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Labvakar, Latvija! Labvakar, 
Lat   vijas tauta! Labvakar, Latvijas 
pilsoņi! Labvakar, Latvijas draugi 
visā pasaulē!

Šovakar staro Rīga…. Staro par 
godu Latvijas valstij. Šovakar 
mums sirdī staro visa Latvija – 
par godu mūsu tēvzemei un 
brīvībai!

Valsts svētki ir laiks, kad mēs jo 
īpaši  izjūtam patriotismu.

Reiz kādam Latvijas kareivim 
jautāju: „Kas dienesta misijas 
laikā dod spēku grūtajos un 
dzīvībai bīstamajos brīžos?”

Viņš atbildēja: „Ja esi savas 
valsts patriots, viss ir vienkārši,  
jo skaidri redzama sava darba un 
savas dzīves jēga.”

Arī toreiz, kad Latvijas brīvības 
cīnītāji devās kaujās par brīvu 
Latviju, viņus vadīja nevis pavē-
les, nedz vara, bet gan pārliecība 
par savas rīcības jēgu – apziņa,    
ka sava valsts nerodas un nepa-
stāv pati par sevi – tā ir jāizcīna 
un jāveido, piedaloties ikvienam.  

Patriotismu nevar iekalt no 
mā     cību grāmatām, ne iemācī -
ties, lasot vēsturiskus romānus. 
Pa  triotisms dzīvo mūsos, aug 
līdzi laikam, un tā izpausmes 
mai  nās tāpat, kā mainās dzīve 
mums visapkārt. 

Pasaule ir mainīga – kā šovakar 
gaismas strēles uz starojošo na -
mu sienām. Tagad otru cilvēku 
var atrast un uzrunāt citā pasaules 

Patriotisms ir mūsu piederības izjūta, atbildība un sadarbība

malā gluži kā blakus esošo. Esam 
atkarīgi no norisēm pasaulē, bet 
arī paši spējam tās ietekmēt. 
Mūsu tautas pārstāvji dzīvo ne 
tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. 

Kas ir patriotisms? Patriotisms 
ir mūsu piederības izjūta, atbil-
dība un sadarbība. 

Piederības izjūta – piederība 
sa        vai ģimenei, pilsētai, tautai un 
valstij – nāk kā mantojums no 
mū   su vecākiem, no mūsu dzim -
tu vēstures. Bet tas ir tikai sākums 
mūsu jēgpilnai dzīvei. Tālāk pie-
derības izjūtu attīstām kā mūsu 
personisko attieksmi pret vidi, 
kuŗā dzīvojam, strādājam un au -
dzinām savus bērnus. Latvijā da -
žādu tautību cilvēki dzīvo gan 
vienas, gan divu, trīs, gan arī 
daudzu jo daudzu paaudžu ga -
ŗumā. Mūsu spēks ir ne tikai šo 
sakņu dziļumā, bet arī to stip ru-
mā. Tieši tas, cik spēcīgi mēs 
katrs esam iesakņojušies šajā 
zemē, lai kur mēs dzīvotu, nosa-
ka, kādi mēs esam patrioti.

Piederību apliecina valsts karo-
gi māju pagalmos, sarkan balt-
sarkanās krāsas uz sporta spēļu 
līdzjutēju vaigiem, kāda Basteja 
bulvāra nama iedzīvotāju gar 
ielas malu iedegtās sveces 11. 
novembrī un divu mazu zēnu 
pašdarinātās koka laiviņas ar  
trim svecēm karoga krāsās,       
kuŗas viņi uzmanīgi ielaida Dau-
gavas ūdeņos Lāčplēša die nā. 

Apliecinot piederību savai        
valstij un savai tautai ar savas 
valsts simboliem, mēs uzsveŗam 
kopīgo un vienlaikus rodam sevī 
aizvien jaunu un jaunu spēku. 
Visi, kas ik dienu sajūt Latvijas 
sirdspukstus savās domās, ir 
patrioti. 

Patriotisms ir arī pilsoniskā 
atbildība – personiska atbildība 
par to, kas notiek valstī. Patrioti   
ir tie, kas dodas uz vēlēšanām, 
iesaistās polītiskās un sabied-
riskās organizācijās. Diskutē par 
to, kas notiek valstī un kas mums 
jādara, lai visiem klātos labāk.   
Arī uzņēmība radīt jaunas darba 
vietas un īstenot ieceres un sap-
ņus tepat Latvijā ir pilsoniskais 
patriotisms. Ikviens ražīgs, labi 
veikts darbs jebkuŗā darba vietā, 
kuŗš  paveŗ jaunas iespējas mūsu 
valsts attīstībai, ir patriotisms. 

Patriotisms ir sadarbībā. Mēs 
varam pārvarēt grūtības, ja ir 
savstarpēja sadarbība un  citu cil-
vēku atbalsts. Tā mēs varam pār-
veidot gan esošo, gan veidot jau-
no. Tieši sadarbība Latvijai pie-
de rīgo starpā šodien ir īpaši sva-
rīga. Mēs visi veidojam vienu 
ko   pīgu sabiedrību. Mēs visi        
esam savējie. Būt savējam un  
saprastam – tā ir īpaša izjūta.       
Tas ļoti labi redzams, dodoties 
vizītēs pa Latviju. Vietās, kur 
ļaudis spēj vienoties un  sadarbo-
ties, ir skaisti sakopta vide un 

smaidīgāki cilvēki. Ja cilvēki mek-
 lē kopīgo,  nevis atšķirīgo, valda 
lielāka sirsnība.

Tas, ka šodien tautsaimniecība 
sāk atveseļoties, ir mūsu visu un 
katra nopelns. Paldies visiem, kas 
ticēja, strādāja un izturēja. Un 
katrs no mums vislabāk zina, ko 
ir izdarījis savas valsts labā, ko 
katrs ir ziedojis kopīgai lietai, – 
kāds ir strādājis vairāk, kāds 
zaudējis un no jauna atradis 
darbu, kāds cits īstenojis savu 
ideju – atvēris veikaliņu, uzsācis 
mājražošanu, kāds cits spējis būt 
ražīgāks savā darbā, kāds kļuvis 
par polītiķi, kāda cita ģimenē ir 
ienācis un tiek audzināts mazs 
jaunais Latvijas pilsonis.

Viss, ko mēs darām savā labā, 

mīlot savu zemi, mēs darām arī 
valsts labā. Katra Latvijas cilvēka, 
katra Latvijas patriota veiksme 
ra   da jaunu gaismas staru Lat-
vijai.

Šovakar staro Rīga... Mums sir-
dī staro visa Latvija.  Gaisma ir 
kļuvusi par valsts svētku  sastāv-
daļu. Gaisma ir tā, kas mūs mo -
dina, dod spēku, rāda ceļu un 
iedvesmo.

Lai gaismas spēks ik dienu 
spēcina Latviju – zemi, ko mīlam, 
jo esam te dzimuši, zemi, kur 
skan mūsu valoda, un vienīgo 
zemi, kur visi jūtamies kā savē -
jie, kur jūtamies mājās.

Vēlu mums visiem  gaišus un 
priecīgus Valsts svētkus! 

Lai Dievs svētī Latviju!

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības Izglītības padome 2010. ga -
da janvārī izsludināja konkursu 
„Mans pētījums par Latviju un 
lat viešiem”, aicinot tajā piedalīties 
skolēnus (6-18 gadu vecumā), 
kuŗi dzīvo ārpus Latvijas. 

Konkurss noritēja divās grupās: 
jaunāko klašu skolēniem no sa -
gatavošanas klases līdz 8. klasei 
(6 – 14 g. v.) un vidusskolas klašu 
skolēniem (15 – 18 g. v.). Jaunāko 
klašu grupa tika sadalīta trīs 
apakšgrupās; temati, par kuŗiem 
izstrādāt darbu, bija piemēroti 
katrai apakšgrupai. Apbalvoju -
mu ieguva katras vecumgrupas 
labākā darba autors. Jaunāko 
skolēnu grupā piedalījās 54 dalīb-
nieki no četriem kontinentiem 
un 11 dažādām skolām: Adelai-
des latviešu skolas (Austrālija), 
Anglijas, Bostonas latviešu sko -
las (ASV), Briseles Eiropas sko-

Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes 
rīkotā 2010. gada konkursa 

,,Mans pētījums par Latviju un latviešiem” rezultāti
las, Indianapoles latviešu skolas 
(ASV), Kalamazū latviešu skolas 
(ASV), Kanadas, Melburnas lat-
viešu pamatskolas (Austrālija), 
Milvoku latviešu skolas (ASV), 
Mineapoles latviešu skolas (ASV) 
un Ņudžersijas latviešu skolas 
(ASV). Vecāko skolēnu grupā 
ne   bija neviena dalībnieka. 

Jaunākie dalībnieki varēja iz -
vēlēties atbildēt uz dažādiem sa -
vas vecumgrupas jautājumiem: 
Kas ir Dziesmu svētki vai Dzie-
dāšanas svētki vai Kultūras die-
nas; Kādi senie latviešu raksti 
man patīk, un ko tie simbolizē, 
Kādi latviešu svētki man patīk; 
Gadalaiki Latvijā; Kādi ziedi/ko -
ki/zivis/dzīvnieki atrodami Lat-
vi jā; Kādi ir Latvijas simboli, un 
ko tie katrs nozīmē; Par ko es 
varu būt lepns, jo esmu latvietis; 
Kādi sporta veidi Latvijā popu-
lāri; Kādi ēdieni Latvijā iecienīti; 

Kas ir Baltijas ceļš; Apraksts par 
kādu senlatviešu pili; Apraksts  
un salīdzinājums par visiem At -
mo  das laikiem, kas saistīti ar Lat-
 viju.

Sešu gadu vecumgrupā pieda-
lījās divi skolēni. Uzvarētāja – 
Lau  ra Legzdiņa no Kanadas ar 
darbu ,,Dziesmu svētki Amerikā 
un Kanadā”.

Septiņu gadu vecumgrupā da -
lībnieku nebija.

Astoņu gadu vecumgrupā pie-
dalījās viena skolniece - Nadīna 
Sedē no Briseles Eiropas skolas 
un rakstīja par futbolu.

Deviņu gadu vecumgrupā pie-
dalījās 11 skolēnu. Uzvarētājs – 
Kails Bairons (Kyle Byron) no 
Ņu   džersijas latviešu skolas ASV 
ar darbu par lakstīgalu.

Desmit gadu vecumgrupā pie-
dalījās seši skolēni. Uzvarētāja – 
Marlēna Ramane no Mineapoles 

latviešu skolas ASV ar darbu par 
Baltijas ceļu.

11 gadu vecumgrupā piedalījās 
15 skolēnu. Uzvarētājs – Zigurds 
Beķeris no Mineapoles latviešu 
skolas ASV ar darbu par Latvijas 
zivīm.

12 gadu vecumgrupā piedalī -
jās seši skolēni. Uzvarētāja – 
Laura Vīksniņa no Mineapoles 
latviešu skolas ASV ar darbu par 
Dziesmu svētkiem.

13 gadu vecumgrupā piedalī -
jās septiņi skolēni. Uzvarētājs – 
Āris Putenis no Ņudžersijas lat-
viešu skolas ASV ar darbu par 
senlatviešu pili.

14 gadu vecumgrupā piedalījās 
seši skolēni. Uzvarētāja – Ilze Vizule 
no Kalamazū latviešu skolas ASV 
ar darbu par Baltijas ceļu.

Katrs konkursa uzvarētājs varēs 
izvēlēties latviešu grāmatas, mū  zi-
 ku vai filmas 100 dolaru vērtī bā.

Visi darbi konkursa vadītājai 
bija jāsūta pa e-pastu. Tika ie -
sniegti rakstu darbi (domraksti) 
ar attēliem, bija darbi, kas saga-
tavoti ar Microsoft PowerPoint 
programmu, bija plakāti un pat 

filma! 
Izvēlētie temati līdz ar minē-

tiem, bija dažādi: par maziem 
ērgļiem, brūnais lācis, es lepojos 
ar savu omiņu, biatlons, lielā zī -
līte, latviešu ēdieni, Eirāzijas lū -
sis, Latvijas hokeja zelta mirkļi, 
sports Latvijā: basketbols, hokejs, 
futbols, ziemas olimpiskās spē -
les; mūsu mīļā Latvija, kāpēc 
esmu lepns latvietis u. c. 

Darbus vērtēja četras ārzemju 
latviešu ilggadējas izglītības dar-
binieces: Anita Bataraga (ASV), 
Daina Grosa (Latvija), Ingrīda 
Veidnere (Austrālija) un Lauma 
Vlasova (Krievija). Darbu novēr-
tējumu bieži izšķīra punkta des-
mitdaļa vai pat simtdaļa, tāpēc 
vērtēšanas komisijai bija grūts 
darbs. 

Pateicos visiem skolēniem,   
kuŗi piedalījās PBLA IP rīkotajā 
konkursā, un visiem skolotājiem, 
skolu pārziņiem un vecākiem, 
kas piedalīšanos veicināja.

Dace Koplande (Copeland),
PBLA IP priekšsēde un 

konkursa vadītāja

Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa, Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis dodas nolikt 
ziedus pie Brīvības pieminekļa

Valsts prezidenta Valža Zatlera svētku uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 
92. gadadienā pie Brīvības pieminekļa  2010. gada 18. novembrī
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ar SAS 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 –LATVIJA –
20102010

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.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
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

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
mājaslapa - www.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.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us

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

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

e-pasts - reklama@laiks.us

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

LASĪTĀJU BALSIS 
Piebilde A. Rubuļa vēstulei 
,,Par dzīvību” 
Laika 41. numurā

Senos laikos, kad dzīves ap -
stākļi bija skarbi, bērni vēlējās, lai 
vecāki mūža beigās nemocītos, 
tāpēc vecīšus veda uz krauju vai 
mežu, protams, ne jau vasarā, bet 
ziemā, kad liels aukstums. Nāve 
nosalstot ir viena no vieglā ka jām.

Nevar vainot Latvijas sievietes. 
Apzinīga sieviete nelaiž pasaulē 
bērnu,  ja zina, ka viņam nebūs 
piemērotu dzīves apstākļu. Vai-
nojama valdība, kas dzīves ap -
stākļus neuzlabo. Ir jāizbeidz 
cīņa pret abortiem, kas bieži ir 
mežonīga, drīzāk jārūpējas par 
bērnu pareizu un veselīgu audzi-
nāšanu, lai viņi izaugtu par 
apzinīgiem, labiem cilvēkiem.

Mana tēva māte bija iemīļojusi 
teicienu: ,,Gudrs cilvēks, bet 
prāta nav...”

Milda Bētiņa
Ņujorkas pavalstī

Par Laika 2010. gada 
kalendāru

Nav vārdam vietas, kalendārs 
ir jauks. Žēl tikai, ka tajā nav 
neviena ārzemju latviešu  Dzies-

mu svētku attēla. Droši vien 
Dzidrai Tropai un Emīlam 
Elstiņam ir daudzas skaistas visu 
līdzšinējo divpadsmit Vispārējo 
ASV latviešu Dziesmu svētku fo -
   to  grafijas. Būtu liela izvēle, tur-
klāt 12 lappušu būtu par maz, lai 
atspoguļotu kaut daliņu no 
daudzajiem Dziesmu svētkiem, 
kādi notikuši citur pasaulē –  
Vācijā, Kanadā, Austrālijā, Zvied-
rijā. Varbūt varam citgad izveidot 
arī tādu kalendāru?

R. A.
Sietlā

Svētki cilvēkiem un viņu 
labākajiem draugiem

Aprakstam par š. g. 4. maija 
svinībām Latvijā bija pievienota 
fotografija, kas ierosināja man 
šādas domas:

Es aizgāju gavilēt
Ar sunīti padusē.
Balss ja labi neskanēja
Sunīt’s skaļi palīdzēja.
Nesen cita fotografija kalendāra 

sludinājumā apstiprināja manas 
domas. Nokopēju abas kopā un 
sūtu draugiem un paziņām, lai 
uzlabotu garastāvokli un būtu ko 
pasmieties.

Maiga 
Dienvidkalifornijā

Dokumentālo filmu 
„Pie mi ni Sibiriju” varat 

iegādāties, sazinoties ar Laika 
biroju ASV:

e-pasts: laiksDSR@aol.com
fakss: 732-549-0466

Cena – USD 18, - plūs pasta 
izdevumi.

Iegādājoties un noskatoties 
kopā ar citiem šo DVD, 

jūs ne tikai nesīsit piemiņas 
vēsti par represijās cietušajiem 

lat viešiem Sibirijā, bet arī 
at  balstīsit viņu piemiņas 

iemū žināšanu tautiešu atdusas 
vie tās Krievijā.

Klāt laiks abonēt 
LAIKU – 

sev un draugiem!
Ja vēlies sagādāt 
prieku sirmam 

leģionāram vai kādam 
Latvijā, kam pietrūkst 
sarunbiedra, iesaisties 

akcijā

Sniedz
roku,
draugs!
un abonē viņam 

LAIKU.

Tu pats arī iegūsi 
jaunu draugu un 
sarunu biedru, 

kuplināsi LAIKA 
lasītāju pulku.

Redakcijas rīcībā ir 50 
leģionāru saraksts, 
kuŗi ļoti vēlētos būt 
mūsu avīzes lasītāji. 

LAIKS SKRIEN ĀTRI!
Ja vēlaties apsveikt savus 

draugus un radus 
Ziemsvētkos, apsveikumu 

ievietojot krāsainajā numurā, 
savlaikus to dariet mums 

zināmu!
Apsveikuma tekstu sūtiet uz 

ASV biroju  – e-pasts: 
LaiksDSR@aol.com. vai uz 
Rīgas redakciju, e-pasts: 

redakcija@laiks.us

Dariet zināmu par sevi un savu 
nodarbošanos! 

Ar LAIKA starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO 
LAIKS) piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 
2010. gada 18. decembra 

Ziemsvētku  numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti 

īpašā lappusē, un sludinājuma cena 
būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi 
gatavo  („Camera Ready”) 

sludinājumu
Līdz  10. decembrim nosūtīt tieši uz 

Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt  
Madarai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:

596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 
NJ 08840, USA. ,
Tālr.: 732-549-0445, 
e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

Vai vēlaties  
sludinājumu  krāsās?
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LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $2,50
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā......................................                    US $.............................
                           
Vārds, uzvārds ..............................................................................................
Adrese ............................................................................................................
.........................................................................................................................

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

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Pēdējās nedēļās Ņujorkas un 
apkaimes latvieši grandrīz katru 
dienu dodas uz pilsētas centru, 
lai klausītos latviešu mākslinieku 
priekšnesumus. Svētki diemžēl 
tuvojas beigām, bet visi ir laimīgi 
par dzirdēto un redzēto un lepni 
par latviešu māksliniekiem. Par 
viņiem jūsmo arī amerikāņi un 
gaida viņus atkal. 

Maija Kovaļevska mūs ieprie-
cināja, 31. oktbrī dziedot dievkal-
pojumā Jonkeru baznīcā, Linkol-
na centrā jūsmojām par viņas 
Mimī Dž. Pučīni operā ,,Bohē-
ma”. Pēdējo izrādi 5. novembrī 
apmeklēja vairāki latvieši, to -
starp tālāku ceļu mērojuši viesi 
– mācītājs Māris Ķirsons un Dr. 
Inga Pētersone no Otavas, Ka -
nadā. 
Ņujorkas kritiķi atzinīgi novēr-

tēja Maijas Kovaļevskas tēlo-
jumu, īpaši aizskustināja aina, 
kuŗā Mimī, pirms aizveŗ acis uz 
mūžu, paaicina Rūdolfu pie 
sevis. Pēc izrādes latvieši sagai-
dīja Maiju Kovaļevsku pie 
skatuves durvīm. Viņa bija prie-
cīga, ka latvieši atnākuši uz izrā-
di, parakstīja programmas un 
labprāt fotografējās kopā ar tau-
tiešiem. Dziedone pastāstīja, ka 
pirms izrādes viņu apciemojusi 
Elīna Garanča. Iepriekšejā vaka-
rā Elīnai bija pirmā ,,Karmenas” 
izrāde un turpinājās visu nākamo 
nedēļu. Nākamā dienā Maija de -
vās atpakaļ uz Eiropu.

 Linkolna centrā trīs nedēļu 
gaŗumā bija White Light Festival. 
Brūss Hodžs (Bruce Hodges) 
izdevumā Play Bill raksta: 

Latviešu svētki Linkolna centrā

Choral music is, of course, one 
of the festival’s centerpieces, as 
the voice is inextricably linked in 
many people’s minds to spiritual 
enlightenment. A particularly 
notable example comes from the 
Baltic countries, which have a 
long intense relationship with 
choral music-perhaps unmatched 
anywhere in the world. In the 
early 1990’s, while struggling 
against repressive regimes, 
hundreds of thousands of citizens 
of Latvia, Lithuania, and Estonia 
found inspiration in song, thanks 
to the perhaps the highest per-
capita saturation of choirs in the 
world. Its scores of ensembles-
including the Latvian National 
Choir, which will make its U.S. 
debut at the festival-are renowned 
for their precision, born from a 

performance tradition strongly 
tied to religious faith and 
national identity.

 Valsts Akadēmiskajam korim 
,,Latvija” pirmais koncerts vies-
diriģenta Tenu Kaljustes vadībā 
bija 12. novembrī. Koŗa pastā-
vīgais diriģents ir Māris Sirmais. 
Koncertzāle Stanley K. Kaplan 
Penthouse ir iespaidīga, tā atro-
das blakus Alice Tuley Hall, 
daudzstāvu ēkas pēdējā stāvā. 
Tā ir liela telpa ar milzīgiem lo -
giem gar trijām sienām. Pa 
lo giem redzami Ņujorkas apga-
ismotie debesskrāpji. Koristiem 
dziedot, aizmugurē redzēja mir-
gojam pilsētas baltās gaismas – 
gluži kā skatuves dekorācijas! 
Zālē visas vietas bija izpārdotas, 
klausītāji sēdēja pie klātiem apa-
ļiem galdiem, uz tiem – vīna 

glā  zes. Programmā – Franka 
Mar  tēna ,,Mesa” dubultkorim, 
igauņu komponistu Arvo Pērta 
kantāte Dopo La Vittoria (Pēc 
uzvaras) un Veljo Tormisa koŗa 
rituāls Raua needmine (Dzelzs 
apvārdošana). Apmēram pirms 
mēneša New York Times 
Magazine varēja lasīt ļoti plašu 
rakstu par Arvo Pērtu. Publika 
bija atsaucīga un pieprasīja pie-
devu. Koristi nostājās izklaidus 
pa visu zāli un dziedāja ,,Pūt, 
vējiņi!” Skaņas uz klausītājiem 
plūda no visām pusēm. Tas bija 
jauks brīdi, kas visus patiesi 
saviļņoja. New York Times 15. 
no  vembŗa numurā ievietota po -
zitīva Stīva Smita (Steve Smith) 

recenzija par koŗa priekš nesu-
mu.

 Korim Ņujorkā bija trīs kon-
certi, biļetes uz visiem izpārdo-
tas. Daudzi mūzikas mīļotāji 
nožē  loja, ka vilcinājušies biļe  tes 
iegā dāties laikus. Vairāki latvie  -
ši bija laimīgi, ka varēja no -
skatīties ope ru ,,Karmena” ar 
Elī  nu Ga  ran  ču galvenajā lomā, 
,,Boriss Gudunovs”, kuŗas pirm-
izrādē dziedāja Aleksandrs Anto-
ņenko, un Gidona Krēmera Kre-
merata Baltica koncertu. Ce -
rams, ka Mētropolītēna operas 
admini strā  cija novērtēs latviešu 
māks linieku spējas un drīz viņus 
atkal aicinās uz Ņujorku.

Ēriks Niedrītis

Malibu kalnos, kur no no 26. 
līdz 31. decembrim pulcēsies 
jaunieši 2x2 nometnē, 10. oktob-
rī  notika saviesīga pēcpusdiena. 
Apmek lētājiem bija iespēja uz -
zināt interesantus faktus par 2x2 
vēsturi, rīkotājiem, nometnes 
goda viesiem, kā arī par nomet-
nes mēr ķi. 

2x2 nometni rīko Aivars Os  -
valds un vadīs Edvīns Rūsis, uz 
to aicināti Amerikas latviešu 
jaunieši, kuŗu vecums ir 18-35 
gadu un kuŗiem piemīt vēlēšanās 
stiprināt saikni ar Latviju. Dalīb-
niekiem būs iespēja atsvaidzināt 
prasmes un zinības dažādos lat-
vie  šu arodos, kultūrā, literātūrā, 
kā arī pavadīt laiku latviešu 
sabiedrībā un iegūt jaunus drau-
gus. 

Nometnes goda viešņa būs 
Māra Zālīte, viņas ieskats latviešu 
literātūrā noteikti interesēs dau-
dzus nometnes dalībniekus. Būs 
iespēja tikties ar arī vairākiem 
aktīviem jauniešu sabiedrisko 
organizāciju un polītisko  partiju 
pārstāvjiem, kuŗi dalīsies pieredzē 
un iedvesmos kļūt  aktīvākiem 
lat  viešu kultūras populārizēšanā 
un ideju īstenošanā. 

Galvenās nodarbības  nometnē  
būs izvēlētā projekta attīstīšana; 
galaproduktu nometnes beigās 
varēs apskatīt pārējie dalībnieki. 
Galvenie  projektu temati: 1.  kul-
tūra; 2.  latviešu valoda; 3.  Latvija 
+20.

Katrs dalībnieks varēs izvēlēties 
vienu no projektiem. Tie ir:

1. Filmas  projekts Spoken –  
filma par Amerikas latviešu 
visvecāko paaudzi, ko vadīs 
Aleks Dankers un Niks Bārs. 
Projekta dalībnieki palīdzēs 
veidot  šo dokumentāro filmu. 

2. Latviešu jaunā virtuve –  
dalībniekiem būs iespēja iemā-
cīties pagatavot dažādus latviešu 

Uz drīzu redzēšanos Malibu kalnos 
2x2 nometnē!

ēdienus, kuŗi  laika gaitā mainās, 
lietojot vietējos produktus un  
pasaules technologiju. Projektu 
vadīs šefpavārs Māris Jansons. 

3. Māksla – māksliniece Linda 
Treija dalībniekus iedvesmos 
zīmēt, gleznot un tādējādi sevi 
labāk iepazīt. 

4.  Mūzikas ansamblis –  da -
lībnieki kopā ar komponistēm 
Lolitu Ritmani-Matsoni un Bri-
gitu Ritmani-Džeimsoni kom       -
ponēs mūziku. 

5. Rotkalšana –  rotkaļi Lilita 
Spure un Vitauts Straupe mācīs 
jauniešiem radīt pašiem savas 
ro  tas. 

6. Tautasdejas – atraktīvās 
Dzies   mas Teteres vadībā būs 
iespēja iemācīties dejot tautasde-
jas un radīt  pašiem savu deju. 

7. Teātris – Andras Berkoldas 
vadībā teātŗa projekta dalībnieki 
iestudēs lugu,  izrādi varēs noska-
tīties visi nometnes dalībnieki.

Nometnē katra diena būs aiz-
pildīta, lai dalībnieki īsā laikā 
iemācītos daudz ko jaunu, aktīvi 
darbotos savu projektu īstenošanā 
un paspētu arī aktīvi atpūsties. 
Pēc sava projekta dienas plāna 
izpildes ikviens varēs piedalīties 
dziedāšanas nodarbības, sērfot, 
kāpt kalnos un piedalīties citās 
aktīvās nodarbībās. Paredzēta arī 
vakara programma ar latviešu 
azaidu. 

2x2 nometnes rīkotāji  izvēlē-
jušies lielisku vietu, kur rīkot 
nometni,  – Malibu augsta kalna 
galotnē, no kuŗa paveŗas skaists 
skats uz okeanu, kā arī citu kalnu 
galotnēm. Nodarbību telpas ir 
mā   jīgas un saulainas. No    met  nes 
dalībnieki varēs peldēties  apsil-
dāmā baseinā zem klajas debess. 
Nometnei jau pieteikušies vairāk 
nekā 100 jauniešu; vēl ir iespējams 
pieteikties. Tiksimies 2x2 Mali bu!

Ieva Plaude

Operas ,,Bohēma” apmeklētāji 5. novembrī, no kreisās: mācītājs 
Māris Ķirsons, Marta Prāmniece, Ēriks Niedrītis, Inga 
Pētersone, Normans Veltens, Kārlis Ķirsis, Maija Kovaļevska, 
Donalds Mortons

Ieva Plaude Malibu kalnos
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Uz redzēšanos Otrajos Anaheimas Starptautiskajos deju 
svētkos nākamgad!

(Turpināts 6. lpp.)

Ārija Alekzandera un Olivers Halkovičs dejo 
duetu no baleta ,,Arlekīns”

Jane Seymour un Lorencs Rosenbergs

Elza Leimane-Martinova un Raimonds 
Martinovs dejo duetu no baleta ,,Korsārs”

Misty Copeland un Sasha Radetsky dejo 
Thaïs Pas de Deux

Tā teica skatītāji, rīkotāji, atva-
doties no Anaheimas, kur nupat 
bija beidzies Anaheimas Pirmais 
starptautiskais deju festivāls 
(AIDF: Anaheim International 
Dance Festival). Tik daudz prie-
cīgu seju! Tik daudz pateicības 
vārdu, rokasspiedienu, apsvei-
kumu, laimes vēlējumu dejo-
tājiem, rīkotājiem! Tādu sirsnību 
un atzinību var reti piedzīvot un 
izjust. 

Festivāla programmā ietilpa 
dažādi sarīkojumi. Svētki sākās 
ar izstādi, kas no 2. līdz 8. au -
gustam ilga Anaheimas mūzejā. 
Tajā bija izstādīti dažādi priekš-
meti, skulptūras, fotografijas tēr -
pi, kas saistīti ar deju, galve-
nokārt ar baletu. 

Sarma Rozenberga mūzejam 
aizdeva viņai novēlēto kostīmu, 
kuŗš bija Ballet Russe zvaigznes 
Tatianas Riabouchinskas Lichine 
Prelude kostīms Les Sylphides 
baletā, ar kuŗu viņa 12 gadu 
vecumā kļuva slavena. Lielākais 
devums nāca no Dwight Grell 
Archive (privāta persona), kas 
nodots glabāšanai University of 
Southem California’s Doheney 
Memorial Library Losandželosā. 
Apmeklētāji redzēja arī Māra 
Liepas Krasa kostīmu no baleta 
„Spartaks”, ko viņš bija iedevis 
Dwight Grell glabāšanā. To 
Dwight Grell ar cieņu un bijību ir 
darījis gandrīz 50 gadus. 

Dance On Film 6. augustā 
Chapman University Folino 
Theatre. 

Te izrādīja dokumentālo filmu 
Ballet Russe. To noskatīties un 
pēc tam piedalīties pārrunās bija 
ieradušies kādreizējie Ballet 
Russe dejotāji: Paul Maure, Andre 
Tremaine un Dorothy Matsie-
Wade. Šī filma ir vairākkārt 
godalgota, un tā ir svarīgs doku-
ments par noteiktu laikmetu, 
kuŗā dzīvoja un strādāja lieli 

mākslinieki: baletdejotāji, skolo-
tāji, gleznotāji, komponisti, tērpu 
mākslinieki, kas ar sirdsdedzi 
bija nodevušies savai izredzētajai 
mākslas formai. 

AIDF gala priekšnesums 
7. augustā 
Grove of Anaheim tel pās.

Ienākot teātrī, ievērojam divus 
ekrānus, katru savā skatuves pu  sē.

Anaheimas balets ar savu You 
Tube programmu: Anaheim Bal-
let: More Than Dance... ir sa  snie-
 dzis nepieredzētu piekrišanu. Tā 
līdz šim tīmeklī skatīta vairāk 
nekā 24 miljonus reižu. To filmē, 
tam raksta scēnarijus Anaheimas 
baleta dalībnieks Evans Rozen-

bergs.
Programmas sākumā uz ekrā-

niem redzam Anaheimas baleta 
dejotājus: pašreizējos, kādreizē-
jos, tos, kas pašlaik dejo vai 
papildinās Floridā, Teksasā, Jūtā, 
Sanfrancisko, arī Anglijā, Dānijā, 
dejojam teātŗa priekšā, aicinot 
skatītājus zālē un dejotājus uz 
ska  tuves. 

Zāle pilna. Skatītāji nopietni 
pēta programmu. Viņu pulkā ir 
Dienvidkalifornijas Latviešu 
bied  rības priekšnieks Ivars Mi -
čuls ar savu kundzi Lauru Rok-
pelni Mičuli, ansambļa „Uzdzie-
dāsim, brāļi” diriģenti, un viņas 
brālis, kas tikko iebraucis no 
Rīgas. Ir grūti ticēt, ka laiks ir tik 
ātri skrējis uz priekšu! Ivars, 
mazliet nosirmojis, cik sen vēl 
bija jauneklis! Arī Sarma bija vēl 
bērns, kad abi dejoja latviešu 
tautasdejas Dziesmu svētkos un 
tautiskos uzvedumos. Vēl Ilze 
Damroze-Ložeņicina, kādreizējā 
Losandželosas latviešu tautas 
deju kopas „Pērkonītis” priekš-
niece. Jaunie baletnieki: Ārija, 
Evans, Elāna viņu ļoti ciena. Ilze, 
būdama māksliniece, viņiem vel-
tī sirsnīgus vārdus un uzmudinā-
jumus. 

Jaunos Laika lasītājus droši 
vien interesēs, ka starp skatītājiem 
bija arī Prince, populārās mūzikas 
dziedātājs un komponists. Šos 
svētkus apmeklēt Anaheimas 
pilsētas valde bija lūgusi arī 
Latvijas goda konsulus: goda 
konsulu Losandželosā Alfrēdu 
Raisteru un goda konsulu Kali-
for nijā Jeffrey Yarchever. 

Dejotāji pirms priekšnesuma 
ar skatītājiem sevi iepazīstināja 
paši, pastāstot, kā viņus sauc, no 
kuŗas valsts viņi ir un kādu deju 
dejos. Viss tas ar video palīdzību 
– uz ekrāna. Šis iepazīstināšanas 
veids ļoti patika dejotājiem un 
skatītājiem. Tā Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta prīma 
Elza Leimane-Martinova pastās-
tīja, ka viņas partneris ir premjērs 
Raimonds Martinovs, ar kuŗu 
viņa kopā dejo jau sešus gadus 
un nupat, pirms pāris nedēļām, 
salaulājušies. Iznāk, ka viņi savu 
medusmēnesi pavada, dejojot 
Anaheimas Starptautiskajā deju 
festivālā! Tas skatītājos izraisīja 
sirsnīgus apsveikuma aplausus. 

Arī pārējie skati uz ekrāna 
parādīja dejotāju devumu šiem 
svētkiem ar humoru, dažreiz arī 
ar sentimentu.

Programmā liela dažādība: iz -
vilkumi no klasiskā baleta 
Paquita (Joffrey Ballet), Don 
Quixote (ABT, NCB), 
Harlequinade (Houston Ballet), 
Romeo and Juliet (ABT, NCB), kā 
arī atsevišķas dejas, piemēram, 
„Parīzes liesmas”, Pas de Deux 
„Teici to stundu”ar Raimonda 
Martinova choreografiju un 
Emīla Dārziņa mūziku, to Elza 
ar Raimondu dejoja ovāciju 
pavadījumā. Viņi arī dejoja Pas 
de Deux no baleta Le Corsaire, 
gūstot lielu skatītāju atsaucību.

Jāpiezīmē, ka Latvijas vārds 
tika daudzināts visu svētku laiku, 
visos sarīkojumos. Latvija mir-
dzēja. To spodrināja Elza un 
Raimonds no Latvijas un Sarma, 
Lorencs, Evans, Ārija, Elāna no 
Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Tad, kā no Portugales izšauta 
raķete, uz Anaheim Grove ska-
tuves parādījās Portugales lep-
nums Marcelino Sambe, kas 16 
gadu vecumā šā gada jūnijā sa -
ņēma šī gada  Zelta medaļu USA 
International Ballet Competition 
in Jackson, Mississipi. Viņa dejo-
jums Flames of Paris mums vi -
siem aizrāva elpu. Pēc Que Todas 
os ais Sao meus  priekšnesuma 
mēs no Marcelino Sambe negri-
bējām šķirties. 

Tad iepazinām pasaules šo -
dienas sensāciju – dejotāju pāris 
Jacoby & Pronk, tajā Drew Jacoby 
ir no ASV, Rubinald Pronk –  no 
Holandes. Abiem ir klasiskā ba -
le  ta skola, dejo viņiem speciāli 
choreografētas dejas, kas ir uz 
robežas starp tradicionālo un 
moderno, un avante garde deju. 
Viņi mums pierādīja, ka ar labu 
izdomu, augstvērtīgu choreog ra-
fiju, labu gaumi cilvēka ķer menis 
var veidot kaut ko jaunu, 
nebijušu. Skatītāju atsaucība bija 
neiedomājama!

Jāpiemin, ka sarīkojumā bija 
arī dažādu organizāciju pārstāvji, 
kas apsveica skatītājus un dejo-
tājus. Apsveikumi bija īsi, kon-
spek  tīvi un interesanti. Savā un 
Anaheimas pilsētas galvas Curt 
Pringle vārdā (viņa todien nebija 
pilsētā) runāja ASV kongresa 
locekle Loretta Sanchez. Elzas Leimanes-Martinovas un Raimonda Martinova  duets 

,,Teici to stundu”
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Vienīgais līdzeklis, kas spēja 
aizdzīt uzmācīgās domas, bija 
darbs. Oskars pašķirstīja vienu – 
otru mapi, bet tur patlaban nebi-
ja nekā tāda, pie kā tas šobrīd 
varētu ķerties ar patiku. Pie-
spiesties nebija nozīmes, jo tad 
tik un tā nekas prātīgs neiznāca. 
Vienīgais, ko varētu darīt – 
pārtulkot kādu gabalu romāna 
laikrakstam, lai atkal uz dažām 
dienām būtu miers.

Labu brīdi viss gāja tā, ka labāk 
nevarēja vēlēties. Lapiņa pēc 
lapiņas gula glītā kaudzītē. Bet 
tad tekstā nejauši pagadījās tei-
kums par zaļu mēteli un Oskara 
miers atkal bija pagalam.

Viņš saīdzis nolika spalvu un 
iebāza tulkojuma manuskriptu 
portfelī. Šodien jau strādāšanas 
vairs nebūs. Vismaz mājās sēdēt 
negribējās. Vajadzētu tikt kaut 
kur starp cilvēkiem.

Nejauši pametot acis uz galda 
kalendāru, viņš ieraudzīja atzīmi, 
ka šovakar Nacionālajā teātrī 
pirmizrāde. Tad jau labi. Uz 
redakciju jābrauc agrāk, lai pirms 
iešanas uz teātri paveiktu kārtējos 
dienas darbus. Pēc tam būs jānāk 
atpakaļ rakstīt recenziju par 
izrādi, jo tai vajadzēja parādīties 
rītdienas numurā. Tad jau diena 
būs raiba diezgan.

Kaut kā novilcis laiku līdz 
pusdienām, kuŗas bija diezgan 
vēlu, Oskars sāka ģērbties. Tas 
neprasīja daudz laika, kaut gan 
šoreiz viņš šo ceremoniju centās 
stiept gaŗumā. Reizi pa reizei 
atkal uznāca neatvairāmā doma: 
bet šodien taču es braukšu citā 
laikā, un tad man šī zaļā nebūs 
jāsastop!

Šoreiz autobuss tik tikko nepa-
meta Oskaru kājām. Pašā pēdējā 
mirklī viņš to gan vēl noķēra, bet 
izskatījās tik nokusis, ka pat 
kasierei izraisīja vieglu, labsirdīgu 
smīnu. Tā gan gribēja izsacīt 
viņam kādu labi domātu piezīmi, 
bet tad atģidās, ka viņš tai vēl 
pārāk svešs, un aprāvās.

Vēl viņš nebija paspējis lāga 
atgūties, kas nākamā pietura bija 
klāt. Nu jā – vai tad maz citādi 
varēja būt? Pa strauji atvērtajām 
durvīm vingri iekāpa Oskara 
vakarējā ceļa biedre un nosēdās 
viņam pretim.

Pirmajā mirklī Oskars netika 
skaidrībā, kas pēkšņi liek viņa 
sirdij straujāk pukstēt – pirmī-
tējais skrējiens vai necerētais pār-
steigums. Bet satrauktā elpa drīz 
vien norima, turpretīm sirds 
nemaz nedomāja stāties. Tātad 
– tomēr!

Kā par brīnumu, Oskars neiz-
juta ne mazākās nepatikas par 
negaidīto sastapšanos. Tieši otrā-
di – šis satraukums bija drīzāk 
tīkams. Tikai tagad viņš sev 
vaļsirdīgi atzinās to, ko visu 
dienu bija centies noliegt – ka šī 
nepazīstamā sieviete viņam tie-
šām patika.

Šī atzīšanās viņam deva tik 
lielu atvieglojumu, ka visa sliktā 
oma izkūpēja kā dūmi. Vakarējā 
interese par to, kas viņa varētu 
būt, uzmācās vēl neatvairāmāk. 
Domās Oskars jau bija viņu no -

Laimes santims
lū  dzies gan par „zaļo lapsu”, gan 
par sarkanajiem matiem un 
nelāgo raksturu. Tagad viņš no -
lēma braukt vai līdz pašai auto 
ostai, lai uzzinātu, kur viņa izkāpj 
un, varbūt tādā ceļa iegūtu par 
viņu kaut kādu tuvāku pieturas 
punktu.

Arī pretimsēdētāja, cik varēja 
vērot, par šo sastapšanos nebūt 
nebija noskaitusies. Viņa droši 
un atklāti paraudzījās Oskarā kā 
senā paziņā, un viņas skats nebūt 
nepauda nepatiku. Atkal sākās 
rotaļīga spēle, tikai šoreiz tā bija 
izteiksmīgāka un atklātāka.

Pie Brīvības pieminekļa pietu-
ras zaļā uzmeta Oskaram zīmīgu 
skatu un veikli izkāpa laukā. 
Pirmajā mirklī Oskars gandrīz 
pietrūkās kājās un gribēja viņai 
sekot, bet tad aprāvās. Tā tikai 
vēl trūka! Lai viņš skrien pakaļ 
nepazīstamai sievietei kā piec-
padsmit gadus vecs ģimnazists – 
nenāk ne prātā! Viņš mierīgi no -
sēdēja līdz pat prefektūrai, tad 
izkāpa un, apmetis līkumu pasta 
stūrim, nesteigdamies soļoja pa 
Krišjāņa Barona ielu uz redakciju.

No pirmītējā īgnuma vairs 
nebija ne vēsts. Viņu bija 
pārņēmusi tīkama apmierinātības 
sajūta. Viena otra, ceļā sastapta 
paziņas sveicienu viņš atņēma 
neparasti laipni.

Darbā viss gāja pa vecam. 
Oskars nodeva tulkojumu re -
dakcijas sekretāram un sāka 
caur  skatīt ārzemju laikrakstus.

„Ar recenziju šodien nav ko 
steigties,” sacīja sekretārs, kad 
Oskars pēc pāris stundām ienesa 
viņam gatavos materiālus.

„Kā tā?” Oskars jautāja.
„Rītdienas numurā maz iz -

redzes dabūt iekšā. Daudz stei-
dzamu materiālu. Ja jau iznāk – 
uzrakstīt vari, bet, ja šodien ne -
uzrakstīsi, arī nebūs liela nelai-
me. Nav jau nekāda svinīgā 
izrāde.”

„Labi,” Oskars noteica. „Tad 
var pagadīties, ka es pēc izrādes 
nemaz vairs nepienāku. Pārējais, 
kas man šodien paredzēts, viss 
gatavs.”

„Staigā vien laimīgs,” sekretārs 
atbildēja. „Tad jau no teātŗa, lai-
kam, spersieties visi uz kādu 
krogu?”

„Var pagadīties.”
„Laimīgi cilvēki,” sekretārs no -

pūtās. „Es vairs nemaz neatceros 
pēdējo reizi, kad būtu kaut kur 
bijis.” 

„Ja jau aiziesim, es tev 
piezvanīšu,” Oskars piedāvāja. 
„Varbūt varēsi uz kādu brīdi 
izrauties.” 

„Piezvanīt jau vari,” sekretārs 
atteica. „Bet neticu, ka varēšu 
tikt.”

Viņš vēlreiz nopūtās un atkal 
ierakās papīru grēdās, bet Oskars, 
uzvilcis mēteli, devās uz tramva-
ju, jo bija jau laiks doties uz 
teātri.

Pirmizrāde bija vidēji apmek-
lēta. Pavāja ungāru salonkomēdija 
nespēja konkurēt ar jauko pa -
vasaŗa laiku. Visās malās redzēja 
tikai pazīstamas sejas. Preses 
ļaudis, citu teātŗu aktieŗi, kam 
todien pagadījies brīvs vakars, 

abonenti – parastā pirmizrāžu 
publika.

Pirmajā starpbrīdī Oskars ar 
pāris kollēgām stāvēja pie bufetes 
un, dzerot alu, pārrunāja pirmā 
cēliena iespaidus. Vienu brīdi 
viņam likās, ka tas sajūt uz sevis 
otra cilvēka skatu. Paraudzījies 
visapkārt, viņš nespēja saskatīt 
neviena acu pāŗa, no kuŗa tas 
būtu nācis. Pēc pāris mirkļiem 
tas pats atkal atkārtojās.

Oskars nervozi atskatījās un 
apmulsa. Tā taču bija viņa, kas 
tur nupat gāja gaŗām, gaiši mēļā 
tērpā. Pirmajā brīdī viņš to 
gandrīz nepazina, jo priekšstats 
par viņu tam aizvien saistījās ar 
zaļo mēteli. Bet tad viņš noteikti 
sajuta, ka tā ir tā pati, kas viņa 
prātam jau nedod miera pāris 
dienas.

Oskara skats laikam bija pārāk 
ievilcies gaŗumā, jo to pamanīja 
arī viņa pārējie sarunas biedri.

„Tev laba gaume,” viltīgi smī-
nē  dams piebikstīja kāds no acī-
gākajiem kollēgām. „Kas tā tāda 
bija?”

„Jā, kaut es to zinātu,” Oskars 
paraustīja plecus. „Pāris reizes 
braucām kopā autobusā, un tas ir 
viss.”

„Aha, kā tad, parastā mīlestība 
ar pirmo skatu,” kollēga zobojās. 
„Jāņa Ziemeļnieka Nezināmā.”

„Nemuļķojies,” Oskars saīga.
„Oskariņš jau apvainojas!” kol-

lēga gavilējoši izsaucās. „Tad jau 
būs krietni dziļi ķēris.”

Oskars gribēja atcirst kaut ko 
asu, bet nepaguva, jo atskanēja 
otrais zvans un vajadzēja doties 
zālē.

Nosēdies savā vietā, viņš cītīgi 
pētīja skatītāju rindas, vai kaut 
kur nevarēs ieraudzīt mēļo tērpu. 
Bet ugunis apdzisa pārāk ātri.

Izrādes turpmākajai gaitai Os -
kars sekoja ar piespiešanos. 
Dialogu un situāciju atjautības 
slīdēja viņa ausīm gaŗām. Reizi 
pa reizei viņš pazagšus meta ska-
tus pa labi un pa kreisi, bet 
meklēto nevarēja saskatīt. Viņā 
atkal brieda pirmītējā īgnuma 
sajūta, šoreiz gan par to, ka 
kollēgas nejauši kļuvuši par viņa 
mazā noslēpuma līdzzinātājiem. 
Mīlestība ar pirmo skatu – cik 
muļķīgi! Ja viņam kāda sieviete 
patika drusku labāk par citām, 
vai tad tai tūliņ vajadzēja būt 
mīlestībai? Un kas tur kollēgām 
bija ko zoboties? Jā, bet vai viņš 
pats uz to nebija devis iemeslu? 
Vajadzēja vienkārši atbildēt, ka 
skatās pēc kādas paziņas, un 
mierīgi triekt tālāk.

Visa zāle pēkšņi un skaļi 
iesmējās. Oskars uztrūkās no 
domām. Viņš atkal bija palaidis 
gaŗām kādu izsacītu asprātību. 
Tomēr pirmajā mirklī viņam 
likās, ka publikas smejas par viņu 
un viņa domām.

Saņēmies viņš cītīgi sekoja iz -
rādes gaitai līdz pat cēliena 
beigām, vīrišķīgi atvairot visas 
blakus domas.

Kad skatītāju telpa atkal bija 
kļuvusi gaiša, Oskars labu brīdi 
nevarēja izšķirties, vai iet, vai 
palikt tepat zālē. Negribējās pa -
ļauties kollēgu zobgalībām. Bet 
vēlēšanās ieraudzīt mēļo tērpu 
un gaiši rūsgano matu cekulu 
bija pārāk liela. Vēlreiz rūpīgi 
izpētījis zāli – arī šoreiz bez 

panākumiem – viņš cēlās kājās 
un nesteigdamies devās laukā. 
Reizes trīs – četras izstaigājis pa 
apakšu no viena gala līdz otram, 
viņš uzkāpa otrā stāva foajē, brīdi 
pastāvēja vienā stūrī, vairākkārt 
palaižot sev gaŗām visu staigātāju 
rindu – viss veltīgi. Tās, kuŗu 
viņš vēlējās ieraudzīt, starp stai -
gātājiem nebija.

Atmetis savam pasākumam ar 
roku, viņš devās uz savu vietu vēl 
pirms zvana. Bija atlicis vēl viens 
cēliens.

Oskars cītīgi izstudēja pro-
grammu un jau sāka galvā kārtot 
teikumus recenzijai. Viņš tomēr 
bija nolēmis tūdaļ no teātŗa 
braukt uz redakciju un rakstīt. 
Sēdēt kaut kur kopā ar kollēgām 
šovakar nebija nekādas patikas.

Pēdējo cēlienu Oskars noska-
tījās visai uzmanīgi. Viņš pat 
smējās visiem līdz par komēdijas 
asprātīgo noslēgumu.

Kad izrāde bija beigusies un 
tēlotāji saņēmuši tradicionālos 
aplausus un puķu balvas, Oskars 
mierīgi nogaidīja, kamēr lielais 
vairums nepacietīgo garderobes 
gaidītāju bija izklīdis, bez steigas 
saņēma savu mēteli un caur ap -
stādījumiem lēni soļoja uz re -
dakciju. Viņš bija uz brīdi sevi 
pārvarējis. Tagad viņa domas 
pār  valdīja vienīgi noskatītā 
pirm    izrāde un tās recenzija.

„Ak, tad neizgāji vis nekur?” 
viņu saņēma redakcijas sekretārs, 
pacēlis nogurušo skatu no 
manuskripta.

„Ja jau tik jaukā laikā tik un tā 
jākvern telpās, tad labāk pa to 
laiku kaut ko pastrādāt,” Oskars 
izvairījās minēt īsto iemeslu un 
tūdaļ ķērās pie rakstīšanas.

Pēc stundas – pusotras recen-
zija bija gatava, Oskars vēlreiz to 
rūpīgi pārlasīja, vienu – otru 
vietu vēl mazliet nogludināja un 
ienesa sekretāram.

„Labāk gan, ka uzrakstīji,” tas 
saņemdams sacīja. „Vajadzēja 
numuru par vienu lapu palielināt, 
un tad bez vajadzības būtu at -
kāpušies no tradicijas.”

Varēja padomāt par mājās 
braukšanu. Oskars paraudzījās 
pulkstenī. Līdz nakts autobusam 
bija trīs ceturdaļstundas laika. Iet 
kājām? Tā kā negribējās, kaut 
gan visu vakaru bija sēdēts. Tam 
par cēloni varēja būt arī maza, 
klusa cerībiņa: varbūt, varbūt...

Oskars lēni gāja uz Brīvības 
ielas pusi un nevarēja izšķirties: 
iet – neiet, gaidīt – negaidīt? Bet 
tad jautājums atrisinājās gluži 
necerētā veidā. Ejot gar kādu 
maiznīcu, no pagraba loga viņam 
iesitās nāsīs tik vilinoša svaigas 
baltmaizes smarža, ka viņš uz 
mirkli apstājās.

„Kā man tas līdz šim neienāca 
prātā?” viņš sevī nobrīnījās. 
„Kopš pusdienām taču nekas nav 
ēsts. Mājās jau arī vairs neko 
nevarēs sameklēt.”

Pēkšņi viņu pārņēma tik 
nevaldāma ēstgriba, ka par mājās 
iešanu nebija ko domāt.

Esplanādē pie bufetes stāvēja 
tikai pāris svešu cilvēku. Dziļāk 
Oskars neskatījās, jo šovakar ne -
vēlējās sastapt neviena pazīstama. 
Tie viņu tikai lieki aizkavētu, un 
ielaisties tukšās valodās viņam 
šoreiz nebija nekādas patikas.

Nesteigdamies viņš noēda di -

vas paģiru brokastis, izdzēra 
pāris mazo kausiņu alus, pār -
mainīja ar pazīstamo bufetnieku 
dažus maznozīmīgus vārdus par 
jauko pavasaŗa laiku, samaksāja 
un gāja laukā.

Pa to laiku bija sācis smidzināt 
sīks lietiņš, kas pamazām kļuva 
stiprāks. Oskars uzsita apkakli 
un sāka soļot žiglāk, līdz nokļuva 
pie apaļā kioska, kur varēja 
mazliet patverties. Gaidīdams 
viņš nosprieda sevī, ka šovakar 
rīkojies ļoti prātīgi, un bija visā 
visumā ar sevi pilnīgi apmie-
rināts.

Uz autobusu nebija ilgi jāgaida, 
un tas pienāca gluži tukšs. Vienīgi 
samiegojies kasieŗis kūkoja 
priekšējā stūrī.

Oskars uz mirkli jutās tā kā 
vīlies, bet tad klusībā nosmējās 
pats par sevi. Kas gan cilvēks var 
būt par nelabojamu romantiķi!

Pie Blaumaņa ielas stūŗa auto-
buss apturēja pilnīgi bez vaja-
dzības. Ne tur kāds iekāpa, nedz 
izkāpa. Tas, liekas, vēl vairāk sa -
kaitināja jau tā īgno kasieri. Klu-
sēdams viņš saņēma no Oskara 
naudu, noplēsa biļeti un atkal 
ievilkās savā stūrī.

Oskars sēdēja pašā priekšējā 
solā un domīgs raudzījās tumšajā 
rūtī, pret kuŗu ņirbinājās sīkas 
lietus lāses. Viņš pat lāga ne -
manīja, ka pie Matīsa ielas auto-
buss atkal apstājās un tur iekāpa 
vēl viens pasažieris. Kasieris, kas 
vēl nebija īsti iekārtojies savā 
sēdeklī, tūdaļ piecēlās un gāja uz 
pakaļējo galu iekasēt braukšanas 
maksu.

„Te nepietiek, jaunkundz,” viņš 
ar nepatiku balsī ierunājās. „Man 
vajag četrdesmit santimu.”

„Kā, vai tad tas ir nakts auto-
buss?” jautāja skanīga alta balss.

„Vai nu pirmo reizi brauciet?” 
īgni atjautāja kasieris.

„Acumirkli,” sievietes balss 
atteica un sāka šķindēt sīknauda. 
Oskars laiski pameta skatu loga 
rūtī, kuŗā varēja saskatīt sievietes 
atspulgu, un tad strauji apcirtās, 
jo negribēja ticēt savām acīm.

Tiešām – atkal viņa! Mazliet 
nolijusi, steigā aizkususi, viņa 
nervozi rakņājās pa somiņu.

„Te, laikam, būs”, viņa beidzot 
sacīja un sabēra savākto sīknaudu 
kasierim saujā.

„Vēl vienu santimu, te ir tikai 
trīsdesmit deviņi”, kasieris nepa-
cietīgi šķindināja saņemto sīk-
naudu un nemaz nerīkojās plēst 
biļeti.

Viņa vēl mirkli meklēja, bet 
tad nevarīgi nolaida somiņu klē-
pī.

„Vairāk man nav klāt”, viņas 
balss šķita zaudējusi skaņu.

„Jā, tad tur nekā nevar darīt”, 
kasieris cieti noteica. „Nākamā 
piestātnē jums jākāpj laukā”.

Viņš jau grasījās spiest zvana 
pogu, ar otru roku sniedzot at -
pakaļ saņemto sīknaudu.

„Vienu acumirkli”, Oskars 
strau  ji pielēca kājās un aiz uztrau-
kuma varēja tikko parunāt. „Te 
būs tas iztrūkstošais santims!”

Tagad bija pienākusi viņa reize. 
Acu priekšā kā no smiltīm pēkšņi 
izlēca spīdīgais santims, kas 
atradās naudas maka atsevišķajā 
nodalījumā. Atrastais santims – 
laimes santims!

(Turpinājums sekos)

Emīls Skujenieks
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Uz redzēšanos Otrajos Anaheimas Starptautiskajos deju svētkos nākamgad!

Māŗa Liepas Krasa tērps no 
baleta ,,Spartaks”

Marcelino Sambe dejo deju no baleta  ,,Parīzes liesmas”

Viņa pieminēja, cik svarīgi ir 
atbalstīt un iepazīstināt ar mākslu 
jau niešus, jau skolās ejot, un cik 
daudz par to ir rūpējušies Sarma 
un Lorencs, turklāt ar panā-
kumiem. 

Runāja arī Lorencs Rosen-
bergs, Anaheim Ballet/AIDF 
direktors, Anaheimas pilsētas 
valdes pārstāve Lorri Galloway, 
kas arī ir Impresario Committee 
Chairperson, dale Merrill, 
Associate Dean of Chapman 
University’s College of Performing 
Arts. 

Pirmo programmas daļu bei-
dza Misty Copeland un Sascha 
Radetsky ar Frederic Ashton  
choreografēto Thais Pas de Deux, 
kam Jules Massenet mūzika. Šo 
darbu skatoties, vienmēr jādomā 
par choreografa neiedomājamām 
spējām kaut ko tik interesantu 
un skaistu radīt. Abi dejotāji ir 
American Ballet Theatre dalīb-
nieki, un viņu priekšnesums ir 
neaizmirstams. 

Otrās daļas sākumā filmu un 
televīzijas aktrise, populārā Jane 
Seymour pasniedza AIDF balvu 
par Mūža ieguldījumu (AIDF 
Lifetime Contribution Award) 
Dwight Grell un Mūža nopelnu 
balvu (AIDF Lifetime Achieve-
ment Award) – kritiķim, baleta 
vēsturniekam Lewis Segal. Viņš 
mācījis baleta vēsturi univer-
sitātēs, rakstījis par baletu laik-
rakstiem, ieskaitot Los Angeles 
Times. Viņš piedalījies doku -
men tālfilmās, arī par Aleksand-
ru Godunovu. Segal pazīstams 
kā dažreiz bargs, bet taisnīgs 
kritiķis. Kopš 2008. gada viņš ir 
pensionējies un dzīvo gan 
Amerikā, gan Spānijā. Jāpiemin, 
ka kritiķis Lewis Segal bija pir-
mais baleta kritiķis, kas ievēroja 
Āriju Alekzanderu, dejojot Klā-
ras lomu „Riekstkodī” ar Sanfran-
cisko baletu. Viņš Los Angeles 
Times rakstīja, ka jau ar pirma  -
j iem soļiem uz skatuves dzīvību 
ienesa deviņus gadus vecā Ārija.

Programmas turpinājumā smags 
uzdevums bija Ārijai Alek  zan-
derai un viņas partnerim Olive-
ram Halkovičam (Oliver Hal-
kowichi) – skatītājiem parādīt 
Commedia dell’arte baleta stilu, 
kas kādreiz bija populārs Italijā 

un Anglijā. Tajā daudz mīmikas, 
pārspīlētas teatrālas tēlošanas. 
Viņi dejo Harlequinade Pas de 
Deux ar Riccardo Drigo mūziku 
un Marius Petipa choreografiju. 
Ārija dejoja Columbine, kam 
patīk Harlequin, kas ir komiķis. 
Viņš allaž steidzīgs, vienmēr kaut 
ko kārtodams, bieži sagriezdams 
visu ar kājām gaisā. Viņa zīmīgais 
kostīms – balts krekls ar kuplām 
piedurknēm, bikses rūtainas, 
kam rūtis veido uzšūti dimanti. 
Viņš ir šodienas klauna priekš-
tecis. Šis darbs radīts 1900. gadā. 
1965. gadā savu versiju radīja 
George Balanchine, Kolum bīnes 
lomā dejoja slavenā Patricia 
McBride.

Ārija un Olivers Halkowich, 
abi Houston Balett dejotāji, savu 
uzdevumu veica meistarīgi. To 
atzina arī skatītāji. Šo numuru 
skatīties bija ļoti gatavojies 
kritiķis Lewis Segal, kas bija 
tērpies Harlequin kostīmā. Vien-
mēr savā elementā! Ārija ir dzi-
musi Kalifornijā, te augusi, skolo-
jusies, uzstājusies, ieguvusi ap -
balvojumus. Tādēļ tik silta skatī-
tāju atzinība.

Mūs visus pārsteidza Gennadi 
Saveliev no  American Ballet 
Theatre, dejodams Rustislav 
Zakharow darbu Gopak, kam 
Vasily Solovyov- Sedoy  mūzika. 
Dejojumam nepieredzēts temps, 
lēcieni, griezieni. Brīžiem likās, 
ka Gennadi lidos pāri mūsu 
galvām. Viņam nekādi dabas li -
kumi neeksistēja. Turklāt viņš to 
izdarīja ar šarmu. 

Liela bauda bija skatīties Twyla 
Tharp choreografēto Sinatra 
Suite, kam pavadījumā bija 
Franka Sinatras iedziedātās 
dzies    mas. To dejoja Misty 
Copeland ar Sascha Radetsky.  
Viņi mūs ierāva romantiskajā 
pasaulē. Viņu dejas izpildījums 
skatītājiem lika vēlēties: sievietēm 
– dejot ar Sašu, vīriešiem – dejot 
kā Sašam.

Domāju, ka uz skatuves nebija 
neviena, kas nedomātu, ka 
Franks Sinatra izdzied tieši viņa 
dzīvesstāstu ar I Did It My Way. 
Skatuvi pāršalca aplausu vētra. 
Sarīkojumu beidza Sarmas Lape-
nieks-Rozenbergas chore ogra-
fētais Ciao!, kuŗu iesāka Ana-
heimas balets, kam pievienojās 
pārējie dalībnieki.  Bija vienrei-
zējs skats! Pabeidza ar Coda, ku -

ŗā katrs dejotājs ar  fragmentu no 
sava priekšnesuma atvadījās no 
skatītājiem.  To Sarma bija izkār-
to  jusi meistarīgi.

Skatītāji eksplodēja!
Liela piekrišana bija speciālām 

baleta klasēm Aspiring Dancers 
Workshops. Tajās piedalījās ap -
dāvināti jauni dejotāji no 25 
baletskolām. Tās notika  divas 
die  nas nedēļas nogalē pirms gal-
venajiem sarīkojumiem Chapman 
University Dance Faculty trīs 
telpās, kas bija pārpildītas. Kop-
summā 18 baleta klasēs baleta 
studenti iepazinās ar izciliem 
meistarskolotājiem un mācījās 
no viņiem. Paidagogi bija  Stan-
ton Welch, Houston Ballet māks-
linieciskais vadītājs, spēcīgs jauns 
choreografs, kas dzimis, audzis, 
dejojis Austrālijā; Nancy Raffe, 
ABT baletmeistare; Mikhail Za -
vialov, kas skolojis daudzus jau-
nus dejotājus Holandē, Permā, 
Japānā, Belģijā. Viņa skolnieks ir 
arī Marcelino Sambe.

Svētku programmu beidza 
sarīkojums Stars of 
Tomorrow 
(Rītdienas zvaigznes). 

Tas bija skats nākotnē. Tur 
redzējām jaunus dejotājus, kas 

rādīja savu dejas prasmi un gribu, 
un solījumu kļūt par lieliem 
māks liniekiem. Prieks bija ska-
tīties! Programmu papildināja 
viesi: Elza un Raimonds Mar-
tinovi, kas nodejoja Pas de Deux 
no Lehāra „Jautrās atraitnes” un 
Marcelino Sambe variāciju no 
baleta Le Corsair. Viņiem no 
publikas sajūsmas neizbēgt! 

Dejotājiem bija jāpiepilda vēl 
viena vēlēšanās: jāapmeklē 
Disneyland. Tā viņus sagaidīja 
atplestām rokām.

Svētkos piedalījās: American 
Balett Theatre, Anaheim Ballet, 
Ballet Russe,Dresden Semperoper 
Ballet, Houston Ballet, Joffrey 
Ballet, Latvian National Opera 
Ballet, New York City Ballet, 
Orlando Ballet, Royal Birmingham 
Ballet. Pārstāvētās valstis: Ar -
ģentīna, Lielbritanija, Vācija, Ja -
pāna, Holande, Latvija, Portugale, 
ASV. Jāpiemin, ka visi dejotāji, 
kas piedalījās galvenā svētku 

sarīkojumā gala ir vairāku apbal-
vojumu laureāti.

Par sarīkojumu raitu gaitu 
rūpējās AIDF direktors Lorencs 
Rosenbergs. To viņš izdarīja spo-
ži. Par svētku augsto māksli-
niecisko līmeni gādāja Sarma 
Lapenieks Rozenberga.

Anaheimas Starptautiskie deju 
svētki (AIDF) ASV Rietumkrastā 
pie Klusā okena uzsita augstu 
vilni, iesākdami jaunu tradīciju 
Baleta pasaulē. Tas nu ir vēsturisks  
notikums. Nākamais būs tepat – 
Anaheimā, Kalifornijā, nākam-
gad.

Svētki beigušies. Vēl tikai 
at kārtošu AIDF direktora Lo -
renca Rosenberga Svētku prog -
rammā rakstīto Alberta Einšteina 
teicienu: „Dejotāji ir Dieva atlēti” 
(Dancers are the athletes of God).

Uz redzēšanos nākamgad te -
pat, Anaheimā!

Lapenieku Mirdza

Pēc tam, kad biju saņēmusi 
pirmo augstskolas diplomu 
fran  ču valodā un tulkošanā, 
strādāju par franču valodas 
mā  cībspēku un tulkotāju Lat-
vijā. Tad radās iespēja piepildīt 
ilgi loloto sapni - studēt fo -
tografi ju, un es aizbraucu uz 
Lionu, Fran cijā. Pēdējos gados 
sāku arī rakstīt; šī nodarboša-
nās man ir tikpat mīļa kā fo -
tografija, un manas sarunas ar 
foto grafiem ir lasāmas vairākos 
Lat    vijas preses izdevumos. Mans 
mērķis ir turpināt rakstīt arī 
ārzemju žurnāliem.

Kopš janvāŗa strādāju foto 
or ganizācijā Aperture Founda-
tion un turpinu foto grafēt, 

Iepazīsimies – 
Elīna Ruka!

meklējot jaunas iespējas izstā-
dēm un sadarbībai. Gan darbs, 
gan pie redze, ko gūstu Ņujorkā, 
mani iedvesmo un noteikti vei-
dos skaistas atmiņas nākotnē.

Labprāt fotografēju svinīgus 
sarīkojumus, portretus, repor-

Elīna Ruka

Foto no sērijas A LA 
RECHERCHE D'ELAN

tāžas, varu mācīt latviešu un 
franču valodu.

Sazināsimies pa e-pastu: 
elina.ruka@gmail.com
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Window on Eurasia: "A Caucasus without Russians Means a Russia 
without the Caucasus," Moscow Commentator Says

Staunton, 
November 
22 – Unless 
something 
is done to 

reverse the flight of ethnic 
Russians from the republics of 
the North Caucasus, a 
commentator in one Moscow 
newspaper says, that region will 
ultimately be lost to Russia 
because “a Caucasus without 
ethnic Russians can mean only 
one thing: a Russia without the 
Caucasus.”

In Friday’s “Segodnya,” Aleksey 
Sidorenko argues that Russian 
outmigration from the region 
reflects the coming together of 
the impact of Soviet policy on 
the region, the failure of Russian 
government policy there, and 
the intensifying crisis of Russian 
national identity.

The 1917 revolution and the 
ensuing civil war “almost led to 
the final destruction of Russian 
statehood and the loss of the 
Caucasus, he begins. These 

events led to the disappearance 
of many of “the socio-cultural 
achievements” of earlier decades, 
and that loss was exacerbated by 
“the grandiose social experiment” 
which the Soviet authorities 
conducted in the region.

On the one hand, that 
experiment led to the destruction 
of the region’s “traditional” 
religious faiths, both Russian 
Orthodoxy and Islam, and the 
elimination of the Cossacks as a 
social stratum. And on the other, 
it involved the modernization of 
the region’s economy and of the 
cultures of the peoples there, 
Sidorenko says.

“The main role in this process 
belonged to Russians and Slavic 
specialists,” and initially the 
local people welcomed their 
assistance. But the repressions 
and deportations of Stalin’s 
times opened the way for local 
nationalists to “link respon-
sibilities for these tragedies with 
the Russians – even though the 
Russians had been the main 
victim in numerical terms.”

After the death of Stalin, 
“national-cultural policy in the 
USSR was directed at the 
formation of a meta-national 
community of the Soviet people,” 
a construct based “on a single 

ideology, the principle of the 
unification of the social-political 
structure of ethnoses,” even 
though Moscow continued to 
recognize the ethnic communities 
as “subjects of culture.”

By the end of Soviet times, 
“the south of Russia has been 
transformed into a highly 
developed socio-cultural region,” 
with numerous universities, 
Academy of Sciences institutes 
and branches, and a massive 
group of highly trained local 
experts, not to mention nearly 
universal literacy among the 
population at large.

However, that was not enough 
to prevent the current crisis, 
Sidorenko says. “The crisis of 
socialist ideology at the end of 
the 1980s and beginning of the 
1990s, which formed the 
worldview basis of the systemic 
integrity of the meta-national 
community of the Soviet people 
and its culture, led to the 
segmentation of the post-Soviet 
cultural space.”

In the last two decades three 
different cultures co-exist in the 
North Caucasus: a revived 
traditional North Caucasus 
culture, surviving Soviet culture, 
and “contemporary mass Western 
culture.” Not surprisingly, this 

disrupted the earlier balance and 
“led to a universal crisis not only 
of Soviet identity,” Sidorenko 
says, “but of ethnic Russian 
identity as well.”

And this crisis has been 
intensified by the actions of the 
electronic media which have 
worked to “discredit everything 
that was connected with the 
Russian Empire and the USSR,” 
actions that not only changed 
the attitudes of many indigenous 
people but “deepened the crisis 
of Russian self-consciousness” 
by creating “an image of Russian 
culture as secondary thing.”

This identity crisis opened the 
way for the restoration of an 
“eastern, Islamicized mentality” 
among the local population, 
weakened the role of traditional 
Islam and thereby allowed for 
the penetration of “non-
traditional politicized trends in 
Islam such as Wahhabism,” 
something that further damaged 
the situation.

In the past, ethnic Russians not 
only by their presence but also 
by the self-confidence their 
leading role in the state and in 
the North Caucasus generated 
were able both to serve as a 
cementing element in the region 
and, equally important, help 

block the spread of these “non-
traditional” forces. But now that 
is changing and changing fast.

The rapid and continuing 
decline of the ethnic Russian 
presence there, the result of 
excess deaths over birth and 
“forced outmigration connected 
with the de-modernization of 
the North Caucasus, threats to 
security, and psychological 
discomfort,” alongside the lack 
of a Moscow policy to support 
them, is contributing to a 
disaster.

And still worse, Sidorenko 
says, Moscow is taking steps that 
are reducing the Russian presence 
where it matters most still further. 
Prior to the division of the 
Southern Federal District into 
two parts, ethnic Russians and 
other Slavic groups formed 15.3 
million of the 23.1 million 
residents, some 66 percent.

But now, in the North Caucasus 
Federation District, the ethnic 
Russians number only 2.7 million 
of the region’s 9.1 million people 
there, a 30.1 percent share or less 
than half the fraction they 
formed in the earlier and larger 
Southern Federal District and 
one that is almost certain to 
cause even more ethnic Russians 
to leave.

Latviešu teātŗa vēsturnieks 
profesors Viktors Hausmanis 
1996. gadā Rīgā laida klajā 
grāmatu ,,Latviešu aktieŗi trim-
dā“, ko izdeva Preses nams. Šajā 
542 lappušu sējumā autors lūko 
aprakstīt visus latviešu trimdas 
aktieŗus Amerikā, Austrālija, 
Austrālijā un Eiropā. Tajā pie-
minēti divi klīvlandieši – Emīls 
Skujenieks un Arturs Rubenis.

Klīvlandē latviešu teātrim biju-
si liela nozīme. Laikposmā no 
1950. līdz 2010. gadam Klīvlandē 
latviešu teātŗa 90 uzvedumos 
piedalījušās apmēram 250 perso-
nas. Apmēram 80 individu atra-
da laiku un vajadzību iesais tī     -
ties daudzmaz rēgulārā teātŗa 
darbā. Tagad par viņiem uzraks-
tīta grāmata – ,,Paldies par izrādi! 
Latviešu teātŗa izrādes Klīvlan  -
dē 1950-2010” (18x22 cm, apm. 
250 lpp., ar daudziem krāsainiem 
attēliem). 

Informācija par Klīvlandes 
latviešu teātriniekiem atrodama 
ne tikai grāmatā ,,Mūsu mājas 
un patvērums“, bet arī 1988. gadā 
iznākušajā 290 lappušu sējumā 
,,Pašiem savs teātris: latviešu 
teātrinieku darbs Klīvlandē, 
1952-1987”. DV teātŗa kopas 
vadītājs kopš 1958. gada vācis, 
krājis un kārtojis uzvedumu pro-
grammas, attēlus, dažādus metus 
un rakstus par notikušām teātŗa 
izrādēm. Vitolds Kārkliņš gādāja, 
ka grāmatu izdeva 150 eksem p-
lāros. 

Uzrakstīts arī papildinājums 
grāmatai ,,Kas notiek Klīvlandē?“. 
A. Rubenis šajā 366 lappušu 
sējumā sakopojis visus rakstiņus 
par notikumiem Klīvlandē no 
2000. līdz 2007. gadam, kuŗi 
savulaik ievietoti gan laikrakstā 
Laiks, gan mūsu pašu ,,Draudzes 
ziņās“. Šajos rakstos sīki aprak-

Jauna grāmata par Klīvlandes latviešu teātri
 s tīti sabiedriskie notikumi Klīv-
lan   dē. 

Iznācis arī sējums ,,Skatuviskās 
spēlītes: Trimdas teātrinieka 
piezīmes“ (387 lpp., krāsu il  lus-
trācijas), kuŗā A. Rubenis aprak-
sta savu režisora pieredzi, 
strādājot gan ar latviešu trimdas 
aktieŗiem, gan studentiem Rē -
zek    nes augstskolā un pašdarb-
niekiem Bērzgalē.

Pagaidām vēl neviena cita ār -
zemju latviešu centra kultūras un 
sabiedriskā darbība nav tik plaši 
aprakstīta. 

 Jāpiemin Maijas Grendzes 
sagatavotie sējumi – ,,Mūzikas 
mozaīka; Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības piecdesmit 
gadu darbība, 1955-2005” un 
,,Voldemārs Skraucs“. Iznākusi 
arī grāmata par gleznotāju 
Rūdolfu Vītolu. Derētu padomāt 
par izdevumiem R. Āboliņa un 
B. Sniedzes piemiņai. 

Klīvlandes latviešu biedrība 
izdevusi trīs grāmatas: ,,Klīv-
landes Latviešu biedrība desmit 
darba gados, 1950-1960“ (75 
lpp.), redaktori – Ernests Da -
niels, Jēkabs Ūdris un Jānis 
Ladusāns. 1970. gadā iznāca 
,,Klīvlandes Latviešu biedrība 
20 darba gados” (87 lpp.), redak-
tori – Aloizijs Piterāns, Jānis 
Ladusāns un Indriķis Šalme. 
Trešais sējums: ,,Klīvlandes Lat-
viešu biedrība, 1950-2010” (88 
lpp.), redaktore – Maija Gren -
dze. 

Kārtējā informācija par Klīv-
landes tautiešiem atrodama 
,,Draudzes ziņās“, ko izdod 
desmit reizes gadā; tajās ir ziņas 
gan par Apvienoto draudzi, 
Daugavas Vanagu apvienību, 
pensionāru biedrību, Klīvlandes 
latviešu biedrību u. c. Klīvlandes 
latviešu biedrība trīs reizes gadā 

izdod ,,Latviešu Informācijas 
biļetenu“ un reizi gadā iznāk 
Klīvlandes DV apvienības ,,Ziņo-
tājs“.

,,Draudzes ziņām“ tagad ir 
,,Rādītājs, 1965-2008”, kuŗā vieg-
li sameklēt rakstus par notikum-
iem Klīvlandē. Gandrīz katrā 
izdevumā ir nekrologi. Rādītājā 
var sameklēt ne tikai personas 
dzimšanas datus, bet arī, kuŗā 
numurā apraksts ievietots. Ir 
ziņas gan par koncertu datu-
m iem, gan vietām.

Latvijas Valsts archīvā un Lat-
vijas bibliotēkās atrodami daudz 
dažādu dokumentu par Klīv-
landes latviešiem. Latviešu 
grāmatas ir ne tikai KLB bib-
liotēkā Apvienotās draudzes 
namā, bet arī Kevina Smita 
bibliotēkā Case Western Reserve 
universitātē, kā arī Klīvlandes 
pilsētas un Kentas Valsts uni-
versitātes bibliotēkās. Pirms pāris 
mēnešiem Western Reserve 
Historical Society saņēma 20 
kastes ar Klīvlandes latviešu 
dokumentiem un materiāliem, 
kuŗi papildināja līdz šim nogā-
dātos. 

Par Klīvlandes teātriniekiem ir 
ziņas Dr. Viktora Hausmaņa 
divsējumu grāmatās ar nosau-
kumu ,,Latviešu drāma“ (izdotas 
2004. un 2006. gadā). Pirmajā 
sējumā ir ziņas par 20. gs. pirmo, 
otrā – par otro pusi. Abus 
sējumus sastādījuši Dr. Viktors 
Hausmanis un Dr. Benedikts 
Kalnačs. Otrajā sējumā pieminēti 
Klīvlandē dzīvojuši drāmatiķi – 
Astrīda Jansone, Hugo Krūmiņš, 
Arturs Rubenis un Emīls 
Skujenieks.

Dr. V. Hausmanis sarakstījis arī 
grāmatas ,,Latviešu teātris trim-
dā“ un ,,Latviešu teātris ASV un 
Kanadā“ (izdotas 2005. un 2008. 
gadā). Grāmatā ,,Latviešu teātris 
trimdā“ galvenokārt ir ziņas par 
latviešu teātri Vācijas dīpīšu 
nometnēs no 1945. līdz 1950 
gadam. Grāmatā ,,Latviešu teātris 
ASV un Kanadā“ – par trimdas 
teātri ASV un Kanadā no 1950. 
līdz 2000. gadam Par Klīvlandi 
tajā ir vesela nodaļa, atkārtojot 
gan pašu klīvlandiešu sniegtās 
ziņas, gan autora redakcijā.

Par trimdas drāmu un teātri 
runājot, vērtējumi ir dažādi, 
reizēm nepamatoti pārspīlēti. 
Nevar noliegt Mērbekas un 
Eslingenas teātŗu profesionālo 
līmeni. Turpretim daža laba ASV 
un Kanadas latviešu ansambļa 
un atsevišķu teātrinieku nopelni 
un svarīgums nereti tiek pār-
spīlēts. 

Trimdas drāma ir vērtēta pa -
virši. Saslavēts Raimonds Stap-
rāns par viņa drosmi runāt par 
seksuālām problēmām. Taču tā -
pēc, ka pasaules teātŗos rāda 
tualetes podus, trimdas teātrim 
nez vai būtu jāseko šim piemēram. 
Manuprāt, par maz izcelts Uldis 
Siliņš. Kopš 1945. gada slavēts 
Mārtiņš Zīverts, īpaši par viņa 

„lielajiem“ viencēlieniem. Taču 
to tematika bieži ir nenozīmīga, 
raksturi neinteresanti, ignorēts 
sievietes skatuviskais raksturs, 
pārāk ilga tīksmināšanās par 
autora izdomāto neinteresanto 
varoņu vājībām. Anšlava Eglīša 
komēdijas uzņemtas jūsmīgāk, 
izrādes labi apmeklētas. Pārējo 
lugu rakstītāju lugas reti tika 
iespiestas, tāpēc maz izplatītas 
un nepazīstamas. 

Nevar nepieminēt kādu inte-
resantu parādību. ASV un 
Kanadā latviešu teātrīši jau pašā 
sākumā deklarēja, ka nenodar-
bosies „ar pasaules sensācijām 
un jaunradi“. Turpretim Austrā-
lijā latviešu teātrinieki par va -
rītēm centās apgūt „pasaules vēr-
tības“, kādas rādīja Harolds Pin-
ters un citi. 

Atpakaļ pie grāmatas ,,Paldies 
par izrādi“! Salikums ir gatavs, 
pagaidām nav zināms, cik ātri 
izdosies grāmatu iespiest. Paldies 
Laurai Briedei-Tomko par dator-
salikumu. Attēlu būs daudz un 
krāsās. Apraksti ir īsi un kodolīgi, 
galvenokārt par darbu, gatavojot 
izrādes. Grāmata būs pateicība 
visiem, kuŗi gadiem ilgi pieda-
lījušies teātŗa darbā. Izdevumā 
ievietos daudz aktieŗu fotografiju 
– 35 melnbaltas un 47 krāsu, kā 
arī 180 dažādu izrāžu attēli. 

Grāmatu visi klīvlandieši varēs 
iegādāties par pazeminātu cenu; 
teātŗa kopu dalībnieki no Ast-
rīdas Rīderes saņems brīv ek-
semplāru. DV teātŗa kopa lūgusi 
Klīvlandes DV apvienību, kredit-
apbiedrību un Klīvlandes latvie-
šu biedrību atbalstīt grāmatas 
izdošanu. No neoficiāliem avo-
tiem zināms, ka biedrība izdo-
šanai jau piešķīrusi sēklas naudu. 
Paldies!

 Arturs Rubenis



LAIKS 2010. ga da 27. novembris – 3. decembris8

Mans tēvs, agronoms Jānis 
Bolis 1951. gadā, tika arestēts 
Kandavas rajona Vānes ciema 
„Daniņos”, kur viņš kopš Otrā 
pasaules kaŗa beigām bija strā-
dājis par meliorātoru Ventspils 
nosusināšanas sistēmas eksplua-
tācijas pārvaldes iecirknī. Pēc 
deviņām pratināšanām tika sa -
stādīts apsūdzības slēdziens. Vi -
ņu apsūdzēja par to, ka bijis kād-
reizējās „reakcionārās polī tiskās 
partijas Latvijas Zemnieku savie-
nība biedrs, studentu korporāci-
jas „Talavija” filistrs, leģionārs 
vācu armijā un darbojies kādā, 
vārdā nenosauktā, pretpadomju 
grupām. Kaŗa tribunāls slēgtā 
tiesas sēdē viņam piesprieda 
brīvības atņem šanu uz 25 gad-
iem. 1952. gada martā no Rīgas 
Centrāl cietuma viņu izsūtīja uz 
Intu un pēc tam uz Abezu Komi 
re  publikā, Sibi rijā, kur viņš 
nomira 1954. gadā.

Mana māte ļoti dziļi, varbūt 
vecmodīgi, mīlēja savu vīru. Kad 
Otrais pasaules kaŗš viņus izšķīra, 
māte bija jauna, izskatīga, inte-
liģenta sieviete. Bet visā savā 
gaŗajā mūžā viņa nemeklēja citu 
draugu. Viņa bija gatava atgriez-
ties pie tēva Latvijā no Vācijas 
bēgļu nometnes, un būtu to arī 
izdarījusi, ja netiktu atrunāta. Tā 
nebija vienpusēja mīlestība. No 
tēva vēstulēm var noprast, ka 
viņš māti mīlēja tikpat dziļi.

Ceļojums nāves ielejā – Gulaga smiltis Katskiļu kapsētā
Kamēr māte vēl dzīvoja, viņa 

arvien nožēloja, ka nebija lemts 
vēl kādreiz tēvu satikt. Viņa 
nevarēja saprast, kādēļ es ne -
interesējos par tēva likteni. Tikai 
pēdējos pāris gados sāku domāt 
par tēvu, par viņa likteni, un 
radās vēlme apmeklēt vietas, kur 
tēvs dzīvojis un miris. Tad 
manai sievai Valdai radās doma 
vismaz pēc nāves izpildīt manas 
mātes vēlēšanos: atvest smiltis 
no tēva nāves vietas un tās no -
vie tot bla  kus mātes urnai Kat  -
skiļu latviešu kapsētā, Ņujorkas 
pavalstī.

Mūsu intereses sakrita ar mana 
drauga, Juridiskās kolledžas di -
rektora Tālava Jundža un viņa 
sie    vas, juristes Jautrītes intere-
sēm. Arī viņi vēlējās apmeklēt 
vietas Sibirijā, kur Tālava tēvs 
bija dzī vojis. Mācītājs Edgars 
Jundzis arī tika arestēts un 
pratināts 1951. gadā, un 1952. 
gada sākumā no  tiesāts ar brīvības 
atņemšanu uz 8 gadiem. Soda 
izciešanai Edgaru Jundzi nosūtī-
ja uz labošanas darbu sevišķo 
no  metni Vorkutā, Komi re  pub-
likā, Sibirijā. Lai mīgā kārtā 1955. 
gadā pēc Edgara ģimenes cīņām 
ar Latvijas PSR birokrātiem 
Edgara sods tika samazināts, un 
viņš atgriezās Lat  vijā. 

Un tā 2010. gada jūlijā Tālavs 
un es kopā ar sievām, uzsākām 
mūsu otro ceļojumu uz Sibiriju, 
šoreiz uz nāves ieleju—maršruts: 
Maskava, Inta, Abeza, Vorkuta – 

2500 km no Latvijas,  aiz Ziemeļu 
polārā loka. Šis raksts iecerēts kā 
traģikomēdija - vakardienas var-
darbība un šodienas absurdi.

No Rīgas uz Maskavu 
 
Latvijas dzelzceļa reiss normāls. 

Tīras kupejas, labs ēdiens res-
torānā, pieklājīga apkalpe. Mas-
kavā iebraucam no rīta. Jāgaida 
savienojums vakarā. Šausmīgi 
karsta diena – 38 gradi C, 100F. 
Visur – uz ielas, metro, vilcienu 
stacijās – milzīga cilvēku drūzma. 
Sarkanā laukuma stūrī redzam 
kaut ko jaunu, ko pirms pāris 
gadiem neredzējām. Par dažiem 
rubļiem tūristi var fotografēties 
kopā ar Ļeņina, Staļina un citu 
kādreizējo pa  domju varas vīru 
līdziniekiem, tikai dažus metrus 
no Ļeņina mauzoleji. 

Maskavā piedzīvoju kolosālu 
vilšanos. Braucam ar metro. 
Pār pildīts. Pēkšņi kāda jauna, 
ļoti izskatīga, eleganti tērpusies 
dā  ma met man ar roku. Šaubu 
nav, dāma taču vēlas iepazīties. 
Sirds sāk ātrāk pukstēt. Pieeju 
klāt un smaidu savu šarmantāko 
smaidu. Dāma pieceļas un rāda, 
lai ap  sēžos. Tad, redzot ka es 
esmu ap    ju  cis, pievērš uzmanību 
reklā mai pie sienas. Ko tā 
reklāma saka? – prasu Jautrītei. 
Nu jā, Jautrīte saka, reklāma 
ietiec at  brīvot sēdvietas vecā-
kiem, neva  rī  giem ļaudīm. Te nu 
bija!

No Maskavas uz Intu

Vēlā pēcpusdienā dodamies uz 
Jaroslavļas staciju, lai uzsāktu 
apmēram 40 stundu ilgu un 2200 
km gaŗ braucienu uz mūsu pirmo 
galamērķi Intu Komi republikā, 
ziemeļaustrumos no Maskavas. 
Vilcienā pavadīsim divas naktis 
un vienu pilnu dienu. 

Vilciens jau gaida. Ārkārtīgi 
gaŗš. Sākam meklēt mums ie -
rādīto vagonu. Jau no ārpuses 
jūtu, ka nebūs labi. Vagoni veci, 
nolietoti, netīri. Visi izskatās 
apmēram vienādi. Noejam ga -
ŗām kādiem divdesmit vagoni-
em, līdz atrodam mūsējo. Iekšā 
šausmīgi karsts. Noteikti pāri par 
40 gradiem C, 104F. Mums ir 
ierādīta kupeja, kas domāta čet-
riem. Divas lāvas augšā, divas 
apakšā. Iekšpuse tikpat nolietota 
kā ārpuse, bet vismaz gultas veļa 
tīra. Noliekam somas un doda-
mies atkal ārā, kur mazliet vē -
sāks. Pēc pusstundas pavadones 
aicina kāpt atpakaļ iekšā. 

Vilciens sāk braukt. Sēžam 
karstumā. Izrādās, ka vagonos, 
kas 1970. gados būvēti Austrum-
vācijā, logus vispār nevar atvērt. 
Klimats tiek kontrolēts ar ven-
tilātoriem. Tas jau der, ja ven-
tilātors strādā, bet mūsu vagonā 
tas nestrādā. Ko nu? Pavadones 
apgalvo, ka ar laiku sākšot strādāt. 
Gaidām un gaidām. Paiet stunda, 
bet ventilators vēl klusē. Redzam, 
ka ar sūdzēšanos nekur netiksim. 

Jābūt filozofiskam. Galu galā, 
ceļš uz Sibiriju nekad nav bijis 
viegls.

Kad pats jūties tik nelāgi, var 
iedomāties kā tad jutās notiesātie. 
No 1952. līdz 1955. gadam tieši 
tādās četrvietīgās kupejās tika 
sabāzti 16 notiesātie, četri katrā 
lāvā. 

Tā nomokām nakti. Gulēt grūti 
karstuma dēļ. Ēst negribas. Iz -
dzeŗam milzu kvantumu ūdens. 
Nākamā rītā karstums kupejās 
turpinās. Pavadones aptveŗ mūsu 
izmisumu un iesaka risinājumu. 
Proti, katrā vagonā ir divas tu -
aletes ar mazliet lielāku platību 
nekā lidmašīnā un caurumu grī-
dā ūdens notekai. Katrā tualetē 
var atrast plastmasas pudeli ar 
nogrieztu kaklu. Mums iesaka 
izģērbties, piepildīt pudeli ar 
aukstu ūdeni (karstā vispār nav), 
liet ūdeni uz galvas un at  vē-
sināties. Acīmredzot, pavado-
nēm šī nav pirmā reize. Mēs arī 
izmēģinām šo eksotisko metodi. 
Mans vērtējums: pirmās piecas 
minūtes pēc slapināšanās sajūta 
ir burvīga, tad atkal karstums. 

Tā nu visu dienu cīnāmies ar 
karstumu, slapināmies un šķen-
dējamies. Caur aizvērto logu 
sau  le spīd no rīta līdz vakaram. 
Ārā pa logu daba arī garlaicīga. 
Viss līdzens, ne kalnu, ne upju, 
ne ezeru. Tikai meži. Cieši kopā 
saauguši tievi kociņi, egles un 
bērzi. 

Dienvidkalifornijas latvieši domā par nākotni, 
atceroties pagātni

Jānis Bolis

(Turpinājums sekos)

Latvijas sūtniecības Vašingtonā lietvedis Arnolds 
Speke 1956. gada februārī viesojās Losandželosā; no 
kreisās: Arnolds Speke, Māra Ābele (daļēji aizsegta), 
Ināra Pilmane, Arvīds Pukinskis un Eduards Duks

Dažādu tautību pārstāvji, arī latvieši, 1956. gadā 
piedalījās demonstrācijā Losandželosā, atbalstot tau-
tas sacelšanos pret komūnistisko režīmu Ungārijā. 
Pie Freedom for Latvia plakāta Edgars Gernatovskis

No kreisās: Ilgvars Dižgalvis, Maija Bēdele, 
Helēna Nukša, Edgars Gernatovskis

1959. gada 13. jūnijā Helmuta Brauķa vadībā notika 
latviešu un lietuviešu jauniešu divu stundu brauciens 
ar auto pa Losandželosas pilsētas ielām ar 
pretkomūnistiskiem saukļiem, pieminot padomju 
masu deportācijās cietušos baltiešus

DK LB valde 1962. gadā. No kreisās: Hugo Līcis, 
Arvīds Pukinskis, Edgards Gernatovskis, priekšnieks 
Helmuts Brauķis, Daniels Agrums, Ojārs Celle, Milda 
Pilmane, Hugo Pilmanis

Foto no Helmuta Brauķa un Ilgvara Dižgalvja 
archīva

DK LB valde 1954. gadā. Pirmā rindā no kreisās:  
Vilis Lapenieks vecākais, Ilga Jankovska, priekšnieks 
Helmuts Brauķis, Aneta Kalniņa, Jūlijs Kornets, 
Arvīds Pukinskis;  otrā rindā: Staņislavs Borbals,  
Fēlikss Veikins, Ilgvars Dižgalvis, Edgards 
Gernatovskis, Teodors Ganters

1955. gadā, DK LB priekšniekiem mainoties, biedrības 
valdes locekļi līdzšinējam priekšniekam Helmutam 
Brauķim  uzdāvināja divus bērziņus; no kreisās: Hugo 
Pilmanis, Vilis Lapenieks vecākais, Arvīds Pukinskis, 
Pauls Kurcbaums, Ērika Brauķe, Daniels Agrums, Ilga 
Jankovska, Edgars Gernatovskis, Aleksandrs Lielausis, 
Helmuts Brauķis
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā  

Valsts prezidents Valdis Zatlers saņēmis daudz apsveikuma vēs-
tuļu  Latvijas valsts proklamēšanas 92. gadadienā no dažādu pa -
saules valstu un organizāciju līdeŗiem. ASV prezidents Baraks 
Obama savā apsveikuma vēstulē raksta: „ASV Latviju uzskata par 
vienu no saviem uzticamākajiem sabiedrotajiem. Mēs novērtējam 
jūsu darbu brīvības, cilvēktiesību, demokratijas un miera veicinā-
šanā tuvākās un tālākās vietās. Mēs augstu vērtējam jūsu 
nepārtraukto ieguldījumu mūsu kopīgajā misijā Afgānistānā, 
tostarp ar jūsu būtisko lomu Ziemeļu apgādes tīklā.” ASV prezi-
dents izsaka pateicību par Latvijas atbalstu ASV reģionālās un 
globālās polītikas prioritātēm un valdības drosmi ekonomiskās 
krizes pārvarēšanā, kā arī pauž pārliecību par spēcīgas sadarbības 
veidošanu arī turpmāk.

ASV vēstniecība kopā ar ASV Izglītības informācijas un tes-
tēšanas centru 23. novembrī Rīgā, Kaļķu ielā 1, rīkoja  ASV Iz -
glītības dienu, kuŗā studenti, vidusskolēni un viņu vecāki varēja 
iegūt informāciju par studiju iespējām ASV, tostarp par pieteikšanās 
procesu, universitāšu dzīvi, financējuma saņemšanas iespējām u. 
tml. Semināra apmeklētāji uzzināja par  iespēju iegūt Baltic Ame-
rican Freedom Foundation stipendiju. Uzrunu teica ASV vēstniece 
Latvijā Džūdita Gārbere. Par savu studiju pieredzi ASV stāstīja  
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimševičs, viņš absolvējis  St .
Law  rence University.

Jaunā čelliste Gunta Ābele Eiropas jauno solistu konkursā 
Luksemburgā ieguva zelta medaļu. Viņas sniegumu, atskaņojot 
Bēthovena, Paganīni un Dvoržāka skaņdarbus, žūrija novērtēja ar 
59,33 punktiem no 60 iespējamiem. Gunta studē Bāzeles Mūzikas 
akadēmijā. 

Starptautiskajā Eirovīzijas bērnu dziesmu konkursā Balt-
krievijā, Minskā, uzvarēja Armēnijas pārstāvis Vladimirs Arzu-
manjans. Latvijas pārstāve Šarlote Lēnmane ieguva 10. vietu.  Kopā 
ar Ventspils bērnu popgrupu “Jūras akmentiņi” Šarlote dziedāja 
dziesmu latviešu valodā - Viva la Dance. Mūzikas autors ir kom-
ponists Artūrs Palkevičs, tekstu radījis Guntars Račs. Saskaņā ar 
konkursa nolikumu dziesmas tapšanā aktīvi piedalījusies arī Šar -
lote pati.  

Valsts kontroles  preses sekretāre Egita Diure portālu Apollo 
informējusi par absurdiem gadījumiem trūcīgas ģimenes statusa 
piešķiršanā. Trūcīgas ģimenes statuss piešķirts ģimenei, kuŗai pie-
der deviņi transportlīdzekļi, no kuŗiem divi iegādāti trūcīgas 
ģimenes statusa laikā. Par trūcīgu atzīta ģimene, kuŗai pieder seši 
transportlīdzekļi un četri nekustamie īpašumi. Valsts kontrole 
norāda, ka valstī netiek sakopota informācija par pašvaldību so -
ciālo dienestu izsniegtajām izziņām. Tāpēc Veselības ministrijai, 
plānojot veselības pasākumu īstenošanai nepieciešamo financē-
jumu, nav pieejama objektīva informācija par potenciālo pakalpo-
jumu saņēmēju skaitu un pakalpojumu saņemšanas termiņiem.

Necieņas izrādīšana Latvijas valsts simbolam  bargi sodīta. Par 
sarkanbaltsarkanā  karoga kāta salaušanu kādam smiltenietim 
Vidzemes apgabaltiesa piespriedusi reālu brīvības atņemšanu. 
Speciālistu ieskatā tas ir bargākais sods, kāds piespriests par šādu 
nodarījumu

 

Valsts prezidents Lisabonā
NATO valstu līdeŗu apstipri nā-

tā alianses jaunā stratēģiskā kon-
cepcija atbilst Latvijas aizsardzī-
bas mērķiem un nekādā ziņā ne -
mazina Latvijas drošību, - preses 
konferencē sakaru programmā 
Skype no NATO galotņu apsprie-
des Lisabonā paziņoja Latvijas 
prezidents Valdis Zatlers.

Prezidents skaidroja, ka NATO 
galotņu apspriedes nozīme ir ne -
novērtējama, jo šeit dažādos for-
mātos iespējams apspriest jautā-
jumus, kas svarīgi Latvijai. Īpaša 
nozīme piešķirta jautājumiem, 
kuŗi skaŗ divpusējo un reģionālo 
sadarbību, kas ļautu efektīvāk iz -
mantot finanču resursus.

Preses konferencē piedalījās       
arī Latvijas aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (Vienotība) un ār -
lietu ministrs Ģirts Valdis Kris-
tovskis (Vienotība). Amatper so-
nas uzsvēra, ka NATO valstis 
augstu novērtē Latvijas ārpolīti-
ku, jo tā tiek konsekventi īste-
nota. Pagaidām arī neesot izteik -
ti pārmetumi par nepietiekamu 
finanču resursu piešķiršanu aiz-
sardzības vajadzībām, lai gan sa -
vulaik Latvija šim mērķim solīja 
novirzīt 2%  iekšzemes koppro-
dukta;  patlaban tiekot atvēlēts 
tikai 1%.

Kristovskis skaidroja:  NATO 
valstis izprot, ka pasauli ir pie-
meklējusi ekonomiskā krize, ta -
ču cerot, ka pēc ekonomikas at -
labšanas līdzekļi aizsardzības va -
jadzībām tiks palielināti.

Zatlers atzina, ka NATO valstu 
amatpersonas skatās nākotnē un 
esot nepārprotami skaidrs, ka 
financējumam ir jāpieaug, jo Lat-
vija nevarot atpalikt no Igau -     
nijas un Lietuvas.

Lai gan financējums ir mazs, 
Latvija izpilda savas saistības, ta -
ču tas atsaucoties uz kaŗavīriem, 
kuŗiem jāiztiek ar minimāliem 
resursiem. Amatpersonas arī no -
rā dīja -  apspriedes laikā valstis 
ak   ceptējušas, ka drošībai pasaulē 
ir jābalstās uz sadarbības prin-
cipiem,  un  tas arī palīdzot attīstīt 
NATO un Krievijas attiecības.

Militāro kravu eksports caur 
Latvijas ostām uz Afgānistānu   
vēl esot  nākotnes jautājums un 
atkarīgs no procesu attīstības, 
taču par nemilitāro kravu eks-
portu saņemtas ļoti labas at -
sauksmes un Latvija jau iesaistās 
šajā kravu transitā.

Alianses jaunā stratēģiskā kon-
cepcijā dalībvalstis paudušas ga -
tavību arī turpmāk īstenot mi -
litāras operācijas globālā mērogā.

Jaunā stratēģiskā koncepcija 
aizstās 1999. gadā apstiprināto 
dokumentu, kas tika sagatavots 
divus gadus pirms 11. septembŗa 
terrora aktiem, kuŗi kardināli 
mainīja situāciju starptautiskajā 
sistēmā, kas sāka veidoties pēc 
Aukstā kaŗa.

Stratēģiskā koncepcija nāka-
majam gadu desmitam atkārtoti 
apstiprina pirms 61 gada iedi bi-
nātos alianses pamatprincipus  
un paredz, ka NATO galvenais 
uzdevums joprojām būs 28 da -
lībvalstu territorijas kollektīva 
aizsardzība.

Klintone sveic 
latviešus valsts svētkos 

ASV valsts sekretāre Hilarija 
Klintone ASV prezidenta Baraka 
Obamas un amerikāņu tautas 
vārdā apsveikusi Latviju valsts 
svētkos.

Klintone ASV valdības mājas-
lapā publicētajā apsveikumā   

raksta: „ASV prezidenta Baraka 
Obamas un amerikāņu vārdā es 
apsveicu Latvijas tautu neatkarī-
bas gadadienā. ASV pievienojas 
Latvijai tās uzplaukstošās de  mo-
kratijas svinībās.” 

„Mēs esam lepni par mūsu ilgo 
kopīgo vēsturi un stipro drau-
dzību ar Latviju, kā arī par  spēju 
sadarboties pieaugošo problēmu 
risināšanā.  Būdami  NATO sa -
biedrotie, mēs esam apņēmušies 
aizsargāt individuālo brīvību, 
demokratiju un cilvēktiesības 
visā pasaulē. Latvija ir devusi ne -
novērtējamu ieguldījumu starp-
tautiskajā misijā Afgānistānā. 
Mēs godinām Latvijas tautas ie -
saistīšanos un upurēšanos, lai 
vei  dotu drošu Afgānistānas nā -
kotni,” raksta Klintone.

ASV valsts sekretāre visiem lat-
viešiem novēl priecīgu Latvijas 
neatkarības gadadienu. „Mēs ce -
ram paplašināt mūsu valstu sa -
darbību, veidojot mierīgu, lab-
klājīgu un brīvu nākotni cilvē-
kiem.”

Pēc septiņas stundas ilgas 
valdības koalicijas sēdes 

abi Mi  nistru kabineta polītiskie 
spēki - Vienotība un Zaļo un 
Zemnieku savienība vienojušies 
par vairā kiem līdz šim neatri-
sinātiem un apstrīdētiem  jautā-
jumiem, to  starp palielināt sociālo 
nodokli darba ņēmējiem un pa- 
lielināt pašvaldību ieņēmumus no 
ie  dzīvotāju ienākuma nodokļa.

Ministru prezdents Valdis 
Dom  brovskis (Vienotība) žur-
nālistus informēja, ka neaplie-
kamais minimums nākamgad 
pieaugs no 35 latiem līdz 45 la -
tiem, nodokļu atvieglojums par 
apgādājamo personu pieaugs no 
65 līdz 70 latiem, minimālo algu 
pacels no 180 līdz 200 latiem.

Risinājums panākts arī valdī  -
bā asas diskusijas izraisījušajā 
jautājumā par ieņēmumu sadali 
no iedzīvotāju ienākuma no  -
dokļa starp valsti un pašvaldī -
bām – pašlaik 80% no nodokļa 
ieņēmumiem iegūst pašvaldības,  
20% valsts. Koalicija vienojās,       
ka nākamgad šī proporcija mai-
nīsies – pašvaldības iegūs 82%,  
valsts – 18%.

Dombrovskis norādīja, ka fis-
kālā konsolidācija skars arī Ve -
selības ministriju – tās izdevumi 
“apcirpti” par 12,3 miljoniem 
latu.

Valdība  nolēma palielināt pie-
vienotās vērtības nodokli no        
21% uz 22%,  PVN samazinātās 
likmes – no 10% uz 12%. Savukārt 
elektroenerģijas patēriņam  nā -
kamgad plānots piemērot pilnu 
likmi, nevis samazināto, kā tas      
ir pašlaik. Nolemts arī dubultot 
“mājokļa nodokli”. Mājokļa no -
dokļa likme pašlaik ir atkarīga   
no īpašuma kadastrālās vērtī -      
bas - ēkām ar kadastrālo vērtību 
līdz 40 000 latu tā ir 0,1% no 
kadastrālās vērtības, ar vērtību 
no 40 001 līdz 75 000 latu – 0,2%, 
ar kadastrālo vērtību virs 75 000 
latu – 0,3%. Pārmaiņās  paredzēts, 
ka nākamgad likmes dubultos    
un tās būs attiecīgi 0,2%, 0,4%   
vai 0,6% no kadastrālās vērtības.

ASV F-15 kaujas tipa 
lidmašīnu lidojums virs 

Daugavas
Latviju Neatkarības pasludi nā-

šanas atceres dienā 18. novembrī  
naktī plkst. 2.35 ASV apsveica  ar 

divu Gaisa spēku F-15 kaujas   
tipa lidmašīnu lidojumu virs 
Daugavas. Lidmašīnas uz Rīgu 
lidoja no Šauļiem, Lietuvā, kur 
atrodas NATO misijas Baltijas 
gaisa telpas uzraudzīšanas baze.

F-15 lidmašīnas ir piemērotas 
lidojumiem jebkuŗos laikap stāk-
ļos. Šīs taktiskās kaujas lidmašī-
nas izceļas ar īpašām manervē-
šanas spējām. F-15 kaujas lid ma-
šīnas tika izmantotas 1991. gadā 
„Tuksneša vētras” operācijas laikā 
Irakā, kur tās demonstrēja savas 
izcilās kaujas spējas, un kopš tā 
laika tiek plaši izmantotas īpaši 
sarežģītos kaujas uzdevumos 
Irakas dienvidos. Šīs kaujas lid-
ma  šīnas  izmanto atbalstoperā ci-
jās Turcijā, sabiedroto armijas 
operācijās Bosnijā, miera uz  tu-
rēšanas operācijās Afgānistānā 
un Irakas iedzīvotāju neatkarī -
bas nodrošināšanā Irakā.

Karnīte: galapunktā redzu 
pēckaŗa situāciju

„Valdības pašlaik īstenotajā  
bu džeta veidošanas stratēģijas 
galapunktā redzu pēckaŗa situ-
āciju ar pārtikas kartītēm, kuŗa 
nav raksturīga tādai plaukstošai 
republikai, kādu esam iztēloju -

šies Latviju,” intervijā Latvijas 
Radio atzina ekonomiste Raita 
Karnīte.

Karnītes ieskatā valdībai vaja-
dzētu mazāk domāt par kon-
solidāciju, vairāk par to, kā palie-
lināt un stimulēt ekonomiku. 
Krizes cēloņi nav likvidēti, tie 
tikai saasinās, tāpēc šobrīd būtu 
jādomā, ko darīt ar ekonomiku, 
un pamata pārmērīgam optimis-
mam, skatoties nākotnē, nav.

Karnīte norādīja, ka viena no 
lielākajām nepilnībām ir tā, ka 
visas nākotnes prognozes eko-
nomikā balstās uz patlabanējiem 
resursiem, kas ir ierobežoti un 
zūdoši, –  tas attiecas gan uz cil-
vēk  resursiem, gan finanču re -
sursiem. „Jaunu resursu piesais -
tes ierobežošana ved pie jau - 
niem likmju paaugstinājumiem, 
un ekonomika izžūst. Ekono-
miskās polītikas sašaurināšana 
līdz seku līmenim ir nepiedo-
dama, jo budžets – tās ir sekas.”

Pēc Raitas Karnītes domām, 
tirgus ekonomikai ir raksturīgi, 
ka zemākajā punktā sākas ceļš      
uz augšu, bet zemākais punkts 
mums vēl tikai ir priekšā.

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

Kārlis Streips

Tiklīdz Sarmītei 
Ēlertei otrajā Dom-
brovska valdībā tika 
uzticēts kultūras 
mi  nistra amats, 
skau  ģi un nelabvēļi 
sarosījās: NRA pub-
licists Māris Kraut-

manis, atceroties Ēlertes ilgga-
dējo karjēru Dienas galvenās re -
daktores postenī, uzsvēra, ka šī 
laikraksta redakcija “visu mūžu 
ir stāvējusi un kritusi par starp-
tautiskās finanču oligarchijas 
interesēm un deklarēto Rietumu 
vērtību aizsegā ir mērķtiecīgi 
grā  vusi Latvijas kā nacionālas 
valsts pamatus”. 

Kā mēdz izteikties tīmeklī - 
aarpraac! 

Un Ventspils pilsētas galva 
Lembergs, kuŗa rupors ir NRA, 
lika saprast, ka Ēlerte tīko pēc 
prezidenta krēsla, un brīdināja: 
“Būtu nepareizi, ja par valsts 
prezidentu kļūtu sorosoīds.” It    
kā runa būtu par kādu spitā-
līgo...

Ēlerte, Paegle, Sočņeva
Pāniku, ko zināmās aprindās 

izraisīja vēsts, ka Sarmīte Ēlerte 
nu ir kultūras ministre, trāpīgi 
raksturojis nepārspējamais Lat-
vijas Avīzes feļetonists Egils Lī -
cītis, izsaukdamies: “Mamma 
mia!" - turklāt paziņojot, ka “no -
drebējis un pāršķēlies pušu Kai-
ves dižozols (..) nu ir pastarā 
die na un gals klāt, zemi ietīs kos-
mopolītiskā miglā un iepīs so -
rosītisma valgos! Iesākumā iz -
platījās vēstis, ka Ēlerte izlido 
tikai naktīs un var mēģināt viņu  
pieveikt, ja trāpa ar ķiršu ogu 
kauliņiem.” 

Burvīgi! Tai pašā brīdī jau bija 
zināms, kādas ir kultūras minis-
t res Sarmītes Ēlertes prioritātes, 
un nu izrādās, ka par tām nav 
jākaunas pat Raivim Dzintaram 
no VL: jaunās kultūras ministres 
pirmā prioritāte ir “nacionālās 
identitātes, tātad arī nacionālas 
valsts stiprināšana”. Viņasprāt 
“integrācijas pamatā jāliek lat-
viešu valoda un latviskā kul-
tūrtelpa”. 

Būtiska daļa  identitātes pro ce-
sā, norāda Ēlerte, ir Dziesmu 
svētku process, kuŗā iesaistās 
radoši cilvēki, koŗi visā Latvijā. 

“Latviešu valoda ir jāstiprina 
publiskā telpā,” uzsveŗ Ēlerte, ar 
nožēlu konstatējot, ka “latviešu 
valodas lietojums publiskajā tel-
pā un darbavietās kopš 2000. 
gada samazinās, kas ir pretrunā 
ar to, ka arvien vairāk cilvēku 
iemācās latviešu valodu(..) Kāds 
pētījums profesionālās izglītī bas 
skolā noskaidroja, ka 64% bērnu 
jūt identitāti ar Krieviju, nevis 
Latviju. Publiskā telpa, no ku  rie-
nes viņi saņem informāciju, ir 
Krievijas televīzija.” 

Un Sarmīte Ēlerte vaicā: “Vai 
mēs sabiedriskajos medijos spē-
jam piedāvāt pietiekami labas 
programmas, lai viņi tomēr būtu 
daļa no Latvijas?” 

Grūts, smags jautājums - smags 
kā svins. Tā demografija, tāds pa -
 mattautas un krievvalodīgo sa  -
mērs - 60 : 40 patiešām ir kaut 
kāds lāsts. Cilvēki jau nav vainīgi - 

kad viņi apmetās Latvijā, nebija 
robežas, faktiskais statuss šai 
“republikai” bija galu galā tāds 
pats kā Rjazaņas vai Penzas 
apgabalam, tā bija daļa no “va  -
ren plašās” iekšzemes. Un pirms 
20 gadiem šie ļaudis pēkšņi ie -
raudzīja, ka dzīvo ārzemēs. Un 
tagad, pēc 20 gadiem, daudzi no 
viņiem to joprojām nespēj “sa -
gremot”.... un skatās Krievijas TV 
raidījumus. 

Atjaunotā Latvijas brīvvalsts 
ieiet trešajā gadu desmitā, bet šī 
spītīgā, sasodītā faktiskā div va-
lodība būtībā padzinusi no Lat-
vijas krietnu un gudru sabied-
risko darbinieci - Vairu Paegli. 

Pazīstu Vairu Paegli. Mēs abi 
piedalījāmies Okupācijas mūzeja 
biedrības sēdēs. Viņa lieliski pār-
zina starptautisko attiecību jo -
mu, aktīvi darbojās Saeimā, bet 
ir smagi vīlusies Tautas partijā 
un tagad arī Vienotībā. Labs ir, 
viņa atgriežas Amerikā, lai būtu 
kopā ar ģimeni. Bet galvenais 
iemesls ir tas, ka ārzemju lat-
viešiem Latvija nekad nebūs 
vienlīdzīgu iespēju zeme, ja 
viņi neiemācās krievu valodu.

Tā patiešām ir traģēdija. Vai 

tādēļ bija vērts pirms 20 gadiem 
“kāpt uz barikādēm” gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē? 

Pavīd jau, pavīd, pārfrazējot 
rakstnieka vārdus, plaisa mā  ko-
ņos. Intervijā Latvijas Avīzei 
filoloģe, angļu valodas docētāja 
un publiciste Ludmila Sočņeva 
pauž domu, ka “pienācis laiks 
sabiedrībā veidot jaunu attiecību 
matricu, kas balstītos uz sav-
starpēju cieņu”. Viņa aicina “pie-
saistīt sabiedrībā pazīstamu cit-
tautiešu vārdus”. Diemžēl, kon- 
s tatē Sočņeva, cittautiešu vidū 
“daļa akli tic tam, kas rakstīts 
krievu avīzēs, jo sevi neapgrū-
tina ar dziļāku situācijas analizi”. 

Ievērības cienīgs ir šāds So  č-
ņevas ieteikums: “Latviešiem 
vajadzētu būt lielākam pašlep-
numam par savu valodu, un 
nedrīkst pieļaut tādu naturā-
lizācijas eksāmenu, kuŗa laikā 
var kaut ko norakstīt, nošpikot, 
tad iziet no eksaminācijas telpas 
un smieties.” 

Sarmīte, Vaira, Ludmila apzi-
nās, cik šī problēma ir vārīga. 
Problēma, ko radījis demografi-
jas lāsts. 

Franks Gordons 

Patlaban viens 
no galvenajiem 
uzdevumiem Lat-
vijas valdībai ir 
nākamā gada 
valsts budžeta sa -
stādīšana. Jau ļoti 
sen tika runāts,  

ka 2011. gada budžets būšot 
„jākonsolidē” par 400 miljoniem 
latu, tātad – par tik lielu summu 
vai nu jāsamazina valsts budže -
ta tēriņi, vai arī jāpalielina bu -
džeta ienākumi, lielākoties, pro-
tams, paaugstinot nodokļus.

Pagājušajā nedēļā tapa zināms, 
ka valdība ar starptautiskajiem 
aizdevējiem, it īpaši ar Starp tau-
tisko valūtas fondu (SVF), ir sa -
runājusi - tāpēc ka ekonomiskās 
prognozes nākamajam gadam        
ir rožainākas, nekā tas likās ie -
spējams vēl nesen, konsolidā -
cijas līmenis būs nevis 400, bet 
gan 280 miljoni latu, jo speciā-
listi arvien biežāk prognozē - 
nākamajā gadā valsts taut saim-
niecībā atjaunosies izaugsme      
pēc briesmīgā kritiena, kādu tā 
piedzīvoja, sākot ar 2008. gada 
beigām. Tā, piemēram, DnB 
Nord bankas analitiķis Pēteris 
Strautiņš 20. novembrī laik -      
raks tam Diena norādīja, ka      
valsts iekšzemes kopprodukta 
(IKP) pie  augums nākamgad 
varētu būt aptuveni 5%. Tiesa, šī 
P. Strau  tiņa  prognoze  nav bez 
brī dinājuma: „Prognozes var ne -
piepildīties, ja valstu parādu kri -
ze eirozonā netiks labi kontro -
lēta un ja Latvijas iedzīvotāju 
no  skaņojums neuzlabosies.” To -
mēr par šo situāciju viņš  pauž 
arī pozitīvu vērtējumu: „ Ja 
vērojam pašreizējās tendences, 
tam tā nevajadzētu notikt.”  Pa -
saules bankas ieskatā IKP Lat -
vijā nākamgad pieaugs tikai par 
3,3 procentiem.

Lai nu kā, bet ir skaidrs, ka 

Valsts budžets: nemaz tik traki nebūs
valsts arī šogad budžetu kon-
solidēs vairāk uz nodokļu pa -
augs  tināšanas nekā uz budžeta 
tēriņu samazināšanas rēķina. 
Nolemts, ka pievienotās vērtī -
bas nodoklis (PVN) nākamgad 
tiks paaugstināts no 21 līdz 22 
procentiem un tā pazeminātā 
likme dažām precēm – no 10 līdz 
12 procentiem. Tas ļoti lielā mē -
rā ir pats regresīvākais no no -
dokļiem, jo PVN maksā pilnīgi 
visi. Paaugstināts tiks arī sociā-
lais nodoklis - no 33,09 līdz 35,09 
procentiem. Tas būs sitiens dar-
ba devējiem, jo lielu daļu minētā 
nodokļa maksā tieši viņi. Valstī, 
kuŗa vēlas piesaistīt investīcijas 
un ārvalstu ieguldītājus, tas ne -
būtu pats labākais variants. Taču, 
no otras puses, valdības progno-
zes par ekonomiku nākamajā 
gadā lielā mērā ir pamatotas 
eksporta izaugsmē, un tāpēc 
iekš zemes darba devēji tai var 
šķist mazāk nozīmīgi, ja viņi 
nedarbojas eksporta nozarēs. 

Valdība  ir paredzējusi arī at -
celt samazināto likmi elektro-
energijai. Tas atkal būs lielāks 
nodoklis, ko nāksies maksāt teju 
vai visiem Latvijas iedzīvotā -
jiem, jo reti kuŗš mūsdienās dzī-
vo pavisam bez strāvas. Tiem, 
kuŗi dzīvokli apkurina ar elek-
triskām ierīcēm, šis būs sevišķi 
smags sitiens, lielākoties tāpēc, 
ka šogad jau atkal tiek paredzē -  
ta visnotaļ barga ziema. Dažas 
prog  nozes liecina, ka jau šone -
dēļ gaisa temperātūra Latvijā 
varētu pazemināties pat līdz -20 
gradiem (minus četri gradi pēc 
Fārenheita). Tad nu visiem būs 
jākurina, tā teikt, uz pilnu klapi. 

PVN paaugstināšanas doto 
sitienu pa Latvijas iedzīvotāju 
kabatu paredzēts zināmā mērā 
kompensēt ar iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa likmes samazi - 
nā šanu no 26 līdz 25 procen -

tiem. Tas, protams, katram no -
dokļu maksātājam nozīmēs 
mazliet vairāk naudas. Taču jo -
projām Latvijā liela problēma ir 
tā dēvētā ēnu ekonomika, kur 
nodokļi netiek maksāti vispār. 
Tas neko labu nedod darba ņē -
mējiem, jo sociālā nodokļa ne -
maksāšana nozīmē, ka viņi vē  -
lāk netiks klāt sociālā budžeta 
financētajiem labumiem, tostarp 
pensijām, bet augsta bezdarba 
apstākļos cilvēki diemžēl ir ga -
tavi paciest ne to vien. Vēl pare-
dzēts palielināt to ienākumu 
sum  mu, par kuŗiem nodoklis 
netiek iekasēts, no 35 līdz 45 
latiem, savukārt nodokļu atvieg-
lojums par katru apgādībā esošo 
personu tiks palielināts no 65 uz 
70 latiem. Arī labi.

Paaugstinājums paredzēts mā -
jokļa nodoklim. Tas ir atkarīgs 
no tā dēvētās mājokļa kadastrā-
lās vērtības. Ļaudis, kuŗu mitek  -
ļi ir ar zemāku vērtību, patlaban 
maksā 0,1% no minētās vērtības 
un, ja valdības plānus apstiprinās 
Saeima, nākamajā gadā maksās 
0,2 procentus. Augstākā likme ir  
mājokļiem ar vērtību virs 75 
tūks  tošiem latu. Viņi tagad ma k-
  sā 0,3, bet nākamgad jau maksās 
0,6 procentus no kadastrālās 
vērtības.

Vēl runa ir par valsts iemaksu 
tā dēvētajā otrā pensiju līmenī. 
Patlaban tā ir 2% no ienāku-
miem, kas apliekami ar nodokli, 
un nākamajā gadā bija pare - 
dzēts to palielināt līdz četriem 
procentiem. No šī nodoma val-
dība tagad ir atteikusies. Tas ļau-
šot ietaupīt 44 miljonus latu, un 
šis katrā ziņā ir labāks variants 
par iepriekš minēto – ka valdība 
no šīm iemaksām varētu atteik-
ties pavisam. 

Protams, valdība domā ne jau 
tikai par nodokļu palielināšanu 
vien. Šobrīd paredzēts, ka valsts 

un pašvaldību tēriņi tiks sama-
zināti par 88,8 miljoniem latu, 
tostarp Satiksmes ministrijai       
par 18,27, bet Labklājības mi -
nistrijai – par 11,46 miljoniem 
latu. Kultūras ministrijai nāksies 
atteikties no vesela miljona latu. 
Visos gadījumos iedzīvotājiem 
tiek stāstīts, ka budžeta samazi-
nājuma pamatā būs ministriju 
administrātīvais aparāts, nevis    
to pamata funkcijas.

Tā nu reiz ir joma, kuŗā no -
teikti var rast ietaupījumus. Vie-
na iespēja ir funkciju centrā li-
zēšana. Nav skaidrs, kāpēc katrai 
ministrijai ir vajadzīgs savs atse-
višķs grāmatvedības departa-
ments. Par juridiskajiem depar-
tamentiem vēl var runāt, jo kat-
rai ministrijai tomēr ir sava jo -
ma, kuŗā tā darbojas. Taču grā-
matvedības likums visām minis-
trijām ir viens un tas pats, tāpēc 
grāmatvedības funkciju cent rā-
lizācija būtu gluži loģisks vari-
ants. Tas pats sakāms par telpu 
apkopšanu u.tml. Ļoti lielā        
mērā tās ir funkcijas, kuŗas var 
piedāvāt tā dēvētajiem ārpa kal-
pojumu sniedzējiem (angļu va -
lodā – outsourcing). Tas, protams, 
arī maksā naudu, taču šis ir       
viens maksājums privāta pa -
kalpojuma sniedzējiem, nevis 
vesela departamenta vai noda -
ļas uzturēšana, lai veiktu attie-
cīgās funkcijas. Centrālizācija 
varētu notikt arī datoru jomā. 
Patlaban ministriju līmenī dar-
bojas dažādas datorsistēmas, ku -
ŗas ne vienmēr ir savietojamas. 
Tas ir visnotaļ kliedzošs absurds, 
un arī šeit varētu ieviest vieno -
tus standartus un datorsistēmu 
aprūpi uzticēt privātuzņē mu-
miem. Protams, tas nevarētu at -
tiekties uz slepenām datorsistē-
mām, kuŗās ir pati jutīgākā vai 
konfidenciālākā informācija, 
taču noteikti noder, piemēram, 
tai pašai grāmatvedības jomai, 
kuŗā statistikas sakopošana va -

rētu būt vairāk centrālizēta, nekā 
tas ir patlaban.

Vēl valdība varētu turpināt 
pārdomas par ministriju skaita 
samazināšanu. Jau lemts, ka tiks 
likvidēta Reģionālās attīstības   
un pašvaldību lietu ministrija, 
bet var jautāt, vai valstij ir vaja-
dzīga atsevišķa Labklājības un 
atsevišķa Veselības ministrija. Ja 
nebūtu tā, ka zemniekiem un 
vides aktīvistiem mēdz būt dia-
metrāli atšķirīgas intereses, to 
pašu varētu teikt par Zemko-
pības ministriju un Vides mi -
nistriju, bet, tā kā valdības koa-
licijā ir arī apvienība, kuŗā pie -
dalās gan Latvijas Zemnieku sa -
vienība, gan arī Latvijas Zaļā 
partija, arī par to varētu pado-
māt.

Valdība solījusi nākamā gada 
budžeta projektu Saeimā ie -
sniegt līdz 7. decembrim. Jādo-
mā, ka par to būs visai skarbas 
debates, lai gan ne tik skarbas, 
kādas tās būtu priekšvēlēšanu 
laikā, kad katra partija un par -
tiju apvienība cenšas vēlētāju  
acīs būt laba. Vienādi vai otrādi, 
valsts no globālās ekonomikas 
krizes vēl nav pavisam izspru-
kusi, un katram skaidrs, ka bu -
džeta konsolidācija ir nepiecie-
šama, arī tāpēc, ka tas paģērēts 
valdības līgumā ar iepriekš mi -
nētajiem starptautiskajiem aiz-
devējiem. Nāksies vien visiem 
sa   vilkt jostu vēl mazliet ciešāk. 
Taču pozitīvi vērtējama tenden-
ce, ka valdība ir lēmusi ne vien 
par nodokļu paaugstināšanu,        
bet arī par dažu nodokļu sa -
mazināšanu. Ja vēl tā beidzot sa -
sparosies un patiešām izdarīs      
jau ļoti sen apzelētās struktū -
rālās reformas valsts pārvaldes 
aparātā, tad varēsim cerēt uz 
gaišākām dienām jau samērā 
tuvā nākotnē. Cerēsim, ka polīti-
ķiem pietiks veselā saprāta, lai       
to nodrošinātu. 
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Daiga Mazvērsīte,
Latvijas Radio 2 Čikāgas Piecīšu svētku karodziņš

Bija laiks Latvijā, kad Čikāgas 
Piecīšu dziesmu ieskaņojumus 
varēja pielīdzināt pūralādēs gla-
bātam, no senčiem mantotam 
sar  kanbaltsarkanajam karo gam. 
Neatkarības atjaunošana ļāva 
brīvi plīvot gan vienam, gan ot -
ram. Un tāpat abi ir svinīgas zī -
mes svētku reizēs – iepriekšējā 
lielā Piecīšu koncertturneja no -
tika Latvijas Republikas 90. dzi-
mumdienas gadā, bet nu svinī -
bas viņi mums sagādā paši, lai-
žot klajā gan rakstītu, gan ska-
nīgu izdevumu „Visiem latvju 
bērniem”. „Patiešām visiem - 
lie  liem un maziem,” es piebildī-
šu, jo, uzaugušai ar Piecīšu dzies-
mām, man ir ļoti tīkami bei -  
dzot kādu viņu melodiju lasīt    
arī nošu grāmatā.

Lieliem un maziem pie sirds 
gājušas it visas Piecīšu program-
mas, kuŗās netrūka ne jestru 
meldiņu, ne sirsnīgu joku, kas 
tika atšķaidīti ar krietnu devu 
sentimenta un romantikas. To -
mēr vismaz Latvijā tikai retais 
zina par viņu īpašo pasaku ska-
ņu plati, kuŗas ideja savulaik 
nāca no „Mazputniņa” redak-
tores Līgas Streipas. Latvijā bija 
pie  ņemts, ka pasakas pie mikro-
fona lasa tikai aktieŗi, bet tur to 
izdarīja mūziķi, tāpēc arī izde -
vās tik neparasti un dzīvīgi. 
„Tolaik latviešu bērniem Ame-
rikā nekā tamlīdzīga nebija, un 
mums pašiem bija liels prieks 
strādāt – baurojām un māvām, 
taisījām dažādus skaņu efektus. 
Mums ir teikts, ka vajag atkal 
jaunu pasaku disku, bet es at  bil-
du – lai pasūtina no Latvijas,  
kur veikali pilni ar bērnu dis-
kiem.” Tā nu jaunu pasaku vietā 
Piecīšu diskografiju papildinājis 
dziesmu kopojums visam ga -
dam diskā un notīs, kur var 
atrast piemērotu melodiju gan 
Lieldienām, gan Latvijas dzim-
šanas dienas svinībām, Jāņiem 
un Ziemsvētkiem. No tā var pa -
smelties dziedāšanas skolotāji, 
ansambļu vadītāji un vecāki, 
piedevām akcents likts uz pa  t-
rio tiskām noskaņām, kas lat-   
vju zemē iet mazumā, tautie -   
šiem platā straumē aizplūstot 
darba meklējumos uz ekono-
miski veiks mīgākām valstīm.

Kad tiekamies ar Albertu 
Legz diņu Rīgā, vāzēs vēl dižojas 
jaunā izdevuma atvēršanas svēt-
kos saņemtās ziedu veltes. Pat 
kāds dekorātīvais kāposts kru-
zu ļainām lapām, un slavenais 
mūziķis ir pārsteigts, ka nav va -
jadzējis pat spēlēt koncertu, lai 
tiktu pie ziediem. Dāvināšanas 
prieks dzīvo arī Albertā pašā - 
dziesmu krājums nonāks  visās 
ārzemju latviešu skolās un pie 
vairākiem bērnu vokālajiem an -
sambļiem. „Mēs jau daudzus 
gadus esam sadarbojušies ar 
trim das ansambļiem Amerikā 
un Kanadā un vietējiem – „Dze-
guzīte”, „Knīpas un knauķi”, arī 
grupām no provinces, un, tā kā 
mums tuvojas 50 gadu jubileja, 
tad domājām, ka ir vērts pēc 
sevis kaut ko atstāt jaunajai 
audzei,  lai viņi atceras mūs un 
lai viņu repertuārs kļūst prie-
cīgāks un jautrāks.” 

Kā tautu meitu un puišu va -
donis ar karodziņu rokā, hokej-
kreklā ietērpies, Alberts Legz-
diņš redzams uz vāka šai dzies-
mu grāmatai un  tvartam (kom-

paktdiskam) „vienā sējumā”. Tas 
pagaidām ir tikai mazs gabaliņš 
no Piecīšu Kopotajiem rakstiem, 
pēc kuŗiem lūgumus mūziķi uz -
klausījuši gadu gadiem, tomēr 
nav varējuši atlasīt izredzētās 
dziesmas, jo – kod, kuŗā pirkstā 
gribi, visi sāp. Visas ir mīļas, lo -
lotas, dziedātas, kuŗu tad atstāt, 
kuŗu mest laukā? Turklāt šāds 
izdevums būtu Bībeles biezumā 
un smagumā, pat ja dziesmas 
tiktu iespiestas vismazākajiem 
burtiem un notīm. Bet jaunais 
izdevums ir leģendāro Piecīšu 
vismaz bērnu dziesmu izlase – 
mazliet humora, mazliet patrio-
tisma, skaņu bildes, kur iztēlei 
rosīties. Piecpadsmit ir Alberta 
Legzdiņa komponētas, vienā – 
„Noasa šķirsts” – izmantota īru 
(Irish Rovers) dziesma. Virtene 
sākas ar veco labo ziņģi – „Skud-
ru kāzas”, bet drīz vien seko 
tautiskās „Padsmitnieka vakar-
dziesma” un „Sestdienas skola”, 
kuŗas Latvijā mēs iepazinām no 
rokrokā dotām magnetofona 
lentēm. Ak die’s, cik mūsdienīgi 
skan „Saules jostas”  vārdi: „No -
griez televīziju, mīļo māmulīt, 
nāc man labāk tautasdziesmas 
pamācīt!”  Tālāk redzam arī teju 
par tautasdziesmām kļuvušās 
„Es redzēju bāleliņu” un „Līgo 
dziesmu” un arī divas pavisam 
jaunas Legzdiņa kompozicijas: 
„Baltā villainīte” un „Ziemas-
svētku svecīte”, kuŗas ieskaņo - 
tas vārda tiešā nozīmē divas ne -
dēļas pirms grāmatas iespie-
šanas. Un man ir taisnība, ka 
līdz šim Piecīši par ziemas Saul-
griežiem nekad nav dziedājuši.

Starp citu, Alberta ideju vir -
pu lī vienubrīd pavīdējusi doma 
par īpašu Ziemsvētku uzvedu-
mu Nacionālajā teātrī, kur atkal 
varētu sadziedāties ar bērnu    
vo  kālajiem ansambļiem. „Nav 
laika, nav laika!” Legzdiņš atmet 
ar roku. „Ja es dzīvotu Latvijā, 
tad gan – tur vajadzētu mazu lu -
dziņu uzrakstīt un dziesmas 
iemontēt sižetā.” Vasarās divi 
mē  neši viņam aiziet Gaŗezerā, 
pa  līdzot organizēt skolas sarīko-
jumus un apmācot bērnus fut-
bolā, klāt nākušas papildu ģi -
menes rūpes, jo nu beidzot Al -
berts un Skaidrīte Legzdiņi kļu-
vuši par vecvecākiem. „Bet, gal-
venais, man jāraksta grāmata! 
Jau beidzamos četrus piecus 
gadus es stāstu, ka rakstīšu, – tik 
daudz iespaidu un fotografiju 
sakrājies! Laiks skrien uz priek-
šu, tu, cilvēks, skaties, ka draugi 
pazūd… Bet man trūkst discip-
līnas katru dienu kā Anšlavam 
Eglītim nosēsties un rakstīt. Ma -
nā stilā arī nebūtu atrast kādu 
rakstnieku un izstāstīt viņam 
visu, gribu rakstīt pats. Arī in- 
s pirācija rodas tieši rakstot – 
man ir 1931. gada Continental 
raks tāmmašīna ar latviešu burt-
iem, un tad es jūtos kā Gūten-
berga laikos. Piesit: klakš, un 
burts parādās uz balta papīra. 
Man jau viena paziņa apsolījās, 
ka visu manis uzrakstīto ieva-
dīšot kom pī, jo līdz tam es vēl 
neesmu ticis.” Un, vai tas var   
būt, – Alberts pats neraksta arī 
notis, saka,       ka pazīstot tikai 
nošu atslēgu. Tad viņš atšķiŗ 
jauno grāmatu un lasa: „Nošu 
datorsalikums: Alise Vorobeja 
un Rūdolfs Bēr tiņš. Illustrācijas: 
Roberts Cin kuss, starp citu, 

Ivara Cinkusa brālēns. Sākotnēji 
gribējām pat drukāt izkrāsojamus 
zīmēju -mus, bet tas, izrādās, ir 
pārāk komplicēti. Datordizains: 
Mētra Putāne; - re, cik smuki 
viņa salikusi kopā šo vāku! 
Mums palī dzējuši daudzi cilvēki 
ar pro ducenti Loriju Vudu priekš 
-galā.” Iznācis starpkontinentāls 
projekts, sūtot, piemēram, zī  mē-
jumus turp un atpakaļ starp 
Latviju un Ameriku. 

Vēl šopavasar Albertam bija 
ideja šo grāmatu un disku dā  vi-
nāt arī visām Latvijas ma  zā kum-
tautības skolām latviskas izglī-
tības veicināšanai. „Tajā die nā 
satikāmies ar Raimondu Pau lu 
Latvijas Radio – „Dzeguzītes” 
gal  venajā mītnē, un viņš stāstīja, 
cik labi viņam gājis Krievijā. Tad 
man arī radās doma – varbūt 
pie kabināties tam Krievijas va -
gonam. Tagad jau daudz tiek 
runāts, cik svarīga ir integrācija, 
ka krieviski runājošie jāiesaista 
latviskā vidē, un te varētu sākt    
ar dziedāšanu! Skolas varētu        
būt īstā vieta, lai klasēs māca 
latviešu dziesmas…” 

Pilnīgi droši, ka nākamgad 
Piecīši viesosies Latvijā, lai no -
svinētu savas pastāvēšanas 50. 
gadadienu. Viena izrāde notiks 
Rīgā, Doma laukumā, un tajā 
atkal tiks iesaistīti bērnu vokā -
lie ansambļi. „Varētu piedalīties 
arī kāds Rīgas krievu skolu 
ansamblis, ja viņiem vispār tādi 
ir, un dziedāt līdzi mūsu dzies-
mas.” Alberts Legzdiņš ir pa  vi-
sam nopietns. Piecīši paši arī 
savās programmās reiz skandē-
juši krievu melodijas ar latvis-
kiem vārdiem, kad tās savulaik 
kļuva populāras amerikāņu vidē. 
Tomēr viņu versijas gan bija 
drīzāk satiriskas parodijas, ne  -
vis romances kā oriģinālos. Bet, 
ja jau Piecīši ar savu piedalīša-
nos Vienotības aģitācijas mītiņā 
tagad ir nopietni „iemaisījušies” 
polītikā, kāpēc gan neiet soli 
tālāk un neīstenot daudzinātos 
integrācijas sapņus reālā dzīvē? 

„Polītiskie draugi mums ta -
gad ir, bet varbūt arī ienaidnieki. 
Daži cilvēki saka - mēs esot 
palīdzējuši Vienotībai uzvarēt,” 
Legzdiņš nosmej. „Piedāvājums 
gan bija piepešs, tāpēc visi 
mūsējie nemaz nevarēja tikt. 
Mēs piekritām uzstāties tāpēc, 
ka, numur viens, bija laiks kāpt 

nost no sētas un iet iekšā tu -
siņā. Jo šis Latvijai bija izšķirīgs 
brīdis, tāpat kā mēs bijām klāt 
1989. gadā un jutāmies par to 
labi, un, ja mēs to nedarītu tagad, 
kad tad mēs to darītu? Mēs tā -
pat būtu balsojuši par Vienotību, 
tāpēc tur nav nekāda konflikta, 
bet mēs jau to darījām lielāko-
ties tādēļ, lai cilvēki vispār ietu 
balsot, balsot par jauniem po -
lītiķiem! 

Vērmanes dārzā 30. septem -
brī Piecīši tomēr nebija tikai 
trijatā – Alberts, Armands un 
Lorija, jo viņiem dziedāšanā    
piebiedrojusies bija arī Linda 
Maruta Kronberga no Kanadas, 
mūzicēja arī  Gatis Gaujenieks 
un Māris Muktupāvels, ar ku -
ŗiem kopā spēlēts jau iepriekš, 
bet dziedāšanā piedalījās arī 
Ministru prezidents un citi po -
lītiķi.
 Tagad viens no dzīves sa  p ņiem 

piepildās,
 Vērmaņdārzā sirds mums 

sasildās.
 Priekšā redzam mīļas sejas, 
 Visas vienotas  un smejas,
 Un tik jautri nebūs  gājis vēl 

nekad.
Legzdiņš šīs rindas uzrakstījis 

jau pirms daudziem gadiem. 
„Mēs jau dziedot katrreiz drus-
ku pielāgojām to pantu. Bet    
man Vērmaņdārzs ir mīļš kopš 
bērnības, kad staigāju te ar ve -
comāti, man liekas, katru sest-
dienu bija kāds koncerts, spē -
lēja armijas orķestŗi.” 

Kad Alberts bija maziņš, pro-
tams, Latvijā netrūka dziedošu 
un mūzicējošu bērnu, lielāko -
ties gan tas notika skolas mācību 
ietvaros, tāpēc Legzdiņš nonāca 
Vīgnera bērnudārzā, kur viņš 
apmācīts ne tikai mūzikā, bet    
arī visādās citās augstajās māks-
lās un dabūjis arīdzan garšīgi      
ēst. Plūdoņa „Rūķīšu un Meža-
veča” iestudējumā viņš bijis  
viens no rūķīšiem: „Es laikam 
sajaucu vārdus, to es vēl tagad 
daru, un tad izgudroju citus 
vārdus un savā dzīvē esmu 
turpinājis šo sliedi.”

Klausītāju vidū vismaz Vēr-
manes dārzā gan pārsvarā bija 
ļaudis jau sirmu galvu, tie paši, 
kuŗi Piecīšus sagaidīja Meža-
parkā 1989. gadā. Sirms ir arī 
Alberts pats, vienīgais no an -
sambļa pirmsākumiem, tad    

nāk Uldis Streips, Janīna Anki-
pāne un Alnis Cers, pro tams, 
Armands Birkens un Lorija 
Vuda-Cinkusa. Līdzi jubilejas 
turnejā 2011. gadā no Kanadas 
braukšot arī Linda Maruta Kron-
berga un Alberts Vītols – ļoti 
labs mūziķis, kas spēlē sešus       
vai septiņus instrumentus. „Mēs 
turnejā mēģināsim izvairīties   
no tām pilsētām, kuŗās bijām 
2008. gadā, pagaidām runa ir 
par Jelgavu, Gulbeni, Alūksni, 
Talsiem, brauksim uz Rēzekni, 
un pat pavīdēja doma par Dau-
gavpili. Šoreiz spēlēsim nevis 
lielās arēnās, bet kultūras na -
mos un ceram arī uz pašval -   
dību atbalstu.” 

Tikmēr jau izsapņots Alber -       
ta sapnis par dziesmuspēles 
„Eslingena” otro daļu. „Tam va -
jadzēja notikt, vēlākais, divus 
gadus pēc uzveduma, bet mani 
partneŗi nebija ieinteresēti, un 
tagad vairs nav tas laiks…” Es 
saku, lai uzraksta mūziklu par 
latviešiem Īrijā, kur visi ir prie-
cīgi, kad Piecīši piestāja Zaļajā 
salā. „Ir visādi piedāvājumi,    
kurp braukt. Un kāpēc nākamā 
gada 18. novembri mēs neva rē tu 
nosvinēt Briselē.” Legz diņš smai-
da. „Tad ar vilcienu iz braukt zem 
Lamanša un piestāt Lon donā? 
Bet atkal viss apstājas pie finan-
cējuma.”

Albertam zīmīga šķita arī at -
griešanās Valtera un Rapas na -
mā, kur grāmatnīcā notika Či -
kāgas Piecīšu dziesmugrāmatas 
„Visiem latvju bērniem”  atvēr-
šanas svētki. „1942. gadā, kad 
mans tēvs krita Krievijā, mani 
sameklēja krusttēvs, un, tā kā          
es biju liels lasītājs, viņš mani 
aizveda uz Valteru un Rapu, kur 
es pirmoreiz satikos ar Jāni Grī-
nu. Viņš man vaicāja, kādas grā-
matas man vislabāk patīk, un es 
teicu, ka par vēsturi un ka mans 
mīļākais rakstnieks ir Aleksandrs 
Grīns. Turpmāk kat ru mēnesi 
dabūju lielu paku grāmatu. Un 
tagad mēs pie Val tera un Rapas 
tirgojam savas grāmatas…” 

Vēl viena no bērnības atmi-
ņām saistīta ar krustmāti Pār-
daugavā, pie kuŗas šad tad no -
tikušas smalkas viesības. Al -
berta uzdevums tad bija uz -
griezt patafonu, lai dejas neap-
stātos. Skanēja Alfrēda Vintera 
dziesmas, vācu operešu mūzika, 
kuŗu vieglie motīvi laikam s a -
gūluši Legzdiņa atmiņā. Dzies-
mas, tāpat kā dzejoļus, viņš gan 
sāka rakstīt tikai Amerikā – kad 
radās vajadzība pēc tiem. Pie -
cīši sāka koncertēt, un drīz vien 
gan latvju ziņģes, gan ameri -        
kā ņu gabali bija izdziedāti.              
„Es nekad nesēžu pie galda un 
ne  rakstu dzejoļus, tikai paņemu 
ģitaru vai uzeju augšstāvā pie 
klavierēm, kaut ko paklim - 
pe rēju. Man bija problēma ar         
to „Balto villainīti”, ar stīlģi -      
ta ru nekādi nevarēju to tēlu 
dabūt, bet vienai kundzei 
Gaŗezerā bija lēta klasiskā ģita -
ra – ar to uzreiz izdevās. Tagad 
braukšu mājās un pirkšu kla-
sisko ģitaru, lai galvā rodas jauni 
toņi.” 

(Turpināts 15. lpp.)

Čikāgas Piecīšu jauno grāmatu 
var iegādāties Rīgas redakcijā vai 

sazinoties ar Albertu Legzdiņu 
e-pasts: piecitis@aol.com

Alberts Legzdiņš: „Man ir skaidrs, ka Latvijā cilvēkiem polītika ir 
līdz kaklam. Man padomā ir viena skaista dziesma par Latvijas 
lauku mūzikantiem, es domāju, ka viņiem ir ļoti liela nozīme 
Latvijas cilvēku dzīvē"
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Endzelīns nemirīgs
Rasma Grīsle, Jāņa Endzelīna latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss, izdevis Ingmara Zemzara apgāds un Rīgas 

Latviešu biedrības valodas attīstības kopa ar Amerikas latviešu apvienības kultūras fonda financiālu atbalstu, 2010. g., 144 lpp. 

Kopš Reini iepazinu Uni ver-
sitātes filologos, atmiņā nemai-
nīgi saglabājies izteikti labestīga, 
atvērti sirsnīga, gaiša cilvēka tēls. 
Esmu vienisprātis ar viņa studiju 
biedru dzejnieku Imantu Au -
ziņu:  daudziem  Reiņa Ādmīdiņa 
tuvumā kļuva vieglāk elpot. Pa -
celties pāri tumsdienu nebūša-
nām, saglabāt ticību dzīvei. To 
allaž stiprināja Reiņa īpatnais, 
labvēlīgais smaids, labsirdīgais, 
uzmundrinošais humors. Īpašs 
cilvēcīgs starojums, gatavība sa -
vam tuvākajam palīdzēt.

Ar to cauri dzīvei gājis nāka-
mais censonis, Baškīrijas latviešu 
kolonista dēls, dzimis  izsūtījumā 
aukstajā Sibirijā, Irkutskas ap -

Labestīgs, radoši darbīgs, neaizmirstams
Reiņa Ādmīdiņa piemiņai (14.09.1939-17.10.2010)

gabala Čeremchovā. No pieraks-
tī tajiem epizodiem, tēva stāstī ju-
miem vēlāk tapa atmiņu grā -      
ma ta par Sibirijā pavadīto bēr-
nību un atceļā uz mājām Latvi -        
jā pie dzīvoto -  „Vienu reizi mū -
žā” (1997).

Sibirijā vadītie skarbie pirmie 
desmit  bērnības gadi nebija vie-
nīgais sāpīgu pārbaudījumu       
laiks. Arī vēlāk – brieduma gados 
cita pēc citas uzbrūkošās dažādās  
likstas lika viņam rast spēku,  lai 
paceltos pāri depresijai. Kon certi, 
dzejas sarīkojumi, sarunas ar 
draugiem... darbīgums literā tū-
ras, žurnālistikas laukā – līdz mū- 
ža galam... Kritikā, esejās – kā 
kodolu meklējot ar lielu prasī-
gumu savienotas  pozitīvās vēr-
tības.

Mūs vienoja kopīgs draugs – 
Ušangs Sahlthucišvili. Gruzīnu 
puisis, kas no Tbilisi universitā -
tes ieradās Rīgā, lai mūsu uni-
versitātes filologos apgūtu latvie-
šu valodu, tulkotu gruzīniski 
latviešu rakstnieku darbus. Pir-
moreiz tikāmies trijatā – Reinis, 
Ušangs un filologu mācībspēks 
Vilnis Eichvalds atnāca pie ma -
nis ciemos. Ušangs jau tīri labi 
runāja latviski, Reinis un Vilnis 
viņu tikai šur tur pielaboja. 

Pēc pāris gadiem, kad rakst-

nieku grupā ieradāmies Gruzijā, 
Ušangs mūs abus ar Reini sa -
gaidīja lidostā. Viņš mūs aizveda 
uz dzimto Kahētiju, kur aizritēja 
neaizmirstama, lielas viesmī lī - 
  bas pilna diena. Bet vēlāk – Ušan-
gam rēgulāri ar sievu Leilu un 
dēlu Kahi apciemojot Rīgu, mēs 
kopīgi ciemojāmies pie Reiņa. 

Jā, pārcilājot minētās un dau-
dzas citas atmiņas, diemžēl jā -
runā pagātnes formā. Līdz ar 
pirmajām salnām vienā no ok -
tobŗa svētdienām (17.10.) no šīs 
tik dedzīgi dzīvotās dzīves šķīrās 
Reinis. Draugiem – pēkšņi. Ne 
paša sirdij – tā nespēja izturēt 
kārtējo trieku.

Pēc Reiņa aiziešanas publiciste, 
bijusī darbabiedre G. Krūzmēt - 
ra avīzē Bauskas Dzīve atvadu 
ap  cerei lika zīmīgu, skumju 
virsrakstu – „Pēcvārds par nepa-
beigtu mūžu”. Nepabeigtu tāpēc, 
ka palika līdz galam neīstenoti, 
iesākti darbi, vienmēr rosmīgā 
prāta iezīmētās vīzijas.

Vienīgais mierinājums – šajā 
„nepabeigtajā mūžā” padarīts 
neticami daudz, „tika radīta ba -
gātība, ar kuŗu Reinis daudziem 
no mums pacēlās  pāri”. Tikai 
darbu nosaukumi vien – kritis -
kie raksti, esejas, dzeja, proza, 
publicistika, atmiņu tēlojumi, 

viņa sagatavotās un vadītās ra -
diopārraides,TV scēnāriji – aiz -
ņemtu krietnu brošūru.

 It kā kompensējot izsūtījumā 
zaudēto, 1949. gadā atgriezies 
Latvijā, Reinis dedzīgi iemīlēja 
latviešu valodu un literātūru, 
īpaši dzeju, ko izpētīja visā tās 
ilgamībā. Mācoties Bauskas              
1. vi  d usskolā, kur klasesbiedri 
Rei ni labsirdīgi dēvēja par Si -
birijas zemgalieti, tapa pirmie pa -
ša dzejoļi, kas tālākā izvērsumā 
pārtapa krājumā „Rudens svēt-
bilde” (2004). Studējot LU filolo-
gos, Reinis Ādmīdiņš bija viens 
no dumpīgā puslegālā žurnāla 
Sirds uz Trotuāra rosinātājiem un 
veidotājiem. Arī viens no tiem, 
kas tika saukts pie padomju pre-
ses augstajiem cenzoriem „uz 
kafiju”, pēc kuŗas žurnāliņš tika 
slēgts.

Pirmā darbavieta pēc Univer-
sitātes beigšanas avīzē Bauskas 
Darbs sekmēja Reiņa rakstītāja 
spēju izkopi, taču nemitīgā inte-
rese par dzeju ar laiku Ādmī -
diņu vērta par redzamu dzejas 
kritiķi. To apliecināja ne tikai 
daudzās apceres periodikā, bet  
arī grāmatas „Dzejas darbdiena” 
(1977), „Mest akmeņus ūdenī” 
(1982). 

Reiņa māmuļa Olga Kurbē, 

kuŗai bija tālas radniecības saites 
ar pazīstamo franču 19. gs. glez-
notāju Gistavu Kurbē, ļoti gri-
bēja, lai dēls kļūtu gleznotājs. 
Viņa pat iegādājās gleznošanas 
piederumus, taču liktenis dēlam 
bija lēmis citu mākslas veidu. 
Lite  rātūrai viņš kalpoja dažādi, 
arī praktiski. Kopā ar literātiem 
Egīlu Lukjanski un Arnoldu Au -
ziņu Reinis Ādmīdiņš nodibi -
nāja izdevniecību „Sol Vita”,  bija 
tās galvenais redaktors. Šajā ap -
gādā iznāca arī pēdējais lielākais 
Reiņa darbs – monografija „Dien-
vidzvaigzne dzejas logā. Lidija 
Dombrovska” (2010).

No Reiņa darbīgās spalvas iz -
šķīlušies īsie stāsti, esejas, hu  mo-
reskas, dokumentāli apraksti...  
Daļa palikusi periodikā, izska-
nējusi ēterā – radioraidījumos, 
citi sakopoti krājumos. R. Ādmī-
diņš ir līdzautors grāmatai par  
Bauskas novada vēsturi un kul-
tūras darbiniekiem („Bauska”, 
1990). Vērienīgs izpētes darbs ar 
iejutīgu literāru tēlojumu ap -
vienoti grāmatā „Dzegužkalna 
spoguļi” (2008) -  apceres par 
re    dzamiem latviešu rakstnie-
kiem, kas dzīvojuši un radījuši 
Pārdaugavā. 

(Turpināts 14. lpp.)

Grāmatiņas priekšvārdos Dr. 
Rasma Grīsle Jāni Endzelīnu pa -
matoti dēvē par valodniecības 
lielo cilvēku. Taču par lieliem 
cilvēkiem klīst, bieži vien ne -
pamatoti, anekdoti. Vienu tādu, 
bez pamata un paprastu, jauns 
filologs izstāstīja grāmatas atvēr-
šanas vakarā Rīgas Latviešu bied-
rības Līgo zālē 1. novembrī. Ja 
jau, tad jau; šeit vēl cits. – Pro-
fesors Endzelīns izdomājis, ka 
vārdiņš „runājams” ērti būtu aiz-
 stājams ar īsāko un „latviskāko” 
„runāms”. Pie sava kabineta dur-
vīm viņš piestiprinājis zīmi, ka 
viņš runāms tādās un tādās die-
nās un stundās. Nav bijis ilgi jā -
gaida, līdz ēverģēlīgs students 
vārdam uzvilcis vēl otru gaŗum-
zīmi. – Jūtīgākiem lasītājiem un 
tādiem, kas domā, ka lieliem cil-
vēkiem jātuvojas tikai svētbijīgi, 
par anekdota pārstāstīšanu neka-
vējoties atvainojos.

Lai gudrais vārds „propaideu-
tika” grāmatas virsrakstā neno-
baida tādus interesentus par lat-
viešu valodu, kas nav necik zināt-
niski ievirzīti! Svešvārdu vārd-
nīca rāda, ka propaideutika ir 
„pirmās zinības kādā zinātnē vai 
mākslā; sagatavošanas mācība 
(kurss), ievads zinātnē”. Iedo mā-
simies vārda „propaideutikas” 
vietā vārdu „ievada”! Te nedrīk-
s tētu būt nekas nesaprotams 
cilvēkiem, kas latviešu valodu 
mācījušies vidusskolas līmenī. 

Grāmatiņā ievietoti Jāņa En -
dzelīna otrreizējās padomju oku-
pācijas pirmajā gadā (precīzi – 
no 1945. gada 26. septembŗa       
līdz 1946. gada 21. maijam) la -
sītu 26 lekciju pieraksti, kuŗus 
veikusi toreizējā studente Rasma 

Grīsle. Kā lasām priekšvārdos, 
manuskriptu atšifrējusi un izdo-
šanai sagatavojusi  baltu filoloģe 
Rūta Augstkalne. No šiem pie-
rakstiem „dzīvais” Endzelīns ru -
nā izteiktāk nekā no viņa ie -
spiestajiem rakstiem. 

Lekciju materiālu var iedalīt 
trīs katēgorijās. Pašu lielāko 
katēgoriju veido aizrādījumi, pa -
domi un ierosinājumi, kas ti  - 
kuši uzklausīti un mūsdienās         
ir daļa labas latviešu valodas 
prakses. Ja senāk dažs latvietis 
vēl gāja ar kājām, tagad visi stai-
gā kājām. Cita katēgorija ir En -
dzelīna ieteiktie, tomēr tautas 
nepieņemtie risinājumi. Šī ir 
daudz mazāka priekšlikumu 
katēgorija, tomēr te atrodamo 
kuriozu dēļ ir vērts tajā pēc 
mirkļa ieskatīties. Trešajā katē-
go rijā ietilpst archaiskas formas, 
kas ļoti latviski un daiļi ieskanas 
tautasdziesmās un parunās, bet 
kādas Endzelīns nemaz nemu-
dina atdarināt mūsdienu runas 
un rakstu valodā.

Interesanti Endzelīna lekciju 
vielā pameklēt momentus,  kas 
varētu būt – bet varētu arī ne - 
būt – laikmeta nosacīti. Nez cik-
tāl ierosinātā vācu „umlautu” 
saglabāšana vācu īpašvārdos 
(Mün chen, Göte) skaidrojama ar 
nesen aizvadītajiem vācu oku-
pācijas gadiem. It kā piekāp -
šanās padomju ideoloģijai jau-
šama teikumā : „Jāklausās, kā 
tauta runā,” - tomēr šī teikuma 
efektu tūdaļ neitrālizē elitāris -
mu atbalstītājs nākamais: ”Nav 
jāpiešķiŗ nozīme runātāju ba -
ram, bet runātāju svaram.” Viens 
no Endzelīna argumentiem par 
labu mīkstinātā „ŗ” saglabāšanai 

ir tāds, ka, iemācoties mīksti -
nātā „ŗ” lietošanu, būs vieglāk 
iemācīties krievu valodu! Savi 
mesli jaunajai polītiskajai iekār-
tai laikam bija jādod pat slave-
najam Endzelīnam, tomēr at -
balsta saskatīšana teikumā: „Ta -
gad mums ir labas dienas,” - ko 
valodnieks lietā kā illustrāciju 
salikteņu rakstības jautājumu 
risināšanai, varētu jau liecināt 
par slimīgām aizdomām. 

Dažbrīd Endzelīns savās pra-
sībās ir katēgorisks, citreiz atkal 
apbrīnojami iecietīgs. Katē go ris-
ma paraugs ir doma, ka latvisku 
uzvārdu formās nevar būt nelat-
viski skaņu kopojumi - -ge, -ke, 
-že, -še. Tādiem uzvārdiem esot 
jābeidzas ar –is. Kaut diplomāts 
un vēsturnieks Arnolds Speķis 
un gleznotājs Niklāvs Struņķis 
jau sen kopš miruši un savu 
uzvārdu senākās formas vairs 
nespēj atjaunot, skatuves māks-
liniekam Uldim Anžim un biju-
šajam polītiķim Einaram Rep -
šim Endzelīns varētu būt devis 
vielu pārdomām. Pavisam dī  vai-
na šķiet Endzelīna vēršanās pret 
asonancēm, kas mums taču šķiet 
pavisam nevainojams un in  te-
resants izteiksmes līdzeklis dzejā. 
Endzelīns saka: „Ko tagad visu 
neatskaņo – spēks un lēks, ciemi 
un piemin, trakus un maka. Tās 
esot asonances, bet mēs esam 
pieraduši pie kā labāka, pie tī -
rām atskaņām. Asonances ir   
tikai surrogāts.”

Citviet valodnieks ir ļoti to -
lerants. Viņš pat deklarē, ka 
„viens princips nav iespējams”. 
Tautas valodā esot iegājusies 
Eiropa, tāpēc šī izruna nebūtu 
grozāma. Labi, bet gluži tāpat kā 

Eiropa tautas valodā taču ienā- 
cis reimatisms, tomēr te atkal 
parādās stingrais Endzelīns, kas 
vedina runāt par reumatismu! 
Ticiet vai neticiet, bet runas va -
lodā Endzelīns pat atļauj „kad” 
lietājumu „ka” vietā, jo tautas 
valodā, tāpat kā leišu valodā,       
ļoti bieži tā sakot.  Rakstu valodā 
gan nākoties „ka” un „kad” likt 
katru īstajā reizē. Vai ir pareizi 
runas un rakstu valodu vienu  no 
otras tā atdalīt?

Leksikā plašam Endzelīna ro -
sinātam un tautā pieņemtam 
vārdu un formu klāstam varam 
pretī likt nepieņemtos jeb neie-
gājušos, jo tie sava svešāduma 
dēļ var izraisīt smaidu! Lejkan-
nas vietā valodnieks iesaka lais-
tīklu, dzēšlapas (ko mūsdienās 
gan vairs nelietā) vietā sausēkli, 
lidmašīnas vietā lidokli. Vācu 

mācītāji esot nepareizi darinā -
juši formu mirstīgs, nemirstīgs. 
Latviski mirstīgais cilvēks esot 
pareizi jādēvē par mirstamu vai 
mirīgu. Jāatzīstas, ka nekur visā 
grāmatiņā neizdevās uziet vei-
dojumu, kas varētu dot pamatu 
šī rakstiņa sākumā pastāstītajam 
anekdotam.

Ingmāra Zemzara apgādā 300 
eksemplāru metienā izdotā grā-
matiņa prieku sagādās ne vien 
valodas lietās ieinteresētajiem, 
bet arī bibliofiliem, jo formāts, 
aplauzums, iesējums norāda uz 
izdevēja sevišķi zinīgu un gau-
mīgu attieksmi pret grāmat nie-
cības kultūru. Atvēršanas vakarā 
grāmatas financiālā atbalstītāja 
Maija Sinka izteicās, ka sevišķi 
rūpīgi rediģētā izdevuma iespie-
dējs gan esot nelaimīgs par        
vienu vienīgu iezagušos kļūdiņu, 
ko caurmēra lasītājs tomēr droši 
vien pat nepamanīšot. Droši     
vien domāts būs angliski ne -
pareizais reknowned pareizā re -
nowned  vietā vienā no trim an -
gļu valodā iespiestiem teiku-
miem, kas izdevuma īsai rakstu-
rošanai lasāmi tā izskaņā. 

Tai pašā izskaņā vēl lasāma 
Rasmas Grīsles 1992. gadā 
Ņujorkā teikta akadēmiskā       
runa par profesoru Endzelīnu.         
Ja to nebūtu jau paveicis paša 
Endzelīna lekcijās teiktais, tad 
pēc Dr. Grīsles runas izlasīšanas 
ikviens – vienalga vai raksturā 
būdams vairāk cēlējs vai pēlējs – 
Jāni Endzelīnu kā latviešu va -
lodas pētnieku, vēsturnieku un 
kopēju nevarēs uzskatīt citādi kā 
vien par – nemirīgu.

Eduards Silkalns 
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Dzeguze nemelo
Mūsu dienās bieži iznāk klau-

sīties visādos solījumos, kas galu 
galā ne  tiek izpildīti. Pirms 
Saeimas vēlēšanām vismaz lat-
viešu kultūrai tika solīta gaiša 
rītdiena, bet drīz jau avīzē lasu, 
ka „..daļai kultūras iestāžu šo -
ziem nebūs pa spēkam samak sāt 
apkures un elektrības izdevu-
mus”. Nu kam lai īsti tic? – Zinu 
gan, bet jūs savukārt neticēsit 
man! Kādreiz rakstīju par brī niš-
ķo, reizē vieglprātīgo putnu – 
dze guzi. Veci ļaudis zināja sacīt, 
cik dienu pēc Jāņiem dzeguze vēl 
kūkojot, tik nedēļu rudenī būšot 
silts laiks. Un tā šogad tiešām no -
tika: pēdējo reizi dzeguze iekū-
kojās desmitajā jūlijā, kad Jāņi 
un pat Pēteŗi sen bija aiz mugu-
ras, un rudens šogad kavējās ilgi, 
tikai pāris nedēļu pirms Valsts 
svētkiem kokiem nobira pēdē -
jās lapas, bet no sala – ne miņas. 
Laus  ka tēvam vēl jāpagaida, ti -
kai nejaukais lietus bojā garastā-
vokli, bet bez tā jau neiztiekot arī 
Kalifornijā – tā man sacīja nesen 
piezvanījušais Laimonis Siliņš.

Rudens ir ražas laiks – lauki 
jau nokopti, viens no kādreizē-
jiem zemkopības ministriem 
„gā   dīgi” parūpējās par to, lai 
rudenī vairs nebūtu ko kopt: 
kādreiz vēl oktobrī vāca cukur-
bietes, veda uz manas bērnības 
pil  sētas Jelgavas cukurfabriku  
un vēl divām fabrikām, visi lie -
tojām pašu zemē ražoto cukuru, 
bet ministrs nolēma, ka cukur-
fabrikas jāklapē ciet, solīja, ka 
ievestais cukurs būšot daudz 
lētāks. Cukurbafriku Latvijā vairs 
nav, cukuru ieved no ārzemēm, 
tas ir divas vai pat trīs reizes dār-
gāks nekā kādreizējais mūsē jais 
un piedevām – nav tik salds. Tici 
vēl solītam! Bet, ka ražas nepa-
visam nebūtu, to gan nevar sacīt, 
vismaz mūsu nozarē: pirms pāris 
nedēļām sanācām kopā Rīgas 
Latviešu biedrības Līgo zālē un 
kopīgi nosvinējām jaunas grā-
ma tas iznākšanu jeb, kā tagad 
sa  ka, „atvēršanu”. Klajā nākusi 
ap  jomīga grāmata „Latviešu te -
āt  ris no pirmsākumiem līdz 
mūs dienām”. Šāds darbs bija 
sen vajadzīgs un ilgi gaidīts. Par 
latviešu teātŗa vēstures ceļiem  
un gaitām var lasīt septiņos sēju-
mos, daļa no tiem ir novecojuši, 
bet nu var paņemt rokās jauno 
grāmatu, to pārlasīt, un visa lat-
viešu teātŗa gaita kā dzīva nostā-
jas mūsu priekšā. Grāmatas tap-
šanas ideja pieder Gunai Zelti -
ņai, viņa sapulcināja zinīgu un 
ieinteresētu pētnieku grupu,        
un – grāmata nu ir galdā! 

Šajā sējumā publicēti pēdējie 
manas  kollēģes, ievērojamās te -
ātŗa zinātnieces Lilijas Dzenes 
raksti, viņa pati grāmatas atvēr-
šanas svētkus nesagaidīja, aiz gā -
ja no mums. Liliju pieminot, Lī -
go zālē aizdedzām sveci, kādu 
brīdi paklusējām, atcerēdamies 
viņas mūža veikumu. Izcils bija 
Lilijas Dzenes veikums latviešu 
aktieŗu portretu veidošanā –  
viņa sarakstījusi grāmatas par 
Mirdzu Šmitcheni, Alfrēdu Jau-
nušanu, Elzu Radziņu, Eduardu 
Pāvulu, Hariju Liepiņu, viņa  pir-
mā uzrakstīja apceres par vai-
rākiem aktieŗiem, kuŗu darbība 
turpinājās trimdā un kuŗus oku-
pācijas gados vispār nedrīkstēja 
pieminēt, - nu lasītāji varēja ie -

pazīt Irmu Graudiņu, Mildu 
Zīlavu, Ņinu Melbārdi, Liliju 
Štengeli, Osvaldu Uršteinu, Kārli 
Veicu un vēl citus grāmatā „Ar 
zelta lāpu rokā” (1992. g.). Lilijai 
Dzenei piemita īpašība izcelt un 
atspoguļot aktieŗa personību un 
viņa īpatnību lomās. Tagadējie 
rakstītāji uzmanību vairāk pie-
vērš aktieŗu sadzīvei, stāstot, cik 
kausu kuŗš tukšojis un cik mei-
teņu mīlējis, Lilija stāstīja par ko 
citu – kā aktieŗi veido savas lomas 
un kā pārtop no tēla tēlā. Mums 
viņas ļoti pietrūks – Lilijai varēja 
lūgt padomu, un, ja viņa ko teica, 
tam droši varēja ticēt.

Varu piebilst, ka biezajā teātŗa 
vēstures grāmatā ir arī pāris 
manis rakstītu nodaļu, vienā no 
tām ir stāsts par manu mīļoto 
Jelgavas teātri. Gadi iet, bet vēl         
kā dzīvas acu priekšā ir senās 
izrādes: K. Goldoni „Melis”, Mol-
jēra „Skapēna nedarbi” un brī-
nišķās operetes – F. Lehāra „Či -
gānu mīla” un „Paganīni”. Toreiz 
kopā dziedājām: „Tas bij reiz 
Jelgavā un ziedonī...” Nu uz Jel-
gavu gadās aizbraukt reti, mana 
teātŗa vairs nav, un tikai vecā 
Ādolfa dzimšanas dienā iznāk 
tur pasērst. Toties ilgi esmu iz -
klejojies pa Austrāliju, protams, 
vienīgi domās: tikko iznākusi 
pamatīgi bieza mana grāmata 
„Latviešu teātris Austrālijā”. Nu 
loks ir nostaigāts – par to, kā 
latvieši teātŗi spēlējuši Eiropā, 
Amerikā, Kanadā un arī Aust rā-
lijā, – ir uzrakstīts. Latvijā, dau-
dzi to izdzirduši, seju savelk smī-
niņā: „Nu, kam tas vajadzīgs?” 
Esmu pārliecināts, ka bija vērts 
daudzus gadus veltīt šai prob lē-
mai, jo grāmatas sniedz bagātīgu 
liecību par mums – latviešiem, 
par mūsu identitāti, jo, lai kur   
un kādos apstākļos mēs nokļūs-
tam, nākam kopā, spēlējam teāt-
ri un tādējādi kopjam latvis-
kumu. Zinu, ka par jauno grā-
matu daudzi  Austrālijas teātri-
nie ki būs nemierā, jo ne visi ir 
pietiekami cildināti. Šīs grāma -
tas galvenokārt rakstīju tādēļ,         
lai vismaz grāmatu plauktos 
paliktu zīme par latviešu tautas 
sūtību. Par trimdas teātŗiem 
runājot, vienu labu ziņu gan 
gribu pačukstēt – Laimonis Siliņš 
sacīja, ka mazā teātŗa sanfran-
cisko ansamblim izdevies pie-
saistīt stalta auguma vīrieti, kas 
trīs gadus strādājot ASV un lab-
prāt piedalīšoties arī teātŗa iz -
rādēs. Tātad – galveno lomu 
tēlotājs atrasts, gaidīsim jaunu 
mazā teātŗa sanfrancisko  izrādi!

Teātrī
Garastāvokli patiešām maitā 

lietus, un pēcpusdienā ap pulk- 
s ten četriem krēsla Rīgā jau ir 
krietni sabiezējusi. Kur lai tādā 
laikā liekas? Nu, protams, uz 
te ātri! Šī tumsa ir nieks pret to, 
kāda pilsētā valdīja vācu laikā, 
kad, vairoties no krievu lidma-
šīnu uzlidojumiem, pilsēta bija 
aptumšota, visiem logiem priek-
šā aizvilkti gaismu necaurlai -  
dīgi aizkari. Toreiz tik ļoti gribē -
jās iet uz teātri – gaismas templi, 
un tāpat mostas ilgas pēc teātŗa 
tagad rudenīgi tumšajos nova-
karos, kaut arī laternas Rīgu labi 
apgaismo. Novembris ir tāds 
īpaši nozīmīgs mēnesis – Valsts 
svētki, un ap to pašu laiku de -
viņdesmitā dzimšanas diena 

pienākusi Dailes teātrim. Pro-
tams, teātris tagad ir pavisam 
cits, senā aktieŗu paaudze aizgā-
jusi, izauguši jauni režisori, ir cits 
laiks un citi aktieŗi. Pirms mē -
neša priecājos, ka Dailes teātrī 
iestudēta jubilejas reizei īsti at -
bilstoša izrāde – F. Šillera drāma 
„Marija Stjuarte”, priecājos par 
režisora Džilindžera talantu un 
spējo izaugsmi, toties otra izrāde, 
kas arī būtu varējusi kļūt par 
teātŗa dzimšanas dienas velti 
skatītājiem, sagādāja rūgtu vil ša-
nos. 

Lietuviešu režisors Rolands 
Atkočūns iestudējis mūziklu 
„Ceplis”, kam sižeta pavedienu 
pēc P. Rozīša romāna motīviem 

mēģinājusi veidot Evita Sniedze. 
Diemžēl pārsvaru ņēmis kom-
ponists Jānis Lūsēns, izrādē par 
galveno kļūst visai vienveidīgās 
dziesmas, vārgā sižeta meti iz -
plēn, režisors nav zinājis,   ko ar 
šo darbu iesākt, izrādē aktieŗu 
veidotie tēli neiezīmējas, un man 
kļūst viņu pat žēl. Iestudējumā 
darbojas septiņpadsmit aktieŗi, 
bet pamanāmi, augstākais, trīs 
vai četri, pārējie padarīti par al -
vas zaldātiņiem, kas uznāk, no -
soļo, pa brīdim kaut ko nodzied 
un – „aiziet nezināmā tālumā”.

 Mūzikls manā izpratnē ir ne 
tikai dziesmiņu nodziedāšana, 
bet izrāde ar sižetu un stingri 
iezīmētiem tēliem. Turklāt izrā-
dē darbojas daudzi manis iemī-
ļoti un patiesi cienīti aktieŗi. Man 
ir žēl Rēzijas Kalniņas, kas iz - 
cilu šedevru parādīja Elizabetes 
lomā „Marijā Stjuartē” un „Cepļa” 
izrādē tēlo Cepļa sievu Bertu. 
Rēzija ir eleganti tērpta, labi 
izskatās, bet tas arī ir viss, jo re -
žisors viņai nav devis iespēju 
spilgtāk sevi izpaust. Citiem ak -
tieŗiem radīta  vēl neizdevīgāka 
situācija, viņiem labi ja viens vai 
divi teikumi jāpasaka vai var -  
būt pantiņš jānodzied. Pāvila 
Rozīša romānu ar mūsdienām 
saista visciešākās saites, tas pie -
minēts dažās izrādē dzirdamajās 
dziesmās, bet izrāde pati pār vēr-
tusies statiskā bildē. Protams, 
gan jau būs skatītāji, kuŗus ap -
mie rinās  nodziedātās dziesmas 
un Ilgas Raudingas iestudētās 
dejas, bet man ar to vien ir par 
maz.

Ko lai dara! Jādodas uz Na  cio-
nālo teātri. Nozīmīga gads kārta 
aprit arī aktieŗiem, ne tikai te -
ātrim, un šajā gadā tāds gavil-
nieks ir Ģirts Jakovļevs, par kuŗu 
jau esmu rakstījis, taču jaunāka 
nekļūst arī Māra Zemdega.       
Šķiet, cik tad sen, kad leģen -      

dārā tēlnieka Kārļa Zemdegas 
meita Māra Rīgas 3. vidusskolas 
izrādē tēloja savu pirmo lomu – 
un nu jau uz Nacionālā teātŗa 
skatuves nodzīvoti vairāk nekā 
piecdesmit gadi, notēlotas dau-
dzas lomas, kuŗās vienmēr iz -
paudusies Māras Zemdegas gara 
kultūra. Viņa joprojām ir ierin-
dā, un abi ar Ģirtu Jakovļevu    
tēlo galvenās lomas Jūdžina 
O’Nīla drāmā „Gaŗās dienas ceļš 
uz nakti”. Cik zinu, ASV latviešu 
drāmatiskajās kopās šī luga nav 
uzvesta, Amerikas Latviešu te -
ātŗa Ņujorkas ansamblis 1956. 
gadā Osvalda Uršteina prom-
būtnes laikā vienīgi izrādīja šī 
autora lugu „Anna Kristi”. 

Jūdžins O’Nīls ir viens no iz  ci-
lākajiem 20. gadsimta drā mas 
meistariem, un viens no viņa 
labākajiem, tiesa, arī drāmatiski 
visvairāk piesātinātiem darbiem 
ir „Gaŗās dienas ceļš uz nakti”, 
kuŗā risinātas sarežģītas cilvēku 
savstarpējās attiecības. Varone 
šajā sarezģītajā ģimenes situācijā 
sākusi lietot narkotikas un no        
šīs atkarības nekādi nespēj at -
brīvoties. Interesanti piebilst, ka 
1975. gadā, kad šo lugu rādīja 
Dailes teātris, Mērija Tairona 
Mildas Klētnieces atveidojumā 
nebija narkotiku lietotāja, jo pa -
domju okupācijas laikā narko-
tikas pat pieminēt nedrīkstēja. 

Nacionālajā teātrī lugu iestu-
dējis Michails Kublinskis, un cie-
ņu izraisa viņa griba izvēlēties 
sarežģītas lugas, kuŗās atklājas 
cil vēku likteņu samezglotie pos-
mi. Mēriju Taironi izrādē tēlo 
Māra Zemdega. Sen nebiju viņu 
redzējis tik emocionāli piesāti-
nātā lomā, viņa ir kā vibrējoša 
dūja, visu laiku svārstās starp 
reālitāti un illūziju pasauli, kuŗā 
viņu ievilkušas narkotikas. Vie -
nā brīdī Mērija var būt starojoši 
maiga, nākamajā – dzēlīgi asa. 
Pie narkotiku lietošanas šo sie -
vieti novedusi situācija ģimenē, 
kad nācies atstāt ierasto māju         
un dārzu un doties līdzi vīram – 
aktierim. Vīra lomā pārliecinoši 
dzīvo Ģirts Jakovļevs. Viņa tē  lo-
tais Tairons ir it kā sirsnīgs un 
jauks, bet pāri visam izslejas viņa 
egoisms, valdītkāre un arī sko-
pums. J. O’Nīla lugā ir kāda pa -
visam maza lomiņa – kalpone 
Ketlina, un tajā patiešām uz -
dzirkstī Inta Tirole, viņai atvē -
lēti tikai daži epizodi, bet ak - 
trise tos piepilda ar apbrīno - 
jamu patiesības izjūtu. 

Kā skatītāji izrādi novērtēs – 
grūti spriest. Nav viegli lauz-
ties cauri cilvēku attiecību 

džung ļiem, taču tāda ir dzīve. 
Ne jau katrreiz var tikai pa -
smieties.

Ar latvietību sirdī
Pirms atvados līdz nākamajai 

reizei, gribētos pastāstīt par kādu 
brīnumainu cilvēku, kuŗam arī 
tuvojas jubileja, taču krietni lie-
lāka un pamatīgāka nekā ma -       
nis tikko pieminētajiem aktie-
ŗiem, – 1. decembrī deviņdesmit 
būs Prāgas Kārļa universitātes 
profesoram, mūsu Latvijas Zi -
nātņu akadēmijas ārzemju lo -
ceklim Radegastam Parolekam. 
Viņš ir viesojies Latvijā, es sa  vu-
kārt esmu lasījis lekcijas Prāgas 
universitātē viņa vadītajā insti-
tūtā. Radegasts Paroleks ir īsts    
un patiess Latvijas un latviešu 
kultūras draugs, mūsu literātūras 
pētnieks un populārizētājs. Viņš 
teicami runā latviešu valodā un 
mīl mūsu zemi, jo viņa saknes 
iestiepjas Latvijā. Dzīvē visādi 
gadās, Pirmā pasaules kaŗa laikā 
latviešu meitene Dagmāra Sal-
mi  ņa iepazinusies ar čechu 
māks    linieku Františeku Paro-
leku, uzziedējusi mīlestība, un 
1920. gadā piedzimis puika Ra -
degasts.  Zēnam bija tikai seši 
ga   di, kad nomira viņa māte, tēvs 
aizsaulē aizgājis jau agrāk. Ra -
degasts izauga bez vecākiem, ta- 
ču sirdī viņam kvēloja dzirkste-
līte, kas izauga par liesmiņu, un 
tapa mīlestība pret mātes dzimte-
ni Latviju. Var jau mīlēt kādas 
tautas valodu un literātūru, bet ir 
pavisam citādi, ja cilvēks pats 
kaut daļēji pieder pie šīs tautas. 

Radegasts Paroleks nu ir pali-
cis viens, pirms dažiem gadiem 
aizsaulē aizgājusi dzīvesbiedre, 
profesors pamazām zaudējis 
redzi un grāmatas lasīt vairs ne -
spēj, taču dzīvesprieku nav zau-
dējis, joprojām strādā, top viņa 
pētījumi par latviešu literātūru, 
un ar saviem tulkojumiem Pa -
roleks latviešu dzejniekus ievedis 
čechu kultūrā. Ar viņa pūlēm 
čechu lasītāji iepazinuši Raiņa, 
Aspazijas, Friča Bārdas, Alek- 
s andra Čaka un daudzu citu  
mūsu izcilo dzejnieku darbus.  
Paroleka tulkojumā tie sakopoti 
2001. gadā Prāgā iznākušajā 
krājumā „Les duši”, kas ir 19. un 
20. gadsimta latviešu dzejas 
antoloģija. 

Radegasts Paroleks ir ne tikai 
spilgts latviešu literātūras un 
dzejas tulkotājs, viņš veicis vēl 
vienu svētīgu darbu – izaudzinā-
jis sev teicamu pēcteci, topošu 
literātūrzinātnieku doktoru Pa -
velu Štollu, kuŗš perfekti runā 
latviski, tā ka nezinātājs nepa-
teiktu, ka Pavels nav latvietis. 
Latviešu dzejnieku darbus Pavels 
gan neatdzejo, bet pētī latviešu 
literātūru un ir uzrakstījis dok-
tora disertāciju par latviešu un 
čechu literātūras sakariem. Ik -
dienā Pavels Štolls Prāgas Kārļa 
universitātē audzina nākamos 
baltu literātūras cienītājus un 
pētniekus. Darbs turpinās, Rade-
gasta Paroleka iedegtā lāpa tiek 
nesta tālāk.

Dzimšanas dienas reizē profe-
soram, latviešu literātūras pēt-
niekam un draugam Radegas -
tam Parolekam gribu vēlēt, kā 
dziesmā teikts, – daudz baltu 
dieniņu, labu veselību, spēku          
un gribu darbu turpināt. Un             
vēl gribu sacīt vienkārši – pal-
dies! Liels, liels paldies!

Viktors Hausmanis

RUDENS

Skats no izrādes "Ceplis" pēc Pāvila Rozīša romāna motīviem 
Dailes teātrī. Centrā Andris Bērziņš Edgara Cepļa lomā
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Reinis Ādmīdiņš gana daudz 
rūpējies, lai latviešu literārais 
mantojums nonāktu jaunlaiku 
lasītāju rokās. Sastādījis R. Blau-
maņa prozas un dzejas izlasi 
„Mans zelts ir mana tauta” 
(1993), T. Zeltiņa dzejas un liro-
episkas izlasi „Mākonī ieslietas 
kāpnes” (1988), abus apgādājis 
ar priekšvārdiem. Sarakstījis 
priekšvārdu N. Kalniņa dze -      
joļu izlasei „Atbalsu atbalsis” 
(1996). Kopā ar Arnoldu Auzi -
ņu radījis grāmatu par Latvi -         
jas pirmajiem prezidentiem –                   
J. Čaksti, G. Zemgalu, A. Kvie -  
si, K. Ulmani – „Četri diži zem-
galieši” (2000). 

R. Ādmīdiņš sarakstījis vairā-
kus scēnārijus  televīzijas doku-
mentālām filmām, īpaši par   
rakst niekiem, radioraidījumiem 
drāmatizējis vairākus latviešu    
un cittautu autoru romānus, 
stās tus, noveles, komentējis tos 
raidījumu gaitā. 

Visilgāk – kopš 1968. gada 
Reinis Ādmīdiņš strādājis Lat-
vijas Radio. Bijis Literātūras un 
mākslas raidījumu galvenais 
redaktors (1986-1997), no 1997. 
gada – Literātūras un mākslas 
programmu vadītājs. Daudzi 
rai  dījumi īstenoti kopā ar rakst-
niekiem – Latvijā un trimdā dzī-
vojošiem.

Nupat, svinot Latvijas Radio 
85. gadadienu, kādā pārraidē 
tika uzsvērts – Reiņa Ādmīdiņa 
veidotie akūtie raidījumu cikli – 

„Mūsu laikmeta dzīves aniņas”, 
„Saulgriežu pagasta dzīves 
ainiņas” u. c. bijuši vieni no ra -
dioklausītāju visvairāk gaidī-
tiem. Šie cikli vēlāk pārtapuši 
grāmatās: „Mūsu laikmeta aini-
ņas”, „Provinces dzīves ainiņas” 
(20010, „Teitan un tagad” 
(2008). 

Īpaša svētvieta Reinim bija 
Viļa Plūdoņa mājas Lejenieki  
netālu no Bauskas, Mēmeles 
krastā, un dzejnieka kaps tam 
līdzās. Kad pirmoreiz apciemo -
ju Reini Bauskā, viņš mani aiz-
veda uz Lejeniekiem, un es pār-
dzīvoju īpašas izjūtas – gan no 
skaistā Mēmeles loka, gan ne -
mirstīgā dzejnieka, Latvijas pa  t-
riota virtuālās klātienes. 

Aizvadītajā vasarā uz Bausku 
atbrauca ārzemju latvieši, gan-
drīz visi Latviju skatīja pirmo 
reizi. Atvesti uz Lejeniekiem,   
viņi sacīja -  te ir Latvija, to mēs 
jutām ar prātu un sirdi. Te ir 
Plūdoņa atraitnes dēlu zeme un 
kapi... Un tikai pēc tam devās        
uz Rundāles pili.

Vilis Plūdons (līdz 1922. g. 
30.01 īstā vārdā Vilis Lejnieks) 
bija īpaša Reiņa Ādmīdiņa lite-
rārā un cilvēciskā mīlestība.        
Tai tika veltītas vairākas radio-
pārraides, apceres periodikā, 
krājumā „Varavīksne”. Līdz tapa 
dokumentālais romāns „Lej-
nieku zāle, Lejnieku sniegs” 
(1994), par ko autors tika ap -
balvots ar V. Plūdoņa prēmiju.

„Viens no mūsu intelek tu-
ālākajiem novadniekiem Reinis 
Ādmīdiņš, "uzsveŗ baušķenie -   
ce G. Krūzmētra, "par savu mū -
žīgās palikšanas vietu bija izvē-
lējies Plūdoņa kapsētu Lejenie-
kos . [..] Atstājot Reini Ādmī -
diņu Lejeniekos, mēs asāk mek-
lējam atbildes uz mūžīgo jau-
tājumu – kā dzīvot savā rudenī 
starp atnākšanu un aiziešanu.” 

Lai viņam – Reinim Ādmī-
diņam līdzās Vilim Plūdonim 
mūža dziesmu dzied Mēmeles 
viļņi un Vecsaules sila vēji. Bet 
sāpes par lieliska laikabiedra 
aiziešanu – klusām jāizraud...

*
Tas bija, šķiet, 2009. gada pa -

vasarī. Reinis Ādmīdiņš man pie -
zvanīja un teica: „Zini, es   grasos 
rakstīt grāmatu par Aust rālijā 
dzīvojošo rakstnieci Li diju Dom-
brovsku. Vai tu, pir mās - 2006. 
ga  dā iznākušās mo  nografijas 
„Lidija Dombrovska Larsena. Dzī-
ve un mākslinie ciskā jaunrade 
divos kontinentos” autors, nebūsi 
uz mani dus mīgs?”

Uz brīdi  tā kā samulsu. Tad 
teicu: nebūt ne. Es rakstīju par 
Lidijas Dombrovskas dzīvi – 
galvenokārt Eiropas posmā,         
kad viņa dzīvoja Dānijā, arī kā -
du laiku – Zviedrijā un Maltā. 
Par viņas ceļojumiem Eiropā, 
ASV, Latīņamerikā, izstādēm 
Dānijā, Beļģijā, Parīzē, Italijā       
un citur. Par piedalīšanos Eiro-
pas latviešu aktīvitātēs. Aplū -

Labestīgs, radoši darbīgs, neaizmirstams
koju viņas mācību gaitas, 
daiļrades virzību, galvenokārt 
glezniecībā. Samērā koncen- 
t rēti skāru  dzeju, romānus. Tā -
pēc būtu labi, ja tu detalizētāk 
aplūkotu viņu kā rakstnieci. 
Īpaši paanalizējot dzeju. Jo šajā 
laikā iznāca lieliska, apjomīga 
Lidijas Dombrovskas dzejoļu 
grā mata „Aurorā pa Austrāliju”. 

Tas arī tika darīts. Šīgada va -
sarā vienu pēc otras saņēmu grā-
matas: no Austrālijas –  no Lidi-
jas Dombrovskas un no Iman -
tas  Rīgā - no Reiņa Ādmī diņa. 
Abām grāmatām bija viens un 
tas pats nosaukums: Reinis Ād -
mīdiņš. „Dienvid zvaig zne dze -
jas logā. Lidija Dombrovska”. 
Tagad arī manā mājā ir divas 
grāmatas par ener ģisko, jo -       
pro jām darbīgo glez notāju un 
rakstnieci Lidiju Dom brovsku 
(1925).

Reinis Ādmīdiņš jūtamā mē    r  ā 
papildina manu mono grafiju          
ar ļoti detalizētu L. Dom brovs-
kas dzejas analizi. Īpaši akcenti 
tai dzejas daļai, kas ta  pusi 
Ausrālijā, uz kurieni māks liniece 
pārcēlusies 1983. gadā un kur 
dzīvo Pertas priekšpil sētā. Ekso-
tiskā vide, it kā cits skatījums         
uz kosmosu, debesu zvaigznā-
jiem atstāj savdabu iespaidu uz 
dzeju. 

R. Ādmīdiņa monografijas 
īpatnība – viņš Dombrovskas 
dzeju, tālāk arī romānus salī-
dzina ar radniecīgiem Latvijas 

autoru darbiem, viņu savdabī-
bas, stila meklējumiem. Tāpēc 
līdzās Dombrovskai nostājas 
tādi latviešu autori kā Imants 
Ziedonis, Andrejs Eglītis, Ojārs 
Vācietis, Edvarts Virza, Mārtiņš 
Zīverts, Valdemārs Dambergs, 
Zenta Mauriņa, Māris Čaklais, 
Gunārs Irbe, Vizma Belševica 
un vairāki citi. Tā ir plaša, kom-
p leksa pieeja dzejai, literātūrai 
vispār.

R. Ādmīdiņa grāmatas satu-
risko ietilpību paplašina un pa -
dziļina arī tas, ka viņš aplūko,      
ko par L. Dombrovskas mākslu, 
viņas grāmatām, viedokļiem 
teikuši tādi kompetenti vērtē -
tāji kā Jānis Andrups, Juris Sile-
nieks, Voldemārs Avens, Anšlavs 
Eglītis, Aleksandrs Za  riņš, Dag-
nija Dreika, Ivars Aļķis un citi. 

Imants Auziņš atvadoties             
no  kollēgas un studiju biedra 
(Kultūras Forums, 2010, 40. nr.) 
rakstīja: Šajās dienās gatavo-
jamies tikties ar kollēgām, pa -
runāt par tavu jaunāko darbu – 
monografiju „Dienvidzvaigzne 
dzejas logā. Lidija Dombrovska”.

Taču diemžēl vairs nepa-  
s pēja. Tikšanās ritēja jau bez 
Reiņa - viņam veltītā piemiņas 
brīdī. Ar caurviju domu – labi,  
ka viņš  īsi pirms savas aizieša-
nas paspēja uzrakstīt šo labo, 
saturīgo grāmatu. Tagad arī 
Dienvidzvaigzne skumst par 
sa vu dzejas līdzgaismotāju.

Pēteris Zeile

(Turpināts no 12. lpp.)

Ar devīzi „Vairāk nekā viena 
dzīve” rit Lasīšanas gads. Neko-
merciāls projekts, kuŗa laikā 
valsts iestādes, izdevēji, uzņē-
mumi un entuziasti veic dažā -
das akcijas, lai pievērstu sa  bied-
rības uzmanību lasīšanai un 
aicinātu lasīt grāmatas. 

Jāņa Rozes grāmatnīcas va  dī-
tājas Lauras Brīvības ieskatā 
šādas aktīvitātes ir ļoti atbalstā-
mas un ļoti vajadzīgas. „Lasī ša - 
na ne tikai izklaidē, tā bagātina 
valodu. Dod iespēju iepazīt to, 
ko reālajā dzīvē nevar piedzīvot. 
Lasīšana ir iespēja labāk uzprast 
citus cilvēkus.”

Tie, kas lasījuši, vienmēr, ma -
nuprāt, darīs to arī turpmāk.       
Un varbūt grāmatu lasīšanai 
pievērsīsies arī tie, kas agrāk to 
nav darījuši. Var jau, protams, 
grāmatas lasīt tīmeklī. Taču tu  -
rēt rokās grāmatu... Tās ir pa -
visam citas izjūtas.

Mēs nākam no savas bērnī -
bas. Un ir labi, ja tā mūs ievedusi 
brīnišķīgajā grāmatu pasaulē. 
Turklāt, ja bijusi iespēja uzaugt, 
klausoties vecāku vai vecvecāku 
lasītās pasakas. Visi pazīstamā 
traumatologa ortopēda, docenta 
Roberta Drākes bērni uzauguši 
ar viņa paša sacerētām vakara pa -
saciņām. „To darīju tāpēc, ka kla-
 siskajās pasakās ir pārāk daudz 
nežēlības un vardarbības. Saviem 
bērniem pasakas sace rēju pats, 
un tās visas bija la  bestīgas, bez 
vardarbības.” Pats viņš palaikam 
mēdz atgriezties pie Edvarta Vir-
zas „Straumē niem”.

Laurai Brīvībai tēvs lasītpras -
mi iemācījis ļoti agri – jau četru 
gadu vecumā. Viņam pašam    
paticis lasīt, un  tāpēc arī meitai 

Lasīšanas gada pieturzīmes
viņš centies atklāt grāmatu 
pasaules burvību. Reizēm gan 
tētis esot nedaudz pārcenties, 
piedāvājot meitai viņas vecu-
mam neatbilstoši nopietnas grā-
matas. Lai kā arī būtu, lasīšana 
kļuva par Lauras mīļāko nodarbi 
bērnībā un turpinās joprojām. 
Ļoti spilgts iespaids bērnībā bijis, 
lasot „Sprīdīša  bibliotēkas” grā-
matu „Bez ģimenes”. Šo aizkus-
tinošo emocionālo stāstu mei-
tene laiku pa laikam pārlasījusi. 
Vēlāk lielu iespaidu atstājusi 
Michaela Endes grāmata „Mo -
mo”, kas ir aktuāla arī pieau gu-
šajiem. 

Laura atceras, ka bērnībā ļoti 
uztraukusies par to, ko viņa da -
rīs, kad visas grāmatas būs iz -
lasītas. Tētis mierinājis, sacī -
dams, ka svarīgākās grāmatas 
var izlasīt, bet visas izlasīt nav 
iespējams.

Kad Laurai vaicāju, kādi pa  š-
laik ir viņas iecienītie autori,   
viņa sacīja, ka gaume ar laiku 
mainoties. Ir  periods, kad iemī-
las kādā konkrētā autorā, bet     
pēc tam tas pāriet, taču nemai-
nīgi viens no viņas mīļākajiem 
autoriem esot Gabriels Garsija 
Markess, kuŗa „Simts vientulī -
bas gadu” arvien tiekot pārlasīti. 
No mūsdienu latviešu auto -        
riem spilgtu iespaidu atstājusi 
Andras Neiburgas grāmata 
„Stum, stum”. 

Tagad Laura izlasījusi Reja 
Bred  berija „Marsiešu chroni -
kas” - vienu no klasiskās zināt-
nis kās fantastikas darbiem, ko 
autors uzrakstījis 1950. gadā. 
„Grāmata ir par Marsa ieka ŗo-
šanu,” stāsta Laura. „lai gan tā ir 
fantastika un tajā ir ļoti daudz 

izdomājumu, tomēr tā ļoti daudz 
pasaka par cilvēka būtību un par 
to, kādi mēs esam. Cik spējam 
būt toleranti un pieņemt to, kas 
ir citāds, nekā mēs esam piera-
duši. Šī grāmata, manuprāt, ir 
mūsdienu sabiedrības iedomī -
bas kritika.”

Grāmata joprojām ir Lauras 
labākais draugs. Arī darbu viņa 
savulaik meklējusi tādā nozarē, 
kas dod iespēju būt tuvu grā-
matām. Sākumā strādājusi Jāņa 
Rozes grāmatnīcā ar ārzemju 
grāmatām. Te aizvadīti turpat 
astoņi gadi. Kopš pagājušā gada 
oktobŗa viņa ir šīs grāmatnīcas 
vadītāja. „Strādāt grāmatnīcā ir 
ļoti patīkami un interesanti, 
taču... arī bīstami. Bīstami tāpēc, 
ka daudzas grāmatas gribētos 
nopirkt, lai gan tas nav iespē -
jams. Taču strādāt ar grāmatām 
ir liela laime. Tās, kuŗas nepērku, 
varu izlasīt. Tā ir nenoliedzama 
priekšrocība. Un vēl – iespējams 
aprunāties ar pircējiem, uzzināt, 
kā viņi izjutuši vienu vai otru 
grāmatu. Ļoti interesanti ir sajust 
dažādu pasauļu mijiedarbību. 
Vērot cilvēka sastapšanos ar grā-
matu, kas arī ir vesela pasaule, 
vienīgi iesieta grāmatā.”

Tagad financiāli visai grūtā 
situācijā cilvēku pirktspēja ir 
mazinājusies. Nevar vairs at  ļau-
ties pirkt tik daudz grāmatu kā 
agrāk. Taču cilvēki joprojām tās 
pērk, vairāk gan lētākās. Lauras 
ieskatā īstus grāmatmīļus no 
grāmatu iegādes neattur arī        
naudas trūkums. Turklāt ir taču 
iespējams ar grāmatām apmai-
nīties vai kļūt par bibliotēkas 
lasītāju. Īsti grāmatmīļi vienmēr 
atrod iespēju lasīt. 

Liela grāmatu lasītāja ir dzies-
miniece Maija Cālīte. „Vienmēr 
esmu lasījusi un joprojām lasu 
ļoti daudz. Nesen izlasīju Haralda 
Biezā grāmatu „Saki tā, kā tas ir”. 
Šī grāmata man deva atziņu, ka 
mūsu tauta vienmēr ir tiekusies 
pēc garīgām vērtībām, pēc iz  glī-
tības. Haralds Biezais uzaudzis 
ļoti trūcīgā ģimenē. Ar pastalām 
kājās gājis uz skolu. Pa ceļam 
pastalas nereti izmirkušas un 
tādās vajadzējis pavadīt  visu 
dienu. Zēna vecāki sapratuši, ka 
izglītība ir nepieciešama. Tolaik 
krājuši un uzglabājuši avīžu iz -
griezumus. Jo bijusi liela vēlēša-
nās lasīt un uzzināt pēc iespējas 
vairāk.”

Haralds Biezais mācījies mazā 
lauku skoliņā. Taču tā ielikusi 
labus pamatus visai turpmākai 
dzīvei. Maija Cālīte saka: „Lasot 

šo grāmatu, vēlreiz sapratu, ka 
nedrīkst apslāpēt ticību mūsu 
tautas nākotnei. Nedrīkst ap  slā-
pēt vēlēšanos un cerību uz iz  glī-
tību. Diemžēl tagad ar vieglu 
roku Latvijā slēdz mazās skolas 
ar senām, labām tradicijām. 
Starp skolotājiem un skolēniem 
ir abpusēja sapratne un cieņa. 
Skolotājam ienākot klasē, bērni 
viņam parāda godu un pieceļas. 
Skolotājam šajā mazajā skoliņā 
bērni nereti izkrata sirdi un pra-
s a padomu. Septiņi astoņi bērni 
klasē no sava skolotāja gūst ļoti 
daudz. Varbūt pat vairāk nekā 
lielas skolas klasē, kuŗā ir trīs de s-
mit bērnu. Kaut tie cilvēki, no 
kuŗiem ir atkarīga mazo skoliņu 
pastāvēšana, saprastu, cik tās ir 
svarīgas un vajadzīgas. Vajadzī-
gas mūsu tautas nākotnei.”

Armīda Priedīte

Valsts svētku dienā Vents-
pils mūzejā – Livonijas or  de ņa 
pilī - pie siltas pavarda uguns 
notika Kārļa Zvejnie ka (pa  zīs-
tama arī kā Kuraž Krišs) grā-
matas “Zelta cauna” atvēršanas 
svētki. Kārlis Zvej nieks dzimis 
skolotāja ģime nē, audzis un 
skolā gājis Vents  pilī, tāpēc 
vents  pilnie kiem vienmēr ir 
interese par viņa literārajiem 
darbiem. Svētkos piedalījās 
Ventspils mūzikas skolas au -
dzēkņu sak  sofona ansambļa 
„Asni ņi” un akordeonistu 
ansamb ļa dalībnieki. Frag-

„Zelta cauna” Ventspilī    
mentus no jaunās grāmatas 
lasīja Vents pils teātŗa aktieris 
Uldis Grie ze, bet atmiņās par 
brāli da  lījās māsa Lilita Gaile, 
kuŗa kopā ar dzīvesbiedru bija 
ie  radusies no Rīgas, un brālis 
Roberts Zvejnieks. Pēc sarī  - 
ko  juma interesentiem bija ie -
spēja iegādāties grāmatu.    

Inese Aide

P. S. Grāmatu varat iegā   dā-
ties laikraksta Rīgas redakcijā, 
vai, sa  zinoties ar autoru: 
e-pasts: 

zvejnieks@abe.midco.net.



LAIKS 152010. ga da 27. novembris – 3. decembris

Par ko tad Alberts rakstīs 
jaunās dziesmas? „Man ir 
skaidrs, ka Latvijā cilvēkiem 
polītika ir līdz kaklam. Man 
padomā ir viena skaista dzies -
ma par Latvijas lauku mūzi-
kantiem, es domāju, ka viņiem    
ir ļoti liela nozīme Latvijas 
cilvēku dzīvē. Viņi spēlē vasarās 
zaļumballēs, pārīši tur satiekas, 
iepazīstas, vēlāk vecmamma 
stāsta mazbērniņiem, kā tas viss        
ir iesācies. Vēl – par jūru. Vienu-
nakt es sapnī redzēju jūru un 
fonā melodija, nu, tā kā filmā. 
Tad es pamostos un atceros to 
melodiju!” 

Klausoties Legzdiņa dzies -
mas, skaidri jūtams, ka bērns 
viņā ir dzīvs un darbīgs šo -
baltdien, arī tāpēc Albertam        
ļoti patīk ne tikai jauniešiem 

mācīt futbolu, bet arī kopā ar 
Piecīšiem sadarboties ar bērnu 
vokālajiem ansambļiem – ne -
kādas vecuma distances nemaz 
nav. Turklāt bērna pamatno  -
dar bošanās ir rotaļāšanās, un        
kā gan citādi lai nosauc Piecīšu 
projektu, jo no biznesa un peļ-
ņas tajā nav ne smakas, šis pus-
gadsimta mūzicēšanas darbs 
nesis tikai prieku pašiem un 
klausītājiem. 

Alberts saka - esot priecīgs, ka 
nedzīvo Latvijā, jo līdz ar to  
viņa skats uz dzimteni ir daudz 
rožaināks nekā šejieniešiem. Es 
to varu salīdzināt ar fotoalbumu, 
kuŗā tiek atsijātas labākās un 
skaistākās bildes, visu slikto iz -
metot atkritumos un aizmir- 
s tot…Un aizmirsīsies arī vēder-
gripa, kas Legzdiņu piemeklēja 
tieši pirmsvēlēšanu koncerta 
dienā tik smagi, ka nācās talkā 

aicināt pat Ātrās palīdzības me -
diķus, lai varētu uzstāties. Bet 
drīz vien jau viņš atkal bija uz 
pekām. „Kad tu aiziesi prom, es 
uz stūŗa tirdziņā nopirkšu īstus 
Latvijas kartupelīšus, Skaidrīte 
tos novārīs, tad vēl dillītes, siļ-
ķīti, un ēdīsim īstas latviešu 
vakariņas…” Tad – saldu dusu, 
tā  pat kā reiz Alberts to vēlēja 
savā dziesmiņā „Saldu dusu vi -
siem maziem latvju bērniem”, 
kuŗu sarakstīja pats saviem bēr-
niem, kad viesojās Austrālijā, 
iznāca no kādas naktsballes lau-
kā un skatījās uz dienvidu pus  - 
lodes zvaigžņotajām debe sīm. 

Nākamgad Piecīšiem pie de -
be  sīm iedegsies piecdesmit gadu 
zvaigznes, un būtu vērts pain te-
resēties – vai tikai tas nav jauns 
Ginesa rekords ansambļu ilg  -
mū žībā.

Čikāgas Piecīšu svētku karodziņš
(Turpināts no 11. lpp.)

ČIKĀGAS PIECĪŠU JAUNUMI
Dāvana visiem latvju bērniem, illustrēta nošu grāmata 

ar kompaktdisku, kuŗā iekļautas 16 jaunas un tradicionālas 
Čikāgas Piecīšu dziesmas

Grāmatu var iegādāties:

Latvijā
 • grāmatnīcās un mūzikas veikalos;
 • avīzes "LAIKS" redakcijā;
 • mūzikas izdevniecībā Musica Baltica (http://www.musicabaltica.lv)

ASV
 • sazinoties ar Albertu Legzdiņu
   e-pasts: piecitis@aol.com
   Adrese: 2.S.080 Valley Rd., Lombard, IL 60148

Cena USD 18,-  (t. sk. pasta izdevumi)

LAI LABI SKAN!
Atbalstītāji:

Īsi pirms Latvijas valsts dzim-
šanas dienas - 16. novembrī 
plkst.12 Jelgavā atklāja restaurēto 
Sv. Trīsvienības baznīcas torni, 
kuŗā tagad mājvietu radis Jelgavas 
reģionālais tūrisma centrs.

Šī dievnama vēsture ir ļoti gaŗa. 
Kā to izpētījis mākslas vēsturnieks 
Ojārs Spārītis, kuŗa pētījuma sa- 
ī sināto variantu tagad var izlasīt 
nelielā izdevumā („Jelgavas Sv. 
Trīs vienības baznīcas torņa stās-
ts”), - vienu no pirmajām luterā -
ņu mūŗa baznīcām Ziemeļeiropā 
un vienu no pirmajām un lielā ka-
jām mūŗa celtnēm Jelgavā, agrāk 
par Mītavu sauktajā Kurzemes 
her cogistes galvaspilsētā, šo baz-
nīcu, visticamāk, sākts sliet augšā 
1573. gadā pēc holandiešu būv-
meis tara Jorisa Jorisona Frēzes 
(Jo  ris Joriszn Frese) projekta. Pir-
mie dievkalpojumi jaunajā celtnē 
notika jau dažus gadus vēlāk – 
1575. gadā. Tobrīd pacēla arī jau-
no zvanu un pulksteni. Taču baz-
nīca tāpēc vēl nebija pabeigta, 
laiku pa laikam to pārbūvēja, 
piebūvēja, papildināja, ja to ļāva 
naudas resursi. Dievnamam  
daudz ziedoja Kurzemes hercoga 
Gotharda Ketlera atraitne Mek-
len burgas Anna, par kuŗas dālde-
ŗiem tika veikta interjera izbūve 
un apdare. 1862. gadā Trīsvienī-
bas baznīca ieguva arī architekta 
Emīla Strausa (Strauss) projektēto 
torni, kas kļuva par zīmīgu detaļu 
Jelgavas siluetā.

1944. gada jūlijā, kad notika 
kau jas par Jelgavu, vairāki artile-
rijas šāviņi ķēra arī baznīcu, tā 
izdega. Palika tikai ārējās sienas 
un tornis, bet dievnams vēl bija 
atjaunojams. Neievērojot vairāku 
iespaidīgu personu iebildumus, 
1954. gadā baznīcu tomēr nojau-
ca, atstājot tikai torni. Padomju 
okupācijas varai tas bija kļuvis par 
ģeoloģisko uzmērījumu un karto-
grafijas triangulācijas punktu. 
Tor    nis tādējādi tika paglābts no 
bojā ejas, kā tas bija noticis gan ar 
Nikolaja, gan Reformācijas baz nī-
cu, arī ar Jelgavas Latviešu bied rī-
bas namu un citām ēkām, kuŗas 
bieži vien bija saglābjamas un 
atjaunojamas. Diemžēl komū nis-
tiem vēsture sākās ar 1917. vai 
1940. gadu, kad viņi nokļuva pie 
varas. Pagātne bija izdzēšama kā 
nevērtīga un ideoloģiski nepie-

Jelgavā restaurēts 
Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

ņemama.
20. gadsimta 60. gados nostādnes 

šajā jautājumā gan palēnām mai-
nījās. Bija cerības, ka torni tomēr 
atjaunos un iekļaus pilsētas kul-
tūras dzīvē. Nodomi īstenojās tikai 
daļēji – torni vismaz saglāba no 
sa  brukuma. Latvijai atgūstot val-
s tisko neatkarību, Trīsvienības 
baz nīcas tornis kļuva par savdabīgu 
neatkarības simbolu. Jelgavas va -
dība iekļāva to veicamo darbu 
sarakstā, ieguldīja tajā līdzekļus, 
tika rīkotas akcijas „Mēs – tornim”, 
taču līdzekļu arvien pietrūka, līdz 
2009. gadā tika iegūts līdzfinan-
cējums.

Restaurācijas un atjaunošanas 
darbiem iztērēti 1,53 miljoni latu: 
no Eiropas reģionālās attīstības 
fonda piešķirti nepilni 910 tūksto-
ši latu, no valsts budžeta saņemti 
48 tūkstoši, bet Jelgavas dome 
ieguldījusi 570 tūkstošus. Tagad 
tor nis ir sadalīts deviņos stāvos, 
trijos apskatāmas trīs ekspozīci -
jas – „Tautastērps Zemgalē”, „Jel-
gavas un Sv. Trīsvienības baznīcas 
vēsture” un „Zemgale – Latvijas 
prezidentu šūpulis”. Augstāk ir 
iekārtots restorāns, ko patlaban 
va  da francūzis Šaperons, un gale-
rija, kuŗā pirmajā izstādē skatāmi 
Eduarda Jurķeļa, Gunāra Ezer-
nieka, Ulža Rogas un citu Jelgavas 
mākslinieku darbi, kuŗos redzams 
šīs baznīcas tornis. Skatītāji varēs 
pacelties arī zem stikla piramidas, 
no kurienes varēs pavērties pilsētas 
ainavā.

Pagājušā gadsimta 90. gados, 
kad tika diskutēts par Sv. Trīs-
vienības baznīcu, ieskanējās ideja, 
ka tā būtu pilnīgi atjaunojama. 
Diemžēl tas vairs nav iespējams  - 
60., 70.gados daļēji uz baznīcas 
korpusa uzcelta Latvijas Lauk-
saim niecības universitātes kop-
mītne un mācību ēka. Tagad par šī 
dievnama aprisēm liecina sarkani 
iezīmēti kājceliņi, un to vidū pa -
ceļas tēlnieka Jāņa Karlova objekts 
„Svētā Trīsvienība”.

Vēl viens stūrītis kaŗa laikā no -
postītajā Jelgavā tagad vēstī par 
pilsētas bijušo godību, vēl viens 
stūrītis nu ir sakārtots, un, nākot 
pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes pieminekļa, vairs nebūs 
kauns, ka aiz tā slejas šī slavenā 
dievnama nekoptais stāvs. 

Māris Brancis

Tornis ar Jāņa Čakstes pieminekli

Daiga Mazvērsīte
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls  
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Līmeniski. 1. Budistu tempļi. 
4. Sālīti zivju ikri. 7. Nespēcīgi, 
vārgi. 9. Asinsvadu sieniņu pe -
riodiskas svārstības. 11. Pilsēta 
Vācijā. 12. Staltbriedis. 13. Baļķis 
zirgu piesiešanai. 14. Plāksne ar 
iedaļām mēraparātos. 17. Dārza 
un meža ogas. 20. Tāda, kas iz -
turas atturīgi. 22. Naudas un 
vērtspapīru izlaide apgrozībā.  
23. Nami, celtnes. 24. Kaste ar 
šauru spraugu vēlēšanu zīmju 
iemešanai. 25. Stāvi krasti, krau-
jas. 26. Viesību deja. 28. Pār-

baudījumu laiks mācību iestādē. 
31. Galdnieka darbarīks. 34. Ro -
žu dzimtas koki vai krūmi                   
ar baltiem smaržīgiem ziediem. 
36. Gramatikā vārda daļa. 37. 
Padziļinājums zemes virsmā ne -
lielā platībā. 38. Pirts paveids.   
39. Ezers Somijas Z. 40. Plaša 
ieleja, kas radusies ledus laik-
meta beigās. 41. Kalns Turcijā 
pie Armēnijas robežas.    

Stateniski. 1. Pipari. 2. Vieglat-
lētikas sporta rīks. 3. Izlūkdie-
nesta aģents. 4. Kaudze. 5. Milnas. 

6. Ragana. 7. Četrstūraina tilpne 
dažādu priekšmetu glabāšanai.     
8. Franču gleznotājs, grafiķis 
(1834-1917). 10. Krist no gaisa 
nokrišņiem. 15. Nolūzis, nokal -
tis koks. 16. Vairākkārt liet. 18. 
Laika posms no vakara līdz rī -
tam. 19. Neliels, plēsīgs caunu 
dzimtas dzīvnieks. 20. Liela, 
apaļa smeļamkarote. 21. Dzelo-
ņainas nezāles. 26. Aplī sasieta 
ziedu vai lapu vītne. 27. Paaug- 
s tinājumi pirtī. 29. Aiŗi. 30. Re -
liģijas noliedzējs. 31. Apģērba 
daļa. 32. Sfaira. 33. Liela rosība. 
35. Zvaigzne, ap kuŗu riņķo ze -
me. 36. Salikts ziedkopas ķekars. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 44) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Neveroņi. 8. 
Ana pests. 10. Amati. 11. Atols. 
12. Prātnieks. 16. Askēts. 19. 
Sopkas. 20. Tunikas. 21. Eseja. 
22. Sāgas. 23. Tvans. 24. Fonda. 
25. Spēle. 28. Gaume. 30. Krauķis. 
31. Krāces. 32. Azarts. 36. Strau-
mēni. 40. Ievas. 41. Būris. 42. 
Skanstis. 43. Retorika. 

Stateniski. 1. Svēte. 2. Pokers. 
3. Tiept. 4. Haiti. 5. Maroka. 6. 
Asīte. 7. Nameisis. 9. Soledada. 
13. Niķis. 14. Atmatenes. 15. 
Koksagīzs. 17. Turnīri. 18. Va -
ronis. 26. Parapets. 27. Turku. 29. 
Metodika. 33. Stāsts. 34. Anketa. 
35. Kabas. 37. Anīss. 38. Megrē. 
39. Lūcis.  

Folklora: tās ir dziesmas, deja, 
grāmatas, tvarti un kopā sa -
nākšanas prieks! 

 Todien koku zaros nebija vairs 
nevienas krāsainas lapas, bet Si -
gulda atmirdzēja krāsu bagātībā: 
tautastērpu košumu nevarēja no -
slēpt nedz biezā migla, nedz 
smal  kais lietutiņš. Siguldā 20. 
novembrī uzņēma ciemiņus, pla-
ši veŗot pilsētas tautas nama dur-
vis (ēka tā pati vecā, bet, kopš 
amatā ir jauna novada kultūras 
darba organizātore Jolanta Bo -
rīte, vecais nams atdzīvojies). 
Tuvus un tālīnus viesus ar sil -
tiem smaidiem un asprātīgu ru -
nāšanu saņēma pašmāju folklo-
ras kopa ,,Senleja”, kas pazīsta - 
ma visā Latvijā. Siguldieši visas 
valsts folkloristus bieži aicinājuši 
uz kopīgu gavilēšanu Dainu 
kalnā, paši braukuši uz kopdzie-
dāšanu un dejošanu tepat Latvijā 
un ārzemēs.

Folkloras gada balvas pāris 
gadu krizes apstākļos netika       
pasniegtas, bet šogad, par laimi, 
vērtīgā tradicija atkal atjaunota. 
Godināšanas sarīkojumu iero-
sinājis mūziķis Juris Karlsons,   
kas pats bija goda viesu pulkā. 
Astoņās ļoti pārdomātās nomi-
nācijās šoreiz bija desmit laure-
ātu. Pēc ,,Senlejas” apsveikuma 
dziesmas sarīkojuma vadītāji  
Gita Lancere un Andris Kapusts 
aicināja vissvarīgākās nominā-
cijas laureātus – par mūža iegul-
dījumu šoreiz sumināja Valentī-
nu Mičulu no Atašienes folklo -
ras kopas ,,Vīrakste” un Albertu 
Medni, kuŗa dzimtas saknes ir 
Latgalē. Viņš ir cienījams un 

FOLKLORAS GODI

vienkāršs vīrs ar ermoņikām 
(tau tā sauktas arī par garmoš-
kām, gumžām, harmonikām) 
sastrādātajās rokās. 

Folkloras balvas sagādāja Ne -
materiālās kultūras mantojuma 
valsts aģentūra un Latvijas Folk-
loras biedrība. Mūsu lepnie un 
uzņēmīgie suiti panākuši, ka   
viņu kultūras esība ierakstīta 
UNESCO Neatliekami glabāja-
mo vērtību sarakstā, viņus no -
vērtējuši arī pašmāju ļaudis. Sui -
ti un Otaņķu dziedātājas uz jeb-
kuŗas skatuves jūtas kā mājās, no 
viņām atliek tikai mācīties! Lep-
na tautastērpā plāna viducī iz -
nāca folkloriste un Saeimas de -
putāte Janīna Kursīte, viņas kār-
tējo grāmatu – ,,Tautlietu vār de-

ne” pamanījuši gan zinātnieki, 
kad parastie lasītāji. Janīnai, kā 
allaž, daudz jaunierosinājumu 
vārdenes varbūtējiem papildi-
nājumiem, bet uzruna – ar inte-
resantiem pavērsieniem un do -
mu gājieniem. Piemēram, por-
tālu Delfi, kam nav tā labākā sla-
va, valodniece nosauca par ,,iro-
nisku šodienas folkloru, kuŗa 
dažkārt pat iznīcina”, bet ar kuŗu, 
gribi vai negribi, jārēķinās ik -
vienam. Balvu par rakstveida 
gara darbu – pētījumu ,,Vēlīnās 
izcelsmes vokālā daudzbalsība 
latviešu tradicionālajā mūzikā” 
piešķīra siguldietei Andai Beitā-
nei. Balvu saņēma arī Latvijas 
Radio 1 programmas ,,Kultūras 
rondo” pārtāvis  Zigfrīds Muktu-

pāvels, kas pats sevi dēvē par 
,,Gaujmalas aborīgenu”. 

 Pēdējā laikā neviens lielāks 
sarīkojums Latvijā nav iedo mā-
jams bez bundzinieku un dū  di-
nieku grupas ,,Auļi” piedalīša -
nās: tik tiešām, mūziķu aktīvie 
ritmi spēj mobilizēt ne tikai ko -
pīgai idejai, bet, ja vajadzētu, –    
arī dzimtenes aizstāvībai! Par 
tvartā sakopotām un iepriekš 
rūpīgi izpētītām Sventes novada 
dziesmām sumināja Jantu un 
Ilmāru Mežus, par tautas mūzi-
kantu godā celšanu – Ivetu Du -
kaļsku, par darbu ar pirmssko - 
las bērniņiem – Baibu Menniku. 
Baiba Jelgavā izveidojusi privāto 
bērnudārzu, kuŗā liela uzmanī -
ba pievērsta folklorai un tautas 
mākslai. Prieks bija noskatīties,  
ar kādu azartu savu vadītāju plā-
na viducītī sveica līdzatbrau - 
kušie lielie un mazie zemgalieši! 

Tautasdziesma ir kā atslēdziņa 
uz katru, pat viscietāko sirdi. 

Šajos laikos, kad par mūsu tautas 
pastāvēšanu nākotnē ir pama -
tots iemesls uztraukties, skaidrs  
ir viens – cik ilgi pastāvēs latvie -
šu tauta, tik ilgi tās galvenā 
mākslas vērtība būs folklora, 
nododama no paaudzes paaudzē 
vissirsnīgākajā veidā: ar pirmo 
šūpuļdziesmu. Un pat tad, ja cil-
vēks vai visu mūžu tautasdzies-
mas nedzied un rotaļās neiet, 
agrāk vai vēlāk dziesma viņu 
uz meklē. Godinātais Alberts 
Medņš teica: ,,Es jums nospēlēšu 
melodiju, ko biju piemirsis un 
atcerējos tikai pēc 50 gadiem!” 
Viņam mūzika bija ielikta šūpulī, 
bet par mūzikantu viņš izauga 
tāpēc, ka tēvs dēla pirmajam in- 
s trumentam nepažēloja govi, bet 
nākamās ermoņikas znotam ie -
dāvināja sievasmāte: sak, kas        
gan var būt par dzīvi bez dzies-
mas! Maizes rika var būt arī 
plānāka!

Anita Mellupe

Siguldas folkloras ansamblis ,,Senleja” sagaida viesus; piektā no 
labās folkloras kopas dibinātāja un vienīgā vadītaja Aina Salmane, 
ar salmu cepuri galvā – viņas dēli Pēteris un Uldis, ansamblī dzied 
arī meita Anda. Šovasar Dainu kalna 25 gadu jubileju ar dziesmu 
,,Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā” ievadīja Ainas Salmanes maz-
meita Rūta (ar to pašu dziesmu pirms 25 gadiem Dainu kalnu 
atklāja viņas māte Anda)

Saldus novada sociālais dienests noorganizēja svētkus visiem 
novada sociālā darba darītājiem. “Šie ir pirmie svētki, ko organizējam 
sev. Bez šādiem mirkļiem nevaram iztikt, jo citādi sevis ziedošana 
citiem mūs sadedzinās, “teica sociālā dienesta direktore Ina Behmane. 
Viņa sveica visus sociālos darbiniekus un solīja, ka šie svētki turpmāk 
būs skaista tradicija.

Sērenē pie Tautas nama Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 
atklāja atjaunoto piemiņas plāksni Brīvības cīņās kritušajiem pagasta 
iedzīvotājiem. Plāksnē iegravēts 20 uzvārdu. Pirmo reizi plāksni pie 
ēkas atklāja 1927. gada 18. novembrī. Tā darināta pēc vietējo aizsargu 
un Latvijas Zemnieku savienības nodaļas iniciātīvas. Padomju gados 
plāksni izmeta atkritumos.

Neretas novada iedzīvotājiem vērtēšanai nodotas trīs novada 
ģerboņa skices. To pamatā ir gudrības simbols – pūce. Skiču autori 
vē   las uzsvērt novada panākumus izglītības jomā, izglītības iestāžu 
spožo slavu, kā arī simboliski atainot novadniekus Jāni Jaunsudra-
biņu, Jāni Veseli un Ādolfu Kaktiņu.

Ventspils Rotari kluba rīkotajā labdarības akcijā „Sniedz roku!” 
izdevies palīdzēt maznodrošinātām ģimenēm un vientuļiem, trū-
cīgiem cilvēkiem, svētku galdam sarūpējot 80 pārtikas pakas. 

Latvijas dzimšanas dienu 144 ārvalstīs svinēja 5553 Latvijas 
valsts piederīgie, bet tieši 1918. gada 18. novembrī dzimuši 9 Latvijas 
pavalstnieki, divi no tiem dzīvo ASV. Latvijā visvairāk jubilāru ir Rīgā 
un Daugavpilī, bet ārvalstīs - ASV, Lielbritanijā un Vācijā.

Daugavpilī jau kopš Lāčplēšu dienas, valdīja Valsts svētku no -
skaņa, kad A.Pumpura laukumā svecīšu liesmās uzplauka Latvijas 
kontūras. Savu sveces liesmiņu te iededza gan lieli, gan mazi akcijas 
“Iededzies Latvijai” dalībnieki. Visvairāk svecīšu bija nolikts vietā,   
kur Latvijas kontūrā iezīmēta Daugavpils.

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra novadpētniecības mūzeja 
rokdarbnieču klubiņa “Namiņš” dalībnieces ar dzīvesbiedriem bija 
uzaicinātas uz Latvijas Valsts prezidenta 18. novembŗa Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltīto koncertu Lielajā ģildē Rīgā.

Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolā notika Latvijas gadadienai 
veltīts abu dvīņu pilsētu - Valkas un Valgas mūzikas skolu audzēkņu 
koncerts, kuŗā skanēja Baltijas valstu komponistu skaņdarbi. Pieda -
lījās abu skolu instrumentālie ansambļi un jaunie vokālisti. 

Tukumā 18. novembrī svētki sākās ar svecīšu iedegšanu Brīvības 
laukumā. Kultūras namā svētku koncertā skanēja tukumnieka Pē -
tera Butāna vokāli simfoniskā kollāža “Pūt, vējiņi!”, ko atskaņoja 
Jelgavas kamerorķestris un novada koŗi. Nobeigumā notika svētku 
salūts “Ugunspuķe Latvijai”.

Starp ļaudīm, kas no Valsts prezidenta rokām saņems augstākos 
valsts apbalvojumus, arī šogad ir Liepājas puses novadu pārstāve – 
Atzinības krusta V šķira piešķirta ilggadējai pašvaldības darbiniecei, 
Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Balodei.

Liepājas domes priekšsēdis Uldis Sesks un domes priekšsēža 
vietniece Silva Golde tikās ar Vācijas vēstnieku Latvijā Klausu Burk-
hartu, kas Liepājā bija ieradies iepazīšanās vizītē. 

Liepājas mūzejā 18. novembrī svinīgi atvēra Liepājas novada 
polītiski represēto piemiņas grāmatas otro daļu “Es vēlos mājās 
pārnākt”. Sarīkojumu kuplināja Liepājas 1. ģimnazijas skolēnu koris, 
atmiņas no grāmatas lasīja aktieŗi. Grāmata veltīta staļinisma 
okupācijas režīma represiju upuriem Liepājā un tās apkārtnē no 1945 
līdz 1953. gadam. 

Četras pensionāres – Daila Dankevica, Vija Trinīte, Zenta Vigule 
un Velta Mukāne – noadījušas apmēram 40 pāŗu zeķu Liepājas bēr-
nu nama audzēkņiem. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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 Pensilvānijas pavalsts lielākajā 
pilsētā Filadelfijā un tās tuvākajā 
apkaimē dzīvo apmēram 5,8 mil-
joni cilvēku, kuŗu senču saknes 
meklējamas daudzās citās pasau-
les valstīs, arī Latvijā. Par godu 
Latvijas republikas (LR) dibinā-
šanas 92. gadadienai un neatka-
rības atgūšanas 20. gadskārtai LR 
goda konsuls Džons J. Medveckis 
(John J. Medveckis) 14. novembrī 
Vienības līgas (Union League) 
vēsturiskajā namā, kas celts 1865. 
gadā, rīkoja plašu pieņemšanu. 
Bija ielūgts Latvijas vēstnieks 
ANO Normans Penke ar ģimeni, 
Filadelfijas pilsētas galva Maikls 
A. Naters (Michael A. Nutter), 14 
valstu goda konsuli, tostarp 
Lietuvas, Vācijas, Francijas, Nor-
vēģijas, Spānijas. Ielūgto viesu 
vidū bija Latvijas vēstniecības 
ASV pārstāvji Edgars Trumkalns, 
Dana Rudāka, Baiba Kīne un 
Filadelfijas pilsētas mākslas un 
kultūras dzīves vadītājs Garijs 
Šteiers (Gary P. Steuer, Chief 
Cultural Officer), Pensilvānijas 
vēstures biedrības prezidente 
Kima Sadžeta (Kim Sajet), Ārstu 
un chirurgu kolledžas direktors 
Dr. Džordzs M. Volreichs (Ge -
orge M. Wohlreich), Felsa fonda 
vadītāja Helena Kanin ghema 
(Helen Cunningham).

LR goda konsuls Filadelfijā Dž. 
Medveckis apsveica klātesošos, 
paužot cerību, ka šī pēcpusdiena 
visiem patiks. ,,Galvenais iemesls, 
kāpēc esam sapulcējušies, ir 
gaidāmā Latvijas valsts dibi nā-
šanas atceres diena 18. novembrī, 
kā arī vēlamies, lai vietējā ame-
rikāņu sabiedrība labāk iepazītos 
ar latviešiem, Filadelfijas brīvo 
latvju biedrības (FBLB) aktīvis-
tiem un Latviju. Dž. Medveckis 
atgādināja, ka Amerika deva 
patvērumu izmisušajiem Otrā 
pasaules kaŗa bēgļiem. Viņš 
atzinīgi novērtēja latviešu centie-
nus saglabāt un kopt latviskās 

Pieņemšana par godu Latvijas valsts dibināšanas atcerei un neatkarības 
atjaunošanas 20. gadskārtai ,,Vienības līgas” namā Filadelfijā

kultūras mantojumu, valodu, sir-
dīs glabājot mīlestību pret savu 
tēvzemi. Būdami tālu no dzimte-
nes, latvieši rīko brīnišķīgus 
Dziesmu svētkus, Jāņos dzeŗ alu, 
ēd īpašu sieru un daudz dzied. 
,,Jā, un kā veicas ar papardes 
zieda meklēšanu?” viņš smaidot 
pajautāja un sasmīdināja arī pub-
liku. LR goda konsuls pateicās 
sava biroja un FBLB darbinie-
kiem par atbalstu svinību sarīko-
šanā, diriģentei Guntai Plostnie-
cei un TILTA priekšsēdim Ģir-
tam Zeidenbergam par organi-
zā  to risko darbu, neaizmirsdams 
arī pīrādziņu cepējas. ,,Šovakar 
pa  teik  simies un priecāsimies par 
Latvijas neatkarību. Pēc šī vakara 
visiem noteikti būs skaidrs, kas ir 
Balkāni un kas ir Baltija,” savas 
runas beigās teica Dž. Medvec-
kis.

Apmeklētāji nodziedāja Latvi-
jas un Amerikas valsts himnu, 
klavieŗpavadījumu spēlējot Gun-
tai Plostniecei, pēc tam LR 
vēstnieks ANO Normans Penke 
sasvei cinājās ar viesiem un teica, 
ka priecājas būt kopā ar 
Filadelfijas latviešiem LR 92. 

gadadienai veltītajā sarīkojumā 
pilsētā, kuŗā 1776. gadā tika 
pasludināta Amerikas neatkarība. 
Viņš piebilda, ka latviešu tautai 
svēti divi datumi – Lāčplēšu 
diena 11. novembrī un Latvijas 
valsts dibināšanas diena 18. 
novembrī. 

N. Penke chronoloģiskā secībā 
runāja par Baltijas valstu vēsturi, 
īpašu uzmanību pievēršot 
latviešu tautas likteņstāstiem 
kopš XIII gadsimta līdz mūsu 
dienām. Ar pamatotu lepnumu 
viņš pieminēja, ka Latvija nav 
liela valsts, bet tajā izauguši pa -
saulslaveni izgudrotāji, zinātnieki, 
ārsti, sportisti un mākslinieki. 
Pēdējās divās sezonās Latvijas 
operdziedātāji – Maija Kova-
ļevska, Elīna Garanča, Alek-
sandrs Antoņenko un diriģents 
Andris Nelsons ,,okupējuši” 
Mētro po lītēna operu. Vēstnieks 
pateicās tautiešiem par aktīvu 
līdzdalību 10. Saeimas vēlēšanās, 
tādējādi sasniegti labi rezultāti. 
N. Penke savu runu beidza ar 
Leonardo da Vinči vārdiem: ,,Life 
well spent is long. Svinēsim šo -
dien savu brīvību un neatka-
rību.” 

18. novembŗa rīcības komitejas 
priekšsēdis un FBLB valdes 
sekretārs Valdis Bašēns pastāstīja, 
ka latvieši ieceļojuši Amerikā jau 
19. gadsimtā un jau 1893. gadā 
Filadelfijā darbojās Sv. Jāņa lat-
viešu luterāņu draudze, kuŗā vēl 
šobaltdien dievkapojumi notiek 
latviešu valodā. Daudzus gadus 
draudzes baznīca ir arī mājvieta 
skolai, kuŗā latviešu bērni mācās 
savu senču valodu, Latvijas 
ģeografiju un vēsturi, latviešu 
dziesmas un tradicijas. Daudzi 
no klātesošiem šo skolu beiguši. 
Joprojām darbojas visu paaudžu 
tautasdeju kopa ,,Dzirkstele”. 
Dejotāji iepriecina ne tikai Fila-
delfijas latviešu sabiedrību, bet 
braukuši dejot arī uz citiem 
latviešu centriem, protams, 
Dzies    mu svētkiem.

 Filadelfijas latviešu baptistu 
draudze šovasar svinēja 110. 
gadadienu. Šajos svētkos dziedāja 
Rīgas Doma zēnu koris, par ko 
liels paldies diriģentei, pianistei, 
sōlistei Guntai Plostniecei. Lat-
vieši ir mūzikāla tauta, un 
mūzikai tās dzīvē allaž bijusi liela 
nozīme. Katrā kontinentā, katrā 
zemē, kur ierodas latvieši, skan 
latviešu tautasdziesmas, dimd 
latviešu tautasdeju soļi. Fila-
delfijas latviešu baptistu draudz-
es kori un mūziķi labprāt mūzicē 

pilsētas koncertos un ir mīļi 
gaidīti FBLB, īpaši Ziemsvētkos.

 Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rība (Philadelphia Society of Free 
Letts) pēc gada svinēs 120. gada-
dienu. Daži varbūt jautātu, kas ir 
Letts? Par Letts un Lettish agrāk 
dēvēja mūsdienu Latvians. Šī 
biedrība ar neparasto nosauku-
mu ir visvecākā latviešu apvienība 
pasaulē, kas bez pārtraukuma 
sekmīgi darbojas un lepojas ar 
senu, retu grāmatu kollekciju. 
Pēdējā laikā FBLB nama durvis 
ir atvērtas arī plašākai publikai, 
te darbojas pilsētas jaunrades un 
eksperimentālās teātŗa trupas, 
jaunatne priecājas deju vakaros, 
un šad tad mūzicē pilsētas mūzi-
ķu ansambļi.

 Filadelfijas latviešu biedrības 
nosaukumā ir vārdkopa “brīvie 
latvji” (Free Letts). Zinot vēstu-
riskos notikumus, ir saprotams 
kāpēc brīvību alkstošie latvieši, 
gan jūrnieki 19. gadsimtā, gan 
1905. gada revolūcijas aktīvisti, 
gan ,,pārvietotās personas” pēc 
Otrā pasaules kaŗa devās tieši uz 
Filadelfiju, pilsētu, kuŗā parakstīja 
Amerikas Savienoto Valstu neat-
karības deklarāciju.

 V. Bašēns pateicās Margaritai 
un Džerijam Lenfestiem, (Mar-
guerite and Gerry Lenfest) kuŗi ir 
dāsni ziedotāji Filadelfijas 
kultūras dzīvei, izglītībai un vides 
aizsardzībai. ,,Mēs visi esam ļoti 
pateicīgi Latvijas goda konsulam 
Džonam Medveckim par iespēju 
Filadelfijas pilsoņiem satikties 
namā, kuŗā Vienotības līga darbu 
turpina, ievērojot tās dibinātāju 
moto: Amor Patriae Ducit.”

Vakara viesi noklausījās talan-
tīgā pianista Reiņa Zariņa kla-
vieŗkoncertu – J. S. Bacha, F. 
Bu    soni, F. Mendelsona, S. Rach-
maņinova skaņdarbus, latviešu 
tautasdziesmas J. Vītola apdarē 
un Jāzepa Vītola skaņdarbu ,,Viļ-
ņu dziesma”. Klausītāji pēc katra 
priekšnesuma ilgi aplaudēja. 
Pianists beidzis Jāzepa Vītola 

Lat  vijas Mūzikas akadēmiju, Jeila 
universitātes Mūzikas skolu un 
turpina mūzikālo izglītību Lon-
donas Karaliskā Mūzikas akadē-
mijā. R. Zariņš bija īpaši ielūgts 
koncertēt sarīkojumā Vienības 
namā. Klausītāju vidū bija vairāki 
Curtis Institute of Music mācīb-
spēki un studenti. Šī instūta pa -
domes loceklis ir arī Latvijas 
goda konsuls Filadelfijā.

 Filadelfijas pilsētas galva 
Maikls Naters 14. novembrī pie-
dalījās ebrēju vēstures mūzeja 
atklāšanas ceremonijā un arī 
afrikāņu izcelmes pilsoņkaŗā 
kritušo 400 kaŗavīru godināšanā 
vēsturiskajā Ēdenes (Eden) kap-
sētā, bet, kaut ar nokavēšanos, 
ieradās sarīkojumā. Viņš bija 
pārsteigts, uzzinot, ka Filadelfijā 
dzīvo tik daudz latviešu, kuŗiem 
ir pat sava biedrība. Pēc apsvei-
kuma runas M. Naters uzdāvināja 
ANO vēstniekam N. Penkem Fi -
la  delfijas Brīvības zvana atvei du, 
uz kuŗa iekalti vārdi: Proclaim 
LIBERTY throughout all the Land 
unto all the Inhabitants thereof.

 Dž. Medveckis nākamā dienā 
nosūtīja vēstuli FBLB, kuŗā pauž 
apmierinājumu un prieku par 
izdevušos sarīkojumu Vienības 
namā. Viņš atzina, ka N. Penke 
un V. Bašēns, stāstot par latvie-
šiem un Latviju, iepazīstinājis 
apmeklētājus ar Eiropas valsti 
pie Baltijas jūras. Viņi saprata, 
kāpēc 18. novembris latviešiem 
ir tik nozīmīgs. Spriežot no ame-
rikāņu viesu atsauksmēm, varot 
secināt, ka sarīkojums bijis inte-
resants un lietderīgs. Amerikāņi 
atzinuši, ka latvieši ir draudzīgi 
un viesmīlīgi. Kokteiļstundā 
varēja baudīt ne tikai vīnu, bet 
nogaršot pīrādziņus un ķimeņu 
sieru. Vairāki latvieši bija ieradu-
šies tautastērpos. 

 Šāds sarīkojums Filadefijas 
latviešu vēsturē notika pirmo 
reizi. Dž. Medveckis domā, ka 
tam jākļūst par tradiciju. 

Laima Dzene 

No kreisās: Latvijas vēstnieks ANO Normans Penke, Filadelfijas 
pilsētas galva Maikls Naters, diriģente Gunta Plostniece, Latvijas 
goda konsuls Filadelfijā Džons Medveckis, pianists Reinis 
Zariņs, FBLB pārstāvis Valdis Bašēns

Filadelfijas pilsētas galva Maikls Naters pasniedz Brīvības zvanu 
Latvijas vēstniekam ANO N. Penkem 

LR vēstniecības ASV pārstāves, no kreisās: Dana Rudāka un 
Baiba Kīne

Pianists Reinis Zariņš

Filadelfijas latvietes no kreisās: Nadija Vanbaselare (Van 
Basselare), māsas Laura un Maija Brozovskas
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Gaišā 14. novembŗa rītā Va -
šingtonas D.C. latviešu skola 
iepriecināja vecākus un viesus ar 
rūpīgi sagatavotiem priekšnesu-
miem Valstssvētku noskaņā. 
Pārzines Kristīnes Allenas vadī-
bā košos tautastērpos sapostie 
skolēni aicināja klausītājus sev 
līdzi iedomātā ceļojumā uz Lat-
viju. Programmas lapiņās šim 
nolūkam bija iezīmēta lidojuma 
biļete, pase un Latvijas karte, ko 
skolēni vēlāk varēja attiecīgi aiz-
pildīt. Parādījās „vilciens” - sar-
kana lokomotīve ar papes sāniem, 
kuŗas kustību ritmiski papildinā-
ja Ivara Kuškēvica klavieŗu pava-
dījums, kas ceļotājus aizvizināja 
uz visiem četriem Latvijas nova-
diem. Tos tad viņi daudzināja, 
iezīmējot ceļa mērķi uz priekšā 
novietotas kartes, skandējot tau-
tas dainas un parādot attēlos 
nozīmīgākās vietas.

Visai Latvijai bija veltīts 7. kla-
ses teiktais Virzas dzejolis „Ka -
rogs” – liekot augsti vērtēt skolo-
tājas, kas joprojām rosina Ame-
rikas latviešu bērnus iemācīties 
tik nopietnu dzejoli. Tāpat arī 
jāpriecājas par skolēnu kori, kas 
disciplinēti nodziedāja Jurjāna 
„Dievs, dod mūsu tēvu zemei”. 
Droši izskanēja arī 2. klases dzie-
dātā „Skaista mana tēvu zeme.”

Vašingtonas latviešu skolā no 
bērnudārza līdz 8. klasei šoruden 
mācās 53 bērni, papildus nodar-
bības apmeklē kādi 20 tā dēvētie 
„zaķīši”- divus līdz četrus gadus 
veci mazuļi, arī pamazām ieaug-
dami skolas kārtībā. Neieskaitot 
„zaķīšus”, divas trešdaļas skolēnu 
ietilpst jaunākajās klasēs, kas 
garantē skolas dzīvotspēju arī 

SKAISTA MANA TĒVUZEME
Vašingtonas latviešu skola svin Valstssvētkus

nākotnē. Skolā strādā 14 skolotā-
ji, no kuŗiem vismaz puse izglī-
tojušies Latvijā un ieceļojuši 
Ame  rikā pēdējo 20 gadu laikā. 
Skola ar to iegūst, jo vairojas sa -
skare ar zemi, par kuŗu bērni 
mācās, kā arī bērni dzird bagātī-
gākas valodas paraugus. Bet tik-
pat apsveicami ir Amerikā izau-
gušie skolotāji, kuŗi savu latvietī-
bu kopuši tālu no Latvijas un 
kuŗiem dažkārt vieglāk iejusties 
šejienes bērna pasaulē. Jāpiezīmē, 
ka ievērojama daļa no audzinātā-

ir lepni par to, ka ir latvieši, un 
saprot, ka šī ziedošanās no viņu 
puses viņus veidojusi par cilvē-
ciski bagātākām personībām – 
tas man dod vislielāko gandarī-
jumu”, saka Aija Celma-Evansa. 
Liekas, šo latvisko apziņu ieguvis 
viņas vecākais dēls, kas beidzis 
arī Gaŗezera vasaras vidusskolu.

Skolotājai Sandrai Strengai, 
savukārt, skola devusi dzīvu 
saskari ar latviešu sabiedrību, jo 
pirms tam viņa četrus gadus dzī-
vojusi no latviešiem atšķirta. 
Būdama ar konservātorijas izglī-
tību, viņa pamazām atrada ceļu 
uz Vašingtonas draudzi, kuplinā-
dama dievkalpojumus ar solo 
dziedājumiem. Kopš pagājušā 
gada viņa savas dāvanas veltī arī 
latviešu skolai, gan mācot dzie-
dāšanu, gan 5. klasi. Kā liecina 
Sandra, darbs ar bērniem ir paci-
lājošs. „Viņus mācot, es mācos 
arī pati, augu savā latvietībā. 
Mācos, kā viņus ieinteresēt, kā 
atrast ceļu uz viņu sirdīm. Un, 
kad no viņiem dzirdu, ka patīk 
skolotāja – kas gan var būt la -
bāks!”

Protams, šādā papildskolas 
dar  bā netrūkst arī grūtību. 
Skolotāji atzīst, ka četrās stundās 
nedēļā ir jāapgūst ļoti daudz, un 
dažkārt jāizvēlas, vai stingri turē-
ties pie programmas vai censties 
iemācīt minimālo un ar dažā-
dām citām nodarbībām rosināt 
skolēnu interesi par Latviju. Kā 
liecina Aija Celma, iznāk cīnīties 
arī ar jauniešu „augšanas grūtī-
bām”: skolnieks dažkārt nemāk 
iekārtot savu laiku un nesaprot, 
ka dzejoli nevar iemācīties 15 
minūtēs sestdienas vakarā.

Pēc sarīkojuma skolas saime 
devās atpakaļ klasēs, kur no gai-
teņa pa lodziņiem varēja vērot 
nopietnu darbu. Skolēni klausī-
jās, lasīja, rakstīja. No zāles, kur 
aplī ar vecākiem bija sasēduši 
zaķīši, atskanēja dziesma: „Sijā 
auzas, tautumeita.” No vienas 
klases bija dzirdama skolotājas 
draudzīga pamācība: „Runā lat-
viski! Latviski, latviski un tikai 
latviski!” Bija sākusies normāla 
darba diena Vašingtonas latviešu 
skolā.

Vilnis Baumanis

Skolnieki dzied Sandras Strengas vadībā

Uzstājas 7. klases
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Latvijas valsts neatkarības svēt-
 ki svešumā ir visbiežāk svinēti 
18. novembŗa tuvākajās nedēļas 
nogalēs. Tomēr ir pacilātāka no -
skaņa svinībām īstajā dienā, īpaši 
apzinoties, ka tas notiek arī Lat vijā. 

Latvijas valsts proklamēšanas 
92. gadadienas atceri Bostonā 
ievadīja Valstssvētku komitejas 
priekšniece Annele Amoliņa. Se -
koja Daugavas 8. skautu vienības 
un Sauleskalna 7. gaidu vienības 
karogu ienešana. Pētera Aldiņa 
klavieŗu pavadījumā svēku da -
lībnieki dziedāja ASV un Latvijas 
himnas. Svētbrīdi vadīja mācītāja 
Jogita Mingina. Galvenās svētku 
runas teicējs bija Mārtiņš Bon-
dars. Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers apsveica ārzemju 
latviešus video uzrunā. Pavalsts 
gubernātora proklamāciju nola-
sīja Kārlis Becksteins. Bija igauņu 
un lietuviešu apsveikumi. ALA 
Kultūras fonda priekšniece Sar-
ma Muižniece Liepiņa paziņoja, 
ka PBLA 2010. gada laureāte ir 
Dr. Līga Ruperte un PBLA Kul-
tūras fonda Goda balva piešķirta 
“Kolibri” ansamblim. Latviskā 
Mantojuma fonds ziņoja, ka 
2010. gada Oskara balva un 1000 
dolaru naudas prēmija piešķirta 
vijolniecei Simonai Tālbergai. 
Bostonas Latviešu skolas pārzine 
Krisīte Skare apsveica Bostonas 
Latviešu skolas absolventi Melisu 
Līguri, kuŗa ALA pārbaudījumos 
ieguvusi trešo vietu visu Ame-
rikas Latviešu skolu mērogā. 
Sekoja Jāzepa Vītola un Pēteŗa 

LATVIEŠU SAPŅU PIEPILDĪŠANĀS
Bostona svin Valstssvētkus īstajā dienā

Vaska skaņdarbi vijolnieces Si -
monas Tālbergas un pianista Pē -
teŗa Aldiņa izpildījumā. Svētku 
oficiālo daļu beidza kopīgi dzie-
dāta “Tev mūžam dzīvot, Latvija” 
un karogu iznešana.

Svētku dalībnieki ar īpašu uz -
manību klausījās Mārtiņa Bon-
dara svētku runā.

Mārtiņš Bondars 21. gadsimta 
pirmos desmit gadus pildījis aug-
stus amatus Latvijas valdībā, bū -
dams Ministru prezidenta biroja 
vadītājs (1998.–1999.), no 1999. 
gada līdz 2006. gadam Latvijas 
Valsts prezidentes kancelejas va -
dīt  ājs. Tad no 2006. līdz 2009. 
ga    dam strādājis par Latvijas Krāj-
    bankas prezidentu un valdes 
priekš  sēdētāju. Pašlaik viņš studē 
Hārvarda universitātes (JFK 
School of Government) maģis - 
t rantūtas programmā. M.Bon-
dars Latvijas Universitātē studējis 
Fi  zikas un matēmatikas fakultā-
tē, ar bakalaura grādu beidzis 
Leik lendas kolledžu Viskonsīnā.

Ja vēl Mārtiņa Bondara dzīves 
stāstam pievieno, ka viņš spēlējis 
basketbolu Latvijas izlasē, tad 
grūti būs atrast latvieti, kas būtu 
vairāk kvalificēts runāt par Lat-
viju un kuŗa vārdiem būtu vairāk 
ticamības. Runātājs nepievīla. 
Savdabīgā veidā Mārtiņš Bondars 
runāja par sapņiem, ko sapņojuši 
latvieši daudzās paaudzēs, galve-
nokārt par Latvijas brīvību. Par 
sapņiem, kas piepildījušies. Viņš 
citēja dzejnieku Kārli Skalbi un 
runas beigās pievienoja savu 

nākotnes sapni. Tajā ietilpa “kaut 
Latvijā piedzimtu vairāk latviešu, 
nekā nomirst, kaut vairāk latviešu 
atgrieztos Latvijā, nekā no tās 
aizbrauktu...”

Runātāja teiktais rada klausī-
tājos pozitīvu atbalsi, tāpēc labu 
laiku pēc runas beigām vēl  ska-
nēja applausi. 

„Kolibri” ansambļa Goda balvu 
saņēma Anita Kuprisa, Līga Al -
diņa un Pēteris Aldiņš. Sarma 
Liepiņa, pasniedzot balvu, norā-
dīja, ka ne tikai Latvijā ir izcili 
folkloras ansambļi, bet tāds arī 
„Ko  lib  ri”, ansamblis, kas kon-
certējis Amerikā, Kanadā, Eiropā 
un Austrālijā. Kultūras biedrība 
Spektrs 2009. gadā izdevis „Kolib-
ri” ansambļa ieskaņoto mūziku. 
Balvas pielikums ir $2000 dolaru 
čeks. „Kolibri” ansamblis pieder 
Bostonas latviešu “institūcijām”, 
kā Jāņa Ansberga vadītais du -

bultkvartets “Tēvija”, Lidijas  Ābo-
      liņas tautas deju kopa, Jāņa Aust-
ruma “Līgas” koris, ALT Bostonas 
te  ātra ansamblis ar režisoriem 
Jāni Lejiņu un Reini Birzgali, 
Roberta Siseņa vadītā DV sporta 
kopa un citām.

Ceturto gadu Bostonas latviskā 
mantojuma fonds pasniedz “Os -
ka  ra” balvu, kas tika radīta fonda 
ilggadīgā darbinieka Oskara 
Ozola piemiņai ar nolūku atbal-
stīt latviešu izcelsmes māksli-
niekus un dot iespēju latviešu 
mūzikai tikt atskaņotai ASV un 
citur. Līdz šim “Oskara” balvu 
saņēmuši: Krisīte Skare, Reinis 
Zariņš, Mārtiņš Aldiņš, Pēteris 
Aldiņš un šogad Simona Tāl-
berga. Balvu pavada 1000 dolaru 
naudas piešķīrums.

Latvijas 92 gadu dzimšanas 
die  nas svinības turpinājās drau-
dzes zālē. Rīkotāji, kas šoreiz bija 

ju sastāva ir māmiņas, kuŗu bērni 
mācās skolā.

Skolas vadību šogad uzņēmās 
Kristīne Allena (Allen), pēc tam, 
kad bijusī pārzine Daina Bloka 
(Block) izteica vēlēšanos kādu 
laiku „atvilkt elpu”, kaut arī viņa 
turpina strādāt par skolotāju.  
Kristīne augusi šaipus okeanam, 
mācījusies Beverīnas vasaras vi -
dus  skolā, latviska un ar labu stā-
ju, viņa atzīst, ka jaunajā amatā 
vēl daudz jāmācās, bet priecājas 
par skolotāju un vecāku lielo 
atbalstu.

dēlam iespēju augt un mācīties 
latviskā vidē. To pašu liecina ilg-
gadējā latviešu valodas skolotāja 
Aija Celma–Evansa (Evans), ku -
ŗas vecākais dēls Pēteris jau pirms 
vairākiem gadiem skolu beidzis, 
bet mācības turpina divi jaunā-
kie. Reiz sākusi darbu skolā, Aija 
to nav spējusi pamest. „Gri bas 
iemācīt šejienes latviešu bērniem 
valodu, lai viņi var lepoties ar 
kaut ko citādāku nekā caurmēra 
amerikāņu bērns, un lai viņi spēj 
pilnīgāk izbaudīt viesošanos 
Latvijā. Ja jūtu, ka mani skolnieki 

Latviešu skolas darbs prasa uz -
upurēšanos, gan no skolotājiem, 
gan bērniem. Jāceļas agri svēt-
dienas rītos un jāmēro garŗi ceļa 
gabali. Vai nebūtu vienkāršāk 
pavāļāties pa gultu, nesteidzīgi 
pabrokastot un palūkoties maza-
jā ekrānā? Bet tad paietu gaŗām 
šis rosīgais, vērtīgais, latviskais, 
kristīgais pasākums, kas dod 
sparu un dzīvību visai Vašing-
tonas latviešu sabiedrībai. Kris-
tīne Allena stāsta, ka skolā iesais-
tījusies tāpēc, ka vēlas dot savam 

Trimdas draudze, neskopojās ne 
ar ēdamiem, ne dzeramiem. Uz 
gaŗā mielasta galda ar Latvijas 
dzimšanas dienas kriņģeri bija 
kā sāļi, tā saldi labumi. Pie tam 
nemitīgi starp viesiem tika nes-
tas paplātes gan ar ēdieniem, gan 
dzērieniem. Kas varēja būt patī-
ka  māk, kā no mazās Annikas 
guntiņu uniformā saņemt karstu 
pīrāgu?...

Sarīkojums pierādīja, ka velti 
bažīties par Valstssvētku rīkoša-
nu tieši 18. novembrī, jo tas bija 
ļoti labi apmeklēts. Acis priecēja 
daudzie tautas tērpi, sākot jau ar 
Mārtiņa Bondara un viņa dzīves-
biedres Ievas divām zeltenēm 
Jasmīni un Jūliju. Atbalsojot ru -
nas temu par sapņu piepildīšanos, 
arī Bostonas 18. novembŗa rī  cī-
bas komitejai piepildījās sapnis 
par spožiem Latvijas Valsts svētkiem.

Ivars Galiņš

Svētku runātājs 
Mārtiņš Bondars

Ivars Galiņš pasniedz S. Tālbergai 2010.g. Latviska mantojuma 
fonda balvu
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Atbildīgā par Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinībām 
šogad bija Daugavas Vanagu 
apvienība. Pēc klusuma brīža 
18. novembŗa rītā Ilmārs 
Kalnaraups un Samuels Knochs 
III uzvilka mastā Latvijas un 
ASV karogus. Mācītāja Ilze 
Larsena apliecināja, ka 18. 
novembris mums ir liela diena, 
kad mēs atzīstam – Latviju 
mums devis Dievs, un mēs 
pateicamies Dievam par zemi, 
ko mīlam un par brīvību, ko 
gribam sargāt ar Dieva palīgu; 
mūsu pienākums ir domāt, ko 
varam darīt savas dzimtenes 
labā.

Daugavas Vanagu apvienības 

Grandrapidu latvieši 18. novembrī pieminēja Latviju
priekšnieks Maksis Jansons tei   -
ca: ,,Mēs mīlam savu tēvzemii! 
Mēs sveicam Latviju tās 92. 
gadskārtā un šodien domās esam 
kopā ar savu tautu Latvijā. Pie 
mūsu Gaismas pils, latviešu 
biedrības nama, lai plīvo mūsu 
sarkanbaltsarkanais karogs kopā 
ar ASV zvaigžņoto karogu. Dievs 
svētī Latviju!”

Mūsu balsis saliedējās tautas 
lūgšanā, kamēr acis raudzījās uz 
vējā plīvojošajiem karogiem.

Ivars Petrovskis nolasīja no 
Liezēres saņemto sveicienu ar 
dzejnieka Laimoņa Vāczemnieka 
vārdiem:
Lai vienmēr Latvijai mēs baltas 
dienas skaitām,

Mums ticis viszilākais ezers un 
rudākais rudzu lauks.

Vispilnākā likteņa krūze un 
tukšais cerību trauks.

Visbaltākā bērzu birze, 
vismelnākais rudzmaizes klaips.

Viszaļākais ērkšķu kronis un 
sārtākais asiņu traips.

Un tieši Latvijai ticis vissvētākais 
debesu jums,

Jo savu visskaistāko zemi Dievs 
atdevis tieši mums.

Maksis Jansons visus aicināja 
biedrības namā uz brokastīm. 

Galda lūgšanu teica mācītāja Ilze 
Larsena. Vanadzes pacienāja ar 
olu kulteni, augļiem, smalk mai-
zītēm un karstvīnu, kas pēc vēsā 
brīža biedrības laukumā jauki 
sildīja un labi garšoja. Telpu sie-
nas greznoja vietējo mākslinieku 
darbi. Organizāciju padome no -
vembrī tāpat kā citus gadus rīkoja 
vietējo mākslinieku darbu izstādi. 
Paulīne Zadvinska pastās tīja, ka 
izstādē ir gleznotāju, kokgriezēju, 
fotografu un kera mi  ķu darbi – 
mirušo mākslinieku Haralda 
Birz  nieka un Arvīda Lap  siņa 
gleznas, Edvīna Dāvja fotografi-
ja, Līgas Gonzalesas glezna, 
Dainas Grīnbergas gleznas, Mak-
ša Jansona kokgriezumi, Samuela 

Knocha kollāža un fotografija, 
Baibas Lejiņas fotografija, Jāņa 
Plātes fotografija, Rūtas Puriņas 
keramika, Julietas Rumbergas 
gleznas, Irēnes Vunges glezna, 
Edmunda Zadvinska fotografija, 
Paulīnes Zadvinskas gleznas. Arī 
četru jauniešu – Anitas Rupertes, 
Erikas Heinzes, Dāvida Heinzes 
un Mārītes Knochas keramika 
un cita veida darinājumi. P. Zad-
vinska pateicās visiem, kuŗi 
palīdzēja izstādi iekārtot. Izstādē 
bija redzams arī karogs, kas plī -
vojis Kurzemes Brāļu kapos 
Lestenē un glabājas pie apvienī-
bas priekšnieka Makša Jansona.

Julieta Rumberga

18. novembra pievakarē Lat-
viešu biedrības namā St. Pē -
tersburgā, Floridā, sanāca vairāk 
nekā 90 tautieši, lai svinētu 
Latvijas valsts 92. dzimšanas die-
nu. Dabas māte vai varbūt Flo-
ridas meteorologi bija atvē lējuši 
mums gaišu, saulainu un patī-
kami siltu dienu, gluži pie mērotu 
arī dāmām-koristēm, kas bija 
ģērbušās greznos tautas tērpos.

Programma sākās ar svinīgu 
Latvijas un ASV karogu ienešanu, 
ko veica Daugavas Vanagu pār-
stāvji Māris Prāvs un Ikars Ča -
kār  nis. Pēc ASV himnas no  dzie-
dāšanas sekoja Latvijas Valsts 
prezidenta, Valža Zatlera apsvei-
kums latviešiem visā pasaulē. 
Visi klātesošie tad piedalījās mū -
su tautas lūgšanā “Dievs, svētī 
Latviju!”.

Mācītājs Aivars Pelds teica 
lūgšanu, novadīja korāļa “Tu, kas 
valdi mūžībā” dziedāšanu un īsos 
vārdos pastāstīja par savu pagā-
jušās vasaras apciemojumu Lat-
vijā. Viņš tur aizveda un nodeva 
skolām un māsu draudzēm un 
grūtos apstākļos dzīvojošiem 
leģionāriem šeit savāktos līdzek-
ļus. Viņš minēja vairākas saņem-
tās pateicības vēstules un aicināja 
tautiešus šeit iespēju robežās 
turpināt palīdzības darbu šiem 
mazturīgiem tautiešiem Latvijā.

Svētku runu teikt šogad bija 
uzņēmies PBLA vicepriekšsēdis 
Ints Rupners. Viņš galvenokārt 
uzsvēra PBLA pūles reklamēt un 
ieteikt tautiešiem šeit un Latvijā 
piedalīties 10. Saeimas vēlēšanās. 

grammu ar Tiklas Ilsteres 
dziesmu (Ilzes Kalnāres vārdi) 
“Tēvu ze  me runā”. Solo daļu 
dziedāja Andris Ritums. Nākamā 
bija G. Ģe  duļa “Tautai” (A. 
Pumpura vārdi) un tad sekoja 
tautas dziesma “Ziedi, ziedi, 

18. novembra svinības St. Pētersburgā, 
Floridā

rudzu vārpa” Daces Aperānes 
apdarē.

Lai koristi varētu atvilkt elpu, 
nākamais priekšnesums bija sop-
rāna Aleksandras Ritumas solo 
“Lūgšana” no A. Jurjāna kantātes 
“Tēvijai”. Aleksandru pie kla vie-

rēm pavadīja Vladimirs Hoh-
lovs. Dziedonei ir ļoti izkopta un 
spē cīga balss, un pēdējos pāris 
gados ar labu skolotāju palīdzību 
viņa ir ļoti progresējusi savas 
vokālās mākslas meistarībā.

Koris turpināja programmu ar 
tautas dziesmu “Iesēju liniņus” 
Daces Aperānes apdarē un no -
beidza priekšnesumu ar I. Kal-
niņa (V. Zeltkalna aranžējums) 
“Lūgšana zemei” ar K. Skujenieka 
vārdiem. Publika pieprasīja šo 
dziesmu atkārtot.  Svinīgā pro-
gramma beidzās, korim kopā ar 

klausītājiem nodziedot “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija”.

Pēc programmas oficiālās daļas 
visi klātesošie pulcējās ap galdu, 
kur  saimnieces, Rasma Kalniņa 
un Rita Blūmentāle bija atnesu šas 
savus mājās ceptos, ļoti garšīgos 
un mīkstos svētku kliņģerus. 
Bied    rības saimnieciskais vadītājs 
Ivars Rubīns tur arī pasniedza 
viesiem glāzi vīna. Spraigas sar-
unas tur pinājās līdz vēlam vaka-
ram vai vismaz, kamēr tika apēsts 
pēdejais kliņģeŗa gabals un iz -
tukšota pēdējā saldā vīna glā ze.

Gunārs Liepiņš

Viņš bija gandarīts, ka grūti 
izkaŗoto ārzemju vēlēšanu ie  cirk-
 ņu ierīkošana, neskaitāmās sa -
pulces, pat atbalstītās Trīs Te -
noru koncertu tūres pa Latvijas 
tālākiem novadiem panāca ka 
balsotāju skaits bija mazliet 
lielāks nekā iepriekšējās vēlēša-
nās, bet droši vien būtu bijis stip-
ri mazāks bez šī lielā reklāmē-
šanas darba.

Pēc 15 minūšu starpbrīža svi-
nības turpinājās ar St.Pētersbur-
gas Latviešu biedrības koŗa uz   -
stā šanos. Diriģenta Vladimira 
Hoh lova vadībā ar Māru Ritumu 
pie klavierēm koris uzsāka pro-

Svētku  runu teica PBLA priekš-
sēža vietnieks Ints Rupners

Kantātes “Tēvijai” soliste Aleksandra Rituma. Pie klavierēm 
Vladimirs Hohlovs

Jaunākā koriste, 16.g. vecā Maija Hohlova un viņas māte Irisa

St. Pētersburgas latviešu biedrības koris. Vidū diriģents Vladimirs Hohlovs. Viņam pie labās 
rokas soliste Aleksandra Ritums, pie kreisās meita Maija

Koristes , no kr. Irma Pelds, Daina Jumiķe, Mārīte  Rubīna

Koristes, no kr. Dace Kupača, Ariāna Liepiņa, Māra Prāvs, 
Zigrīda Dambis
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 18. decembrī plkst. 11.00 

Bostonas latviešu skolas Ziem-
svētku eglītes sarīkojums Trimdas 
draudzes telpās. 

 BUKSKAUNTIJA (PA)
• No 3. līdz 5. decembrim 

Ziemsvētku tirdziņš Buks kau n-
tijas latviešu baptistu baznīcā. 
Varēs iegādāties latviešu ēdienu 
un lietotas dzintaru rotaslietas, 
ko iecienījuši amerikāņi, kuŗi 
labprāt iepērkas tirdziņā. Pērn 
ieņemtos vairāk nekā $3000 zie-
doja bērnu invalidu nometnei 
Latvijā. Šogad ienākumi paredzēti 
Latvijas pensionētajiem lauku 
draudžu mācītājiem, kuŗiem nav 
citu ienākumu. Dzintara rotas-
lietas var sūtīt Silvijai Augstrozei 
1009 W. Sawmill Rd. Quakertown, 
PA 18951; e-pasts: silvijaa@aol.
com 

 DENVERA (CO)
• 4. decembrī no plkst. 11.00 

līdz 3.00 un 5. decembrī pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
9.30, Ziemsvētku tirdziņš līdz 
3.00 Kolorado latviešu kultūras 
centrā. Varēs nopirkt vainagus, 
tautiskus priekšmetus, maizi, 
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un 
atspirdzinājumi. Informācija, 
zva  not Raitai Jergensenai, tālr.: 
303-424-4442.

DETROITA (MI) 
• 5. decembrī pēc dievkalpoju-

ma draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā varēs 
iegādāties svētku cepumus, pi -
parkūkas, rudzu maizi, pelēkos 
zirņus, latviskas rotas svētku 
dāvanām, latviešu grāmatas, ke -
ramiku, apsveikumu kartītes. 
Visi sirsnīgi gaidīti, lielie un 
mazie, arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā. Ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis. Būs siltas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
• 4. decembrī no plkst. 10.00 

līdz 2. 00 Filadelfijas latviešu 
biedrības Ziemsvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties latviešu 
rotas, keramiku, grāmatas, kar-
tītes, kalendārus, tvartus, Ziem-
svētku rotājumus, rokdarbus, 
latviešu ēdienus – piparkūkas, 
pīrāgus, zirņus, medu, maizi, 
kūkas, pelēkos zirņus, konfektes, 
alu. Darbosies izloze. Ieejas 
maksa $1.

• 7. decembrī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Programmā valdes ziņo-
jumi un pārrunas par notikušo 
un gaidāmo, beigās dzimum-
dienu svinēšana un kafijas galds. 
Viesi arvien laipni sgaidīti. 

• 11. decembrī plkst. 9.30 
Filadelfijas latv. ev. lut. Jāņa 
baznīcā (301 North Newtown 
Str. Rd., Newtown Square, PA 
19073) Kultūras diena bērniem, 
uz kuŗu aicināti arī bērni, kuŗi 
latviski nerunā. Cepsim pipar-
kūkas, taisīsim puzurus, iesim 
rotaļas, dejosim tautasdejas. Visi 
sirsnīgi aicināti piedalīties! 
Dalības maksa 5 dolari personai 
(siltas pusdienas ieskaitītas). 
Lūdzu pieteikties, zvanot vai rak-
stot Silvijai Mežgailei, tālr.:610-
277-8072, e-pats: roosters4@
comcast.net

• 12. decembrī plkst. 11.00 (pēc 
dievkalpojuma) Filadelfijas lat-
viešu ev. lut. Jāņa baznīcā (301 

North Newtown Str. Rd., 
Newtown Square, PA) Filadelfijas 
latviešu skolas sarīkojums un 
pusdienas. Gaidām arī Ziem-
svētku vecīti! Visi bērni mīļi lūgti 
piedalīties. Lūdzam pieteikties, 
zvanot vai rakstot skolas pārzinei 
Silvijai Mežgailei, tālr.: 610-277-
8072, e-pasts: roosters4@com-
cast.net

GRANDRAPIDI (MI) 
• 2. decembrī plkst. 2.00 pen-

sionāru saiets. 
KALAMAZŪ (MI) 
• 3. decembrī no plkst. 10.00 

līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš. 
• 14. dec. plkst. 1.00 senioru 

(80+) pusdienas.
LOSANDŽELOSA (CA)
• Jautrais piektdienas vakars 3. 

decembrī atcelts, jo mūziķu 
ansamblis ASTRO’N’OUT finan-
ciālu iemeslu dēļ nevarēja at -
braukt; nākamais jautrais vakars 
paredzēts 2011. gada sākumā.

• 5. decembrī DK latv. ev. lut. 
draudzes 60 gadu jubileja – 
dievkalpojums un mielasts lat-
viešu namā.

• 12. decembrī adventa kon-
certs baznīcā; Ziemsvētku tir-
dziņš namā.

• 19. decembrī plkst. 12.30 
Ziemsvētku eglīte latviešu skolā.

• 30. decembrī no plkst. 9.00 
rītā „Atvērto durvju diena” 2x2 
nometnē Malibu; viesiem būs 
iespēja apskatīt jauniešu paveikto 
un vakariņot ($20); automašīnas 
varēs novietot pie nometnes 
galvenās iebrauktuves, 

Pacific Coast Highway 1, ap -
meklētājus kalnā uzvedīs ar auto-
busu 

• 31. decembrī Jaungada balle. 
 Losandželosas latviešu nama 

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

MILVOKI (WI) 
• 2. decembrī pēc Bībeles stun-

das, kas sāksies plkst. 10.00, 
pensionāru biedrības eglīte. 

• 9. dec. plkst. 6.30 piparkūku 
cepšana kopā ar jauniešiem. 

• 4. decembrī Daugavas Vana-
gu Ziemsvētku eglīte latviešu 
namā.

• 11. decembrī plkst. 12.00 
latviešu namā draudzes un Plkv. 
Kalpaka skolas Ziemsvētku sarī-
kojums un eglīte ar bērnu priekš-
nesumiem.

ŅUJORKA (NY) 
• 4. decembrī no plkst 12.00 

līdz 5.00 Ņujorkas vanadzes aici-
na uz Ziemsvētku tirdziņu 
Daugavas Vanagu namā (115 
west183rd Str.) Bronksā; varēs 
iegādāties Latvijas un vietējos 
produktus: šokolādi, maizi, pi -
parkūkas, putraimdesas, pīrā-
dziņus; dažādas dāvanas – 
kartītes, mūzikas tvartus, rotasli-
etas, grāmatas. Varēs paēst pus-
dienas, darbosies bārs. 

• 5. decembrī Ziemsvētku 
tirdziņš Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville NY); pārdos pi -
parkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, pe -
lē  kos zirņus, jāņusieru, galertu, 
Laimas šokolādes. Būs pusdienas 
un izloze. 

• 12. decembrī plkst. 10. 00 no 
rīta Ņujorkas latviešu koŗa 
adventa koncerts Jonkeru 

baznīcā (254 Valentine Lane), 
programmā: Viļņa Salakas 
Adagio stīgu orķestrim, Valta 
Pūces ,,Ziemsvētku kantāte” un 
Aldoņa Kalniņa ,,Ziemsvētku 
mistērija”; koncertā piedalīsies 
sōlistes Laila Liepiņa, Sarma 
Dindzāne-Vansenta, Laura Pade-
ga Zamura, Ņujorkas latviešu 
koris un Bronksas kamerorķestris; 
diriģents Andrejs Jansons. Pēc 
koncerta mielasts lejas zālē, 
dalības maksa (par koncertu un 
mielastu) $25, līdz 12 gadu veci-
em bērniem ieeja brīva. Mielasta 
laikā darbosies tirdziņš – Ziemeļu 
novada dāmu komitejas grāmatu 
galdā, Ņu  jorkas latviešu koŗa 
mūzikas ierakstu galdā, ,,Sveika, 
Latvija!” stendā varēs iegādāties 

grāmatas, kartītes, mūzikas ier-
akstus un daudz citu svētku 
dāvanu.

SAGINAVA (MI) 
• 4. decembrī plkst. 2.00 Ziem-

svētku tirdziņš. 
SIETLA (WA)
• 5. decembrī pēc dievkalpojuma 

pensionāru kopas eglīte un pus-
dienas; jāpiesakās, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 

• 12. decembrī pēc dievkalpo-
juma Ziemsvētku dziesmu dzie-
dāšana pie kamīna lejas zālē. 

• 18. decembrī pēc svecīšu 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
5.00, draudzes un latviešu skolas 
eglīte nama zālē.

VILIMANTIKA (CT)
• 4. decembrī no plkst. 9.00 

līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš (76 
Windam Road). Varēs iegādāties 
latviešu rokdarbus, keramiku, 
rotaslietas, mūzikas tvartus, kā 
arī tortes, pīrāgus, piparkūkas u. c. 
Siltas pusdienas no plkst. 11.00. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 29. novembrī, plkst. 19:00 

Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

VAŠINGTONA (DC) 
• 5. decembrī Ziemsvētku 

tirdziņš. 
• 12. decembrī (pēc dievkalpo-

juma) DV organizācijas 65 gadu 
dibināšanas atceres sarīkojums. 

• 19. decembrī skolas un 
draudzes eglīte. 

Mūža mierā aizgājis mūsu
mīļais tēvs, vectēvs un vecvectēvs

EDGARS OĻUKALNS
dzimis 1918. gada 22. jūnijā Ventspilī, Latvijā
miris 2010. gada 20. septembrī Cincinnati, OH

Par viņu sēro 
DĒLS ANDRIS AR SIEVU SANDRU

MAZBĒRNI AR ĢIMENĒM, MĀSA VILMA RĪGĀ
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, AUSTRĀLIJĀ UN LATVIJĀVieglas smiltis...

No mums ir šķīries mūsu jaunākais brālis
PĒTERIS BĀLIŅŠ

dzimis 1947. gada 23. maijā Firtā, Vācijā
miris 2010. gada 31. oktobrī Richmonvillā, NY

Mīlestībā viņu paturēs
JĀNIS, VIJA, AIRA, MARTA UN VIESTURS AR ĢIMENĒM

Ai vējiņi, kam nolauzi
Diženo ozoliņu?
Ai zemīte, kam paņēmi
Mūs` diženo bāleliņu

/t.dz./

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa
DZINTRA MIERVALDA DAVIS, 

dzim. Bulsons
dzimusi 1920. gada 11. augustā Rīgā, Latvijā

mirusi 2010. gada 20. novembrī Davis, Kalifornijā

Ar mīlestību vienmēr atcerēsies
 DĒLS PAULS, DZĪVESBIEDRE ANNA HAAS,MAZBĒRNI CATHERINE UN ANDREW;

DĒLS ROBERTS, DZĪVESBIEDRE ANITA, MAZBĒRNI TANYA, KARINA UN ERIK;
RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

Tev pār galvu
jaunas zvaigznes,
Jauna rīta blāzma sejā.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte
ALEKSANDRA VILDE,

dzim. JANSONS
dzimusi 1911. gada 20. februārī Krievijā

mirusi 2010. gada 17. oktobrī Hastings, MI

Mīlestībā piemin
DĒLS JURIS UN MEITA ILZE

MAZBĒRNI SUSAN, STEPHANY, CHARLEY, ERIC
MAZMAZBĒRNI LINDSEY, BRIANA, TORY, AUSTIN

UN PĀRĒJIE RADI LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ 

Trūkst mums Tava siltā smaida,
Tavas mīļās,        siltās balss.
Visā dzīvē ies mums līdzi
Tava mīļā, labā sirds...
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 28. nov. plkst. 
11.00 Adventa pirmās svētd. 
dievk. ar dievg. 5. dec. plkst. 
11.00 adventa otrās svētdi. 
dievk., pēc dievk. Ziemsvētku 
tirdziņš. 12. dec. plkst. 11.00 
Adventa trešās svētd. dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. draudzes eglīte 
(ar groziņiem). 19. dec. plkst. 
11.00 Adventa ceturtās svētd. 
dievk. ar dievg. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku dievk. 25. dec. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 31. 
dec. plkst. 3.00 vecgada vakara 
dievk. ar dievg. Māc. J. Min-
gina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 5. dec. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Adventa otrās 
svētd. dievk.; pēc dievk. Ziem-

svētku ieskaņas sarīkojums, 
kafijas galds ar groziņiem. 24. 
dec. plkst. 4.00 Kvēkertaunā 
Ziemsvētku dievk. 26. dec. plkst. 
3.00 Lankasterā Ziemsvētku 
dievk. māc. Dr. A. Ziedonis un 
māc. Dr. R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
28. nov. Adventa pirmās svētd. 
dievk. 5. dec. Adventa otrās 
svētd. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš. 12. dec. 
Adventa trešās svētd. dievk. 19. 
dec. Adventa ceturtās svētd. 
dievk. ar dievg. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku vakara dievk. 
26. dec. dievk. nebūs. 31. dec. 
plkst. 5.00 vecgada vakara dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc. diak. F. M. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435; ērģ.: Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un A. Grei-

ema. 
 • Dienvidfloridas latv. ev. 

lut. dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lau-
derdale). Diakone A. Venta, tālr.: 
954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, tālr.: 610-353-
2227): 28. nov. plkst. 11.00 
Adventa pirmās svētd. dievk. 5. 
dec. plkst. 11.00 Adventa otrās 
svētd. dievk. Vilmingtonā dievk. 
plkst. 3.00; pēc dievk. kafijas 
galds. Informācija: www.latvi-
anluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505); māc. 
I. Larsena (70388 16-th Ave., 
South Haven, MI 49090), tālr.: 
269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

Vad. Ēriks Priedītis
3.7.1925. – 13.11.2010.

„Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles....”
Šī gada 13. novembŗa rītā pienāca ziņas no Latvijas, ka savā 

dzimtā pilsētā Rīgā uz mūžu acis slēdzis skautu vadītājs Ēriks 
Priedītis. Ērika radiniece viņu atradusi gultā aizmigušu.

Ēriks dzimis 1925.gada 3. jūlijā Rīgā un skautu gaitas uzsāka 
kā mazskauts un skauts, bet tās pārtrauca kaŗš. Pēc kaŗa viņš 
nonāca Vācijā  kur atkal uzsāka skautot kā rovers un vadītāja 
vietnieks. Vadītāju solījumu viņš deva 1954. gada 1. jūlijā 
Vācijā.

 Pēc ieceļošanas ASV  Ēriks pievienojās Rīgas (90.) skautu 
vienībai Ņujorkā, kur darbojies par roveru dzimtas vecāko 
palīgu un roveru dzimtas vecāko. 1964. gadā  Katskiļu kalnos 
Ņujorkas draudzes īpašumā  notiek 1. roveru lielgaidu nometne 
Imanta, kur viņš ir  nometnes komandants. 1977.gadā kad 
Katskiļu kalnos tiek rīkota 3. Lielā skautu un gaidu  nometne, 
Ēriks ir nometnes organizēšanas komitejas un informācijas 
daļas vadītājs.

Starplaikā vad. Ē.Priedītis ir arī Daugmales (1.) skautu novada 
priekšnieks. Ēriks Priedītis arī nepārtraukti interesējās par noti-
kumiem pasaules skautu vidū un rēgulāri apmeklēja skautisma 
šūpuli- Gilvela parku Anglijā,  Lorda Bēden-Pauela Bora kaŗa 
pieminekli Mafekingā, Dienvidāfrikā , kā arī Lorda pēdējo 
dzīves vietu Paxtu Kenijas kalna pakājē, Nairobi.

Vad. Priedītis ne tikai darbojas Latviešu skautu kustībā, bet arī 
darbojies amerikāņu (Boy Scouts of America) Meža zīmes kursu 
vadībā. Pats arī beidzis augstākos skautu vadītāju kursus Anglijā. 
No 1979.līdz 1985. gadam ir vairākkārt ievēlēts par Latviešu 
skautu priekšnieku (Lsp).  1986.gadā Lsp  amata termiņam 
beidzoties, vad. Ē. Priedītis  tiek ievēlēts par LSkK Centrālās 
goda tiesas priekšsēdi. Šo amatu Ēriks pilda līdz 1996.gadam, 
kad viņš atgriežas dzimtenē. 

Jau no 1989.gada Ēriks ņem aktīvu dalību skautisma 
atjaunošanā Latvijā un piedalās jauno Latvijas skautu vadītāju 
sagatavošanas kursu vadībā. 1990.gada 1. jūlijā Rīgas pils Svētā 
gara tornī vad. Priedītis pieņem pirmo atjaunotās Latvijas 
Skautu organizācijas vadītāju solījumu.

1991.gadā no 8. līdz 15. jūlijam Pasaules skautu birojā Šveicē 
ģenerālsekretārs Žaks Moreljons ( Jacques Moreillon)  pieņem 
Latvijas Skautu organizācijas delegāciju uz sarunām par Latvijas 
skautu atgriešanos Pasaules skautu vidū. Ēriks Priedītis  ir 
delegācijas padomnieks. 

Vad. Ē. Priedītis ir apbalvots ar Latviešu skautu kustības 
„Baltās lilijas” un „Pelēka vilka” ordeņiem, Latviešu gaidu 
kustības Pateicības zīmi, Boy Scouts of America „Sudraba bebŗa” 
ordeni un citiem skautu kustību apbalvojumiem.

Vadītāja Ērika Priedīša mūžs ir bijis nesavtīgs darbs latviešu 
skautismam un latviešu jaunatnes audzināšanai.

Vieglas smiltis dzimtā smiltājā....
Vad. Jānis Šķinķis

• Kalamazū latv. Apvienotā 
dr.: 28. nov. plkst. 10:00 Adventa 
pirmā svētdiena. Dievkalpojums 
ar dievgaldu. Kafija. 5. dec. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg.; 
jaunu draudzes locekļu uzņem-
šana; pēc dievk. sadraudzības 
stunda. 9. dec. plkst. 3.00 Bībeles 
stunda. 12. dec. plkst.10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. 16. dec. 
plkst. 4.00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 19. dec. plkst.10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. 24. dec. 
plkst.5.00 Ziemsvētku dievk. 26. 
dec. plkst. 10.00 dievk. 31. dec. 

plkst. 6.00 vecgada vakara dievk. 
ar dievg. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); māc. 
Dr. S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 28. nov. Adventa pirmās 
svētd. dievk ar dievg. 1. dec. 
plkst. 11.00 Adventa svētbrīdis 
– meditācija, pārdomas, lūgšana 
(baznīcas lejas zālē). 5. dec. 
draudzes 60 gadu jubilejas dievk. 
ar dievg. 8. dec. plkst. 11.00 no 
rīta Adventa svētbrīdis. 12. dec. 
Adventa koncerts . 

(Turpināts 22. lpp.)

Mūžīgā Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

RUTA INĀRA KALNMALE,
dzimusi EGLĪTE

dzimusi 1934. gada 25. maijā Cēsīs
mirusi 2010. gada 15. oktobrī Three Rivers, ciemā „Latvija”

Mīļā piemiņā paturēs
VĪRS RŪDOLFS KALNMALS,

JUDY UN ANDREJS KALNMALS AR BĒRNIEM,
KAREN UN DĀVIDS KALNMALS AR BĒRNIEM,

MEITA ANITA KALNMALS
Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas man tic,
dzīvos, arī ja tas mirs.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

MĒRIJA MITTENBERGS,
dzimusi GRASIS

dzimusi 1927. gada 29. aprīlī Skaistkalnē, Latvijā
mirusi 2010. gada 7. novembrī Federal Way, WA, ASV

Sēro
DĒLS ARTŪRS AR SIEVU SHARON,

MEITAS SANDRA AR VĪRU MĀRTIŅU LINAUTU
UN MAZMEITAS ĀRIJA UN GITA

Bijušais Latviešu skautu priekšnieks

vad. ĒRIKS PRIEDĪTIS
dzimis 1925. gada 3. jūlijā Rīgā

miris 2010. gada 13. novembrī Rīgā

LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA
Kad ugunskurā
Beidz kvēlot ogles...

Mūžībā aizgājis mans mīļais vīrs
KARLIS KALNIŅŠ

dzimis 1912. gada 12. aprīlī Ropažos
miris 2010. gada 1. novembrī Quakertown, PA

Sēro
SIEVA ANNA

KRUSTBĒRNI KANADĀ
RADI LATVIJĀ

Dusi dieva mierā...
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I

CĪŅA PAR LATVIEŠU VALODU
Es arī gribu pateikties visiem, kas ziedoja „Visu Latvijai!”. Viņi tika 

Saeimā, netika valdībā. Taču tas atraisīs viņiem rokas. VL/TB/LNNK 
tagad sāk pirmo akciju, lai glābtu latviešu valodu. Jau agrāk šogad 

TB/LNNK sāka parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai par 
Satversmes 112. punkta grozījumiem, kas paredzētu pāreju uz 
mācībām tikai latviešu valodā visās valsts financētajās skolās, 
sākot ar 1. klasi. Līdz šim ir savākti tikai 2000 paraksti, vajag 

10 000. Tagad „Visu Latvijai!”  ies palīgā. Ir problēma, ka parakstus 
vajag apstiprināt notāram, un tas maksā Ls 2 = $ 4.

Daudzi nevar to atļauties. Tādēļ caur biedrību „Sargi valodu un 
Latviju” mēs vācam naudu notāru pakalpojumiem, lai cilvēki varētu 
parakstīties par brīvu. Šis nav ziedojums ne vēlēšanām, ne partijai 

tādēļ var ziedot, kas grib un cik grib.

Kam:  „Sargi valodu un Latviju”
Swift: HABALV22
Konts:  LV43HABA0551022610040
Mērķis: Ziedojums

Vai vienkāršāk - varat sūtīt čeku uz mana 
vārda, un es naudu vienu reizi nedēļā pār-
skaitīšu uz Latviju.

Aivars Slucis,
3452 Autumn woods dr.
Chaska, MN. 55318, USA

Partija „Visu Latvijai!” izsaka visdziļāko pateicību 
mūsu domubiedriem par atbalstu priekšvēlēšanu 

laikā! Jūsu atbalsts un uzticības kredīts arī 
turpmāk mūs spēcinās cīņā par patiesajām 

vērtībām un latvisku Latviju.

Ar pašreizējo pārstāvniecību Nacionālai apvienībai 
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
visticamāk nebūs ļoti lielas iespējas ietekmēt 

valsts dzīvi, bet ir radusies iespēja pierādīt savu 
aktivitāti un gribu aizstāvēt latviskos ideālus no 

Saeimas tribīnes.

Esam pārliecināti, ka četru gadu laikā iegūsim 
nepieciešamo pieredzi un arvien vairosim savus 

spēku, lai nākamajās vēlēšanās nacionālisti gūtu 
izšķirošu ietekmi valsts pārvaldē. Turpmāk, tāpat 

kā līdz šim, katru soli savā darbībā vērtēsim no 
atbilstības latviskas un taisnīgas Latvijas mērķim.

RAIVIS DZINTARS,
partijas „Visu Latvijai!” 
līdzpriekšsēdētājs,
Nacionālās apvienības 
priekšsēdētāja vietnieks, 
10. Saeimas deputāts

IMANTS PARĀDNIEKS,
partijas „Visu Latvijai!” 
līdzpriekšsēdētājs, 
10. Saeimas deputāts

DVD “Patiess stāsts” 
lieliska dāvana ikvienam!  
Tajā atspoguļota mācību 
meto dika par veselības sakār-
tošanu paša spēkiem. 
Metodes autore - Latvijā 
pazīstamā INESE ZINĢĪTE! 

Rīvēšanās metode, ko viņa izstrādājusi, pārliecina, ka 
āda ir jākustina gluži tāpat, kā trenējam muskuļus un 
sirdi. DVD ierunāts latviešu, krievu, vācu un angļu 
valodās. 

Īpaša cena ASV un Kanadā $ 9.99
 www.yourhealthylife.us         (415)-568-6257, Sandra

15. dec. plkst. 11.00 Adventa 
svētbrīdis. 19. dec. dievk. ar dievg. 
24. dec. plkst. 6.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 26. dec. otro 
Ziemsvētku dievk. 2011. gada 2. 
janv. Jaungada dievk. ar diev-
galdu. Parastie dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 28. nov. 
Adventa pirmās svētd. dievk. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 2. dec. 
plkst. 10. Bībeles stunda, pēc tās 
pensionāru biedrības eglīte. 7. 
dec. plkst. 7.00 padomes sēde. 9. 
dec. plkst. 6.30 piparkūku cep-
šana kopā ar jauniešiem. 5. dec. 
otrās adventa svētd. dievk. ar 
dievg. Māc. L Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934; draudzes priekš-
niece S. Kalve, tālr.: 414- 536-
0358. Informācija: www.mil-
waukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. 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. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 28. nov. plkst. 
13:30 Draudzes dievnamā 
Īstbran  svikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) dievkalpojums ar 
dievgaldu, pirmā Adventa svēt -
diena. 5. dec. plkst. 8.30 dievk. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St.). 12. dec. plkst. 11.00 
svētbrīdis un draudzes eglītes 
sarīkojums dievnamā Īstbran-
svikā (12 Gates Ave East Brun-
swick); būs siltas pusdienas, 
tirdziņš, dziedāšana, izloze. 19. 
dec. plkst. 8.30 Leikvudā dievk. 

ar dievgaldu (Igauņu bazn. bazn. 
607 E. 7th St.). 24. dec. plkst. 
1.00 Ziemsvētku dievk. dievkal-
pojums Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.); plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk. draudzes 
diev  namā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 2. janv. 
plkst. 8.30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 28. 
nov. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
Adventa pirmās svētd. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 Adventa pirmās svētd. 
dievk., māc. L. Saliņš. 5. dec. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. adven-
ta otrās svētd. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
Adventa otrās svētd. dievk. māc. 
L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 26. dec. dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 1.00, 
māc. R. Franklins. Pēc dievk. 
sadraudzības stunda. 

• Sandiego latv. ev. lut dr.: 11. 
dec. Ziemsvētku dievk. Grace 
Luteran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92103), māc. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 28. nov. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Kārlis Žols, 
e-pasts: kazols@msn.com Infor-
mācija: www.lvnc.org 

• 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 grozi-
ņiem. Draudzes priekšnieces Irē-
nes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 28. nov. plkst. 10.30 
adventa pirmās svētd. dievk. ar 
dievg. 5. dec. plkst. 10.30 adven-
ta otrās svētd. dievk., diak. G. 
Galiņa. Pēc dievk. pensionāru 
kopa aicina uz pusdienām un 
eglīti. Lūdzu pieteikties, zvanot 
Selgai Pētersonei, tālr.: 206-365-
7123. 12. dec. plkst. 1030 dievk. 
angļu val. ar dievg. Pēc dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
pie kamīna lejas zālē. 18. dec. 
plkst. 5.00 svecīšu dievk.; pēc 
dievk. draudzes un latviešu sko-
las eglīte nama zālē. 24. dec. 
plkst. 6.00 Ziemsvētku dievk. 2. 
janv. plkst. 10.30 Jaungada dievk. 
ar dievgaldu; pēc dievk. Bībeles 
stunda. 9. janv. plkst. 10.30 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 28. 
nov. plkst. 11. Adventa pirmā 
svētd. dievk. ar dievg. 24. dec. 
plkst. 5.00 Ziemsvētku vakara 
dievk. 25. dec. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievk. 26. dec. plkst. 3.00 sve-
cīšu dievk. 31. dec. plkst. 3.00 
gadmijas dievk. ar dievg. 

Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 1. dec. pkst. 11.00 Adventa 
dievk. ar dievg., māc. D. Salnīte. 
19. dec. plkst. 11.00 Adventa 
dievk., diak. I. Kaņeps; pēc dievk. 
lejas zālē draudzes eglīte. 24. dec. 
plkst. 4.00 Ziemsvētku dievk., 
laju māc. I. Gorbants.

(Turpināts no 21. lpp.)

DĀVANA SVĒTKIEM!
TRĪS NO PĀRDAUGAVAS

3 CD komplekts: 70 dziesmas
Pasūtināt: Vilnis Baumanis
15542 Ambiance Drive
North Potomac, MD 20878
  

Cena ar piesūtīšanu ASV: 
$28.00 
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LABA ZIEMSVĒTKU
DĀVANA
Latviešu

Saldskābmaize
 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

Aicinām pieteikties Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) direktora/s darbam:

* Kandidātam/ei ir jābūt ASV vai Kanādas pilsonim/ei,
jeb ar derīgu ASV darba atļauju (t.s. “zaļā karte”).

* Kandidātam/ei ir nepieciešama tekoša latviešu un angļu valoda.
* Vēlams, ka kandidātam/ei būtu paidagoģijas grāds un vismaz 3-5 gadu darba 

pieredze ar vidusskolas vecuma bērniem.
* Vēlams, ka kandidātam/ei ir iespēja uzņemties šo darbu uz 3-5 gadiem.

Darba pienākumi sāksies 2011. gada 3. janvārī.

Lūdzam nosūtīt CV līdz š.g. 30 novembrim uz garezers@garezers.org vai
Latvian Center Garezers

57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, MI 49093

PĒRK GLEZNAS, 
MĀKSLAS ALBUMUS

Tones, Liberta, Tidemaņa, 
Kalnrozes, Purvīša, Vidberga, 

Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Anna
e-pasts: abolanna@verizon.net

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

PĀRDOD VAI IZĪRĒ IEKĀRTOTU MĀJU RĪGĀ!                                                   
Platība 300 m2, zeme 1600 m2. Būvēta 2006. gadā no kvalitatīviem 

materiāliem un dizaina elementiem.                                                                    
1. stāvā virtuve, viesu halle, birojs, sauna ar tualeti un dušu,                        

saimniecības telpa, tualete, 3 auto garāža.                                                         
2. stāvā 3 guļamistabas, 2 vannasistabas, halle, balkons.                            
Cena: $ 399 000. Vairāk info pa telefonu (916)-346-5423, Ģirts

 Viktors Baštiks - “Rekviēms”, “Ziemsvētku kantāte”, 
garīgas dziesmas un latviešu tautasdziesmu apdares (2010)
Izpilda:  jauniešu koris “Balsis”, 
 Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktais koris, 
 Ņujorkas latviešu koris, 
 Latvijas Nacionālās operas kamerorķestris; 
 Andrejs Jansons, diriģents
 
Krājumā arī:
 „Ziemas svētki sabraukuši” (2008)
 „Ziemas Saulgrieži Latvijā” (2005)
 „Ziemsvētki pie Dzintarjūras” (2000)
 „Ziemsvētki Latvijā” (1996) un vēl daudzi citi skaņdarbi
   
***Katram diskam klāt brošūra ar pilnu tekstu angliski un latviski***
$ 15,- par katru, cenā ieskaitīti sūtīšanas izdevumi.
Čekus, lūdzu, rakstīt uz: New York Latvian Concert Choir  
un sūtīt: Gunta Aldzere, 23 Schenk Ave., Apt. #3-BC, Great Neck, NY 11201-3640, Tel: 516-466-9453

ŅUJORKAS LATVIEŠU KORIS PIEDĀVĀ
JAUNU KOMPAKTDISKUJAUNU KOMPAKTDISKU
 ZIEMSVĒTKU DĀVANAI   ZIEMSVĒTKU DĀVANAI  

Svētdien, 2010. gada 12. decembrī, plkst. 10:00 no rīta 
Ņujorkas Latviešu koŗa Adventa koncerts Jonkeru dievnamā 
254 Valentine Lane, Yonkers, NY

 Programma:
“Adagio stīgām” - Vilnis Salaks
“Ziemsvētku kantāte” - Valts Pūce
“Ziemsvētku mistērija” - Aldonis Kalniņš

 Piedalās:
Solisti - Laila Liepiņa, Sarma Dindzane-Van Sant un Laura Padega Zamura
Ņujorkas latviešu koris un Bronksas kamerorķestris
Diriģents - Andrejs Jansons  

 *Visi laipni aicināti lejas zālē pēc koncerta uz Adventa mielastu!*
Ieeja $25,- par koncertu un mielastu.
Bērniem līdz 12.g.v. ieeja brīva

 
Pa mielastu laiku būs TIRDZIŅŠ! 

Varēsiet iegādāties svētku dāvanas pie Ziemeļnovada dāmu komitejas grāmatgalda, 
SVEIKA, LATVIJA! stendiņš, D. Alversones kartītes, Ņujorkas latviešu kora kompakt-
diski un vēl daudz kas cits!  

ADVENTA KONCERTS UNADVENTA KONCERTS UN
 SVĒTKU TIRDZIŅŠ! SVĒTKU TIRDZIŅŠ!

ETNOGRAFISKI
PAREIZAS

latviešu tautas tērpu
brunču drēbes 

no vairākiem novadiem
732-842-4867
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S P O R T S
Bobslejisti sāk teicami

Latvija izcīnījusi dubultuz-
varu Eiropas kausa izcīņas 
pirmajā posmā bobslejā četri-
nieku ekipāžām Austrijā, Īglsas 
trasē  Uzvara Jāņa Miņina čet-
riniekam, otrā vieta Edgaram 
Maskalānam.

Jānis Miņins, startējot kopā ar 
Daumantu Dreiškenu, Michailu 
Archipovu un Intaru Dambi, 
divu braucienu summā un 30 
ekipāžu konkurencē svinēja 
pārliecinošu uzvaru, par 0,36 
sekundēm apsteidzot otru Lat-
vijas vienību – Edgaru Maska-
lānu/Raivi Broku/Uģi Žaļimu/
Jānu Strengu, kuŗi cīņā par otro 
vietu tomēr spēja apsteigt 
Vācijas ekipāžu ar stūmēju 
Bendžaminu Šmīdu. Divu brau-
cienu summa Maskalāns vācie-
šus apsteidza par 0,03 sekun-
dēm.

Trešā Latvijas ekipāža – Os -
kars Melbārdis/Kristaps Kal-
niņš/Helvijs Lūsis/Raivis Zīrups 
– divu braucienu summā ierin-
dojās 13. vietā.

Jāņa Miņina pilotētais Latvijas 
bobsleja četrinieks Īglsas trasē, 
Austrijā, uzvarēja arī otrā Ei -
ropas kausa izcīņas posmā. 
Miņins kopā ar stūmējiem Dau-
mantu Dreiškenu, Michailu 
Archipovu un Intaru Dambi 
divu braucienu summā par 0,13 
sekundēm apsteidza tuvākā 
sekotāja, Krievijas pilota Ņikitas 
Zacharova četrinieku. Edgara 
Maskalāna ekipāža palika uzreiz 
aiz goda pjedestala un ieņēma  
ceturto vietu, 14.vietā ierindojās 
Oskara Melbārža pilotētais čet-
rinieks.

Pirmajā braucienā Miņins 
bija ceturtais, vienu sekundes 
desmitdaļu zaudējot līderiem 
Zacharovam un vācietim Ben-
jaminam Šmīdam. Taču otrā 
braucienā Miņina kvartets sas-
niedza labāko laiku un bija 
ātrākais arī summā.

Maskalāns ar stūmējiem Raivi 
Broku, Uģi Žaļimu un Jāni 
St ren gu uzvarētājiem zaudēja 
0,31 sekundi. Trešā Latvijas 
ekipāža ar pilotu Melbārdi un 
stūmējiem Kristapu Kalniņu, 
Helviju Lūsi un Raivi Zīrupu 29 
vienību konkurencē no Miņina 
atpalika 1,39 sekundes.

Bobslejistu galvenais mērķis 
ir gūt labus rezultātus Pasaules 
kausa izcīņas posmos Eiropā un 
Pasaules meistarsacīkstēs Kē -
nig  zē (Vācijā) no 14. līdz 27. 
februārim, kā arī izmēģināt jau-
nos pilotus, uzsākot gatavošanos 
2014. gada Soču Ziemas olim-
piskajām spēlēm.

Vai jāpārdod medaļa?
Lai nodrošinātu piecu Latvijas 

Paraolimpiskās komitejas (LPK) 
vieglatlētu piedalīšanos pasaules 
meistarsacīkstēs, nepieciešams 
31 000 latu, taču LPK šādu 
līdzekļu nav. Lai gan šim gadam 
komiteja bija prasījusi 287 000 
latu financējumu, valsts tai 
visam gadam piešķīrusi vien 40 
360 latu, un ar šo summu ko -
mitejai bija jānodrošina ne vien 
sportistu dalība sacensībās, bet 
arī sagatavošanās tām un ikdie-
nas treniņu process.

Dalībai starptautiskajās sacen-
sībās vien kopsummā šogad 
tika iztērēti aptuveni 75 000 
latu, no kuŗiem gandrīz pusi 
nodrošināja sportisti paši, paš-
valdības un arī sponsori. Turklāt 
ne sportistu un komandu tre-
neŗi, ne fizioterapeuti un ārsti 
par savu ieguldīto darbu un 
laiku nesaņem financiālu atal-
gojumu.

Pasaules čempionāts vieglat-
lētikā notiks nākamā gada 
janvārī Jaunzēlandē un no spor-
tistu dalības būs atkarīgas viņu 
iespējas piedalīties Parao lim-
piskajās spēlēs Londonā 2012. 
gadā. Dalības maksa sacensībām 
ir jāsamaksā līdz šā gada 30. 
novembrim, turklāt jāiegādājas 
arī lidojumu biļetes un jāpār-
skaita avansa maksājumi par 
sportistu dzīvošanu un ēdinā-
šanu.

Latvijas Paraolimpiskās komi-
tejas  prezidente Daiga Dadzīte 
stāstīja, ka LPK jau kopš šā gada 
februāŗa sākusi meklēt sponso-
rus, lai nodrošinātu parao lim-
piskās vienības dalību pasaules 
meistarsacīkstēs vieglatlētikā. 
Taču lielie sponsori norādījuši, 
ka jau ziedo Latvijas Olimpiskajai 
komitejai, bet nelielo ziedotāju 
līdzekļi novirzīti sagatavošanās 
posmam.

Ja tomēr LPK neizdosies rast 
atbalstu no valsts sportistu dalī-
bai šajās sacensībās, Parao-
limpisko spēļu divkārtējais 
čem  pions Aigars Apinis esot 
gatavs starptautiskajos izsoļu 
portālos izsolīt savu Parao-
limpisko spēļu bronzas medaļu, 
kas izcīnīta Sidnejas Parao-
limpiskajās spēlēs 2000. gadā. 
Esot daudz kollekcionāru, kas 
šādas medaļas vēlas iegādāties, 
un arī summa, ko par tām var 
iegūt, krietni pārsniedzot 31 
000 latu. Pēc Dadzītes domām, 
ir cerība, ka sportistam nebūs 
jāsper šāds izmisuma solis un 
ierēdņi tomēr radīs sapratni un 
nebūs vienaldzīgi šajā situācijā.

Gada balva sportā
Latvijas Olimpiskajā komitejā 

notika preses konference par 
Latvijas „Gada balvas sportā 
2010” ceremoniju, nominā ci-
jām, balsošanas kārtību un 
jauninājumiem tās norisē.

Šogad sportistu apbalvošanas 
ceremonijas režijā būs jauni 
akcenti, jo to veidos kino, teātŗa 
un operas režisors, vietēju un 
starptautisku balvu ieguvējs.

 Preses konferencē piedalījās  
Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents  Aldons Vrubļevskis, 
Latvijas Gada balva sportā ide-
jas autors Igo Japiņš u. c.

Šogad Latvijas „Gada balvas 
sportā” ceremonija notiks jau 
sesto reizi - balvu pasniegšana 
kļuvusi par gaidītu tradiciju un 
nozīmīgu valsts mēroga sporta 
notikumu, ko translē Latvijas 
Televīzija. 

2010. gads Latvijas sportis-
tiem bijis panākumiem bagāts 
- tas nesis vairākus spilgtus sas-
niegumus - Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Vankūverā sudraba me -
daļas izcīnīja kamaniņu sporta 
divnieku ekipāža Juris un And-
ris Šici un skeletonists Martins 

Dukurs, kuŗš šogad izcīnīja arī 
Pasaules kausu skeletonā. 
Eiropas meistarsacīkstēs zelta 
medaļu ieguvušas tāllēcēja Ineta 
Radēviča un Latvijas cīkstone 
Anastasija Grigorjeva,  olimpis-
kais čempions BMX sportā Mā -
ris Štrombergs pēc gada pār-
trau  kuma atguvis Pasaules čem-
piona titulu un pirmo reizi Pa -
saules kausa kopvērtējumā izcī-
nījis  pirmo vietu. 

Latvija – Ķīna 0:1 (0:0)
Latvijas futbola izlase Kun-

miņas pilsētā  aizvadīja pārbau-
des spēli ar Ķīnas vienību. Mūsu 
futbolisti uz Ķīnu devās eks -
perimentālā sastāvā, jo no ār -
zemju klubus pārstāvošiem 
spēlētājiem vienībā ir tikai vārt-
 sargs Deniss Romanovs. Pārējie 
spēlētāji bija no Latvijas klubi-
em.

Latvijas izlase ielaida vārtus 
pēdējās sekundēs un ar 0:1 
līdzīgā spēlē piekāpās Ķīnai. 
Otrā puslaika vidū Latvijas 
izlases pussargs Jurijs Žigajevs 
nereālizēja 11 m soda sitienu – 
bumba trāpīja pa vārtu pārliktni. 
Latvija bija pelnījusi neizšķirtu, 
taču beigās pietrūka koncen-
t rācijas, lai noturētu rezultātu.

71. minūtē uz maiņu laukumā 

Latvijas izlases rindās 167. reizi 
devās Vitalijs Astafjevs. Tā bija 
viņa pēdējā spēle valstsvienībā. 
Vitalijs kļuvis par piekto spē-
lētāju pasaules futbola vēsturē, 
kas aizvadījis vairāk nekā 167 
spēles savas valsts izlasē.

Nākamo spēli  Latvijas izlase 
aizvadīs 2011. gada 26. martā 
Eiropas meistarsacīkšu kvalifi-
kācijas turnīrā pret Izraēlu.

Treneŗa vērtējums
Pēc sacensības Latvijas izlases 

galvenais  treneris Aleksandrs 
Starkovs teica, ka spēle bija 
līdzīga, turklāt mūsu futbolisti  
pēdējās 15 minūtes aizvadījuši 
pietiekami agresīvi, neļaujot 
pretiniekiem mūs piespiest vār-
tiem. Ielaistā bumba bija lielā 
mērā nejaušība, tomēr treneris 
sarūgtināts, ka tas noticis pēc 
standartsituācijas izspēles, ko 
trenējuši īpaši.

“Mūsu futbolisti rādīja labu 
sniegumu, turklāt tas notika 
apstākļos, kad trīs cilvēki debi-
tēja izlases sākumsastāvā. Labi 
spēlēja visi futbolisti. Arī Žiga-
jevs, tomēr jāuzsver, ka viņš 
neiesita 11 m soda sitienu,” teica 
Starkovs. “Pat neiesistais soda 
sitiens nesalauza vienību un tā 
turpināja spēlēt agresīvi. Ar 

šādu pašatdevi rezultāts tiešām 
nav svarīgs, un esmu apmie-
rināts. Izlasē ienāk jaunie spē-
lētāji un tas nenotiek ātri.  Ķīnā 
mūsu uzdevums bija spēlēt uz 
uzvaru, tomēr nejaušības dēļ 
nedaudz pietrūka. Visi jaunie 
spēlētāji izturēja šo eksāmenu 
un spēlēja labi. Ceru, ka daudzi 
no viņiem būs redzami arī 
nākamajās sacensībās.”

Starkovs jaunajiem futbolis-
tiem novēlējis aizvadīt izlasē tik 
daudz spēles un tik augstā lī -
menī kā to paveicis Astafjevs.

Šachs
Notikuši pasaules čempiona 

Michaila Tāla (1936 - 1992) 
pie  miņas turnīri. Pirmajā tur-
nīrā Rīgas domes telpās sacentās 
49 jaunie Latvijas šachisti. Ar 
astoņās kārtās iegūtiem 7,5 
punktiem par uzvarētāju kļuva 
Ņikita Meškovs. No viņa par 
puspunktu atpalika Arturs Ber-
nots un vēl par puspunktu - 
Oļegs Marutkins.

Otrā turnīrā ātrspēlē  uzvarēja 
lielmeistars Normunds Miezis 
- 8,5 punkti no 11. Tikpat punk-
   tu, tikai sliktāks koefi  ci ents bija 
Jevgeņijam Svešņi kovam. Laura 
Rogule ieguva 8 punktus.

P. Karlsons


