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ASV un Latvijas diplomātisko attiecību
100. gadadiena

“Amerikas Savienotās Valstis 
ar lepnumu atzīmē šo pavērsie -
na punktu mūsu attiecībās ar 
Latviju,” atzīmējot nozīmīgo di  p -
lomātisko gadadienu, sacīja 
ASV vēstnieks Latvijā Džons 
Kār vails. “Pirms simts gadiem 
iesākās ceļojums, kura gaitā iz -
veidojās stratēģiska partnerība 
un cieša draudzība, ko izbau -
dām vēl šobaltdien. Balstoties uz 
šo spēcīgo pamatu, mēs esam 
gatavi stāties pretī nākotnes iz -
aicinājumiem, aizstāvēt mūsu 
nācijas no Krievijas agresijas Ei -
ropā, cīnīties pret klimata pār-
maiņām un aizsargāt cilvēk tie-
sības,” sacīja vēstnieks Kārvails.

28. jūlijā par godu Latvijas un 
ASV diplomātisko attiecību simt  -
gadei, Ārlietu ministrijā notika 
svinīgs sarīkojums, un viesi va -
rēja aplūkot īpašu vēs turisko lie-
cību ekspozīciju. Sa  vu kārt ASV 
vēstniecība Latvijā izvei dojusi 
īpašu video, kas ska tāms U.S. 
Embassy Riga Youtu be kontā.

(Vairāk lasiet Kārļa Streipa 
ko  mentārā 11. lpp.!)

Svinīgajā sarīkojumā Ārlietu ministrijā. No kreisās Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, ASV vēst-
nieks Latvijā Džons Kārvails un LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs // FOTO: Ārlietu ministrija

Bijušais Latvijas vēstnieks ASV, tagad Latvijas vēstnieks 
ANO Andrejs Pildegovičs // Foto: Ārlietu ministrija
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
 6 mēnešiem ASV $100.00

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
4B S HERON ST MANCHESTER, NJ 08759

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

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

Nedēļas gudrība
“Tas, kuŗš ne no kā nebaidās, ir ne mazāk varens nekā tas, kuŗa priekšā visi dreb.”

Fridrichs Šillers, vācu dzejnieks (1759-1805)

Nedēļas teikums
“Man nepatīk vārds “polītiķis”, es tam piešķiru negātīvu nokrāsu. Es gribētu redzēt 

valstsvīrus un valstssievas.”
Ilze Auzere, baņķiere un ēdienu eksperte

Ja vēlaties atbalstīt savu polītisko partiju Latvijas Republikas
14. Saeimas vēlēšanās, dariet to!

Laika redakcija ir reģistrēta kā masu saziņas līdzeklis polītiskās 
reklāmas izvietošanai saskaņā ar Latvijas likumdošanu

Lūdzam sūtīt uz redakciju Rīgā – e-pasts redakcija@laiks.us

1 (vienas) lappuses apmērā – EUR 1000,–
½ (puslappuses) apmērā – EUR 750,–
¼ (vienas ceturtdaļlappuses) apmērā – EUR 500,–

Samaksa SEB bankā:
SIA “VESTA-LK”
Reģ.Nr.40003905506
PVN Reģ.Nr.: LV40003905506
K.Valdemāra 106-73, Rīga, LV-1013
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV90UNLA0050009776346

BOSTONĀ
LATVIEŠU LUTERĀŅU TRIMDAS DRAUDZES NAMS
LATVIAN LUTHERAN CHURCH OF BOSTON,
58 IRVING STREET, BROOKLINE, MA 02445, USA

ČIKĀGĀ
ČIKĀGAS CIĀNAS DRAUDZES TELPAS
LATVIAN EV. LUTH. ZION CHURCH, 6551 W. MONTROSE 
AVENUE, CHICAGO, IL 60634-1499, USA

DENVERĀ
KOLORĀDO LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS
LATVIAN CULTURE CENTER OF COLORADO, 10705 
WEST VIRGINIA AVENUE, LAKEWOOD, CO 80226, USA

INDIANAPOLĒ
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS  INDIANAPOLĒ
LATVIAN COMMUNITY CENTER,
1008 W. 64TH STREET, INDIANAPOLIS, IN 46260, USA

LOSANDŽELOSĀ
LOSANDŽELOSAS LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
LATVIAN COMMUNITY CENTER LOS ANGELES,
1955 RIVERSIDE DR.,LOS ANGELES, CA 90039, USA

MILVOKOS

LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
SV.TRĪSVIENĪBAS DRAUDZES BAZNĪCA
LATVIAN EV. LUTH. HOLY TRINITY CHURCH IN MILWAUKEE, 
1853 N. 75TH STREET, WAUWATOSA, WI 53213, USA

MINEAPOLĒ

MINEAPOLES LATVIEŠU DRAUDZES NAMS
LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF
MINNEAPOLIS – ST.PAUL, 3152 17TH AVENUE SOUTH, 
MINNEAPOLIS, MN 55407, USA

ŅUJORKĀ LATVIJAS PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA ANO,
333 EAST 50TH STREET, NEW YORK, NY 10022, USA

SANFRANCISKO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU DRAUDZES NAMS
425 HOFFMAN AVENUE, SAN FRANCISCO, CA 94024, USA

SIETLĀ
LATVIEŠU BIEDRĪBA VAŠINGTONAS ŠTATĀ
AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION WASHINGTON STATE, 
11710 - 3RD AVENUE, N.E., SEATTLE WA 98125-4726, USA

VAŠINGTONĀ D.C.
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA,
2306 MASSACHUSETTS AVENUE NW, WASHINGTON,
DC 20008

IZDOMĀ JAU TAGAD!
Balsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem Amerikā vai balsot 

pa pastu (informācija Laika nr. 28, 2.lpp.)?
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I N  M E M O R I A M

1972./1973. gads, 2x2 ziemas nometne Groton, Massachusetts. Andreja Jansona vadītais koris, kuŗā 
Juris satika Māru (Ozoliņu). Juris pirmais labajā pusē, Māra – pirmā meitene pa labi aiz viņa.   
Pirmā meitene no kreisās puses – komponiste Dace Aperāne (tolaik Štauvere), pirmais koklētājs no 
kreisās puses – komponists Pēteris Aldiņš

2x2 vadības loks. 1974. gadā, Boltonā, Kanadā. Centrā – Andrejs Jansons

Pieminot Andreju Jansonu (1938–2022)
Mēs, 2x2 saime, pievienoja-

mies atmiņām un sērām par 
Andreju Jansonu. Tās zibenīgā 
ātrumā apskrej pasauli, lai izteik-
tu cieņu izcilam komponistam, 
diriģentam, obojistam un kok-
lētājam. Mēs viņu pazinām kā 

lektoru, vadītāju, un mentoru, 
kuŗš vienmēr savas starptautiskās 
karjeras atbildībās atrada laiku 
latviešu jaunajai paaudzein – vai 
tas bija bērnu skoliņās un no -
metnēs vai  jaunatnes 2x2. Ja 
pētītu 2x2 archīvus, tie noteikti 

Komponists un diriģents Andrejs Jansons (dz. 1938) dzimis 
Rīgā. 1960. gadā ieguvis bakalaura gradu obojas spēlē Juilliard 
Mūzikas skolā, vēlāk maģistra gradu diriģēšanā Manhatenas 
Mūzikas skolā un doktora gradu kompozīcijā Rutgers universi-
tātē. Spēlējis oboju Baltimoras, Pitsburgas u.c. simfoniskajos 
orķestŗos, Metro po litena un Ņujorkas pilsētas operu orķestŗos, 
Joffrey baletā. Ilggadīgs Ņujorkas latviešu koŗa mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents. Vies diriģents Latvijas Nacionālajā operā, 
Liepājas simfoniskajā orķestrī, Philharmonia Hungarica, 
Nirnbergas simfoniskajā orķestrī, Mas kavas sinfonietta, Tallinas 
kamerorķestrī, Lietuvas Valsts simfoniskajā orķestrī, Milvoku 
simfoniskajā orķestrī. Bijis virsdiriģents daudzos Latvijas, ASV 
un Kanadas Dziesmu svētkos. Ierakstījis 12 tvartus ar latviešu 
mūziku, DVD ar Bruno Skultes operu “Vilkaču mantiniece”. 
Komponējis septiņus mūziklus, ap 50 koŗa un solo dziesmas un 
tautasdziesmu apdares. Sastādījis koklēšanas mācību grāmatu 
“Koklēšana”. Latvijas Dziesmu svētku Goda virsdiriģents. Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

Uzzinot par mana drauga 
Andreja Jansona nāvi īsi pēc 
Dziesmu svētkiem Minesotā, 
bēdās, bet ar smaidu no jauna 
pārcilāju mūsu sadarbību mū -
zikā un ilggadējo draudzību.

Kaut gadu starpība mums bija 
14, nekad nejutu to kā šķērsli 
mūsu draudzībai, bet vienmēr 
novērtēju viņa pieredzi, zinā ša-
nas, un – visvairāk – viņa nepār-
spējamo enerģiju. Kaut no ār  pu-
 ses maigs un mierīgs, iekšā dega 
karsta liesma. Neatceros Andreju 
bez “vairākām pannām uz plīts”, 
vairāki projekti bija viņa krāsnī 
vienā laikā, viņš mācēja par 
visām “pannām” gādāt reizē. Bija 
iemācījies atrast vairāk nekā 24 
stundas diennaktī.

Pēdējo reizi ar Andreju runāju 
šī gada martā, kad bija iesniedzis 
projektu PBLA Kultūras fondam 
un padomei: viņa dziesmu spē les 
“Homo Novus” jauniestudējums 
Latvijā, 2023. gada Dziesmu 
svētku laikā, izpildītāji Latvijas 
un diasporas jaunieši, izrādes 
Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā 
un Rēzeknē. Šo projektu viņš 
aprakstīja ar tipisko Andreja 
pieeju: maigi un klusi, bet ar 
manāmu degsmi un entuziasmu, 
tai pašā  reizē – ar pazemību. 

Pirmo reizi satiku Andreju 
pirms vairāk nekā 50 gadiem 
2x2 nometnē. Es vēl biju jauns 

Mans draugs Andrejs
un nepieredzējis, bet Andrejs manī 
saredzēja kādu potenciālu un 
palīdzēja to stūrēt pareizā vir-
zienā. Tajā laikā nemaz nezināju, 
cik daudzpusīgs mūziķis viņš 
bija, tikai vēlāk uzzināju par viņa 
daudzveidīgo mūzicēšanu: oboja 
un kokle, skolotājs un lektors, 
mūzikālā teātŗa un akadēmiskās, 
arī  garīgās mūzikas komponists, 
koŗa un instrumentālo skaņdarbu 
komponists, koŗa un orķestŗa 
diriģents, Dziesmu svētku Lat-
vijā virsdiriģents un vēl, un vēl. 
Man viņš bija tikai Andrejs.

Caur Andreju satiku savu lau-
lāto draugu Māru, nu jau pagā-
juši gandrīz 50 gadi kopš tikā-
mies Andreja korī 2x2 ziemas 
nometnē pie Bostonas. No tā 
laika  Andrejs ir gājis ar mums 
līdzās visos lielos latviešu noti-
kumos ASV, Kanadā un Latvijā.

Kad pabeidzu universitāti, An -
drejs redzēja, ka viņa ieguldī-
jums sāk atmaksāties, un ne tikai 
ievēroja un ierosināja, lai es bieži 
uzstājos latviešos – paldies 2x2 par 
to iedvesmu! – bet sāka aicināt 
mani piedalīties dažādos projek-
tos gan kā izpildītāju, gan kom-
ponistu un diriģentu. “Juri, vai Tev 
nav kāda tautasdziesmu apdare, ko 
va  rētu dziedāt Katskiļu koŗa no -
met nē? Protams, Tev būs jā  diriģē!”

Katskiļi – Ņujorkas koŗa no -
metne, gadskārtējais mūzikālais 

un garīgais pacilājums. Tur bija 
Andreja dvēsele! Brīvā dabā, 
skaistā vidē, Andrejs staroja un 
dzina mūs nemitīgos gaŗos mēģi-
nājumos, vienalga, vai valdīja 
karsta svelme, vai temperātūra zem 
nulles. Ja saskaitu sava mūža pie-
cus nozīmīgākos mūzikālos pie -
dzīvojumus, Andreja nometnēm 
tur ir goda vieta. 

Bet ko visvairāk par Andreju 
atcerēsies tauta? Kas bija nozī-
mī gākie panākumi un sasniegu-

mi? Opera “Baņuta” Car  negie zālē, 
Phoenix Five pūtēji, obojas spēle 
pazīstamos ASV orķestŗos, “Vil -
kaču mantiniece” Latvijas Nacio-
nālajā operā, kok lēšanas tradici-
ju atjaunošana, “Pēr  kons veda 
vedekliņu”, ko dziedāja svētkos 
Minesotā, virsdiriģenta gods Lat -
vijā, 40 gadi Ņujorkas koŗa va -
dībā, Triju Zvaigžņu ordenis?

Patiesībā atbilde ir daudz vien-
kāršāka. Andrejs ar savu daudz-
pusīgo darbošanos  ir ietekmē-

jies simtiem un simtiem jau-
niešus mūzikā, mani tajā skaitā 
– skolās, nometnēs, mūzikālos 
teātŗos, koŗos. Un viņos Andrejs 
dzīvos mūžīgi, mēs visi esam 
viņam milzu pateicību parādā.

Paldies, draugs Andrej! Lai 
Tev vieglas smiltis, skanot kok-
lēm! 

Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

JURIS ĶENIŅŠ 

rādītu, ka Andrejs Jansons ir 
bijis viens no visbiežāk aicinā-
tiem semināra projektu vadītā-
jiem. Bija fenomenāli, kā viņš 
nedēļas laikā, iepriekš nepazīstot 
sava projekta dalībniekus, varēja 
iedvesmot jauniešus un izveidot 
noslēguma koncertu, kas neaiz-
mirstams palika atmiņā. 

Lasot Andreja Jansona bio gra-
fiju, redzam, ka  viņa radošums, 
ietekme un atdeve ir apbrīnojami. 
Viņam mīļas bija dažādas mūzi-
kas jomas – no kokļu skaņām 

līdz dziesmu spēļu brīnumiem 
un pa vidam – pats Andrejs – 
obojists uz piecām starptautis-
kām simfoniju skatuvēm. Viņa 
1965. gada sarakstītā grāmata 
“Koklēšana” atklāja diasporā pa -
zudušu mūzikas daļu, kas vēlāk 
veda uz kokļu dienām un kokļu 
pavadītām dziesmām Dziesmu 
svētkos. Pēc Latvijas Republikas 
brīvības atgūšanas viņš bija viens 
no pirmajiem diasporas mūzi-
ķiem, kuŗš iesaistījās Latvijas kul -
tūras dzīvē un bieži sadarbojās 

ar jaunajiem māksliniekiem un 
tika lūgts kāpt diriģenta tribīnēs. 

Ir silti ap sirdi, kad lasām tagad 
par viņu un viņa daudzajiem 
panākumiem un apbalvojumiem, 
jo zinām viņu kā vienu no mūsu 
2x2 loka. Andreja Jansona mūžs 
ir izskanējis. Viņa grūtās dienas 
beigušās, bet mums viņš atstājis 
tādu kultūras bagātību, ko vēl ilgi 
baudīsim un viņu vienmēr mīļi 
pieminēsim. Vieglas smiltis...

AIVARS OSVALDS, 
2x2 padomes loceklis
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No kreisās: Friends of the University of Latvia valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņs Andersons, valdes locekle Guna 
Mundeima un LU fonda projektu vadītājs Selvijs Ozoliņš

Latvijas Universitātes fonds Dziesmu un
deju svētkos Minesotā, ASV

28.jūnijā St. Paulā, ASV Mi -
nesotas štata administrā tīvajā 
centrā, XV Vispārējo Dziesmu 
un deju svētku ietvaros tika 
atklāta ceļojošā iz  stāde “Lat-
viešu Dziesmu svētki laiku lo -
kos: No Latvijas Uni versitātes 
(LU) Akadēmiskās bibliotēkas 
krājuma”. Izstādē LU fondu 
pārstāvēja projektu vadītājs 
Selvijs Ozoliņš. 

Viens no projekta finansiāla-
jiem atbalstītājiem bija Amerikas 
latviešu apvienības Kultūras 
fonds, kuŗa mērķis, atbalstot 
izstādi, bija apzināt un saglabāt 
latviešu kultūras vērtības ASV 
un Latvijā, atbalstīt latviešu 
skolu un jaunatnes pasākumus 
ASV, veicināt latviešu kultūras 
darbinieku jaunradi un popu-
lārizēt latvisko identitāti un pa -
saules kultūras vērtības ASV.

Izstādē bija iespējams aplūkot 
desmit izstāžu stendus, kuŗos 
bija iespēja ielūkoties latviešu 
dziesmu un deju svētku vēstu-
riskajās liecībās no pašiem svētku 
pirmsākumiem, kuŗas glabājas 
LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkas, Rokrakstu 
un reto grāmatu nodaļu krāju-
mos. 

LU fonda projektu vadītājs 
Selvijs Ozoliņš par aizvadītajās 
dienām ASV saka: “Dziesmu un 
deju svētki ASV bija lieliska pie -
redze, varēju iepazīt jaunus cil-
vēkus, kuŗiem bija liela interese 
par LU fondu un Latvijas Uni -
versitāti. Ieguvu ļoti daudz patī-

KOPŠ 2005. GADA VAIRĀK KĀ 4 000 ZIEDOTĀJU 
UZTICĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM

Atbalstīti vairāk kā 2 000 čakli un mērķtiecīgi studenti, 
realizēti 70 pētniecības un rekonstrukcijas –būvniecī-

bas projekti

IKVIENS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS UN NOZĪMĪGS!
PALDIES PAR ATBALSTU!

“LU fonda stipendija dod būtisku atbalstu, lai izdotos 
satraukumu par ienākumiem novirzīt otrajā plānā, par 

būtiskāko mērķi studiju procesa laikā izvirzot zinātni, pēt-
niecību. Saņemt stipendiju ir liels gods un izaugsmi veici-

nošs izaicinājums vienlaikus.” 
Trīne Žagare, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Gustava 

Zemgala piemiņas stipendiāte

Lai pārrunātu ziedojuma mērķus, lūdzam sazināties:
“Friends of the University of Latvia” valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Andersons
+1 415.617.9959 | tikunta@yahoo.com | www.friendslu.com

Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore Laila Kundziņa
+371 29212426 | laila@fonds.lu.lv | www.ziedot.lu.lv 

Čeki izrakstāmi uz “Friends of the University of Latvia”
un sūtīt Mr. Peter. A. Ragauss, 2120 Troon Road, Huston,

Texas 77019, USA. 
Fondam ir (501©(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

kamu emociju no cilvēkiem un 
lieliskajiem svētku pasākumiem. 
Diasporas latvieši sniedza fan-
tastiskus priekšnesumus – gan 
skanīgas dziesmas, gan raitus 

deju soļus. Šī bija lieliska iespēja 
vairāk cilvēkiem pastāstīt, ar ko 
nodarbojas Latvijas Uni versi tā-
tes fonds un iepazīstināt ar 
studiju iespējām Latvijas Uni-

versitātē. Interese no apmeklē-
tājiem bija iepriecinoši liela. 
Tāpat arī es ieguvu daudz jaunu 
kontaktu un jaunu informāciju 
par citām organizācijām.”

LU fonda pārstāvis Selvijs ASV 
ciemu dienu laikā tikās ar 
Friends of the University of Latvia 
valdes priekšsēdētāju Mārtiņu 
Andersonu un valdes locekli Gunu 

Lielu paldies Selvijs Ozoliņš 
saka Dziesmu un deju svētku 
rīcības komitejas vadītājam Ansim 
Vīksniņam, Latvijas Republikas 
vēstniecības ASV pārstāvei Annai 
Stepanovai un Friends of the 
University of Latvia valdei.

Projekts tika īstenots sadar-
bībā ar LU fondu un tā izpilddi-
rektori Lailu Kundziņu. Projektu 

Dziesmu svētku 
Ieskaņas koncerts ar 

Ērika Ešenvalda 
skaņdarbiem radio 

un internetā
16. augustā.

Ja jūs netikāt uz 29. jūnija 
Ieskaņas koncertu vai vēlaties 

Iespēja noklausīties
brīnišķīgu koncertu

certa ierakstu otrdien, 16. au -
gustā, plkst. 19:00 pēc Mine-
sotas laika. Klausītāji Minesotas 
Dvīņu pilsētu rajonā varēs 
dzir  dēt raidījumu no KSJN 
radio stacijas, 99.5 FM. Klau-
sītāji citur pasaulē varēs klau-
sīties koncerta ierakstu, kas būs 
pieejams interneta vietnē www.
yourclassical.org/mpr, lietojot 
“Listen Live” pogu raidījuma 
laikā. Pēc tam koncerta audio 

Latvian Song Festival 
Welcome Concert 

with music of Ēriks 
Ešenvalds on the 

radio and internet on 
August 16.

If you missed the June 29 
Welcome Concert or wish to 
relive highlights of this amaz-
ing concert, the Organizing 
Committee is pleased to an -
nounce that YourClassical 
Minnesota Public Radio will 
present a one-hour recording 
of the concert on Tuesday, 
August 16 at 7:00 p.m. Central 
time. Listeners in the Twin 
Cities area may hear the broad-
cast on KSJN, 99.5 FM. Lis-
teners elsewhere in the  world 
may listen at the same time to 
the live radio stream of the 
concert that will be available on 
the internet at www.yourclassi-
cal.org/mpr, using the “Listen 
Live” button at the top of the 
page. Afterwards, on-demand 
audio of the concert will be 
available in an article about the 
concert at the top of the 
YourClassicalMPR.org web-
page. We encourage you to 
mark your calendars and enjoy 
this special broadcast. 

Mundheimu, lai pārru nātu visas 
aktīvitātes, kas notikušas un kas 
vēl tikai būs šī gada Friends of the 
University of Latvia desmitgades 
svinību ietvaros. Par godu šīm 
svinībām laik rakstā Laiks tika 
izvietota plaša informācija par 
nozīmīgākajiem panākumiem, 
kas saistīti ar Friends of the 
University of Latvia darbību.

vadītāja – LU Akadēmiskās bib-
liotēkas direktore Venta Kocere, 
izstādes autore Inguna Mīlgrāve, 
vizuālo koncepciju veidoja Ai -
vars Plotka.  Projektu finansiāli 
atbalstīja Amerikas latviešu ap -
vienības Kultūras fonds, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija, 
LU mecenātu Alunānu ģimene 
un LU fonds.

vēlreiz dzirdēt šī apbrīnojamā 
koncerta spilgtākos brīžus, Rī -
cības komiteja ar prieku paziņo, 
ka Minesotas publiskais radio 
raidīs vienu stundu gaŗu kon-

ieraksts pēc pieprasījuma (on 
demand) būs pieejams rakstā 
par koncertu, kas atradīsies 
YourClassicalMPR.org tīmekļa 
lapas augšpusē.
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MĀRIS 
BRANCIS

LĪGA
EJUPE

Rožu spoks

IV klases absolventi

Rožu spoks

Ineses Zanderes kaķis uz klavierēm

Līga Ejupe ziņo no Gaŗezera

Anitas Paegles brīnumu labirintā
“Illustrācija ir brīnumains 

labirints, pa kuŗu lido māk-
slinieka sapņi. Process ir brī -
nišķīgs – meklējumi, šaubas, 
prieks,” izteikusies māksliniece 
Anita Paegle. Viņa ir viena no 
mūsdienu ievērojamākajām lat  -
viešu bērnu grāmatu illustrāciju 
autorēm, kuŗa jau vairāk nekā 
40 gadus staigā pa šo labirintu, 
kā pati izteikusies.

Pabeigusi J. Rozentāla Rīgas 
mākslas vidusskolu, Anita Pa -
egle turpināja studijas Latvijas 
Mākslas akadēmijas grafikas 
nodaļā, ko absolvēja 1980.gadā 
ar Andreja Upīša stāsta “Vilnīša 
brauciens uz austrumiem” illus-
trācijām oforta technikā Pēteŗa 
Upīša vadībā. Kopš tā laika visa 
viņas daiļrade veltīta bērnu 
grāmatai.

Ar tām Anita Paegle ieguvusi 
nedalītu uzmanību un atzinību 
visā pasaulē (Eiropā), sarīko-
jusi daudzas personālizstādes, 
bez Latvijā notikušajām atzī mē-
sim vēl dažas – Parīzē (1988), 
Venēcijā (1990), Budapeštā un 
Sanktpēterburgā (abas 2008). 
Anitas Paegles darbi bijuši iz -
stādīti II un IV Starptautiskajā 
grāmatu grafikas triennālē Viļņā, 
Bratislavas illustrāciju biennālē 
(1999, 2001, 2019, 2021). Māk-
sliniece saņēmusi Pastariņa 
prēmiju (1991, 2000), diplomu 
Tallinas illustrāciju triennālē 
(2003), J. Baltvilka balvu (2006), 
I. Zeberiņa prēmiju (2007), grā-
matu mākslas konkursa “Zelta 
ābele” balvu (2005, 2014). 2000.
gadā izstādes autore kļuvusi 
par konkursa “Gada skaistākā 
grāmata” laureāti. Latviešu māk -
sliniece iekļauta IBBY Inter-
national Board on Books for 
Young People – Pasaules bērnu 
un jauniešu literatūras pado-
mes pasaules illustratoru goda 
sa  rakstā (2000). Tāpat viņa vai-
 rākkārt nominēta augstākajam 
starptautiskajam apbalvojumam 
bērnu literātūras un illustrāciju 
jomā – Hansa Kristiana Ander-
sena balvai (2012, 2016).

Tomēr grāmatu illustrācijas 

nav vienīgā nozare, kuŗā Anita 
Paegle teikusi savu vārdu. Lat-
vijas Banka izdevusi vairākas 
viņas zīmētās monētas – viena 
lata monētu “Šūpļa monēta” 
(2013) un pasaku monētu 
“Pieci kaķi”(2015), savukārt 

Paegles radošā darbība ir spē-
cīga un plaša. Tikpat daudz-
veidīgas un iedarbīgas ir viņas 
illustrācijas. Tās izceļ tēlu rak-
sturu, formu un krāsu pielieto-
jums, ārkārtīgi svarīgs ir zīmē-
jums, tā precīzitāte, izraudzītās 

Kā teksta autoram, tā māk-
sliniekam jābalsta vienam otru. 
Viņi abi – rakstnieks vai dzej-
nieks un mākslinieks – ir grā-
matas autori, kas runā vienā 
intonācijā, veidojot tuvu tēlu 
valodu. 

Svētdien, 31. jūlijā noslēdzās 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 58. 
mācību vasara. Ir bijušas vasaras, 
kad audzēkņi ir mācījušies zoom 
platformā, gadījies, ka vētra iz  -
jauc ierasto ritmu. Septiņas va -
saras GVV jaunieši ir piedalī-
jušies Dziesmu svētkos un jau 
otro vasaru skolēni ir mācījušies 
klātienē kovida pandēmijas ap -
stākļos... Šādi notikumi ir ie -
spaidojuši kādas vasaras gaitas, 
bet ik gadu visi šķēršļi ir pār-
varēti. Šogad visu minēto pie -
dzīvojām vienā vasarā!!!

Audzēkņi, skolas vadība, au -
dzinātāji un skolotāji visi kopā ir 
viena liela saime, un šovasar 
visus izaicinājums, kas stājās ceļā, 
kopā pārvarējām, izdzīvojām un 
– galvenais turpinājām mācīties 
un priecāties!

mīgo Melno dāmu un Māk-
slinieka rozi, kam Rundāles pils 
grāfs, sērojot par mirušo mī -
ļāko, iestādīja šo rozi, taču tā 
vārgst un nezied. Jaunais pils 
saimnieks meklē iemeslu, kādēļ 
tas tā. Mīklu atrisina putni – 

Šajā izstādē izraudzītas illus-
trācijas trim grāmatām – Māras 
Cielēnas pasakai “Pulksteņu 
nakts gaitas” (1997) un Ineses 
Zanderes dzejoļu krājumam 
“Kaķis uz klavierēm” (2021), kā 
arī Anitas Paegles un Andreja 
Vīksnas “Rožu spokam” (2018). 
Pēdējo gribas īpaši izcelt – tā 
stāsta par Rundāles pili, Melno 
dāmu, kas kā tumša ēna pazib 
tās skaistajos apartamentos, un 
par šīs pils īsteno saimnieku, ko 
mēs pazīstam kā Imantu Lanc-
mani. Viņam, vienam no gal-
venajiem Rundāles pils atjau-
notājiem un cēlājiem, kā arī 
mākslas vēsturniekam un glez-
notājam pagājušogad apritēja 
80. Viņam līdz šī gada beigām 
gaidāma plaša jubilejas izstāde 
Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā.

Arī Jelgavai gribējās šo noti-
kumu atzīmēt un izcelt, tādēļ 
šim gadījumam Anitas Paegles 
lieliskās illustrācijas likās se -
višķi piemērotas. Kaut arī An -
drejs Vīksna stāsta par nelai-

bezdelīgas redz visu pasauli un 
atnes ziņu, ka šī Mākslinieka 
roze “tāltālā zemē” apraugāma. 
Un “es, tāpat kā draudzene, 
varēju beidzot atlaisties un 
izgulēties. Viņa – kopā ar grāfu, 
bet es – ar savu saimnieku”. 

Māksliniece autore kā Jel ga-
vas Trīsvienības baznīcas tornī 
eksponētajos darbos, tā še ne -
minēto grāmatu zīmējumos 
ieved skatītāju brīnumainā 
zemē. Mēs to pazīstam, jo tā ir 
mūsu visu pasaule, tikai mēs 
neprotam to ieraudzīt tik krā-
sainu, skaistu, labsirdīgu un cil-
vēciskuma pilnu. Anita Paegle 
mums atver acis, ļaujot noģist, 
cik fantastiskā pasaulē mēs 
dzīvojam. Pat kustoņi, priekš-
meti un lietas, kas ik brīdi 
mums ir apkārt, piepeši at  dzī-
vojas un iegūst dvēseli. Anita 
Paegle mums paver maģijas 
pasauli, kuŗā allaž esam gri-
bējuši ieskatīties un pat dzīvot. 
Māksliniece teic, ka mēs patiesi 
tajā arīdzan dzīvojam, tikai 
neprotam to saskatīt.

Latvijas Pasts laidis klajā trīs 
pastmarkas (2013, 2019, 2021). 
Pie visa klāt vēl Latvijas Māk-
slas akadēmijas izcilības balva 
(2014).

No šī visai virspusējā uzskai-
tījuma jaušams, cik Anitas 

detaļas, kas dažkārt stāstījuma 
nopietnībai piedod humora 
dzirksti un vieglumu. Lapas 
kompozīciju nosaka katras 
grāmatas teksta gars. Tekstam 
un illustrācijām jābūt vieno-
tiem, jāveido viens veselums. 
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Pavisam nesen St. Paulā, Mi -
nesotā, XV Vispārējos dziesmu 
un deju svētku ietvaros, 11 cho-
reografi sacentās ar 15 dejām 
10 tautasdeju kopu izpildījumā. 
Vēl viena deja tika nodejota par 
prieku skatītājiem – tā īsti neie-
derējās tautasdeju sacensību 
vadlīnijās.

Vērtēšanu veica choreografi, 
dejotāji, kas piedalījās skatē, 
vērtēšanas komisija, protams, 
paši skatītāji. Šogad choreogra-
fi un deju kopas uz svētkiem 
ieradās no Latvijas un ASV. 
Vērtētāju uzdevums bija anali-
zēt jaundejas – latvisko deju 
elementus, kustību, gājienu iz -
pausmi un mūzikas piemēro-
tību. Pirmo vērtēšanu veica, 
noskatoties videoierakstu un 
lasot deju aprakstus. To veica 
choreografi, deju kopas un 
vērtēšanas komisija. Otro vēr-
tēšanu veica vērtēšanas komi-
sija jaundeju skatē svētkos, un 
vismīļāko deju izvēlējās paši 
skatītāji. Kopējais vērtējums no -
teica, kuŗas jaundejas ieņē mu-
šas godalgu katrā deju grupā – 
noteiktu pāru skaitu dejas, ne -
ierobežotu pāru skaitu dejas, 
meiteņu vai zēnu dejas, bērnu 
dejas un skatuves dejas. 

16 jaunas dejas tautasdeju pūrāKAIJA PETROVSKA,
Jaundeju skates vadītāja
XV Vispārējos Latviešu dziesmu

un deju svētkos Minesotā
Skatuves dejas
1. vieta – “Skalojos(i) velē-

jos(i)”, Elīnas Kovaļevskas cho-
reografija, deju izpildīja Tautas 
deju ansamblis Zelta sietiņš;

2. vieta – “Skaista mana jau-
nība”, Jura Goguļa choreografija, 
deju izpildīja Latvijas Univer-
sitātes deju ansamblis Pērle;

Bērnu dejas
 “Sasasitu plaukstiņām”, Līgas 

Indriksones choreografija, deju 
izpildīja Tautas deju ansamblis 
Dzintariņš;

DAUGAVAS VANAGU balva 
– tam choreografam/ei, kuŗa 
deja ieņem visaugstāko punktu 
skaitu pār visām dejām – 
“Skalojos(i) velējos(i)”, Elīnas 
Ko  vaļevskas choreografija, deju 
izpildīja Tautas deju ansamblis 
Zelta sietiņš.

Skatītāju mīļākās dejas
1. vieta – “Skaista mana jau-

nība”, Juŗa Goguļa choreogra-
fija, deju izpildīja Latvijas Uni-
versitātes deju ansamblis Pērle;

2. vieta – “Jājat tautās”, Intas 
Huber choreografija, deju iz -
pildīja Milvoku Daugavas va -
nagu deju kopa Metieniņš;

3. vieta – “Svētku diena”, Diā-
nas Zaķis choreografija, deju iz -
pildīja Losandželosas Pērkonītis.

Balvas saņēma – 
Noteiktu pāru skaitu dejas
 1. vieta – “Aizalaida sauleite”, 

Elīnas Kovaļevskas choreo gra-
fija, deju izpildīja Tautas deju 
ansamblis Zelta sietiņš;

2. vieta – “Uzlūdz dāmas”, 
Ilzes Mažānes choreografija, 
deju izpildīja vidējās paaudzes 
deju kolektīvs Greizie rati;

Neierobežotu pāru dejas
 “Guļu, guļu, miegs nenāk”, 

Ilzes Freiersones choreografija, 
deju izpildīja deju kopa Jumalīte;

Sirsnīgs paldies visiem, kas 
palīdzēja skates rīkošanā! Pal-
dies Diānai Kārkliņai, aizkulišu 
palīgiem Arnoldam un Larisai 
Ozoliem, Eduardam Petrov-
skim, Vilnim Štolcerim, ekrānu 
rakstu veidotājai Diānai Atvarei 
un techniskai palīdzei Aijai 
Paeglei! Liels paldies jaundeju 
skates vērtēšanas komisijai: 
Selgai Apsei no Toronto, Mar-
kam Baginskim no Čikāgas un 
Dīnai Kancs no Indianapoles!
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EDUARDS 
SILKALNS

Laba daba
Gundega Zikmane, “Gleznošanas brīvā dabā”, apgāds “Laika grāmata”, 2022. g. 118 lpp.

Stāstījumu par savu pieredzi, 
gleznojot akvareļus t.s. plenērā 
jeb brīvā dabā Gundega Zik-
mane sāk ar vārdiem: “Vai tu 
esi gleznojis brīvā dabā? Nē? 
Es gan! Latvijā daudzi glezno. 
Un raksta dzeju. Tādi mēs 
esam.” Gleznotāja sevi pozi-
cionē kā nekādu īpašu cilvēku, 
bet gan kā vienu no tautas ma -
sas, drīzāk necilu, nekā izcilu. 
Sevi kā mākslinieci viņa vēl 
izteiktāk noniecina 39. lappusē: 
“Tālās, svešās zemēs neesmu 
bijusi. Neesmu gleznojusi nedz 
Parīzi, nedz Venēciju. Laikam 
tādēļ arī nevaru uzskatīt sevi 
par īstu mākslinieci, kādas ir 
manas māsas. Visdrīzāk jau 
esmu naiviste vai amatiere.”

Mūsu laikos, kad tik daudzi 
darbotājies visdažādākajās māk-
slas jomās cenšas pievērst sev 
uzmanību ar neparasto, sve -
šādo, kliedzošo, Gundegas Zik-
manes pazemīgā izteikšanās 
par sevi, kas jau tuvojas sevis 
noliegšanai, saista. Ne jau Dievs 
vien pieceļ pazemīgos, tādi ir 
simpatiski arī saviem līdzcil-
vēkiem, vismaz tādiem, kas ne -
tiecas un nemeklējas pēc se  n sa-
cionālā. Varētu sacīt, ka mūsu 
akvarelistei ir lāga raksturs, 
laba daba. Savā stāstījumā viņa 
lielāku uzsvaru liek uz Dieva 
radīto vai cilvēka sakopto dabu 
nekā uz savu lomu, atspogu-
ļojot to ar ūdenskrāsām uz 
papīra: “Sunīšos vai Mežvidos 

esmu gleznojusi brīnišķīgus 
uzartus tīrumus, kas izliekušies 
pāri pakalniem, Bīriņos – pie -
neņu ziedos tērpušos kalnus, 
bet Doles salā ziedošu rapšu 
lauku un Daugavu aiz tā. Un 
cik ziedošu ievu krūmu un 
ābeļu esmu gleznojusi!”

Skaistajā izdevumā teksta 
apjoms labi līdzsvarots ar krāš-
niem pašu akvareļu nobildē-
jumiem. Notikumi, kas ap glez-
notāju viņas rosīšanās laikā 
risinās, saprotams, nevar būt 
necik dramatiski, pat ja tie ra  dī -
šanas procesu drusku patraucē. 
Lūk, Krapē pa tuvējo ceļu kāds 
ar zilu traktoru piekabē ved 
kūts mēslus, kuŗu smaržu vējš  
dažbrīd atnes līdz mākslas 
darba tapšanas vietai. (51.) Cit-
viet gleznojamā ainavā ielaužas 
bizojošas govis. Mākslinieces 
reakcija ir saprotoša: “Nu māk-
slas taisīšana ir jāpārtrauc. To -
mēr pie gleznošanas brīvā dabā 
tas piederas.”(54.)

Gleznojot pilsētā, pie māk-
slinieces piestāj ielūgti ciemiņi, 
vai nu vienkārši gribētāji pa -
runāties, vai uz mākslinieces 
pakaitināšanu orientēti skolas 
puikas. (93). Var uzbrukt suņi: 
“Viens nikni rej uz mani, otrs 
palecas un ar sānu no visa spēka 
bliež man pa plecu. Krēsls 
gāžas, es nokrītu, dēlītis ar bildi 
aizlido pa gaisu.” Tomēr pat pēc 
tāda miera satricinājuma glez-
notāja, savai labajai dabai rak-

sturīgi, izvēlas incidenta atstās-
tījumu pabeigt ar mieru un 
izlīdzinātību: “Vispār jau Pār-
daugava ir mierīga vieta.” (96.)

Gundegas Zikmanes darbu 
pamata tematika ir Latvijas 
lauku ainavas. Latvijas daba ir 
drīzāk mierīgi daiļa nekā gran-
dioza, un Zikmanē tā atradusi 
konģeniālu sevis interpretētāju, 
parādītāju. No Rīgai tuvākām 
gleznošanas vietām viņa īpaši 
iecienījusi Lucavsalu, kur šo 
rindu tapšanas dienā notika 
skaļš Positivus popmūzikas fes-
tivāls. Kāds kon  trasts starp tādu 
un rāmās, drīzāk introvertās 
koundzītes fotoportretiem 19. 
un 114. lappusē!

Nedaudzos Rīgas skatos pa 
gabalu redzam Svētā Pēteŗa 
baznīcas torni (86.-87.) un no 
tuvienes Torņkalna baznīcu 
(88.) Zikmane sevi iezīmē kā 
dievbijīgu cilvēku, pateikdamās 
Dievam,  ka viņa varējusi glez-
not pie dabas, ne darbnīcā (115.). 
Grāmatas izskaņā viņa sev vaicā, 
kāpēc viņa gleznojusi, un tūdaļ 
arī pati atbild: “Sev un varbūt 
vēl kādam cilvēka, par prieku. 
Un Dievam par godu.”  Te atkal 
parādās gleznotājai raksturīgā 
mēra sajūta: šāda veida grāmatā 
ir labi Dievu apliecināt un vi  ņam 
pateikties, bet kristīgā pasaules 
uzskata plašāka sludināšana lai 
labāk paliek cita satura izdevu-
ma ziņā!

No “atmiņu stāstiņu” beigām, 

datētām ar 2020. gada aprīli- 
jūniju, jāspriež, ka Zikmane 
savus aktīvos gleznošanas ga -
dus ir izbeigusi. Vienīgais, kas 
skaistajai, dāvanai dabas un 
mākslas mīļotājiem izcili pie -
mērotajai grāmatai trūkst, ir 
biografiski dati par autori. Var-
būt Laika redaktore, kas reizē ir 

Gundega pabeidz Pastendes 
septiņgadīgo skolu un Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas 
aušanas nodaļu, vēlāk neklā-
tienē – Maskavas M. Gorkija 
vārdā nosaukto literātūras in -
stitūtu. Strādā kombinātā 
“Māksla”un Dekrātīvās māk slas 
kombinātā, piedalās izstāžu un 
mūzeju iekārtošanā Kazach stānā 
un Ukrainā. Divus gadus no -
strādā jaunizveidotajā Policijas 
akadēmijā, vēlāk, jau pensijas 
gados – LELB kristīgo grāmatu 
veikaliņā.

Gundegai Zikmanei iznā ku-
šas divas stāstu grāmatiņas. 
Publicējusies žurnālos Zvaig-
zne, Liesma, Karogs un Dadzis. 
Ar akvareļu glezniecību sāk 
nodarboties jau cienījamos ga -
dos, piedalījusies izstādēs. Sa -
stāv Torņkalna baznīcas drau-
dzē un tās mākslinieku kopā.grāmatas izdevēja, tos pievie-

nos šim rakstiņam kā post 
scriptum? 

Par autori 
Gundega Zikmane dzimusi 

Ulmaņlaiku priekšpēdējā gadā 
Rīgā, Pārdaugavā. Vēlāk ģi  me nē 
ir vēl divas jaunākas māsas 
Lolita un Ritma, tagad pazīs-
tamas mākslinieces.

1944. gadā, kad krievu armija 
sāk bombardēt Rīgu, ģimene 
dodas bēgļu gaitās uz Kurzemi, 
dzīvo vairākās vietās trūkumā 
un grūtībās, māte saslimst ar 
tuberkulozi.

Cena: USD 35,–

Grāmatas Jums
piesūtis pa pastu

(t.sk. pasta izdevumi). 
Rakstiet Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg,
Florida 33715

Izdevniecība “Musica Baltica” 
izdevusi Ingas Jērumas grā-
matu “Komponists Helmers Pa -
vasars un viņa laiks”. 28. jūlijā 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadē-
mijas ēŗģeļzālē notika grā ma-
tas atvēršanas sarīkojums, to 
ievadīja mūzikas zinātnieka 
Arvīda Bomika pārdomas par 
Helmeru Pavasaru, viņa cil-
vēka mūžu un mūziķa likteni. 

Bomiks uzsvēra Konservā to-
rijas vietu un nozīmi Helmera 
Pavasara dzīves gaitās. Ne velti 
grāmata tautā dodas tieši no 
Mūzikas akadēmijas, kādreizējās 
Konservātorijas, te komponists 
mācījies, strādājis, te Atmodas 
sākumā ievēlēts par Goda dok-
toru, te savulaika saņemts darba 
mūža novērtējums. 

Sarīkojums bija iecerēts un rai-
sījās, svētku runām mijoties ar 
mūzikas priekšnesumiem. Līdz 
ar to pavisam reāli sajūtama bija 
komponista klātbūtne. Viņš, kuŗa 
mūžs pilnībā pieder aizgājuša-
jam gadsimtam (1903-1998)  jo -
projām dzīvo savā skaņu pasaulē, 
un to atdzīvināt, populārizēt un 
arvien no jauna atskaņot ir Lat-
vijas mūziķu un mūzikas pēt-
nieku tālākais pienākums. 

Par grāmatas gaŗo un nepa-
visam ne vieglo tapšanas gaitu 
runāja gan izdevniecības vadī-
tājas Solvita Sējāne un Lilija Zo  -
bens, gan grāmatas autore Inga 
Jēruma. Viņa paveikusi patiešām 
milzu darbu, vienotā veselumā 
saliedējot gan Helmera Pavasara 

GUNDEGA
SAULITE

Grāmata par bagātu mūžu
dzīves notikumus, darba gaitas, 
dokumentālus materiālus – sa -
raksti, laikrakstu liecības – lai at -
klātu ne tikai personības tap-
šanas ceļu, bet arī daudzveidīgās 
talanta izpausmes, ievērojamās 
darbaspējas un bezgalīgo Tēv ze-
mes mīlestību. Tekstu bagātina 
fotoattēlu klāsts, ko lietpratīgi 
kārtojusi grāmatas dizaina māk-
sliniece Gundega Kalendra. 

Kaut arī Helmera Pavasara 
pēdas latviešu mūzikas kultūrā 
ir atstātas daudzās takās, nodar-
bojoties ar ērģeļspēli, kompo nē-
šanu, vijoļspēli, diriģēšanu, mū  zi-
kas publicistiku un pedagoģiju, 
grāmatā izcelts tieši komponista 
devums, neizslēdzot darbošanos 
citās jomās. Tas arī šodien vis-
reālāk tveŗamais un novērtēja-
mais mantojums. Par to pār lie ci-
nājāmies, klausoties vijolnieces 
Paulas Šūmanes un flautistes 
Lienes Denisjukas-Straupes priekš-
nesumā, kad viņas atskaņoja 
1967. gadā sarakstīto “Duo flau-
tai un vijolei” – dzidri skanīgā 
abu jauno mākslinieču saspēlē. 
Soliste Laura Kancāne pianista 
Venta Zilberta pavadījumā ļāva 
ielūkoties komponista vokālās 
lirikas devumā. Savukārt Ventis 
Zilberts klausītājus iepriecināja 
ar savu atradumu – 1935. gadā 
uzrakstītu klavieŗu minatūru 
“Mazā albumlapa”, kas šai no  zī-
mīgajā dienā Latvijā tika atska-
ņota pirmo reizi. 

Intriģējošs bija Venta Zilberta 
stāstījums par H. Pavasara vijoļ-

nālās bibliotēkas nošu krājumā 
tika uzieta pilna šī koncerta par-
titūra. Kad klausījāmies šo vijoļ-
koncerta daļu, kas valdzināja 
gan ar mūzikas dzidri latvisko 
skanējumu, gan temperamen-
tīgo izpildījumu, dabiski radās 
vēlēšanās šo skaņdarbu tuvākajā 
laikā klausīties kādā simfoniskās 
mūzikas koncertā pilnā solista 
un orķestŗa saspēlē. Tā kā mūsu 
vijolnieku saime ir visai kupla 
un  jauniem talantiem bagāta, 
jācer, ka nebūs ilgi jāgaida, līdz 
kāda koncerta programmā sa  gai-
dīsim šo H. Pavasara lieldarba 
atskaņojumu.

Par šo grāmatu runās un rak-
stīs daudz, tajā ietverts plašs 
laikmetu raksturojošs materiāls, 
un līdz ar konkrētu komponista  
dzīvesstāstu tajā lasāms ievēroja-
mas mūsu tautas daļas liktenis. 
Iedvesmas pilno jaunību no  mai na 
Latvijas okupācija, vācu laiks, 
Latvijas atstāšana, dzīve dīpīšu 
nometnēs, pārcelšanās uz mītnes 
zemi, šai gadījumā Lielbritaniju, 
algas darbi un sabiedriskā rosība 
latviešu kultūras laukā. Ierašanās 
Latvijā un 1990. gada Diesmu 
svētkos piedzīvotā zvaigžņu stunda 
– kopkoris dzied H. Pavasara 
apdarināto tautasdziesmu “Mazs 
bij tēva novadiņis”. Viņa dzīve 
turpat visa 20 gadsimta gaŗumā 
izdzīvota, piepildīta ar mūziku 
un Tēvzemes mīlestību. Neat-
kār tojami bagāts un vērtīgs ie  gul-
dījums latviešu mūzikas kul tūras 
celtnē.

koncerta II daļas atskaņojumu, 
ko sarīkojuma finālā viņš spēlēja 
kopā ar Paulu Šūmani. 1939. 
gadā komponētā koncerta vijo-

lei ar orķestri daļa šķitās saglabā-
jusies tikai komponista nošu 
rakstā, acīmredzot pēc atmiņas 
atjaunotā. Bet tad Latvijas Na  cio-
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Nāvējošais “Dieva pirksts” Himars
M142 HIMARS (High Mo -

bility Artillery Rocket System) 
jeb augstas mobilitātes raķešu 
artilērijas sistēma ir pamatīgs 
atbalsts ukraiņiem cīņā pret 
okupantiem. ASV šo militāro 
rīku izmanto jau kopš 2010. 
gada, bet Ukrainai piegādāta 
vieglākā, modernākā versija, 
kuru tās augsto spēju dēļ pat 
iesaukuši par “Dieva pirkstu”. 
Tagad pretinieka spēkus, kas 
iegrauzušies Ukrainas zemē, ar 
raķešu zalvēm var iznīcināt pat 
80 kilometru attālumā, un 
okupanti par to ir saniknoti un 
jau sāk atriebties, uzbrūkot 
civiliem mērķiem.

2021. gada oktobrī, vēsā un 
vējainā dienā, ar operatoru 
devāmies uz Spilves lidlauku, 
lai TV3 Ziņām iemūžinātu to, 
kā Latvijā nolaižas ASV mili-
tārā lidmašīna ar slaveno HI -
MARS raķešu sistēmu kravas 
nodalījumā. Toreiz Krievija vēl 
tikai žvadzināja ieročus un 
daudziem likās, ka reāls iebru-
kums Ukrainā nenotiks, taču 
gaisā virmoja nepārprotama 
spriedze. Lidlaukā skraidīja 
sakarnieki ar smagām somām, 
no kurām ārā līda garas ante-
nas, rosība bija pamatīga. Pēc 
brīža debesīs parādījās pelēkais 
milzis, MC-130J Commando II, 
ar četriem propelleriem šķeļot 
gaisu, eleganti nosēdās uz 
šaurā, bedrainā skrejceļa. Šī lid-
mašīna spēj slēpti ielidot preti-
nieka teritorijā, tā aprīkota ar 
dažādām radaru sistēmām, 
nepieciešamības gadījumā var 
lidot pat tikai 20 metru aug-
stumā virs zemes un nosēsties 
jebkur, ja vien pamats ir ciets 
un taisns, – pat uz grants ceļa. 
Spilves lidlaukā pietika ar aptu-
veni 300 metriem, lai lidmašīna 

nosēstos. Uzreiz pēc piezemē-
šanās no tās aizmugures izri-
poja HIMARS: uz smagā auto 
uzmontēta sešu tālas darbības 

šāda raķešu sistēma sver aptu-
veni sešas tonnas, raķetes trāpa 
pa kustīgiem un nekustīgiem 
mēr ķiem uz sauszemes vai jūrā.

var ierasties īsta kaŗa elles 
mašīna, kas var izšaut raķetes, 
ierausties atpakaļ lidmašīnā un 
pazust burtiski 15 minūšu 
laikā. Tieši šī mobilitāte un 
tālais darbības rādiuss ir mil-
zīgs trumpis kaŗa darbībā, do -
dot negaidītu triecienu preti-
niekam un atstājot to apju-
kumā, bailēs un neziņā, no 
kurienes nāks nākamā raķešu 
zalve. 

Par HIMARS sistēmu piegā-
dāšanu Ukrainai ASV paziņoja 
pirmajā jūnia dienā, un pēc 
pāris nedēļām Ukrainas bru-
ņotie spēki publicēja video ar 
“Dieva pirksta” darbību cīņā 
pret Krievijas okupantiem. 
Nakts melnumu pāršalca skaļš 
troksnis, un raķetes aizlido ša-
nas uguņi spilgti izgaismoja 
dzel teno labības lauku, kurā 
bija noslēpusies sistēma. Pēc 
uguns zalves komanda ar visu 
ekipējumu nekavējoties pame-
ta no  tikuma vietu. Zīmīgi, ka 
gandrīz vienlaikus Telegram 
mili tāro tēmu kanālos parādī-
jās video no izpostītās krievu 
mi  litārās bāzes Izjumā, tiek uz -
skatīts, ka tieši tur “paviesojās” 
HIMARS raķetes. Satrauktais 
krievu karavīrs postažu dre-
belīgi filmē ar mobilo telefonu: 
vairākas smagās mašīnas ir 
liesmās, ēkām izbiruši logi, 
pagalmā sadragāti auto ar “Z” 
zīmi uz sāniem. “Nu viss! 
Skaties, tur granāta bija b****. 
Nu nekas, gan jau tāpat dar-
bosies. Ā, nē, bāka arī pušu, tad 
neko...” fatāli smagi nopūšas 
filmētājs, pavēršot kameru pret 
bobiku, kura aizmugures durvīs 
rēgojas pamatīgi šrapneļa iz -
rauti caurumi. Visticamāk, no 
raķešu trieciena uzsprāgusi arī 
mašīnās izvietotā munīcija, 
paverot īstus elles vārtus. Ne -
viltots ir krievu izbrīns un šoks 
par ukraiņu pēkšņajām spējām 
sadot sutu teritorijās, kuras vēl 
nesen okupanti uzskatīja par 
drošā attālumā esošām no pre-
tinieka pozīcijām. Krievijas 
domē pat izskanēja aicinājumi 
noslaucīt no zemes ASV vēst-
niecību Kijivā, šādi atriebjoties 
par HIMARS piegādēm.

Kopumā ASV pirmajā pie -
gājienā ukraiņiem iedevusi čet-
ras HIMARS sistēmas ar 36 000 
lādiņu. Kad sešas raķetes no 
“kastes”, kas uzmontēta uz 6 x 6 
automašīnas, izšautas, apkalpe 
to var piecu minūšu laikā 
piepildīt no jauna, atkārtojot 
nāves krusu. Vienas HIMARS 
vienības apkalpē ir trīs cilvēki: 
šoferis, šāvējs un komandieris. 
Šādas kara mašīnas cena – 
aptuveni 5,6 miljoni dolaru. Vēl 
bez raķešu sistēmām ukraiņiem 
atvēlētajā ASV “dāvanu maisā” 
ir arī 18 taktiskie braucamrīki, 
1200  raķešu šāvēji, 2000 auto-
mātiskie ieroči, 18 patruļlaivas 
un rezerves daļas. “Paldies ASV 
kolēģiem un mūsu draugam, 
ASV aizsardzības ministram 
Loidam Ostinam. Šī vasara 
krievu okupantiem būs karsta. 
Un dažiem no viņiem  – pē -
dējā!” tā savā Twitter kontā 
HIMARS saņemšanu komen-
tēja Ukrainas aizsardzības mi -
nistrs Oleksijs Rezņikovs.

Līdz šim ukraiņu rīcībā bija 
PSRS laika raķešu sistēmas 
Uragan un Grad, kas var sa -
sniegt mērķus 40 kilometru at -
tālumā, tikmēr konkrētās HI -
MARS velk līdz pat 80 kilo-
metrus tālu, turklāt amerikāņu 
raķetes atšķirībā no padomju 
relikvijām ir vadāmas, darbojas 
ar GPS sistēmām. Krievijas 
atriebība nebija ilgi jāgaida. 
Desmitiem bojāgājuši ciniskos 
raķešu uzbrukums, iznīcinot 
lielveikalu Kremenčukā un iz -
ārdot daudzstāvu ēku Odesas 
apgabalā. Krievi pameta sla -
veno Čūsku salu, nosaucot to 
par “labas gribas žestu”, bet 
Rietumu analītiķi par to smīk-
ņāja, sakot, ka ukraiņiem ar 
droniem un raķetēm izdevies 
okupantus gluži vienkārši pa -
triekt.

Skaidrs, ka HIMARS piegāde 
uzlabo arī ukraiņu karavīru 
garu un liek nervozēt krieviem, 
bet būtu naivi uzskatīt, ka tikai 
ar šiem rīkiem izdosies uzvarēt 
karu, uzsver militārie analītiķi. 
Jā, tagad precīzāk var iznīcināt 
Ukrainas zemē izvietotās oku-
pantu noliktavas, armijas bāzes, 
bet pretinieks nesnauž un var 
gluži vienkārši atvilkt spēkus 
dziļāk, pārgrupēties. Rietumos 
bažas rada iespēja, ka ukraiņi 
varētu trāpīt mērķiem Krievijas 
teritorijā, līdz baltkvēlei sanik-
nojot neprognozējamo agresoru, 
tādējādi eskalējot pagai dām 
lokālo kaŗa darbību jau pāri 
Ukrainas robežām. Tāpēc arī 
ukraiņiem piegādāja HI  MARS 
darbības attāluma ziņā pieti cī-
gāko versiju.

Pateicīgi, bet ar zināmu ma -
zuma sajūtu ir arī paši ukraiņi. 
Lai uzvarētu kaŗā ar Krieviju, 
Ukrainai ir vajadzīgas vismaz 
60 reaktīvās zalvju uguns sis -
tēmas, nevis Lielbritanijas un 
ASV “saujiņa”, paziņoja Ukrai-
nas prezidenta biroja vadītāja 
padomnieks Oleksijs Aresto-
vičs. Lielbritanija solījusi Ukrai-
nai raķešu palaišanas sistēmas 
M270. Precīzs skaits netiek 
atklāts, baumo par trim šādām 
iekārtām. Arestovičs gan uz -
skata reaktīvās zalvju uguns 
sistēmas par ieroci, kas maina 
spēles noteikumus, bet neesot 
izdarīts pietiekami daudz, lai 
radītu lūzumu kaŗa gaitā. 

Jūlijā ASV paziņoja, ka pie-
gādās Ukrainai jaunu ieroču 
paketi 820 miljonu ASV dolaru 
vērtībā: HIMARS munīciju, di -
vas zeme-gaiss tipa raķešu aiz -
sardzības sistēmas NASAMS 
(National/Norwegian Advanc ed 
Surface to Air Missile System). 
Šo norvēģu un amerikāņu ko -
pīgi izstrādāto vidējās darbības 
rādiusa pretgaisa aizsardzības 
sistēmu amerikāņi paši izman-
to, lai aizsargātu gaisa telpu ap 
Balto namu un Kapitoliju, kas 
jau liecina par šī ieroča kvali-
tāti. Iecerēts, ka NASAMS pa -
sargās Ukrainu no jebkura 
veida okupantu mēģināju-
miem gaisā: šīs raķetes var no -
triekt visu veidu pretinieka 
lidaparātus, dronus, pārtvert 
raķešu uzbrukumus.

Publikācija tapusi sadarbībā ar 
žurnālu “Klubs” (š. g. jūlija nr.).

JĀNIS
ZVĒRS

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

Rakstiet
Inesei Zaķis

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

40,– USD

Pērciet un dāviniet 
Amerikas draugiem!

raķešu palaišanas sistēma. At -
karībā no konkrētā tipa raķešu 
rādiuss svārstās no 70–80 līdz 
pat 500 kilometriem. Viena 

Šim pasākumam bija simbo-
liska loma: parādīt gan Latvijas 
sabiedrībai, gan arī ienaid-
niekam, cik operatīvi pie mums 
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”
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T R I M D A S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I

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

Baltkrievu meitenīte Margarita Maija laukuma bērnu zonā
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

PĀRDOD
Pērku meža, lauksaimniecības 
zemi. Tālr. +371 29386009.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtijumus iestādēm, kā ari komerciālos un personigo mantu sūtijumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtijumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

(Turpināts  20. lpp.)
Gunta Vaičule

Ģedimins Truskausks

Dovile Kiltija

Mareks Ārents

Austra Ošiņa

S P O R T S

Prezidenta balvas 
izcīņa vieglatlētikā
Jau kopš 1995. gada Valsts 

Prezidenta balvas izcīņa ir ne -
atņemama vieglatlētikas kalen-
dāra sastāvdaļa, kas pēdējos ga -
dos ir kļuvusi par vadošajām 
vieglatlētikas sacensībās Baltijā. 
Tā ir lieliska iespēja Latvijā vien-
laikus redzēt ne tikai Latvijas 
vadošos vieglatlētus, bet arī Ei -
ropas un Pasaules klases atlētus 
no Igaunijas, Lietuvas un Balt-
krievijas.

“Valsts Prezidenta balvā viegl-
atlētikā” trīs gadu igauņu domi-
nanci apturēja Lietuvas koman-
da, kas aizveda uz savām mājām 
visus galvenos titulus. Vīru sa  cīk-
stēs par uzvarētāju kļuva lietu-
viešu sprinteris Gedemins Trus-
kausks, bet trīssoļlēcēja Dovile 
Kiltija neļāva pie sava otrā Pre  zi-
denta kausa tikt Guntai Vaičulei.

Sprintere Gunta Vaičule arī 
otrajā sacensību dienā Prezi-
denta balvā sasniedza augstvēr-
tīgāko rezultātu no Latvijas 
vieglatlētiem.

Vaičule 200 metru skrējienā 
svinēja pārliecinošu uzvaru, fi -
nišēdama 23,32 sekundēs, kas 
deva 1102 punktus pēc Starp-
tautiskās Vieglatlētikas savienī-
bas (World Athletics) punktu 
tabulas. Tuvāko sekotāju lietu-
vieti Evu Misjūnaiti viņa pārspēja 
par gandrīz pussekundi, bet Sin-
dija Bukša, kuŗa pakāpeniski 
atgriežas sacensību apritē pēc 
traumas izdziedēšanas, bija sestā 
ar finišu 24,76 sekundēs. Arī 
iepriekšējā dienā Vaičule no lat-
viešiem sasniedza individuāli 
augstvērtīgāko rezultātu – 52,03 
sekundes 400 metru sprintā, kas 
deva 1125 punktus.

Vīriešu 200 metru skrējienā 
lietuviešu sprinteris Gedemins 
Truskausks sasniedza rezultātu 
20,65 sekundes, kas vēl vairāk 

uzlaboja lietuvieša pieteikumu 
Prezidenta kausam, ko skrējējs 
izvirzīja, sasniedzot augstu re -
zul tātu īsajā sprintā.

Truskauska sasniegtais rezul-
tāts lika no Prezidenta balvas 
rekorda atvadīties Elvijam Mi -
sānam, kuŗš 2011. gadā uzstādīja 
rezultātu 20,91 sekunde, kas 
norturējās kā sacensību rekords 
desmit gadus.

Trīssoļlēkšanas sektorā vīru 
sacīkstēs labākais ar rezultātu 
15,55 metri bija Igaunijas spor-
tists Jāks Ūdmaē. Četrus centi-
metrus no viņa atpalika  Jānis 
Leitis, savā labākajā mēģinā-
jumā tiekot līdz  15,51  metra 
atzīmei un otrās vietas. Savukārt 
Elvijs Misāns iesildīšanās laikā 
iedzīvojās nepatīkamā muskuļa 
savainojumā un nevarēja iziet uz 
starta.

Lietuvas trīssoļlēcēja Dovule 
Kiltija tāllēkšanas bedrē vairāk-
kārt pārsniedza 14 metru atzīmi. 

Savā labākajā mēģinājumā 
Kiltija sasniedza rezultātu 14,14 
metri, kas ļāva tikt pie sacensību 
paša augstvērtīgākā rezultāta, arī 
Prezidenta kausu dāmu ieskaitē 
aizvedot uz dienvidiem.

Pagājušajā gadā par Prezidenta 
kausa ieguvēju kļuvušais Mareks 
Ārents šoreiz savu pērn uzrādīto 
rezultātu neatkārtoja, trīs mēģi-
nājumos nepieveicot 5,50 metru 
augstumā uzstādīto latiņu.

Tomēr Latvijas pārstāvim pie-
tika ar rezultātu 5,20 metri, lai 
atnestu Latvijas komandai sešus 
punktus komandu ieskaitē.

Tradicionāli Prezidenta balvas 
sacensības noslēdza 4x400 metru 
stafetes. Dāmu skrējienā Asnatei 
Kalniņai pēdējā posmā līdz 
igauņu skrējējai aizsniegties ne -
izdevās, Latvijas komandai pa -
liekot otrajā vietā ar rezultātu 
3:50,00, Igaunijas dāmu kvartets 
bija ātrākais ar 3:47,89 minūtēm. 
Vīru 4x400 metru stafete izšķīra 
kopvērtējuma rezultātu, jo lietu-
vieši nedrīkstēja palikt pēdējā 
vietā, lai nepieļautu Igaunijai 
sevis noķeršanu. Lai gan stafetes 
lielāko daļu lietuvieši atradās 
iedzinējos, tomēr Tomass Ker-
šu lis lieliski veica lietuviešu pē -
dējo posmu, apsteidzot latviešus 
un finišējot uzreiz aiz Igaunijas 
kvarteta. Igaunijas rezultāts bija 
3:11,42 minūtes, kamēr lietu-
vieši finišēja ar 3:11,56 minūtēm, 
bet Latvijas kvartets ierindojās 
trešajā vietā ar 3:14,43.

Jāņa Daliņa stadionā, Val mie rā, 
notikušajās Baltijas komandu 
sa  censībās Latvija palika trešajā 
vieta, uzvaru svinēja Lietuva, bet 
otrā bija Igaunija. Latvijai tika 
239 punkti, Lietuvai – 280, bet 
Igaunijai – 278.

Augstvērtīgāko rezultātu divu 
dienu summā sasniedza Lietuvas 
trīssoļlēcēja Dovile Kiltija, kuŗa 
tika pie 1132 punktiem, bet 
otrais bija lietuviešu sprinteris 
Ģedimins Truskausks, kuram 
bija 1120 punkti. Gunta Vaičule 
sasniedza šo sacensību otro un 
ceturto augstvērtīgāko rezultātu.

Pērn komandu ieskaitē Lat-
vijas vieglatlēti izcīnīja 257 pun-
ktus, ieņemot otro vietu, Igau-
nijai, izcīnot uzvaru, bija 295 
punkti, bet Lietuva ierindojās 
trešajā vietā ar 250 punktiem.

Eiropas jaunatnes 
sporta spēles

Latvijas sportistu starti Slo va-
kijā (Banska Bistrica notiekoša-
jās Eiropas Jaunatnes vasaras 
olimpiskajās spēlēs noslēdzās ar 

vieglatlētes Austras Ošiņas iz -
cīnīto bronzas medaļu 1500 
metru skrējienā.

Ošiņa finālā šo distanci veica 
četrās minūtēs un 25,11 se  kun-
dēs, par 4,1 sekundi labojot per-
sonīgo rekordu. Čempione Ajča 
Fidanolu no Turcijas bija 3,86 
sekundes ātrāka, bet pirms Oši-
ņas finišējusī poliete Zuzanna 
Vjerņicka – 1,92 sekundes ātrāka. 
Finālā startēja 12 skrējējas. Ie -
priekš pusfinālā Ošiņa šo distanci 
skrēja četrās minūtēs un 36,28 
sekundēs.

Latvija šajās Eiropas Jaunatnes 
vasaras olimpiskajās spēlēs izcī-
nīja trīs medaļas. Atvars Ernests 
Paļulis kļuva par vicečempionu 
desmitcīņā, bet džudists Matīss 
Zeiļa un Ošiņa izcīnīja bronzas 
godalgas.

Latvijas volejbola 
izlases pārbaudes 

spēles
Pirmajā pārbaudes spēlē Lat-

vijas izlase zaudēja Uģa Krastiņa 
vadītajai Ukrainas komandai ar 
0:3 (19:25, 20:25, 16:25).

Pēc tam sekoja divas pārbaudes 
spēles ar Norvēģijas vienību. Pir-
majā spēlē poļu treneŗa Mihala 
Gogola vadītā Latvijas izlase 
uzvarēja ar rezultātu 3:1 (25:20, 
21:25, 25:23, 25:18). Latvijas vo -
lejbolisti pirmajā setā uzvarēja ar 
25:20, bet otrajā setā norvē ģiem 
izdevās panākt līdzsvaru. Spraigā 
trešajā setā Gogola va  dītie lat-
vieši nonāca uzvarēta seta attā-

lumā no triumfa mačā, bet ce -
turtais sets bija krietni pārlieci-
nošāks, svinot pirmo panākumu 
sagatavošanās ciklā. Par spēles 
labākajiem spēlētājiem tika atzīti 
Kristaps Šmits un Andreass 
Takvams. Latvijas izlase divreiz 
vairāk kļūdījās servēs (21:11) un 
divreiz vairāk punktu guva ar 
servi (6:3), bija nedaudz labāka 
uzbrukumā un blokā, kā arī 
mazāk kļūdījās.

Otrajā spēlē Latvijas starta 
sa stāvā bija Atvars Ozoliņš, Kris-
taps Šmits, Gustavs Freimanis, 
Vladislavs Blumbergs, Hermans 
Egleskalns, Deniss Petrovs un 
“libero” Kaspars Kronbergs. Vēlāk 
spēlē iesaistījās arī Jānis Medenis 
un Miks Ramanis, kuŗš pirms 
spēles tika sveikts dzimšanas dienā.

25. jūlijā Starptautiskā Vo -
lejbola federācija (FIVB) pie-
ņēma oficiālu lēmumu ļaut 
Amerikā dzīvojošajam Mikam 
Ramanim pārstāvēt Latvijas 
vīriešu volejbola izlasi.

(Interviju ar Miku Ramani 
lasiet 12. lpp.)
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// FOTO: No albuma “Padomju Latvija”, fotoreprodukcijas – 
Anda Krauze

// FOTO: Timurs Subhankulovs

Mūžībā dzejnieks Knuts Skujenieks

Pavadot Tevi viņā saulē…

25. jūlijā mūžīgā mierā de -
vās dzejnieks, atdzejotājs un 
literātūrkritiķis Knuts Skuje-
nieks (05.09.1936.–25.07.2022.).

Viņš bija dzejas meistars un 
atdzejas lielmeistars, vienmēr 
ļoti gaišs un silts cilvēks. Arī 
ļoti brīvdomīga personība, 
par ko septiņus savas dzīves 
gadus viņam nācās pavadīt 
Mordovijas lēģerī. Dzejniece 
Liāna Langa Knuta Skujenieka 
aiziešanu dēvē par neatsve-
ramu zaudējumu Latvijai: 
“Šodien ir ļoti liela zaudējuma 
diena latviešu tautai un arī 
valstij, jo Šo Sauli ir atstājis 
20. gadsimta otrās puses iz  ci-
lākais latviešu dzejnieks, kuŗa 
pienesums latviešu kultūras 
un atdzejas laukā vispār nav 
pārvērtējams. Es vēlētos arī 
atgādināt, ka Knuts Skujenieks 
bija augsti godājams latvietis, 
sirdsapziņas cietumnieks, kuŗš 
cieta no okupācijas varas, sep-
tiņus gadus pavadot Mor do-
vijas politzonā par brīvu vārdu 
un aizliegtu grāmatu lasīšanu. 
Šo apcietinājuma laiku viņš 
izturēja ar augsti paceltu galvu 
un to iemūži nāja savās vēs-
tulēs sievai Intai Skujeniecei. 
Man personīgi arī ļoti sāp, jo 

esmu zaudējusi lielu Draugu, 
ar lielo burtu. Izsaku līdzju-
tību visiem, kas Knutu pazina 
un kuŗi viņu lasīja!” 

Knuta Skujenieka darbi at -
dzejoti zviedru, ukraiņu, ar -
mēņu, lietuviešu, angļu, krievu 
un citās valodās. Skujenieka 
dzejoļu krājumi ir izdoti 
Zviedrijā, Ukrainā un Armē-
nijā. Rakstnieks atdzejojis no -
zīmīgus darbus no krievu, 
senebrēju, ukraiņu, spāņu, 
grieķu, lietuviešu, maķedo-
niešu, somu,  zviedru, dāņu 
un  poļu valodas. Viņa atdze-
joto autoru vidū ir Federiko 
Garsija Lorka, Gabriela Mist-
rāla, Janis Ricos, Tomass Tran-
strēmers, Ingera Kristensena, 
latviskotas arī daudzu Eiropas 
tautu tautasdziesmas.

Knuts Skujenieks dzimis 
1936. gada 5. septembrī Rīgā. 
Studijas Latvijas Universitātes 
Vēstures un filoloģijas fakul-
tātē nepabeidz, bet turpina 
studijas  Maskavas universi-
tātes Gorkija Literātūras in  sti-
tūtā, ko absolvē 1961. gadā. 
1962. gadā  polītisku iemeslu 
dēļ rakstnieku apcietina, ap -
sūdz un notiesā uz septiņiem 
gadiem ieslodzījumā stingra 

Poga
Kā ķirsis, kas galotnē sargā
Pēdējo pārpalikušo ogu, –
Tā es sargāju sadilušajā kreklā
Vienu vienīgu pogu.
Kad vairs nav ne suvenīru, ne cerību
Un kad nasta kļūst aplam grūta,
Es azotē paknibinos gar pogu,
Kura ir tevis šūta.
Par spīti gadiem un badiem,
Par spīti sniegiem un miegiem,
Tu mani piediegusi caurumainajai dzīvei
Ar mīlestības un mūžības diegiem.
Nakts dienu pieveikusi. Es raugos
Vienā vienīgā gaišā logā.
Tas nav logs. Mūžs mans uz krūtīm deg
Tevis iešūtā pogā.

režīma nometnē Krievijā, 
Mordovijas APSR. 

1969. gadā rakstnieks at -
griežas dzimtenē. Laikā starp 
1963. un 1969. gadu Knuts 
Skujenieks saraksta aptuveni 
800 dzejoļu, kuŗus padomju 
laikā nebija iespējams publi-
cēt. Ceturtā daļa no ieslodzī-
juma laikā sarakstītās dzejas 
tika vienkopus izdota krāju mā  
“Sēkla sniegā” 1990. gadā. 

1972. gadā Skujenieks uz -
ņemts LPSR Rakstnieku sa -
vienībā. 1978. gadā tika pub-
licēta autora pirmā dzejoļu 
grāmata “Lirika un balsis”. 
1995. gadā Skujenieks kļūst 
par Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieku, bet 1999. gadā par 
Lietuvas Dižkunga Ģedimina 
ordeņa virsnieku un Zviedri-
jas Ziemeļzvaigznes ordeņa 
bruņinieku, vēlāk saņēmis arī 
citas goda zīmes un nozīmī-
gus apbalvojumus par iegul-
dījumu latviešu literātūrā un 
atdzejā, tostarp  2008. gadā 
ieguvis  Baltijas Asamblejas 
balvu, bet  2012. gadā viņam 
piešķirta Latvijas Literātūras 
gada balva par mūža ieguldī-
jumu.

(No portāla LSM.lv).

2022. gada 10. jūlijā mūs 
atstāja darbīgais latvietis, Bris-
benas Latviešu biedrības vadī-
tājs, viens no daudzajiem plašās 
latviešu saimes pārstāvjiem pa -
saulē, saimnieciski lietišķais, 
dinamiskais, bet klusais, ro  man-
tiskais Ādolfs Lācis (1941.05.07. 
– 2022.10.07.)

Viņa rakstura neparastība un 
dvēsele, rīcības un lēmumu pie -
ņemšanas argumentācija pār -
steidza gan kolēģus, gan līdz cil -
vēkus Austrālijā, Latvijā.

Ne jau cilvēks pats izvēlas 
vietu, kur dzīvos, un laiku, kuŗā 
darbosies un sevi piepildīs. To 
nosaka citi spēki. Mums atliek 
tikai darboties, piepildīt sevi. 

Mūžs zemes virsū noslēdzies. 
Padarīti lieli un ne tik lieli 
darbi, bet visi tie ir bijuši virzīti 
diviem adresātiem – saviem 
līdzcilvēkiem un sevis, sava ta -
lanta un interešu izkopšanai. 
Daudzi jaunieši bērnībā sapņo 
un iztēlojas sevi īpašas gaisot nes 
apdvestajā mūzikas pasaulē, 
bet Tu vairāk biji radošs prak-
tiķis, lietišķs cilvēks, bet ar 
mākslinieka dvēseli.

Kad pirms daudziem gadiem 
viesojāmies Austrālijā, Tu sir -
snīgi uzņēmi savās mājās, iz -
rādīji visu pilsētu, lepojies ar 
savu Latviešu biedrību, baz nīcu 
un cilvēkiem. Stāstīji par pa -

veikto un iecerēm. Kā cilvē-
kam, kas saistīts ar operu, man 
biji interesanti klausīties Tavus 
stāstus par draudzību ar sla ve no 
dīvu Kiri Tekanavu no Jaun zē-
landes, viņas koncertiem, sa -
biedrisko darbību, vienkārši – 
par dzīvi Austrālijā un grūto 
sākumu, tur ierodoties pēc 
Otrā pasaules kaŗa, arī par 
krāšņo dabu un ķenguriem…

Bet paveikts taču tika daudz. 
Neticami daudz! Tieši tik, cik 
Dievs katram no mums ir vēlē-
jis. Arī Tev, Ādolf Lāci ! Un par 
to Tu vari gan būt gandarīts!

Ādolfs Lācis darbojās nepār-
traukti un aktīvi, ne tikai kop-
jot savus talantus, bet ar savu 
pieredzi un zināšanām aktīvi 
piedaloties sabiedriskos, reliģis-
kajos un kultūras pasākumos. 
Ilgus gadus viņš bija Brisbenas 
evanģeliski luteriskās baznīcas 
draudzē un valdē. Protams, 
dzīve prasa savu. Prieks bija par 
saviem jauniešiem – Liju un 
Kārli. Viņam Tu biji liels at -
spaids un palīgs, risinot arī 
daudzos ikdienas un sadzīves 
jautājumus. Tu biji viņiem 
auto ritāte un liels palīgs.

Tāpat arī kolēģu vidū Bris-
benas Latviešu biedrības vadī-
tāja amatā. Tu bija līderis, stin-
gri un noteikti aizstāvot savu 
viedokli, savu redzējumu dažā-

dos dzīves problēmu risinājuma 
jautājumos. Ko un kā darīt vis-
labāk? Kas var nest vislabāko 
rezultātu latviešu lietai, latviešu 
sabiedrībai Austrālijā un Lat vijā? 

 Ādolfs Lācis bija radošs cil-
vēks, bet viņa latvisko sirds-
mīlestību vislabāk raksturoja 
un saprata tikai paši tuvākie –
ģimenē.

Rīgas latviešu biedrības dar-
bi nieku un biedru vārdā gribu 
teikt lielu sirdspaldies par Tavu 
ieinteresētību un klātbūtni mūsu 
150 gadu jubilejas svinībās Rīgā 
un dāsno pienesumu visai mūsu, 
latviešu nācijas kultūrai, nacio-
nālām un gluži sadzīviskām 
lietām! Paldies Tev par jauko 
līgošanu Piebalgā, kad tur vie-
sojies, braucot uz savu bērnības 
zemi Latgali.

Tu vari būt lepns par savu 
skaisti nodzīvoto dzīvi, radot ne -
aizmirstamus cilvēciskas saska-
res pārdzīvojuma brīžus cilvē-
kiem šeit, Latvijā, gan arī citviet 
plašajā pasaulē. Tavs cilvēcis-
kais un džentlmeniski noslēpu-
mainais smaids arī mūsu atmi-
ņās būs spēcinošs un iedves-
mojoši rosinošs.

Par to lai visu mūsu pateicība 
– Tev!

GUNTIS GAILĪTIS,
Rīgas Latviešu biedrības 

priekšsēdētājs
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un diev -
kalpojumu rīkotājiem, precī-
zējot, vai paredzētie sarīkoju-
mi notiks vai arī tie ir atcelti!

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

Sarīkojumi Sietlā
 31. jūlijā – 6. augustā Bērnu 

vasaras nometne, “Mežotne” 
Rietumkrasta Latviešu izglītī-
bas centrā Šeltonā. 9. augustā 
Pensionāru pusdienas (pik niks), 
plkst. 12:00 Latviešu centrā.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
for māc.daļas vadītāja Una Vei-
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.:(6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; e-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/ 
Čikāgas-Ciānas draudze 2550-
4389-7965-234. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.latvian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekšnieks. 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 svētdi-
enās 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.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas 

galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev. 

lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA90039). 28. 
augustā plkst. 11:00 dievaklpo-
jums (diak. Guna Reina).

Džamaikpleinas Trīsvienī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Vasaras dievkalpojumi 
ar dievgaldu divreiz mēnesī, 
1:30 pēcpusdienā ar viesu mā -
cītāju Igors Safins. Lūdzu zva-
niet draudzes sekretārei Zig-
ridai Kručkovs par datumiem, 
tālr: 617-323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa. 7. augustā 
Dievkalpojums plkst. 10:00. 14. 
augustā Dievkalpojums plkst. 
10:00. 21. augustā Dievkal po-
jums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Seko pusgada informācijas sa -
pulce un pikniks. 28. augustā 
Dievkalpojums plkst 10:00. 4. 
septembrī “Labor Day” dienas 
nogale – Dievkalpojums neno-
tiks. Lūdzu ievērot – vasaras 
posmā dievkalpojumi sāksies 
plkst. 10:00.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
(2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505.) Tālr: 616-
361-6003.) Māc. Aija Graham. 
Dr. pr. Ivars Petrovskis, tālr: 
616-975-2705. Dievk. notiek 2x 
mēnesī, 2:00 pm. Par datumi-
em lūdzu sazināties ar dr. pr. 
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.

Grandrapidu Latv. Katoļu 
dr: Our Lady of Anglona (504 
Grand Ave NE Grand Rapids 
MI 49503) Grand Rapids Asso-
ciation Nama – Mac. Mark Mit-
chell Priekšnieks Bronislavs Vis-
cockis – tālr: 616-540-1322. 
Dievk. Notiek katru svētdienu 
10:00am – seko kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. apvie-
notā draudze notur klātienes 
dievkalpojumus katru svētdie-
nu, plkst. 10:00. Parallēli pie -
ejami sprediķu ieraksti drau-
dzes You Tube kanālā (meklē-
šanas atslēgas vārds “Latviešu 
apvienotā draudze Kalamazū”).

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Dievkalpojumi ar viesu 
mācītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts: kindriks@aol. -
com. Pensionāru saiets katra 
mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 
11:00 sabiedriskajās telpās.

Latvian Hall (Latviešu ev. lut. 
sabiedriskās telpās, 33rd & Mo -
hawk iela, Baznīca, 33rd & C 
iela, Linkolnā. kunora@wind-

stream.net.
Mančesteras latv. ev. lut. dr. 

(dievk. Notiek Holy Transfi gu r-
ation Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062. 20. augustā, 
plkst. 10:00 Kapu svētki Man-
česteras East Cemetery, māc. 
Safins. Lietus gadījumā diev-
kalpojums notiks baznīcā.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis 
Ginters tālr: 260-7975-695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Mi  ne a-
poles St. Paulas latviešu evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes vi -
deo dievkalpojumi notiek katru 
nedēļu, tos var skatīties mnd-
raudze.org.

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

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040). 
Dievkalpojumi notiek NJ Lat-
viešu biedrības namā Priedaine, 
1017 State Route 33, Freehold, 
NJ 07728, māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko.

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

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

NY.

St. Andrew bazn. 335 Reyn-
olds Ave, Parsippany NJ.

Seafarers. 123 East 15th Street, 
New York, NY.

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. 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
 nis, mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net. Diev -
kal pojumi vienreiz mēnesī, 
1.00 pēcpusdienā, seko kafijas 
galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

Sandiego ev. lut. dr.: Diev-
kalpojumi notiks iekšienē un 
jānēsā sejas maskas!

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

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org. 
7. augustā Dievkalpojums ar 
dievgaldu. Kristības. 21. au -
gus tā Kapu svētki Evergreen 
Washelli kapsētā.

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sa -
zināties ar Andri Ritumu, 727-
797-1933. Dievkalpojumi un 
Bībeles stundas notiek Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica  @
bellnet.ca. Info: www.stjohn-
slatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479-865-604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Priekšnieks: 
Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom. pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas diev -
kalpojumi sāksies plkst. 10:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks pa  -
liek nemainīgs – plkst. 10:00. 
Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Baiba Bičole.
Balts ūdens putns/
White Waterbird
USD 40,–

izdevumus Amerikā varat iegādāties,
sūtot čeku Inesei Zaķis:

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
Cenā iekļauti pasta izdevumi no Latvijas.

Ivars Galiņš.
Māris Platais.

Lats un blats –
par ziedojumu, 

sākot ar
USD 20,–

LAIKA
GRĀMATAS
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S P O R T S

Latvijas volejbola izlase ir uz 
pareizā ceļa

Veronika Stūriška

Par sacensības labākajiem spē-
lētājiem tika atzīti Kristaps Šmits 
un Andreass Takvams. Māji nie ku 
izlasē pa 16 punktiem guva Eg -
leskalns un Ozoliņš, kuŗš trīsreiz 
izcēlās blokā. 15 punktus sakrāja 
Freimanis, kuŗam tikai divi no 
13 uzbrukumiem nesasniedza 
mērķi, vēl pa diviem punktiem 
gūstot ar servi un blokā, bet 14 
punktus guva Šmits, uzbrūkot ar 
61% efektivitāti.

Latvijas vīriešu volejbola izlase 
pēdējā pārbaudes spēlē pirms 
starta Eiropas čempionāta kvali-
fikācijā Rīgā ar 3:0 pārspēja 
Norvēģijas valstsvienību un 
guva divās dienās otro uzvaru 
abu komandu cīņā.

Hermanis Egleskalns (attēlā) 
pēc uzvaras pastāstīja, ka ko -
man das volejbolisti pēdējā pār-
baudes spēlē darbojās brīvāk un 
ar lielāku pārliecību par savu 
varēšanu.

 Egleskalns uzsvēra, ka koman-
da Eiropas čempionāta kvali-
fikācijā būs labākajā sastāvā un 
savu ieguldījumu komandā spēj 
dot arī izlases jaunie spēlētāji. 
Egleskalns pēc ilgās pauzes 
ceļgala savainojuma dēļ vēl jūt 
spēļu prakses trūkumu, tomēr 
volejbolists ir pārliecināts, ka 
Eiropas čempionāta kvalifikācijā 
viss būs kārtībā.

Latvijas vīriešu volejbola iz  la-
ses sniegums uzlabojas, un ko -
manda pirms starta 2023. gada 
Eiropas čempionāta kvalifikāci-
jas turnīrā ir uz pareizā ceļa, 
sacīja valstsvienības galvenais tre -
neris Mihals Gogols. Ko  man da 
pamazām iejūtas ritmā, gūst 
punktus pretinieka servēs, un 
uzbrukums arī izskatās labi, 
teica Gogols. Katrā spēlē koman-
da cenšas samazināt kļūdu skai-
tu un treneŗi nemitīgi atgādina 
nepieciešamību spēlēt pacietīgi.

***
Latvijas izlase Eiropas meis-

tarsacīkšu kvalifikācijas turnīrā 
startēs B grupā kopā ar Austrijas 
un Somijas valstsvienībām. Lat-
vijas izlase kvalifikācijas turnīrā 
3. augustā spēlēs Austrijā, trīs 
dienas vēlāk Valmierā uzņems 
Somiju, 17. augustā ar somiem 
tiksies izbraukumā un grupu tur -
nīru noslēgs 21. augustā Jelgavā 
ar Austriju.

Uzteic Tīnas 
Graudiņas spēli

Mūsu laikraksta lasītājs Māris 
Graudiņš ir liels sporta, īpaši 
plūdmales volejbola cienītājs un 
līdzjutējs. Māris rēgulāri apmeklē 
turnīrus, kuŗos spēlē Tīna Grau-
diņa ar savu pārinieci. Redakcija 
no Māŗa Graudiņa saņēma foto 
un nelielu informāciju. Sporta 
draugs raksta:

„Tīna Graudiņa ar savu USC 
partrneri Heikiju Hārvardu uz -
varēja ASV quiggle/Schermer-
horni – 21:8 un 21:18 Fortlau det-
deilas AVP sacensībās. Har-
warda pārliecinoši uzbruka un 
noslēdza pirmā seta galotni ar 
trim eisiem pēc kārtas, papildi-
not Tīnas divus blokus. Arī 
otrajā setā Tīna nobloķēja preti-
nieces divas reizes. Citā spēlē 
Graudina ar partneri Kravče-
noku trijos setos  uzvarēja  ASV 
komandu Gštādes Elites sacen-
sībās”. 

Reizniece-Ozola 
ievēlēta par Eiropas 

Šaha savienības 
prezidenta vietnieci
Šachiste un bijusī polītiķe 

Dana Reizniece-Ozola notiku-
šajā Eiropas Šacha savienības 
(ECU) Ģenerālajā asamblejā tika 
ievēlēta par organizācijas vice-
prezidenti, informē ECU.

Uz trešo termiņu ECU pre zi-
denta amatā tika ievēlēts Zurabs 
Azmaiparašvili no Gruzijas, vien-
laikus apstiprinot viņa piedāvāto 
komandu, kuŗā bija prezidenta 
vietnieka amata kandidāte 
Reizniece-Ozola, viceprezidenti 
Gunnars Bjornsons no Islandes 
un Malkolms Peins no Anglijas, 
ģenerālsekretārs Teodors Corba-
dzoglu no Grieķijas un mant-
zinis Jons Serbans Dobronau-
teanu no Rumānijas. No 49 bals-
tiesīgajiem biedriem šo koman-
du atbalstīja 44, divi biļeteni bija 
tukši, bet trīs – nederīgi.

Pēc tam notika balsojums par 
vēl trīs viceprezidentiem un šos 
amatus ieguva Alojzije Jankovičs 
no Chorvatijas, Eva Repkova no 
Slovakijas un Žans Mišels Ra -
pērs no Monako. Reizniece-Ozola 
kā prezidenta vietniece strādās 
arī ECU valdē un pildīs pre zi-
denta pienākumus.

***
Ādažos aizvadītas tradicio-

nālās Baltijas valstu militārās 
vasaras spēles šachā, kas notika 
jau 19. reizi. Ar 6,5 punktiem 
pārliecinoši labākais bija meis-
tarkandidāts Mārtiņš Ivbulis 
(1905), kuŗš divu dienu turnīrā 
tā arī neiepazina zaudējumu un 
tuvākos sekotājus apsteidza par 

pusotru punktu. Sudrabs un 
bronza tika lietuviešiem Min-
daugam Giedraitim (1857) un 
Artūram Vorobļevam (1588). 
Komandu vērtējumā labākā bija 
Latvija, kas ieguva 14 punktus. 
Sekoja Lietuva (12,5) un Igaunija 
(9,5).

Latvijas izlasei
augstā 6. vieta 

NATO valstu
čempionātā

Šogad tradicionālais NATO 
valstu šacha čempionāts notika 
Latvijas kaimiņvalstī Igaunijā. 
Latvijas izlasei izdevās sasniegt 
vienu no labākajiem rezultātiem 
savā vēsturē un ierindoties aug-
stajā sestajā vietā. Turnīrs tika 
aizvadīts Tartu pilsētā, Igaunijas 
militārās akadēmijas telpās. Viens 
no tiesnešiem bija arī mūsu valsts 
pārstāvis Vairis Kurpnieks. Sa -
centās 93 dalībnieki no 15 val stīm, 
kuŗiem karstuma vilni sevišķi 
labi nācās “izbaudīt” pirmajā 
kārtā, kad visiem obligāti bija 
jāspēlē uniformās.

No Latvijas pārstāvjiem labāko 
rezultātu sasniedza Valērijs 
Rižihs (1619), izcīnot12. vietu 
(5 punkti no 7). Ar 4,5 punktiem 
tūdaļ aiz viņa palika komandas 
līderis Jānis Valeinis (2176). 3,5 
punktusieguva Mārtiņš Ivbulis 
(1815) .18 komandu vērtējumā, 
kuŗā tika ņemti vērā četri labākie 
katras valsts rezultāti, Latvija ar 
15,5 punktiem ierindojās aug-
stajā 6. vietā. Blicā (3+2), kuŗā 
sacentās 77 militāristi, ar 6,5 
punktiem no 11 labākais no 
mūsējiem bija Varis Kurpnieks 
(1917) – 20. vieta.

Arvis Sprude
sasniedz Ginesa 

rekordu
Velo ultramaratonists kuldīdz-

nieks Arvis Sprude ar neatlai-
dību, mērķtiecību un izturību 
pasauli ir pārsteidzis ne reizi 
vien – pērn Polijā viņš kļuva par 
pasaules rekordistu ar visvairāk 
nobrauktiem kilometriem sep-
tiņās dienās, bet šogad bija pir-
mais no Baltijas, kas finišējis 
prestižās un smagās sacensībās 
pāri Amerikai.

Daudzi Sprudes sekotāji un 
atbalstītāji Kuldīgā bija liecinieki 
vēl vienam pārsteigumam – 
Arvis pārspēja līdzšinējo Ginesa 
pasaules rekordu ar visvairāk 
nobrauktiem kilometriem septi-
ņās dienās. Paveiktais gan vēl jā -
apstiprina Ginesa rekordu ko  mi-
sijai.

Aiz muguras septiņas dienas 
uz velosipēda, ik dienu nobrau-
kti vidēji 508 kilometri, kopā 
pieveicot 3559 kilometrus – tāda 
ir velo ultramaratonista Sprudes 

bilance Ginesa pasaules rekor-
dam pieteiktā brauciena finišā. 
Līdz šim visvairāk kilometru 
septiņās dienās bija izdevies 
nobraukt skotam Džošam Kvig-
lijam, bet Arvis Sprude to pār-
spēja par vairāk nekā 50 kilo-
metriem.

Eiropas futbola 
klubu turnīros

Futbola klubs Rīga (FC Rīga) 
ar mājās gūtu uzvaru nodroši-
nāja dalību Eiropas Futbola fede-
rāciju savienības (UEFA) Kon-
ferences līgas kvalifikācijas tre-
šajā kārtā. Atbildes spēlē FC Rīga 
ar 2:1 pārspēja Slovakijas klubu 
“Ružomberok”. Divu spēļu summā 
rīdzinieki bija pārāki ar 5:1 un 
nākamajā kārtā spēlēs pret “Gil 
Vicente”, kas iepriekšējo sezonu 
Portugales līgā noslēdza piektajā  
vietā. 

Valmieras komandai neizde-
vās revanšs Ziemeļmaķedonijā 
pret “Shkëndija”, zaudējot ar 1:3. 
Pirmajā spēlē Latvijā “Shkëndija” 
uzvarēja virslīgas līderus ar 2:1, 
tādējādi summā nākamajā kārtā 
iekļuva ar rezultātu 5:2. 

Savukārt FK “Liepāja” atbil-
des spēlē Šveicē ar 0:3 zaudēja 
“Young Boys” futbolistiem. Abu 
komandu pirmajā spēlē Liepājā 
mājinieki pirms nedēļas zaudēja 
ar 0:1.

Dalība trešajā kvalifikācijas 
kārtā jau iepriekš bija nodroši-
nāta Latvijas čempionvienībai 
RFS, kas Eirokausu sezonu sāka 
Čempionu līgas kvalifikācijā. 
RFS pretinieki būs Maltas klubs 
“Hibernians”. Trešajā kvalifikā-
cijas kārtā pirmās spēles notika 
4. augustā.

Basketbols
Eiropas U-18 basketbola čem-

pionātā Rumānijā Latvijas bas-
ketbolisti pirmajā spēlē ar 73:75 
zaudēja Šveices vienībai, otrajā 
ar rezultātu 63:81 piekāpās vien-
audžiem no Portugales. Latvija 
C grupas turnīra turpinājumā 
tiksies ar Rumāniju, Ungāriju un 
Slovakiju. Divas labākās koman-
das ceturtdaļfinālā spēlēs ar D 
grupas labāko duetu (Somija, 
Zviedrija, Beļģija, Austrija, Kipra).

Gulbis zaudē finālā
Latvijas vadošais tenisists Er -

nests Gulbis, kuŗš pasaules rangā 
ierindots 365. vietā, Cūgas “Chall-
  enger” finālā ar 7:5, 1:6, 3:6 zau-
dēja šveicietim Dominikam Šte-
fanam Štrikeram.

Turnīra pusfinālā Gulbis ar 
6;4, 6;1 pārspēja Bulgārijas teni-
sistu Dimitaru Kuzmanovu. 
Savukārt turnīra ievadā pirmajā 
kārtā viņš bija pārāks par italieti 
Džanluku Mageru, otrajā kārtā 
– par francūzi Igo Blanšē, bet 
ceturtdaļfinālā uzvarēja austrieti 

Denisu Novaku. Pēdējo reizi 
finālā Gulbis spēlēja pirms 
vairāk nekā diviem gadiem – 
2020. gada martā, izcīnot Po 
turnīra trofeju.

BMX riteņbraukšana
Latvijas BMX riteņbraucēja 

Veronika Stūriška Francijā, 
Nantē, izcīnīja sudraba medaļu 
pasaules junioru čempionātā.

Stūriška vispirms ceturtdaļfi-
nālā bija ātrākā savā braucienā, 
nodrošinot vietu pusfinālā, kuŗā 
viņa tuvāko sekotāju apsteidza 
par gandrīz divām sekundēm un 
nodrošināja vietu junioru meis-
tarsacīkšu finālā. Cīņā par čem-
piontitulu Stūriška ieņēma otro 
vietu, zaudējot 0,170 sekundes 
Francijas sportistei Leai Brin-
džonai, kuŗa bija vadībā visa 
izšķirošā brauciena gaŗumā.

Dāmu elites grupā Vineta Pē -
tersone pusfinālā savā braucienā 
ieņēma piekto vietu, paliekot 
pirmā aiz svītras dalībai finālā. 
No ceturtās vietas viņa atpalika 
nedaudz vairāk par 0,1 sekundi.

Riteņbraukšanas 
ceļos

* Latvijas riteņbraucējs Mār-
tiņš Pluto Polijā vienas dienas 
velobraucienā “Puchar MON” 
(UCI kat.1.2) izcīnīja astoto 
vietu, nopelnot trīs UCI punk-
tus.Riteņbraucēji veica 158 kilo-
metrus, kas bija sadalīti deviņos 
apļos, pa līdzenumu. Uzvaru, 
finišējot lielajā grupā, izcīnīja 
Pluto komandas biedrs Jespers 
Rashs no Nīderlandes (ABLOC), 
kuŗš finišu sasniedza trīs stundās 
22 minūtēs un 32 sekundēs. Otro 
vietu ieņēma polis Bartlomijs 
Pročs (“Santic – Wibatech”), bet 
trešais bija nīderlandietis Deniss 
van der Horsts (“Allinq”). Arī 
Pluto finišēja lielajā grupā.

* Alekss Krasts (“Ampler – 
Tartu2024”) Francijā notiekošā 
“Kreiz Breizh Elites” (UCI kat. 2.2) 
velobrauciena trešajā posmā veica 
187,5 kilometrus un ieņēma 77. 
vietu. Nelielas grupas finišā āt -
rākais izrādījās Zviedrijas riteņ-
braucējs Lūkass Ēriksons, kuŗš 
distanci veica četrās stundās 18 
minūtēs un 12 sekundēs. Krasts 
uzvarētājam zaudēja desmit mi -
nūtes un 20 sekundes. Pēc trīs 
posmiem kopvērtējuma līderpo-
zicijās atrodas Ēriksons, kamēr 
Krasts no zviedra atpaliek ne -
daudz vairāk kā 13 minūtes un 
atrodas 59. vietā.

* Emīls Liepiņš UCI Pasaules 
tūrē iekļautā daudzdienu velo-
brauciena “Tour de Pologne” 
otrajā posmā, kuŗā riteņbraucēji 
veica 205,6 kilometrus, pārvarot 
divus kategorizētos kāpumus, 
ierindojās 109. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


