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No 6. līdz 11. jūlijam Rīgā pulcējās mazāki un 
lielāki skolēni no visas Latvijas, - tie,  kuŗi bija 
izturējuši koŗu, folkloras kopu, orķestŗu un deju 
grupu atlasi vairākās skatēs. Nedēļas gaŗumā 
dalībniekiem un skatītājiem bija iespēja apmeklēt 
dažādus mūzikas, deju sarīkojumus, vērot 
izstādes. Tie, kas nevarēja ierasties Rīgā, svētku 
nedēļā notiekošo varēja skatīt tiešraidēs televīzijā, 
kā arī sekot līdzi informācijai tīmeklī. 

Pēc saspringtas, taču neaizmirstamas nedēļas 
dziesmu un deju varā autobusi ar skolēniem 

X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu 
un deju svētki 
izskanējuši

ripoja ārā no Rīgas atpakaļ uz saviem novadiem. 
Svētki beigušies, un dažus varbūt māc nelielas 
skumjas par atvadīšanos no svētkos satiktajiem 
draugiem, kāds varbūt ir atvieglots par mieru, 
kas samērā ar svētku laika stresu liekas patīkams, 
taču domāju, ka visiem ir labi padarīta darba 
apziņa. Mēs te bijām, dziedājām un dejojām un 
kā gluži X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku simbols – vilciņš – nu  esam 
aiztraukušies mājup. 

(Vairāk lasiet A. Vucinas rakstā 13. lpp.)
      

Latvijas goda konsuls Ņujorkā viesos pie 
Latvijas Valsts prezidenta 

Rīgas pilī Latvijas Valsts pre zidenta darba kabinetā Lat vijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš 
un Lusīna (Lucine) Dē  liņa 6. jūlijā tikās ar prezidentu Valdi Zatleru un Lilitu Zatleri

Vasarīgi siltā, varētu pat teikt 
karstā, bet spilgti saulainā dienā, 
deviņdesmit astoņi bērni iera-
dušies Katskiļu nometnes pir-
majā periodā, kuŗu atklāja svēt-
dien, 4. jūlijā. Nometnē pirmo 
reizi ieradušies 17 bērni un šo -
vasar gandrīz visi vadītāji ir 
nometnes pašas izauklēti - daži 
jau ar vairāku vasaru vadīšanas 
pieredzi, daži pirmo reizi vadītāju 
lomā pēc Gaŗezerā pavadītām 
vasarām. Galveno programmas 
plānošanas atbildību dala Lija 
Kurēna, Alīda Saliņa, Inga Stota, 
Kārlis Budkēvičs un Tija Ore. 
Vienlaicīgi rit Īkšķīšu A nedēļa, 
kuŗu vada Inga Stota, Tija Ore 
un Imanta Nīgale.

Katru vasaru ir kāda tema, kas 
vijas cauri parastajām nodar-
bībām - sportam, peldēšanai, 
rokdarbiem, dziedāšanai, kok lē-
ša  nai un interešu grupām. Šogad 
nometnieki veidos “vārdu ban-
ku,” t.i. centīsies vairot un papil-
dināt savu latvisko vārdu krājumu 
par vismaz 100 jauniem vārdiem, 
uzklausot īsus “ziņojumus” pie 
karoga, ar rotaļām un tradicio-
nālām apcerēm. Protams, nodro-
ši  nāsim pavisam elementāru 
vārdu krājumu, bet piestrādāsim 
pie šī vārdu krājuma pilnvei-
došanas, lai varam par sevi, savu 
vidi un to, kas mūs interesē, runāt 
tikai latviski. 

Ik dienai ir sava tema, ap kuŗu 

Katskiļu nometnē veidos 
“vārdu banku”

saistās dažādas dienas nodarbības. 
Sāksim paši ar vārdiem, kas at -
tiecas katram uz savu ķermeni, 
ķermeņa darbību un veselības 
kaitēm. Tā arī vajadzības gadīju-
mā varam māsiņai savas sūdzības 
izteikt pēc iespējas precīzi un 
latviski. Tālāk vingrināsimies 
runāt par savām emocijām un 
jūtām. Nebūsim tikai priecīgi vai 
bēdīgi vai dusmīgi, bet arī sajūs-
mināti, aizrāvušies, nosku muši, 
noraizējušies, sašutuši un vīlušies. 
Vides dienā pētīsim un runāsim 
par savu vidi gan telpās, gan 
dabā. Ņemot vērā, ka pašlaik 
notiek Pasaules kausa izcīņa 
futbolā un to, cik daudz bērnu 
mēdz sportot šajos laikos, mācī-
simies arī sporta terminoloğiju. 
Pēdīgi runāsim par kultūru – par 
mākslu, mūziku un teātri. Reizēm 
nometnē ierodas “Dr. Valodiņa”, 
kas “paārstē” noklausītas valodas 
kaites, piemēram, ka pareizi ir 
teikt “Es domāju…” nevis “Es 
domā…”, ka telpu inspekcija 
atradusi “papīriņu zemē” nevis 
“uz zemes”.

 Ticams, ka pēc nometnē pa -
vadītā laika, bērni brauks mājās 
daudzkārt  bagātāki. Viņi būs ie -
gu  vuši jaunus draugus un nostip-
rinājuši jau esošās draudzības, 
kļuvuši patstāvīgāki un neatka-
rīgāki, pratīs simt jaunu vārdu 
un pareizāk izteikties latviski.

K. Putene

 

Meitenes dodas uz nodarbībam, no kreisas: Krusa Neimligere, 
Andželika Tislenko, Silvija Grava, Anna Pūre, Māra Bērziņa, 
Annele Sīpola
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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

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

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6  "Jau no Laiks"  numuri  US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

www.laiks.us
Lasiet 

tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta LAIKS mājaslapa

Dienvidkarolīnas zēnu kris-
tīgajā internetā dzīvo Kristofers. 
Viņš ir latvietis, dzimis Bauskā. 
Bērnībā vecāki viņu situši, un 
viņš vecākiem atņemts. Kristo-
feru un viņa māsu adoptēja 
ģimene no Teksasas, bet diemžēl 
laulība izjukusi, un Kristofers 12 
gadu  vecumā nonācis inter nāt-
skolā. (Nav zināms, kas noticis ar  
māsu.) Viņam bijis ļoti sāpīgi, ka 

Latviešu zēns Kristofers 
gaida vēstules adoptētāji šķīrušies. Kristofers 

internātskolā  mācās jau četrus 
gadus, tagad viņam ir 16 gadu. 
Viņš nerunā  latviski, bet viņam 
ir interese par Latviju, un viņš 
dienās gribētu kļūt par mācītāju. 
Kristofers priecātos par kādu 
vēstuli vai kartīti no latviešiem.

Viņa adrese:
 Christopher Trivette
140 Victorious Valley Drive
Sunset, South Carolina 29685

Rd. 

Paldies!
Bijušie leģionāri Latvijā sir    s nī-

     gi pateicas Dr. R. Vāg neram un 
E. Henišam Kanadā par 
materiālo atbalstu. 

Dr. med. V. Tipaine

Kas ir elkonis?
Laika 22. nr. krustvārdu mīklā 

jautājums: roku locītavas.
23. numurā atbilde: elkoņi.
Rokām ir plaukstas un elkoņi, 

rokas savienotas ar pleciem. 
Tātad rokām ir plaukstu locītavas, 
elkoņu locītavas un plecu 
locītavas. Elkoņi ir elkoņi. Vai 
esmu nepareizi mācīta?

Milda Bētiņa 
Ņujorkas pavalstī

Piezīme. 
Elkonis ir rokas locītava, kas 

savieno augšdelma un apakš-
delma kaulus; rokas daļa pie šīs 
locītavas.

Rd.

Zemes dienas nedēļā 16. un 17. 
aprīlī Tenesijas technoloģiskās 
universitātes (Tennessee Techno-
logical University) uzņēmēj-
darbības fakultātes Globālizācijas 
komiteja rīkoja starptautisku fes-
tivālu ,,Skats uz pasauli” (Window 
on the World).  Šādi festivāli no -
tiek jau divpadsmit gadu.

Divas dienas Kukvilas (Cookeville) 

Latvijas pārstāvji Tenesijā piedalījās 
svētkos ,,Skats uz pasauli” 

Ras ma Tī  ruma Ekmane Te -
ne   sijas technoloģiskās uni-
ver  sitātes Roaden centrā pie 
Latvijas galda  

pilsētā Tenesijas technoloģiskās 
universitātes Roaden centrā  bija 
simpoziji, koncerti, deju izrādes, 
sarīkojumi, dalībvalstu izstādes, 
kafejnīcā varēja nogaršot dažādu 
valstu ēdienu.  Šogad piedalījās 
36 valstu, arī Latvijas pārstāvji.  
Latvijas izstādes rīkotāja Rasma 
Tīruma Ekmane uz Tenesiju pār-
cēlās pirms nepilniem trim ga -

diem. Starp universitātes sagā-
dātajiem karogiem, kas greznoja 
universitātes Roaden centru, bija 
arī Latvijas karogs pareizās krāsās 
un proporcijās. 

Svētku apmeklētāji saņēma 

pasi, kuŗā, ja bija vēlēšanās, katras 
valsts izstādē iespieda zīmogu. 
Latvijas izstādē šo pienākumu 
veica astoņus gadus vecais Lūkas 
Ekmanis, kas nevienu nelaida 
prom, pirms nebija parādījis, kur 
uz pasaules kartes atrodas Lat-
vija. Interese par Latviju bija liela.  
Apmeklētāji līdzi paņēma Latvi-
jas vestniecības un ALAs glītās 
un apjomīgās informācijas bro-
šūras. Vairāki vēlējās iegādāties 
Latgales keramiku, dzintaru un 
latviešu bērnu grāmatas. 

RTE
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Siguldas Mākslu skolā „Baltais 
flīģelis” no 15. līdz 24. jūlijam 
notiek  IX Starptautiskie latvie-
šu jauno mūziķu meistarkursi, 
kuŗos ap simts jauno mūziķu 
aktīvi piedalīsies un darbosies 
izcilu latviešu un ārzemju pai-
dagogu vadībā. Viņi  pārstāvēs 
deviņas valstis – ASV, Austrāliju, 
Bulgāriju, Franciju, Kanadu, 
Latviju, Meksiku, Šveici un 
Vāciju.  Meistarkursu mērķis ir 
Latvijas un citu valstu latviešu 
jauno mūziķu profesionālās 
meistarības pilnveide.

Meistarkursu temats ir ,,Brī-
vība mūzikā”, tās dažādos aspek-
tus atklās lekcijas, instru men-
tālās un vokālās meistarklases, 
kompozicijas, mūzikas teōrijas 
un paidagoģiski-metodiskie 
semināri, kā arī koncerti, kuŗos 
mūzikas studenti un meistar-
klašu vadītāji atskaņos latviešu 
un citu tautu komponistu 
mūziku

IX Starptautiskajos latviešu 
jauno mūziķu meistarkursos 
piedalīsies mūzikas vidusskolu 
audzēkņi un mūzikas augstsko-
lu studenti, mūzikas izglītības 
iestāžu jaunie skolotāji un citi 
interesenti.  IX Starptautiskos 
lat  viešu jauno mūziķu meistar-
kursus rīko darba grupa, kuŗas 
sastāvā ir darbinieki no Kultūras 
ministrijas, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas, Ka -
nadas jaunatnes Dziesmu svētku 
padomes, Rīgas Paidagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas, 

IX Starptautiskie latviešu jauno mūziķu 
meistarkursi ,,Brīvība mūzikā” Siguldā

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas 
skolas un Siguldas Mākslu sko-
las „Baltais flīģelis”.  Meistarkursu 
vadītāji: – Dr. Ingrīda Gutberga 
un Normunds Vīksne; māks-
linieciskā vadītāja – Dace Ape-
rāne; koordinātore – Kristīne 
Zelicka; administrātors – Gu  -
ntars Zvejnieks.  Nozaru vadī-
tāji: Normunds Vīksne (atska-
ņotājmāksla), Selga Mence 
(kom  pozicija, mūzikas teorija), 
Gunta Melbārde (mūzikas pai-
dagoģija).

Meistarklašu vadītāji un lek-
tori būs izcili mākslinieki un 
mācībspēki no Latvijas un ār -
zemēm.  Klavieres:  Juris Kaln-
ciems, Uga Grants (ASV), 
Sandra Mogensena (Kanada), 
Vestards Šimkus; klavieres/
improvizācija – Raimonds Pet-
rauskis; klavierpavadījums – 
Ventis Zilberts; ērģeles: Tāli-
valdis Deksnis; vijole: Gunārs 
Larsens (Šveice), Rasma Liel-
mane (Meksika);  alts – Andra 
Dārziņa (Vācija); čells –Jānis 
Laurs (Austrālija); kontrabass – 
Einārs Upatnieks; flauta – Ilona 
Meija-Bezprozvanova; klarnete 
– Egīls Šēfers; oboja – Egils 
Upatnieks; fagots – Reinis Bur-
kins; mežrags – Jānis Kronītis; 
sitaminstrumenti –  Richards 
Zaļ   upe, Larisa Puzule; vokālisti 
– Antra Bigača, Naidžels Šmits 
(Francija); kameransambļi – 
Gunta Sproģe, Pēteris Plakidis, 
Juris  Žvikovs, Dace Bičkovska, 
Egīls Šēfers; klavieŗu duets:  

Normunds Vīksne, Antra Vīks-
ne; deja – Vija Vētra (ASV);  
džezs:   Džaneta Lavsone (ASV), 
Ilona Kudiņa (ASV), Raimonds 
Petrauskis; koŗa diriģenti – Jānis 
Baltiņš, Anita Kuprisa (ASV); 
oķestŗa diriģents – Normunds 
Dreģis; kompozicija, mūziko-
loģija – Andris Dzenītis, Ro -
lands Kronlaks, Artūrs Maskats, 
Imants Mežaraups, Dana Pols 
Perna (ASV), Orests Sila brie-
dis, Anitra Tumševica, Pēteris 
Vasks; lektori – Boriss Avramecs, 
Gunda Vaivode, Raimonds 
Petrauskis, Anda Beitāne, 
Imants Mežaraups, Valdis Bern-
hofs, Juris Kulakovs; paida-
goģisko semināru lektori – Ēriks 
Ešenvalds, Gundega Šmite, 
Anita Kuprisa, Dace Aperāne, 
Gunārs Larsens, Jānis Laurs, 
Sarma Geka, Imants Mežaraups, 
Gunta Melbārde, Valdis Bern-
hofs, Atis Stepiņš, Raimonds 
Petrauskis, Liene Batņa, Džaneta 
Lavsone, Ilona Kudiņa, Egīls 
Šēfers.

Tradicija tiek turpināta. Pirms 
25 gadiem Kanadā 1985. gadā 
notika pirmā no trim mūzikas 
nometnēm Mount Orford pro-
fesionālās mūzikas nometnes 
telpās. Latvijā rīkotas as  toņas 
Starptautiskās latviešu jauno 
mūziķu nometnes-meistarkursi: 
1994. gadā Jaungulbenē, 1996., 
1998., 2000., 2002., 2004., 2006. 
un 2008. gadā Ogrē. 

Dace Aperāne

MEISTARKURSU KONCERTI

16. jūlijā  plkst. 19.00  meistarkursu vadītāju koncerts Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”; piedalīsies: Dace Bičkovska (flauta), 
Andra Dārziņa (alts), Juris Kalnciems (klavieres), Andis Klučnieks 
(flauta), Ilona Meija-Bezprozvanova (flauta), Sandra Mogensena 
(klavieres), Egīls Šēfers (klarnete), Vestards Šimkus (klavieres), 
Einārs Upatnieks (kontrabass), Richards Zaļupe (marimba); kon-
certmeistari: Lauma Prūse, Antra Vīksne, Natālija Zandmane.

17. jūlijā plkst. 19.00   meistarkursu vadītāju koncerts Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”; piedalīsies  Antra Bigača (mecosoprāns), 
Gunārs Larsens (vijole), Jānis Laurs (čells), Rasma Lielmane (vijole), 
Sandra Mogensena (klavieres), Larisa Puzule (ksilofons), Naidžels 
Smits (baritons), Antra un Normunds Vīksnes (klavieŗu duets), Juris 
Žvikovs (klavieres), Amber Flute Quartet:  Rūta Īzāka, Ilona Kudiņa,  
Leimalniece, Guna Užāne; koncertmeistari: Sandra Mogensena, 
Antra Vīksne, Ventis Zilberts.

18. jūlijā plkst. 11.00  Garīgās mūzikas koncerts Siguldas ev. lut.. 
baznīcā;  plkst. 1.00  Garīgās mūzikas koncerts Allažu ev. lut. baznīcā; 
plkst. 2.00  Bērnu kameransambļu koncerts Siguldas koncertzālē; 
plkst. 7.00 koncerts obojista Vilņa Pelnēna piemiņai Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”; piedalīsies meistarkursu vadītāji un 
viesi.

19. jūlijā plkst.19.00 ,,Beztalantu  vakars” Siguldas koncertzālē 
„Baltais flīģelis”. 

20. jūlijā plkst. 19.00  meistarkursu dalībnieku koncerts Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”.

22. jūlijā plkst. 19.00 meistarkursu dalībnieku koncerts Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”; džeza koncertdaļā piedalīsies: Džaneta 
Lavsone, Ilona Kudiņa,  Oskars Petrauskis, Raimonds Petrauskis, 
Richards Zalupe. 

23. jūnijā plkst. 16.00   Meistarkursu beigu koncerts Siguldas 
koncertzālē „Baltais flīģelis”;  piedalīsies meistarkursu kamerorķestris 
– diriģents Normunds Dreģis, meistarkursu koris – diriģenti Anita 
Kuprisa un Jānis Baltiņš, kameransambļi, solisti.

Meistarkursu koncertu piedāvājums ir tik plašs, ka katram 
klausītājam iespējams atrast sev piemēroto un interesantāko! Ikviens 
ir mīļi gaidīts, ieeja  uz visiem koncertiem– brīva. Informācija par 
lekcijām un norisi: www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarklases 

Kontakttālruņi – Guntars Zvejnieks:  67972546;  kabatas: 29223302; 
e-pasts: guntars.zvejnieks@gmail.com

Animācijas filma Mayhem of 
The Music Meister, kuŗai mūziku 
komponējusi Lolita Ritmane-
Matsone kopā ar amerikāņu 
kollēgām Maiklu Makjūstonu  
un Kristoferu Kārteru , nominēta 
Primetime Emmy balvai. Šo bal-
vu ik gadu piešķiŗ Amerikas 
Kinoakadēmija. Komponistu 
kopdarbs pretendē uz balvu 
katēgorijā izcila oriģinālmūzika. 
Savu balsi ,,Mūzikas meistaram” 
aizdevis talantīgais komiķis ar 
brīnisķīgo balsi Neils Patriks 
Harris. 

Konkurenti  – filmas Flash 

Lolita Ritmane un 
kollēgas nominēti 

Emmy godalgai

Forward, Lost, Psych, 24. 
Lolitai Ritmanei šī jau ir  

desmitā Emmy nominācija, 
2001. gadā viņa saņēma Emmy 
balvu par izciliem panākumiem 
komponēšanā un mūzikas ska-
ņuceliņa veidošanā televīzijas fil-
mai “Batman Beyond”. 

Primetime Emmy kopš balvas 
dibināšanas  pasniegs 62. reizi. 
Pirmo reizi  godalgas piešķirtas 
1949. gada 25. janvārī. 

Rezultātus paziņos augusta 
beigās, apbalvojumus pasniegs 
29. augustā. 

Rd.

Lansingas latvieši 23. jūnijā 
svinēja  Līgovakaru Ķepīšu saim-
niecībā Lansingas apkaimē.  Pie-
vakarē sanāca vairāk nekā 25 
jāņabērnu ar jāņuzālēm, grozi-
ņiem un dziesmu vācelītēm 
rokās.  Drīz vien viņu balsis, 
Ģirta Austriņa vadībā dziedot 
saulgriežu, tautasdziesmas un 
citas iemīļotas dziesmas, kā arī 
ziņģes, pacēlās pār laukiem, pār 
jumtiem, pār koku  galiem. Līgo-
tāji atjaunoja senu paražu Ķepīšu 
mājās, kur aizritējušos gados 
vecais saimnieks, būdams liels 
dziedātājs un dziesmu mīļotājs,  
allaž iepriecināja ciemiņus ar 
savu prasmi.  

Jāņabērni daudzināja Jānīti un 
apsveica Līgovakara jubilāres. 
Jāņa mātei Ligitai Ķepītei bija 
vārdadiena, Līgu Kūli ar rožu 
pušķiem apsveica vārdadienā  un 
dzimumdienā un „Daudz baltu 
dieniņu!” vēlējumiem.  Līga bija 
mērojusi gaŗu ceļu no Latvijas, 
lai apciemotu meitu Ievu, maz-

Ar dziesmu vācelīti rokā – 
Līgovakars Lansingā

„Lokatiesi mežu gali,
Lai balstiņis pāri skan!” 

meitu Amandu un piedalītos 
līgošanā kopā ar Lansingas lat-
viešiem.     

Kuplā skaitā bija sanākuši 
jāņabērni no citiem ciemiem, 
tostarp Atis un Vija Markovi no 
netālās Brighton pilsētiņās, Pārsla 
Blāķe no South Haven, Kristīne 
Killonena (Kyllonen)  no Sauga-
tuck ciema Mičigenas ezera kras-
tos. Mičigenas pavalsts univer-
sitātes mūzikas students Rudolfs 
Ozoliņs līdzi atveda draudzeni 
Elenu iepazīties ar saulgriežu 
tradicijām, un varēja just, ka 
viņai senlatviešu ticējumi un 
paražas iepatikās. 

Mijkrēslī  brašajiem līgotājiem 
palīgā nāca pati dabas balss! No 
pielijušajiem kukurūzas laukiem 
dziedātājiem piebiedrojās varens 
varžu koris, un zem tumšajiem 
padebešiem sāka ducināt pēr-
kons, zibsnīja zibens.   

Pērkona negaisam tuvojoties, 
jāņabērni devās mājup, mazliet 
noguruši, bet krietni pacienāti.  

Pēteris Oade bija sasējis jāņusieru 
un piedāvāja desiņas ar skā  biem 
kāpostiem, Tods Greiems (Gra ham) 
cepa šašlikus, labvēļi sagādāja 
gardas piedevas.

Pērkons, zibens, uguns un 
nakts – saulgrieži!

Gundega Ozola

 Šogad Klīvlandes latvieši līgoja 
veselas divas reizes. Vispirms 23. 
jūnija vakarā draudzes namā, 
kur mūzicēja grupa no Latvijas 
,,Lauku kapella”, un otrreiz 26. 
jūnijā pievakarā, tradicionālajā 
vietā – Metroparkā, Jānim un 
Ilzei Hāznerei vadot aplīgošanu. 

Otrie Līgosvētki Klīvlandē
Viņiem palīdzēja Jānis Vasks. 

Rīkotāji veltīgi bažījās, ka otrā 
svinēšanā nebūs apmeklētāju. 
Sanāca vairāk nekā 70 līgotāju.  
Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienības kasē pēc samaksas par 
alu un sludinājumiem palika 231 
dolars.   Maksu par līgošanas vie-

Paulis Austriņš šā gada maijā 
absolvēja Mičigenas universitāti 
(University of Michigan, Taub-
man College of Architecture) 
Annarborā, Mičigenā, iegūstot 
maģistra gradu architektūrā. 
Viņa diplomdarbs bija par savi-
enojumu techniku celtniecībā. 

Jauns architekts

tas rezervāciju sedza Sarmīte un 
Alfreds Gravas. 

 Apmēram trešā daļa līgotāju 
bija golfisti. Balvas labākajiem 
spē lētājiem pasniedza  Golfa klu-
ba vadītājs Jānis Eglītis. Par vis-
labāko golfistu atzina Pēteri 
Gravu. 

Vilmārs Kukainis 

Trīs nominētie komponisti – Lolita Ritmane, Maikls Makjūstons 
un Kristofers Kārters
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Skani, latvju dziesma!
Kā radās Dziesmu dienas Gaŗezerā – stāsta dziesmu krīvs, diriģents Roberts Zuika

Pastelis Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja kollekcijā: Kata-
logs. Sastādītāja un teksta autore 
Valda Knāviņa. Māksliniece Irēna 
Ansava. LNMM: Rīga, 2010. 239 
lpp.

Jūnija sākumā nāca klajā kata-
logs „Pastelis Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja kollekcijā”. Ar to, 
kā mūzejs sola, tas uzsāk savas 
kollekcijas katalogu izdošanu.

Jautājums ir – kāpēc pastelis 
ievada šo katalogu izdošanu. 
Atbilde droši vien slēpjas apstāk-
lī, ka tā, iespējams, ir mazākā 
daļa no tā, kas mūzejā glabājas. 
Ar kaut ko jāsāk. Glezniecības 
un grafikas kollekcija ir milzīga. 
Lai tās aptvertu, nepieciešami 
daudzi rūpīgas sagatavošanas 
gadi. Savukārt tēlniecība ir fiziski 
smaga, lai to nofotografētu, un 
mūzejā, kā zināms, strādā galve-
nokārt sievietes. Otrs iemesls va -
rētu būt financ   iālas dabas. Ja 
vairāk nekā 500 pasteļi iespiesti 
239 lappusēs, cik vajadzētu glez-
niecībai vai grafikai, kuŗu skaits 
mē  rāms tūkstošos? Lai nu kā, bet 
darbs ir uzsākts un ļoti iespaidīgi. 

Kaut arī mūzejs pēdējos gados 
ļoti intensīvi veido izstādes no 
savas kollekcijas, taču daudzi 
darbi tā arī paliek krātuvēs, nekad 
neieraudzījuši dienas gaismu. 

Pastelis sāk katalogu seriju

Tādēļ šis apjomīgais katalogs ļauj 
lasītājam un mākslas cienītājam 
redzēt visu vai tikpat kā visu, ko 
mūzejs savācis šajā glezniecības 
nozarē. Taču, kā lasāms ievadā, 
arī visu pasteli šis izdevums 
neuzrāda. Tajā nav iekļauti Jāzepa 
Grosvalda, Gustava Šķiltera, 
Alek  sandras Beļcovas, Romana 
Sutas, Borisa Bērziņa un Kurta 
Fridrichsona memoriālo kollek-
ciju darbi pasteļtechnikā. Te gan 
jāpiebilst – kaut kādu nesaprota-
mu iemeslu dēļ Aleksandras 

Beļcovas un Borisa Bērziņa atse-
višķi pasteļi tomēr katalogā ir 
publicēti.

Visi darbi pēc autoru uzvār-
diem kārtoti alfabētiskā secībā, 
norādot gan darbu radīšanas 
laiku un techniku (bieži bez 
pasteļa izmantota, piemēram, 
ogle vai zīmulis), gan izmērus un 
paraksta esamību, atklāts, kad 
darbs ienācis kollekcijā (bieži arī 
no kurienes) un kāds darbam ir 
inventāra numurs, norādes par 
darba eksponēšanu un reprodu-
cēšanu. Izvēlētā sistēmatizācija ir 
visneitrālākā, lai izvairītos no 
nevajadzīgiem pārpratumiem. 
Diemžēl tas sarežģī iegūt priekš-
statu, kā radusies un attīstījusies 
pasteļglezniecība Latvijā vairāk 
nekā simt gadu laikā. Tas lasītā-
jam jāizpētī pašam.

Katrs darbs ir nofotografēts un 
iespiest krāsās. Tiesa, reproduk-
cija ir neliela, tomēr mēs varam 
spriest par pašu pasteli, tā izpil-
dījumu, krāsām, kompoziciju un 
tamlīdzīgi. Tas ir vislielākais ie -
gu  vums, jo katru pasteli varam 
labi iepazīt un redzēt pat to, kas 
nekad nav publiskots, piemēram, 
ļoti daudzie baskāja Irbītes jeb 
Voldemāra Irbes darbi vai Frid-
richa Milta mūzejam novēlētie 
pasteļi.

No redzētā varam secināt, kā 
pamazām pastelis iekaroja latvie-

šu mākslinieku uzmanību (Janis 
Rozentāls, Rūdolfs Vilciņš) 19. – 
20. gs. mijā, kā tas pieņēmās 
spēkā pagājušā ga d sim ta 30.    ga -
dos (Alek   sandra Beļ cova, Vol de-
mārs Irbe, Edu ards Me  tuzāls), 
bet vis  lielāko uz  plau kumu pie-
dzīvoja 20.gs. 70.–80. ga  dos (In -
dulis Landaus, Edvīns Kalne -
nieks, Rita Valnere, Indulis Za -
riņš, Felicita Pauļuka, Baiba Ve -
gere uc.). Ne  gribas gan piekrist 
teksta autores un kollekcijas apzi-
nātājas Valdas Knāviņas do  mām, 
ka „21.gadsimtā interese par 
pasteļglezniecību nemazinās”. 
Kaut arī vēl joprojām strādā daļa 
spožāko pastelistu, tomēr jaunā-
ko paaudžu mākslinieku vidū šī 
technika nav visai populāra. Nav 
arī vairs liela mēroga pasteļglez-
niecības izstāžu, kuŗās varētu 
redzēt jaunākās tendences. Par 
pasteļa tālāku attīstību nerūpējas 
ne mūzejs, nedz Lat vijas Māksli-
nieku savienība.

Jāpiebilst, ka pasteļu kollekcija 
nav sistēmatiski un mērķtiecīgi 
veidota, izņemot 70. – 80.gadus. 
Gan pirms, gan pēc tam darbi 
mū  zejā ienākuši visai nevienmē-
rīgi, dažbrīd nejauši – kā dāvinā-
jumi vai iepirkumi no komisijas 
veikala, kā tas bija padomju laikā.

Izdevumu ievada Valdas Knā-
viņas ievadteksts, kas apskata 
pasteļa attīstības vēsturi pasaules 

mākslā (jāteic gan, ka tikai līdz 
20. gs. sākumam) un Latvijā, 
raksturojot vairāk no kollekcijas 
viedokļa, bet ne no kopējā latvie-
šu mākslas attīstības redzespun-
kta, tādi izvairoties no kollekcijas 
vērtējuma un pilnīgi ignorējot 
trimdu. Citādāk tas nevar būt, jo 
kollekcijā ir atsevišķi Fridricha 
Milta pēckaŗa pasteļi (ne paši 
labākie) un viens Sigurda Vī -
dzirkstes darbs. Nobeigumā ir 
literātūras un izstāžu saraksts, 
kurās eksponēti pasteļi. Taču 
jāpiemetina, ka tas ir gaužām ne -
pilnīgs. Nav, piemēram, piemi-
nēta ne Ritas Valneres pasteļ-
glezniecības izstāde O.Vācieša 
memoriālajā mūzejā 2003.gadā, 
ne Edvīna Kalnenieka jubilejas 
izstāde „Ar kluso dabu” Jelgavā 
pagājušā gada vasarā, izdodot arī 
katalogu, pat ne viņa darbu izstā-
de Pitsburgā, ASV, 2008.gadā, 
kas notika ar Juŗa Ubāna svētīgo 
roku.

Un tomēr izdevums ir ļoti plašs 
un aptverošs, informātīvi bagāts. 
Latviešu mākslas cienītājiem un 
jo sevišķi pasteļmākslas entuzi-
astiem katalogs sagādās daudz 
prieka. Jānovēl, lai Latvijas 
Nacionālajam mākslas mūzejam 
pietiek spēka darbu turpināt pie 
pārējās kolekcijas publiskošanas.

Māris Brancis

Kad, pateicoties inicātoru 
neatlaidībai, bija pilveidojusies 
iecere iegūt kādreizējo gaidu 
nometnes territoriju Mičiganas 
dienvidrietumos, netālu no 
Trejupju (Three Rivers) pilsētiņas, 
tūdaļ radās talcinieki, lai īpašumu 
padarītu piemērotu vasaras sko-
lai latviešu bērniem. Viens no 
talciniekiem biju arī es. Apkārtne 
bija skaista: priežu, egļu un lapu-
koku birzes ietvēra skaidrūdens 
ezeru – Gaŗezeru (Long Lake). 
Pakalnos un ielejās no agra rīta 
līdz vēlam vakaram atbalsojās 
putnu dziesmas. Un tā, kādu rītu 
pastaigā pa apkārtni manā at -
miņā rādījās dzimtenes aina Jāņu 
laikā, kad no kalna uz kalnu 
mirdzēja jāņugunis. Kapēc gan 
tāpat  nevarētu līgot dziesmas? 
Mūsu latviešu tautasdziesmas, 
jauno balsu nestas no pakalna uz 
pakalnu? „Lokaties, mežu gali, 
lai balstiņis pāri skan” man ausīs 
ieskanējās  senā dziesma. Bet 
kuŗā vietā šāda sadziedāšanās 
varētu notikt? Sarunāju savus 
talkas biedrus un kopīgi devāmies 
vietraudžos. Pirmā vieta Vēja 
kalnā, otrā vieta pie galvenās 
ēkas, trešā vieta Ziemeļmežā, kur 
ieslīps pakalns nobeidzas ar iele-
ju, aiz kuŗas paceļas zemāks 
pa kalns. Jā! Tā bija īstā! To atzina 
arī architekts Gunārs Birkerts, 
Lat vijas Gaismas pils autors un 
nekavēdamies deva metu ska-
tuves izstrādei slīpajā pakalnā. 
No saules līdz saulei nu strādāja 
talcinieki, izcirzdami krūmus, 

kokus, līdzinādami ielejas pamat-
ni. Man  nācās apzināt koŗus, 
kuŗi būtu ar mieru piedalīties 
Pirmās Dziesmu dienās Gaŗezerā. 
Atsaucās  diriģenti  un koŗu 
priekšnieki: Milvoku koŗa 
„Dzim    tene” diriģente Alvīne 
Sinepe,  Klīvlandes LB koŗa 
diriģents Jēkabs  Ūdris , „Dziesmu 
Vairoga” diriģents Arnolds 
Kalnājs, Indiānapoles LB koŗa 
priekšniece Lidija Odeiko, 
Milvoku Brusubārdas koŗa di -
riģents Ernests Brusubārdis 
jun.,un, protams, manis vadītais 
Grandrapidu latviešu koris,  Či -
kāgas vīru koŗa priekšnieks Ojārs 
Kļaviņš, Klīvlandes vīru ansambļa 
diriģents  Edvins Stelmanis, Mil-
voku DV vīru koŗa dirigents 
Voldemārs Aparjods un manis 
vadītais Kalamazū vīru koris. Un 
tā 1967. gada 12. augustā 238 
balsis septiņu diriģentu vadītas, 
pāršalca kalnus un lejas, 
priecēdamas 2000 klausītājus un, 
vēja nestas, pāri okenāniem, 
sasaucās ar Rīgas torņa cekulaino 
zīli. Pretdomātāju balsis bija 
pārvērtušās aplausos, visiem bija 
vēlme sagaidīt Otrās Dziesmu 
dienas. Atkal izveidojās Rīcības 
komiteja, viss bija izdomāts līdz 
pēdējam sīkumam. Straplaikā 
ielejā bija ielieta cementa pamat-
ne, kur nākamās Dziesmu dienās 
varētu uzstāties arī tautasdeju 
kopas. Ar vienmēr parasto darbu 
stiegu pienāca 1969. gada 16. 
augusts – Otrās Dziesmu dienas 
Gaŗezerā. Tās atklāja ALA Kul -

t ūras biroja vadītāja, dzejniece 
Valda Melngaile. Dziedātāju bija 
no 18 koŗu vienībām, klausītāju 
pāri par 2500. Lepnums rīko-
tājiem un mana sapņa piepil-
dījums bija Gaŗezera vidusskol-
nieču 30 balsu spēcīgais koris, 
jaunās diriģentes Gunas Kalmītes 
vadībā. Latvju dziesma, tautas-
dziesma bija iedibināta nakāmā 
paaudzē, jo visa programa, at -
skaitot  ievaddziesmu „Dievs, 
sargi mūsu tēvu zemi (A. Kalnāja 
harm.)”, bija tautasdziesmu sa -
bal  sojumi. Bez Gunas Kalmītes, 
jaunie diriģenti Valija Melliņa, 
Ojārs Kļaviņš un Ernests Bru-
subārdis, rādīja savu prasmi, 
nekļūdīgi  vadot plašo kori. Jau-

natne un tautasdziesma bija 
guvusi uzvaru trimdā. Ar katru 
divgadi Dziesmu dienu pro-
gramma paplašinājās ar jauno 
mūziķu sniegumiem, ar tautas-
deju kopu priekšnesumiem. Tā 
Trešo Dziesmu dienu program-
mu 1971. gada 13. augustā  
kuplināja jauno mūziķu – pia-
nistu Andas Zirnītes, Dairas 
Langenas, Dagnijas Blaumanes, 
soprāna Daces Kārkliņas,  vijol-
nieka Artura Jansona, čellista 
Juŗa Ķeniņa, soprāna Daces 
Kārkliņas  un tenora Imanta 
Baruša koncerts Gaŗezera ēdam-
zālē. Jaunie pianisti savu 
viruozitāti varēja parādīt, spēlējot 
Roberta un Almas Hiršu 
Gaŗezera latviešu skolai dāvināto 
Yamaha firmas flīģeli.  Ceturtās 

Dziesmu dienās 1974. gadā  
piedalījās tautasdeju kopas ar 
atsevišķu uzvedumu , programu 
papildināja mākslas  un daiļamat-
niecības skate, referāti un preses 
darbinieku panelis. Piektās 
Dziesmu dienās jau trīs jauno 
mākslinieku koncerti. Sestās 
Dziesmu dienas deva arī mū -
zikālo uzvedumu „Sartkangal-
vīte”. (A. Jansona mūzika, B. Sūr-
 manes teksts, A.Štama režija). 
Nevienā neiztrūka jauno mūziķu 
koncerta. Dziesmu dienu pro-
gramas bija sasniegušas latviskā 
kultūras kalna virsotni. Dziesma 
ir valoda, valoda ir tauta, tauta ir 
valsts. Dziesma vieno, dziesma 
uzvar, dziesma pastāv  un 
pa stāvēs. 

Pierakstījusi Ilze Šīmane

Diriģenta Roberta Zuikas 
portrets

Gaŗezera Dziesmu dienās dzied apvienotais koris



LAIKS 52010.  ga da 17. jūlijs – 23. jūlijs

Fo
to

: G
un

ār
s J

an
ai

tis

Dzīve un daiļrade
Gunars Saliņš piedzima 1924. 

gada 21. aprīlī Naudītes pagastā 
skolas pārziņa ģimenē, mācījās 
Naudītes pamatskolā, beidza 
Jelgavas Skolotāju institūtu 
(1944). 1938. gadā laikrakstā 
„Zemgales Balss” lasāma pirmā 
literārā publikācija. Pats atzinis, 
ka dzejošana radusies tēva 
ietekmē, bet spēcīga arī dzejnie-
ka Aleksandra Čaka ietekme. 
1944. gada rudenī Gunars kopā 
ar Jautrīti devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju un nonāca angļu pārvaldes 
zonas nometnē Augsburgā. Tur 
Gunars, rakstnieka un skolotāja 
Ernesta Aistara mudināts, strādā-
ja par skolotāju Augsburgas-
Haunštetenes nometnes skolā. 
Savukārt Teodora Zeltiņa romāna 
„Tiltu atjaunotāji” (1962) lap-
pusēs jaunais dzejnieks parādīts 
kā latviešu darba rotas strādnieks 
uniformā, kuŗš Vircburgā apcie-
mo romāna galveno varoni 
Auriņu (Teodors Zeltiņš) un 
atnes savus dzejoļus publicēšanai 
žurnālā „Sauksme”. No 1946. līdz 
1950. gadam latviešu bēgļu 
periodikā publicēti divdesmit 
divi dzejoļi, no kuŗiem tikai viens 
iekļauts pirmajā krājumā. Jau šī 
posma dzejai raksturīga spīva, 
kaisla vēlme dzīvot, baudīt dzīvi; 
līdzās filozofisku pārdomu, nem-
iera un varonīga spīts pilniem 
pantiem publicētas jūtpilnas, 
kaismīgas un kvēlainas rindas, jo 
par spīti visam – jādzīvo. Šim 
posmam nozīmīga pievēršanās 
vācu lirikai, īpaši Rainera Marijas 
Rilkes lirikas atdzeja. 

1950. gadā Gunars un Jautrīte 
izceļoja uz ASV. 1952. gadā viņš 
ar bakalaura gradu psīcholoģijā 
un socioloģijā beidza Upsalas 
kolledžu, 1955. gadā ar maģistra 
gradu Sociālās pētniecības jauno 
skolu Ņujorkā, bija psīcholoģijas 
un socioloģijas profesors Unionas 
kolledžā Ņudžersijā (1955–1996). 
Kopā ar Jautrīti uzaudzināja trīs 
bērnus – Lalitu, Lailu un Lari. 
„Pagāja viss Vācijas nometņu 
laiks un pirmie studiju gadi 
Amerikā, līdz atkal pilēja jumti. 
Atkusni palīdzēja atnest Ņujorka, 
Elles ķēķis, studijas un brīvie 
pasaules vēji dzejā un citās 
mākslās”. Līdzās Linardam Tau-
nam Gunars Saliņš ir spilgtākais 
dzejnieks Ņujorkas jauno latviešu 

 ...un pasaule pārtop zīmēs – 
zīmēs un brīnumos

Gunars Saliņš (1924–2010)

Šī gada Pēteŗdienas rīts atausa skumju vīts – bija noslēdzies mūža 
raksts vienam no spilgtākajiem latviešu dzejniekiem – Gunaram 
Saliņam. Tikai vistuvākajiem zināms, kāds bijis šis ceļš, lai rastu 
Dieva mieru. Un tomēr – tas nemazina sāpes un smeldzi. Manā 
atmiņā allaž paliks kungs – šarmants, mirdzošām acīm, nedaudz 
šķelmis, reizē romantiķis un reizē nedaudz nebēdnis. Kad šķīrāmies 
2002. gada novembrī, Saliņu nama pagalmā Glenridžā, atvasaras 
saules sasildītas, ziedēja rozes. Pagalmā palika Gunars, melnu bereti 
uz auss draiski novirzījis, smaidīgs, un trauslā, smalkā, allaž Gunaram 
līdzās esošā Jautrīte. Šķīrāmies, nezinot, vai jel kad tiksimies. Toreiz 
iesmeldza krūtīs, gribējās vēl pakavēties šo jauko cilvēku vidū. 
Aiztrauca gadi, mainījās gadsimti, un katru gadu miju manā 
pastkastītē atnāca sveiciens no aizjūras – no Jautrītes un G. Arī šā 
gada sākumā saņēmu Ziemassvētku/jaunā gada sveicinājumu. No 
abiem. Nu vairs tā nebūs. 

Pieminot dzejnieku Gunaru Saliņu, nedaudz biogrāfisku ziņu un 
ieskata daiļradē, nedaudz personisku atmiņu.

literātu grupā „Elles ķēķis”. 
Latviešu dzejnieki, kuŗi dzīvoja 
ap Ņujorku, turējās kopā; bija 
nepieciešama garīga sastapšanās, 
rosība, disputi, sarunas par un ap 
literatūru, literāriem procesiem, 
strāvojumiem pasaules rakst-
niecībā, kā iespaidā radās jaunas 
ierosmes, latviešu dzejas atjau-
nošanās. Bija nepieciešama sava 
literārā vide, savējie. Tās nereti 
kļuva par pirmajām ugunskris-
tībām, par pirmo lasījumu.

Ņujorkas steidzīgums viņā rai -
sīja ilgas pēc laukiem – „apme-
žosim Ņujorku”. Taču, ner-
augoties uz pilsētas steidzī gumu, 
trauksmainumu, raibo ņirbu, 
Ņujorkā viņš jutās kā zivs ūdenī. 
Pilsēta deva brīvību, plašuma 
apjausmu, tā nenomāca, bet ro -
sināja. Šī pasaules pilsēta, kuŗā 
saplūst dažādība, rosināja meklēt 
savu individuālo, atšķirīgo. Ne -
reti pēc Linarda Tauna aiziešanas 
mūžībā 1963. gadā par satikšanās 
vietu kļuva Saliņu nams. Gunars 
Saliņš saukts par sirreālistu, 
čakistu, erotiķi, tomēr vispirms 
viņš bija erudīts, brīnišķīgs 
cilvēks. 

Pirmais Gunara Saliņa dzejas 
krājums „Miglas krogs un citi 
dzejoļi” (1957) kļuva par literāru 
notikumu, pagrieziena punktu 
dzejas atjaunotnes virzienā, iz -
kus  tēšanos no tāda kā sastingu-
ma, apkārtnes ignorēšanas un 
dzīves vien sapņos un zaudētajā. 
Latviskais un pasaulīgais saplūda 
vienviet, pasaules plašuma 
daudz  veidība izskanēja latviskajā 
vārdā. Kritiķis Jānis Rudzītis 
atzina, ka dzejnieks „spējis atbīdīt 
malā vai paiet vienaldzīgi gaŗām 
svešajam, tā ka pat pasaules liel-
pilsētas iespaidi šai dzejā patvē-
rušies vienīgi par tik, cik tiem 
iespējams „nerieties” ar latviešu 
garam tuvo priekšstatu pasauli 
un izjūtām”. Pēc gadiem kritiķis 
atzinis, ka pirmajam krājumam 
bijis meteora efekts.

Dzejoļu krājums „Melnā saule” 
(1967, KF balva) ir reizē chroni-
ka kādas kultūras dzīves pos-
mam Ņujorkā, kur mākslas 
ļaudīm bija savs Elles ķēķis. „Vēl 
vairāk nekā Miglas krogā Saliņš 
šoreiz pierāda, cik dziļi latvisks 
var būt modernais sirreālists. Tas 
parādās nevien dainu citatos un 
imitācijās, kas lieliski iekļaujas 
sirreālistisko gleznu ņirboņā, bet 
arī dabas izjūtā, ilgās pēc dabas 

un iespējā ar savām iedomām 
rakties latviešu gara pilskalnā 
līdz pašiem pamatiem.” (J. Ru -
dzītis)

1976. gadā Gunars ar Jautrīti 
devās uz Latviju – „mēs braucam 
paši sev pretī”, uz savažoto 
Latviju, kas gan domās un ilgās 
bijusi ik brīdi, jo – „ja apdomā, 
ka gan cits, ja ne Latvija, ir bijusi 
visa šī mūsu dzejošana svešumā. 
Tikai dzeja, dzeja un mīlestība 
var noburt mūs un paglābt mūs 
no nāves”. Krājums „Satikšanās” 
(1979, Z. Lazdas balva) no 
azartiskas erotikas un sarkastis-
kas ironijas, groteskas līdz ro -
mantiskam maigumam, eksis-
tenciālais smeldzei un nostal-
ģiskām dzimtenes ainavām – 
rāda trimdinieku, kas izjūt savu 
piederību visai pasaulei, poētiski 
atsvabinoties no laika un telpas 
dimensijām, taču emocionāli 
visciešāk saistīts ar tēvzemi un 
tās likteni. 1993. gadā Rīgā izdota 
dzejas izlase „Satiksimies miglas 
krogā pie melnās saules”, apgāds 
„Likteņstāsti” izdeva „Iedvesmas 
no Naudītes līdz Elles ķēķim un 
33 dzejoļi – itin neseni” (1997). 
2006. gadā Latvijā dzejnieka 
Kārļa Vērdiņa sakārtojumā 
iznāca Gunara Saliņa Rakstu pir-
mais sējums, dzejnieks saņēma 
Literātūras gada balvu par mūža 
ieguldījumu. 2008. gadā no -
vērtējums viņa literārajai darbībai 
– PBLA Tautas balva. 

Saliņa dzejas galvenā īpatnība 
– vizuāli spilgts, simboliski ie -
tilpīgs dzejas tēls un emocionāli 
spriega, kustīga vēstījuma into-
nācija ar negaidītām, vizuāli 
žilbinošām asociācijām rakstu-
rīga visiem dzejas krājumiem. 
Gunars Saliņš reiz atzinis, ka 
„jādzejo tas, kā nav, tas, kas mēs 
gribam tapt. Jādzīvo ar dzeju, 
gleznām un mūziku tad, kad 
jūtas, ka dzīve ir kļuvusi par 
šauru”. Viņa dzejas pasaule ir 

atklājums un pārsteigums kat-
ram, kas tajā ielūkojas. Tā tas ir 
jau kopš pirmajiem dzejoļiem, 
pirmajiem lasījumiem un krā-
jumiem. Taču visdziļāk tā uzrunā 
paša Dzejnieka lasījumā. Faktiski 
viņš apbur ar savu vārdos tverto 
noskaņu, pasaules redzējumu, 
rotaļību un nopietnību reizē. 
Mana sastapšanās ar Gunara 
Saliņa dzeju notika 90. gadu 
sākumā, Latvijas Universitātes, 
tolaik Filoloģijas fakultātes lekci-
ju kursā par latviešu trimdas 
dzeju, turpinājās, strādājot pie 
doktora disertācijas un pēc tam 
grāmatām gan par latviešu bēgļu 
nometņu laiku, gan trimdas ga -
diem.  

  Atmiņu zibšņi
Viena trauslā pavediena ar 

aizjūrām atkal kļuvis mazāk. 
Atkal viens ērkšķis iedūries sirdī 
un smeldz. Uzplaiksnī tikšanās 
laiks Glenridžā, kad 2002. gada 
6. novembrī sava pētnieciskā 
brauciena gaitās pabiju arī Saliņu 
namā. Kad abas ar Lalitu 
Muižnieci ieradāmies Saliņu 
namā, jutām – esam gaidītas. 
Mielojāmies ar Jautrītes gatavoto 
sakņu zupu un gardo maizi. 
Gunars visu laiku uzmanīja, lai 
šķīvis tiktu papildināts. Lalita 
šajā namā bijusi biežs viesis, 
nereti, kad viņa devās ceļā uz 
Latviju, Saliņu nama pagalmā 
tika atstāts viņas auto. 

Gunars ierādīja jumtistabiņu, 
kas trīs naktis bija mana gultas 
vieta. Droši vien, ka te viesmīlību 
baudījis ne viens vien latvietis no 
tālienes vai tuvuma. Vēl no -
baudījām vakara tēju, kuŗai 
Gunars, šķelmīgi smaidot un 
tumšās acis zibinot, ir pamanījies 
pieliet klāt rumu, un, protams, 
Jautrītes ceptās ķimeņmaizītes. 
Gluži kā mājās. Patērzējām. Un 

– sadzērām tubrālības, un tik 
saprotama šķita uzruna – mīļo, 
meitēn! Vakara stundas vēl 
aizritēja viesistabā, kur Jautrīte 
izrādīja savu bagātību – fotoal-
bumus, kuŗi papildināti ar avīžu 
izgriezumiem, dzejas rindām..., 
veidojot vēsturi (man), bet tā bija 
viņu abu (un daudzu citu latviešu 
trimdinieku) dzīve. Viņu mūža 
raksts, kas ierakstīts vēsturē, lai 
nepazaudētu sevi visos pasaules 
vējos un daudzo valodu Bābelē. 
Tas bija laiks kopš došanas 
svešumā – kopš 20. gs. 40. ga -
diem bēgļu nometnē līdz pat 90. 
gadiem. Te izzuda dalījums mēs 
– viņi, jo latviešu dzejnieks un 
rakstnieks instinktīvi sajūt rad-
niecīgās saites. Toreiz stāstīja 
Jautrīte, jo viņa allaž bijusi Gu -
naram līdzās. Toreiz nodomāju 
– kādai gan jābūt sirds mīlestī-
bai, lai to visu tik sistēmātiski 
darītu. Katra fotografija atdzī-
vojas, cilvēku likteņi un gaitas, 
rakstnieku ikdiena un satikšanās 
– nenovērtēta kultūras dzīves 
chro nika. Toreiz Gunars ik pa 
brīdim ko piemetināja, galve-
nokārt impulsīvi skandējot dzeju. 
Mani tas fascinēja – dzejas izjūta, 
plūdums, dabiskums, emocio-
nālitāte.... viss. Šķita, ka esmu 
atgriezusies citos laikos, kas taču 
bijusi Gunara un Jautrītes dzīves 
daļa, mūža dienas. Piepildītas ar 
dzeju līdzās ikdienībai. Šajā reizē 
apjautu – fotografijas spēj runāt, 
stāstīt, ja tām līdzās ir stāstītājs. 
Ar stāstījumu viss atdzīvojās, 
nojūk laika robežas – bija iespē-
jams atkal tvert reiz bijušu mirk-
li, būt kopā ar cilvēkiem, kas 
viņiem bijuši tuvi, bijuši savējie. 
Un tikai varēju nojaust, ko abiem 
nozīmēja šī atgriešanās. Daudzi 
no foto mirkļos tvertajiem tolaik 
jau bija aizgājuši. Nu viņiem pie-
vienojies Gunars. 

7. novembra diena atausa ar 
spožu sauli, mazliet dūmakaina. 
Vējš dzenāja mūžīgos mākoņus. 
Todien visi braucām uz Ņujorku. 
Gunars, asistējot Jautrītei, visai 
pārgalvīgi traucās cauri pārblī-
vētajai pasaules pilsētai. Un šķita, 
ka laiks pazuda auto straumē. 8. 
novembŗa pēcpusdienā man ar 
Lalitu Muižnieci jādodas tālāk. 
Gunars vēl piesolīja glāzi vīna un 
reizē ar buču uz vaiga uzdāvināja 
Linarda Tauna izlasi „Iesim pie 
manas mīļās” un savu grāmatu 
„Iedvesmas no Naudītes līdz 
Elles ķēķim un 33 dzejoļi – itin 
neseni”. Un uz redzēšanos! 
Aizvedu līdz gaišas domas un 
mazliet smeldzes – par šķir-
šanos. 

Izdzīvojies pa miglas krogu, nu 
Gunars, draugu vidū saukts par 
Gonku, ir devies satikties ar 
Linardu Taunu, Fridrichu Miltu, 
Teodoru Zeltiņu, Ainu Zemdegu, 
Ainu Kraujieti, Nikolaju Kalniņu 
un daudziem citiem. 

Mūsu balsis 
kā putnu bars 
joņo
sviežas pa priekšu mums
Ņujorkas naktī –
mūžīgas vasaras –
mūžīgu lauku
putnu bars
Ņujorkas naktī.

Uz tikšanos dzejā, Gunar! 
Visdziļākā līdzjušana Jautrītei un 
tuviniekiem.

Noliecot galvu dzejnieka mūža 
priekšā, klusējot – 

Inguna Daukste-Silasproģe
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Šo apzīmējumu dzīvei Sankt-
pētersburgā, Floridā, izteica 
Mā ris Zaķis. Laika lasītājiem 
vairāk pazīstama ir viņa dzī-
vesbiedre – Inese Zaķis, ceļo-
jumu firmas Riga Ven vadītāja, 
ceļošanas draugu vidū iecienīta 
arī kā ļoti zinīga un neno-
gurdināma gīde. Māris šai firmā 
dara to nemanāmo, bet svarīgo 
darbu – gādā par reklāmu un 
kārto rēķinus un maksājumus. 
Turklāt – lai gan sasniedzis pen-
sijas vecumu, viņš šobrīd ir... 
atvaļinājumā, jo turpina strādāt 
savā speciālitātē – lielo būvju 
elektroinženieris.

Māris. „Ilgus gadus es strādāju 
vienā no lielākajām firmām JR 
Loring, un, būdams elektro in-
ženieris, esmu strādājis ar lieliem 
un nopietniem būvprojektiem 
Ņujorkā un citās Amerikas 
pilsētās. Tagad ir tik patīkami 
vadāt Latvijas ciemiņus un stāstīt, 
ka, lūk, šai debesskrāpī, šai 
lidlaukā vai fabrikā ir ieguldīts 
arī mans darbs.

Pats sarežģītākais un arī in -
teresantākais bija darbs ar Dvīņu 
torņiem jeb World Trade Center, 
darbs daudzu gadu gaŗumā. Tai 
traģiskajā 11. septembŗa dienā 
gadījuma pēc biju torņu tuvumā. 
Nevaru vārdos izteikt tās šaus-
mīgās izjūtas, ko todien pār-
dzīvoju tīri personiski...

Kad man apritēja septiņdesmit 
gadu, nolēmu doties pensijā. Bet 
– kas tev deva! Mani uzrunāja 
bijušais kollēga, ar kuŗu pie 
būvēm strādājām kopā jau kopš 
pagājušā gadsimta 60. gadiem, 
un uzaicināja nākt strādāt. Sak, 
esot daudz darba, daudz klientu, 
vajadzīgi mana profila speciālisti. 
Tā nu atkal esmu darbā, tajā 
iesaistījies arī dēls Richards – 
viņš zīmē plānus. Projekts, ar 
kuŗu strādāju pašreiz, atrodas 
netālu no Jonkeru baznīcas – te 
top četri desmitstāvu torņi, kur 
būs 660 dzīvokļi, veikali, kino-
teātŗi, peldbaseins, auto stāvieta 
vairāk nekā tūkstoš mašīnām. 
Neslēpšu, ka mani ļoti iepriecina 
apziņa, ka esmu vajadzīgs spe-
ciālists. Turklāt – nejūtos kā 
večuks, kam pāri septiņdesmit, 
nebūt ne. Man ir daudz darba.”

Pētu Māŗa albumus, kuŗos 
aplūkoju arī viņa vecākus – tēvu 

Ligita Kovtuna

Divas dienas Paradīzes uzgaidāmajā telpā
Piezīmes pēc ciemošanās pie Laika lasītājiem Amerikā

režisoru Jēkabu Zaķi un māti – 
aktrisi Toniju Šmiti. Jautāju, vai 
tad nekad nav bijusi vēlēšanās iet 
vecāku pēdās – pa teātŗa līniju? 
Nē, Mārim vairāk pie sirds 
bijušas inženieŗu lietas, rēķinā-
šana. Ar teātri tik vien sakara, kā 
vēl Mērbekā nācies spēlēt zēnu, 
uz kuŗa galvas šauj ābolu, kā 
sapratāt, „Vilhelmā Tellā”, bet jau 
Amerikas laikā teātŗa trupai 
palīdzējis, būdams šoferis, izva-
dājot aktierus viesizrādēs. 

Māris pastāsta, ka brīvdabas 
estrāde Priedainē, kur nesen 
esmu bijusi, ir Jēkaba Zaķa ie -
cerēta. Sākumā skatītāji sēdējuši 
zālītē un skatījušies izrādes. Cita 
starpā – Latvijā Jēkabu Zaķi 
atceras kā Radiofona režisoru. 

Māris ir arī rosīgi darbojies 
latviešu sabiedriskajā dzīvē – 
kopā ar Uldi Gravu rīkojis 2x2 
nometnes, 18. novembŗa svinī-
bas, bijis četru ALJAs kongresu 
rīkotāju vidū. „Tad iepazinos ar 
Inesi, un vairs neatlika laika...” 
saka Māris un šķelmīgi paskatās 
Ineses virzienā. Humors un 
asprātības šai ģimenē ir goda 
vietā. Latviešiem neraksturīgs 
vieglums laikam taču lielā mērā 
no Floridas saulītes!

Tāpat dzirkstī arī Daina un 
Bruno Baumaņi, pie kuŗiem arī 
laipni tieku uzaicināta ciemos.

Pie Baumaņu mājas karoga 
mastā divi karogi – Amerikas un 
Latvijas. To esmu novērojusi jau, 
kopš redaktores gaitās nācies 
viesoties tālajā kontinentā – 
Amerikas latvieši ir patiesas cie-
ņas pilni pret valsti, kas devusi 
patvērumu un iespējas dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi, vienlaikus sa -
glabājot un kopjot savu latvisko 
identitāti un kultūru. 

Baumaņi arī pieder pie tiem 
tautiešiem, kuŗiem piemērojams 
apzīmējums „profesionāli Latvi-
jas viesu uzņēmēji”. Biezā viesu 
grāmata pilna pateicības vārdiem 
par viesmīlīgo uzņemšanu no, 
vai, Dieviņ, cik daudz tēvzemes 
kultūras, mākslas darbiniekiem 
un vienkārši draugiem.

Draugu pulks Baumaņiem pa -
tiesi kupls. Dainas enerģija ir tik 
iedvesmojoša, ka gluži vienkārši 
gribas ar viņu runāties, apspries-
ties, draudzēties.

Bruno tautiešu vidū ir pazīs-

tams kā izcils sportists. Savas 
sporta gaitas sācis kā futbolists 
30. gadu vidū Valkas sporta 
biedrībā, spēlējis arī volejbolu un 
basketbolu, labus panākumus 
gūstot jau nometnēs Vācijā. Starp 
citu, Bruno ir viens no retajiem 
latviešu sportistiem, kas, tieši 
pateicoties izcilajiem sasniegu-
miem sportā, dabūja izceļošanas 
galvojumu.

Amerikā Bruno pievērsās gol-
fam, un arī šai spēlē guva spožus 
panākumus – 1970. gadā uzvarēja 
ASV vidienes pavalstu latviešu 
sacensībās, 1973. gadā golfa 
drau  gus un partneŗus pārsteidza 
ar to, ka ar pirmo vēzienu 
bumbiņu iedabūja bedrītē. Šo 
„meistarstiķi” viņš atkārtojis vēl 
vairākas reizes.

Bruno mani ieved arī savā 
„dārgumu krātuvē”- istabā, kur 
plauktos sarindotas sporta gaitu 
trofejas, pie sienām diplomi un 
arī kāds padsmits patentu – par 
izgudrojumiem, strādājot elek-
tronikas firmā Modex. 

Patiešām bagāti, darbīgs mūžs! 
Un godīgi nopelnīta atvasara 
„Paradīzes uzgaidāmajā telpā”, 
kur kopā ar draugiem var baudīt 
pasakainos Floridas saulrietus.

        

Māris un Inese ZaķiMāris pie sava pašreizējā darba objekta

Bruno un Daina Baumaņi

Floridas saulriets, fotografēts no Baumaņu mājas terases
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia’s Radical Right Views Putin -- But Not 
Medvedev -- as ‘One of Their Own,’ SOVA Analyst Says

S t au nt o n , 
July 9 – Many members of 
Russia’s radical and often violent 
extreme nationalist right believe 
that Vladimir Putin, unlike his 
predecessor Boris Yeltsin or 
successor Dmitry Medvedev, is 
“fulfilling [their] minimum 
program” thus is “one of their 
own,” according to a leading 
Moscow specialist on extremist 
groups.

In an interview published in 
“Svobodnaya pressa” today, 
Galina Kozhevnikova, the deputy 
director of the SOVA Analytic 
Center, says that the views of the 
Russian right in this regard 

reflect both their own evolution 
and changes in the approach of 
the Russian powers that be to 
politics in general (svpressa.ru/
society/article/27538/).

In the first post-Soviet decade, 
she says, “the right-wing radicals 
directed their efforts toward 
public politics which existed at 
that time.  Few of them,” she 
continues, were “then prepared 
to propagandize the use of force, 
even more racist force and still 
more to carry it out.” There were 
some people ready to do so, but 
these were largely “open bandits.”

“Now,” however, “the situation 
is different. The radical right of 
the Putin era, unlike that of the 
Yeltsin period,” Kozhevnikova 
says, “does not strive to take part 
in public politics,” which have 
become less significant thanks to 
his approach and which, thanks 
to greater technical skills, are 
making use of the Internet to 
promote their agenda.

At the beginning of Putin’s 
presidency, she says, “there was 
an enormous crisis in the right-
wing radical milieu.”   For them, 
Yeltsin had been “an absolute 
enemy. But when Putin came to 
power,” they took some time in 
adjusting to the new reality, one 
in which their relationship to the 
powers that be had changed.

“Intuitively, they from the start 
considered Putin as one of their 
own,” a view she says that it is 
“not important whether they had 
a basis to do so or not.”  And 
after about 18 months, the right-
wing radical nationalists publi-
cally declared their “support of 
Putin because he is a Russian 
and is carrying out the minimum 
program of the Russian nationa-
lists.”

She adds that “by the way, 
Medvedev does not have such 
support among the radical right-
wing nationalists.”

In other comments, she said 

that violence by racists and neo-
Nazis had declined in Moscow 
and St. Petersburg because the 
militia had stepped up its 
campaign to arrest them.  But, 
Kozhevnikova points out, 
“throughout the rest of Russia, 
the situation has not changed,” 
and attacks continue against 
people from Central Asia and 
the Caucasus.

Moreover, the SOVA analyst 
says, her research has shown that 
over the past year or so, “the 
tendency of anti-government 
terror has continued,” with rightist 
media outlets even featuring 
regular discussions about just 
what this terror should involve 
and what its goals should be.  

But she adds that what 
“disturbs” her and her colleagues 
is that “everyday xenophobic 
force has increased radically.”  
Such attacks are not the work of 
neo-Nazis but rather that of 
people “who in a normal situation 

would not turn to force.  But in 
extreme cases, for example after 
the explosion in the Moscow 
metro, they allow their fists to 
speak for them.”

Kozhevnikova said that SOVA 
welcomes the actions of the 
authorities to bring any and all of 
these people to justice, noting 
that today, “the number of 
sentences” in such cases is 50 
percent greater than in 2008.  
But “on the other hand,” it is 
disturbing that many of these 
sentences are suspended, thus 
leading many to conclude they 
can act with impunity.

Some commentators now talk 
of “a period of stagnation” in 
nationalist violence, but Ko z-
hevnikova insisted that “there is 
no stagnation; the milieu [that 
gives rise to such attitudes] is 
developing.”  But unfortunately, 
she adds, “we are gradually losing 
the sources by which we can 
follow the development of this 
milieu.”

Kas ir 3x3?
Trīsreiztrīs ir nometne visām 

paaudzēm latviskā vidē, kas kas 
veltīta  latvisko zināšanu paplaši-
nāšanai,  latvisko ģimeņu stip-
rināšanai,  latviskās kopības izjū-
tas veicināšanai,  latvisko drau-
dzību sekmēšanai. 

Šī nometne Katskiļos notiek 
jau 28 gadus. Uz to sabrauc 
da lībnieki no Amerikas austru-
mu piekrastes, bet daži ir pat no 
Kanadas, Teksasas, Kalifornijas 
un Latvijas! 

Kad notiks 3x3 Katskiļos?
Šogad 3x3 Katskiļos notiks no 

15. līdz 23. augustam, Ņujorkas 
latviešu draudzes lauku īpašumā 
Katskiļu kalnos, Elkaparkā, Ņu -
jor kas pavalstī.

Kam var interesēt 3x3? 
Mēs cenšamies veidot pro-

grammu, kas interesētu visiem - 
gan jauniem, gan vecākiem, tiem, 
kas vēlās iemācīties kaut ko 
jaunu, tiem, kas vēlās vingrināt 
prātu,  tiem kas vēlas iemācīties 
kādu daiļamatnieku rokdarbu 
vai izbaudīt latvisku draudzību 
un sabiedrību.

Kas šogad paredzēts program-
mā?

Ievirzē „Latvija šodien“ Ints 
Dzelzgalvis vadīs pārrunas par šī 
oktobŗa Saeimas vēlēšanām Lat-
vijā kopā ar vieslektoru no 
Latvijas, LU profesoru Ivaru 
Ijabu; folkloras ievirzē Zenta 
Mennika, no Salacgrīvas, folk-
loras kopas „Cielava“ vadītāja, 
mums stāstīs un mācīs par jūru 
folklorā; Maija Hinkle ievirzē 
„Trimdas vēsture dzīvesstāstos“ 
pārrunās jautājumus par sportu, 
gaidismu/skautismu u.c temati-
em; psīchologs Vitauts Jaunarājs 
mums mācīs kā „Dziesma dzie-
dē“ —  ar dziesmas palīdzību 
mēs katrs varam sevi dziedēt un 
apvienot veselā būtnē; rotkalšanas 
meistars Alfons Mednis mācīs 
veidot latviskas rotas, Krista 
Nīgale mācīs kermikas techniku; 

Zane un Lauris Rožkalns dalīsies 
ar savām zināšanām un entuzi-
asmu Stikla apdares ievirzē; 
pazīstamais gleznotājs Aivars 
Zandbergs atgriežas pie mums ar 
akvareļu un akrila gleznošanas 
ievirzi.  Un tie, kas nevēlas ne 
galvu, ne rokas vingrināt, varēs 
Paula Pilmaņa vadībā piedalīties 
sirojumos un pastaigās pa 
Katskiļu kalniem.  

Bērniem, kas jaunāki par 13 
gadiem paredzēta organizēta 
programma ar vadītāju Ingu 
Zariņu un palīdzēm.  Būs rok-
darbi, pastaigas, dziedāšana un 
citas interesantas nodarbības 
piemērotām bērnu spējām un 
interesēm.  

Protams, ievirzēs piedalīties 
nav obligāti.  Katrs var pēc paša 
izvēles pavadīt savu laiku, vērojot 
mākoņus, klausoties putnu dzies-
mas, makšķerējot, pētot acu 
plaukstiņu iekšpuses, vai pieda-
līties dziedāšanas grupiņā ar 
Helēnu Vīksniņu, vingrojot ar 
Brigitu Vīksniņu, meditējot ar 
mācītāju Ievu Pušmucāni-Kinei-
ko, klausoties individuālu lekciju 
ciklu, uzsitot zolīti ar citiem 
interesentiem, vai ko citu, kas 
ienāk prātā.  

Cik maksā dalība nometnē?
Manuprāt nedēļa 3x3 nometnē 

ir lēta, ja salīdzina to ar atva-
ļinājumu citur.  Ja saskaita viesnī-
cas izdevumus, maltītes, trans-
porta un citus izdevumus visai 
ģimenei, tad, salīdzinot to ar 3x3 
maksām, skaidrs ir, ka 3x3 ir 
izdevīgs veids, kā pavadīt nedēļu 
ar ģimeni.  Dalības maksa katram 
ir $140, bet ne vairāk kā $400 
ASV dolaru no kodolģimenes. 
Bērniem līdz 3 g.v. dalība brīva.  
Par maltītēm un istabām mēs 
prasam tik, cik prasa Ņujorkas 
draudze.   

Kas dalībniekus sagaida vaka-
ros?

Šogad vakara programmas 
sastādīs Imanta Nīgale, jau otrās 

paaudzes trīsreiztrīsniece.  Kā 
citus gadus, mēs varam sagaidīt, 
ka vienu vakaru būs svecīšu 
dievkalpojums, būs ugunskura 
vakars, bet katru vakaru būs 
nīkšana un dziedāšana.  Vienu 
va  karu veltīsim šī gada nomet-
nes temai  „Melns un balts“.

Pastāsti, lūdzu, tuvāk par 
nometnes temu?

Katru gadu izvēlamies kādu 
temu. Pagāšo gadu svinējam 
Apjumības un Miķeļus, ķērām 
Jumi šķēršļu gājienā, pildījām 
Apjumību laiku vakara program-
mās ar dziesmām, dzeju, tautas 
dziesmām.  Šogada tēma „Melns 
un balts“ — tik šaura un vienlai-
kus plaša tema, jo reti dzīvē sas-
topam kaut ko pilnīgi baltu vai 
pilnīgi melnu.  Atvadu vakarā 
va  ru apsolīt masku balli ar meln-
balto temu.  Ceru, ka dalībnieki 
dzīvos mums līdzi un palīdzēs 
īstenot šo ideju.  

Izskatās, ka 3x3 nometnes 

vadīšana  ir liels darbs!  
Jā un nē.  Tas ir liels darbs, bet 

viena pati es to nekādā ziņā 
nespētu paveikt.  Pirms pat sāku 
domāt par nometni, sarunāju 
palīgus.  Šogad, ieviržu pārzines 
lomu uzņēmās Andra Leimane, 
reģistrācijas pieņem Ingrīda 
Jansone, saimniecības darbus 
rīkos Roberts Laiviņš. Mēs četri 
veidojam vadības loku.  Andra, 
Ingrīda un Roberts man devuši 
padomu un palīdzību nometni 
plānojot, veidojot ievirzes, 
kārtojot programmu.  Ingas Zari-
ņas rokās ir bērnu programma, 
daiļamatnieku izstādi un tirdziņu 
kārto un pārzinās Lilita Berga, 
vakara programmas koordinē 
Imanta Nīgale, un Maira Bundža 
ir piekritusi šogad veidot nomet-
nes avīzi.  Un vēl… katru gadu 
rodās „labi gariņi“, sarunāti 
strādnieki vai dalībnieki, vai vēl 
citi, kas interesējas un brīvprātīgi 
palīdz nometnes norisei.  Es 

priecājos par visiem.  Ores kun-
dzes ziedotā rupjmaize ir 
garšīgāka, jo tā ziedota ar mīļu 
sirdi.  Jāņa Studenta akordeons 
skan vēl skaistāk, jo tam nāk līdz 
spēlētāja priecīgais smaids.  Es 
priecājos par palīgu sajūsmu un 
devīgumu, jo neviens no mums 
nesaņem algu, mēs visi ziedojam 
savu laiku un spējas.  Es katru 
gadu brīnos, cik dižena labsajūta 
rodas, ja tik daudz cilvēku sanāk 
kopā 3x3 nometnē!

Jāpiemin arī pateicība par zie-
dojumiem ko saņemam.  3x3 ir 
bezpeļņas organizācija.  Mēs cen-
šamies dalības maksas atstāt, cik 
zemas vien iespējamas. Katrs zie-
 dojums mums palīdz sasniegt šo 
mērķi.  Ziedojumus mēs izlieto-
jam, galvenokārt samaksājot 
ieviržu vadītāju ceļa izdevumus 
un uzturu nometnes laikā, jo 
vadītāji arī ziedo savu laiku.  Jo 
vairāk naudas mums ir, jo drošāk 
varam atļauties aicināt lektorus 
un ieviržu vadītājus no tālākām 
vietām.  

Kā pieteikties uz 3x3 Kats kiļos?
Mūsu tīmekļa lapā www. 

3x3katskilos.INFO atrodās visa 
vajadzīgā informācija par šī gada 
3x3 Katskiļos.  Ja jums nav piee-
jams tīmeklis, piezvaniet man 
9083222205, un nosauciet savu 
adresi, es varu pa pastu nosūtīt 
brošūru. Par 3x3 nomet nēm 
citur skataties www.3x3.lv.  

Vai ir kas cits, ko gribētu vēl 
teikt par 3x3 Katskiļos?

Trīsreiztrīs vienmēr mainās.  
To pašu programmu atkārtot 
gadu pēc gada nav ne vēlams, ne 
iespējams.  Nāk jauni dalībnieki, 
vajaga arī jaunu vadību.  Mēs 
vienmēr meklējam cilvēkus, kam 
ir interese palīdzēt 3x3 plānot un 
novadīt. Ir nepieciešamas jaunas 
galvas, jaunas idejas, citi uzskati 
nākamām nometnēm.  Ne visi 
gribēs tūliņ ķertes pie vadības 
darbiem, bet arī mazu darbiņu ir 
daudz, labiem cilvēkiem vienmēr 
ir vieta mūsu lokā.  

     

Gaidām Katskiļos!
Saruna ar 3x3 Katskiļos 2010. gada vadītāju Tainu Laiviņu 

Taina Laiviņa
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Mūsu saruna noritēja Rīgas 
Kinomūzejā pēc Dzintras Gekas 
jaunākās dokumentālās filmas 
pirmizrādes Sibirijas bērnu se -
rijā. Armands Birkens pēc filmas 
beigām tikko visus bija ieprie-
cinājis ar dziesmām, asaru un 
pārdzīvojumu izmiekšķētām sir-
dīm dāvājot sirsnīgu melodiju 
veldzi. Lūdzu viņu dalīties tikko 
aizvadīto Vasaras saulgriežu no -
skaņās.

Tu Jāņos esi vairākkārt bijis 
Latvijā? Šoreiz atbrauci, lai 
koncertētu.

Jā, bet arī agrāk ir bijuši līdzīgi 
uzaicinājumi. Tikai ar katru reizi 
es to jo vairāk novērtēju. Agrā 
jaunībā (pašlaik man ir vidējā 
jaunība) tas bija vienkāršāk: jā, 
braucam dziedāt! Tagad es ai -
cinājumu uztveŗu mazliet filo-
zofiskāk: „Vai cik jauki, ja kāds 
vēl mani aicina!” Sevišķs bija 
ielūgums Līgo vakarā dziedāt 
Mellužos, jutos īpaši pagodināts,  
ka aicināja mūs abus ar Loriju 
Vudu-Cinkusi. Rīkotāji stāstīja, 
ka koncerta vieta Mellužos esot 
īpaša, tā ir viena no divām koka 
gliemežvāka estrādēm Baltijā, 
otra tāda esot Igaunijā. Jau 
februārī, kad biju Latvijā ar 
mīlestībai veltītiem Valentīna 
dienas koncertiem, radās ideja – 
Jāņos sarīkot koncertu vēsturiskā 
estrādē, kuŗai tagadējie īpašnieki 
cenšas piešķirt bijušo greznību. 
Tur kādreiz vasarās rīkoti simfo-
niskie koncerti, zaļumballes.
Tāda mīlīga un laba vieta! Un 
dziedāt Latvijā  Līgo vakarā, arī 
tas ir kas sevišķs. Tikai  Ziemsvētki 
var konkurēt ar šo vakaru, tas ir 
pats skaistākais visā gadā,  kaut 
arī saldi sērīgs, jo mēs taču sap-
rotam, ka atkal jāsāk lūkoties pēc 
ziemas zābakiem, jo Vasaras saul-
  grieži jau rīt būs aiz muguras. 

Bet abi ar Loriju tajā pašā 
vakarā iespējāt nodziedāt vēl 
vienu koncertu.

Jā, pēc Mellužiem steidzīgi 
braucām uz Talsiem, tiesa gan, 
nepārkāpjot pieļaujamo ātrumu. 
Talsi man ļoti patīk,  tā ir tāda 
īpaši mīļa vietiņa. Iepriekšējo 
reizi tur esmu bijis 1991. gadā, 
koncertējot ar Piecīšiem. To 
izrādi es labi atceros, jo toreiz 
mēs ar Albertu tur vienu dziesmu 
salaidām dēlī. Bijām tik labi 
sadziedājušies, ka pabeidzām 
vienā elpā un tikai pēc tam 
apjēdzām, ka esam izlaiduši pusi 
dziesmas.  Šoreiz Talsos vei   cās 
labāk, tur bija arī ļoti jauka, mīļa 
publika. Un kas vēl – koncertam 
bija ideāli piemēroti laika 
apstākļi. Māte Latvija un visi tās 
labie gariņi bija gādājuši, lai 
svētku vakarā būtu ne par karstu, 
ne par aukstu. Tā pagāja Jāņi. 

Kur sagaidīji rītausmu?
Pa nakti paliku Talsos.Tur man 

ir draugu ģimene, viņi uzaicināja 
ciemos, lai pa nakti nav jābrauc 
uz Rīgu.Viņiem bija radinieks, 
ko kādreiz pazina visi Čikāgas 
latvieši, - Tedis Ziediņš, kuŗš 
savas dzīves pēdējos gadus 
nodzīvoja Latvijā. Tur līgotāji 
pagatavoja Jāņu tēju: salasīja 
zāles, savārīja katlā pie ugunsku-
ra, visiem bija jādzeŗ. Labā 
sabiedrībā pavadījām skaistu 
vakaru

Saruna vasarīgā noskaņā
Armands Birkens sarunājas ar Gundegu Saulīti

Vai tur arī tev bija jādzied?
 Nē, tur spēlēja magnetafons! 

Es taču jau divus koncertus biju 
nodziedājis. Baudīju aliņu, sēdēju 
ērtā krēslā un parunājos ar 
draugiem. Tas bija skaisti!

Kādi bija Jāņi tavā bērnībā?
Bērnībā Jāņu tikpat kā nebija. 

Vismaz manā atmiņā nav sa -
glabājušies. Kur tad mēs, Amerikā 
dzīvojot, līgosim? Ģimenē nevie-
nam nebija Jānis vārdā, Līgas arī 
nebija. Bet kur gan esmu 
daudzkārt bijis Līgo vakarā, tas ir 
Gaŗezerā, tā ir viena no sva-
rīgākām vietām, ko latvieši trim-
dā ir uzcēluši. Gaŗezerā Jāņus 
esmu svinējis visvairāk. Tur bija 
tādas zaļumballes, bija alus dzer-
šana, tur bija vairāk tāda uzdzī-
vošana. „Jāņi nāk, brauksim uz 
Gaŗezeru, papeldēsimies ezerā, 
iedzersim aliņu, uzkodīsim kādu 
desu!” Bet tad pavērās iespēja 
braukt uz Latviju. 1989. gadā ar 
Piecīšiem pirmo reizi Jāņos bijām 
Latvijā. Mūs aizveda uz Druvienu. 
Tur Nacionālais teātris brīvā da -
bā spēlēja  „Skroderdienas Sil-
mačos”, un mūs aplīgošanās skatā 
aktrises uzrāva uz skatuves.  Mūs 
apdziedāja suitu sievas, bet mēs 
jau bijām par to iepriekš pa -
brīdināti, tāpēc Alberts  un es 

bijām sacerējuši attiecīgus pan-
tiņus, ko viņām atbildēt. 

Gāja  ļoti jauki. Turklāt tā bija 
pirmā reize, kad es savā mūžā 
vispār redzēju „Skroderdienas”,  
izrādes laikā sēdēju ka apburts, 
tur taču bija zirgs ar visiem rati-
em, gani dzina govis, viss notika 
īstajā vidē nevis dekorācijās.  
Kopš tās reizes esmu Līgovakaru 
Latvijā pavadījis nezin cik reižu 
-  Baldonē, kādas trīs reizes 
Liepājā, Rīgā, Ogrē, vēl citās 
vietās. Šogad biju  Mellužos un 
Talsos. Es jūtos ārkārtīgi laimīgs, 
ka varēju to paspēt.

Tātad Jāņi tevi uzlādē ar 
dzīvesprieku un enerģiju?

Es teikšu ļoti vienkārši: ja Jāņos 
varu būt Latvijā, visu gadu esmu 
lietojams. Tas, ko es šajās dienās 
saņemu no Latvijas, tas mani 
uztur līdz nākamajiem Jāņiem. 
Tad ir vienalga, kas notiek ziemā 
– vai sniegs līdz ausīm vai līdz 
ceļiem, vienalga, vai kūst vai 
salst. Jāņos saņemu zāles dvēselei. 
Es savu dvēseli šeit ieštepselēju 
Latvijas tīklā, un uzlādēju savu 
akumulātoru, kas mani uztur 
visu gadu.

Vai ir īpašas dziesmas,  ko 
dziedi Jāņu koncertos?

Nu, protams, Alberta Legzdiņa 
"Līgo, māmiņ", tad  dziesmas par 

vasaru, arī vienu no manām 
dziesmām ar Zintas Ezernieces 
tekstu „Dziesma vasarai”, kas 
pazīstama pēc pirmās teksta 
rindiņas: „Ai, vasara, es tevi 
smaržā jūtu...” Ir vēl daža laba 
par vasaru, par Jāņiem. Piemē-
ram: 
Kad jādzied dziesmas visu gadu 
krātās, 
Līdz rītam sprēgā ugunskura 
dzirksts, 
Ar ziedu vainagiem un bērzu 
meijām,
Ar citām sirdīm līgo mana sirds. 

Mums jau katram dziedonim 
pūrā ir dziesmas par rudeni, par 
pavasari, vasaru.

Gribas apstāties pie Zintas 
Ezernieces rindām: 
Cik Dievs reiz devis domu smagu, 
grūtu, 
Tik gaiša prieka vasara dod man. 

Kādi ir tavi šīsvasaras 
vērojumi par dzīvi Latvijā? 

Latvijā ne jau pirmo gadu ir 
krize, tas ir skumjais elements. 
Kad sāc skatīties apkārt, tad sap-
roti, cik daudziem Latvijā iet 
grūti, daudzos gadījumos pat 
traģiski.  Smagi ir to klausīties, 
redzēt, dzirdēt. Cilvēki jau meklē 
savu ceļu, meklē izeju. Man pa -
šam radi und raugi ir izbrau kuši 
no Latvijas un dzīvo visās pa -
saules malās. Cik tas ir skumji! 

Biju pie radiem Jelgavā. Mana 
krustmeita ar vīru tagad atrodas 
Bradfordā, Anglijā. Esmu pie 
viņas mājās, piesēžos pie datora 
un draugos.lv ieraugu – mana 
krustmeita sēž pie datora Brad-
fordā.Tie ir labi cilvēki, viņi ir 
aizbraukuši tur strādāt. Es neņe-
mos nevienu tiesāt, tas neko 
nedos. Liela daļa no viņiem ne -
kad nebrauktu prom, ja šeit būtu 
līdzīgs darbs. 

Pēc atgriešanās Čikāgā tevi 
noteikti gaida turpmākie 

darbi? 
Kopā ar citiem Čikāgas Piecī-

šiem 23. jūlijā dziedāšu  Gaŗezera 
45 gadu jubilejas nogalē. Gaŗezers 
vēl joprojām ir brīnišķīga, pasa-
kaina vieta, ko augstāki spēki ir 
Amerikai piešķīruši.

Vēl gribu tautās pamest kādu 
ziņu – Čikāgas Piecīši taču nāka-
majā, 2011. gadā, svinēs savas 
pastāvēšanas 50. jubileju. Jau 
vairāku gadu gaŗumā esam pār-
sprieduši, ko darīsim jubilejas 
sakarā. Ir ievadītas runas Latvijā 
ar producentiem rīkot šeit mūs 
jubilejas turneju. Tikai diemžēl 
jāpiebilst, ka tā tad arī būtu mūsu 
atvadu tūre. Teiksim, – pirmā at -
vadu tūre. Kas to zina, ja varēsim 
vēl pakustēt un kāds dikti gribēs 
klausīties Piecīšu dziesmas, tad 
jau varēs sarīkot vēl kādu. Bet šī 
jubilejas turneja būtu tāds saldi 
sērīgs atskats uz aizvadīto laiku. 
Es pats, saprotams, ansamblī 50 
gadus neesmu dziedājis, esmu 
tam stipri par jaunu... Alberts 
Legzdiņš ir vienīgais no „oriģi-
nālajiem” dziedoņiem, kas šo brīd 
vēl ir ansamblī. Tātad mēs, Piecī-
ši, Latvijā varētu atgriezties 
nākamajā gadā uz vasaras bei-
gām. Varēsim zemniekiem palī-
dzēt novākt ražu – pļaut labību 
un norakt kartupeļus, ieradīsimies 
ar dārza cimdiem un vajadzī-
gajiem darba rīkiem...

Kas tev pašlaik Latvijā sagādā 
vislielāko prieku? 

Es priecājos, ka laiks bijis tik 
labs. Lietus mākoņi staigāja virs 
Rīgas un Latvijas, bet kopš Jā -
ņiem ir tik skaists laiks. Atkal 
gribas nocitēt dziesmas vārdus, 
ko sacerējusi  Laila Tuča :
Es domāju, ka tas ir Dieva 
pirksts,
Ka tieši skaistākajā pasaul’s malā
Ir nākusi zem saules mana sirds.

 Es tagad esmu tādā dzīves 
posmā, kad dzīvoju no dzejas 
rindiņām, ar dziesmu tekstiem...

Man prieks arī par to, ka Latvijā 
Jāņos vairākās vietās no skatuvēm 
ievērojami mākslas un kultūras 
cilvēki ir atgādinājuši par vēlē-
šanām. Tas ir ļoti svarīgi, jo 
situācija veidojas kritiska, mēs 
trimdā daudz piestrādājam, lai 
Amerikas apstākļos cilvēki dotos 
balsot. „Cikāgas ziņās” un Čikā-
gas radio esam veltījuši daudz 
laika vēlēšanām. Mēs Amerikas 
vidienē darīsim absolūti visu 
iespējamo, lai cilvēki nesēž mājās, 
lai iet un nobalso. Jebkuŗai ļaužu 
grupai vislielākais ienaidnieks ir 
vienaldzība. Ar vienaldzību mēs 
grimsim! Ja šajā rudenī tauta būs 
vienaldzīga, es nezinu, kas notiks.  
Kam jānotiek, lai tauta pamos-
tos?

Es neesmu bijis šeit pietiekami 
ilgi, lai saprastu, ko tauta domā, 
es tikai varu cerēt uz to labāko 
atrisinājumu, tāpēc mani ļoti 
ieprie  cināja, ka dažādos sarīko-
jumos  atgādina – jāiet balsot. 
Vi  siem, kam ir iespēja kaut ko 
teikt, tas ir arī jādara. 

Ar kādiem vārdiem atvadīsies 
no „Laika” lasītājiem?

Jānovēl visiem skaista, skanīga, 
mīļa vasariņa, tagad ar Krāslavieša 
tekstu:
Domāt par rudeni nav vēl mums 
vaļas, 
Gan jau tas atnāks
Neaicināts.

Armands Birkens dzied Rīgas Kinomūzejā, fonā - skats no Dzintras Gekas filmas "Pieminiet 
Sibiriju"

Ja Jāņos varu būt Latvijā, visu gadu esmu 
lietojams. Tas, ko es šajās dienās saņemu no 

Latvijas, mani uztur līdz nākamajiem Jāņiem. 
Tad ir vienalga, kas notiek ziemā – vai sniegs 

līdz ausīm vai līdz ceļiem, vienalga, vai kūst vai 
salst. Jāņos saņemu zāles dvēselei. Es savu 
dvēseli šeit ieštepselēju Latvijas tīklā, un 

uzlādēju savu akumulātoru.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs izdevis dekrētu, ar 

kuŗu maestro Raimondam Paulam piešķiŗts Goda ordenis par 
lielo ieguldījumu Latvijas un Krievijas kultūras sakaru veicinā-
šanā, kā arī par krievu valodas populārizāciju Latvijā. Ar Me d-
vedeva rīkojumu Draudzības ordenis piešķirts Latvijas Na  cio-
nālās operas ģenerāldirektoram Andrejam Žagaram un Dau-
gavpils universitātes rektoram Arvīdam Barševskim.

ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere 14. jūlijā piedalījās 
Nacionālo bruņoto spēku Alūksnes Kājnieku skolas Pamatap-
mācības kursa 40 kaŗavīru izlaiduma ceremonijā. Tajā piedalījās 
arī Alūksnes novada domes priekšsēdis Aivars Fomins, Kājnieku 
skolas komandieŗa vietnieks kapteinis Vasilijs Koļegovs un Ze -
messardzes 31. bataljona komandieris pulkvežleitnants Tomass 
Delvers. Izlaiduma ceremonija bija nobeigums četrus mēnešus 
ilgām mācībām, kuŗās topošie kājnieki tika sagatavoti dienes -  
tam Nacionālajos bruņotajos spēkos. Vēstniece apmeklēja arī 
Ma  lienas pamatskolas jauniešu vasaras nometni un ar jauniešiem 
runāja par vides aizsardzību.

ASV dzīvojošās latviešu komponistes Lolitas Ritmanes un 
viņas amerikāņu kollēgu Maikla Makjūstona un Kristofera Kār-
tera komponētā mūzika zīmētai filmai Mayhem of the Music 
Meister (Mūzikas meistara nedarbi) nominēta nozīmīgajai Pri-
metime Emmy balvai. To ik gadu piešķiŗ Amerikas Kinoakadē-
mija.

Bijusī kultūras ministre Helēna Demakova pēc slimības no -
lēmusi atgriezties polītikā. Viņa pieņēmusi LPP/LC līdeŗa Aināra 
Šlesera piedāvājumu kandidēt vēlēšanās.   

Nodibināta Pēdējā partija kā alternātīva tradicionālajiem 
polītiskajiem spēkiem. Tā domā arī startēt rudenī gaidāmajās 
Saeimas vēlēšanās. Partijas dibināšanas sapulci vadīja mūziķis 
Roberts Gobziņš, kuŗa domubiedri ir rakstnieks Pauls Bankov- 
s kis, sabiedrisko attiecību speciālisti Gints Knoks un Kaspars 
Rolšteins. Par Pēdējās partijas valdes priekšsēdi ievēlēts Knoks, 
par viņa vietniecēm – dīdžeja Natalija Baškirova un Zanda 
Slava.

Valmierā 9. jūlijā viesojās organizācijas “Bērni labākai nākot-
nei” (Children for a better world) pārstāvis Rīdigers fon Šrēders 
(Rü  diger von Schroeder) no Vācijas. Viesis tikās ar Valmieras pil-
sētas pašvaldības domes priekšsēdi Inesi Boķi, kā arī apmeklēja 
Val mieras Zupas virtuvi un jūnija beigās atklāto atjaunoto 
Valmieras biedrības “Kristīgais žēlsirdības fonds” Bērnu dienas 
centra rotaļu istabu.

Dailes teātŗa aktieris Juris Žagars izstājies no Tautas partijas. 
Lēmumu Žagars pieņēmis jūnija sākumā, kad Tautas partija ap -
vienojās ar LPP/LC startam 10. Saeimas vēlēšanās. Lēmumu pa -
mest partiju Žagars skaidro ar nacionāli konservātīviem uzska-
tiem, kas viņam nesaskan ar LPP/LC.

Nacionālo resursu institūta direktors Sergejs Ancupovs  
iecelts par laikraksta Diena galveno redaktoru. Līdzšinējais laik-
raksta galvenais redaktors Guntis Bojārs iecelts par Dienas 
Mediju galveno redaktoru, lai “dotu viņam iespēju savu koncep-
ciju paplašināt uz citiem a/s Diena laikrakstiem un portālu 
Diena.lv”.

Saņemts ielūgums uz Maskavu 
Krievijas prezidenta adminis-

trā cijas vadītājs Sergejs Nariškins 
vizītes laikā Rīgā mutvārdiem 
nodeva Valsts prezidentam Val-
dim Zatleram ielūgumu no Krie-
vijas kollēgas Dmitrija Medve-
deva ierasties vizītē Maskavā. 
Zatlers jau 2007. gada nogalē sa -
ņēma ielūgumu ierasties vizītē 
Krievijā, bet tolaik Krievijas pre-
zidents bija Vladimirs Putins. 
Tagad saņemtais vizītes vēlrei zē-
jais apstiprinājums uzskatāms 
par nozīmīgu soli, lai vizīte no -
tiktu.

Prezidenta preses dienests in -
formē, ka saruna Jūrmalas rezi-
dencē noritusi pozitīvā un kon- 
s truktīvā gaisotnē, tās laikā pār-
runātas Latvijas un Krievijas div-
pusējās attiecības, īpaši uzsveŗot 
ekonomiskos un kultūras kon-
taktus. Abas puses augstu novēr-
tē Starpvaldību komisijas darba 
rezultātus un Latvijas un Krie-
vijas attiecību aktīvizēšanos. 

Pievēršoties Latvijas prezi den  -
ta vizītes plānošanas gaitai, tika 
pārrunāts arī līgumtiesiskās ba -
zes sagatavošanas process. Abas 
amatpersonas apstiprināja no  zī-
mi, kāda būs vairāku starpval-  
s tu līgumu parakstīšanai vizītes 
laikā, piemēram, “Līgums par iz -
vairīšanos no nodokļu dubultās 
uzlikšanas un nodokļu nemak-
sāšanas novēršanu attiecībā uz 
ienākuma un kapitāla nodok-
ļiem” un “Līgums par sadarbību 
cīņā pret noziedzību, it īpaši tās 
organizētajās formās”.

Sarunā ar Valdi Zatleru Nariš-
kins izteicies, ka netikšot apieti 
arī „delikātie jautājumi”. Kopš 
2009. gada S. Nariškins vada 
Krievijas prezidenta institūcijas 
paspārnē izveidoto komisiju, ku -
ŗas uzdevums esot cīnīties pret 
„vēstures izkropļojumiem”. 

Kalnmeieru apstiprina 
ģe  nerālprokurora amatā

Saeima 12. jūlijā ārkārtas sēdē 
ģenerālporkurora amatā uz nā -
kamajiem pieciem gadiem ap -
stip rināja Krimināltiesiskā de -
partamenta Tiesās izskatāmo kri-
mināllietu nodaļas virsprokuro -
ru Ēriku Kalnmeieru. Par Kaln-
meieru slēgtā balsojumā nobal-
soja 54 deputāti, pret – 25, 12 
atturējās.

Kalnmeiers norādīja, ka viņa 
pirmie darbi jaunajā amatā būs 
pastiprināt kontroli  pār virs pro-
kuroru darbu, vērtējot, cik kva li-
tātīvi ir izmeklētas lietas, cik ap -
sūdzēto tiesās tiek attaisnoti un 
kāda ir celto apsūdzību noturī -
ba, – vai iztiesāšanā tās tiek mai-
nītas un kāds tam ir iemesls. 
Kaln meiers arī apņēmies pie -
vērs ties prokuroru apmācībām, 
lai turpmāk tās notiktu sistē ma-
tiski.

Jautāts, kā viņš vērtē savu “mu -
gurkaulu” un stingrību, Kaln mei-
 ers atbildēja: “Domāju, ka tās 
man pietiks, taču viegli nebūs, to 
es jau tagad saprotu.”

Izvirza lokomotīves vēlēšanu 
apgabaliem

Polītiskie spēki, kas startēs 10. 
Saeimas vēlēšanās, sākuši no -
saukt deputātu kandidātu saraks-
tu līdeŗus, tā dēvētās lokomotīves. 
Saskaņā ar grozījumiem Vēlēša-
nu likumā katrs deputāta kan-
didāts var izvirzīt savu kandi dā-
tūru tikai vienā no pieciem 

vēlēšanu apgabaliem. Tāpēc uz 
lielās polītiskās skatuves varētu 
parādīties polītiķi, kuŗi iepriekš 
partijās spēlējuši otrā plāna lo -
mas. Lielāka nozīme vēlēšanās 
atsevišķos apgabalos var būt par-
tijas vai apvienības tēlam, nevis 
saraksta pirmajam cilvēkam.

Apvienības Par labu Latviju 
vilcējs Rīgā ir Rīgas domes vice-
priekšsēdis Ainārs Šlesers, Vid-
zemē – eksprezidents, Par labu 
Latviju valdes priekšsēdis Gun -
tis Ulmanis, Latgalē – Daugavpils 
domes priekšsēža vietniece Rita 
Strode, Zemgalē – TP valdes 
priekšsēdis Andris Šķēle, Kurze-
mē – Saeimas LPP/LC frakcijas 
deputāts Ainārs Baštiks.

Vienotības sarakstos pirmās 
personas attiecīgi ir Rīgas do -
mes deputāts Ģirts Valdis Kris-
tovskis, Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis, bijušais KNAB 
priekšnieks Aleksejs Loskutovs, 
bijusī laikraksta Diena galvenā 
redaktore Sarmīte Ēlerte, JL val-
des priekšsēde Solvita Āboltiņa.

Saskaņas centra sarakstos: SC 
priekšsēdis Jānis Urbanovičs, 
Saeimas SC frakcijas deputāts 
Ivans Klementjevs, SC frakcijas 
deputāts Jānis Tutins, frakcijas 
de  putāts Vitalijs Orlovs, frakcijas 
priekšsēža vietnieks Vitalijs Age-
šins.

TB/LNNK/Visu Latvijai!: TB/
LNNK Saeimas frakcijas deputāts 
Dzintars Rasnačs, Visu Latvijai! 
līdzpriekšsēdis Raivis Dzintars, 
TB/LNNK Saeimas frakcijas de -
putāts Pēteris Tabūns, Visu Lat-
vijai! līdzpriekšsēdis Imants Pa -
rādnieks, bijušais tieslietu mi -
nistrs Gaidis Bērziņš.

Zaļo un Zemnieku savienība: 
komponists, Saeimas deputāts 
Imants Kalniņš, zemkopības mi -
nistrs Jānis Dūklavs, vides mi -
nistrs Raimonds Vējonis, ZZS 
Saeimas frakcijas priekšsēdis Au -
gusts Brigmanis, Saeimas priekš-
sēdis Gundars Daudze. 

Kāpēc Latvijas miljonāri 
kūtri atbalsta labdarību?   

Laikraksts Diena aptaujājis da -
žus Latvijā plaši pazīstamus mil-
jonārus par to, ko viņi domā       
par ASV miljardieŗu Bila Geitsa 
un Vorena Bafeta aicinājumu tu -
rīgajiem vismaz pusi  savas peļ-
ņas ziedot labdarībai. Latvijā tas 
netika uztverts ar sajūsmu un 
atbalstu. Atbildes bija interesan-
tas – diapazonā no cinisma līdz 
patiesai ieinteresētībai ziedoša -
nā. Radās iespaids, ka daži Lat-
vijas miljonāri paši nav pietieka-
mi paēduši... Uzņēmuma Mantess 
īpašnieks Jūlijs Krūmiņš saka: 
„Lielākajiem Latvijas miljonā-
riem miljonu nav vairāk par 60, 
70. Tos pēc nāves tuvinieki sada-
la, un labdarībai nekas nepaliek.”

Latvijas Hokeja federācijas 
vadītājs Kirovs Lipmans šādu 
aicinājumu dēvē par nekorrektu. 
Viņš pēc tādas aģitācijas gribētu 
norobežoties no ziedošanas. Lip-
mans pats gan ziedojot rēgulā -      
ri – esot vairāku skolu mecenāts, 
ziedojot bērniem invalidiem, 
hokeja sarīkojumiem u.c. Tas 
iz nākot nedaudz mazāk par 10 
procentiem no viņa gada 
ienākumiem.

Grāmatu izdevēja Vija Kilbloka 
domā, ka šāds aicinājums Lat -
vijā nav iespējams. Latviešu uz -
ņēmēji cīnās par uzņēmējdarbī-

bas izdzīvošanu un darba vietu 
saglabāšanu. Sev piedēvēto mil-
jonu viņa nemaz neredz, jo tas 
aiziet izdevniecībai un grāmat-
nīcām.  

Uzņēmuma Gerkens un part-
neŗi īpašnieks Raimonds Ger-
kens labdarībai ziedojot kā baz-
nīcai – vismaz desmito daļu no 
saviem gada ienākumiem – 
dzimtajai Skrundas skolai, Rakst-
nieku savienībai, mākslai. Ger-
kena ieskatā Latvijas miljonāru 
bagātība ir nosacīta. Pirms da -
žiem gadiem tai bija viena vēr-
tība, tagad - pavisam cita. Ģime-
nes rocība varētu būt ap 30 mil-
jonu latu. Publicētajiem miljo-
nāru reitingiem Gerkens netic.

Pēc uzņēmuma Dzintars vadī-
tāja Iļjas Gerčikova domām, Lat-
vijā trūkst labdarības kultūras. 
Latvijas uzņēmēji nav apguvuši 
mērenu attieksmi pret nopelnī -   
to naudu. Viņi vēl ir izsalkuši,        
vēl dzenas pēc naudas. Gerči -
kovs ziedojot individuāli, jo 
starpniecībai neticot.

Dome Hotel īpašnieks Gundars 
Ozols arī labprātāk ziedo bez 
starpniecības, galvenokārt bēr-
niem ar veselības traucējumiem. 
Viņa ieskatā, palīdzot tam, ku -
ŗam iet sliktāk, mēs ceļam savu 
sociālo atbildību.      

Miljonārei Irēnai Pulkinenai 
nav īpašas ziedošanas stratēģijas. 
Braucot pa Latviju, gadoties re -
dzēt trūkumā dzīvojošus cilvē-
kus. Tad viņa bāžot kabatā roku 
un atšķirībā no Raiņa dzejolī 
pieminētā labdaŗa izvelkot nevis 
nēzdodziņu, bet maku un atdo-
dot visu skaidro naudu, kas tajā 
ir. Vispār labdarībai ziedojot 
kādus septiņus procentus no sa -
viem ienākumiem. Arī Pulki-
nena, tāpat kā Gerčikovs, domā, 
ka Latvijā vēl nav izveidojusies 
labdarības kultūra.

Lasītāju komentāros par zie-
došanu ir caurviju doma – Bils 
Geitss savu biznesu izdomāja         
un izveidoja pats, bet lielākā daļa 
Latvijas uzņēmēju pievāca jau 
gatavus valsts uzņēmumus. Zie-
dotājiem jāsaka paldies par tiem 
pašiem 10 procentiem vai ma -
zākām summām, ko viņi ziedo, 
un par izveidotajām un skaitā 
nesamazinātajām darba vietām.   

ASV vēstniece viesojas 
Limbažu Ugunsdzēsības un 

glābšanas stacijā 
ASV vēstniece Latvijā Džūdita 

Gārbere 8. jūlijā piedalījās re -
mont darbu uzsākšanas cere mo-
nijā Limbažu Ugunsdzēsības un 
glābšanas stacijā. Remontdar -       
bu plānotās izmaksas ir 109 000 
ASV dolaru, līdzekļus piešķīra  
no ASV Eiropas spēku ko  mand-
stāba civīli militāro operāciju 
programmas. Šis ir viens no des-
mit Ugunsdzēsības un glābšanas 
staciju atjaunošanas projektiem 
vairākās vietās Latvijā. Kopējais 
financējums remontdarbiem vi -
sās desmit Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta stacijās būs 
apmēram 1,9 miljoni ASV dola-
ru. 

Remontdarbus Limbažos un 
Madonā veiks Latvijas uzņēmēji, 
tos uzraudzīs igauņu uzņēmu -
ma SIA Kroger & Partnerid pār-
stāvji. Pārējos astoņus projektus  
Aizkrauklē, Gulbenē, Strenčos, 
Ventspilī, Līvānos, Liepājā, Valkā 
un Ķeipenē īstenos vēlāk. 

Nedēļas citāts
Kad mēle vaļīga...

Eksprezidents Guntis Ulmanis 
par partijām intervijā NRA:

Ja paskatāmies uz parti-
jām...”Vienotība” ir tāda paplu-
kusi vista, „tēvzemieši” māj atva-
du sveicienus visos jautājumos, 
„zemnieki” turas, jo viņiem ir ļoti 
labs arguments – zeme un arkls. 
Ja viņi neizlaidīs to arklu no 
rokām, tad viņi būs un eksistēs. 

„Vienotība” diezgan meistarīgi 
dažādos veidos izmanto nacionāli 
jūtīgos failus, tomēr nedodot ne -
kādus programmatiskos uzstā-
dījumus. Ar pliku nacionālo kārti 
nav iespējams vinnēt vēlēšanās. 
Daudziem „Vienotības” cilvēkiem 
ir tikai skaļa balss un kaut kas 
līdzīgs tām dienvidafrikāņu tau-
rītēm – vuvuzelām, kas pārņem 
visu futbola stadionu.

Es sapratu, ka man jāķeŗas pie 
ruļļiem un jāizveido apvienība       
no LPP/LC un Tautas partijas 
cilvēkiem, no kuŗiem lielākā daļa 
ir godīgi darba darītāji, turklāt       
ar zināmu polītisko pieredzi. Šai 
apvienībai nākamajās vēlēšanās        
ir jāuzvar un kopā ar citiem 
polītiskajiem spēkiem jāveido 
Latvijas nākotne.   

Komentāri par Ulmaņa 
komentāriem

Eksprezidenta nicinošie iztei-
kumi par partijām izraisījuši re -
zonanci sabiedrībā. Rakstniece  
un dzejniece Māra Zālīte saka:  
„Šie izteikumi un Ulmaņa kunga 
vairākas pēdējā laika darbības ir 
Latvijas valsts eksprezidenta ne -
cienīgas. Viņš ir palaidis gaŗām 
izdevību palikt labā tautas at -
miņā.”

Arī dažu polītologu ieskatā 
Gun tim Ulmanim īsti nepiestāv 
kaut ko tādu runāt, jo viņš ir bijis 
prezidents. 

Ulmanis, komentējot sev veltī-
tos  komentārus, laikrakstā Diena 
norāda, ka „tas nav pieteikums 
agresīvai kampaņai. Tā ir folk lora. 
Tā ir tikai viena intervija, ko 
nepārlasīju. Tas nav mans raksts.”

 Jaunā laika valdes priekšsēde 
Solvita Āboltiņa Ulmaņa izteiku-
mus uztvērusi mierīgi: „Apvie-
nības tēls veidojas nevis no tā, ko 
kāds publiskajā telpā ir pateicis, 
bet gan no darbiem. Vienotības 
darbības pamatā ir godīga polī ti-
ka, un tās aizmugurē nav tādu 
skandalu kā apvienībai Par labu 
Latviju.” 

Ziņas sakopojis P. Karlsons 
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kad padomju tan -

ki 1940. gada 17. jū -
nijā ap pusdienlaiku 
sarindojās Rīgas Sta-
cijas laukumā, prāvs 
bariņš pasteidzās ap -
sveikt svešo kaŗa spē-

ku. Apsveicēju vidū, kā man stās -
tīja pārsteigtais tēvs, bijuši “žīdu 
ingelech (puišeļi) no Maskavas 
priekšpilsētas”, un Mavriks Vulf -
sons Atmodas pilnbriedā atzinās, 
ka tai dienā “skūpstījis tanku kā -
purķēdes”. Taču sumināt okupan -
tus pasteidzās arī krievi no tās pa -
šas priekšpilsētas, tostarp policijai 
pazīstami dauzoņas, un Stacijas lau-
kumā uzturējās arī PSRS aģents 
kopš 1926. gada, vēlākais Latvijas 
PSR iekšlietu un drošības ministrs 
Alfons Noviks un Viļa Lāča brālēns 
Elmārs Briedis, kas bija uzturējis 
pastāvīgus sakarus ar Maskavas iz -
lūkdienesta rezidentiem. 

Vakars kvartālā ap Stacijas lau-
kumu izvērtās padibeņu trakoša -
nā, veikalu demolēšanā, un kārtī bu 
izdevās nodibināt tikai ap plkst. 21 
ar armijas un ugunsdzēsēju palī -
dzī bu. “Tanku bučošanas” rezultāts 
bija 57 ievainoti policisti un divi 
bojā gājuši nemiernieki, Latvijas 
Avīzē š.g. 17. jūnijā rakstīja vēstur-
nieks Viesturs Sprūde.

 Un 21. jūnijā, vienu stundu pēc 
tam, kad Vilis Lācis bija pārņēmis 
Iekšlietu ministrijas vadību, savā 
darba kabinetā nošāvās Robež -

17.jūnijs, 1.jūlijs, 13.oktobris
sargu brigādes komandieris, Brī vī-
bas cīņu varonis, Lāčplēša kaŗa or -
deņa kavalieris ģenerālis Ludvigs 
Bolšteins. Pirms liktenīgā soļa ģe  n -
rālis bija uzrakstījis vēstuli “priekš-
niecībai”, neminot, kas šī priekš-
niecība ir. Šai vēstulē ģenerālis pa -
skaidroja: nevēlēdamies pieredzēt 
Latvijas neatkarības iznīcināšanu, 
viņš šķīries no dzīves (skat. www.
lacplesis.com).  

* * * 
1941. gada 1. jūlijā Rīgā ienāca 

Lielvācijas kaŗaspēks. Boļševiku 
valdīšanas periods, kas iegājies tau-
tas atmiņā kā Baigais gads, var       
teikt, izdzēsa tradicionālo naidu 
pret vāciešiem, lika aizmirst 700 
gadu jūgu, un šie jaunie okupanti 
tika jūsmīgi sveikti. Brīvības pie-
minekļa pakāji klāja ziedu jūra,        
un brašos, gaišmatainos, iedegušos 
Landser (vācu zaldātus) uzņēma kā 
atbrīvotājus.

Kad es, izlasījis šīs dienas noti-
kumu atstāstu Helmara Rudzīša 
grāmatā Manas dzīves dēkas, vēstulē 
au  toram norādīju, ka 1941. gada 1. 
jūlijs bija nevis svētdiena, bet gan 
otrdiena, es saņēmu šādu atbildi: 
“Man tiešām vienmēr licies, ka 1. 
jū  lijs bijusi svētdiena! Licies tāpēc,          
ka tā bija viena no priecīgākajām, 
varbūt pat priecīgākā diena no 
mana mūža. Vienalga, kas nāca        
pēc tam. Bet tajā dienā jutos kā             
uz nāvi notiesātais, kas pēkšņi 
apžēlots un izlaists no cietuma.”

Vienalga, kas bija pēc tam... Ma -
niem tautiešiem tas “pēc tam” sākās 
jau nākamajā dienā, kad t.s. Arāja 
vīri, jauno okupantu uzmundri -
nāti, uz ielas aizturētos vai no 
dzīvokļiem izrautos žīdus sadzina 
Prefektūras ēkā, kur sākās īsta pie-
kaušanas, spīdzināšanas un paze-
mo  jumu orģija. Tā bija asiņaina 
priekšspēle, kam atlikušajās vasa -
ras nedēļās sekoja eksekūcijas Bi -
ķernieku mežā un gada nogalē -          
nu jau vācu SD vadībā un izpildī-
jumā – 25 000 vīriešu, sieviešu un 
bērnu nošaušana Rumbulā. 

Kāds liktenīgs šāviens atskanēja 
ne tikai pēc 17. jūnija, kad dzīvi 
pašnāvībā beidza ģenerālis Bol- 
š teins, bet arī drīz pēc 1. jūlija: kā 
rakstīja Žanis Unāms savā grāmatā 
Melnā vara, 1941. gada 18. jūlijā 
agrā pēcpusdienā “Antonijas un 
Dzirnavu ielas stūŗa nama pirmā 
pusstāva tumšajā trepju ielokā 
pēkšņi atskanēja spalgs šāviens. No 
tā asinīs saļima pulkvežleitnants 
Viktors Deglavs.” Viņš bija viens         
no tiem, “kas sadarbībā ar vācie-
šiem centās un cerēja atjaunot 
Latvijas neatkarību”. Žanis Unāms 
liek saprast, ka tā  nav bijusi pa  šnā-
vība, bet vācu SD asinsdarbs: jaunie 
okupanti gribēja novākt pārāk 
uzstājīgo pulkvežleitnantu. 

Tagad, pēc 70 gadiem, Uldis Frei-
manis, kas 16. martā jau bija aiz-
turēts, jo nesa antisemītisku, mu -
sinošu plakātu, Gustava Celmiņa 

centra (aizliegtā Pērkoņkrusta le -
gālā piesega) vārdā gribēja sarīkot 
gājienu, priecīgi pieminot “Lat    -   
vijas atbrīvošanu no PSRS”, bet       
taisni pirms pieteiktā gājiena sā  ku-
ma tika izsaukts uz Drošības polici-
ju, lai šo to noskaidrotu. Un,    tā kā 
gājiena rīkotāja nebija klāt, pasā-
kums tika pārtraukts un, var teikt, 
izčibēja. Ulža Freimaņa eks centris-
kā ierosme faktiski bija pro vokā -
cija, kas varēja tikai iepriecināt 
Kremļa aģitpropa meistarus un 
kaitēt Latvijas tēlam pasaulē. 

Te nu būtu īsti vietā divi citāti,        
kas liecina, kur var novest ārprā - 
tīgs naids - abos galos.

Vācijā pajumti atradušais Linards 
Grantiņš, kam Uldis Freimanis ir 
domubiedrs, savā portālā www.tau-
tastribunals.eu š. g. 1.jūlijā raksta,      
ka “nacistiskā Vācija paglāba lat-
viešu tautu no pilnīgas iznīcības (..). 
Dievs nobremzēja šo kriev-žīdu 
neprātu un daļēji arī sodīja šos 
neprāšus. Bet, kā redzu, ne krievi, 
ne arī žīdi šo mācību nav ņēmuši 
nopietni, tāpēc tuvākā laikā šīs 
divas asinskārās tautas tiks sodī-
tas galīgi un neatgriezeniski.”

Komentēt šos teikumus neuz-
drošinos, lai Grantiņš mani neie-
sūdz tiesā...

Un 2. jūlijā pie vārda tika žurnā-
liste Jeļena Sļusareva, kas Rīgas 
krievvalodīgajā avīzē Vesti Segodņa 
savā rakstā Hitlers dzīvāks par vi -
siem dzīvajiem nosauca Gunāru 
Meierovicu par “izcilu esesieti, 
kuŗš padomju laikā slēpās no 
atmaksas Rietumos, ar godu tika 

apglabāts Rīgā deviņdesmitajos ga -
dos - un pati VVF nesa sēru vai-
nagu!”. 

Es pazinu Gunāru Meierovicu, 
tikāmies ar viņu gan Vašingtonā 
DC, gan Rīgā, un man trūkst vār-
du...

 * * * 
 1944. gada 13. oktobrī padomju 

kaŗaspēks pa otram lāgam ienāca 
Rīgā. Ielas bija pustukšas. Rēgojās 
drupas - 1941. gada 29. jūnija un 
vācu okupācijas pēdējo dienu 
postījumu pēdas. 

Un tikai 16. oktobŗa rītā sarkan-
armijas 43. gvardes latviešu strēl-
nieku divīzijas kaŗavīriem tika at -
ļauts sarīkot svinīgu gājienu Rīgas 
ielās. Viņus ar ziediem sagaidīja 
Lat vijā palikušie radi un draugi un 
tie, kas bija dabūjuši ciest Reichskom-
missariat Ostland valdīšanas gados. 

Kādu duci izdzīvojušo, izglābu -
šos žīdu izsauca uz organiem, kur 
čekistiem bija jāpaskaidro: kā viņi 
iemanījušies palikt dzīvi? 

Laikam gan taisnība būtu tiem, 
kas prasa aizliegt Padomju Sa  vie-
nības slavināšanu “Rīgas atbrī vo-
šanas” kārtējās gadskārtās 13. ok -
tobrī, gluži tāpat kā šāgada 1. jūlija 
miniļembastu. Taču uzreiz rodas 
jautājums: ko teiks Krievijas vēst-
niecība Antonijas ielā? Un galvas-
pilsētas Rīgas krieviskais lielvecā-
kais Nils Ušakovs sola, ka arī 
šoruden viņš 13. oktobrī noliks         
ziedus pie Pārdaugavas monstra.     
Tā tas ir.

 Franks Gordons

Latvijā valda svel-
me, un dažādās ap -
dzīvotās vietās cits 
pēc cita tiek pārspēti 
karstuma rekordi. 
Rīgā termometra sta-
biņš sasniedzis pat            

+ 33 gradu atzīmi. Bet svelme tur-
pinās – arī dažādās norisēs, kas 
saistītas ar polītiku un gaidāmajām 
vēlēšanām.

Polītiskās apvienības Saskaņas 
centrs (SC) Saeimas frakcija vērsu-
sies pie iekšlietu ministres Lindas 
Mūrnieces (Jaunais laiks) ar prasību 
paskaidrot, kāpēc priekšvēlēšanu 
laikā pastiprināti ir pievērsta uz -
manība ASV, Kanadā un Austrālijā 
dzīvojošo Latvijas pavalstnieku pa -
su izsniegšanai. Mūrniecei adre-
sētajā vēstulē Saskaņas centra frak-
cijas deputāti norāda, ka, pēc plaš-
saziņas līdzekļu ziņām, pēdējā laikā 
Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes darbinieki ir devušies dau-
dzos komandējumos uz ASV, Ka -
nadu un Austrāliju, jo koman dē-
jumu mērķis bijis Latvijas Re  pub-
likas pavalstnieku pasu iz  sniegšana 
tautiešiem, kuŗi dzīvo šajās valstīs, 
un kopumā runa varot būt par 1800 
pasēm. “Mēs vēlamies iegūt infor-
mā ciju par to, vai pases tiks izsnieg-
tas arī mūsu tautiešiem, kuŗi dzīvo, 
piemēram, Krievijā, Izraēlā vai Īri-
jā,” raksta SC deputāti, acīmredzot 
aizmirstot, ka pases tiek izsnieg tas 
tiem, kas to pieprasa, un ka uz Īriju 
bez pases aizlidot vispār nav ie -
spējams. 

Vārdu sakot, SC deputāti nesa-
prot vai izliekas nesaprotam, ka ne -
senie aizbraucēji, kuŗi viesstrād - Sallija Benfelde

Svelme
nieku statusā devušies peļņas mek-
lējumos, bez pasēm nekur nevarēja 
doties un ka Latvijas pavalstnieku 
pases lūdz latvieši, kuŗiem ir ne ti -
kai mītnes zemes, bet arī Latvijas 
pavalstniecība un kuŗi vēlas balsot 
Saeimas vēlēšanās rudenī. Tiesa 
gan, SC deputāti labi saprot, ka diez 
vai ASV, Kanadā un Austrālijā dzī-
vojošie Latvijas pavalstnieki gribēs 
par viņiem balsot, jo SC ir visai 
prokremliski noskaņots. Tad nu 
tiek taisīts neliels tracītis, lai kriev-
valodīgos vēlētājus, kuŗi nesaprot, 
par ko ir runa, vismaz kārtējo reizi 
noskaņotu pret latviešiem.

Pašā vasaras svelmē notikusi arī 
kārtējā vadītāju maiņa akciju sa -
biedrībā (AS) Diena un SIA Dienas 
mediji, kā arī laikrakstā Diena. Par 
Dienas mediju galveno redaktoru 
iecelts Guntis Bojārs, kas jūnija vi -
dū sāka veikt laikraksta Diena 
galvenā redaktora pienākumus, par 
laikraksta Diena galveno redaktoru 
kļuvis Sergejs Ancupovs, bet par 
laikraksta Diena galvenā redaktora 
pirmo vietnieku iecelts Dzintars 
Zaļūksnis. Pārmaiņas notikušas         
arī SIA Dienas mediji  un AS Diena 
vadībā. Redzot laikraksta Diena 
redaktora un viņa vietnieka amatos 
divus cilvēkus, kas ar žurnālistiku 
nav bijuši saistīti jau labi sen, jā -
domā, ka beidzot kļūs skaidrs, kam 
un kā interesēs pieder laikraksts 
Diena. Varbūt lasītāji atceras, ka 
pirms gada laikraksts tika pārdots, 
jo nesa lielus zaudējumus. Taču līdz 
ar īpašnieku maiņu lielu daļu re -
dakcijas darbinieku itin vienkārši 
izlika uz ielas. Tāpat ilgu laiku ne -
bija zināms, kas ir jaunie īpašnieki, 

jo formālais avīzes pircējs Alek- 
s andrs Tralmaks (aizgājis no laik-
raks  ta pagājušā nedēļā) nespēja 
noslēpt, ka pirkumu izdarījis ne    
jau par sa vu naudu, bet atteicās 
atklāt, kuŗš šo naudu aizdevis. 
Pēkšņi pār laik raksta īpašnieku 
parādījās Lielbri tanijas miljonārs 
Džonatans Roul ends. Viņš apgal-
voja, ka laikrakstu nopircis, lai vē- 
lāk ar peļņu to pār dotu. 

Avīze tika vadīta un veidota tā,        
ka kļuva aizvien mazāk kvalitātīva, 
līdz šogad jūnija vidū tika nomai-
nīts Dienas redaktors. Nepilna mē -
neša laikā avīze pamazām atgūst 
savu seju. Minējumi par to, ka pa -
tiesībā arī Roulends ir tikai aizsegs, 
bet avīzi pirms vēlēšanām nopircis 
kāds no vietējiem oligarchiem, Lat-
vijā skanēja jau sen. Iemesls šādām 
runām bija visai dīvainā laikraksta 
vadīšana, kas nekādi nevarēja tā 
vēr tību paaugstināt, lai vēlāk to ar 
peļņu pārdotu. Turklāt pirms vēlē-
šanām interese par plašsaziņas lī -
dzek ļiem vienmēr pieaug, un ne -
sen par TV5 un LNT īpašnieku 
kļuva Andrejs Ēķis, Šlesera un Šķē-
les dibinātās polītiskās apvienības 
Par labu Latviju kvēls piekritējs un 
aizstāvis.

Vai pārbīdes un maiņas amatu 
krēslos sola neatkarīgu, objektīvu 
un  profesionālu Dienu? Rīgas Stra-
diņa universitātes Komūnikācijas 
fakultātes Komūnikācijas studiju 
katedras lektore un studiju prog-
ram mas “Multimediju komūnikā-
cija” vadītāja Anda Rožukalne pau-
dusi bažas, ka laikrakstam Diena 
jau tāpat pietrūkst izcilības un jau-
najos amatos apstiprināto cilvēku 
profesionālais līmenis neliecina, ka 
laikraksta saturs tiks piepildīts ar 
izcilu žurnālistiku. Plašsaziņas lī -

dzekļu ekspertes ieskatā atrunas  
par Dienas financiālajām problē-
mām nav pamatotas. Visticamāk, 
tiek mērķtiecīgi un samērā viltīgi 
novājināta laikraksta vadība, lai 
pirms gaidāmajām Saeimas vēlē ša-
nām netiktu atspoguļota dažiem 
cilvēkiem neizdevīga informācija, 
jo viņi bažījas, ka varētu zaudēt 
savus amatus. Arī es, šī komentāra 
autore, pilnīgi piekrītu Rožukalnes 
sacītajam. Ielūkosimies kaut vai 
Ancupova īsā biografijā.

Sergejs Ancupovs dzimis 1963.
gada 5.augustā Krievijā, Chaba rovs-
kas apgabala Sovjetskaja Gavaņ 
pilsētā. Kopš 1964. gada dzīvo Lat-
vijā.

2001. gada augustā Ancupovs 
ieguvis Latvijas pavalstniecību. 
Jaunais Dienas galvenais redaktors 
Rīgas Politechniskajā institūtā ap -
guvis radio elektronisko aparātu 
technoloģiju un konstruēšanu. Sa -
vulaik bijis Latvijas TV redaktors, 
režisors un vairāku polītisko pro-
grammu vadītājs. Bijis arī Krievi -  
jas sabiedriskās Televīzijas kores-
pondents. Jau agrāk strādājis laik-
rakstā Diena, kur bijis galvenā re -
daktora vietnieks, krievu valodas 
izlaiduma galvenais redaktors. Strā-
dājis arī Latvijas Radio, bijis Latvi -
jas Republikas Augstākās padomes 
preses dienesta vadītājs, kā arī Mi -
nistru prezidenta Valža Birkava 
(LC) laikā vadījis Ministru kabineta 
preses dienestu, bet 1994. gada no -
vembrī kļuvis par savienības Lat-
vijas ceļš priekšsēža Birkava preses 
sekretāru. 2002. gada decembrī 
Ancupovs kļuvis par izdevniecības 
Bizness & Baltija prezidentu, taču 
šo amatu atstājis 2003. gada feb-
ruārī.

2004. gadā Ancupovs iecelts par 

izglītības un zinātnes ministra Juŗa 
Radzeviča (LPP/LC) padomnieku 
nacionālo mazākuma tautību jau-
tājumos. No 1996. līdz 2009. ga -
dam Ancupovs bijis konsultants 
korporātīvo un mārketinga ko  mū-
nikāciju jomā, konsultants stra tē-
ģiskā menedžmenta jomā, viņš ir 
Indijas klasiskās mūzikas skolas 
Saraswati dibinātājs, bet 2009. ga - 
dā kļuvis par Nacionālo resursu 
institūta (NRI) direktoru, tajā dar-
bojas kopā ar ekspremjēru Bir - 
kavu, vienu no pirmajiem kustības 
Par labu Latviju manifesta pa -
rakstītājiem un Latvijas Juristu 
biedrības priekšsēdi Aivaru Borov-
kovu un biznesa konsultantu Mār-
ci Bendiku. Starp citu, Šķēles „val-
dīšanas laikā” Mārcis Bendiks bija 
viņa padomnieks un viens no tā 
dēvētajiem asiņainajiem pundu-
ŗiem, jo viņu, tāpat kā Jurģi Liep-
nieku, ētikas un morāles principi 
nekad nav traucējuši atbalstīt un 
celt Šķēli. Tiesa gan, atšķirībā no 
Liepnieka Bendiks joprojām ar   
Šķēli ir labās attiecībās. 

Pagājušā nedēļā vienā no tīmek -
ļa portāliem bija publicēts Ancu-
pova raksts par ekonomisko oku-
pāciju. Galvenā doma tajā - Latvijai 
iet tik slikti tāpēc, ka kapitālisti 
sazvērējušies pret mūsu valsti un 
Ministru prezidents Dombrovskis 
neko nesaprot. Lasot biju pārsteig -
ta, kas Ancupovam lēcies, kāpēc 
viņš sācis dziedāt mūsu oligarchu 
dziesmiņu, bet tagad saprotu, ka 
viņš acīmredzot paveicis savu pir-
mo „mājas darbu”.

Atliek cerēt, ka Diena nekļūs par 
Šlesera un Šķēles ruporu, tāpat kā 
atliek cerēt, ka lasītāji pratīs atšķirt 
patiesību no viltus un meliem.
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Turpinot mūsu rosinājumu dažā-
du Latvijas polītisko spēku pārstāv-
jiem sniegt savu skaidrojumu, kāpēc 
10. Saeimas vēlēšanās būtu jābalso 
tieši par viņu partiju, šoreiz dodam 
vārdu Tautas partijas vadītājam 
Andrim Šķēlem.

Mēs gribam re -
dzēt un izjust Lat-
vijas neatkarību 
drošu un neap-
drau dētu - kā polī-
tiski, tā ekono-
miski. Mēs zinām, 
kas ir jādara, mēs 

skatīsimies patiesībai acīs un darī -
sim sabiedrībai zināmu savu pie dā-
vājumu. 

Kas raksturo šodienas Latviju? 
Ekonomisks kritums, polītiska stag-
nācija. Šodienas varas partiju iz -
pratne un dabiskās noslieces bieži        
ir pretrunā ar nacionālajām inte-
resēm. Ar to tās izpelnās SVF ierēd-
ņu komplimentus, bet ikdienā ris -      
kē ar Latvijas neatkarības zaudēša -
nu un faktiski nīdē latviešu tautas 

Jo esam par labu Latviju
lepnumu par savu valsti, prieku par 
tās sasniegumiem un paļāvību uz 
neatkarības neatgriezeniskumu.

Tas ir steidzami jālabo. Respektējot 
jau noslēgtos starptautiskos līgumus 
un sarunu ceļā ar skaidras un precī-
zas polītiskās gribas palīdzību panā-
kot nosacījumus, kas atšķirībā no 
pašreizējiem ir izpildāmi un būtiski 
izdevīgāki mūsu valsts ekonomikas 
atlabšanai.

Mērķis ir skaidrs - izveidot tādu 
valsti, kuŗā ikvienam cilvēkam ir 
iespēja izglītoties, rast profesionālu 
piepildījumu un nodzīvot labu, ba -
gātu mūžu no bērnības līdz sirmam 
vecumam. 

Latvijā jāpieņem polītisks lēmums 
par visa labākā nodrošināšanu 
bērniem, jo tikai tad šeit dzims bēr-
ni, tikai tad viņi ar saknēm ieaugs 
Latvijā, nevis Īrijā vai Spānijā, tikai 
tad viņu dzīve saaugs ar savas tau -   
tas likteni.

Valstī, kuŗā nedzimst bērni, nav 
morāles, bet sarodas morālizētāji.          
Ja nākamos 20 gadus bērns nebūs 
Latvijas valstsvīru darba galvenā  

mēraukla, tad 2030. gadā nebūs        
kam uzturēt pensionārus. 

Bērnā kā valsts mērķtiecīgas po -
lītikas jēdzienā ir iekodēts viss. Tajā    
ir nodokļi un budžets, tajā ir darba 
ražīgums un eksports, tajā ir izglītī-
bas sistēma un nācijas veselība. 
Bērnā kā valstsvīru atbildības mēr-
auklā ir gan valsts ilgtermiņa solī-
jumi, gan fiziskas drošības sajūta 
šodien.

Tādēļ Latvijas valstij ir vispirms 
jāpierāda vēl šodien nedzimušiem 
bērniem, ka viņi mums jau tagad 
rūp. Ka mēs viņus gaidām. Gaidām 
ar pieejamu bērnudārzu un bez-
maksas izglītību. 

Latvijā iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir jāmaina, nosakot, ka 
minimālā alga ir beznodokļu ienā-
kums. Visiem. Arī pensionāriem. 
Tā   dējādi mēs iedibināsim progre-
sīvitāti, vienlaikus nenokaujot to 
uzņēmīgo ļaužu iniciātīvu, kuŗi go -
dīgā darbā ir spējīgi pelnīt arī kriet -
ni vairāk. Augstas nodokļu likmes 
Latvijā ir kā neizbēgams sods vis-
pirms cilvēkiem ar zemiem ienā-

kumiem. Mēs neļausim pacelt PVN 
likmes zālēm, apkurei, transporta 
pakalpojumiem un grāma tām.

Budžets ir sabalansējams, ne jau 
balstoties šajās pozicijās. Nodokļu 
progresīvitāte ir ieviešama uz otro, 
trešo un vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem. Katrai ģimenei ir tiesī-
bas uz vienu mājokli, kuŗu tā spēj 
samaksāt. Nekustamā īpašuma tir-
gus atdzīvināšana ir Latvijas valdī -
bas atbildība. Bet vajag drosmi nostā-
ties pret spekulantiem. 

Latvijas valdībai pašai jārāda 
priekš  zīme taupīgā un sapratīgā tē -
rēšanā. Būt mazai valdībai, būt lētai 
valdībai, būt efektīvai valdībai ir        
solis uz vārdiem „būt mīļai valdībai”.

Labs budžets ir budžets bez defi-
cita. Latvija būs stipra un financiāli 
pašpietiekama, ja tās valdība nedzī-
vos uz parāda. 

Kapitāla atgriešanās Latvijā ir uz -
ticības jautājums, kuŗā ir arī zi nāmi 
valdības labas uzvedības aspekti. 
Ministru prezidenta publiski meli, 
vai tie būtu teikti pensionāru ap -
mānīšanai, vai tādēļ, lai neturētu so -
lījumus par  nodokļiem, nodara mil-
zīgu kaitējumu. 

Valsts pārvaldes reforma būs dziļa 

un pamatīga. Mūsu princips būs – 
mazāk valdības, vairāk pašvaldības. 
Tātad vara un nauda tuvāk cilvē-
kiem. Tātad vara un nauda tuvāk 
ikdienas problēmām. Vairāk varas 
un naudas ārpus Rīgas. Rīga ir mūsu 
lepnums, bet spēku tā gūst Latvijas 
laukos. 

Mēs rūpēsimies arī par to, lai  2. 
pensiju līmeņa uzkrājēja norma tik-
tu palielināta  par labu nākamajiem 
pensionāriem, kā arī noteikti aiz stā-
vēsim normu par laulātā tiesībām 
mantot uzkrāto pensijas daļu. Jo tā 
nav valdības nauda. Tā principiāli 
nedrīkst būt valdības īstermiņa vaja-
dzību apmierināšanai pieejama nau-
da. Tā ir nākamo pensionāru nauda, 
un laulātajiem ir jābūt tiesībām uz -
krāto mantot. 

Mūsu polītiskie lēmumi būs skaid-
ri, saprotami un konsekventi. Tie 
nāks par labu cilvēkiem un stiprinās 
Latvijas nākotni. Tie ļaus ļaudīm dzī-
vot piepildītu, bagātu mūžu, smeļot 
spēku Latvijas dabā un visapkārt 
dzir  dot skanam latviešu valodu. Tie 
liks katram turēt Latviju mīļu. Turēt 
to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst 
zaudēt.

Andris Šķēle

Uz interviju aicinājām bijušo Lat-
vijas Pirmās partijas (LPP) priekšsēdi, 
bijušo Saeimas priekšsēža biedru un 
bijušo iekšlietu ministru, kas sa   -
vulaik bija arī viens no LLP di  bi-
nātājiem, – Ēriku Jēkabsonu. 8. Sa -
eimas laikā Jēkabsons pameta LPP 
un intervijā 2006. gada aprīlī sacīja, 
ka vēl nezina, ko darīs turpmāk –   
vai iesaistīsies polītikā vai izvēlēsies 
kādu citu nodarbi. Šodien Ēriks 
Jēkabsons ir atgriezies Latvijā, ir pie-
dāvājis savu padomu partijai Visu 
Latvijai! un apsveŗ iespēju tajā ie -
stāties, tomēr iestāšanās partijā ne -
esot pats svarīgākais jautājums un 
neesot viņa mērķis.

Kāpēc nolēmāt atgriezties polī-
tikā – protams, ja patiešām esat 
nolēmis to darīt?

Es to īsti nevarētu nosaukt par 
savu atgriešanos polītikā, jo runa ir 
par manu atbalstu Visu Latvijai!, 
par tijā vēl neesmu iestājies un negra-
sos kandidēt vēlēšanās. Esmu tikai 
iz  teicis Visu Latvijai! atbalstu un ne- 
lie dzu viņiem arī savu padomu, piere 
-dzi un kontaktus, jo mana Latvijas 
pavalstnieka pārliecība ir tāda, ka 
Latvija šobrīd ir uz ļoti bīstama 
sliekšņa. Pašlaik aktuāls ir Latvijas, 
latviešu identitātes un tautas izdzī-
vošanas jautājums. Demografiskā 
situācija ir katastrofāla, jo katru gadu 
neliela pilsētiņa, tāda kā, piemē -       
ram, Smiltene, izgaist no Latvijas 
kartes, ja rēķinām pēc iedzīvotāju 
skaita. Latvieši aizbrauc vai nomirst. 
Nupat izbraukāju Latgali, un sirds 
sažņaudzas, redzot, kas tur notiek. 
Tie ir kā pēckaŗa apokalipses skati – 
ir skaistas ainavas, skaistas lauku 
mājas, bet tās ir tukšas un pames - 
tas. Tieši demografiskā un arī ne -
labvē līgā ekonomiskā situācija tūks-
tošiem, nu jau gribas teikt, simtiem 
tūkstošu latviešu liek braukt projām.

Vai tas ir vienīgais un galvenais 
iemesls, kāpēc uztraucaties par lat-
viešu valsts un tautas izdzīvošanu?

Lielais iemesls ir globālisms un 
Eiropas Savienības polītkorrektums, 
kas neveicina Latvijas kā nacionālas 
valsts saglabāšanu. Un viens no gal-

Sirdsapziņas robežasSallija Benfelde

venajiem faktoriem pēc manām 
domām ir Kremļa polītika, kas vēr- 
s ta uz to, lai atgūtu ietekmi un savu 
varu Baltijā un tostarp Latvijā.

Kremļa ietekme taču tiek īste-
nota ar konkrētu Latvijas partiju 
starpniecību?

Lielā mērā tā arī ir. Protams, trūkst 
tiesisku pierādījumu, bet tie nemaz 
nav vajadzīgi, ja Latvijas lielākās 
partijas un to vadītāji klaji deklarē 
savu mērķi strādāt ar Maskavu un 
dot tai zaļo gaismu.

Manuprāt, pierādījums ir Krem-
ļa ekonomiskā doktrīna, kas nesen 
parādījās publiskajā telpā – netiek 
slēpts, ka vara iegūstama ar ekono-
mikas starpniecību, iegūstot savā 
īpašumā resursus.

Protams, tas tiešām nav nekāds 
noslēpums. Daudzi šodien pārmet, 
ka labējie atkal bļaustās un baida ar 
saukli: „Krievi nāk!” - bet latvieši 
paši plēšas savā starpā un tikai 
aizbildinās ar briesmām no krievu 
puses. Jā, krievi nenāk, jo viņi jau      
ir atnākuši! Viņi jau ir šeit! Un viņi 
nav atnākuši ne ar tankiem, ne ar 
raķetēm, bet ar finanču, nekustamo 
īpašumu, loģistikas jeb, citiem vār-
diem sakot, ar biznesa palīdzību. 
Pa  saule to labi zina, jo Krievija ne -
maz neslēpj, ka grib atgūt savu liel-
valsts statusu un ietekmi Baltijā.        
Un to viņi dara ar t.s. soft power 
(maigo varu). Patiesībā viņi ļoti 
sekmīgi to ir izdarījuši un dara jo -
projām.

Atgriežoties pie jūsu atbalsta 
partijai – ja pareizi saprotu, iestā-
ties Visu Latvijai! rindās nav jūsu 
mērķis?

Jā, tas tiešām nav mans mērķis, jo 
man galvenais ir viņus atbalstīt. 
Protams, es šo partiju vērošu, tāpat 
kā viņi vēros mani. Šobrīd Visu 
Latvijai! tiešām ir vienīgais nesa  -
smē rējies nacionālais spēks, kuŗam 
jā palīdz augt plašākam un stiprā-
kam.

Vai jūs nemulsina tas, ka viņi 
startēs kopējā apvienībā ar TB/
LNNK? Tēvzemiešiem Latvijā jau 
labu laiku nāk līdzi korupcijas        
ēna, bet nacionālā nostāja pali -  

kusi lielākoties vienīgi vārdos. Vai 
jūs nebiedē tas, ka Visu Latvijai! 
va  rētu kļūt par labiem skolnie - 
kiem labuma gūšanai sev, nevis 
vēlē tājiem?

Jā, bet visā pasaulē par polītiķiem 
un partijām var teikt to pašu, arī 
Amerikā, Lielbritanijā un citur po -
lītiķi bieži darbojas pēc principa: 
„Klausieties manos vārdos, bet ne -
skatieties uz maniem darbiem!” Lie-
kulības un vārdu neatbilstības dar-
biem pietiek visur. Katram jaunam 
un tīram polītiskajam spēkam, no -
kļūstot varā, ir simtiem lēmumu        
un likumu, kuŗi ir jāpieņem, un 
vienmēr uzreiz var pateikt, kas aiz         
tā stāv. Es gribētu ticēt, ka ar tiem 
ideālistiem, kas ir šajā partijā, tā 
nenotiks un ka drīzāk būs pretēji – 
viņi ietekmēs pieredzējušos polīti-
ķus. Ceru, ka Visu Latvijai! būs tās 
jaunās asinis un mugurkauls, kas 
varētu atjaunot nacionālo bloku 
Latvijas polītikā.

Kāda veida padomus jūs grasā -
ties dot? Vai mācīsit, ka polītika ir 
pavisam cita pasaule ar citiem ti -
kumiem un likumiem? Jo vismaz 
Latvijā dzīve polītikā tikai šķieta -
mi ne ar ko neatšķiŗas no cilvēku 
ikdienas dzīves. Saule tā pati, gra-
vitācijas likums tas pats, bet viss 
notiek pavisam citādi...

Neesmu guru un negribu pārspī -
lēt savu lomu, bet savā ziņā jūsu 
jautājums ir ļoti precīzs. Tomēr, bū -
dams polītikā, esmu guvis unikālu 
pieredzi ne tikai Latvijā, bet arī 
ārvalstīs, kur man nācies būt iekšlie-
tu ministra amata laikā. Esmu ticies 
ar daudziem polītiķiem, man ir bi -
jusi privilēģija gūt daudzas atziņas 
un pieredzi, kuŗā es ļoti labprāt 
dalītos, jo polītiskā dzīve atšķiŗas no 
ikdienišķās. Turklāt, kopš vairs ne -
esmu aktīvajā polītikā, gadus četrus 
darbojos starptautiskajās organi zā-
cijās jeb fondos: piemēram, PMF 
(Project Meridian Foundation), kas 
globāli cīnās pret cilvēku tirdzniecī-
bu, seksuālo verdzināšanu, bērnu 
iz  mantošanu u.c. Esmu piedalījies 
gan konfliktu risināšanā, gan citās 
starptautiskās misijās. Mana piere-

dze liek domāt, ka Latvija nav pa -
saules naba, mēs neesam tik unikāli, 
ka neko nevaram gūt no citu piere-
dzes. Patīk mums tas vai nepatīk, 
mēs esam saistīti ar pārējo pasauli, 
tāpēc mums it jāpazīst kaut vai tā 
pati Eiropas Savienība.

Lai mazas valstis varētu aizstā -
vēt savas intereses, tām vienmēr  
jāiekļaujas kādā komandā, jo vie-
nas tās nespēj cīnīties. Un tad ir 
jāspēlē tajā pusē, kuŗā tās nostā-
jušās, – diemžēl citādi tas nenotiek.

Piekrītu, bet es nesen martā biju 
Vašingtonā, un man bija kādas 
desmit tikšanās ar kongresmeņiem 
un ASV administrācijas cilvēkiem, 
tostarp ar bijušo ASV valsts sekre-
tāru Lorencu Īglburgeru (Lawrence 
Eagleburger), kas aktīvi darbojies 
divu ASV prezidentu – Ričarda Nik-
sona un Džordža Buša seniora laikā 
un ir pazīstamā amerikāņu diplo-
māta Henrija Kisindžera līdzgait-
nieks. Starp citu, Īglburgers ir arī 
fonda PMF valdes loceklis. Ar šiem 
cilvēkiem uzturu attiecības jau ilgā-
ku laiku, un viņu kompetence un 
ieinteresētība Latvijā notiekošajā ra -
da man pārliecību, ka Latvija nav 
maza valsts un spēj būt līdzvērtīga 
citām valstīm. Starp citu, Latvija ir 
divreiz lielāka par Holandi un gan-
drīz trīsreiz lielāka par Izraēlu, ja 
vērtējam pēc territorijas. Holande    
un Izraēla ir pašpietiekamas, viņi ir 
nopietni spēlētāji.

Izraēlai ir ASV atbalsts, savukārt 

Holande ir Eiropas Savienībā – šīs 
valstis nav vientuļas.

Jā, tā ir, bet paskatieties kaut vai uz 
čechiem, uz Vaclavu Havelu, Nobela 
miera prēmijas laureātu, paskatieties 
uz viņu pašapziņu. Es negribu mē  - 
rīt Latvijas lielumu tikai ekonomikā 
vai militārajās spējās, to var mērīt        
un tas jāmērī arī morālā un garī -       
gajā ziņā. Taču minēto polītiķu un 
amatpersonu interese bija tik spir-
dzi noša, viņi neskaita tikai finances 
un līdzīgus jautājumus, viņi prot no -
vērtēt nacionālos centienus un 
garīgās sfairas.

Vai jums tagad nav gadījies satikt 
savas bijušās partijas biedrus? 

Nē, ilgāku laiku neesmu ar viņiem 
kontaktējies.

Vai jūs gribētu parunāties ar 
Šleseru? Jums būtu par ko runāt?

Var jau būt, ka mēs varētu paru-
nāties, lai gan domāju, ka mums ne -
būtu, par ko runāt. Man ir diezgan 
skaidra pārliecība, kādu ceļu viņš         
un viņa polītiskais spēks ir izraudzī-
jies, – viņi dodas Krievijas virzienā. 
Ziniet, ir tāds slavens teiciens, ka 
vara korumpē un absolūta vara ko -
rumpē absolūti. Un runa jau nav 
tikai par materiāliem jautājumiem, 
runa pirmām kārtām ir par garīgo 
dimensiju. Ar katru reizi, kad cilvēks 
paplašina savas sirdsapziņas robežu, 
viņš palielina arī sava pārkāpuma 
robežas un ar katru reizi to ir vieglāk 
izdarīt. Un tad, sevi attaisnojot un 
aizbildinot, cilvēks var sadarboties ar 
Kremli, sakot, ka mums vajag labas 
un draudzīgas biznesa attiecības, lai 
gan tas notiek par Latvijas neatkarī-
bas un identitātes cenu.

Kādas ir jūsu vēlēšanu iznākuma 
prognozes?

Domāju, ka tēvzemiešu un Visu 
Latvijai! rezultāti daudziem varētu 
būt pārsteigums, jo viņi saņems 
vairāk balsu, nekā pašlaik tiek pro- 
g nozēts. Tomēr  man ir neoficiāla 
in  for mācija, ka Kremlī jau tagad tiek 
diskutēts, kuŗš no Saskaņas centra 
būtu labākais premjērs. Maskava ļoti 
gaida un cer, ka ne tikai Rīgas, bet arī 
Latvijas vadītājs būs no Saskaņas 
centra.  
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Laika un Brīvās Latvijas  redak-
torei Ligitai Kovtunai aizvadītajā 
nedēļā bija jāveic patīkamais pie-
nākums nogādāt Okupācijas mū- 
zejā ziedojumu no aizsaulē aiz-
gājušā ASV tautieša Ludviga 
Upe nieka. Viņš savā testamentā 
novēlējis USD 910,-. Saņemot 
zie    dojumu, Gundega Michele 
(attēlā no labās puses) izteica lie -
lu pateicību ikvienam, kas atbal-
s ta mūzeju šais grūtajos laikos, 
un pauda cerību, ka saprotošu un 
dāsnu cilvēku pulks kļūs vēl jo 
plašāks. Mūzejam ir daudz plānu 
un ieceŗu, un lieki teikt, ka darbs, 
ko veic Okupācijas mūzeja dar-
binieki, nedrīkst pārtrūkt ne uz 
mirkli.

Ja esat nolēmis pievienoties zie-
dotāju pulkam, naudu sūtiet uz 
šādiem rēķiniem:

Latvijas Okupācijas mūzeja 
fonds

Nodokļu maksātāja Nr. 
40008018848

SEB banka, Rīdzenes filiāle, 

Ziedojums Okupācijas mūzejam

bankas kods UNLAVL2X. Kon-
ta Nr.

LVL: LV67 UNLA0002 4007 
00517

EUR: LV 24 UNLA 0002 0584 
69771

USD: LV 76 UNLA 0002 0007 
58006

Adrese: Strēlnieku lauk. 1, Rīga, 
LV-1050, tālr. +371 67212715, 
+371 67211030, fakss 67229255, 
e-pasts: omf@latnet.lv. 

     
Ja nezinātu, varētu domāt, kas 

tā ir par Lapu, kas izkārtojusi pati 
savu izstādi. Atkal varu sevi uz -
skatīt par speciālām privilēģijām 
apveltītu cilvēku, jo man ir lai mē-
jies būt klāt La-Pas Latvijas no -
daļas dibināšanas sanāksmē. Pil-
nā vārdā tas ir „Latvieši Pasaulē 
Mūzejs un Pētniecības Centrs”. 
Tātad LaPa-MPC. Šī sanāksme 
notika 2007. gada beigās Latvijas 
vēstures mūzeja telpās, kur es ie -
pazinos ar šīs jaunās organizāci-
jas mērķiem un darba darītā -
jiem. Iniciātore un vēl tagad val-
des priekšsēde ir Maija Hinkle, 
vicepriekšsēdis un kasieris ir Ints 
Dzelzgalvis, bet valdes locekļi: 
Marianna Auliciema, Vita Ozo li-
ņa, Ināra Reine, Juris Zalāns un 
revidente Arta Savdona. Arī at -
balstītāju grupā ir daudz pazīs-
tamu vardu. Tur ir Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas vadītājs An -
dris Vilks, tur Okupācijas mū -
zeja direktore Gundega Michele, 
Mūzeja biedrības cilvēki Valters 
Nollendorfs, Anna Žīgure, Uldis 
Grava, Paulis Lazda. Tur redzami 
vēl tādi trimdas latviešu sabied-
rībā pazīstami vārdi kā Valdis 
Liepiņš, Solveiga Miezīte, Sarma 
Liepiņa un citi. 

Organizācijas mērķis ir no Lat-
vijas dažādu iemeslu pēc aiz brau-
kušo dzīves stāstiem un pie redzei 
dot balsi un atvest to atpakaļ uz 
Latviju, tā bagātinot gan Latviju, 
gan pašus izceļotājus un nāka -
mās paaudzes, stiprinot izbrau-
cēju sai  tes ar viņu dzimteni. Tā 
arī pie  vienojot Latvijas pieredzi 
starp  tautiskajai diskusijai par 
mig rāciju.

LaPa tiešais mērķis ir izveidot 
mūzeju un pētniecības centru 
ārpus Rīgas ar izstādēm, archī-
viem, bibliotēku un program-
mām plašam interešu lokam, kas 
stāstītu par izceļotājiem no Lat-
vijas pēdējos 200 gados, pētījot 
un parādot viņu dzīvi, kultūru  
un devumu Latvijai un pasaulei.

Šajā izstādē, kas tāda ir pirmā 
un ko atklāja 2. jūnija pēcpus-
dienā Okupācijas mūzeja telpās, 
tas itin labi parādīts, un jāatzīst, 
ka sākums tiešām ir labs. Šoreiz 
izstāde ir par trim ģimenēm, 

LaPa-MPC izstāde

kuŗas Otrā pasaules kaŗa beigās 
bēgļu gaitas no Latvijas aizved       
uz trim pasaules malām.

Arī izstādes atklāšanā latvieši  
te ieradušies no daudzām pasau-
les malām. Redzu vecus draugus 
no Amerikas, labus paziņas no 
Austrālijas, Kanadas, Vācijas un 
Zviedrijas, kā arī nedaudz jaunu 
draugu no Latvijas. Okupācijas 
mū  zejā visi krēsli ir aizņemti un 
dažiem pat jāstāv kājās. Sarī ko-
jumu vada LaPa-MPC galvenā 
darbvede Marianna Auliciema 
un pirmajai vārdu dod šī nama 
saimniecei. Mūzeja direktore 
Gun dega Michele kā parasti ap -
sveic izstādes rīkotājus, pauž 
prieku par iespēju izpalīdzēt jau-
najam mūzejam un novēl sek -
mes labi iesāktajā darbā. Austris 
Grasis nodzied šim gadījumam 
piemērotu dziesmu ”Es ar sauli 
saderēju” - par to, kuŗš pirmais 
no  nāks Vāczemē, un vēlāk sarī-
ko juma laikā - vēl pāris tikpat 
pie  mērotu dziesmu no Latvijas 
aizgājušo pieminēšanai. Dzies -
ma „Kad pārnāksi, bāleliņ”  Aus-
t rim pašam vairs nav aktuāla, jo 
viņš ir pārnācis un nu jau vairāk 
nekā gadu dzīvo Latvijā, pats 
savos „Ģendertos”. Vēl viņš pub-
likai par lielu prieku nodzied 
dziesmu par gaŗo pupu, bet, kad 
viņš skandē „Zeme, zeme, kas tā 
zeme, kad tev īstas brīves nav”, 

gandrīz katrs jūtas aizkustināts 
līdz kamolam kaklā. Mēs visi         
labi zinām, kā ir, kad cilvēkam 
nav brīves, un zinām, kā ir, kad 
savas zemes nav.

Valdes loceklis Juris Zalāns no -
lasa priekšsēdes Maijas Hinkles 
apsveikumu, kur līdz ar uzmun-
drinošiem uzrunas vārdiem dzir-
dam aicinājumu pievienoties 
jaunā mūzeja atbalstītāju pul -
kam un īsu pārskatu par līdzši-
nējo darbu. Tiek  izteikta patei-
cība visiem, kas savu roku pie-
likuši šīs izstādes radīšanā. Maija 
Hinkle vēl atgādina, ka izstāde 
mūzejā būs apskatāma līdz au -
gus ta beigām, un aicina to darīt 
zināmu visiem radiem un drau-
giem. Kad par savas ģimenes iz -
stādei nodoto čemodānu pa stās -
ta Aldis Simsons no Kalifornijas, 
un par savām stellēm no Aus- 
t rālijas Anita Apine Hermane, 
at  klāšanas ceremonija beidzas 
un viesi mazliet laika pavada sa -
ru nās pie glāzes vīna, pīrādzi-
ņiem un cepumiem. Pēc tam  
laiks apskatīt izstādes eksponā-
tus - pirmos jau nā mūzeja 
kollekcijas priekš me tus.  

Šajā izstādē ir trīs stāsti par 
kaŗa bēgļiem. Pirmais ir par 
Elgas Ki  vickas ģimeni Fišbachas 
no  -met nē, kur šīs stelles tika da -
rinātas no materiāliem, ko tur 
varēja sadabūt no kaŗa laikā 

sabumbo tām mājām. Elga no -
metnes sie vietes apmācījusi au -
šanas mākslā un, kad pati brau-
kusi prom uz Skotiju, tās at -
dāvinājusi kādai paziņai. Vēlāk 
stelles nonākušas Austrālijā An -
nas Apines un vēlāk viņas mei -
tas Anitas īpašumā. Anita no 
mātes iemācīto amatu pie stellēm 
turpinājusi un Austrālijas tau-
tietēm uzaudusi daudz dažādu 
tautisko brunču. Tagad Anita 
izlēmusi stelles atdāvināt jauna-
jam mūzejam un izstādes laikā 
savu mākslu demonstrē arī iz -
stādes apmeklētājiem. Līdz ar 
stellēm viņa ir uzdāvinājusi  
skaistus pašas austus tautiskus 
brunčus, kas arī ir apskatāmi iz -
stādē.

Tikpat interesants ir izstādes 
otrais stāsts par simt gadus ve -
cu čemodānu, kas līdz ar Alda 
Simsona ģimeni izceļojis Lat-
viju, Krieviju, Vāciju, Ameriku 
un tagad mērojis ceļu atkal at -
pakaļ uz Latviju. Šis čemodāns 
bēgļu gaitās uz Vāciju bija aiz-
vedis vairākas skolas grāmatas, 
kas lieti noderēja, kad nomet -
nēs sāka veidoties latviešu sko-
las. 

Man pašai interesantākais lie-
kas trešais stāsts, lai gan šī stāsta 
varoņu izstādē nav klāt. Tas ir 
stāsts par nelielu kuģīti – Biscaya, 
ko pēckaŗa Vācijā uzbūvējis lat-
vietis Kārlis Ploks. Pēc kaŗa Plo-
ku ģimene sasniegusi Manhei-
mu un Kārlis dabūjis darbu par 
Sarkanā Krusta šoferi. Tā kā 
Man  heima atrodas Reinas upes 
krastā, Kārlim radusies doma 
uz  būvēt pašam savu kuģi. Šo 
sap ni viņš īstenojis brīvos brīžos 
pa vakariem. Lai gan šajā nozarē 
Kārlis nebija izglītojies, savu ku -
ģi viņš tiešām uzbūvēja un deva 
tam vārdu Biscaya. Šai apmēram 
septiņus metrus garajā un ar 

dīzeļa motoru apgādātajā kuģī 
viņš 1947.gadā kopā ar sievu 
Almu un dēlu Haraldu devās 
īstā piedzīvojumu ceļojumā. Šis 
ceļojums ilga gandrīz četrus 
gadus. Biscaya šķērsoja ezerus, 
upes, jūras un kanāļus, līdz bei-
dzot šķērsoja arī Atlantijas oke-
anu un nonāca Brazīlijā. Par ce -
ļojuma beigu posmu Kārlis Ploks 
savos memuāros ir ierakstījis 
šādus vārdus (brīvā tulkojumā 
no angļu valodas):

„Mēs ātri tuvojāmies pilsētai 
Belem do Para, kas bija paslē pu-
sies kreisā krasta veģetācijā. Va -
renas baznīcu torņu smailes 
stie pās pāri zaļumam. Mani pār-
ņēma sajūta, ka mēs tuvojamies 
savām mājām. Kad 1951. gada 
26. martā iebraucām pilsētā, 
pulkstenis rādīja 14:00. Šī ir mū -
su 197. osta. Mēs esam no  brau-
kuši 14 377 kilometrus.” 

Apbrīnojami! Septiņus met -
rus gaŗā kuģītī apbraukt apkārt 
puspasaulei un atrast jaunas mā -
jas! Nezinu, kā un kas noticis ar 
Ploku ģimeni, kopš Biscaya vi -
ņus aizvedis uz Brazīliju, taču 
priecājos, ka LaPa-MPC ar šo 
izstādi ir devis man ieskatu par 
lielo dažādību to cilvēku dzīves-
stāstos, kuŗi dažādu iemeslu pēc 
ir atstājuši Latviju. Starp tiem ir 
tādi kā es, kas pēc ilgiem gadiem 
tur atgriezušies, diemžēl daudz 
ir to, kuŗi atdusas svešas zemes 
smiltainē, un ir arī tādi, kas vai-
rāku iemeslu pēc Latvijā neat-
griezīsies. Tomēr tagad cilvēki, 
kas veido šo jauno mūzeju, 
mums būs devuši iespēju kaut 
ko par viņiem uzzināt un kaut 
ko arī iemācīties. Viņu vēsture 
būs iekļauta visas latviešu tau -
tas vēsturē. Mēs neesam izslaucīti 
vēstures mēslainē

Astrīda

Simsonu ģimenes cemodāns

Anitas Apines Hermanes austie brunči

Anita Apine Hermane pie stellēm
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Svētkos piedalījās 30 975 da  līb-
nieki, kuŗi pārstāvēja 1305 deju 
kopas, koŗus, orķestŗus, ansam b-
ļus.  Viņu vidū bija 12 687 koristi  
un 13 760 dejotāji.

Pirms gada Latvijas jauniešu ta -
lantu konkursa raidījumā kāds 
dalībnieku vērtētājs teica: „Latvijā 
katrs otrais cilvēks māk dziedāt 
vai dejot.” Vērojot X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kus, varēja pārliecināties, ka sko-
lēni ne tikai dzied, dejo, mūzicē 
orķestŗos, folkloras kopās, veido 
radošus darbus, bet arī ciena 
latviešu kultūras vērtības, ar savu 
klātieni gada nozīmīgākajos svēt-
kos apliecinot to nepieciešamību 
un svarīgumu, kā arī parādot vēl-
mi saglabāt un turpināt tradicijas. 

Lai arī skolēni no visas Latvijas 
nedēļu pavadīja Rīgā, piedaloties 
mēģinājumos un citos svētku 
notikumos, emocijām visbagā-
tākie ir tieši nobeiguma koncerti 
un koncerts Mežaparka Lielajā 
estrādē, kuŗam šogad bija dots 
nosaukums „Mana zeme – zemīte 
skaistā”. Dziesmu svētku dalībnie-
ki teic, ka tādas emocijas, kādas 
pārņem, stāvot uz lielās skatuves 
un dziedot kopā ar pārējiem, 
atsveŗ gaŗās nogurdinošo mēģi -
nā jumu stundas skolā, saspringto 
koŗu atlases laiku skatēs un mai-
nīgos laika apstākļus svētku ne -
dēļā, un galu galā pārņem prieks 
par padarīto, lepnums par sevi un 
novadu, no kurienes nāk paši 
dzie dātāji. Tiem, kuŗiem koŗu         
at  lasē neveicās, varbūt uznāca 
skum  jas, taču konkurencei koŗu 
vidū ir jābūt, lai koris neapstātos 
savā izaugsmē un bērni būtu mo -
tīvēti kļūt labāki, jo labākie pie-
dalās dziesmu svētkos. 

Klausoties koncerta „Mana ze -

Agate Vucina,
Biznesa augstskolas „Turība” 

studente
Foto: Imants Urtāns

Par dziesmu, izjūtām un svētkiem tautai
Izskanējuši X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

me – zemīte skaistā” programmu, 
varēja pārdomāt  -  vai dziesmas ir 
piemērotas ne tikai dalībnie -       
kiem, bet arī skatītājiem, kas vēlē-
tos dziedāt līdzi; vai nevajadzētu 
vairāk tautasdziesmu un kopīgās 
sadziedāšanās ar skatītājiem, kāda 
ir pēc oficiālās svētku program-
mas? Pārdomas rodas arī par to, 
kāpēc skanēja tik daudzas viena  
komponista  dziesmas.

Vērojot svētku gājienu un vēlāk 
arī koncertu, dalībnieku sejās var 
manīt nogurumu, taču tā tam ne -
vajadzētu būt, jo svētki taču ir    
lielā gatavošanās procesa kulmi-
nācija – sanākt visiem kopā, būt 
starp labākajiem, priecāties, dzie-
dāt un svinēt! 

Laikraksti Laiks un Brīvā Lat-
vija uzklausīja svētku dalībnieku 
un skatītāju domas.

Eva Freidenfelde 17. g.v. „Kad 
biju IX Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalībnie-
ce, man bija labākas izjūtas nekā 
tagad, kad esmu svētku skatītāja. 
Skatoties, kā notiek lielais gājiens, 

varēja redzēt, ka ir jaunieši, kas ir 
gaŗlaikoti, gluži kā domājot - kā -
pēc man tas būtu jādara, bet bija 
arī tādi, kam spīdums acīs un 
prieks par to, ko viņi dara. Šajos 
svētkos visi ir vienlīdzīgi, lai gan 
katrs koris domā, ka tieši viņi ir 
vislabākie. Dziesmu svētku orga-
ni zēšanā, manuprāt, vajadzētu uz -
labot koncertu biļešu iegādāša -
nos, jo atsauksmēs tīmeklī mazie 
svētku dalībnieki sūdzas, ka viņu 
vecāki nevarēs klausīties koncer-
tus klātienē, jo visas biļetes jau ir 
pār dotas, bet mazajiem ķipariem 
ir svarīgi, lai viņu vecāki redz, ka 
viņi ir aktīvi, dzied, dejo un pie-
dalās kultūras mantojuma sagla-
bāšanā.” 

Jānis Brokhauss no Ķelnes 
(Vā  cija): „Latvijā šie ir pirmie 
dziesmu svētki, ko apmeklēju. 
Ārzemēs esmu bijis uz visiem trim 
pasaules brīvo latviešu dziesmu 
svētkiem. Pasākums ir ļoti emo-
cio nāls. Nav nozīmes, ko dzied  
vai kāds ir noformējums, galve-
nais ir idejiskais vēstījums, diem-
žēl folkloristiskais strāvojums      
bija diezgan vājš, taču dažu brīdi 
bija pamanāms. Man šķita, ka vēl 
aizvien spēcīga ir padomju laika 
pieeja, bet jūtama arī pieaugoša 
ārzemju POP kultūras ietekme, 
kas izpaužas apģērbā, arī mūzikā, 
ko vairāk varēja redzēt gājienā. 
Raibums tāds, ka liekas - ir atklāta 
un radīta jauna kultūra.”  

Uldis Marchilēvičs, kompo-
nists: „Par dziesmu svētkiem 
nekas labāks jau nevar būt! Var -
būt bērni ir mazliet par daudz 
no  mocīti, jo procesā liels uzsvars 
ir likts tieši uz sagatavošanos, ne 
tik daudz uz to, ka dziesmu svēt-
kos visi kopā sanākam un uzdzie-
dam. Tas nenozīmē, ka mazāk 
va  jadzētu mēģināt, bet process ir 
tāds smagnējs, un rodas sajūta, ka 
bērni ir noguruši, taču svētkos      
tas tā nedrīkstētu būt. Vajadzētu 
atgūt to, kas dažos gados zaudēts, 
atjaunot visās skolās dziedāšanas 
stundas. 

Katra svētku organizēšanas ko -
man da cenšas, kā labāk, ieviešot 
kaut ko jaunu, taču dažreiz jāuz  ma -
nās, ja katru reizi grib ko citā du.”

Raimonds Pauls, komponists, 
arī svētku mākslinieciskās pa -
domes priekšsēdis: „Katrai dzies-
mu svētku programmai ir savs 
mākslinieciskais, mūzikālais va -
dītājs, kas izvēlas repertuāru, tā ka 
par to, vai programma ir laba, 
jāspriež publikai. Svētki ir svētki, 
jaunieši ir sabraukuši, ir lietas,        

kas izdevušās labi, ir tādas, kas 
varēja izdoties labāk, taču kopumā 
mēs varam būt apmierināti, ka 
izdodas vienā notikumā sapulci-
nāt tik daudz jauniešus. 

Vienmēr ir problēma ar to, kuŗa 
būs tā dziesma, kas skanēs dzies-
mu svētkos, jo ir tādi skaņdarbi, 
kuŗi „neskan”. Mums ir izstrādājies 
jēdziens „dziesmu svētku repertu-
ārs” – tās dziesmas, par kuŗām var 
just, ka visai lielajai dziedātāju 
masai tās skanēs un patiks, un ir 
dziesmas, kas neskan. Vienmēr 
jāmeklē kaut kas jauns, taču ne -
kad nedrīkst aizmirst mūsu kla-
siku - Emīla Dārziņa vai Jāzepa 
Vītola u.c. komponistu dzies -      
mas, kuŗas ir pērles latviešu mū -
zikā un vienmēr tiek dziedātas. 

Domāju, ka vajadzētu uzlabot 
mūzikālo audzināšanu skolās. 
Katrā skolā vajadzētu būt vismaz 
vienam korim, vienalga - liels vai 
mazs, džeza vai popmūzikas koris, 
lai mūsu jauniešiem būtu ko 
darīt.”

Juris Kaufelds, Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas direktors: 
„Es domāju, ka bērni dziesmas 
mācījās un dziedāja ar prieku,         
un tas ir galvenais. Mēs varējām 
māks  las ziņā daudz ko veidot 
plašāk, taču bērniem šajā vecumā 
nedrīkst likt vai viņus piespiest,        
lai dara pārāk daudz, jo tad viņi 
var sākt ienīst mūziku un dzies-
mu. Jādara tā, lai viņiem tas pa -
tiktu, un es domāju, ka dziesmu 
svētki programmas ziņā ir iz  de vu-
šies. Vienmēr var labāk, skolotāji 
strādā, un  katru gadu ir kaut ne -
liels progress. 

Nobeigumā jūtos tā, ka atkal va -
rētu iet un darīt, nogurums, pro-
tams, ir svētku laikā, taču, kad ie -
raugu mūsu jauniešus, kuŗi paliks 
pēc mums, kuŗu dēļ to darām, tas 
ir ļoti liels gandarījums. Tā ir mū -
su tautas un valsts lielākā vērtība, 
ne mums ogļu, ne naftas, ne dārg-
akmeņu, bet mums ir mūsu bērni, 
kas ciena un saglabā kultūru.”

Miks Dukurs, dziedātājs: „Man 
labāk patika uzstāties koncertā         
ar solo priekšnesumu nekā koŗa 
sastāvā, jo tad jāpiedalās visos mē -
ģinājumos, un korī dziedāt - tas ir 
grūtāk. Jutos kā uz kraujas, kad 
priekšā ir viens kalns (ar skatī-
tājiem) un aizmugurē ir vēl viens 
(ar koristiem), līdz ar to jāuzņe-
mas liela atbildība, jo mans priekš-
nesums ir tikai viens. Tas ir grū -
tāk nekā nodziedāt vairākus        
koncertus. Atceros, ka piedalījos 
dzies  mu svētkos pirms astoņiem 
gadiem, man bija ļoti grūti stāvēt 

mēģinājumos, kad lija lietus, šo -
gad bija liels karstums. Manu -   
prāt, šie bija lieli, grandiozi un 
spēcīgi svētki – tādus Latvijai va -
jag! Man patīk dziesmas, kuŗas 
koris dzied, un ziņa, ko tās nes,         
ir ļoti spēcīga. Ir labi, ja ir lat -       
viešu klasikas dziesmas, taču ap -
sveicami ir arī tas, ka ir daudz 
jaunu komponistu dziesmu.”

Paula Dukure, dziedātāja „No -
bei guma koncertā bija tik daudz 
emociju, un radās sajūta, -  esmu 
viens veselums kopā ar pārējiem. 
Es dziedu arī Cēsu Valsts ģim-
nazijas jauktajā korī, šoreiz neva-
rēju būt kopā ar viņiem, jo uzstājos 
ar solo priekšnesumu. Reizēm ir 
slinkums agri celties uz mēģi nā-
jumiem, taču kopā dziedāt un        
būt vienotai ar pārējiem – tā tomēr 
ir laba sajūta. Dziesmu svētkos 
nav jāizceļas ar kādiem šoviem       
vai pārsteiguma elementiem, gal-
venais ir tas, ka cilvēku ir daudz    
ne tikai estrādē, bet arī pie tele-
vīzoru ekrāniem, un tad tikai sa -
protam - lai arī latvieši ir maza 
tauta, mēs tomēr esam lieli, jo 
mums ir tik brīnišķīgas tradici -   
jas, dziesmas, tik daudz labu 
mākslinieku, kas spēj radīt māks-
lu, ka nav nepieciešami papildu 
pārsteigumi utt. Domāju, ka ska-
tītājam, baudot nobeiguma kon-
certu, nekā nepietrūka.”   

Lauma, folkloras kopas „Kok-
le” dalībniece: „Es domāju, ka          
šie dziesmu svētki ir ļoti labi orga-
nizēti salīdzinājumā ar iepriekšē-
jiem, kopumā esmu piedalījusies 
piecos dziesmu un deju svētkos. 
Varu teikt, ka ar katru reizi svētki 
ir kļuvuši interesantāki. Domāju, 
ka arī sponsori vairāk ietekmē 
svētku norisi un to, ka šādi svēt -        
ki vispār var notikt pašreizējā si -
tuācijā, kad valdības atbalsts nav 
nemaz tik liels.” 

Airita, dalībniece,  Preiļu Valsts 
ģimnazijas koriste: „Dziesmu 
svētkos piedalos pirmo reizi, un 
man ļoti patīk! Vislabākās emo-
cijas, protams, ir pēdējā lielajā 
koncertā, un tas ir brīnišķīgi, kad 
visi dzied kopā. Citus sarīkoju - 
mus svētku ietvaros nesanāca ap -
meklēt, jo bija daudz koŗa mēģi-
nājumu un es piedalījos arī folk-
loras kopā „Rūtoj”, tāpēc daudz 
brīva laika nebija. Es izbaudīju             
šo iespēju būt kopā ar pārējiem     
un piedalīties svētku koncertos.”
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,25 0,30 1,75

90-119 3 1,75 0,40 1,00
180-209 6 2,00 0,75 1,30
270-299 9 2,25 0,85 1,45
367-395 12 3,25 1,00 1,60

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 21.06.2010. 

Noguldījumu likmes

 Pirkšana P rdošana 

AUD/LVL 0.4844 0.4992 
CAD/LVL 0.5352 0.5516 
CHF/LVL 0.5224 0.5384 
DKK/LVL 0.0937 0.0965 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/GBP 0.8255 0.8507 
EUR/LVL 0.7002 0.7180 
EUR/USD 1.2403 1.2781 
GBP/LVL 0.8334 0.8588 
LTL/LVL 0.2023 0.2085 
NOK/LVL 0.0874 0.0900 
SEK/LVL 0.0742 0.0764 
USD/LVL 0.5561 0.5701 

Tā sākas plašs divu lapu raksts 
ar lielu attēlu vienā no lielāka-
jiem angļu svētdienas laikraks-
tiem. Sers Saimons Retls 16 ga -
dus vadīja Birninghamas (City    
of Birmingham) orķestri un pēc 
tam ieguva visu diriģentu kāroto 
posteni - vienu no pasaules sla-
venākiem orķestriem – Berlīnes 
Filharmoniķus. Minētais virs-
raksts jautā, vai tāds pats liktenis 
sagaida arī Andri Nelsonu.

Birminghamas pilsēta pašreiz 
sacenšas ar Norviču, Derbiju un 
Šefīldu par Apvienotās Karalis -
tes ,,Kultūras pilsētas” godu 2013. 
gadā. Lai sasniegu šo mērķi, pil-
sēta iesaista pazīstamus un sla-
venus cilvēkus. Birminghamā 
viens no tādiem cilvēkiem, kā 
raksta žurnāliste, ir slaids, 31 ga -
du vecs vīrietis augstu pieri, zi -
lām acīm un klusu dabu. Ģēr -
bies tipiskā angļu blazer žaketē. 
Izskats tomēr liek manīt, ka viņš 
nav anglis, kaut arī raiti runā 
angļu valodā, kas viņam ir trešā 
valoda pēc latviešu un krievu 
valodas. Jaunā cilvēka pūrā ir   
arī vācu, franču un italiešu va -
loda. Runa, protams, ir par An -
dri Nelsonu, kas jau otro sezonu 

Vai latviešu zēns varētu iet Retla pēdās?
vada City of Birmingham Symp-
hony Orchestra (CBSO). Plašākai 
Apvienotās Karalistes publikai 
viņš sevi pieteica pagājušā gadā 
Londonā Promenādes koncertā 
Alberta zālē, apbuŗot klausītājus 
un izpelnoties milzīgas ovācijas 
un spožas recenzijas. Šogad 29. 
jūlijā Promenādes koncertā 
Andris Nelsons diriģēs Dvorža -
ka Jaunās Pasaules simfoniju. 
Šim vakaram visas biļetes jau   
sen nopirktas, un mums būs 
jāsamierinās, klausoties BBC 
Radio 3 tiešraidi.

Kā jau iepriekš rakstīts, Andris 
Nelsons ir debitējis Mētropolī-
tena operā Ņujorkā un Kovent-
gārdena Karaliskajā operā. Viņš 
aizstāja Marisu Jansonu Vīnes 
Valsts operā, kad maestro sasli-
ma. Pašreiz veselības problēmas 
radušās diriģentam Klaudio 
Aba  do, un Andris Nelsons mi -
nēts par iespējamo aizstājēju.

Rakstā pārstāstīts, kā Andris 
Nelsons nokļuvis Birminghamā, 
kā CBSO izvēlējies viņu no vai-
rākiem jauniem diriģentiem. 
An  dris Nelsons stāsta par savu 
bērnību, saviem vecākiem, stu -
di jām un ticību Dievam.

Andri Nelsonu šobrīd uzskata 
par izcilu romantiskās mūzikas 
atskaņotāju. Jau kopš bērnības 
viņš iemīļojis Vāgneru un pirms 
pāris nedēļām Birminghamā 
atskaņoja „Loengrīnu” koncert-
versijā. Tas bija kā ,,ģenerāl mē-
ģinājums”, jo jūlijā Nelsons šo 
operu diriģēs Vāgnera svētvie -  
tā Baireitas festivāla atklāšanas 

kon certā. Mūzikas kritiķis Džefs 
Brauns (Geoff Brown) šo atska-
ņo jumu nosaucis par triumfu.

Intervijā Fionai Medoksai 
(Maddocks) Andris Nelsons 
uzsveŗ, ka viņš neatbalsta dik-
tātorisku diriģēšanu, kā savulaik 
diriģējuši Karajans, Toskanīni   
un Furtvenglers. Pēc Nelsona 
domām, mūzika jāatskaņo tā,        

kā to rakstījis un vēlējies kom-
ponists. Orķestris ir jāvada, taču 
tas ir kopdarbs, kuŗā piedalās 
visi. Andrim Nelsonam vissva-
rīgākais ir jautājums - vai mūzi -
ka aizkustina klausītājus, vai tā 
viņus uzrunā, vai orķestris ir 
radījis zināmu noskaņu? Tech-
niski perfekta mūzikas atskaņo-
šana ir pamatprincips, taču jā -
uzbuŗ kaut kas īpašs, hipnotisks, 
citādi atskaņojums ir kā vīns        
bez alkohola. Un Andris Nelsons 
to tiešām arī panāk. Varu aplie-
cināt, ka 2. jūnija koncertā 
daudzkārt dzirdētā Čaikovska        
6. simfonija mani aizkustināja 
līdz asarām, ko grūti bija noval-
dīt vēl ilgi pēc koncerta.

 ***
Žilbinošas kritikas mēs lasām 

ne tikai par Andri Nelsonu. Ko -
ventgārdenas Karaliskajā operā 
debitēja Maija Kovaļevska Mi -
kaelas lomā Bizē operā Karmena. 
The Times kritiķis Neils Fišers 
apbrīno viņas ,,krēmaini bur-
vīgo” balsi un nevar izprast, 
kāpēc Dons Hosē tiecas pēc vi -
linātājas sarkanā kleitā!

Lai mūsu māksliniekiem tik -
pat labi veicas nākotnē!

Ināra Āboliņš

Baltijas valstu okupācija 
un cilvēktirdzniecība

Somu-igauņu izcelsmes rakst-
nieces Sofi Oksanenas jaunā -
kā klajā laistā grāmata liekas 
satraukusi visu literāro pasauli. 
Pat Times recenzējis grāmatu 
Šķīstīšana (Purge, Atlantic). 
Rakstnieci Times nosaucis par 
fainomenu, kas pacēlusi vāku 
padomju imperijas tumšam 
laika posmam. Nesen grāmata 
sasniegusi arī Ņujorku, kur 
teātrī La MaMa izrāda lugu ar 
tādu pašu nosaukumu kā grā-
matas virsraksts. Mūsu avīzes 
lasītājus droši vien varētu in -
teresēt, par ko tāds satrau-
kums.

Sofi Oksanena dzimusi 1977. 
gada 7. janvārī Somijā, Jivas-
kilā. Viņas tēvs ir soms, māte 
igauniete. Sofi studējusi drā-
maturģiju Somu Teātŗa aka-
dēmijā. Viņa kļuva labi pazīs-
tama ar savu pirmo romānu 
Staļina govis (2003), ko nomi-
nēja Runeberga godalgai. Di -
vus gadus vēlāk iznāca viņas 
otrā grāmata Baby Jane (2005). 
Sofi pirmo lugu Šķīstīšana 
(Purge) uzveda Somu nacionā-
lajā teātrī 2007. gadā. No šīs 
lu   gas izauga viņas trešais pro -
zas darbs Šķīstīšana (2008),        
kas Somijā tūdaļ ieņēma pirmo 
vietu bestselleros. 

Par grāmatu Šķīstīšana rakst-
nieci apbalvoja ar nozīmīgu 
Somijas balvu (2008) - Rune-
berga godalgu (2009) un Skan-
di  navijas literātūras padomes 
godalgu (2010).  Igaunijā viņai 
2009. gadā piešķīra Gada cil-
vēka statusu. Grāmata tulkota 
28 valodās, vai starp tām ir        
arī latviešu valoda, nemāku 
teikt. 

Times uzsveŗ, ka grāmatā 
Škīstīšana aprakstīts Rietumos 
maz pazīstams vēstures no -
grieznis: maza Baltijas valsts 
Otrā pasaules kaŗa beigās no -

nāk padomju varas nežēlīgajā 
okupācijā. Grāmata par krievu 
okupāciju ir saviļņojusi Igauniju 
un draud atklāt noslēpumus, 
kas pusgadsimtu gulējuši ne -
aizskarti. It kā krievu okupā -
cija Igaunijā nebūtu pietiekami 
satraucoša, autore  to apvieno-
jusi ar apkaunojošu mūsdienu 
parādību - cilvēktirdzniecību. 
Autores radītos tēlus 20. gad-
simta vidū deportēja uz Krie-
vijas nometnēm, bet viņu maz-
bērni pēc Padomju Savienības 
sabrukuma cieš no gangsteŗiem, 
kuŗi piekauj un izvaro jaunas 
sievietes, lai tās iztirgotu pie-
spiedu prostitūcijai. Grāmatas 
darbība notiek 1992. gadā. Igau-
 nija atkal ir brīva. Galvenie tēli 
ir divas sievietes – vecāka igau-
niete un jauna sieviete, kas iero-
das negaidīti, runā igauniski ar 
krievu akcentu. Neviena no abām 
nav tāda, kā viņas izliekas.

 Oksanenas galvenie tēli ir 
gājuši tālāk par vainu un nego-
du, atstājot pēc sevis nepatīka-
mus jautājumus par iespaidu, 
ko atstājusi okupācija, spīdzinā-
šana un apzināta nežēlība. Grā-
mata nav par attaisnošanu, tā 
pēc tik ilgas klusēšanas ir par 
laiku, kad no Baltijas valstīm 
izdzina vāciešus un komūnisti 
uzsāka kollaborācionistu nežē-
līgu tīrīšanu. Varbūt tā laika 
vēsture vēlreiz jāpārskata bez 
aizspriedumiem, rakstīts Times 
slejās.

Apsveicu Sofi Oksanenu par 
uzdrošināšanos grāmatā Šķīs-
tīšana rakstīt par temām, par 
kuŗām līdz šim rakstīts maz, ja 
vispār tās skartas. Beletristiku 
parasti nelasu, bet Šķīstīšanu 
noteikti iegādāšos. Tiem, kuŗus 
šī grāmata interesē, to Anglijā 
var nopirkt par pazeminātu 
cenu, zvanot 08452712134. 

Marita V. Grunts

LU Senioru apvienība ir uni ver-
sitātes ilggadēju mācībspēku un        
darbinieku biedrība, kas apvieno 
vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestāju -
šos biedrus, kuŗi pensionējušies un 
vēlas saglabāt saites ar LU, justies       
kā pilnvērtīgi agrākās kopas locekļi 
un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko 
dzīvi. 

Uzsākts projekts „Latvijas Uni ver-
sitātes Senioru kluba integrācija mo -
dernā sabiedrībā” ar mērķi veicināt 
Latvijas Universitātes (LU) Senioru 
apvienības dalībnieku iesaisti un 
integrāciju mūsdienu sabiedrībā, 
snie dzot pieredzi un zināšanas arī 
citiem senioriem - līdzgaitniekiem.

Projekts tiks īstenots, sadarbo -
joties kompanijai Japan Tobacco 
International, LU fondam un LU 
Senioru klubam. Šogad projekta 
aktīvitātēm kompanija  novirzījusi 
7000 latu.

„Vēlamies būt atbildīgi sabiedrības 
pārstāvji, atbalstot kultūras pasā ku-
mus un seniorus visā pasaulē. Kopš 
1994.gada, kad mūsu uzņēmums 
sāka savu darbību Latvijas tirgū, ar 
filantropijas mērķiem paredzēto 
budžetu esam sekmējuši kultūras 
pasākumu pieejamību Latvijā, at -
balstot Hermaņa Brauna fonda ini-
ciātīvas. Tagad pienākusi diena arī 
LU Senioru apvienībai, lai viņi ne -
justos aizmirsti un izolēti no 

Lai LU seniori nejustos aizmirsti

mūsdienu sabiedrības, turklāt viņu 
pieredze ir būtiska mums visiem,” 
norāda kompanijas Japan Tobacco 
International Latvijas filiāles vadītājs 
Oļegs Karatuns.

Lai LU Senioru klubam materiālie 
līdzekļi nebūtu šķērslis pilnvērtīgai 
dzīvei un uzsākto aktīvitāšu turpi-
nāšanai, kā arī jaunu aktīvitāšu at -
tīstīšanai, no kā iegūtu maksimāls 
sabiedrības locekļu skaits, uzsākts 
projekts, kas ietveŗ aktīvitātes trīs 
gadu gaŗumā. 

Šogad projekta ietvaros plānots 
apgūt mecenātisma vēstures un 
kultūras kursu, apmeklējot disku -
siju kluba nodarbības ar nozares 
ekspertu dalību un teātŗa izrādes,         

kā arī piedalīties zinātniskajās kon-
ferencēs. Tiks apgūts angļu valodas 
pamatzināšanu kurss. Lai iegūtās 
prasmes reālizētu, paredzēts LU me -
cenāta Ceroņa Bīlmaņa privātās bi  b- 
 liotēkas apmeklējums, kur grāma -  
tas pieejamas tikai angļu valodā, kā 
arī notiks pieredzes apmaiņas brau-
ciens uz Stokholmas universitāti,          
lai izzinātu Zviedrijas senioru 
pieredzi.

Laine Vose, 
LU fonda komūnikāciju 

speciāliste

Senioru kluba sarīkojumā
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Andris Nelsons
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Kopš aiz Šķēles 
un Šlesera polītiski 
bankrotējušiem 
gru  pējumiem ir 
no  stājušies saim-
nieciskie darbinie-
ki, tautai tiek stās-

tīts, ka šie ļaudis kopīgi veidošot 
„labu Latviju”. Ak tā, tad tikai 
tagad attapušies, ka kaut kas labs 
Latvijas labā arī būtu jādara! 
Taču, solīto tuvāk papētījot, ro -
das pamatotas aizdomas, ka diez 
kas labs no šīs kompanijas pūli-
ņiem nez vai var sanākt. Sava la -
buma meklētāji taču viņi ir visi.

Pašreizējā grūtā situācija Lat-
vijā ir izraisījusies galvenokārt 
no „trekno gadu” (Tautas par -
tijas izsaimniekotā Latvijas eko-
nomija), Pareksa bankas ban k-
ro ta un „gāzi grīdā” - Šlesera 
urrā braucieniem un tukšiem 
solījumiem. Valstij aptrūkās nau-
das, un cieta tie saimnieciskie 
darbinieki, kas tagad izšķiež sa -
vus līdzekļus, lai (AŠ)2 atkal tik -
tu pie teikšanas un vecās kļūdas 

KĀPĒC TIEK GLĀBTAS POLĪTISKI BANKROTĒJUŠAS PARTIJAS?
atkārtotu jaunā variācijā. Dī -
vaina loģika, it kā sava veida 
mazochisms.

2000. gadu ļoti stichiskā saim-
nieciskā izaugsme Latvijā iz  pau-
dās galīgi nepārdomātās un 
saim nieciski nemākulīgi vadītās 
darbībās. Tās ignorēja labu vals ts 
saimniecisko pamatu veido ša-
nu, bet aizrāvās ar forsētu bi -
rokratiskā aparāta palielināšanu, 
lai sagādātu labi samaksātas vie-
tas pašu partijas cilvēkiem un 
vi  ņu atbalstītājiem. Normālas 
rūpniecības, lauksaimniecības 
un tirdzniecības attīstības vietā 
izvērsās forsēta būvniecība, īpa-
šumu spekulācija un mākslīga 
cenu kāpināšana. Saprātīgu fi -
nanču polītiku nomainīja aiz rau-
tīgs aizņemšanās drudzis, kuŗā 
līdzi vainojamas ārzemniekiem 
piederošās bankas. Forsēts algu 
kāpums noveda pie inflācijas un 
iedomas, ka šodien lēti pirkto 
varēs vienmēr dārgāk pārdot un 
parādus nokārtot, izmantojot 
strauji augošas algas un reālu    

lata vērtības kritumau.
Saimniecisko pamatprincipu 

ne  ievērošana kombinācijā ar 
„gāzi grīdā” izdarībām iedzina 
Latviju ļoti dziļās grūtībās brīdī, 
kad pasaules krize pārsteidza 
valsti nestabilu un nesakārtotu. 
Bija iekrājušies milzu parādi, 
valsts budžets tika katru gadu          
ar uzviju iztērēts, nebija nekā -       
du uzkrājumu, kā, piemēram, 
Ig  aunijai, kuŗa saimniekoja sa -
prātīgi un bija izveidojusi uz 
stingriem pamatiem būvētu eko-
nomiju ar plašu eksporta tirgu 
un ikgadēju budžeta pārpali-
kumu, kas palīdzēja krizi daudz 
vieglāk pārvarēt un pat kvali fi-
cēties eiro ieviešanai jau 2011. 
gadā.

Runājot par Šķēles un Šlesera 
aizmuguri, uzņēmējiem, kas 
iedomājušies glābt Latviju, lai -
žot pie šprices šos pašus vecos 
špricētājus, kuŗi Latvijas eko-
nomiju iestūrēja grāvī, - iespē-
jams iztēloties tikai vienu ver -
siju: Latvijas pārorientāciju Krie-

vijas virzienā. (AŠ)2 sadarbībā        
ar Saskaņas centru jāspēj 10. Sa -
eimā šādi orientētu polītiku 
īstenot, no kā labumu iegūtu         
tās saimnieciskās intereses, kas 
līdz šim neveiksmīgi mēģinā-
jušas plašāk ieiet Krievijas tirgū.

Tā vien šķiet, ka tas ir nereāls 
Maldu Mildas sapņojums par 
bagātu Kremļa princi. Krievijas 
eksporta potenciālam Latvija        
jau sen vairs nav nepieciešama. 
Caur Latvijas ostām tagad plūst 
tikai nenozīmīga daļa Krievijas 
jēlvielu kravu. Arī Krievijas im -
portētājiem Latvija nav ne tuvu 
interešu centram, kā to redzam 
pēc gaŗajām kravenieku rindām, 
ko Krievijas muitnieki spiež die-
nām ilgi sēdēt robežpunktos. 
Kamēr Krievijā visu noteiks pat-
valdis Putins, ne Latvijai, ne 
kādai citai Baltijas valstij vairot 
savu bagātību uz lielā kaimiņa 
rēķina neizdosies. Polītiskās un 
saimnieciskās attiecības ir tā -  
das, kādas tās ir, un strauji tās 
grozīt virzienā uz labo pusi ne -

būs iespējams. Jāievēro, ka koa-
licijā lielākais polītiskais spēks 
būtu nevis (AŠ)2, bet Saskaņas 
centrs, kam brāļošanās procesā 
ar Krieviju būtu noteicēja loma. 
Redzot, kāda ir SC pašreizējā 
rīcība un orientācija, „par labu 
Latviju” kompanijai uz kopējā 
deķa tāds pieticīgs stūrītis vien 
sanāktu. Varam tikai iedomā-
ties, cik dārgi Latvijas valstij 
mak sātu muguras uzgriešana 
Eiropai.

Vai Šlesera-Šķēles un viņu 
balstīto uzņēmēju grupa varētu 
atrast citādu kombināciju, lai 
veidotu vairākuma valdību, kas 
atmaksātos partneŗiem un reizē 
orientētos uz Eiropas labu -
miem? Pašreizējās (AŠ)2 popu lā-
ritātes krizes apstākļos tas liekas 
neiespējami.

Tā vien šķiet, ka minētā biz-
nesmeņu grupa, kas sataisījusies 
no polītiskā norieta paglābt 
(AŠ)2, savu naudu būs iztērējusi 
īsredzīgi un veltīgi.

Ojārs Celle

Ekonomiskās 
attīstības dzinēj-
spēks ir uzņēmī-
gi vadītāji. Viņu 
rīcības pamatā ir 
viņu vidē iegūtās 
vērtības. Tās ti -
kai papildina vē -

lāk iemācītais. Šodien uzņēmēji 
un viņu vadītie uzņēmumi tikai 
daļēji ievēro principus, kas raks-
turo tā saukto brīvo tirgu. Kla-
sisko modeli raksturo vienkār -
šas preces un pakalpojumi, ko 
tirgū piedāvā un pērk tirdzi -
nieki. Labākā gadījumā tirgus        
ir dinamisks. Gan piedāvājuma, 
gan pieprasījuma maiņas diktē 

P I R M S V Ē L Ē Š A N U  P Ā R D O M Ā M

Laba vadība, lieliski vadītāji
jauninājumi ar lētāku izmaksu 
vai vērtīgāku kvalitāti. 

Tirgus pats ir mainīgs, daudz-
kārt internacionāls. Tā plaša mē -
roga eksports var samazināt paš-
izmaksu; citur ārzemēs pircēji, 
pārdevēji un tā sauktie speku-
lanti (Rietumu definīciju nozī-
mē) ir „jūtīgi” attiecībā uz vi -
sām, īpaši cenu pārmaiņām. Šāda 
profila uzņēmumi visvairāk ir 
atrodami nozarēs, kur ražo un 
piedāvā materiālus un standarta 
izejvielas. Šādu preču tirgus nav 
sevišķi dinamisks, bet tajā valda 
asa sacensība. Preču sortiments 
un kvalitāte mainās tikai ne -
daudz. Svarīgākā, gluži bezper-

soniskā pārmaiņa ir tirgus ce -
nās. Faktiski tirgū piedalās gan 
valstis un valdības, gan dažāda 
svara uzņēmumi. Ja valdības rī -
kojas pēc polītiskiem apsvēru-
miem, tad jāpiebilst,  ka tiem ir 
sava ekonomiskā dimensija, sa -
vas saimnieciskās konsekven -
ces. Kāds maksā arī par brīvām 
pusdienām!

Mazās zemes savu tirdzniecī -
bu notur un paplašina ar ekspor-
tu, ko var veicināt dažādi. Na -
badzīgās zemes eksportē lētas 
preces turpat kaimiņos. Labi pie-
mēri šodien ir bagātā Luksem-
burga un turīgā Somija, abas ar 
sev piemērotu eksporta profilu. 

Rīga pirms Pirmā pasaules kaŗa 
ieveda izejvielas, bet ar labu 
peļņu izveda saražoto uz tir - 
giem citur. Ievērojama nozīme 
šeit bija vērtīgām amatnieku 
tradicijām un augstu cienītam 
darba tikumam. Rūpnieciskā        
un veikalnieciskā uzņēmība, 
tāda, ko raksturoja Rīgas audu-
ma Roberta un Almas Hiršu lie-
liskie sasniegumi, starpkaŗu Lat-
vijā bija retums.

Hiršu pāris izcēlās ar (1) in  ten-
sīvu un ražīgu darba paraugu, 
(2) vadīja acīm redzamu savu 
daudz ievēroto un slavēto  uzņē-
mumu straujo attīstību Latvijā 
un Lietuvā, (3) pastāvīgi uzlaboja 
tirgus preču kvalitāti un ražoša-
nas metodes, (4) maksimāli ie -
saistīja savu uzņēmumu darbi-

niekus kopīgos sociāla rakstura 
pasākumos un (5) labi atalgoja 
un atzinīgi veicināja darbinieku 
sasniegumus.

Hiršus varam uzskatīt par visu 
laiku labākajiem uzņēmējiem. 
Viņu sasniegumu pamatā bija 
nevis tradicionāli ekonomikas 
principi, bet jau  agri apgūtas 
vēr tības. Interesanti, ka  Hiršu 
uzņēmības raksturs atbilst vēr-
tībām, ko slavē visā Rietumu 
pasaulē. 

Labu vadību dod lieliski vadī-
tāji, laba uzņēmumu vadība ceļ 
individuālos un kopīgos sasnie-
gumus un visas tautas materiā-
lo un sociālo labklājību. 

Gundars Ķeniņš Kings,
Pacifika Luterāņu universitātes 

profesors

Kārļa Ulmaņa pieminekļa pa -
matā ir tēlnieka Kārļa Zāles pag. 
gs. 30. gadu beigās veidotais 
krūšutēls, kas bija paredzēts Lat-
vijas Universitātei, bet nav sagla-
bājies. To pēc fotografijas veido 
tēlniece Arta Dumpe (autore arī 
Lestenes Brāļu kapu memoriā-
lam, Valsts prezidenta Jāņa Čaks-
tes piemineklim Jelgavā u. c.). 
TV pārraidē „Sašķeltā pasaule” 
2. maijā videokadros bija re -
dzams, ka top piemineklis. Arta 
Dumpe stāstīja:  

”Piemiņas zīme top kā mazs 
ansamblītis. Postaments iecerēts 
slīpētā granītā, kuŗā būs iekalts 
Latvijas karogs. Prezidenta gal -
vu veidošu no granīta vai bron-
zas, tas būs atkarīgs no ierādītās 
vietas. Fonā – divas strēles, kas 
simbolizē sašķelto pasauli. Aug-
s tākā strēle varētu būt apmēram 
2,5 m augsta. Protams, granītam 
vajadzētu būt no Latvijas.” 

*
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

pirmais ziedojis naudu Kārļa 
Ulmaņa piemiņas zīmes izvei do-
šanai Turkmēnistānas pilsētā 
Turkmēnbaši (bijusī Krasno-

Ziedosim Kārļa Ulmaņa piemineklim!
vods ka), kas ir pēdējā  zināmā 
pirmskaŗa Latvijas vadītāja at -
rašanās vieta. 

Valdis Zatlers skaidro, kāpēc 
nepieciešama šāda piemiņas zīme:

„Kārlim Ulmanim vienmēr        
ir bijusi ievērojama loma Latvi -
jas vēsturē. Tas, ka Latvijas ne -
atkarība tika atņemta vardar -
bīgi, pierādāms ar izrīcību pret 
toreizējo Latvijas valsts vadītāju. 
Kad biju Turkmēnistānā, nolai-
du vainagu Kaspijas jūrā, jo ne -
bija citas vietas, kur izrādīt godu. 
Šis ir mūsu nacionālās pašapzi-
ņas jautājums, jautājums par 
cieņas izrādīšanu Kārlim 
Ulmanim.” Pēc prezidenta 
domām, būtu labi, ja izdotos 
piemiņas zīmi uzstādīt, kā 
plānots, 2010. gada septembrī, jo 
tas ir mēnesis, kad gan dzimis, 
gan miris Kārlis Ulmanis.

Ziedot vienu latu Ulmaņa 
piemineklim Turkmēnbaši var, 
piezvanot pa tālruni 90006388. 
Ziedojumu lāde ir RLB nama 
vestibilā.

Naudu var ieskaitīt arī īpašā 
ziedojumu kontā:

Rīgas Latviešu biedrības un 

nacionālās kultūras attīstības 
fonds (RLB AF)

Reģistrācijas numurs: 
40008036307

LVL konts: 
LV33UNLA000056469469

EURO konts: 
LV55UNLA0002017469835

USD konts 
LV57 UNLA 0050 0147 14822

P. K. Šīs vasaras Dziesmu svētku gājiena mirklis
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

N O V A D U  Z I Ņ A S  

Līmeniski. 1. Aktieris, kas tēlo 
bezteksta lomu. 4. Nesēju dzīv-
nieku grupa tuksnesī. 7. Gvinejas-
Bisavas galvaspilsēta. 8. Pārplūs-
tošas mitras pļavas. 10. Riņķis.      
11. Daudziem dzīvniekiem mute 
un seja. 12. Statīt, celt stāvus (ko). 
14. Pelēcīgi blāva. 17. Ērkšķoga. 
18. Pussabrukuši nami, ēkas. 19. 
Upes ielejas daļa, kas palu laikā 
applūst. 21. Jūrmalas pilsētas daļa. 

24. Virve, lente, ar ko sasien, pie-
sien. 27. Mūzikāls teātris. 29. 
Pilsēta Spānijas centrālajā daļā. 
30. Likt citu uz cita. 31. Antīkajā 
teātrī – traģēdijas nobeigums, arī 
aktieŗu noiešana no skatuves. 32. 
Saaukstēšanās slimība. 33. Cirka 
mākslinieces. 34. Sens ierocis. 

Stateniski. 1. Mazliet saldas. 2. 
Sirsenis. 3. Cilvēka vai dzīvnieka 
atveidojums skulptūrā. 4. Strauja 

kustība, ar kuŗu ķermeni pārveļ 
pāri galvai. 5. Spēcīga, kaisla 
vēlēšanās. 6. Jēzus mācekļi. 7. 
Miera simboli (putni). 9. Vicas. 
13. Apģērba gabali. 14. Grauzēji. 
15. Amariļļu dzimtas augs ar 
gaļīgām lapām. 16. Liela caurce-
ļotāja jūras zivs ar sārtu gaļu. 19. 
Skats uz apkārtni vai tālumā 
redzamu apvidu. 20. Ar augiem 
apaudzēta neliela būve dārzā. 22. 
Pabiezs zīda vai puszīda audums 
ar spīdīgu virspusi. 23. Mākslas 
darbu, dažādu priekšmetu, arī 
dzīvnieku sakopojumi publiskai 
apskatei. 25. Jauni blakus dzinu -
mi augiem. 26. Kādas Eiropas 
valsts galvaspilsēta. 28. Lapu koki. 
30. Tīklveida audums izšūšanai. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 26) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Abava. 5. Latīņi. 
7. Rapsis. 10. Daina. 11. Turīna. 
12. Nauris. 13. Parūkas. 16. Lesoto. 
19. Oskars. 22. Licence. 23. Kalēti. 
24. Cirvis. 25. Kankars. 26. Dancis. 
28. Karpas. 30. Muskats. 35. 
Maroka. 37. Litene. 38. Junga. 39. 
Sparta. 40. Nereta. 41. Labot.

Stateniski. 1. Vaidava. 2. Valis. 
3. Baranka. 5. Lotoss. 6. Tors. 8. 
Sērs. 9. Sesija. 14. Rācenis. 15. 
Kandava. 17. Elara. 18. Tatri. 20. 
Saida. 21. Raita. 27. Neimas. 29. 
Peseta. 31. Ukajali. 32. Talants. 33. 
Arka. 34. Tepe. 36. Snobs. 

Prāmju sabiedrība Finnlines izplatījusi paziņojumu, ka drīzumā 
Vents  pilī varētu atklāt vēl vienu prāmju līniju, kas savienos Vāciju un 
Krieviju.

Saldus novada Nīgrandes pagastā zemniekus saimniecībā “Muskati” 
pirmo gadu tiek audzēti lini - 45 hektaru platībā. Saimnieks noslēdzis 
līgumu ar uzņēmumu “Iecavnieks” par sēklas iepirkšanu lineļļai.

Saeimas deputāts Ainars Latkovskis kopā ar Latvijas Sarkanā 
Krusta Pārdaugavas komitejas izpilddirektori Ailitu Dauguli apmeklēja 
Urgas pansionātu Limbažu pusē. Ciemiņi pansionāta iemītniekiem 
uzdāvi - nāja gultasveļu un palīglīdzekļus – kruķus, kūjas, staigulīšus... 

Kopš jūlija Smiltenes novada dome trūcīgajiem novada iedzīvotā-
jiem sedz pacientu iemaksu Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā – piecus 
latus dienā. Slimnīcā visu diennakti darbojas arī traumu punkts, kur 
dežūrē ārsts un medicīnas māsa.

Piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīcas draudzes locekļiem pēc 80 gadiem atkal apliecina, ka Piebalgas 
puses ļaudis ir vienoti un stipri savas dzimtās vietas mīlestībā. Baznīca        
ir leģendārā latviešu tēlnieka Kārļa Zāles veidota un pirms 80 gadiem to 
uzcēla par saziedotu naudu.

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli apmeklēja Zviedrijas 
Nodarbinātības aģentūras pārstāvji . Viņi vēlējās uzzināt, kādi ir dzīves 
un darba apstākļi Latvijā, kā arī apmainījās ar aktuālo informāciju, lai 
Latvijā darba meklētāji vairāk uzzinātu par Zviedriju.

Saldus un Brocēnu novada tūrisma ceļvedis papildināts ar jaunu-  
mu – brīvdienu māju “Brekši” pie Pakuļu ūdenskrātuves Zirņu pagastā. 
Pakuļu ūdenskrātuve izveidota uz Cieceres upes un veido skaistu aina -  
vu ar līčiem, atzarojumiem un mazām salām.

Arī Rojā, tāpat kā vairākās citās Latvijas piekrastes pilsētās, 10. jūlijā 
svinēja Jūras jeb Zvejnieku svētkus. Plūdmalē notika koncerti un sporta 
sacensības. Svētkus rīkoja arī Mērsrags, kur bija padomāts par visa vecu - 
ma ļaudīm – bērnus priecēja cirks un atrakcijas, varēja noklausīties 
“Eolikas” koncertu Jēgerlejā. Vakarā notika balle kopā ar grupu “Zvaigžņu 
lietus”. 

Smiltenes tirdziņā jau nopērkamas šā gada avenes, ko pirmie atve-
duši Variņu pagasta zemnieki. Ogas maksā dārgi – trīs latus kilogramā.

Rēzeknes politīski represētie un Daugavas Vanagi Latvijā rīkoja 
Aust rumlatgales virsmežniecībā atceres brīdi pie ozola ar piemiņas plāks-
ni 1941. gada jūlija sākumā Rēzeknē zvēriski nomocītajam virsmežzi -
nim Arnoldam Kilpam. Dziedāja Daugavas Vanagu ansamblis „Laika 
zvani”.

Rēzeknē 7. jūlijā bija ieradies aizsardzības ministrs Imants Lieģis. 
Viesis tikās ar pilsētas domes priekšsēdi un Rēzeknes novada domes priekš-
sēdi. Pārrunāti ar radiolokātora TPS 117 darbību saistītie jautājumi – arī 
par lokātora iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju veselību un apkārtējo vidi.

Preiļos no 22. līdz 25. jūlijam notiks Pilsētas svētki. Preiļu parkā Ro -
mas katoļu draudzes kapellā skanēs klasiskās mūzikas koncerts, kultūras 
namā uzstāsies novada skolotāju koris „Latgale” un skolotāju koris no 
Polijas. 

Neretas novada Gricgalē uz vasarīgu izklaidi - pļaušanas sacensī-
bām, virves vilkšanu, šaušanu ar loku, siera siešanu un citām aktīvitātēm 
pulcējās gan novada iedzīvotāji, gan atvaļinājuma laiku pavadīt vai ra - 
dus apciemot šajā pusē atbraukušie ciemiņi no Kanadas, Dānijas un 
Krievijas.

Skrīveŗu uzņēmums “Skrīveŗu saldumi” Rīgā atvēra savu veikalu 
“Plūmes šokolādē”. Tur nopērkamas arī 13 veidu konfektes „Skrīveŗu 
gotiņa” un citi saldumi. 

Jēkabpilī atklāja rekonstruēto Vecpilsētas laukumu un notika Pilsētas 
svētki ar izklaidēm un koncertiem dažādu paaudžu cilvēkiem. 

Rēzeknē Latvijas Bankas (LB) filiālē ar 1. jūliju pārtraukta klientu 
apkalpošana, jo vērojams darbības apjoma samazinājums. 

Desmit no 15 Ludzas novada domes deputātiem uzrakstījuši ie -
sniegumu, kuŗā pausta neuzticība domes priekšsēdei Jevgenijai Kuščai 
(SC) un aicinājums atbrīvot viņu no ieņemamā amata. 

Latvija maijā uz Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumiem ekspor-
tējusi 14 100 tonnas piena - par 8,5% vairāk nekā šajā laika posmā pērn. 
Vidējā iepirkuma cena bija 189,2 lati par tonnu – par 52,5% augstāka 
nekā pērn. 

Liepājas Būvvalde saņēmusi izmaiņas agrāk saskaņotajā koncertzā-
les “Lielais dzintars” jeb daudzfunkcionālā centra skiču projektā. Skicēs        
zem koncertzāles nama jumta tagad ietvertas arī mūzikas vidusskolas telpas.

Arī šogad Liepājas Leļļu teātris pašā vasaras karstumā Rožu laukumā 
un kanāļmalas promenādē ir sarūpējis pilsētas viesiem un liepājniekiem 
IV Starptautisko ielu teātŗu festivālu “Zeme.Debess.Jū  ra.2010”. Uz to               
ik gadu sabrauc profesionāli mākslinieki no dažādām valstīm.

Latvijas mazākajā pilsētā Durbē notiek pilsētas 750 gadu jubilejas 
svinības. Liepājnieki var svētkus izbaudīt, dodoties ekskursijā “Visi        uz 
Durbi!” 

Par cukura nozares atjaunošanu organizācija “Par Latvijas cu  kur-
rūpniecības saglabāšanu” savākusi 4300 parakstu. Eksperti neprognozē, 
kāds varētu būt cukura tirgus pēc kopējās lauksaimniecības polītikas 
reformas. Teorētiski tiek pieļauts – ja ražošanas un eksporta kvotas atcels, 
katra valsts varēs brīvi ražot un tirgot cukuru. Taču tas notiks par pasau-
les cenām, un Latvijas zemniekiem un ražotājiem būs jākonkurē pa -
saules mērogā. 

Rucavas novada domes deputātiem līdz 1. septembrim jāsniedz at -
bilde Satversmes tiesai par to, kādi apstākļi likuši pašreiz spēkā esošajā 
territorijas plānojumā ievērojamu Dunikas pagasta daļu iezīmēt kā vēja 
enerģijas ieguves zonu. Jautājums tiks izskatīts kārtējā novada domes    
sēdē 22. jūlijā. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Saldējums ir kā ceļojums uz... 
bērnību. Latvijā saldējumu va -
sarā vismaz vienu reizi nedēļā 
baudot 73 % iedzīvotāju, liecina 
SIA “Ingman saldējums” aptauja. 
Gadā viens cilvēks Latvijā apēd 
caurmērā 4,8 kilogramus sal dē-
juma, bet, piemēram, Somijā - 
8,4 kg. Lielākie gardēži ir bērni. 
Par to varēja pārliecināties arī šīs-
vasaras X Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos Rīgā 
no 6. līdz 11.jūlijam, uz kuŗiem 
bija sabraukuši vairāk nekā 
30 000 dziedātāju, dejotāju un 
mū  zikantu no visām Latvijas 
malām. 

Pirmo saldējuma fabriku Lat-
vijā atklāja 1971. gadā Rīgā. Šo -
brīd saldējumu ražo galvenokārt 
piena pārstrādes uzņēmumi. 

Lielākais un senākais saldē ju-
mu ražotājs Latvijā ir akciju sa -
bied rība „Rīgas Piena kom bi-
nāts”, kam pieder aptuveni 30% 
saldējuma tirgus. Pircēju visvai-
rāk pieprasītais saldējums ir 
„TIO”, „Karlsons”, „Pols klasis kais” 
un TIO plombīra saldējums va -
feļu glāzītē. Savukārt SIA “Rī gas 
piensaimnieks” ražo popu lāros 
augļu saldējumus “Jungle Pop”. 

Kurzemē iecienīts ir Saldus 
uzņēmuma “Druvas pārtika” 
ražotais saldējums no vietējo 
zemnieku piena, kas īpaši Nar-
vesen veikalu tīklam izveidojis 
Latee saldējumu. “Visvairāk pie-
prasītais gan ir plombīra cigo -
riņu saldējums, ko mēs vienīgie 
Latvijā ražojam jau 24 gadus un 
esam patentējuši. Iecienīts ir arī 
svētku – Lieldienu – saldējums,” 
stāsta uzņēmuma valdes priekš-
sēdis Aldis Ošenieks. 

 Vidzemē pieprasīti ir SIA 

Saldējums – visvairāk pieprasītais 
atspirdzinājums 

“Rūjienas saldējums” ražojumi, 
bet Latgalē – SIA „Daugavpils 
saldējuma fabrika” saldējums.

 Latvijā patērētāji vairāk izvē -
las pašmāju ražojumus. No pār-
dotā saldējuma apmēram 70% ir 
vietējo uzņēmumu produkts, bet 
30% ievesti no Igaunijas, Lietu-
vas, Skandinavijas un citurienes.

Saldējuma tirgu daudzveidīgu 
dara mazie ražotāji. Aptuveni 
pirms diviem gadiem izveidotā 
SIA “Rozīne” Skrīveŗos piedāvā 
daudzus Mājas saldējuma veidus, 
ko var nobaudīt vietējā kafejnīcā 
„Rozīne”. Saldējuma ražotāja un 
kafejnīcas īpašniece Lelde Sot-
niece mācījusies pārtikas techno-
loģiju Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē un savas idejas lab-
prāt pārvērš gastronomiskos 
meis tarstiķos – piena, rozīņu, 
medus, zemeņu, šokolādes un 
pat alus saldējumā. Rīgā viņas 
gatavoto saldējumu iespējams 
baudīt Berga bazāra Zaļajā tir-
dziņā, kā arī gadatirgos un citos 
masu sarīkojumos.

 Taču mēs ikviens varam kļūt 
par mazo saldējuma ražotāju, jo 
to nav grūti pagatavot arī mā -   
jās - no vienkāršiem, ikdienā lie -
tojamiem produktiem. Lielāka 
pacietība nepieciešama saldēša-
nas procesā. Turklāt var ļaut vaļu 
fantazijai, pievienojot dažādas 
piedevas. Pamatprodukti - piens, 
krējums un olas. Piedevas  - rieks-
ti, rozīnes, žāvēti vai svaigi augļi, 
ogas, kafija, kakao, vaniļa, ko -
kosriekstu skaidiņas, liķieris, 
kon jaks, rums u.c. Ja vēlas ieturēt 
“slaido līniju”, var gatavot diē tis-
kos saldējumus, jeb tā sauktos 
sorbetus. Tos gatavo, samiksējot 
un sasaldējot augļus, ogas vai 

svaigu augļu sulu. Saldējuma 
konsistence atkarīga ne tikai no 
tā sastāvdaļām, bet arī no saldē-
šanas procesa. Vissvarīgākais ir 
saldējuma maisīšanas biežums.  
Ir speciālas saldējuma mašīnas, 
kas saldēšanas laikā nepārtraukti 
maisa masu, lai tā iegūtu vajadzīgo 
konsistenci. Var iztikt arī bez ma -
šīnas, masu maisot ar karoti vai 
mikseri. Saldēšanas procesā, kas 
ilgst vairākas stundas, masa jā -
maisa vairākas reizes. 

Vienkārša mājas augļu saldē-
juma recepte. Samaisa trīs olu 
dzeltenumus ar glāzi cukura, līdz 
tas izkusis. Uz  vāra glāzi piena, 
karstam pieber klāt paciņu vani -
ļas cukura, izmaisa, pielej klāt olu 
masai un sakuļ. Pievieno glāzi 
saspaidītu zemeņu (vai jebkādu 
citu ogu vai augļu), maisa, līdz 
masa atdziest. Liek saldētavā. Sal-
dēšanas laikā ik pa brīdim vēl 
izmaisa. Lai labi garšo! 

Teksts un foto Valija Berkina

Latvijā viens cilvēks gadā apēd 
caurmērā 4,8 kg, Somijā – 8,4 
kg saldējuma
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(Turpinājums sekos)

15. latviešu salidojumā Trini-
dadā un Tobago, kas notika  no 
19. līdz 28. jūnijam, piedalījās 
divdesmit latviešu – no ASV, 
Kanadas, Venecuēlas, Īrijas, 
Beļģijas un Latvijas. Iepriekšējais, 
14. salidojums bija 2007. gadā,  
pirmais – 1974. gadā. 

Salidojuma rīkotājs Guntars 
Gedulis ļoti rūpīgi bija izplānojis 
visas ekskursijas un tikšanās no 
ierašanās līdz aizbraukšanas die-
nai. Latviešiem jau pazīstamās 
tūrisma firmas  Banwari Expe-
rience Limited  vadītāja Endrjū 
Velcha norīkots šoferis ikvienu 
lidostā sagaidīja un aizveda  uz 
Cascadia viesnīcu Sentannas 
ielejā Portofspeinā. Vēlu vakarā 
ierodoties, pārsteidza satiksmes 
sastrēgums gluži kā Losandželosā, 
izskaidrojums – slēgts kāds liels 
tilts, ko labojot, bet todien 
daudzās skolās bija izlaidums, 
acīmredzot visi absolventu radi, 
draugi, paziņas  bija ceļā. Dienu 
iepriekš atbraukušajiem Īrijas un 
Beļģijas koristiem pirmajā vakarā 
jau bija mēģinājums. Nākamā 

15. latviešu salidojumā Tobago 
pie Kurzemes līča papardīte uzziedēja zeltītiem ziediņiem

rītā pie brokastgalda notika 
iepazīšanās un pēc tam Trini-
dadas galvaspilsētas Portofspei-
nas apskate. Galvaspilsētā daudz 
kas mainījies. Vēsturiskajā vecpil-
sētā mākslinieku grupa cenšas 
uzlabot  un izdaiļot senās ēkas. 
Uzcelta jauna skaista koncertzāle 
un mūzikas akadēmija, prāmju 
stacija, tilts, ko projektējis igauņu 
izcelsmes architekts no Toronto, 
vairāki tirdzniecības centri.  Jūr-
malā  vienviet neskaitāmi nacio-
nālo ēdienu stendi, kur var  
nogaršot ko īpatnēju. 

Apskatījām Onilu ģimenes 
mū  zikas instrumentu darbnīcu, 
kuŗā ir tikai no dabas materiāliem 
(bambusa, ķirbja, ādas, sēklām, 
pākstīm) gatavoti instrumenti – 
pūšamie, sitamie, kratāmie, da -
žādi zvani utt. Tēvs Džadža un 
dēls Baba Onili daudzus demon-
strēja, pēc tos varēja izmēģināt  
un iegādāties kā savdabīgus su -
venīrus. Visneparastākā likās 
bambulīna – vijolei līdzīgs instru-
ments no bambusa bez stīgām. 
Visi instrumenti ir unikāli, un 

kāds, ko sauca par putnu, pa -
kratīts atdarināja putna vītero-
šanu.  Oniliem par viņu oriģinā-
lajiem instrumentiem un mūzi-
cē šanu dažādos svētkos piešķirti 
daudzi apbalvojumi . 

15. latviešu salidojumu Guntars 
Gedulis atklāja 20. jūnija vakarā,  
pieminot un godinot izcilo vēs-
turnieku Edgaru Andersonu 
(1920-1989), kam ir nenovēr-
tējami  nopelni Tobago vēstures 
pētīšanā, un leģendāro hercogu 
Jēkabu (1610-1682). Kuldīgā šo -
gad  oktōbrī rīkos hercoga Jēkaba 
400. dzimumdienas atceres svi-

nības, godinot viņa nopelnus, ka 
pasaulē Kurzemi iepazina jau 
pirms vairākiem gadsimtiem. 

Katru rītu un vakaru  diriģents 
G. Gedulis, ko salidojuma laikā 
iedēvējām par hercogu, jo arī  
viņš cenšas, lai Latvija būtu vai-
rāk pazīstama  pasaulē,  aici nāja 
uz koŗa mēģinājumiem. Tas iegu-
 va nosaukumu  ,,Tobago lat viešu 
koris”, tā vienpadsmit  da  lībnieki 
bija no Īrijas latviešu koŗa (Indra 
Jakobsone, Inguna Ciedra, Ro -
lands Kokins), Beļģijas latviešu 
koŗa (Santa Šeremetjeva, Lita 
Baltgaile-Neve, Dace Birzniece 
un Toms Torims), Talsu pensio-
nāra koŗa (Indra Kore), Čikāgas 
vīru koŗa (Ivars Antēns), divas 
individuālas dziedātājas – Anita 
Mellupe no Siguldas un šī raksta 
autore no Losandželosas. Koris-
tus 22. jūnijā Trinidadas un 
Tobago Ārlietu ministrijas ēkā 
pieņēma valsts prezidents 
Džordžs Ričards. Ārlietu mini-
strijā, nevis viņa rezidencē, kā 
pirms pieciem gadiem, jo prezi-
denta pils jumts draudot iebrukt, 
nepieciešams steidzams remonts, 
kas ievelkas. Kāda sagadīšanās – 
arī Rīgas pils, kur strādā Latvijas 
prezidents, ir visai bēdīgā stā-
voklī, un daudzas telpas tajā 
slēgtas.

Prezidents Dž. Ričards noklau-
sījās koŗa dziedātās latviešu tau-
tasdziesmas ,,Rīga dimd”, ,,Jūriņ 
prasa smalku tīklu”, ,,Seši mazi 
bundzinieki”, ,,Strauja, strauja 
upe tecēj” un trīs jāņudzies-
mas –  seno, 1777. gadā sacerēto 
,,Jā  nīt’s sēde kalniņā”,  kā arī  G. 
Ge  duļa aranžētās  ,,Visu gadu 
dziesmas krāju” un ,,Ņem, Jānīti, 
melnu zirgu”. Prezidents iztaujāja 
koristus par viņu tautastērpiem, 
apskatīja tos tuvāk, interesējās, 
kur katrs dzīvo. No Latvijas 
viņam bija atvestas dāvanas – 

grāmatas, filma, Melnais balzams, 
kas varbūt  radniecīgs Trinidadā 
ražotajam  dzērienam Angostura 
Bitter, kuŗa 40 sastāvdaļās arī ir 
dažādu augu saknes, lapas, mizas 
utt.

Pēcpusdienā ar ātrlaivu devā-
mies uz Tobago. Katamarāns 
atgāja no jaunuzceltās pasažieŗu 
stacijas ēkas. Iepriecināja, ka 
iekāpšana tajā notika daudz 
disciplīnētāk nekā agrākās reizēs. 
Attālums no Portofspeinas līdz  
Tobago galvaspilsētai Skarboro ir 
21 jūdze, brauciens ilga apmēram 
divas stundas, bet tās pagāja ātri 
tērzējot, dziedot, malkojot kok-
teiļus.

Nākamā dienā jau Edgaram 
Andersonam labi pazīstamais 
Dāvids Rukss, inženieris pēc 
profesijas, dabaspētnieks pēc 
aicinājuma, vadāja pa kurzem-
nieku vēsturiskām vietām un 
parādīja  jaunuzcelto Kūrlandes 
līča mūzeju, kur tika atstāti 
suvenīri un grāmatas. Mūzejs ir 
vienstāva ēka, tajā tikai viena 
telpa, jau tagad tas šķiet par 
mazu. Vai pienāks laiks, kad tiks 
uzcelta architekta Staņislava 
Borbala projektētā mūzeja ēka ar 
bibliotēku un kafejnīcu? Vai 
kādreiz Trinidadā un Tobago būs 
Latvijas goda konsuls, kas varētu 
palīdzēt īstenot daudzas ieceres? 
Vai Latvijas prezidentam Valdim 
Zatleram nav intereses aizbraukt 
uz Tobago? 

D. Rukss stāstīja, ka šogad 
Tobago lietus sezonā četrus 
mēnešus nav lijis,  radušās pat 
bažas, ka iestāsies sausums un 
viss izkaltīs. Salidojuma laikā lija 
samērā bieži, sala bija zaļa. 
Jāņuzāles pašā Jāņu vakarā gan 
grūti bija salasīt, jo visas puķes 
jau bija noziedējušas. 

Am

15. latviešu salidojuma dalībnieki Tobago pie tēlnieka Jāņa Mintika projektētā, 1978. gadā atklātā 
Kurzemnieku pieminekļa. Priekšā no kreisās: Anita Mellupe (Sigulda), Inguna Ciedra (Dublina), 
Santa Šeremetjeva (Brisele); stāv: Vera Damberga, Ilmārs Dambergs (Rokvila, MD), Indra Kore 
(Talsi) , mācītājs Jānis Keggi (Bostona), Lita Baltgaile-Neve (Brisele), Jānis Riekstiņš (Ņujorka) , 
Inra Antēna, Ivars Antēns (Čikāga), Rolands Kokins (Dublina), Indra Jakobsone (Dublina), Dace 
Birzniece (Brisele), Imants Dravenieks (Mulberrija, Floridā), Oļģerts Enzeliņš, Zinta Enzeliņa 
(Toronto), Guntars Gedulis (Karakasa); nav Toma Torima (Brisele)

Tobago latviešu koris vizītē  pie Trinidadas un Tobago prezidenta Ārlietu ministrijā; no kreisās: 
Indra Kore, Dace Birzniece, Santa Šeremetjeva, Lita Baltgaile-Neve, Indra Jakobsone, diriģents 
Guntars Gedulis, Inguna Ciedra, Anita Mellupe, Ivars Antēns. Rolands Kokins

Trinidadas un Tobago prezidents Džordžs Ričards sarunājas ar 
15. latviešu salidojuma rīkotāju un diriģentu Guntaru Geduli
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Katalogs „Mākslinieks 
trim   dā – latviešu bēgļu 
māksla 1944-1950” 

Izd. Pasaules latviešu mākslas  
savienība (PLMS) sadarbībā ar  
Gaŗezera Klinkāva galeriju, red. 
Lelde Kalmīte, 60lp., ASV 2010

Gaŗezera Klinkāva galerijā 24.
jūlijā ceļu pa ASV latviešu cen-
triem uzsāks ceļojošā izstāde, 
kuŗā atspoguļoti latviešu māks-
linieku centieni laika posmā no 
1944 līdz 1950. gadam. Dienas 
gaismu jau ieraudzījis arī izstādes 
katalogs. Kā ievadā uzsveŗ pro-
jekta vadītāja un PLMS priekš-
sēde Lelde Kalmīte, arī grūtos un 
nedrošos laikos māksliniekiem ir 
nepieciešams turpināt savu rado-
šo darbu, un tas visspilgtāk re -
dzams mākslā, kas tapusi kaŗa 
beigu virpulī un bēgļu nometnēs 
sabiedroto okupētajā Vācijā. 

Izstādi organizē Pasaules lat-
viešu mākslas savienība, kuŗas 
mērķis ir izveidot un saglabāt 
nākamajām paaudzēm izcilu lat-
viešu diasporas mākslas darbu 
kollekciju, kas līdz šim latviešu 
20.gadsimta mākslas vēstures 
kontekstā ir nepilnīgi doku men-
tēta. Izstādes katalogā iekļauti 24 
mākslinieku darbi, kas pārsvarā 
tapuši Vācijas bēgļu nometnēs. 
Divas Anšlava Eglīša eļļas glez-
nas uz laiku atceļojušas atpakaļ 
uz ASV no Cesvaines novad-
pētniecības mūzeja. Vairākos 
mākslinieku darbos dominē kaŗa 
sekas: Aleksandra Nukšas tušas 
zīmējumā – kritis latviešu le -
ģionārs, Aleksandra Soduma 
linogriezumā kauja pie Bauskas 
tilta 1944.gadā. Ilgas Rekes trīs 
gleznās pilsētas skati ar nosau-
kumu „Miers pēc kaŗa”. Niklāva 
Strunkes pastelī  bēgļi pie izpos-
tītas pilsētas. Emociju pilnas 
Evalda Dajevska sagrautās Ham-
burgas gleznas, taču mākslinieks 
raugās nākotnē  un glezno ska-
tuves  ietērpa ieceres M. Zīverta 
lugai „Āksts”, tās tapušas pirmajā 
pēckaŗa gadā Mērbekas nometnē. 
Jānis Siliņš izpostīto Vāciju 
ietvēris sešos akvareļos. Pati 
bēgļu dzīve nometnēs attēlota 
visnotaļ maz, kā izņēmums  Leo 
Stepes eļļas glezna ar sadzīvisku 
nometnes ainu. Bagātīgo attēlu 
klāstu papildina pašu mākslinieku 
atmiņas par pēckaŗa laiku.  Jāņa 
Kalmītes dienasgrāmatas izvil-

kumos visskaudrāk atklājas trim-
dā devušos latviešu traģēdija: 
„Es, mana sieva un mana deviņus 
mēnešus vecā meita Guna at -
stājām Latviju 1944. gada 11. 
oktobŗa vakarā kuģī no Liepājas. 
Naktī krievi uzbruka mūsu 
kuģim ar torpēdām, bet tās 
netrāpīja. No 23. līdz 27. okto-
brim esam Ausigas nometnē. 
Guna ir slima. Mana sieva aiz 
raizēm un bēdām ir tuvu ār -
prātam. Daži latvieši mēģina 
mani mierināt. 16.jūlijā sākam 
sa  ņemt brīvu ēdienu no 
U.N.R.R.A. (I.R.O.), bet, lai šo 
ēdienu saņemtu, man jāiet kājām 
uz Biberachu, kas ir 22 kilometru 
attālumā. To daru divreiz nedēļā, 
pārtiku pārvedot bērnu ratiņos. 
24. septembrī atstājam Elvange-
nu un apmetamies uz dzīvi Vur-
cachā. Tur jau dzīvo apmēram 
200 latviešu. Pirmās četras 
nedēļas pavadām barakās, bet 
tur jumts ir caurs, tāpēc dažām 
ģimenēm ir atļauts dzīvot pilī. Te 
mēs nodzīvojam vienpadsmit 
mēnešus. Ir ļoti labi.” 

Māksliniece Ilga Reke savās 
atmiņās ieskicē vēlmi zīmēt un 
tiekties pēc izglītības: „Mana 
pirmā nometne bija Bavārijā – 
Weiden. Tur Hammerweg no -
metnē grafiķis Rutks organizēja 
grupu, lai to apmācītu zīmēšanā. 
Lietojām lielo, brūno aplokšņu 
papīru. Tad vienmēr noderīga 
bija pazīšanās – kāds tautietis 
strādāja UNRRA.

Modeli portretam atradām par 
paciņu cigaretēm (gan turku,

ne amerikāņu). Barakas telpa 
pildījās ar asiem dūmiem. Man
portretu zīmēšana patika, bet 
modeļa pakausim kādreiz pie-
trūka vietas. Hammerweg nomet-
nē bija grupa leģionāru un arī 
kaŗa  invalīdu. Tad viens jauks 
invalīds Eižens Ciblis (vēlāk 
agronoms PhD), ierosināja man 
doties līdzi vairākiem no mūsu 
nometnes uz Štuttgarti studēt, jo 
neesot nozīmes nīkt nometnēs 
pretī nezināmai nākotnei. Šis 
tautietis iedeva man drosmi do -
ties prom no vecākiem, kuŗus 
man negribējās atstāt, jo laikam, 
uzlidojums vilcienam vēl kavējās 
zemapziņā.

Štuttgartē es pieteicos augst-
skolā. Gleznošanas nodaļa jau 
bija slēgta, un mani ielika 
Innenarchitektur nodaļā. Laiks 
augstskolā bija interesants ar 
plašu izvēli nākotnes ceļam. 
Baltiešu grupā bija arī ļoti nopi-
etni un mērķtiecīgi studenti, 
piemēram, Gunārs Birkerts. Ar 
visu raibo pieredzi studiju laiks 
Vācijā sagatavoja mani savā-
dākām un skarbākām studijām 
Amerikas universitātē.” L.Kal-
mīte iesaka dziļāk pārdomāt 
latviešu bēgļu mākslinieku dzīvi 
šajos grūtajos un nedrošajos lai-
kos: „Katram latviešu bēgļu 
māksliniekam bija unikāls dzīves 
stāsts. Ceru,ka izstāde „Māks-
linieks trimdā – latviešu bēgļu 
māksla 1944-1950”iesaistīs ska-
tītājus pārdomās par mākslas 
nozīmi trimdas kontekstā. Kādi 
uzskati bija pa  šiem mākslinie-

kiem par māks lu šajos apstāk -
ļos? Vai māksla jā  lieto par 
polītiska pro testa ierocis, kā to 
ieteica rakstnieks Pēteris Aigars. 
No otras puses – vai drīkstam 
māks liniekiem pār   mest to, ka 
viņi gleznoja „skaistas bildes”, tā 
pelnot iztiku ģime  nēm Vācijas 
pēckaŗa nabadzīgajos apstāk-
ļos?” 

 Zīmīgi, ka vairāki izstādē 
redzamie darbi,  piemēram, Ābo-
liņa akvarelis darināts uz vācu 
armijas mērķī šaušanas papīra; 
Jāņa Gaiļa jūras ainava gleznota 
uz rupja miltu maisa audekla. 
Šādi darbi ir sevišķi trausli, un 
nav zināms, cik daudzi pēc 
sešiem gadu desmitiem vēl 
joprojām eksistē. 

PLMS  būs pateicīga tautiešiem 
par mākslas darbu, fotoattēlu un 
citas informācijas nodošanu, tās 
rīcībā. 

Izsmeļošo izstādes katalogu 
papildina Līgas Ejupes mākslas 
vēstures maģistra darba tēzes par 
trimdas latviešu mākslu. Autore 
secina, kaut arī dzīves apstākļi 
bijuši grūti un nestabili, kaut 
brīžam pārņēmis izmisums un 
neziņa par nākotni, bēgļu no -
metnēs pavadītie gadi latviešu 
mākslinieku saimei bija ražīgi. 
Kad bēgļu nometnēs cilvēku 
ikdienas nepieciešamības bija 

apmierinātas, mākslinieki varēja 
nodoties radošam darbam, kas 
savukārt veicināja rosīgu kultūras 
dzīvi. Mākslinieks Uldis Āboliņš 
kaŗam beidzoties atradās Mek-
lenburgā. Pateicoties  laimei,  
viņš nokļuva pārvietoto personu 
nometē angļu zonā, kur kopā ar  
Augustu Kudeiko, Kārli Trumpi 
un Nikolaju Puzirevski, rīkoja 
mākslas izstādes gan savējiem , 
gan arī sveštautiešiem. Sekoja 
darbs  Hanoverā par architekta 
palīgu. „Tad pienāca laiks no -
metņu likvidācijai un mums dot-
ies tālāk pasaulē. Tā kā jau agrāk 
nometnē biju laimīgi apsie-
vojies,1950. gada beigās ar mazo 
meitiņu kāpām uz kuģa un de -
vāmies uz tālo, nezināmo ze  mi, 
uz Austrāliju.” 

Izstādē būs redzami māks-
linieku darbi, kas tapuši laikā, 
kad viņi (tagad septiņdesmitgad-
nieki un vecāki) bija tikai stu-
denti nevis nobrieduši māksli-
nieki (Reke, Šteiners, Āboliņš 
Sodums). Kā norāda L.Kalmīte,  
„izstāde nav vispārējs vēsturisks 
pārskats, bet tikai ieskats fascinē-
jošā situācijā, kuŗu iegūstam, 
skatot tā laika mākslas darbus un 
lasot pašu mākslinieku personis-
kos memuārus.”

Dainis Mjartāns

Latviešu bēgļu māksla 
1944 -1950

Plānošanas komiteja, Oienhauzenas izstādei, 1948gadā. 
Pirmajā rindā no kreisās J.Annuss, J.Kalmīte. Otrajā rindā vidū 
E.Dajevskis.  Pārējās personas nenoskaidrotas. 

Lai liecinātu par organizāciju 
darbību, raksta protokolus. Sa -
biedrisko sarīkojumu protokola 
grāmata ir laikraksts Laiks. Daži 
sarīkojumu rīkotāji, paši uzrak-
sta un ieliek svas fotografijas, 
daži aicina kādu uzrakstīt, citi 
cer, ka gan jau kāds uzrakstīs, jo 
sarīkojumu, kas nav parādījies 
avīzē, var arī apšaubīt (kā Latvijas 
okupāciju).

Šī raksta nolūks ir protokolēt 
Bostonas vasaras sarīkojumus. 
Tādi ir: Latvijas filmu vakars ar 
Dr. Marutas Vītolas ievadu par 
filmu „Monotonija”. LMF rīkotais 
Dr. Maijas Hinkles priekšlasījums 
par topošo ārzemju latviešu 
mūzeju “Latvieši pasaulē”, Glez-

BOSTONAS  VASARAS  PROTOKOLS
notāja Māra Platā “Mākslas 
demonstrācija”, skatītāju acu 
priekšā rādot, kā top glezna. 
Mārtiņa un Lindas Duhmu il -
lustrēts stāstījums “Ceļojums uz 
Jaungvineju, ciemos pie bi  ju-
šajiem cilvēkēdējiem”. Talka Pie  -
saulē, pošoties Jāņu svinēšanai. 
estrādes dziedātāja Viktora Lap-
čenoka koncerts. Jāņu līgošana 
Piesaulē un dievkalpojums Pie-
saules baznīcā, mācītājas Jogitas 
Minginas vadībā. Bijušā ALA 
priekšnieka un Saeimas deputāta 
Aristīda Lamberga izvadīšana. 
Latvijas pasu noformēšanas 
portatīvā  darba stacija Bostonā.

Sākšu ar pēdējo.
Atskaitot to, ka šāda akcija 

varēja notikt jau pirms vismaz 18 
gadiem, pasākumu jāuzskata par 
izdevušos. Triju dienu laikā 
“ceļojošo biroju” apmeklēja vai-
rāk nekā pussimts interesentu. 
Par Latvijas Republikas dar-
binieku labklājību Bostonā 
rūpējās Marča Voldiņa koman-
da. Visumā bija pozitīvas at -
sauksmes par pasu noformēšanas 
darbinieku attieksmi. Tomēr 
jāpiemin dažas birokrātiskas 
iezīmes, pie kā darbinieki nav 
vainojami. Brālim, kuŗam ir 
Latvijā izdota dzimšanas aplie-
cība, bet viņš nebija aizsūtījis 
pieteikumu, lietas izskatīšanu 
vajadzēja atlikt uz nākamo dienu, 
lai gan birojā tajā brīdi nebija 

neviena klienta. Lai ierakstītu 
savu mazbērnu vārdus meitas 
pasē, biju uz Latvijas sūtniecību 
aizsūtijis mazbērnu orģinālās 
dzimšanas apliecības. Tās man 
atsūtīja atpakaļ, ka nav “Apo-
stille” apstiprinājuma. Nepa-
līdzēja arī tas, ka orģināl-
instrukcijā par “Apostille” nekas 
nebija teikts. Mana mazmeita 
Anastāsija dzimusi  West Palm 
Beach Florīdā, kas ir pie 
Atlantijas okeāna. Tagad viņa 
dzīvo Bradentonā, kas ir pie 
Meksikas jūras līča. „Apostille” 
apstiprinājumu var dabūt vienīgi 
pavalsts galvas pilsētā, kas 
Florīdā ir Tallahasī un atrodas 
Florīdas vidienē. Pavirši rēķinot, 

būtu jānobrauc vairāk nekā 1000 
kilometru. Kur tad vēl ceļš uz 
Bostonu. Vecākiem jau arī ir 
jāstrādā.Tas, saprotams, viss ir 
izkārtojams, tikai ne tik īsā laikā. 
Mazbērni palika neie rakstīti. Ar 
savām krietni nolie totām 
smadzenēm nevaru saprast, 
kāpēc orģinālai pilsētas izdotajai 
dzimšanas apliecībai vēl vajadzīgs 
pavalsts apstipri nā jums? Latvijā 
kāds šīs instrukcijas ir rakstījis 
un kaut kur tās arī apstiprinātas. 
Ceru, ka tam ir labs izskaidro-
jums. Bet ļoti, ļoti  ceru, ka tas 
nav tikai tāpēc, lai piepildītos 
teiciens: “ jo mazāk jaunu Latvijas 
pilsoņu ārzemēs, jo labāk”...

Ivars Galiņš
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„Šai naktī īsajā, kad riets ar 
ausmu tiekas, kad tumsa izplēnē 
kā zieds, kas iemests ugunskura 
liesmās, skan dziesmas pāri kla-
jumiem un tālēm. Skan dziesma 
senā, tā līgodama trīc kā svei-
ciens mīļš no tālu dienu blāz-
māms, skan dziesma šī, kas aici-
na un vieno, sauc pulkā visus 
tos, kam krūtīs dzirkstī latvju 
dvēsele.” 

Ar šiem skaistajiem vārdiem 
mūsu sarīkojuma vadītājs Ric-
hards Rollis atklāja vakara sarī-
kojumu.

Līgo svētki, kaut vai tie jāsvin 
Floridas karstumā, aicināja mūs 
sanākt kopā un svinēt mūsu tau-
tas skaistos, sensenos svētkus – 
Jāņus.

Tā šogad, pateicoties sarīkoju-
ma vadītājam, Līgo vakaru iesā-
kām ar mazu uzvedumu. Bija 
Jāņu māte (Skaidrīte Prince) 
skaistā tautastērpā un Jāņu tēvs 
(Andris Ritums) ar varenu ozola 
vainagu galvā un mājnieki, kas 
no skaisti dekorētas skatuves 
sveica mūs visus – Jāņa bērnus, 
kas sabraukuši no tuvienes un 
tālienes dziedot: 

Līgo vakars St. Pētersburgā, Floridā
Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar;
Celiet vārtus, pušķojiet,
Laižiet Jāni sētiņā. 
Tā kā mums visiem bija izdalī-

tas dziesmu lapas, Jāņu dienas 
dziesmas vijās starp mājiniekiem 
un mums. Pateicoties Mārai Ri -
tumai, kas pavadīja ar klavierēm, 
un Pēterim Ozolam, kas spēlēja 
ģitaru, dziesmas skanēja vareni!

Telpas un galdi bija skaisti 
dekorēti ar papardēm un zie-
diem, un pateicoties mūsu čakla-
jai vainagu pinējai Dainai Jumi-
ķei, netrūka arī Floridas ozolu 
vainagu.

Paldies Dievam, ka mūsu vidū 
vēl ir mūsu vienīgais Jānis. Jānim 
Donim, kam jau gadu skaits ir 
pāri 90, katru gadu vēl varam 
apsveikt ar ozola vainagu. Arī 
mūsu Rasmai Kalniņai tieši Līgo 
vakarā palika 92 gadi, un viņas 
neiztrūkst nevienā sarīkojumā, 
arī viņu sveicām.

Kas gan būtu Jāņi bez alus un 
jāņusiera? Siers un pīrāgi jau gan 
bija uz visiem galdiem, bet mēs 
jau zinām, ka vairāk nekā gadu 
biedrības telpās nevar pārdot 

alkoholiskos dzērienus. Kāds 
liels pārsteigums – mums piedā-
vāja alu! Ak, vai, alus gan, bet bez 
alkohola. Bet ar gardo jāņusieru 
un pīrāgiem tas garšoja tīri labi. 
Kad dziesmas bija izdziedātas, 
puiši un meitas cits citu apdzie-
dājuši un mieru izlīguši, visi 
devāmies pie bagtāi klātā galda. 

Priecājāmies mūsu vidū sveikt 
vairākus Latvijas iebraucējus, kas 
bija mērojuši gaŗus ceļa gabalus 
no Floridas dažādām pilsētām, 
lai kopā ar mums ielīgotu Jāņus, 
līdzi ņemot mazo Izabellu, kas 
bija mūsu jaunākā līgotāja, kas ar 
laipnu onkuļa palīdzību, pārlēca 
ugunskuram. Cik jauki, ka starp 
mums bija arī  meitenes Kristīne 
Bērzjkalne un Laila Baumane, 
kas pirms brauciena uz nometni 
Gaŗezerā kopā ar mums priecā-
jas par jauko pēcpusdienu. Tā 
nemanot pienāca vakars, bet 
kamēr Pēteris Ozols spēlēja, mēs 
dziedājām gan tautasdziesmas, 
gan vecos šlāgeŗus. Cerams, ka 
nākamgad tikpat kuplā skaitā un 
priecīgā prātā sagaidīsim Jāņus un 
mūsu „Līgo! Līgo!” Tālu skanēs.

Irēne Ezeriņa

Ja nav bijusi Latvijas okupācija 
un nav bijusi trimda, tad nav 
bijis arī Pāvils Ieviņš.

Par spīti iepriekšteiktajam, 
man pretī sēd cilvēks ar tādu 
vārdu, viņš pieredzējis kā vienu, 
tā otru un tikko kopā ar ģimeni 
svinējis 95. dzimšanas dienu.

“Cik vecam ir jābūt, lai par tevi 
rakstītu avīzē?”Ar nelielu ironiju 
reiz jautāja kāds paziņa. Atbilde 
ir ļoti vienkārša:  izšķirīgais nav 
gadu skaits, bet gan mūža stāsts, 
kas pavada šo skaitli, stāsts, kas 
varētu interesēt lasītājus. Tāds ir 
Pāvilam Ieviņam.

Jubilārs dzimis un audzis Rīgā, 
tēvs, skolotājs, nāk no Dun-
dagas.

Latvijā pabeidzis juridisko fa -
kultāti, viņš jau studenta gados 
sācis strādāt Latvijas Radiofonā, 
kam palicis uzticīgs līdz Kur-
zemes krišanai, kad bijis jādodas 
pāri jūrai. Starp Radiofona 
darbiniecēm atradis arī savu 
mūža draugu Mariannu.

Pēc Vācijas nometņu laikiem 
radusies iespēja izceļot uz Ame-
riku, uz Ņujorkas pavalsti. Pāvils 

JURISTS PIE RASĒJAMĀ DĒĻA
Pāvilam Ieviņam 95

jau tūlīt nopratis, ka maz izredžu 
atrast darbu savā profesijā, jo ar 
angļu valodas apguvi vien nav 
līdzēts. Tāpēc pārskolojies par 
technisko zīmētāju. Te palīdzē-
jušas viņa matēmatikas un ģeo-
metrijas zināšanas un arī dotības 
zīmēšanā. Sekojis darba piedāvā-
jums no pazīstamas inženieŗu 
firmas Bostonā, kas segusi arī 
viņa un ģimenes pārcelšanās 
izdevumus. Šajā firmā tad arī 
strādājis līdz pensijas vecumam. 
Kad vaicāju, vai nav bijusi grūta 
sirds, pametot iecerēto jurista 
profesiju, Pāvils Ieviņš bez 
rezignācijas stāsta, ka bijis prieks 
strādāt par technisko zīmētāju, 
kas pirmsdatoru laikmetā bijusi 
interesanta un gandarījumu ba -
gāta profesja. Viens no viņa darba 
kollēgām bijis filologs Jānis 
Postiljons, kuŗš no latīņu valodas 
skolotāja bija kļuvis par techni-
sko rasētāju. Pāvils papildina 
teikto, ka Amerikas jurispru-
dence ļoti atšķiras no tās, ko 
mācījies Eiropā. Lai te sekmīgi 
strādātu, būtu visa skološanās 
jāsāk no paša pamata. Viņš arī 

nav pārāk sajūsmināts par tiesu 
sistēmu, kur prāvu iznākumus 
izšķiŗ cilvēki, bez juridiskajām 
zināšanām. Nav retums, ka žūrijā 
izraudzītie ir viegli iespaidojami, 
pat slepkavas reiizēm tiek attais-
noti.

Pāvila Ieviņa teiktajam ir pa -
ma tojums, jo no Trimdas lat-
viešiem visgrūtāk klājās tieši 
juristiem, kuŗi vairums savu 
maizes darbu bija spiesti meklēt 
citur. Daži man zināmie Bostonas 
un ap  kārtnes juristu vārdi 
piemēram: Alberts Brīvkalns, 
Aleksandrs Cīrulis, Jēkabs Dzel-
zītis, Pāvils Ieviņš, Aleksandrs 
Īviņš, Zenta, Zigurds Kaktiņi, 
Silvija Klints, Jānis Klucis, Arvīds 
Ķirkums, Valde   mārs Lambergs 
un Latvijas laika pazīstamākais 
kriminā l advokāts Jūlijs Šmits. 
No iebrau cējiem tiesības strādāt 
visātrāk ieguva Herta Varenais.

No Amerikas sarunu temts 
atgriežas Dundagā un Vecpie-
balgā. No savas dzīvesbiedres 
Pāvilam bagātīgs stāstu klāsts par 
brāļiem Kaudzītēm. Reiņa māte 
vērpjot un turot Reini klēpī, 

nogriezusi pa šķipsnai Reiņa 
blondo matu un tos ievērpusi ar 
pārējo dziju, smaidot teikdama, 
ka tie tur labi iederoties. Pēc 
mātes nāves Reinis rūpējies par 
savu jaunāko brāli Matīsu, īpaši 
par viņa izglītošanu. Brāļiem esot 
bijusi vienreizēja spēja vienam 
otru papildināt. Atmodas laika 
rakstnieki braukuši uz Vecpie-
balgu lai dzirdētu Reiņa un 
Matīsa latviešu valodu. Kā Reiņa 
māte ar savu savdabīgo humoru 
ievērpusi Reiņa matu cirtas, tā 
brāļi Kaudzītes tik daudz latviešu 
raksturu savos “Mērnieku laikos 
“Pāvils vēl stāsta par Krišjāni Ba -
ro   nu, kuŗš dzīvojis Dundagas 
pusmuižā “Valpenē”. Pāvils labi 
atceras arī savas puses tāmnieku 
dialektu, ko viņi sauc par “ventiņ 
mēl “, kas vārdiem neatzīst sie-
viešu dzimtes galotnes. Dundadz-
niekus sauc par dundziņ. Tas 
laim’s ak, tas meitans, tas cūk, 
liela mut’s, tukše pudels, divs 
večiņs, tierg sievs. Arī locīšana 
vienkāršota: es ir, tu ir, mēs ir, jūs 
ir utt.

Vaicāju, vai viņam ar rakst-

nieku Kārli Ieviņu ir kāda 
radniecība? Pāvils paskaidro, ka 
Ieviņš ir džūkstenieša Kārļa 
Paķula pieņemts pseudonims, ka 
bijuši pazīstami, bet radniecības 
nav. No Pāvila Ieviņa publikāci-
jām īpaši gribu pieminēt sa -
cerējumu “Mērnieku laiki, 
Izjurieši un nevalodas”, kas ievi-
etots Karoga 2004. gada augusta 
(8.) numu rā.

Klausoties Pāvila Ieviņa stās-
tījumu, gŗūti iedomāties, ka viņš 
jau tik augstu pakāpies gadu 
kalnā. Ne balss, ne valodas plū-
dums par to neliecina. Prieks 
klausīties arī viņa latviešu valo-
das tēlainajā izteiksmē. Žel, ka 
pulkstenis ir tik negausīgi stei-
dzies, ka nav iznācis laika ne 
tējai, ne cepumiem. Nav iznācis 
arī vairāk parunāt par viņa 
ģimeni. Par dēlu Pāvulu, meitu 
Marutu, dēlu Dabri, Meitu 
Rasmu Gundegu, kuŗai gleznu 
izstādes bijušas Rīgā, Vācijā un 
arī Bostonā, dēlu Edgaru. Būs 
jāgaida nākamā jubileja...

Ivars Galiņš
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Vienīgais Jānis – Jānis Donis un jaunākā līgotāja
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Ar domu, ka vajaga „tikai 40 
līdz simtam”, Klīvlandes Latviešu 
biedrība svinēja sešdesmit gadu 
jubileju. Jubilejas svinības, ko 
no  sauca par biedru  un  draugu 
saviesīgu vakaru,  notika 1. maijā, 
tās vadīja jaunievēlētais priekš-
nieka vietnieks Francis Bauers. 
Šis sarīkojums atšķīrās no citiem 
– nebija ne gaŗu formālu runu, 
ne liela mielasta, ne ieejas mak-
sas. Bija gan apsveikumi, mūzika, 
uzkodu un dzērienu bufete un 
ķīniešu stila izloze ar vairāk nekā 
divdesmit vērtīgiem laimestiem. 
Netrūka arī pavasaŗa ziedu un 
dziedāšanas, varēja apskatīt 
biedrības darbinieku  fotoattēlus. 
No Latvijas bija atbraukusi ag -
rākā biedrības priekšniece Astrī-
da Jansone.  

Jaunais biedrības priekšnieks 
Kalvis Kampe apsveica viesus un 
uzsvēra biedrības darba nozīmi, 
vienojot šejienes latviešus. Viņš 
teica, ka gadu gājumā biedrība 
un citas trimdas latviešu or -
ganizācijas ir mūs visus vieno-
jušas, un bez šīm organizācijām 
mēs būtu gluži citādi cilvēki.  
Viņš piebilda, ka par biedrības 
60 gadu darbu var lasīt īsi pirms 
jubilejas iznākušajā grāmatā  
„Klīv  landes latviešu  biedrība 
1950 – 2010”

Agrākais biedrības priekšnieks 
Dr. Arturs Grava nolasīja Viļa  
Kampara 1960. gadā rakstītās 
atmiņas par Latviešu biedrības 
dibināšanu Klīvlandē. 

Draudzes priekšnieks Egils 

Klīvlandes latviešu biedrības 60 gadu jubileja
Ape  lis nodeva sveicienus no 
Apvienotās draudzes, Zigurds 
Reineks no Daugavas Vanagu 
apvienības, Nora Balode no 
draudzes dāmu komitejas. 

Jubilejas svinībām skumju 
noskaņu piešķīra atvadīšanās  no 
līdzšinējās priekšnieces Silvijas 
Rutenbergas. Viņa pārceļas uz 
Čikagu, lai palīdzētu audzināt 
divas mazmeitiņas meitas ģime-
nē.  Atvadu vārdus teica biedrības 
valdes locekle Zenta Apine, 
pieminot Silvijas īpašo sirsnību 
un viņas panākumus sabiedriskā 
darbā. Daudz gadus viņa mācīja 
latviešu valodu, literātūru un 
ticības mācību Apvienotās drau-
dzes skolā un no 1992. līdz  1995. 
gadam bija skolas pārzine. Silvija 
bija viena no Literārās kopas 
dibinātājām, tās ilggadēja vadītāja 
un dalībniece līdz šai dienai. 
Aizritējušā gadsimta 90. gados, 
kad ārzemju latviešu sabiedrība 

pārorientējās  un vairāki pasā-
kumi apsīka, Silvija uzņēmās 
jaunus pienākumus.  Viņa Klīv-
landē noorganizēja 5. un 9. 
Latvijas Saeimas velēšanas  un 
1997. gadā uzdrošinājās vadīt 10. 
vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku rīkošanu. 

Latviešu biedrības valdē Silvija 
darbojusies kopš 1988. gada, tās 
priekšniece bija no 1999. līdz 
2010. gadam. Viņas vadībā bied-
rības darbs vērsās plašumā. Ar 
biedrības atbalstu  2001. gadā iz -
nāca apjomīgā Klīvlandes latvie-
šu vēstures grāmata ,,Mūsu mājas 
un patvērums” un kopš 2008. 
gada varam lepoties ar Latviešu 
Kultūras dārzu Rokefellera parkā; 
arī par to jāpateicas Silvijai. Viņa 
pārstāvējusi Klīvlandes latviešus  
cittautiešu organizāciju saietos, 
ASV valdības oficiālos sarīkoju-
mos  un Rīgas latviešu biedrībā.

Maija Grendze

Mākslu lielpilsētā Losandželosā 
iespējams baudīt pilniem malki-
em. Koncertos, izstādēs, teātŗa 
izrādēs, ko apmeklē  starptautis-
ka publika, te arvien biežāk 
piedalās latviešu mūziķi, māks-
linieki, aktieŗi.  

Pēc Dziesmu svētkiem  Kana-
das  Hamiltonā vairāki jautāja, 
vai starplaikā līdz XIII latviešu 
vispārējiem Dziesmu svētkiem 
ASV būs vēl Rietumkrasta Dzies-
mu svētki. Tiesa, Rietumkrasta 
latvieši rīko Dziesmu svētkus 
biežāk nekā citviet, taču viņiem 
arī nepieciešams atvilkt elpu. 
Rietumkrasta Dziesmu svētku 
rīcības komitejas priekšsēdis 
Pauls Berkolds ir arī  Kalifornijas 
Mākslas institūta mācībspēks, 
viņam netrūkst  atbildīgu pienā-
kumu.

Kalifornijas Mākslas institūta 
2003. gadā  atklātajā  teātrī 
REDCAT , kas atrodas pie skaistās 
Disneja zāles pašā Losandželosas 
centrā, Pauls Berkolds 5. maijā 
piedalījās amerikāņu fotografei 
un filantropei  Betijai Frīmanei 
(Betty Freeman, 1921-2009) 
veltītā koncertā Party for Betty. 
B. Frīmane dzimusi Čikāgā, 
absolvējusi Veleslejas (Wellesley) 
kolledžu ar gradu angļu literātūrā 
un mūzikā. Daudzus gadus viņa  
ik dienas stundām ilgi spēlēja 
klavieres, vēlēdamās kļūt par 
koncertpianisti. Šis sapnis nepie-
pildījās, toties viņa sāka atbalstīt 
neskaitāmus komponistus. Dau-
dzi no viņiem, vēlēdamies pateik-
ties par atbalstu, filantropei  
veltījuši savus darbus. B. Frīmane  
40 gadu laikā piešķīrusi vairāk 
nekā 400 pabalstu apmēram 80 
komponistiem.  Viņa dzīvoja Be -

Baritona Paula Berkolda un dejotāja Michaila 
Barišņikova izrādes mākslas gardēžiem

verlihillos, bieži rīkoja koncertus 
savā mājā,  kollekcionēja mākslas 
darbus. 

Piemiņas koncertā atskaņoja 
vairāku B. Frīmanes atbalstīto 
komponistu  – Lū Harrisona 
(Lou Harrison), Harija Parča 
(Harry Partch), Džeimsa Tennija 
(James Tenney), Helmuta 
Lachenmanna (Helmut Lachen-
mann), Mortona Feldmana 
(Morton Feldman), Stīvena Reic-
ha (Steve Reich),  Džona Keidža 
(John Cage) u. c. darbus, lielāko-
ties veltījumus filantropei, pie-
mēram,  Dž. Keidža vijolniekam 
Paulam Zukovskim (Paul 
Zukofsky) komponētās ,,Frīma-
nes etīdes” (Freeman Etudes).

Džonu Keidžu (1912-1992) 
mūzikas kritiķi dēvē par vienu 
no ietekmīgākajiem 20. gadsimta 
amerikāņu komponistiem. Dž. 
Keidžs uzskatīja, ka visas skaņas, 
ko dzirdam, ir mūzika. Viņš 
nereti izjauca mūzikas instru-
mentus un tos pārbūvēja, pie-
lāgojot savām idejām, kā arī par 
mūzikas instrumentiem pārvērta 
dažādus sadzīves priekšmetus. 
Varbūt visīpatnējākais ir Džona 
Keidža  1954. gadā  tapušais 
,,klusuma skaņdarbs” –  „4 minū-
tes 33 sekundes”, kuŗa laikā pia-
nists tikai sēž pie klavierēm, tām 
nepieskaŗoties. Četras klusuma 
minūtes koncertzālē  ir diezgan 
ilgs laika sprīdis...

Ne mazāk pārsteidz Dž. Keidža 
komponētās dziesmas, kas sako-
potas divu sējumu krājumā Song 
Books (3-58) un (59-92); ir vēl 
trešais sējums ar instrukcijām. 
Dziesmas var dziedāt viens vai 
vairāki solisti, skanot elektronis-
kai mūzikai, izmantot teātrālos 

uzvedumos. Dziesmu autori ir 
Henrijs Davids Torovs (Henry 
David Thoreau), Normans O. 
Brauns (Norman O. Brown), 
Mar  sels Duchamps (Marcel 
Duchamp), Bakminsters Fullers 
(Buckminster Fuller) und  Mar-
šals Makluhans (Marshall 
McLuhan). 91. dziesmai ir paša 
Dž. Keidža teksts. 

Koncertā 5. maijā klausītāji 
dzir  dēja vairākas Dž. Keidža 
dziesmas, solisti bija mecsoprāns 
Žaklīne Bobaka un baritons 
Pauls Berkolds, elektronisko mū -
ziku atskaņoja Marks Bo  baks.  
Dziedāšanu pavada dažādi bla-
kustrokšņi, kam, šķiet, ir īpaša 
nozīme. Varbūt tās nemaz nav 
dziesmas, bet gan pavisam kas 
cits, parasta cilvēka prātam neap-
tveŗams. 

Tīmeklī  var iepazīties ar inte-
resantu projektu:  www.vir2ual-
cage.org – vairāku augstāko 
mācību iestāžu mācībspēki, 
tostarp no Kalifornijas Mākslas 
institūta, Kolumbusas mākslas 
kolledžas Ohaijo,  Jorkas univer-
sitātes Anglijā un Orfeja institūta 
Beļģijā, nolēmuši sadarboties un 
iepazīstināt ar Dž. Keidža dzies-
mām klausītājus visā pasaulē, 
aicinot piedalīties mūziķus, ak -
tieŗus, dejotājus, animātorus, 
videomāksliniekus un citus.

REDCAT teātrī 7. jūnijā Mersa 
Kaningema deju kompanijas 
(Merce Cunningham Dance 
Company) pieaicinātais Michails 
Barišņikovs dejoja  Occasion 
Piece  Džona Keidža slavenās 
,,Dziesmu grāmatas” mūzikas 
pavadījumā, ko atskaņoja Pauls 
Berkolds, Žaklīna Bobaka un 
Marks Bobaks. Tovakar izrādīja  

arī Čārlza Atlasa (Charles Atlas) 
filmu ,,Ar Mersu” (With Merce). 
Pirms izrādes Pauls Berkolds  
ģērbtuvē paspējis pārmīt pāris 
vārdus ar Michailu  Barišņikovu 
latviešu valodā. Viņš teicis, ka  
viņam par Latviju esot labas 
atmiņas, atcerējies vairākus lat-
viešu dzejoļus un smaidot no -
dziedājis ,,Kur tu teci, gailīti, 
manu?” 

Lētākās biļetes uz šo izrādi bija 
350 dolaru;  vakariņas vienā telpā 
ar M. Barišņikovu – 1000 dolaru. 

Merss Kaningems nomira 
2009.  gada  jūlijā, aprīlī vēl pa -
spē  jis uz savu 90 gadu dzimšanas 
dienas atceri radīt jaunu baletu 
Nearly Ninety. Viņu dēvē par  
izcilāko choreografu pasaulē, 
viņa skolotāja bija Marta 
Greiema, viens no skolniekiem 
– Michails Barišņikovs.

M. Kaningema dzīves un darba 
partneris bija Džons Keidžs, abi 
dzīvoja kopā līdz pat komponista 

nāvei 1992. gadā. M. Kaningems 
1953. gadā nodibināja savu deju 
trupu, par mūzikas direktoru 
pieņēma Dž. Keidžu, par galveno 
mākslinieku uzaicināja gleznotāju 
Robertu Raušenbergu. Viņš sa -
darbojās arī ar Endiju Vor holu.

M. Kaningema deju trupa 
pēdējo reizi devusies pasaules 
turnejā, kas beigsies vecgada 
vakarā 2011. gadā Ņujorkā  Park 
Avenue Armory  ēkā. Tās tad arī  
būs deju kompanijas darbības 
beigas uz visiem laikiem. 

Toties Pauls Berkolds aicinās 
uz citiem saviem koncertiem, 
viņš arī turpmāk vadīs 
Losandželosas latviešu jaukto 
kori, mācot jaunas dziesmas, un 
gan jau atkal ar palīgiem sarīkos 
jaukus Dziesmu svētkus, kuŗus 
apmeklētāji ilgi neaizmirsīs. 
Varam būt laimīgi, ka viņš spēj 
ziedot tik daudz laika šejienes 
latviešu sabiedrībai.
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Iepriekšējais Klīvlandes latviešu biedrības priekšnieks Artūrs 
Grava

Silvija Rutenberga un jaunais biedrības valdes priekšsēdis 
Kalvis Kampe  

Klīvlandes Kultūras dārza apvienības valdes pārstāvis Bills 
Džonss (Jones)  un Silvija Rutenbega
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Michails Barišņikovs un Merss Kaningems



LAIKS 212010.  ga da 17. jūlijs – 23. jūlijs

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

KLĪVLANDE (OH) 
• 21. augustā Klīvlandes un 

apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski,  aicināti pie-
dalīties Bērnu svētkos Royal view 
piknika lauku mā.  Tieši plkst. 
9.30  Outback Ray  dzīvnieku 
izrā  de. Būs interesantas nodar-
bības, sporta spēles, pusdienas 
un atspirdzinājumi. Nodarbības 
un pusdienas bērniem  bez mak-
sas, pieaugušajiem dalības maksa 
– vismaz 5 dolaru ziedojums.  
Informācija, zvanot vanadžu val-
des loceklei V. Reinekai, tālr.:  
216- 676-0073. Ielūdz Klīvlandes 
vanadzes un Apvienotās draudz-
es skola.   

• 21. un 22. augustā Klīvlandes 
latviešu golfa kluba rīkotās Vi -
dējo valstu meistarsacīkstes golfā 
notiks Ironwood Golf Course 
(Hinckley Hills, Ohio). Būs bal-
vas vairākās katēgorijās. Pieteik-
ties, zvanot vai rakstot Jānim 
Eglītim, tālr.: 440 391 9577, 
e-pasts janiscle@aol.com vai 
Pēterim Gravam, tālr.: 440 552 
4949, e-pasts petegrava@earth-
link.net   

LOSANDŽELOSA (CA)
•  14. augustā plkst. 8.00 

Anaheim Marriott koncertā 
Maikls Fausts pirmo reizi ASV 
atskaņos Pēteŗa Vaska skaņdarbu 
flautai; Biļešu cena $25.00. 

• 20. un 21. augustā plkst. 8.30 
koncertā Hollywood Bowl pieda-
līsies vijolniece Baiba Skride. 

• 11. septembrī plkst. 4.00 
nama gada svētki.

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

ŅUJORKA (NY) 
• Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kal-
nos.  ĪKŠĶĪŠU periodi: 

Latviešu valodas nedēļas: 
C-nedēļa: no 18. līdz 24. 

jūlijam. 
D-nedēļa: no 25. līdz 31. 

jūlijam. 
Valodas perioda nedēļa: no 1. 

līdz 7. augustam. 
NOMETNES periodi: 
II periods: no 18. līdz 31. 

jūlijam. 
Valodas periods: no 1. līdz 14. 

augustam. 
Senču nometne: no 8. līdz 14. 

augustam.
Informācija tīmeklī:  www.

nydraudze.org sadaļā ,,Nomet ne”.
• 17. jūlijā sabiedriska pēc-

pusdiena ,,Melnais lācis” Kats ki-
ļos  teltī pie atpūtas nama no -
metnē. Uzkodas un dzērieni, 
priekšnesumi, vakariņas  plkst. 
7.30. Atlikums par labu Ņujorkas 
draudzes lauku īpašumam. Visi 
sirsnīgi aicināti.

• Līdz 24. jūlijam  mākslas iz -
stāde Viridian Artists Gallery 
(530 West 25th Street #407, New 
York,  NY 10001), kuŗā piedalīsies 
Amerikas latviešu fotomāks-
liniece Krista Svalbona.  8. jūlijā 
no plkst. 5.00 līdz  8.00 atklāšanas 
un pieņemšana. Informācija par 
galeriju un izstādi:  www.viridi-
anartists.com  Informācija par 
fotomākslinieci Kristu Svalbonu:  
www.kristasvalbonas.com  

PRIEDAINE (NJ)
• 16. jūlijā plkst. 6.30  filmas 

izrāde ,,1000 jūdzes Urālu kal-
nos”   un pārrunas.  2008. gadā 
dziedātājs Intars Busulis, aktieris 
Gints Grāvelis, mūziķis Kaspars 
Zlidnis un Liepājas teātra aktieris 
Egons Dombrovskis Urālu kal-
nos pārbaudīja savus spēkus. 
Egons Dombrovskis patlaban 
viesojas ASV un varēs  atbildēt 
uz jautājumiem. Ieeja par ziedo-
jumu. Lūdzu līdzi ņemt groziņus. 
Sīkāka informācija: www.prie-
daine.org

SANFRANCISKO (CA) 
• 18. jūlijā plkst. 12.30 Draudzes 

namā (425 Hoffman Ave.) 
Latvijas Radio žurnāliste Ingrīda 
Ābola lasīs lekciju ,,Polītiskā 
situācija Latvijā un partiju cīņas 
priekšvēlēšanu laikā”. Ieeja par 
ziedojumu.

•  2010. gada Ziemeļkalifornijas 
latviešu adrešu grāmatu var  
pasūtināt, rakstot vai zvanot  
ZKLB kasierim  Andram  Ziedi-
ņam, 1615 Harlan Dr., Danville, 
CA 94526;  e-pasts: az35@sbcg-
lobal.net; tālr.: 925-831-3893; 
ziedojuma če  ku ($18) izrakstīt  
Northern California Latvian 
Assoc. Inc. ar piezīmi ,,adrešu 
grāmata”  un nosūtīt  A. Zie di-
ņam.  

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 20. jūlijā, plkst. 13.00 

Biedrības namā videoizrāde. 
Izrādes temats tiks paziņots 
atsevišķi. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00.

• 10. augustā plkst. 13.00 
Biedrības namā videoizrāde. 
Izrādes temats tiks paziņots 

atsevišķi. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00.

• 24. augustā plkst. 13.00 
Biedrības namā videoizrāde. Iz -
rādes temats tiks paziņots 
atsevišķi. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00.

• 7. septembrī plkst. 10.00 
Biedrības namā Biedrības valdes 
sēde. 

• 9. oktobrī plkst. 10.00 Dauga-
vas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4. 
Ieejas vārti parkā pe 49th street 
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam aizaidam. Par 
ceptām desinām un vēsu dzē-
rienu gādās vanadzes un vanagi. 

DIEVKALPOJUMI  
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas  dr.: 18. jūl. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mingina.

• Čikāgas latv. ev. lut. dr.: 16. 
jūl. plkst. 11.00  Ciānas baznīcā  
(6551 W Montrose Ave.) dievk. 
vadīs viesis no Latvijas – priest-
eris Z. Stankēvičs. Ērģ. Māra  
Vanaga-Ešmite, sōliste Māra 
Ruskule. Pēc dievk. sadraudzība.

• Čikāgas katoļu kopa:  15. 
aug. plkst.12.00 dievk. 
Immaculate Conc. baznīcā, dievk. 
vadīs priesteris  Z. Stankēvičs.   

• Detroitas Sv. Pāvila latv.  ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI):  
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema. Dievk. 
sākas plkst. 10.00.  18. jūl.  dievk.  
nebūs. 25. jūl.  dievk.  ar dievg.  
1. aug.  dievk. nebūs. 8. aug.  
plkst. 12. 00 kapusvētki Wood-
lawn kapsētā, latviešu (27.) 
nodalījumā; ieteicams ņemt līdzi 
krēslus. 15. aug. dievk. nebūs. 
22. aug. dievk.  29. aug.  dievk.  
ar dievg. 5. sept. dievk. nebūs. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church  (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). 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. 
jūl.  plkst. 10.00 dievk. 25. jūl. 
plkst. 10.00 laju dievk. 1. aug. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
Informācija: www.latvianluthc-

hurchphila.org                              
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 

(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505):  25. jūl. 
dievk. plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
1. aug. plkst. 10.00 kapusvētki 
Woodlawn  kapsētā .Mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388  16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net    

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
18. jūl. plkst. 10.00 kapu svētki 
Riversaide kapsētā. Lietus gadī-
jumā dievnamā. Māc. B. Puiķe. 
25. jūl. plkst. 10.00 kristības. 
Māc . B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 18. jūl. dievk., māc. S. 
Eglīte. 25. jūl. dievk. nebūs. 1. 
aug. dievk. ar dievg., māc. Dr. S. 
Eglīte. 8. aug. plkst. 11.00  ka -
pusvētki Riverside kapos. 15. 
aug. dievk., māc. Dr. P. Barbins. 
22. aug. dievk., māc. Dr. S. Eglīte.  
Dievk. sākas plkst. 10.00. 29. 
aug. plkst 11.00 kapusvētki 
Sunset kapos  5. sept. dievk. ne -
būs.

•  Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: Nākamais dievk. 15. aug.   ar 
dievg.  22. aug. dievk.  29. aug. 
dievk. ar dievg.  5. sept.  dievk. 
nebūs. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. D. Kaņeps.  

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.:  18. jūl. plkst.. 
10.00  dievk. ar kristībām un 
dievg. Dr. māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com  
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407;  tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622.  

•  Milvoku latv. ev. lut. dr.:  18. 
jūl. dievk. angļu val. ar dievg. un 
uzrunu  bērniem. 25. jūl. dievk. 
nebūs. 1. aug. dievk. ar dievg. 5. 
aug. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
8. aug. dievk. 15. aug. dievk. 
angļu valodā  ar dievg. 19. aug. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 22. 
aug. dievk. ar dievg.  29. aug. 
plkst. 11.00 kapusvētki Viskon-
sinas piemiņas kapsētā.  5. sept. 
dievk. ar dievg. 7. sept. plkst. 
7.00  vakarā draudzes padomes 
sēde. 9. sept. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. Parastie dievk. sākas 
plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18. jūl. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar 
dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.). 25. jūl. plkst. 10.00 drau-
dzes dievnamā dievkalpojuns ar 

dievgaldu Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). Dievkal-
pojumus vada māc. I. Pušmucā-
ne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 18. 
jūl. Katskiļu nometnē plkst. 
11.00 dievk. māc. A. Vārsberga-
Pāža. 25. jūl. Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk., diak. I. Kaņeps; 
Katskiļu nometnē plkst. 11.00 
dievk.,  māc. J. Saivars. 

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Street): 18. jūl. 
plkst. 11.00 kapusvētki  Forest 
Lawn kapsētā draudzes noda-
lījumā. 22. aug. plkst. 1.00 dievk.; 
pēc dievk. sadraudzības  stunda. 
Māc. R. Franklins

• Sanfrancisko  latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): Māc. 
Kārlis Zols, e-pasts: noransm@
aol.com 

• 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 
groziņiem. 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): 25. jūl. kapusvētki, dievk. 
Washelli kapsētā; pēc dievk. pus-
dienas latviešu namā. 8. aug. 
dievk. ar dievg. 22 aug. dievk. 
Māc. D.  Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net  Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org  No 2. 
līdz 6. sept.  LELBAs Draudžu 
dienas Rietumkrasta izglītības 
centrā  ,,Kursa” . 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 18. jūl. dievk.plkst. 2.00 
Trīsvienības baznīcā (35 Furman 
Str.). Prāv. O.Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grā-
matas. Pēc dievk. groziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-3121):  jūli-
jā un augustā dievk. katru svēt-
dienu plkt. 10.00; pēc dievk. 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Katra mēneša pēdējā svēt-
dienā jubilāru apsveikšana. Ik 
svētdienas darbojas grāmatu 
galds.  15. aug.  kapusvētki Rock 
Creek kapsētā; Rokvilā dievk. 
nebūs. 21. un 22. aug. iesvētes 
jauniešu saiets draudzes dievna-
mā. Informācija: http://www.
dcdraudze.org  Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

Dienviddakotas pavalsts žur-
nālā Black Hills Faces š. g. pava-
saŗa numuŗā ievietots Rapidsitijas 
pilsētas School of Mines  vēstures 
profesora  Franka Vannaisa (Van 
Nuys) septiņu lappušu stāsts  The 
long Road  from Latvia par Ridu 
un Paulu Dzintaru ģimeni ar 
daudziem Džeimsa Vannaisa, kā 
arī fotografijām no ģimenes arc-
hīva, tostarp  P. Dzintara grā ma-
tas ,,Prērijas ārsts” vāka  attēls.

Dienviddakotas žurnālā 
par Dzintaru ģimeni

Raksta beigās minēts, ka Ridai 
un Paulam Dzintariem ir četri 
dēli, sešas mazmeitas, divi maz-
dēli  un viens mazmazdēls. Uz 
raksta autora jautājumi, kādi ir 
viņu novēlējumi jaunajai Dzinta-
ru paaudzei, Rida atbild: ,,Appre-
cēties, izvairīties no nepa tik-
šanām.”  Pauļa atbilde: ,,Dzīvot 
normālu, laimīgu dzīvi.”

Žurnāla mājaslapa: 
www.blackhillsfaces.com

Rd. Fo
to

: D
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Rida un Dzintars savā mājā Rapidsitijā Rida Dzintara rāda  pašas austo un izšūto 
tautastērpu
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Uzzinot par Aristīda Lamberga 
pievienošanos veļu pulkam Zāļu 
dienas rītā, tikai dažas nedēļas 
pirms ASV neatkarības dienas 
svētkiem, atmiņā pazibēja ne -
skai  tāmas ainas no laikiem, kad 
abi darbojāmies Amerikas lat  -
viešu apvienībā (ALA) –  Aristīds 
bija valdes loceklis (1983-85) un 
priekšsēdis (1986-88.), es – ALAs  
ģenerālsekretāre.

Aristīds kļuva par Amerikas 
latviešu apvienības Ārējās in -
formācijas nozares vadītāju, un 
nozares aktīvitātes tūlīt strauji 
pieauga, īpaši tika izplatīta in -
formācija par baltiešiem, Padom-
ju Savienību un citiem tematiem, 
kuŗi aizritējušā gadsimta 80. 
gados daudziem ASV polītiķiem 
vēl bija pasveši.  Būdams  ALAs 
valdes prieksēdis, A. Lambergs 
enerģiski darbojās ne tikai ASV 
latviešu sabiedrībā. Viņš uzdrīks-
tējās daudz, un nez kādā tempā 
Latvija atgūtu neatkarību, ja 
1986. gadā Aristīds nebūtu 
riskējis gan ar savu polītisko, gan 
ALAs nākotni. 

ASV delegācija 1986. gadā ga  -
ta  vojās piedalīties t. s. Šatakvas 
konferencē Jūrmalā, okupētajā 
Latvijā, lai pārrunātu  ASV-PSRS 
attiecības, un  A. Lambergs nolē-
ma apmēram 280 amerikāņu 
grupā  iekļaut arī ALAs pārstāvjus, 
latviešu delegāciju. Viņš saskatīja 
lielisku iespēju:  izmantot ASV 
preses uzmanību, lai iepazīstinātu 
ar baltiešu vēsturi;  izmantot 
iespēju ALAs pārstāvjiem iepa-
zīties ar turienes apstākļiem;  
izmantot ASV aizsardzību, ja 
čekas aģenti mēģinātu traucēt 
latviešu delegātu  klātienei Jūr-
malā. Ciešā sadarbībā ar  ASV 
Ārlietu ministriju viņš izvirzīja 
vairākus priekšnoteikumus:   
kon    fe  rencē jālieto latviešu valoda 
kā trešā oficiālā valoda, un tā arī 
notika;  konferences dalībnieki 
no ASV jāiepazīstina ar Baltijas 
valstu vēsturi un to pašreizējo 
stāvokli  (ALA izdalīja plašus 
informācijas materiālus visiem 
konferences dalībniekiem un 
rīkoja vairākas latviešu organi-
zāciju pārstāvju lekcijas par 
Baltijas valstīm);  konferences 
dalībniekiem jābūt astoņiem 
ALAs izraudzītiem pārstāvjiem, 
latviešiem.  A. Lamberga priekš-
noteikums – visiem latviešiem 
jābūt dzimušiem ārpus Latvijas, 
lai padomu ierēdņiem nebūtu 
legāla iemesla viņus aizturēt.  
Izraudzītie astoņi pārstāvji bija:  
toreizējais ALAs Informācijas 
nozares un grupas vadītājs Ojārs 
Kalniņš, Mārtiņš Hildebrants, 
Benita Jaundāldere, Dzintars 
Kalniņš, Nils Melngailis, Luīza 
Prosere (Louise Prosser), Vita 
Tērauda un Viesturs Timrots. 
Septiņas personas saņēma ieceļo-
šanas vīzas. Vitai Tēraudai  krievi 
bez paskaidrojuma aizliedza 
braukt. No pārējiem apmēram 
280 amerikāņu dalībniekiem 
tikai piecām personām, tostarp  
Amerikas Balss žurnālistei, vīzas 
nezināmu iemeslu dēļ aizkavējās.  
Vēl ilgi vīpsnājām, ka Maskava 
nemaz nav tik varena, ja nobiju-
sies no mazās Vitas.   

Konferencē bij. ASV vēstnieks 
Maskavā Džeks Metloks (Jack 
Matlock) skaidrā latviešu valodā 
paziņoja, ka ASV amatpersonas 

Atvadu vārdi cīņu 
biedram un draugam

uzskata – Latvijas valsts ir pret-
tiesiski okupēta. Tāda ziņa oku-
pantu pārstāvjiem bijusi tikpat 
kā atombumba. Paziņojums 
atbalsojās ASV un Eiropas presē 
un izraisīja plašas debates. Un 
tautu Latvijā tas it kā pamodināja. 
Kopš konferences pamazām vēl 
citas pazīmes liecināja, ka tauta 
mostas... Pie Brīvības pieminekļa 
14. jūnijā  notika ziedu nolikšana, 
pēc tam Baltijas brīvības ceļš, 4. 
maija deklarācija  un Dziesmu 
svētki 1990. gadā un tad 1991. 
gadā 21. augusts. Viens gandrīz 
tūlītējs ieguvums ASV latviešu 
sabiedrībai šīs konferences re -
zultātā – ASV valdība par vienu 
no saviem delegātiem uz konfer-
enci par drošību un sadarbību 
Eiropā (Conference on Security 
and Cooperation in Europe) 
izraudzīja toreizējo Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
priekšsēdi Dr. Oļģertu Pavlovski.    

Latviešu sabiedrībā ASV toreiz 
bija samērā polārizēta par jau-
tājumiem, kas attiecas uz Latviju 
un okupāciju.  Ziņa, ka šāda 
konference notiks Jūrmalā un ar 
latviešu pārstāvju pieda līšanos, 
izraisīja krasu reakciju.  Galvenais 
iebildums – bailes, ka ASV amat-
personu viedoklis par pretties-
isko padomju okupāciju varētu 
mainīties. Radās bažas, ka ALA 
un tās valdes priekšsēdis A. 
Lambergs zaudēs līdz šim po -
zitīvo latviešu sabiedrības atbal-
stu.  Taču tās izrādījās veltas!  Pēc 
konferences, lasot dažādos at -
referējums presē, kur allaž pie-
minēja Baltijas valstis un to 
okupāciju, un atskārstot, ka ASV 
polītiķu izpratne par Baltijas 
valstīm ievērojami uzlabojusies, 
sabiedrības vairākums atzinīgi 
novērtēja sasniegumus un vēl 
stingrāk atbalstīja Amerikas 
latviešu apvienību un tās vadību.  
Mūsu senčiem atkal izrādījās 
taisnība: ,,Drošam pieder pa -
saule.”

A. Lambergs par  visnozīmīgāko 
notikumu, viņam vadot  ALAs 
valdi, uzskatīja Šatakvas konfer-
enci; viņaprāt visnegātīvākais – 
apsūdzības latviešiem par ebrēju 
genocīdu. Viena no viņa iecerēm 
nodrošināt ALAs financiālo bazi 
nākotnē bija sasniegt ALAs 
pamatkapitālu piecu miljonu 
apmērā, lai tā varētu sekmīgi 
darboties bez financiāliem 
ierobežojumiem, lietojot tikai 
noguldījumu procentus. Diemžēl 
šī iecere vēl nav īstenojusies.

Ikdienā strādājot ar Aristīdu, 
nekad nebija gaŗlaicīgi. Viņam 
vienmēr bija jaunas ieceres, 
netrūka daudz interesantu noti-
kumu (piemēram, jānoskatās, kā 
demonstrantu – ALAs priekšsēdi 
–  policisti apcietina par de -
monstrēšanu pie Padomju Savie-
nības vēstniecības Vašingtonā, 
DC), un viss jādara steidzīgi, ar 
humoru. Reizēm gan likās, ka 
priekšniecība šad tad jāpiebremzē, 
lai plūstošā enerģija neaizsteigtos 
notikumiem priekšā.  Taču  ALAs 
darbā ,,piebremzēt”  ir daudz 
vieg  lāk un patīkamāk nekā lūgt, 
mudināt, atgādināt un stumt... 

Paldies, Aristīd, par jaukajiem 
sadarbības gadiem!  Lai tev aiz-
saulē nekad nebūtu gaŗlaicīgi!

Anita Tērauda 
 

Mūžībā aizgājusi

RASMA ZIKMANIS, dz. LIELBRIEDIS
dzimusi 1934. gada 2. aprīlī Rīgā

mirusi 2010. gada 31. maijā Rūjienā

Vasarā mirušam
Dvēselīte nemaldās -
Veļu māte pretim nāca,
Baltus ziedus kaisīdama

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ATIS UN PAUL

INTA UN GUNĀRS
VALDIS, LINDA, LAUREL UN DONNA LYNN

RADI UN DRAUGI GAN LATVIJĀ, GAN AMERIKĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa, 
vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

GUNA BRENCENS VEILANDS M.D.
dzimusi 1917. gada 1. februārī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 10. jūnijā St. Louisa, MO

Viņu mīlestībā piemin
Meita SONDRA VEILANDS CAMIE

Mazbērni DARIEN CAMIE, ALISSA CAMIE SHOULTS un STEVEN SHOULTS
Mazmazmeitas SIERRA, MADELINE un GRACE SHOULTS

No mums šķīries

IVARS REIMANIS
dzimis 1930. gada 6. jūlijā Rīgā, Latvijā

miris 2010. gada 29. aprīlī Fīniksā, Arizonā

Viņu mīlestībā piemin
Sieva VELTA

Dēls ARTŪRS ar sievu MARY un mazdēliem MIĶELI un ROBERTU
Dēls EDUARDS ar sievu DACI un mazmeitām LAILU, DAINU un AIJU

Brālis GUNĀRS ar sievu RITU un ģimeni
Svaine OLGA ar vīru MODRI un meitu NORMUViss tas, ko mīlējis esi,

Pat aizejot nezudīs.
Tie gaišākie, labākie vārdi
Ir iekalti debesīs

M. Bārbale

Mūsu draugs un klases biedrs

OĻĢERTS KĀRKLIŅŠ
dzimis 1924. gada 3. oktobrī Tukumā

miris 2010. gada 11. jūlijā Potomac, MD

Viņu mīļā piemiņā paturēs Rīgas Pilsētas 1. ģimnazijas klasesbiedri
ZIGURDS MIELĀNS 

JĀNIS ROBIŅŠ
ULDIS RAISKUMS

ILGVARS SPILNERS
ANDRIS RITMANIS

ALVIS ŠĶIPSNA
Augstā dziesma,
Skani, skani...
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Pārāk agri no mums šķīrusies

ANITA SANDRA MICHALOVSKIS
dzimusi 1960. gada 7. janvārī Seattle, Washington

mirusi 2010. gada 19. jūnijā Sacramento, California

Par viņu sēro
MĀTE INDRA, MĀSA ILZE AR ĢIMENI, BRĀLIS JĀNIS AR ĢIMENI, 

BRĀLIS KĀRLIS, TANTE ĒRIKA, 
BRĀLĒNI PĒTERIS UN ULDIS AR ĢIMENĒM, 

MĀSĪCAS RUTA UN MĀRA AR ĢIMENĒM, 
VĒL DAUDZIE RADI AMERIKĀ, LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ, 

KĀ ARĪ TUVI DRAUGI AĻASKĀ, 
VAŠINGTONĀ UN KALIFORNIJĀ

„Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Klausīties dziesmas, ko ziedonis dzied.
Satumsa nakts ...”

Dieva miera aizgājusi mīļā mamma, vecmamma un vecvecmamma

LILIJA SKRĪVELIS,
dzimusi NUNGURS

dzimusi 1919. gada 29. oktobrī Meirānu pagastā, Latvijā
mirusi 2010. gada 17. maijā Pontiac, Michigan

apglabāta 2010. gada 20. maijā 
Saginavas Forest Lawn kapsētas latviešu nodalījumā

VIŅU MĪĻA PIEMIŅĀ PATURĒS
MEITAS BAIBA SEWARD UN ILZE AR VĪRU JEFFREY HAMMERSLEY

MAZBĒRNI LAURA HORVATH, MARK SEWARD,
ROSS (KATE), NICHOLAS (JILL) UN ANDREW HAMMERSLEY

MAZMAZBĒRNI BRADLEY, EMMA, ANDREW UN KATE HORVATH
UN EMERSON UN CHARLIE HAMMERSLEY

Mūžībā aizgājusi

ĀRIJA VELTA KOIVA,
dzimusi Andersons

dzimusi 1943. gada 5. jūnijā Jaunlutriņos
mirusi 2010. gada 12. jūnijā Vilimantikā, KT

Tec, saulīte, pagaid’ mani... Mīļi pie sirds turēsim 
MĀSAS BIRUTA ZEIDENBERGS AR MEITĀM, AĪDA UN AIJA;

SILVIJA GRIFFIN AR DĒLIEM, MICHAEL UN RYAN

Mūžībā aizgājis
GUNTIS LĪCIS

dzimis 1943. gada 29. novembrī Rīgā
miris 2010. gada 7. jūlijā, Ft. Myers, FL

Mīļā piemiņā viņu patur
MĀSA ZINTA MOSKALEW, 

BĒRNI ERIKS UN ARIANA AR MĀTĒM,
MAZDĒLS, RADIŅI UN DRAUGI 

AMERIKĀ UN LATVIJĀ Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizved mani Tēvzemītē...  

Mūsu mīļais filistrs
ĢEOLOGS

OĻĢERTS KĀRKLIŅŠ
dzimis 1924. gada 3. oktobrī Tukumā,

miris 2010. gada 11. jūlijā Potomakā, Merilandē

KORPORĀCIJA TALAVIJA
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S P O R T S

Basketbolistes 
gatavojas Eiropas 
meistarsacīkstēm
Gatavojoties Eiropas sieviešu 

basketbola meistarsacīkšu kvali-
fikācijas spēlēm, Latvijas izlasei 
paredzētas desmit pārbaudes 
spēles, no kuŗām divas tiks aiz-
vadītas Latvijā - 31. jūlijā Val-
mierā ar Somijas valstsvienību 
un 5. augustā Arēnā Rīga ar 
Ukrainu. No 15. līdz 17. jūlijam 
valstsvienība piedalīsies starp-
tautiskā turnīrā Italijā, no 24. līdz 
26. jūlijam - turnīrā Turcijā.

Kvalifikācijas turnīra spēles 
risināsies augustā, katrā grupā 
izspēlējot divu riņķu turnīru. 
Pirmo oficiālo spēli izlase 
aizvadīs 14. augustā, izbraukumā 
tiekoties ar Rumānijas valsts-
vienību. Šajā grupā vēl ir Serbijas 
un Izraēlas basketbolistes. 

Finālturnīram kvalificēsies vi -
su grupu uzvarētāji un divas 
labākās otro vietu ieguvējas, vēl 
viena ceļazīme tiks noskaidrota 
speciālā kvalifikācijas turnīrā 
neilgi pirms finālturnīru sāku-
ma.

Latviešu sieviešu basketbola 
izlases galvenais treneris Grieķijas 
speciālists Georgs Dikeulaks pre-
ses konferencē paziņoja, ka, 

viņaprāt, Latvijas izlase ir spē-
cīgākā savā Eiropas meistar-
sacīkšu kvalifikācijas turnīra 
grupā.

Latvijas sieviešu basketbola 
izlases kandidātes: Elīna Babkina, 
Anda Eibele, Zane Eglīte, Kristīne 
Kārkliņa, Santa Dreimane, Gunta 
Baško, Ieva Veinberga, Anete 
Horelika, Baiba Eglīte, Dita 
Krumberga, Liene Jansone, Aija 
Putniņa, Ieva Kubliņa, Aija Bru-
mermane, Zane Tamane, Kristīne 
Vītola, Anete Šteinberga, Liene 
Priede, Sabīne Niedola un Linda 
Rubene.

*
Latvijas vīriešu basketbola 

izlase, gatavojoties Eiropas 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīram, pārbaudes spēlē Ventspilī 
ar rezultātu 72:45 pārliecinoši 
pieveica Polijas valstsvienību.

Otrā spēlē mūsējie poļiem 
zaudēja - 60:71. 

Vieglatlētika
Latvijas desmitcīņnieks Edgars 

Eriņš izcīnīja uzvaru starp-
tautiskās sacensībās Igaunijā. 24 
gadus vecais Eriņš desmit dis -
ciplīnu summā sakrāja 7836 
punktus, kas viņam ļāva kva-
lificēties Eiropas meistar sa-
cīkstēm, kas 26. jūlijā sāksies 
Spānijas pilsētā Barselonā.

Latvijas šķēpmetēja Sinta 
Ozoliņa-Kovala Latvijas meis-
tarsacīkstēs vieglatlētikā Jēkabpilī  
izpildīja Eiropas meistarsacīkšu 
normu. Viņa labākajā mēģinā-
jumā sasniedza rezultātu 57,58 
m, par astoņiem centimetriem 
pārsniedzot kvalifikācijas normu. 
Ozoliņa-Kovala sacensībās ieņē-
ma otro vietu,  uzvaru izcīnīja 
Madara Palameika - 59,41 m.

Latvijas šacham 
jauna vadība

Pēc portāla Par sportu infor-
mācijas notikusi Latvijas Šacha 
savienības vadības maiņa. Par 
jauno LŠS prezidentu tika ievēlēts 
uzņēmējs, FIDE zonas prezidents 
Āris Ozoliņš (attēlā).

Līdz tam gandrīz divus gadus 
amatā atradās advokāts Ilmārs 
Krūms, kuŗa darbība sakrita ar 
visdziļāko krizi valsts ekonomikā 
un totālu taupības režīmu valsts, 
pašvaldības un sporta orga ni-
zāciju budžetos, tādēļ cerētais 
pavasaris Latvijas šachā šajā laikā 
izpalika. Nu LŠS vadības grožus 
pārņēmis Āris Ozoliņš, kuŗš 
pasaules un Latvijas šaha virtuvi 
pārzina ļoti labi. Pirms astoņiem 
gadiem Ozoliņš tika ievēlēts par 
Starptautiskās Šacha federācijas 
(FIDE) Baltijas zonas prezidentu. 
Līdz ar Ozoliņa atnākšanu ir 
atkritis arī jautājums par to vai 
Latvijas izlases brauks uz Šacha 
olimpiadu Hanti mansijskā. Izla-
ses brauks, un nepieciešamie 
līdzekļi tam ir. 

Āŗa Ozoliņa uzdevums ir 
sakārtot šacha saimniecību, jo 
īstas kārtības nav jau vairāk nekā 
desmit gadus, tādēļ katra jauna 
prezidenta atnākšana tiek uz -
tverta tikai pozitīvi. Starp galve-
najiem darbiem ir neveidot parā-
dus par dalību FIDE un Eiropas 
Šacha savienībā, kā arī nodrošināt 
mūsu šachistu dalību visos gal-
venos turnīros, kuŗos jāpārstāv 
valsts. LŠS Ģenerāl sekretāre būs 
lielmeistare Ilze Bērziņa. 

*
Mežezerā notika Latvijas meis-

tarsacīkstes šachā. Dāmas un 

kun  gi cīnījās kopējā turnīrā. 
Spraigā cīņā titulus izcīnīja Jev-
geņijs Svešņikovs un Laura Rogule.

Līdz pat pēdējais kārtai uz  
pirmo vietu pretendēja vairāki 
šachisti, arī Jevgeņijs Svešņikovs 
un Guntars Antoms. Viņu sav-
starpējā partija izrādījās izšķirīgā. 
Saspringtā cīņā galotnē Antoms 
kļūdījās un Svešņikovs izdevību 
izmantoja, nodrošinot savu trešo 
titulu kopš neatkarības atjau-
nošanas. Vienīgo zaudējumu 
tur   nīrā viņš piedzīvoja pret 
lielmeistari Ilzi Bērziņu.  

Vēl līdz pat pēdējai kārtai uz 
visa turnīra uzvarētājas (un 250 
latiem) godu pretendēja jaunā 
Latvijas meistare Laura Rogule. 
Tomēr neizšķirts ar Vladimiru 
Svešņikovu viņai deva otro vietu 
turnīrā un piekto Latvijas meis-
tares titulu. Dāmām bronzas 
medaļu ieguva Katrīna Šķiņķe, 
kungiem otro vietu izcīnīja Toms 
Kantāns, trešo - Egons Laven-
delis.

Futbols 
UEFA Eiropas līgas kvalifi-

kācijas turnīra atbildes spēlē Rī -
gas Skonto savā laukumā zaudēja 
Īrijas klubam Portadawn – 0:1 
un izstājās no turpmākajām 
sacensībām. Pirmā abu vienību 
spēle beidzās neizšķirti – 1:1. 

P. KarlsonsĀris Ozoliņš

Juvelieru 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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

MŪZIKAS FESTIVĀLS 
PRIEDAINĒ

Piektdien un sestdien, 6. augustā un 7. augustā, 
sākums 2:30 pm

„THE HEAVY PETS” Rock’n’Jam Band un 
citas grupas – Reggae, Bluegrass, African

www.latvianusa.com (pasākumi augustā)
www.petzoofestival.com 

www.laiks.us


