tiešām grūti iedomāties,
kāda būtu latviešu kopiena
un sabiedrība šeit, Minsterē,
un arī plašākā mērogā, ja šī
nama nebūtu.”

Balva Pēterim Vaskam
6. septembrī Stambulā komponistam Pēterim Vaskam tika
piešķirta Stambulas mūzikas
festivāla balva par mūža iegul
dījumu. Šo balvu iepriekš sa
ņēmuši Daniels Bārenboims,
Filips Glāss, Gidons Krēmers,
Miša Maiskis, Zubins Meta,
Arvo Perts, Kšištofs Pen
de
reckis, Marijs Peraija.

Vaska mūziku pazinis jau ie
priekš un tā viņu ļoti uzrunā
jusi; kvarteta repertuārā Vaska
mūzika ienāk pirmoreiz, to
spēlēt nav viegli, jo augsta mū
zikas intensitāte, bet saviļņo
jums mūziķiem milzīgs.
Pats komponists nebija klāt
apbalvošanas brīdī, jo piedalās
sava Otrā vijoļkoncerta “Vakara

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

PBLA Kultūras
fonds ziņo
3. lpp.

Sveicieni no
Kursas un
Saulaines
4. lpp.

No kreisās: LCM izpilddirektors Krišjānis Rācenājs, LCM
valdes priešsēde Madara Rācenāja, Latvijas Valsts prezidents
un arī bijušais Minsters latviešu ģimnāzijas audzēknis un
skolotājs Egils Levits, zvērināts advokāts Arnis Drille.
// FOTO: Ilmārs Znotiņš (Valsts prezidenta kanceleja)

Diriģents Andris
Nelsons koncertē
dzimtenē

Art Nouveau
Laika Mākslas
kalendārā 2022
6. lpp.

Varimants Plūdons
atceras...
7. un 8. lpp.

Juŗa Lorenca un
Sallijas Benfeldes
komentāri
11. lpp.

Pēteris Vasks un Hugo Tičati
Balvas pasniegšana notika
pirms koncerta, kuŗā Modig
liani Quartet (“Modiljāni kvartets”, Francija) atskaņoja Pēteŗa
Vaska Sesto stīgu kvartetu (pirmoreiz Turcijā) un Franča Šū
berta 5. stīgu kvartetu.
Modigliani Quartet pirmā
vijole Amorī Koeto (Coeytaux)
tālruņsarunā teica, ka Pēteŗa

gaisma” mēģinājumos Rīgā. “Vakara
gaismas” Latvijas pirmatskaņo
jums 9. septembrī, koncertzālē
“Cēsis”, piedaloties šī opusa vel
tījuma adresātam un pasaules
pirmatskaņotājam Hugo Tičati
(Ticciati), Sinfonietta Rīga, Nor
munda Šnē vadībā. Pēteri Vasku
Stambulā pārstāvēja Latvijas
vēstnieks Turcijā Pēteris Vaivars.

Latvijas mūzikas cienītāji 3. un
4. septembrī festivāla Rīga. Jūr
mala programmā baudīja izcilu
koncertu. Viens no šobrīd pa
saulē slavenākajiem un innova
tīvākajiem diriģentiem Andris
Nelsons kopā ar Baireitas fes
tivāla simfonisko orķestri un
solistiem vokālistiem Latvijas
Nacionālā operā piedāvāja divas
Richarda Vāgnera opermūzikas
programmas.
Šie vakari izvērtās par īsteniem
Mūzikas svētkiem. Pateicīgo un
aplaimoto klausītāju sajūsma
par dzirdēto vēl arvien nav
rimusi. Tiek cildināta orķestŗa
niansētā spēle, diriģenta inter
pretācijas nianses, solistu atbil
stība Vāgnera operu varoņu
būtībai.

Ir patīkami sekot Andŗa Nel
sona gaitām pasaules koncert
zālēs, taču baudīt diriģenta meis
tarību klātienē mūsu opernamā
bija īpaši pacilājoši. Savā laikā
Andris Nelsons stāvēja pie diri
ģenta pults mūsu Baltajā namā
(2003.-2007), būdams Latvijas
Nacionālās operas mūzikālais
vadītājs, šobrīd viņš ir divu izcilu
mūzikālu vienību Bostonas sim
foniskā orķestŗa un Leipcigas
“Gewandhaus” galvenais diri
ģents.
Vienu no diviem koncertiem
Latvijas Televīzija filmēja un da
žas dienas vēlāk parādīja 1. pro
grammā. Ar festivāla Rīga. Jūr
mala rīkotāju gādību Latvijas
klausītāji tika apveltīti ar augsta
līmeņa muzikālo baudījumu.

Vācijā pēta
latviešu archīvus
14. lpp.

Jaunumi no
Likteņdārza
16. lpp.
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Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

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

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 Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Pasūtiet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
mazbērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.
Kalendāra
tapšanu
atbalstījusi

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

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
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: ________________________________________________

Kopā................................................

		

US $....................................................

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................................
Adrese ................................................................................................................................................
Tālr.: ........................................... E-pasts .........................................................................................

L A S Ī TĀ JA BA L S S
Atbilde Imantam Lancmanim
Laika 2021. gada #30 lasāmas
mūsu izcilā mākslas darbinieka
Imanta Lancmaņa domas par
laimi, polītiku un mākslas pa
saules nelaimēm. Raksts izceļas
ar neparasti atklātu kritiku pret
mākslas pasauli (“tukšums”), kā
arī nelaimīgiem mākslas publikai piederošiem.
Atklāti kritizēt mākslas darbus
vairs nav pieņemts, tas nav modē,
nav kā bija reiz, kad kritiķi atklāti
izsmēja Manē lielformāta vēršu
cīņas gleznu ar nogalināto mata
doru, sakot, ka izskatoties, ka

žurka to matadoru nogalinājusi.
Manē gleznu pārstrādāja, sagrieza,
pataupīja matadora tēlu, “Miru
šais matadors”.
Lancmaņa vārdi “tukšums” nav
vērsti pret nevienu īpašu darbu.
Katrs, kas piekrīt Lancmanim,
spēj tos vārdus pielāgot pēc savas
izvēles. Kritiķi tukšumu reiz at
rada Monē slavenajā neplānotā
impresionisma darbā Impression
sunrise. Kopš tā laika tukšums
atrasts neierobežoti, pēc katra ska
tītāja cerību neapmierināšanas.
Bet tukšumu var ignorēt, pat

pieklājīgā publikā. Kritiķi to ne
kritizē, mēģina atrast kaut kādus
pielietojamus vārdus, pat pozitī
vus. Ļaunāks par tukšumu ir
sliktums. Kāds no seno grieķu
gudriniekiem esot teicis: “Atda
rini patiesi un skaisti!” Reizēs,
kad rezultāts ir pretējs “skaisti”,
tad jau ir sliktāk par tukšumu.
Zinot, ka mākslinieki ir jūtīgi,
vairs nesaucam viņu sliktos darbus
par sliktiem, pat ja ir ārprātīgi.
DAUMANTS PĒTERIS
ŠNORE

Nedēļas gudrība

“Kamēr divi karojot pūš naida plēšas, vieglu uzvaru svin tas, kuŗš nesaplēšas..”
Dzejnieks Arvīds Skalbe

Nedēļas teikums

“Šodien esam liecinieki Vācijas spītīgajai vēlmei atbalstīt “Nordstream–2” gāzes vada projektu. Diemžēl pasaulē valda nevis vērtības, bet gan reālpolītika.”
Žurnālists Juris Lorencs
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PBLA Kultūras fonds un padome paziņo
2021. gada piešķīrumu laureātus
PBLA Kultūras fonds un pa
dome paziņo par 19 atbalstī
tajiem projektiem no piecām
valstīm.
Saņemot lielu skaitu piepra
sījumu, vērtētāji (PBLA KF&P
valde un 11 nozaru vadītāji)
rūpīgi izskatīja visus, vienbal
sīgi atbalstot mūzeja Latvieši
pasaulē projektu “DP albums”.
Gandrīz tikpat lielu atbalstu
saņēma komponistes Daces
Aperānes rīkotie XIV Starptau
tiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi (2021. g. digitālajā
vidē), rakstu krājums kultūrai
un brīvai domai Jaunā Gaita,
un Latvijas Mutvārdu vēstures
pētnieku asociācijas “Dzīves
stāsts” pētījums “Pārcēlāji”: Otrā
pasaules kaŗa bēgļu laivu va
dītāju dzīvesstāsti.
“Katru gadu priecājos par
lielo skaitu iesniegto projektu,
par projektu augsto kvalitāti un
daudzveidību un par dedzīgiem
un čakliem projektu veidotā
jiem. Tikai nožēloju, ka sakarā
ar ierobežotiem resursiem ne
spējam atbalstīt visus,” ziņoja
PBLA KF&P valdes priekšsēdis
Juris Ķeniņš. Visi atbalstītie
projekti uzrunāja vismaz 2/3
no vērtētājiem, tiem līdzīgi
izsakot rūpes, ka ir jāizvēlas
starp labiem un vērtīgiem projektiem.
Sekmīgi bija pieci projekti no
ASV. Bez jau minētā atbalsta
Jaunai Gaitai, atbalstīti arī divi
baltiešu filmu festivāli – Bos
tonā un Ņujorkā: Boston Baltic
Film Festival un New York Baltic
Film Festival, Ņujorkas Latviešu
koŗa kantāšu saglabāšanas projekts (ŅLK savā vēsturē pasū
tinājis vairāk nekā 40 kantātes
no latviešu autoriem), deju
apmācību kursi XV Vispārējo
Dziesmu un deju svētku ASV
Deju lieluzvedumam.
PBLA KF&P atbalstīs arī 58.
Latviešu kultūras dienas Aus
trālijā (Sidnejā).

Divi projekti sniedzas pāri
valstu robežām: Pasaules Lat
viešu amatieŗteātŗu savienības
(PLATS) projekts “Latviešu lugu
lasījumi 2020 plus” – lugu
ieraksti pieejami YouTube, un
Latviešu Nacionālās operas
ģildes (ASV) līdzekļu vākšanas
akcija jaunam Jāņa Kalniņa
operas “Hamlets” iestudē
ju
mam LNO 2022. gada janvārī.
No Eiropas ir trīs atbalstīti
projekti: no Vācijas – grāmatas
“Atmiņas par Eslingenu” izdo
šana vācu valodā, Zviedrijas
latviešu kultūras izlases “Skat,
skatt”: literātūras, mākslas un
mūzikas antoloģija bērniem un
jauniešiem (“skatt”, zviedru va
lodā nozīmē “dārgums”), kā arī
Ziemeļvalstu diasporas izglītī
bas un kultūras grupas pieteiktais projekts „Latviešu dziesmu
un dzejas rīti un vakari bērniem
un jauniešiem”.
Latvijai pienākas lauvas tiesa
ar septiņiem projektiem. PBLA
KF&P atbalsta: bērnu grāmatas
“Vāverēns Sams” izdošanu,
rakstnieka Andreja Pablo Mier
kalna krājuma sagatavošanu
izdošanai, “Latvieši Austrijā
(1945–1949)” – pētījumu par
trimdas latviešiem Austrijā,
grāmatu “Un ko nu?!” – Silvijas
Grigulis Džonsas, Īrijas veclat
vietes, dzīvesstāsts un Rai
monda Staprāna lugas “ Pēdējā
izrāde” iestudēšana Cēsu Ma
zajā teātrī.
Pateicamies visiem projektu
veidotājiem, un esam gandarīti,
ka varam sniegt atbalstu. Nav
par agru sākt domāt par 2022.
gada projektiem.
No 1. janvāŗa anketu varēs
lejuplādēt no https://www.
pbla.lv/kulturas-fonds.
Tuvāka informācija pieejama, rakstot PBLA KF&P valdes priekšsēdim Jurim Ķeni
ņam (gkenins@rogers.com).
Projektu iesniegšanas termiņš
– 2022. gada 1. marts.

Ziedot operas “Hamlets” atbalstam var
maksājot ar kreditkarti vai Paypal: https://www.lnogasv.org/hamlets/,
vai rakstot čeku uz Latvian National Opera Guild, Inc. vārda,
un nosūtot to uz: 29 East Gate, Manhasset, NY 11030-3423, USA.

SILVIJA GRIGULE DŽONSA

UN KO NU?!

Grāmatas “Un ko nu?!” autore Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi līdzīgi citiem latviešu bēgļiem pēc Otrā pa
saules kaŗa. Māte sešiem bērniem un 13 mazbērniem, Īrijas latviešu
vidē atsaucīga ar savu pieredzi un zināšanām. Viņas grāmata ir vērtīgs
mazāk zināmas latviešu trimdas stāsts, balstīts faktos. Šī ir vien otrā
grāmata par latviešiem Īrijā, kur joprojām mīt un darbojas ievērojama
latviešu kopiena.
Grāmata sarakstīta aizraujošā vēstījumā, atklājot arī vēsturisko un
specifisko laikmeta fonu. Tapusi pēc 13 gadus vecās mazmeitas
rosinājuma, tāpēc sarakstīta valodā, kas saprotama arī pusaudžiem.

Cena 30,– USD

Grāmatas izdošanu
atbalstījis

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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Dr. INDRA
EKMANE,
Kursas direktore
Pēc gada karantīnā un pie
ekrāniem – tāds prieks mums ir
bijis pavadīt vasaru kopā Kursā!
Satikām vecus un jaunus drau
gus, izdzīvojām brīnumainu
vasaru – tādu, ko var piedzīvot
tikai Kursā.
Mācību programma ir bijusi
bagāta. Integrētā latviešu valodas klasē ieraudzījām, sadzir
dējām un izgaršojām Latviju ar
video ceļojumiem pa Latvijas
novadiem. Vēsturē pārrunājām
zemtekstus literātūrā, mūzikā un
teātrī – no 1905. gada Aspazijas
“Sidraba šķidrauta” un 1914.
gada Raiņa “Daugavas” līdz
1967. gada “Četriem baltiem
krekliem,” 1971. gada Māŗa Čaklā
un Imanta Kalniņa “Lilioma
dziesmai”. Dzīves mācības klasē
pārdomājām dienas jautājumu
un iedziļinājāmies savās domās,
izjūtās. Latviskās gadskārtas stun
dās svinējām Meteņus, Lieldie
nas, Jāņus un Ziemassvētkus.
Pārrunājām saules un gada simbolus, kā arī daudz pārdomājām
šo svētku saistību un aktuālitāti
mūsdienās.
Interešu grupās strādājām ar
mālu, spēlējām kokli, kalām
rotas, zīmējām portretus, pētī
jām apkārtnes dabu, pinām
rokdarbus, spēlējām šachu un
veidojām atmiņu grāmatas.
Mūzikas stundās mācījāmies
par latviešu krustabu tradicijām
– ļoti piemērota tēma šajā at
dzimšanas gadā! Tautas dejās
lēcām polku – tā bija prasme,
kas labi noderēja danču vakarā.

KRISTĪNE
KIRSCH-STIVRIŅA
Tāpat kā pandēmijas dēļ bija
jāpārliek Tokijas 2020. gada olim
piskās spēles uz 2021. gadu, arī
Sv. Jāņa draudze bija spiesta
pārcelt pagājušajā gadā plānoto
20 gadu jubileju. Šogad jubilejas
sarīkojums, XX Rudens svētki,
tiks rīkots svētdien, 19. sep
tembrī, ar īpašiem piedā
vā
jumiem, sestdien, 18. septem
brī. Jā, tas ir apbrīnojami, ka ir
jau pagājuši 20 gadi, kopš Sv.
Jāņa draudze rīkoja pirmo šāda
veida pasākumu savā mīļajā
lauku īpašumā.
Saulaine vēl arvien ievēros
attālināšanās un viesu skaita
noteikumus.
Pirms 20 gadiem tas viss sākās
ar gleznotāju Visvaldi Reinholdu.
Saulaines “Saulšķūnis” pārvērtās
smalkā mākslas galerijā, ar lielu
platību un augstiem griestiem,
mūziku, profesionālu apgaismo
šanu un uzkodām. Izstādi sir
snīgi atklāja pazīstamā dzej
niece, Latvija Amerikā redaktore Ingrīda Vīksna. Reinholds
pazīstams ar savu abstrakto stilu,
izmantojot dabā pieejamus ma
te
riālus, lai pēc savas izjūtas
atdarinātu dabā atrodamas krāsas
un formas. Reinholds cienīja un
bija spēcīgi iespaidots no 1903.
gadā Daugavpilī dzimušā, pa
saul
slavenā Marka Rotko ab
straktā ekspresionisma. Katrs,
kas ir iedziļinājies kādā Reinholda
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Kursa 2021 – atvadoties no šīs vasaras
Vasaras lielākais projekts bija
krustabu filmēšana katru ne
dēļas nogali. Filma drīzumā būs
pieejama Kursas You Tube lapā.
Vakara nodarbības bija dažā
das – karoga zagšana, tautas
bumba, cilvēku tēlošana, krūzes
spēle, kā arī Kursīno un (bez)
talantu vakari. Tikāmies ikne
dēļas “glaunajās vakariņās” ar
jūrmalas, dvīņu un identitātes
zagļu tēmām. Nevarēsim aizmirst
balles – Monochromu nakts,
des
mitgades un vienreizējo
“Meža Rāves”.

Nedēļu pabeidzām ar klusiem
meditācijas vakariem, lai pirm
dienā varētu visu sākt no jauna.
Esam pateicīgi par mūsu
izveidoto Kursas burbuli un
nevaram vien sagaidīt tikšanos
nākamgad!

Mīļie Kursas absolventi,
skolēni, saime!
Man ir bijis neizsakāmi liels
prieks par iespēju pavadīt laiku
ar ikvienu no jums. Divpadsmit
vasaras (un vienu e-vasaru)
esmu bijusi Kursā. Ja skaitām pa
mēnešiem, sanāk vesels gads šajā
mīļajā vietā, kur daba līdzinās
Latvijas dabai un latviskais gars
mūs iedvesmo un piepilda. Tagad
man, tāpat kā mūsu absolven
tiem, ir laiks aizvērt Kursas lapu
savā Latvijas sapņu grāmatā. Ir
laiks atvērt baltu lapu jauniem

gadiem Mežotnē, varbūt sekojot
māsas, brāļa vai vecāku pēdās,
varbūt pēc gaŗām pārrunām
Rīgas kafejnīcā. Mūsu ceļi uz
Kursu ir dažādi. Dažādas arī ir
dāvanas, ko dodam. Mūzikālie
talanti, polkas soļi, latviešu vārdu
krājumi, dzejas, arī humora iz
jūtas, smaidīgas sejas, spējas
iepriecināt tos, ar kuŗiem kopā
pavadām četras nedēļas mežā.
Man ir prieks, gandarījums un
pateicība par sešiem gadiem, ko
esmu pavadījusi direktores amatā.
Prieks par jaunām un uzturētām

kautrīgai meitenei izjust Kursas
spēku un atgriezties gadu pēc
gada – kā skolniecei, audzinātā
jai, un paldies, ka esat uzticējuši
man direktores amatu!
Un, protams, mani mīļie
skolēni un absolventi! Kādreiz
darbs ir smags, bet visas šaubas
zūd, kad redzu jūs visus atkal
kopā. Mana sirds un manas acis
ir pilnas asarām, redzot, kā jūs
esat izauguši, kā jūs viens otru
mīlat, kā jūs viens otram palīdzat
iejusties un iemantot šo kopīgo
dāvanu – Kursu.

dzīves piedzīvojumiem. Bet, kā
ir aprakstīts Kursas Absolventu
dziesmā, to darot, “saujā arī
paslēpju lielas asaras”.
Skaidri atceros, kā daudzi
jaunieši pēdējos gados intere
sējās par Kursu – varbūt pēc

saitēm ar Latviju. Gandarījums
par mācību programmām un
skolēnu veiksmēm. Par to, ka
esam izdzīvojuši jaunus izaicinā
jumus – tostarp divas vasaras
pandēmijas laikā. Pateicība par
kolēģiem, kuŗi velta vasaras
Kursai un dāvina savus talantus.
Vairāki kolēģi ir bijuši arī mani
skolotāji – paldies, ka palīdzējāt

Atvadoties no 2021. gada
Kursas un no direktores amata,
es jums novēlu visu to skaistāko!
Mēs katrs esam daļa no “Latvieša
sapņu grāmatas” – jo vienmēr ir
iespējams pāršķirt lapu uz Kursu,
un mēs nekad nepazudīsim cits
citam. Paldies par kopā pavadīto
laiku!
Mīļi – Dr. Indra Ekmane

Saulaine gaida ciemiņus

Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašuma Saulaine XX Rudens svētki
darbā, to sapratīs.
Paldies visiem māksliniekiem,
kas rīkojuši izstādes pēdējos 20
gadus! Viņu vidū – Miķelis Jānis

Auģis, Arianna Behan, Dace Bir
khāne, Laura Cīruls, Anne Marie
Cosgrove, Elmārs Dambergs, Rita
Zoe Dirse, May Dzērvītis-Harvey,
Edwin Gailītis, Māris Gailītis,
Pēteris Grasmanis, Kristīna Gūt

manis, Pāvils Hawkins, Guna
Ikona-Krūmiņa, Pēteris Jansons,
Karolīne Jankovskis, Ņina Jur
ševskis, Ilze Kalniņš, Ila Keller

man, Juris Kornets, Agnese Krū
miņš, Edgars Krūmiņš, Jolita
Krūmiņš-Horvat, Tālivaldis Ķi
ķauka, Imants Lapiņš, Arturs
Lauzis, Beta Ludviks, Ināra
Matīsa, Laimonis Mieriņš, Ilze

Pavasars, Māra Raviņa, Visvaldis
Reinholds, Džesika Rode, Māris
Rutulis, Elviga Sebris, Māra
Strazdiņš, Olivers Šteins, Aldis
Sukse, Aina Tilups, Jānis Tilups,
Ivonna Vaar, Maksis Vējiņš,
Gunta White, Ruta Sils Wilson,
Aivars Zandbergs, Miguel Deras
Zapata, Anna Ziemelis, Valda
Zobens. Paldies visiem šiem
māksliniekiem par viņu apbrī
nojamo izdomu un uzmanību!
Atvainojamies, ja kādu vārdu
esam izlaiduši.
Dienas kārtība XX Rudens
svētkos
10:30 “Atceres gājiens”, godinot un pieminot mums mīļus un
tuvus cilvēkus; māc. Ģirta Grie
tiņa un Kārļa Vasarāja, jr. vadībā
11:00 Āra dievkalpojums pie
čalojošā dīķa māc. Ģirta Grie
tiņa vadībā; ērģelnieks Michael
Rundāns
12:00 LNJAK un LATVIS
“pop-up” mākslas izstāde “Saul
šķūnī”, Annas Eichenbaumas un
Līvas Zemītes izkārtojumā, pa
līdzot Elizabetei Ludvikai. Līdz
šim pieteikušies mākslinieki:
Anna Eichenbauma, Ieva Lagz
diņa, Imants Lapiņš, Elizabete
Ludvika, Jūlija Valdmane, Anna
Ziemele, būs vēl citi! Sazinieties
ar Līvu Zemīti par šo izstādi:
liva.zemitis@gmail.com
1:00 smalkas BBQ pusdienas

Ērika Zača un Kalvja Zača gādībā.
2:30: tradicionālā “Laimīgā
Rudens ražas izloze” (Covid
noteikumi pieprasa, lai ziedojumi nebūtu “mājās gatavoti”, tiem
jābūt pirktiem un iesaiņojumam
jābūt aizlīmētam ar maiznīcas/
veikala/ražotāja oficiālo lipekli,
uzrādot ražotāja vārdu/telefona
numuru/ adresi). Sarīkojumā
piedalīsies arī vietējā “Moon
dance Organic Farm Stand”. Sau
laines grāmatu klētiņa ir atvērta
visu nedēļas nogali – nāciet ap
skatīt uzlaboto iekārtu un jauno
apgaismojumu!
Ievērojot Covid noteikumus,
ir obligāti jāpiesakās uz maltīti,
lai mēs ievērotu viesu skaitu un
izpildītu attālināšanās noteikumus. Piesakieties: Robin
Gibbons 705-424-1118 (Saulai
nes telefons), saulainerc@gmail.
com
Bet tas vēl nav viss! Sestdien,
18. septembrī, 1:00 pp. voleja
spēle pie upes Raimonda Rūtīša
vadībā; 4:00 pp. šacha spēle
Priežu zālē Raimonda Rūtīša
izkārtojumā. Arī šīm izdarībām
iepriekš jāpiesakās pie Robin
Gibbons Saulainē. Maksimālais
viesu skaits svētdienas sarī
ko
jumā ir 100 personas, neieskaitot brīvprātīgos talciniekus.
Brauciet piedalīties Saulaines
svinībās! (Lūdzam, iepriekš piesakoties!)
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Ko skatīsim Laika Mākslas kalendārā 2022?

OKTOBRIS. Nams Rīgā, Alberta ielā 4
SEPTEMBRIS. Nams Liepājā, Kuršu ielā 5/7/9
Pētertirgus, viens no skaistā
kajiem tirgus paviljoniem Ei
ropā. Tas tika uzbūvēts laikā no
1908. gada līdz 1910. gadam pēc
architekta Ludviga Viliama Mel
vila (Ludwig William Melville)
(1837-1915 ) un būvinženieŗa,
Liepājas pilsētas inženieŗa Georga
Adolfa Vilchelma fon Malma
(Georg Adolf Wilhelm von Malm)
(1868-1945 ) būvprojekta.
Iespējams, ka savu nosaukumu
tirgus ieguvis par godu pēdējam
Kurzemes hercogam Pēterim
Ernstam fon Bīronam (Peter Ernst
von Biron) (1724-1800), kuŗš 1795.
gadā kādu laiku dzīvojis Liepājā
un liepājnieku vidū bijis labi
ieredzēts. Sākotnēji Vecais tirgus, ko dēvēja arī par Pēteŗa
tirgu, atradās pie Liepājas Svētās
Annas evaņģeliski luteriskās baz
nīcas, bet 1910. gadā pārcēlās un
jaunu vietu – modernu, innova
tīvās konstrukcijās būvēto paviljonu – Pētertirgu Kuršu ielā
5/7/9.

Mūsdienās par Pētertirgu dē
vē
tais tirgus paviljons ir pro
jektēts eklektiski dekorātīvā jū
gendstila manierē, paviljona
stūros novietotās četras ieejas,
akcentējot ar pilastriem, vairāku
pakāpju zelmiņiem un kupoliem, ko vaiņago astoņu stūru
tornīši. Zem fasāžu dzegām ir
skulpturālām detaļām rotāta frīze,
sārto māla ķieģeļu un gaišo,
gludi apmesto laukumu kontrasts, īpaši augstās un plašās
logu ailas vizuāli padara smal
kākas un vieglākas apjomīgās
paviljona fasādes.
Paviljona jumta nesošās konstrukcijas – slaidu, režģotu me
tāla kolonnu tīkls, kas balsta
ažūras metalla kopnes, ir ļoti
veiksmīgs risinājums plašas, aug
stas, gaišas tirgus telpas izveidē.
Tirgus paviljona vidus daļas
četrslīpju jumts ir pacelts aug
stāk, veidojot bazilikālu logu
joslu starp zemākajām un aug
stākajām jumtu plaknēm.

Šis nams ir viena no piecām
ēkām, kas jūgendstila ornamen
tāli dekorātīvajā formu valodā
Alberta ielā tika uzbūvētas laikā
no 1903. līdz 1906. gadam un
visas kopā veido izcilu jūgend
stilā ieturētu ielas fronti. Ēku
uzbūvēja 1904. gadā pēc architekta, būvinženieŗa Paula Man
delštama (1872 – 1941) būvpro
jekta. Ēkas īpašnieks bija turīgs
vairāku namu īpašnieks, augsta
ranga Krievijas valdības ierēdnis
Andrejs Ļebedinskis.
Nama fasādes kompozīciju
nosaka eklektismam raksturīgs,
noteikts logailu, erkeru un deko
rātīvo detaļu ritms. Nama gal
venā fasāde ielas apbūvē izceļas
ar izteiksmīgām architektoniska
jām detaļām, kas akcentē fasādes
logailu un zelmiņa formu un

lizētiem balkoniem un torni
akcentē kvartāla stūri. Pilsētas
ainavā ēka izceļas ar izteiksmīgu
siluetu, būvapjoma asimetriju,
daudzveidīgu ailojumu un deko
rātīvo detaļu dažādību, kā arī
jūgendstila manierē brīvi inter
pretētu ģeometrisku figūru, ziedu,
festonu, lentu un vainagu ciļņu
kompozīcijas. Galvenās ieejas
portālā abpus durvīm nišās ir
lielu putnu, iespējams, stārķu,
kraukļu vai pelikānu skulptūras.
Izteiksmīgās, platās un augstās
vitrīnas pilsētvidē drosmīgi
eksponē veikalu iekštelpas, bet
dzīvokļu logu ailu virslogi ir sīki
rūtoti atbilstoši jūgendstilam
raksturīgajām niansēm.

tūras kaprīzās modes tendences.
Otrā stāva logu ailas ir veidotas
T burta formā ar virsloga sīkrūšu
dalījumu, trešā stāva divu dzī
vokļu logu ailas ir apvienotas
ekstravagantā ovāla formas loga
ailā, bet ceturtā stāva logu ailas
atgādina atslēgas caurumu.
Nama kāpņu telpās un dzī
vokļos ir saglabājies jūgendstilā
veidots interjers ar reljefām griestu
ielocēm, ornamentāliem ciļņiem
un stilizētiem augu, ziedu un
masku motīviem bagātīgi rotā
tām viņjetēm un griestu rozetēm.
Lielākajās dzīvokļu telpās ir
saglabājušās oriģinālās greznās
krāsnis un kamīni.
Ēka kopš 1998. gada 19. decem
bŗa ir vietējās nozīmes archi
tektūras piemineklis “Īres nams”
(valsts aizsardzības Nr. 6640).

DECEMBRIS. Nams Rīgā, Strēlnieku ielā 4a

NOVEMBRIS. Nams Liepājā, Graudu ielā 44
Trīs stāvu mūŗa īres nams ar
veikaliem Liepājā, Graudu ielā
44 tika uzbūvēts 1909. gadā pēc
angļu būvinženieŗa Čarlza Karra
(Charles Carr) (1875-?) būvpro
jekta. Pirmais ēkas īpašnieks bija
Liepājā pazīstams komersants
Vilhelms Rēders (Wilhelm Raeder)
(1875-1900). V. Rēders bija tu
rīgs tirgotājs, kas kopš 1887. gada
tirgojās ar porcelānu, keramikas,
stikla un metalla precēm, saim
niecības precēm, rotaļlietām,
galantērijas un modes precēm.
Iespaidīgais racionālistiskā jū
gendstila manierē veidotais nams
Graudu un Krišjāņa Valdemāra
ielu krustojumā ar bagātīgi ro
tāto fasādi, diviem smalki detā

izceļ bagātīgi rotātos sandrikus.
Mītisko dzīvnieku – sfinksu,
lauvu, čūsku un pūķu tēli mijas
ar stilizētiem augu motīviem, kas
savijas vienotās kompozīcijās ar
maskām un figurālām kompo
zīcijām. Fasādes centrālās daļas
vainagojošās dzegas risinājums
izceļas ar oriģinalitāti un neparastu detālizāciju. No metalla
darinātā, platā, liektā dzega ir
tālu izvirzīta no fasādes plaknes
un nobalstīta uz septiņiem kaltiem metalla kronšteiniem. Cen
trālā rizalīta atiku rotā trīs
masku, divu tornīšu un ērgļu
figūru kompozīcija. Virs sānu
rizalītiem atrodas kājās stāvošu
lauvu skulptūras pilnā augumā.
Galvenās fasādes centrālā ri
zalīta logu ailu konfigurācijā at
spoguļojas jūgendstila architek

Nams ir izcils agrīnā, ekstrēmi
dekorātīvā jūgendstila architek
tūras paraugs. Ēku 1905. gadā
uzbūvēja pēc ievērojamā architekta, būvinženieŗa Michaila Ei
zen
šteina (1867-1921) būvpro
jekta. Ēkas īpašnieks bija Krie
vijas valdības ierēdnis – īstenais
valsts padomnieks Stepans Mi
tusovs (1847-1922).
Nama galvenā fasāde ir ārkār
tīgi bagātīgi rotāta. Architekts
nama galveno fasādi ir piesāti
nājis ar izteikti telpiskiem, skulp
turāliem un plastiski dekorātī
viem, agrīnajam jūgendstilam
raksturīgiem ritmizētiem rotāju
miem. Starp citiem jūgendstila
namiem šis nams būtiski izceļas

ar liela mēroga dekorātīvajām
detaļām, kas ir veidotas kā augst
ciļņi vai apjomīgas skulptūras.
Galveno fasādi rotā mītisku
būtņu, dzīvnieku un putnu galvu
skulptūras, lauru lapu festonu
virknes un vainagi un ģeomet
risku formu virknes. Spēcīgie
gaismas un ēnas kontrasti, it
īpaši diennakts tumšajā laikā,
kad tiek izgaismoti atsevišķi fa
sādes akcenti, izteiksmīgi ak
centē fasādes telpisko raksturu
un vizuāli atdzīvina to. Bagātīgā
dekorātīvo detaļu daudzveidība
un telpiskums rada spēcīgus
gaismu un ēnu kontrastus un
atdzīvina fasādi. Fasādes deko
rātīvo detaļu telpiskumu izceļ

apdares materiālu tonālais salikums – gaišās skulptūras, ciļņi,
dekorātīvās detaļas uz zila kera
mikas plāksnīšu fona.
Līdz 1939. gadam ēkā darbojās
Rīgas pilsētas 10. vācu pamat
skola, līdz 1950. gadam ēkā
atradās krievu pamatskola, bet
no 1950. līdz 1993. gadam ēka
tika lietota kā Celtniecības technikuma studentu kopmītne. Kopš
1993. gada ēkā atrodas Stokhol
mas Ekonomikas augstskola.
Ēka kopš 1998. gada 19. de
cembŗa ir valsts nozīmes archi
tektūras piemineklis “Īres nams”
(valsts aizsardzības Nr. 6658).
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Art Nouveau in the Laika Mākslas kalendārs 2022
JANUARY. The building at
Elizabetes Street 10b, Rīga.
This building is an outstanding example of early and
extremely decorative Art Nou
veau architecture. The building
was built in 1903 after a design
by the distinguished architect
and building engineer Mikhail
Eisenstein (1867-1921). The
building was owned by a wealthy
and highranking civil servant
and advisor to the Russian government, Andrei Lebedinsky.
This was one of several buildings that he owned.
The façade of the building is
distinguished by seven enormous sculptural masks, sculptures of mythical beings, animals
and birds, rows of laurel leaf festoons, and a peacock with a
raised tail to symbolise wealth,
beauty, rebirth, pride and selfrespect.
FEBRUARY. The building at
Elizabetes Street 33, Rīga
This is a typical apartment
building from the early 20th
century, and it is seen as one of
the most impressive and eclectic
Art Nouveau form language for
builders of such buildings in
Rīga. The building has an excessive wealth of details. The architecture of the façades of this
building is important because
this was the first design by architect Paul Mandelstam which
used architectural details in the
style of Art Nouveau, which had
become popular in the early
20th century.
The design of the façades is
very rich, and the unified composition of details involves all
kinds of decorative and ornamental motifs from Romanism,
Baroque, Renaissance, Clas
sicism and Art Nouveau.
MARCH. The building at
Ausekļa Street 9, Liepāja
This is one of the most ornate
school buildings in Latvia from
the early 20th century. It was
built for the Liepāja Girls’
Gymnasium, and today it is
home to the 1st Liepāja State
Gymnasium. The building was
designed by architect William
Ludwig Melville (1837- 1915),
who designed several outstanding buildings designed in the

eclectic and decorative Art
Nouveau style. The design from
the architect was approved by
the construction department of
the Kurzeme Provincial Board.
Construction work began in
1911 and was completed in
1912. The frontal façade of the
school building is decorated
with eclectically decorative and
symmetrically arranged details
interpreted in the style of Art
Nouveau.

floor structure with a Baroque
roof. Major reconstruction
began around 1900, when owners Karl and Waldemar Stamm
expanded the third-floor window apertures of the building
after a design by the distinguished architect Wilhelm
Ludwig Nikolai Bockslaff (18581945). This is a masterpiece of
Art Nouveau architecture in
Rīga, and its façade was created
in 1902, when the distinguished
Latvian architect Konstantīns
Pēkšēns (1859-1928) designed a
new version of the building, featuring the addition of a fourth
floor and a mansard. This totally
altered the central façade of the
building. In 1909, the architect
Paul Mandelstam (1872-1941)
designed the large shop windows that are on the first floor of
the building. During the early
20th century, the first floor was
rented out to retailers, while the
mansard contained the workshop
of
photographer
Konstantīns Grīns. The other
floors had apartments.

APRIL. The building at
Rūpniecības Street 1, Rīga
The architecture of both of the
main façades in this building
have typical Art Nouveau elements. The building was erected
in 1903 on the basis of a design
by architect and building engineer Rudolf Heinrich Zirkwitz
(1857-1926). The building is
unique in that it is between two
parallel streets – Rūpniecības
and Vīlandes streets. The decorative forms are dominated by
representations of fruit trees,
apples and musical instruments.
The façade on Rūpniecības Street
has an central decorative detail
JULY. The building at Smilšu
that focuses on a sculpture of a Street 8, Rīga
woman who is playing the lyre
This outstanding building in
and represents beauty and art.
the styles of Eclecticism and Art
Nouveau was built in 1902 and
MAY. The building at 1903 after a design by the archiVīlandes Street 1, Rīga
tects Heinrich Karl Scheel
The architecture of the build- (1829-1909) and Friedrich
ing’s façade was initially a stylis- Scheel (? - 1913). The building
tic appearance of Eclecticism belonged to Ilya Bobrov. The
and Neo-Baroque, but when the building is on the corner of
building was being erected, its Smilšu and Aldaru streets. It’s
central parts flourished with the distinctive feature is a semi-cirarchitecture of Art Nouveau. cular bay window with a small
The building was erected in balcony above it. The sculptural
1899 after a design by architect elements of the façade were
and building engineer Rudolf manufactured at the Otto &
Heinrich Zirkwitz (1857-1926). Wassil factory, which employed
Its owner was Amelia von sculptors Sigismunds Oto and
Stankevich.
Osvalds Vasils.
Distinguished residents of this
building have included composAUGUST. The building at
er Emīls Dārziņš, director Vol Alberta Street 13, Rīga
demārs Pūce, Latvian Army
This building is an example of
General Hugo Rozenbergs, author outstanding early Art Nouveau
Ilze Šķipsna, opera tenor Mariss architecture. The building was
Vētra and talented water colour erected in 1905 after a design by
painter Jānis Brekte.
the distinguished architect and
building engineer Mikhail Eisen
JUNE. The building at Smilšu stein (1867- 1921). The building
Street 2, Rīga
is one of five buildings that were
This building was originally built with the Art Nouveau
built in 1823, when it had a dif- ornamental and decorative form
ferent appearance as a three- in Alberta Street between 1903

and 1906. They presented an
outstanding Art Nouveau set of
façades all along Albert street.
The project was overseen by
architect and building engineer
Paul Mandelstam (1872-1941).
The one at Alberta Street 13 was
owned by a high-ranking
Russian government civil servant and royal advisor, Andrei
Lebedinsky The main façade of
the building at No 13 opens to
the corner of Strēlnieku and
Alberta streets, and features a
large and semi-round bay window that is surrounded by three
balconies is crowned with a
tower with a balustrade and a
viewing area above it.
SEPTEMBER. The building
at Kuršu Street 5/7/9, Liepāja
Peter’s Market in Liepāja was
built between 1908 and 1910
after a design by architect
Ludwig William Melville (18371915) and by the Liepāja city’s
building engineer, Georg Adolf
Wilhelm von Malm (18681945). It is possible that the market was named after the last
Duke of Courland, Peter Ernst
von Biron (1724-1800), who
lived in Liepāja for a while in
1795. He was very popular
among the city’s residents. The
Old Market, also known as
Peter’s Market, was originally
located alongside the St Anne
Evangelical Lutheran Church in
Liepāja, but in 1910 it moved to
a modern and innovative market pavilion that was one of the
most beautiful ones in Europe.
OCTOBER. The Building at
Alberta Street 4, Rīga
This is one of five Art Nouveau
buildings in Alberta Street in
Rīga. The buildings were built
between 1903 and 1906, and
they represent an excellent set of
façades in the street. The building at No 4 was built in 1904
after a design by architect and
building engineer Paul Mandel
stam (1872), and it was owned
by a high-ranking Russian government civil servant and royal
advisor, Andrei Lebedinsky. The
stairwells and flats of the building still have Art Nouveau interiors with textured ceilings,
ornamental mouldings and stylised motifs of plants, flowers and
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masks in ornately decorated
vignettes and ceiling rosettes.
The largest apartments in the
building still have original and
ornate stoves and fireplaces.
NOVEMBER. The building
at Graudu Street 44, Liepāja
This three-story brick building housed apartments and
stores at Graudu Street 44. It was
built in 1909 after a design by
British
building
engineer
Charles Carr (1875-?). The first
owner was Wilhelm Raeder
(1875-1900), who was a wellknown businessman in Liepāja.
Starting in 1887, Raeder sold
porcelain, ceramics, glass and
metal objects, household supplies, toys and various types of
apparel. The impressive building
is in the design of rationalistic
Art Nouveau, and it is at the corner of Graudu and Valdemāra
Streets. The façade is richly decorated with two fine and detailed
balconies and a tower to accent
the corner of the building. The
impressive, wide and high shop
windows display the interior of
shops, while the window apertures of the apartments have
small squares in the panes. This
is in line with the typical nuances of Art Nouveau design.
DECEMBER. The building at
Strēlnieku Street 4A, Rīga
This building is an outstanding example of early and Art
Nouveau architecture. This one
is distinguished by large decorative details that are in the form of
high mouldings and major
sculptures. It was built in 1905
after a design by the distinguished architect and building
engineer Mikhail Eisenstein
(1867-1921) and owned by a
civil servant and royal advisor in
Russia, Stepan Nikolayevich
Mitusov (1847-1922). Until
1939, the building housed the
No 10 German Elementary
School of the City of Rīga. Until
1950, it was home to a Russian
elementary school, and from
1950 until 1993, it was a dormitory for students from the
Construction Technicum. Since
1993, the building has housed
the Stockholm School of Eco
nomics
Text: Dr. arch. Zane Ramiņa
Translation: Kārlis Streips
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1998. gadā DV Centrālā
Valde izdeva brošūriņu “Dau
gavas Vanagi”, kuŗā bija īss
apraksts par Daugavas Vanagu
dziesmu.
Daugavas Vanagu dziesmas
vai, pareizāk sakot, Lāčplēša
dziesmas tekstu sarakstījis dzej
nieks Vilis Plūdons, to veltot
Latvijas atbrīvošanas cīņu va
roņiem – Lāčplēša ordeņa kava
lieŗiem. V. Plūdoņa tekstā pēc
katra panta atkārtojas rindas,
kuŗas sākas ar vārdiem: Latvi
jas vanagi sasauksimies… Kad
Jēkabs Graubiņš šai dziesmai
rakstīja mūziku, viņš atvietoja
vārdus “Latvijas vanagi” ar
vārdiem “Daugavas Vanagi”, lai
nerastos iespaids, ka dziesma
domāta biedrībai “Latvijas
vanagi”.
Šī dziesma ar savu melodis
kumu un sirsnīgajiem vārdiem
ieguva tautā sevišķu nozīmi.
Augstāko izpausmi tā sasniedza
1940. gadā, kad toreizējā Pa
domju Savienība okupēja Lat
viju. Šo dziesmu drīkstēja dzie
dāt tikai slepeni; tā kļuva par
pretestības dziesmu. Kad 1941.
gada vasarā sarkanarmija atkā
pās no Rīgas, radiofonā tūlīt pēc
Latvijas valsts himnas atskaņoja
Daugavas Vanagu dziesmu. Šo
dziesmu ar dziļu pārdzīvojumu
dziedāja latviešu tauta, parti
zāni un frontes cīnītāji.
1946. gada 4. janvārī Zedel
gemā, otro Daugavas Vanagu
sapulci slēdzot, visi (ap 200)
dalībnieki, neviena neaicināti
nodziedāja Daugavas Vanagu
dziesmu, kājās piecēlušies. Or
ganizācijas himna bija dzimusi,
un tā tas ir palicis, bez kādiem
ieteikumiem, lēmumiem un
priekšrakstiem.

Dzejnieka
Viļa Plūdoņa dēls
Varimants Plūdons
dalās savās atmiņās
par tēvu
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Mans tēvs – dzejnieks un Daugavas Vanagu
dziesmas autors Vilis Plūdons
mātei, kuŗa gan šad un tad
jokodamās teica, ka neesot tāds
Plūdoņa dzejolis, ko viņa vis
maz vienreiz nebūtu pārrak
stījusi.
Tēvs mani mudināja uz lasī
šanu un pirka man grāmatas,
vēl šodien labi atceros vienu,
tulkotu no angļu valodas “Rolfs
mūža mežos”. Tā bija par dē
kaini puiku, kuŗš sadraudzējas
ar indiāni, aizbēg no mājas, lai
dzīvotu Ziemeļamerikas mūža
mežos. Toreiz nenāca ne prātā,
ka pēc drusku vairāk nekā des-

mit gadiem pats strādāšu Ka
nadas mežos.
Dzejnieks bija ļoti īpatns savā
apģērbā. Kupla, pušķī sasieta
kakla saite, ziemā melna, vasarā
krējuma krāsā, bija viņa ap
ģērba neatņemama sastāvdaļa.
Tāpat vasarā gaišā Panamas
platmale. Raksturīgs bija lietussargs, to izmantoja ne tikai pret
lietu, bet arī pret sauli kā saulessargu. Staigājot, vienalga, vai
tas bija uz laukiem, vai Rīgā,
viņš bieži ņēma līdzi spieķi.
Ievēroju, ka to gandrīz nekad

Lejnieki // FOTO: Zudusī Latvija

Ko varu pastāstīt par savu
tēvu, rakstnieku Vili Plūdoni?
Man bija divpadsmit gadi, kad
viņš mira, tomēr daudz ko par
viņu atceros. Protams, gadu
gājumā bieži par tēvu dzirdēju
no mātes un māsām, tālab viss
ir saplūdis kopējās atmiņās.
Gludi skūtu seju un galvu, aiz
acenēm acis, kuŗas, likās, vien
mēr redzēja visam cauri, tā kā
nebija vērts no tēva kaut ko
mēģināt noslēpt. Lūpu kaktiņi
drusku uz leju, kas atstāja no
teiktu, stingru iespaidu. Neat
ceros tēvu daudz redzējis smai
dām, vienmēr nopietns un
darbīgs, izmantodams katru
stundu, katru minūti, lasot
rakstot vai dzejojot.
Māte teica, ka ļoti bieži dzejojis staigādams. Rīgā darba istaba bija pieblīvēta ar grāmatu
skapjiem, bet tēvs atradis pie
tiekamu vietu, kur staigāt, kaut
tikai desmit soļi uz vienu pusi,
desmit atpakaļ. Dzejojis klusā
balsī, rindas un vārdus veidojis
un mainījis, kamēr domās tie
bija tādi, kādus tos tieši gribēja.
Ļoti bieži savus dzejoļus diktējis Vilis Plūdonis ar savu kuplo ģimeni

nelietoja, bet nesa uzkārtu pie
elkoņa saliektā rokā.
Mēs bijām trīs brāļi un četras
māsas. Viena māsiņa, Ilizāna,
dvīne ar Dainuvīti, bija mirusi,
pirms es sāku staigāt šīs pasau
les takas. Pret mums, bērniem,
tēvs bija stingrs, bet rūpīgs.
Mani, jaunāko, jeb kā viņš mani
ar saviem paziņām iepazīstināja
– pastarīti, vairāk palutināja,
un to es nojautu un mācēju
savā labā izmantot.
Vasaras pavadījām tēva dzimtā
sētā, viņa iemīļotajos Lejenie

kos, skaistās Mēmeles krastā.
Upe no mājām bija nepilnus
simt soļus, un pusceļā uz upi –
tēva apdzejotā zaķīšu pirtiņa.
Bijām liela ģimene, un tēvs
amatniekam pasūtināja laivu,
kuŗā varējām visi sasēsties.
Laivai bija divi pāŗi aiŗu, pie
katra aiŗa pa bērnam, tēvs
laivas galā pie stūres. Vēl šodien
acu priekšā redzu šo laivu,
izkrāsotu zaļu, baltu, sarkanu,
ar lielu uzrakstu “Kaija”.
Mēmele nebija bagāta ar zi
vīm, tomēr tēvam patika zvejot.
Kādreiz pievakarē paaicinājis
mani līdzi, tēvs sēdās pie
aiŗiem, man iedeva turēt velci.
Ja pieķērās līdaka, tad velci
nodevu tēvam. Bieži pirms
vakariņām tēvs gāja nopeldē
ties. Protams, es līdzi, kaut gan
karstā vasaras dienā varbūt
reizes piecas vai sešas biju jau
peldējies.
Plūdons ļoti rūpējās, lai Leje
nieku ēkas būtu labi uzturētas.
Māja krāsota gaišā, krēmaini
brūnā krāsā, jumts ķiršu sarkans, slēģi sūnu zaļi. Katru va
saru nāca amatnieks un vien
mēr kaut ko pielaboja. Kūts bija
balta ar tumši zilām durvīm un
zils visapkārt logiem. Abos
galos lieli siena šķūņi. Tie gan
pēckaŗa gados tikuši nojaukti
un izlietoti apkurei. Tāpat ap
kurei par upuri bija kritusi
ratnīca un labības klēts viens
gals. Liels paldies jāsaka Baus
kas novada domei un Cerauk
stes pagasta pārvaldei, par pa
gājušā gadā atjaunotajām la
bības klētīm un ratnīcu. Upes
krastā vecā rija, tai vienā galā
labības, otrā siena šķūņi, visi
trīs zem viena jumta.
Lejenieku laukiem pa vidu
veda ceļš, tas bija tēva iemīļots
pastaigu gājiens uz Jautrā
strauta gravu. Viņš staigāja lēni,
es jau biju aizskrējis līdz strautam un atpakaļ, kad tēvs vēl
bija tikai pusceļā. Nav brīnums,
ka strauta gravu viņš bija tik
ļoti iemīļojis, tur valdīja no
mierinošs klusums, tikai strauta čalas un maiga vēja švīkoņa
strauta malā augošo slaido
melnalkšņu zaros. Piekrastē
kādi bērzi, ozoli, lazdu krūmi
un parastie alkšņi. Dzejnieks
ļoti mīlēja dabu, un vienā no
saviem dzejoļiem viņš saka:
“Dabas lielo dvēseli nu jūtu:
Tūkstoš pulsiem tā ap mani
pukst”.
Lielu riekstu bagātību Jautrā
strauta gravas lazdās neatceros,
bet tēvs stāstīja, ka viņa bērnībā
kopā ar brāļiem salasījuši tik
daudz riekstu, ka mātes ku
modē apakšējā atvilktne bijusi
pilna līdz malām ar riekstiem
– gardums visai ziemai. Iepriekš
jau minēju, ka tēvs ļoti mīlēja
dabu. Vienreiz saimniecībai ir
bijis vajadzīgs jauns zemes rullis. Pusgraudnieks teicis, ka tai
vajadzībai Jautrā strauta gravā
viņš esot noskatījis gandrīz
pāris simt gadus vecu ozolu.
Grūti bijis dabūt tēva piekrišanu
šo ozolu zāģēt, bet pēc pāris
nedēļām vajadzība jaunam
zemes rullim guvusi virsroku.
(Turpināts 8.lpp.)
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Kad 1993. gadā, pēc 48 gadu
prombūtnes apciemoju Latviju,
pirmais ceļš bija uz Lejeniekiem.
Nebija tur vairs lauku ceļa, kas
veda uz Jautro strautu un pa
kuŗu tēvs daudz tika staigājis,
viss bija viens liels rudzu lauks.
Gāju pa vēl pazīstamām takām
gar upes krastmalu uz strautu.
Tur mani sagaidīja milzīga
vilšanās. Padomju okupācijas
gados strauta grava aizdambēta
un pārpludināta. Tēvs mīlēja
strauta gravu, nelabprāt deva
atļauju tur nocirst vienu ozolu
– ko viņš tagad domātu? Paldies
Dievam, ka dzejnieks to neredz!
Un kā papildu pliķis – to no
saukuši par Bangu dīķi ...Vai
tad nebūtu bijis pareizāk to
saistīt ar Jautrā strauta vārdu?
Dabīgi, tēvs ļoti cienīja grā
matas, bija sakopojis lielu bib
liotēku. Māte teica, ka starp
grāmatām bija Glika Bībeles
pirmais iespiedums un Manceļa
sprediķu grāmata. Netrūka cittautu rakstnieku darbi gan
krievu, gan vācu valodās, ie
skaitot Gētes kopoto rakstu 48
grāmatas. Nez kur tās visas
palika, vai kādas izglābās no
padomju laiku grāmatu dedzi
nāšanas?
Tēvam ikreiz pēc algas sa
ņemšanas pirmais gājiens bijis
uz grāmatu veikalu. Kad pār
nācis mājā un māte viņam at
vērusi durvis, viņš turējis rokas
ar grāmatu saiņiem aiz muguras un cieši skatījies mātei acīs,
it kā gribēdams saistīt viņas
skatu, lai neredzētu, kas aiz
muguras slēpjas. Ja kāds pra
sījis, lai aizdod kādu grāmatu,
tad tēvs vienmēr to noraidījis,
lai pērkot grāmatas pats un tā
atbalstot autoru un izdevniecību.
Nevaru nepieminēt tēva stin
gro uzskatu, ka uzvārda rak
stība ir gramatikas izņēmums.
Viņš pastāvēja, ka viņa ģimenes
uzvārds ir Plūdons (bez “i”). Ja
kādam no bērniem pasē bijis
ierakstīts Plūdonis, tēvs to sū
tījis atpakaļ, lai pasi izdod ar
pareizu ģimenes vārdu. Kā
pirmo piemēru par uzvārdu pa
reizrakstību tēvs minējis valodnieku Endzelīnu, kāpēc viņi
divi brāļi savu uzvārdu raksta
atšķirīgi? Valodnieks par to nav
turējis ļaunu prātu, bijušas rei
zes, kad viņš griezies pie tēva
pēc padoma, sevišķi attiecībā
uz kādu jauninājumu valodā.
Ļoti interesantas ir mātes
uzrakstītās atmiņas par 1939.
gada rudeni: “Rudenī, 1939. gadā,
Plūdons apceļo vietas, kuŗās
vienmēr vēlējies pabūt, bet nav
paguvis. Vispirms aizbraucām
uz Kuldīgas semināru, kur ne
kad nav bijis kopš semināra
beigšanas. Tad braucām uz
manu dzimteni, Liezeri. Taisni
tanī dienā, kad iebraucām Lie
zerē, ir kapu svētki. Plūdonim
jau no Rīgas līdz sarkanu rožu
pušķis, kuŗas viņš, sirsnīgus
pateicības vārdus teikdams, no
liek uz manas mātes kapa…
Izstaigājām taku takas, kur,
jauni būdami, bijām staigājuši.
Priede, kuŗā savus vārdus iegrie
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zām, ir nozāģēta, lielais akmens
meža vidū, uz kuŗa karstā
dienvidū ‘meža māte sēdēja’ –
pazudis. Vēlā rudenī apciemo
jām Ērgļos Blaumani, bijām arī
viņa mājās Brakos.

grāmatām viņam ieliek līdzi
“tālajā ceļā”, un tas protams tika
izpildīts.
Latvijā 1939./40. gada ziema
bija neparasti auksta, dažu
nakti temperātūra nokritās līdz

Plūdoņa kapa vieta
Kā pēdējo apciemojām Plū

doņa mīļāko dzejnieku – Au

sekli. Bija jau vēls rudens, pie
pretim nākošiem vilcieniem ka
rājās gaŗas ledus lāstekas. Kapos
bija klusums, zem kājām mums
sniegs. Sēdējām tur, kamēr bija
jāiet uz vilcienu atpakaļ. Šādos
’svētceļojumos’ Plūdons ļoti vai
rījās svešus cilvēkus satikt. To
sevišķi redzēju Alojā. Ejot caur
Alojas ciemu, piesteidzas kāds
un priecīgi apsveic Plūdoni.
Plūdons pret viņu izturas tik
noraidoši, ka es jūtos neveikli.
(Bija gan tas sveicējs drusku
iedzēris.) Aizgājuši stacijā, negā
jām uzgaidāmās telpās, lai ne
būtu jāsastop ziņkārīgie. Stai
gājām otrpus sliedēm, vilcienu
gaidīdami.”
Mīļākais tēva dzejnieks bijis
Auseklis. Viņa vēlēšanās bijusi,
lai kādu no Ausekļa dzeju

400C. Izsala augļu koki, netika
žēlotas Lejenieku un Torņkalna
mājas ābeles, bumbieres, ķirši
un ogulāji. Pavasarī pavērās
neiedomājama postaža, tur kur
aprīlī vai maijā vienmēr bija
baltu ziedu jūra, tagad tikai
pliki, pelēkbrūni zari. Mūsu
ģimenei šī reti aukstā ziema
bija ļoti smaga arī personīga
iemesla dēļ. Varēja būt novem
bŗa vidus, kad tēvu piemeklēja
trieka un ķermeņa labā puse
tika daļēji paralizēta. Labo roku
nevarēja vairs lietot, par to viņš
bija milzīgi sašutis, mēģināja
rakstīt ar kreiso, bet bija lielas
grūtības.
Aizvadījām klusus, skumjus
Ziemassvētkus, bet visi cerē
jām, ka tēvs atveseļosies, jo bija
pazīmes, ka labā roka it kā
drusku atkopjas. Janvāris atnāca
ar milzīgu salu. Biju apsaldējies,

un dažas dienas vajadzēja pa
vadīt gultā. Mani traucēja savāda
sajūta, bet tam nebija nekāda
sakara ar manu slimību; vai
rākas reizes pa dienu pie tēva
nāca ārsts, māsas un brāļi bija
nerunīgi. Vēlāk manā istabā
ienāca “tantiņa”, tā saucām
atraitni, kuŗa īrēja dzīvokli
mūsu mājas otrā stāvā. Viņa
apsēdās uz manas gultas un
klusi teica, ka mans tēvs aizgājis
Aizsaulē. Neko vairāk gan no
viņas teiktā neatceros. Tēvam
13. janvārī bijusi otra triekas
lēkme un viņš iegrimis nesa
maņā, bet divas dienas vēlāk,
15. janvārī aizgāja Mūžībā.
Atceros kopš bērnības un vēlā
kos gados, ka māte visu mūžu
baidījās no skaitļa 13, bet tēvs
13 uzskatīja par savu laimīgo
skaitli; vai nav zīmīgi?
Tēvu no Rīgas izvadīja, ja
nemaldos, no Ģertrūdes baz
nīcas. Pēc tam visi braucām uz
tēva dzimto pusi, viņa izvadī
šanai no Bauskas Luterāņu baz
nīcas. Māte vienmēr bija norū
pējusies par bērnu labklājību,
vienalga vai tie pašas, vai citu.
Viņa bieži pieminēja, ka tas nav
bijis pareizi milzīgā aukstumā
likt Bauskas vidusskolas bēr
niem stāvēt pie baznīcas goda
sardzē un pie tam ar neapseg
tām galvām. Pašai milzīgas
bēdas, bet, neskatoties uz to, –
rūpes par citiem. Otrā dienā
tēvs tika guldīts uz mūža dusu
Plūdoņa kapos, tikai pāris simt
metrus no Lejeniekiem.
Pieminēšu, kā tapa Plūdoņa
kapi. Kādām septiņām vai
astoņām saimniecībām, ieskaitot Lejeniekus, bija tā sauktās
“kopganības”, kas gan lielāko
tiesu bija priežu mežs. Nezinu,
vai nāca rīkojums no toreizējās
Bauskas pagasta vadības, vai
saimniecības pašas to vēlējās,
bet kopganības tika sadalītas.
Sākās vietējie “mērnieku laiki”.
Lejeniekiem iemērītais mežs
diemžēl nerobežojās ar vecajiem, toreiz sauktiem Selēnu
kapiem; ar tiem robežojās bi
jušo kopganību meža daļa, kuŗu
piedalīja Šabļu mājām. Tēvs to
mēr panāca, ka jauniem kapiem
atmēra apmēram vienu hektaru
no Šabļu meža un tikpat lielu
gabalu no Lejenieku meža pie
dala Šabļiem. Tādā izkārtojumā
Vilis Plūdons dabūja jauniem
kapiem nepieciešamo zemi.
Kad kapu paplašināšanai
zeme bija nodrošināta, sākās
kapu iekārtošana. Slaidās priedes tika izretinātas, izgāztas ar
visām saknēm. Baļķus nogādāja
Mēmelē, sasēja plostos un no
pludināja uz kokzāģētavu, kuŗa
toreiz atradās upes labajā krastā,
netālu no Bauskas plostu tilta.
Nezinu gan īstos izmērus, bet
kokus sazāģēja apmēram 10 x
10cm dēļos, kuŗus tad izlietoja
jauno kapu žogam, nostiprinot
četrus horizontāli starp cementa
stabiem.
1938. gadā tēvs saņēma Tēv
zemes balvu. Nezinu, cik liela
bija tās financiālā vērtība, bet
gadus vēlāk mamma teica, ka tā
visa tika izlietota kapu iekār
tošanai un vārtu būvei. Nav

šaubu, ka vārti ir ne tikai piemineklis dzejniekam, bet viņa
dāvana novadam. Vēlu vasarā
būvdarbi bija pabeigti. Vārti
tiešām bija iespaidīgi. Balti, ar
lielu velvi un turpat 10 metru
augstu zvanu torni. Vārtu au
tors – mans svainis architekts
Ansis Bērziņš. Uz jauno kapu
un vārtu iesvētīšanu bija sa
braukuši daudz ļaudis. Kapus
un vārtus iesvētīja Bauskas
draudzes mācītājs Tūrs un no
sauca tos par Plūdoņa kapiem.
Visu norisi filmēja Krauca
studija, bet, par nožēlu, attīstot
filmu, notikusi kāda kļūme un
viss gājis zudumā, tālab nav
palikusi vizuāla liecība par šo
iesvēti. Kad piedomā, tad vēl
šodien ausīs dzirdu zvana
skaņu, kad sestdienu pievakarē
iezvanīja svētvakaru. Skanēja
Plūdoņu kapu zvans, zvana
skaņas nāca pāri Mēmelei no
Vecsaules Teivēnu kapiem, kur
atdusas tēva vecmāmiņa Senīte,
likās ka senči sazinās.
Mēmeles upes kreisais krasts
ir samērā augsts, salīdzinot ar
labo krastu Vecsaules pusē. Gar
upes malu Lejenieku lauki aiz
sniedzās līdz pat Jautrā strauta
gravai. No turienes, skatoties pa
upi uz augšu, var redzēt, ka tā
met plašu līkumu pa kreisi un
upes ielokā ir zems līdzenums.
Pretim strauta ietekai upe ir
samērā plata, varbūt tāpēc arī
sekla, kā puika tiku tur bridis
pāri, ūdens nesniedzās nemaz
līdz jostas vietai. Upes otrā
krastā Lejeniekiem kādreiz pie
derējušas (vai rentētas) pāris
pūrvietas. Tēvs teica, ka viņa
jaunībā tur uzarts sarūsējis kaŗa
cirvis un bultas uzgalis, tas no
stiprinājis viņa pārliecību, ka
tur 1236. gadā notikusi slavenā
Saules kauja, kuŗā zemgaļi un
lietuvieši sakāvuši bruņinieku
ordeņa krustnešus. Daži vēs
turnieki uzskatot, ka to nostip
rinot fakts, ka bruņiniekiem
bija jākrusto Mēmele, un tai
vajadzībai vispiemērotākais ir
upes sēklis iepretim Jautram
strautam. Es visā pilnībā ticu
tēva uzskatiem, jo pats savām
acīm esmu redzējis šo sarūsē
jušo kaŗa cirvi un bultas uzgali,
kas rūpīgi ietīti, stāvēja tēva
grāmatu skapja plauktā.
Tēva iemīļotos Lejeniekus pēc
padomju okupācijas savā īpa
šumā atguvu 1998. gadā. Tanī
pašā dienā, kad tie Bauskā tika
reģistrētas zemes grāmatā, es
tos atdāvināju Ceraukstes pagas
tam, bet bija jāievēro stingri
noteikumi: zemi nedrīkst pār
dot, sadalīt, atdāvināt un uz tās
nedrīkst neko būvēt, kas nav
bijusi kādreizējā Lejenieku saim
niecības ēka. Ceraukstes pa
gasts aŗamzemi izrentē un ie
gūto naudu izmanto Viļa Plū
doņa Memoriālā mūzeja uztu
rēšanai. Es esmu apmierināts
un pateicīgs Ceraukstes pagasta
pārvaldei un Bauskas novada
domei, jo Lejenieki tiešām ir
sakopti un mūzejs godam
uzturēts.
Redakcija pateicas kollēgām
Latvija Amerikā par sadarbību
šīs publikācijas tapšanā

2021. gada 11. septembris – 17. septembris
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***
Valsts prezidents skolēniem
novēl: “Mācieties ar prieku!”
Valsts prezidents Egils Levits
apmeklēja Rīgas Valsts vācu ģim
naziju, lai sveiktu skolēnus un sko
lotājus jaunā mācību gada pir
majā dienā. E. Levits pauda prie
ku, ka šodien mācību gadu atkal ir
iespējams atsākt klātienē: “Mācie
ties ar prieku! Pagājušais gads bija
grūts gan jums, skolēni, gan jums,
skolotāji, un arī vecāki. Šodien
valsts dara visu iespējamo, lai šis
mācību gads notiktu klātienē. Tas
ir svarīgi ne tikai mācību pro
cesā, bet arī lai jūs satiktos viens ar
otru, būtu kopā vienā telpā klā
tienē, jo nedz internets, nedz telefons nevar aizstāt dzīvu cilvēku.”

kas vērtējuma Latvijas ekonomikas izaugsme šobrīd ir strauja un
gada griezumā varētu būt augstā
ka nekā jūnijā prognozētie 3,3 %.
Atjaunotās Latvijas Bankas prognozes tiks publicētas š. g. septem
bŗa beigās. Tika apspriesti inflāci
jas riski, kā arī atzīmēts, ka piepra
sījums apsteidz piedāvājumu un
ir jādomā, kā stimulēt piedāvā
jumu, t. sk. veicinot eksportspēju.
Abas puses kā ļoti būtisku priekš
noteikumu valsts attīstībai minēja
nepieciešamās investīcijas ilgt
spējā, t. sk. ieguldot mūžizglītībā
un darbinieku prasmju apgūšanā, arī digitālo pakalpojumu jo
mā. Runājot par ilgtermiņa in
vestīcijām, tika uzsvērta nepiecie
š
amība turpināt Administrātīvi
territoriālās reformas īstenošanu.
Tika arī atzīmēta lielpilsētu attīs
tība kā priekšnosacījums reģio
nālai izaugsmei.
E. Levits un M. Kazāks apsprie
dās par galvaspilsētas – Rīgas –
izaugsmi, minot vajadzību pēc
turpmākiem ieguldījumiem in
frastruktūrā, izglītībā un veselībā.

***
Latvijas un Igaunijas ārlietu
ministri pasniedz Valodu balvu
Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (Jaunā Vienotība) un
Igaunijas ārlietu ministre Eva Ma
rija Līmetsa 4. septembrī, pasnie
dza ikgadējo abu valstu Ārlietu
ministriju Valodu balvu igauņu
valodniekam Lembitam Vabam.
“Ar gandarījumu varu teikt, ka
šī gada balvas laureāts Lembits
Vaba ir viens no pazīstamāka
jiem igauņu valodniekiem Latvijā.
Viņš ir viens no ievērojamākajiem
mūsdienu baltu un Baltijas jūras
somu valodu kontaktu pētnie
kiem, faktiski vienīgais, kuŗš pla
šāk pētījis latviešu valodas ietekmes igauņu valodā. Neapšaubāmi
šī gada laureāts ir pelnījis šo balvu
par mūža ieguldījumu igauņu un
latviešu valodu kontaktu izpētē
un veicināšanā, kā arī iepazīstinot ar latviešu valodu un kultūru
Igaunijā,” apbalvošanās ceremo
***
nijā sacīja Rinkēvičs.
Valsts prezidents pasniedz
Latvijas ārlietu ministrs vērsa
akreditācijas vēstuli
uzmanību uz apstākli, ka šogad ir
veiktas izmaiņas Latvijas un Igau
nijas Ārlietu ministriju Valodu
balvas nolikumā, paplašinot Valo
du balvas pretendentu loku. Va
lodu balvai var pieteikties valodu
skolotāji, pasniedzēji, pētnieki, kā
arī žurnālisti un valodu apguves
projektu organizētāji. Tāpat Valo
du balvai var pieteikt daiļliterā
tūras vai dažādu jomu zinātniskā
Valsts prezidents Egils Levits darba tulkojumus, pētījumus un
Rīgas pilī pasniedza akreditācijas valodu apguves projektus.
vēstuli Latvijas Republikas ārkār
tējam un pilnvarotajam vēstnie
***
kam Austrālijas Savienībā Marģe Latvijas zinātnieki pēc arktiskās
ram Kramam.
ekspedīcijas: Ledāji kūst strauji
Uz Svalbāras archipelāgu devās
***
četri Latvijas Universitātes zināt
Valsts prezidents ar Latvijas
nieki: Kristaps Lamsters, Jānis
Bankas prezidentu
Karušs, Pēteris Džeriņš un Jurijs
runā par straujo ekonomikas iz Ješkins. Viņi strādāja Polijas polā
augsmi un nepieciešamību ie rajā bazē. Ekspedīcijas dati paver
guldīt valsts ilgtspējā.
iespēju atklāt arī ko iepriekš ne
Valsts prezidents Egils Levits zināmu, jo neviens ar šādām me
Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas todēm šos ledājus nebija pētījis.
prezidentu Mārtiņu Kazāku, pār
Tas ir gluži kā salikt puzli. Liekot
runājot aktuālos makroekonomi kopā ekspedīcijās iegūtos zināt
kas jautājumus, kā arī nepiecieša niskos datus, veidojas kopaina par
mo rīcību un investīcijas valsts procesiem ledājos. Un tie ir sa
ilgtspējas laukā. Pēc Latvijas Ban traucoši. Ledāji kūst, un palielinās

E. Levits pateicās skolas vadībai
par iespēju bērniem Rīgas Valsts
vācu ģimnazijā padziļināti apgūt
vācu valodu un kultūru, jo līdz
tekus angļu valodai, kas ir univer
sāla valoda, ir nepieciešamas arī
zināšanas saprast citas mums tu
vas valodas. “Ģeopolītiski mēs Ei
ropas Savienībā esam tuvu ar vi
sām vācvalodīgajām valstīm, un
šis ir īpašs pienesums, apgūstot
vācu valodu, ko jūs sniedzat ne
tikai savai personībai, bet arī
Latvijai,” skolēniem sacīja Valsts
prezidents.
***
Valsts prezidents Egils Levits
piedalījās Lenarta Meri konfe
rencē Tallinā, uzrunājot klātesošos
paneļdiskusijā Non Ducor, Duco:
I am Not Led, I Lead. Kopā ar diskusijas dalībniekiem Valsts prezidents runāja par reģionālās in
frastruktūras, ekonomikas un sa
vienojamības projektiem.

kušanas ātrums. To atzīst Latvijas
Universitātes Ģeografijas un Ze
mes zinātņu fakultātes zinātnieki,
kuri atgriezušies no savas otrās
arktiskās ekspedīcijas Svalbāras
arhipelāgā Norvēģijā.
Zinātnieki pētīja ledāju, kuŗu
apmeklēja jau pirms diviem ga
diem un veica jaunus detalizētus
mērījumus arī uz cita ledāja. Ar
ģeoradaru pētīja ledāju iekšējo
struktūru un ledus biezumu. Bet
ar dronu uzņēma aerofotografi
jas, lai varētu izveidot ledāju virsmas modeļus. Salīdzinot datus ar
iepriekšējā ekspedīcijā iegūta
jiem, pētnieki var aprēķināt, cik
lielu masu ledājs zaudējis, un
kādas izmaiņas notiek ledāja iekš
pusē. Izmaiņas pamanāmas pat
vizuāli. Ūdens, kas izplūstot no
ledāja, tā priekšā ziemā izveido
uzledojumu vairāku metru bie
zumā. Šis ir pirmais gads vēsturē,
kad uzledojuma vairs nav.

ļa un cilvēkam veselīga pilsētvide”
laikā, kuŗu vadīja Aiva Rozen
berga, Valsts prezidenta padomniece un Latvijas Ārstu biedrības
prezidente Ilze Aizsilniece, tās da
lībnieki – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības mi
nistrs Artūrs Toms Plešs, Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, AS “Latvijas valsts
meži” Komūnikācijas daļas va
dītājs Tomass Kotovičs, “Mežpils
alus” Mārketinga vadītāja Evita
Dadzīte un Lielās Talkas pārstāve
Grieķijā Dzintra Liepa apsprieda
veidus, kā pašiem iedzīvotājiem
sekmēt zaļāku un veselīgāku ik
dienu savās mājās un pilsētās.
***
Valsts prezidents pasniedz
akreditācijas vēstules Latvijas
vēstniekam ārvalstīs

“Tas nozīmē, ka ir bijusi iespai
dīga kušana vasaras sezonā. Otra
pamanāmā izmaiņa bija, uzkāpjot
ledāja augstākajā daļā, varēja re
dzēt, ka augstākā daļa atrodas ze
mākā līmenī nekā iepriekš. Bļoda
jeb tā saucamais ledāja cirks bija
kļuvis daudz dziļāks. Katru gadu
gan mēs, gan citi zinātnieki nāk
klajā ar pētījumiem, kas liecina,
ka ledāji kūst arvien straujāk un
ātrāk, un ir jāpārskata visas klima
ta prognozes,” skaidroja ģeoloģijas
zinātņu doktors Kristaps Lam
sters.
Ja mēs nerīkojamies šobrīd, tad
mūs gaida ievērojamas dabas ka
tastrofas tuvā nākotnē,” brīdināja
Lamsters. Latvijas zinātnieki plā
no atgriezties Svalbāras ledājos
pēc pāris gadiem.
Polārpētnieku darbu un iespē
jas apgrūtina tas, ka Latvija nav
pievienojusies Arktikas padomei.
Ārlietu ministrija jūlijā iesniedza
valdībā informātīvo ziņojumu
par nepieciešamību pievienoties
novērotājvalsts statusā. Arktikas
padomes lēmums sagaidāms pēc
apmēram diviem gadiem.
***
Iezīmē 18. septembŗa
Pasaules talku
Ar diskusiju “Zaļa un cilvēkam
veselīga pilsētvide” Rīgas pilī tika
iezīmēta Pasaules talka jeb World
Cleanup Day, kas šogad notiks 18.
septembrī. Pasākuma laikā, kuŗā
piedalījās arī Valsts prezidents
Egils Levits, dalībnieki runāja par
to, kā veicināt zaļāku un cilvēkiem
veselīgāku pilsētvidi un kā cilvēki
paši var mainīt vidi sev apkārt.
Pasākuma laikā tika pieteikta otrā
Laimes koku parka atklāšana, kas
notiks 18. septembrī Pasaules tal
kas ietvaros Jelgavā.
Sagaidot Pasaules talku, Lielās
Talkas organizātori aicina sākt ga
tavoties lielajam pasaules notikumam, kas apvienos 180 valstis, uz
ņemties atbildību par savas pilsēt
vides uzturēšanu un savu ikdienas
ieradumu maiņu. Diskusijas “Za

31. augustā Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī pasniedza
akreditācijas vēstules Reinim
Trokšam, Latvijas Republikas ār
kārtējam un pilnvarotajam vēst
niekam Uzbekistānas Republikā.
***
Igaunijas prezidents –
Alars Kariss

Igaunijas parlaments 31. augus
tā, aizklātā balsojumā par jauno
Valsts prezidentu ievēlējis Nacio
nālā mūzeja direktoru Alaru
Karisu. Viņu augstajā amatā vir
zīja valdošā koalicija.
***
Austrālija – Latvija 100
Neskatoties uz lielo ģeografisko
attālumu, Latviju un Austrāliju
vieno draudzīgas divpusējās attie
cības, kā arī vienota izpratne par
aktuāliem starptautiskās polītikas
jautājumiem. Abas valstis satu
vina arī salīdzinoši lielā Latvijas
diaspora Austrālijā.
Latvija novērtē Austrālijas ie
guldījumu, uzņemot apmēram
25 000 tautiešus pēc Otrā pasaules kaŗa, kas padara abu valstu at
tiecības īpašas. Latviešu un baltie
šu ieguldījums Austrālijas attīstī
bā ir ticis novērtēts pat ar Austrā
lijas parlamenta rezolūciju, kas

tika pieņemta 1997. gadā sakarā
ar 50. gadskārtu, kopš Austrālijā
ieceļoja pirmie pēckara emigranti
no Baltijas valstīm. Vērts atzīmēt,
ka latviešu izcelsmes Austrālijas
iedzīvotāji ir ieņēmuši nozīmīgus
amatus Austrālijas valsts institū
cijās, kā piemēru var minēt Bruno
Krūmiņu, kuŗš ieņēma Dienvid
austrālijas pavalsts leitnantguber
nātora amatu.
Latvijā kopš 2000. gada 19.
maija darbojas Latvijas – Austrā
lijas biedrība, kas rēgulāri atzīmē
Austrālijas nacionālo svētku die
nu un Latvijas starptautiskās de
iure atzīšanas dienu. Austrālija at
zina Latvijas neatkarību jau 1921.
gadā, Latvijai iestājoties Tautu
Savienībā. 1940. gadā Austrālija
neatzina Baltijas valstu inkorpo
rāciju Padomju Savienības sastā
vā.
***
Ministrs: rudens un ziema
varētu būt smagāki,
nekā tas bija pērn
Pašreizējās prognozes liecina,
ka slimnīcās 500 hospitalizēto
Covid-19 pacientu robežu mēs
sasniegsim krietni ātrāk, proti, jau
septembŗa beigās, bet jau oktobŗa
vidū vai beigās būs jārēķinās ar
1500 hospitalizētiem vīrusa pa
cientiem, intervijā LTV raidī
ju
mam Rīta panorāma sacīja veselī
bas ministrs Daniels Pavļuts (AP).
“Mēs jau tagad redzam, ka šogad
rudens un ziema varētu būt
smagāki, nekā tas bija pērn,” piebilda Pavļuts un norādīja, ka
grūtības, kādā pašlaik nonākušas
Rīgas Austrumu Klīniskā univer
sitātes slimnīca un Daugavpils
reģionālā slimnīca, ir pārejošas.
Viņš norādīja, ka situācija ne
pārtraukti tiek monitorēta un
ieviesti visi nepieciešamie pasā
kumi, lai atvieglotu darbu slim
nīcās, proti, tiek pārprofilēta pa
kalpojumu sniegšana slimnīcās,
tādējādi vīrusa pacientiem atvēlot
vēl vairāk gultas vietas. Tāpat tiek
domāts par Covid-19 nodaļu at
vēršanu arī citās reģionālajās
slimnīcās, tādējādi atslogojot pa
cientu pieplūdumu lielajās uni
ver
sitāšu slimnīcās. Ministrs
skaidroja, ka ārkārtējais stāvoklis
visās slimnīcās saskaņā ar Vese
lības ministrijas aplēsēm un pro
gnozēm varētu tikt izsludināts,
hospitalizēto skaitam sasniedzot
800. Iepriekš valdībai prezentētajā
prognozē noteikts, ka šādu atzīmi
Latvijā varētu sasniegt ap septem
bŗa beigām vai oktobŗa sākumu.
***
Kā tikt vaļā no bēgļiem?
Baltkrievijas pierobeža žurnā
listiem joprojām ir slēgta, tāpēc
par tur notiekošo varam uzzināt
vien no aizsardzības ministra
Arta Pabrika. Tikmēr Iraqi Air
ways lidsabiedrības mājaslapā li
dojumu biļetes no Bagdādes uz
Minsku ir pilnībā izpārdotas līdz
pat pēdējam šobrīd pieejamajam
datumam – 26. oktobrim. Četri
reisi nedēļā, no kuŗiem katrs varot
uzņemt līdz pat 500 pasažieriem.
Un tā ir tikai viena no padsmit
lidostām Irakā. Un tikai viena no
valstīm, no kuŗām “tūristi” dodas
uz Baltkrieviju, lai pēc tam mē
ģinātu nokļūt sapņu zemēs.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Lietuvas iekšlietu ministre
Agne Bilotaite izteikusi pieņēmu
mu, ka ekskursija no savas
dzimtenes līdz Lietuvas robežai
katram no ceļotājiem izmaksā
aptuveni 15 000 ASV dolaru, Lat
vijas iedzīvotāju domas dalās.
Vieni atbalsta žoga būvi visas ro
bežas gaŗumā, stingru kontroli
un jebkādas nelikumīgas robežas
šķērsošanas apturēšanu. Tikmēr
citi uzskata, ka pilnīgi visi, kas
naktī pa mežu cenšas ielavīties
kādā no Baltijas valstīm, ir pel
nījuši uzņemšanu un atbalstu.
***
Sāks būvēt 37 km gaŗu žogu
Novērsts vēl 31 cilvēka mēģinā
jums nelikumīgi šķērsot Lat
vijas – Baltkrievijas valsts robežu,
un situācija austrumu pierobežā
patlaban ir mierīga, intervijā Lat
vijas Televīzijas raidījumam Rīta
Panorāma sacīja iekšlietu ministre Marija Golubeva (Attīstībai/
Par!). Kopš 10. augusta kopumā
no valsts robežas nelikumīgas
šķērsošanas ir atturēti 858 cilvēki,
informēja Valsts robežsardzē. Par
nelikumīgu valsts robežas šķēr
sošanu aizvadītajā diennaktī aiz
turēto cilvēku nav. Ministre norā
dīja, ka tuvākajās dienās kritiskā
kajās vietās sāksies 37 km gaŗa
dzeloņstiepļu žoga būvniecība,
kas varētu izmaksāt dažus miljonus eiro.
***
Restaurēts leģendārās
RAF autovilciens Latvija
kā vairāki eksemplāri pirms vai
rāk nekā 40 gadiem tika īpaši pa
sūtīti Vasaras olimpiskajām spē
lēm Maskavā.

Autovilcieni bija paredzēti
sportistu un viesu apkalpošanai
olimpiskajā ciematā. Tajos vienlaikus varēja pārvadāt 72 pasažie
ŗus ar ātrumu ap 30 kilometriem
stundā. Restaurētā autovilciena
Latvija prototips apskatāms Rīgas
Motormūzejā. “Nācās pilnīgi res
taurēt. Tā, kā saka – līdz bultai un
uzgrieznim. Pilnīgi izjaucot un
gandrīz nekas nebija tāds, ko ne
vajadzētu restaurēt. Mani pašu
iedvesmoja tas, ka tautā tā atmiņa tik ļoti dzīvo un katrs otrais
latvietis atceras, ka ir braucis,”
sacīja Rīgas Motormūzeja galvenais restaurātors Gunārs Dortāns.
***
Atklāj jaunu ūdensaugu
sugu Latvijā
Latvijas Universitātes Bioloģijas
institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga,
augusta vidū apsekojot ezerus uz
Latvijas un Lietuvas robežas, at
klā
jusi jaunu ūdensaugu sugu
Latvijā – Caldesia parnassifolia,
informēja Bioloģijas institūtā.
Atradne ir uzskatāma par šīs
sugas izplatības areāla tālāko zie
meļu punktu. Caldesia parnassifo
lia konstatēta aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, Medumu

pagastā, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni viena metra dziļumā.
Eiropā Caldesia parnassifolia ir
reta un īpaši aizsargājama, ie
kļauta Biotopu direktīvas un Ber
nes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uz
skatīta par izzudušu Austrijā, Bul
gārijā, Chorvatijā, Serbijā, Slovē
nijā un Šveicē un ir kritiski ap
draudēta Polijā.
***
Dublinā izskanējuši
Īrijas latviešu skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki
2021. gada 29. augustā Dublinā,
Bushy parkā, notika Īrijas latviešu
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki. Atklājot pasākumu, savā
uzrunā Latvijas vēstnieks Īrijā Jā
nis Sīlis pauda gandarījumu, ka
Īrijā ir izdevies īstenot ideju par
dziesmu un deju svētkiem ārpus
digitālā formāta, klātienē, ievē
rojot visas epidemioloģiskās pra
sības.

“Tie bērni un tie jaunieši, kas
tūlīt dejos un dziedās, ir tie, kas
Īrijā tālāk kops latvisko identitāti
un latviešu valodu. Arī tie, kas vēl
tikai skatās uz skatuvi, un arī tie,
kas šobrīd varbūt nemaz neskatās
uz šo pusi, viņi visi ir mūsu tautas
bērni, kuŗiem jāpalīdz tālāk apzi
nāties, cik latvietība, latviešu kul
tūra un skaistā latviešu valoda,
skaistās latviešu dziesmas un de
jas ir unikāla vērtība un privilē
ģija, par kuru ir vērts pacīnīties,”
uzsvēra vēstnieks J. Sīlis.
Svētkos ar priekšnesumiem
uz
stājās Latviešu biedrības Īrijā
(LBĪ) Latviešu apvienotais bērnu
un jauniešu koris “LABKĪ” un
tautisko deju ansamblis “Sienā
zītis” ar apgūtajām XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
repertuāra dziesmām un dejām,
LBĪ Droghedas latviešu nedēļas
skola “Ābolītis” un Īrijas latviešu
nacionālās padomes (ĪLNP) jau
nieši – meitas un puiši – ar īpaši
šiem svētkiem sagatavotiem deju
priekšnesumiem. Svētku gājienā
piedalījās arī LBĪ Latviešu skolas
Vaterfordā “Jumītis” pārstāves.
***
Izdota Knuta Skujenieka
atdzejoto Eiropas
tautasdziesmu izlase

“Tautasdziesmai nav noilguma.
Skumjas, smiekli, bēdas katrā
tautā ir gan savējās, bet vienlaik
kopīgas,” rakstījis Knuts Skuje
nieks. Eiropas tautasdziesmu iz
lase “Es mīlu tikai tad, kad dziedu” nāk klajā dzejnieka un atdze
jotāja 85 gadu jubilejā, un tajā
apkopota Skujenieka darba esen
ce. Izlases sastādītāji ir Knuts Sku
jenieks un Māris Salējs, dizainu
veidojusi Zane Ernštreite.

2021. gada 11. septembris – 17. septembris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. Ar oficiālo
akreditācijas ceremoniju Kana
das Aizsardzības ministrijā 3.
septembrī savas dienesta gaitas
Kanadā uzsāka jaunais Latvijas
aizsardzības atašejs Kanadā pulk
vedis Igors Kļaviņš.

KOREJA. Atzīmējot Lat
vijas-Korejas diplomātisko at
tiecību 30. gadadienu, Gimdžonas (Geumjeong) Kultūras centrā, otrajā
lielākajā Korejas Republikas pilsētā Busanā, tika atklāta izstāde “Jauns
sākums.” Izstādi rīko Latvijas vēstniecība Korejas Republikā sadarbībā
***
ar Gimdžonas Kultūras centru. Tā būs apskatāma līdz 9. oktobrim. Iz
Japāņa Masaki Nakagavas
stāde ar plašu ekspozīciju piedāvā ikvienam interesentam iepazīties ar
sagatavojis īpašu sveicienu
Latvijas kultūras daudzveidību. Viena no izstādes daļām “Latvija.
Latvijas paraolimpiešiem
Architektūra tuvinājumā” (Latvia. Architecture at Convergence) atspo
Latviešu valodā dziedošais ja guļo bagāto Latvijas architektūru, kas radīta kā turpinājums 2016. gada
pānis Masaki Nakagava, kuŗu ie Japānas arhitektūras žurnāla “a+u” speciālizlaidumam par Latvijas
mīlējuši daudzi klausītāji pie arhitektūru Nr. 555 (Feature: Latvia – Architecture Unfolding).
mums, publiskojis savu jaunāko
darbu – Gunāra Meijera dziesmas
“Sarauj, Latvija!” kaverversiju. Un norit intensīva filmēšana, video par sejas masku lietošanu izglī
šī dziesma ir Masaki sveiciens projektā piedalās vairāk nekā 600 tības iestādēs, turklāt partija uz
stiprākajiem un labākajiem uz šīs dejotāji, informē sabiedrisko at skata, ka ministram ar demisiju
planētas – paraolimpiešiem! Ma tiecību speciāliste Linda Ertmane. jāatbild par situāciju, ka daži
saki pie publicētās dziesmas uz
Multimediālās dejas izrādes pusaudži saņēmusi vecumam ne
rakstījis: “Šodien noslēdzās To “Latvju zīmēs rotāties” tapšanā atbilstošas Covid-19 vakcīnas.
kijas paraolimpiskās spēles. Vēlos iesaistīti vairāk nekā 600 latviešu
• Tiekoties ar Ministru prezino sirds apsveikt Latvijas para skatuviskās dejas dejotāji no sep dentu Krišjāni Kariņu un ekoolimpiešus ar piedalīšanos šajās tiņpadsmit Latvijas A grupu an nomikas ministru Jāni Vitenber
grandiozajās sacensībās. Manu sambļiem, Saulkrastu koris “Ani gu, Vācijas uzņēmumu grupas
pāt, jau vien piedalīšanās ir mil ma”, Bungu un dūdu mūzikas Kärcher valdes loceklis Mihaels
zīgs gods, jo tas pa spēkam tikai grupa “Auļi”, mūziķi Otto Trapāns, Hauzermans apstiprināja uzņē
labākajiem un stiprākajiem uz Undīne Balode, Jānis Kalniņš un muma ieceri par jaunas ražotnes
šīs planētas. Man ir neizsakāms Latvīte Cirse. Projektu īsteno izveidi Latvijā, kuŗā tiks izveido
prieks par katru no septiņiem mākslinieciskā darba grupa – tas 200 darba vietas.
Latvijas paraolimpiešiem. No choreografe Dagmāra Bārbale,
• 31. augustā Latvijas Republi
sirds sveicu ar veselām piecām komponists Mārtiņš Miļevskis, kas Tieslietu ministrijas parla
iegūtām medaļām! Latvija var!
režisors Reinis Suhanovs, video men
tārā sekretāre Ilona Kron
mākslinieks Reinis Blūms un ska berga piedalījās Latvijas okupā
***
ņu režisors Kaspars Bārbals. Cho cijas izpētes biedrības organizētā
Top multimediāla dejas izrāde reografe un izrādes idejas autore pasākumā, kas veltīts 27. gada
“Latvju zīmēs rotāties”
Dagmāra Bārbale radījusi 15 jau- dienai kopš Krievijas karaspēka
nas choreografijas ar inovatīvu izvešanas no Latvijas Republikas
skatījumu uz skatuviskās dejas un Jāņa Riekstiņa grāmatas iz
tradiciju un iespējām to pārnest nākšanai “Kulaku” kā šķiras lik
uz multividi.
vidācija – Latvijas turīgās zemnie
***
cības sagraušana. 1944. ‒ 1949.
Ziņas īsumā
gads”.
• Zaļo un zemnieku savienī
• Septembra pirmajās dienās
bas (ZZS) Saeimas frakcijas de Rail Baltica trases izbūve Rīgas
putāti aicina parlamentu lemt par centrālajā daļā iezīmē jaunu
neuzticības izteikšanu veselības posmu – izbūve sākas pilsētvidē.
ministram Danielam Pavļutam Pirmā dzelzceļa pārvada izbūve ir
(AP), aģentūru LETA informēja nozīmīgs brīdis Rīgas Centrālā
Top vērienīga multimediāla de ZZS preses sekretāre Dace Kārk multimodālā transporta mezgla
jas izrāde “Latvju zīmēs rotāties”. liņa. ZZS veselības ministram attīstībā un vienlaikus turpmākā
Pie skatītājiem tā nonāks 2021. pārmet “chaosu jaunā mācību projekta īstenošanā.
gada novembrī Forum Cinemas gada sākumā” skolēnu testēšanas
kinoteātrī “Kino Citadele”. Šobrīd organizēšanā, neskaidras prasības
Ziņas sakopojis P. Karlsons

LAIKS
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Domājot par Krieviju

JURIS
LORENCS
Viena no lietām, kas mainās
līdz ar gadiem, ir attieksme pret
ceļošanu. Bērnībā mūs interesē
dzīvnieki un daba, jaunībā tai
pievienojas architektūra un mū
zeji. Brieduma gados mēs saprotam, ka ceļošanas īstā būtība
slēpjas piedzīvojumā, ko nav ie
spējams ne nofotografēt, ne ie
tērpt vārdos – tas vienkārši ir jā
izjūt. Vēl labāk, ja izdodas sastapt
vietējos cilvēkus, saprast viņu sap
ņus un rūpes. Un ja nu pavisam
paveicas, dažkārt varam izdzirdēt
jaunas, interesantas domas.
Augusta nogalē man bija iespē
ja pabūt Tartu, latviski saukta arī
par Tērbatu. Nelielā Igaunijas pil
sēta slavena ar savu universitāti,
kam savulaik bija milzīga loma
latviešu nacionālajā atmodā. Tieši
šeit 19. gadsimta vidū Krišjānis
Valdemārs pie savām istabas dur
vīm piestiprināja zīmīti ar uzrakstu “Latvietis”. Viņš bija pirmais
izglītotais latvietis, kuŗš atklāti
atzina savu tautību un mudināja
no tās nekaunēties. Universitātes
elpa Tartu jūtama arī šodien. No
pilsētas 100 000 iedzīvotājiem ap
13 000 ir studenti. Patiesībā bez
universitātes Tartu būtu vien maz
pazīstama Igaunijas provinces
pilsētiņa.
Tartu apmeklējuma mērķis bija
sastapšanās ar Tartu universitātes
profesoru, Eirāzijas un Krievijas
studiju centra direktoru Vjačelavu
Morozovu, kuŗu es intervēju Lat

SALLIJA
BENFELDE
Pandēmija ir radījusi neap
mierinātību ar ierobežojumiem
un vakcīnām ne tikai Latvijā.
Pašieceltie “tautas vadoņi” pro
testē gan pret vakcinēšanos, gan
pret to, ka vakcinētajiem un pār
slimojušajiem atļauj vairāk nekā
nevakcinētiem cilvēkiem. Viens
no argumentiem ir, ka galu galā
arī vakcinētie var pārnēsāt vīrusu
un var arī saslimt. To, ka vakci
nētie slimo vieglāk un nenomirst,
protestētāji izliekas nemanām vai
arī spītīgi apgalvo, ka tā tas neesot, pat no vakcīnām mirstot.
Vēl vairāk, sazvērestības teoriju
mīļotāji turpina stāstīt, ka pēc
dažiem gadiem no vakcīnām visi
vakcinētie nomiršot un ka tas esot
globāls plāns, kā iznīcināt vismaz
sesto daļu cilvēces. Kā zināms,
Latvijā par viskvēlāko karotāju
pret vakcīnām un ierobežoju
miem ir kļuvis Saeimas deputāts,
no partijas KPV LV ievēlētais
Aldis Gobzems, kuŗš tagad Saei
mā ir neatkarīgais deputāts un
šī gada 8. janvārī ir nodibinājis
partiju “Likums un kārtība”, un ir
kļuvis arī par tās vadoni. No
Gobzema partijas valdes jau pie
Šlesera devusies kādreizējā sa
skaņiete un Gobzema atbalstītāja
Jūlija Stepaņenko, kuŗa būšot prezidenta amata kandidāte. Tiesa
gan, vēl pagājušajā gadā Gobzems
aicināja valdību ieviest stingrus
ierobežojumus un pārmeta tai
neizdarību un nekā nedarīšanu.
Tagad polītiķis rīkojas pavisam
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vijas Avīzes uzdevumā. Morozovs
dzimis 1972. gadā Kazahstānā,
studējis vēsturi Pēterburgas Valsts
universitātē. Kopš 2011. gada dzī
vo un strādā Igaunijā. Viņa zi
nātnisko interešu lokā – Krievija
un bijusī Padomju Savienība kā
postkoloniālā telpa. Sarakstījis
grāmatas “Krievija un citi: polī
tiskās sabiedrības identitāte un
robežas” (2009) un “Krievijas post
koloniālā identitāte. Pakļautā im
pērija eirocentriskajā pasaulē”
(“Russia’s Postcolonial Identity. A
Subaltern Empire in a Eurocentric
World”, 2015, Palgrave Macmillan,
UK). Profesoru sastapu viņa dar
ba vietā Tartu universitātē. Kalsns,
mazliet iesirms vīrs ar dzīvu, lab
sirdīgu skatienu. Nosvērta, precī
za runas maniere. Tādu es parasti
iztēlojos 19. gadsimta krievu inte
liģentu, kuŗu nomocīja jautājumi,
“kāpēc Krievija ir tāda, kāda tā
ir?”, “kurš vainīgs?” un “ko darīt?”.
Arī mēs runājām par Krieviju.
Morozovam ir visai neparasts
skats uz Krievijas vēsturi un šo
dienu. Viņš uzskata, ka Krievija
esot spilgts “pakļautās” jeb “pa
kārtotās” impērijas (“subaltern
empire”) piemērs. Pati būdama im
pērija, tā visu savu pastāvēšanas
laiku faktiski esot Rietumu kolo
nija. Carisma laikos Krievijas
augstākās šķiras – eiropeizētā Pē
terburgas aristokratija, ierēdņi un
vietējā muižniecība pret savu
zemi esot izturējušies līdzīgi kā

Rietumu impēriju koloniālās ad
ministrācijas pret pakļautajām
tautām Āzijā vai Āfrikā. To varot
dēvēt par savdabīgu “iekšējo kolo
nizāciju”. Tikušas apspiestas ne
tikai perifērijas territorijas un tautas, kā Centrālāzija, Kaukazs, Uk
raina vai Baltija, bet arī paši krievi.
Turklāt eiropeizētā valdošā šķira
uzvedusies kā Rietumu ietekmes
aģenti. Ārēji izteikti eiropieši, ar
eiropeisku izglītību, runāja vairā
kās svešvalodās. Eiropa viņiem
bija civilizācijas un kultūras centrs,
atskaites punkts, gaumes, modes
un “labā toņa” noteicēja. Būdami
aristokrati, viņi baudīja augstu
statusu arī Eiropas galmos. Tas
netraucēja šai eiropeizētajai Krie
vijas elitei ekspluatēt savu zemi,
burtiski izsūkt resursus un pārdot
tos Rietumos. Pirms trīssimt ga
diem tie bija kažokādas, medus,
vasks, kopš 19. gadsimta – kok
materiāli, melnie ikri, labība, lini.
Laikā pēc Otrā pasaules kaŗa līdz
pat šodienai – metalli, nafta un
gāze. Tātad resursi, kas bija un
joprojām ir nepieciešami attīsta
jiem Rietumiem.
Arī šodien Krievijas polītiskā
un ekonomiskā elite gūstot per
sonīgu labumu no Krievijas re
sursu pārdošanas Rietumiem. Šo
procesu varot apzīmēt ar vārdiem
“rente” vai “virspeļņa”. Ekonomis
ki termini, kas raksturo nepropor
cionāli lielus ienākumus no
dabas resursu izmantošanas. Lai

izurbtu zemē caurumu un sāktu
no tā sūknēt naftu vai gāzi, parasti nav nepieciešamas milzīgas
investīcijas. Taču peļņa no šāda
biznesa ir neproporcionāli liela.
Dažās valstīs ienākumi no rentes
tiekot novirzīti kopējam labumam. Piemēram, Norvēģijā.
Diemžēl uz pasaules fona šī valsts
esot izņēmums. Parasti rente ne
labvēlīgi iespaidojot valsts attīstī
bu, bremzējot ekonomiskās un
polītiskās reformas, veicinot ko
rupciju. Ar dabas resursiem ba
gātās valstīs (Āfrikas un Latīņ
amerikas valstis, Krievija) renti
piesavinoties nelielas izredzēto
grupas. Pateicoties īpašai tuvībai
ar polītiķiem un varu, iespējai
ietekmēt viņu lēmumus, daži cil
vēki esot sarausuši un turpinot
raust pasakainas bagātības.
Krievijai esot raksturīga milzīga
ienākumu nevienlīdzība un nesa
mērīgi liels dolaru miljardieru
skaits. Par to gan esot jāmaksā
polītiskas nodevas. Krievijas elite
skandinot, ka “Krievija nav Rie
tumi”, ka mēs esam “citādāki” un
“garīgāki”, ka iestājamies par “tra
dicionālām vērtībām”. Bet tie
esot tikai vārdi, bez reāla satura.
Viņu nauda atrodoties Rietumos,
villas – Šveicē, Francijā, Italijā un
Floridā. Viņu jahtas peldot Vi
dusjūras un Karību ūdeņos. Viņi
ārstējoties Rietumu klīnikās, bet
bērni mācoties Rietumu skolās
un universitātēs. Daudzi jau esot

pilnībā pārvākušies uz pastāvīgu
dzīvi Rietumos un uz Krieviju
raugoties vien kā uz peļņas avotu.
Tas esot viens no iemesliem,
kāpēc Krievija no Rietumiem ne
kur nevarot aizbēgt. Jau kopš Pē
tera I laikiem visi ceļi vedot uz
Rietumiem, uz Eiropu – gan pār
nestā, gan burtiskā nozīmē. Ei
ropā ir tirgus Krievijas resursiem,
uz Eiropu vērsta tās transporta
infrastruktūra, ceļi, dzelzceļi un
cauruļvadi.
Morozovam visdrīzāk ir taisnī
ba. Nelaime tā, ka Eiropā ir zemes
un tautas, kas bieži ir cietušas
šajās dīvainajās Krievijas un Rie
tu
mu attiecībās. Lai atceramies
kaut vai 1939. gada 23. augustu,
Molotova – Ribentropa paktu,
kas bija pamatā Baltijas valstu un
Polijas iznīcināšanai. 1945. gada
februāri un Jaltas konferences
vienošanos, kas atstāja aiz “dzelzs
aizkara” Baltijas valstis. Šodien
esam liecinieki Vācijas spītīgajai
vēlmei atbalstīt “Nordstream-2”
gāzes vada projektu. Diemžēl pa
saule valda nevis vērtības, bet gan
reālpolītika.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Vai viens likums un taisnība visiem?
pretēji – nenēsāt maskas, neko
neievērot un nevakcinēties. Gob
zems ne reizi vien ir rīkojis ne
sankcionētus mītiņus, par ko jau
saņēmis gan 200, gan 2000 eiro
sodu.
Bijušais polītiķis un satiksmes
ministrs Ainārs Šlesers, kuŗš dibi
nājis ne vienu vien partiju un iz
gāzās 12. Saeimas vēlēšanās, kad
viņa vadītā partijas “Vienoti Lat
vijai” saņēma vien 1,8 procentus
balsu. Šī gada 14. augustā Šlesers
nodibināja partiju “Latvija pir
majā vietā”, sapulcinot ap sevi
daudzus bijušos – gan deputātus,
gan polītiķus, gan agrāk valsts
iestādēs strādājošos. Vēl jāpie
bilst, ka Šlesera vēlmi atgriezties
polītikā, visticamāk, diktē gan tas,
ka viņa pārvadājumu bizness ar
Krieviju nesokas tik labi, kā varētu vēlēties, bet 8. septembrī ir
pirmā tiesas sēde Šlesera apsū
dzībā par liela apmēra krāpšanos
digitālās televīzijas ieviešanā Lat
vijā. It kā atsevišķi, bet aicinot uz
vieniem un tie pašiem pasāku
miem – mītiņiem, “Baltijas ceļu”
un tagad aicinot arī uz protesta
akciju 18. augustā, kur vajagot ie
rasties ar lauksaimniecības tech
niku. Ar vārdu sakot, atkal tiek
rīkots pseidopasākums – it kā
barikādes. Nesen Šlesers uzrak
stīja atklātu vēstuli Gobzemam,
aicinot iepazīties un strādāt kopā,
tā daļā sabiedrības izraisot krietnu jautrību, jo zinātāji teic, ka abi
jau sen pazīstami un ka Šlesers

bijis viens no Gobzema kampa
ņas lielajiem finansētājiem 13.
Saeimas vēlēšanās.
Viens no pēdējiem Gobzema
“varoņdarbiem” notika pagāju
šajā nedēļā, kad Saeima pēc va
saras brīvdienām atsāka darbu
un frakcijas bija vienojušās, ka
strādās klātienē, bet tie pieci de
putāti, kuŗiem nav vakcīnas ser
tifikāta un kuŗi nav izslimojuši
Covid-19, pie ieejas parādīs testa
rezultātus. Gobzems izraisīja pa
matīgu jezgu, un Saeima bija
spiesta darbu pārtraukt un vēlāk
pāriet uz darbu attālināti, e –
režīmā. Proti, Gobzems uz sēdi
klātienē bija ieradies, neuzrādot
sertifikātu vai negātīvu testu.
Vēlāk viņš žurnālistiem demon
strēja negātīvu testu, ko nav ga
tavs uzrādīt, jo pārējiem neesot
nekādas daļas par viņa veselību.
Todien Saeima arī lēma izslēgt
deputātu Aldi Gobzemu no dalī
bas nākamajā parlamenta sēdē
par deputātu ētikas kodeksa
pārkāpumu.
Jāpiebilst, ka daļā sabiedrības
Gobzema un arī Šlesera rīkotās
akcijas izraisa aizvien lielāku sa
šutumu, jo gan “Baltijas ceļa” rī
ko
šana, protestējot pret vakcī
nām un ierobežojumiem, gan
18. augusta pseidobarikādes tiek
vērtētas kā klaja ņirgāšanās.
Manuprāt situācija ir daudz
nopietnāka, jo faktiski abu “va
doņu” rīcība apdraud ne tikai citu
cilvēku veselību un dzīvību, bet

sāk drupināt valsts pamatus. Abi
“vadoņi” savos ierakstos sociāla
jos tīklos slavē Krieviju, jo tā esot
labākais draugs un biznesa partneris Latvijai, tāpēc esot jādibina
labas attiecības. Tomēr galvenais
ir tas, ka gan Gobzems, gan Šle
sers pamazām savos vēstījumos ir
salikuši pavisam citus akcentus –
aicina gāzt “Kariņa un Levita”
režīmu, apgalvojot, ka “mums
vara jāņem savās rokās”, “vai nu
viņi, vai mēs”, liekot saprast, ka vai
nu tautai jāgāž un jāizrēķinās ne
tikai ar premjeru un prezidentu,
bet arī ar visiem, kas atbalsta
leģitīmu varu, Eiropas Savienību
un NATO. Katrs, kuŗš neatbalsta
Gobzemu un Šleseru, ir tautas
ienaidnieks, kuŗš jāsoda... Naida
kurināšana, sabiedrības šķelšana
un raudzīšanās Krievijas virzienā – tā īsumā varētu raksturot
abu “vadoņu” rīcību.
Pārsteidz, ka šiem abiem kū
dītājiem un demagogiem ir at
ļauts netraucēti rīkoties. Pieļauju, ka Valsts Drošības dienests
(VDD) ar šiem kungiem ir runā
jis, tikai sabiedrība par to nav in
formēta, jo drošības dienesti ne
atskaitās par katru savu soli. To
mēr sabiedrībā aizvien pieaug
neizpratne un neapmierinātība
ar to, ka gan šie “vadoņi”, gan viņu
tuvākie līdzgaitnieki var neso
dīti pārkāpt jebkuŗus likumus –
naudas sods darboņiem, kuŗu
sponsori, visticamāk, atrodas
Austrumos no Eiropas Savienī
-

bas ārējās robežas, diez vai sagādā
nopietnas raizes. Turklāt likums
ļauj šos kungus saukt pie atbildī
bas, turklāt bargi. Manuprāt abu
darboņu rīcība kvalificējas Latvi
jas Krimināllikuma X nodaļā par
noziegumiem pret valsti, tāpat arī
140. pants XIII nodaļā “Noziedzīgi
nodarījumi pret personības vese
lību”: sanitāri higiēniskās un epi
demioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana, kas paredz ne
tikai naudas sodu, bet arī brīvības
atņemšanu līdz pieciem gadiem.
Jebkuŗā gadījumā, ja “parastais”’
cilvēks būtu atļāvies kaut pusi no
tā, ko šobrīd dara abi “vadoņi’ un
viņu tuvākie līdzgaitnieki, tāds
protestētājs jau par aicinājumu –
gāzt varu vien – būtu nonācis uz
apsūdzēto sola. Aizvien biežāk
nākas dzirdēt neizpratnes pilnus
jautājumus, kāpēc abiem kungiem
ir atļauts viss? Baidos, ka valsts
drošību un stabilitāti notiekošais
nesekmē, drīzāk otrādi. Tādēļ
atliek cerēt, ka kūdītāji un jezgas
veidotāji tiks saukti pie reālas
atbildības.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

LAIKS

12

TAIRA
ZOLDNERE

2021. gada 11. septembris – 17. septembris

Top vēsturiska mākslas filma “Zeme, kas dzied”

Filma “Zeme, kas dzied” stāsta
par Pirmo Vispārīgo latviešu dzie
dāšanas svētku tapšanu, par uni
kāliem cilvēkiem, kuŗi 1873. gadā
radīja tradiciju, kas ir dzīva, mūs
dienīga, kas raksturo latviešu
tautas garu un ir unikāla arī pa
saules kultūras kontekstā.
Kā radās doma pētīt Dziesmu
svētku vēsturi un veidot filmu
par Pirmajiem latviešu Dziedā
šanas svētkiem?
M.M. Domāju, ka lielākai da
ļai mākslinieku, neatkarīgi no tā,
kādā žanrā viņi strādā, nozīmīgs
bija 2018. gads un Latvijas Simt
gade. Meklējot jaunas idejas, kopā ar producenti Lindu Krūkli
nonācām līdz 1873. gadam, par
kuŗu zināju tikai to, ka tas ir Pir
mo Dziesmu svētku gada skaitlis. Tomēr, meklējot un pētot
materiālus, tā aizrāvos, ka man
likās – es jau redzu filmu. Tas ir
ļoti interesants vēstures laika
posms – industrializācija, strauja Rīgas izaugsme. 1873.gada 19.
februārī Dziedāšanas svētku
Rīcības komitejas vīri pieņēma
lēmumu, ka veidos šos svētkus,
un jūnijā, tūlīt pēc Jāņiem, Dzie
dāšanas svētki jau notiek! Tik īsā
laika posmā izveidojās kaut kas
tāds, kas pēc 150 gadiem vēl jo
projām ir dzīvs! Iedomājieties –
februāris – bija tumšs, slapjš,
dubļi, un pēc tam laiks pēc
Jāņiem – viss zied! Tas vien ir vi
zuāls stāsts. “Zeme, kas dzied” ir
vēsturiska filma, un no šī salikuma vārds “ filma” attiecas uz
mani, bet “vēsturiska” attiecas uz
Daini.
D. Ī. Ar Māri pie šī projekta
strādājam kādus divus gadus,
viņš bija sācis rakstīt filmas sce
nāriju, un es pievienojos ne
daudz vēlāk.
Pēdējā laikā vispār esmu daudz
strādājis pie filmu scenārijiem
par Latvijas vēsturi – gan par
latviešu strēlniekiem, gan par
latviešu Dziesmu svētku vēsturi
150 gadu gaŗumā. Strādājot pie
Askolda Saulīša dokumentālās
filmas “Dziesmuvara” par trimdas latvieti Austrālijā, kaŗa lid
mašīnu pilotu un arī diriģentu,
komponistu Jāni Osvaldu Muiž
nieku, es piepeši apjautu, cik
liela nozīme ir bijusi šiem pir
majiem Dziesmu svētkiem. Tā
nav tikai kultūra. Tas ir faktors,
kas veidojis tautu, nāciju un arī
valsti. Mūsu valsts pirmais pa
matakmens tika likts ar Pirma
jiem latviešu Dziedāšanas svēt
kiem, kuŗus to grandiozitātes
un pirmatklāsmes dēļ mēs līdz
pat šim brīdim vēl neesam īsti
novērtējuši.
Es to formulētu kā latviešu
tautas piedzimšanu tajās dažās
dienās 1873. gada jūlijā (pēc
vecā stila 26. – 29. jūnijs), kad
latvieši sanāca kopā – latvieši,
kas nekad iepriekš tik lielā skaitā kopā nebija bijuši. Viņi nebija
īsti apjautuši, dažādos novados
dzīvojot, ka ir viena tauta, ar ko
pīgu mentālitāti un arī kopīgām
interesēm, kas ir svarīgas nā
kotnei.
Mani iedvesmoja arī Amerikas
latviešu profesora Gunta Šmid
hena fantastiskais pētījums ar

Saruna ar režisoru Māri Martinsonu un scenārija līdzautoru Daini Īvānu

nosaukumu “Dziesmuvara” par
Dziesmu svētku nozīmi gan Bal
tijas tautu, gan pasaules kultūrā.
Angliskajā presē šī grāmata no
dēvēta par “pamatīgāko pētīju
mu”, kas parāda kultūras nozīmi
cilvēces eksistencē.
Man liekas, ka mūsu laikā, kas
raksturīgs ar zināmu apātiju un
reizēm arī bezcerību, redzot, ka
pasaulē uzvar tumsonība, atgrie
žas diktatūras, latviešu Dziesmu
svētki ar savu jutoņu varētu cil
vēkiem atkal dot kaut kādu dzī
ves satvaru. Ir iespējams tas gai

labvēlīgi. Mūsu filmas galvenie
varoņi Dziesmu svētku radīšanas
laikā ir savu spēku pilnbriedā.
Vēlāk gan vairāki no viņiem, kā
Richards Tomsons, savu dzīvi
beidz nabadzībā, jo visu savu
enerģiju ir atdevuši mērķim, kas
šķitis vissvarīgākais. Viņiem bija
arī drosme, jo tajā laikā Latvijas
territorijā valdīja baltvācietība
un vienlaikus ar to konkurēja
cara monarchija.
Latvieši
bija
pietiekami
drosmīgi, lai, spēlējot starp šīm
divām varām, tomēr gūtu sev

Krievijas imperijā. Jānis F.
Baumanis bija ļoti sportisks, un
kā airētājs nopelnījis vairākas
medaļas. Viņi bija tik dzīvi,
kolorīti cilvēki, tik spēcīgas
personības! Domājot par filmas
tēliem, vienlaikus jādomā par
aktieriem. Es uzreiz zināju, ka R.
Tomsona lomai gribu Andri Buli,
Ainārs Ančevskis iemiesosies
architekta J. F. Baumaņa tēlā,
Bernhards Dīriķis būs Vilis
Daudziņš, Kronvaldu Atis –
Andris Keišs, Jānis Cimze – Ģirts
Ķesteris, Jaunais censonis Kriš

No kreisās: Dainis Īvāns, Māris Martinsons, Ainārs Ančevskis
šais mērķis, kas liek tautai kustē
ties gaismas virzienā, un mums
ir kaut kas kopīgs – Pirmie Dzie
dāšanas svētki kā centrālā ass,
ap kuŗu centrējas arī mūsu tālā
kā gaita lielajā vēsturē.
Kas bija tie cilvēki, vēsturis
kās personības, kas organizēja
Pirmos latviešu Dziedāšanas
svētkus?
D. Ī. Pirmie Dziesmu svētki
bija latviešu renesanse. Tos veidoja ārkārtīgi daudzpusīgi, re

kādu labumu. Ar savu labo izglī
tību, viņi varētu kļūt gan par vā
ciešiem, gan krieviem, bet viņi
met izaicinājumu – izvēlas būt
latvieši. Dziesmu svētku rīkotāji
bija ļoti noteikti, rīkojās strauji
un neatkāpās no sava. Šo cilvēku radītā garīgā substance, viņu
dvēseliskums, enerģiskums nav
norimis latviešos līdz pat šai dienai. Tāpēc ir svarīgi ik pa brīdim
to atgādināt, un kinematogrāfs
ir ārkārtīgi iedarbīgs veids.

jānis Kalniņš, kurš vēlāk pārņēma
Latviešu biedrības va
dību, būs
Nauris Brikmanis – viņi pēc iz
skata ir gandrīz iden
tiski. Strā
dājot pie scenārija, organiski ie
kļāvās arī sieviešu tēma – Anna,
ko tēlos Marta Lovisa Jančevska
un Zelma, viņas tante, kuru tēlos
pasaulē slavenā operdziedātāja Ma
rina Rebeka. Jurģa lomai pašreiz
esmu iecerējis igauņu aktieri.
Tātad filmā būs attēloti vēs
turiskie varoņi, lielie latviešu

“Filmā viss būs pa īstam!” – Māris Martinsons, režisors
un scenārija līdzautors
“Dziesmu svētki ir veidojuši latviešu tautu, nāciju un
arī valsti” – Dainis Īvāns, scenārija līdzautors
nesanses tipa cilvēki, kuŗiem bija
talanti praktiskajās jomās, bija
intelekts, viņi bija izglītoti, ar
ļoti plašām kultūras zināšanām.
Šiem cilvēkiem bija ārkārtīgi
augsts izglītības līmenis, viņi bija
studējuši dažādās pasaules uni
ver
sitātēs, viņiem piemita glo
bālais universālisms. Bija fantastisks patriotisms, viņi nodibi
nāja Rīgas Latviešu biedrību
(RLB) ar primāro mērķi apzināt
un radīt latviešu tautu, apstāk
ļos, kas tajā laikā nebūt nebija

Kādi aktieri un kādās lomās
būs redzami jūsu filmā?
M.M. Meklējot materiālus filmai, izkristallizējās arī stāsts par
cilvēkiem – uzņēmēju Richardu
Tomsonu, architektu Jāni Frīd
rihu Baumani, kuŗu devums vēl
nav īsti novērtēts. Tas deva man
stimulu vēl vairāk uzzināt par
šiem cilvēkiem. Piemēram, R.
Tomsons – viņš bija gan aktieris
un režisors, gan uzņēmējs, un
viņam tajā laikā piederēja lielākā
minerālmēslu rūpnīca visā

sabiedriskie darbinieki, Dzies
mu svētku rīkotāji – visi vīrieši,
bet liekas, ka filmas emocio
nālo toni tomēr noteiks sievie
šu likteņi?
M. M. Mēs konsultējāmies ar
profesori Vitu Zelču, kas ir pē
tījusi šos jautājumus un uzrak
stījusi grāmatu “Nezināmā. Lat
vijas sievietes 19. gadsimta otrajā
pusē”. Tas tiešām bija “vīriešu
laiks”, bet tas arī sakrīt ar posmu,
kad sievietes sāka apjaust sevi,
un sākās sieviešu pašnoteikša
-

nās tiesību kustība. Visos ie
priekšējos gan Baltijas, gan balt
vācu dziesmu svētkos piedalījās
tikai vīru kori, bet šie dziesmu
svētki bija pirmie, kuŗos pieda
lījās jauktie kori. Sapratām, ka
nedrīkstam nerunāt par šo tēmu, un gribējās arī parallēli vēs
turiskajiem tēliem parādīt emo
cionālu stāstu. Tā radās stāsts
par meiteni Annu, kas nāk no
Ziemeļlatvijas, grib dziedāt korī
un Dziesmu svētkos, un tas viss
savijas kopā ar romantisku
stāstu.
Cik daudz reālo vēstures ma
teriālu par to laiku ir sagla
bājies?
D. Ī. Materiālus par pirmajiem
Dziesmu svētkiem ir apkopojis
Valentīns Bērzkalns savā kapi
tālajā darbā “Latviešu Dziesmu
svētku vēsture”. Vēl jāmin Ma
donas skolotāja Jāņa Bērziņa
darbs “Dziesmotais novads”, kur
atrodami materiāli par visiem,
arī padomju laikā notikušajiem
Dziesmu svētkiem. Ir arī atmiņu literatūra – Matīsa Kaudzītes
“Atmiņas par tautisko laikmetu”,
Ausekļa eseja, kas rakstīta tūlīt
pēc Dziesmu svētkiem, Augusta
Bīlenšteina darbs “Laimīga cil
vēka dzīvesstāsts” (A. Bīlenšteins
organizēja pirmos Dziedāšanas
svētkus Kurzemē 1870. gadā).
Viena no mūsu filmas varonēm
savukārt biografiski sasaucas ar
vienu no pirmajām sievietēm
Dziesmu svētku rīkotājām Igau
nijā – dzejnieci Lidiju Koidulu.
Mūsu filmas varones Zelma un
Anna ir tās, kas lauž stereotipu,
jo tajā laikā sievietes pat korī
lāgā negribēja ņemt. Mēs tomēr
archīvos esam atraduši reklāmu,
kurā “jaunieši un jaunietes” tika
aicināti mācīties mūziku Rīgā,
īpašā mūzikas skolā. Tātad tas
laiks tomēr nebija tik lineārs vai
vienkāršs kā mums liekas.
M. M. Vienā no Jāņa Cimzes
vēstulēm rīcības komisijai arī
lasījām, ka svētkos var piedalīties
dziedātāji, kuŗiem nav savs koris, bet kuŗi zina repertuāru. Ir
faktoloģiskais materiāls, tomēr
filma nevar sastāvēt tikai no faktiem. Man, kā režisoram, inte
resantākais bija mēģināt restau
rēt to veidu, kā viņi līdz šiem
lēmumiem nonāca. Piemēram,
repertuārs. Zinām, ka šodien no
tiek lielas cīņas par repertuāru,
bet arī tajā laikā katrs nāca ar
savu ideju. Dziesmu svētku or
ga
nizēšana notika Rīgā, tomēr
mums ļoti gribējās parādīt, ka
vēlme dziedāt ir dzīva tautā, un
šīs divas pasaules – pilsēta un
lauki savienojas šajos Dziesmu
svētkos.
D. Ī. Diezgan daudz materiālu
esmu dabūjis no savas dzimtās
puses Vietalvas, kur arī bija ko
ris, kas piedalījās pirmajos
Dziesmu svētkos, bet otrajos pat
dabūja pirmo vietu. Skatītāji tik
ļoti mīlēja Vietalvas kori, ka pie
prasīja, lai dziesmu “Rīga dimd”
koris dzied trīs reizes, un Rīgas
ormaņi par to viņus vadāja ap
kārt bez maksas!
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Gribu teikt, ka latvieši no lau
kiem pirmo reizi ienāca Rīgā ar
milzīgu pašlepnumu: “Rīga dimd,
un mums tā Rīga pieder!” Pa
līdzēja Vietalvas ārsta un aptie
kāra Nikolaja Avena nepublicē
tās atmiņas, tāpat Emīlijas Prū
ses grāmata “Gaismu sauca,
gaisma nāca”, kur pastāstīts, kā
notiek mēģinājumi, kā vietējie
koŗu vadoņi sastrādājas ar vācu
muižniekiem. Vietalvā sadarbo
ties bija diezgan viegli, jo barons
bija studējis Eiropā, atbalstīja
apgaismības idejas un arī lat
viešu koŗus. Man ir izdevies re
dzēt tā laika Vietalvas koŗa di
riģenta Juŗa Kalniņa (filmā –
koŗa diriģents Jurģis) portfeli,
viņa grāmatas. Koŗu vadoņi
tolaik bija arī tautas vadoņi. Ma
teriāli ir saglabājušies, ir sagla
bājies Pirmo Dziesmu svētku
zizlis un karogs, tā laika gāzes
apgaismojuma lukturi.
Veidojot filmu, esat rekon
struējuši vairākas vēsturiskas
vietas, kā, piemēram, RLB
nama kabinetu, kur notika Rī
cības komitejas sēdes. Pašreiz
Cinevillā top nama fasādes
vēsturiskā rekonstrukcija. Cik
sarežģīti ir izprast un attēlot
vēsturisko vidi?
M. M. Ļoti sarežģīti, tomēr ir
pietiekami daudz zināšanu par
to laiku kopumā, lai varētu šo
vidi izveidot vēsturiski atbilsto
šu. Ir saglabājušies telpu plāni,
projekti, materiālus var atrast,
un tas viss izveido pamatu, lai
skatītājiem būtu iespēja pabūt
tajā laikā un telpā kopā ar tiem
cilvēkiem, kas tur darbojās.
Viena no svarīgākajām vietām
filmā ir RLB nams, kuŗš tika
celts pēc J.F.Baumaņa projekta,
bet 1908. gadā cieta ugunsgrēkā.
Esam “uzbūvējuši” gan šī nama
fasādi, gan iekštelpas – kabinetu,
lielo zāli, kāpnes. Lielā zāle ir ļoti
nozīmīga vieta, jo tajā notika
gan Dziedāšanas svētku atklā
šana, gan arī pirmo reizi tika
nodziedāta lūgšana “Dievs, svētī
Latviju!”
D. Ī. Mūsu himna “Dievs, svētī
Latviju!”, kuŗu tolaik neļāva
dzie
dāt, tomēr piedzima Pir
-

majos Dziedāšanas svētkos. Neskatoties uz aizliegumu, Baltijas
sko
lotāju semināra vīru koris
nolēma, ka Dziesmu svētku at
klāšanā dziedās šo dziesmu. Lai
nepakļautu represijām koŗa di
riģentu, no koŗa iznāca viens
no ģimnazistiem un nodiriģēja
“Dievs, svētī Latviju!“ atklāšanas
koncertā Latviešu biedrības
namā.
M.M. Pirmo latviešu Dziedā
šanas svētku koncerts notika
Ķeizardārzā, tagadējā Dziesmu
svētku parkā. Mūsu vēlme ir
atrast līdzīgu parku, uzbūvēt tā
laika estrādi un rekonstruēt šo
koncertu. Dziesmas ir zināmas,
dziedātāji būs. Gribam to veidot
kā koncertu, kā pasākumu ar
skatītājiem. Domājam filmēt
2022. gada vasarā, un mēs uz to
skatāmies kā uz iedziedāšanās
pasākumu Dziesmu svētku simt
piecdesmitgadei. Tāpat aicinā
sim cilvēkus piedalīties filmē
šanā rekonstruētajā RLB namā,
lai varētu izjust to atmosfēru,
kāda bija Dziedāšanas svētku
atklāšanā. Filmējot viss būs pa
īstam! Gāzes apgaismojums, grī
da čīkst, kamīns deg – gandrīz
taustāma sajūta, it kā tu būtu
iekāpis laika mašīnā un aizceļojis laikā atpakaļ.

D.Ī. Filmā ir epizode ar
Dziesmu svētku gājienu, kas tiek
apdraudēts, kuŗam uzbrūk, kuŗa
laikā notiek provokācijas – tāpat
kā šobrīd notiek lielajā polītikā.
Gājienu apdraud gan vācu zeļļi,
gan cara žandarmērija, tomēr
provokācijas neizdodas – latvieši
mierīgi iet uz priekšu. Dziedā
šanas svētkus apsargāja piecdes
mit īpaši atlasīti, plecīgi latviešu
studenti ar sarkanbaltsarkanām
lentēm pie krūtīm. Viņi sagaidīja Dziesmu svētku dalībniekus
dzelzceļa stacijā, pavadīja lauku
koŗus uz naktsmītnēm, apsar
-

gāja svētku gājienu, viņi bija
goda sardzē, kad ienesa Līgo
karogu. Archīvā ir saglabājusies
fotografija, kuŗā redzam šos studentus.
Izklausās kā grandiozs projekts ar lielām rekonstrukci
jām un masu skatiem. Vai tas ir
arī dārgs projekts?
M. M. Dziesmu svētki tādi
ir… To stāstu nevar savādāk iz
stāstīt. Mums ir ļoti svarīgi, lai
izdotos radīt to sajūtu, kuŗas dēļ
cilvēki arī tagad dzied, un mēs
arī apzināmies, ka pēc šīs filmas
noskatīšanās, cilvēki būs pārlie

cināti, ka tā arī toreiz viss bija.
Tāpēc mēs cenšamies to darīt
maksimāli godīgi.
Kā jūs esat saņēmuši atbalstu
filmas veidošanai?
M. M. Ļoti svarīgs mums bija
Latvijas Nacionālā kino centra
atbalsts, bet ceram arī uz mūsu
uzņēmēju piesaisti un palīdzību,
kas pamazām jau top un vei
dojas. No šā gada rudens plā
nojam meklēt arī tautas atbalstu
un veidosim filmai interneta
lapu www.zemekasdzied.lv, kur
cilvēkiem būs iespēja pielikt savu
artavu filmas tapšanai. Gri
bu
minēt, ka Pirmos Dziedāšanas
svētkus valsts neatbalstīja. Tie
bija iespējami, pateicoties tiem
uzņēmējiem, kuŗi ieguldīja sa
vus līdzekļus – gan mūsu filmas
varoņi, gan citi RLB biedri.
Pateicoties viņu visu kopējam
pienesumam, bija iespējams
svētkus sarīkot.
Pandēmijas laikā viena no
pirmajām kultūras aktīvitā
tēm, kas tika apstādinātas, bija
koŗu dziedāšana. Kā jūs raugā
ties nākotnē – vai cilvēki neat
radināsies nākt kopā dziedāt,
vai koŗi atdzims un turpināsies?
M. M. Pirmajos Dziesmu svēt
kos uz skatuves bija 1046 dzie
dātāji, bet tagad pandēmijas ie
tekmē pasaule ir tā mainījusies,
ka iedomāties tūkstoti dziedā
tāju kopā, šķiet gandrīz nereāli.
Mūsu filmas vēstījums aizvien
vairāk veidojas par nākšanu ko
pā, kas mums atkal jāsāk no jau
na. Gandrīz kā pirmajos Dzies
mu svētkos mums atkal būs jā
iemācās nākt kopā, ar savām
šaubām, bailēm, pārliecību. Ļoti
daudzas lietas tajā laikā un
šobrīd ir līdzīgas.
D. Ī. Domāju, ka cilvēkiem
gribēsies dziedāt un atkal satikties. Dziesmu svētku tradicija ir
grandioza, un mēs esam atbildīgi
par šo tradīciju ne tikai savā, bet
visas pasaules priekšā.
Vai gribat teikt, ka latviešu
dziesmu svētku tradicijai ir
globāla nozīme?
D. Ī. Bet protams! Dziesmu
svētki ir pirmais, ar ko Latvija
lepojas! Dziesmu svētki, svētku
gājiens bija arī nevardarbīgās
pretošanās kustības sākums Lat
vijā, un koris, sākot no dziedā
tājiem, diriģentiem, virsdiriģen
tiem, ir ārkārtīgi organizēta
struktūra. Mēs dziedam visās
lielajās tautas manifestācijās, tā
ir ārkārtīgi dziļa mūsu tautas
tradicija.
M. M. Ķeroties klāt filmai, ir
kaut kādas iekšējās motivācijas,
izjūtas… Es nevaru teikt, ka tai
su filmu ar “globālu mērķi”, bet
zinu, ka godīgi, patiesi izstāstīts
cilvēcisks stāsts uzrunās pats par
sevi. Ar kino cilvēkiem pasaulē
var pateikt kaut ko ļoti svarīgu
ļoti īsā laikā, un viņi to var
saprast. Tas man dod pārliecību,
ka filma ir veids, kā pastāstīt par
to laiku, par cilvēkiem, par dzie
dāšanu, par mums …
***
Ja arī jūs velaties un esat gatavi
financiāli atbalstīt filmas tapša
nu, ziedojiet naudu, ieskaitot:
Biedrība “Nameyse”
Rīga, Kurzemes prospekts 6 - 90,
LV-1067
Reģ. Nr. 40008198562
SWEDBANKA AS
Konta Nr.:
LV80HABA0551050005957
Kods HABALV22
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JĀNIS OGA
No 15. līdz 23. augustam Lat
vijas Universitātes Literātūras,
folkloras un mākslas institūta
(LU LFMI) Literātūras nodaļas
pētnieki Vācijā ar Baltijas-Vā
cijas Augstskolu biroja atbalstu
īstenoja projektu “Latviešu ar
chīvi trimdā: archīvu materiāla
atlase un digitālizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un
Baltiešu kristīgās apvienības
mītnē Annabergā”.
Pētnieki Latviešu Centrā Min
sterē (LCM), turpinot 2020. gadā iesākto darbu, un Baltiešu
kristīgās apvienības mītnē Anna
bergā apzināja un digitālizēja

archīvu materiālus par latviešu
literātu, sabiedrisko darbinieku
un organizāciju darbību Vācijā
un kultūras kontaktiem, Baltijas
inteliģences – tai skaitā latviešu
un Baltijas vāciešu, latviešu un
igauņu – savstarpējiem saka
riem, kā arī par saiknēm ar Vā
cijas sabiedrību. Digitālizētie ma

2021. gada 11. septembris – 17. septembris

Vācijā turpina pētīt latviešu archīvus trimdā
teriāli papildinās latviešu rakstnieku un organizāciju krājuma
dokumentu un audio materiālu
kollekciju Latvijas un latviešu li
terātūras vortālā www.literatura.lv.
Papildus darbam archīvos pēt
nieki veica intervijas un semi
nāros iepazīstināja ar pētījumu
rezultātiem un digitālās kollekcijas saturu, aktuālizējot arī Vā
cijas un Latvijas personību ie
guldījumu archīvu izveidē.
Gan Latviešu Centrā Minste
rē, gan Baltiešu kristīgās apvie
nības mītnē Annabergā notika
literātes, bibliotekāres un archi
vāres Austras Rudzītes (1911–
1991) 110 gadu jubilejai veltīti
pasākumi, godinot A. Rudzītes
darbu Minsteres Latviešu ģim
nazijā (MLĢ) un Baltiešu kristī
gajā apvienībā un viņas ieguldī
jumu, izveidojot MLĢ biblio
tēku – plašāko Eiropas latviešu
bibliotēku ārpus Latvijas, tai
skaitā periodikas un rokrakstu

No labās: LU LFMI pētniece Inguna Daukste-Silasproģe, LCM archīva un bibliotēkas vadītāja
Dina Krastiņa, LU LFMI pētnieki Ieva Kalniņa, Zita Kārkla, Ivars Šteinbergs, Māra Grudule,
Eva Eglāja-Kristsone, Jānis Oga

Austras Rudzītes 110 gadu jubilejas sarīkojums Latviešu
Centrā Minsterē 2021. gada 17. augustā. Pa kreisi: LCM
archīva un bibliotēkas vadītāja Dina Krastiņa, priekšplānā –
LCM saimnieks Viktors Kangeris, bijusī LCM administratore
Zuze Krēsliņa-Sila un diakone Lilija Tenhāgena

Austra Rudzīte

krātuvi –, kā arī Jāņa Jaunsud
rabiņa, Zentas Mauriņas, Kon
stantīna Raudives, Pētera Ērma
ņa un citu autoru piemiņas istabas. Ārkārtīgi nozīmīgs ir
A. Rudzītes darbs MLĢ un LCM
archīvu izveidē.
Sarīkojumos Minsterē un An
nabergā ar priekšlasījumiem
par A. Rudzītes dzīvi, darbu un
dienasgrāmatām, kas vēsta par
darbību Jāņa Jaunsudrabiņa biografijas izpētē un piemiņas sa
glabāšanā, uzstājās literātūrzi
nātniece, LU LFMI direktore un
vadošā pētniece Eva Eglāja-Krist
sone un literātūrzinātniece, LU
LFMI vadošā pētniece Inguna
Daukste-Silasproģe, savukārt li
terātūrzinātnieks un LU LFMI
zinātniskais asistents Ivars Štein
bergs Annabergā stāstīja par
jaunatklātajiem A. Rudzītes dzejas manuskriptiem.
Latviešu Centrā Minsterē sarī
kojumā piedalījās un atmiņās da
lījās A. Rudzītes laikabiedri un
skolēni, to vidū diakone Lilija
Tenhāgena, bijusī LCM admini
stratore Zuze Krēsliņa-Sila un
LCM saimnieks Viktors Kangeris,
sarīkojumu vadīja un bagā
tīgu
izstādi bija sagatavojusi LCM ar
chīva un bibliotēkas vadītāja Dina
Krastiņa. Savukārt sarīkojumā
Baltiešu kristīgās apvienības mīt
nē Annabergā uzstājās apvienības
ģenerālsekretārs sociologs An
drejs Urdze, kuŗa personīgajā ar
chīvā glabājas nepublicētu A. Ru
dzītes dzejas un prozas darbu
manuskripti, dienasgrāmatas un
sarakste ar Minsteres Latviešu
ģimnazijas absolventiem, kā arī
diakone Laima Vija Urdze un va
lodniece Aina Mārīte Urdze.
Projektā piedalījās LU LFMI
pētnieki Eva Eglāja-Kristsone,
Māra Grudule, Inguna DauksteSilasproģe, Ieva Kalniņa, Zita
Kārkla, Jānis Oga un Ivars
Šteinbergs.

Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā uzstājās
apvienības ģenerālsekretārs sociologs Andrejs Urdze (vidū),
LU LFMI pētnieki Inguna Daukste-Silasproģe un Ivars
Šteinbergs
Pateicamies par atbalstu Balti
jas-Vācijas Augstskolu birojam
un par atsaucību Latviešu Cen
tram Minsterē un Dinai Krasti
ņai, Latviešu Kopībai Vācijā,
Nīlam Ebdenam un Arnim
Drillem, Baltiešu kristīgajai ap
vienībai Annabergā un Andre
jam Urdzem.
Baltijas-Vācijas Augstskolu bi
roja projektu financiāli atbalsta
Vācijas Akadēmiskās apmaiņas
dienests (DAAD) no Vācijas Ār
lietu ministrijas piešķirtajiem
līdzekļiem. Projektā iesaistīti

pēt
nieki no Latvijas Zinātnes
padomes fundamentālo un lie
tišķo pētījumu projekta “Sieviešu
pārstāvniecība Latvijas kultūrā
un sabiedrībā (1870–1940)” un
pēcdoktorantūras projektiem
“Latviešu prozisti padomju oku
pācijā: sadarbība un nevardarbī
gā pretošanās (1968–1991)” un
“Ķermeņa ģeografijas: latviešu
sieviešu rakstniecības vēsture”.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem
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Gustava Zemgala protokolārā pieticība
Mg. iur. MĀRTIŅŠ DRĒĢERIS
(Turpināts no Nr. 34)
Tā paša gada 29. un 30. jūnijā
atbildes vizītē Latvijā ieradās
Zviedrijas karalis Gustavs V, ko
prese Latvijā atkal no jauna līdz
sīkākajām niansēm apjūsmoja, jo
Latviju apmeklēja “pats” Zviedri
jas ķēniņš. Reģionālajā polītikā
šai vizītei nebija gandrīz nekādas
praktiskas nozīmes. Pēcāk Latvi
jas sūtnis Zviedrijas Karalistē
K. Zariņš atzīmēja, ka “zviedri ir
dabūjuši noteikti pārliecināties,
ka viņpus Baltijas jūras dzīvo
ener
ģiska un kulturāla zviedru
brāļu tauta, kuras kultūras un
darba spējas ir augstu novērtē

kulturāli saimnieciskā un polītis
kā laukā, kā arī sekmēt viņu kon
solidēšanos kopīgo interešu orga
nizētai aizsardzībai”. Savu runu
G. Zemgals noslēdza ar sešām
tēzēm, no kuŗām īpaši akcentē
jamas trīs, proti: 1) katrai valstij
jāattīsta tās ražošanas nozares,
kurām ir dabiski pamati. Cenša
nās visu ražot nav attaisnojama, jo
tādējādi šķeļ tautas, ceļ augstus
muitas mūrus, ar ko tautu organisms tiek sadalīts, saskaldīts un
tādēļ sāk nīkuļot; 2) starptautiskie
ekonomiskie līgumi slēdzami uz
vienlīdzības principa pamatiem;
3) Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
savienības radīšana uzskatāma

Gustavs Zemgals (otrais no labās) ģimenes un draugu lokā ap 1910. gadu

Gustavs Zemgals Bauskā, 1928. gadā
jamas”. Gada izskaņā Zviedrijas
Valsts banka paziņoja par Latvijas lata kotāciju Stokholmas biržā
no 1930. gada 1. janvāra.
Saeimas Ārlietu komisija
un Ūnija Baltijas sadarbībai
G. Zemgals tika ievelēts par
pirmās un ceturtās Saeimas de
putātu. Kā liecina pirmās Saei
mas stenogrammas, G. Zemgals
līdz Saeimas deputāta mandāta no
likšanai bija atbildīgais referents
pie likumiem vai izteicās par jau
tājumiem, kas galvenokārt skāra
jaunās Latvijas valsts iekšpolītisko
dienas kārtību, piemēram, referē
jot par Žūpības apkarošanas likumu un pie likuma “Par kaŗavīru
atvaļināšanu no kaŗa dienesta
1924./25. budžeta gadā”. (..)
1933. gada 27. aprīlī Rīgā tika
nodibināta īpaša biedrība – Ūnija
Baltijas sadarbībai, kuŗā G. Zem
galu ievēlēja par tās prezidentu.
Šīs ūnijas atklāšanas svinībās, ku
ŗās tostarp piedalījās arī G. Zem
gala pēctecis Valsts prezidenta
amatā A. Kviesis, kā arī Igaunijas,
Lietuvas, Somijas, Polijas, Dānijas
u.c. valstu diplomātiskie pārstāvji,
G. Zemgals uzstājās ar programmas runu “Baltijas ūnijas mērķi
un pamatprincipi”. No G. Zem
gala runas izriet, ka šīs ūnijas
mērķis bija “veicināt ap Baltijas
jūru dzīvojošo tautu kopdarbību

par dabisku pirmsākumu plašākai savienībai ap Bal
tijas jūru.
Tādējādi šo mērķu sasniegšanai
ir aktivizējama visu kaimiņvalstu
saskaņoti organizēta darbība.
Nobeiguma vietā
Teju visi laikabiedri savās atmi
ņās norāda, ka G. Zemgals bija
galējību pretinieks. Viņa pilsonis
kā stāja, iekšējā disciplīna, vien
kāršība un atklātība, demokratiskums, spēja objektīvi un taisnīgi
risināt domstarpības, kas iespē
jams skaidrojams ar praktisko
darbu advokatūrā un notāra ama
tā, bija tās G. Zemgala personības īpašības, kas caurvij viņa po
lītiskās darbības veiksmes ceļu uz
iekšpolītiskiem un ārpolītiskiem
panākumiem. Vēsturnieks Aivars
Stranga trāpīgi norāda, ka G. Zem
gala kļūšana par Valsts prezidentu bija tīrā nejaušība, taču “nereti
nejaušība ir tīri laba lieta. (..) vi
ņam nebija kāres pēc varas – lie
lākas, nekā Satversme deva; viņš
nepiedalījās aizkulišu spēlēs un
čukstēšanās pie valdību sastādī
šanas. Kā pārticis un izglītots vi
dusšķiras pārstāvis viņš iegāja Rī
gas pilī; kā buržuā viņš to atstāja,
tūlīt dodoties ilgā ceļojumā uz
Franciju. Bet kas tad bija mūsu
demokratija, ja ne pilsoniska, tā
laika valodā runājot – tieši bur
žuāziska, demokratija”.

Satversmes 41. pants noteic, ka
Valsts prezidents reprezentē valsti
starptautiski, ieceļ Latvijas, kā arī
pieņem citu valstu diplomātiskos
priekšstāvjus. Viņš izpilda Saei
mas lēmumus par starptautisku
līgumu ratificēšanu.
Valsts augstāko amatpersonu
valsts reprezentācijas funkcijas
starptautiski var īstenot dažādi. Arī
pieticīgs valsts protokols prak
sē
nav šķērslis divpusējās vai daudz
pusējās diplomātijas darbam.
G. Zemgala prezidentūras laiks
starpkaŗu Latvijā tam ir piemērs.
Tieši demokratiskums un nedaudz
kautrīgā vienkāršība atbruņoja
ikvienu majestāti, augstdzimtību,
ekselenci un eminenci, kad Valsts
prezidents G. Zemgals pildīja Satversmes 41. panta pienākumus.
Šo īpašību dēļ G. Zemgals pama
toti saņēma cieņas apliecinājumus
Latvijā un ārpus tās.

Rekordliels jauniešu skaits
jauno studiju gadu uzsāks ar
Vītolu fonda administrētajām
stipendijām
Mūsdienu mainīgajā
pasaulē vienīgais kapitāls,
par kuŗa drošību varam
sniegt garantiju, ir cilvēka
izglītība. Tā ir vērtība, kas
neapsūbēs mitruma ie
spai
dā, nezudīs neapdo
mīgas monetārās polītikas rezultātā un netiks
apdraudēta garnadžu ie
rašanās gadījumā. Tā ir
vērtība, kuŗas iegūšana ir
tikpat nepiepildāma kā
cilvēka personības attīstība, ir ti
kai soļi, neatlaidīgi un apņēmīgi
soļi pareizajā virzienā…
Pandēmijas ietekmē fonds šo
gad saņēma pieteikumu skaitu,
kas pārsniedza jelkad iesūtīto,
tomēr, pateicoties vairāk nekā
200 ziedotājiem no Latvijas, Ame
rikas, Austrālijas, Kanadas, Liel
britanijas, Venecuēlas un Zvied
rijas, jauno mācību gadu ar

stipendijām Latvijas augstskolās
uzsāks 830 studenti – no tiem
272 pirmkursnieki, bet 558 eso
šie stipendiāti studijas turpinās.
Gada laikā stipendijās plānots
izmaksāt vairāk nekā 1,5 miljonus eiro.
Šogad jau otro gadu augusts
tika izsludināts par Draugu mē
nesi, kad ikviens tika aicināts
ziedot stipendijām. Lielu atsau

cību akcijā demonstrēja
bijušie stipendiāti, tā
dē
jādi īstenojot fonda
vēlējumu: “Ar izglītību
sasniegt dzīvē tādu lī
meni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.” Ar
Draugu
stipendijām
kopā šogad studēs 18
jaunieši.
19 gadu laikā izskolo
ti vairāk nekā 4000 jau
niešu! Paldies visiem un
katram, kas iesaistījušies, lai pirmais septembris no sirds būtu
svētku diena daudziem jo dau
dziem studentiem Latvijā!
Pieteikšanās Vītolu fonda
administrētajām stipendijām
nākamajam studiju gadam
sāksies 2022. gada 1. februāŗī
un turpināsies līdz 1. martam.
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
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Architekts Ansis Reinhards Likteņdārzam
dāvinājis vērtīgu pastmarku kollekciju
Likteņdārzs saņēmis vērtīgu
un unikālu dāvinājumu – pastmarku kollekciju, ko bērnībā,
pēc došanās bēgļu gaitās no Lat
vijas sācis veidot latviešu archi
tekts Ansis Reinhards. Kollek
cija apkopota vairākos albumos,
kuŗos ir pastmarkas, kas izdotas
Latvijas territorijā dažādu po
lītisko režīmu, toskait cariskās
Krievijas, Pirmā pasaules kaŗa,
vācu okupācijas, Bermonta laikā
u.c. Kollekcijas senākā pastmarka ir no 1860. gada, bet pie retu-

miem minamas 1933. gadā iz
dotās pastmarkas “Latvija-Afri
ka”, kas veltītas Nikolaja Pūliņa
lidojumam uz Afriku.
Savu kollekciju architekts
Ansis Reinhards sācis veidot
1947. gadā pārvietoto personu
nometnē Vācijā, kur pastmarkas
gūtas no citiem latviešiem, kuŗi
Otrā pasaules kaŗa beigās bija
spiesti kļūt par bēgļiem. Kollek
cijas veidošana turpinājusies
Reinhardu ģimenes pirmajā
trimdas mītnes zemē Marokā,

KRUSTVĀRDU MĪKLA

papildinot krājumu ar franču,
britu un amerikāņu pastmar
kām. Savukārt vēlākos gados,
tēvam Jānim Reinhardam sākot
strādāt Pasaules Veselības orga
nizācijā Ženēvā, tā turpināta ar
vērtīgiem papildinājumiem no
Šveices, Francijas un citu valstu
filatēlijas veikaliem un senlietu
tirgiem.
Ansis Reinhards: “Bērnībā es
krāju dažādu valstu pastmarkas,
taču vēlāk – tikai Latvijas terri
torijā un brīvvalstī izdotās, jo tās

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
Kontakts. 17. Četrvietīga kariete
ar nolaižamu virsdaļu. 18. Dziļš,
nomācošs emocionāls stāvoklis.
19. Pilsēta Italijas ziemeļos. 20.
Pārvedu vekselis. 21. Mūza, dzejas sargātāja sengrieķu mītolo
ģijā. 22. Apdzīvota vieta Jēkab
pils novadā. 23. Plekstes. 24.
Kaukāzā izplatīts pūšamais mū
zikas instruments. 27. Angļu
dabas pētnieks (1809-1882). 28.
Daugavas pieteka. 30. Mīkst
mieši, gliemji. 31. Valsts galvas
pilsēta Eiropā. 32. Notikušas
pirms neilga laika. 34. Apdzīvota
vieta Liepājas novadā. 35. Dziņa.
36. Latviešu rakstnieks, sabiedri
skais darbinieks (1865-1929).
37. Vienādi.

Līmeniski. 1. Operas, operetes literārais teksts. 6. Taktisks,
pieklājīgs. 10. Pēkšņa, asa. 11. Kri
mas pussalas agrākais nosaukums. 12. Daļēji uzpildīts. 13. Sena
sudraba monēta Spānijā. 14. La
bības augs ar garu stublāju. 15.
Neliels ūdenskritums. 16. Paze
mes ejas. 19. Īsta. 23. Resna nūja.
25. Viena no Himalaju virsot
nēm. 26. Riskants pasākums. 27.
Ostas celtne. 29. Liela upe Dien
vidamerikā. 33. Lūk! 38. Daudz
krāsaina. 39. Daiļliteratūras sa

cerējumi. 40. Apdzīvota vieta
Jelgavas novadā. 41. Kādas Eiro
pas valsts pamatiedzīvotājs. 42.
Norvēģu polārpētnieks (18611930). 43. Indīga čūska. 44. Dīk
dieņi. 45. Lielupes pieteka.
Stateniski 1. Apgaismojuma
ierīce. 2. Rupja, bezjūtīga. 3. Lat
viešu gleznotājs (1887-1975). 4.
Apdzīvota vieta Krāslavas nova
dā. 5. Izlauzti celmi ar saknēm.
6. Federātīva vienība Šveicē. 7.
Ierīce skaņas pastiprināšanai.
8. Ostas pilsēta Šrilankā. 9.

Krustvārdu mīklas (Nr. 33)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Prāvs. 5. Malta.
8. Palanga. 9. Kankari. 10. Dan
tess. 12. Ātes. 13. Sāncensis. 14.
Soja. 17. Stabili. 19. Erotika. 21.
Dante. 23. “Slieksnis’’. 24. Detek
tors. 26. Aleja. 27. Madaras. 30.
Biretes. 33. Tabu. 34. Korektors.
35. Ērti. 38. Salvete. 39. Alabama.
40. Regates. 41. Ikars. 42. Sisla.
Stateniski1. Pantera. 2. Āvas.
3. Spināti. 4. Barselona. 5. Ma
dride. 6. Līne. 7. Asesori. 9. Klājs.
11. Skara. 15. Direktors. 16. Ko
lektors. 18. Tallina. 20. Kaprīze.
21. Drisa. 22. Efeja. 25. Delikātas.
27. Metrs. 28. Dubulti. 29. Sto
pers. 30. Barkass. 31. Turlava. 32.
Saiva. 36. Geja. 37. Sams.

man stāstīja par tobrīd nesasnie
dzamās Latvijas vēsturi. Tas bija
aizraujoši – kādā veclietu tirgū
atrast aploksni ar Latvijas past
marku, jo tās bija pēdas, ko Fran
cijā vai citur bija atstājuši latvieši, kuŗi pēc kaŗa un bēgļu no
metnēm šajā zemē bija atraduši
patvērumu.”
Pēc Kokneses fonda aicināju
ma, filatēlijas eksperti novērtē
juši dāvinājuma mantisko vēr
tību, kas ir vairāki tūkstoši eiro.
Savukārt, apzinot filatēlijas entuziastus, architekta Anša Rein
harda kollekcijai jau rasts glabā
tājs, kuŗš izteicis vēlmi past
markas iegādāties atbilstoši eks
pertu novērtējumam.

Sandra Kalniete, Eiropas Par
lamenta deputāte, Kokneses
fonda padomes priekšsēdētāja:
“Ikvienu ziedojumu Likteņdār
zam pieņemam ar pateicību un
ikkatrs ziedojums ir ārkārtīgi sva
rīgs praktisks atbalsts dārza pa
stāvīgai labiekārtošanai un uztu
rēšanai. Ansis Reinhards savu zie
dojumu novēlējis Saieta nama
labiekārtošanai, par ko esam
īpaši pateicīgi, jo, ceļoties celtnie
cības un apdares materiālu ce
nām, daļu labiekārtošanai pare
dzēto līdzekļu esam spiesti iegul
dīt būvniecībā. Saieta namu
plānojam pabeigt šogad, lai no
nākamā gada pavasara tas būtu
atvērts apmeklētājiem.”

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, LV-1011, 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
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Tokijas paraolimpiskajās spēlēs
Edgaram Bergam
– piektā vieta
Edgars Bergs (attēlā) lodes
grūšanā sasniedza jaunu Eiropas
rekordu un izcīnīja piekto vietu
Latvijas sportistiem pēdējās sa
censībās Tokijas paraolim
pis
kajās spēlēs.

Latvijas paraolimpieši Tokijā
izcīnīja piecas medaļas – Rihards
Snikus ar zirgu King of the Dance
nopelnīja divas sudraba godalgas iejādē, Diāna Dadzīte kļuva
par sudraba laureāti diska me
šanā un nopelnīja bronzu šķēpa
mešanā, bet Aigars Apinis stājās
uz pjedestala bronzas pakāpiena
lodes grūšanā.

Mājās sirsnīgi
sagaidīti Rihards
Snikus un Diāna
Dadzīte

// FOTO: Scanpix/Reuters

Mājās atgriezušies un sirsnīgi
sagaidīti Tokjas paraolimpisko
spēļu medaļnieki. 3. septembŗa
vakarā mājās atgriezās paraolimpietis Rihards Snikus, kuŗš
Tokijas spēlēs iejādē izcīnīja
divas sudraba godalgas. Snikus
startēja karjērā trešajās para
olimpiskajās spēlēs, bet pirmo
reizi mājās atveda nopelnītas
medaļas.
Intervijās pēc sacensībām gan

Startējot F35 ieskaites grupā,
Bergs labākajā mēģinājumā lodi
aizgrūda 14,70 metrus. Visos
sešos mēģinājumos Bergs astoņu
dalībnieku konkurencē pārsnie
dza 14 metru robežu. Karjērā
ceturtajās paraolimpiskajās spē
lēs startējušo Bergu no godalgas
šķīra 71 centimetrs. Iepriekš
Bergam nekad nebija izdevies
lodi aizgrūst tālāk kā 14,55 met
rus. Uzvarēja pasaules rekordists
uzbeks Kušnidins Norbekovs ar
pēdējā piegājienā sasniegtu re
zultātu 16,13 metri.
Loka šāvēja Ieva Melle izslēg
šanas turnīrā netika tālāk par
pirmo kārtu, kas viņai liedza sa
Rihards Snikus
sniegt astotdaļfinālu.

Latvijas volejbo
listu vēsturiskā
uzvara

Latvijas volejbola izlase pēc 26
gadu pārtraukuma ar sensacio
nālu uzvaru atgriezās Eiropas
čempionāta finālturnīrā, Tallinā
pirmajā spēlē pārsteidzoši ar 3:1
(25:23, 25:22, 16:25, 25:21) uzvarot Igaunijas vienību.

Trīs vīru bloks pret Igaunijas
komandas spēlētāju
Latvijas volejbolistiem tā bija
pirmā uzvara Eiropas čempio
nātu vēsturē, jo pirms 26 gadiem
finālturnīrā piecās spēlēs tika pie

dzīvoti pieci zaudējumi. Tāpat šī
bija Latvijas pirmā uzvara pār
Igauniju pēdējo astoņu gadu
laikā un pēdējās 13 spēlēs. Re
zultātīvākais ar 21 punktu Lat
vijas izlasē bija Hermans Eg
leskalns, 16 punkti Romānam
Saušam, par diviem mazāk
iekrāja Toms Švāns, bet 12 punkti Denisam Petrovam. Igaunijas
valstsvienībā 21 punkts OIive
ram Veno, bet vēl 14 punktus
pievienoja Ardo Krēks.
Nākamā spēlē Latvijas volej
bola izlase piedzīvoja drāmatisku
zaudējumu Chorvatijas vienībai
– 2:3 (30:28, 20:25, 25:23, 29:31,
11:15). Latvija par šo zaudējumu
ieguva punktu, kas ļauj uzlabot
cerības uz iekļūšanu astotdaļ
finālā. Latvijai 21 punktu guva
Hermans Egleskalns, savukārt
Chorvatijas izlasē ar 32 punktiem izcēlās Leo Andričs.
Latvijas vīriešu volejbola izlase
Tallinā piedzīvoja zaudējumu
trešajā Eiropas čempionāta fi
nālturnīra spēlē, apgrūtinot sev

sportists, gan viņa atbalsta komanda pauda apņēmību rūpīgi
strādāt, lai sasniegtu vēl labākus
rezultātus. Rihards atzina, ka ir
patīkamas sajūtas par paveikto
darbu.

Kopā ar Sniku Rīgā ieradās arī
trenere Agnese Rozīte un para
iejādes komandas vadītāja Darja
Tihomirova.
Rihardu ar komandu Rīgā
sagaidīja un apsveica paraolim
piskās kustības patronese, Valsts
prezidenta kundze Andra Levite
un izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP). “Es
katram novēlu, kuŗš vēl nav
redzējis Riharda un King of the
Dance priekšnesumu, noska
tī
ties. Jūs izbaudīsiet vieglumu,
eleganci, graciozitāti, kas ir prieks
visai dvēselei. Es tagad novēlu
Rihardam un visai komandai
drusku atpūsties, izbaudīt nā
kamās dienas un tad sākt domāt
par nākamajām sacen
sībām,”
teica Valsts prezidenta kundze
Andra Levite.
Īpašu sagaidīšanu bija sarūpē
jusi Ķekavas novada pašvaldība
iekļūšanu izslēgšanas turnīrā.
Latvija ar rezultātu 2:3 (18:25,
25:23, 25:13, 19:25, 7:15) zaudēja
Slovakijai. Latvijas izlases rindās
rezultātīvākais ar 21 punktu bija
Hermans Egleskalns, 15 punktus guva Atvars Ozoliņš, bet 13
punktus – Kristaps Šmits. Ar
četriem punktiem blokā izcēlās
Ozoliņš un Toms Švans, kuram
arī divi punkti ar “eisiem”.
Ar pieciem punktiem trīs
spēlēs Latvija D apakšgrupā
ieņem trešo vietu, bet priekšā
būs cīņas ar Francijas un Vācijas
izlasēm, pret kurām iegūt kaut
vienu punktu būs ļoti grūti. D
apakšgrupā pa sešiem punktiem
divās spēlēs guvušas Vācija un
Francija, pieci punkti trīs dueļos
ir Latvijai, trīs punktus trīs spēlēs
guvusi Slovakija, bet pa diviem
punktiem ir trīs cīņas aizvadī
jušajām Igaunijai un Chorvatijai.
Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras
grupas četras labākās komandas.
(Turpināts 20. lpp.)

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

– Rihardu pie lidostas sagaidīja
izpušķots automobilis, kas Ķeka
vas novada pašvaldības policijas
eskorta pavadībā nogādāja me
daļnieku uz viņa dzimto pilsētu
Baldoni, kur viņu sagaidīja
draugi, novada iedzīvotāji un
fani. Riharda cīņu biedrs – zirgs
King of the Dance – mājās
atgriezās 5. septembrī, jo vēl bija
jāmēro ceļš automašīnā no
Nīderlandes.

sniedza jaunu paralimpisko re
kordu veselības grupā F-55 un
par 96 cm pārspēja paralimpisko
rekordu šķēpmešanā, ko viņa
sasniedza 2016. gada Riodeža
neiro paralimpiskajās spēlēs,
kad izcīnīja zelta medaļu.

Tā sagaidot četrkārtējo paraolimpisko medaļnieci Diānu Da
dzīti Rīgas lidostā, uzsvēra valsts
amatpersonas un citi sagaidītāji.

19 pandēmijas apstākļos, teica
Starptautiskās Paraolimpiskās
komitejas (SPK) prezidents En
drjū Pārsonss (attēlā).

Pandēmijas
apstākļos sarīkotās
Tokijas para
„Mēs lepojamies olimpiskās spēles
pat veiksmīgāk, nekā
ar jums!” risinās
cerēts, lai gan tās notiek Covid-

Diāna Dadzīte
Sveicēji novēlēja Diānai pēc
ilgā un grūtā darba tagad veltīt
laiku sev un atpūsties. Paraolim
piskās kustības ģenerālsponsora
“Mēness aptieka” vadības pār
stāvis Dins Šmits, norādīja, ka
diez vai pasaulē ir daudz tādu
cilvēku, kuŗi, gandrīz par metru
pārspējot rekordu, saka, ka tas
vēl nav gana labi, un uzteica
Diānas apņēmību, gribasspēku
un stingro mērķtiecību.
Diāna Dadzīte Tokijas para
olimpiskajās spēlēs Latvijai izcī
nīja divas medaļas – sudraba
medaļu diska mešanā un bronzas medaļu šķēpa mešanā. Diska
mešanā viņa pārspēja savu
karjēras labāko rezultātu, aizmetot disku 25,02 m tālu. Savukārt
šķēpa mešanā Diāna Dadzīte,
aizmetot to 24,22 m tālu, sa

Tokijas paraolimpisko spēļu
dalībnieku un apkalpojošā per
sonāla vidū kopš 12. augusta
konstatēti 241 saslimšanas ar
Covid-19 gadījumu, tomēr Pār
sonss uzsvēra, ka organizātori
veic atbilstošus pasākumus in
fekcijas izplatības apturēšanai.
“Līdz šim ir bijis patiešām fantastiski. Mēs nodrošinām sportistiem drošu vidi un tajā pašā
laikā aizsargājam Japānas sa
biedrību,” Pārsonsu citēja aģen
tūra Kyodo.

PĒRK
Māju vai lauku viensētu.
Tālr. +371 27603515.

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
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“Man pasaule par šauru šķita…”
MĀRIS
BRANCIS
Tā bija nosaukta izstāde Lat
vijas Nacionālajā mākslas mū
zejā, kas veltīta tēlniekam Gus
tavam Šķilteram (1874-1954) un
viņa ceļojumiem 20.gs. sākumā.
Gustavs Šķilters ir cēlies no
Rencēnu puses. Izglītību ieguva

viņš daudz radoši strādāja, radī
dams šodien pazīstamus Reiņa
Kaudzītes, Krišjāņa Barona, Ri
charda Zarriņa un citus portretus.
Mācības Štiglica skolā palī
dzēja viņam izcili apgūt zīmē
jumu un akvarelēšanu, ko lika

citi Kārlis Brencēns, Jūlijs Jaun
kalniņš un Jēkabs Belzēns). Gus
tavs Šķilters daudz rakstīja lat
viešu presē, vēstīdams lasītājiem
gan par notikumiem Parīzes un
vēlāk Pēterburgas mākslas dzīvē,
gan recenzējot latviešu mākslas

izstādes. Jāpriecājas, ka memo
riālo kollekciju glabātāja Gunta
Madlinska un projektu vadītāja
Ieva Kalnača izveidoja šo bagā
tīgo, pārsteigumiem pilno izstādi,
atgādinot par Gustava Šķiltera
lielo nozīmi latviešu mākslas

Gustavs Šķilters ar draugiem Parīzē 1903. gadā
barona Štiglica Centrālajā tech
niskās zīmēšanas skolā Pēter
burgā, to izcili beidza un saņēma
ārzemju stipendiju, tādēļ latviešu
jaunais mākslinieks piecus ga
dus papildinājās Parīzē. No tiem
piecus mēnešus viņš apmeklēja
pasaulslavenā tēlnieka Ogista
Rodēna darbnīcu, kādēļ viņu
uzskata par O. Rodēna daiļrades
turpinātāju latviešu mākslā. Šķil
ters arī studēja Daiļo mākslu aka
dēmijā anatomiju un mākslas
vēsturi, kā arī pie dekorātīvās
tēlniecības meistara Gistava Žer
mēna, Italijā apguva bronzas
liešanas techniku. Pārējā laikā

lietā visu mūžu, gan zīmējot
karikatūras, gan radot žurnālu
illustrācijas un grāmatu vākus,
gan arī fiksējot acīs iekritušu
motīvu. Viņa dekorātīvi lietišķie
priekšmeti, figurālās kompozī
cijas un portreti apliecina to
autora augsto meistarību un
viņa sekošanu jūgendstilam.
Būdams latviešu jauniešu bied
rības “Rūķis” biedrs un aktīvs
dalībnieks, viņš pastāvēja uz to,
ka jārada nacionāla māksla. Še
lieti atgādināt arīdzan to, ka viņš
bija viens no četriem latviešiem,
kuŗi pirms Pirmā pasaules kaŗa
Štiglica skolā bija pedagogi (trīs Gustavs Šķilters. Laivas krastmalā. 1902.

vēsturē.
No Rodēna studijas laika iz
stādē eksponētas Šķiltera modeļu
skices. Parīzes laikā viņš iepazi
nās ar daudziem māksliniekiem,
kuŗu portretus veidoja un arī
tagad apskatāmi izstādē. Gustavs
Šķilters bieži skicēja vietas, ko
apmeklēja, tādēļ viņa archīvā
atrodami Versaļas fiksējumi krā
sās, atgādinot par viņa gūtajiem
priecīgajiem iespaidiem, arī par
braucieniem uz Spāniju, Maroku
un citām vietām Eiropā. Izstādes
veidotāji sazinājušies ar Barse
lonu, kur atrodamas Gustava
Šķiltera pastkartes studiju bied
ram katalāņu tēlniekam Olege
ram Junjentam, kuŗas pirmo
reizi tika parādītas latviešu ska
tītājiem un kas, iztulkotas latviski, bija lasāmas izstādē.
Arī tad, kad Gustavs Šķilters
dzīvoja Pēterburgā, viņš devās
uz Somiju, kur tikās ar Jani
Rozentālu, uz Zviedriju un Nor
vēģiju. Te jāpiezīmē, ka daudzi
viņa darbi atklātībai nonāk
pirmo reizi.
Izstādē tiešāk vai netiešāk
atklājās tēlnieka plašais redzesloks un ieguldījums latviešu
mākslā, kādēļ pēc pēdējā kaŗa
Pārdaugavā pastāvēja pat Gus
tava Šķiltera memoriālais mū
zejs. To slēdza tad, kad, atgūstot
Latvijas valstisko neatkarību,
cilvēciskās attiecības noteica ka
pitālisms. Var teikt – tā paiet
pasaules godība. Visu laiks apber
ar pagātnes putekļiem, un tad ir
būtiski, ja atrodas kāds, kuŗš
notrauš laika sanesas un atkal
uzspodrina bijušo godību. Tā tas
noticis ar Gustavu Šķilteru.

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi
nāties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkojumi
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”. Sī
kāku infomāciju par pasākumiem
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.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.

com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.vei
lande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; 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: 773-7361295; 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.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:

(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
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.: 561-4479050. 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
dievkalpojums ar dievgaldu.
Džamaikpleinas Trīsvienī
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.: 617323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA

19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Gija Galina.
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: 269-2141010. Dr. pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 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 dievkalpojumus katru svētdienu,
Pulksten 10:00. Paralēli pieejami sprediķu ieraksti draudzes
Youtube kanālā (meklēšanas at
slēgas vārds “ Latviešu Apvienotā
draudze Kalamazū”
– Pļaujas svētku dievkalpojums 3. oktobrī, plkst. 10:00. Pēc
tam Zupas pusdienas.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
wood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,

Cleveland 44121) Dievk. notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu mācī
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 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs
vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
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.
(Turpināts 19. lpp.)
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Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity Lat
vian Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.drau
dze.org vai www.tervete.org. pr.
Jānis Mateus tālr.: 514-4812530,
e-pasts: prez@draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lutheran
Church, P.O. Box. 1008, Maple
wood, NJ 07040) jūlijā dievkal
pojumi draudzē nenotiek.
19. septembrī 11:00 Dievkal
pojums ar dievgaldu Priedainē.
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā “Priedaine”,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. 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 Reynolds
Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street,
New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos
novados ziņosim vēlāk. Diemžēl
nometnes dievkalpojumi šo vasaru būs tikai nometnes bērniem
un personālam, ne viesiem. Iero
bežojums ir domāts, lai saudzētu
bērnus. Nometnē dzī
vos, cik
vien iespējams, “burbulī” no
slēgti 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
Svētbrīžu un dievkalpojumu
Pieslēgšanās norādes ir atroun DIEVKALPOJUMU ziņas
(5106 Zion Ave, San Diego, CA sākuma laiku Vašingtonas DC
damas draudzes mājas lapā.
uz e-pastu: rigaven@aol.com –
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, draudzei – trešdienās un
Inese Zaķis – ne vēlāk kā
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts: svētdienās plkst. 10:00.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
PIEKTDIENĀS.
janislegzdins@hotmail.com.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Dieva mierā aizgājusi
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.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth....Mīļa cilvēka dvēseli aizrauj,
Pateicībā par 70 gadu dāvāto draudzību,
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Tuvu draugu aizskar ar spārnu...
BRIGITA
Dievkalpojumi Sietlā ir atsā
Visapkārt, pēkšņi –
kušies klātienē.
Ass, strāvojošs aukstums...
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
-Ruta ŽuniņaTrinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Dieva mierā ir devusies mūsu mīļā
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.
Bībeles stundas svētdienās,
Dzimusi 1932. gada 26. oktobrī Rīgā,
2:00 pm: 19. septembrī, 26. sep
mirusi
2021. gada 29. augustā Danville, Kalifornijā
tembrī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
Viņu mīļā piemiņā paturēs
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
VĪRS ULDIS
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
MEITA ASTRIDA AR ĢIMENI
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
MEITA MARISA AR ĢIMENI
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.
Bijušais Latviešu skautu un Centrālās Goda Tiesas priekšnieks
Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
(Lsp, CGTp)
dr.: 400 Hurley Avenue, Rockville,
MD 20850 – 3121. Tālrunis:
301-251-4151, epasts: dcdrau
dze@gmail.com, www.dcdrau
dze.org. Prāveste Anita Vārs
Dzimis 1948. gada 11. janvārī Pegnitz Laufa, Vācijā,
berga Pāža (tālr.: 301-302-3270).
Draudzes priekšniece Dace
miris 2021. gada 21. jūlijā Ņudžersijā, ASV
Zalmane.

Dieva mierā aizgājusi mūsu Katskilu
nometnes pārzine SANITA VĪTOLIŅA.

VIVIANA RAMĀNS
1932-2021

VIVIANA RAMĀNS,
dzim. DUČKENS

vad. PĒTERIS AIVARS

Kad ugunskurā beidz
kvēlot ogles…

Izsakām visdziļāko līdzjutību
Andim un pārējiem piederīgajiem.
Mīļā piemiņā viņu paturēs
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes
Lauku īpašuma komiteja

Mīlestībā un dziļās skumjās piemin
LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA,
KANADAS SKAUTU JENDA

Mūsu bijušais valdes loceklis un skautu vadītajs

vad. PĒTERIS AIVARS
Mūžībā aizgājis mūsu filistris

OJĀRS RĒPIŅŠ

Dzimis 1934. gada 2. janvārī Rēzeknē, Latvijā,
miris 2021. gada 26. augustā Milvokos, ASV

Sit tibi terra levis!

SĒRO FRATERNITAS IMANTICA

Dzimis 1948. gada 11. janvārī Pegnitz Laufa, Vācijā,
miris 2021. gada 21. jūlijā Ņudžersijā, ASV

Kad ugunskurā beidz
kvēlot ogles…

Mīļā piemiņā paturēs
ĢENERĀĻA KĀRĻA GOPPERA FONDS
(GENERAL GOPPERS FUND INC.)
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Plūdmales
volejbols

Divi Latvijas plūdmales vo
lejbola pāri Ļubļanā piedalījās
Eiropas U-18 čempionātā. Lat
viju pārstāvēja Kristians Foke
rots/Gustavs Auziņš un Zaiga
Kalvāne/Daniela Konstantinova.

Kristians Fokerots un Gustavs
Auziņš (attēlā) bronzas finālā
divas reizes izlaida lielu pārsvaru
un atzina pretinieku pārākumu.
Viņi ar 1:2 (20:22, 21:15, 11:15)
zaudēja austriešiem Timo Ham
marbergam/Timam Bergeram
(26.). Ar desmito numuru iz
liktās Deniela Konstantinova un
Zaiga Kalvāne divās spēlēs guva
vienu panākumu, taču ar to bija
par maz, lai kvalificētos izslēg
šanas spēlēm. Šo plūdmales vo
lejbola pāŗu treneris ir Lauris
Iecelnieks.

Latvijas un Norvēģijas futbola
izlašu spēlē laukumā redzētais
apliecināja atšķirības abu ko
mandu meistarībā, uzsver valsts
vienības galvenais treneris Dai
nis Kazakevičs. “Skaidrs, ka tas,
ko mēs redzējām laukumā visas
spēles garumā, apliecināja atšķi
rības abu komandu meistarībā.
Diemžēl pirmā puslaika pirmajā
pusē mums neizdevās izveidot
pretspēli. Bija gan pārāk liels respekts pret pretiniekiem divcīņās,
gan diezgan sasteigti spēlējām ar
bumbu. Tādos spēles posmos,
kad ne viss izdodas veiksmīgi, ir
jāspēlē organizēti aizsardzībā,
jāpārvar šie posmi un jāatgriežas
spēlē. Nebija viegli cīnīties ar
pretinieku, kuŗam ir meistarīga
un spēcīga uzbrukuma grupa.
Izdevās izveidot pietiekami
daudz vārtu gūšanas momentu.
Varu pateikt puišiem paldies par
pašatdevi un enerģiju. Jā, nebija
pati labākā spēle no izpildījuma
viedokļa, bet futbolisti centās to
kompensēt ar citām kvalitātēm
un īpašībām.”

Latvijas futbola Vienības brauciens
2021
izlase zaudē
Riteņbraucēju Vienī
norvēģiem basLatvijas
brauciens, kas ir lielākie velo

Latvijas futbola izlase Dau
gavas stadionā 2022. gada Pa
saules kausa atlases turnīra spēlē
zaudēja Norvēģijas valstsvienībai
– 0:2 (0:1). Viesu labā spēles 20.
minūtē vārtus guva jaunā futbola
zvaigzne Ērlings Holanns, kuŗš
reālizēja 11 metru soda sitienu,
bet otros vārtus guva Muhames
Eljunussi. Tādējādi Latvijas vienība
pirmo G apakšgrupas spēļu riņķi
noslēgusi ar četriem punktiem
piecās spēlēs piekto vietu sešu
komandu konkurencē. Norvēģija
ar desmit punktiem piecās spēlēs
izvirzījusies pirmajā vietā grupā.

svētki visā Baltijā, šogad nori
sinājās jaunā vietā – Krimuldā.
Tas tādēļ, ka ceļa remonts skāris
jau tik ierastos Turaidas un
Siguldas kalnus. Jaunā norises
vieta bija ļoti plaša un ērti sasniedzama.

otrais Ģirts Harkins (“MSĢ”/
”VeloLifestyle Smiltene BJSS”).
Labāko trijnieku noslēdza
“Roadex” vienības pārstāvis Ģirts
Cirvelis. Līderi distancē pava
dīja 56 minūtes un divas sekun
des. Dāmu konkurencē pirmā
vieta Madarai Lazdai, kurai se
koja Sindija Skangale un Tīna
Ratniece. Kuplākās kopas balvu
saņēma “Sadales tīkls”, ko Vie
nības braucienā pārstāvēja 135
dalībnieki.
Sporta distancē uzvaru svinēja
Māris Bogdanovičs un Madara
Āboma.

cijā tiksies ar pašreizējo Eiropas
vicečempioni Serbiju, Beļģiju un
Slovakiju, tika noskaidrots 24.
augustā aizvadītajā izlozē. Lat
vijas basketbola izlase tika ie
lozēta A grupā.
Eiropas zonā Pasaules kausa
atlasē startēs 32 komandas, kuŗas
sadalītas astoņās grupās. No kat
ras apakšgrupas nākamajā kārtā
iekļūs trīs spēcīgākās komandas.
A grupas komandas nākamajā
grupu turnīrā tiksies ar B grupas
vienībām. Šo apakšgrupu pār
stāv Grieķijas, Turcijas, Lielbri
tanijas un Baltkrievijas izlases.

Māris Bogdanovičs

Latvijas basketbolisti
// FOTO: Delfi

Madara Āboma
Spraigi notikumi risinājās 108
km gaŗajā sporta šosejas brau
cienā. Distancē sportisti devās
uz Limbažiem, kur riteņ
brau
cējus sagaidīja orķestris un vie
tējie līdzjutēji. Tieši Limbažos
arī izveidojās dienas centrālais
atrāviens ar visiem favorītiem,
tostarp Emīlu Liepiņu, tajā. Vēlāk
no desmit braucēju lielās grupas
aizbēga četri sportisti – Liepiņš,
Bogdanovičs, Agris Vindecs un
Darjus Dzervus. Īsi pirms finiša
kvartets tika panākts. Viss iz
šķīrās finiša spurtā. Ātrākais tajā
bija “Dobeles dzirnavnieks”/Feel
Free riteņbraucējs Bogdanovičs.
Otrā vieta lietuvietim Dzervu
sam, bet trijnieku noslēdza Andžs
Flaksis no DTG – MySport. Lī
deri trasē pavadīja divas stundas
21 minūti un 59 sekundes. Sie
vietēm uzvarēja Bogdanoviča ko
mandas biedrene Āboma. Otrā
vieta Santai Sanijai Andrijanovai,
bet trijnieku noslēdza Zane
Kalverša-Ķenģe (abas – Latvian
Cycling girls).
Jaunā un aizraujošā trasē no
risinājās MTB jeb kalnu riteņ
braukšanas brauciens, tā gaŗu
mam sasniedzot 35 kilometrus.
Uzvaras laurus vīru konkurencē
plūca “Dako – Ziemeļvidzeme”
pārstāvis Kristers Kovgers –
viena stunda desmit minūtes un
15 sekundes. Otrais finišā San
dijs Kļaviņš, kuŗš atpalika 29
sekundes, bet uz goda pjedestala
zemākā pakāpiena kāpa Atis
Paksis (VeloExpress Scott), kuŗu
no uzvarētāja šķīra 33 sekundes.
Starp sievietēm ātrākā bija Lelde
Ardava (“LMT”). Otrā vieta Renātei
Rodionovai (“Ādaži velo”), bet
trijnieku noslēdza “MTB Gar
kalne” pārstāve Zane Ķelpe.

Tradicionāli visvērienīgākais
bija tautas brauciena starts. Šī
brauciena dalībniekus, kas bija
sadalīti četrās plūsmās, pirms
starta uzrunāja un veiksmi no
vēlēja Neatliekamās medicīnis
kās palīdzības dienesta direktore
Liene Cipule. Organizātori tautas brauciena dalībniekiem bija
Divi mūsu futbolisti pret trim sarūpējuši jaunu 40 km gaŗu disnorvēģiem: Ar 23. numuru tanci, kas veda cauri Raganai,
Lojai un Sējai. Šeit tika noteikti
slavenais Holanns
ne tikai ātrākie, bet arī stilīgākie
* Norvēģija vairāk kontrolēja dalībnieki, kā arī kuplākās kopas.
bumbu visas spēles laikā (71%
pret 29%), uz vārtiem izdarīja 23
sitienus pret Latvijas diviem, no
kuŗiem 12 lidoja vārtu taisnstūrī.
* Par zināmu pavērsienu spēlē
var uzskatīt 19. minūti, kad savā
soda laukumā neveiksmīgi no
spēlēja Raivis Andris Jurkovskis,
tādējādi nopelnot diskutablu 11
Īpaši tika sveikts gados cienī
metru soda sitienu, kuŗu reāli jamākais dalībnieks. Šo apbal
zēja Holanns.
vojumu saņēma 90 gadus vecais
* Traumas dēļ spēli nepabei Edgars Račis (attēlā), kuŗš atrada
dza vārtsargs Pāvels Šteinbors, spēkus vēl pēc finiša veikt vai
Pasaules kausa
kuŗu 39. minūtē nomainīja Ro rāku 10 kilometru gaŗu distanci
berts Ozols. Ieilgušās pauzes dēļ uz mājām. Finišā ātrākie bija
basketbola izloze
tiesneši pielika septiņas minūtes divi Murjāņu sporta ģimnazijas
kompensācijas laikā pirmajā audzēkņi. Pirmais Dāvis Glu
Latvijas basketbola izlase 2023.
puslaikā.
davs (“MSĢ”/”RK Liepāja”), bet gada Pasaules kausa kvalifikā

Kvalifikācijas spēles paredzētas
trijos “logos” – 2021. gada no
vembrī, 2022. gada februārī un
jūnija beigās. Savukārt nākamajā
kvalifikācijas kārtā iekļuvušās
vienības ciklu turpinās 2022.
gada augustā un novembrī, kā
arī 2023. gada februārī. Eiropas
12 labākās komandas iegūs
tiesības startēt finālturnīrā, kas
2023. gada septembrī notiks
Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.

Liepājas
un Valmieras
basketbola klubi
spēlēs jaunā
starptautiskā līgā
Basketbola klubi Liepāja un
Valmiera Glass/Vidzemes Augst
skola 2021./2022. gada sezonā
spēlēs arī Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL), informē
jaunizveidotā turnīra rīkotāji.
ENBL pirmajā sezonā startēs
astoņas komandas no Latvijas,
Polijas, Čechijas, Lietuvas, Igau
nijas un Baltkrievijas. Latviju
pārstāvēs iepriekšējā sezonā vie
tējā čempionātā dalītu trešo
vietu ieņēmusī BK Liepāja un
piektajā pozicijā palikusī Val
miera Glass/ViA komanda. Tāpat
turnīrā spēlēs Čechijas ceturtās
vietas īpašniece Brno, Polijā 13.
vietu ieņēmusī Vloclavekas Anwil,
Lietuvas septītais spēcīgākais
klubs Šiauliai, Baltkrievijas vice
čempione Mogiļevas Borisfen un
Igaunijas sestā komanda Tartu
Universitāte/Maks & Moorits. Ie
spējams, par titulētāko čempio
nāta dalībnieci saucama Anwil
komanda, kas trīs reizes uzvarē
jusi Polijas basketbola līgā (2003.,
2018., 2019.), kā arī rēgulāri star
tējusi dažādos Eiropas turnīros.

Motosports

Latvijas motosportists Pauls
Jonass no Gas Gas komandas
ieņēma devīto vietu pasaules
motokrosa čempionāta astotā
posma – Turcijas Grand Prix
-sacensībās prestižākajā MXGP
klasē.

Pirmajā braucienā Jonass bija
trešais, bet otrajā piedzīvoja kritienu un nefinišēja, tiekot kla
sificēts 25. pozicijā. Kvalifikācijas
braucienos Jonass sasniedza
piekto rezultātu, bet ātrākais bija
spānis Horhe Prado.

Pahars kļuvis
par LFF sporta
direktoru

Par jauno Latvijas Futbola
federācijas (LFF) sporta direktoru kļuvis viens no visu laiku
veiksmīgākajiem Latvijas futbolistiem, kādreizējais Latvijas
nacionālās izlases galvenais tre
neris Marians Pahars (attēlā).
Pahara priekštecis amatā Jurijs
Andrejevs savu ieguldījumu
Latvijas futbola attīstībā turpinās
veikt LFF Izglītības nodaļas va
dītāja amatā, pilnvērtīgi atgrie
žoties segmentā, kurā iepriekš ar
labiem rezultātiem strādājis
daudzu gadu gaŗumā.
“Esmu pateicīgs LFF par doto
iespēju piedalīties Latvijas futbola
attīstības veicināšanā sev jaunā
un vienlaikus ļoti plašā atbildī
bas laukā. Gan kā spēlētājs, gan
kā treneris esmu pieredzējis un
izzinājis dažādu valstu pieredzes
un pieejas futbola attīstības jau
tājumos. Šajā amatā Latvijas futbolam pēc savas vislabākās sirds
apziņas centīšos dot labāko no
tā, vienlaikus neaiz
mirstot par
manu zināšanu un pieredzes
paplašināšanu,” sacīja Pahars.

Krišjānis Kariņš
par sportistu
medaļām

Ierobežojums, kas pašlaik ļauj
sportistiem saņemt prēmiju tikai
par vienu medaļu, būtu mai
nāms, Latvijas Radio raidījumā
“Krustpunktā” sacīja Ministru
prezidents Krišjānis Kariņš.
Izglītības un zinātnes minis
trija (IZM) iepriekš norādīja, ka
pašreiz spēkā esošo sistēmu pa
redz noteikumi par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, un
naudas balvu apmēru. Arī pa
saules vai Eiropas čempionātos,
Pasaules kausu sacensībās, ja
sportistam ir bijuši vairāki sasniegumi, tad naudas balvu
piešķir tikai par vienu sasniegumu – par to, par kuru pienākas
lielākā naudas balva.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

