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Lai taptu pasaules latviešu mākslas centrs

Biedrības „Pasaules latviešu 
mākslas savienība” (PLMS) 
prezidente Lelde Kalmīte (Či -
kāga) šā gada pavasarī uzturējās 
Latvijā, lai risinātu ar Pasaules 
latviešu mākslas krātuves un 
mūzeja iz  veidi saistītus jautā -
jumus. Vis  pirms ceļš veda uz 
Valmieru, kur notika pārrunas 
ar Valmieras Novadpētniecības 
mūzeja va  dī  bu. Kā jau esam 
lasītājus infor  mējuši, pašlaik 
sadarbībā ar PLMS Latvijas 
mūzejus apceļo izstāde Tēvu 
zemei – Latvijai. Izstāde ir 
unikāla, jo pirmo reizi Latvijā 
skatāma tik liela un daudzveidīga 
trimdas māksli  nieku darbu 
skate. Skatāmo darbu vidū arī 

vidējās paaudzes mākslinieku 
darbi. Šim notikumam par godu 
izveidots katalogs. Ventspils 
mūzejā Livonijas ordeņa pilī līdz 
15. aprīlim bija redzami A. So -
duma, R. Slaidiņa, J.Ubāna, M. 
Pelēces, G. Grin berga, L. Cīrules, 
V. Avena, O. Štei   nera, B. Ozo -
liņas, B. Man golda, U. Krūmiņa, 
A. Droņa, I. Birstiņas, M. Barens, 
L. Ba  lo des-Svikšs, J.Rituma, 
L. Kal  mītes, I. Kellermann, 
G. Ro  zes, D. Iga las, A.Tilupas, 
R. Smilškalnes, V. Zobens, 
V. Oestreicheres, I. Arā  jas, 
Y. Vaar, L. Vinteres Ores, S. Sa -
vage, J. A. Annusa, J. Ne  dēļa, 
R. Grendzes, E. Bērziņa, 
D. Margas darbi. Nākamajos 

mēne  šos izstāde būs skatāma 
citās Kurzemes pilsētās, par ko 
mēs Laika lasītājus informēsim. 
No Valmieras mūzeja pārstāvju 
pu  ses izskanēja lūgums ceļojošās 
izstādes termiņu pagarināt, lai 
izstādi varētu redzēt arī citos 
novados. Latgales mūzejus ceļo -
jošā izstāde vēl nav sasniegusi. 
Lelde Kalmīte, PLMS valdes 
uzdevumā pārrunāja arī jautā -
jumus, kas saistīti ar ārzemju 
lat  viešu mākslas centra izveidi 
Valmierā, taču joprojām nevar 
konkrēti pateikt, vai centrs tiks 
veidots Valmierā vai kādā citā 
Latvijas pilsētā. PLMS nav at -
kāpusies no domas izveidot Lat -
vijā centru, kuŗā koncentrētos 
latviešu diasporas glezniecība, 
grafika, lietiskā māksla, tēl  nie -
cība, fotomāksla, kas tapusi Rie-
tumos pēc 1944. gada. Ideja ir 
savākt vairākus tūkstošus darbu, 
lai tie neaizietu zudumā, bet 
atrastos vienuviet Latvijā. Darbus 
varētu aizdot mūzejiem, rīkot 
ceļojošas izstādes utt. Lai iepa -
zītos ar citām iespējamajām cen-
tra izveides vietām, Lelde Kal-
mīte apmeklēja Cesvaines pili, 
kur tikās ar Kanadas latvieti 
Kārli Bandinieku, kuŗš pārcēlies 

uz Latviju un vada pils rekon-
strukcijas darbus. Cesvaines pils 
tiek atjaunota pēc ugunsgrēka, 
kreisajā spārnā iekārtota mūzikas 
skola, kuŗas telpās redzama ASV 
mirušās mākslinieces Veronikas 
Jenel  siņas darbu izstāde. Gada 
laikā Cesvaines pili apskata pāri 
par 10 000 viesu. Zīmīgi, ka 
Cesvaine pēdējos gados attīstī-
jusies par aktīvu mākslas centru, 
kur notiek plenēri un darbojas 
galerija. Kā sarunā uzsvēra 
K. Bandinieks, liela problēma ir 
cilvēku trūkums, katru gadu aiz-
vien vairāk izbrauc no Latvijas, 
to jūt arī Cesvainē. Labajā pils 
spārnā mājo novad  pētniecības 
mūzejs, kuŗu vada Dace Birznie-
ce. Cesvaines pils pārstāvji ar 
prieku satikās ar tālajiem vie-
siem no ASV un pēc pils apskates 
piedāvāja sadarbības iespējas. 
Apskatot mūzeja fondus, uz -
manību piesaistīja divi rakstnie-
ka Anšlava Eglīša darbi, kuŗus 
viņš gleznojis DP nometņu laikā 
Vācijā. Mūzeja vadītāja D. Bir z-
niece šos divus darbus aizdeva 
izstādei „Latviešu bēgļu māksla 
1944-1950”, kas šovasar tiks 
atklāta Klinklāva galerijā Gaŗe -
zerā un apceļos vairākus ASV 

latviešu centrus. Jāpiezīmē, ka 
izstādē būs redzami arī divi 
Augusta Annusa darbi, kuŗus 
aizdeva Rīgas galerija „Daugava”. 
Lelde Kalmīte tikās arī ar 
advokātu Raimondu Slaidiņu, 
kuŗa tēva darbi redzami ceļo -
jošajā izstādē Latvijā. Advokāta 
biroja „Kļaviņš un Slaidiņš” pār -
stāvji tika iepazīstināti ar ārzem-
ju latviešu mākslas centra izvei-
des konceptu un izteica savu at -
balstu šim vērienīgajam un no -
zīmīgajam projektam. Žurnā  liste 
Ilze Bū  mane-Gras  mane pēc sa -
runas ar Leldi Kal mīti uzsvēra, 
ka pēc visu 26 „Lat  vju mākslas” 
nu  muru iz  lasīšanas viņa ir pārlie-
 cinājusies, ka izveidot trimdas 
mākslas centru ir nepieciešami, 
jo tas pa  līdzes saglabāt ārpus 
Lat  vijas tapušo milzīgo mākslas 
bagātību. „Pasaules latviešu māk-
 slas sa  vienības” valde, kuŗā ie -
tilpst vairāki pazīstami ASV lat-
viešu mākslinieki, kā arī pārstāvis 
Latvijā pašlaik strādā pie jaunas 
ārzemju latviešu mākslas centra 
koncepcijas iz  strādes, intere senti 
laipni aicināti sazināties ar Leldi 
Kalmīti lkalmite@latvianart.org, 
vai arī apmeklēt mājas lapu 
http://latvianart.org/

Sveiciens pavasarī visiem, kuŗi 
atmodušies jaunam darba cēlie -
nam!

Sveiciens visiem, kuŗi ir jauni 
vai ir jauni savā sirdī un domās!

Sveiciens visiem, kuŗi jūtas pie-
 derīgi vislabākajai vietai pasaulē  
– Kursai!

Pagājušas Lieldienas ar prieku 
par augšāmcelšanos, atmodu, 
raibām un krāsainām olām, šū -
pošanos un dziedāšanu, nu pie -
nācis domāt par atkalredzēšanos 
Kursā. Tas būs pavisam drīz  – 
vairs tikai kādas 70 dieniņas, un 
tās aizritēs tik ātri, ka nemaz ne -
manīsim. 

Šogad Kursā  atklāšanas karogu 
pacels 4. jūlijā, bet atvadu dzies-
ma kursiešu vasarai, kad ritēs 
šķiršanās asaras, skanēs 7. augus-
 tā. Taču pat to šobrīd nedo  mā-
sim! 

Lai visas mūsu domas, vēlmes 
un iespējas saved mūs atkal visus 
kopā Kursā!

Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidusskolas Kursa direktors šo -
gad atkal būs Dāvis Kaņeps. Mēs 
ceram, ka skolā pieteiksies daudz  
jauku, sirsnīgu,  zinātkāru jaunie-
 šu, kuŗiem svarīgi saglabāt dzīvu 
savas senču tautas kultūru, vēs -
turi un tradicijas, kuŗi vēlas 

Aicinājums uz Kursu
iemācīties daudz jauna no sko -
lotājiem un darbiniekiem. Atgā -
dināšu, ka viņiem Kursa nav tikai 
vasaras atvaļinājums, bet gan 
sirds aicinājums. Skolā atkal strā-
 dās un vēsturi mācīs Viktors 
Pūpols-Petzals, latviešu valodu 
un literātūru –Inguna Galviņa, 
Edvards Hess un Ilze Stāmere, 
ģeografiju un dabas pētniecību 
– Filips Andersons, dziedāšanu 
– Maija Riekstiņa, tautasdejas – 
Emma Ikstruma.

Keramikas interešu grupu va -
dīs mūsu mīļais Jānis Alksnis, 
latviskās virtuves nodarbības – 
Maija Atvara, grozu pīšanu – 
Māra Reinolde, ,,Kripatiņas” un 
gadagrāmatas darbu saskaņos 
Ilze Stāmere, šachu spēlēsim ar 
Viktoru Pūpolu-Petzalu. Un vēl, 
un vēl... Visus pārsteigumus ne -
maz vēl nevar atklāt!

Kā jau ierasts, brauksim eks -
kursijās (viena no tām būs uz  
Mount Rainier), piedalīsimies 
Mason County gadatirgū, būs 
tradicionālais kazino vakars, 
ka  roga zagšanas rotaļas, svēt-
birzes labirints, svecīšu diev-
kalpojumi, literāri vakari, 
smal  kās vakariņas, sporta 
nodarbības, negulēšana un 
daudz, daudz dažādu pek -

stiņu....Un vēl daudz kas cits!
Ikvienam, kas lasa šo ziņu, ir 

jābrauc uz Kursu, jāatbalsta un 

Baznīca mežā, kur notiek dievkalpojumi un 
ticības mācības stundas  

Karoga laukumā pie ēdamzāles Kursas 
audzēkņi un skolotāji pulcējas katru rītu un 
vakaru

Baļķu mājā ir klašu telpas un bibliotēka 

Kursas ezers (Armstrong Lake)
jāpiedalās! Ticiet – tikai visiem 
kopā šī vasara mums būs 
neaizmirstama.

Uz drīzu tikšanos, un lai mums 
visiem izdodas!

Ilze Stāmere

Dainis Mjartāns
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Vēlos uzzināt, vai Ņujorkā ir 
latviešu biedrība? Kāda ir tās 
adrese, kas ir biedrības priek  š -
nieks un kā tajā var iestāties?

Viktors Līcītis

Vai Ņujorkā ir 
latviešu 

biedrība?

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com

Ļoti vēlos uzzināt jebkādu 
informāciju par savu onkuli (tēva 
brāli) Pēteri Kazimira dēlu Atpili 
(dz. 1922. gadā), kuŗš nāk no 
Balvu rajona Bērzpils pagasta 
Golvariem. 1940. gados piespie-
du kārtā viņš tika iesaukts leģio-
nā, esot dienējis Gulbenē, pēdējo 
reizi mājās pabijis tieši no Gul -
benes. Un tad vairāk nekādu ziņu 
nav saņemts. Esam interesējušies 
Latvijas Sarkanajā krustā, bet at -
bildi  neesam saņēmuši, esam 
sa  zinājušies ar Gulbenes mūzeju, 
kur arī nav nekādu datu ( ne mi -
rušo, ne citos sarakstos, ne atmi-
ņās) par mūsu radinieku. Nesen 
esam uzžinājuši no attāliem radi-
niekiem, ka onkulis tomēr esot 
bijis un dzīvojis Amerikā, varbūt 
pat šobrīd ir dzīvs. 

Varbūt kāds zina kaut ko par 
P. Atpili, ir saticis viņu vai pazi-
nis. Priecāsimies par jebkāda 
veida informāciju, kaut vai par 
faktu, ka viņš ir bijis vai ir.

Liels paldies! Radinieku 
vārdā Ineta Atpile –Jugane

e-pasts:  hine@inbox.lv
adrese: Laļi, Ozolmuižas pag. 
Rēzeknes novads, Latvija, 
LV 4601

Vēlamies 
uzzināt

Pērn Kanadā izdota Valdas 
Zvanītājas grāmata Jorney to 
Freedom, kuŗā vēstīts par  latviešu 
dzīvi  Otrā pasaules kaŗa pēdējā 
gadā, bēgļu gaitās Zviedrijā un 
Kanadā. Autore dzimusi Ventspilī 
un dzīvoja Toronto. Jau Latvijā 
viņa sāka rakstīt dienasgrāmatu 
un turpināja to visu mūžu. Tajā 
aprakstīts briesmu pilnais brau -
ciens laivā uz Zviedriju 1945. 
ga  da martā kopā ar diviem maz-
iem dēliem,  Zviedrijā pavadītie 
gadi, pēc tam atkal brauciens 
laivā uz Kanadu un jaunā dzīve 
otrā pasaules malā. 

Valda Zvanītāja iesaistījās lat -
viešu sabiedriskā dzīvē Toronto, 
rosīgi darbojās Latviešu nama 
pensionāru biedrībā, rediģēja 
pen  sionāru biedrības žurnālu. 
Latvijā viņa bija strādājusi Vents-
 pils laikraksta redakcijā. Toronto 
viņa izaudzināja trīs krietnus 
dēls, viens no viņiem bija Ka  na -
das valdības militārais atašejs 
Ķīnā.

Grāmatā ir daudz attēlu, to an -
gļu valodā tulkojis Valdas Zva -
nītājas dēls, lai arī  jaunā paaudze 
var iepazīties ar savu vecāku lik-
teni. Grāmatu Jorney to Freedom 
var iegādāties Latviešu centra 
To  ronto veikalā Letts Shop par 
samērā lētu cenu. 

A.H.

,,Ilgais ceļš uz 
brīvību” - grāmata 
par bēgļu gaitām 

Zviedrijā un Kanadā

Laika 3.-9. aprīļa numurā 
rakstā  ,,Latviešu leģiona atcere 
Mūsmājās” ziņo, ka pulkvedis 
A. Plensners un pulkvežleita-
nants V. Deglavs (nevis Deklavs) 
1940. gadā repatriējušies uz Vā -
ciju. Tas neatbilst patiesībai. 
Pulkvedis A. Plensners bija Lat -
vijas militārais atašejs Vācijā un 
pēc okupācijas Latvijā neatgriezās. 
Pulkvežleitnants V. Deglavs bija 
Latvijas militārais atašejs Lietuvā 
un pēc okupācijas nokļuva 
Vācijā.

D. Rudzītis
Livonijā, Mičigenā

Neprecīza 
informācija

UZ TOBAGO NO LATVIJAS!
Ceļojumam�uz�Tobago�varat�pievienoties�
arī�no�Latvijas�un�arī�no�visas�Eiropas.�

Sazinieties�ar�ceļojumu�firmu

TRAVEL TIME Rīgā
Kontakti:�Ēriks�Lagzdiņš

e-pasts�–�eriks.lagzdins@traveltime.lv
tālr.�+�371�67322160
+�371�29376779

Sīkāka�informācija�mājaslapā
www.traveltime.lv

No�Latvijas�ceļotāji�izbrauks�18.�jūnijā,�nakšņos�Londonā�un�
tad�–�uz�Trinidadu!

Atgriešanās�29.�jūnijā

ASV vēstniece 
viesojās Liepājā 

ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere 12. aprīlī apmeklēja Lie-
 pāju, un piedalījās ASV pilotu 
godināšanā,  kuŗus 1950. gada 
8. aprīlī militārās operācijas laikā 
virs Baltijas jūras notrieca PSRS 
iznīcinātāji. Pie pieminekļa bojā-
 gājušajiem jūrniekiem tika nolik-
tas puķes. Uzrunu teica ASV 
vēstniece Džū  dita Gārbere un 
Liepājas pil  sētas galva Uldis 
Sesks. Piemiņas brīdī piedalījās 
Latvijas Jūras spē  ku, Latvijas 
Rezerves virsnie ku asociācijas 
un Jaunsardzes pārstāvji. Vēstur-
nieki Juris Raķis un Gunārs Sila-
kaktiņš pastāstīja par traģiskā 
notikuma vēs  tu  riskajiem fak-
tiem. Stundu vēlāk ASV vēstniece 
piedalījās piemi  ņas brīdī uz Lat -
vijas Jūras spēku kuģa “Virsaitis” 
klāja. Par godu bojāgājušajiem 
ASV pilotiem  jūrā nolaida vai-
nagu. 

Virs Baltijas jūras pie Liepājas 
PSRS iznīcinātāji 1950. gada 
8. aprīlī uzbruka amerikāņu lid -
mašīnai PB4Y2 Privateer tās 
operatīvās misijas laikā. No  triek-
 tajā amerikāņu lidmašīnā bija 
desmit cilvēku apkalpe. Glābšanas 
operācija turpinājās līdz 16. ap -
rīlim, taču bez panākumiem. 
Vienīgie zināmie notikuma acu-
liecinieki ir PSRS iznīcinātāju 
piloti, kuŗi amerikāņu lidmašīnu 
notrieca. ASV Kaŗa flote var bū -
tējo amerikāņu pilotu bojāejas 
datumu pasludināja 1951. gada 
11. aprīlī. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa
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Latviešu jauno 
mū  ziķu IX Starp-
 tautiskie meis  tar-
 kursi Brīvība 
Mū    zikā notiks 
Si  guldas mākslu 
skolā „Baltais Flī-

 ģelis” no 2010. gada 15. līdz 
24 jūlijam. Šādi meistarkursi 
apvieno jaunos mūziķus no vai -
rākām pasaules valstīm, rodot 
iespēju labvēlīgā, interesantā, 
neformālā gaisotnē kopīgi strā -
dāt, mūzicēt, nodibināt savstar -
pējus kontaktus un izveidot 
turpmākās sadarbības iespējas. 

Arī 2010.gadā IX Starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu meistar -
kursi apvienos Eiropas valstu, 
ASV, Kanadas un citu kontinen -
tu valstu latviešu jaunos mūzi  ķus 
radošā darbā un mūzicēšanā 
pieredzējušu Latvijas un ārzemju 
paidagogu un izcilu mākslinieku 
vadībā. Meistarkursu mērķis ir 
Latvijas un citu valstu latviešu 
jauno mūziķu profesionālās 
meis  tarības pilnveide.

Uz IX Starptautiskajiem lat -
viešu jauno mūziķu meistar  kur-
siem tiek aicināti mūzikas vidus-
 skolu audzēkņi un mūzikas 
augst  skolu studenti, mūzikas 
izglītības iestāžu jaunie skolotāji 
un citi interesenti. Meistarkur  sos 
tiks lasītas lekcijas, notiks in  stru-
 mentālās un vokālās meistarkla -
ses, kompozicijas, mūzikas teori-
jas un paidagoģiski-metodiskie 

IX Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Brīvība mūzikā
semināri, kameransambļa, koŗa 
un orķestŗa mēģinājumi, kā arī 
koncerti. IX meistarkursu vad -
motīvam Brīvība mūzikā at  bil -
stīgi būs lekciju temati un kon-
certprogrammas, kurās mūzikas 
studenti un meistarklašu vadītāji 
atskaņos latviešu un citu kom-
ponistu skaņdarbus.

IX Starptautiskos latviešu jau -
no mūziķu meistarkursus rīko 
darba grupa, kuŗas sastāvā dar-
binieki no Kultūras ministrijas, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas, Kanadas Jaunatnes 
Dziesmu svētku padomes, Rīgas 
Paidagoģijas un izglītības vadī -
bas augstskolas, Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. Mūzikas skolas un Si -
guldas Mākslu skolas „Baltais 
Flīģelis”. Meistarkursu vadītāji ir  
Dr. Ingrīda Gutberga un Nor -
munds Vīksne, mākslinieciskā 
vadītāja – Dace Aperāne, koor -
dinātore – Kristīne Zelicka, ad -
ministrātors – Guntars Zvejnieks. 
Nozaru vadītāji ir Normunds 
Vīksne (atskaņotājmāksla), Selga 
Mence (kompozicija, mūzikas 
teorija), Gunta Melbārde (mū  zi -
kas paidagoģija).

Meistarklašu vadītāji būs izcili 
mākslinieki un mācībspēki no 
Lat  vijas un ārzemēm. Klavieres 
– Juris Kalnciems, Uga Grants 
(ASV), Sandra Mogensen (Ka -
nada), Vestards Šimkus; kla -
vieŗes/improvizācija – Raimonds 
Petrauskis, JVLMA; klavieŗ -

INTAS  TIROLES teātra izrādes
Laimas Muktupāvelas 

„Šampinjonu derība”
2010. gada aprīlī/ maijā

PRIEDAINĒ – 17. aprīlī 13:00 Priedainē
    Info.: Jānis Students, 732-836-9750

FILADELFIJĀ  - 18. aprīlī 14:00 Filadelfijas brīvo latvju namā
    Info.: Maija Medne, 856-227-2520

KALAMAZŪ – 20. aprīlī  18:00 Kalamazū latviešu sabiedriskajā centrā
    Info.: Maira Bundža 269-349-8551

GRAND RAPIDOS – 22. aprīlī 18:00 Grand Rapidu latviešu biedrības namā
    Info.: Līga Gonzales, 616-791-2020

KLĪVLANDĒ – 25. aprīlī 13:00 Apvienotā latviešu draudzes namā
    Info.: Silvija Rūtenberga 440-205-9367

ČIKAGĀ – 1. maijā 15:00  Čikagas latviešu namā
    Info.: Dace Ķezbere 847-475-8152

pavadījums – Ventis Zilberts, 
JVLMA profesors; ērģeles – 
Tālivaldis Deksnis, JVLMA pro-
fesors; vijole – Gunārs Larsens, 
Lucernas Mūzikas augstskolas 
profesors, Rasma Lielmane, 
Mek  sikas konservātorijas profe-
sore; alts  – Andra Dārziņa, Štut-
 gartes Mūzikas un mākslas 
augst  skolas profesore; čells – 
Jānis Laurs, Adelaides simfonis -
kā orķestra čella grupas koncert-
meistars; kontrabass – Einārs 
Upat  nieks, LNSO, Latvija; flauta 
– Helēne Navasē Dānija; klar-
nete – Egīls Šēfers, Latvija; oboja 
– Egils Upatnieks,  LNSO, Latvija; 
fagots – Nils Anders V. Larsens, 
Dānija; mežrags – Dāvids M.A.P. 
Palmkvists, Dānija; sitaminstru-

– Normunds Dreģis, LNO; kom-
pozicija, mūzikoloģija – Andris 
Dzenītis, Latvija, Rolands Kron -
laks, JVLMA, Artūrs Maskats, 
LNO, JVLMA, Imants Meža -
raups, RPIVA, RDKS, Dana Pols 
Perna, ASV, Orests Silabriedis, 
Latvijas Radio, Anitra Tumše-
vica, Latvija, Pēteris Vasks, 
Latvija; lektori - Boriss Avramecs, 
RPIVA profesors, Gunda Vai -
vode, Latvijas Radio Klasika, 
Raimonds Petrauskis, Anda Bei-
tāne, JVLMA, Imants Meža-
raups, Valdis Bernhofs RDKS, 
Laura Adlers,  Kanada.

Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi turpina 
tradiciju kas, iesākās pirms 25 
gadiem Kanadā, kad 1985. gadā 
notika pirmā no trim mūzikas 
nometnēm Mountorfordas pro -
fesionālās mūzikas nometnes 
telpās. Latvijā ir organizētas as -
toņas Starptautiskās latviešu 
jauno mūziķu nometnes-meis -
tarkursi: 1994. gadā Jaungulbenē, 
1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 
2006. un 2008. gadā Ogrē. Pie -
teikšanās uz meistarkursiem ir 
elektroniski, nosūtot pieteikuma 
anketu pa e-pastu: guntars.zve-
jnieks@gmail.com. Pieteikuma 
anketa un informācija atro-
dama www.baltaisfligelis.lv/
m ū z i k a / m e i s t a r k l a s e s . 
Pieteikšanās termiņš – 15. 
maijs.

Dace Aperāne

menti – Richards Zaļupe, Latvija, 
Larisa Puzule, J.Mediņa mūz.
skola; vokāls – Antra Bigača, 
JVLMA, LNO soliste, Laila 
Saliņa, ASV, Naidžels Šmits, 
Francija; kameransambļi – Gunta 
Sproģe, JVLMA profesore, 
Pēteris Plakidis, JVLMA profe-
sors, Juris Žvikovs, JVLMA 
docents, Dace Bičkovska, RPIVA 
lektore, Egīls Šēfers, Latvija, 
pūtēju kvinteta Carion dalīb-
nieks; klavieŗu duets: Normunds 
Vīksne, Antra Vīksne, JVLMA; 
deja – Vija Vētra, ASV; džezs 
Džaneta Lavsone, New School, 
ASV, Ilona Kudiņa, ASV, Rai -
monds Petrauskis, JVLMA; koŗa 
diriģenti – Jānis Baltiņš, Anita 
Kuprisa, ASV; orķestŗa diriģents 

AMERIKAS LATVIEŠU BAPTISTU KOŖU APVIENĪBAS 
61. DZIESMU DIENA

Svētdien, 25. aprīlī, plkst.1os pēcpusdienā
Kalamazū ev. luterāņu draudzes dievnamā, 

122 Cherry Hill Street
Piedalās

KOPKORIS       Diriģenti – R.Augstroze, R.Kalnmals, G.Plostniece, A.Purvs

KAMERANSAMBLIS     Diriģenti – D.Bērziņa, V.Gertnere
Ērģelnieks, pianists – D.Šmits   Pianiste – S.Aļļe  
Flautists – C.Brown   Baritons – G.Ķeris

Programmā E. Baštika, V. Baštika, Ē. Ešenvalda, K. Līdaka, 
E. Melngaiļa,H. Pavasara, A.Purva, un citu autoru darbi

Ieeja pret ziedojumu
Pēc koncerta sadraudzības mielasts Kalamazū latviešu centrā,

100 Cherry Street
Laipni ielūdz Amerikas latv.bapt.koŗu apvienība un Čikāgas latv.bapt.draudze

Indianapoles�tautas�deju�kopa�“Jautrais�pāris”�
Jūs�laipni�lūdz�apmeklēt

“Jautrā pāŗa” 60 gadu darbības atceres sarīkojumu
sestdien, 2010. gada 8. maijā plkst. 17:00

Latviešu sabiedriskajā centrā, 1008 W. 64th St., Indianapolis, IN

Vakara norise:
* Kopas iemīļotāko deju uzvedums 60 dejotāju izpildījumā –  
  “Jautrā pāŗa” bērni, jaunieši, vidējā paaudze un “Jautrais solis”
* 60 gadu jubilejas fotografijas uzņemšana – visi tagadējie un bijušie kopas dejotāji
* Vakariņas latviskā gaumē
* Saviesīgs vakars – dančus un deju mūziku spēlēs 

   Indianapoles lietuviešu tautas mūzikas ansamblis ‘Biru Bar’
* Izloze
* Grāmatu galds:   ‘Jautrā pāŗa’ 60 gadu atmiņu grāmata 
     ‘Jautrā pāŗa’ 50 gadu vēstures grāmata 

Ieeja:�$�30.00�no�personas
Ja piesakās un samaksā līdz 26. aprīlim (pasta zīmogs) –  ieeja ir $ 25.00!

Bērniem�līdz�14�gadu�vecumam�ieeja�brīva.
____________________________________________________________________________________________

Piesakos�uz�‘Jautrā�pāŗa’�60�gadu�jubilejas�svinībām.��Pievienoju�samaksu......

Ieejai:�������������������������������� ______�personas��x��$�25.00�/�pers.=�� $�_________

JP�60�gadu�atmiņu�grāmatai:� ______�eksempl.�x��$�12.00�/�grām.=�� $�_________
� � � � � � �
��������������������������������������������������������������������������������������Kopsumma�=�� $�_________

Vārds:�____________________________________________________________________________
Čekus�rakstīt�uz�“ILJA”�vārda,�un�šo�pieteikumu�ar�samaksu�

lūdzu�nosūtīt�līdz�26.aprīlim�uz�sekojošo�adresi:
Andrejs�Kancs,�502�Walbridge�St.,�Carmel,�IN��46032

e-pasts:��dreday517@aol.com

Mednieku un 
makšķernieku 

tradicijas turpinās
 
Viens no marta pasakumiem 

Milvokos bija Mednieku Mak -
šķernieku kluba gadskārtēja 
sapulce ar programmu. Sapulcē 
piedalījās kupls skaits biedru.
Tikka apspriests gan padarītais, 
gan turpmākie plāni. Mak  šķer -
nieku sacensības pavasarī un 
rudenī, „Cūku bēres” vasarā. 
Dar bība turpinās, jauni biedri 
kuplina kluba rindas.

Dienas programmā notika leļļu 
izrāde no Latvijas „Kas zaķīti 
pasargās”. Aktieŗi no Latvijas 
Jānis un Laila Kirmuškas un 
Edgars Lipors iepriecinaja gan 
ma  zos, gan gados vecākos ska -
tītājus ar brinišķīgu spēli. Izrā  des 
otrajā daļā pabijām Gipša masku 
darbnīcā.Tas bija kaut kas jauns 
un interesants! Izradi Milvokos 
sponsorēja Daugavas Vanagu 
gru  pa. Liels paldies Ērikam Kā -
kulim!

 Vakara turpinājumā garšīgas 
vakariņas un balle E.Brusubārža 
kapellas pavadījuma.

Vakars bija izdevies. Daudz 
jaunu un priecigu seju. Paldies 
visiem, kas  palīdzēja.

Andris Magurs, 
kluba prezidents
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Vai patiešām pagājuši piec -
desmit gadi, kopš iesvētīts San -
paulu latviešu luterāņu diev -
nams? Tā rakstīts uz plāksnes pie 
dievnama durvīm: ,,Archibīska -
pa Teodora Grīnberga piemiņas 
nams, 1960. gada martā”.

Baznīcas 50 gadu svētkus Pū -
polsvētdienā, 28. martā, svinēja 
kupls pulks Sanpaulu latvieši. 
Dievkalpojumu latviešu un por -
tugāļu valodā vadīja mācītājs 
Roberts Pontuška, baptistu  slu -
dinātājs, kas kalpo luterāņu 
draudzē. Mācītājs R. Pontuška 
bieži uzsveŗ, ka sludināt latviešu 
valodā viņam ir liela Dieva dā -
vana. Pēc dievkalpojuma agrākā 
draudzes priekšniece Ilona Gulbe 
nolasīja aprakstu  par laiku, kad 
tika celts dievnams-draudzes 
māja, savukārt draudzes locekle 
Daina Gūtmane – rindas no lat -
viešu baznīcas izdevumā Ar  ģen -
tīnā, kuŗās aprakstīta nama cel -
šana. Sanpaulu latviešu draudzes 
namu projektēja architekts 
Ādolfs Vilmanis no Arģentīnas. 
Techniskos aprēķinus veica in -
ženieris Georgs Novickis. Būv -
bedrei pamatus 1959. gada ru -
denī draudzes locekļi izraka ar 
lāpstām. 

Latviešiem dievkalpojumi 
pirms savas baznīcas uzcelšanas 
notika Colegio Concordia, kur 
tel  pas laipni atvēlēja vācu iz -
celsmes mācītājs  Ernesto Heine. 
1951. gadā no Vācijas iera  dās 
mācītājs Jēkabs Mekšs. Draudzi 
dibināt palīdzēja Pēteris Sproģis, 
Jānis Kaspars un Otto Lezdkalns. 
J. Kaspars un O. Lezdkalns  Bra -
zīlijā ieceļoja jau pirms Pirmā 
pasaules kaŗa.  Pirmās iesvētības  
notika kādā lie  lākā luterāņu baz-
 nīcā. Ilg gadējais draudzes priekš-
 nieks dr. Varidots Mekšs, stu-
dents bū  dams, arī palīdzēja rakt 
nama būvbedri. Savā runā viņš 
atcerējās celtniecības darbu nori-
si un pieminēja jaukos cilvēkus, 
kuŗi centās dievnamu izdaiļot. 
Altāri būvēja galdniekmeistars 
Augusts Zašs, viņš arī daudzus 
gadus bija pērminderis. Altāŗa 
segu bal tiem, latviskiem rak-
stiem izšuva Marija  Ošeniece. 
Viņa izšuva vēl divas citas segas. 
Inženieris Jē  kabs Krūze lieliem, 
latviskiem rakstiem rotāja baz-
nīcas logus. Nav nemaz iespējams 
uzskaitīt visus, kuŗi, stundas 
neskaitot, darbojās ar patiesu 
sirdsdegsmi. Mācītājs J. Mekšs 
bija liels patriots, viņa vēlēšanās 
un mērķis – uzcelt dievnamu, lai 
latviešiem būtu vieta, kur sanākt 
kopā, pie  pildījās un īstenojās. No 
1951. līdz 1968. gadam  draudzes 
ēr  ģelniece bija brīvmāksliniece  
Elza Mekša, vēlāk Ilga Lezdkalne 
(prec. Richtere, tagad dzīvo Bos -
tonā). Nu jau ilgus gadus ēr -
ģelniece ir Rita Sproģe, diev  lū -
dzējus viņa iepriecina ar savu 
ta  lantu.  

Brazīlijas latviešu ev. lut. drau -
dze oficiāli dibināta 1952. gada 
31. augustā. Draudzes di  bi  nā -
šanas sapulci Colegio Con  cordia 
vadīja Jānis Kaspars, pro  tokolēja 
Otomars Bikša. Drau dzes valdē 
ievēlēja:  Jāni Kasparu, Arnoldu 
Skujiņu, Otomāru Bikšu, Rober -
tu Štiglicu, Pēteri Sproģi, Jēkabu 
Mekšu, Rūdolfu Sudmali. 

Tika nolasīti rakstveida apsvei-
kumi. Bija ieradušies agrākos 
gados iesvētītie, dažs atbalstījās 

Brazīlijas latviešu baznīcas 50 gadu svētki

uz dēla rokas. No Novoodesas 
baptistu baznīcas atbrauca jauni 
latviešu izcelsmes cilvēki, vēlē -
damies dzirdēt latviešu valodu. 
Viņi stāstīja, ka ciemojušies arī 
Latvijā, un solījās atbraukt atkal. 
Brigita Pāže atcerējās, ka  nākusi 
uz draudzes namu mācīties lat -
viešu tautasdejas.

Pēc dievkalpojuma apmeklētāji 
sasveicinājās, iepazinās un ap -
skā  vās. 

Bagātīgajā svētku mielastu pie-
 dalījās apmēram 40 viesu. Jā -
piemin, ka gadu tecējumā aptu-

veni 50 draudzes locekļu izceļoja 
uz Kanadu un ASV. Latvijā at -
griezās Indulis un Zigrīda Gin -
teri, kuŗi arī bija aktīvi latviešu 
nama cēlēji. Zigrīda Gintere bija 
dāmu komitejas priekšniece. Abi 
Ginteri aizgāja mūžībā Cēsis, 
Brazīlijā vēl dzīvo trīs meitas un 
mazbērni. 

Daina Gūtmane parādīja fo -
toattēlus, kuŗos bija atspoguļoti 
galvenie notikumi draudzes dzī -
vē – draudzes dibināšana,  nama 
celšana, piedalīšanos Saunpaulu 
pilsētas 400 gadu svinībās un 

emigrantu izstādē, kuŗā latvietes 
ieradās tautastērpos. Koristēm 
tautastērpu darināšanā ar pado-
mu un praktiski palīdzēja Aija 
Švāna. Vērojot seno dienu foto -
grafijas un redzot savus Dieva 
mierā aizgājušos mīļos tuvu-
niekus, ne viena vien acs kļuva 
mitra. 

Apskatījuši fotografijas, sarī -
kojuma apmeklētāji pulcējās pie 
bagātīgā ,,saldā galda”. Dāmu ko -
mitejas priekšniece Laima Ļa -
vāne ar palīdzēm bija pūlējusies, 
lai viss izdotos gods godam. 

Techniskos darbus darīja draudz-
es priekšnieks Aleksandrs Šnai -
ders. Viņš gādā, lai draudzes 
nams būtu sakopts, telpas skaisti 
izkrāsotas. Draudzes locekļi vi -
ņam ir pateicīgi par ieguldīto 
darbu.  

Svinību beigas Varidots Mekšs 
piepildīja šampanieša glāzes, un, 
aicinot tās pacelt, izteica vēlē-
jumu, lai latviešu baznīca San -
paulu vēl ilgi darbotos un drau -
dzes locekļu starpā vienmēr val -
dītu draudzība.

Latviešu baznīca Sanpaulu ir 
vienīgā baznīca Dienvidamerikā, 
kur vēl notiek dievkalpojumi 
latviešu valodā. 

 
Ināra Aparniece-Burra

   Foto: Sergio Torres

L A T V I E Š I  B R A Z Ī L I J Ā 

Priekšējā solā sēž mācītājs Roberts Pontuška, aiz viņa Velta 
Pontuška 

Mācītājs Roberts Pontuška, Velta Pontuška,  Rasma Lezdkalne

Ērģelniece Rita Sproģe

Sanpaulu latviešu baznīcas 50 gadu svētkos, no kreisās: drau-
dzes dāmu komitejas priekšniece Laima Ļavāne, Tamāra Geista, 
Ināra Burra, Rasma Lezdkalne

Bij. draudzes priekšniece 
Ilona Gulbe
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Pēc brīža Imants piebilda:
„Bet šeit arī iemācos lepns būt.”
„Kādā ziņā?”
Imants stāstīja: 
„Vienu vasaras vakaru manas 

audžu māsas vīrs Pēteris vēlējās, 
ka es šim ietu līdz pieguļā, jo esot 
kas pārrunājams. Gāju arī, un 
tas, ko dzirdēju, lika man apbrī -
not šo vienkāršo lauku cilvēku.

Uztaisījis pīpi, atsēdies pie mei-
 ju būdas, Pēteris sacīja viegli dre-
 bošā balsī: – Tu nu, puika, ej 
ģim      nāzijā, augstā skolā, un tāpēc 
pastāsti, vai tā tur augšā – viņš ar 
pīpes kātu norādīja uz zvaigžņo  to 
bezgalību – ir radīta cilvēka dēļ?”

„Ļoti interesanti!” Kārlis iesau-
 cās. „Un ko tu atbildēji?”

„Ko es varēju atbildēt, ja ap šo 
jautājumu filozofi nesekmīgi no -
ņemas jau tūkstošiem gadu? Pro-
 tams, lai viņā nesatricinātu ticību 
dzīvei un Dievam, teicu, ka jā, jo 
arī pats tā domāju.”

„Es arī būtu to pašu atbildējis,” 
Kārlis paspieda drauga roku.

Imants turpināja:
„Šis atgadījums, kas manā at -

miņā saucas Pētera jautājums, 
dara mani lepnu, jo no vācu zem-
 niekiem velti gaidīt līdzīgu jau -
tājumu. Viņu garīgie griesti ar 
roku sasniedzami. Darbs, dancis 
ap grasi, baznīcā iešana kaimiņu 
dēļ, ēšana, pūšanās, mazliet arī 
izprieca – viss dzīves saturs. Ne -
kad te nerastos dainas, jo dabas 
skaistums viņus neapbur kā lat -
viešu zemnieku. Nevaru arī iedo-
 māties, ka vācu zemnieks ap -
kamptu zirgu un sūdzētu tam 
savas bēdas kā Andrs Blaumaņa 
novelē „Salna pavasarī”. Tad ne -
pa  rasts arī viņu saimniecības 
iekār  tojums, kur dzīvojamā ēka 
zem viena jumta ar kūti, tā ka 
guļot var atrukšķēt cūkai otrpus 
sienas; gadu desmitos ar kūts sīvo 
smaku piesūcas visas sienas, visa 
māja, visa dzīve. Man nav pa 
prātam arī dzīvošana ciemos, kur 
jārēķinās ar vairuma ieskatiem, 
– kur tu vairs nejūties suverēns kā 
latviešu zemnieks savā vien  sētā, 
bet esi tikai daļiņa – kādas 
komūnas loceklis, padots valo -
dām, jo ciema dzīve vienmēr bi -
jusi tecīla mēlēm.”

„Jānis gan par tādām lietām 
neuztrauktos un tik taisītos iegāt-
 ņos,” aklais nosprieda par bez -
kāji.

„Tu domā aplam par viņu,” 
Imants aizstāvēja skolas biedru. 
„Jānis ir maigs un gudrs puisis. 
Zaudējot kājas, viņam bija jā -
izšķiras: iet bojā vai mainīties. 
Viņš kļuva robusts, un tas viņu 
glābj.”

Aptvēris Imanta sacīto, Kārlis 
iejautājās:

„Tad – lai neaizietu bojā – in -
validam arī miera dzīvē jāturpi -
na būt robustam kareivim?”

„Tā es domāju.”
„Hm. Jā, jā: arī dainas māca, ka 

labāk dziedāt nekā raudāt.”
„Bet vienu varu tev apgalvot,” 

Imants atsāka par vācu zem-
nieku, „ka viņu dzīvē valda cen-
trtieces, bet mūsu – latviešu – 
centrbēdzes spēks. Irst ģimenes. 
Irst radniecības.”

„Tāpēc arī Jānis smejas, ka 
amerikāņi, angļi un franči naktīs 
uzstumjot mākoņos Zentas un 
Valda, Ilgas un Gaidas, Ainas un 
Mirdzas, tā ka dienās tās no lielā 
augstuma vairs nespējot saredzēt 
latviešu zēnus,” Kārlis sacīja ar 
rūgtumu, un šī patiesība abus 
da  rīja klusus.

Runājot, pasēžot, atkal staigājot, 
viņi nonāca ciemā, kur Imants 
strādāja. Iegriezās gastūzī un ap -
sēdās pie vienīgā brīvā galdiņa.

Ieraudzījis savu puisi, saim-
nieks nāca klāt, iesilumā skaļi 
stāstīdams, ka šā Lette ieradies. 
Un galvas pagriezās apskatīt tos, 
kas varonībā bija pārspējuši 
vāciešus. Bet kāds jaunietis no 
viņu vida atplestām rokām pie -
steidzās apkampt abus, ar savu 
pussimts vārdu krājumu saru -
nādamies latviski. Jo zēns tikai 
nesen bija atgriezies no Latvijas, 
kur slapstījies mežos.

Vācu jaunietis vēstīja savējiem:
„Mums nav, bet latviešiem ir 

S i r d s!”
Lai apgāztu tādu apgalvojumu, 

Imanta saimnieks uzsauca vies -
mīlim nolikt puiša priekšā moš -
tu un kolrābju salātus, labdarības 
aizkustinājumā nobraucīja mīk -
stās ūsas un apmierināts, ar smai-
du vienā lūpu kaktiņu, gāja pie 
sava galda.

Iegriešanās ciema krogā bija 
no  zīmīga Kārlim, jo jaunais vācu 
draugs apsolīja suni, kas bija va -
dājis šā nelaiķa tēvu, arī neredzī -
gu kaŗa invalīdu.

Tonakt aklais nevarēja lēti 
iemigt. Aiz prieka, ka dabūs suni, 
piemirsās uzprasīt, kāds tas ir, un 
nu bija jādomā, – jāuzmin savu 
jauno acu izskats. Atcerējās, ka 
savas redzības laikā viņš bija in -
teresējies par suņiem. Skatījis arī 
izstādēs, it kā jau nojauzdams, ka 
suņi paredzēti viņa liktenī. Bet 
starp toreiz un tagad gulēja kāds 
neizvelkams ķīlis – kaŗš – un tā -
pēc atmiņā atsauktais nāca šās -
dienas iekrāsojumā.

Atceroties liesos vēja suņus, re -
dzētus izstādēs vai skatītus per -
siešu lirikās un 1001 nakts pasa -
ku illustrācijās, tie nu šķita kā 
krievu nagos izkāmējuši kaŗa 
gūs  tekņi. Turpretim āpšu suņu 
jeb takšu gaŗie rumpji un īsās kā -
jas viesa līdzību ar cūku vai pa -
domju cilvēka ideāltipu.

Viņš iemiga smaidīdams, kad 
skatījumā uzradās gani dienu 
paziņas – visāda raibuma kranči, 
astēm ripulī, it kā šie būtu disku 
metēji ceļā uz olimpiskajām spē -
lēm. Bet miegā suņi viņu vēl ne -
atstāja. Parādījās pūdeļi, visi mel-
 ni un tā apcirpti, ka atgādināja 
at  raitnes un kapračus. Kāds no 
tiem – un aklais tūdaļ zināja, ka 
tas ir Gētes pūdelis – iekūlās 
starp kājām un iegāza viņu murgu 
tītavās, kur buldogu baigie vaibsti 
mainījās ar pakausī šāvēju, rīkļu 
griezēju, acu izdūrēju un ģenitāliju 
nogriezēju čekistu purniem.

Kārlis dabūja vilku sugas kuci, 
muti vaļā, mēli ārā, ausīm gaisā, 
respektējamu sargu aklam kā 
viņš.

Staigāšana ar suni sākās naktij 
mijoties ar rītu, – iekām ļaužu 

straumes bija zem segām gultā. 
Procesija kustējās pa ceļa maliņu. 
Vispirms gāja kuce, asti rokā tai 
sekoja aklais. Aiz viņa Imants ar 
Jaudzumu sarunādamies un 
vērodami, vai sunim var uzticēt 
neredzīgo. Kad no viņiem no -
šķīrās Imants, aizsteigdamies uz 
darbu, Jaudzums mācīja kuci 
atrast baraku.

Citās reizēs viņi izgāja bez 
Imanta. Klaiņoja pa vīna kal-
niem, nokāpa ielejās, iegriezās 
mežos vai atlaidās Nekaras malā. 
Vairākas dienas veltīja pilsētai, 
ielu un dzelzceļu pāriešanai, un 
ar katru izgājienu kuce ne  mal -
dīgāk vadīja viņus mājup.

Barakā priecājās:
„Tavu gudru lopiņu! Nudien, 

dažu labu pasaules aklo tāds suns 
uzvadītu uz prāta ceļa.”

„Kā tad: tādu lopu kā Tizlo!” 
Jānis iesaucās. „Bet ko tu tam 
vairs padarīsi? Sataisīja sūdus un 
izlaida garu.”

Un biklais Kārlis šoreiz uz  dro -
šinājās piebilst:

„Ja tam vispār gars kādreiz ir 
bijis.”

Pēc šīs reizes aklais izgāja viens 
savu četrkājaino acu vadībā. 
Mek  lēja klusumu, mežu un lauku 
tuvumu. Ieklausījās dzīvībā, kas 
smējās cilvēka balsī, svilpoja kā 
strazds, izkrekšķinājās kā sīlis, 
pīkstēja peles pīkstēšanu, kurk -
stēja ar vardes vai krupja rīkli, 
kladzināja, pēkšķēja un gāgāja, 
uzdziedāja kikerigī!, putnu mē -
lēm dūdoja, čivināja un trink -
šķināja, spindzēja, sisināja, širk -
stināja vai dūca kukainiski, rēja, 
zviedza, māva, kvieca, blēja... 

Vilnas zeķes
Tālivaldis Dangavs

We don’t just connect great cities. 
We connect great families.

Moscow $584*

St. Petersburg $584* 

Riga $694*

Tallinn $694*

Vilnius  $734*

Roundtrip from New York (JFK) via Helsinki (HEL).

* Applies to round trip economy class only. Minimum stay: the night between Saturday and Sunday. Maximum stay: 30 days. Child discount: 25% discount for children between 
2 and 11 years old. No stopovers. Fares are valid for travel from 5/1/10 – 6/09/10. Changes are permitted at USD250 prior to departure or after departure. Non-refundable. 
Certain conditions and restrictions may apply. Offer is subject to limited availability, change and withdrawal without notice. Prices do not include US Customs/INS/Aphis fees 
International Transportation Tax/ Passenger Facilities Charges/Civil Aviation Security Service Fee/domestic and foreign Security and Airport Charges of $80 - $230 depending 
on destination.

Book now to get the best fares. Call Finnair at 1-800-950-5000, 
contact your travel agent or visit www.finnair.com/us

(1. turpinājums)

RŪTA SKUJIŅA

Pavasara jausmas
Drīz apklās zemi jaunu asnu dzieti,
jau viņu elpa sniegam drebēt liek.
Un sirds kā cīrulis ar skurbinošu prieku
no tumsas pacelsies, lai saulei tuvāk tiek.

Pie upes ievājā, kur pērno lapu rūsā
ar zelta plakstiem vijolītes mās,
tu atkal jutīsi, ka asinis sāk kūsāt,
un sirds kā krustceļos uz mirkli domās stās.

Ar pirkstiem drebošiem tu valgo zemi skārsi,
tik zemu nolieksies, ka piere sūnām plaks.
Tā smaržoja reiz tavas dvēseles dārzi,
kad dienas ziedēja kā krāšņa zvaigžņu nakts.

Reiz dienas ziedēja un visa dzīve tava...
Nu zeme zied. To acis skatīt drīkst
un priecāties, ka vēl starp kapiem nava
tavs zemais kaps, kam debess pāri līkst.

Strazds
Melns un spožs kā nolakots
iespurdz kļava zaros.
Bet kāds dziesmu prieks tam dots
agri pavasaŗos!

Ja viņš vienu svilpienu
manās lūpās liktu,
varbūt savai nedienai
vieglāk pāri tiktu.

Nošūpojas zars, un prom
strazds ar visu dziesmu.
Tik pret sauli iešķiļas
kļavs ar spožu liesmu.

Dorai Švīkulei dāvināts

(Turpinājums sekos)
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Jūsu brauciena iemesls un 
mērķis? 

Uz ASV dodos pēc Čikāgas 
pilsētas galvas Richard M. Daley 
ielūguma piedalīties pasaules 
pilsētu galvu forumā. Ar Čikā -
gas pilsētas galvu iepazinos 
Maskavā, kur abi bijām uzai -
cināti uz svinībām Maskavas 
pilsētas domē. Protams, es šo 
ielūgumu pieņēmu. 

Vašingtonā ir plānota tikšanās 
ar mūsu vēstnieku Andreju 
Pildegoviču, un kā gan, būdams 
Amerikā, es netiktos ar lat  vie -
šiem! Tas taču ir pilnīgi normā-
 li, uzturoties ārzemēs, tur ap -
meklēt savus tautiešus. Tikšanās 
ar latviešu kopienas pārstāv  jiem 
man bija jau aizvadītajā gadā ap 
Valsts svētku laiku. Ceru, ka arī 
Čikāgā iznāks satikties ar tur  
dzīvojošiem latviešiem.

Aizvadītajā vasarā jūs snie -
dzāt interviju avīzei Laiks un 
teicāt, ka jūsu mērķis jaunajā 
– pilsētas galvas amatā ir – lai 
Rīga kļūtu par labklājīgu pil -
sētu. Vai tāda tā kļūst?

Darām iespējamo, lai Rīga 
tāda kļūtu, kaut gan jāpārvar arī 
ir lielas financiālas grūtības. Ir 
„jātur līmenis”, un sociālo bu -
džetu, piemēram, esam varējuši 
palielināt.

Aktīvi rosāmies būvniecības 
jomā, pirmām kārtām remon -
tējot izglītības iestādes – skolas, 
bērnudārzus. Šovasar paredzēts 
sakārtot 160 objektus, galve -
nokārt kultūras un izglītības 
iestādes. Maijā, pārskatot pilsē -
tas budžetu, mēģināsim atrast 
vēl papildu finances. 

Starp šīs jomas prioritātēm 
jāmin arī 800 jauni dzīvokļi, kas 
jau nodoti rīdzinieku rīcībā, 
vasarā sāksim vēl vienu – 5000 
dzīvokļu projektu jaunā mikro -
rajonā. (Uz dzīvokļiem Rīgā šo -
brīd gaida 8,5 tūkstoši iedzī -
votāju. – Red.). Šajos dzīvokļos 
paredzēts izmitināt pirmām 
kārtām tos, kuŗiem jāatstāj mi -
tekļi denacionālizētos namos, 
kā arī bijušos bērnunamu 
audzēkņus. Šobrīd pārāk daudz 
rīdzinieku mitinās apstākļos, 
kas vairāk atbilst 19. gadsim-
tam.

Jā, ir uzcelts daudz namu, kas 
šobrīd stāv tukši, taču tajos ir 
galvenokārt trīsistabu dzīvokļi 
un lielāki, tādus cilvēki nevarēs 
samaksāt. Tāpēc, ceļot jauno 
mikrorajonu, raugāmies, lai tas 
būtu pēc iespējas ekonomisks – 
uz pilsētai piederošas zemes, ar 
optimālām infrastruktūras iz -
maksām, arī ar autonomu 
siltum  apgādi katrā dzīvoklī.

Vēl, runājot par labklājību, – 
esam nopietni parūpējušies arī 
par drošību pilsētā. Rīgas dome 
nesamazināja policistu skaitu 
un atalgojumu (piebildīšu, ka 
Valsts policija ļoti ievērojami 
samazināja darbinieku algas). 

Rīgā tika samazināts policijas 
administrātīvais aparāts, un 
dau  dzi darbinieki, kas agrāk 
sēdēja kabinetos, tagad patrulē 
Rīgas ielās. Domājot par pilsētas 
„seju”, centrā un Vecrīgā rau -
gāmies, lai policisti runātu vai -
rā  kās valodās.

Arī Rīgas domē administrā -
tīvais aparāts ir samazināts par 
25%. 

Pats sāpīgākais – ir strauji 
pieaudzis bezdarbnieku skaits, 
par 25 tūkstošiem, par 120 tūk -
stošiem samazinājies darba 
vietu skaits, atdzīvojušās „ap -
lokšņu algas”, tātad ēnu ekono-
mika...

Bet, lai celtu labklājību, 
vajag naudu...     

Šovasar ceram uz nozīmīgu 
tūrisma pieaugumu, un tam ir 
pamats. Jau Ziemsvētku laikā 
viesnīcas bija pārpildītas, izpirk-
to aviobiļešu skaits ir labs 
rādītājs. Rīga ir jāreklāmē, ne -
drīkst rasties iespaids, ka Rīga 
ir tikai krizes skarta Eiropas 
pilsēta. Rīga ir jāparāda kā pil -
sēta, kuŗā ir vērts arī ieguldīt.

Un tomēr – nonākot, pie -
mēram, „jūgendstila pērlē” 
Alberta ielā, paskats ir vismaz 

nepievilcīgs. Parādīsim  tū  ris -
tiem patiešām skaisto un vēr-
tīgo Jūgendstila mūzeju, bet 
Al  berta ielas otra puse ir šaus-
mīga.

Diemžēl te Rīgas dome ir 
bezpalīdzīga. Vairākums namu 
te ir „svētais” un neaizskaŗamais 
privātīpašums, greizus ceļus gā -
jušās denacionālizācijas re  zul-
tāts, nami pārdoti un vēlreiz 
pār  doti, īsta saimnieka nav. 
Saeimai ir jāpieņem likumi, lai 
ar to tiktu galā, piemēram, li -
kums par atsavināšanu. Domes 
ietvaros risinām graustu prob -
lēmu – tos nojaucam un rēķinu 
piesūtām īpašniekam. Bet ko 
darīt ar architektūras pie  mi -
nekļiem? 

Tuvojas 2014. gads, kad Rīga 
kopā ar Zviedrijas pilsētu 
Ūmeo būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Jūs minējāt, ka 
tiek atjaunoti arī kultūras 
objekti. Kas notiek, piemēram, 
vēsturiskajā Dombrovska na -
mā – „Ziemeļblāzmā”?    

To paredzēts atjaunot tuvāko 
2 – 3 gadu laikā, un šim mērķim 
būtu nepieciešams 10 miljonu 
ieguldījums. Ap namu ir plaša 
iekārtojama territorija, te ir 

brīnišķīga zāle ar 600 vietām, 
kuŗa šobrīd nav izmantojama. 
Vienīgās sakoptās un civīlizētās 
telpas šai namā ir Rīgas Cen -
trālās bibliotēkas filiālbiblio-
tēka. 

Vispār domājam par kultūras 
centru izveidošanu priekšpil -
sētās – nav pareizi, ka visa kul -
tūras dzīve un izklaides no -
risinās tikai centrā.

Šovasar Rīga pošas skolēnu 
Dziesmu un deju svētkiem. 
Kāda ir domes loma tajos? 

Budžetā jau laikus bijām 
paredzējuši 300 tūkstošus latu 
šiem svētkiem, un,  lai cik grūti 
ir laiki, piešķirsim vēl 100 tūk-
stošus. Nodrošināsim dalīb -
niekiem izmitināšanu Rīgas 
skolās, aicināsim Rīgas satiksmi 
piedalīties atbalstā, veicot pa -
sažieŗu pārvadājumus galvas-
pil sētā par velti.

Bet tuvākais nozīmīgais sarī -
kojums būs 4. maijs – paiet 20 
gadi, kopš parakstīta valsts Ne -
atkarības deklarācija. Tie būs 
plaši, demokratiski pilsētas 
svētki, bez „oficioza”, pieejami 
visiem. Svinēsim tos kā atjau -
notās valsts dzimšanas dienu. 
Krastmala tiks slēgta, un 3. un 

4. maijā te notiks koncerti, 
sarīkojumi, izpriecas. Rīgas 
dome jau atvēlējusi 49 tūkstošus 
latu, domājam, ka vēl būs 
jāatrod 50 – 60 tūkstoši. Valdība 
gan „attapās” pēdējā brīdī un 
no rezerves fonda ir piešķīrusi 
300 tūkstošus latu. 

Ceturtajam 4. maijam sekos 
9. maijs... Vai un kā Rīgas 
dome piedalīsies šajos pasā -
kumos?  

Uzvaras diena tiks svinēta 8. 
un 9. maijā, tā teikt, „pēc abiem 
kalendāriem”. Tos rīko nevalsts 
organizācija 9. maijs.lv, es pilsē-
tas galvas amatā ieradīšos tajos 
8. maijā. Kā ik gadu, pie Uzvaras 
pieminekļa došos arī 9. maijā. 

Vai jāsaprot, ka 8. maijā jūs 
dosities uz svinībām oficiālas 
Latvijas amatpersonas statusā, 
savukārt 9. maijā – būdams 
privātpersona?

Jā, kā rīdzinieks!
Runājot par piemiņas die -

nām – tieši pēc jūsu iniciātīvas 
taču tika aizliegts orga ni  zā -
cijām nolikt ziedus pie Brīvī -
bas pieminekļa 16. martā? 

 Rīgas dome šogad, tāpat kā 
iepriekšējā ar TB/LNNK un Jāni 
Birku priekšgalā, ievēroja  Dro -
šības policijas apsvērumus, ka 
šie gājieni var nopietni ap -
draudēt sabiedrisko drošību. 
Tiesa gan apmierināja Dauga -
vas Vanagu un Antifašistu ap -
vienības prasību atļaut viņu 
gājienus. Piebildīšu, ka uz Rīgas 
domes komisijas sēdi bija iera -
dies cilvēks, kuŗam, kā vēlāk 
izrādījās, nemaz nebija tiesības 
pārstāvēt DV organizāciju (do -
māts Atis Jānis Krūmiņš. – 
red.).

Un kas notika? Pie Brīvības 
pieminekļa, protams, bija iera -
dušies partiju pārstāvji, lai rek -
lāmētu savus polītiskos spēkus!  

Kuŗas konkrēti?
 Visu Latvijai!,TB/LNNK. 

PCTVL... Es palieku pie uzska-
ta, ka 16. marts ir polītizēts da -
tums, un manuprāt piemēro -
tākais datums latviešu kaŗavīru 
pieminēšanai ir 11. novembris.

Vai zināt arī kādu anekdotu 
par sevi?

Esmu dzirdējis kaut ko par 
Dudajeva ielas pārdēvēšanu, bet 
nu man piemirsies. 

Es jums pastāstīšu vēl vienu 
– priekšvēlēšanu laikā jokoja 
tā: „Par ko tad balsosim – par 
Ģirtu Valdi vai Nilu Aināru?” 
(Pilsētas galva gardi smejas!)

Kā reaģējat uz to, ka jūs 
kariķē, par jums stāsta anek-
dotus?

Pilnīgi mierīgi! Ļoti gribu 
aiziet uz Nacionālā teātŗa izrādi 
par Žurku Kornēliju, kur arī es 
esot „apspēlēts”...

 
Ar Nilu Ušakovu sarunājās 

Ligita Kovtuna 
Foto: Mārtiņš Aiše

Nils Ušakovs: „Ir pilnīgi normāli, uzturoties ārzemēs, 
tikties ar tautiešiem...”

A K T UĀ L A  I N T E RV I JA

Laikā no 21. līdz 28. aprīlim ASV uzturēsies Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs. 21. aprīlī plkst 19:00 pēc vizītes 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā N. Ušakovam paredzēta tikšanās ar latviešu sabiedrību

Nils Ušakovs iemet pirmo ripu starptautiskā jauniešu hokeja 
turnīra atklāšanā 2. aprīlī. Viņš sacīja:

„Rīgas dome atbalsta un cik spēdama atbalstīs jauniešu sportu 
Rīgā. Ja vien varētu, vai visu pilsētas budžetu atvēlētu Dinamo 

hokeja vienībai, esmu liels tās fans. Taču manā ieskatā, ka nauda 
jāiegulda jauniešu sportā, lai pēc 10 gadiem Dinamo būtu 

izauguši jauni spēlētāji no rīdzinieku vidus.”
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Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Orthodox Christians in the Baltics Could 
Transform the Orthodoxy of the Moscow Patriarchate, Russian 

Religious Specialist Says

Vienna, April 9 – Orthodox 
Christians in the Baltic coun-
tries, despite their small num-
bers, a Russian religious specia-
list says, may play a role in the 
transformation of the Russian 
Orthodox Church of the Moscow 
Patriarchate analogous to the 
one that religious immigrants to 
the United States from Europe 
played in the transformation of 
Roman Catholicism.

And that possibility, part of a 
broader movement that religious 
specialists refer to as “alternative 
Orthodoxy,” suggests that Pat -
riarch Kirill’s drive to build a 
power vertical in his church is 
certain to be far less successful 
than he and his Kremlin backers 
claim now that the so-called 
“émigré” church has restored 
communion with the Patriar-
chate.

 At the end of March, Blagovest-
info.ru reported this week, a 
group of some of Russia’s most 
distinguished specialists on reli-
gious life participated in a semi-
nar on “The Orthodox Church 
in the Social-Political Life of the 

Baltic States” at the Moscow 
Carnegie Center” (www.bla-
g o v e s t - i n f o . r u / i n d e x .
php?ss=2&s=4&id=33549).

 Nadezhda Belyakova, a lead-
ing historian of religious life, 
pointed out that at the end of the 
Soviet period, Estonia, Latvia 
and Lithuania were considered 
“an oasis of Orthodoxy” within 
the USSR because almost every 
major city in the three had an 
Orthodox church, something 
not true in the 12 Soviet repub-
lics.

The number of such churches, 
she said, remains relatively stable 
even though many in the Baltic 
countries consider the Russian 
Orthodox Church as part of “the 
empire” and even though many 
other religious organizations – 
especially the Catholics in 
Lithuania and the Lutherans in 
Estonia and Latvia – are closely 
identified with the drive for inde-
pendence.

Those attitudes have created 
some problems, including most 
importantly a split among the 
Orthodox in Estonia where the 
Estonian Apostolic Orthodox 
Church split off and registered 
under the jurisdiction not of the 
Moscow Patriarchate but under 
the Universal Patriarch in 
Constantinople.

Belyakova traced the history of 
these interrelationships in some 
detail, but the most intriguing 
and suggestive comment came 
from Sergey Filatov, a Moscow 
sociologist of religion, the head 

of the editorial group now pre-
paring a new multi-vo lume 
“Encyclopedia of Religious Life 
of Russia.” 

 He compared the Orthodox in 
the three Baltic countries today 
“with those Catholics who moved 
from feudal Austro-Hungary, 
Spain, France and Italy to the 
United States and there, although 
a poor church without power, 
easily accepted democratic va -
lues” even as they gave up many 
of the “pagan rites” that affected 
their homeland communities.

As a result of that combina-
tion, the religious sociologist 
said, they “played an enormous 
role in the transformation of 
European Catholicism in a legal 
aspect.” And he suggested that 
“the Orthodox of the Baltic states 
may play a similar role for the 
Russian Orthodox Church [of 
the Moscow Patriarchate], 
despite their relatively small 
numbers.”

But Belyakova suggested that 
there was one “unknown” in this 
process. No one, she pointed out, 
can be sure “how the process of 
the nationalization of Orthodoxy 
in Russia will be reflected in the 
life of the communities in the 
Baltic region.” At the very least, it 
may alienate the members of 
those communities who are not 
themselves ethnic Russians.

Coincidentally or not, the cur-
rent issue of Moscow’s 
“NG-Religii” carries a major 
article by Anatoly Leshchinsky 
of the Russian State Social 

University entitled “Orthodoxy 
in Assorted Flavors” which pro-
vides an overview of the extraor-
dinary range of religious groups 
that identify as Russian Orthodox 
but do not subordinate them-
selves to the Moscow Patriar-
chate.

Among these – and Leshchinsky 
talks about them in detail – are 
the Old Believers, the various 
émigré churches, the catacomb 
churches formed in Soviet times 
which continue to function now, 
the “Truly Orthodox” churches, 
the autocephalous, the apocalyp-
tic and the reformed (religion.
ng.ru/society/2010-04-07/5_
alternative.html).

 Each of these offers a different 
perspective on various theologi-
cal and social issues, a perspec-
tive that because it continues to 
exist represents a challenge to 
those like Patriarch Kirill who 
want to impose a single set of 

beliefs on the Orthodox and to 
control the church and its belie-
vers through a tightly structured 
vertical of power.

 While all of these trends offer 
something of interest, the “Truly 
Orthodox” are perhaps especial-
ly important in terms of influ-
ence, given how hard the Moscow 
Patriarchate has worked against 
them. This trend in Russian Or -
thodoxy took formal shape fol-
lowing the rejection by many 
Russian believers of the church’s 
decision in the 1920s to coope -
rate with the Soviet regime.

 Until the collapse of the USSR, 
the Truly Orthodox were part of 
the catacomb movement. Since 
1991, some of these groups have 
registered with the authorities, 
but others have remained under-
ground, thus representing a chal-
lenge not only to the Moscow 
Patriarchate but also to the post-
Soviet Russian regime.

Iegājis Dzirnavu un K. Barona 
ielas stūrī Narvesen periodikas, 
desiņu un citu našķu veikaliņā, 
papētīju žurnālu stendus un tur 
meklējamo neatradis, jautāju 
pārdevējai pie kases: „Vai jums ir 
Ir?” „Nē, mums nav Ir, izpārdots. 
Atveda šorīt 70 eksemplārus, un 
pusdienlaikā jau visus izpirka.” 
Biju vīlies, ka žurnāls izpirkts, 
tomēr nopriecājos, ka tam jau 
radies tik labs noiets. 

Ziņās dienu iepriekš noskai -
droju, ka jaunā žurnāla Ir pir-
mais numurs nākšot klajā 8. aprīlī 
20 000 eksemplāros. Nolēmu, ka 
ar pirkšanu nav jāsteidzas, tomēr 
ceturtdienas agrā pēcpusdienā 
vismaz šajā bodītē biju pareizo 
brīdi jau nokavējis.

Nolēmu aiziet uz Origo, kas 
apbūvējies apkārt Rīgas galvena-

Tagad Ir
jai stacijai. Taču tur inter  na -
cionālāka publika, būs kāds nu -
murs vēl atrodams. Iegājis līdzī gā 
kioskā tur, prasīju tādam pus -
aizmigušam uniformētam sar-
gam: „Vai jums ir Ir?” Viņš ar 
žestu norādīja uz plauktu, kur 
kārotā izdevuma eksemplāri vēl 
bija atlikuši. Tā beidzot tiku pie 
sava Ir numura.

Nellija Ločmele (galvenā re -
daktore), Pauls Raudseps un 
kāds ducis citu žurnālistu un 
līdzstrādnieku tiešām izveidojuši 
reprezentatīvu, labi uzskatāmu 
un kvalitātīvu pirmo numuru. 
Saturā līdzsvarots galveno noti-
kumu atskats un samērā atturīgs 
vērtējums. Seko iepazīstināšana 
ar Rīgas Dinamo hokeja vienības 
galveno treneri Jūliusu Šupleru, 
plašākā rakstā paslavēts Rīgas 
dzeŗamais ūdens (var to dzert 
nevārītu), viesis no The Eco -
nomist Edvards Lūkass vērtē 
Baltijas valstu un Putina Krievi-
jas attiecības un sadzīvošanas 
izredzes tuvākā nākotnē. 

Netrūkst stāsta, kā sešu mēnešu 
gaŗumā tapis šis nedēļas izde-
vums. Tam seko pačalojums ar 
architekti un žurnālisti Ievu 
Zībārti, pačala par brangi at -
dzimušo žurku Kornēliju, raksts 
par Imanta Ziedoņa koku grupu 
un šīs tradicijas atjaunotāju 

Renāru Kauperu un virkne īsu 
rakstiņu. Ar plašu foto klāstu 
illustrēta japāņu filmēšanas gru-
pas krievu-japāņu kaŗa vēsturisko 
cīņu ainu veidošana TV filmai 
„Mākoņi pār pakalnu”  Ādažu 
po  ligonā. 

Un nobeigumā humors, krust -
vārdu mīkla, kā arī pieteikti pus-
ducis nedēļas perioda kultūras 
sarīkojumu.

Visumā pirmais numurs izde -
vies. Žurnāla darbinieki ievadā 
deklarē, ka piedāvā to, kas IR. 
„Katram IR sava galva uz ple -
ciem un krūtīs sirds, un tieši tur 
top Latvijas nākotne.” 

Pasvītrojot savu neatkarību, 
redakcija apgalvo, ka aiz viņu 
komandas nestāv naudīgi ietek -

mes pircēji. Viņu nākotne esot 
atkarīga no lasītāju intereses un 
atbalsta. Vismaz pirmajam nu -
muram tāda pastāv. Tālākais 
jāiegūst ar labu, noturīgu un 
saistošu saturu un prasmīgu 
apdari. 

Par savu numuru samaksāju 
70 santimu. Izdevējs: a/s Cits 
medijs, redakcijas adrese: Blau-
maņa ielā 5a-9, Rīga, LV-1011. 
pirmajā numurā maz reklāmas. 
Ar šādu cenu, protams, izde-
vums financiāli nespēs no -
turēties. Tā kā krizes dibens 
esot sasniegts, jāsecina, ka Ir 
izdevēji būs izvēlējušies pareizo 
laiku iesākumam. Atdzīvojoties 
ekono mijai, atdzīvosies arī 
reklāmu tirgus. Ievērojot šāda 
izdevuma potenciālu, nebūtu 
jāšaubās, ka tas no krizes izies 
kā uzvarētājs.

Palicis pusgads pirms vēlē-
šanām. Mēs zinām, kā ir sākusies 
cīņa starp partijām par vēlētāju 
balsīm un kādas galvassāpes 
latviešu interesēm var sagādāt 
varaskāri polītiķi, kas par katru 
cenu grib noturēties Saeimas 
stenderēs. Nosvērts un objektīvs 
nedēļas žurnāls var daudz pa -
līdzēt, lai 10. Saeima izveidotos 
demokratiska un no tās pazustu 
kabatas partiju ķipari. Cerēsim, 
ka par tādu gaismas rādītāju 
savtīgu interešu sakultajā polī -
tiskajā krēslā kļūs arī jaunais 
neatkarīgais Ir.    
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Turpinās ziedojumu 
vākšana Kārļa 

Ulmaņa piemineklim 
Uz Turkmenistānas pilsētu 

Turkmenbaši (bijusī Krasno  vod-
ska) bija devušies Rīgas Latviešu 
biedrības un nacionālās kultūras 
attīstības fonda pārstāvji. Viņi 
izraudzījās vietu, kur novietot 
pieminekli Latvijas prezidentam 
Kārlim Ulmanim, kas uz Tur k-
men  baši 1942. gadā tika nosūtīts 
apcietinājumā un tur arī apbedīts. 
Pieminekli „Sašķeltā pasaule” pa -
redzēts atklāt Kārļa Ulmaņa 133. 
dzimšanas dienā šā gada 4. sep-
tembrī.

Turpinās ziedojumu vākšana 
Kārļa Ulmaņa piemineklim. RLB 
AF priekšsēde Mirdza Stirna 
Latvijas Avīzē ziņo, ka nomainīts 
ziedojumu tālrunis. Tas ir 
90006388. Ziedojumu lāde ir RLB 
nama vestibilā.

Ziedojumi adresējami Rīgas 
Latviešu biedrības un nacionālās 
kultūras attīstības fondam (RLB 
AF). 
Reģ. Nr. 40008036307
LVL konts:
LV33 UNLA 0002 0564 6946 9
USD konts:
LV 57 UNLA 0050 0147 1482 2
AS SEB banka 

 Latvijas Televīzijas 1. program-
mā 2. maijā no plkst. 21 līdz 24 
būs ziedojumu akcija veltīta Kār-
lim Ulmanim „Sašķeltā pasaule”. 



LAIKS 2010. ga da 17. aprīlis – 23.  aprīlis8

Dienvidkalifornijas latviešu ev. 
lut.  draudzes baznīcu Lieldienu 
dienā 4. aprīlī un pēc dievkalpo-
juma Losandželosas latviešu na -
mu, kur notika brokastis, pie -
pildīja priecīgi latvieši un viņu 
draugi cittautieši. Baumoja, ka 
šogad brokastis gatavos Rīgas 
restorāna ,,Vincnets” slavenais 
pavārs Mārtiņš Rītiņš, bet tas 
izrādījās tikai aprīļa joks. Vietējās 
saimnieces ir ne mazāk prasmī -
gas un izdomām bagātas.

 Losandželosas latviešu nams 
uzcelts un iesvētīts 1973. gadā, 
baznīca divus gadus vēlāk. Kopš 
tā laika nams un baznīca dau -
dziem latviešiem bijušas otras 
mājas. Ikviena ēka, ko lieto, arī 
nolietojas. Ik gadu draudzes pa -
domes un nama pārvaldes dar-
binieki rūpīgi pārdomā iz  da -
rāmos nepieciešamos remont-
darbus. Latviešu sabiedriskais 
centrs, nams, juridiski darbojas 
baznīcas paspārnē. Nama pār-
valdes darbinieki  sadarbojas ar 
draudzi  un prāvestu Dāvi Ka -
ņepu, jo tikai savstarpējs atbalsts 
sekmē gan draudzes, gan nama 
darbu. Nama pārvaldes priekš-
nieki šajos 37 gados bijuši Hel -
muts Brauķis, Kārlis Kalējs, An -
dris Damroze, Sandra Kaņepe, 
Silvija Kurmiņa, Eduards Rei -
manis, Jānis Taube. Pērn šo atbil-
dīgo darbu uzņēmās Aivars Je -
rumanis. Gadskārtējā nama 
biedru (ziedotāju) pilnsapulcē 
21. februārī viņš aicināja ar klu-
suma brīdi pieminēt mūsu kopie-

Domājot par nākotni, atceramies pagātni
nas locekļus, nama cēlējus, dar-
biniekus un atbalstītājus, kuŗi  
pērn aizgāja Dieva mierā – 
Helmutu Brauķi, Lūciju Šmiti, 
Ritu Pētersoni, Igoru Ložeņicinu, 
Vilmu Leimani.  

Aivars Jerumanis atgādināja, 
ka gada sākumā draudze uzsā  ka 
baznīcas kapitālremontu, baznī-
cai jāliek jauns jumts, vajadzīgs 
jauns gaisa dzesinātājs un jāpār-
būvē prāvesta kabinets, kas smagi 
cietis lietusgāzēs un no ķirmju 
bojājumiem. Sabiedriskā centra 
atbalstītājiem ir jārūpējās, lai 
draudze būtu stipra un saimnie-
ciski nodrošināta, jo bez drau-
dzes starpniecības pašreizējos 
apstākļos latviešu sabiedriskais 
centrs nevar pastāvēt. Sabiedriskā 
centra pārvalde ir centusies segt 
nama kārtējos izdevumus, saim-
niekojot budžeta robežās. Saim -
nieciskā krizes dēļ sarukuši ienā-
kumu, vai, pareizāk sakot, ziedo-
jumi. Samazinājušies ārkārtējie 
ienākumi, piemēram, cittautieši 
vairs neīrē telpas tik bieži kā 
agrāk. Tāpēc pienācis laiks no -
pietni padomāt, kā  veicināt lielā-
ku latviešu sabiedrības atbalstu 
nama uzturēšanai. 

Latviešu sabiedriskā centra 
pārvaldē 2009. gadā darbojās: 
Ingūna Galviņa, Sandra Gulbe-
Puķēna, Rūdolfs Hofmanis, 
Helēna Hofmane, Ilga Jankovska, 
Aivars Jerumanis,  Valdis Ķeris, 
Teodors Lilienšteins,  Liene Lin -
de, Ivars Mičulis, Tālivaldis Pa -
egle, Jūlija Plostniece, Valdis 

Pav  lovskis, Dace Reimane, 
Eduards Reimanis, Ruta Samta, 
Jānis Taube vecākais, Dace Taube, 
Jānis Ēriks Taube, Antons Švarcs, 
Valdis Volkovskis. 

Nama pārvaldes sēdes notiek 
reizi mēnesī, izņemot jūliju. 
Valdes locekļi strādā ļoti apzinī-
gi. Īpašu atzinību pelnījusi kasie-
re Dace Reimane. Viņa iekasē 
čekus, maksā rēķinus un kārto 
kases grāmatas. Jānis un Pegija 
Taubes apkalpo pie bāra sarīko-
jumos un rūpējas par bāra inven-
tāru. Ruta Samta pārzina kluba 
biedru sarakstu un rīko Ziem -
svētku tirdziņu. Helēna un Rū -
dolfs Hofmaņi raksta un nosūta 
paziņojumus, sagatavo un izsūta 
kopējo Ziemsvētku apsveikumu 
karti. Inguna Galviņa rūpējas par 
nama tīrību. Valdis Volkovskis 
gādā, ka varam noskatīties fil-
mas. Eduards Reimanis pūlas, lai 
nama gada svētkos visi ir godam 
pacienāti. Mākslinieks Teodors 
Liliensteins namu izrotā svētkos 
un citos gadījumos. Koŗa „Uz -
dziedāsim, brāļi!” priekšnieks 
Valdis Ķeris sarīkojumos aicina 
piedalīties vīru koŗi. Ilga Jan -
kovska sazinās ar teātŗa māksli-
niekiem un rīko izrādes uz mūsu 
skatuves. Nama pārzine Jūlija 
Plostniece tīra uzrakstus no 
nama ārsienām un atvaira bez-
pajumtniekus, kuŗi mēdz uzturē-
ties nama tuvumā, kā arī lietus 
laikā smeļ ūdeni no pagraba. 
Liene Linde un Dace Taube rū -
pējās par nama virtuves tīrību un 

kārtību. Nama telpas galveno-
kārt izmanto trīs organizācijas: 
Dienvidkalifronijas latviešu bied-
rība, Daugavas Vanagu apvienī-
ba un latviešu svētdienas skola. 
Skolai par nama uzturēšanu vai 
telpu lietošanu nav jāmaksā. 
Svarīgākie sarīkojumi 2009. gadā 
sabiedriskajā centrā bija DK lat-
viešu biedrības un Daugavas 
Vanagu apvienības rīkotās Lat -
vijas valsts dibināšanas atceres 
svi  nības un gadskārtējie nama 
svētki Eduarda Reimaņa vadībā. 
Bijuši arī Daugavas Vanagu 
apvienības sarīkojumi, divas teā-
tŗa izrādes, divi koncerti un divas 
filmu izrādes. Pavisam kopā 22 
sarīkojumi. Ievērojamākie 2009. 
gadā paveiktie darbi:  gadskārtējā 
talka laukuma apkopšanai, krū-
māja  apūdeņošanas salabošana 
ielas malā; veļas mazgājamās un 
žāvējamās mašīnas pievienošana 
pagrabā; apstādījumu iekārtoša-
na gar mašīnu novietošanas lau-
kumu. Nama pārvaldes priekš-
nieks Aivars Jerumanis ziedoja 
38 stundas, lai nama auto novie-
tošanas laukuma betonā izkaltu 
padziļinājumus un gar žogu 
iestādītu bugenvilijas. Vēl jāno-
vērš ūdenssūce pagrabā lietus 
laikā un  jāaizpilda plaisas auto-
mašīnu novietošanas laukumā. 

Kasiere Dace Reimane ziņoja, 
ka 2009. gada budžetā ir  $1846 
iztrūkums, šī summa ir gandrīz 
vienāda ar neparedzēto nama 
apdrošināšanas paaugstinājumu 
par $1855. Iepriekšējā darbības 

gadā paredzētie ienākumi bija 39 
750 dolaru; ieņēma – 46 811 
dolaru; paredzētie izdevumi  – 
39 750 dolaru; izdeva – 48 657 
dolari. Nākamā darbības gada 
budžets  – 47 550 dolaru ienāku-
mu un tikpat izdevumu. Kases 
grāmatas pārbaudīja revīzijas ko -
misija – Ilona Kalviste, Eduards 
Reimanis un Kārlis Millers. 

Nama pārvaldes valdē un revī-
zijas komisijā ar aklamāciju ievē-
lēja visus līdzšinējos locekļus. 
Nama pārvaldes sēdē 3. martā tās 
locekļi uzņēmās līdzšinējos pie-
nākumus. Nama pārvaldes 
priekš nieks būs Aivars Jerumanis, 
priekšnieka vietnieks – Valdis 
Ķeris. Jānis Taube vecākais, kas 
smago nama pārvaldes priekš-
nieka vezumu vilcis piecus gadus 
no vietas, apsolījās palīdzēt, gan 
pieliekot plecu, gan neskopojo-
ties ar padomu. Sekretāres pienā-
kumus veiks Sandra Gulbe-Pu -
ķēna. Kasiere tāpat kā līdz šim 
būs Dace Reimane. Jānis Ēriks 
Taube turpinās rūpēties par bāru. 
Nama pārvaldes locekļi aicina 
tal  kā brīvprātīgus darbiniekus, jo 
darāmā netrūkst. Vairāk jāpopu-
lārizē Nama klubs, tajā jāiesaista  
vairāk biedru. Nama klubs nepie-
ciešams, lai varētu darboties bārs. 

Daudzi, kuŗi ziedoja naudu, lai 
latviešu namu varētu uzcelt, ir  
miruši, mums jāsaglabā viņu 
piemiņa, jākopj nams, lai latvie-
šiem Losandželosā būtu kur 
satikties, iepazīties un sadrau-
dzēties vēl ilgus gadus. 

M. 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrībā (DK LB) patlaban ir 312 
biedri, salīdzinot ar pagājušo un 
aizpagājušo gadu, biedru skaits ir 
pieaudzis. DK LB piedalās gan -
drīz visos šejienes latviešu sarī -
kojumos, ir to atbalstītāja vai 
viena no rīkotājām. 

Gadskārtējā biedrības piln-
sapulce notika 14. martā latviešu 
nama augšstāvā, ilggadējo aktīvo 
biedrības biedru Ināras un 
Alfona Reina piemiņas telpā. 
Biedrības priekšnieks Ivars Mi -
čulis atzina, ka biedrības darbs 
bijis sekmīgs, tas atspoguļots 
Informācijas biļetenā, kas iznāk 
deviņas reizes gadā 370 eksem -
plāru metienā. Informācijas bi -
ļetena redaktore ir Astra Moora. 
Visi biedrības biedri biļetenu 
saņem par brīvu, to izsūta citām 
organizācijām ASV, to var izlasīt 
tīmeklī:  www.biletens.com. Par 
sarīkojumiem Dienvidkalifornijā 
var uzzināt DKLB informācijas 
tālrunī: 323-663-6267.

Biedrības 2009. gada sarīkoju-
mi izdevās ļoti labi, uz tiem 
ieradās pietiekami daudz ap  mek-
 lētāju, nebija financiālu zau -
dējumu. DK LB 2009. gadā $1800 
at  vēlēja jaunatnes atbalstam, gal-
 venokārt mācībām vasaras vi -
dusskolā un bērnu nometnē  
„Me  žotne”. Līdz šim atbalstīti visi 
jaunieši, kuŗi lūdza atbalstu, ja 
vien viņu vecāki ir biedrības 
biedri. ALAs atzinības raksts tika 
piešķirts  valdes loceklim Valdim 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrība 
aizvadījusi sekmīgu darba gadu

Ķerim un Laurai Rokpelnei-Mi -
čulei. Biedrība atbalsta arī lat -
viešu skolu un namu, 2010. gadā 
atbalsts latviešu namam būs gal -
venā prioritāte.

Galvenie biedrības sarīkojumi 
2009. gadā bija Latvijas valsts 
dibināšanas 91. gadadienas svi -
nības, kuŗā runu teica Eiropas 
Parlamenta deputāte profesore 
Inese Vaidere. Teicami izdevās 
Jaungada balle, tajā ieradās arī 
pulks lietuviešu. Biedrība rīkoja 
Jāņu svinības, Jāņa Rutmaņa 
pirm  izrādi filmai „Kailums” un 
Jāņa Circeņa referātu „Ķīna šo -
dien”. Biedrība  morāli un finan -
ciāli atbalsta valdes locekļa Jāņa 
Daugavieša rīkotos novusa tur -
nīrus,  teātŗa kopas sarīkojumus,  
The Association for the Advan-
cement of Baltic Studies (AABS), 
The Baltic Association To the 
United Nations (BATUN), Ame -
rikas baltiešu brīvības līgu 
(BAFL), Amerikas latviešu ap -
vienību, Amerikas latviešu jau-
natnes apvienību, Pasaules brīvo 
latviešu apvienību (PBLA), Lat -
vijas 50 gadu okupācijas mūzeju, 
Latvijas bērnu fondu un latviešu 
vasaras vidusskolu Kursa, kā arī 
ir visu šo organizāciju biedre.  
Biedrībai ir biliotēka, kuŗā ir 
daudz vērtīgu grāmatu. ALAs 
58. kongresā Floridā. 2009. gadā 
biedrību pārstāvēja Anna Kud-
lāne un Astra Moora. 

Biedrības kasieris ilgus gadus 
bija Jānis Taube vecākais, kopš 

2009. gada otras puses kasiere ir  
Tamāra Kalniņa. Laikā no 2009. 
g. 1. janvāŗa līdz 2010. g. 1. jan -
vārim Dienvidkalifornijas lat-
viešu biedrības ienākumi bija $24 
750, izdevumi $18 192. 2009. ga -
da darbības atlikums – $6558. 
Par spīti ekonomiskai krizei 
DKLB ir darbojusies sekmīgi. 
Biedrības biedrs  Hugo Līcis savā 
testamentā biedrībai novēlēja 
$1000.  2010. gada budžets  – $17 
900 ienākumu un tikpat izdevu-
mu.

Valdes locekļu vēlēšanās ar 
aklamāciju ievēlēja: Jāni Dau -
gavieti, Ilgvaru Dižgalvi, Sandru 
Gulbi-Puķēnu, Rūdolfu Hofmani, 
Helēnu Hofmani, Tamāru Kal -
niņu, Valdi Ķeri, Imantu Leiti, 
Noru Mičuli, Ivaru Mičuli, Astru 
Mooru, Jāni Rutmani, Nonitu 
Priedīti, Valdi Pavlovski, Aldi 
Raudu, Daci Taubi, Jāni Taubi, 
Pegiju Taubi, Viju Vīksnu, Vili 
Zaķi; revīzijas komisijā līdzšinējos 
locekļus: Pārslu Blāķi, Ingūnu 
Galviņu. 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrība  dibināta 1949. gadā, un 
valdes locekļi apsveŗ iespēju rīkot 
60 gadu svētku balli. DK LB valde 
aicina ikvienu vietējo lat  vieti kļūt 
par biedrības biedru, piedalīties 
valdes sēdēs, apmeklēt biedrības 
sarīkojumus, veicināt sadarbību 
ar citām latviešu bie  drībām ASV 
un pasaulē. Jaunas idejas un spēki 
ir gaidīti un vajadzīgi. 

A.M.

Pirms vairākiem gadiem 
PBLA izsludināja Latvijas de -
mografijas gadu un sarīkoja 
plašu konferenci. Ed. Silkalns 
par konferenci teica, ka čiks 
vien iznācis. Konferences 
dalībnieki  gudri izrunājušies 
un aizbraukuši mājās, tas arī 
viss. Nekas nav darīts, lai 
demogarfisko situāciju mainītu. 
Laikraksta ,,Austrālijas Lat -
vietis” nodaļā ,,Mūsu valoda” 
ievietoti raksti par latviešu va -
lodu, bet nav neviena raksta, 
kuŗā būtu pieminēts, ka latviešu 
valoda izmirst. Izmirst visas 
latviešu valodas formas, visi 
dialekti un visas nianses. 
Kristīne Motivāne (A. L. 25. 11. 
09) rakstīja, ka  vajadzīgs viens 
miljons runātāju, lai valoda 
pastāvētu. Tagad ir tikai 1,3 
miljoni latviešu, kuŗi ātri iz -
mirst. Izlasot Dainas Grosas 
rakstu par ALA skolotāju kon-
ferenci (A. L. 07. 04. 10), var 
secināt, ka tajā par valodas iz -
miršanu nav runāts. Tātad sko -
lotāji uzskata, ka valodas izmir-
šana ir nenovēršama.

Andris Zeidaks domā, ka tau-
tas izmiršana ir mūsu paražu 
posts. Valodas izmiršanu var 
aizkavēt, vairojot latviešu skaitu, 
un to var panākt tikai ar mūsu, 
latviešu, paražu maiņu. Mums 
jāvēlas, jāgrib vairāk bērnu, ne -

kā mums ir. Rakstnieks Zigurds 
Skujiņš kādā stāstā raksta par 
Kaukāza zemes profesori, kuŗai  
ir astoņi bērni. Jautāta, kāpēc 
tik daudz, viņa atbildējusi, ka 
viņas vīrs vēlas tikt augstā 
postenī, bet vīrieti, kam nav 
liels bēnu pulks, necienot. Tāda 
ir paraža tai zemē. Līdzīga 
paraža būtu vēlama arī mums, 
latviešiem. Skolotāji var palīdzēt 
paražas mainīt. Tieši skolotāji 
sāka celt tautas pašapziņu pirms 
diviem gadsimtiem. Šajā gad-
simtā skolotājiem jāveicina tau-
tas atdzimšanas process! Pir-
mais solis varētu būt Mātes 
dienas svinēšanas atdzīvināšana 
un mātes nozīmes izcelšana. 
Jaunus latviešus nevar klonēt 
Latgales podnieki. Tos nevar 
nopirkt eBay. Tos var radīt tikai 
latvietes un, lai tas notiktu, lat-
vietei ir jāvēlas kļūt mātei. Un, 
lai latviete gribētu kļūt māte, 
viņai jājūt stingra latviešu vīra 
rokas atbalsts, tāpēc latviešu 
vīram ir jābūt Mātes dienas 
svinību rīkotājam un kupli-
nātājam. Katram vīram savu 
bērnu mātei Mātes dienā jā -
pasniedz vismaz rožu pušķis, jo 
viņa bērnu mātei ir nopelns, ka 
viņš kļuvis par cienījamu vī -
rieti.

 Jēkabs Ziedars

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Mūsu paražas
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere Liepājā svinīgā cere-
monijā godināja pirms 60 gadiem jūrā pie Liepājas bojā gājušo 
desmit ASV pavalstnieku piemiņu. Toreiz PSRS iznīcinātāji no -
trieca amerikāņu lidmašīnu PB4Y2 Privateer. Pie pieminekļa bojā 
gājušiem jūrniekiem un zvejniekiem ziedus nolika ASV, Liepājas 
pašvaldības un Latvijas Bruņoto spēku pārstāvji. 

Latvijas Banka 12. aprīlī laida apgrozībā sudraba jubilejas mo -
nētu „Neatkarības deklarācija”. Monētas grafisko dizainu veidojis 
mākslinieks Ilmārs Blumbergs, ģipša modeli – tēlniece Ligita Fran c- 
keviča. Monētas simboli ir zars ar trim plaukstošiem ziediem un 
Mātes tēls ar dzirnakmeni plecos. 

Aprīļa sākumā pirmo reizi divu gadu laikā novērots neliels 
reģistrētā bezdarba līmeņa samazinājums - par 0,1%, liecina 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sakopotā operātīvā infor-
mācija par aprīļa pirmajām dienām. Patlaban bezdarba līmenis 
Latvijā ir 17,2% - par 0,1% mazāk nekā marta beigās, kad  NVA datu 
bazē bija reģistrēti 194 253 bezdarbnieki, tagad - 192 950 cilvēki.

Vislielākais bezdarba līmeņa samazinājums bijis Dobeles filiālē - 
par 0,5%,  Saldus, Liepājas, Alūksnes, Krāslavas filiālē - par 0,4%. 
Rīgā bezdarbs ir 12,8% apmērā, kas ir par 0,1% mazāk nekā 
iepriekšējā mēnesī. Augstākie bezdarba rādītāji vēl joprojām ir 
Latgalē - 22,9%, zemākie Rīgas reģionā - 14,1%.

Ķīnas vēstniecība Latvijas Ārlietu ministrijā  iesniegusi asu 
protestu pret bijušās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas viesošanos 
Taivānā. Vīķe-Freiberga vizītes laikā bija paredzējusi tikties ar 
Taivānas prezidentu, piedalīties Eiropas Savienības  centra inau-
gurācijā Nacionālajā Čuna Hsina universitātē un teikt uzrunu par 
izaicinājumiem, kas sagaida ES. Eksprezidente uz Taivānu devu -
sies, būdama Eiropas nākotnes pārdomu grupas viceprezidente. 

Afgānistānā, Kunāras provincē, nemiernieku uzbrukumā vieg-
lus ievainojumus guva Latvijas kontingenta kaŗavīrs, kas veic die-
nesta pienākumus Operācionālās sadarbības padomnieku grupā. 
Kaŗavīrs  no hospitāļa  izrakstīts un  atgriezies dienesta vietā

Pārbaudē par Valsts policijas darbinieku valodas prasmi pro-
tokoli noformēti 219 policistiem, kam valoda bija jāprot C1 līmenī, 
un 15 vadošajiem darbiniekiem, kuŗiem bija nepieciešams vēl 
augstāks - C2  līmenis. Kurzemē un Zemgalē pārbaudēs nav kon-
statēts neviens policijas darbinieks, kuŗam būtu neatbilstīgs valo -
das prasmes līmenis, Vidzemē ir divi, Latgalē - 14 gadījums. Visi 
pārējie pārkāpumi reģistrēti Rīgas reģiona pārvaldē un VP centrā-
lajā aparātā. Policistiem dots laiks līdz 1. oktobrim vajadzīgo va -
lodas līmeni apgūt. Pēc Valsts valodas centra secinājumiem, lat -
viešu valodu savam amatam atbilstīgā līmenī neprot 234 policisti 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa par diriģenta Māŗa 
Sirmā un kādas jaunietes aplaupīšanu Harijam Fučedži piesprie -
dusi deviņu gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Uzbrukums 
diriģentam notika 2009. gada 1. martā.  

Zatlers izsaka līdzjutību 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

nosūtījis vēstuli Polijas Seima mar-
šalam Broņislavam Komorovskim, 
paužot līdzjutību saistībā ar tra-
ģisko Polijas prezidenta Lecha Ka -
čiņska, viņa kundzes Marijas Ka -
čiņskas, oficiālās delegācijas, kā arī 
Katiņas upuŗu piemiņas sarīko-
juma Polijas dalībnieku bojāeju. 
„Mans Polijas kollēga Lechs Ka    -
čiņ s  kis un viņa dzīvesbiedre Ma  -
rija bija kļuvuši par patiesiem Lat-
vijas draugiem, un šīs draudzības 
vārdā visa Latvijas tauta ar sērās 
n o    liektu galvu stāvam līdzās Poli  -
jas iedzīvotājiem tik negaidītās sā -
pēs un ciešanās, piederīgos un  

vals ts augstākās amatpersonas 
pēkšņi traģiskā nāvē zaudējot,” 
līdzjutības vēstulē raksta prezidents.

Līdzjutību sakarā ar Polijas pre-
zidenta nāvi izteikuši arī ārlietu 
ministrs Māris Riekstiņš, Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis un 
Saeimas priekšsēdis Gundars Dau-
dze.

Lidmašīnas katastrofa, kuŗā gāja 
bojā visi pasažieŗi, notika 10. aprīlī 
netālu no Krievijas pilsētas Smo-
ļenskas.  

„Esam kopā ar poļu tautu šajā 
traģiskajā brīdī,” – tā līdzjutības 
grāmatā Polijas vēstniecībā 12. ap -
rīlī  ierakstīja Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers. Kopā ar kun-
dzi Lilitu Zatleri prezidents iededza 
svecītes pie vēstniecības ēkas, kur 
ziedus atstājuši arī rīdzinieki un 
pilsētas viesi. Līdzjutības grāmatā 
ie  rakstus atstāja arī Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis un Sa -
eimas priekšsēdis Gundars Dau dze. 

Rīgā 12. aprīlis tika izsludināts 
par sēru dienu sakarā ar Polijas 
pre  zidenta Lecha Kačiņska un citu 
valsts amatpersonu bojāeju. Lat-
vijas valsts karogs tika pacelts sēru 
noformējumā, virs karoga pie kā - 
ta piestiprinot melnu lenti vai mas-
tā uzvilkto karogu nolaižot pus-
mastā.

Polijas prezidenta Lecha Kačiņ-
s ka bēŗu dienā 17. aprīlī pulksten 
12.00 pēc vietējā laika visā Latvijas 
territorijā izsludināts triju minūšu 
klusuma brīdis, visā valsts territo-
rijā iedarbinās sirēnas. Transport-
līdzekļu vadītāji un sabiedriskā au -
totransporta vadītāji tiek aicināti 
iespēju robežās apstāties un ievē -
rot triju minūšu klusuma brīdi no 
pulksten 12.00 līdz 12.03. 

Valsts prezidents tiekas ar ASV 
un desmit Austrumeiropas val- 
stu vadītājiem 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pēc ASV prezidenta Baraka Oba-
mas  ielūguma piedalījās ASV un 
Austrumeiropas valstu un valdību 
vadītāju darba vakariņās Prāgā. 
ASV prezidents atzinīgi novērtēja 
Latvijas un pārējo valstu nozīmīgo 
pienesumu Eiropas drošības  un  
kollektīvās drošības sistēmas stip -
ri nāšanā pēdējo divdesmit gadu 
lai kā. Savukārt 11 Austrumeiropas 
valstu vadītāji apsveica prezidentu 
Obamu par šodien noslēgto ko  dol-
ieroču arsenāla samazināšanas lī -
gumu START starp ASV un Krie-
viju, tādējādi veicot nozīmīgu soli, 
lai paaugstinātu 21. gadsimta 
globālo drošību. 

Pēc  darba vakariņām Latvijas 
Valsts prezidents sacīja, ka ir pa -
gājis gads kopš iepriekšējās tik  - 
ša nās ar ASV prezidentu Baraku 
Obamu Prāgā Eiropas Savienības  
un ASV galotņu apspriedē, un šinī 
periodā abu valstu divpusējās at -
tiecības ir kļuvušas ciešākas.  Šī ga -
da sarunas starp 13 valstu vadī tā-
jiem, kuŗas norisēja lietišķā un 
atklātā gaisotnē, galvenokārt bija 
veltītas starptautiskiem jautā ju-
miem – situācijai Afgānistānā, Irā-
nā, Balkānos, kā arī ES un ASV 
sadarbībai. 

Sarunu laikā ASV prezidents no -
vērtēja Centrāleiropas un Aus-   
t ru m  eiropas valstu, tostarp Latvijas 
devumu Afgānistānas militārajai 
operācijai. Savukārt Valdis Zatlers 
atzina, ka būtiska ir ne tikai sa  bied-
roto militārā iesaiste šajā valstī, bet 
arī palīdzības sniegšana tās eko no-
miskajai attīstībai. Viņš arī no  rādīja 
uz Latvijas pienesumu – uz Afgā-
nistānu sūtāmo nemilitāro kra  vu 
transita veicināšanu. Prezi dents 
uz svēra, ka Afgānistānas dro   šības 
situācijas uzlabošanā būtiski ir vai-
rāk iesaistīt tās kai mi ņus – ne tikai 
Pakistānu, bet arī Cent rālāzijas   
valstis. 

Turklāt, pievēršoties NATO ak -
tu  ālitātēm, Valdis Zatlers norādīja 
uz ciešākas transatlantiskās orga-
nizācijas un ES sadarbības nozīmi, 
īpaši to militāro operāciju ietvaros, 
kuŗās ES piedalās kopā ar NATO. 

Jautājumā par Irānas kodol pro-
grammas attīstību tika uzsvērts, ka 
veids, kā tā apmierina savas kodol-
ambīcijas, nav pieļaujams, tāpēc 
jāmeklē risinājumi, izman tojot 
ANO Drošības Padomes un dip-
lomātisko kanāļu piedāvātās ie -
spējas.  

ASV  prezidenta organizētajās 
dar   ba vakariņās  piedalījās ASV, 

Latvijas, Igaunijas, Rumānijas, Če -
chijas prezidenti un Bulgārijas, 
Chorvatijas, Čechijas, Ungārijas, 
Lietuvas, Polijas, Slovakijas un 
Slovēnijas valdību vadītāji. 

LPP/LC atbalstīs valdību, bet 
savus ministrus nevirzīs

Partijas  LPP/LC valde nolēma, 
ka atbalstīs valdību, taču nedeleģēs 
ministrus uz vakantajiem amatiem 
Ministru kabinetā. “Mēs nākamo 
piecu mēnešu laikā darīsim visu 
iespējamo, lai atbalstītu valdību,” 
pēc partijas valdes sēdes žurnā lis-
tiem sacīja LPP/LC priekšsēdis Ai -
nārs Šlesers. Ārlietu ministra  pie -
nākumus vajadzētu arī turpmāk 
veikt līdzšinējam ministram Mā -
rim Riekstiņam (TP), kuŗam jau ir  
nepieciešamā pieredze un nebūtu 
jātērē laiks, lai iešūpotos jaunajā 
amatā. Ārlietu ministrs Riekstiņš 
kopā ar citiem Tautas partijas mi -
nistriem martā iesniedza demisi  -
jas rakstu, bet Ministru prezidents 
toreiz lūdza ārlietu ministru pi e-
turēt savu demisijas rakstu, proti, 
techniski veikt savus pienākumus 
līdz jauna ārlietu ministra apstip-
rināšanai. Šlesers arī norādīja, ka 
partija līdz vēlēšanām neatbalstīs 
neviena valdības ministra demi-
siju, ja vien to nerosinās pats Mi -
nistru prezidents.

LPP/LC nevarēšot balsot par jau-
nu veselības ministru, jo, pēc par-
tijas domām, minētie pienākumi ir 
jāuztic labklājības ministram Ul -
dim Augulim (ZZS) un nākotnē 
Ve  selības ministrija un Labklājī -
bas ministrija jāapvieno.

Pēc iespējas drīzāk būtu amatā 
jāapstiprina tieslietu ministrs, jo,  
lai valdība var pilnvērtīgi risināt 
sarunas ar aizdevējiem, šis amats ir 
ļoti būtisks. Piemērotākā tieslietu 
ministra amata kandidātūra būtu 
partijas Jaunais laiks priekšsēde 
Solvita Āboltiņa.

LPP/LC virzīs savu kandidātu 
darbam Saeimas prezidijā. Saei -
mas priekšsēža biedra amatam tiks 
virzīta Karina Pētersone.

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis (JL) 13. aprīlī sāka kon sul-
tācijas par iespējamiem ministru 
amata kandidātiem - ar saviem 
polītiskajiem partneŗiem apvie -
nībā Vienotība, Zaļo un Zemnieku 
savienību un apvienību Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK. LPP/LC lē -
mums valdības darbu neietekmē, 
darbs turpinās. Piemēru sekmī-
gam Ministru kabineta darbam 
viņš minēja līdzšinējās nedē ļas,     
ko valdība nostrādāja, būdama 
mazākuma valdība, nodrošinot vi -
su svarīgo lēmumu pieņemšanu.

Izvēlēts Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas 
20. gadadienas logotips                                                                                            

Konkursā par labāko Latvijas 
Re  publikas Neatkarības deklarā-
cijas pasludināšanas 20. gadadie-
nas logotipu žūrijas komisija ir at -
zinusi Solvitas Ozolas izstrādāto 
pie   dāvājumu. Logotipā attēloti 20 
Latvijas neatkarības gadi, kuŗi kā 
stari aptveŗ mirdzošu saules ripu. 
Dinamiskā saule simbolizē Lat -
vijas neatkarības atjaunošanu kā 
pa  nākumu neapturamai tautas 
kus tībai, kas uz visiem laikiem mai-
nīja mūsu tautas un valsts likteni. 
Logotips turklāt atspoguļo valsts 
atjaunošanu, kas, tāpat kā saules 
lēkts un riets, arvien turpinās un    
ir mūžīgs process.  

Par savu radošo veikumu autore 

saņems naudas prēmiju 300 latu 
apmērā, savukārt veicināšanas bal-
vas 100 latu apmērā saņems Dace 
Vucēna un Aleksandra Samuļen-
kova, kuŗu darbi arī bija izvirzīti 
konkursa otrai kārtai. 

Kopumā konkursam bija iesnieg-
ti 60 darbi. Konkursa otrai kārtai 
tika izvirzīti triju autoru logotipu 
piedāvājumi. Žūrijas komisijā bija 
Latvijas Mākslas akadēmijas mā -
cībspēki un Neatkarības deklarā-
cijas pasludināšanas 20. gadadie -
nas sarīkojumu  Rīcības komitejas 
pārstāvji. 

Izstrādāto logotipu neko merci-
ālos nolūkos varēs izmantot ik -
viens, lai daudzveidīgie Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarā-
cijas pasludināšanas 20. gadadie-
nas sarīkojumi Rīgā un novados 
iegūtu vienotu svētku vizuālo iden-
titāti. Logotipu un uz tā pamata 
veidotus animētos  tīmekļa banerus 
varēs lejupielādēt Latvijas neatka-

rības atjaunošanas 20. gadadienai 
veltītajā mājaslapas sadaļā Saei - 
mas mājaslapā www.saeima.lv. 

 Nedēļas citāts
Man neliekas, ka nodokļu sistē-

ma Latvijā ir pareiza. Ja cilvēkam, 
kuŗa ikmēneša ienākumi ir 200 
latu, ir jāmaksā tie paši 26 pro - 
centi, kas tam, kuŗš pelna 10 000 
latu, tad tas nav taisnīgi. 

Vai esat par progresīvo nodok-
ļu sistēmu? 

Neesmu pētījis, cik sarežģīti   
būtu to ieviest un administrēt,       
bet neatliekamam minimumam 
vajadzētu būt krietni, krietni 
augstākam.

Jūs būtu ar mieru maksāt lie-
lākus nodokļus?

Ja tā ir kopēja nodokļu polītika, 
tad dabiski. Būt bagātam Latvijā ir 
ļoti lēti, un man tā nodokļu sistē -
ma perfekti der. Bet būt nabagam 
Latvijā ir ļoti dārgi, un tas ir 
briesmīgi. Tā nebūs veiksmes for-
mula. 

Vai krieviski protat? 
Saprotu, bet trūkst runāšanas 

prakses.
 Vai Rīgā var dzīvot, neprotot 

krievu valodu? 
Mierīgi.
(No intervijas ar airBaltic prezi-

dentu Bertoldu Fliku laikrakstā 
Diena)

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Latvijas prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlere noliek ziedus 
pie Polijas vēstniecības ēkas



LAIKS 2010. ga da 17. aprīlis – 23.  aprīlis10

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
29. marta sprādzieni 

divās Maskavas pa  ze m  - 
  ja stacijās rāda, ka sui-
cide bombers kļuvuši 
par globāla mēroga 
parādību mūslaiku 
murgainajā īstenībā.

Izņēmums skaitās laikposms Šri-
lankā jeb Ceilonā, kad t.s. tamilu 
tīģeŗu nāvinieki un nāvinieces spri-
dzinājās, lai sagrautu šīs valsts budis-
tisko varnešu un viņu kaŗaspēka 
morāli. Šis cīniņš beidzās ar tamilu 
separātistu sakāvi. Tas bija kaut mur-
gains, bet pārejošs epizods.

Bet visos citos gadījumos pēdējos 
gadu desmitos nāvinieki bijuši fa -
nātiskā islāmisma produkts, šahidi 
jeb mocekļi, kas par pašupurēšanos, 
raujot sev līdzi nāvē neskaitāmus 
mierīgus iedzīvotājus no “krustne-
šu” (kristiešu), jūdu vai vienkārši 
“neticīgo” vidus, izpelnījās vietu pa -
radīzē, kur vīriešu kārtas “varoņus” 
gaidīja neaprakstāmas erotiskas  
baudas...

Prāgmatiska eiropieša prātam tas 
nav aptveŗams. 2001. gada 11. sep-
tembris, kad sagruva Ņujorkas Dvī-
ņu torņi, bija šīs šaušalīgās kon fron-
tācijas pagrieziena punkts, kas fak-
tiski iezīmēja 21. gadsimta sākumu 
un, ja skaita arī “auksto” kaŗu, kļuva 
par World War Four pieteikumu 
Rietumu pasaulei, Rietumu civī li-
zācijai. Izraēlā vīriešu un sie vie-
šu kārtas šahidi īpaši bieži spri-

Murgaina īstenība, murgaini skaidrojumi
dzinājās1995.-1996. un 2000.-2002. 
gadā, raujot sev līdzi nāvē sirm-
galvjus, sievietes un bērnus. To vēl 
varētu saprast, ja nāvinieki un 
nāvinieces uzspridzinātos Izraēlas 
armijas kazarmu vai militāru objek-
tu tuvumā, bet atriebt jebkuŗas 
pārestības, slepkavojot nevainīgus 
civīliedzīvotājus, kuŗu vidū gadījās 
arī Izraēlā dzīvojoši arabi, tas nu ir 
pretrunā ar elementāras morāles 
izpratni - izņemot, kā redzam, dažu 
Korāna pantu patvaļīgu interpretā-
ciju. Un neba jau tikai cionistiskā 
veidojuma iedzīvotāji kļūst par nā -
vinieku upuŗiem. Drīz pēc Ņujorkas 
liktenīgā 11.09.01 līdzīgas šausmas 
piedzīvoja londonieši, un patlaban 
gandrīz ik nedēļu šahidi spridzinās 
Irakā un Pakistānā: attiecīgā islāma 
atzarojuma jeb konfesijas piekri  -    
tēji - šiīti kauj sunnītus, un otrādi. 

Un te mēs nonākam līdz 29. mar -
ta sprādzieniem Maskavas pazemja 
stacijās Lubjanka un Park Kulturi: 
tīmeklī (LIFEnews) bija redzama 
kādas jaunas sievietes galva, kas 
sprādzienā tika atrauta no ķermeņa 
un atrasta pirmajā no abām pazemja 
stacijām. Noskaidrots, ka tā ir 17 g. v. 
Džanetas Abdurachmanovas galva; 
viņas vīrs - Dagestānas kaujinieku 
komandieris Umalats Magomedovs 
(Al-Bars) tika nogalināts 2009. gada 
31. decembrī. Sprādzieni, ko bija 
organizējis t.s. Kaukaza emīrs Doku 
Abu Usmans (Umarovs), bija – starp 

citu - atriebība par Krievijas soda 
ekspedīciju pēdējo mēnešu panāku-
miem, kad tika ielenkti un “likvidēti” 
vairāki charismatiski kaujinieku ko -
mandieŗi, kuŗu vidū ar cīņas sparu 
un pašaizliedzību izcēlās “Saids 
Burjatskis”, kuŗa īstais vārds un 
uzvārds ir Aleksandrs Tichomirovs 
(māte - pareizticīga krieviete, tēvs - 
budistisks burjats/mongolis). Te nu 
jārunā par citu, tāpat diezgan mur-
gainu parādību: gan Vakareiropā, 
gan Savienotajās Valstīs, gan Krievijā 
vairojas gadījumi, kad jauni eiropis-
kas cilmes amerikāņi, briti, vācieši, 
krievi sarauj saites ar savām ģime-
nēm, ar tradicionālo konfesiju, dzī-
ves veidu, pāriet islāmticībā un do  -
das uz Pakistānu, lai tur medresēs 
(semināros) atrastu dzīves (un nā -
ves!) jēgu un cīnītos pret visu, kas 
simbolizē sapuvušo, izvirtušo Rie-
tumu pasauli. Arī mīkla mācītiem 
psīchologiem...

Daži vārdi par trejādām čečenu 
gru pām. Londonā oligarcha-trim-
dinieka Berezovska paspārnē uz pa -
pīra pastāv t.s. telefona valdība: kād-
reizējais aktieris Achmeds Zakajevs 
vada Ičkerijas Republikas ministru 
kabinetu, kuŗa locekļi, mītot Rie-
tum zemēs, sazvanās. Zakajevs orien-
  tējas uz Rietumiem, skaitās liberāls 
nacionālists un nosoda musulmaņu 
fanātismu. Kaukaza kalnos viņa ie -
tekme ir niecīga. Toties mūsdienu 
Čečenijas Republikas faktiskais pat-

valdnieks ir tās prezidents Ramzans 
Kadirovs - kādreizējais kaujinieks, 
kuŗš “sapratis, kas darāms”, un fak-
tiski noslēdzis ar Putinu abpusēji 
izdevīgu darījumu: Čečenijas admi-
nistrātīvajās robežās Kadirovs ir ab -
solūtais kungs un lēmējs ar neie ro-
bežotām pilnvarām un patvarību, 
toties Kremlis var paļauties, ka šis 
novads formāli ir un paliek Krievi  -
jas Federācijas “neatņemama” sastāv-
daļa un ka citās Ziemeļkaukaza re -
publiciņās Putins var rīkoties pēc 
saviem ieskatiem. 

Diemžēl ir vēl trešais faktors: Kau-
kaza emirāta pašpasludinātais vald-
nieks - emīrs Doku Umarovs un 
viņa apmēram 500 nenotveŗamie 
vīri, kas slēpjas kalnos netālu no 
Gruzijas robežas un, saņemot finan-
ciālu atbalstu un t.s. logistics no “šū -
niņām” Sauda Arabijā un Pakistānā, 
faktiski īsteno Al Qaeda mērķus - 
visnotaļ vājināt Krieviju, iedragāt 
krievu tautas morāli, drupinot to, kas 
palicis pāri no PSRS, sacelt kājās 
Pievolgas musulmaņus - tatārus un 
baškīrus un, protams, izraut visu 
Ziemeļkaukazu no krievu lāča 
ķetnām. 

Nav brīnums, ka patlaban Maska-
vā pareizticīgo krievu pūlis ņemas 
“medīt” melnīgsnējus vīriešus un 
sievietes lakatiņos. Šādas izcelsmes 
pasažieŗi baidās lietot pazemi un 
labāk pārmaksā par “taksīti”.

No murgainās īstenības mēs nonā-

kam pie murgainiem skaidroju-
miem. Pareizticīgais staļinists Alek-
s andrs Nagornijs Maskavas meln-
simt nieciskajā nedēļas laikrakstā 
Zavtra dziļdomīgi norāda, ka šo- 
gad 29. marts pareizticīgajiem bijusi 
Lielā Pirmdiena, kad Kristus esot 
nolādējis neauglīgo vīģes koku, kas 
tūdaļ nokalta. Šim datumam tātad 
piemītot mistiska nozīme, spriež Na- 
gornijs un atgādina, ka 2001. gada 
11. septembris, kad Ņujorkā sagruva 
Dvīņu torņi, pēc pareizticīgās tradi-
cijas bijusi diena, kad tika nocirsta 
Jāņa Kristītāja galva. Vai, manu vai! 
Ar ko tad pareizticīgais Aleksandrs 
Nagornijs atšķiŗas no emīra Doku 
Umarova? Nagornijs liek saprast, ka 
gan tūdaļ Maskavas pazemja stacijās 
atrastās “nāvinieču galvas”, gan tūdaļ 
Dvīņu torņu drupās atrastās “terro-
ristu pases” liecinot, ka šo asiņaino 
iz    rāžu patiesie pasūtinātāji un reži-
sori ir infernālās, t. i., velnišķīgās 
kor  porācijas. 

Savu indes strūkliņu pasteidzās 
izšļākt arī LR Saeimas Saskaņas cen-
t ra frakcijas deputāts Nikolajs Kaba-
novs, kas Rīgas krievvalodīgajā avīzē 
Vesti Segodņa apsūdz čečenu terro-
ristu atbalstīšanā Sacharova balvas 
laureātes - biedrības Memoriāls va  dī-
tāju Svetlanu Gannuškinu, kuŗa tai 
liktenīgajā dienā ciemojās Rīgā.   
Viņu bija ielūgusi Eiropas Parlamen-
ta deputāte Sandra Kalniete. Kaba-
novs apgalvo, ka viņas abas - un pie 
reizes arī Inesi Vaideri - vienojot ru -
so fobija. Tātad - līdzvainīgas! Murgs 
murga galā...

Franks Gordons

Sen, vairāk nekā 
pirms 30 gadiem, ska-
tījos lugu ar savādu 
no  saukumu: „Tas, 
kuŗš saņem pļaukas”. 
Lugas fabula aizmir-
susies, bet atmiņā pa -

likusi darbības persona, šķiet, klauna 
izskatā, kas visu laiku saņēma skaļas 
pļaukas. Jāatzīstas, šobrīd laiku pa 
laikam jūtos kā pļauku saņēmusi, 
uzzinot par kārtējiem tautas glā-
bējiem un viņu darbiem.

Latvijā grupiņa uzņēmēju ir no -
dibinājuši kustību „Par labu Latviju”, 
kuŗa, ja saskaita tās manifestu pa  - 
ra kstījušos, vēršas plašumā. Kustī  -
bas pirmsākumos uzņēmējus kopā 
vāca Ainārs Šlesers, ap viņu un uz -
ņēmējiem grozījās Andris Šķēle, un 
kā laipns namatēvs savas ēstuves 
„Lido” durvis vēra tās īpašnieks Gu -
nārs Ķirsons. Uzņēmēji teicās rūpē-
ties par valsti un palīdzēt polītiķiem 
rūpēties, jo viņi, raug, to nespējot  
bez uzņēmēju palīdzības. «Es gribu 
apvienot polītiķus, lai viņi strādā 
Latvijas labā, un mēs būsim viņiem 
blakus,» teica Ķirsons. Viņš arī atzi-
na, ka «Latvijā dalās visā, tikai ne 
polītikā», un tas ir jāmaina. Savukārt 
viena no kustības aktīvistēm un 
dibinātājām Ieva Plaude-Relingere  
ir nākusi klajā ar gluži vai apdulli-
nošu vīziju par mūsu valsts nākotni: 
kustības mērķis esot panākt, lai Lat-
vijai ir izcilākā mazā ekonomika 
Eiropā 2020. gadā ar vidējo algu 
3000 eiro mēnesī. Garšīgs piedā vā-
jums, ja ievēro, ka vairākums darba 
ņēmēju šodien Latvijā saņem mini-
mālo algu vai tā dēvētās „aploksnes”, 
kas nozīmē, ka nekādi nodokļi ne -
tiek maksāti un cilvēks ir pavisam 

Tie, kas saņem pļaukas
beztiesisks un sociāli neaizsargāts.

Vērojot šo polītiķu un uzņēmēju 
saplūšanas aktu, atmiņā gan pavīdēja 
tezes par to, kas notiek ar valsti, kad 
polītiķi apvienojas ar uzņēmējiem 
un roku rokā sāk valdīt pēc principa: 
es tev, tu man. Atcerējos arī vienu no 
klasiskajām korupcijas definīcijām, 
ka korupcija ir publiskas varas ļaun-
prātīga izmantošana privāta labuma 
gūšanai. Runas par lobiju šajā gadī-
jumā nešķiet nopietnas, jo lobijs nor-
mālās, demokratiskās un civīlizētās 
valstīs darbojas pavisam pēc citiem 
principiem. Galu galā par lobiju 
oficiālā un atklātā veidolā varētu 
runāt valdības un sociālo partneŗu 
sadarbības kontekstā. Nu labi, ir sa -
protams, ka Andris Šķēle pamazām 
apjauš, ka viņa Tautas partija ir sākusi 
iet skuju taku, un meklē sev part-
neŗus, kas varētu partiju izvilkt virs 
vēlēšanu 5 procentu barjēras. Arī Ai -
nārs Šlesers, kaut daļai vēlētāju liekas 
labs un veikls darbonis, kuŗš gan jau 
pratīs sagādāt arī vēlētājiem kādu 
labumiņu no valsts maciņa, - redz, 
ka viņa partija aptaujās ir tālu no 
vēlamajiem 5 procentiem. Tā kā Lat-
vijā aizvien biežāk runā par ekono-
mikas atveseļošanu un piesauc uzņē-
mējus un ražošanu, ir skaidrs, ka abi 
polītiķi nolēmuši cieši jo cieši ap -
skauties ar uzņēmēju biedrību, lie  -
kot vēlētājiem cerēt, ka - nu gan 
ekonomika ies augšup rūkdama. Tā 
sacīt, pievienot polītiķu sarakstam 
pa uzņēmējam, radot illūziju, ka 
3000 eiro alga vairs nav aiz kalniem. 
Protams, var cerēt - to, ka Šlesers un 
Šķēle, tāpat kā viņu partijas, vienmēr 
visu ir uzticējušas savējiem, ka uz -
varas konkursos, iepirkumi, būv-
darbi un visbeidzot Eiropas fondu 

nauda tiek nevis pēc sabiedrības va -
ja  dzības un labuma, bet gan pama  -
tu pamatos pēc „roka roku mazgā” 
prin  cipa, - vēlētājs varbūt aizmirsīs. 
It sevišķi, ja reklāma spēj vēlētājus tā 
pamatīgi apdullināt.

Tiesa gan, vienam no „nesavtī-
gajiem Saulvežiem” jau gadījusies 
ķibele – skatoties, kā viņu šefs runā 
par tautas un valsts labumu, vairs 
nav izturējuši un žurnālistu palīdzī-
bu sameklējuši uzņēmēja Ķirsona 
apsardzes vīri. Izrādās - par sabied-
rības labumu norūpējies, Ķirsons al -
gas pamatā maksā aploksnēs, turklāt 
pēc principa, kā nu kuŗu mēnesi 
sanāk, arī atvaļinājumi nepienākas, 
un uzņēmēja mājas apsargiem stin-
gri ir aizliegts izmantot mājā ierīko-
tās labierīcības, taču citu vispār nav, 
bet maiņa ilgst 24 stundas.

Šķiet, nu gan visiem viss ir skaidrs, 
un savā ziņā labi, ka tā, jo vismaz ir 
redzams, kuŗi cilvēki mūsu valstī 
nepavisam nav cienījami. Tomēr iz -
rādās, ka tā vis nav – pēc jau minētās 
polītiķu meklētājas Plaudes-Relin ge-
res sacītā, biedrības manifestu visā 
Latvijā jau esot parakstījuši 3277 
cilvēki. Droši vien starp viņiem ir 
gan labticīgi un naīvi cilvēki, gan 
tādi, kas cer uz savējā statusu un 
labumiem, pie kuŗiem visi lai ne -
domā tikt. Bet saraksts ir gaŗš, un 
atliek cerēt, ka naīvo tajā ir vairā-
kums.

Otru pārsteigumu sagādāja biju-
šais polītiķis, kādreizējais ārlietu mi -
nistrs (1990. – 1992.) Jānis Jurkāns.

Eiropu un arī pasauli ir satriekusi 
Polijas prezidenta Lecha Kačiņska 
un daudzu augstāko valsts amatper-
sonu bojā eja lidmašīnas katastrofā. 
Visā Eiropas Savienībā, protams,    

arī Latvijā (un Krievijā) 12. aprīlī tika 
izsludināta sēru diena. Rīgā pie 
Polijas vēstniecības gulst ziedi. Un 
šajā dienā Jānis Jurkāns nāk klajā ar 
saviem atzinumiem krievu valodā 
iznākošajā laikrakstā Telegraf. Tālāk 
citāti no Jurkāna intervijas un viņa 
paša komentāriem par to. 

„Latvijā ir polītiskie spēki, kas iz -
manto vēsturi šaurām personiskām 
vajadzībām,” teica Jurkāns, precīzējot, 
ka runa ir par partiju Visu Latvijai! 
un apvienību TB/LNNK, kuŗas pār-
spīlējot 16. marta nozīmi un kaŗot 
tautai kaklā traģisku, nelaimīgu lik-
teni. L. Kačiņska nāve „var kļūt par 
brīdinājumu arī mūsu polītiķiem, 
kuŗi turas pie vēstures un traucē val-
s ti skatīties nākotnē”. „Ja cilvēki iz -
manto vēsturi polītiskos nolūkos, tad 
vēsture viņus arī paņem. Ja izmanto 
kaulus polītikā, pie kauliem arī no -
nāk,” teica J. Jurkāns, kuŗa ieskatā 
būtu dziļi simboliski apglabāt L. 
Kačiņski Katiņā, „pie tiem, pie ku -
ŗiem brauca”. Lai arī J. Jurkāns pauda 
nožēlu par traģēdiju Smoļenskā, pēc 
viņa teiktā, tomēr „visi ar atviegloju-
mu uzelpos – polītiskā vide līdz ar 
viņa (Kačiņska) aiziešanu attīrīsies 
no populisma”.

Bijušā polītiķa izteikumi ir baisi  
un ņirdzīgi, tā ir kā pļauka sejā kat-
ram normālam cilvēkam ne tikai 
Latvijā, tā ir mirušo zaimošana.     
Jau tājums – vai izbijušo polītiķi var 
saukt pie atbildības par mirušo pie-
miņas zākāšanu, un vai Latvija to 
uzdrošināsies?

Visbeidzot – kā neliels, tomēr gan-
darījums Jurkāna ciniskajiem apgal-
vojumiem tūlīt sekoja Pilsoniskās 
savienības un partiju apvienības Vie-
notība priekšsēža Ģirta Valža Kris-
tovska rakstītie vārdi tīmekļa vietnē 
diena.lv.

Lai šeit rakstītais nebūtu jābeidz   

ar bezcerības noti, noderēs Kristov-
s ka replika.

„Bijušais polītiķis Jānis Jurkāns 
savā intervijā laikrakstam Telegraf ir 
pārkāpis jebkuŗas ētikas un gluži 
vienkārši – cilvēcības normas, apgal-
vojot, ka Polijas prezidenta bojāeja 
netālu no Katiņas ir likteņa pirksts. 
Jo, raugi, Polijas prezidents lidojis    
uz Katiņu, kur apglabāti Staļina re -
žīma noslepkavotie poļu virsnieki. 
Pēc Jurkāna domām, ”to cilvēku 
kau li, kuŗus viņš izmantoja savās 
polītiskajās interesēs”.

Bijušajam polītiķim Jurkānam 
varētu atgādināt, ka pagājušajā gadā 
Putins Polijas pilsētā Gdaņskā piemi-
nēja pagātni, visai nepārprotami at -
vai  nojoties par slepeno Polijas sada-
līšanu starp Vācijas un PSRS ietek-
mes zonām1939. gadā, pēc kuŗas   
arī tika noslepkavoti poļu virsnieki.

Tomēr, manuprāt, ir vietā Jānim 
Jurkānam uzdot dažus jautājumus.

Vai mums vajag aizmirst Otrā 
pa  saules kaŗa izraisītāju un slep -
kavu - Hitlera un Staļina - nodarīto? 
Aiz mirst nodevīgi noslepkavotos 
poļu virsniekus? Aizmirst Hitlera 
un Sta ļina koncentrācijas nomet-
nes? Vai, pēc Jurkāna domām, viņa 
pieminē tais „likteņa pirksts” skars 
arī Eiro  pas Savienības polītiķus, 
kuŗi katru pavasari ierodas biju  -
šajā Aušvices koncentrācijas no -
metnē, lai piemi nē tu tur nomo-
cītos? Un arī viņi tur ierodas, iz -
mantojot lidmašīnas. Tiesa gan, 
līdz šim deputāti vien  mēr ir at -
griezušies mājās, nelaimes gadī-
jumu neskarti. Vai viņi ir pa  gāt - 
nes vergi? Ja tā, tad kāpēc 9. mai  jā 
Maskavā tiek rīkotas parādes par 
godu uzvarai un tajās jāierodas     
tik daudzu valstu vadītājiem?”

Sallija BenfeldeSallija Benfelde
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Sallija Benfelde

27. martā Jelgavā notika Latvi   -
jas Zemnieku savienības (LZS) 
kon  gress, tāpēc uz sarunu aici nāju 
partijas un arī Saeimas Zaļo un 
Zemnieku savienības frakci  jas 
priekšsēdi Augustu Brigmani.

Vai kongress kaut ko ir mai-
nījis Zaļo un Zemnieku frak-
cijas nostādnēs Saeimā?

Latvijas Zemnieku savienības 
kongress neietekmē Zaļo un 
Zem    nieku savienību. Protams, 
LZS ir Saeimas frakcijas mugur-
kauls, bet es nedomāju, ka kon-
gress kaut ko būtu mainījis Saei-
mas frakcijas darbā. Kongresā 
ru   nājām par šī brīža ekonomi  -
kas risinājumiem, bet polītikā 
ne   kādus jaunus lēmumus nepie-
ņēmām – mēs joprojām atbal- 
s tām pašreizējo valdību, atbal-       
stām sadarbību ar Vienotību un 
tēvzemiešiem.

Vai jums ir bijušas sarunas vēl 
par kādas partijas iesaistīšanu 
Zaļo un Zemnieku savienības 
sa rakstā oktobŗa Saeimas vēlē-
šanās?

Sarunas turpinās, esam runā-
juši ar tēvzemiešiem.

Vai esat uzrunājuši arī partiju 
Visu Latvijai?

Savā laikā esam veikuši pētīju-
mu un pārliecinājāmies, ka ideo-
loģiski mūsu partijas un šīs par-
tijas nostādnes ir tuvas. Tomēr 
pētījums arī parādīja, ka sadar-
bībai ar tēvzemiešiem plūsu ir 
vai  rāk nekā minusu, bet ar Visu 
Latvijai minusi tomēr ir pārsva -
rā, jo viņiem ir negātīva attieks-
me pret varas partijām, arī pret 
mums. Tēvzemiešu elektorāts 
mūs uztveŗ kā sev tuvākus salī-
dzi nājumā, piemēram, ar Vieno-
tību. Droši vien tēvzemiešiem 
esam tuvāki tāpēc, ka arī viņi 
ilgus gadus bijuši valdošajās ko -
alicijās. Tātad pētījums parādīja, 
ka būtu loģiski mums un tēv-
zemiešiem iet kopā vienā sarakstā. 
Visu Latvijai nekad nav bijusi 
Saeimā, tā nav varas partija, tā -
pēc, kaut arī nacionālie uzstā-
dījumi varbūt ir līdzīgi, viņu vē -
lētājs pret mums ir kritiski no -
skaņots.

Vai jūs nebiedē korumpētī -
bas ēna, kas neapšaubāmi nāk 
līdzi tēvzemiešiem?

Pētījums neapšaubāmi liecina, 
ka vēlēšanās zaļie un zemnieki var 
startēt vieni paši, bet viena lieta ir 
cilvēku attieksme pret dažiem 
tēvzemiešu deputātiem un otra 
lieta - negribētos, lai no polītis -
kās skatuves pazūd nacionālās 
ide jas nesēji. Cik šis nacionālais 
polītiskais spēks savā rīcībā ir 
bijis adekvāts, to lai lemj vēlētāji. 
Viņu novērtējums pēdējā laikā ir 
bijis kaut mazs, ap divi, divarpus 
procenti, tomēr stabils. Katrā ziņā 
vēl jau nav teikts, ka mēs iesim ar 
viņiem vienā sarakstā.

Tātad, ja izvēlēsities, ar kādu 
partiju iet kopā vienā sarakstā, 
tad lielāka iespēja ir, ka iesit 
kopā ar tēvzemiešiem  nekā ar 
Visu Latvijai?

Visticamāk, ka mēs iesim uz 
vēlēšanām vieni paši, bet nav 
izslēgts variants, ka mēs ejam 
vienā sarakstā ar tēvzemiešiem.

Kas ir pamats tam, ka Zaļo  
un Zemnieku savienība atbalsta 
Dombrovska valdību? Kāpēc 
negribat draudzēties ar Šleseru 
un Šķēli, kas, jaušot savas par-
tijas tuvo galu, cer uz kopēju 

Par izvēli un principiem

sarakstu ar Šleseru?
Tagad es atbildēšu kā Augusts 

Brigmanis, nevis kā partijas un 
frakcijas vadītājs. Pēc savas būtī-
bas es esmu kaķis, un man patīk 
iet tur, kur man patīk. Man ne  -
kad nav paticis, ja mani ierobežo 
un ieliek kaut kādos rāmjos. Zinu, 
ka ir stāsti par to, kā Lembergs te 
nāk un komandē, bet ikdienā tā 
gluži vis nav.

Jā, pēdējā laikā...
Ja jūs dzirdētu visus tos tekstus, 

kas te, frakcijā, skan un kādas ir 
bijušas mūsu vārdu pārmaiņas   
ar Lembergu par daudz ko, tad 
cilvēki šajā jautājumā savas do -
mas mainītu. Nav jau liela māksla 
iznest vārdu pārmaiņas uz āru, 
bet mēs to nedarām. Kādēļ es 
runāju par likšanu rāmjos? Ir 
dažāda tipa vadītāji, un Dom-
brovskis ir nesalīdzināmi tole-
rantāks un solidāks nekā, pie mē-
ram, Kalvītis, un tas mums šķiet 
simpatiski. Man nepatīk, ja kādā 
brīdī man uzsēžas uz kakla un 
par atbildi uz ieteikumiem un 
idejām dzirdu, lai sēžu rāms un 
daudz nerunāju. Pieņemsim, ka 
rudenī vēlēšanās Vienotība sa -
ņem kādas 35, bet mēs kādas 18 
vietas Saeimā un nolemjam ko  pī-
gi veidot valdību. Man grūti ie   -
domāties, ka mēs varētu strādāt 
kopā, ja Vienotība pateiktu, ka vi -
ņiem ir balsu vairākums un 
mums nekādas teikšanas nebūs, 
visu noteiks viņi vien. Manu  -
prāt, Dombrovskis ir vadītājs, kas 
nekad neizvirzītu tādus notei-
kumus, pēc kuŗiem teikšana ir 
tikai viņam vienam, neapspriežot 
jautājumus ar sadarbības part ne-
ŗiem.

Vai var notikt kaut kas tāds, 
lai jūsu savienība mainītu do -
mas un Dombrovska valdību 
vairs neatbalstītu?

Mēs esam Dombrovskim pau-
duši savu nostāju dažos jautā ju-
mos, kuŗi mūsuprāt netiek risi-
nāti iespējami labi. Piemēram, 
tautas kacināšana ar oligar chiem, 
kuŗi ir slikti un Latvijai darījuši 
daudz ļauna, bet Šlesers tiek aici-
nāts valdībā! Mēs frakcijā jau no -
lēmām, ka negrasāmies lēkāt pēc 
Šlesera prasībām!

Vai jūsu iebildumi pret oligar-
chu kritizēšanu patiesībā nav 
tāpēc, ka viens no viņiem ir 
Aivars Lembergs?

Jā, bet es nekad neesmu centies 
teikt, ka viņš nav pie mums, 

neesmu teicis, ka mums nav sais-
tības ar viņu. Mēs nenorobe-
žojamies no Lemberga! Gribu 
gan sacīt, ka ir jāprot sevi un    
fra k  ciju parādīt tā, lai Lembergs 
mūsos ieklausītos. Tāda raks - 
tura cilvēki kā Aivars Lembergs 
prot novērtēt to, ka viņiem māk 
argumentēti atbildēt.

Vai Lembergu virzīsit kā sava 
saraksta ministru prezidenta 
amata kandidātu arī uz šīm 
vēlēšanām?

Vēlētāju aptaujas Latvijā lie-
cina, ka Lembergs ir absolūts lī -
deris starp visiem ministru prezi-
denta amata kandidātiem, kas 
tiek iekļauti sarakstos. Otrs popu-
lārākais ir Dombrovskis. Mēs    
par to esam ilgi diskutējuši, bet 
Lembergs pats vēl nav noteikti 
pateicis, ka to vēlas.

Vai jūs nemulsina tas, ka pret 
šo cilvēku ir celtas tik smagas 
apsūdzības? Protams, lems tie-
sa, tomēr, manuprāt, šajā gadī-
jumā partijas izvēle liecina par 
tās ētikas un morāles princi-
piem.

Man gan šķiet, ka visas tās tie-
sas pamatos ir saistītas nevis ar 
lietām, kas skaŗ valsts intereses, 
bet gan skaŗ Lemberga konflik -
tus ar iepriekšējiem darba part-
ne ŗiem. Jautājums ir, vai citiem 
Latvijā nevarētu būt līdzīgas prā-
vas? Bet ir izraudzīts viens Lem-
bergs, un tagad nu viņš ir tas lie-
lākais apsūdzētais.

Vai, jūsuprāt, Lembergs nav 
pārkāpis nevienu likumu un 
sabiedrības priekšā ir tīrs un 
balts? Vai tas, pēc jūsu domām, 
ir tikai politisks pasūtinājums?

Es domāju, ka nevajag uz to 
visu raudzīties vienkāršoti. Kaut 
kāds pamats izvirzīt apsūdzības 
droši vien ir bijis, bet to vajag 
pierādīt. Starp citu, pasaules vēs-
ture liecina, ka daudzu valstu va -
dītāji ir bijuši vairāk vai mazāk 
iesaistīti tādos procesos. Pro  -
tams, būtu labi, ja Lembergs būtu 
svēts un tīrs. Jautājums ir vie  - 
nīgi tāds - vai arī tad kāds ne  mē-
ģinātu pret viņu veidot tādas 
apsūdzības.

Vai tas nav ļoti slidens ceļš, 
kuŗu jūs izvēlaties? Ir taču ēti-
kas un morāles normas, pamat-
principi, pēc kuŗiem dzīvo cil-
vēku sabiedrība. Galu galā ir 
desmit baušļi...

Es tomēr šo jautājumu gribētu 
atstāt tiesai, lai tā lemj par vainu 

vai nevainīgumu. Es negribu būt 
nedz soģis, nedz aizstāvis.

Pieņemsim, ka Lembergs grib 
būt Zaļo un Zemnieku savie nī-
bas ministru prezidenta amata 
kandidāts Saeimas vēlēšanās, – 
kādi būs jūsu kritēriji, vērtējot 
viņa kandidātūru?

Ja Lemberga kandidātūru izvir-
zīs visas trīs partijas, kas ir mūsu 
partiju apvienībā, – Zaļā partija, 
Latvijas Zemnieku savienība un 
Ventspilij un Latvijai, tad lemsim. 
Turklāt Latvijas Zemnieku savie-
nībai varbūt būs vēl kāds kan-
didāts, jo nav jau tā, ka visi parti-
jas biedri domā pilnīgi vienādi. 
Par kritērijiem, pēc kuŗiem mi -
nistru prezidenta amata kandi   -
dāti tiks vērtēti, šobrīd es jums 
neko nevaru pateikt. Šis jautā  jums 
mums būs aktuāls droši vien ne 
agrāk par jūliju, iespē jams, tobrīd 
būs lielāka skaidrība par tiesas 
pro  cesiem un arī par Lemberga 
paša vēlmēm. Kritēriji ir, bet par 
tiem šobrīd negribu runāt.

Kāpēc negribat, vai tie ir 
slepeni?

Nē, tie nav slepeni, bet, ja es tos 
nosaukšu, tad uzreiz arī jāpasa -
ka, vai tie ir mani vai partijas 
kritēriji. Kad lemsim par minis- 
t ru prezidenta amata kandidātu, 
tad arī pateiksim, kādi ir kritē riji, 
pēc kuŗiem notiek izvirzīšana.

Šobrīd ir brīvas vairākas mi -
nistru vietas – kādēļ jūs gribat 
tieslietu ministra amatu savai 
partijai un sliktākajā gadījumā 
būtu ar mieru, ka šo amatu 
ieņem tēvzemietis?

Mums nav tādas prasības, tā 
nav taisnība.

Tātad apgalvojumi, ka gribat 
izdarīt grozījumus likum do-
šanā, lai Lembergu nevarētu 
notiesāt, nav patiesi?

Mums nav domas par grozī-

Augusts Brigmanis: "Latvijas „zemūdens akmeņi” nav ne 
Lembergs, ne vēlētāju reģistrs, ne daudz apspriestās uzņēmumu 
padomes un to algas, bīstams ir pavisam cits jautājums. Proti, 
Latvijai bīstama ir paredzamā 500 miljonu latu budžeta 
konsolidācija jeb samazināšana nākamajā gadā. Tas ir mūsu valsts 
smagākais jautājums, kas var novest pie ļoti bīstamām sekām."

jumiem likumos, lai Lembergu 
nevarētu notiesāt, tie ir nepatiesi 
apgalvojumi.

Kādēļ jūs neatbalstāt vēlētāju 
reģistra lietošanu Saeimas 
vēlēšanās?

Jā, tā ir mūsu fundamentāla 
no   stāja – mūsu ieskatā vēlētāju 
reģistra ieviešana ir kļūdaina 
izvēle, un mēs pret to cīnīsimies.

Kāpēc tik katēgoriski?
Mēs esam pārliecināti, ka vēlē-

tājs var iet un vēlēt tur, kur viņš 
grib. Mani nekas un neviens ne -
pārliecinās, ka vēlētāja brīvība ir 
jāierobežo! Ja cilvēks vēlēšanu die-
 nā neatrodas savā deklarētajā 
dzīvesvietā, viņam ir tiesības iet 
un nobalsot, vēlēšanu dēļ viņam 
nav jāsēž mājās vai, gluži pretēji,  
– studentam, piemēram, nav tādēļ 
jābrauc uz laukiem pie vecākiem.

Ārpus Latvijas dzīvo daudz 
lat viešu, un bez vēlētāju reģistra 
balsošana ir sarežģīta un dārga.

Nedomāju, ka ārzemēs dzīvo-
jošo latviešu balsis nav vajadzī-
gas, es domāju, ka ir vajadzīga 
katra latvieša balss, bet vēlētāju 
reģistrs padarīs balsošanu grū tā-
ku, kā jau sacīju, kaut vai Latvi  -
jas studentiem. Varbūt varam rast 
ci   tus risinājumus, bet es un mūsu 
partiju apvienība esam pret vēlē-
tāju reģistru. Arī vairākums Lat-
vijas iedzīvotāju ir par to, lai va -
rētu brīvi izvēlēties iecirkni, kuŗā 
balsot.

Latvijas „zemūdens akmeņi” 
nav ne Lembergs, ne vēlētāju re -
ģistrs, ne daudz apspriestās uzņē-
mumu padomes un to algas, bīs-
tams ir pavisam cits jautājums. 
Proti, Latvijai bīstama ir pare - 
dza mā 500 miljonu latu budžeta 
kon solidācija jeb samazināšana 
nā  kamajā gadā. Tas ir mūsu vals ts 
smagākais jautājums, kas var no -
vest pie ļoti bīstamām sekām.

Latvijas Okupācijas 
mūzeja marta notikumu 

chronika
• Martā mūzeju apmeklēja 

4759 viesi.
• 24. martā mūzejā notika iz -

stādes „Sibirijas tāsis...” un 
GULAG interaktīvās kartes CD 
atvēršanas sarīkojums.

Izstāde mūzejā būs aplūkoja-
ma līdz jūnija beigām. Sibirijas 
tāsis ir vēstules, ko 20. gadsimta 
40. un 50. gados rakstījuši pa -
domju okupācijas varas depor tē-
tie Latvijas iedzīvotāji no nome-
tinājuma vietām Sibirijā saviem 
tuviniekiem un draugiem Lat -
vijā vai arī citiem izsūtītajiem.

GULAG interaktīvā karte ir 
īpaši noderīga mācību procesā, 
darbā ar jauniešiem izmantojot 
informācijas technoloģijas. Kar  -
te pieejama mūzejā. Cena ar 
plast masas vāciņu Ls 7, bez 
vāciņa skolām Ls 1. 

• 25. martā kinoteātrī „K-suns” 
notika Okupācijas mūzeja fil  -
mas – „1949. gada 25. marta de -
por tācija Latvijā” II daļas „No- 
metinājumā” pirmizrāde. 

1949. gada 25. marta depor tā-
cijā ešeloni ar 42 125 cilvēkiem 
no Latvijas piestāja lielākās vai 
mazākās stacijās starp Urāliem 
un Kluso okeanu Sibirijā. Tūks-
tošiem nepamatoti aizvesto sāka 

drāmatisku cīņu par izdzīvo -
šanu. Sekoja smags darbs bez at -
līdzības, daudzviet bads, slimī-
bas, tuvinieku nāve, padomju 
varas funkcionāru nelabvēlīgā 
attieksme un pazemojumi. To -
mēr arī šajos apstākļos Latvijas 
pavalstnieki nepadevās. Sav star-
pēji centās uzturēt savu tautību 
un ticību, mēģināja iegūt izglī-
tību. Centīgais un godīgais darbs 
padomju varas kalpībā mainīja 
vietējo iedzīvotāju un varas pār-
stāvju attieksmi. Tas bija neti-
cams cieņas apliecinājums, kas 
arī mainīja neatgriešanās nolem-
tību. Par to visu stāsta Okupā-
cijas mūzeja jaunā dokumentālā 
filma.

Filmas seanss guva lielu at  sau-
cību, kinozālē visas vietas bija 
aizpildītas.

• 25. martā notika arī iepa zīs ti-
nāšana ar mūzeja jaunās ekspo-
zīcijas maketu un valdības un 
muzeja pārstāvju diskusija par 
Latvijas Okupācijas mūzeja un 
Komūnisma upuŗu piemiņas 
memoriāla nākotni.

• Ar martu mūzejs pagarina 
sa  vu darba laiku - trešdienās 
mūzejs būs atvērts līdz pat 19.00. 
Visi laipni aicināti!
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(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 14)

Kāpnes uz starpstāvu, kur lielā 
zāle. Vai stūrī pie skatuves jo -
projām stāv melnais pianīns? 
Senāk zāles durvis netika slēg  -
tas, arī klavieres ne: ceturtā stāva 
māsa Marta man iedeva notis un 
brīvos brīžos mudināja spēlēt, 
bet es tikai pāris reižu pacēlu kla-
vieŗu vāku. Bet tagad ar prieku 
apsēstos pie klavierēm un nospē-
lētu viņas iemīļoto dziesmu, ku -
ŗas tekstu latviskojot mazliet 
pār  veidojis un uzdevis par paša 
sacerētu mācītājs Jānis Steiks. 
(„Šie kauli, šī miesa.”) Pie klavie-
rēm netieku, zāles durvis ir ciet.

 Kāpnes uz trešo stāvu, kur  
bija divdesmit devītā - mirušo 
celle. Ēkas projektētāji nevarēja 
paredzēt, ka ēkā kādreiz būs 
slim  nīca; morgu nebūvēja. Mi -
ru  šos kaut kur aizveda, iezārko  -
ja, turēja līdz apbedīšanai. Var  -
būt apaļajā kapličā vecās kapsē  -
tas ga  lā, kas labi redzama pa ce -
turtā stāva tualetes logu. Pulka 
vecā kās darba biedrenes no ma -
niem jautājumiem izvairījās; 
man bija tikai sešpadsmit, mani 
uzskatīja par saudzējamu bēr nu… 

Trešais stāvs. Tur es tos ierau-
gu! Sapnī redzētos klaunu kos  - 
 tī mus. Gaiteņa galā, telpā, kas 
virs manas divdesmit otrās celles. 
Spilg tus, krāsainus, robainām 
ap       kaklēm. Ērmotās cepures tik 
ļoti neiederas šajā namā, kur  
mā  jo kaŗā savainoto, sakropļoto 
cilvēku ēnas. Uznāk kaut kas lī -
dzīgs bailēm, tā vēl nekad nav 
bijis. Bet man jau kopš bērnības 
nepatīk cirks un viss, kam ar to 
sakars. Flensburgā ir vairāki te -
ātŗi, teātŗos strādā tērpu māks-
linieki. Vai jābrīnās, ka mākslas 
mūzejā izstādīti arī viņu darbi? 
Un tomēr! Acu priekšā sapnī 
redzētie klauni ar tādām pašām 
micēm, un es, kā spokus redzē-
dama, bēgu, pat neielūkojusies 
pā rējās telpās. 

Jāuzkāpj mansardā, kur allaž 

mierīgā un laipnā māsa Marta 
rī  tos pie sava medikamentu 
skapja veica saitēšanu. Pie zāļu 
pudelēm un saitēm piekrauta 
gal    da apārstētie slimnieki stā  -   
vē  ja rindā, pacietīgi gaidot savu 
kār  tu. Prāts teic: viss pagātnē – 
māsa, ievainotie, viņu dzīstošās 
un nedzīstošās brūces, viņu uz -
va ras un zaudējumi, viņu tīšā vai 
netīšā vaina, kuŗas dēļ šo vīru 
maz  bērni savās runās, dziesmās 
un gleznās vairās pieminēt kaŗu. 
Man tomēr viņi vēlreiz jāredz.   
Ja pievēršu acis…

Bet gaiteņa galā arī šaurajām 
mansarda kāpnēm priekšā slēg-
tas stiklotas durvis. Vēl vienas 
slēgtas stiklotas durvis. 

Atkal kāpnes, mana otrā stāva 
gaitenis. Pie malējās kolonnas 
pieslieta birste, pie vidējās uz 
apa    ļa galdiņa šķīvis ar dienvidu 
augļiem. Atvērusi sienas skapi, 
apkopēja cilā mazgāšanas lī  -
dzek ļus. Mūsu laikā vienīgais 
mazgā šanas līdzeklis bija ūdens, 
dar barīki - vecs drānas gabals un 
pa  šas roku spēks. 

- Šeit atradās operāciju zāle, lī -
dzās obercālmeistara kabinets, - 
es ierunājos.

 - Ach so, - apkopēja vienaldzīgi 
noteic, grozīdama aerosola pu -
deli ar sarkanu uzlīmi.

- Katrā cellē bija desmit gultu, - 
mēģinu ar viņu sākt sarunu, lai 
atmodinātu savu iemigušo vācu 
valodas prasmi, - nevis divstāvu, 
kā mansardā un lielajās cellēs 
zem zāles, bet parastas gultas. 

Taču lazaretes vēsture jauno 
sievieti interesē ne vairāk kā, 
teiksim, saruna par Marsa ģeo-
grafiju. Pagrabstāva ēdamistabā, 
kur savulaik pusdienojām, bija 
lieli sienas gleznojumi: dāma sār-
tā krinolīnā, kungs gaŗās zeķēs, 
zilos svārkos, ar parūku galvā… 
Figūras cilvēku augumā. Gribētu 
tās apskatīt. Figūras? Apkopēja 
parausta plecus. Nekas tamlī-

dzīgs neesot redzēts, lejā visas 
sienas baltas.

Gluži kā dāņu dievnama gries-
ti. Varbūt pagājības liecības, kam 
saistība ar aizmirstībai lemtiem 
notikumiem, kādam maitājušas 
omu, un sešdesmitajos gados sāk - 
   tā vērtību pārvērtēšana nākusi 
kā saukta. Veca dziesma, simtiem 
reižu dzirdēta no citiem ļaudīm 
citā vietā, citā laikā: veco nojauk-
sim līdz pamatiem, tā vietā jau -
nu pasauli sev celsim… Te, par 
laimi, veco nenojauca, tikai no -
bal  sināja. 

Tomēr derēja to tērpu kollek-
ciju apskatīt, ja reiz mērots tik 
tāls ceļš. Bet, līdzko esmu atpakaļ 
un uzmetu skatienu klauna ce-  
purei, baigā izjūta atgriežas. Prāts 
saka: ēkas gaŗajā mūžā lazaretes 
pastāvēšanas laiks – niecīgs epi-
zods, ūdens piliens ezerā. Pirms 
tam te skanējušas jauniešu balsis, 
pēcāk bērnu soļi, smiekli. Starp-
posmu laiks aizslaucījis no cil vē-
ku atmiņas kopā ar paaudzi, ku -
ŗas dzīvē tas bija nozīmīgs. Es   
arī piederu šai paaudzei, man   

arī gadījās būt šajā namā ciešanu 
plosītā laikā un nesvarīgs šķiet 
pirms un pēc tā bijušais posms. 
Droši vien ar citādām acīm šo 
namu uzlūko tie, kuŗi, veco ēnu 
netraucēti, skraidījuši pa šiem 
gaiteņiem, sēdējuši skolas solā, 
svētku reizēs zālē dziedājuši, de -
jojuši. Jo laiks uz vietas nestāv, ik 
dienu, ik mēnesi, ik gadu tas 
vēršas jauns un cits. 

Izstādi tā arī neaplūkojusi, at -
griežos uz kāpnēm, tām laiks nav 
nodarījis pāri, kāpnes palikušas 
agrākās. Pazīstamas, pierastas.
Da   žam posmam divpadsmit, ci -
tam trīspadsmit pakāpienu. At -
to pos krēslainā gaismā uz ļoti 
pla tām, tumšām, no citām atšķi-
rī gām, svešām un neuzdrīkstos 
at  skatīties. Ja tās ir sapnī redzē-
tās, tām jāiesniedzas debesīs. At -
liek palūkoties atpakaļ, lai ie  rau-
dzītu viņus nākam lejā. Ne    vis 
sie  vieti ar krūku un filoloģisko 
jaunekli, bet latviešu zemnieku 
puisi, kam amputēja pēdu, un to, 
ar apsēju pār acīm, kuŗš mira 
kāpņu laukumā uz nestuvēm, 
ne  paguvis pateikt savu vārdu. 

Un vācu zēnu, brīvprātīgo, kuŗš 
nepieredzēja ne kaŗa beigas, ne 
savu astoņpadsmito dzimšanas 
dienu, un visus citus ar apsaitē-
tām galvām, tukšām piedurk-
nēm, ar kruķiem un spieķiem. 
Neklaudz kruķi, nerīb soļi, sveša 
elpa pakausī nedveš, tomēr ar 
kādu sesto vai septīto maņu jūtu 
sekotāju klātieni.

Kāpņu laukumiņā apstājusies, 
paveŗos atpakaļ. Es viņiem tūdaļ 
pateikšu, cik ļoti žēl, ka viņu   la -
bā tik maz esmu spējusi da  rīt – 
vienīgi uzmazgāt palātas grī    du, 
aizvākt asiņainās saites, pateikt 
kādu labu vārdu. Bet kāpnes ne -
ietiecas debesīs, starp divām bal-
 tām kolonnām tās  savienojas ar 
gaiteņa grīdu, un uz tām nevie  -
na nav.

Vēlāk, aplūkojot kāpņu uzņē-
mumu, velti pūlēšos atcerēties, 
kur kāpnes atrodas: starp trešo 
stāvu un zāli vai arī ved uz otro 
stāvu, bet varbūt no otrā stāva 
lejup. Un atšķirībā no sapnī re -
dzētajām šīm kāpnēm, tāpat kā 
pārējām, ir arī margas. 

Daudz atmiņu no mūsu kād-
reizējām „dīpīšu” nometnēm Vā -
cijā esam varējuši lasīt, bet nekad 
un nekur neesmu atradis neko 
par Bernsenes nometni, kaut 
Anglijā bija sastopami daudzi 
bernsenieši, daudzi vēlāk aizklī-
da arī tālāk aizjūrā. Tas varbūt 
tāpēc, ka no Bernsenes tikām 
pārcelti tālāk pēc diviem gadiem, 
vēl pirms sākās mūsu tālākās 
izceļošanas laiki.

Bernsene (Börnsen) nav pārāk 
tālu no Hamburgas, tuvu tās 
priekš  pilsētai Bergedorfai, starp 
to un Gēstachtu Lauenburgā, 
tuvu gaŗām tekošajai Elbas upei. 
Nometne tur ir bijusi jau vācie-
šiem kaŗa laikā, jo tur bija nonā-
kuši arī  pirmie kaŗa bēgļi un 
da   ļa no tiem nodarbināti tuvē  -   
jā municijas fabrikā. 

Bernsenes nometne bija uzcel-
ta, patiesībā ierakta, Elbas upes 
stāvajā senkrasta augstienē, pa -
dziļā robā, kas tur bija izveido-
jies, norokot smiltis, un šajā no -
raktajā zemes gabalā bija sabū-
vētas koka baraciņas vienā līme-
nī ar zemieni, kas plešas līdz 
Elbai. Tur Bernsenes priekšā El -
ba met plašu līkumu un sazaro-
jas vairākās attekās, veidojot pla-

Par ģimnaziju Bernsenē
Dr. Dz. Svenne

šu, auglīgu zemieni. 
Priekšā gar nometni gāja Gēs-

tachtas-Bergedorfas ceļš, un pašā 
nometnes vidū bija palicis ne -
norakts gabals stāvā krasta, kuŗā 
no lielceļa puses varēja uzkāpt pa 
stāvu nogāzi, bet pret nometnes 
vidu tas izslējās stāvus gaisā kā 
grimstoša kuģa ķīlis ar stāvi 
noraktām malām. Nometnē tas 
bija nokristīts par Pletīzeri, un 
tāds no priekšas tas arī izska-
tījās.

Stāvais krasts, kas puslokā ap -
ņēma nometni, bija viss noau-
dzis ar mežu, bet cauri nometnei 

kalnā kāpa lauku ceļš, kas veda 
uz Bernsenes vācu ciemu aug- 
s tienē, kur sākas lauki un citi 
meži.

Gar nometni tieši gaŗām veda 
ne vien lielceļš, bet arī dzelzceļa 
līnija no Hamburgas un Berge-
dorfas cauri uz Gēstachtu un 
Lauenburgu. Satiksme bija ērta. 

Bernsenes nometne bija gan 
angļu militārā uzraudzībā un 
pārziņā, bet atstāta latviešu pašu 
pārvaldīšanai un organizēšanai. 
Par tās komandantu bija iecelts 
vai ievēlēts pensionēts pulkvež-
leitnants Ābens. Tur bija savs 

administrācijas bloks, bija savs 
virtuves personāls, bija arī savs 
dakteris un tāda neliela ambu-
lance. Lielākā baraka vidū kal-
poja visām sabiedriskām vaja -
dzī bām.

Kad mēs 1. jūnijā lepni iestū-
rējām Bernsenes nometnē ar 
saviem diviem skaistajiem zir-
giem un mantām bagātīgi pie -
krau to vezumu, mūs priekšā jau 
gaidīja rezervēta istaba glītā ba -
ra  kā nometnes ceļmalas pusē. 
Tādā lielā istabā pietika vietas ir 
Šmidcheniem, ir Ābelēm, Vīto-
liem, arī Adamovičiem. Palika 
vieta arī mums, un Aišpura 
kundze ieņēma stūri pie loga.

Kādas dienas mēs tur nodzī-
vojām, bet no mums kratījās 
nost. Mūsu ceļabiedru lielajām 
ģimenēm vajadzēja vairāk vie  -
tas, un mums bija jāizvācas. 

Pašā nometnes stūrī, vēl tikai 
pusapdzīvotā, atradās 19. bara  -
ka. Pārvācāmies ar savām peke-
lītēm uz tās 5. istabu stūrī pie 
durvīm un priekšējā loga. Ar 
vienu gultiņu gar logu un skap  - 
ja platumā no tās divstāvu gultu, 
norobežojoties no citiem ar pa -
karinātām sedziņām gar gultām, 
tā tagad kļuva mūsu dzīves telpa, 
dzīvoklis nākamiem diviem ga -
diem gaŗā un bezcerīgā, bez-

mērķīgā dzīves posmā – ja ne -
būtu atveduši sev līdzi kodolu 
mūsu nākamai ģimnazijai.

Nezinu neko par sabiedrisko 
dzīvi nometnē pirms mums,     
bet mūsu ceļabiedri tajā tūlīt   
bija iesaistīti. Daumants Vītols 
tūlīt organizēja jaukto kori, kuŗā 
arī es tiku uz vietas ieskaitīts ot -
rajos tenoros, balsī, kas man īsti 
nederēja. Balss lūzumu nekad 
neesmu piedzīvojis un tikai ve -
cumdienās atklāju, ka vislabāk 
man būtu derējis soprāns. Tādi 
mums, latviešiem, nav paredzēti. 

Nometnē jau bija pamatskola, 
un mamma tūlīt sāka tajā strā  -
dāt par skolotāju. Bet ģimnaziju 
mums bija atvedis Fricis Šmid-
chens. Vēsture atkārtojas. Tā Pir-
mā pasaules kaŗa bēgļu gaitās 
Ludis Bērziņš un Šmidchens bija 
uz Tērbatu pārcēluši savu Du -
bul tu ģimnaziju, kuŗā varēja 
turpināt mācības jaunais Fricis 
Šmidchens, bet, viņiem 1918. ga -
dā atgriežoties dzimtenē, tā pa -
likusi nepabeigta, un Fricis pats 
ar 17 gadiem sācis strādāt par 
skolotāju, tikai 1923. gadā no -
beidzot pēdējo klasi 1923. gadā 
Luža Bērziņa tikko nodibinātā 
Rīgas Skolotāju institūtā. 

Mūzeja priekšā pie statujas

Ievainots leitnants. 1944. gads

 Bernsenes nometnes skats
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Starptautiskā folkloras festi -   
vā  la “Baltica 2009” laikā Lat-
vijas Etnografiskajā brīvdabas 
mūzejā tika iekārtota Tautas 
lietiskās mākslas izstāde „Zī -
mes”, ko or  ga nizēja Nemate  -
riālā kultūras man   tojuma valsts 
aģentūra sa  darbībā ar Latvijas 
Etnografisko brīvdabas mūzeju 
un Latviešu tau  tas mākslas 
savienību. Izstā  di apmeklēja 
festivāla Folk Bal tica organi-
zātors Jens Peters Millers (Jens-
Peter Müller) un izteica priekšli-

Latviešu tautas lietiskās mākslas izstāde 
Flensburgā

No 28. marta līdz 24. aprīlim Flensburgā (Vācija) apskatāma 
izstāde „Zem saules zīmes – tautas lietiskā māksla no Latvijas”

kumu redzēto iz  stādi eksponēt 
Flensburgas Jūr niecības mūzejā 
(Flensburger Schiffahrtsmu-
seum).

Aģentūra sadarbībā ar Brīv-
dabas mūzeju atlasīja eksponātus 
no mūzeja fondiem un Tautas 
lietiskās mākslas studiju darinā-
jumiem. Izstādē Flensburgā būs 
skatāmi darbi, kuŗos visspilgtāk 
izpaužas latviešu raksti un orna-
menti – cimdi, jostas, dzintara 
rotas, etnografiskās un archaio-
loģiskās rotas, segas, kā arī spe-

Vairākums Latvijas iedzīvo-
tāju, kam ir viedoklis par Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
būvniecību, ir pārliecināti, ka 
jaunā ēka jāatklāj līdz 2014. ga -
dam, kad Rīga būs Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta. Tas nozīmē, 
ka Gaismas pils būvniecība jā -
pabeidz līdz 2012. gada beigām.

Tirgus, sociālo un plašsaziņas 
līdzekļu pētījumu aģentūra TNS 
Latvia aptaujā mēģināja noskaid-
rot iedzīvotāju attieksmi pret jau-
nās LNB ēkas būvniecību. 2014. 
gadā Rīga būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta un līdz ar to saistīs 
starptautisku uzmanību. Jaunā 
LNB ēka būs nozīmīga starptau-
tisku kultūras aktīvitāšu norises 
vieta Latvijas iedzīvotājiem un 
tūristiem. 

Pētījumā atklājās, ka 53% Lat-
vijas iedzīvotāju, kam ir viedoklis 
par LNB būvniecību, atbalsta 
būvniecības darbu pabeigšanu,   
lai jau 2014. gadā ēka varētu 
funkcionēt un uzņemt Latvijas 

ATBALSTA GAISMAS PILS ATKLĀŠANU LĪDZ 2014. GADAM

iedzīvotājus un tūristus. Īpaši 
augsts atbalsts LNB jaunās ēkas 
nodošanai sabiedrības rīcībā līdz 
2014. gadam ir starp latviešiem - 

ciāli izstādei gatavotais sienas 
dekors no 99 dažādās technikās 
un materiālos darinātām saulī-
tēm – pa vienai gandrīz no 
katras tautas lietiskās mākslas 
studijas. Ekspozīcijā iekļauti   
34 mūzeja fondu priekšmeti    
un 94 studiju dalībnieku dari-
nājumi.

Plašāka informācija mājasla-
pā http://www.folkbaltica.de/ 
vai http://www.folkbaltica.de/
filme-bilder.html?&L=2&user_
folkbaltica_pi1[item]=408.

65% latviešu vai latviešu valodā 
runājošo iedzīvotāju. Savukārt 
47% iedzīvotāju aptaujā norādīja, 
ka vai nu pilnīgi, vai drīzāk neat-

balsta būvniecības darbu pabeig-
šanu līdz noteiktajam termiņam.

Aģentūra TNS Latvia aptauju 
veica laikā no šā gada 23. līdz 25. 
martam, ar tīmekļa starpniecību 
visā Latvijā aptaujājot 900 eko-
nomiski aktīvos Latvijas iedzī-
votājus vecumā no 18 līdz 55 
gadiem.

LNB projekta īstenošanas Uz -
raudzības padome finanču mi -
nistra Einara Repšes vadībā    
š.g. 27. janvārī uzdeva Kultūras 
mi nistrijai izstrādāt un iesniegt 
izskatīšanai valdībā divus deta-
lizētus scēnārijus. Pirmais jeb 
eko nomiskais scēnārijs paredz 
projektu īstenot līdz 2012. gada 
18. novembrim, nodrošinot ie -
vēro jamu projekta īstenošanas 
kopējo izmaksu ekonomiju. 
Eko  nomiskā scēnārija īste no-
šana dod iespēju LNB ēkas 
darbību uzsākt 2013. gada 4. ce -
turksnī, nodrošinot pie  nācīgu 
pārstāvniecību Rīgai - Eiropas 
Kultūras galvaspilsētai 2014. 

gadā un Latvijas preziden tūrai 
Eiropas Savienības Padomē 
2015. gadā.

Otrā jeb ilgstošās īstenošanas 
scenārijā analizēts variants, ja  
LNB ēkas būvniecības termiņš 
tiktu pagarināts līdz 2014. gada 
pirmajam ceturksnim. Termi  -
ņa paildzināšana sadārdzinātu 
LNB projekta īstenošanu vis-
maz par  18 miljoniem latu. Šajā 
gadījumā LNB ēkas darbība 
labākajā ga  dījumā tiktu uzsāka 
tikai 2014. gada 4. ceturksnī, un 
līdz ar to nebūtu pilnvērtīgi 
nodrošināta Rīgas - Eiropas 
Kul  tūras galvas pilsētas pārstāv-
niecība.

Šā gada 26. martā LNB At  bals  ta 
biedrības kopsapulce pie ņēma  
un nosūtīja valdībai un Saeimai 
rezolūciju, kuŗā aicina Gaismas 
pils būvniecību pa  beigt līdz li  ku-
mā noteiktajam termiņam -    
2012. gada 18. no  vembrim http://
www.gaisma.lv/lat/news/hot-
news/index.php?30758.
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Tieši dienu pirms liktenīgā   
1949. gada deportāciju datuma - 
25. marta Okupācijas mūzejā at -
klāja unikālu izstādi, ko veidojis 
mūzeja ekspozīciju speciālists 
Ojārs Stepens, - „Sibirijas tāsis”. 
Ekspozīcijai atlasītas 19 vēstules, 
kas rakstītas no Sibirijas nometi-
nā juma un ieslodzījuma vietām 
tuviniekiem, draugiem, paziņām. 
Šādu vēstuļu, kas rakstītas uz bēr-
zu tāss un sūtītas no Amūras ap -
gabala, Omskas, Tomskas, Krasno-
jarskas, Vjatlaga un daudzām ci -
tām ar baismīgu slavu apvītām 
vietām, ir vairāki tūkstoši, turklāt 
tikai neliela daļa sasniegušas ad -
resātus. Dažas vēstules īstajās ro -
kās nokļuvušas pa aplinku ceļiem, 
vairākums no tām glabājas Oku-
pācijas mūzeja, Tukuma mūzeja, 
Aizkraukles vēstures un mākslas 
mūzeja, Salaspils novada „Dau-
gavas” mūzeja, Madonas novada 
vēstures un mākslas mūzeja, Talsu 
novada mūzeja, Latvijas Nacionā-
lā vēstures mūzeja un Latvijas 
Valsts archīva fondos. 

Vēstuļu tapšanas laiks saistīts    
ar trim lielākiem represiju uzplū-
diem Latvijā – Baigā gada, 1949. 
gada deportācijām un 40. gadu 
vidū par pretpadomju darbību 
sodīto Latvijas iedzīvotāju ares tiem.

Vēstules nākamībai
Izstādes atklāšana bija kupli ap -

meklēta, skanēja runas un patei-
cības vārdi. Vienai no pirmajiem 
svinīgā sarīkojuma viesiem vārds 
tika dots trimdas tautietei (no 
ASV) Ritai Petričekai, kas izjusti 
norunāja Valdas Mooras veltījuma 
dzejoli izsūtītajiem latviešiem. 
Dzejolī ir  satriecoša rinda: „Mani 
sauc 173.” Padomju soda nometnēs 
ieslodzītajiem nebija vārda, viņi 
bija rūpīgi „sanumurēti”. Viešņa 
lasījumu beidza ar īsu piebildi,  
pēc kuŗas daudziem kaklā iestrē-
dza kamols: „Mana tēva numurs 
bija 606.” 

Pēc Tukuma mūzeja direktores  
Agritas Ozolas apsveikuma Oku-
pācijas mūzeja direktore Gundega 
Michele atzinīgi uzsvēra Tukuma 
kollēģes nopelnus šādu neparastu 
liecību apzināšanā, jo pēc A. Ozo-
las ierosinājuma bērza tāss vēstu-
les tapušas par starptautiski at  - 
zītu nozīmīgu dokumentu – tās    
ir iekļautas UNESCO program-
mas „Pasaules atmiņa” Latvijas 
reģistrā. Izstādes centrālā daļā  
aplūkojams sertifikāts, kas oficiāli 
apliecina svarīgo faktu – Latvijas 
Okupācijas mūzeja iesniegtās no -
minācijas „Sibirijā rakstītās vēs  -
tu les uz bērza tāss” iekļaušanu 
UNESCO „Pasaules atmiņā”. 

Saviļņojošā sarīkojuma viesis 
mā  cītājs Guntis Kalme teica īsu, 
emocionālu uzrunu, godinot re- 
p resiju upuŗu ciešanas un viņu 
gara spēku. Aplūkojot uz bērza 
tāss rakstītās vēstules, pārsteidz to 
no  skaņa. Ja nebūtu zināmi baisie 
apstākļi, kādos nokļuva vairā  -
kums izsūtīto ģimeņu, ieslodzīto 
mokpilnās ciešanas, varētu domāt, 
ka glīti darinātās tāss vēstules 
sūtītas tepat, no viena Latvijas pa -
gasta vai pilsētas uz citu,  ar sir- 
s nīgiem vēlējumiem Ziemsvētkos, 
Lieldienās, Vasarsvētkos, Jāņos. 
Tas liecina par rakstītāju garīgo 
spēku, ticību un cerību, kas vi -
ņiem pat neiedomājami necil vē-
cīgos apstākļos neļāva pagurt un 
sabrukt zem fizisko un garīgo pa -
zemojumu nastas. Protams, lielu 
tiesu slimību un bada izvārdzi-
nātu dzīvību nopļāva kaulainā. 
Tomēr izdzīvojušie pēc gadiem 
atgriezās dzimtenē un daudzas 
saglabātās liecības atdeva tuvinie-
kiem, draugiem, mūzejiem, to -
starp  arī vēstules uz bērza tāss. 
Tukuma mūzeja direktore A. 
Ozola darīja zināmu faktu par 
advokāta Kārļa Roberta Kalēvica 
vēstulēm. Viņa dzīvesbiedre Vera 
no izsūtījuma atgriezās 1959. ga -
dā. Viņai vienai no retajām tika 
dota atļauja 1961. gadā izbraukt 
uz Austrāliju pie meitas. Vīra Kār-
ļa Kalēvica vēstules viņa nodeva 

glabāšanā draugiem, kas vēlāk    
tās nogādāja mūzejiem.

Ekspozīcijā skatāma arī dzej-
nieka Aleksandra Pelēča vēstule 
savai skolniecei un vēstule, ko Li -
zete Lūcija Vadziņa-Vāciete raks -
tījusi uz soda nometni Komi izsū-
tītajam dzīvesbiedram, bijušam 
leģionāram Kārlim Vadziņam-
Vācietim.

Represētā Gaida Eglīte uz tāsīm 
pierakstījusi arī latviešu dziedāto 
dziesmu vārdus: „Svešā zemē, tālā 
taigā/ Vergu gaitās klīstam mēs./ 
Mīļā dzimtene, Tu mirdzi/ Mīļa 
mūsu dvēselēs./Asaras rit karstas, 
svētas,/ Lūpas klusi Dievu lūdz,/ 

Dodi spēku, pacietību/ Izturēt un 
nepagurt.”

Ārzemju viesi, kas dzīvi inte-
resējas par Latvijā un Baltijā no -
tikušajām izvešanām un repre-
sijām, ieklausījās ik pārtulkotajā 
runātāju vārdā un reizēm iztrū-
cināti saskatījās. Viņiem acīm re-
dzot ir grūti saprast – kā kaut kas 
tik barbarisks varējis notikt šeit, 
Latvijā, kā viena valsts – Padomju 
Savienība varējusi nesodīti noda-
rīt tādu postu otrai valstij - okupēt 
kaimiņvalsti, sabradāt cilvēku tie-
sības, valsts un tautas brīvību.

Irēna Lagzdiņa        
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Soli pa solim, lai LNB būvniecību pabeigtu līdz 2012. gada 
beigām
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,50 0,30 1,20

90-119 3 2,00 0,40 1,40
180-209 6 2,50 0,75 1,50
270-299 9 3,00 0,85 1,65
367-395 12 3,50 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 01.04.2010. 

Noguldījumu likmes

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

Lieldienu noskaņās 3. aprīļa 
vakarā Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā skanēja mūzika, pul-
cējās skaisti saposušies,           
prie  cīgi cilvēki, starp kuŗiem 

daudz pazīstamu seju – mūziķe 
Lilija Zobens ar vīru Lesliju un 
abu talantīgajām meitām An  -
du un Līnīti (viņas sniedza 
mazu, bet neaizmirstamu im -
pro vizētu koncertu vakara vie-
siem), aizsardzības ministrs 
Imants Lieģis ar kundzi Ingrī-
du, sen neredzētais Rolands 
Ble  zūrs, Andris Mellakauls, 
sla  venais pavārmeistars Mār-
tiņš Rītiņš, Māris Slokenbergs 

Tas spēks, ko neredz pilienā,
Top liels un stiprs kopumā...

Laikā, kad pasaule mostas pa -
vasarim un atdzimšanai, savus 
šūpuļa svētkus svin Astrīda Jan-
sone. Patlaban vēl šur tur balo 
sniegs, upes palo neredzētā spē-
kā un svēteļi, šie gudrie putni, vēl 
ir tikai ceļā uz Latviju, taču tas 
nekavē izjust īsti pavasarīgu prie-
ku, tuvojoties šai īpašajai dienai 
Astrīdas mūžā. Un īpaša tā ir ne 
jau tikai cienījamā gadu skaita 
dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka tā 

Astrīdas Jansones 80 gadu jubilejas stipendija
tik daudziem ir iemesls, lai svi-
nētu svētkus dzīvespriekam un 
mūžīgai atjaunotnei. 

Astrīda jau labu laiku nemēdz 
svinēt dzimšanas dienas vispār-
pieņemtā veidā, jo viņas ieskatā 
tā īsti priecāties par jubilejām 
sievietes mēdzot tikai līdz 18 ga -
diem, jo vēlāk taču... gadu skai ts 
nemainās. Tomēr gluži bez dā -
vanām Astrīda negribēja palikt 
un izlēma, ka viņas lielākais 

prieks būs citu prieks, dibinot 
Astrīdas Jansones 80 gadu jubi-
lejas stipendiju. 

Kaut arī Astrīdas māsas un 
pārējie radinieki mīt tālu – ASV, 
mīļu pārsteigumu jubilejā viņai 
sagādāja viesnīcas ‘‘Radi un 
draugi’’ izpilddirektore Evita 
Žvār  te, noorganizējot dzimša -
nas dienas balli. Todien īpaši 
skanēja visiem zināmā, tik sir- 
s nīgā dziesma ‘‘Daudz baltu die-
niņu”, gaiši dega svecītes svētku 
kliņģerī un savu kārtu sveikt ju -
bilāri nevarēja vien sagaidīt viņai 
tuvie cilvēki Latvijā – arī Korp! 
Spīdola biedres, stipendiāts Ģirts 
Mandrovicks un Vītolu fonda 
darbinieces Vita, Linda, Inna. 

Viesnīcai ‘‘Radi un draugi” 
Astrīdas dzīvē ir svarīga vieta – 
viņa bija tās pirmā izpilddirek-
tore, arī viesnīcas nosaukuma 
autore, bet svinības notika vietā, 
kur kādreiz pirms viesnīcas pār-
būves bija Astrīdas dzīvoklis. 

Viņa ir uzrakstījusi grāmatu par 
viesnīcas darbību, un pavisam 
drīz tā nonāks pie lasītājiem.

Taču tajā dienā ikviens klāt-
esošais ļāvās svētku priekam, 
izbaudot mirkli, kad ir ļauts būt 
kopā ar cilvēku, kuŗam gadu 
skaits nekad nav bijis šķērslis 
spējai izjust mīlestību pret citiem 
cilvēkiem. Arī todien jubilāres 
balsī bija īpašs siltums, atceroties 
dzīvesbiedru Laimoni un kopā 
pavadītos gadus, runājot par bēr-
nību, kad „bites bija lielākas,  
me  dus saldāks un cīruļi skaļāk 
un skanīgāk vīteroja”. Taču As -
trīdas cilvēkus mīlētāja sirds arī 
tagad ir atradusi kādu, par ko 
rūpē  ties, – tas ir viņas stipendiāts 
Ģirts. Tā kā Astrīda puisi parasti 
mēdz lutināt ar pašas gatavotām 
šokolādes konfektēm, šai dienai 
par godu bija pacenties Ģirts    
un pārsteidza jubilāri ar paša 
ceptiem marcipāna cepumiem. 
Jubilāre atzīst, ka ir laimīga par 

iespēju palīdzēt tieši šim puisim, 
bet Ģirts savukārt ir kļuvis par 
vienu viņu mīlētāju cilvēku 
bagātāks.

Cilvēka bagātība ir viņa no -
dzīvotie gadi, īpaši ja tie bijuši 
tādi kā Astrīdai Jansonei – pilni 
mīlestības ne tikai pret cilvē  -
kiem, bet arī pret savu Tēvzemi. 
Iespējams, tā nav sagadīšanās,  
ka viņas jubileja pienāk, kad   
savā dzimtenē atgriežas svēteļi – 
mūsu tautas svētākie putni, ilga 
mūža un uzticības simbols. Viņi 
vienmēr ir pārradušies mājās, uz 
baltajiem spārniem nesdami lat-
viešu sapņus un ilgas. Arī Astrīda 
ir atgriezusies Latvijā, lai ik die-
nu, ik stundu ar savu klātesa-
mību apliecinātu, ka tieši mīles-
tība ir tas spēks, kas padarīs mū -
su zemi stiprāku, bagātāku, lai-
mīgāku. 

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde

Gavilniece kopā ar stipendiātu Ģirtu Mandrovicki

Pētera Pētersona ģimene. Pirmā rinda (no kreisās puses): 
Silvija Pētersone, Izabella Pētersone, Tiina Metsmaa-
Pētersone, Pēteris Pētersons, Heli Metsmaa-Pētersone, Dāvis 
Pētersons, Edijs Pētersons
Otrā rinda: Sirje Allikmae, Terje Kivaste, Dzintra Zvirgzdiņa, 
Evelin Beyer, Oliver Beyer, Vika Zvirgzdiņa, Vilnis Zvirgzdiņš, 
Ilze Pētersone
Trešā rinda: Vello Allikmae, Kairi Kivaste, Iržijs Heržmansky, 
Santa Hincenberga, Jaanus Kivaste, Jānis Zvirgzdiņš, Dirk 
Beyer

Rainis

ar kundzi Inesi u. c. Visus kopā, 
tostarp kuplu pulku Anglijas 
tautiešu Rīgas centrā bija pul-
cējuši divi kungi, kas sasnie-
guši elegances vecumu - par 

abiem kopā simt gadus, – 
Anglijas tautieši Aivars Sinka 
un Pēteris Pētersons. Šo no -
zīmīgo jubileju viņi bija no -
lēmuši svinēt, izdarot labu un 

vērtīgu darbu: nodibinot sti-
pendiju Vītolu fondā, lai vēl 
kāds cītīgs Latvijas jaunietis 
varētu iegūt izglītību. Viesi 
dāvanu vietā tika lūgti sniegt 
savu pienesumu abu kungu 
uzsāktajai iniciātīvai. 

Balles prieks ir jo lielāks, ja 
cilvēks jūtas paveicis kaut ko 
labu. Tāpēc viesi dzirkstīja 
prie kā, dejās un dziesmās, bau-

Aivara Sinkas ģimene. Pirmā rinda (no kreisās puses): Anna 
Sinka, Nicola Sinka, Aivars Sinka, Māra Sinka, Elīze Sinka 
Otrā rinda: Valdis Uburģis, Baiba Uburģe, Janet Pētersons, 
Raimonds Pētersons, Indra Sinka, Ieva Sinka, Laima Sinka 
Trešā rinda: Ingrīda Jeckalējs, Maija Sinka, Amy Pētersons, 
George Sevier, Arno Rožēvics, Victoria Horne, Andris 
Grīnbergs, Tim Horne
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dīja latviskus ēdienus, klauso-
ties Latvijas Nacionālās operas 
stīgu kvarteta un dzimtenē po -
pulārās mūzikas grupas „Lab-
vēlīgais Tips” mūzicēšanā.  

Pievienosimies Aivara un Pē -
teŗa sveicēju pulkam un novē-
lēsim viņu kuplajām ģimenēm, 
draugiem un domubiedriem 
veiksmi it visos darbos un ie -
cerēs! 

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4736 0,4880 
CAD/LVL 0,5102 0,5258 
CHF/LVL 0,4839 0,4987 
DKK/LVL 0,0935 0,0963 
EEK/LVL 0,0445 0,0458 
EUR/GBP 0,8709 0,8975 
EUR/LVL 0,6978 0,7154 
EUR/USD 1,3378 1,3786 
GBP/LVL 0,7871 0,8111 
LTL/LVL 0,2015 0,2077 
NOK/LVL 0,0869 0,0896 
SEK/LVL 0,0714 0,0736 
USD/LVL 0,5137 0,5267 
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Visnotaļ brīvs vīrietis cienīja-
mā vecumā un bez kaitīgiem ie -
ra  dumiem. Ar plašu intelektu -
ālo bagāžu un dzīvokli Rīgas 
centrā. Ļoti viesmīlīgs un sabied-
risks. Kat  ru dienu, izņemot svēt-
dienas (kad vajag laiciņu būt 
vienatnē ar savām domām, pa -
runāties ar savu kaķi Sokratu), 
viņš gaida ciemiņus un domu-
biedrus uz tasi tējas. Gaŗais mūžs 
kungam pagājis vislabākajā sa -
biedrībā – ar grāmatām. Un ta -
gad gribas paplašināt domu-
biedru loku, parunāties ar cilvē-
kiem, kam grāmatas ir tikpat 
tuvas kā viņam. Šādu iespēju  
sagādājusi Laura Brīvība – Jāņa 
Rozes grāmatnīcas (Blaumaņa 
ielā 31) vadītāja. 

Ar Lauras Brīvības gādību jau 
vairāk nekā mēnesi, kopš 22. 
februāŗa, cienījamais kungs radis 
mājvietu grāmatnīcas otrā stāvā. 
Viņš sēž ērtā krēslā, turot klēpī 
savu līdzgaitnieku – baltu kaķi, 
vār  dā Sokrats. Grāmatnieka 
kun     gu (tā viņš tagad nodēvēts) 
cilvēka dabiskā augumā darinā-
jusi un apģērbusi dizainere Tija 
Vīksna. Viņas roku darbs ir arī 
baltais kaķis. Grāmatas visu 

Grāmatnieka kungs par dižķibeli nedomā
mūžu bijusi Grāmatnieka kunga 
vienīgā bagātība. Un arī tagad   
tās ir ap viņu. Grāmatnieka 
kungs ne brīdi nav domājis par 
dižķibeli un droši vien pat ne -
zina, ko šis vārds nozīmē. Viņš ir 
aizņemts ar mūžizglītību, izglīto 
sevi un citus. Turklāt līdzās vi -
ņam ir Laura Brīvība, kas pietei-
kusies par mazmeitu.

Grāmatnieka kungs ir rosinājis 
un atbalsta (protams, ideja pie-
der viņa mazmeitai) lietotu grā-
matu pieņemšanu komisijā. Ve -
cās, reizēm varbūt visai unikālās 
grāmatas atrod jaunus īpašnie-
kus. Cienījamais kungs jo īpaši 
iepriecināts šķiet tajās reizēs,   
kad viņa klātienē ir tikšanās ar 
interesantiem cilvēkiem, noris 
domu apmaiņa. Reizumis – gluži 
parasta pasēdēšana pie tases 
tējas.

Droši var sacīt, ka grāmat - 
nīcas vadītāja Laura Brīvība ir ne 
tikai laba mazmeita Grāmat  -
nieka kungam, bet arī daudzu 
interesantu ideju autore. Daudz 
dara pati un organizē citus. Un 
galu galā viņai taču radās doma 
par cienījamā kunga - liela grā-
matmīļa uzaicināšanu uz pa -

stāvīgu mājvietu. Tāpat par grā-
matu cienītāju pulcēšanu grā-
matnīcā pie tējas tases. Par do -
mubiedru tikšanos un labu do  -
mu tālāknešanu. Jo cilvēki, kam 

tuvas ir grāmatas, nes sevī labas 
domas.

Grāmatnieka kungs, kaķis So -
krats un, protams, Laura Brīvība, 
tāpat visa grāmatnīcas saime 

vienmēr visus gaidīs. Būs tase 
tējas, un būs patīkama sabied-
rība.

Armīda Priedīte    

Šāda veida sarīkojums bija jau-
nums – katrs varēja runāt un iz -
teikt savas domas. Bija sanācis 
vairāk nekā sešdesmit cilvēku. 
Laba zīme! Sarīkojumu atklāja 
Ivars Šeibelis, paužot prieku par 
apmeklētāju skaitu. Biedrības 
valdes priekšsēdis Jānis Grauds  
uzrunā ierosināja, ka biedrība 
jāvada kā tirdzniecības uzņē-
mums: jāražo preces, ko var pār-
dot publikai. Galvenokārt jā -
mēģina iesaistīt jauniešus – se -
višķi tos, kas pēdējā laikā at -
braukuši no Latvijas. Biedru ve -
cuma grupas ir dažādas. Vairā-
kumā ir vecākās paaudzes cilvē -
ki. Ivara Šeibeļa ieskatā jaunie -
šus neinteresē ziņas no Latvijas, 
viņi nelasa latviešu avīzes. Viss 
izlasāms tīmeklī – internet.  Al -
freds Siļķēns teica pagaŗu runu, 
stāstot par biedrības dibināša - 
nu un tā laika cilvēku domā -
šanu. Uldis Misiņš atzina, ka 
cilvēkiem jāpārdomā, kāpēc    

„Skats uz nākotni” – 
Sidnejas latviešu biedrības sarīkojums

viņi vēlas iestāties biedrībā. 
Debatētāji bija sadalīti vairākās 

grupās, tāpēc visu runāto nav 
iespējams aptvert. Sarīkojuma 

otrā daļā grupu dalībnieki stās -
tīja, par ko debatējuši, – stāstītāji 
bija jauniešu pārstāve Klāra 
Brūvere, sabiedriskā darbiniece 

Sarīkojuma vadība. No kreisās: Ināra Graudiņa, Ivars Šeibelis, 
Jānis Grauds

Gauja aprīlī Amata Foto: Imants Urtāns
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Linda Ozere un citi. Klāra Brū-
vere izteica domu, ka jaunieši 
kafejnīcā būtu jālaiž bez ieejas 
maksas. Laikam bija domāts, ka 
par ēdienu nebūtu jāmaksā, jo 
ieeja kafejnīcā visiem ir bez  
maksas. Kāda grupa runājusi arī 
par valodas problēmām. Kā lai 
iesaista latviešus, kas latviski ne -
runā? Mana atbilde - Namā allaž 
satiekami ļaudis, kas neprot lat -
viešu valodu. Tie vienmēr ir ko -
pā ar kādu cilvēku, kas pārtulko 
citu cilvēku teikto. Jaukto laulību 
ļaudis Namā ierodas rēgulāri. 
Vai  rāki debatētāji domā, ka reizi 
mēnesī jārīko saviesīgi vakari. 
Iebraucēji no Latvijas sarīkoju-
mos laižami bez maksas. Būtu 
rīkojami arī informātīvi vakari – 
latviešu un angļu valodā. Gun de-
ga Zariņa ieteica organizēt trans-
  porta grupu, jo daudzi veci ļau-
dis paši saviem spēkiem uz Na -
mu netiek. Šo domu atbalstīja  
arī Arnolds Jumiķis, kuŗa dzīves-

biedre ir austrāliete, kas iesais tī-
jusies latviešu sabiedriskā darbā. 

Nobeigumā Jānis Grauds pa -
teicās Jānim Šeibelim par sa -
nāksmes organizēšanu.

Diemžēl ne ar vārdu netika 
pieminēti latviešu jaunieši, kas   
ir izcili mākslinieki un rēgulāri 
piedalās latviešu sarīkojumos. 
Nepieminēja arī faktu, ka Sid-
nejas Latviešu biedrība ar prā-
vām  naudas summām atbalsta 
jauniešu braucienus uz Latviju, 
kā arī piedalīšanos dažādos kur-
sos un nometnēs gan Austrālijā, 
gan  Latvijā.

Beigu vārdā jāsaka - ar varu 
nevienu biedrībā neievilks, kas 
grib ganīties svešās pļavās, lai 
dzīvo savvaļā.

Jāpiekrīt Ivaram Šeibelim, ka 
bija vērts sanākt kopā un izvēr  -
tēt cilvēku paustās domas. 
Redzam, kā veidojas alternātīvais 
latvietis.

Elga Rodze-Ķīsele 
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Līmeniski. 1. Neliels kuģis. 4. 
Kaŗavīra mētelis. 7. Apaļi perla-
mutra graudi. 8. Telpa dzīvoklī. 10. 
Pakāpeniski kļūt siltam. 12. Epi lep-
sijas vai histerijas lēkmes priekš-
sajūta. 13. Cilvēka vai dzīvnieka 
at   veidojums apaļskulptūrā. 16. 
Dzelzceļa līnijas konstrukciju ele-
menti. 17. Tādas, kas grūti lauža-
mas un liecamas. 18. Griezīga. 20. 
Pirms neilga laika. 26. Likt priekš-
metus citu uz cita. 23. Franču rakst-

nieks (1802-1885). 26. Ķermeņa 
kaulu sistēma. 28. Gaļas ēdiens. 30. 
Ž. Bizē opera. 31. Gaismas spožu-
ma mērvienība. 33. Mūžzaļi skuju 
koki ar paplatām skujām. 34. Ģeo-
metriska figūra. 35. Tādi, kas līp. 
36. Vīrieša vārds (janv.). 37. Šķīrēj-
tiesnesis. 

Stateniski.  1. Tievas, pavājas. 2. 
Ar ecēšām apstrādāt augsni. 3. 
Optikā – krāsu josla, ko iegūst, 
sadalot baltās gaismas staru. 4. 

Pamatnes, uz kuŗām balstās auto-
mašīnu korpusi. 5. Upe Vācijā. 6. 
Afrikas skrējējputns. 7. Karpu 
dzim  tas saldūdens zivs. 9. Tāds,  
kas atrodas lielā atstatumā no 
zemes. 11. Pēc nopļaušanas atau-
gusi zāle. 14. Apsveikumu raksti 
mākslinieciskā apdarē. 15. Cilvēka 
vai dzīvnieka ķermeņa daļa, kur 
robežojas kakla un muguras 
skriemeļi. 18. Senpilsēta Armēnijā. 
19. Lībiešu vecākais (miris 1206. 
g.). 22. No mīksta materiāla dari-
nāta apaļa cepure bez naga. 24. 
Ma   sas, svara mērvienība. 25. Sīkas 
siļķveidīgo kārtas zivis. 26. Eiropas 
valsts. 27. Cilvēks, kas izvairās no 
darba. 28. Sievietes vārds (jūn.). 29. 
Blīvas, cietas sniega virskārtas, kas 
rodas pēc atkušņa. 32. Iet smagiem, 
neveikliem soļiem. 33. Nelaipni, 
sapīkuši. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.15) 
atrisinājums

Līmeniski. 5. Cimbole. 6. Ante-
nas. 9. Emigrants. 12. Satikt. 13. 
Riets. 14. Naktis. 17. Sprosts. 18. 
Lācis. 20. Veste. 21. Veseris. 25. 
Zirnis. 26. Abras. 27. Skolot. 30. 
Rokraksts. 31. Papeles. 32. Ape-
nīni.

Stateniski. 1. Salome. 2. Arnita. 
3. Disputs. 4. Damasts. 7. Egoists. 8. 
Karte. 10. Ekspresis. 11. Bazilisks. 
15. Josta. 16. Gāles. 19. Remarka. 
22. Arietas. 23. Obērs. 24. Platons. 
28. Dobele. 29. Stepes. 

Diplomēta agronome Anita 
Putka pārlaiž vērīgu skatienu vēl 
nesen sniegotajiem laukiem. Var-
būt šīs ziemas biezā sniega sega lī -
dzējusi ziemāju sējumiem labāk 
pārlaist pēdējos 15 gados lielāko 
sa  lu? Variešu pagasts vienmēr le -
pojies ar plašiem graudaugu lau-
kiem. Agronomes Anitas lauku 
saimniecībā pat 14 hektaros tiek 
sēti rudzi, mieži, kvieši, un tur   
stingrais plecs ir dzīvesdraugs Ju  -
ris, vīrs ar zelta rokām. 

Lai gan Variešu pagasts ir jaun-
veidojums – radies tikai pēc Otrā 
pasaules kaŗa lielākajā vēsturiskā 
Ungurmuižas pagasta daļā. Tā ko -
pējā platība - 148,4 km2; lauk-
saimniecībā izmantojamā ze  me  
aiz  ņem 6256 ha, meži - 6634 ha, 
purvi - 213 ha, ūdeņi - 336 ha. 
Lielākā apdzīvotā vieta ir Varieši - 
pagasta centrs, kur atrodas pagas  -
ta administrācijas ēka, pasts, vei-
kals. Pagasta territorijā ir 19 ma  -
zāki ciemi, no tiem sabiedriski 
rosīgākie ir Medņi un Antūži. Šī 
territoriālā sadrumstalotība ie  tek-
mē dzīvi ikvienam no pagasta 1300 
iedzīvotājiem. Piemēram, Anitas 
Putkas ģimenes lauku mājas at -
rodas starp Variešiem un Antū-
žiem. No Variešiem līdz Antūžiem 
ir 6 km, bet līdz Medņiem 8 km. 
Anitas dēlam un meitai, lai tiktu 
līdz pamatskolai Medņos, nācās      
3 km iet līdz autobusam, kas viņus 
aizvizināja uz skolu. Ne vienreiz 
vien abi neapmierināti bilduši, cik 
slikti, ka viņu ģimene nedzīvo pa -
gasta centrā. Tagad, jau studentu 
kārtā Rīgā, abi prot novērtēt lau   -  
ku klusumu pēc galvaspilsētas 
burz  mas, tāpēc ar prieku brīvdie-
nās brauc mājās. un abi ir čakli 
palīgi lauku darbos. 

Anita - diplomēta agronome 

Dzīve balstās uz aktīviem cilvēkiem

Variešu pagastā ieradās 1982. ga  -
dā. Toreiz galvenā saimnieciskā 
dzīve te ritēja ap vietējo kolchozu 
„Cīņa”, kuŗa kantorī, mechaniska-
jās darbnīcās, farmās un tīrumos 
strādāja vai visi darba spējīgie 
iedzīvotāji. Agronomei Anitai dar-

ba diena īpaši pavasaŗa sējas un 
ra    žas novākšanas laikā ritēja no 
agra rīta līdz vēlam vakaram, jo vi -
su vajadzēja paspēt pēc izstrādātā 
plāna. 

 Tagad pagastā kopsaimniecības 
vairs nav un rimtāka ir arī saim   -

nie ciskā dzīve. Tiem, kuŗiem ir sa -
va zemnieku saimniecība, tā lielā 
mērā ir arī darba vieta ģimenei, bet 
pārējie nu meklē darbu citviet, arī 
ārpus Latvijas. Anita ik rītu brauc 
15 km uz darbu Jēkabpilī. Viņa ir 
Viduslatvijas Lauku attīstības biro-
ja lauku attīstības speciāliste un var 
likt lietā agronomes zināšanas un 
organizātores spējas. Jo tas ir die-
nests, kas rīko zemniekiem un lau-
ku piemājas saimniecību īpaš nie-
kiem apmācības - gan turpat biro  -
jā, gan izbraucot uz pagastiem un 
konkrētām saimniecībām, kur no -
tiek pieredzes apmaiņa. 

Līdzbraucējos uz darbu Jēkabpilī 
ir arī grāmatvede un šuvēja. Šogad 
tik sniegotā un aukstā ziemā ie -
priecina, ka ceļi tiek rēgulāri tīrīti 
un visi bez aizķeršanās var nokļūt 
uz darbu pilsētā. Ir dzirdēts, ka cit-
viet, piemēram, mediķiem nācies 
brist vairākus kilometrus kājām,  
lai nokļūtu pie sirdzēja tālu no 
cent ra. 

Latvijā notikusī administrātīvi 

territoriālā reforma izdarījusi kor-
rekcijas arī Variešu dzīvē, jo tagad 
pagasts ietverts lielajā Krustpils 
novadā, kur kopumā ir seši pagasti. 
Variešu pagasta centrs esot kļuvis 
vēl klusāks, pagastmājā tagad strā-
dā tikai pāris cilvēku, jo daudzas 
darīšanas nākas kārtot pilsētā, no -
vada centra administrācijā, kas at -
rodas bijušajā Jēkabpils rajona pa -
domes ēkā. 

Variešu centra veikalā pircēju 
tagad ir mazāk, pastā mazāk ap -
meklētāju un skolā mazāk bērnu. 
Tomēr aktīvākie cilvēki, arī Anita, 
nāk uz kultūras namu, lai pilnvei-
dotu sevi ar jaunām interesantām 
nodarbēm, – piedalās floristikas 
kur sos, dejo vai spēlē teātri un, pro-
tams, satiekas ar pagastā izklaidus 
dzīvojošiem kaimiņiem, radiem 
un draugiem.

Latvijas laukos dzīve balstās uz 
aktīviem un strādīgiem cilvēkiem, 
kāda ir arī agronomes Anitas Put-
kas ģimene. 

Teksts un foto Valija Berkina

Diplomēta agronome Anita Putka savās lauku mājās uz pašas 
veidotā ziemeļbrieža

Meita, ziemas vidū atbraukusi no Rīgas, ar mājas mīluli kaķi

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls   

Jēkabpils novada Dunavas pagastā Daugavas palu ūdeņi applūdi  -  
nā juši valsts ceļa posmu Dunava - Cukuriņi, no ārpasaules nošķiŗot 20 
dzīvojamās mājas ar 50 cilvēkiem un saimniecību ar 60 gaļas liello  -    
piem. Bērnus uz skolu ved un pēc produktiem brauc ar laivu. 

Daugavā pie Līvāniem un Jersikas ūdens līmeņa celšanās Daugavas 
pietekā Dubnā radījusi plūdus Līvānu ielās, kā arī no sauszemes pilnīgi 
nošķirtas četras viensētas Jersikas pagastā. Divām saimniecībām, kur 
dzīvo gados vecāki cilvēki, pagasta pārvalde pārtiku piegādā mājās, 
pārējie tiek galā pašu spēkiem, izmantojot laivas. 

Līvānu Latgales Mākslas un amatniecības centra un Tūrisma infor-
mācijas centra darbinieki uz darbu dodas ar laivu, jo plūdos ir nošķirti   
no ārpasaules.

Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība 
„Lukstiņmājas” ir viena no lielākajiem dārzeņu audzētājiem Latgalē. 
Ūdenī šobrīd mirkst 40 tonnas sertificēto sēklas kartupeļu un 20 tonnas 
sēklas graudu, kuŗi, visticamāk, sējai vairs nebūs derīgi. Nodarītie 
zaudējumi varētu būt vairāk nekā 10 000 latu. Ja neizdosies saņemt kom-
pensāciju, tas varētu postoši ietekmēt saimniecības turpmāko darbību.

Daugavpils novada Līksnas pagasta Ribaku ciema bērniem uz 
Vaboles vidusskolu nākas braukt ar laivu, jo strauji kāpjošie Daugavas 
ūdeņi nogriezuši visus iespējamos ceļus uz ciemu, padarot to par saliņu 
palu straumē. Līdzīgs ceļš būs arī pieciem skolēniem uz Duna  -vas 
pamatskolu. 

Daugavpils novadā applūdinātas lielas territorijas, nogriežot no 
ārpasaules vairākus ciemus, savukārt vasarnīcu kooperātīvos Daugav  -
pils pievārtē palu ūdeņi jau ieplūduši mājās līdz pat palodzēm. Ūdens 
līmenis Daugavā pie Daugavpils sasniedzis bīstamo robežu - 7,80 metrus 
Pēdējo reizi tik lieli plūdi Daugavpilī pieredzēti 2004.gadā. Meteoro  -     
logi prognozē, ka ūdens līmeņa celšanās Daugavā turpināsies, līdz upes 
augštecē izies ledi no Krievijas Veļižas līdz Vitebskai.

Līvānu novada trūcīgajām ģimenēm izdalīs 10 tonnas sausmaizīšu. 
Dāvinājumu Līvānu novada Sociālais dienests saņēmis ar Velku fonda 
atbalstu Rīgā. Apģērbus un apavus trūcīgām ģimenēm atnesuši vietējie 
iedzīvotāji. 

Labdarības projekta „Paēdušai Latvijai” laikā jau izdalītas 5984 
pārtikas pakas apmēram 37 900 latu vērtībā. Rūpniecības uzņēmumi 
atvēlējuši savus ražotos pārtikas produktus. Turpinās ziedojumu vākša - 
na tīmeklī ziedot.lv, kā arī lielveikalu tīklā „Maxima”. Atvērts arī ziedo-
jumu tālrunis 90006488. 

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) sadarbībā vēl ar sešām organizā-
cijām sācis dalīt par ES līdzekļiem sarūpētās pārtikas pakas trūcīgajiem 
iedzīvotājiem. Tās izsniegs 17 labdarības organizācijas 443 vietās visos 
Latvijas reģionos. 

Ilūkstē drīz ierīkos stadionu ar mākslīgo segumu, ko novadam uzdā-
vinājusi Latvijas Futbola federācija.

Daugavpilī un tās apkārtnē notika Latvijas NBS Sauszemes spēku 1. 
kājnieku bataljona mācības. No Ādažiem uz Daugavpili devās aptuveni 
60 technikas vienību un 300 kaŗavīru. Daugavpils novads uz nedēļu 
pārtapa par Farjabas provinci Afgānistānā.

Nesen notikušajās Notāru dienās palīdzēts vairāk nekā 6000 cilvēku. 
Latvijas Zvērināto notāru padome (LZVP) par gada labāko padomdevēju 
Kurzemes reģionā atzina Saldus notāri, Latgales reģionā - Rēzeknes 
notāri, Vidzemē - Alūksnes notāri, Zemgales reģionā atzinību saņēma 
Jēkabpils notāre. Savukārt LZNP padomes biroja simpatiju balvu par 
domu un vārdu atbilstību darbiem saņēma Ventspils notāre. 

Bebrenes pagasta dabas parkā “Dvietes paliene” sācies palu un 
putnu vērošanas laiks, ko var izbaudīt lieli un mazi dabas mīļotāji un 
laivotāji.

Valija Berkina
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Galā koncerts Bostonas First 
Church baznīcas koncertzālē šī 
gada 28. martā noritēja pacilātā 
gaisotnē – Jaunanglijas Baltiešu 
biedrība svinēja savas koncertu 
serijas 50. sezonu. Teju simt klau-
 sītāju izbaudīja astoņu jaunu un 
pajaunu baltiešu mākslinieku ka -
mermūzikas koncertu ar plaša 
spektra baltiešu un pasaules 
kom  ponistu skaņdarbiem – no 

Šopēna un Lista līdz Vītolam, 
Piacollam un Richardam Dub -
ram. Arī Čurlioņa, Tālivalža Ķe -
niņa, Alvila Altmaņa un Liutaura 
Janušaiša (Liutauras Janušaitis) 
kompozicijas. Izpildītāji bija 
igau  ņu pianists Andrejs Baumans 
(Andrei Baumann), lietuviešu 
pianiste Rasa Vitkauskaite, lie -
tuviešu saksofonists Vitalijus Li -
sovskis un pieci latviešu mūziķi 

(uzstāšanās kārtībā): vijolnieces 
Una Tone un Simona Tālberga, 
altvijolnieks Artūrs Jansons, 
čellists Juris Ķeniņš un flautiste 
Ilona Kudiņa. Pēc koncerta 
apmeklētāji un mākslinieki ar 
neviltotu sajūsmu baudīja 
draudzību un šampanieti.

Biedrības pirmsākums meklē -
jams Otrā pasaules kaŗa laikā. 
Pirms tam baltiešu imigranti 

ASV visumā darbojās katra 
tautība atsevišķi – katrai kopjot 
savu nacionālo kultūras manto-
jumu jaunajā mītnes zemē. 
Jaunais pasaules kaŗš un dzim -
tenes okupācija šo situāciju pēk -
šņi mainīja, skaidro organizācijas 
prezidents Dr. Keto Sosārs 
(Soosaar). Padomju Savienības 
invāzija, deportācijas un var -
darbība Baltijas valstīs nu prasīja 
vienotu rīcību – skaidrot oku -
pētajā dzimtenē notiekošo Ame-
 rikas valdībai un sabiedrībai. To 
apzinoties, Bostonas apkaimē 
dzīvojošo baltiešu pārstāvji nodi-
bina Jaunanglijas Baltiešu bie d-
rību, kuŗu inkorporē 1941. gada 
24. septembrī, kad vienu oku -
pāciju jau nomainījusi otra, tik-
pat brutāla. Biedrības mērķis: 
stiprinot vienotību mūsu trīs 
tautību starpā un saprašanos ar 
citām Amerikas sabiedrību vei-
dojošām imigrantu grupām, 
kopēji cīnīties par Baltijas brī -
vības atgūšanu, iepazīstinot vie -
tējo sabiedrību ar baltiešu kultūru 
un vardarbīgo okupāciju. Kā 
pirmo biedrības prezidentu ievēl 
Antoniju Šalnu (Anthony  
O. Shall  na), viņam seko Ludvigs 
Juhts, tad Jēkabs Graudiņš. 

Kaŗam beidzoties, paist lielais 
bēgļu vilnis,  drīz sasniedzot arī 
Amerikas krastu. Tostarp daudz 
mūziķu un mākslinieku, labs 
skaits apmetas Jaunanglijā. Jau -
najā zemē tiem, protams, ne  pie -
ciešama iespēja uzstāties. Šo lo -
mu, igauņu altvijolnieka un di -
riģenta Endela Kalama ierosmē, 
sāk pildīt Baltiešu biedrība, 
1956. gadā uzsākot Baltiešu kon-
certu seriju. Ar nedaudz izlai -
dumiem, ik gadus tā turpina ba -
gātināt Jaunanglijas kultūras dzī-

Spoža jubileja Bostonā
L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Vijolnieces Una Tone un Simona Tālberga, altvijolnieks Artūrs Jansons un čellists Juris Ķeniņš 
mūzicē Māras Efertes-Doles mājā pēc koncerta (piedalījās arī flautiste Ilona Kudiņa, pianists 
Andrejs Baumans un saksofonists Vitalijus Lisovskis)

Grandrapidu latviešu biedrības pilnsapulce
Grandrapidu biedrības piln -

sapulcē 21. martā sprieda par 
pagājušā gada darbību un dar -
biem nākotnē. Biedrības priekš -
niece Dr. Līga Gonzalesa aicināja 
ar klusuma brīdi godināt mūžī  bā 
aizgājušos biedrus: Ainu Tāl -
bergu, Kārli Bušu, Viktoriju Zuš-
 mani, Andreju Vīgantu, Ringoldu 
Straumi, Viktoru Graubi, Pēteri 
Daugavieti, Džonu Ritenhauzu 
(John Rittenhouse), Kārli Spolīti, 
Zigridu Vilku,  Birutu Auziņu.

Pilnsapulci vadīja Andrejs Run-
   ka, protokolēja Ausma Lin  de.

Līga Gonzalesa pateicās visiem 
par paveikto, piedalīšanos sarī -
kojumos un ziedojumiem, Valijai 
Raucepai par darbu bibliotēkā, 
Dainai Lukaševicai par biedrības 
nama apkopšanu, saimniecēm 
Lidijai Tarbunai, Elitai Vudai un 
Marijai Felkerei, kas sagādāja 
mielastu pilnsapulces dalīb  nie -
kiem. 

Nama pārzinis un saimnieks 
Andris Runka pastāstīja, ka nams 
ir labā kārtībā: uzlikts jauns 
jumts, kam lielāko summu sazie-
doja biedrības biedri un labvēļi. 
Salabota krāsns un ledusskapis. 
A. Runka arī namu izīrē, taču 
patlaban ekonomiskās krizes dēļ 
īrētāju ir mazāk. Valde nolēma 

samazināt telpu īri. Kultūras no -
zares vadītāja Rūta Puriņa ziņo -
ja, ka biedrības sarīkoju  miem 
apmeklētāju netrūkst. Ka  sieris 
Vitālijs Tarbuns skaidroja, ka 
kredītsabiedrība un vācu klubs 
rēgulāri maksā par telpu īri, kā 
arī no uzņēmuma, kas atrodas 
ielai pretējā pusē, saņem samak-
su par atļauju tā darbiniekiem 
darbdienās atstāt spēkratus auto-
 mašīnu novietošanas lau  kumā.  
Biedrības ienākumus ar savu 
darbu  papildina dāmu pulciņš,  
ziedojot arī Latvijas 50 gadu 
Okupācijas mūzejam un  jauniešu 
latviskai izglītībai.

 Biedrības apkārtrakstu izdod 
Lidija Tarbuna. Pagājušā gadā 
iznāca pieci apkārtraksti, kuŗos 
latvieši informēti par sarīko -
jumiem. Jūlija Rumberga iesūta 
ziņojumus laikrakstam Laiks. 

Bibliotēkas vadītāja Valija 
Rauce    pa piedāvāja grāmatas aiz-
vest lasītājiem uz mājām, jo no -
vērojusi, ka lasītāju skaits sama -
zinājies. Bibliotēkā  ir daudz lat -
viešu rakstnieku darbi – romāni, 
dzejoļu grāmatas, polītiska satu-
ra izdevumi, atmiņu krājumi, 
apceres u. c. Pagājušā gadā viņa 
iegādājusies piecas jaunas 
grāmatas.

Revīzijas komisija: Ivars Pet -
rovskis, Paulīne Zadvinska un 
Ilze Runka atzina, ka kases grā -
matas ir kārtībā un pateicās ka -
sierim Vitālijam Tarbunam, kas 
ziedo daudz laika, lai precīzi 
iegrāmatotu visus ienākumus un 
izdevumus.

Valdes vēlēšanās par  biedrības 
priekšnieci ar aklamāciju uz di -
viem gadiem atkal ievēlēja 
Dr. Līgu Gonzalesu, arī valdē 
paliek visi  līdzšinējie locekļi:  
Ausma Linde, Ivars Bergs, Rūta 
Puriņa, Andris Runka, Lidija 
Tarbuna, Vitālijs Tarbuns, Zig -
frids Zadvinskis, Ēriks Ziediņš. 
Revīzijas komisijā ievēlēja līdz -
šinējos locekļus.

Par delegātu ALAs kongresā 
ievēlēja Ivaru Petrovski. Viņš 
pārstāvēs arī  ev. lut. draudzi un 
biedrība nolēma dalīties izdevu-
mos. Līga Gonzalesa katru gadu 
piedalās Vana Andela mūzeja 
tau  tību festivālā un aicināja pie-
biedroties palīgus. Par biedrības 
goda biedriem ievēlēja Rūtu Pu -
riņu un Lidiju Tarbunu. 

Bija ierosinājums biežāk izrādīt 
Latvijas filmas. Sapulces vadītājs 
visiem dalībniekiem sirsnīgi 
pateicās.

Julieta Rumberga

Senajam teicienam:” Ēda, dzēra, 
danci sāca, kamēr ūdens plūdi 
nāca...” īsti atbilda tikai Piesaules 
vakars, pārējie bija vairāk garīga 
rakstura. Bet lai nu kā ar sarī-
kojumiem, plūdi Bostonā bija īsti 
un patiesi.  

Bostonas sarīkojumu maratons 
sākās ar filmas „Akmens un  
šķem  bas” izrādi piektdienas va -
karā. Rolanda Kalniņa filma uz -
ņemta 1966. gadā, bet cenzūras 
dēļ izrādīta tikai daudzus gadus 
vēlāk. Par filmu paskaidroja 
Dr. Ma  ruta Vītola. Viņas filmu 
izrāžu ievadi, kļuvuši jau par 
tradiciju. Bez tiem daudz kas ska -
tītājiem nebūtu saprotams, jo brī -
žam ierunātie teksti, pat pie lielā-
kās piepūles, grūti saprotami. 
Viņas stāstījumā var saklausīt pa -
tiesu interesi un iedziļināšanos fil-
mas tematikā, kas nepalika 
apslēpta arī klausītājiem.

Nākamā rītā bija leļļu teātŗa 
izrāde, izrādīja Māŗa Putniņa  lugu 
„Kas zaķīti pasargās”. Leļļu meis-
tari bija Laila Kirmuška, Edgars 
Lipors un Jānis Kirmuška. Izrāde 
bija domāta galvenokārt Bostonas 
latviešu skolas bērniem. Arī pā -
rejiem skatītājiem tā bija reta 
izdevība redzēt „dzīvu” leļļu teātŗa 
izrādi Bostonā. Bija patīkami 
dzirdēt, ka Latviešu skolas rīkoto 

izrādi financiāli atbalstījušas arī 
sabiedriskās organizācijas – Dau -
gavas Vanagi, Mantojuma fonds, 
Mākslas draugu biedrība, iespē-
jams, vēl citas.

Vēlā pēcpusdienā sākās Pie -
saules vakars. Vakaru vadīja Pie -
saules Labvēļu priekšnieks Valdis 
Spalviņš. Māksliniecisko ievadī -
jumu vakaram deva Bostonas 
Trim  das draudzes koris ar Saules 
dziesmu ciklu Pētera Aldiņa un 
Krisītes Skares vadībā. Krāšņo 
koŗa dziedāšanu papildināja mū -
ziķi Pēteris Aldiņš, Īrisa Ramane, 
Michael Glashow, Māra Spalviņa, 
Ariāna Ūle. Pār kulināro pasauli 
valdīja un dalībniekus bagātīgi 
cienāja Anitas  Asbergas koman-
da, izpelnoties klātesošo sumi  nā -
jumus. Vakars bija ļoti labi ap -
meklēts, un saimniecēm bija jāklāj 
daži papildu galdi. Tomēr (Bosto -
nai raksturīgi), kāda no vakara 
apmeklētājām nākamā rītā bija 
saņēmusi e-pastu no Latvijas, ka 
kartupeļi esot bijuši mazliet par 
cietiem...

Tiem, kas ieradās uz mācītājas 
Jogitas Minginas vadīto dievkal-
pojumu svētdienas rītā, bija ceturtā 
tikšanās 40 stundu laikā. Tie tad 
arī uzskatāmi par Bostonas Ziemas  
maratona uzvarētājiem.

Ivars Galiņš. 

Maratons ziemā
Filma, leļļu teātris, Piesaules vakars, baznīca

 vi. Tāpat tiek rīkotas dažāda rak-
stura izstādes. Pretkomūnistiki-
polītiskajai darbībai beidzoties, 
par biedrības vadmotīvu kļūst 
baltiešu kultūrālā sadarbība. 

Svinot koncertserijas 50. se -
zonu, vēl viens pušķis baltiešu 
mū  ziķu sadarbības vaiņagā ir 
kompaktdisks „Amber Flute 
Quartet”, ar kuŗu Keto Sosārs 
iepazīstina jubilejas koncerta 
apmeklētājus starpbrīdī. Saturā 
ezotēriska mūsdienu Baltijas un 
pasaules baltiešu komponistu 
mūzika četru flautistu izpil -
dījumā: Ilona Kudiņa, Ona Jo -
naitīte (Jonaityte), Agita Cerusa-
Arista un Indra Ozola atskaņo 
Arvo Perta (Pärt), Pēteŗa Aldiņa, 
Edgara Karika, Daces Aperānes, 
Romualda Kalsona, Tatjanas 
Koz  lovas, Selgas Mences un Jona 
Tamuļoņa (Jonas Tamulionis) 
skaņdarbus. Ūnikāls ieska  ņo -
jums! Ietvaru rotā mākslinieces 
Ilses Plūmes krāsu grafika. 
(Kompaktdisku var iegādāties, 
rakstot: The Baltic American 
Society of New England, Inc., c/o 
Ilona Kudiņa, 6 Bond Street, 
Cambridge, MA 02138. Cena ar 
piesūtīšanu US$18.00 ASV, 
US$20.00 ārpus ASV.)

Koncertu serijas visilgākā dar-
biniece – visas apvienības māte 
un sirds – pianiste Māra Eferte-
Dole pēc koncerta uzņēma mū -
ziķus un atbalstītājus savā mājā, 
kur svinības un mūzicēšana 
turpinājās šaurākā lokā. Īpašu 
atzinību pelna Baltiešu biedrības 
izpilddirektore flautiste Ilona 
Kudiņa, šī lieliskā koncerta gal -
venā organizētāja un cienīga se -
kotāja Māras Efertes-Doles 
iemītajās pēdās.

Teksts un foto Juris Šlesers
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Draudze sadraudzības gaisotnē

Draudzes gada sapulce sākās 
ar priekšnieces Anneles Amoli-
ņas atklāšanas vārdiem un zi  ņo -
ju  mu, ka ieradies pietiekams 
skaits draudzes locekļu, lai sa -
pulce bū  tu pilntiesīga.

Pēc draudzes mācītājas Jogitas 
Minginas lūgšanas par sapulces 
vadītāju ievēlēja Andreju Grotu. 
Jurists un Latvijas baznīcas dar-
binieks Andrejs Grots šajā amatā 
tika ievēlēts 33. reizi. Vai iespē -
jams, ka tas ir Latvijas baznīcas 
dzīvē jauns rekords? Sekretāru 
ama  tos ievēlēja Sarmu Puriņu 
un Antru Thrasheri.                      

Ziņojumi un pārskati draudzes 
locekļiem bija jau iepriekš izsūtīti 
(20 l.p.), tāpat iepriekšējā gada 

pilnspulces protokols. Pēc pro-
tokola pieņemšanas sekoja mā -
cītājas un citu amatpersonu pie-
bildes pie iespiestajiem ziņo -
jumiem.

Mācītāja ziņoja, ka notikuši 48 
dievkalpojumi, 25 ar dievgaldu. 
Arī kopēji dievkalpojumi ar  
Džamaikapleinas  Trīsvienības 
draudzi. Sekoja mācītājs gaŗa 
rinda pateicību, visiem, kas viņai 
palīdzējuši draudzes darbā un arī 
personiskajā dzīvē sākt jaunu 
dzīves un darba posmu Bostonā.

Šis bija mācītājas pirmais kal -
pošanas gads Trimdas draudzē, 
un to jāvērtē kā ļoti sekmīgu. 
Mācītāja ir piedalījusies gandrīz 
katrā Bostonas latviešu sa  rī -

kojumā, kultivējusi attiecības ar 
kaimiņdraudzi, Bostonas Lat -
viešu skolu, Pensionāru biedrību 
un pārējām organizācijām.

Ar plašāku pētījumu par drau -
dzes financēm pilnsapulci iepa -
zīstināja finanču komitejas priek-
 šnieks Egons Kubuliņš. Viņš 
illus trācijām lietoja arī jauno ek -
rānu, ko ar pogas spiedienu var 
nolaist un pacelt. Viņš norādīja, 
ka draudzes nams kļuvis par visu 
latviešu centru, bet uzturēšana 
un pārējā atbildība ir uz draudzes 
pleciem.

Viņa aicinājums bija pārējām 
latviešu organizācijām nesko-
poties ar līdzekļiem, bet nākt 
talkā. Tika pieņemts proponētais 

budžets un arī pārējie ziņojumi 
neizraisīja domstarbības. To Bos-
 tonā jāuzskata par retumu, tāpat 
to, ka padomes kandidātu bija 
mazāk nekā statūtos paredzēts. 
Tā arī balsu skaitītāji šoreiz pali-
ka bez darba. Līdz sapulces bei -
gām radās vajadzīgais kandidātu 
skaits, ko pilnsapulce pieņēma 
ārpus paredzētā dienaskārtības 
punkta. Bostonas Trimdas drau-
dzes pilnsapulces draudzīgā no -
skaņa lielā mērā atspoguļoja paš-
 reizējo draudzes dzīves gaisotni, 
kas nenoliedzami ir mācītājas 
Jogitas Minginas nopelns. Pēc 
vēlēšanām draudzē ir šāds Pa -
domes locekļu sastāvs: Annele 
Amoliņa, Dace Becksteina, Kārlis 

Becksteins, Ivars Buks, Lia Dilba, 
Edīte Gudrais, Gints Grinbergs, 
Mārtiņš Grots, Dagnija Kubuliņa, 
Egons Kubuliņš, Dzintra Lācis, 
Baiba Ozols, Sarma Puriņa, Ar -
mands Ramoliņš, Astrīda Ram -
ratha, Ilga Richters, Krisīte Skare, 
Ināra Suuberga, Marcis Voldiņš. 
Revīzijas komisijā : Ivars Bunde, 
Inga Dankers, Jānis Liepiņš. Ar 
īpašu atzinību būtu vērtējama 
revīzijas komisijas priekšnieka 
Ivara Bundes kalpošana draudzē, 
kuŗš jau vairāk nekā divus gadu 
desmitus nav Trimdas draudzei 
liedzis savus profesionālā revi-
denta un grāmatveža pakalpoju-
mus. 
    Ivars Galiņš

Diāna Zaķe – agrāk Losandželosas latviešu skolas audzēkne, 
tagad ievērojamas firmas viceprezidente

Pagājuši vairāk nekā 75 gadi 
kopš televīzijas pirmsākumiem, 
un tās uzvaras gājiens bijis ne -
apturams. Savulaik pareģoja, ka 
līdz ar skaņu filmām teātŗa nā  ve 
ir tuvu un televīzijas attīstība 
nozīmē filmu industrijas galu. 
Nav noticis ne viens, ne otrs. 
Televīzijas ekrāni tagad skatuves 
uzvedumos bieži ir neatņemama 
sastāvdaļa. Droši vien arī sveču 
ražotāji bija ārkārtīgi nobijušies, 
ka elektriskās spuldzes iz  gud -
rošana un ieviešana apdraudēs 
viņu uzņēmumdarbību. Sveces 
vēl aizvien pērkam, dāvinām un 
lietojam. Viss jaunais top grū -
tībās, vienmēr atrodas neap -
mierinātie, protestētāji, nolie -
dzēji, brīdinātāji.

Televīzijas aparāts jau sen 
kļuvis par pierastu mēbeli, un 
mūs dienās lielākā daļa jauniešu 
plaukstas lieluma ekrānu nēsā 
kabatā un ik pa pāris minūtēm 
kaut ko tajā meklē. Statistiķi 
izpētījuši, ka televīzijas rai  dī -
jumus gandrīz katrā mājā Ame-
 rikā un Eiropā skatās četras 
stundas dienā, ļoti daudziem 
radusies atkarība. Ķīnā, sagai-
dot Jaungadu, 14. februārī vai -
rāk nekā 700 miljoni cilvēku 
piecas stundas pavadīja pie 
ekrāna, vērojot tradicionālo 
televīzijas pārraidi.  

Pazīstama aina: ģimenes 
galva, pārnācis no darba, ieslēdz 
televīzijas aparātu, mežonīgā 
ātrumā spaida tālvadības pults 
pogas un kā parasti iesaucas: 
,,Atkal nekā nav, ko skatīties!” 

Vai arī notiek citādi: ģimene 
draudzīgi sapulcējas viesistabā, 
bet neizbēgami sāk strīdēties, 
kuŗu raidījumu skatīties, jo 
vecāku un bērnu intereses ne 
vienmēr sakrīt –  dēls grib 
redzēt animācijas filmu, meita 
modes parādi, ģimenes galva 
sporta raidījumu, vecmāmiņa 
vēlas dzirdēt ārsta padomus. 
Iespējams, nereti tad gadās kā  

televīzijas reklāmā: vecāki un 
bērni tālvadības pulti pavērš 
cits pret citu gluži kā ieroci, jo 
neviens negrib atteikties no 
savas iemīļotās programmas, 
un vecmāmiņai nekas cits neat-
liek, kā  tikai atmest ar roku. 

Televīzijas filmu un raidījumu 
ir bezgala daudz, ar tiem ap -
mainās un tirgojas daudzās val-
 stīs. Latvijā jau sen skatās Ame-
 rikā populārās ,,ziepju operas” 
un seriālus, piemēram, ,,ER”, 
,,Lost”, ,,Prison Break” u. c.

Latvijas televīzijas (LTV1) 
raidījuma „Labvakar” veidotāji 
– režisore Daina Rašenbauma, 
žurnāliste Krista Vāvere, ope -
rātors Uvis Burjāns un produ-
cents Kārlis Karlsbergs vairākās 
ASV pilsētās uzmeklēja lat -
viešus, noklausījās viņu stāstus 
par dzīvi, mērķiem un darbu. 
Viņi tikās ar Losandželosas lat-
vieti Diānu Zaķi  un sagatavoja 
par viņu stāstījumu raidījumā 
„Latvija var!” (varbūt precīzāks 
nosaukums būtu „Latvieši 
var!”?)  

Diāna Zaķe ir viceprezidente 
starptautiskā televīzijas rai -
dījumu izplatīšanas kompanijā 
Fireworks International, kas ir 
daļa no  ContentFilm Inter  na -
tional  (www.contentfilm.com), 
kuŗa galvenais birojs atrodas 
Londonā, papildbiroji Toronto 
un Santamonikā. Jebkuŗa uz -
ņēmumu darbinieki parasti 
apgalvo, ka prezidents tikai 
paraksta papīrus, svarīgākos 
darbus dara viceprezidents, kas 
arī sīki pārzina uzņēmuma 
darbību. Diāna kompanijā  
Fireworks International Santa -
monikā strādā jau astoņus 
gadus (kopumā šajā laukā 10 
gadu) un pārdod televīzijas 
pārraides un filmas Dienvid-
amerikā, Āzijā un Eiropas valstī 
Grieķijā, rēgulāri dodas uz 
starptautisko tirgu Kannās, kur 
lielākās pasaules televīzijas 

kom  panijas rāda savu jaunāko 
produkciju. Izlepušos skatītājus 
apmierināt nebūt nav viegli, un 
raidījumu veidotājiem jāizdomā 
arvien kas jauns, kas vairotu 
skatītāju skaitu.

Diāna pastāstīja, ka vidusskolā 
viņai padevās matēmatika. Tēvs 
Tālivaldis Dumpis ir inženieris 
un ļoti vēlējās, lai meitas iet 
viņa pēdās. Taču Diānai labāk 
patika teātris, mākslas, dejošana, 
bērnībā viņa piedalījusies rek -
lāmas raidījumos. Ietekmēja arī 
mātes māsa Maija Volfa, kas 
bija aktrise un piedalījās dau-
dzu latviešu lugu uzvedumos. 
Diānai ir visi dotumi, lai kļūtu 
par aktrisi: skaista seja, iz -
teiksmīgas acis, pievilcīga balss. 
Losandželosā ikviens var būt 
aktieris, un, kaut konkurence 
milzīga, ja vien ir neatlaidība, 
var piedalīties filmu masu ska-
tos vai kādā reklāmā. Izredzes ir 
lielākas, ja var atļauties algot 
labu aģentu. Diāna tomēr iz -
vēlējās Kalifornijas universitātē 
Losandželosā studēt pasaules 
mākslu un kultūru. Studiju laikā 
iegūtās zināšanas labi noder 
tagad, pārdodot filmas. 

Laika lasītāji noteikti būs 
pamanījuši ceļojumu aģentūras 
Riga Ven Travel Inc. pārstāves 
Ineses Zaķes piedāvājumus 
laik raksta otrā lappusē. Inese 
un Māris Zaķi dzīvo ASV aus-
trumu krastā, bet ciemojas 
Losandželosā pie dēla Viļa, ve -
deklas Diānas un mazbērniem 
Viļa un Aleksa, kuŗi mācās 
Losandželosas latviešu skolā. 
Diāna un Vilis ir ļoti rūpīgi 
vecāki un vienam otram ne 
prātā nenāk, ka drīzumā Diāna 
atkal dosies uz Kannām vai 
citur un piedāvās jaunāko pro -
dukciju, apmēram 3000 stundu 
dažādu programmu, ko Fire -
works International savukārt 
iegūst un iepērk no filmu stu -
dijām. 

Diānu vēl aizvien vilina 
raidījumi par teātri un dejām, 
bet patlaban no daudz kā jā -
atsakās, jo nevar atteikt dēlu 
lūgumam pievienoties viņiem, 
kad ir kāda interesanta pārraide 
bērniem. Pēc tam redzētais jā -
pārrunā vai jālasa viņiem 
priekšā grāmatas. Liels atbalsts  
ir dzīvesbiedrs Vilis un, kad 
Diāna atrodas  komandējumā 
ārzemēs, viņš paliek pie bēr -
niem, ved viņus uz skolu.  

Nemaz ne tik sen Diana Zaķe 
(Dumpe)  tāpat kā viņas māsa 
Elizabete Dumpe mācījās Los -
andželosas latviešu skolā kopā 
ar Ivaru Kuškēvicu, Katrīnu 
Cilni, Mārtiņu Cilni, Pēteri 
Lindi. Viņu vēstures skolotājs 
Kārlis Kalējs atceras, ka māsām 
Dumpēm bija augsts zināšanu 
līmenis. Neaizmirstams viņiem 
visiem ir pavadītais laiks Rie -
tumkrasta vasaras vidusskolā 
Kursa. Tur nodibinātas drau -
dzības vēl aizvien ir ciešas, kaut 

arī bijušie skolēni izklīduši, 
dzīvo un strādā citās pavalstīs. 

A.M.

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi aizritējušā gadsimta 80. 
gados. No kreisās: Diāna Dumpe (Zaķe), Ivars Kuškēvics (tagad 
dzīvo Vašingtonā, DC), Katrīna Cilne (tagad Lutere, dzīvo 
Sietlā), Pēteris Linde (dzīvo Toronto), Mārtiņš Cilnis (dzīvo 
Ziemeļkalifornijā), Elizabete Dumpe

Bostonas Trimdas draudzes pilnsapulce

Zaķu ģimenes foto. Diāna, 
Vilis, Aleks un Vilis
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Latviešu sabiedriskā centra 
val  de gadskārtējo pilnsapulci 
rīkoja 21. martā LSC telpās. Cen-
 tra priekšnieks Andris Bērziņš 
sīki pastāstīja par pagājušā gadā 
paveikto un iecerēto nākamā 
darbības gadā. 

Iepriekšējā gadā centrā paveikts 
ļoti daudz. Ar Konstantīna Sven-
 tecka aktīvu līdzdalību sāka vākt 
ziedojumus Nacionālās zāles 
jum  ta atjaunošanai. Latviešu sa -
biedrības atsaucība  bija ļoti 
laba – līdz 2009. gada beigām 
saziedoja vairāk nekā $22 000. 
Pieaudzis arī LSC biedru skaits – 
ir  30 biedru vairāk. Nacionālās 
zāles jumta atjaunošana izmak-
sāja $30 000. Centrā paveikti arī 
daudzi citi pārbūves darbi: nama 
ārējā priekštelpā atjaunoti gries  ti, 
sienas, grīda un apgaismošana. 
Jānis Kauliņš pelnījis sirsnīgu 
pateicību par rūpīgo darbu!  Ar 
mūsu dāmu komitejas financiālo 
atbalstu iegādāts un Nacionālā 
zālē novietots četrpadsmit pēdu 
ekrāns. Nopirkts arī mazāks ek -
rāns un projektors lietošanai 
Rīgas zālē. 2010. gada galvenais 
projekts būs Nacionālās zāles uz -
pošana. Ir jau atjaunoti sienu 
pa  neļi, spraigi  turpinās arī citi 
darbi.

Sadarbība ar pārējām latviešu 
organizācijām bijusi teicama. 
Pērn centrā notika trīs Latvijas 
tenoru koncerts, latviešu leģio-
nāru piemiņas un 1941. gada 
14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto 
sarīkojums, Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres svinības, visu 

Indianapoles latviešu sabiedriskā centra pilnsapulce
organizāciju Ziemsvētku eglītes 
vakars. Centra rīkotajā „Ziedoņa 
ballē” pašmāju ansamblis „Baltā 
roze” dziedāja skanīgas dzies -
mas. Jāņus svinēja kopā ar citām 
Indianapoles etniskām grupām, 
ieradās 375 apmeklētāji. Sarīko -
jumā cittautieši mācīja savas Jā -
ņu tradicijas, ciemiņiem ierādīja 
latviešu ieražas, kā arī cienāja ar 
jāņusieru un alu. Latviešu vīrieši 
jau otro gadu pēc kārtas ieguva 
Jāņu alus kausu, uzvarot starp-
tautiskajās virves vilkšanas sa -
censībās. Svinības ilga līdz rīta 
ausmai. 

Dāmu komiteja rīkoja gadskār-
 tējo Ziemsvētku gardumu un 
rokdarbu tirdziņu, kas ar katru 
gadu pievelk arvien vairāk ap -
meklētāju. Paldies dāmām par šo 
visu iemīļoto pasākumu!

Uzrunas beigās priekšnieks 
aicināja ar klusuma brīdi piemi-
nēt pagājušā gadā mūžībā aizgā-
jušos centra biedrus: Alfrēdu 
Bēr  ziņu, Hugo Elbertu, Gunāru 
Graudiņu un Marku Vītoliņu.

LSC dāmu komitejas priekš-
niece Marija Sventecka pastāstī-
ja, ka arī dāmām aizritējušais 
darba gads bijis ļoti sekmīgs. 
Gada sākumā dāmas rīkoja patei-
cības pusdienas un filmas izrādi 
visiem, kuŗi  palīdzēja Ziemsvēt-
 ku tirdziņā. Ziedoņa svētkiem 
izcepa apmēram 700 pankūku ar 
dažādiem pildījumiem. Pavasaŗa 
un rudens talkās dāmas gatavoja 
pusdienas čaklajiem strādnie-
kiem, kā arī izcepa daudz pīrāgus 
un sēja sieru Jāņu svinībām. 

Daudz darba sagādāja Ziem-
svētku tirdziņš, bet bija arī liels 
atlikums – $3640. Iegūtos līdzek-
ļus izlietoja virtuves inventāra 
atjaunošanai, jauniem logu aiz-
segiem Nacionālai zālei un ekrā-
na un prožektora iegādei Rīgas 
zālē. Priekšniece sirsnīgi pateicās 
visiem, kuŗi ziedojuši laiku un 
līdzekļus, lai tirdziņš izdotos. 
Centra dāmas kopā ar Apvienoto 
dāmu komiteju vienmēr piedalās 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto 
atceres sarīkojumā, Latvijas valsts 
dibināšanas svinībās, Ziemsvētku 
eglītes vakarā. Azaids tika gata-
vots arī trīs tenoru koncerta 
apmeklētājiem. Dāmu komitejas 
paspārnē jau trešo gadu darbojas 
rokdarbu pulciņš, sanāksmes 
notiek katru otro nedēļu, tajās 
piedalās apmēram 18-22 dalīb-
nieču. Pirms Lieldienām Ilze 
Kocha mācīja olu krāsošanu ar 
ziediem un citām vielām,  
Dagnija Grīna referēja par Dāmu 
sar  kano cepuŗu organizāciju, kā 
arī demonstrēja Mary Kay kos-
mētiku. Viens no saietiem notika 
tieši 18. novembrī, un tā dalīb-
nieki kopā ar latviešiem visās 
zemes malās noteiktā stundā 
nodziedāja Latvijas himnu. 
Ziņojuma beigās priekšniece sir-
snīgi pateicās centra priekšnie-
kam un padomei par labo sadar-
bību un centra saimniekam 
Varim, kas vienmēr laipni palīdz, 
kad vien ir kāda vajadzība.

Centra kluba vadītājs Ēriks 
Lācis pastāstīja, ka pagājušā gadā 
klubam bija neliels atlikums, bet 

iegādātas vairākas bāram vaja-
dzīgas lietas un liela telts vasaras 
sarīkojumiem.

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Jānis Vanags ziņoja, ka komisija  
pārbaudījusi centra kases grāma-
tas, tās ir priekšzīmīgā kārtībā. 
Visi ieraksti kases grāmatās 
saskan ar dokumentiem. Komi -
sija izskatījusi  centra valdes bu -
džetu 2010. gadam un atzīst, ka 
tā pamatā ir  reāli ienākumi, un 
aicināja pilnsapulci to pieņemt. 
Revīzijas komisija arī aicināja 
izteikt atzinību centra valdei, 
dāmu komitejai un centra kluba 
vadībai par labu un apzinīgu 
saimniekošanu arvien grūtākos 
apstākļos. Pilnsapulces dalībnie-
ki pauda pateicību centra darbi-
niekiem aplaudējot un pieņēma 
visus ziņojumus ar aklamāciju. 

 Sīks un plašs pārskats par 2009. 
budžeta izpildi un ieteikto budže-
tu 2010. gadam bija izsludināts 
centra vēstnesī un piesūtīts kat-
ram centra pajas īpašniekam. 
Priekšnieks sanāksmē īsumā 
ziņoja par centra pašreizējo 
financiālo stāvokli. 2009. gada 
budžetā bija paredzēts ieņemt 
$58 500, pēc ziedojumu vākšanas 
centra jumta atjaunošanai izslu-
dināšanas  ieņēma $76 807.  2010. 
gada ienākumu budžets plānots 
$57 000. Centra ienākumi ir atka-
rīgi no telpu un laukuma īres 
dažādiem sarīkojumiem, bet paš-
reizējo sarežģīto saimniecisko 
apstākļu dēļ tie varētu samazinā-
ties. Sapulcē ar aklamāciju pieņē-
ma 2010. gada budžetu. 

Priekšnieks arī runāja par 
ev. lut. draudzes valdes interesi 
centra laukumā celt dievnamu. 
Pilnsapulcē LSC valde lūdza 
atļaut vispirms rūpīgi izvērtēt 
virkni praktisku un juridisku 
jautājumu. Rūpīgi jāpārdomā 
ēkas praktiskā novietošana, lai tā 
neietekmētu sabiedriskā centra 
ārējo izskatu un neierobežotu 
nama, laukuma un kluba lietoša-
nu. Pilnsapulces dalībnieki pie-
krita priekšlikumam un lūdza 
LSC valdi pēc visu šo jautājumu 
noskaidrošanas sasaukt īpašu 
pilnsapulci, kuŗā lems par turp-
māko. 

Centra valdes priekšnieks An -
dris Bērziņš ziņoja, ka šogad 
pārvēlējami septiņi valdes locek-
ļi: Andris Bērziņš, Ēriks Lācis, 
Jānis Dričs, Georgs Kreilis, Varis 
Grāpis, Helmūts Mūrmanis un 
Marcels Lazdiņš. Par kandidātu 
izvirzīja Māri Kancu. Tā kā visi 
valdes locekļi bija uz mieru darbu 
turpināt un citu kandidātu nebi-
ja, pilnsapulcē visus ievēlēja ar 
aklamāciju un novēlēja dievpalī-
gu nākamam, ražīgam darba 
posmam. No 622 iespējamām 
dalības vienībām pilnsapulcē bija 
pārstāvētas 404. 

Sapulci vadīja Ēriks Krūmkalns, 
protokolēja Guna Asone. Piln -
sapulce noritēja sadraudzības 
garā, bez liekiem asumiem. Pēc 
sapulces centra dāmas apmeklē-
tājus cienāja ar vakariņām. 
Darbojās arī centra bārs. 
    
 EVK

 Pulkvedi  O. Kalpaku šogad 
7. martā Bostonā godināja diev-
 kalpojumā Bostonas Trimdas 
draudzes baznīcā  un pēc diev -
kal  pojuma saviesīgā pēcpus -
dienā draudzes namā. Pirmo 
reizi Kal  paka piemiņas sa -
rīkojumā pie  dalījās arī Bosto -
nas latviešu skolas saime. Skolā  
ir ierosinājums mācības no sest-
dienas pārcelt uz svētdienu, 
tāpēc trīs svētdienas notika 
izmēģinājums. Vienā no šīm 
svētdienām bija Korporāciju 
kopas Bostonā (KKB) rīkotais 
pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
dievkalpojums un atcere. Sko -
lotāji vēlējās pārbaudīt, vai ne -
rastos kādi sarežģījumi, un  tādi 
tiešām arī bija. Pirms dievkal-
pojuma daļu skolas saimes 
vajadzēja lūgt pārsēsties citur, 
jo šīs vietas baznīcā bija pa -
redzētas kor  po  rāciju locekļiem.

Dievkalpojuma sākumā  KKB 
viceseniora  fil. Roberta Līgura 
(Fr. Metr.) vadībā ienesa Latvijas 
karogu, ko pavadīja godasargi, 
viņiem sekoja divu korporāciju 
– Fraternitas Metropolitana un 
Gersicania karognesēji un go -
dasargi. Pēc ievada korāļa Trim-
 das draudzes mācītāja Jogita 
Mi n  gina uzrunāja skolēnus, pēc 
kopīgās lūgšanas viņi baznīcu 
atstāja.

Dievkalpojumā  māc. J. Min -
gina teica pārdomātu O. Kalpaka 

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas sarīkojums Bostonā
un viņa kaŗavīru piemiņai 
veltītu sprediķi, kas guva 
korporāciju locekļu nedalītu 
atzinību. Diev kalpojuma beigās 
visi nodziedāja „Dievs, svētī 
Latviju!”.

Pēc dievkalpojuma kor  po-
rāciju locekļi gājienā devās uz 
Trimdas draudzes nama sa -
rīkojuma zāli, lai tāpat kā citus 
gadus pie ska  tuves nofo to -
grafētos. Te viņus sa  gaidīja otrs 
pārsteigums – skolas saime zālē 
pusdienoja un, lai varētu fo -
tografēties, vienu otru galdu 
vajadzēja pabīdīt.  

Atceres sarīkojumā tā vadītājs 
fil. Aivars Oga (Latv.) aicināja 
apmeklētājus apsēsties, lai uz -
klausītu īsu uzrunu. Taču viņi 
ap  rima tikai pēc atkārtotiem 
aicinājumiem. Pēc uzrunas sa -
rīkojuma apmeklētāji pacēla 
glā  zes un, kājās stāvot, trīsreiz 
uz  sauca veltījumu Latvijai un 
Kal  paka gara mantiniekiem. Fil. 
Vil  nis Bērziņš (Fr. Imant.)  va -
dīja „Daugav’ abas malas” dzie-
 dā  ša  nu.

Pēc oficiālās daļas pēcpusdiena 
aizritēja draudzīgā un līksmā 
gaisotnē.

Paldies visiem atceres da  līb -
niekiem, Korporāciju kopas 
vice  senioram fil. Robertam 
Līguram (Fr. Metr.), ziedu licējai 
uz altāŗa fil. Ilzei Prikulei-Ogai 
(imer.), gan Fraternitas Metro-

politana, gan Gersicania kon-
ventam, kā arī saimniecēm 
Astrai, Maijai, un Norai Ga  -
liņām. 

Šogad  plkv. O. Kalpaka pie -
miņas sarīkojums Bostonā no -

ritēja citādā izkārtojumā, un 
varbūt tā ir pareizi, jo laiks 
mūsdienu latviešu jauniešus 
iepazīstināt ar mūsu tradicijām. 
To arī A. Oga savas īsās uzrunas 
nobeigumā īpaši uzsvēra, citējot 

dzejnieka Andreja Eglīša vārdus: 
„Lai nepagurdams jaunatnē aug 
Kalpaka gars!”  

Lai tā arī būtu!

Aivars Oga

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas sarīkojumā Bostonā. No kreisās: Aivars Oga (Latv.), KKB 
viceseniors Roberts Līgurs (Fr. Metr.), māc. Jogita Mingina, Pāvils Ieviņš (Fr. Metr.), pie Latvijas 
karoga – Vilnis Bērziņš (Fr. Imant.)
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LAIKS 2010. ga da 17. aprīlis – 23.  aprīlis20

BOSTONA
1. maijā plkst. 18.30 Trimdas 

draudzes telpās Sauleskalna 
7. gaidu vienību un Daugavas 
8. skautu vienība ielūdz bijušos 
un pašreizējos vienību dalīb -
niekus un labvēļus uz vienību 60 
gadu darbības atzīmēšanu. Sa -
viesīgs vakars ar vakariņām, deju 
un izlozi Pieteikšanās līdz 24. 
aprīlim, nosūtot $30 dalības 
mak  su Andai Spalviņai, 92 Myr-
tle St., Norfolk, MA 02056, tālr.: 
508-520-8851. Čeki rakstā  mi uz 
Latvian Scouts and Guides of Bos-
ton. 2. maijā plkst. 11.00 Trimdas 
draudzes baznīcā svētku dievkal-
pojums ar sekojošu azaidu un 
svētku aktu.

ČIKĀGA (IL) 
 • 1. maijā plkst. 3.00 Čikāgas 

latviešu namā Laimas Muktu -
pāvelas lugas ,,Šampinjonu derī -
ba” izrāde, kuŗā tēlo aktrise Inta 
Tirole. 

DETROITA (MI)
• 2. maijā, plkst. 11.30 Kurzemes 

cietokšņa un Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums. Dalības mak-
 sa $10 personai (pusdienas un 
atspirdzinājumi). Visus laipni 
lūdz DV apvienība Detroitā.

FILADELFIJA (PA)
• 18. aprīlī plkst. 4.00 Brīvo 

latvju biedrības mazajā zālē 
L. Muktupāvelas lugas ,,Šam -
pinjonu derība” izrāde, kuŗā tēlo 
aktrise Inta Tirole. Ieeja $20. Pēc 
izrādes tikšanās ar I. Tiroli pie 
kafijas tases un uzkodām. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 22. aprīlī plkst. 6.00 latviešu 

biedrības namā Laimas Muktu-
pāvelas lugas ,,Šampinjonu de -
rība” izrāde, kuŗā tēlo aktrise 
Inta Tirole. 

• 24. aprīlī plkst. 5.00 karnevāls 
visām paaudzēm, rīko DV ap   -
vienība. 

• 25. aprīlī Grandrapidu lat -
viešu ev. lut. draudzes 60 gadu 
svētki baznīcā 1780 Knapp Street 
NE, Grand Rapids, MI 49505. 
Dievkalpojums plkst. 10.00, pēc 
tā jubilejas koncerts un mielasts. 

• 2. maijā plkst. 11.30 pavasaŗa 
svētki latviešu biedrības namā. 

• 3. maijā pensionāru pilnsa -
pulce latviešu biedrības nama 
apakšējā zālē.

• 8. maijā Kurzemes cietokšņa 
atceres sarīkojums.

 • 9. maijā Mātes dienas brokas-
tis katoļu draudzē.

INDIANAPOLE (IN) 
• 8. maijā plkst. 5.00 India -

napoles tautasdeju kopas ,,Jaut -
rais pāris” 60 gadu darbības at -
ceres sarīkojums latviešu sa -
biedriskajā centrā (1008 W. 64th 
St.). Sarīkojuma norise: kopas 
iemīļotāko deju uzvedums, kuŗā 
piedalīsies 60 dejotāji – ,,Jautrā 
pāŗa” bērni, jaunieši, vidējā pa -
audze un ,,Jautrais solis”; foto -
grafēšanās; vakariņas; izloze; 
grāmatu galdā varēs iegādāties 
,,Jautrā pāŗa” 60 gadu atmiņu 
grāmatu” un ,,Jautrā pāŗa” 50 
gadu vēstures grāmatu; deju 
mūziku atskaņos Indianapoles 
lietuviešu tautas mūzikas ansam-
blis Biru Bar. Dalības maksa $30 
personai; piesakoties un samak -
sājot līdz 26. aprīlim – $25. Čekus 
izrakstīt ar norādi ,,ILJA” un 
nosūtīt līdz 26.aprīlim (pasta 
zīmogs): Andrejs Kancs 502 
Walbridge St., Carmel, IN 46032 
e-pasts: dreday517@aol.com

24. aprīlī Ziedoņa balle. Prog -
rammā: Koncerts sieviešu an -
sambļa IDVASA izpildījumā un 
tautas dejas „Jautrā pāŗa” izpil -
dījumā. Lūdzam iepriekš pieteik-
ties pa elektronisko pastu pie 
G. A. Asones (gaasons@sbcglob-
al.net) vai pa tālr. pie L. Odeiko 
(875.6077) līdz 19. aprīlim. Ieeja 
$25.00 pieaugušajiem ieskaitot 
vakariņas, bērniem līdz 14. g. v. 
– bez maksas. Loterijas biļetes 6 
par $10.00 vai $2.00 gabalā. 
Gaidām tuvus un tālus ciemiņus 
skaistākajā gada laikā! LSC valde 
un dāmu komiteja. 

KALAMAZŪ (MI) 
 • 20. aprīlī plkst. 6.00 Kalamazū 

latviešu sabiedriskajā centrā Lai -
mas Muktupāvelas lugas ,,Šam -
pinjonu derība” izrāde, piedalās 
aktrise Inta Tirole. 

KLĪVLANDE (OH) 
 • 25. aprīlī plkst. 1.00 Ap -

vienotās latviešu draudzes namā 
aktrises Intas Tiroles monoizrā -
de – Laimas Muktupāvelas luga 
,,Šampinjonu derība”. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 18. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 

12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju.

• 25. aprīlī plkst. 12.30 tikšanās 
ar polītologu no Latvijas Ivaru 
Ījabu.

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB infor -
mācijas tālrunis: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• No 16. līdz 18. aprīlim Ga -

rīgās celsmes dienas ,,Mūŗi pa -
saulē un mūŗi mūsu dzīvē”, 
piedalīsies Rīgas Jēzus draudzes 
mācītājs Erberts Bikše un Rute 
Bikše.

ŅUJORKA (NY)
• 16. aprīlī plkst. 7.00 Salas 

baz  nīcas zālē (4 Riga Lane, Mel -
ville, NY 11747) Latvijas Na -
cionālās operas ģilde rīko pa -
vasaŗa labdarības koncertu ,,Mēs 
ticējam dzīvei kā burvīgai dze-
jai...”, piedalīsies mecosoprāns 
Laila Saliņa un pianists Juris 
Žvikovs. Programmā latviešu un 
citu komponistu operārijas, 
klavieŗskaņdarbi, dziesmas no 
operetēm un kabarē uzvedu-
miem, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. Pēc koncerta tikšanās ar 
māksliniekiem pie glāzes vīna un 
uzkodām. Atlikums paredzēts 
Bruno Skultes operas ,,Vilkaču 
mantiniece” izrādei 2011. gadā 
LNO, Rīgā. Ieeja $45. Tie, kuŗi 
ziedos vismaz $100, saņems 
labvēļu ieejas karti (ziedotāju 
vārdus ievietos LNO pirmizrādes 
,,Vilkaču mantiniece” program-
mā). Sīkāku informāciju iespē-
jams uzzināt, zvanot Aijai Pelšei, 
tālr.: 516-433-4137. 

• 1. maijā plkst. 8.00 pavasaŗa 
balle Bruklinas draudzes namā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 17. aprīlī plkst. 1.00 Laimas 

Muktupāvelas lugas ,,Šampinjonu 
derība” izrāde, kuŗā tēlo aktrise 
Inta Tirole. Biļešu cena $25. Inf -
ormācija: www.priedaine.org 

• 24. aprīlī plkst. 2.30 Ērika 
Raistera piemiņas fonda 40 gadu 
sarīkojums, kuŗā godinās šī gada 
balvas saņēmēju žurnālistu Juri 
Žagariņu. Programmā: Laika 
redaktores Ligitas Kovtunas (no 

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

(Turpināts  22. lpp.)

Rīgas) uzruna, Dr. Juŗa Šlesera 
referāts par laureātu, balvas 
pasniegšana Jurim Žagariņam, 
dziedones Lailas Saliņas kon-
certs. Atspirdzinājumi un bagā -
tīgs laimestu klāsts par labu 
ĒRPF darbam. Ieeja – vismaz 
$20 ziedojums. 

• 1. maijā Priedaines sakopša-
nas talka. 

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 
State Street). Plkst. 5.00 kok -
teiļstunda, plkst. 5.30 priekš -
nesumi, vakariņas un deju mū -
zika. Pieteicoties līdz 10. aprīlim, 
dalības maksa $35, pēc šī datuma 
– $40. Pieteikties, rakstot vai 
zvanot S. Ģībietei, 2744 Reppuhn 
Drive, Saginaw, MI 48603, tālr.: 
989-793-6671; R. Martinsonam, 
3746 Chilton Drive, Saginaw, MI 
48603, tālr.: 989-792-9716; vai 
J. Skābardim, 3630 E. Curtis 
Road, Birch Run, MI 48415, tālr.: 
989-777-1607. Čekus izrakstīt 
Latvian Club of Saginaw. Sīkāku 
informāciju var iegūt, rakstot 
D. un R. Martinsoniem, e-pasts: 
dainisrita@aol.com Aicināti visi 
bijušie Saginavas latviešu kluba 
darbinieki, kā arī viņu draugi un 
radi. 

SANFRANCISKO (CA)
• 24. aprīlī plkst. 4.00 draudzes 

namā (245 Hoffman Ave) Zie -
meļkalifornijas latviešu kredit-
sabiedrības 40 gadu jubileja. 
Programma: kokteiļu pusstunda; 
apsveikumi; profesionālu Flo -
ridas mūziķu Pēteŗa Ozola un 
Armanda Melnbārža koncerts; 
siltas vakariņas. Dalības maksa 
$30; piesakoties iepriekš – $25. 
Lūgums pieteikties, sazinoties ar 
Sanitu Vilgerti, tālr.: 415-643-
9926, e-pasts: latviancu@sbc-
global.net vai Rutu Brūniņu 
Gran  du, tālr.: 510-799-9272, 
e-pasts: rutabrunins@aol.com

SIETLA (WA)
• No 22. līdz 25. aprīlim lietoto 

mantu tirdziņš latviešu centrā. 
22. un 23. aprīlī no plkst. 9.30 
līdz 8.00 vakarā; 24. aprīlī no 
plkst. 9.30 līdz 5.00; 25. aprīlī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00.

• No 22. līdz 24. aprīlim Baltijas 
studiju veicināšanas apvienības 
(Association for the Advancement 
of Baltic Studies) konference 
Crown Plaza viesnīcā Sietlā. In -
formācija tīmeklī: http://depts.
washington.edu/sass2010.

• No 22. līdz 25. aprīlim mazā 
talka Latviešu izglītības centrā 
Kursa. Pieteikties, rakstot A. Lū -
sim (alusmuca@centurytel.net) 
vai Kārlim Grendzem (kgrendze@
gmail.com).

St. PĒTERBURGA (FL) 
17. aprīlī plkst. 17.00 Biedrības 

namā Pēteŗa Ozola un Armanda 
Melnbārža izklaidējošs koncerts 
„KARUSELIS”. Plkst. 16.00 drau-
 dzības kokteiļu stunda ar pašu 
gādātiem kokteiļiem. Kon  certa 
programmā iekļautas Pēteŗa 
Ozola dziedātas latviešu dzies-
mas, Armanda Melnbārža pa  -
vadījumā, kā arī Armanda Meln-
 bārža spēlēti instrumentāli skaņ-
 darbi. Pēc koncerta paredzēta 
deju mūzika, būs iespējas izde-
joties un starplaikā baudīt auk -
stas uzkodas. Ieejas ziedojums 
sākot ar $20.

VAŠINGTONA (DC) 
• 17. aprīlī plkst. 7.00 DV 

apvienības saviesīgs vakars 
,,Ķiršziedu balle” ar vakariņām, 

viesnīcā Crown Plaza (3 Research 
Court, Rokvile, MD). Vakariņu 
dalības maksa $60, tikai ballē 
$25. Deju mūziku no plkst. 9.00 
spēlēs grupa ,,Pēdējais vilciens”. 
Čeks vai naudas pārvedums jā -
izraksta ar norādi Daugavas Va -
nagi un līdz 14. aprīlim jānosūta 
kasierim Aldim Lapiņam, 3122 
Barnard Ct., Fairfax, VA, 22031-
1905; tālr.: 703-554-5275; e-pasts: 
lapins.aldis@cox.net 

• 8. maijā draudze rīko lietoto 
mantu tirdziņi. Nevajadzīgās 
man  tas var vest, sākot no 25. ap -
rīļa, pievienojot zīmi, ka tās 
paredzētas utenim (nevest dato-
rus vai to ekrānus, kā arī mantas, 
ko likumīgi nedrīkst pārdot). 
Ziedojot kādu lielāku, jaunu vai 
vērtīgu mantu, lūgums pievienot 
zīmi ar cenu. Visu iegūto naudu 
ziedos draudzes piebūves fon-
dam. Nepārdotas mantas ziedos 
citai labdarības organizācijai.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 18. apr. un 25. apr. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. Jogita 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 18. apr. plkst. 3.00 
Lankasterā dievk. 25. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone. 

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā omīte

VERA LAGZDIŅŠ,
dzimusi KOCIŅŠ

dzimusi 1917. gada 24. augustā Harkovā, Ukrainā,
mirusi 2010. gada 2. februārī Ft. Lauderdale, FL, ASV

Vienmēr mūsu sirdī paturēsim
MAZBĒRNI ĒRIKS LAGZDIŅŠ, 

MĀRA LAGZDIŅA-APERGIS AR VĪRU GEORGE APERGIS,
MAZMAZDĒLS ARI JOHN APERGIS

INĀRA LAGZDIŅŠ
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vienmēr kopā būt...

Mūsu mīļais

AUSEKLIS ELKSNIS
dzimis 1921. gada 12. aprīlī Sērenes „Liepjāņos”,

aizgājis mūžībā 2010. gada 6. aprīlī Kalamazoo, Mi

Mīlestībā viņu piemin
MARTA, RITA UN EGONS

Mūsu mīļais filistrs
INŽENIERIS

KRIŠJĀNIS ĒRGLIS
dzimis 1968. gada 12. jūnijā Rīgā,

miris 2010. gada 10. aprīlī Rīgā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mums paliek gaišums, ko tu devi
Kā dzidrs dzimtās zemes strauts.
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INĀRA TOMBERGS
2010. gada 11. martā Naples, Floridā

Skumjās piemin
MĀSĪCA RASMA, GVĪDO, MAIJA

KRUSTDĒLS GUNDARS

Kur paliek prieks, kad apdziest dienas smaids,
Kur paliek puķes zieds, ko notrauc vējš?
Kur paliek prieks, kur? ...
Kur aiznes tumsa to un nakts, un vējš?
                                                         (Z. Lazda)

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

AUSEKLIS BRASTIŅŠ, Ph.D.
dzimis 1925. gada 27. jūlijā Rīgā,

miris 2010. gada 25. februārī Pitsburgā, Pensilvānijā

Sēro
SIEVA DAGMĀRA

MEITAS ANITA UN LINDA AR ĢIMENĒM
UN MĀSA MĀRA AR ĢIMENI

Atmiņā kā avots vizēs,
Vai būs rīts vai vakars vēls,
Un uz mūžu dzīvos sirdī
Man tavs gaišais, mīļais tēls.

Mūžībā aizgājusi

Dr. MAIGA KALNS, DDS,
dzimusi BLOMKALNS

dzimusi 1918. gada 15. oktobrī Rīgā,
mirusi 2010. gada 21. februārī Lakewood, N.J.

Mīlestībā viņu piemin
KRUSTMEITA DAINE AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

ZIGRĪDA ŠĒNBERGS,
dzim. GESKE

dzimusi 1926. gada 10. novembrī Rīgā,
mirusi 2010. gada 20. janvārī Oshawa, ON

Viņu mīļā piemiņā pieminēs
VĪRS RŪSIŅŠ, MEITA SANDRA UN ZNOTS AL NEILLY
MAZDĒLS MICHAEL AR SIEVU LISSETTE RICHARDS

MAZDĒLS STEVEN AR JENNI, MAZMAZMEITA BREAGHAN, 
MAZMAZDĒLS RENE UN MAZMAZMEITA JASMINE

RADI UN PAZIŅAS KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ
Mīlestība – draudzība 
šajā mūžā un aizmūžā.

Mūžībā aizgājuši
Latviešu Sporta Padomes Trimdā 

darbinieks

ANSIS C. MAURIŅŠ
* 1917. gada 7. janvārī

† 2009. gada 28. decembrī

Latvijas ātrslidotājs

ELMĀRS M. BITE M.D.
* 1918. gada 22. martā

† 2009. gada 6. novembr

Sērās piemin
ALA`S SPORTA NOZARES VALDE

Mūsu bēgļu gaitu draugs Berlīnē un Riechenbergā

ARVĪDS ŽĪGURS
5.V.1926 — 4.IV.2010

ir aizgājis uz Tēva mājām

Lai Dievs mielo viņa dvēseli.
ELMĀRS KALNARAUPS

AIVARS OSIS
VILIS VĀRSBERGS

Mūžībā aizgājusi

Dr. MAIGA KALNS, DDS,
dzimusi BLOMKALNS

dzimusi 1918. gada 15. oktobrī Rīgā,
mirusi 2010. gada 21. februārī Lakewood, N.J.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA INESE

MAZDĒLS ALEKSIS AR ĢIMENI

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu.
              (Kārlis Skalbe)

Mūsu mīļais brālēns, krusttēvs un radinieks
ILGVARS EDGARS VEIDEMANIS

dzimis 1930. gada 8. augustā Rīgā,
miris 2010. gada 31. martā Springfīldā, OH

Sirsnībā piemin
IVARS UN INRA ANTENS

PAULIS ANTENS AR ĢIMENI
ĒRIKS ANTENS AR ĢIMENI

KAIJA KIRŠTEINA AR ĢIMENI
VILNIS OZOLIŅŠ

2009. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri

KRĪGERS RUTA
LIEPA MIRDZA
PUCIS MILDA

BĀRDA ARVIDS
KALNIŅŠ VELTA

ĶEBŽA OTTO
KRAMENS ANSIS

ILINOJAS LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA
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(Turpināts no 20. lpp.)

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 4. jūlija līdz 7. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, rokdarbi un ekskursijas sagādās 

vienreizēju piedzīvojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  prāv. Dāvim Kaņepam:

tālr.: 310-621-9572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net
vai: 611 Pruitt Drive

Redondo Beach, CA 90278

Mākslinieces Gerdas Rozes 
darbu skate 

 “Apla Suminasana”/ 
“Homage to the Circle”

 no 13. aprīļa līdz 1. maijam, 2010

 MAG Gallery, 126 Larchmont Avenue, 
Larchmont, NY 10538

 914-834-1117
www.mamaroneckartistsguild.org 

 Izstādes ATKLĀŠANA 
sestdien, 17. aprīlī, no 5-7 vakarā

 Izstādes NOSLĒGUMA SVINĪBAS 
sestdien, 1. maijā, no pl. 3-5 pp.

 Galerija atvērta otrdien līdz sestdienai no pl. 12-5 pp. 

www.gerdarozeart.com

KONKURSS GLEZNIECĪBĀ

Tema: Traģēdija Masļenkos; prelūde 50 gadu okupācijai.
Saturs: 1940. gada 14.-15. jūnija naktī sarkanarmieši iemeta uguns 
bumbu robežsardzes mājā un to apšaudīja. Robežsargu komandanta 

sieva Hermīne Puriņa iztrūkusies no miega, nakts kreklā steigusies 
pie ložmetēja un sākusi raidīt zalvi pēc zalves  pret uzbrucējiem, 

kamēr pietrūcis munīcijas un tad bēgusi no degošas mājas uz tuvējo 
rudzu lauku, bet sarkanarmieša lode viņu ķērusi un viņa mirusi uz 

vietas. Drīz ieradušies steigā sasaukti aizsargi adjutanta Jāņa Ozoliņa 
vadībā, bet uzbrucēji jau bijuši atkāpušies pāri robežai, paņemot 

gūstā 11 robežsargus un 18 civīlos, kas mēģinājuši apdzēst 
ugunsgrēku. Pāri robežai bijusi redzama armija uzbrukuma gatavībā 

un aiz tās stāvējušas tanku kolonnas.
Termiņš darbu iesniegšanai līdz 15. oktobrim; 

labas kvalitātes slīdītes iesūtīt ar segvārdu.
Balvas: 1. 3000 dol. 2. 2000 dol. 3. 1000 dol.

Žūrijā būs trīs mākslinieki, divi jau ir piekrituši piedalīties, t.i. 
Ēriks Dzenis un Valda Ostreichere; trešais kultūrpazinējiem.
Adrese korrespondencei: D.V. kultūrnozare, Latv. Centrā: 

4 Credit Union Dr. Toronto, On M4A-2N8, Canada. Tel: 416 5122214.
Minim. gleznas apmērs: 120cm x 150cm

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 18. apr. 
dievk. ar dievg. 25. apr. dievk. 
1. maijā, plkst. 12.00 Woodlawn 
kapsētā, Sv. Pāvila draudzes lat -
viešu (27.) nodalījumā DV 
apvienības Detroitā rīkots Kur -
zemes cietokšņa piemiņas svēt -
brīdis. 2. maijā dievk.  

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 18. apr. dievk. Shepard of the 
Coast Lutheran Church (1909 
E. Commercial Blvd, Ft. Lauder -
dale). Diakone A. Venta, tālr.: 
954-427-3558 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 
18. apr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 25. apr. dievk. plkst. 11.00. 
2. maijā plkst. 3.00 dievk. 
Vilmingtonā ar dievg., pēc 
dievk. kafijas galds. 9. maijā 
plkst. 11.00 Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 
16. maijā plkst. 11.00 dievk. 
angļu valodā ar dievg. 23. maijā 
plkst. 11.00 Vasarsvētku dievk., 
pēc dievk. skolas izlaidums. 
30. maijā dievk. nebūs. 6. jūn. 
dievk. plkst. 11.00. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 25. apr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. draudzes 
60 gadu svētki ar jubilejas kon-
certu un mielastu; lūgums mie-
lastam pieteikties līdz 15. aprīlim, 
sazinoties ar Ausmu Lindi, tālr.: 
616-365-0922, e-pasts: ausma_
linde@comcast.net 9. maijā 
plkst. 10.00 Mātes dienas dievk. 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 18. 
apr. plkst.10.00 dievkalpojums 
ar dievgaldu. Sadraudzības kafi-
ja. 25. apr. plkst.10.00 Labā Gana 
svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu. Sadraudzības kafija. 
LATVIEŠU BAPTISTU DRAU -
DŽU DZIESMU DIENA.

• Klīvlandes latv. Apv. ev. lut. 
dr.: 18. apr., 25. apr. dievk. plkst. 
11.00. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
11. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. University Luthe-
 ran Church (1020 S. Harrison 
Road, East Lansing, MI.), māc. 
L. Vīksne. Pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce un kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 18. apr. dievk., pēc dievk. 
plkst. 12.15 draudzes pilnsapulce. 
25. apr. dievk. ar dievg. 2. maijā 
dievk. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
25. apr. plkst.11.00 dievk. ar 
dievg., viesosies prāv. A.Vārs-
berga-Pāža. 9. maijā plkst.11.00 
Ģimenes dienas dievk., pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: No 16. līdz 18. 
apr. Garīgās celsmes dienas 
,,Mūŗi pasaulē un mūŗi mūsu 
dzīvē”, piedalīsies Rīgas Jēzus dr. 
māc. Erberts Bikše un viņa dzī -
vesbiedre Rute. 16. apr. plkst. 
6.30 Celsmes dienu atklāšanas 
svētbrīdis; pirmā lekcija ,,Mūŗi 
pasaulē un mūŗi mūsu dzīvē”, 
pēc tās sadraudzība. 17. apr. 
plkst. 11.00 Celsmes dienu otrā 
lekcija ,,Mūŗi, kas tiek celti”; 
plkst. 12.30 pusdienas, plkst. 1.30 
saruna ,,Ticība un darbs Jēzus 
draudzē, īpaši draudzes svēt die-
nas skolā”. 18. apr. plkst. 10.00. 
Celsmes dienu nobeiguma dievk. 
ar dievg., dziedās draudzes koris, 
sprediķi teiks viesis, Jēzus drau-
dzes māc. E. Bikše; pēc dievk. 
pusdienas un pēdējā lekcija ,,Mū -
ŗi, kas jānojauc”. 25. apr. plkst. 
10.00. dievk. ar dievg., viesmāc. 
Erberts Bikše; pērmindeŗa amatā 
ievadīs Viktoru Konteru, dievk. 
piedalīsies mūziķi Tīna un 
Dzintars Josti; pēc dievk. 
sadraudzība un atvadīšanās no 
viesiem. 2. maijā plkst. 10.00 
pateicības dievk., pieminot Lat-
vijas neatkarības paslu dināšanu; 
pēc dievk. sadraudzība. 

• Milvoku latv. ev. lut. 
dr.: 18. apr. dievk. angļu valodā 

ar dievg. un uzrunu bērniem; 
viesmāc. Ilze Larsena. 22. apr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
25. apr. dievk. ar uzrunu bēr-
niem, pēc dievk. 2012. gada 
Dziesmu svētku rīcības komite-
jas rīkotās brokastis un dāmu 
komitejas sēde. 2. maijā dievk. 
ar uzrunu bērniem. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. 4. maijā plkst. 7.00 
valdes sēde.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18. apr. plkst. 
8.30 Leikvudā dievk. ar dievg. 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
25. apr. plkst. 11.00 dr. dievnamā 
Īstbransvikā dievk.; Labā gana 
svētdiena. Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
17. apr. plkst 5.00 Salas bazn. 
Austrumu apgabala dāmu kom. 
konferences dievk., prāv. L. Zu -
šēvica. 18. apr. Jonkeru bazn. 
plkst 10.00 dievk., prāv. 
L. Zušēvica. 25. apr. Jonkeru 
bazn. plkst 10:00 dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš; Mor-
ristown, NJ plkst 2.30 dievk., 
māc. J. Saivars. 2. maijā Jonkeru 
bazn. plkst 10.00 dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
16. maijā plkst. 1.00 dievk. Māc. 
R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 24. 
apr. plkst. 12.00 dievk. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116); pēc dievk. kafijas galds. 
Prāv. D. Kaņeps. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): Dievk. 
plkst. 11.00 – 18. apr., 25. apr., 
9. maijā ar dievg., 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal-
 niņa. Pēc dievk. saiets ar gro -

ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 18. apr. dievk. angļu 
valodā; pēc dievk. Bībeles stun-
da. 25. apr. dievk.; pēc dievk. 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 18. apr. plkst. 2.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētku dievk. ar 
dievg. Trīsvienības bazn. (35 
Furman Str.). Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D.Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grāmatas. Pēc dievk. groziņu 
azaids.

Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 14.00 
dievkalpojums, kuru vadīs dia-
kons Jānis Elberts. Diev kal po -
jumu kuplinās Ariāna Liepiņa.

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 

dr.: 25. apr. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda Andra 
Rituma vadībā. 2. maijā plkst. 
14.00 dievkalpojums. 6. maijā 
plkst. 10.00 Biedrības namā 
draudzes Valdes sēde. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
18. apr. plkst. 11.00 ģimeņu 
dievk. ar dievg., pēc dievk. DV 
rīkots pikniks. 25. apr. plkst. 
11.00 dievk., jubilāru apsveikša-
na. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 18. apr. plkst.11.00 dievk. 
2. maijā plkst.11.00 pēc. dievk. 
draudzes pilnsapulce. 16. maijā 
plkst.11.00 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg. 6. jūn. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 20. jūn. 
plkst. 11.00 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk.

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATESPERK GLEZNAS, MAKSLAS 
ALBUMUS, KATALOGUS
Bogdanova-Beļska, Purvīša, 

Tīdemaņa, Vidberga, Liberta, 
Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Jānis
e-pasts: janisflorida@gmail.com

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

Informācija par datumiem un adresēm atrodama mūsu mājas lapā:
 www. lasl. com 

vai zvanot: 973-744-6565  vai  201-760-6427

2010. GADA PAVASAŖA SAIŅU  Losandželosā: 18. aprīlī no 10 -12:30:  Latv. sabiedriskajā centrā
SŪTĪJUMA DATUMI: Vidienē: no 27. aprīļa līdz 3. maijam; līdzšinējās vietas/dienas/laikos
 Austrumu piekrastē: 1. un 8. maija nogalēs

Ar UPS/pastu sūtītos saiņus lūdzam mums nogādāt līdz 7. maijam.

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Dr. E. Andersona 
Latvju enciklopēdija 
1962-1982-2006 ir latviešu trimdas laika 
dokumentācija piecos sējmos. Tā aptver to, tuvu 
200,000, Latvijas iedzīvotāju likteņus, kuŗi piedzīvojuši 1940./41. gada 
Staļina okupāciju, to nespēja pieredzēt otrreiz un 1944./45. gadā devās 
trimdā uz Vāciju vai Zviedriju. Pēc vairāku gadu pavadīšanas bēgļu 
nometnēs tie izklīda pa visu Brīvo pasauli un patvērumu zemēs sāka 
jaunu dzīvi. Veidojās baznīcas, skolas un biedrības. Okupētās Latvijas 
izdevumos, vēsturiski notikumi tika apskatīti no komunistu partijas un 
krievu tautas viedokļa. Daudzi notikumi sagrozīti vai noklusēti. 
Augšminētajos piecos sējumos ziņas ir sniegtas ojektīvi no latviešu 
tautas patriotiskā un etiskā viedokļa. Šiem pieciem sējumiem vieta 
būtu katrā Latvijas skolā bibliotēkā un ģimenē.

Ir saņemtas skaistas pateicības vēstules no patiesības alkstošiem 
lauku skolotājiem, kuŗiem dāvināja LE komplektus 2009. g. decembrī. 

Saeimas vēlēšanās š.g. rudenī patiesība daudz palīdzētu.

Pirmais V sējuma iespiedums ir izpārdots. Tikko saņēmām otro iespie-
dumu. Piecu sējumu komplekta cena ir $70 ar piesūtīšanu ASV, 
kā arī līdz š.g. 1. maijam piedāvājam to pašu $70 cenu sūtīšanai 
uz Latviju ar kuģi. V sējums atsevišķi $35 (sūtīšana ASV ieskaitot). 
Ārpus ASV cena $50.

Čeki rakstāmi uz „ALA“ vārdu un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 N. 
Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042. Pasūtot līdz š.g. 1. maijam 

sūtījums adresātu sasniegs līdz Jāņiem!

Laba iesvētību dāvana

Juvilieru meistari jau 
trešajā paaudzē!

KRIKIS 
JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

P. O. Box 180230, 
Delafield, Wl. 53018

Tālr.: (262) 593-2503, 
(262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: 

parsla@krikisjewelry.com

ÉMIGRÉ ART WANTED 
(TIDEMANIS, R. PINNIS,...)

Email:   balticart@bredband.net

83 gadus vecam pensionāram, kam grūtības ar staigāšanu, vajadzīga 

palīdze - pensionāre, kas gribētu pie savas pensijas piepelnīt $ 1000 

dolarus mēnesī, dzīvojot atsevišķā istabā ar vannas istabu, pie visa 

brīva, Losandželosā, Kalifornijā, tuvu pie jūras.

Zvanīt: 1 (310) 838-1789

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 

tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu 
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

Sauleskalna 7. gaidu vienība un 
Daugavas 8. skautu vienība ielūdz 

bijušos un pašreizējos vienību dalībniekus un  labvēļus 
uz vienību 60 gadu darbības atzīmēšanu.

Sestdien, š.g. 1. maijā, saviesīgs vakars ar vakariņām, deju un 
izlozi plkst. 18:30 Trimdas draudzes telpās. Pieteikšanās līdz 

24. aprīlim, nosūtot $30 dalības maksu Andai Spalviņai, 
92 Myrtle St., Norfolk, MA  02056, tālr.:  508-520-8851. 
Čeki rakstāmi uz Latvian Scouts and Guides of Boston.

Svētdien, š.g. 2. maijā svētku dievkalpojums Trimdas draudzes 
baznīcā plkst. 11:00, ar sekojošu azaidu un svētku aktu.
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S P O R T S

ALAs Sporta nozares valdes 
locekļu pirmā valdes sēde 2010. 
gadā notika 27. martā Sheraton 
Gateway Suites, 6501 North 
Manheim Road, Rosemont, IL un 
ilga gandrīz sešas stundas. 

Sēdē piedalījās Edgars Bedrītis 
(OH), Sandra Bērzupe-Sproģe 
(PA), Egons Duņēns (TX), Jānis 
Ģiga (NJ), Miķelis Ģiga (MN), 
Visvaris Ģiga (MN), Svens Kīns 
(IL), Modris Krautmanis (MI), 
Modris Lorbergs (ONT), Vis -
valdis Nagobads (MN), Jānis 
Priede (IL), Jānis Robiņš (MN), 
Mārtiņš Stāks (IL), Valdis Tums 
(IL), Dāvids Zadvinskis (OH). 
Ziņojumus rakstveidā atsūtīja 
Aivars Bārs (NJ), Uģis Grīnbergs 
(MI), Māris Lazdiņš (NC), 
Imants Millers (NH), Valdis Mu -
cenieks (MN) un Ivars Švānfelds 
(Rīga). 

 Sēdi atklāja un vadīja Visvaris 
Ģiga, protokolēja Jānis Robiņš. 
Pieņēma darba kārtību ar 17 
punktiem. Atklājot sēdi, nozares 
vadītājs V. Ģiga ziņoja, ka 2009. 
gada 28. decembrī miris Latviešu 
sporta pārvaldes trimdā (LSPT) 
dibinātājs un pirmais ģene  rāl -
sekretārs Ansis Mauriņš. Viņa 
piemiņu sēdes dalībnieki godi -
nāja ar klusuma brīdi, pieceļoties 
kājās. V. Nagobads pieminēja 
A. Mauriņa darbību Latvijā, kur 
viņš bija izcils volejbolists, spēlēja 
pat Latvijas valstsvienībā. J. Ro -
biņš uzsvēra, ka viņš cītīgi sekojis 
Latviešu sporta padomes ārzemēs 
(LSPĀ) darbībai, palaikam pie -
sūtot uzslavas vēstules. 

SN vadītājs īsumā pastāstīja 
par paveikto starpsēžu laikā un 
ka piedalījies ALAs valdes sēdē 
Detroitā. Viņš lūdza laikus iesūtīt 
ziņas par sporta sacensībām un 
valdes sēdēm publicēšanai lat -
viešu laikrakstos Laiks un Latvija 
Amerikā. V. Ģiga ieteica turpmāk 
kases grāmatas revidēt SN valdei, 
līdz šim teorētiski šis darbs bija 
uzticēts ALAs valdes revīzijas 
komisijai. Valde nolēma abus 
ieteikumus ievērot un neka  vē -
joties izraudzīja SN revīzijas ko -
mi  siju divu personu sastāvā, 
nominējot un ievēlot Miķeli Ģi -
gu un Modri Krautmani.   

V. Ģiga pavēstīja, ka Gaŗezera 
referentes pienākumus turpmāk 
pildīs Dzidra Tropa (MI), iesūtot 
sporta ziņas un fotografijas pub -
licēšanai. Mārtiņš Stāks piekritis 
saskaņot Sporta nozares un Gaŗ -
ezera vadības sadarbību.  Biedru 
referenta pienākumus uzņēmies 
Toms Trautmanis (MI). Nākotnē 
kandidāti varētu būt Vilnis 
Kubuliņš (OH) un Pēteris 
Grotāns (MN). 

Kasieris Edgars Bedrītis zi -
ņoja, ka 2009. gada sākumā bija 
$107 iepriekšējā gada atlikums; 
ienākumi – $12 047, tostarp  
ALAs atbalsts –  $10 500.  Iz  de -
vumi bija $11 829, un 2010. gada 
1. janvārī atlikums bija $325. 
Īpaši jāpiemin $1000 atbalsts 
Latvijas Sporta mūzeja ceļojošo 
izstāžu rīkošanai skolām ārpus 
Rīgas. Latvijas ceļojumu fondā 
iemaksāti $7000,  šobrīd kopējā 
summa ir  $20 000, ko lietos 
2011. gada turnejā.  Kasieris vēl 
ziņoja, ka saņēmis $2400 no 
LSPĀ kasieŗa Valža Mucenieka, 

jo LSPĀ darbību beigusi. No tiem 
$1000 nosūtīti uz Sporta mūzeju 
Latvijā. ALAs valde piešķīra vēl 
$1200, līdz ar to atbalsts 2010. 
gadā ir $11 100.  Līdzekļi atvēlēti, 
lai atbalstītu Sporta kopas de  le -
gātus ALAs kongresā, sedzot tie-
 šos izdevumus –  reģistrāciju, 
tran  sportu un viesnīcu. 

Austrumu piekrastes sporta 
pārvaldes (APLSP) pārvaldes 
priekšnieks Jānis Ģiga teica, ka 
kopš iepriekšējās sēdes īpašu 
sporta sarīkojumu nav bijis. 
,,Kursas” vienība piedalās USVA 
Garden Empire Volleyball Asso -
ciation turnīros B klasē, kur spē -
les līmenis ir samērā augsts. Bas-
 ketbolistu treniņi notiek svēt  die -
nās Baruch kolledžā, NY. 

J. Ģiga 30. oktobrī pārstāvēja 
ALAs Sporta nozari, kad Latvijas 
volejbolists Ivans Bugajenkovs 
ieradās Amerikā, jo viņa vārdu 
ierakstīja International Volleyball 
Hall of Fame, Holyoke, MA.  
I. Bu  gajenkovs ir pazīstams vai -
rākiem latviešu sportistiem, viņš 
bija goda viesis 2008. gada Trīs -
zvaigžņu atceres spēlēs Valmierā, 
kur piedalījās ALAs volejbola un 
basketbola vienības.  I.  Buga  jen-
 kovs bija izcils volejbolists  biju -
šās PSRS izlases vienībā aiz -
ritējušā gadsimta 60. gados, 1964. 
un 1968. gada Olimpiskās spēlēs 
vienība ieguva zelta medaļu.  Ce -
remonijā piedalījās vairāki aus-
trumu piekrastes latvieši: I. Dik -
manis un A. Nollendorfs no Ņu -
jorkas, I. Galiņš un A. Ramoliņš 
no Masačūsetas un I. Millers no 
Ņuhampšīras.  ALA šī svinīgā 
notikuma atbalstan ziedoja 
$1000 un tika pieminēta kā spon-
sors gan uz Hall of Fame  plakāta 
pie Slavas zāles ieejas, gan prog -
rammā. APLSP priekšnieks per -
sonīgi ziedoja $100, un no Hall 
of Fame saņemta pateicības vēs -
tule, kuŗā uzslavēti latvieši, ka 
viņi atbalstījuši I. Bugajenkova 
vārda ierakstīšanu Slavas zālē.

Ņujorkas DV novusa kopu  
daudzus gadus vadīja Ferlands 
Krū  miņš,  tagad novusa vadību 
Austrumpiekrastē uzņēmies An -
dijs Millers.

Latviešu sporta apvienības Ka -
nadā (LSAK) priekšnieks Mod -
ris Lorbergs ziņoja, ka ap  vienība 
rīko apmēram desmit valdes 
sē des gadā, lai saskaņotu visas 
sporta nodarbības. Hokejisti tre -
nējas katru pirmdienas vakaru 
Pēteŗa Brīviņa vadībā un Baltic 
Cup sacensībās nokļuva līdz fi -
nālam. Sporta zāles trūkuma dēļ 
patlaban nenotiek treniņi  bas-
ketbolistiem un volejbolistiem,  
tāpēc ir grūtības izveidot vienības 
nākamām ALAS meistar  sa -
cīkstēm. Informāciju izplata 
laikrakstā Latvija Amerikā,  tā 
atrodama mājaslapā www.lsak.
org, ko iekārto Vilnis Blūms. M. 
Lorbergs katru gadu oktobŗa 
pēdējā nedēļas nogalē rīko Zie -
meļamerikas baltiešu meistar -
sacīkstēs peldēšanā, tajās ar 
LSAK atbalstu var piedalīties 
ikviens latviešu izcelsmes pel  dē -
tājs.

Vīriešu volejbola referents 
Modris Krautmanis ziņoja, ka 
Gaŗezera zēnu turnīrā piedalījās 
trīs vienību 21 sportists. Toties 

4-2 klasē bijušas 22 vienības!  
ALAs meistarsacīkstēs Kalamazū 
piedalījušās deviņas vīriešu vie -
nības. 

Golfa referents Jānis Priede  zi -
ņoja, ka notikuši astoņi latviešu 
golfa spēļu sarīkojumi, piedalo -
ties 498 sportistiem. Trīs lielajos 
divu dienu turnīros dalībnieku 
skaits pieaudzis tikai nedaudz 
(no 164 uz 172), toties piecos 

vietējos turnīros dalībnieku 
skaits pieaudzis no 275 uz 326.  
Gaŗezera golfa sarīkojumā  pie -
da  lījās 154 sportisti, kas ir rekord-
skaitlis. 

Sieviešu volejbola referente 
Sandra Bērzupe-Sproģe ziņoja, 
ka darba dēļ viņai grūti pildīt 
referentes pienākumus un lūdza 
atrast aizstājēju. Patlaban kan -
didātu nebija. Teksasā, University 
of Houston sieviešu volejbola vie-
nības treneŗa darbu uzsāks Kār-
lis Duņēns, bijušais Minesotas 
,,Starta” volejbolists. 

Šacha referents Valdis Tums 
ziņoja, ka Valdemārs Zemītis 50 
eksemplāros izdevis Latviešu ša -
cha ekciklopēdiju divos sējumos 
angļu valodā.   

Basketbola referents Dāvids 
Zadvinskis ziņoja, ka Valdemāra 
Baumaņa trofejas Latvijas jau-
natnes labākiem spēlētājiem Lat-
 vijas jauniešu basketbola līga 
(LJBL) pasniedz maijā. 

Vicepriekšsēdis Visvaldis Na -
gobads paskaidroja, ka LJBL va -
da Arnita Eiklone, atbildīgais par 
Valdemāra Baumaņa balvu ir 
Raimonds Zeps, viņa e-pasta ad -
rese: raimonds.zeps@lbs.lv 
V. Baumaņa trofeju un t-krekliņu 
gatavošanu un pasniegšanu sāka 
ALAs Sporta nozare, tagad turpi-
na  LJBL. 

V. Tuma ziņojumu papildināja  
slēpošanas referents Dāvids 
Zad  vinskis.  Čikāgas slēpotāju 
kluba rīkotajā izbraukumā Snow-
 mas, CO, 27 kluba dalībniekiem 
pievienojušies četri ārsti, ārstu 
konferences dalībnieki no Lat -
vijas un arī viens mūziķis no 
Latvijas, kas gādājis par jautrību. 
Izbraukums bijis labi organizēts, 
tādus rīkos arī turpmāk.

Gaŗezera referents, Gaŗezera  
padomes loceklis Mārtiņš Stāks 
pastāstīja, ka Gaŗezeru vada bi -
jušais izlases volejbolists Andrejs 
Dumpis, iecerēti vairāki sportam 
veltīti sarīkojumi. Gaŗezerā atkal 
strādās Sandijs Baškevics, pare -
dzēta plaša sacensību program-
ma vidusskolēniem. Gaŗezers 
lab  prāt ciešāk sadarbotos ar 
ALAs Sporta nozari. 

Balvu referents Valdis Muce -
nieks iesūtījis piešķiršanas notei-
kumus divām balvām, ko pirmo 
reizi piešķīra 2009. gadā: Latvijas 
kausam hokejā, ko dāvinājis 
Dr. Visvaldis Nagobads, un Viļa 
Čikas balvai sporta žurnālistikā, 
ko Sporta nozare dibināja 2009. 
gada maijā. Valde apstiprināja 
piešķiršanas noteikumus abām 
balvām.

V. Ģiga ziņoja, ka ALAs kon-
gresam Sanfrancisko izraudzīti 
divi delegāti –  Aleksis Dankers 
(CA) un Dāvis Bolšteins (MD). 
Abi ir volejbolisti, rēgulāri spēlē 
ALAs meistarsacīksēs, 2008. ga -
dā piedalījās turnejā Latvijā.  Val-
 de apstiprināja abu kandidātū  ras 
un, tā kā saņemts ALAs valdes 
atbalsts, Sporta nozare segs visus 
tiešos izdevumus. 

J. Ģiga atgādināja, ka ALAs 13. 
meistarsacīkstes notiks, kā pa -
redzēts, 29. un 30. maijā, College 
of Staten  Island, NY, sporta zālēs 
un netālajā hokeja arēnā.  Istabas 
rezervējamas Staten Island Hotel 
līdz 1. maijam par $99. 

Vicepriekšsēdis un USA Volley-
ball sakarnieks Egons Duņēns 
zi  ņoja, ka nacionālās volejbola 
meistarsacīkstes notiks Fēniksā, 
AZ, maija pēdējā nedēļā. 

Pārrunāja 2011. gada turneju 
Latvijā no 10. līdz 24. jūnijam. 
Spēles plānotas Jelgavā ar Lauk -
saimniecības akadēmijas, Rīgā ar 
Latvijas Universitātes vienību, 
pēc tam sportisti brauktu uz Val-
 mieru un citām  Ziemeļvidzemes 
pilsētām. V. Ģiga ir sazinājies ar 
Kārli Greiškalnu, kas solījis 
palīdzību un padomu turnejas 
rīkošanā. Arī V. Nagobads, aprīlī 
būdams Latvijā, solīja sazināties 
ar  K. Greiškalnu.  V. Ģiga plāno 

būt Latvijā septembrī, palīdzēs 
arī referents Ivars Švānfelds, kas 
dzīvo Rīgā. Varbūt t-krekliņus 
vajadzēs gatavot Latvijā, jo trans-
ports no ASV ir dārgs. 

Valdes locekļi vienojās, ka 
LSPĀ likvidācija ir pabeigta un 
līdz ar 2010. gada 20. janvāri 
LSPĀ beigusi savu darbību. No -
lēma iesiet četras LSPĀ Lielās 
no  zīmju laureātu grāmatas, kat-
rai grāmatai pievienojot tvartu, 
tās nogādās latviešu sporta pār -
valdei ASV, Austrālijā, Kanadā 
un Latvijas Sporta mūzejam. 
Spor  ta nozare arī nākotnē pas-
niegs Lielās nozīmes, ko piešķiŗ 
tikai ASV un Kanadas latvie -
šiem. Līdz nākamai valdes sēdei 
balvu referentam lūgs izstrādāt 
šai balvai jaunus noteikumus. 

Sacensību kalendārs 2010. 
gadam
16. aprīlī  Baltic Cup hokeja 
finālspēle Mastercard Center, 
Toronto;
24. aprīlī Latvian Happy Hour 
Club Open golfa sacensības 
Čikāgā;
1. maijā AP volejbola m./s. 
Baltimorā, MD;
22. un 23. maijā 21. atklātās 
latviešu golfa sacīkstes, kuŗās 
izcīnās ASV kausu  un korporā -
ciju golfa sacensības Detroitā;
29. maijā ALAs SN 57. m./s. 
Ņujorkā, College of Staten Island  
telpās;
30. maijā ALAs SN 57. m./s. 
Ņujorkā, College of Staten Island  
telpās;
5. jūnijā LNJAK 4-2 volejbola 
turnīrs Sidrabenē;
18. jūnijā DV Toronto nodaļas 
šaušanas sacensības Bērzainē;
19. jūnijā V. Kores piemiņas 
turnīrs Gaŗezerā (Jāņu dienas 
“scramble”);
No 19. līdz 26. jūnijam LatCan 
golfa turnīrs;
10. un 11. jūlijā 41. Ziemeļ  ame -
rikas golfa m./s. Grandrapidos;
11. jūlijā ,,Zelta bumbas’’ volej -
bola turnīrs Rotā, NY;
18. jūlijā Sporta svētki Kats  ki -
ļos;
31. jūlijā 29. golfistu sabraukums 
Gaŗezerā;
31. jūlijā Gaŗezera jauniešu (līdz 
19. gadu vecumam) volejbola 
turnīrs;
12. augustā Gaŗezera 4-2 volej -
bola turnīrs;
14. augustā baltiešu golfa tur -
nīrs;
14. augustā futbola spēle Ņu -
jorkas draudzes nometnē;
 21. un 22. augustā VVLSP golfa 
m./s. Klīvlandē;
28. un 29. augustā ALAs tenisa 
m./s. Three Rivers, MI;
11. septembrī 3 pret 3 basket-
bola turnīrs Sidrabenē;
11. septembrī Sietlas latviešu 9. 
golfa sacensības;
18. septembrī 13. Lansingas 
LHH golfa sabraukums;
18. septembrī ,,Kursas kauss” 
volejbolā Priedainē, NJ;
19. septembrī LSAK Kanadas 
golfa m./s. Indian Wells;
23. oktobrī LSAK boulinga 
sacensības Bowlerama West, 
Toronto;
30. oktobrī baltiešu peldēšanas 
sacīkstes McMurchy Pool, 
Bamptonā.
  

Visvaris Ģiga
  Jānis Robiņš

ALAs Sporta nozares darbība un nākotnes plāni

ALAs Sporta nozares valdes locekļi sēdē 27. martā. Pirmā rindā 
no kreisās: sekretārs Jānis Robiņš, SN vicepriekšnieks Egons 
Duņēns, SN vadītājs Visvaris Ģiga, vicepriekšnieks Visvaldis 
Nagobads, VVLSP priekšnieks Valdis Tums, kasieris Edgars 
Bedrītis; otrā rindā: LSAK priekšnieks Modris Lorbergs, īpašu 
uzdevumu referents Svens Kīns, Gaŗezera referents Mārtiņš 
Stāks, vīriešu volejbola referents un revidents Modris 
Krautmanis, APLSP priekšnieks Jānis Ģiga, golfa referents 
Jānis Priede, mājaslapas referents un revidents Miķelis Ģiga; 
sieviešu volejbola referente Sandra Bērzupe-Sproģe, basketbola 
referents Dāvids Zadvinskis


