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Februāŗa beigās savā pirmajā 
darba vizītē Vašingtonā viesojās 
Latvijas Republikas ārlietu mi -
nistrs Ģirts Valdis Kristovskis. 
Viņa brauciena mērķis bija tik-
ties ar ASV ārlietu ministri Hi -
lariju Klintoni, polītiķiem, uzņē-
mējdarbības pārstāvjiem, kā arī 
ar ALAs un citu latviešu sabied-
rību, organizāciju vadītājiem.

Savas vizītes pirmajā dienā 
ministrs viesojās Vašingtonas 
(DC) latviešu draudzes namā, 
kopā ar delegācijas kollēgu, Sa -
eimas Ārlietu komisijas priekš-
sēdi, bijušo vašingtonieti Ojāru 
Kalniņu apmeklēja dievkalpoju-
mu un tikās ar latviešu sabiedrī-
bas pārstāvjiem.

Ārlietu ministrs uzslavēja dip lo-
  mātus, kuŗi strādā LR vēst niecībā 
Vašingtonā un pateicās latviešu 
sabiedrībai ASV par aktīvo un 
vērtīgo darbu Latvijas valsts labā.

„Tikai kopā strādājot varam 
aizstāvēt savas nacionālās intere-
ses, pārstāvēt mūsu tautu un 
sargāt mūsu valodu,” teica minis-
trs, pārfrāzējot ALAs devīzi „Ro-
ku rokā celsim un sargāsim lat-
vju tautu, valsti un kultūru!” 

Ģ. V. Kristovskis īsā uzrunā 
raksturoja pēcvēlēšanu polītisko 
situāciju Latvijā, atbildēja uz jau-
tājumiem un pasniedza Ārlie tu 
ministrijas Atzinības rakstu 
ALAs In  formācijas nozares vadī-
tājam Jānim Kukainim par viņa 
ieguldījumu – viņš panāca, ka 
vairākos latviešu centros ASV 
nogādāja pārvietojamās pasu 
darbstacijas un iekārtoja Saeimas 
vēlēšanu iecirkni.

Kristovskis uzslavēja ministru 
prezidenta V. Dombrovska un 
citu amatpersonu darbu, uz -
sveŗot, ka galvenais Latvijā ir 
uzlabot ekonomisko stāvokli: 
,,Lab  klājība un dzīves kvalitāte ir 
svarīga, tāpēc iedzīvotājiem vaja-
dzīgs darbs, lai redzētu perspek-
tīvu savai dzīvei un, protams, 
nākotnes iespējas bērniem.” 

Ģ. V. Kristovskis izklāstīja arī 
ministrijas darba prioritātes, kas 
lielā mērā saistās ar darbu Eiropas 
Savienībā (Latvija 2015. gadā ES 
kļūs par prezidējošo valsti) un 
runāja arī par attiecībām ar 
Krieviju. Viņš piebilda, ka pēc 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
vizītes Maskavā attiecībās ar kai-
miņvalsti iezīmējušās dažas 
pozitīvas tendences.

„Protams, mēs vienmēr pret 
Krieviju izturēsimies ar aiz do-
mām. Taču ir skaidrs, ka mēs 
iegūstam, ja ir dialoga iespējas, 
un mēs uzlabosim savu ekono-
misko stāvokli, jo tas saistīts ar 
tirdzniecību starp rietumiem un 
austrumiem,” teica ministrs. Pre-

Latvijas ārlietu ministra Ģirta Kristovska vizīte ASV

zidenta vizīte Maskavā aplie-
cinājusi, ka, prasmīgi rīkojoties, 
mēs varam sasniegt virkni mērķu. 
Piemēram, Krievijas premjērs 
Vladimirs Putins Latvijas prezi-
dentam teicis, ka Krievijas pil-
soņu integrācija esot Latvijas 
iekšējā lieta, un apsolījis soli pa 
solim atvērt Krievijas archīvus 
Latvijas vēsturniekiem.

Ministrs Ģ. Kristovskis atzinīgi 
novērtēja arī LR Ārlietu minis-
trijas un PBLA parakstīto sa -
darbības memorandu. Sadarbī-
bas mērķis, pēc ministra domām 
nav tikai latvietības, izglītības un 
kultūras saglabāšana, bet arī 
rietumu latviešu zināšanu un 
pieredzes izmantošana.

„Svarīgi, lai visi tie, kuŗi runā 
latviešu valodā vai kuŗi mīl Lat-
viju, zinātu, ka viņu pieredze un 
padoms var būt ļoti nozīmīgs 
Latvijas valstij,” teica ārlietu mi -
nistrs, piebilstot, ka, iespējams, 
ļoti drīz Latvijā pieņems likumu 
par dubultpavalstniecību.

,,Amerikas latviešu apvienība 
atbalsta Latvijas polītiku un valsts 
prezidenta centienus mainīt Lat-
vijas pilsonības likumu, pieļaujot 
dubultpavalstniecību rietum-
valstīs dzīvojošiem latviešiem. 
PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sau-
siņš pelnījis lielu atzinību, jo viņš 
nemitīgi aicinājis Latvijas valsts 
vadītājus beidzot pieņemt lē -
mumu,” sacīja ALAs Informācijas 
nozares vadī tājs Jānis Kukainis.

Ārlietu ministrs Ģ. Kristovskis 
kopā ar citiem delegācijas dalīb-
niekiem 20. februāŗa vakarā 
piedalījās neformālās vakariņās 
un tikās ar ALAs, Daugavas Va -
nagu apvienības un Apvienotās 
baltiešu komitejas pārstāvjiem. 
Vakariņu laikā pārrunāja Latvijas 
Darba likuma prasības par lat-
viešu valodas lietošanu, sprieda 

arī par dubultpavalstniecību un 
sadarbību. 

ASV Prezidentu dienā, 21. feb-
ruārī, ārlietu ministrs Ģ. Kris-
tovskis, ārlietu komisijas priekš-
sēdis O. Kalniņš un ALAs valdes 
un Daugavas Vanagu apvienības 
pārstāvji nolika pu  ķes pie ko -
mūnisma upuŗu pie minekļa 
Vašingtonā un tikās ar Victims of 
Communism Foundation valdes 
priekšsēdi Dr. Lī Edvardu (Lee 
Edwards).

Nākamā dienā, 22. februārī, 
ār  lietu ministram Ģ. Kris tov-
skim bija pusstundu ilga tikša-
nās ar ASV ārlietu ministri H. 
Klintoni un pēc tās kopīga pre-
ses konference.

Paziņojumā žurnālistiem H. 
Klintone uzsvēra, ka ASV valsts 
vadītāji neaizmirsa Latviju visos 
padomju okupācijas (sic!) gados 
un pēc neatkarības atgūšanas 

sākusies nopietna sadarbība. 
ASV Ārlietu ministre slavēja, ka 
Latvija ir atbildīga partneŗvalsts, 
uzsvēra kopējo drošību, atgā  dinā-
ja NATO 5. pantu un pie minēja 
cita veida sadarbību, bet tomēr 
atgādināja, ka nepiecie šams atdot 
Latvijas ebrēju kopienai Otrā 
Pasaules kaŗa laikā zaudētos ebrēju 
sabiedriskos īpa šumus. 

,,Ja Latvijā to nokārtos, tad sky 
is the limit for Latvia”, teica H. 
Klintone.

Ģ. Kristovskis atbildes uzrunā 
aprobežojās ar diplomātiskām 
pieklājības frazēm.

Atbildot uz jautājumu par ASV 
ieguldījumu progresu Latvijā, Ģ. 
Kristovskis teica, ka ar ASV ār -
lietu ministri pārrunājuši galve-
nokārt ASV kravu transportu uz 
Afgānistānu caur Latviju. Mi -
nistrs ir pārliecināts – Latvijas 
valdība prasmīgā ministru prezi-

denta Valža Dombrovska vadībā 
panāks, ka ASV ieguldītāji Lat-
viju atzīs par pievilcīgu valsti. 

O. Kalniņš pēc tikšanās ar H. 
Klintoni atzina, ka tā noritējusi 
ļoti nepiespiestā un draudzīgā 
gai  sotnē. Daļēji varbūt palīdzējis 
arī Latvijas saldskābmaizes 
klaips, ko viņš atvedis un uzdā-
vinājis H. Klintonei. Uz Balto 
na  mu Latvijas maizi atveda jau 
1994. gadā, un maizes dāvināša -
na ASV amapetrsonām kļuvusi 
par tradiciju. 

„ASV ārlietu ministre runāja 
ar mums ne tikai kā valsts pār-
stāve, bet kā cilvēks, kas bijis Lat-
vijā un zina, kas notiek mūsu 
valstī, kāds ir Latvijas ekonomis-
kai stāvoklis un saprot, ko mūsu 
valsts iedzīvotāji patlaban izjūt 
un piedzīvo,” uzsvēra O. Kal niņš.

Raits Eglītis
ALAs Informācijas nozare
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ASV ārlietu ministre Hilarija Klintone un Latvijas ārlietu ministrs 
Ģirts Valdis Kristovskis preses konferencē

Jānis Kukainis saņem Ārlietu ministrijas Atzinības 
rakstu
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Kultūras dienas Ņujorkā

Pēc Kultūras dienu koncerta, no kreisās: Eleonora Šturma, Ņujorkas organizāciju padomes 
priekšsēde Baiba Rudzīte Pinne, komponiste Dace Aperāne, flautiste Lalita Saliņa, pianiste Arianna 
Goldiņa, soliste Laila Saliņa, komponists Andrejs Jansons (lasiet 7.lpp.)
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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
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

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

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

ALA Tour of Latvia in 2011 !
This summer, take the family to Latvia!

Introduce them to the land of your ancestors!
Get to know Latvia yourself!

The American Latvian Association
will once again offer its annual tour

„Hello, Latvia!”/”Sveika, dzimtene!” 
July 29 –Augusts 12, 2011 

Reizi gadā braucu ciemos uz 
Vašingtonu, lai apraudzītu bēr-
nus, mazbērnus, vecākus, lai sa -
tiktos ar radiem un draugiem. 
Neizbēgamas ir arī pārrunas par 
to, kas notiek Latvijā un par tā 
brīža aktuālākajām temām. Lat-
viešu valodas jautājums tiešām ir 
loti aktuāls, un balsojums Saeimā 
par darba likuma grozījumiem 
nepatīkami pārsteidza. 

Tāpēc izsaku atzinību O. Cel-
lem par rakstu 12. – 18. feb. (nr. 
7) Laikā, kaut arī redakcijai 
varētu pārmest lasītāja nepilnīgu 
informēšanu, jo trūka grozījumu 
pilnais teksts, kā arī intervija ar 
kādu no deputātiem, kas atturējās 
vai balsoja pret šiem grozījumiem, 
lai labāk saprastu šāda balsojuma 
iemeslus. 

Tai pašā Laika numurā izlasīju 
PBLA priekšsēdētāja Mārtiņa 
Sausiņa Atklāto vēstuli 10. Saei-
mas priekšsēdētājai S. Āboltiņai 
un polītiskajām partijām, izsakot 
PBLA neizpratni un bažas par 
darba likuma grozījumu nepie-
ņemšanu.

Ikdienā sarunājoties un strādā-
jot ar jauniešiem, ir skaidrs, ka 
jaunā paaudze pilnībā saprot, ka 
viņi dzīvo Latvijā, ka valsts valo-
da un darba tirgus valoda ir 
latviešu valoda, tāpēc arī tik ļoti 
nepatīkami pārsteidz varas vīru 
un sievu klaji izteiktā neatbalsto-

Kā saglabāsim latvietību bez latviešu valodas?
šā attieksme.

Protams, ka sarunās ar drau-
giem un paziņām apspriežam arī 
jautājumus, kas saistās ar dzīvi 
ASV, tostarp Latviešu centru 
“Gaŗezers”, jo tam bijusi un jo -
projām ir liela nozīme manā 
dzīvē. Cilvēkos, ar ko runāju, 
neizpratni bija izraisījušas Drau-
dzīgā aicinājuma akcijas ietvaros 
atsūtītās ziedojuma kartītes, 
kuŗas, ātri apskatot, atstāja 
iespaidu, ka nav vispār iespējas 
ziedot mazāk par 50 ASV dolar-
iem. Protams, izlasot iespaidīgo 
summu sarakstu līdz beigām, 
redzam arī iespēju atzīmēt tādu 
summu, kādu atbalstītājs vēlas 
(var atļauties) ziedot. Ja šāda 
iespēja būtu bijusi norādīta 
skaid    rāk, vismaz, četri cilvēki, ko 
es pazīstu, nebūtu to aizmetuši 
un Gaŗezers būtu saņēmis četrus 
ziedojumus, atbalstot Draudzīgā 
aicinājuma akciju. Vai tiešām 
Gaŗ   ezers  cilvēki ir kļuvis tik 
augst    prātīgs, ka vairs necenšas 
piesaistīt “mazos” ziedojumus? 
Gaŗezera mājaslapā meklēju 
kontaktinformāciju, lai sazinātos 
un šo tematu pārrunātu. Tas, ko 
atklāju, mājaslapas saturu pār-
lasot, manī radīja nopietnu 
izbrīnu. Proti, Gaŗezers taču ir ir 
vieta, kur latviešu izcelsmes bērni 
un jaunieši apgūst savas tautas 
vēsturi, kultūru un citas vērtības. 

Bet, lūdzu, paskaidrojiet, kā tas ir 
iespējams bez latviešu valodas? 
Mājaslapā ir iespēja uzklikšķināt 
vai nu angļu, vai latviešu varian-
tu, bet biju ļoti izbrīnījusies, ka 
man, latvietei, ir liegta iespēja 
pilnu mājas lapas saturu izlasīt 
latviešu valodā. 

Lapā, kur aprakstītas atbalsta 
iespējas, latviski parādas tikai 
vārdi “atbalsta iespējas” un 
“Drau dzīgais aicinājums”. Viss, 
kas saistas ar Gaŗezera financiālu 
atbalstu, ir lasāms tikai angļu 
valodā. Lapā, kur izskaidroti 
Gaŗ  ezera likumi, mainās tikai 
virsraksts, kad uzklikšķina attie-
cīgo valodas izvēli. Informācija 
par treileru īri savukārt pieejama 
tikai angļu valodā. Nopriecājos, 
ka “Naktsmājas un telpas” lapa ir 
latviešu valodā, kā arī vasaras 
programmu apraksts un pietei-
kuma anketas. Statūtus varēju 
izlasīt latviešu valodā, bet ie -
vēroju, ka Gaŗezera mērķos ne -
kas nav minēts par latviešu valo-
das saglabāšanu. Rodas ļoti no -
pietns jautājums un viela no -
pietnām pārdomām… 

Aicinu valdi veikt grozījumus 
iekļaujot, arī latviešu valodas 
saglabāšanu kā vienu no Gaŗezera 
galvenajiem mērķiem.

Apsveicu jauno GVV direktori 
Sandru Kronīti-Sīpolu!  Sandras 
pieredze un Gaŗezera mīlestība 
viņai palīdzēs veikt šo ļoti atbil-
dīgo, saistošo un izaicinošo dar-
bu. Viņa savā mājaslapas rakstā, 
uzrunājot ļaudis par Draudzīgo 
aicinājumu, izmanto vairāku 
sko  lēnu apliecinājumus par to, 
cik ļoti Gaŗezers palīdz viņiem 
nostiprināt savas latviskuma un 
tautas mīlestības izjūtas. Gaŗezers 
nedrīkst kļūt par vietu, kur par 
latviskumu, latvietību un Latviju 
mācīsim bērniem un jauniešiem 
angļu valodā! 

Vienmēr esmu atbalstījusi jau-
ninājumus, un biju viena no per-
sonām, kas cīnījās par to, lai 
Gaŗezerā uzņemtu bērnus, kam 
nav tekoša latviešu valoda – ar 
mērķi viņiem valodu mācīt un, 
cerams, arī iemācīt. Abi mani 
bērni ir precējušies ar nelatvie-
šiem, kas ir iemīļojuši visu latvis-
ko. Abu dzīvesbiedri mācās lat-
viešu valodu, mazbērni iet latvie-
šu skolā. Viņi saprot, ka vienmēr 
būs tā saite, kas vienos latviešu 
izcelsmes cilvēkus visā pasaulē. 

No visas sirds priecājos un 
lepojos ar to, ka Gaŗezers allaž 
spējis iesaistīt jauno paaudzi tā 
vadībā (kas ne vienmēr izdodas 
citām trimdas organizācijām),  
kā arī dalībnieku pulkā. Aicinu 
tomēr atcerēties, ka šī vadība 
saņēma Gaŗezeru mantojumā no 
cilvēkiem, kas to dibināja un ar 
mīlestību daudzus gadus loloja 
un veidoja. Aicinu atcerēties, ka 
arī šī vadība kādudien nodos 
Gaŗezeru nākamajai paaudzei. 
To, kāds būs Gaŗezers un kāda 
būs nākamā paaudze, ļoti lielā 
mērā ietekmēsim mēs paši. 

Aicinu ASV latviešus tikpat 
dedzīgi aizstāvēt latviešu valodu 
no iznīcināšanas ASV, kā jūs to 
pamatoti darāt, sekojot līdzi noti-
kumiem Latvijā.

Ilze Kreišmane,
Latvijas pilsone un Lielvārdes 

domes deputāte,
bij. Garezera padomes locekle un 

GVV direktore,
Saulgriežu Vasaras vidusskolas 

direktore,
Lielvārdes Attīstības fonda izpild-

direktore 

Bi-lingual tour geared especially to English-speakers (as • 
well as bi-lingual Latvian speakers) who want to visit 
Latvia and get to know its history, geography, culture and 
society. See and experience more of Latvia than you would 
ever be able to experience travelling on your own; inclu-
ding Riga, and the geographical, historical and cultural 
highlights of the four provinces of Latvia. This year’s itine-
rary also includes the Sigulda Opera Festival and a side 
trip to Palanga, Lithuania with its famous Amber 
Museum.

ALA tours have earned a reputation for being well-orga-• 
nized. Hotels, meals and transportation, as well as guide 
services are first-rate. Participants can concentrate on 
enjoying the trip, while everyday details are taken care of 
by the tour guide and others. Participants who speak only 
English will have the opportunity to get to see Latvia in 
depth, while at the same time knowing that their safety, 
convenience and comfort have been assured. 

The cost is $3,300 – double occupancy – and includes air-• 
fare from Chicago or Newark. (Meeting the group in Riga 
reduces the cost.)

Maximum number of participants – 20 – so hurry and • 
sign up now, no later than March 15, 2011!

To sign up, please call or write to ALA, att: Anita Juberts, 
400 Hurley Ave., Rockville, Maryland 20850 Tel: (301) 
340-1914; e-mail: projekti@alausa.org 

Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

APMEKLĒSIM „ORLANDO”!
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"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.

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Šogad leģendārajai grupai 
Čikāgas piecīši aprit nu ļoti 
cienījams vecums – apaļš pus-
gadsimts. Ar tik cienījamu mūžu 
var lepoties reta mūzikas grupa 
pasaulē. Latviešu dzīvē tas ir 
unikāls fakts. Šovasar Piecīši 
dosies jubilejas tūrē uz Angliju 
(būs koncerti Londonā un 
„Straumēnos”, kur tautieši jau 
pošas un gaida) un Latvijā. Se -
kojiet reklāmai!

Bet Latvijas režisors Igors 
Linga ir nolēmis uzņemt par 
Piecīšiem filmu un radošajā 
tandēmā uzaicinājis Loriju Vudu 
Cinkusu. Ar viņiem tikāmies 
redakcijā.

Igora radošajā biografijā ir 
vairākas dokumentālās filmas, 
no kuŗām pazīstamākā ir tolaik 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas inspirētā dokumentālā 
filma uz Latvijas kārtējo gada      
dienu. Igors Linga ir TV režisors, 
izveidojis ap 200 videoklipu, pats 
radījis arī divus TV kanāļus – 
Šlāgeŗkanāli un Mūzikas video, 
ko Latvijā skatām Lattelekom 
televīzijā. Pieredzi smēlies, vai-
rākus gadus dublējot filmas no 
vācu mūzikas kanāļiem. „Ko no 
šīs pieredzes esmu mācījies -  
pirmām kārtām, pašam „nelīst” 
kadrā, bet ļaut izpausties filmas 
varoņiem. Čikāgas piecīši  ir vēr-
tība paši par sevi – atraktīvi 
cilvēki, pilni dzirkstošas asprā-
tības, kāda iespējama tikai cil-

Top filma par Čikāgas piecīšiem
Aicinām līdzdarboties!
vēkiem ar dabisku brīvības izjūtu. 
„Vecuma cenzs” uz viņiem neat-
tiecas – gluži tāpat kā, piemēram, 
uz Rolling Stones. Jā, Čikāgas 
piecīši ir latviešu Rolling Stones! 
Arī viņiem raksturīgs jaunek-
līgums, viņi mīl meitenes un 
dzīvi vispār. Nu, vitamīni!

Pirmoreiz Piecīšus filmēju 
2010. gada rudenī, intervēju vi -
ņus, un uzaicinājumu filmēt 
uzņēmu kā komplimentu.”

Igors atceras arī pašu pirmo 
„tikšanos” ar Piecīšiem. Tas bijis 
tālajā 1982. gadā Imantā. Jau-
neklim bijis lenšu magnetofons 
un Ilmāra Dzeņa un Piecīšu ier-
aksti, ko draugu pulkā klau  sī-
jušies. Apakšstāvā „dārdējusi” 
Allas Pugačovas dziedātā dzies-
ma, skaļi krieviski, un jaunekļi 
atbildei uzlikuši „Latvieši mēs 
visi esam, hei-lai-li-lai-li-lū”, uz -
stu  tējuši magnetofonu uz atvērtā 
loga palodzes, lai labāk dzir-
dams...

„Tolaik runāja un jokoja zem-
tekstos. Mūsu izcilais komiķis 
Edgars Liepiņš varēja savus po -
lītiskos jociņus laist tikai caur 
puķēm, un tad arī „otdaj, dura, 
moja kura” („atdod, muļķe, 
manu vistu!”) likās par „šerpu”.

Un vēl – tolaik man bija ap 
sešpadsmit, kad skatījos Juŗa 
Podnieka „Strēlnieku zvaigznāju”. 
Mans „atklājums” – šie vecie vīri, 
srēlnieki, taču bijuši arī jauni, ļoti 
jauni. Cik gados tad iesauca 

leģionā un Gaisa spēku izpalīgos? 
Jaunā paaudze jau neuztveŗ, ka 
pagātne attiecas arī uz viņiem...”

Lorija: „Esmu ļoti priecīga, ka 
Igors ir uzņēmies izveidot šo 
filmu. Es arī domāju, ka tas ir 
gluži vai pienākums – iemūžināt 
Piecīšus vēsturē. Un darīšu, ko 
varēšu – man uzticēts piedalīties 
koncepcijas veidošanā un orga-
nizātoriskos darbos. Abi ar Igoru 
dosimies uz Ameriku, intervēsim, 
filmēsim, vāksim kopā mate-
riālus.”

Un te, lūk, filmas veidotāju lū -
gums:

Ja jūsu rīcībā ir filmas, foto, 
ieraksti, jel kāda liecība par 
Čikāgas piecīšu viesošanos un 
koncertiem Austrālijā, Ameri-
kā, Kanadā, visur, lūdzu, uztici-
et to filmas veidotājiem! At -
pakaļ  sūtīšana garantēta! Dariet 
zināmu, ja esat bijis kādas iz -
rādes aculiecinieks! Sūtīšanas 
izdevumus filmēšanas grupa 

piedāvā atmaksāt. Filmas titros 
būs izlasāms jūsu vārds. Pievie-
nojieties radošajai grupai, ie -
mūžināsim vēsturi visi kopā!

Tā kā filmas pirmizrāde pare-
dzēta jau septembrī, pasteigsi-
mies! 

Aicinām sūtījumus adresēt:
Igoram Lingam

Elizabetes iela 57a dzīv. 22, 
Rīga, LV-1050, 
e-pasts: igors.linga@gmail.com, 
tālr.+371 29238855.
Lorijai Vudai Cinkusai
Bruņinieku iela 12, dzīv.43, Rīga, 
LV-1001, 
e-pasts: lc@btv.lv, 
tālr. +371 29144199.

    
 

Latviešu kulinārijas eksperti Tautību festivālā

Tautību festivālā mazpilsētā Zionsville, netālu no Indianopoles, piedalījās deviņpadsmit nāciju. 
Latviešus pārstāvēja Andris un Jean Indriksoni ar izstādi, kuŗā eksponēti tautiski mākslas darbi. 
Indriksoni Indianapoles latviešu sabiedrībā pazīstami arī kā latviskās kulinārijas eksperti.

Filmas režisors Igors Linga un 
Lorija Vuda Cinkusa Laika 
redakcijā

No kreisās: Armands Birkens, Alberts Legzdiņš, Linda  Maruta (trešā no labās),Lorija Vuda 
Cinkusa (pirmā no labās) un palīgi dzied koncertā Vērmaņdārzā 2010. gada rudenī
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AICINĀJUMS 
UZ OPERU

Latvijas Nacionālās operas ģilde (ASV) 
vēl piedāvā labas sēdvietas Bruno Skultes 
„VILKAČU MANTINIECES” pirmizrādē 

Latvijas Nacionālā operā 2011. gada 3. jūnijā.

Operas viesdiriģents būs Andrejs Jansons. Operu 
izrādīs arī Rīgas Operas festivālā 15. jūnijā.

Biļetes var iegādāties tīmeklī www.opera.lv vai www.bilesupar-
adize.lv, kā arī nopirkt LNO kasēs Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, un 
„Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, norēķinoties skaidrā naudā 
vai ar Visa, Maestro,Eurocard/Mastercard un American Express.

Norēķināties iespējams tikai par iepriekš rezervētām biļetēm 
pēc rēķina saņemšanas.

Biļetes var rezervēt LNO kasēs, kā arī pa tālruņiem 67073777, 
67073776, 67073705, 90002000, sūtot rezervācijas pieteikumu pa 
faksu 67073782, rakstot uz e-pastu boxoffice@opera.lv un 
mājaslapa www.opera.lv

Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā mēnesi pēc rezervācijas 
datuma.

Informatīvais atbalsts - laikraksts "Laiks"

Ko jums personiski nozīmē 
darbs - vadīt Nacionālās operas 
ģildi Ņujorkā?

Neuzskatu ģildes vadīšanu par 
darbu, jo neviens taču ne man, 
nedz valdes locekļiem par to 
nemaksā! Šis amats ir gana vis-
pusīgs, jo darbi saistās ar inte-
resantiem cilvēkiem no visām 
pasaules malām. Drīzāk uztveŗu 
to kā topošu teātŗa izrādi. Pre-
cīzāk sakot, mani saista radošais 
darbs, jo tas man ir izaicinājums 
meklēt un  atrast jaunus ceļus, 
jaunas idejas un iespējas. Ģildei 
nepārtraukti jārisina problēmas, 
jāsazinās ar biedriem, jānovērtē 
iesniegumi, projekti un piedā-
vājumi. Sižeti un aktieŗi mainās, 
bet izrāde turpinās.

Šai grūtajā ekonomikas krizes 
laikā mums ir jāatrod jauni 
ienākumu avoti. Un ģildei ir 
jādod kaut kas pretī tās biedriem. 
Divas reizes gadā izdodam 
„Ģildes Apkārtrakstu”, sagatavo-
jam vēstules labvēļiem, rīkojam 
labdarības koncertus, loteriju. 
Saprotams, papīrdarbiem jāveltī 
gaŗas stundas. Tikai tagad no -
vērtēju ģildes bijušo priekšsēžu 
lielo darbu pirms e-pasta ēras, 
kad viss bija jākārto pa tālruni, 
pastu vai sapulcēs. Mūsu valdē ir 
iesaistījušies daži ļoti spējīgi 
cilvēki, uz ko varu paļauties. 
Jāteic, ka ikkatram valdes locek-
lim ir savas dotības, pieredze un 
idejas, kas veicina ģildes darbu. 
Pie Ivara Bērziņa griežos pēc 
juridiskiem padomiem, Ilze 
Pētersone palīdz ar „Apkārt-
raksta” rediģēšanu un trāpīgiem 
rakstiem. Baiba Pinne ir uzņē-
musies organizēt lielo jubilejas 
balli septembrī. Bet Andri Pade-
gu, mūsu kasieri, uzskatu par 
savu enkuru. Ja man kādreiz 
ienāk prātā kādas trakas idejas, 
viņš mani piebremzē.

Cik ģildē ir biedru un at -
balstītāju? Ko jau esat veikuši 
un ko plānojat nākotnē?

Pašlaik ir ap 1400 labvēļu, lie-
lākoties kādreizējie ģildes bied  ri, 
bet no tiem pēdējos gados tikai 
kādi 750 ir aktīvi. Vēlamies tu -
vākajā nākotnē vairāk iesaistīt 
jauno paaudzi. Ģildes 20 gadu 
jubileju šā gada rudenī plāno jam 
svinēt Manhatanā ar koncertu, 
vakariņām un balli. Savas 

Mūžs kopā ar latviešu mūziku
Ar Latvijas Nacionālās operas ģildes ņujorkā vadītāju Aiju Pelši sarunājas Ligita Kovtuna

darbības laikā ģilde ir saņēmusi 
no biedriem un labvēļiem ziedo-
jumos vairāk nekā 1 200 000 
dolaru Latvijas Nacionālās ope-
ras  (LNO) un latviešu mūzikas 
mākslas atbalstam. 

Esam Ņujorkas pavalsts bez-
peļ ņas organizācija, un mums ir 
jābūt „caurspīdīgiem” mūsu fi -
nansēs. Kopš ģildes dibināša nas 
esam palīdzējuši LNO ar mērķ-
tiecīgiem projektiem. Piešķiram 
finanču līdzekļus, atsaucoties uz 
īpašiem lūgumiem, tikai – tiem 
jāatbilst  ģildes Statūtiem. 

Neiespējami ir vienā elpas 
vilcienā uzskaitīt visu, ko ģilde 
finančējusi. Pirmie, kas nāk prātā 
–  flīģelis, spoguļi, jauna dator-
sistēma, mūzikas in  strumenti, 
transporta mašīna dekorāciju 

pār   vadāšanai, titru sistēma, flīzes 
Operas ieejas gaitenī utt. Ģilde 
financējusi arī „Hamleta” un 
„Vilkaču mantinieces” tvarta 
ieskaņošanu un izdošanu. 

Turpinām ik gadu atbalstīt 
Viestura Gaiļa vadīto  operas stu-
diju „Figaro”, kuŗā  sagatavo jau-
nus LNO dziedoņus, tātad mūsu 
operteātŗa nākotni. Daži no 
absolventiem tagad rēgulāri uz -
stājas Mētropolītēna operā Ņu -
jorkā. Kā jau ziņojām arī Laikā, 
6. martā Aleksandrs An  toņenko 
sniegs labdarības koncertu Ņu -
jorkā, tā ienākumu atlikums tiks 
veltīts operstudijai „Figaro”. 

Jau daudzus gadus ciešā sadar-
bībā ar Samariešu organizāciju 
atbalstām Latvijas bērnus no trū-
 cīgām ģimenēm, izmaksājot vi -

ņiem ekskursijas, sedzot trans-
porta un operas apmeklējuma 
izdevumus. Varbūt kādam no 
šiem bērniem radīsies interese 
nākotnē mācīties mūziku vai vis-
maz apmeklēt operu. Liels 
paldies pienākas Gitai Padegai 
par šī projekta īstenošanu!

Viens no ģildes devīgākajiem 
pabalstiem saistās ar Bruno 
Skultes operas „Vilkaču man-
tiniece” iestudējumu LNO. Esam 
uzņēmušies to financēt, piešķiŗot 
ap 100 000 dolaru. Pirmizrāde 
tiks veltīta mūsu bijušā priekšsēža 
nelaiķa Juŗa Padega piemiņai.

Priecājamies, ka mūsu pašu 
Andrejs Jansons diriģēs pirm-
izrādi 3. jūnijā, kā arī izrādi 15. 
jūnijā Rīgas Operas festivālā. 
Ģildes biedri un atbalstītāji ir 
bijuši ļoti atsaucīgi, un vairāki 
simti gatavojas braukt uz pirm-
izrādi. Man katru dienu zvana 
cilvēki no ASV un Kanadas ar 
jautājumiem par topošo izrādi. 

Vai jums pašai bija izdevība 
pazīt Bruno Skulti? Un kādas ir 
jūsu “attiecības” ar latviešu 
mūziku? Varbūt pati esat nod-
arbojusies vai joprojām nodar-
bojaties ar mūziku?

Jā, es ļoti labi atceros Bruno 
Skulti. Es biju pusaugu meitene, 
kad sāku braukt uz koŗa mē -
ģinājumiem Bruklinā. Ļoti gri-
bēju piedalīties Dziesmu svētkos 
1954. gadā Ņujorkā. No malas 
vērojot, Skulte likās tāds kautrīgs, 
bet, kad viņš stājās pie diriģenta 
pults, maestro bija tāds dina-
misks. Viņš prata aizraut dzie-
dātājus un arī publiku ar saviem 
žestiem un plīvojošajiem ma -
tiem.

Jau kopš mazotnes ģimenē 
bijām iemācījušies sadziedāties 
„uz balsīm”. Māte bija mācījusies 
dziedāšanu, viņa arī strādāja 
latviešu skolā visu mūžu, vadot 
skolas kori. Vairākus gadus 

dziedāju Andreja Jansona vadī-
tajā kokļu ansamblī. Joprojām 
dziedu Ņujorkas latviešu korī, 
visus šos gadus kopš koŗa 
dibināšanas pirms 35 gadiem. 
Tātad – visu mūžu esmu bijusi 
saistīta ar latviešu mūziku. 

Kad pirms 20 gadiem ģilde 
tika dibināta, tās galvenais mērķis 
bija palīdzēt restaurēt Latvijas 
Nacionālo operu. Vēlējāmies pie-
dzīvot, ka latviešiem atkal ir savs 
Baltais nams, ar ko lepoties. Pēc 
okupācijas gadiem tas bija diez-
gan bēdīgā stāvoklī. Tagad varētu 
teikt, ka tas var sacensties ar 
ikkatru operas namu Eiropā. 
Mēs gan sagaidījām, ka LNO 
pievērsīs lielāku vērību latviešu 
komponistu darbiem, bet diem-
žēl tas notiek tik reti. Arī mūsu 
biedri un labvēļi par to brīnās. 
Kāpēc? Mums taču ir bagātīgs 
pūrs. 

Jūsu dēla ģimene jau vairākus 
gadus mīt Rīgā. Vai veicinājāt 
vi  ņu atgriezties Latvijā? Vai ne -
grasāties viņam pievienoties?

Biju ļoti pārsteigta, kad pirms 
četriem gadiem uzzināju, ka 
mans dēls ar ģimeni gatavs 
pārcelties uz Rīgu. Vienlaikus ju -
tos laimīga, priecājos, ka maz-
meitiņas noslīpēs savu latvi ešu 
valodas prasmi, iepazīsies ar 
Latviju un latviešu kultūru un 
varēs par savām mājām uzskatīt 
kā Latviju, tā Ameriku. Viņi jau 
ik vasaru atbrauc uz ASV apcie-
mot mūs, un meitenes arī pie-
dalās Ņujorkas draudzes nomet-
nē Katskiļos. 

Mūsu ģimene ir diezgan  izkai-
sīta pa Ameriku, nemaz tik bieži 
neiznāk satikties. Esmu domāju-
si par pārcelšanos, bet ar katru 
gadu tas liekas aizvien sarežģī-
tāk. Ideāli būtu dzīvot pusgadu 
šeit, ASV, un otru Latvijā, vai 
ne?

Aija Pelše
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

(Turpināts 8. lpp)

„Kad tad viņš šeit ieradīsies?” 
Auģis jautāja.

„Neraizējies, tavas viesošanās 
laikā viņš dzīvos pie mātes 
„Kalvēs” un varēs palustēties ar 
saviem pudeles brāļiem!”

Vislabprātāk Auģis būtu tūlīt 
devies atpakaļ uz Kaliforniju, bet 
„Avotiņos” viņu gaidīja Benita 
un Astra – viņa nelaiķes sievas 
radinieces. Būs vien jāsaņemas 
un jāpielāgojas jaunajai situācijai, 
Auģis pie sevis nodomāja un 
nolēma savu nepatiku neizrādīt.

„Esmu noguris,” viņš sacīja. „Ja 
tev nav nekas pretī, došos pie 
miera.”

„Labi. Rīt aprunāsimies, ko 
darīsim tālāk. Ar labu nakti!”

Auģis ilgi nevarēja iemigt. 
Ineta nebija brīva, un viņam īsā 
laikā būs jāizlemj, kā rīkoties 
tālāk. Jāņus gan viņš gribēja 
pavadīt Latvijā, pēc tam jau 
redzēs kā būs. Nomierinājies viņš 
ieslīga dziļā miegā.

*
Jau divas nedēļas Auģis bija 

pavadījis Latvijā. Bija kļuvis 
skaidrs, ka Inetai tuvākas 
attiecības ar viņu neinteresē. 
Viņa atrada ieganstus, lai brauk-
tu uz „Kalvēm” pie Paula, dienām 
ilgi atstādama Auģi viņa paša 
ziņā. Draudzenes, ar kuŗām Ineta 
bija viņu iepazīstinājusi, viņu 
nesaistīja, un viņš sāka garlai-
koties. Reiz viņi bija sastrīdējušies, 
un Auģis tad vairākas stundas 
bija staigājis pa pilsētiņas ieliņām, 
lai atvēsinātu galvu un no -
mierinātos. Arī sabiedrībā Ineta 
nereti zaudēja pašsa valdīšanos, 
pacēla balsi, un reiz, kādā 
kafejnīcā, Auģis bija viņu pame-
tis pie galda un klusēdams 
aizgājis. Inetai tādi strīdi nelikās 
nekas sevišķs un neparasts, bet 
Auģim tas bija kaut kas jauns. 
Viņš bija nonācis svešā pasaulē, 
un viņam tur nepatika. Viņu 
attiecībās bija iestājies lūzums.

Rudens sapnis
*
Bija pienācis Līgo vakars. Kā 

jau Aija bija paredzējusi, vīrs 
nevēlējās nekur braukt un meklēt 
kādu tur papardes ziedu. Visādi 
izmēģinājusies viņu pārliecināt, 
ka Līgo vakarā nevar sēdēt mājās, 
Aija bija spiesta atzīt, ka arī šoreiz 
cietusi neveiksmi. Viņa jutās 
nevajadzīga un lieka. Palēnām 
viņu sāka pārņemt ne vien skum-
jas, bet arī dusmas, un viņa 
nolēma Līgo vakarā mājās ne -
sēdēt. Piezvanījusi savai labākajai 
draudzenei Inetai un pastāstījusi 
par savu neveiksmi, Aija saņēma 
ielūgumu vakaru pavadīt pie 
viņas, kopā ar dažiem draugiem. 
Aija devās ceļā un vakara krēslā 
klauvēja pie Inetas durvīm. Viņu 
jau gaidīja un laipni lūdza iekšā.

Auģis sēdēja uz dīvāna, skatījās 
Līgo programmu televīzijā, sūca 
alu un garlaikojās. Izdzirdējis 
balsis gaitenī, viņš pacēla acis, un 
alus pudele gandrīz izslīdēja no 
rokas – gaitenī kā parādība 
stāvēja gaišmatainā sieviete, kuru 
viņš īsu brīdi bija apbrīnojis jūrā. 
Lai nu ko, bet tādu atkalredzēša -
nos Līgo vakarā viņš nebija 
gaidījis. Garlaicība bija pēkšņi 
pagaisusi kā rīta migla Kaliforni-
jas pie  krastē, un Auģis nespēja 
novērst acis no jaunās sievietes, 
kas gaišā ielas tērpā bija tikpat 
pievilcīga kā T-krekliņā uz jūras. 
Viņu acis sastapās, bet šoreiz ne 
tikai uz īsu brīdi. Ineta viņus 
iepazīstināja, un Aija apsēdās 
blakus Auģim. Kāds mistisks 
spēks viņus tuvināja un saistīja. 
Viņi jutās kā seni, ilgi nere -
dzējušies draugi. Valoda ritēja 
brīvi un nepiespiesti, abi smaidīja, 
lūkojās viens otra acīs un neju -  
ta citu klātbūtni. Šajā vakarā nev-
iens cits viņiem neeksistēja. Viņi 
bija atraduši viens otru.

Nākamajā rītā Auģis pamodās 
agri. Citi vēl gulēja, kā jau pēc 
viesībām. Blakus istabā, kur bija 
nakšņojusi Aija, gulta bija tukša. 
Auģis saģērbās un izgāja rīta 
saules piemirdzētajā pagalmā. 
Tur, pie malkas šķūnīša, stāvēja 

Aija, pievērtām acīm raudzīda-
mās saulē, it kā gribēdama uz -
sūkt sevī tās enerģiju un spēju 
jaunās dienas gaitām. Auģis 
apstājās pussolī un nespēja no -
vērst skatu no Aijas. Viņa to juta. 
Pavērsusies pret Auģi, Aija pa -
smaidīja. Acis no viņas neno-
vērsis, Auģis devās pāri pagal-
mam. Apstājies viņai blakus, viņš 
kādu brīdi neteica ne vārda. Tad, 
pilnīgi negaidot, jautāja, vai viņa 
būtu ar mieru nākamo vasaru 
pavadīt pie viņa Kalifornijā un 
būt ceļabiedre izbraukumos pa 
Amerikas rietumiem. Aija pa -
vērsa acis uz Auģi un tajās 
mirdzēja asaras. Auģis jutās ne -
ērti. Sievietes asaras viņu vienmēr 
mulsināja, un tādās reizēs viņš 
nezināja kā rīkoties. Bet, kad Aija 
bez minstināšanās atbildēja, ka 
tādu piedāvājumu neviena sievi-
ete nespētu noraidīt, viņš saprata, 
ka tās ir prieka asaras. Viņa sirds 
iegavilējās. Vasarā ar viņu būs 
pievilcīga sieviete, ar kuru viņš 
ceļos un dalīsies gūtajos iespaid-
os, viņš nebūs viens!

Auģis pierunāja Aiju palikt vēl 
vienu dienu, un trijatā ar Inetu 
viņi pastaigājās pa mazās pil-
sētiņas ielām. Bet Auģis redzēja 
tikai Aiju.

Pēc vakariņām viņi sadzēra 
tubrālības un apstiprināja tās ar 
skūpstu. Vēl pirms nepilnas dien-
nakts viņi bija svešinieki. Aija 
gan par viņu šo un to bija 
uzzinājusi no Inetas, bet Auģis 
nebija dzirdējis nevienu pat 
pieminam Aijas vārdu. Bet te nu 
viņi sēdēja un pavadīja jaukus 
brīžus patīkamās sarunās. Bija 
pusnakts, kad viņi devās pie 
miera.

Nākamā dienā Aijai bija 
jāatgriežas mājās. Viņi norunāja 
pēc dažām dienām tikties Rīgā, 
un viņš Aiju pavadīja uz auto-
busu. Atvadīšanās bija sirsnīga. 
Aija Auģi apkampa, un viņu 
lūpas nu jau otro reizi sastapās 
skūpstā. Auģis bija pārsteigts. 
Viņi nebija vieni, apkārt bija 
cilvēki, kuŗi, tāpat kā viņi, gaidīja 
Rīgas autobusu. Aijai tas bija 
maznozīmīgi. Viņa atvadījās no 
sava drauga, tas viss. Auģim tas 
patika. Aija iekāpa autobusā, 

vēlreiz atskatījās un pamāja ar 
roku. Autobuss izlīgoja uz ielas, 
un Auģis bija atkal viens.

*
Agrā rītā Auģis lēni soļoja pa 

gandrīz tukšajām ielām uz Rīgas 
autobusa pieturu. Viņš devās uz 
pirmo satikšanos ar Aiju. Bija 
pagājušas tikai dažas dienas, kopš 
viņš bija pavadījis Aiju uz šo 
pašu autobusa pieturu. Viņš bija 
satraukts. Daudz gadu bija 
pagājuši, kopš viņš pēdējo reizi 
bija gājis uz satikšanos ar meite-
ni, kas viņā bija pamodinājusi 
interesi un iesildījusi sirdi. Toreiz 
viņš bija vīrs pašos spēka gados, 
bet arī tad viņš bija satraukts.

„Vai tā ir vienmēr?” viņš 
brīnījās. Viņš taču bija gados, 
daudz pieredzējis, parasti drošs 
un pašpārliecināts. Pat ar Inetu 
viņš nekad nebija tā satraucies.

Auģis iekāpa autobusā un sāka 
aplūkot līdzbraucējus un aiz loga 
garām slīdošās ainavas. Tad 
domas atgriezās pie Aijas. Vai 
viņa nebūs mainījusi domas par 
nākamo vasaru, par ceļojumu uz 
Kaliforniju? To viņai varētu pie-
dot, jo galu galā viņš tomēr bija 
svešs vīrietis, lai cik simpatisks, 
no tālas, Aijai nepazīstamas 
zemes. Viņš arī nebija īsti drošs 
kā uzvesties tik jaunas sievietes 
sabiedrībā. Laiki bija mainījušies, 
un ko viņa no tāda pusamerikā-
ņa gaidīja? Rīga viņam bija maz 
pazīstama, lai gan šajā pilsētā 
viņš bija dzimis un pavadījis 
bērnību. Viņš bija iegaumējis 
vairāku restorānu nosaukumus, 
bet nezināja Aijas gaumi. Jo 
tuvāk nāca Rīga, jo vairāk Auģis 
nervozēja.

„Kā nu tā var, vīrs manos 
gados!” viņš sevi šaustīja.

Katram sākumam ir arī beigas. 
Autobuss lēni ieripoja Rīgas au -
toostā un apstājās. Auģis pavērās 
pa logu. Tur viņa bija. Ar saviem 
gaišajiem matiem, saules apmir-
dzēta, viņa izcēlās uz pelēkās 
masas fona. Auģim likās, ka visa 
apkārtne ir kļuvusi gaiša. Viņu 
acis sastapās, un Auģim apreiba 
galva. Saņēmies, viņš devās uz 
izeju, kur ar skūpstu viņu sa -
gaidīja Aija. Šoreiz viņš nebija 
pārsteigts. Skūpstu viņš bija 

gaidījis un uz to cerējis. Viņi 
sadevās rokās un devās uz 
vecpilsētu.

*
Vecpilsētas ielas ir šauras, 

bruģis nelīdzens, cilvēki plecu 
pie pleca un valodu jūklis kā pie 
Bābeles torņa. Šeit Auģa ārzem-
nieciskums neizcēlās kā mazajā 
pilsētiņā, kur viņš bija apmeties 
Inetas paspārnē. Arī Aija šeit 
jutās brīvāk, jo pievilcīgu sievie-
šu no dažādām pasaules malām 
te netrūka. Blondas skandina-
vietes un staltas vācietes kon-
trastēja ar tumšmatainām italie -
tēm un spānietēm, trauslām, 
porcelāna figūrām līdzīgām Āzi-
jas skaistulēm un paretai tum -
šādainai daiļavai nez no kāda 
kontinenta. Auģis jutās gandrīz 
kā Amerikā. Šeit viņš varēja iet 
ar Aiju rokrokā, raudzīties viņas 
zilajās acīs un pieskarties ar 
lū pām vaigam. Neviens tam 
nepiegrieza vērību. Restorānā, 
kur viņi pusdienoja, viņus apkal-
poja glītas, laipnas viesmīles, un 
Auģis nevarēja beigt smaidīt. Arī 
Aija smaidīja arvien vairāk, 
iejuzdamās jaunajā ārzemnieka 
pavadones lomā. Veikalos, pa 
kuŗiem viņi staigāja, meklēdami 
piemērotu atvadu dāvanu Aijai, 
pārdevēji bija laipni, izpalīdzīgi 
un izrādīja viņiem cieņu. Auģis 
nevarēja atcerēties, kad viņš bija 
tik daudz smaidījis. Viņu sevišķi 
iepriecināja tas, ka arī Aija 
smaidīja ne mazāk kā viņš.

Tas mainījās, kad viņi atstāja 
vecpilsētu un iejuka gājēju pulkā. 
Ausīs dūrās krievu valodas 
skaņas, ko tikai pa retam viņš 
bija ievērojis vecpilsētā. Viņiem 
pievērsa uzmanību un dažs ve -
cāks cilvēks pat apstājās un ap -
lūkoja viņus ar neslēptu ziņkāri. 
Auģis labi saprata, kādas domas 
vandījās pa šo ļaužu galvām. 
Kādreiz Vācijā, kur viņš bija 
dienējis amerikāņu Vācijas oku-
pācijas armijā, tā raudzījās uz 
kaŗavīru draugaļām. Un te, savā 
dzimtenē, viņš bija vecāks ārzem-
nieks ar daudz jaunāku un 
pievilcīgu sievieti pie rokas. 

Augusts Melnalksnis

(Turpinājums sekos)

(2. turpinājums)

 Man vēl ir fotografija no 
aizvēsturiskā Zeķu Laika. Sēžu 
maziņa, eņģeļa matiņiem, zeķēm 
apaļīgajās kājelēs un Kling-
Klang-Lelli rokās. No šī laika gan 
nekā daudz neatceros – biju 
pārāk maza, tomēr mana vecākā 
māsa un brālis vēl atceras gan 
„taļļiņas”, gan zeķes. 

ZEĶUBIKSES
Es atceros tikai Memmītes 

Zeķturi. Tas vienmēr bija pazu-
dis. Kad Tētis beidzot bija pieda-
būjis Memmīti aiziet uz teātri vai 
kino, Zeķtuŗa nekad nebija. Kad 
es biju pavisam maziņa, man 
likās, ka tas ir kāds ļauns mītisks 
tēls, kura dēļ Memmīte raud un 
Tētis baras. Vēlāk gan iepazinos 

– tā bija pelēki rozīga elastīga 
josta, kuŗai klāt karājās četras 
gumijas ar mīkstu podziņu un 
apaļu stieplīti galā, tās viena otrā 
caur zeķi bija jāieveŗ. Ar to bija 
ļoti jauki spēlēties. Gandrīz tik-
pat jauki, kā griezt mērlenti pa 
centimetru iedaļām vai mazos 
gabaliņos kost dzēšamgumiju. 

Varētu būt, ka tieši tādēļ Zeķturis 
vienmēr bija pazudis. Vēlāk (kā 
redzams, nepelnīti) tam tika pie-
šķirts nosaukums „Nelietis”. 

Zeķubikšu ienākšana skopajā 
un vienveidīgajā padomju bērnu 
apģērbā bija gandrīz tikpat liela 
revolūcija kā Lielais Oktobris1. 
Es varu iedomāties, cik atvieglo-
tas jutās māmiņas, kad tā vietā, 
lai mēģinātu savienot mazu 
nerātni, zeķturi un divas atseviš-
ķas zeķes, viņām vajadzēja salikt 
kopā tikai divas sastāvdaļas. 

Zeķubikses bija baltas, brūnas, 
pelēkas, sarkanas un tumši zilas. 
Šajā krāsu klāstā nekas nemainī-
jās līdz pat 90. gadu sākumam, 
un vēl mani bērni paguva izaugt 
no tieši tādām zeķubiksēm. 

Zeķubikses šļuka. Parasti to 
pēdas vilkās pa zemi pārdesmit 
centimetru aiz muguras. Reizēm, 
kad iegāju virtuvē, kur tvaika 
mutuļos, starp veļas un ēdiena 
katliem rosījās Memmīte, viņa ar 
karstām rokām paņēma mani aiz 

gumijas, pacēla un kārtīgi iekra-
tīja zeķubiksēs. 

Tā bija gan atpestīšana, gan 
liels pagodinājums. Mēs bijām 
veseli pieci, un maz bija to brīžu, 
kad starp ēdiena vārīšanu, veļas 
mazgāšanu, mājas tīrīšanu un 
aušanu varēju dabūt un just 
Memmīti. Viņa parasti bija vir-
tuvē – liela, sarkana un, kā man 
likās, dusmīga. Man no viņas 
bija bail, bet reizē es ilgojos, kaut 
es kļūtu būtu tikpat vērtīga kā 
mans vecākais brālis Arnis, kas 
ik pa laikam taisījās nomirt. 
Memmīte visu laiku pieskatīja 
un mīlēja viņu. 

Kad paaugos jau tik liela, ka 
pati mācēju savilkt zeķubikses, 
tas izvērsās par tikpat ierastu 
refleksu kā elpošana, iešana vai 
acu mirkšķināšana. Vienmēr, 
kad skolotāja mani izsauca pie 
tāfeles, es vispirms pacēlu brun-
čus, kārtīgi savilku zeķubikses 
un tikai tad sāku atbildēt. 

Par sevi
Esmu dzimusi un izaugusi latviešiem visai neparastā piecu 

bērnu ģimenē. Esmu ekonomiste, esmu strādājusi daudz un 
dažādus darbus, arī par skolotāju, un esmu pati izaudzinājusi 
trīs bērnus. Mani mīļākie rakstnieki ir Anšlavs Eglītis, Gunars 
Janovskis un Uldis Ģērmanis, arī latviešu klasiķi – Blaumanis, 
Jaunsudrabiņš  un Brigadere.

Pagājušajā rudenī mana dzīve pavērsās tā, ka ļoti bieži sāku 
domāt par savu bērnību un tiem laikiem, kas nu jau aizgājuši 
tā īsti neapzināti un nenovērtēti. Tas deva drosmi rakstīt. 
Nododu lasītāju vērtējumam savus stāstus. Ar cieņu – 

Ieva Nikoleta Dāboliņa

Ieva Nikoleta Dāboliņa
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Uz Pasadenu Dienvid kali for-
nijā kopš 13. februāŗa dodas dau-
dzi vietējie latvieši un viens otrs 
atbrauc arī no citām pavalstīm. 
Iemesls gan nav dziesmu svētki 
(Pasadenā 1970. gadā notika 
ceturtie un 1977. gadā septītie 
Rietumkrasta latviešu dziesmu 
svētki). Šoreiz vēsturiskajā, archi-
tekta Elmera Greja (Grey) spāņu 
koloniālā stilā projektētā, 1924. 
gadā celtajā The Pasadena 
Playhous (39 S. El Polino Ave) 
izrāda dziesmuspēli ar nosauku-
mu Dangerous Beauty, kuŗā 
vienu no galvenām lomām tēlo 
aktrise Laila Robiņa. Dziesmu-
spēle ir par vēsturisku personu, 
kurtizāni un dzejnieci Veroniku 
Franko, kas dzīvoja 16. gadsimta 
Venēcijā. Kompanijas The New 
Regency filma ar tādu pašu no -
saukumu par šo tā laika ievēroja-
mo sievieti uz ekrāniem parādī-
jās 1998. gadā. Dienvid kali for-
nijas universitātes (USC) profe-
sore Margareta Rosentala (Mar-
ga ret Rosenthal) par Vero niku 
Franko uzrakstījusi grāmatu The 
Honest Courtesan. Filmas 
Dangerous Beauty scēnārija un 
dziesmuspēles autore ir Dženina 
Dominija (Jeannine Dominy), 
mūziku komponējusi Mišele 
Brourmane (Michele Brourman), 
dziesmu tekstu autore – Amanda 
Macbrūma (Amanda McBroom), 
visas ievērojamas mākslinieces. 
Izrāde ir krāšņa, ar skaistiem 
tērpiem, dejām un dziesmām. 
Dziesmuspēles saturs ir traģisks 
– trūcīga meitene, kuŗas sirds 
tiek salauzta, jo viņas draugs 
Marko pakļaujas tēva ieteiku-
mam apprecēt turīgu sievieti, 
spiesta kļūt par pērkamu sievieti. 
Jaunajā profesijā viņu apmāca 
māte Paola Franko, arī bijusī 
kurtizāne, kuŗas lomā meistarīgi 
iejūtas Laila Robiņa. Dziesmu-
spēlē viņas tēlojums jāatzīst par 
vienu no labākajiem. Lailai ir 
teicama dikcija, stāja un lieliska 
balss. Dziesmā ,,Pavedināšanas 
māksla” Paola iesaka meitai Ve -
ronikai laikus izmantot visu, kas 
dabas dots, pirms tas viss zūd – 
skaistumu, balsi, spēju apburt, 
savaldzināt. Pārliecina arī abu 
savstarpējā sāncensība un sapro-
tamā mātes greizsirdība par mei-
tas panākumiem. Noskatoties 
labi iestudēto izrādi ar talantī-
giem tēlotājiem un šķietami lai-
mīgām beigām – burvestībās 
apsūdzētā Veronika tiek atzīta 
par nevainīgu un, izlaista no 
ieslodzījuma, apskaujas ar iemī-
ļoto Marko – bija jādomā, ka 
mūs dienās dzīve nav mazāk 
sarežģīta kā 16. gadsimtā Venē-
cijā. Toreiz bija mēris, kaŗi, in -
kvizīcija; tagad mērlis (AIDS), 
kaŗi, terrorisms, zemestrīces, vie-
suļvētras, plūdi. Kādā skolā 
aptaujā par profesijas izvēli vai-
rākas meitenes rakstījušas, ka 
vēlas kļūt par prostitūtu...

Mēdz teikt, ka labus aktieŗus 
interesē nevis viņi paši, bet viss, 
kas viņiem apkārt. Pēc izrādes 
Laila Robiņa neslēpa prieku, ka 
izrādi noskatījušies arī tautieši, 
un izdevās sarunāt tikšanos ar 
viņu nākamā dienā, jo gribējās 
uzzināt ko vairāk par viņas aktri-
ses gaitām, kad viņa saprata, ka 
vēlas kļūt par aktrisi. Tīmekļa 
enciklopēdijā uzskaitītas Lailas 

Skatuves un ekrāna 
mūžam maģiskais spēks

lomas teātrī un filmās un pār-
ņem lepnums par latvieti, kas 
tēlojusi tik daudzās nopietnās 
lugās uz ievērojamām skatuvēm.

Laila pastāstīja, ka jau agrā 
bērnībā kopā ar māsām mājas 
pagrabā iestudējusi pašsacerētas 
ludziņas, latviešu skolā piedalīju-
sies Ziemsvētku uzvedumos, bet 
īpaši viņu iedvesmojusi animāci-
jas filma ,,101 dalmacietis”, pēc 
kuŗas noskatīšanās ļoti gribējies 
tēlot ļauno Kruellu. Mācoties 
vidusskolā Sentpolā, tēlotas dau-
dzas lomas skolas izrādēs, to -
starp Džerija Boka (Jerry Bock) 
dziesmuspēlē ,,Vijolnieks uz 
jumta”. Laila iestājās Oklēras uni-
versitē Viskonsinā, kur mācījās 
dziedāt un spēlēt klavieres. Taču 
pianista vientulība mazliet atbai-
dījusi, vairāk interesējis iejusties 

Gaŗš ir filmu saraksts, kuŗās 
Laila Robiņa piedalījusies, tēlojot 
gan lielākas, gan epizodiskas 
lomas. Skatītāji nav aizmirsuši 
viņas debiju filmā A Walk on the 
Moon, 1989. gada filmu An 
Innocent Man ar Tomu Selleku, 
kā arī Welcome Home, Roxy 
Carmichael ar Vinonu Raideri, 
kuŗā Laila tēlo skolēnu padom-
devēju. Šo filmu Lailas māsa 
Baiba rāda skolā saviem audzēk-
ņiem. 

Katru gadu pirms Pateicības 
dienas televīzijā rāda 1987. gada 
Paramount Pictures asprātīgo 
komēdiju Planes, Trains and 
Automobiles, kuŗā Stīvens Mar-
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mājvieta ir Ņujorkā, kur Laila 
dzīvo, tātad nav tālu jāceļo, lai 
tēlotu kādā filmā vai uzvedumā. 
Lailas Robiņas balss nereti dzir-
dama arī televīzijas reklāmās. 

Aktrise priekšroku tomēr dod 
skatuvei, jo viņai svarīga skatītā-
ju klātiene, viņu reakcija, un vis-
tuvākās ir drāmatiskās lomas – 
Blānša, Heda Gablere, Kleopatra, 
Maša. 

Lailai liels atbalsts ir ilggadējais 
draugs, aktieris Roberts Kučioli 
(Cuccioli). Abi kopā viņi tēlojuši 
galvenās lomas Šekspīra lugā 
,,Makbets” Ņudžersijas Šekspīra 
teātrī. Laila ap kaklu valkā me -
daljonu, kuŗā ir viņas vecāku 
Brigitas un Jāņa un māsu Baibas, 
Dainas un Zaigas fotografijas. 
Robiņu ģimenes saites ir ciešas. 
Lailas vecāki no Minesotas at -
brauca uz Losandželosu, lai 
redzētu meitu jaunajā lomā, 
daļēji arī, lai izbēgtu no sniega 
un sala, bet nokļuva lietū... Viņi 
vai katru dienu dodas uz 
Pasadenu skatīties izrādi, un, lai 
gan apgalvo, ka nav nežēlīgi 
kritiķi, meitai vecāku klātiene 
nozīmē vēl lielāku atbildību. 
Laila divas reizes bijusi Latvijā, 
viņa pazīst savu vārda un uzvārda 
māsu Ņujorkā, kas iepazīstināja 
ar daudziem latviešu māksli-
niekiem. Lailu tāpat kā mūs visus 
sajūsmina latviešu operdziedātāju 
panākumi pasaulē. Viņa labprāt 
reiz gribētu tēlot kādu lomu 
klasiskā latviešu rakstnieka lugā.

Uz jautājumu, kādu citu pro-
fesiju viņa izvēlētos, ja nebūtu 
aktrise, Laila nevilcinādamās 
atbildēja, ka viņu interesē psīcho-
loģija un psīchiatrija. Nav šaubu, 
ka aktieŗiem derīgi iepazīties ar 
zinātni par psīches rašanos, at -
tīstību un funkcionēšanas liku-
mībām. 

Laila nedomā, ka ,,aktieŗa mūžs 
ir kā brīnišķa dziesma”. Sarkanais 
paklājs vilina, bet, lai uz tā no -
kļūtu, ir smagi jāstrādā. Izrādēm 
rūpīgi jāgatavojas, reizēm loma 
iztukšo līdz nespēkam. Un, ja uz 
skatuves līdz sāpīgumam atklāta 
dvēsele, ķermeņa atkailināšana 
vairs nešķiet nekas ārkārtējs. 
Aktrises darbā viss līdz šim 
piedzīvotais ir palīdzējis – sporta 
nodarbības vidusskolas laikā, 
neaizmirstamās vasaras divās 
nomentēs un četri gadi vidusskolā 
Gaŗezerā, kur Laila bijusi viena 
no ,,daidzenēm”, skolotāja Juŗa 
Daigas vadībā spēlējot volejbolu, 
vingrošana, diēta, dzelžaina paš-
disciplīna. Lailai ir savs rituāls, 
kā viņa mācās tekstu, kā ik reizi 
sagatavojas iziešanai uz skatuves, 
grimējas, jā, ir zināma māņticība, 
visiem uz skatuves novietotajiem 
priekšmetiem vienmēr jāatrodas 
vienā un tajā pašā vietā. Katra 
izrāde ir jauns pārdzīvojums un 
piedzīvojums. Jāprot arī diplo-
mātiski sadarboties ar tiem reži-
soriem, kuŗu attieksme pret ak -
tieŗiem ir kā ģenerālim pret 
kaŗavīriem. Ģenerālis var daudz 
ko pavēlēt un diktēt, kaujā galve-
nais darītājs tomēr ir un paliek 
kaŗavīrs, un tāpat ir arī izrādēs. 

Aktierim bieži jāatsakās no 
atpūtas un izklaidēm, jo jāgādā, 
lai varētu izklaidēties citi. Lailai 
jāstrādā arī nedēļas nogalē, kad 
Losandželosā visi gaida Oskarus 
un par to vien runā, jo izrāde 
notiks, lai vai kas. Dziesmuspēli 
Dangerous Beauty Pasadenā var 
noskatīties līdz 13. martam. 

Am

likteņstāstos, attēlot tos kopā ar 
citiem. Lailai bijis pat nodoms 
doties studēt uz Angliju un jau 
saņemta Fulbraita stipendija, bet 
radās iespēja iestāties Jeila uni-
versitātes Drāmas skolā, kas ir 
viena no labākajām aktieŗu kal-
vēm ASV. Laila ieguva mākslas 
maģistra gradu un viņai pavērās 
ceļš uz lielajām skatuvēm. Tēlotas 
daudzas skaistas lomas Toma 
Stoparda, Tenesija Viljamsa, Vil-
ja    ma Šekspīra, Antona Čechova, 
Henrika Ibsena, Bernarda Šova, 
kā arī citu autoru lugās, kas izrā-
dītas dažādās pilsētās – Madisonā 
(Ņudžersijas pavalstī), Ņujorkā, 
Čikāgā, Mineapolē, Baltimorā, 
Viljamstaunā (Masačusetas pa -
valstī) un citviet. 

Laila Robiņa saņēmusi godal-
gas un apbalvojumus: 1995. gadā 
Actors’ Equity Foundation Joe A. 
Callaway Award par labāko tēlo-
jumu klasiskā drāmā – V. Šekspīra 
,,Venēcijas tirgonis”, kuŗā viņai 
bija Porcijas loma; 1997. gadā 
aktrisi nominēja Helen Hayes 
Award par izcilu Melitas lomu 
tēlojumu Nikolasa Raita (Nicholas 
Wright) lugā ,,Kleina kundze” 
Lucille Lortel Theatre, par šo 
lomu izbraukuma turnejās 1997. 
gadā viņai piešķīra Jefferson 
Award; 1997. gadā piešķīra 
Jefferson Award par tēlojumu 
Tenesija Viljamsa lugā ,,Ilgu 
tramvajs” Čikāgas Steppenwolf 
Theatre; 1997. gadā – Drama 
League Award par skolotājas 
Kiras Holisas (Kyra Hollis) tēlo-
jumu Davida Heira (Hare) lugā 
,,Jumta logs” (Skylight) Losan-
dže losas teātrī Mark Taper 
Forum; 2004. gadā L. Robiņu 
nominēja Lucille Lortel Award 

par raksturlomas tēlojumu Brai-
onijas Leiverijas (Bryony Lavery) 
lugā Frozen un 2007. gadā arī 
Lucille Lortel Award par izcilo 
Džūdijas lomas tēlojumu Hovar-
da Brentona lugā Sore Throats; 
2010. gadā Lailai saņēma 
Cincinnati Acclaim Award par 
Mašas lomu Čechova lugā ,,Trīs 
māsas” teātrī Cincinnati Play-
house Ohaijo pavalstī.

Pērn gada sākumā Ņujorkā 
Brodveja teātrī The Directors 
Studio varēja noskatīties kana-
diešu rakstnieka Daniela Mak-
aivo ra (MacIvor) Marion Bridge, 
kam Laila Robiņa bija režisore – 
psīcholoģisku drāmu, kā trīs mā -
sas, pēc ilgiem gadiem tiekoties, 
mēģina saprasties gan ar pasauli, 
gan savā starpā. Laila atzīst, ka 
režijas darbs sagādājis lielu gan-
darījumu. 

tins tēlo galveno varoni Nīlu 
Peidžu, Laila Robiņa – viņa sievu 
Sūzanu Peidžu. Daudzi droši 
vien ar aizrautu elpu skatījās 
2006. gada režisora Roberta De 
Niro filmu The Good Shepherd 
par auksto kaŗu, kuŗā kopā ar 
Lailu Robiņu tēlo Metjū Deimons 
(Matt Damon) un Andželina 
Džolija (Angelina Jolie). Šajā 
filmā Laila kārtējo reizi apliecina 
savu pianistes un dziedātājas 
talantu. Viņa piedalījusies arī ilg-
gadējā seriālā Law and Order, 
kuŗā atklāta policistu grūtā ikdie-
na. Lailai bijušas lomas vairākos 
kābeļraidstacijas HBO seriālos – 
The Sopranos par mafiju, komē-
dijā Bored to Death, kuŗā tēlo arī 
populārais komiķis Teds Dan-
sons, drāmā In Treatment par 
psīchoterapeutu un viņa pacien-
tiem, Sex and the City u. c. HBO 

Laila Robiņa dziesmuspēlē Dangerous Beauty tēlo Paolu Franko
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Pēc dziesmuspēles Dangerous Beauty izrādes 22. februārī, no 
kreisās: Asja Ritmane, Dace Rudzīte, Pēteris Staško, Andra Staško, 
aktrise Laila Robiņa, Andris Ritmanis

Laila Robiņa ar tēvu Jāni Robiņu
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Staunton, 
February 26 
– Both the 
R u s s i a n 
authorities 
a n d 
members of 
the Russian 
opposition 

are currently discussing the 
future of their country not as 
they usually did earlier on the 
basis of European models but 
rather in terms of unrest in the 
countries of the Middle East, a 
shift that a leading Moscow 
commentator says reflects a 
serious national identity crisis.

Writing for the Grani.ru 
portal yesterday, Dmitry 
Shusharin notes that “at the end 
of the 1980s, progressive Soviet 
society was delighted by the 
velvet revolutions.” That is what 
Russians need, its members 
said. And things “almost turned 
out that way, although not 
completely”.

“The countries of tank 
socialism returned to the 
national histories that had been 
interrupted,” and “Russians put 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russian Focus on Middle East Unrest Points to a 
National Identity Crisis, Commentator Says

an end to the artificial and anti-
national Soviet Union and got a 
chance to establish anew [their] 
national statehood.” In short, 
Shusharin says, “The velvet 
revolutions were a worthy model 
for emulation.”

The same thing was true of the 
so-called “color revolutions,” he 
continues, all the more so 
because these were “events in 
countries which had more in 
common with our country than 
just common borders.” But now, 
the Grani.ru commentator says, 
Russians appear to be focusing 
on other models.

Russian attitudes “to the 
destabilization in the enormous 
space from the Maghreb to the 
Far East,” Shusharin says, “is 
extremely strange.” In talking 
about this unrest, those in power 
are “repeating the clichés about 
a conspiracy of unseen forces, 
exactly the same thing that they 
said during the color 
revolutions.”

And “the progressive intel-
ligentsia” is also using clichés, 
albeit “with a different tonality.” 
For them, what is happening 
are “positive changes” and 
“popular uprisings,” Shusharin 

continues. “And of course,” 
such people are talking about 
“the victory of Twitter over 
tyranny.”

Both sides, the commentator 
suggests, know better about 
what is taking place, “only the 
powers that be do not want what 
is taking place, and the color 
forces dream about the 
possibility that Russia will be 
drawn into this process.” This is 
clearly a sign of “an identity 
crisis: 20 years ago, [they] looked 
for models of political behavior 
in Europe; now, they are looking 
elsewhere.”

This “identity crisis” of 
Russians, one that suggest they 
see themselves no longer in 
terms of Europe but rather as 
part of “the periphery of the 
civilized world” could lead to “a 
new isolation of Russia if the 
ruling elite [as a result] refuses 
to take part in joint action with 
other countries in the resolution 
of the new problems.”

By focusing on the paternalistic 
regimes in the Middle East now 
in crisis rather than on the liberal 
democracies of the West, 
Russians are effectively viewing 
themselves as part of the former 

and thus at risk of taking similar 
steps to overcome that crisis 
within their own country, 
something that could make the 
situation in Russia itself even 
worse.

Moreover, when one examines 
the nature of the crisis in the 
Middle East, Shusharin says, one 
observes that there is a 
combination of enormous 
natural wealth and “the 
impossibility of self-realization 
in the clutches of an archaic 
social system,” which have 
“played such a significant role in 
the birth and development of 
contemporary terrorism.”

And what is “the main thing: 
for the paternalistically oriented 
population, [expanded 
government aid] becomes just 
the same kind of narcotic as oil 
dollars. Without a change of the 
basic stereotypes of behavior, 
above all labor norms and values, 
nothing changes in these 
countries.”

An example of this within 
Russia, Shusharin suggests, “is 
the attempt at the pacification of 
Chechnya and the fate of 
investments in the North 
Caucasus.”

Consequently, he argues, 
“the destabilization of the 
periphery is not an occasion 
either for paranoid unmasking 
of the moves of ‘the Washington 
obkom’ or for happiness about 
the renewal of the world as at 
the time of the velvet and color 
revolutions.” There is no 
movement forward, at least not 
yet; at best, there will be “a 
cyclical renewal of the ruling 
elites.”

But Shusharin concludes that 
“the Arab scenario” does not 
“threaten” Russia “for one simple 
reason.” Russia already was 
infected with “’the Arab disease,’ 
which was given birth by the 
heightened paternalistic expec-
tations of the population.” That 
revolt took place in Russia 
“already in 1993.” And no one 
could call that revolt “massive.”

Russians therefore should not 
be considering the Arab situation 
as a model for their future. 
Instead, Shusharin argues, they 
should be asking themselves 
“why machinations with 
elections … which have become 
the basis for color revolutions in 
other countries do not generate 
anger in the Russian voter.” 

Ņujorkas latviešu organizāciju 
padome katru gadu ziemā rīko 
Kultūras dienas. Šogad Baibas 
Rudzītes Pinnes vadībā Kultūras 
dienas notika 6. februārī Jonkeru 
baznīcā. Dievkalpojumu vadīja 
māc. Juris Saivars. Pēc dievkal-
pojuma sākās koncerts, kuŗā 
piedalījās flautiste Lalita Saliņa, 
mecosoprāns Laila Saliņa un pia-
niste Arianna Goldiņa. Apmek-
lētāji noklausījās piecu latviešu 
komponistu skaņdarbus. Bija 
prieks pēc vairāku gadu pārtrau-
kuma atkal dzirdēt flautistes 
Lalitas Saliņas dzidro un līdz-
svaroto spēli. Prieks bija par visu 
trīs mūziķu smalkjūtību un degs-
mi. Tālivalža Ķēniņa Canzona 
no „Concertante flautai un 
klavierēm” Lalitas Saliņas un 
Ariannas Goldiņas interpretācijā 
radīja mistisku noskaņu. L. Sali-
ņa spēlēja gaŗos atkārtotos toņus, 
teicami kontrolējot elpu, un pia-
niste A. Goldiņa izcēla virpu-
ļojošos motīvus ar kristalldzidru 
piesitienu. Flautiste Lailita Saliņa 
un soliste Laila Saliņas Daces 
Aperānes opusā „Tapio, silu vald-
nieks” (Astrīdas Ivaskas teksts) 
uzbūra gaišu un introspektīvu 
skaņas ainavu. Arnolda Šturma 
melodiskajā „Modālā svītā” 
Lalita Saliņa skaidri izcēla vijīgos 
motīvus ar delikātu artikulāciju, 
Ariannai Goldiņai tembrāli 
krāšņi spēlējot pavadījumu.

Koncerta beigās Lailas Saliņas, 
Lalitas Saliņas un Ariannas Gol-
diņas priekšnesumā koši skanēja 
Andreja Jansona liriskā latviešu 
tautasdziesmas apdare „Dzeguze 
kūko”. Apbalvotajiem sabiedris-
kiem un kultūras darbiniekiem 
bija īpašs veltījums – Laila Saliņa 
ar dziļu aizkustinājumu nodzie-
dāja smeldzīgo Aleksandra 
Okolo-Kulaka dziesmu tango 
stilā „Skumjas”. Kamermūzikas 

koncerta apmeklētāji sumināja 
mākslinieces ar siltiem, atzinī -
giem aplausiem, un Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
priekšniece Baiba Rudzīte Pinne 
pateicās viņām par skaisto kon-
certu.

Apbalvoto godināšana notika 
baznīcas lejas zālē, un apbalvoto 
Ņujorkas latviešu skaits ir liels – 
piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības raksti, 
ALAs Atzinības raksti, ALAs 
Sporta nozares Atzinības raksts 
un PBLA Kultūras fonda Goda 
balva. Par katra apbalvotā sa -
sniegumiem pastāstīja īpašs re -
ferents. Diemžēl Ņujorkas bargās 
ziemas sniegputeņa un ledaino 
ceļu dēļ vairāki laureāti un refe-
renti nevarēja ierasties. 

Baiba Pinne teica uzrunu un 

aicināja pie runātāja pults refer-
entus. Vispirms Marģers Pin   nis 
iepazīstināja ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieci Māru Treimani. 
Viņa ilgus gadus strā dāja orga-
nizācijā BATUN un pēc tam 
Latvijas pārstāvībā ANO Ņu -
jorkā. Māra nesen pārcēlās uz 
dzīvi Floridā, slikto laikapstākļu 
dēļ lidojumi tika atcelti un viņa 
netika ne uz tēva Dzidŗa 90 gadu 
jubileju iepriekšējā dienā, ne uz 
pašas godināšanu. 

Lailai Mednei piešķirts Latvijas 
Izglītības un Zinātnes ministrijas 
apbalvojums, un Anita Bataraga 
bija uzrakstījusi sīku viņas bio-
grafiju. Anna Aperāne un Māra 
Dajevska pastāstīja par Latvijas 
Izglītības un Zinātnes ministrijas 
Atzinības raksta saņēmēju, čaklo 
Ingrīdu Miemi un viņas darbu, 
vadot nometni Katskiļos un 

rīkojot bērnu vasaras nometnes 
Latvijā. Baiba Pinne nolasīja arī 
Anitas Bataragas stāstu par 
Kristīnu Puteni un viņas darbu 
Ņudžersijas latviešu skolā. K. 
Putenei piešķirts Latvijas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
Atzinības raksts.

ALAs Atzinības rakstu saņēma 
Ziemeļņujorkas latviešu sabied-
rībā aktīvie Baiba un Magnuss 
Kļaviņi, par viņiem referātu bija 
sagatavojis Kārlis Ķirsis. Irēnas 
Avenas rakstu par ilggadējo 
Ņujorkas pilsētas bibliotēkas 
darbinieku Jāni Krēsliņu vecāko 
nolasīja Eleonora Šturma. J. 
Krēsliņš Ņujorkas pilsētas biblio-
tēkā savācis milzīgu latviešu 
grāmatu kollekciju, un nereti no 
Latvijas ierodas zinātnieki, lai 
izmantotu šos materiālus.

Baiba Pinne, stāstot par ārstu 

Ēriku Niedrītu, nosauca viņu 
par īstu latviešu daudzpusīgu 
Re  nais sance Man. Ē. Niedrītis 
darbojas LĀZĀ, dibinājis Prof. I. 
Lazovska medicīnas fondu, kas 
piešķīris divdesmit trīs stipendi-
jas medicīnas studentiem Latvijā. 
Viņš rīkojis koncertus, darbojies 
Ņujorkas latviešu draudzē, at -
jaunojis Ņujorkas draudzes Iekš-
pilsētas novadu Bruklinā un 
palīdzējis dibināt Bruklinas lat-
viešu skolu, ir Latvijas Nacionā-
lās operas ģildes loceklis, Laika 
korespondents kurš informē par 
notikumiem Ņu  jor kā. Ēriks dejo 
Ņu  jorkas tautasdeju kopā ,,Ju -
mis” un dara vēl daudz ko citu.

Dagmāra Vallena referēja par 
šarmanto mākslas vēsturnieci 
Eleonoru Šturmu un viņas da -
žādiem sasniegumiem, gan rak-
stot laikrakstam Laiks, atbalstot 
latviešu kultūru, ilggadējo darbu 
latviešu mākslas labā un dar-
bošanos Amerikas latviešu māks-
linieku apvienībā. 

Dace Aperāne pastāstīja par 
ansambli ,,Kolibri” un atskaņoja 
daļas no viņu tvartiem. PBLA 
Kultūras fonds piešķīra ansambļa 
dalībniekiem Goda balvu par 
viņu tvartu ,,Kolibri atskatās”. 
Ņujorkā dzīvo "Kolibri" da  līb-
nieces Laura Padega Zamura, 
Silvija Padega Grendze, Laila 
Saliņa un Lalita Saliņa, un viņas 
tika sirsnīgi suminātas.

Vairāki sarīkojuma apmek-
lētāji laureātiem pasniedza pu -
ķes. Visi pakavējās pie Ilzes 
Bulas sagādātā uzkodu galda, 
iedzeŗot glāzi vīna. Ņujorkas 
latvieši ir priecīgi, ka mūsu 
pilsētā vēl aizvien ir tik daudzi 
dedzīgi un darbīgi patrioti un 
sabiedriskie darbinieki, kuŗi 
bagātina latviešu sabiedrības 
dzīvi.

Dace Aperāne 
 Ēriks Niedrītis

Laureāti un referenti: sēž no kreisās: Dagmāra Vallena, Jānis Krēsliņš vecākais, PBLA Kultūras 
fonda vadītāja Vija Bērziņa, Eleonara Šturma; stāv: Magnuss Kļaviņš, Dace Aperāne, Baiba Kļaviņa, 
pianiste Arianna Goldiņa, Laura Padega Zamura, Laila Saliņa, Baiba Rudzīte Pinne, Lalita Saliņa, 
Anna Aperāne, Māra Dajevska, dr. Ēriks Niedrītis, Kārlis Ķirsis

Kultūras dienas Ņujorkā
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(Turpināts no 5.  lpp.)

Nikolajs Bulmanis. No vienas 
puses tā... Refleksijas par mākslu 
trimdā, Latvijā un pasaulē. 
Sastādītāja un redaktore Gundega 
Cēbere. Rīga: Mansards, 2010. 
535 lpp. Serija „Trimdas māksla 
rakstos un attēlos”/ Kanada

Ilgi lolotā serija „Trimdas 
māksla rakstos un attēlos” sākusi 
ceļu pie lasītāja. Kaut arī bija 
iecerēts citādāk, taču Nikolaja 
Bulmaņa grāmata „No vienas 
puses tā...” dienasgaismu ierau-
dzījusi pirmā – 2010.gada 18. 
novembrī tā svinēja savus pie-
dzimšanas svētkus Toronto Lat-
viešu centrā, klātesot apgāda 
„Mansards” vadītājam Jānim 
Ogam.

Grāmatā rakstus par trimdas 
mākslu papildina gleznu, grafi-
ku un citu mākslas darbu repro-
dukcijas. Šo izdevumu kuplina 
mākslas darbu krāsu attēli no 
Nikolaja Bulmaņa gadiem cītīgi 
krātās un ar atzīstamu prasmi 
veidotās kollekcijas. Viņš var ar 
to lepoties. Diez vai daudz būs 
krājēju latviešu sabiedrībā ārze-
mēs un Latvijā, kuŗu vākumā 
teju vai katrs darbs ir ar tik aug-
stu mākslas kvalitāti.

Kollekcija ļoti labi ataino Ni -
kolaja Bulmaņa interešu loku 
mākslā. Tas atklājas arī viņa raks-
tos, kuŗi, savākti no dažādiem 
preses izdevumiem, nu apkopoti 
grāmatā. Protams, izvēlēts pats 
labākais, raksturīgākais, kas nācis 
no cienījamā mākslas zinātnieka 
spalvas (sastādītāja mākslas zi -
nātniece Gundega Cēbere).

Vecākais raksts datēts ar 1973.
gadu un veltīts gleznotāja Oskara 
Skušķa gleznu izstādei, pēdējais 
nācis klajā 2007. gadā. Tas stāsta 
par citu gleznotāju - Laimonu 
Eglīti, kuŗš nesen bija beidzis 
šīssaules ceļus. Pirmais no tiem 
rakstīts tad, kad Nikolajs Bul-

Ceļojums laikā un mākslā

manis jau bija profesors acīmre-
dzot komerczinībās Raiersona 
(Ryerson) universitātē, bet vēl 
nebija sācis mākslas vēstures stu-
dijas Ontario Mākslas kolledžā 
Toronto. Tomēr raksts lietišķi 
analizē izstādi, apliecinot, ka re -
cenzijas autors ir jau zinīgs, liet-
pratīgs vērtētājs, taču vēl meklē 
savu izteiksmi, kāds piemīt viņa 
vēlāko gadu esejām.

Nikolaja Bulmaņa apcerējumi 
par mākslas izstādēm vai māksli-
nieku portretējumi uzrāda dziļu 
erudīciju un lieliskas latviešu 
valodas zināšanas. Atšķirībā no 
mūsdienu recenzentiem, kuŗi 
mīļuprāt atkārto gudru filozofu 
vai citu autoritāšu izteikumus, 
pierādot, ka pārvalda moderno 
domu pasauli, Nikolajs Bulmanis 
bieži atsaucas uz latviešu rakst-
niekiem un dzejniekiem un pie-
mērotā vietā citē viņu darbus. 

Esejām ir raksturīgs arī perso-
niskais skatījums, autors tvirti 
dalās iespaidos, pārdomās, seci-
nājumos. Viņš raksta ar dziļu 
pārliecību par savu uzskatu pa -
reizību.

Nikolaja Bulmaņa uzmanības 
lokā ir Ziemeļamerikas – Kana-
das un ASV – latviešu mākslinie-
ki, kuŗi iet, tā sakot, pirmajās 
rindās. Arjergards viņu nesaista. 

Tam nereti tiek veltītas ironiskas 
un pat visai kritiskas piezīmes. 
Viņš atbalsta jaunu ceļu gājēju 
svaigo skatījumu uz pasauli, kas 
pausts ar mākslas līdzekļiem. 
Nikolajs Bulmanis dzīvo šodienā 
un modernā pasaulē, kuŗā vecā-
ku izteiksmes līdzekļu izmanto-
šana, turpināšana vai pat eks-
pluatācija liekas anachroniska.

Pie saviem mākslas darbu vēr-
tēšanas kritērijiem viņš nonāk 
agri. 1974.gadā, tātad laikā, kad 
grāmatas autors tikai sāka māk-
slas vēstures studijas Ontario 
Mākslas kolledžā, kādā rakstā 
sacīts:

„Tomēr godprātīga kritiska 
vērtēšana ir pilnīgi nepiecieša-
ma, lai arvien no jauna palīdzētu 
novilkt robežu starp mākslu un 
nemākslu. Saprotams, arī šai 
mākslas vērtēšanas jomā zīmī-
gais jāmāk atšķirt no čalošanas, 
dziļdomīgais no pompozā, vērtī-
gais no drazas!” (23.lpp.).

Reiz nonācis pie šāda secināju-
ma, Nikolajs Bulmanis tam seko 
visu savu radošo mūžu. Laiks un 
pieredze, arī apgūtā pasaules lite-
rātūra par mākslu (cik lieliska ir 
viņa gleznu un citu mākslas 
darbu kollekcija, tikpat bagātīga 
ir mākslas bibliotēka) domu tikai 
noslīpē, izteiksme kļūst grodāka 
un dažbrīd nesaudzīgāka. Rainis 
teiktu – „... un zini: augstākā 
ideja/ Tā nepazīst cilvēka žēlu-
ma” (Vienīgā zvaigzne).

Esejas par mākslu un māksli-
niekiem ir tvirti uzrakstītas, pār-
pilnas domu, asociāciju, metafo-
ru, tās ir asprātīgas, brīžiem ie -
krāsotas ar humoru. Apcerējumi 
liek lasītājam koncentrēti sekot 
Nikolaja Bulmaņa domu gaitai. 
Grāmatas atvērējam jābūt tikpat 
erudītam kā tās autoram. Atlaides 
nav gaidāmas. Visu laiku neatstāj 
sajūta, ka Nikolajs Bulmanis ir 
līdzās lasītājam un vada viņu.

No esejām sevišķi gribas izcelt 
viņa iecienītāko mākslinieku – 
Vijas Celmiņas, Raimonda Stap -
rāna, Edvīna Strautmaņa, Frid-
richa Milta, Visvalža Reinholda, 
Ilmāra Blumberga un dažu citu 
– portretējumi. Tie ir spoži 
uzrakstīti un „modeļi” tiek grodi 
veidoti.

Autors cenšas būt vienmēr 
precīzs – acīmredzot viņam ir 
sistēmatizēts avīžu un žurnālu 
rakstu un katalogu krājums, kuŗā 
var viegli atrast visus nepiecieša-
mos faktus. Arī atmiņa un galva 
šeit palīdz. Kā jūtams no raks-
tiem, Nikolajs Bulmanis ir raks-
tījis piezīmes pēc katras tikšanās, 
sarunas un izstādes.

Cik kritisks autors ir attiecībā 
pret trimdas latviešu mākslu, tik-
pat prasīgs viņš ir pret mākslu 
dzimtenē, kuŗā augstāko virsotni 
saskata Ilmāra Blumberga daiļ-
radē. Autoritāšu viņam nav, kon-
junktūra Latvijā viņu neiespaido. 
Viņš arī to mēra ar to pašu olekti: 
Latvijas māksla ir pasaules kultū-
ras sastāvdaļa. Ne vienu reizi 
vien tiek paironizēts par Induļa 
Zariņa māku pielāgoties laikam. 
Labi pārzinādams laikmetīgo 
mākslu pasaulē, Nikolajs Bul-
manis argumentēti kritizē, pie-
mēram, izstādi „Valsts” (445.-
454.lpp.), atklādams ne vienu 
vien provinciālu muļķību tās 
rīkotāju un aizstāvju rakstos.

Par šo izstādi viņš raksta eseju 
serijā, ja to tā drīkst saukt, kam 
dots tāds pats nosaukums kā 
grāmata – „No vienas puses tā...”. 
Šie sacerējumi ir spoži Nikolaja 
Bulmaņa domu lidojumi, kuŗā 
stāsta te par Venēcijas biennā-
lēm, te par notikumiem mākslas 
dzīvē Kanadā vai Latvijā, te par 
izstādēm utt. Tie ir plašāki un 
aptverošāki pārspriedumi nekā 
izstāžu recenzijas šajos rakstos 
autors izsaka savas domas un 
izklāsta savus uzskatus, kas cit-
viet nebūtu visai vietā. Visai 
ikdienišķi notikumi Nikolaja 

Bulmaņa rakstos iegūst globālā-
ku un dziļāku skatījumu.

Grāmatas autors ir nacionāli 
noskaņots cilvēks. Arī nacionālā 
pašapziņa nav pagātnē iegrem-
dēta un ik brīdi netiek atgādināts 
kā nemainīgs lielums, kas nepa-
zīst attīstību un korrekcijas. To -
mēr viņš par to domā nepār-
traukti. Arī par latviskumu māk-
slā. Lūk, viens piemērs no visai 
agrīna raksta:

„Saskatīt mazumā lielumu 
varētu būt viena no latviskās dzī-
ves ziņas būtiskākām iezīmēm” 
(128.lpp.).

Nikolajs Bulmanis ir bijis viens 
no tiem trimdiniekiem, kurš, 
neraugoties uz konservatīvi no -
ska ņotās Kanadas tautiešu sa -
bied  rības aizliegumiem, meklēja 
ceļu uz Latviju un kopš 1970.
gadiem apciemoja dzimteni. Par 
to viņš, kā noprotu, saņēma 
nopēlumus. Grāmatas autors ne 
vienā vien esejā paironizē par 
trimdas sabiedrības ieraušanos 
savā kūniņā, nevēloties redzēt 
tālāk un plašāk, bet tas darīts ar 
vienu domu – nevar dzīvot atmi-
ņās, jādzīvo šodienā. Lai gan viņš 
oficiāli nav iesaistījies „Darde-
dzes” darbībā, tomēr viens no 
vislabākajiem rakstiem šajā krā-
jumā ir tieši par tās aktīvitātēm.

Izlasot Nikolaja Bulmaņa grā-
matu „No vienas puses tā...”, lasī-
tājs iegūst visai pilnīgu un daudz-
šķautņainu ieskatu ne tikai trim-
das mākslas, bet arī tās kultūras 
un sabiedriskās dzīves visai 
sarežģītajās norisēs. Tas ir ceļo-
jums kā laikā, tā telpā jo sevišķi 
Latvijas cilvēkiem, kuŗiem trim-
das pretrunīgā pasaule ir visai 
sveša. Grāmata galu galā ir vai-
rāk mērķēta dzimtenes ļaudīm, 
nevis bijušajiem trimdiniekiem, 
kuŗi paši to ir pieredzējuši, līdzi 
dzīvojuši un piedalījušies tās lik-
teņgaitās. Tāpat kā Nikolajs 
Bulmanis rakstījis savas esejas, 
domājot par nākotni, tā arī šī 
grāmata ir vērsta uz rītdienu.

Māris Brancis

Vēlāk, pateicoties labāk audzi-
nātām klasesbiedrenēm, es 
sapratu, ka ir jākaunas no zēniem. 
„Zēni” bija skolā, un tie bija 
daudz īpašāki nekā „puišeļi”. 
Puišeļi bija mani brāļi un draugi, 
kuŗu priekšā zeķubikses savilkt 
nebija nekāds grēks vēl ilgus 
gadus. 

Zeķubikses plīsa. Tām bija 
nesamērīgi gaŗš dibens un tikai, 
savelkot tās līdz padusēm, stakle 
bija īsti vietā. Parasti gan tā kūļā-
jās kaut kur ap ceļgaliem, un 
skrienot zeķubikses bieži saplīsa. 
Kad biju jau tik liela meita, lai 
saprastu, ka caurumi ir kauns, ko 
labāk nevienam nerādīt, ļoti 
rūpīgi katru starpbrīdi gāju uz 
tualeti sakārtoties. Starpbrīžu 
pirmajās minūtēs tualetes bija 
pārpildītas ar meitenēm, kas, 
brunčus uz augšu pacēlušas, 
savilka zeķubikses. Varēja domāt, 
ka meiteņu tualetes vēsturiski 
izveidojušās komplektā ar šļūko-
šajām gaŗdibena zeķubiksēm. 

Vēl pāris gadu pagāja, kamēr 
sapratu, ka varu arī pati ņemt un 
caurumus aizlāpīt. Nu, bet tad 
jau drīz arī biju paaugusies līdz 
augstākajai pakāpei – neilona 

zeķubiksēm, kuŗas vajadzēja lāpīt 
vienā laidā. Tās 80. gadu sākumā 
bija liels deficits, un mana piecus 
gadus vecākā māsa Dace vien-
mēr kaut kur skrēja tās „dabūt”. 
Zeķubikses maksāja 3 rubļus, bet 
uzraut tās varēja vienā mirklī. 
Tad bija jāšuj gaŗa, neglīta šuve 
un viss gods vējā. Gandrīz katrs 
rīts iesākās ar adatas meklēšanu 
un zeķubikšu šūšanu. 

Puikām gan zeķubikses bija 
liels negods. Kad mans vecākais 
brālis Arnis sāka iet skolā, katrs 
ziemas rīts iesākās ar lielu traci 
– Memmīte viņam zem skolas 
formas biksēm lika vilkt zeķu-
bikses. Vienu brīdi likās, ka pār-
spēks uzvarējis, bet tad atklājās, 
ka Arnis zeķubikses trepju telpā 
novelk, iebāž somā un uz skolu 
dodas ar kurpēs ieautām plikām 
kājām. Pirmajā klasē viņš augu-
mā bija tik liels kā citi četru gadu 
vecumā, un Memmītei nācās 
samierināties ar mazāko ļaunu-
mu. Arnis bija uzvarējis, un skolā 
varēja uzrādīt „tīrus papīrus” – 
vīrišķīgi zili nosalušas kājas zem 
formas biksēm. 

Sertificētie kontrolieŗi bija 
dažus kilogramus smagāki vai 
pārdesmit centimetrus gaŗāki 
puikas, kas, pavilkuši mazāka-

jiem skolas formas bikses uz 
augšu, skaļi izbazūnēja: „Ze-e-e-
eķubikse-e-s!”. Spriedums bija 
nepārsūdzams, kauns liels un 
vismaz nedēļu neaizmirstams. 
Dažas mammas mēģināja glābt 
kazu un arī vilku paēdināt, uzvel-
kot zeķubiksēm pa virsu zeķes, 
bet šis viltīgais gājiens drīz tika 
atmaskots un iznīdēts pašā saknē 
kā visa cita sievišķīga mīkstmie-
sība.

Nu jau aizmirsies, ka jebkāda 
lieta būtu „jādabū”, bet ir bijuši 
laiki, kad mēnešiem ilgi nekāds 
cits apģērbs nav pirkts, tikai pāris 
zeķubikšu. Taču mūsu ģimenē 
joprojām dzīvs teiciens „iekratīt 
zeķubiksēs”. Es eju pie māsām vai 
viņas nāk pie manis, un mēs cita 
citu „iekrātam”. Arī savu mīļo 
Memmīti tagad es biežāk „iekra-
tu” nekā viņa mani. 

Tomēr, braucot pie viņas, gan-
drīz vienmēr zemapziņā ir kar-
stas, mīļas rokas, lidojuma sajūta, 
atgūta brīvība un rīcībspēja. Jo 
nu zeķubikses beidzas līdz ar 
pēdu galiem, mans solis ir drošs 
un mugura taisna. 

1 - Lielais Oktobris – 1917.gada 
7.novembra boļševiku apvērsums 
Krievijā, PSRS okupācijas laikā to 
svinēja ar obligātajām demonstrāci-
jām un salūtu. 

ZEĶUBIKSES
Ieva Nikoleta Dāboliņa

Autores zīmējums
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Igaunijas prezidents Rīgā

Rīgā darba vizītē bija ieradies 
Igau  nijas prezidents Tomass Hend-
riks Ilvess. Kaimiņzemes viesis un 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers pārrunāja vairākus svarī gus 
jautājumus, kas skaŗ abas valstis.  

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs 
Lavrovs Apvienoto Nāciju Orga ni-
zācijas Cilvēktiesību padomes sēdē 
Ženēvā bija kritizējis Latviju un 
Igauniju par “apkaunojošo situā-
ciju saistībā ar chronisko nepil-
sonības problēmu”. Atbildot uz 
Lavrova izteiktajiem pārmetu-
miem, ka Igaunijā un Latvijā ir 
daudz nepilsoņu, Tomass Hend-
riks Ilvess atbildēja - lai iegūtu pil-
sonību, prasība ir minimālas valsts 
valodas zināšanas. “Tas nav cilvēk-
tiesību jautājums,” skaidroja Ilvess, 
piebilzdams, ka cilvēktiesību jomā 
būtiskāks ir, piemēram, pulcēša -
nās brīvības jautājums. 

***
Studenti protestē

Rīgā 28. februārī mākslas pro-
testa akcijas Pastaiga - 2 gājienā 
devās vairāki simti studentu, pro-
testējot pret financējuma samazi-
nāšanu izglītības nozarei un pau - 
žot sašutumu par  budžeta vietu 
sa  mazināšanu mākslas augstsko -  
lu studentiem.

Daudzi studenti pieprasīja kultū-
ras ministres Sarmīte Ēlertes (Vie-
notība) demisiju, kā arī izteica kri-
tiskus vārdus finanču ministram 
Andrim Vilkam (V). Protesta gā -
jienā studenti devās  no Latvijas 
Mākslas akadēmijas uz Kultūras 
mi  nistriju, tālāk pa Esplanādi līdz 
Ministru kabinetam.

Daudziem protesta gājiena da -
lībniekiem pie rokām bija piestip-
rinātas Ēlertes un Vilka attēlu ko -
pijas, tika nesti vairāki desmiti 
plakātu ar uzrakstiem  “Rokas nost 
no augstākās izglītības”, “Neatņe-
miet financējumu kultūrai” u. c.

Gājienā piedalījās Saeimas de -
putāti Imants Parādnieks (VL/TB/
LNNK) un Jānis Dombrava (VL/
TB/LNNK), Latvijas Brīvo arod-
bied rību savienības priekšsēdis Pē -
teris Krīgers, kā arī daudzu nacio-
nālistiska rakstura mītiņu dalīb-
nieki - “pērkoņkrustietis” Igors Ši  š-
kins un Uldis Freimanis, kuŗš rokā 
turēja nūjas ar galā piestiprinātām 
miroņgalvām. Studenti gājiena lai-
kā brīžiem skandēja dažādus sauk-
ļus un dziedāja dziesmas.

 ***
Polītiskās apvienības         

Par labu Latviju (PLL) 
biedru sapulcē

par jauno apvienības valdes 
priekšsēdi ievēlēts viens no tautas 
kustības PLL dibinātājiem uzņē-
mējs Ivars Kalvišķis. Apvienības 
PLL biedru sapulce mainīja statū-
tus, nosakot, ka turpmāk valdē būs 
seši dalībnieki – valdes priekšsēdis 
un piecu apvienībā iekļāvušos 
partiju priekšsēži.

Stājoties PLL valdes priekšsēža 
amatā, Kalvišķis norādīja, ka viņa 
prioritāte būs PLL programmas 
reaālizācija un visplašākā sabied-
risko organizāciju iesaiste Latvijai 
labāko risinājumu rašanā būtiskās 
sfairās - tautsaimniecībā, demo -
gra fijā, izglītībā un jaunu darba 
vietu radīšanā.

Ivars Kalvišķis dzimis 1960. gadā, 

1979. gadā beidzis Rīgas Indus tri-
ālo politechnikumu, 1989. ga dā - 
Latvijas Lauksaimniecības akadē-
miju piena un piena produktu 
technoloģijas speciālitātē.

***
Ēna pār Muižnieci

Satversmes tiesas tiesnese Vineta 
Muižniece, stājoties amatā, solījās 
būt godīga un taisnīga. Nu atklā-
tībā nonākuši fakti, ka bijusī 9. 
Saeimas Juridiskās ko  mi   sijas va  dī-
tāja, pašreizējā Satvers mes tiesas 
(ST) tiesnese Vineta Mui žniece, 
iespējams, viltojusi ko  misijas sēdes 
protokolu, lai vir zībā apturētu 
Krimināllikuma gro zījumu sais -
tībā ar partiju finan cē šanas pār-
kāpumiem. Kandidējot uz ST ties-
neša amatu, Muižniece deputā -
tiem apliecināja, ka atbilst ST li -
kumā noteiktajām prasībām, to -
starp - var lepoties ar nevaino- 
 jumu reputāciju. 

Īpaši sasauktā preses konferencē 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijas 
Korupcijas novēršanas apakško-
misijas priekšsēdis Aleksejs Los ku-
tovs (Vienotība) norādīja, ka pēc 
viņa un pašreizējās Saeimas Juri-
diskās komisijas vadītājas Ilmas 
Čepānes (Vienotība) rīcībā nonā-
kušās informācijas un dokumen-
tiem ir nopietns pamats aizdo-
mām, ka Muižniece, iespējams, 
viltojusi komisijas sēdes protokolu. 
Dokumentu toreiz parakstījuši     
divi cilvēki - Muižniece un Dzin-
tars Rasnačs (TB/LNNK).

***
Jaunā laika kopsapulcē

Partijas Jaunais laiks biedru kop-
sapulcē pieņemta rezolūcija -  JL 
piedalīsies partijas Vienotība vei do-
šanā un dibināšanā. Kopsapulces 
dalībnieki pilnvarojuši JL valdi 
pārstāvēt partiju jaunā polītiskā 
spēka veidošanā. 

Rezolūcijā par Vienotības par -
tijas izveidi uzsvērta nepiecieša-
mība sākt jaunās partijas dibinā-
šanas procesu, pamatojoties uz 
kopīgām vērtībām, lai radītu ilgt-
spējīgu, eiropisku, skaitā lielu, at -
vērtu un rīcībspējīgu partiju. Tās 
darba kvalitāti nosaka iekšēja de -
mokratija, konkurence un kvalitā-
tīva sāncensība. Vēsture ir pierā dī-
jusi, ka vienīgā iespēja valsts uz -
plau kumam ir sadarbība un sa -
liedētība, ka izeja no polītiska un 
ekonomiska strupceļa iespējama 
tikai ar plašu sabiedrības līdzda -
lību un atbalstu. Latvijai ir vaja-
dzīga vienotība - ticībā un rūpēs 
par savu valsti un tautu.

***
Šlesers prognozē...

LPP/LC domes sēdē partijas 
priekš sēdis Ainārs Šlesers  un Rī -
gas domes priekšsēža vietnieks 
An  dris Ameriks (LPP/LC) pauda 
viedokli, ka Ministru preziden - 
tam Valdim Dombrovskim arī 
turp  māk jāvada valdība, bet vai rā-
kus ministrus gan vajadzēšot mai-
nīt. Iekšlietu ministres Lindas Mūr-
nieces (V) demisiju viņš nosauca 
par “kuriozu”. Dombrovskis un        
arī valdība kopumā “sēž un nekā 
nedara”, izņemot pasākumus, kas 
saistīti ar budžeta konsolidāciju.

Pēc LPP/LC līdeŗu domām, ie -
dzīvotāji noraugoties uz Dom-
brovska valdības darbību kā uz 

reālitātes šovu par Latvijas attie cī-
bām ar starptautiskajiem aizdevē-
jiem. Šlesers apalvoja, ka “valdības 
pelēkajā masā” ir pazudusi agrāk 
tik izcila personība kā Sarmīte  
Ēler te (Vienotība), kuŗa “kā kultūras 
mi   nistre ir nulle”, bet par integrā-
ciju viņa runā tikai “sakarā ar       
praida lietām”, kuŗas vienmēr ir 
atbalstījusi.

***
Kas būs Mūrnieces amata 

mantinieks?
Iekšlietu ministre Linda Mūrnie-

ce (Vienotība) 6. jūnijā atstās mi -
nistres amatu. Par savu labāko aiz-
stājēju šajā amatā viņa uzskata sa -
vu partijas biedru, Saeimas Aiz sar-
dzības, iekšlietu un korupcijas no -
vēršanas komisijas priekšsēdi Ai -
naru Latkovski (Vienotība).

Mūrniece intervijā žurnālam 
Sest diena atzīst, ka Latkovskis ir      
tas cilvēks, kuŗu viņa ieteikšot Mi -
nistru prezidentam par nākamo 
iekšlietu ministra amata kandi -
dātu. “Nav tā, ka Latkovskis būtu 
atteicies. Viņš sacīja: “pie dzīva 
ministra” apspriest to būtu diezgan 
dīvaini. Ja man starp diviem kan di-
dātiem jāizvēlas, tad tas noteikti 
būtu Latkovskis. Ja Ministru pre-
zidents prasīs manu viedokli, es 
ieteikšu viņu,” sacīja Mūrniece.

***
Sākusies tautas skaitīšana
Visā Latvijā 1. martā sākās tautas 

skaitīšana. Tā ilgs līdz 31. mai -     
jam. Šī ir pirmā Latvijas tautas skai-
tīšana kopš iestāšanās Eiropas 
Savienībā un pirmā, kuŗā anketas 
pieejamas tīmeklī.

Tautas skaitīšanā tiks iegūta in - 
  for  mācija ne tikai par pastāvīga jiem 
Latvijas iedzīvotājiem, bet arī par 
mājokļiem. Rezultātus sako pos un 
publicēs 2012. un 2013. gadā.   

***

Maskavā paraksta          
svarīgu līgumu

Maskavā  25. februārī Latvijas un 
Krievijas Ārlietu ministriju polī-
tisko konsultāciju laikā tika pa -
raks tīta starpministriju vienošanās 
par sadarbību archīvu jomā. Tā no -
saka sadarbības principus starp 
Ārlietu ministriju archīvu struk-
tūr vienībām. Latvijas delegāciju 
kon sultācijās vadīja ĀM valsts sek-
retārs Andris Teikmanis, Krievijas 
puses delegāciju - ārlietu ministra 
vietnieks Vladimirs Titovs.

Konsultācijās tika apspriesti ak -
tuālie divpusējās sadarbības jautā-
jumi un amatpersonu plānoto tik-
šanos grafiks šajā gadā, tostarp 
par lamentāro kontaktu intensi  -
ficē šanas iespējas. Puses apmai -
nījās ar informāciju par Latvijas 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
oficiālās vizītes laikā Maskavā pa -
gājušā gada 20. decembrī paraks-
tīto līgumu ratifikācijas procedūru 
īstenošanu abās valstīs. Tika ap -
spriests turpmākais darbs ar nā - 
ka majiem līgumu projektiem, arī      
par investīciju veicināšanu un aiz-
sardzību, par Latvijas-Krievijas 
valsts robežas šķērsošanas vietām, 
par tiešo starptautisko dzelzceļa 
satiksmi un citiem līgumiem.

***
Vai eiro vajag?

Latvijas Avīzes  rīkotajā diskusijā 
par eiro ieviešanas lietderību Lat-

vijā piedalījās SIA Primeks valdes 
priekšsēdis Jānis Ošlejs, Valkas no -
vada domes priekšsēdis Kārlis Al -
bergs, Rīgas Stradiņa universitātes 
mācībspēks Veiko Spolītis un Fi -
nanču ministrijas eksperte Sanita 
Bajāre. Daži šai jautājumā izteiktie 
viedokļi.

* K. Albergs. Vadot Valkas no -
vadu, jāatzīst, ka eiro ieviešanas te -
mats pie mums ir ļoti aktuāls, bet 
ne tik ļoti, lai to drāmatizētu. Bieži 
vaicā – kas tagad Igaunijā mainī-
jies, un kā eiro ieviešanu kaimiņ-
zemē uztveŗ latvieši? Nav svarīgi, 
kā sauc valūtu. Svarīgi, cik daudz 
šīs valūtas nonāk iedzīvotāju ma -
ciņos, cik daudz patērētāju to lieto, 
lai veidotos atgriezeniskā saikne ar 
ražotāju piedāvātās produkcijas 
iegādi. Latvijas pusē eiro ieviešana 
igauņos nevienu īpaši nesatrauca, 
jo mūsu maciņos naudas tāpēc 
nekļuva ne vairāk, ne mazāk, – 
latiņš vēl ir dārgāks par eiro, tā -      
tad – vērtīgāks.

* V. Spolītis. Nauda pēc definī-
cijas ir tikai maiņas līdzeklis. Bū -
tiskāk ir izprast tos polītiskos lē -
mumus, kuŗus igauņi pieņēma ci -
tādi nekā mēs. Igauņu veiktās re -
formas nav tikai skaitļu virtenes, tie 
ir darbi, kas veikti pirms tam. Tie 
ir: jauna konstitūcija, vienošanās 
par valsts turpmāko attīstību, nulles 
jeb sākuma deklarācijas pieņem-
šana, lustrācijas likuma pieņem-
šana u. c. Tas viss ļāva Igaunijai li -
kumsakarīgi nonākt arī līdz eiro 
ieviešanai.

S. Bajāre. Nevar piekrist dažu 
eks pertu apgalvojumam, ka Lat-
vijas ceļš uz eiro ir biļete uz Titā-
niku. Tas nav korrekti. Tad jau būtu 
jārunā par to, ka titāniki ir arī katra 
atsevišķā ES dalībvalsts. Lai Latvijā 
ieviestu eiro, esam izdarījuši jau 
pie  tiekami daudz. Eiro ieviešanai 
noteiktais termiņš – 2014. gada 1. 
janvāris un visa informātīvā kam-
paņa tiek plānota uz 2013. gadu. 
Noteikti galvenie principi eiro ie -
viešanai – efektīvitāte un orientā-
cija uz sliktāk pozicionēto iedzī vo-
tāju. Līdzīgu principu ievēroja arī 
Igaunija.

J. Ošlejs. Ir divi lieli jautājumi  
par eiro. Pirmais – vai eiro mērķis 
ir sasniedzams un kad? Lai gan  
eiro ieviešanas laiks ir noteikts 
2014. gads, no Latvijas amatper so-
nām esmu dzirdējis arī 2015. ga -
du, tādējādi šis jautājums jopro -
jām ir neskaidrs. Pirmais termiņš 
bija 2008. gads. Otrs jautājums – 
vai eiro mums ir vēlams, ja  pašlaik 
tam ir problēmas. Ja eiro ieviešanu 
salīdzinām ar Titāniku, tad lielo 
ku  ģi nogremdēja nepietiekamais 
glābšanas laivu skaits un kļūdas 
kuģa konstrukcijā. ES vajadzīga 
atšķirīga valūta, lai mēs varētu eko-
nomiskos procesus piebremzēt vai 
veicināt tad, kad mums tas ir 
vajadzīgs.  

***          
UNESCO 

Pasaules mantojuma 
Latvijas nacionālajā sarakstā 

iekļauta Kuldīgas novada pašval-
dības iesniegtā nominācija „Kul dī-
gas vecpilsēta Ventas senlejā”, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas un Grobiņas novada 
pa   švaldības nominācija „Grobiņas 
archaioloģiskais ansamblis” un 
Latvijas Zinātņu akadēmijas ie -
snieg tā un Vides aizsardzības klu -
ba atbalstītā nominācija „Aizsar-

gājamo ainavu apvidus „Augšdau-
gava”, Eiropas nozīmes īpaši aiz  sar-
gājamā dabas territorija (NATURA 
2000)”. Tā saskaņā ar UNESCO 
Pa   saules mantojuma Latvijas na -
cio  nālā saraksta nolikumu, ievē ro-
jot kompetentu institūciju un eks-
pertu viedokli, 25. februārī lēmusi 
UNESCO Latvijas Nacionālās ko -
misijas (LNK) Asambleja.

Latvija Konvencijai par pasaules 
kultūras un dabas mantojuma aiz-
sardzību pievienojās 1995. gadā, 
un patlaban UNESCO Pasaules 
dabas un kultūras mantojuma sa -
rakstā ir divi ieraksti no Latvijas: 
Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 
1997. gadā) un Strūves ģeodēzis-
kais loks (starpvalstu nominācija, 
iekļauta 2005. gadā). Kopumā 
UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā ir 911 objekti.

***
Vinipegas Latviešu 

biedrības ziedojums
Rīgas Latviešu biedrība no Vini-

pegas Latviešu biedrības Kanadā 
saņēmusi 2550 Kanadas dolaru 
(1300 latu). Ziedojums uz Latviju 
atceļojis ar mācītāja Māŗa Ķirsona 
gādību.

Vinipegas Latviešu biedrības zie-
dojums veltīts Rīgas Latviešu bied-
rības atbalstam, attīstībai un atjau-
notnei. Īpašs nosacījums ir 300 
latus no ziedojuma summas veltīt 
prezidenta Kārļa Ulmaņa piemi -
ņas saglabāšanai un godināšanai.

Rīgas Latviešu biedrība jau pa -
gājušā gada nogalē saņēma apjo-
mīgu dāvinājumu no Vinipegas 
Lat viešu biedrības Kanadā - kultūr-
vēsturiskus rakstu krājumus un iz -
devumus. Lai gan Latvijā ir smaga 
financiālā situācija, pēdējā  laikā 
Rīgas Latviešu biedrība jūt pastip-
rinātu sabiedrības atbalstu un 
atsaucību. Iepriekšēsjais lielākais 
naudas ziedojums, ko Rīgas Lat-
viešu biedrība saņēmusi no privāt-
personas, bija 2007. gadā advokāta 
Andŗa Grūtupa ziedotie 16 347   
lati, kas veltīti vēsturiskās Ēlerta 
Treilona veidotās vitrāžas “Sajāja 
bra maņi augstajā kalnā” restau rā-
cijai. Mākslinieces Initas Ēmanes 
atjaunoto vitrāžu svinīgi atklāja 
2008. gada 11.februārī.

***
Eirovīzijas dziesmu atlasē
Ventspilī 26. februārī teātra na -

mā “Jūras vārti” par tiesībām pār-
stāvēt Latviju starptautiskajā Eiro-
vīzijas dziesmu konkursā Disel-
dorfā cīnījās 11 dziesmas. Finālā 
iekļuva trīs dziesmas, kas bija sa  ņē-
mušas vislielāko skatītāju atbal-   
stu un augstāko žūrijas vērtējumu. 

Nacionālā fināla uzvarētāju no -
teica skatītāju balsojums un žū -
rijas vērtējums. Žūrijā bija Sandra 
Veinberga, Jānis Šipkevičs, Iveta 
Le  peško, Aigars Dinsbergs, Juris 
Sē  jāns, Aivars Hermanis un žūrijas 
vadītājs Boriss Rezņiks.

Eirovīzijas dziesmu konkursa 
nacionālajā atlasē jeb “Eirodzies -
ma 2011” finālā piedalījās 11 dzie-
dātāji ar savām dziesmām. Pirmo 
vietu un iespēju pārstāvēt Latviju 
Eirovīzijā ieguva grupa Musique. 
Otro vietu ieņēma Lauris Reiniks 
ar dziesmu Banjo Laura,  trešo - 
grupa “Pieneņu vīns” ar dziesmu 
You Are.

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
Pēdējās dienās ne -

var nemulsināt zi -
ņas, no kuŗām iz - 
riet, ka krievvalo dī  -
go kopums Latvijā 
at  rodas krustcelēs  
un LR valdībai jāri-
sina grūtais uzde-

vums - novērst spriedzi pamat-
tautas un minētā “lingvistiskā” 
kopuma attiecībās, tās kaut cik 
harmonizēt. 

Abiks Elkins, kas vada Rīgas 
avīzes Vesti Segodņa redakcijas po -
lītisko nodaļu, itin priecīgs par to, 
ka Andrejs Berdņikovs, kuŗš ie -
celts par LR kultūras ministres 
Sarmītes Ēlertes padomnieku in -
teg rācijas jautājumos, intervijā at -
zinis: “Latvijā patiešām ir skaidri 
vērojamas divkopienu valsts pa  zī-
mes. Tas sākas jau ar bērnudārzu 
(..) Mums ir latviski un krievvalo-
dīgi darba kollektīvi, katrai ko -
pienai ir sava informācijas telpa.”

Aleksandrs Berdņikovs gan pie-
bilst, ka viņa uzdevums ir sama-
zināt šo plaisu (viņš lieto vārdu 
propastj - bezdibenis) starp abiem 
kopumiem, lai apvienotu visus 
latvijiešus (latvijcev). Taču viņa-
prāt esot pilnīgi neiespējami 

Pietiek jau ar divkopienu sabiedrību...

asimilēt nelatviešus demokratis -
kās iekārtas un mūsdienu globāli-
zācijas apstākļos. Un ne jau to cen-
šas panākt kultūras ministre Sar-
mīte Ēlerte, norāda Berdņikovs, 
pie  metinot, ka viņa vadītajā kon-
sultātīvajā padomē (integrācijas 
jau  tājumos) iekļauti pazīstami 
kriev valodīgi eksperti - Dmitrijs 
Petrenko, Marija Golubeva, Deniss 
Hanovs, Romans Alijevs.

Labi vēl, ka Aleksandrs Berd ņi-
kovs atzīst: divkopienu valsts - tas 
noteikti ir slikti, jo tādējādi cil -
vēki “mobilizējas” nevis uz kopīgu 
sociālu un saimniecisku interešu 
pamata, bet atkarībā no tautības. 

Vai nu etnocentrisms, vai t.s. 
polītiskā nācija, kas balstās uz 
pilsoniskās sabiedrības princi -
piem, spriež Berdņikovs. Viņaprāt 
svarīgi ir iegaumēt, ka “mēs visi 
(latvieši un krievi) esam eiropieši”. 

Nu kaut vai tā... Un, kad Abiks 
Elkins provokātoriski vaicā, vai 
tiešām Berdņikova paziņojums,      
ka Latvijā nav un nebūs divas ofi-
ciālas valodas, sekmēšot cilvēku 
sav   starpējo tuvināšanos, seko at -
bilde: Latvijā jābūt tikai vienai 
valsts valodai. Bet tas nenozīmē-
jot, ka mazākumtautības nebūtu 

tiesīgas lietot savu valodu sadzīvē, 
mācīties šajā valodā, saglabāt un 
izkopt to. 

Var manīt, ka Berdņikovam ne -
patīk aicinājums latviešu polīti -
ķiem - ar krievvalodīgajiem neru-
nāt krieviski. Viņaprāt tas tikai vēl 
vairāk atsvešina... un mazina lat-
viešu polītiķu iespēju ietekmēt 
krievvalodīgos. 

Viņš vēlas tuvināt abas kopienas, 
viņaprāt divkopienu valsts ir ļau-
nums, bet viņš atzīst, ka Latvijā ir 
manāmas šādas (nevēlamas) valsts 
pazīmes. 

Jau Dostojevskis, šķiet, rakstījis, 
ka krievu dvēseli sensenis plosa 
divi jautājumi: “Kas vainīgs?” un 
“Ko darīt?”.

Kas vainīgs - vēsture un demo-
grafija. Ko darīt - tas nu ir sasodīts 
jautājums. Kas darāms, lai divko-
pienu valsts rēgs nepārvērstos 
pabaigā īstenībā? 

Pēc visa teiktā secināms, ka Lat-
vijā izveidojusies divkopienu sa -
biedrība - katra ar savu informā -
tīvo telpu, ar saviem ziņu un atziņu 
avotiem. Bet Latvijas pamattauta      
ir skaitliski pārāk maza, lai dalītos 
varā pat ne ar tautību, bet ar dažā-
das izcelsmes cilvēku kopumu, “kas 

mājās runā krieviski”. Neatceros, 
kur īsti, bet necik sen lasīju kāda 
ār   zemnieka strupo spriedumu: 
“Lat  vijā runā divās valodās. Punkts.”  
Doma acīmredzot turpinās tā: un 
ejiet jūs visi...

Tuvināšanās aspekts pats par sevi 
ir apsveicams, un šai ziņā pelna 
ievērību vēsts, ka rīdzinieks, dzej-
nieks Sergejs Timofejevs iecelts par 
Nacionālās kultūras padomes va -
dītāju. Viņa priekšgājēja šai amatā 
bija Sarmīte Ēlerte, pašreizēja kul-
tūras ministre. Kultūras padomē 
uzņemti arī Brigita Strode un Lat-
vijas Teātŗa institūta direktore Gun-
dega Laiviņa. Timofejevs ir dzimis 
Rīgā 1970. gadā, dzejas cienītāju 
aprindās plaši pazīstams, piedalī-
jies vairākos starptautiskos dzejas 
festivālos. 

Cilvēks, kas raudzītos tikai Ma  s-
kavas virzienā, šādā amatā diez  vai 
tiktu. 

Diemžēl šādu cilvēku Latvijā nav 
mazums - tostarp vēsturnieks un 
publicists Igors Gusevs. Zem iz -
teiks  mīga virsraksta - Kad Rīgā at -
griezīsies Pēteris Lielais? - Igors Va -
to  lins avīzē Čas stāsta, ka Igors 
Gu   sevs uzņēmis divseriju filmu 
par imperātora Pēteŗa Lielā (!) sa -
kariem ar Rīgu un Baltiju. Baltijas 
starptautiskajā akadēmijā (tīri krie-
visks “iestādījums” - F.G.) notikusi 
filmas pirmizrāde, “un daudziem 
skatītājiem kamols iespriedās rīk -

lē”, kad svinīgas mūzikas pavadī-
jumā kļuva redzams cars Nikolajs 
Otrais, 1910. gada 4. jūlijā atklājot 
Pēteŗa Lielā pieminekli Rīgā. 

Igors Vatolins raksta, ka Guseva 
filma esot “patriotiska kinopoēma 
par krievu temu”. Filmas pirmie 
skatītāji, raksta Vatolins, sprieda 
par to, kur uzsliet šo pieminekli, 
kas nu jau 10 gadus stāv tā atjau-
notāja - mecenāta Jevgeņija Gom-
berga auto stāvietā. Kāds skatītājs 
ieteica lielisku vietu: tur, kur reiz 
bija ļeņineklis, - tur, kur krustojas 
Brīvības un Elizabetes iela: 

“Milda raugās uz rietumiem, 
Pē     teris uz austrumiem.” 

Cerēsim, ka šī vīzija nepiepil dīsies.
Ir arī otra galējība. Dienas blogā 

Normunds Grostiņš licis savam 
jūtu izplūdumam šādu virsraks -       
tu: Divu latviešu nošaušana virza 
valsti uz pilsoņu kaŗu. Tālāk ir tei-
kums: “Atbildīgajām personām 
jāsaprot - Jēkabpilī un Forum Cine-
mas  tā nu ir sanācis, ka šāvēji ir       
no vienas tautas un upuŗi no otras 
(..) tas var izraisīt krasu un eksplo-
zīvu starpetniskās spriedzes pie -
augumu valstī.” 

Tā nu ir pānikas celšana un mu -
sināšana. Šaudīšanās Jēkabpilī un 
šāvieni kino zālē nav savstarpēji 
saistīti. Grostiņa vispārinošais brī-
di  nājums ir histerisks un pilnīgi 
nevietā. 

Franks Gordons

Pirms gadiem 
četrdesmit iznāca 
latviešu valodā tul-
kota populārzi nāt-
niska grāmatiņa 
„Ein šteina relātī vi-
tātes teorija visiem”. 

Tajā bija vienkāršs piemērs,  kā no -
teikt vilciena un tajā braucoša cil-
vēka pārvietošanās ātrumu atka-
rībā no izvēlētā atskaites punkta. 
Vilciens dodas no punkta A uz 
punktu B ar zināmu ātrumu, un, 
kamēr vilcienā sēdošais cilvēks  ne -
kustas, nekādu jautājumu nav,       
bet situācija mainās, ja cilvēks, pie-
mēram, no savas sēdvietas sāk pār-
vietoties pa vilcienu braukšanas 
kustības virzienā vai, otrādi, – soļo 
pa vagonu pretēji braukšanas vir-
zienam. Lai noteiktu, kādā ātru - 
mā cilvēks kustas, ir jānosaka at -
skaites punkts: ko gribam uzzināt. 
Jo atkarībā no cilvēka pārvietoša-
nās virziena mainās viņa ātrums 
attiecībā pret punktu A vai B, vai 
arī pret nekustīgo vagona grīdu. 
Secinājums pēc šī vienkāršā pie-
mēra bija - viss ir relātīvs, kamēr 
nav noteikts konkrēts atskaites 
punkts.

Vērojot notikumus Latvijas polī-
tikā un ap to, minētā grāmatiņa 
prātā nāk aizvien biežāk, jo ir       
acīm redzams, ka atskaites punk -
tus vai nu neviens nemeklē vispār, 
paziņojot, ka viss ir relātīvs, vai arī 
tie tiek atrasti pavisam „interesan-
tās” vietās. Manuprāt, viens no 
spilg    tākajiem pēdējā laika piemē-
riem ir atklājums par pašreizējās 
Sat versmes tiesas (ST) tiesneses 
Vi  ne  tas Muižnieces „varoņdar-
biem” iepriekšējā Saeimā, kuŗā 
viņa, bū  dama Tautas partijas (TP) 
depu tāte, vadīja Juridisko komisiju. 
2009. gadā bija iecerēti grozījumi 
Krimināllikumā, kuŗi paredzēja,  

Atskaites punkts
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ka par partiju nelikumīgu fi  nan-
cēšanu tiks noteikta krimināl at-
bildība. 2009. gada 1. septembŗa 
Ju  ridiskās komisijas sēdes audio 
ieskaņojums liecina, ka deputāti 
minētos Krimināllikuma grozī ju-
mus nolēmuši virzīt izskatīšanai 
pirmajā lasījumā, savukārt pro to-
kolā norādīts, ka likumprojektu 
ne  pieciešams pilnveidot. Līdz ar      
to likumprojekta turpmāka virzī-
šana tika nobremzēta. Pašlaik nav 
diferencēta atbildība par polītisko 
organizāciju financēšanas likuma 
pārkāpumiem, jo par tiem neat ka-
rīgi no dāvinājuma apmēra pare-
dzēta administrātīvā atbildība, sa -
vukārt Krimināllikumā noteikta 
atbildība tikai par polītisko orga -
ni zāciju financēšanu, izmantojot 
starpniecību. 

Kad audio ieskaņojma un pro-
tokola būtiskā atšķirība nāca gais-
mā, Vineta Muižniece sarunā ar 
žurnālistiem katēgoriski noliedza, 
ka diktējusi padotajiem Saeimas 
Juridiskās komisijas sēdes proto-
kolā rakstāmo tekstu, bet atzina, 
ka, iespējams, protokolā patiešām 
ir kļūda. Jautājums par to, vai tā 
bijusi kļūda vai apzināta rīcība, lai 
paliek Ģenerālprokurātūras ziņā, 
bet intereses vērti ir dažādu polī -
tiķu un amatpersonu izteikumi   
šajā sakarā.

Muižnieces bijušais partijas 
biedrs (Satversmes tiesas tiesneši 
nedrīkst būt partijas biedri) un 
bijušais TP frakcijas priekšsēdis        
9. Saeimā Māris Kučinskis pauž 
neizpratni,  kā jautājums par Kri-
mi nāllikuma grozījumiem varēja 
pazust no darba kārtības, un atzīst, 
ka šī lieta ir mistiska. Savukārt bi -
jušais 9. Saeimas priekšsēdis Gun  -
dars Daudze, komentējot Vi  netas 
Muižnieces virzienā raidītos pār-
metumus iespējamā komisijas 

sēdes protokola viltošanā, pauž 
neizpratni, kāpēc tāda informācija 
parādījusies tieši tagad. Arī Saei-
mas priekšsēde Solvita Āboltiņa 
radio intervijā pauda neizpratni, ka 
par Satversmes tiesas tiesneses 
Vinetas Muižnieces, iespējams, vil-
toto Saeimas Juridiskās komisijas 
protokolu deputāti attapušies tikai 
tagad, pēc nepilniem diviem ga -
diem. Tiesa gan, Saeimas priekš-
sēde atzina, ka arī viņa tolaik dar-
bojusies Juridiskajā komisijā, taču 
tūlīt piebilda, ka konkrētajā sēdē, 
kas notika 2009. gada 1. septem -
brī, nav piedalījusies, jo bijusi kopā 
ar saviem bērniem skolas dienas 
sarīkojumos. 

Savukārt Satversmes tiesas 
priekšsēdis Gunārs Kūtris intervijā 
radio lika manīt: ja Muižnieces vai-
na netiks pierādīta, varētu runāt 
par kārtējo publiskas nomelno ša-
nas gadījumu. Turklāt šoreiz cie -
tusi arī ST un Saeimas reputācija. 
Būdams  Latvijas iedzīvotājs un ju -
rists,  Kūtris šo jautājumu aicina 
vēr  tēt no viedokļa - kam šī lieta 
varētu būt izdevīga! “Šī lieta nav 
izdevīga ne Saeimai kopumā, jo 
atklājas, ka nav kārtībā dokumen -
ti,  ne Satversmes tiesai, jo  ēna krīt  
pār vienu no tiesnešiem,  ne arī 
Latvijas iedzīvotājiem - nomelno-
tas divas svarīgas iestādes.” Tik - 
mēr Ministru prezidents Dom-
brovs  kis un tiesībsargs Apsītis ir 
publiski pauduši: ja apstiprināsies 
protokola viltošana, Muižniecei       
no ST jāaiziet. Vārdu sakot, polī-
tiķu un amatpersonu lokā sākusies 
mērena viļņošanās, bet tikmēr vai-
nīgais – nosacīti, protams, – jau ir 
atrasts.

Gan jau pieminētais Daudze,  
gan arī diezgan daudzi žurnālisti   
ar pārmetumiem metas virsū šīs 
Saeimas Juridiskās komisijas va -

dītājai Ilmai Čepānei, - kāpēc viņa 
agrāk neko nav redzējusi, kāpēc 
klusējusi un tamlīdzīgi. Tā sacīt, 
pārējie 99 iepriekšējās Saeimas de -
putāti varēja neko nemanīt un ne -
zināt, jo galu galā cilvēki vien ir,      
arī Dzintara Rasnača loma „kļūdas 
tapšanā” nav apspriežama, lai gan 
viņš - 9. Saeimas Juridiskās komi-
sijas priekšsēdes biedrs - kopā ar 
Muižnieci šo protokolu parakstījis. 
Atbildīgai ir jābūt 9. Saeimas Ju -
ridiskās komisijas „ierindas depu-
tātei” Ilmai Čepānei - tieši tā tas 
publiski arī skan.

Tikmēr Latvijā 1. martā sākas 
tautas skaitīšana, un šoreiz tikšot 
saskaitīti arī bezpajumtnieki –         
vismaz tie, kuŗus izdosies sastapt 
nakts patversmēs. Savukārt starp-
tautiskas personāla vadības kon-
sultāciju firmas HayGroup pār stā -
ve Latvijā Līga Rode atzinusi, ka 
nākamgad Latvijā varētu būt gai-
dāms darbaspēka deficits. Skarbās 
demografiskās situācijas apstākļos 
pensijas vecumu pavisam noteikti 
nākamo gadu laikā Latvijā paaug-
s tinās līdz 65 gadu vecumam, lai 
gan kādu brīdi izskanēja doma          
to paaugstināt līdz 70 gadu vecu-
mam,  taču idejas autori attapās,       
ka Latvijas vīriešu  mūža caurmēra 
ilgums nesasniedz  70 gadus...  

Polītisko partiju apvienības Vie-
notība valde aicina Zaļo un Zem-
nieku savienību (ZZS) neriskēt ar 
valdības stabilitāti, atbalstot opozi-
cijas - Saskaņas centra  (SC) virzīto 
tiesībsarga amata kandidātu Juri 
Jansonu. Tiesa gan, arī par tiesīb-
sarga amata kandidātu „atskaites 
punkti” bijuši savdabīgi. Vispirms 
Jaunā laika (JL) priekšsēde un 10. 
Saeimas Prezidija priekšsēde Sol-
vita Āboltiņa publiski paziņoja,         
ka Vienotībai nekas daudz nav        
piebilstams pie tā,  ka ZZS un SC 
atbalsta vienu un to pašu tiesīb-
sarga kandidātūru, jo Vienotībai 

sava kandidāta nemaz neesot. 
Patiesībā šis paziņojums nekāds 

pārsteigums nebija, jo Āboltiņa ir 
ieradusi runāt visas Vienotības vār-
dā, nepainteresējoties, ko domā  
abas pārējās partijas. Kad Vieno -
tībā pašā sākās klusa neapmie-
rinātība par JL vadones rīcību,      
kad  tā skārtējo reizi ir lēmusi visu 
vār dā, tiesībsarga amata kandi -   
dāts tomēr tika atrasts, turklāt pro-
fesionāls – Administrātīvās rajona 
tiesas tiesnese, Latvijas Universi-
tātes Juridiskās fakultātes Valsts-
tiesību zinātņu katedras lektore 
Anita Kovaļevska, kuŗai ir piere -
dze darbā ar cilvēktiesību jautāju-
miem. Protams, „tirgus” par bal-
sojumu jau bija noticis, un Vieno-
tības kandidātei saņemt balsu vai-
rākumu Saeimā nav reāli. 

Starp citu, JL noteikti aicina Vie-
notības partijas tūlīt un tagad ap -
vienoties vienā partijā. Jau vairāk-
kārt pieminētā Solvita Āboltiņa 
uzņēmusies apvienošanās vadī -
tājas lomu, īpaši neieklausoties ai -
cinājumos vispirms vienoties par 
galvenajiem programmatiskajiem 
uzstādījumiem un vērtībām, jo        
tās trim Vienotības partijām to -
mēr ir atšķirīgas. Tāpēc droši vien 
ir vērts ik pa brīdim atgādināt 
pirms dažām dienām JL kopsa-
pulcē  Ģirta Valža Kristovska teik-
tos vārdus:

 „Jums ir nepieciešami sabied-
rotie, īpaši tad, ja vēlaties runāt 
visas Vienotības vārdā. Tātad jums 
ir nepieciešami sabiedrotie Vieno-
tības iekšienē un sabiedrotie tautā. 
Sabiedrotos iemanto un stiprina, 
veidojot uzticamas attiecības. Sa -
biedrotos Vienotības iekšienē ne -
var iegūt ne ar varu, ne arī  ar pa -
ziņojumiem, kuŗi robežojas ar 
augstprātību. Īsti sabiedrotie ir        
tādi, kuŗi ir tālredzīgi, kuŗiem ir 
gudra sirds.”
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Ar ko jums asociējas vārds 
„mājas”, jo ilgu laiku mājas jums 
bija Amerikā? 

Tā tas tiešām ir - esmu dzimusi 
un augusi Ņujorkā, bēgļu ģime -
nē, un puse mūža pagājusi Ame-
rikā. Mani vecāki nekad nav bi -
juši ultralatviski noskaņoti, ne -
kad mani nav spieduši iet latvie -
šu skolā. Kā jau paklausīgs bērns, 
teicu: labi, iešu. Vieglāk jau kād-
reiz ir teikt vienkārši „jā” nekā 
strīdēties pretim. Kad daudzi bēr-
ni gāja uz futbola spēli vai pava-
dīja brīvo laiku, kā paši gribēja, 
man piektdienu vakaros bija jā -
sēž pie grāmatām un nākamajā 
dienā jāiet uz skolu. Mēs augām 
ar domu, ka mājas ir tur, kur ir 
ģimene. Te, Amerikā, ir ģimene, 
bet kādēļ visu laiku tiek runāts  
par tām otrām mājām – tas bija 
mans mūžīgais jautājums bēr nī bā.

Apbrīnoju savus vecākus. Lat vi-
jas laikā gan mammas, gan tēva 
ģimene bija ļoti turīgas, taču tās 
nesēroja par zaudētajām mate  ri ā  -
lajām vērtībām, bet ļoti sēroja par 
mātes Ērikas ģimeni, kas tika 
izsūtīta uz Sibiriju, un latviešu 
tautas traģisko likteni. Lai pēc 
bēgļu gaitām varētu nodrošināt 
ģimeni Amerikā, vispirms bija jā -
atrod darbs un jāstrādā, nedo mā-
jot, cik tas būtu piemērots cil vē-
kam ar augstāko izglītību. Par 
laimi, tēvs ļoti drīz no sētnieka 
darba tika pieņemts Jāņa Rīsber-
ga būvfirmas komandā un va -  
dīja ražošanu. 

Abi vecāki bija studentu kor -
po rāciju Lettonia un Dzintra lo -
cekļi un aktīvi iesaistījās korpo-
rācijas gara uzturēšanā pat ik  die-
nā. Tēvs uzsvēra, cik svarīgi, ka 
cilvēks ir labi audzināts, un vien-
mēr man atgādināja, ka viņš ma -
ni grib audzināt tā, lai man dzīvē 
nekad nebūtu kauns par savu 
uzvedību. Bieži viņš teica: „Gribu 
tevi audzināt tā, lai tu varētu     
pusdienot ar Anglijas karalieni   
un tad tikpat laipni runāt ar vi -
ņas kalpotājiem.” Man - pusau-
dzei to bija grūti saprast. Taču, 
kad pienāca diena, kad bija jā -       
būt kopā ar karalieni Elizabeti,       
es šo jēgu sapratu. Es bieži piemi-
nu savu tēvu, jo mana māte no -
mira ļoti agri, kad man bija de -
viņi gadi. 

Amerikas dzīve nevarēja izraut 
dzimtas saknes. Mājas un siltums 
tomēr bija latviskā garā. Bet visa 
dzīve mainījās, kad es apprecējos 
ar Ojāru Kalniņu. Vašingtonā, 
būdama Latvijas vēstnieka kun-
dze, sapratu, ka arī man ir jāuz-
ņemas ļoti liela atbildība. Ja mans 
tēvs nebūtu mani tā audzinājis, 
nedomāju, ka mēs abi ar Ojāru 
būtu tik sekmīgs pāris. Tā nav        
ne glaimošana, ne lepošanās, - kā 
iepriekš minēju, tēvs bija ļoti sa -
biedrisks un ar saviem stingriem 
principiem, kā uzvesties, ko darīt, 
ko nedarīt. Un tas viss man ļoti 
noderēja, astoņus gadus veicot 
vēstnieka kundzes misiju Va  šing-
tonā.

Jūs kļuvāt par diplomāta kun-
dzi. Kā iejutāties jaunajā sta-
tusā?

Ojārs jau kopš 1985. gada strā-
dāja Latvijas labā. Ojārs zināja,       
ka agri vai vēlu atgriezīsies mā -
jās, Latvijā. Viņam par to nebija 
šaubu. 

Kā darboties, kā rīkoties jau -

Mājas ir tur, kur ģimene
Etiķetes mākslas speciālisti Irmu Kalniņu intervē Māra Jurševica

najā statusā? Tēva skola, veselais 
saprāts un papildu profesionālas 
apmācības bija pamats, lai zinā  -
tu, kā uzvesties, kā rīkot pieņem-
šanas, kā runāt ar citiem vēst nie-
kiem, kā uzņemt prezidentu, kā 
klāt galdu. Tas viss bija ļoti sva -
rīgi, jo es pārstāvēju savu valsti. 
Etiķetes un protokola zināšanas 
profesionālā līmenī apguvu pie 
Letīcijas Boldridžas (Letitia Bald-
ridge), etiķetes guru Amerikā. Tie 
bija ļoti interesanti un skaisti      
gadi. Lielāku godu nekā pārstāvēt 
savu valsti es nevaru iedomāties.

Taču pienāca brīdis, kad Ojārs 
saprata - ir laiks jaunam profe-
sionālam izaicinājumam. Un tas 
bija - pārstāvēt savu valsti gan sa -
vā valstī, gan starptautiski. Un tā 
viņš no Vairas Vīķes-Freibergas 
pārņēma Latvijas institūta vadī bu. 

Vai jums bija nojauta, ka at -
griezīsities?

Jā, taču iztēloties to iepriekš ir 
viena lieta, bet cita – reāla aiz-
braukšana un pārcelšanās uz 
pavisam citu reālitāti. Kad tu, cil-
vēks, nodod mājas atslēgas, ska-
ties uz lielo furgonu savā pagal-
mā, redzi, ka māja paliek tukša, 
dzīvnieki ir būrīšos, sagatavoti 
tālajam ceļam, bērns raud, jo jā -
šķiŗas no draugiem, pats raudi,       
jo arī jāšķiŗas no draugiem....         
Tad tu saproti, ka priekšā ir lie -      
las pārmaiņas, un īsti nezini, kā 
tālāk dzīvot. 

Rīgā mūs sagaidīja mana radi-
niece Anna Olavs-Gramberga. 
Viņa arī neilgi pirms mums bija 
pārcēlusies uz dzīvi Latvijā no 
ASV. Anniņa bija ļoti izpalīdzīga, 
bez viņas mēs nebūtu varējuši      
īsti iejusties jaunajā dzīvē. Viņa 
mums izīrēja dzīvokli savā mājā, 
un Lāčplēša ielā mēs nodzīvojām 
desmit gadus.

Es neesmu lielpilsētas cilvēks, 
man patīk priekšpilsētas, māja, 
dārzs, puķes, taču bija vien jā -
pierod ne tikai man, bet arī       
abiem kaķiem un Līvai, mūsu 
beļģu aitu sunim. Meita Ingrīda 
iestājās Rīgas Valsts 1. ģimnazi -   
jas 8. klasē. Viņai bija jāpārvar    
ļoti lieli izaicinājumi. Turējāmies 
kopā un cits citu stiprinājām.

Vai pienāks diena, kad iziesit 
savā puķu dārziņā?

Man tas jau ir 184 kilometrus 
no Rīgas, Ziemeļkurzemes pie-
krastē. Esmu dzimusi un augusi 
pie jūras un bez tās tiešām neva-
ru, gribas izjust īsto jūras smar -
žu. Uzcēlām savu „būdiņu”, kurp 
dodamies cauru gadu, kad vien 
varam. Tur mums ir sakņu un 
puķu dārzs, augļu koki, ko paši 
esam sastādījuši. Ojārs gan smej, 
ka man esot dārgākie tomāti Lat-
vijā, ja sarēķina benzīnu ceļam 
turp un atpakaļ. Viņam vaļas-
prieks ir malkas skaldīšana. Kad 
pie mums ciemojas mazdēli Nik-
lāvs un Laris, ar viņiem baudām 
mūsu ģimenes visskaistākos brī-
žus .

Tikai tagad gan līdz ar vīra       
jaunajiem pienākumiem (Ojārs 
Kalniņš ir 10. Saeimas depu -       
tāts, Saeimas Ārlietu komisijas 
vadītājs – red.) dzīve ir ļoti, ļoti 
aiz ņemta, un pie jūras mums iz -
dodas aizbraukt daudz retāk.

Būt diplomāta kundzei no  zī-
mēja arī strādāt no dienas 
dienā?

Amerikā mēs abi ar vīru strā-

dājām un darījām darbus kopā. 
Visur pasākumos bija jāpiedalās 
vēstniekam ar kundzi. Tas bija 
kopīgs darbs, vienīgā atšķirība,    
ka viņam bija alga, bet man – ne. 
Turklāt es vēl strādāju sa  bied risko 
attiecību aģentūrā, kas rīkoja ļoti 
lielu pasākumu saistībā ar krūts 
vēzi (Susan G. Komen Foundation, 
The National Race for the Cure). 
Tas bija vērienīgs pasākums, 
Ame  rikas simt pilsētās ik gadu 
jūnijā bija liels gājiens, kuŗā pie-
dalījās arī Hilarija Klintone, se -

nātoru kundzes un citas promi-
nences. Mana atbildība bija rīkot 
ziedošanas pasākumus saistībā        
ar ārvalstu vēstniecībām un Va -
šingtonā veicināt darbus krūts 
vēža pētniecībā. 

Leģendārs ir stāsts par jūsu 
ierašanos tautastērpā pie ņem-
šanā pie ASV prezidenta Bila 
Klintona. 

Tobrīd es nedomāju, ka tiks 
izrādīta tik liela cieņa vai inte re  se 
par manu lēmumu. Esmu līdz       
šai dienai ļoti aizkustināta par to. 
Pirmo reizi tautastērpā apģēr -  
bos, kad Madalēna Olbraita ai -
cināja diplomātus uz lielu sarī ko-
jumu. Mani allaž sajūsmināja    
fantastiski skaistie tērpi afrikā nie-
tēm. Nolēmu, ka es uzvilkšu Al -
sungas tautastērpu, ko man bija 
aizdevusi prezidenta Gustava 
Zem gala mazmeita un ko allaž 
biju vilkusi. 18. novembrī. Pēdējā 
pieņemšanā pie prezidenta Bila 
Klintona biju Nīcas tautastērpā. 
„Ja šī būtu pēdējā reize, kad tie -
kamies Baltajā namā, tad es gri-
bētu palikt atmiņā savā tautas-
tērpā,” teicu Bilam Klintonam, uz 
ko viņa atbilde bija: „Es esmu ļoti 
lepns par jums!” Šis brīdis man 
palicis atmiņā uz mūžīgiem lai-
kiem. 

Vai Latvijā jūs bieži dižojaties 
tautastērpā?

Ik gadu Jāņos esmu savas mā -
miņas Zemgales tautastērpā.

Vai Ojāram Kalniņam kan-
didēšana Saeimas vēlēšanās bija 
loģisks solis pēc Latvijas insti-
tūta vadīšanas? 

Šo jautājumu cilājām ik pa         
laikam. Vīrs nebija uz to no -

skaņots, nebija tam īsti gatavs. 
Tomēr, vērojot, kas notiek un kas 
ir noticis valstī, Ojārs saklausīja 
savu aicinājumu. Un tas nāca no 
sirds un, protams, bija arī ģime-
nes lēmums. Ojārs vairākkārt in -
tervijās ir teicis: „Mēs to izlēmām 
kopīgi, un Irma varbūt par to ir 
vairāk domājusi.” 1992. gadā es 
sapratu, ka Ojārs ir atdevis visu 
savu dzīvi Latvijai, un, ja es izlem-
ju būt ar viņu kopā, man arī ir 
jāpieņem šāds lēmums. Atpa kaļ-
cela uz ASV nav, vienalga kas no -
tiks, mēs Latviju nekad nepa me-
tīsim. Kopš pārcēlāmies 1999. 
gada decembrī, esmu strādājusi 
gan „Aģentūrā Rīga 800”, gan Ne -
valsts organizāciju centrā, attīs tot 

filantropijas tradicijas Latvijā un 
sadarbojoties ar Latvijas uzņē mē-
jiem, gan Nacionālās bibliotēkas 
atbalsta biedrībā, vācot līdzekļus 
jaunajai bibliotēkai, gan parallēli 
mācot savu sirdslietu - etiķeti, 
protokolu, komūnikāciju. Tāpat 
kā Ojārs, esmu atradusi savu vie-
tu. Esmu apmācījusi daudzus 
Ārlietu ministrijas darbiniekus, 
pēdējos gadus to daru arī brīv-
prātīgi. Mācības vadu latviešu un 
angļu valodā. Desmit gados esmu 
apmācījusi vairāk nekā trīs tūks-
tošus cilvēku – gan uzņēmējus, 
gan dažādu nozaŗu profesionāļus 
un individuālus interesentus. Le -
pojos, ka esmu apmācījusi gan 
Latvijas, gan arī starptautisku uz -
ņēmumu komandas. Un kopš 
pāris gadiem arī bērnus un jau-
niešus vairākās skolās.

Vai pieļaujat domu, ka jūs abi 
varētu būt deputāti? 

Tas nemaz nebūtu neiespēja -
mi. Taču man ļoti mīļš ir mans 
darbs gan ar bērniem, gan pie -  
au gušajiem. Lielu gandarījumu 
sniedz, piemēram, darbs Rīgas 
Centra humānitārās vidusskolas 
11. un 12. klasē, kad angliski sa -
gatavoju jauniešus nākamajai   
kar jē rai, nākamajam dzīves pos-
mam, - mācāmies sasveicināties, 
radīt pirmo iespaidu par sevi, 
risināt sarunas, apgūstam ķer me-
ņa valodu, galda kultūru, pareiza 
apģērba izvēli utt. Tas viss ir dzī -
vē un darbā ļoti noderīgs. Audzi-
nāšana jau galvenokārt notiek 
ģimenē, bet es to papildinu. Mani 
paši mazākie audzēkņi mācās       
2. klasē. 

Vai dažādās sanākšanās jūs 

uzreiz pamanāt, ja kāds nav 
apģērbies atbilstīgi etiķetei un 
pieņemtajām normām?

Jā, man ir „trenēta” acs – galu 
galā tas ir mans darbs.  Esmu pa -
pildus mācījusies Briselē, arī An -
glijā un Dānijā gan par protokolu, 
gan par starpkultūru atšķirībām 
komūnikācijā. Kaut  bieži vēroju 
un pamanu arī detaļas, taču es 
nekad nekomentēšu cita apģēr bu...

Laba uzvedība un etiķete vaja-
dzīga, ne tikai izejot auditorijas 
priekšā. Tai jābūt pašsaprotamai 
ikdienā, jākļūst par dzīves stilu. 

Kādu jūs Latviju ieraudzījāt 
pirmajās dienās pēc atgriešanās 
mājās un kādu to redzat tagad?

Kad pārcēlāmies, man bija 49 

gadi, Ojāram 50. Nedomājām par 
gaidāmo pensiju, bet aktīvi sā -
kām strādāt. Man visgrūtāk bija 
samierināties ar cilvēku attieksmi 
citam pret citu, vērot robežu starp 
cieņu un necieņu. Tas viss no  - 
mā ca. Taču jebkuŗam cilvēkam 
būtu sarežģīti pusmūžā pārcel -
ties uz citu vietu un sastapties        
ar drāma tiskām pārmaiņām. Ta -
gad, kad atceros to pirmo ziemu 
(tā bija ļoti auksta salīdzināju -      
mā ar Va  šingtonu), kā es stai gāju 
kā vienā lielā neziņas miglā … 

Un tagad?
Ir pagājuši jau  11 gadi. Nevaru 

iedomāties, kā tas būtu - dzīvot 
Amerikā. Nāk jaunā paaudze, 
cilvēki ceļo, lasa, uzvedas brīvāk 
un dzīvo digitālā laikmetā. Jo -
projām mēģinu uzlabot etiķetes 
principus klientu apkalpošanas 
sfairās un ceru, ka mana piere -
dze ietekmēs vai pat iedvesmos. 
Gri bētu, lai tie, kuŗi mani uz -
klausa, padomātu vairāk par tām 
uzve dības normām, kas liek dzī-
vot harmonijā gan mājās, gan   
sa  biedrībā, gan darbā. Kā bieži 
mēdzu teikt: „Mana Amerikas 
pie  redze palīdz man būt labākai 
latvietei, un otrādi.” Kā man šeit 
pietrūkst? Manas 98 gadus vecās 
tantes Margitas, kuŗa viena dzī vo 
Ņujorkā. Pietrūkst manu drau -
gu, manas Vašingtonas baznīcas 
un tās draudzes, vēži no Maine   
un crabcakes no Merilandes. 

Citiem karjēra sešdesmit ga -
dos beidzas, mums abiem ar 
Ojāru tā turpinās ar jauniem 
izaicinā ju miem, un es domāju, 
kā tā ir la   ba iespēja dalīties  savā 
pieredzē.

Irma Kalniņa: "Atpa kaļ cela uz ASV nav, vienalga kas no  tiks, mēs Latviju nekad nepa me tīsim"
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Aleksandrs Gārša
(Turpināts no nr. 9)

Ieraudzījām Austrālijas krastu
Melburnā iebraucām pašā Jāņu 

vakarā. Uz klāja bija vējains un 
auksts. Gar piekrasti nebeidzamā 
rindā stiepās  zemu māju virkne. 
Manās acīs tā neizskatījās pēc mil-
zīgas pilsētas. Atbraukušie imig-
ranti bija dažādu tautību – baltie -
ši, ukraiņi un poļi. Tā kā bija Jāņu 
vakars, daži uzņēmīgi latvieši sa -
pulcējās uz kuģa klāja un mēģi -
nāja sevi un pārējos iepriecināt, 
dziedot līgo dziesmas. Dziedā -
šana gan sevišķi labi neveicās un 
visai ilgi  neturpinājās. Laikam 
vainīgs bija saltais vējš.

Tās pašas vai nākamās dienas 
vakarā – īsti neatceros – mūs visus 
iesēdināja diezgan nožēlojama iz -
skata noplukušos, sarkanos, vec-
modīgos vilciena vagonos un veda 
cauri Melburnai Austrālijas iekš-
zemē. Velti pa logu meklēju tos 
Melburnas miljonu pilsētas ie -
domātos debesskrāpjus, – atkal 
vienīgi zemie nami nepārtrauktā 
gaŗlaicīgā plūsmā. Dziļā krēslā  
vilciens izbrauca no pilsētas. Pa -
laikam gaŗām pustumsā paslīdēja 
kāds liels kaktuss vai nepazīsta -
mi, reti zilganpelēki koki. Šķita,   
ka vilciens brauc bezgalīgi. Ne -
zinājām, kurp tas mūs ved un 
kāpēc. No riteņu vienmuļās du -
noņas, vagonu nepārtrauktās, 
skumjās čīkstēšanas un iestājušās 
tumsas iemigu. Atmodos, kad bi -
jām galā. Stacijas uzraksts: Bo -
negilla. Izrādās, bijām nonākuši 
tālu iekšzemē – kādus 300 km      
uz ziemeļiem no Melburnas,      
kaut kur netālu no lielākās Aus- 
t rālijas upes Murejas (Murray) 
krastiem.

AR ZĀBAKIEM UZ AUSTRĀLIJU

No vilciena mūs naktī veda uz 
lieliem skārda baraku puduŗiem 
un ģimenes atkal sadalīja. Visi  
gan nonāca tādās pašās gaŗās 
armijas barakās bez jebkādiem 
nodalījumiem. Austrālijā bija zie-
ma. Abi ar tēvu nokļuvām bara -
kā, kuŗā gar griestiem bija drāšu 
režģis. Caur to spēcīgi gaudoja 
ledains vējš. Bija ļoti auksts, un 
barakā bija tikai viena krāsns. 
Vecās armijas kaŗa laika salieka-
mās gultiņas gaŗās rindās bija 
saklātas ar dažām plānām, cauru-
mainām, nokalpojušām armijas 
segām. Kad atsedzu gultu, zem 
segas sagaidīja milzīgs, pelēks, pū -
kains Austrālijas zirneklis. Domā-
jām, ka indīgs, visi saskrēja ap kārt 
skatīties, gribēja noķert, bet viņš 
aizmuka nezināmā virzienā – 
droši vien aplaimot kādu citu ba -
rakas iemītnieku. Lai gultās uz 

plānajiem matracīšiem pārāk ne -
saltu, uz krāsniņas sasildījām pie 
durvīm uzlasītus vecus ķieģeļus, 
ietinām tos drēbēs un ielikām sev 
zem segām.

Nākamā dienā brokastis. Kat-
ram izdalīja skārda šķīvi un kriet-
ni dzīvi izbaudījušas aitas kājas 
gaļas šķēli ar palielu, šķeltu, pliku 
kaulu vidū un daudz taukiem ap -
kārt, sauktu chop. Un gaļas tauki, 
kad atdzisa,  piesala pie šķīvja, un 
tad bija ļoti nepatīkama garša. 
Atgādināja trānu, ko biju smē -
rējis uz zābaciņiem... Maizes gan 
bija atliku likām un savāds, negar-
šīgs meloņu ievārījums; šo to citu 
arī deva. Pēc kuģa pieņemamā 
ēdiena šī pārtika likās gandrīz 
neēdama.

Skarbā īstenība
Otrā rītā vecākus izsauca pie 

imigrācijas ierēdņiem. Bija jāuz-

rāda Latvijas vecās pases. Tēvam 
pasē par nodarbošanos iespieda 
labourer (nekvalificēts melnstrād-
nieks) un mātei domestic (istabe -
ne – mājkalpotāja). Vēl tagad man 
šie dokumenti glabājas. Tēvs 
daudz ko nebija gaidījis, jo Latvijā 
strādāja par juristu un Sarkanā 
Krusta administrātoru ar ļoti la -
bām franču un krievu, puslīdz 
labām vācu, bet vājām angļu va -
lodas zināšanām: viņš labi apjau -
ta, ka ne uz kādiem izciliem dar-
biem nevar gaidīt, bet gluži tā -
dam apvainojumam arī viņš      
nebija gatavs.

Māte bija galīgi sašutusi un strī-
dējās ar citu ierēdni, ka viņai solīts 
ārstes darbs. Ierēdnis atcirta, ka 
ne  zinot, kas viņai to sastāstījis, bet 
tādas iespējas gan neesot un ne -
būšot. Vecāki tūlīt paziņoja, ka 
braukšot uz Ameriku, jo jūtoties 

piekrāpti. Ierēdnis atbildēja - ja 
esot nauda, lai tik ņemot un brau-
cot... Ar to saruna arī beidzās, jo 
ne tādas naudas, nedz ātras iz  kār-
tojuma iespējas nebija. Tēvs notei-
ca, ka jūtoties kā Sibirijā, tikai ne -
esot tik auksti un badā arī gluži 
nemērdējot.

Pāris dienu vēlāk bija apģērbu 
izdale. Kļuvu par lielas pieaugušu 
vīriešu zilas platmales un jaunu 
zābaku pāŗa īpašnieku. Zābaki 
šoreiz bija daudz, daudz par lie -
liem, bet platmale labā lielumā. 
Teica, ka te Austrālijā tā staigājot 
arī manos gados. Vecie slēpju zā -
baciņi bija pamatīgi nonēsāti, un 
zolēs parādījās jauni caurumi. Pa 
šiem gadiem kājas arī bija paau-
gušās, un zābaciņi bija sākuši       
krietni spiest kāju pirkstus. Ar 
skumjām no tiem atvadījos.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Austrālijas latviešu Kultūras 
dienas – piecdesmit trešās. Jeb 
53. Kultūras dienas, jeb 53. KD. 
Visi nosaukumi izklausās vare -
ni! Jebkuŗam Kultūras dienu da -
lībniekam, apmeklētājam vai ag -
rākam līdzdalībniekam vai vei-
dotājam ir jāatzīst, ka šis panā-
kums ir apbrīnojams. Iekams 
pie vēršos tieši 2010. gada Kul-
tūras dienām, der atskatīties pa -
gātnē. Pēdējo Kultūras dienu 
veiks  mei pamatā ir daudzu ga -
du darbs, neatlaidība – un kāda 
īpaša attieksme un „sastāvdaļa”, 
ko raksturot nav iespējams. Pir-
mo Kultūras dienu idejas tē -  
viem un mātēm 1951. gadā no -
teikti prātā neienāca, ka viņi      
liek pa  matus tik ilgstošai tra -
dicijai. Vi  ņus vadīja ideālisms, 
cerības un sapnis par brīvu Lat-
viju, viņi ne  domāja, ka mēs 
vispār Austrā lijā tik ilgi dzī  vo-
sim. Taču gal venais panākums ir 
tas, ka seš desmit gadus pēc 
pēckaŗa lat viešu ierašanās  
Aust rālijā  mū su sabiedrība vēl 
dzīvo. Un kā vēl!

Es ilgi pārcilāju domu, vai do -
ties uz 53. KD vai ne. Ceļš gaŗš, 
tāls un padārgs. Tomēr gadījās 
vairāku apstākļu sakritība, un es 
nolēmu braukt. 1999. gada no -
galē pārcēlos uz Latviju, pēc tam 
radās iespēja strādāt Eiropas Ko -
misijā Luksemburgā. Piedāvā -
tais darbs bija gandrīz vai jau-
nības gadu sapņa piepildījums – 
strādāt ar latviešu valodu, un 
man bija iespēja turpināt darbu 
Latvijas attīstībā. Lai gan šajā 

Trimdas sabiedrības daudzinājumsValda Liepiņa

laikā esmu vairākkārt apmeklē-
jusi Austrāliju, šī bija pirmā rei-
ze, kad atkal biju lielākā latviešu 
saimē. Sākotnējais iemesls KD 
rīkošanai Ziemsvētku brīvdienu 
laikā arī šoreiz nospēlēja savu 
lomu, un mudināja arī vecas 
draudzības. „Cik pudu sāls to mēr 
nav izēsts” ar vairākiem KD rī -
kotājiem, īpaši ar Anitu Ander-
soni, Andu Banikosu, Mariju Pe -
rejmu un citiem. Personiskā pa   -
cilātība, gandarījums, prieks un 
svētku gaisotne nebija mazāka 
par nesenajos 2008. gada Dzies-
mu svētkos izjusto. Protams – 
gadi iet, un jaunībā piedzīvotais 
ieņem īpašu vietu mūsu atmi -
ņās un sirdī, bet šīm KD bija 
īpaša gaisotne, ko bija panākusi 

Anita ar savu koncepciju rīkot 
KD ap Melburnas latviešu na -
mu. Lai gan visi apzināmies, ka 
trimdas (es apzinos, ka termins 
vairs nav „polītiski korrekts” jeb, 
kā Latvijā mēdz teikt, „polīt-
korrekts”) sabiedrība sarūk, 53. 
svētkos izdevās piedzīvot mūsu 
sabiedrības daudzinājumu (an -
gliski mēdz teikt a celebration 
of...).

Bija mazliet žēl, ka dievkal-
pojums nenotika latviešu Svētā 
Krusta baznīcā. Sv.Trīsvienības 
anglikāņu baznīca tomēr bija 
tuvu latviešu namam un šeit ag -
rīnos gados mēs izmantojām        
telpas, īpaši skolas vajadzībām. 
Turklāt baznīcas atrašanās vieta 
arī radīja iespēju ātri aiztecēt   

līdz mākslas izstādes atklāša -  
nai, kas notika pāris minūšu 
gājien attālumāa. Dievkalpojums 
no  ritēja ģimeniskā gaisotnē,       
un to lieliski papildināja Zanes 
Riteres, Līvijas Džadžas (Judge) 
un Indras Pilskalnas trio, at  -  
ska ņojot Vivaldi Koncertu re 
ma     žorā, kā arī diakones Brigitas 
Saivas solo – Berino „Psalms 23; 
Tas Kungs ir mans gans”. Diev-
kalpojumā piedalījās vairāku 
pil  sētu mācītāji – no Sidnejas 
prāvests Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson) un dia-
kone Brigita Saiva, no Adelai -
des – diakons Jānis Priedkalns 
un no Melburnas – mācītāji Mā -
ra Sau līte un Dainis Markovs-
kis. 

Pie baznīcas radās pirmā ie -
spēja atkal tikties ar sen nere-
dzētiem melburniešiem, bet tik-
šanās ar citiem Austrālijas lat-
viešiem turpinājās Brightspace 
galerijā. Gaišajā galerijā varēja 
at  bilstīgi atkal novērtēt māks-
linieku brālības „Zilā ota” dar-
bus. Visu mākslinieku darbi       
man ir pazīstami, bet vienuviet 
tos nebiju redzējusi. Man radās 
iespēja noskaidrot, kā portretu 
tik ilgus gadus biju vērojusi 
Melburnas mazajā zālē, – rakst-
nieku Jāni Sarmu (izrādās, viņš 
bijis „Zilās otas” krusttēvs) neat-
ceros tik jaunu redzējusi un līdz 
ar to Gunāra Jurjāna portretā 
viņu nepazinu! Sarma sacerējis 
„Zilajai otai” himnu: „Tā cīnās 
vasarā un ziemā/ Šis Zilās otas 
bruņinieks,/ Līdz jādodas tam 

tālā ciemā,/ Šis Zilās Otas bru-
ņinieks.”

„Zilās otas” retrospektīvā iz -
stāde atkal atgādināja mūsu 
sabiedrības turpinājumu, kā        
arī devumu Austrālijas sabied-
rībai – 1953. gadā dibinātās gru-
pas „Zilā ota” mērķis bija izman-
tot eiropisko mantojumu jaunu 
elementu radīšanai. Dibinātāji 
bija nesen Austrālijā iebraukušie 
mākslinieki Gunārs Jurjāns, Kār-
lis Mednis, Gunārs Saliņš un Leo 
Svīķers. Vēlāk grupai pievie -
nojās Ojārs Bisenieks, Kārlis 
Trumpis un Erna Vilka. Grupa 
pastāvēja līdz 20. gs. 70. ga -    
diem un radīja pamatus Austrā-
lijas latviešu mākslinieku kopie-
nai, kas gadu gaitā kļuvusi par 
Austrālijas latviešu māks linieku 
apvienību (ALMA) un izdevusi 
divus krājumus par Austrālijas 
latviešu māksli nie kiem. Pēdējais 
(nelaiķes Dagnijas Grestes lolo-
jums) izdots 2008. gada decem-
brī, pieminot 60 ga  dus, kopš ie- 
vērojams skaits bal tiešu ieceļoja 
Austrālijā. Šajā grāmatā sakopo-
tas 103 Austrā lijas latviešu māks-
linieku īsas biografijas, pašu au-
toru atziņas un darbu reproduk-
cijas. Izde vu mu papildina esejas, 
kas sniedz priekšstatu par lat-
viešu kopienu Austrālijā. Vairāki 
albumā iek ļauti mākslinieki, pie-
mēram, Rei nis Zusters, Imants 
Tillers, Uldis Āboliņš, Mārtiņš 
Gauja un citi, izstādījuši savus 
darbus arī Latvijā. 

Bonegillas imigrācijas nometnei izmantoja primitīvas (1941. g.) 
bleķa barakas, kuŗās kaŗa laikā bija mājojuši Austrālijas kaŗavīri. 
Attēlā redzams, ka tās būvētas, vienkāršus koka rāmjus pārklājot ar 
skārda plāksnēm, bez jebkādas izolācijas. Mēs ieceļojām Austrālijas 
ziemā - Jāņos; naktīs bija pamatīgs sals un mums liela drebināšanās

Skārda baraku puduris manas ieceļošanas laikā, 1949. gadā. Tādas nu 
bija mūsu pirmās "mājas" Austrālijā. Tajā laikā atļāva ieceļot arī 
ģimenēm - tādām kā maniem vecākiem. Tomēr Bonegillā visus 
vīriešus nošķīra no sievietēm, kā Sibīrijā, arī bērnus no 14 gadu 
vecuma

Valda un Brigita Liepiņas
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Bavārijā par Gada zvaigzni 
opermākslā atzīta 
Kristīne Opolais

Viens no lielākajiem Bavārijas 
(Vācija) laikrakstiem Aben dzei-
tung pirmdien, 14. februārī, pa -
sniedza ikgadējās balvas “Gada 
zvaigzne” par aizvadīto 2010. ga -
du. Gada zvaigznes titulu katē-
gorijā “Opera” saņēma Latvijas 
soprāns Kristīne Opolais par 
spilgtu sniegumu Nāras lomā       
A. Dvoržāka operā “Nāra” Ba -
vārijas Valsts operas iestudē-
jumā. 

Šī balva tika pasniegta jau 37. 
reizi, tās pretendentus izvēlas 
laikraksta kritiķi. Augstu vēr-
tējot Kristīnes Opolais aktie -
risko sniegumu Nāras lomā, 
kritiķi uzsveŗ: „Dziedājuma ziņā 
soprāns parādīja sensācionālu 
sniegumu – spožas augšas un 
brī  nišķīgu melodiskumu, kas      
ne brīdi nekļuva pašmērķīgs.       
Tā mirdz tikai īsta zvaigzne.” 

***
Aleksandrs Antoņenko 

debitē La Scala operteātrī 

Savukārt 15. februārī Milānas 
(Italija) operteātrī La Scala      
Dža komo Pučīni operas “Toska” 
jaun  iestudējuma pirmizrādē de -
bitēja Latvijas tenors Aleksandrs 
Antoņenko. 

Piedāvājums piedalīties pirm-
izrādē nācis pēkšņi, tas izteikts 
tikai dienu iepriekš, solists ai -
cināts aizstāt pēkšņi saslimušo 
tenoru Jonasu Kaufmanu. Tā        
kā Kavaradosi lomu operā „Tos-
ka” dziedonis pašlaik atveido 
Frankfurtes operā Vācijā, viņš 
piekrita dziedāt arī Milānas 
pirmizrādē, kur viņa skatuves 
partneŗi bija Sondra Randva-
novska – Florija Toska un Zeļko 
Lučičs – Skarpija.

K U L T Ū R A S  D Z Ī V E S  J A U N U M I  D A Ž O S  V Ā R D O S
Drīzumā Aleksandrs Anto -

ņen ko atgriezīsies Nujorkā, lai 
piedalītos M. Musorgska ope -
ras „Boriss Godunovs” izrādēs 
un 6. martā dziedātu Latvijas 
Na   cionālās operas ģildes rīko-
tajā labdarības koncertā. 

***
Egils Siliņš atgriezies uz Gran 

Teatre del Liceu skatuves

Latviešu basbaritons Egils Si -
liņš slavenajā Barselonas (Spā-
nija) opernamā Gran Teatre del 
Liceu piedalījies Richarda Vāg-
nera operas “Parsifāls” jaunie-
studējumā, debitējot Amfortasa 
lomā. Šis iestudējums tiek vei-
dots sadarbībā ar Cīriches ope-
ru. Egila Siliņa radošajā biogra-
fijā šī pēc skaita būs jau astoņ-
desmit septītā loma. Līdz šim 
vai  rākos pasaules operteātŗos 
Vāg nera operā “ Parsifāls” dzie-
dātājs iejuties Klingzora tēlā.  

Uz Gran Teatre del Liceu ska-
tuves Egils Siliņš jau uzstājies 
2003. gadā Džoakīno Rosīni 
operas “ Ceļojums uz Reimsu” 
ie   studējumā un atgriezies tur       
arī 2009. gadā E. d`Albēra ope-
ras “Ieleja” izrādēs. Savukārt 
1992. gadā, kad Egils Siliņš ie -
guva 2. vietu Francisko Vinjas 
vokālistu konkursā, laureātu 
kon  certs arī notika uz šīs slave-
nās skatuves.  

***
Purvīša balvas laureāts – 

Kristaps Ģelzis 

Par Purvīša balvas 2011 lau-
reātu svinīgā sarīkojumā 18. 
februāŗa vakarā Latvijas Na  cio-
nālā Mākslas mūzeja direktore 
Māra Lāce un mūzeja patrons, 
SIA Alfor valdes priekšsēdis 
Jānis Zuzāns nosauca māksli-
nieku Kristapu Ģelzi. Visaug- 
s tāko starptautiskas žūrijas at -
zinību izpelnījusies māksli -
nieka personālizstāde “Varbūt”, 

kas notika galerijā “Māksla XO” 
2009. gadā. Līdz ar šo apbalvo-
jumu mākslinieks ieguva arī 
naudas balvu - 20 tūkstošus 
latu. 

Šis jau ir otrais Purvīša bal -      
vas piešķīrums, pirmo reizi šo 
apbalvojumu 2009. gada 11. feb-
 ruārī saņēma Katrīna Nei burga 
par videodarbu Solitude. Arī 
šogad ieguvēju noteica starp-
tautiska 10 cilvēku žūrija, to -
starp mākslas kurātori un kri-
tiķi no Krievijas, Lietuvas un 
Polijas. Lēmumu par Purvīša 
balvas 2011 laureātu žūrija pie-
ņēma slēgtā sēdē. Pirms lau-
reāta noteikšanas žūrija izvēr-
tēja visu astoņu finālistu - Il -
māra Blumberga, Imanta Lanc-
maņa, Intas Rukas, Kaspara 
Pod nieka, Kristapa Ģelža, Kris-
tīnes Kursišas, Kriša Salmaņa 
un Mārtiņa Ratnika – veikumu, 
kas plašākai publikai aplūko-
jams izstādē Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja (LNMM) iz -
stāžu zālē Arsenāls. Jāatzīst, ka 
konkurence šogad bijusi pro-
fesionāli spēcīga, visi preten-
denti ir devuši nozīmīgu radošo 
ieguldījumu latviešu mākslas 
dzīvē. 

***

Karelam Markam Šišonam 
Karaliskās Mūzikas 
akadēmijas asociētā 

biedra statuss

Londonas (Lielbritanija) Ka -
raliskā  Mūzikas akadēmija Lat-
vijas Nacionālā simfoniskā or -
ķestŗa (LNSO) galvenajam di -
riģentam un mākslinieciskajam 
vadītājam Karelam Markam 
Šišonam piešķīrusi Karaliskās 
Mūzikas akadēmijas asociētā 
biedra statusu (ARAM). Šis pa -
godinājums tiek piešķirts aka-
dēmijas bijušajiem studentiem, 
kuŗi ir sasnieguši izcilību mūzi-
kas mākslā. Goda nosaukums 
ļauj maestro Šišonam aiz sava 
vārda lietot iniciāļus ARAM 
līdzās iniciāļiem LRAM (Ka  ra-
liskās Mūzikas akadēmijas li -
cenciāts) un GRSM (Karalisko 
mūzikas skolu absolvents).

Karels Marks Šišons studējis 
Karaliskajā Mūzikas akadēmijā 
no 1988. līdz 1992. gadam. Viņš 
tiek uzskatīts par vienu no jau-
nās paaudzes interesantākajiem 
diriģentiem, kas ar savu tempe-
ramentu, aizrautību un mūzikā-
litāti spēj saviļņot klausītājus 

da žādās pasaules malās.
Kopš 2009. gada septembŗa 

Karels Marks Šišons ir LNSO 
galvenais diriģents un māksli-
nie ciskais vadītājs. No 2006.      
līdz 2009. gadam Šišons bija 
Grācas simfoniskā orķestŗa gal-
venais diriģents, bet ar 2011. 
gada septembri būs Zārbrike -
nas Kaizerslauternas SWR Vācu 
radio filharmoniskā orķestŗa 
galvenais diriģents.

Maestro Šišons ir mūzicējis  
arī Vīnes Valsts operā, Berlīnes 
Vācu operā, Bavārijas Valsts 
ope rā Minchenē, Romas un Bo -
loņas operteātŗos, Madrides Te -
atro Real un Valensijas Palau de 
les Arts. Diriģents ir sadarbo -  
jies ar Karalisko Concertgebouw 
orķestri, Berlīnes Radio simfo-
nisko orķestri, Vīnes Radio sim-
fonisko orķestri, Vīnes simfo ni-
ķiem, Anglijas kamerorķestri, 
RAI Nacionālo simfonisko or -
ķes tri, Krievijas Nacionālo or -
ķestri un Bāzeles kamerorķestri. 
Viņa diriģētās operu izrādes un 
koncerti notikuši Vīnē, Berlīnē, 
Parīzē, Romā, Minchenē, Frank-
furtē, Štutgartē, Madridē, Bar-
selonā, Valensijā u. c. 

Ar Latvijas Nacionālo simfo-
nisko orķestri Karels Marks Ši -
šons sadarbojas jau desmit ga -
dus. Būdams orķestŗa galvenais 
diriģents un mākslinieciskais 
va  dītājs, maestro spējis saliedēt 
un aizraut mūziķus, paceļot 
jaunā augstākā kvalitātē or -
ķestŗa skanējumu. Latvijas kon-
certu apmeklētāji ir iemīļojuši 
maestro Šišona sagatavotās        
programmas un šobrīd ar ne -
pacietību gaida aprīļa sākumā 
paredzēto nu jau tradicionālo 
operas koncertuzvedumu Lie -
lajā ģildē. Šoreiz tā būs Dž. 
Pučīni opera „Bohēma”. 

***
Mariss Jansons izvēlas Valsts 
Akadēmisko kori „Latvija”

Nedēļas nogalē 4. un 6. martā 
Amsterdamas Concertgebouw  
koncertzālē notiks Gustava Mā -
lera 8. simfonijas atskaņojums 
Nīderlandes Karaliskā Concert-
gebouw orķestŗa priekšnesu -
mā, izcilā diriģenta Marisa 
Jansona vadībā. Šajā mūzikā -
lajā notikumā diriģents pul-
cinājis kopā vairākus pasaules 
klases māksliniekus, piemē -
ram, amerikāņu soprānu Kris-
tīni Brūeri, somu baritonu 
Tommi Hakalu, Nīderlandes 
Radio kori, Bavārijas Radio 
kori, Nīderlandes bērnu un jau-
niešu kori, kā arī Valsts Aka-
dēmisko kori „Latvija”. Kā ap -
liecina koŗa direktors Māris 

Ošlejs, koristi ir no sirds 
pateicīgi par sagādāto izdevību 
strādāt Marisa Jansona vadībā 
un mūzicēt kopā ar augstas 
klases profesionāļiem. Nīder-
landes Karaliskais Concertge-
bouw orķestris Marisa Jansona 
vadībā jau vairākus gadus tiek 
ierindots  pasaules simfonisko 
orķestŗu pirmajā vietā. Gai-
dīsim atsauksmes par Mālera       
8. simfonijas atskaņojumu. 

***
Latgaliešiem sava 

kultūras balva
Rēzeknes kultūras namā 27. 

februārī notika latgaliešu kul-
tūras gada balvas Boņuks 2010 
pasniegšanas ceremonija. Balva 
nosaukumu ieguvusi pēc Latvijā 
populārās mākslas filmas „Cil-
vēka bērns” ( pēc J. Klīdzeja ro -
māna), kuŗā galvenais varonis       
ir latgaliešu puisēns Boņuks. 

Šogad titulu Gada cilvēks ie -
guvusi  Anita Ločmele (Dans-
ko  vīte), latgaliešu dzīvei veltītu 
skatuves darbu autore. Daļa        
šo darbu jaunu elpu un plašu 
populāritāti ieguvuši Nacio -       
nālā teātŗa izrādē „Latgola.lv”.  
Par Gada kultūras darbinieku 
kļuva deju kopas “Dziga” vadī-
tājs Ilmārs Dreļs, par Gada    
amatnieku - podnieks Pīters 
Gailums, bet par Gada folk -   
loras darbinieku - Rēzeknes 
novada folkloras kopu koordi-
nātore Rasma Igaune.

Balva par Latgales populā-
rizēšanu tika pasniegta Nacio-
nālā teātŗa režisoram Valdim 
Lūriņam par izrādi latgaliešu 
valodā “Latgola.lv”, savukārt 
Dau  gavpils teātŗa uzvedums 
“Klepernīku pogosta zvaigzne” 
atzīts par labāko iepriekšējā     
gada projektu latgaliešu kultūrā.

Apskatu sagatavojusi 
Gundega Saulīte
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Testamentārais veltījums, ko 
Latvijas Okupācijas mūzejs sa -
ņēma no Austrālijas latvieša Juŗa 
Graudiņa, uzjundīja negaidīti 
lielu plašsaziņas līdzekļu un         
publikas interesi. Krizes laikā,    
kad visi sagaida kaut kādu la -
bumu vai pabalstu no savas vals ts 
un valdības, vientuļš vīrs visus 
savus mūža uzkrājumus atdod 
par labu savai tautai un valstij. 
Nāk prātā ASV prezidenta Ke -
nedija slavenais mudinājums: 
“Vai cā nevis, ko tava Valsts spēj 
darīt tavā labā, bet gan ko tu       
vari darīt tavas Valsts labā!” Un 
katrs var darīt daudz ko, un dau-
dzi arī dara. Bet kaut darītāju     
būtu vairāk!

Uzzinājis par ziedojumu, man 
piezvanīja kāds cilvēks un pār-
meta: kā nākas, ka visi  ārzemju 
miljonāri ziedo tādam mūzejam, 
bet ne trūcīgajiem, kam nav par 
ko paēst? Tas var šķist labs jau tā-
jums, bet jāsaprot, ka lielum lie-
lais vairākums no vairāk nekā 
6000 mūzeja atbalstītājiem ir glu-
ži ikdienišķi cilvēki, daudzi pat 
pensionāri, un miljonāru Latvijā 
ir neskaitāmas reizes vairāk nekā 
ārzemēs. Un visi šie Okupācijas 
mūzeja atbalstītāji jūt, ka ar savu 

Krize un Okupācijas mūzejs
ziedojumu dara kaut ko Latvijas 
labā. Un ar Ls 289 000, kas ir paš-
reizējais mūzeja budžets, sanāktu 
divi vai trīs šķīvji zupas gadā 
katram mūsu bezdarbniekam.

Tieši šajā krizes laikā šāds at -
balsts ir bijis spēcīgs un iedves-
mojošs. Pirms gada, kad krize 
šķita draudīga – valsts tiešais pa -
balsts mūzeja darbam bija saru -
cis uz 10%, un arī privātie zie-
dojumi bija sarukuši  - noskanēja 
trauksmes sauciens: draudzīgs iz -
aicinājums ziedot mūzejam ilg-
termiņa darbam.  Atbalstītāju at -
saucība ir bijusi lieliska,  un arī 
vairākas valsts iestādes – Pre zi-
denta kanceleja, Ārlietu un Aiz-
sardzības ministrija, arī Rīgas do -
me nāca ar pabalstu dažādām 
svarīgām mūzeja nodarbībām,     
un Eiropas Savienība ir pabalstī-
jusi divus vērienīgus projektus: 
Interaktīvā Gulaga karte un Vir-
tu ālais mūzejs (mūzeja izstāde tī -
meklī).

Kādēļ mūzejs ir svarīgs? Mēs 
daudz runājam par nacionālas 
apziņas un patriotisma trūkumu 
Latvijā. Ka tā ir, liecina Barikāžu 
piemiņas dienā izdarītā aptauja, 
kuŗā vairākums intervēto atbil-
dēja, ka otrreiz uz barikādēm ne -

ietu. Bēdīgi! Un netrūkst tādu, 
kas Latvijas pievienošanos Rie-
tumu pasaulei un Eiropas Sa -
vienībai uzskata par “pāriešanu 
no vienas savienības otrā”, starp-
tautisko finanču iestāžu pabal- 
stu Latvijai par “jaunu okupāciju” 
un mūsu tautas demografiskās 
prob lēmas un migrāciju uz ārze-
mēm par “jaunu genocīdu”. Vis-
primitīvākā līmenī mūzeja uz -
devums ir parādīt un atgādināt, 
kas īsti ir okupācija un genocīds 
tiem, kuŗi staļinisma terroru un 
holokaustu būtu aizmirsuši.

Strīdēties par jautājumu, vai 
Lat vija bijusi okupēta piecdesmit 
gadu ilgi vai iekaŗota, inkorpo -
rēta vai anektēta, šķiet tikpat 
jēdzīgi kā viduslaiku teologiem 
prātot, cik eņģeļu var atsēsties      
uz kniepadatas galviņas. Lai kā     
to sauktu, fakts ir, ka Latvijas        
valsti iznīcināja un Latvijas pil-
soņi cieta īpaši bargi no divu 
slepkavīgu totālitāru varu nozie-
gumiem. Viens no svarīgākiem 
Okupācijas mūzeja uzdevumiem 
ir vākt un saglabāt pēc iespējas 
daudz mutvārdu liecību par to 
laiku notikumiem cerībā, ka tas 
līdzēs, lai nekad vairs nekas tāds 
neatkārtotos.

Un  vēl. Var iedomāties, ka 
viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc Latvija tik bargi cieta no 
abām okupācijām, ir tas, ka neat-
karīgā Latvija bija multikultū -      
rāla valsts, kuŗas neatkarības laiks 
bija pārāk īss,  lai dažādās tautas 
varētu saliedēties vienā valstiski 
noskaņotā kopienā. Baltvācu re -
patriācija, latviešu un cittautiešu 
deportēšana, ebrēju holokausts, 
latviešu došanās bēgļu gaitās, tas 
viss ir saistāms ar okupācijas jē -
dzienu, un šo noziedzību sekas 
mēs jūtam vēl tagad. Neviena no 
šīm traģēdijām nebūtu notikusi, 
ja visi Latvijas pilsoņi būtu bijuši 
lojāli Latvijas valstij.

Arī šodien mums ir svarīgi stip-
rināt mūsu valstisko pašapziņu, 
un integrācijas jautājums ir bū -
tisks. Integrācija, kad ir iegūta 
kopīga vēstures izpratne, ir jauns 
uzdevums, ko Okupācijas mūzejs 
ir uzņēmies veicināt.  Viens pa -
mat darbs, kas jau tiek veikts, ir 
mūzeja literātūras tulkošana un 
izdošana krievu valodā. Tā ir do -
māta mūsu krievvalodīgai ko -
pienai, tūristiem un daudzajiem 
oficiālajiem viesiem no valstīm, 
kuŗās starptautiskā sarunu valo -
da ir krievu valoda. Otrs svarīgs 

pasākums šajā gadā būs divu iz -
stāžu veidošana kopā ar mūzeju 
Ebrēji Latvijā, lai pieminētu Lat-
vijas valsts bojāeju pirms 70 ga -
diem. Pirmo no šīm izstādēm 
atklās jūnijā, un tā rādīs latviešu 
deportāciju, Litenes traģēdiju un 
holokausta sākumu. Otra izstāde 
pievērsīsies Rumbulas slaktiņam 
un pārējiem ar holokaustu un 
nacistu terroru saistītiem noti-
kumiem Latvijā.

Okupācijas mūzeja darbs tiek 
plānots ilgtermiņam – iespējams, 
vairākām paaudzēm, lai rosinātu 
nacionālu, valstisku pašapziņu    
un stiprinātu ticību brīvai, de -
mo kratiskai Latvijas valstij. Tādā 
garā tiek arī apsaimniekoti mū -
zejam ziedotie līdzekļi. Lielākie 
ziedojumi, kā nesen saņemtais 
Juŗa Graudiņa veltījums, tiek no -
guldīti un mūzeja darbam iz -
mantoti tikai nopelnītie līdzekļi. 
Šādi Juris Graudiņš būs mūzejam 
nodrošinājis ap 4%  budžeta uz 
laiku laikiem. Jācer, ka būs vēl 
ziedotāji, kas līdzīgi palīdzēs mū -
zejam veikt tā uzdevumu.

Pēteris Bolšaitis,
Okupācijas mūzeja 

biedrības biedrs

2010. gadā Latvijas valsts pēc 
izvēles principa radīja divu šķiru 
trimdu

2010. gada  oktobrī - dažas die-
nas pirms savu pilnvaru beigām -  
9. Saeima radīja divu šķiru trim-
du, piešķirdama kādai Kanadas 
latvietei vienbalsīgā balsojumā 
pilsonību (pavalstniecību) par no -
     pelniem, nevis par polītiski vēs tu-
risko patiesību. Tādējādi, kas juri-
diski ir apšaubāms paņēmiens, 
vienbalsīgi apejot 1995. gada  Pil-
sonības likumā spēkā esošo ne -
pieļauto dubultpilsonību (dubult-
pavalstniecību). Tas ir pliķis visai 
trimdai un tiem, kuŗi dzīvoja       
ar Latvijas Republikas ārzemju 
pasēm, ko šodienas Latvijā atsa-
kās atzīt, pagarināt vai  pret tādu 
izsniegt jaunu dokumentu. Saei-
mas izvēles princips ir visu Lat-
vijas polītisko bēgļu un polītiskās 
trimdas diskriminācija.

Nepagāja ne 21 gads, un noti-
kumi attīstās neparasti strauji

Tajā pašā oktobŗa dienā partija 
Jaunais laiks kopā ar domubied-
riem no partijām Pilsoniskā sa  vie-
nība un Sabiedrība citai polītikai 
iesniedza Pilsonības likuma gro-
zījumu projektu. Šo projektu gan 
debatēs, gan balsojumā par no -
do šanu komisijai atbalstīja visas 
Saeimā pārstāvētās partijas. Taču 
līdz pirmajam lasījumam grozī-
jumi netika, 9. Saeima tos neiz-
skatīja, un 10. Saeima nepārņē -
ma šī likumprojekta izskatīšanu.

Pirms tam ir bijis cits neveiks-
mīgs Latvijas Pilsonības likuma 
reformēšanas projekts, partiju 
Lat vijas Pirmā partija/Latvijas 
Ceļš ierosināts. Krītot 2009. ga -        
da februārī valdībai, krita arī jau 
sagatavotais dubultpilsonības li -
ku ma projekts. Šeit spilgti parā-
dās Latvijas polītiķu valstiskās 
domas un kontinuitātes konsensa 
trūkums.

2011. gada  janvārī partijas Visu 

Jūsu brīvība bija mūsu uzdevums*

* Trīs metrus gaŗa pieminekļa 
uzraksts 17. Jūnija ielā, Berlīnē, 
kuŗu 1961. gadā uzcēla Kurātorija 
Nedalāma Vācija uzreiz pēc Ber-
līnes mūŗa celšanas, ar uzraks-
tiem Den Opfern der roten Dik-
tatur. (Sarkanās diktātūras upu-
ŗiem.) Eure Freiheit ist unser Auf-
trag. (Jūsu brīvība ir mūsu uzde-
vums.)

Baiba Lapiņa-Strunska Jebkuŗa demokratiska sabiedrība, kuŗa savus 
konfliktus nerisina, bet ar aizliegumiem konser-
vē, beidz būt demokratiska, pirms tā sāk apjēgt 
demokratiju. (Ginters Grass)

Latvijai! -Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK Saeimā iesniedza savu Pa -
valstniecības likuma grozījumu 
projektu, lai pieļautu dubultpil-
sonību. 

Arī partiju apvienība Vienotība 
2011. gada  februārī ir iesniegusi 
grozījumus Pilsonības likumā, 
rosinot noteikt kārtību, kādā ār -
zemēs dzīvojošie latvieši un viņu 
pēcnācēji būtu tiesīgi iegūt du -
bultpilsonību. 

2011. gada februārī Latvijas 
Republikas prezidents Valdis Zat-
lers izmantoja Satversmē prezi-
dentam noteiktās likumdošanas 
iniciātīvas tiesības un ierosināja 
pieņemt grozījumus Pilsonības 
likumā. Prezidents iesniedza Sa -
eimai savus grozījumus, kas pa -
redz atļaut dubultpilsonību vi  -
siem trimdā dzīvojošiem Latvi - 
jas pilsoņiem un viņu pēctečiem, 
piešķirt Latvijas pilsonību  ārze-
mēs dzimušajiem bērniem, ku -
ŗiem tikai viens no vecākiem ir 
Latvijas pilsonis, kā arī Latvijas 
„nepilsoņu” bērniem, neprasot 
vecāku iesniegumu. Prezidents 
ierosināja atcelt ierobežojumu, 
kas pieļauj dubultpilsonību tikai 
tiem trimdas latviešiem un viņu 
pēcnācējiem, kas reģistrējušies 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pār valdes (PMLP) Iedzīvotāju 

reģistrā līdz 1995. gada 1. jūlijam, 
bet tiem, kuŗi reģistrējušies  pēc       
šī datuma, ir jāatsakās no citas 
valsts pilsonības.

Krievijas Federācijas Bruņotie 
spēki tika izvesti no Latvijas ter-
ritorijas līdz 1994. gada  31. augus-
tam. No 1994. gada 1.septembŗa 
līdz 1995 .gada 30. jūnijam, valsts 
patvaļīgi noteiktajam pilsoņu  
reģistrācijas datumam, bija 10 
mē  nešu laika, lai no totālitāras 
Latvijas PSR pieteiktos demokra-
tiskā Latvijā. Polītiķi labprāt pie-
mirst, ka Krievijas armija aizgāja 
no Latvijas, Skrundas, tikai 1999. 
gada  23. oktobrī. Cik vientiesī-
gam bija jābūt bēglim, lai viņš 
reģistrētos tādas valsts sarakstos, 
kuŗa līdz reģistrešanās brīdim for-
māli vēl nebija atbrīvojusies no 
savas okupācijas varas -  tās varas, 
no kuŗas bēglis bija bēdzis!

Prezidents atsaucas un papil-
dina Visu Latvijai! - Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK iesniegumu. Jau  
sešus gadus bija risinājušies tie -
sas procesi pilsonības jautājumos, 
taču līdz šim nedz četras tiesas, 
kas bijušas nodarbinātas ar Pilso-
nības likuma izskatīšanu, nedz 
polītika nav ņēmuši vērā tos kva-
lificētos iesniegumus tiesās, ku -
ŗos jau atkārtoti uzskaitīti un 
izklāstīti gandrīz visi tie paši 

ar gumenti, kas minēti tagad pre-
zidenta ieteikumā. No valsts pu -
ses tikai tagad tiesvedības speciā-
listi ir pielikuši savu roku Pilso-
nības likuma grozījuma projek-
tam, piemēram,  jurists Egils Le -
vits, Valsts prezidenta Konstitū-
cionālo tiesību komisijas priekš-
sēdis. Beidzot rodas pamatotas 
cerības, ka Latvijas valsts sevi ap -
kaunojošo pilsonības jautājumu 
juridiski profesionāli atrisinās. 
Minētajās trīs tiesu instancēs,       
kas noveda pie visaugstākās in- 
s tances - Satversmes tiesas sprie-
du  ma, ne brīdi nav valdījis Ro- 
  mie  šu tiesību princips Audiatur et 
al  tera pars. Jāuzklausa arī otra 
puse!

Kas ir tauta
Valststiesību zinātne tautu de -

finē kā  ļaužu kopumu, kas ar 
juridiskām saitēm ir saistīts ar 
valsti. Individa tiesiskās saites ar 
valsti nosaka Pilsonības likums. 
Pazīstamākie principi pilsonības 
noteikšanā ir jus sanguinis un jus 
soli. Pēc jus sanguinis principa   
par valsts pilsoņiem tiek atzīti  
visi, kas dzimuši vecākiem, Lat-
vijas pilsoņiem, kaut arī dzimuši 
ārpus Latvijas. Pēc jus soli par 
valsts pilsoņiem tiek atzīti visi,   
kas dzimuši  valsts territorijā,     
kaut arī  citu valstu pilsoņiem. 

Latvijas valsts suverēnā vara 
pieder Latvijas tautai. Tauta ir 
valsts varas avots. Tautas kopums 
ir  visa tauta, nevis tautas daļa,       
kā tas tiek praktizēts Latvijā. Tau-
ta ir stabils valsti konstituējošais 
sastādītājs  elements ar pastāvīgi 
notiekošām pārmaiņām, kuŗas 
ra  da dabiski vai likumiski cēloņi: 
dzimstība, mirstība, jaunu pilso-
ņu uzņemšana naturālizācijas 
kār tā. Līdz ar  pastāvīgām pār -
mai ņām var būt kaŗš, okupācija, 
aneksija. Tie visi ir apstākļi, kas 

gan starptautiskajās tiesībās, gan 
civīltiesībās tiek kvalificēti kā ne -
pārvaramas varas force majeure 
apstākļi. Šos cēloņus Latvija līdz 
šim ir centusies apzināti neievē rot. 

Okupācijas varai prettiesiski 
likvidējot Latvijas valsts suverē -
no varu, tika pārtraukta valsts 
varas organu rīcībspēja. Līdz ar   
to Latvijas pilsoņiem, kuŗi bija 
spiesti doties bēgļu gaitās, kļuva 
neiespējami izpildīt 1919. gada  
Likumā par pavalstniecību noteik-
tos valsts un pavalstnieka (pilso-
ņa) savstarpējos pienākumus, kā 
arī kļuva neiespējami piemērot        
šī likuma normas attiecībā uz 
dubultās pavalstniecības - dubult-
pilsonības nepieļaujamību un 
kār  tību, kādā Latvijas pavalst -
nieki zaudē pavalstniecību. 

Šajā laikā Latvijas pilsoņu ko -
pums tika sadalīts trijās daļās:      
tie, kas atradās Latvijā, tie, kas     
tika deportēti uz Sibiriju, un tie, 
kas bēga no režīma terrora, at -
stājot Latviju kopš  1944. gada, kā 
arī pēc tam. Atbilstīgi tautas su -
verēnitātes principam Latvijas 
tauta ir vienīgais valsts suverē - 
nās varas subjekts. Nevis valsts 
varas konstitūcionālās institū -
cijas, bet Latvijas tauta ir valsts 
varas avots un suverēnās valsts 
varas nesēja. Tautas suverēnitāte 
ir tautas tiesības pašai lemt par 
savu likteni.

Baiba Lapiņa-Strunska dzimusi un au -
gusi Vācijā. Beigusi Minsteres Latviešu ģim-
naziju, studējusi Minsteres un Frankfurtes 
uni versitātē ģermānistiku un socioloģiju. 
Jau nībā bija aktīva Eiropas Latviešu jaunat-
nes apvienībā. Daudzus gadus bija Latviešu 
tautas kopības Vācijā Hesijas zemes apgaba -
la pārstāve. Dzelzs priekškara  laikā palīdzēja 
sakopot informāciju par Baltijas polītiska-
jiem ieslodzītajiem padomju cietumos. Šo -
dien ir rūpnieciskās apdrošināšanas/pārap-
drošināšanas un konsultāciju kantoŗa Chief 
Operating Officer un darbojas Vācijā, Baltijā, 
Skandinavijā un Austrumeiropā.

(Turpinājums sekos)
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Anglija bij atvērta, atslēg’ nebij nolauzta
Piezīmes pēc ciemošanās pie tautiešiem Lielbritanijā

Ligita Kovtuna
(Nobeigums)

Blondīne nokārtojusi tiesības, 
nolemj izvizināt vīru. Aizbrauc 
pie vīra uz darbu, savāc viņu, 
piebrauc pie krustojuma un  
droši brauc, degot sarkanajam 
signālam.

- Trakā! Deg taču sarkanā  gais-
ma!  

- Dīvaini! No rīta te braucu – 
zaļā dega.

***
Bankā:
- Visiem palikt savās vietās un 

nekustēties!
- Vai tā ir aplaupīšana?
- Nē, vēlos uzņemt grupas foto!

***
Antimonopola komiteja uzli-

kusi sodu naftas firmām par 
vienošanos pacelt benzīna cenas, 
lai nosegtu zaudējumus, ko ra -
dījuši antimonopola komitejas 
uzliktie sodi.

***
Krievijas Iekšlietu ministrija 

paziņojusi, ka japāņiem uz Ku -

riļu salām ir pārāk šaurs ska-
tījums.

***
Laiki mainās: vēl pirms nepil-

niem simt gadiem skolotāji sita 
bērnus, nevis otrādi.

***
Ekonomisti, kas izsaka progno-

zes, iedalās divās grupās: vieni 
nezina, kas notiks, otri zina, ka 
viņi to nezina.

***
Teātrī notiek traģēdijas pirm-

izrāde. Režisors satraukts staigā 
pa gaiteni uz priekšu un atpakaļ, 
acīm redzami nervozē. Pēkšņi 
no skatītāju zāles iznāk vīrietis 
un dodas uz izeju.

Režisors pieskrien vīrietim klāt 
un apbeŗ to ar jautājumiem:

- Kas nu? Režija nepatīk? 
Skatītājs:
- Nē, normāla...
Režisors:
- Kas tad? Aktieŗi slikti spēlē?
Skatītājs:

- Nē, normāli...
Režisors:
- Varbūt jums kostīmi vai 

dekorācijas nepatika?
Skatītājs:
- Nē, kostīmi ir normāli, deko-

rācijas arī...
Režisors:
- Kāpēc tad jūs jau ejat 

projām?!
Skatītājs:
- Zināt, vienam pašam sēdēt 

zālē kļuva neomulīgi!

S M I E K L I Ņ A M

Likteņa pavērsiens atkal man 
dāvājis iespēju būt mājās Krikā, 
kur sava mūža pēdējos - es zi -      
nu – ļoti skaistos – gadus mitis 
klasiķis Gunars Janovskis. Sar-
mīte ir pratusi saglabāt ne tikai 
lietas un to izkārtojumu, bet arī 
gaisotni, kādā te dienas vadīja 
Gunars. Ar neslēptu bijību ielū-
kojos viņa darbistabā, noglaudu 
koka darinājumus, ko viņš, laiku 
īsinot, pārvērtis par – mūsdienu 
valodā runājot – interesantiem 
interjera elementiem... 

Nākamajā rītā drīz pēc bro-
kastīm klāt ir BLIK priekšsēdis 
Aivars Sinka, lai vestu mani uz 
Londonu, pa ceļam iegriežoties 
viņa mājās. Man izdodas redzēt 
vēl vienu Anglijas lauku ciematu 
un māju kā no „vecangļu” filmas 
un īsti latvisku pagalmu ar maz-
dārziņu. Šai mājā mīt Aivars ar 
ģimeni. Abas meitas tobrīd ir or -
ķestŗa mēģinājumā, jo ir mūzi-
ķes. Drīz vien kopā ar mā  miņu, 
Aivara dzīvesbiedri Nikolu ie-
rodas arī Anna un Elīze ar aps-
veikumiem. Ak Dievs, biju 
piemirsusi, ka šodien Aivari! 
Daudz laimes vārda dienā! Arti-
šoku zupa ar pašceptu maizi, 
dā  vanā Nikolas vārītā apelsīnu 
marmelāde, un atkal ceļš zem 
kājām... nu labi, riteņiem. Pa ce -
ļam uz Londonu varam izrunāt 
avīzes aktuālitātes, klātienē to -
mēr labāk. 

***
Queensborogh Terrace 72  valda 

liela rosība – dejotāji un dziedā-
tāji pārģērbjas tautastērpos, 
pulcējas Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojuma klausītāji, un Marita 
Grunts jau ir „postenī” ar grā-
matu galdu. Iepriecinoši kupls 
klausītāju pulks, tostarp jaunieši. 
Sarīkojumu pagodinājis arī LR 

vēstnieks Eduards Stiprais.
Diskusija pēc mana Brīvās Lat-

vijas tagadnes un nākotnes ieski-
cējuma sprēgā labi. Sarunu       
vērpj Lilija Zobens, Velta Sniķe-
re, Eduards Rusovs, Dzintars 
Svenne. Vēstnieka kungs arī ir 
mūsu lasītāju pulkā, mūsu au -
tores Marita Grunts, Zigrīda 
Daš  kevica... Ieteikumi ir gluži 
praktiski, un vērīgs lasītājs būs 
pamanījis – tiek arī ņemti vērā. 

Un nu šī sarīkojuma krāšņākā 
daļa – Londonas dejotāju, dzie-
dātāju un mūziķu priekšnesumi, 
ko vienā stāstā ar saviem asprā-
tīgajiem komentāriem kopā sa -
vērpj Viktors Grigulis. Pland 
krāš ņie brunči, mirdz acis, zib 
smaidi, Laimonis dārdina savu 
samtaino tenoru... Kad „Kreic-
bur gas polkā” pārī griežas māsas 
Zobenas, nemaz necenšos valdīt 
sajūsmas asaras. Laimīgā Lilija! 

Viņas talantīgās meitas izau -      
g u šas par īstām latvietēm ar lat-
visku stāju, pašapziņu un va  rē-
šanu, ko liek lietā. Andra ir    
LNPL Kultūras nozares vadītāja, 
Līnīte kopā ar Terēzi Bogdano -
vu īstenojušas vērā ņemamu 
saziņas līdzekli – portālu www.
latviesiem.co.uk Un nenogurdi-
nāmas ar’ – pēc sarīkojuma Va -
na gu nama krodziņā ar ģitaru 
rokās jau ir dziedātāju centrā. 
Krodziņš dūc kā, man domāt, 
senos laikos. Pie gaŗā galda uz 
vakariņām sanācis kāds desmits 
„jauno” latviešu, kuŗi šobrīd          
sa vu dzīvi vada, strādājot An -
glijā. Stūrī – nule mūžībā aizgā-
jušā mūziķa Mārtiņa Freimaņa 
foto ar ziediem un svecīti... Esam 
kopā – priekos, bēdās, ikdienā. 
Tā gribētos ticēt.

***
No Rovfantas atbraukusi Ārija 

Brūniņa. Viņa mani laipni pa -
vadīs uz Rovfantu, kur nākama -
jā dienā ir dievkalpojums, pus-
dienas un Draudzīgā aicinā ju  ma 
sarīkojums. Ārija šobrīd strādā 
muižas virtuvē, bet – vai daudzi 
zina, ka viņas pieredzē ir vairāki 
gadi, kas pavadīti, strādājot par 
latviešu valodas skolotāju Baš-
kīrijā un Sibirijā? Ārija pieder pie 
tām sievām, kam sadzīves grū tī-
bas ir nieka vērtē. Kūsājoša ener-
  ģija un ieinteresētība ir viņas 
vizītkarte. No Anglijā pelnītās 
nau  das viņa pasūtina Brīvo Lat-
viju un aktīvi dzīvo līdzi visam, 
kas notiek latviešu sabiedrībā -    
še un Latvijā.

Ārija neizlaiž nevienu diev-
kalpojumu. Abas dodamies uz 

Rovfantas baznīcu, kur dievkal-
pojumu vada Elīza Zikmane.   
Sen nebiju piedalījusies tik „uz -
runājošā” dievkalpojumā. Elīza 
runā vienkārši un „pietuvināti”. 
Nelielajā telpā un nelielajā klau-
sītāju pulciņā ikvienam tuvas un 
labi saprotamas, atgādināmas 
domas – šoreiz par bagātību, kas 
mājo „nabagajā”, laicīgās mantas 
nepārņemtajā. Dievkalpojums       
ir veidots ar zināmu drāmatur-
ģiju, vismaz es to tā izjutu. Spē-
cīgi saules stari varēm ieplūda 
caur krāsainajām vitrāžām, ko 
savulaik Rovfantas baznīcai dā -
vājusi vēstnieka Jāņa Dripes dzī-
vesbiedre, vitrāžu māksliniece 
Ilga. „Vēstnieki mainīsies, bet šīs 
vitrāžas paliks,” esot teicis Jānis 
Dripe. Tā ir gan.

Rūtas Abakukas vadīts, sprai-
gās sarunās norit mūsu pēcpus-
dienas sarīkojums. Atģiedamies, 

ka par temu „Draudzīgais aici-
nājums” it kā nemaz neesam ru -
nājuši. Un tomēr – par to pašu, 
par garīgo pienesumu, ko krā-
jam, pulcējoties šai latviešu īpa-
šumā, šai baznīcā un tiekoties 
Brīvās Latvijas slejās, un par ko 
jau pāris stundu esam sprieduši 
un ko svēruši.

... Baznīcas ērģelnieks Deivids 
Clarce man uzdāvina savas dzī-
vesbiedres Helgas vārīto apelsīnu 
marmelādi, ko, klausoties manos 
Anglijas iespaidos, izgaršojām 
Rīgas redakcijā.  

Paldies jums visiem par sirs nī-
bu un viesmīlību!

Bradfordas, Notinghamas, LNPL 
un Rovfantas saimnie cis kās sa -
biedrības, Londonas un „Strau mē-
nu” ziedotāju naudu, ko saņēmu 
par honorāru, kopā £465,-, izman-
tošu braucienam pie Sibirijas lat-
viešiem š. g. jūnijā.

No kreisās: Deivids Clarke, Ārija Brūniņa, māc. Elīza Zikmane, 
Ligita Kovtuna, Rūta Abakuka, Andris Abakuks

Publika klausās

Londonas mūziķi

Londonas dejotāji
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)  
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Madonas novada iedzīvotāji piketā pie Madonas slimnīcas pau -  
da aktīvu atbalstu slimnīcas pastāvēšanai tās pašreizējā statusā.                
Starp piketētājiem bija daudzu iestāžu darbinieki un vadītāji, kā arī 
pašvaldības domes deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji. Iepriekš pēc 
ziņām noVeselības ministrijas bija pieļauts, ka Madonas slimnīca no 
daudzprofilu neatliekamās palīdzības ārstniecības iestādes varētu pār-
tapt par aprūpes slimnīcu. Tas nozīmē, ka vajadzētu aizvērt gandrīz 
visas slimnīcas nodaļas. Piketētāji varēja paust savu viedokli arī mi -
nistrijas darbiniekiem, kas bija ieradušies Madonā, lai iepazītos ar šo 
ārstniecības iestādi.

Ogrē atvērts jauns acu veselības centrs “Mētropole” , kuŗā iespē-
jams veikt padziļinātu redzes izmeklēšanu. Centrs aprīkots ar tik mūs-
dienīgu redzes pārbaudes aparātūru, kādas nav pat Rīgā.

Rundāles novada dome veidos jaunu speciālās izglītības iestādi 
pirmsskolas vecuma bērniem. Tā atradīsies Bauskas novadā, Īslīces 
SOS bērnu ciematā, līdzšinējā bērnudārzā. 

Ventspils poliklīnika saņēmusi pietiekamu valsts financējumu 
ambulatoro pakalpojumu sniegšanai pilsētas iedzīvotājiem un šogad 
ieviesīs jaunu pakalpojumu - cilvēka funkcionālā stāvokļa analizātoru. 
Ar to varēs noteikt organisma fizisko stāvokli un illustrātīvi redzēt 
vispārējās problēmas.

Gulbenes novadā ar katru gadu palielinās adoptēto bērnu skaits. 
Pērn bijušas septiņas adopcijas, no tām – sešas Gulbenes pilsētā, vie -        
na – Stradu pagastā.

Ventspilī viesojās Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvaro -
tais vēstnieks Latvijas Republikā Jans Grevstads. Viesis apmeklēja 
Ventspils Augsto technoloģiju parku, iepazinās ar informāciju par           
trīs Norvēģijas valdības financēto projektu īstenošanu.

Alūksnes mūzejā apskatāma izstāde “Alūksnes amatnieki 20. - 30. 
gados”. Izstādes nosaukums ir ”Neskati vīru no cepures”, un tā tapusi, 
sadarbojoties mūzeja darbiniekiem, vietējo amatnieku pēctečiem un 
amatniecības vēstures pētniekiem.

Jēkabpils pilsētas dome šogad sociālai palīdzībai atvēlējusi 1,3 
miljonus latu, 8000 latu atvēlēti trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanas 
atlaidei izglītības iestādēs, bet gandrīz 40 000 latu paredzēti mēnešbi-
ļešu kompensācijai. 

Rēzeknē notiks Labklājības ministrijas Valsts Bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas Bāriņtiesas un audžuģimeņu departamenta rīko -
tie bezmaksas apmācības kursi audžuģimeņu vecākiem. Latvijā ir 375 
audžuģimenes, kuŗās audzina bez vecāku gādības palikušus 900 bērnus.

Latgales Kultūrvēstures mūzejs Rēzeknē iesaistījis pilsētas un no  va-
da skolas akcijā „...laika kalinders”. Visa gada gaŗumā skolēni do  kumen-
tēs kultūrvēsturiskās tradicijas un ikdienā novēroto, kopīgi vei dojot šo 
kalendāru. Iecere aizgūta no ievērojamā Latgales rokrakstu literātūras 
pārstāvja Andryva Jūrdža (1845-1925), kas 1916. gadā sa  stādīja vienu no 
saviem nozīmīgākajiem darbiem „Myužeigais kalin ders”.

Daugavpilī 3. - 4. martā Vienības namā notiks Britu padomes un 
biedrības „Zināšanu un innovācijas sabiedrība” rīkotā Nākotnes pil sētas 
spēle „Daugavpils pilsētas pazīstamība un tūrisma nozares attīstība”, kuŗā 
piedalīsies pārstāvji no publiskās pārvaldes, izglītības, radošo in  dus  triju, 
privātā un sabiedriskā sektora, kas meklēs radošus priekšliku mus 
Daugavpils pazīstamības veicināšanai un tūrisma attīstībai.

Ar 15 452 Rēzeknes iedzīvotāju parakstiem apstiprināta petīcija 
pret Latvenergo tarifu paaugstināšanu iesniegta 10. Saeimā. Akciju 
rīkoja laikraksta Rēzeknes Vēstis redakcija, kas petīciju iesniedza Sa -
eimas sabiedrisko attiecību nodaļai, kuŗa to tālāk nodeva visām Saei -
mas frakcijām.

Daugavpils iedzīvotāji ar 3854 parakstiem izteikuši protestu pret Latvener-
go tarifu paaugstināšanu no 1. aprīļa un pēc atbalsta vērsušies Saeimā. 

Ilūkstes novada Šēderes pagasta “Atvaros” atklāta pirmā biogāzes 
ražotne Latgalē. Saņemta informācija, ka ražotne pieder SIA NOPA 
LTD saimniekam Reinhardam fon Nordenskjoldam.

Daugavpils AS “Maiznīcas Dinella” daļas (tā ir trešā lielākā maizes 
ražotāja Latvijā) savas darbības paplašināšanai iegādājies viens no 
Igaunijas lielākajiem maizes izstrādājumu ražotājiem Eesti Pagar.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Martā no siltām zemēm Latvijā 
atgriežas gājputni. Starp tiem ir   
arī Latvijas nacionālais putns - 
baltā cielava (Motacilla alba). Par 
Latvijas nacionālo putnu to ap -
stip rināja drīz pēc Tokijā 1960. 
gadā notikušās Starptautiskās 
putnu aizsardzības padomes (In -
ter  national Council for Bird Pre-
servation, tagad - BirdLife Interna-
tional) XII konferences, kur starp 
citu tika pieņemts ieteikums val- 
s tīm izvēlēties „savu” putnu par 
na   cionālo simbolu sugas aizsar-
dzības nolūkā. 

Apvienotās Karalistes ornitolo -
gi pēc Tokijas konferences ar  laik-
raksta The Times starpniecību or -
ganizēja aptauju, pēc kuŗas jau 
1960. gada nogalē tapa zināms,     
ka Anglijas aktīvais vairākums ie -
dzīvotāju balso par sarkanrīklīti. 
ASV par nacionālo putnu tika iz -
vēlēts varenais baltgalvainais ēr- 
g lis, kas grezno valsts ģerboni un        
ir redzams uz 1 dolara naudaszī-
mes. Zviedrijā putnu pētnieki  avī-
zes Dagens Nyheter slejās pauda 
vēl mi noskaidrot savas tautas     
viedokli, un lielākais vairums iz -
vēlējās melno meža strazdu. Sa  vu-
kārt Dānijā par nacionālo putnu 
kļuva paugurknābja gulbis, Nor-
vēģijā – ūdensstrazds, Beļģijā – 
lauku piekūns, Īrijā – paceplītis, 
Francijā – lauku sētā tik labi pazīs-
tamais gailis. Luksemburgas ie -
dzī votāji visai trāpīgi izvēlējās Ei -
ropas vismazāko putniņu - zeltgal-
vīti. Igaunijas Dabas pētnieku 
biedrība un tās atbalstītāji par 
nacionālo putnu izraudzījās bez-
delīgu, kuŗas attēls redzams uz 
pasta aploksnēm, emblēmām, no -

LATVIJAS NACIONĀLAIS PUTNS – BALTĀ CIELAVA

zīmītēm un pat uz skolēnu for -
mas tērpu piedurknēm. Lietuvā, 
tāpat kā Vācijā un Čechijā, nacio-
nālais putns ir baltais stārķis. 
Kopš 1965. gada arī Latvijai ir   
savs starptautiskā mērogā atzīts 
putns - baltā cielava, viens no vis-
biežāk minētajiem putniem lat-
viešu folklorā un tautasdziesmās: 

Cielaviņa, gludgalvīte,/ Dzīsim 
go  vis paganīt!/ Tu zināji lielu mežu/ 
Deviņiem stūrīšiem,/ Es zināju dā -
boliņu / Deviņām lapiņām.

Iespējams, tāpēc tieši baltā cie-
lava ir attēlota 1985. gadā dibinā-
tās Latvijas Ornitoloģijas biedrī-
bas (LOB) atribūtikā.

Baltā cielava ziemot dodas gal-
venokārt uz Afriku. Pēc Nīlas 
kras tiem, Ēģiptes un Sudānas 
saules Latvijas pavasaris cielavas 
sagaida ar dzestrumu. Šo putnu 

atlidošanu var pamanīt pavisam 
drīz – pēc „dziedāšanas”. 

Baltā cielava ir viena no 11 pa -
saulē sastopamajām un viena no 
četrām Latvijas cielavu sugām. 
Mazais dziedātājputniņš, tautā 
mīļi dēvēts par cielaviņu, ir kārtī-
gas latviešu lauku sētas neatņe ma-
ma daļa pavasarī un vasarā. Plaši 
sastopamajam putniņam ir ap -
tuveni 16 -19 cm gaŗš ķermenis, 
pro  porcionāli gaŗa aste un kājas, 
īss knābis. Skaists un graciozs ir 
cielavas lidojums: viegls, ātrs un 
viļņveidīgs. Rumpīša spalvu tērps 
līdz astītei ir melnpelēkbalts: sam-
taini melna galvas virspuse, pa -
kak le un krūtis, balta pierīte, vai-
dziņi, un arī visa vēderpuse ir 
bal ta, bet mugura – pelēka. Cie-
laviņai ir  tievas, relātīvi gaŗas kā -
jiņas un spoži brūnas actiņas. 

Tāpat kā kārtas līdzinieks zvir-
bulis, tā uzturas galvenokārt ap -
dzī votu vietu tuvumā un pie 
ūdens tilpēm. Pārtiek no kukai-
ņiem, tāpēc priekšroku dod kla-
jiem, plašiem laukiem, kur var  
labi pārredzēt lielos un mazos 
lidoņus. Cielava ir dabai derīgs 
putns, jo iznīcina daudzus kaitēk-
ļus. Bieži to redz barības mek lē-
jumos sīkiem solīšiem tekalējam 
pa zemi, apstājoties un šūpojam 
gaŗo asti augšup lejup, pat koka 
zarā sēžot,  ik pa brītiņam sašūpo 
gaŗo, slaido asti, paknosās, pabu-
žina spalvas. 

Ligzdu cielava iekārto ēku pa -
žobelēs, mūŗa sienu spraugās, 
mal kas grēdās, koku vai akmens 
krāvumos, biezākā dzīvžogā. Ma -
teriālam izmanto gan zāles stieb-
riņus un salmiņus, gan skaidas   
un sūnas, bet iekšējai apdarei - 
dzīvnieku vilnu. Cielavu pāris di -
vas reizes sezonā - maijā un jūnijā 
no ligzdā iedētām 4-8 raibām 
oliņām izperē mazuļus. Vasaras 
sil tajos saules staros izaug jaunā 
putnu paaudze, kas rudenī – jau 
septembrī sāk posties aizceļoša nai 
no Latvijas uz siltajām zemēm.

Valija Berkina

Līmeniski. 4. Sīkos kristallos 
sasalusi rasa. 10. Atvadīšanās, at -
sveicināšanās. 11. Ļoti auksts. 12. 
Visspožākā mazā planēta. 13. 
Aizdot. 14. Ar senu svētības ri -
tu ālu saistīts masku gājiens. 15. 
Sievietes vārds (aug.). 16. Dau-
dzums; kaudze. 18. ASV un Ka -
na das robežupe. 19. Sastapties. 
26. Antīkie literātūras un māks -
las darbi. 27. Latvijas vēsturiskais 

novads. 28. Vīrieša vārds (dec.). 
29. Ietvert, ieskaut. 32. Balanss. 
38. Atainot, atspoguļot. 39. Lieli 
lakati. 40. Persona brāļu Kaudzī -
šu romānā „Mērnieku laiki”. 41. 
Piekūnveidīgo dzimtas putns. 42. 
Tādas, kas nav taisnas. 43. Lieli 
smilšu pauguri. 44. Piegādāt. 45. 
Vieglas sēras, bēdīgs noskaņo-
jums. 46. Skeleta daļas.

Stateniski. 1. Atcerēties; iedo-

māties. 2. Drusku, nedaudz. 3. 
Lo  zungs, aicinājums. 5. Etiķskā -
bes radikāļi. 6. Sakausēt kopā di -
vus metallus. 7. Mākonis; viņpa-
saule. 8. Priekšzīme; šablons. 9. 
Kažokzvērs. 17. Apvienot; sasiet. 
18. Grūti saprotams, mīklains. 
20. Neredzīgas. 21. Agrāk nebijis. 
22. Materiāls; temats. 23. Veikla 
viltība acu apmānīšanai. 24. Ne -
pavisam, necik. 25. Apģērba ga -
bals. 30. Aukla, virve. 31. Dabas 
parādība. 32. Ezers Skotijā. 33. 
Grau daugi, ko sēj rudenī. 34. 
Gau jas pieteka. 35. Senlaicīgs. 36. 
Gramatiski izveidots vārds vai 
vārdu savienojums, kas izsaka 
pabeigtu domu. 37. Divpusēja 
pieturzīme. 

 Krustvārdu mīklas (BL Nr. 9) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Tabaka. 4. Mel-
d ri. 8. Pavards. 11. Ulmanis. 12. 
Atmiņas. 13. Inki. 15. Sitenis. 18. 
Sets. 22. Aile. 23. Gana. 24. Āvas. 
25. Kaa. 26. Kito. 27. Tūks. 28. 
Ikss. 29. Āres. 31. Rieksti. 35. 
Asas. 37. Ieplaka. 39. Jamaika. 
41. Istabas. 42. Siesta. 43. Iesnas.

Stateniski. 1. Tīrumi. 2. Alkani. 
3. Alpi. 4. Mist. 5. Litijs. 6. Inesis. 
7. Pauze. 9. Asni. 10. Dati. 14. 
Kravate. 16. Tieksme. 17. Negaiss. 
19. Epitets. 20. Pasts. 21. Sakss. 
29. Ārijas. 30. Salnis. 32. Iŗas. 33. 
Kojas. 34. Tūja. 35. Alatas. 36. 
Smaile. 38. Kija. 40. Asti.   

Fo
to

: L
O

B 
ar

hī
vs

Latvijas nacionālais putns – baltā cielava



LAIKS 172011. ga da 5.  marts – 11. marts

Indianapoles DV apvienības 
gadskārtējo pilnsapulci 20. feb-
ruārī atklāja apvienības priekš-
nieks Gunārs Kancs un sirsnīgi 
pateicās visiem valdes locekļiem, 
darbiniekiem un ziedotājiem. 
Īpašu pateicību pelnījis „Apkārt-
raksta” redaktors un DV Mēneš-
raksta techniskais redaktors 
Zigurds Kārkliņš un grāmatvede 
Rasma Kārkliņa. G. Kancs pa -
teicās Aidai Ceriņai par aprūpes 
darbu un Rutai Kārkliņai un 
viņas palīdzēm par uztura sagādi 
un ēdiena gatavošanu sarīko-
jumos.

Aizvadīts ražīgs un spraigs dar-
ba gads. Notikuši tradicionālie 
sarīkojumi, DV apvienības biedri 
piedalījās un palīdzēja citos vie-
tējo latviešu pasākumos. Rī  kota 
Leģionāru atceres pēc pusdiena, 
pikniks „Cūku bēres” un Lāčplēšu 
atceres vakars, kuŗā piedalījās arī 
sieviešu ansamblis IDVASA un 
deju mūziku spēlēja vietējais 
ansamblis „Atmiņas”. Kopā ar 
Indianpoles latviešu organizāciju 
padomi (ILOP) rīkots 1941. gada 
14. jūnijā aizvesto atceres akts, 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības un kopējs Ziemsvētku 
eglītes vakars. Latviešu skolas 
rīkotajos bērnu svētkos un 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā apvienībai bija 
stends. DV apvienības pārstāvis 
piedalījās Gaŗezera akcionāru 
sēdē. Apvienība ziedoja līdzekļus 
jauniešu stipen dijām „Sveika, 
Latvija!” ceļo jumam un citiem 
mērķiem. Atbalstīta Indianapoles 
latviešu jauniešu apvienība 
(ILJA) un tās rīkotais ALJAs 
kongress In  dianapolē, kuŗā G. 
Kancs nolasīja lekciju „Kāpēc 
Daugavas Vanagi šodien”. Vasa  -
rā Gaŗezerā novietoti DV ASV 
ziedotie pulksteņi, apvienības 
pārstāvji piedalījās jaunās DV 
ASV ziedotās kabīnes „Vanagi” 
iesvētīšanā. India na poles DV 
apvienība uzņēmusies rīkot DV 
ASV delegātu sapulci no 29. 

Indianapoles Daugavas Vanagu apvienības pilnsapulce
aprīļa līdz 1. maijam Gaŗ ezerā.

 Uzrunas beigās priekšnieks 
aicināja apvienības biedrus strā-
dāt centīgi, lai nākamais darba 
gads būtu tikpat ražīgs kā aiz-
vadītais. 

Apvienības kasiere Rasma Kār-
k   liņa ziņoja par kases stāvokli. 
Tāpat kā iepriekšējos gados ap -
vienības lielākie izdevumi saistīti 
ar atbalstu jauniešiem. Atbalstīti 
di  vi jaunieši, kuŗi beidza India-
napoles latviešu skolu un pie-
dalījās ALAs „Sveika, Latvija!” 
ceļojumā, piešķirtas stipendijas 
sešiem jauniešiem, kuŗi mācījās 
Gaŗezera vasaras vidusskolā un 
trim jauniešiem, kuŗi mācījās 
sagatavošanas skolā. Līdzekļi 
pie  šķirti Indianapoles latviešu 
skolai, Gaŗezeram, Lielajai gaidu 
un skautu nometnei, jubilejas 
sarīkojumā apsveikta deju kopa 
„Jautrais pāris”. Atbalstīta jau-
niete, kas lūdza piešķirt stipendi-
ju 2x2 nometnes apmeklēšanai. 
Kopā izdots $4225. Tā kā ap -
vienības rīkotie sarīkojumi un 
ziedojumi ir ienākumu avots, 
vislielāko pateicību pelnījuši tie 
valdes locekļi un viņu palīgi, kuŗi 
ziedo savu laiku, sarīkojumos 
gatavojot cienastu. Varam lepo-
ties, ka izdevumi bija tikai astoņi 
dolari vairāk nekā plānots, bet 
ienākumi nebija tik daudz, kā 
paredzēts – ieņemts $1800 
mazāk, nekā cerēts. Iztrūkumu 
segs no uzkrātiem līdzekļiem. 

Plānotais budžets 2011. gadam 
– $11 900. Ievērojot pašreizējo 
ekonomisko stāvokli, nogul-
dījumu augļu ienākums sama-
zināts no $l500 uz $700. Sīka 
izdevumu un ieņēmumu atskaite 
izsūtīta visiem DV biedriem. 

Kultūras nozares pārstāvju 
atsūtītais ziņojums liecināja par 
rosmi aizvadītā darbības gadā. 
Darbojas DV sieviešu ansamblis 
IDVASA diriģentes Aijas Vinte-
res-Brugmanes vadībā. Sabied-
riskā centra telpās 23. janvārī 
notika koncertfilmas Cosmos 

izrāde. Leģionāru atceres vakaru 
rīkoja 14. martā, uzrunu teica 
DV apvienības priekšnieks Gu -
nārs Kancs, dziedāja Indianapo-
les vīru ansamblis „Baltā roze” 
Terēzes Inveisas vadībā. Pēc pro-
grammas apmeklētāji noskatī    jās 
filmu „Latvijas partizāni” un ēda 
tradicionālo „kanaku paiku”. 
Gadskārtējais pikniks „Cūku bē -
res” notika 21. augustā, Lāčplēšu 
atceres sarīkojums 10. oktobrī, 
tajā runu teica prāvests Gunārs 
Lazdiņš, jaunieši Ojārs Bērziņš 
un Nikolais Kārkliņš pastāstīja 
par „Sveika, Latvija!” ceļojumu. 
Sarīkojumā piedalījās sieviešu 
ansamblis IDVASA, deju mūziku 
atskaņoja Indianapolē populārā 
kapella „Atmiņas”. Kopā ar citām 
Indianapoles latviešu organi-
zācijām DV apvienības biedri 
piedalījās 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto un Latvijas Valsts dibi-
nāšanas atceres, kā arī Ziem-
svētku eglītes sarīkojuma organi-
zēšanā.

Par aprūpes darbu aizritējušā 
gadā pastāstīja Aida Ceriņa. 
Apvienības valdes locekļi ar 
palīgiem apmeklējuši 29 India -
na  polē dzīvojošos tautiešus, ap -
sveikuši mūsu apvienības bied-
rus jubilejās: Staņislavu Šaltānu 
95 gadu jubilejā, Vitāliju Rudzātu 
90 gadu jubilejā, Ausmu Rudzā-
tu 85 gadu jubilejā. Aprūpes 
darbā daudz palīdzēja Ērika 
Slīpā, Dagnija Grīna un Dzintra 
Cau ne. Jau vairākus gadus 
nenoguruši strādā Visvaldis Irbe 
un Dzintra Platace. V. Irbe katrā 
Ziemsvētku groziņā vienmēr 
ieliek pašceptās piparkūkas. 
Ziemsvētkos gadījās negaidīts 
pārsteigumus - tika saņemts lie-
lāks anonims ziedojums, tādējādi 
svētku sainīši bija bagātāki. A. 
Ceriņa pateicās visiem DV ap -
vienības biedriem, kuŗi palī dzēja 
aprūpes darbā.

Biedrzinis pavēstīja, ka India -
napoles DV apvienībā patlaban 
ir 113 biedru, no tiem 75 mūža 

biedri. Apvienības biedri pama-
zām noveco, jauni nerodas. 
Apvienībā ir 10 biedru, kuŗiem 
vēl nav 30 gadu, 41 biedrs vēl nav 
sasniedzis 65 gadu vecumu, bet 
75 biedri jau pārkāpuši 80 un 90 
gadu slieksni.

Revīzijas komisijas pārstāvis 
ziņoja, ka apvienības kases grā-
matas ir priekšzīmīgā kārtībā, 
visi skaitļi un ieraksti saskan ar 
dokumentiem. Revīzijas komisi-
jas locekļi lūdza pateikties ap -
vienības kasierei Rasmai Kārkli-
ņai par izcilo darbu. Tā kā ne -
kādas debates par ziņojumiem 
nebija, pilnsapulcē visus ziņo-
jumus pieņēma ar aklamāciju. 

Visi valdes un revīzijas komisi-
jas locekļi bija ar mieru darbu 
turpināt arī nākamā gadā. Ap -
vienības valdei bija jauns kandi-
dāts, jaunietis Māris Kancs. 
Pilnsapulces dalībnieki vien-
balsīgi ievēlēja līdzšinējos valdes 
un revīzijas komisijas locekļus 
un Māri Kanci.

Par Indianapoles DV apvie-
nības pārstāvjiem ASV delegātu 
sa  pulcē Gaŗezerā aprīļa beigās 
izraudzīja Andreju Kancu un 
Mārtiņu Pūteli. DV ASV priekš-
nieks Zigurds Rīders bija 
atsūtījis Klīvlandes DV apvie-
nības ie  sniegto ierosinājumu 
statūtu mai  ņai un aicināja par 
to spriest Indianapoles DV 
pilnsapulcē. 

Paragrafs 4l a.: „Vienu delegātu 
neatkarīgi no biedru skaita un 
vēl vienu delegātu no katra pilna 
biedru skaita simta.” Šo teikumu 
ieteikts mainīt: „Vienu delegātu 
neatkarīgi no biedru skaita un 
vēl vienu delegātu no katra pilna 
piecdesmit (50) biedru skaita.” 

Motīvējums: apvienību biedru 
skaitam nepārtraukti samazi-
noties, samazinās arī delegātu 
skaits DV ASV delegātu sapulcēs. 
Mainot statūtus, nodrošināsim 
pietiekamu delegātu skaitu gads-
kārtējās DV ASV delegātu sa -
pulcēs.

DV CV priekšnieks Juris Au -
gusts savukārt aicināja pārrunāt 
un atbalstīt divus Centrālās 
valdes sēdē pieņemtos noteiku-
mu papildinājumus:

Daugavas Vanagu vanadžu 
priekšniece izrauga sev vietnieci, 
kuŗa palīdz nozares ikdienas 
darba veikšanā un var pildīt 
priekšnieces pienākumus, ja 
viņai tas nav iespējams.

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes jaunatnes nozares vadītājs 
izrauga sev vietnieku, kuŗš palīdz 
nozares ikdienas darba veikšanā 
un var pildīt vadītāja pienāku-
mus, ja viņam tas nav iespējams.

Pilnsapulcē, atklāti balsojot, 
pieņēma visus trīs priekšlikumus. 
Ar aklamāciju pieņēma un 
apstiprināja apvienības darbības 
plānu un budžetu 2011. gadam.

Sanāksmes beigās DV CV 
priekšnieks Juris Augusts nolasīja 
Latvijas Valsts prezidentam Val -
dim Zatleram adresēto vēstuli, 
kuŗā viņš aicina Latvijas valdību 
pildīt Latvijas Republikas Saei-
mas deklarāciju „Par latviešu 
leģionāriem Otrā pasaules karā,” 
ko pieņēma 1998. gada 29. ok -
tobrī; 

pieprasīt izmaksāt Latvijas 
pavalstniekiem kompensāciju 
par zaudējumiem, kādi viņiem 
radušies prettiesiskās mobili-
zācijas dēļ okupētāju valstu ar -
mijās;

gādāt par latviešu kaŗavīru 
goda un cieņas aizskārumu no -
vēršanu Latvijā un ārzemēs;

Krievijas Federācijas territorijā 
meklēt mūsu kaŗavīru mirstīgās 
atliekas un pārbedīt Kurzemes 
Brāļu kapos Lestenē.

 Pilnsapulcē godināja DV CV 
priekšnieku, sirsnīgi aplaudējot. 
Pilnsapulce noritēja sadraudzības 
un saticības garā. Pēc sapulces 
apvienības dāmas aicināja visus 
dalībniekus pakavēties pie tases 
kafijas un uzkodām. Pilnsapulci 
vadīja Ēriks Krūmkalns. 

EVK

Grandrapidu latviešu biedrī-
bas pilnsapulci, kas notika 20. 
feb  ruārī, ar lūgšanu atklāja 
priekš niece Līga Gonzalesa un 
pie minēja aizvadītā gadā miru-
šos biedrus: Birutu Auziņu, 
Mirdzu Daugavieti, Austru Rin-
kušu, Ireni Vungi, Bolislavu 
Kūlnieku un Jāni Kanēli.

Pilnsapulci vadīja biedrības 
saimnieks Andris Runka. Priekš-
 niece Līga Gonzalesa pateicās 
visiem par darbu, piedalīšanos 
sarīkojumos un ziedojumiem. 
Īpaši par labo sadarbību viņa 
pateicās biedrības čaklajam dā -
mu pulciņam, kredit sa biedrības 
darbiniekiem, kuŗi īrē telpas 
biedrības namā un nekad ne -
atsakās palīdzēt, bibliotēkas 
pār zinei Valijai Raucepai, tel-
pu uzkopējai Dainai Gri nen-
bergai, Andrim Runkam par 
telpu izī rēšanu un nama sakār-
tošanu.

Sekretāre Ausma Linde raks-
tījusi protokolus biedrības val-

Grandrapidu latviešu biedrības pilnsapulce 
des sanāksmēs. Kasieris un 
biedrzinis Vitālijs Tarbuns 
ziņoja, ka biedrībā ir 173 biedri 
un septiņi goda biedri. Miruši 
seši biedri, nesen iestājušies 
pieci biedri. Viņš izdalīja pār-
skatu par pagā jušā gada ie -
nākumiem un izdevumiem. V. 
Tarbuns skaidroja, ka saņem 
biedru naudas, ziedojumus, 
līdzekļus par sarīko jumiem, īri 
un visu iegrāmato. Līdzekļi 
ieguldīti latviešu kredit sa-
biedrībā. Biedriem, kuŗi nav 
maksājuši biedru naudu, nosū-
ta atgādinājumus, mūžībā aiz-
gājušo biedru radiniekiem līdz-
jutības kartīti un biedrības zie-
dojumu. 

Sarīkojumu un kultūras noza-
res vadītāja Rūta Puriņa pastāstīja 
par aizgājuša gada sarīkojumiem 
un pateicās visiem, kuŗi piedalī-
jušies priekšnesumos, kā arī ap -
meklētājiem. 

 Nama pārzinis Andris Runka 
ziņoja, ka biedrības nams ir labā 

stāvoklī – grīdas tīras, sienas 
abās zālēs nokrāsotas. Telpu izī-
rēšana veicas labi; turpmāk tel-
pas izīrēs Daina Grinenberga.

Informātore ir Lidija Tarbuna, 
viņa pērn izsūtījusi piecus ap -
kārtrakstus un pateicās Vita-
lijam Tarbunam, kas palīdz tos 
pavairot un izsūtīt. L. Tarbuna 
pastās tīja arī par dāmu pulciņu: 
tajā darbojas astoņas dāmas, bet 
ir daudzi palīgi. Par sarīkojumu 
maltītēm iegūst labus ienā-
kumus. Galvenais dāmu pulciņa 
sarīko jums ir Draudzīgā aicinā-
juma atcere. Līdzekļu pietika, 
lai at  balstītu biedrību, Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeju Rī -
gā, Gaŗezeru, skolēnus Latvijā. 
Viņa sirsnīgi pateicās dāmu 
pulciņa darba atbalstītājiem.

Biedrības bibliotēkas pārzine 
Valija Raucepa pastāstīja, ka 
lasītāju ir maz, bet iegādātas jau-
nas grāmatas. Savas grāmatas 
bibliotēkai ziedojusi Vilma Rie p-
  niece un Karīna Robežniece. 

Grāmatas tiek sūtītas arī uz 
Latviju.

Revīzijas komisijas locekļi 
Ivars Petrovskis, Paulīne Za -
dvinska un Ilze Runka pār-
baudījuši kases dokumentus un 
pārliecinājušies, ka tie ir teicamā 
kārtībā. Biedrības kasieris Vita-
lijs Tarbuns pelnījis atzinību par 
izcilo darbu.

Pilnsapulce pieņēma Vitalija 
Tarbuna ieteikto budžetu nāka-
mam gadam. Par delegāti ALAs 
kongresam Milvokos izraudzīja 
Zaigu Petrovsku. Nominācijas 
komitejā ievēlēja Ivaru Petrovski, 
Zigfridu Zadvinski un Ireni 
Vanušku. Par goda biedru izrau-
dzīja Dr. Reju Gonzalesu.

Etnisko izstādi Grandrapidu 
mūzejā vadīja Līga Gonzalesa, 
viņai palīdzēja Rejs Gonzaless, 
Paulīne un Zigfrids Zadvinski, 
Ausma Dāve, Marija Felkere, 
Elita Vuda, Nellija Barkāne, 
Ausma Lanka un Dzintra Stille.

Dr. Z. Zadvinskis pastāstīja, ka 

katoļu draudzei ir piedāvājums 
pirkt viņu baznīcu un pēc 
baznīcas pārdošanas dievkalpo-
jumi varētu notikt latviešu 
biedrības namā.

Ivars Petrovskis visus sirsnīgi 
ielūdza uz kreditsabiedrības 
piln  sapulci 27. martā, būšot pus-
dienas un dažādi laimesti.

Līga Gonzalesa atgādināja, ka 
katrā organizācijā, kas ir ALAs 
biedre, jābūt 20 ALAs biedriem, 
lai uz kongresu varētu sūtīt vienu 
delegātu.

Baiba Lejiņa pateicās par sa -
ņemto ALAs goda rakstu.

A. Runka paziņoja, ka vismaz 
vienu gadu viņš latviešu biedrī-
bas valdē vairs nevarēs darboties, 
un Dr. Z. Zadvinskis viņam 
pateicās par ilggadējo un 
pašaizliedzīgo darbu. 

Pirms pilnsapulces ar siltām 
pusdienām visus dalībniekus pa -
cienāja Lidija Tarbuna, Baiba 
Lejiņa un Marija Felkere.

Julieta Rumberga
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 Kursas vasaras vidusskolas 
darbinieki ielūdza Sietlas lat-
viešus 13. februārī apmeklēt 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumu. To atklāja Rietum-
krasta latviešu izglītības centra 
valdes sekretāre Marisa Veja 
(Way)-Rogaine, Kursas vasaras 
vidusskolas 2000. gada absol-
vente, vēlāk audzinātāja Kursā 
un bērnu vasaras nometnē 
Mežotnē. Marisa atgādināja, ka 
Kursas vasaras vidusskolai Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarī-
kojums notiek jau 37. gadu, tātad 
kļuvis par tradiciju. Viņa pateicās 
Kursas atbalstītājiem, paužot 
cerību, ka viņi uzskata Kursu par 
savu skolu un Izglītības centru 
par savām otrām mājām, ,,jo abi 
celti ar jūsu ziedojumiem, idejām 
un rokām”. M. Veja-Rogaine 
nolasīja Kursas direktora mācītāja 
Dāvja Kaņepa sveicienu Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarī-
kojuma dalībniekiem. Mācītājs 
D. Kaņeps vēstulē pastāstīja par 
jaunumiem Kursā pēdējās divās 
vasarās un par dažām šovasar 
paredzētām pārmaiņām. Viņš 
pateicās visiem, kuŗi Kursā 
strādājuši – skolotājiem, audzinā-
tājiem un palīgiem, kā arī at -
balstītājiem par ziedot laiku un 
līdzekļiem, lai Kursa varētu sek-
mīgi darboties. Īpaši viņš piemi-
nēja pirms gada dibināto Veltas 
Zommeres stipendijas fondu, tā 
pirmo stipendiju piešķīra Richar-
dam Teteri no Losan dželosas.

Marisa iepazīstināja ar Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarī-
kojuma viesi un runas teicēju 

Draudzīgais aicinājums – iesim uz teātri!
Andru Berkoldu no Losan-
dželosas. Viņa ir filmu scēnāriju 
autore un Gaŗezerā Vasaras 
vidusskolā māca jauniešiem daiļ-
runu, kā arī iepazīstina ar teātŗa 
mākslu. Andrai Berkoldai 2007. 
gadā piešķīra PBLA Kriš jāņa 
Barona prēmiju un ALAs atzi-
nības rakstu. Par oriģināllugu 
,,Hotel Paradiso” un tās režiju 
viņa 2010. gadā saņēma ALAs 
atzinības rakstu. Šovasar Andra 
aicināta šo lugu iestudēt Liepājas 
teātrī. Viņas dzīvesbiedrs Pauls 
Berkolds ir mācībspēks Kalifor-
nijas mākslas un mūzikas insti-
tūtā, viņu ģimenē ir trīs bērni, 
vecākais dēls beidzis, divi jau-
nākie vēl mācās Losandželosas 
latviešu svētdienas skolā.

Andra pastāstīja par latviešu 
teātri ārzemēs kopš agrākiem 
gadiem līdz mūsu dienām, uz 
ekrāna parādot fotoattēlus un 
vairāku lugu ainas videolentē. 
Andra uzsvēra, ka latvieši teātri 
ciena un mīl. Latviešu kopienās 
ārpus Latvijas, gan bēgļu no -
metnēs, gan vēlāk mītņu zemēs 
ļoti drīz tika dibinātas teātŗa 
kopas. Jauniebraucēji no Latvijas 
reti apmeklēt sarīkojumus 
latviešu centros, bet uz teātri viņi 
tomēr nāk.

Latviešu teātŗa darbību ārzemēs 
Andra sadalīja trīs galvenos 
viļņos un katru vilni vairākos 
posmos. Pirmais vilnis – tā dē -
vētie veclatvieši, kuŗi Amerikā 
ieceļoja 19. gadsimta 90. gados 
un pēc 1905. gada. No 1913. līdz 
1922. gadam Bostonā notika 
vairākas latviešu teātŗa izrādes ar 

mērķi stiprināt ideoloģisko ko -
pību. Otrais vilnis – pēckaŗa gadi 
bēgļu nometnēs (1945-1950), 
kad teātris publikai sagādāja 
iespēju domāt par ko citu, ne 
tikai par savu bezspēcīgo stāvokli. 
Izrādes dzīves pelēcībai piešķīra 
spozmi.

Trešo vilni ievadīja trimdas 
teātŗi mītņu zemēs. Andra gal-
venokārt runāja par teātri Zie-
meļ  amerikā. Amerikā un Kanadā 
1955. gadā bija gandrīz 100 
latviešu teātŗa kopu, tostarp teāt-
ris Sietlā. Īpaši ražīgs laiks bija no 
1965. gada līdz 1990. gadam. 
Latviešu teātŗa apvienību Zie-
meļ amerikā (LTAZ) dibināja 
1965. gadā ar mērķi rosināt lat-
viskās gara pasaules izpausmi, 
veicināt latviešu teātŗa kustību 
un parādīt latviešu teātŗa jaunra-
di. LTAZ kontaktpersona bija 
Artūrs Rubenis, daudzu lugu 
autors un ilggadējais teātŗa reži-
sors Klīvlandē. Rīkoja teātŗa die-
nas, Gaŗezerā teātŗa kursus, lugu 
rakstīšanas seminārus, izdeva 
rakstu krājumu ,,Skatuve” un 
apkārtrakstu. Laimonis un Bri-
gita Siliņi 1964. gadā dibināja 
mazo teātri sanfrancisko, tulkoja 
lugas no citām valodām un iestu-
dēja Latvijā dzīvojošo autoru 
darbus. Siliņi 1970. gadā izrādīja 
lugu Latvijā un sākās sadarbība 
ar Latvijas teātri.

Tagad daudzas latviešu teātŗa 
kopas Amerikā beigušas darbo-
ties, jo grūti piesaistīt jaunus 
aktieŗus un režisorus. Pēdējos 
divdesmit gados pieaugusi inte-
rese sadarboties ar Latvijas māks-

liniekiem un iestudēt Latvijas 
autoru lugas. Meklējot ko jaunu 
un pievilcīgu vairākām paau-
dzēm, tiek iestudētas oriģinālas 
dziesmuspēles. Andra uzsvēra, 
ka latviešu teātris ārzemēs ir sva-
rīgs un atgādināja Artūra Rubeņa 
teikto: ,,Katrā izrādē Latvija 
dzīvo.” Tas ir ideāls veids, kā jau-
niešus iepzīstināt ar latviešu 
autoriem, iemācīt skaidru izru-
nu, veicināt kopsajūtu un attīstīt 
latviešu valodu. Uzrunas beigās 
Andra citēja Čikāgas latviešu 
teātŗa režisora Valža Hermaņa 
teikto: ,,Ja latviešu teātris sveš-
niecībā grib dzīvot un pastāvēt, 
tad darbinieku mērķis ir ne tikai 
labi iestudēt un izrādīt lugu. 
Teātŗa darbiniekiem ir atbildī-
gāks uzdevums. Mēs kļūstam par 
savas tautas saucējiem, aicinātā-
jiem un sargiem, vispirms mūsu 
valodai un latvietībai… latvisku 
tradiciju, latviskā gara, latviskās 

stājas saglabātājiem un turpi-
nātājiem.” 

Ilgie aplausi liecināja, ka klau-
sītāji par Andras referātu bija 
sajūsmā. Apmeklētāji priecājās, 
ka Andrai līdzi bija atbraucis 
dzīvesbiedrs Pauls Berkolds. Viņš 
dzimis un uzaudzis Sietlā un 
ieradās apciemot māti Ilzi 
Berkoldu. Pēc referāta apmeklē-
tājiem bija iespēja patērzēt ar 
Andru un Paulu un pacienāties 
pie bagātā uzkodu galda. Sirsnīgs 
paldies Andrai Berkoldai par 
interesanto referātu un visiem, 
kuŗi atbalstīja sarīkojumu ar zie-
dojumiem Kursas vasaras vidus-
skolai.

Rietumkrasta latviešu izglītī-
bas centra padomei ir jauns 
priekšsēdis – Jānis Rogainis. 
Vēlam Jānim un centra padomei 
labas sekmes, Izglītības centru 
jaunajā desmitgadē ievadot.

I.M.

No kreisās: Marisa Veja (Wey)-Rogaine un Andra Berkolda
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Filadelfijas svētā Jāņa draudzes 
latviešu skolā 6. februārī notika 
Draudzīgā aicinājuma atceres sa -
rīkojums. Skolēni, kuŗu vecums 
bija no ½ līdz 12 gadiem, izrādīja 
lugu ,,Mēnesnīcas nakts”. Izrādi 
vadīja Sandra Zeidenberga-Jan -
sone, dekorācijas darināja vecāki 
un bērni. Uzgleznotā akmens 
krāsns, krūzītes un šķīvji plauk-
tos, mēnestiņš logā lika skatī-
tājiem izjust seno laiku virtuves 
siltumu. Apmeklētāju pulks bija 
prāvs un sajūsmas pilns! Kāds 
teica: ,,Visi atnāca priecāties par 
skaistajām dekorācijām un bēr-
niem, kuŗi runā latviski.”

Lugas sākumā spriganā pavār-
nīca, ko tēloja Emīlija Liziņa, 
enerģiski mudināja virtuves ie -
mītniekus posties nakts ballei. 
Daudz nevajadzēja, lai pierunātu 
veco katlu (Tija Līlija Vilciņa) 
nokāpt no senlaiku krāsns un 
virpuļojot izjust deju un dziesmu 
prieku. Abu meiteņu gaišās bal-
sis un saspēle radīja īpašu jautru 
noskaņu. Pat vecā, savu laiku 
nokalpojusī saru slota (Marisa 
Li  ziņa) drīz vien atradās balles 
viesu vidū. Izmantojot savu ilgo 
virtuves pieredzi, viņa palīdzēja 
visām jaunajām dakšiņām (Selga 
Lazda, Kristaps Lazda, Sofia Dil-
lona, Markus Melo), nažiem 
(Ma   tīss Imants Klousers, Annika 
Dillona) un karotēm (Magnuss 
Andris Klousers, Zinta Lazda, 
Katrīna Sonvane, Gabriela Pan-
tele) atrast pāŗus dejai ,,Tūdaliņ, 
tagadiņ”. No plaukta nokāpis, 
vecais cukurtrauks (Nilss Namejs 
Jansons) ar cieņu un eleganci 
iedvesmoja ,,virtuvniekus” divām 
jautrām dziesmām un līksmi de -

Reiz bija mājiņa, kuŗā notika brīnums...
joja ar karoti (Emīls Gustavs 
Jurciks). 

Protams, katrai mājai vajadzīgs 
sargs. Tāds arī šajā mājoklī bija 
nomodā – vecais sunītis Taksis 
(Māra Līva Jansone). Tas mier-
mīlīgi un ar pārliecību lūdza 
balles dalībniekus būt prātīgiem, 
lai netraucētu naktsmieru citiem. 
Tomēr, dzirdot dziesmu ,,Ai, su -
nīši, nerejati”, sunītis nespēja 
atturēties un sāka dejot visiem 
līdzi! Vienīgi putraimu maisam 
(Helēna Hollija) neveicās, jo no 
nepierastās dejošanas samežģījās 
kājas un pakrītot izbira putraimi. 
Palīgu bija daudz, bet, izdzirdot 
rīta zvanu, ieradās saimniece. 
Visi žigli atgriezās savās ierastajās 
vietās. 

Bērni paši bija ierunājuši teicēja 
tekstu, paskaidrojot turpmāko 
norisi: ,,Jūs varbūt domājat, ka 
lielie prieki beidzās ar bēdām. Tā 
gluži nenotika...” Saiminiece bija 

paskaidroja, ka kucēns gatavs 
piedalīties nākamā gada mēnes-
nīcas nakts ballē!

Pēc izrādes sarīkojuma apmek-
lētāji sēdās pie glīti klātiem galdi-
em un mielojās ar pusdienām, 
ko sagādāja skolēnu vecāki Ast-
rīdas Liziņas vadībā. Vecākās 
klases skolēni bija sagatavojuši 

illustrācijas un aprakstus par ne -
sen redzētām filmām. Bijušie 
skolotāji īpaši priecājās par bērnu 
domrakstiem. Cerams, ka sarī-
kojums visus iepriecināja un 
palīdzēja atsaukt atmiņā savas 
pamatskolas gaitas. 
 Sandra Zeidenberga 

Jansone

No kreisās: Zinta Lazda, Annika Dillona, Matīss Imants Klousers, 
Gabriela Pantele, Marisa Liziņa, Magnuss Andris Klousers
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No kreisās: Māra Līva Jansone, Tija Līlija Vilciņa, Emīlija Liziņa
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No kreisās: Emīls Gustavs 
Jurciks, Nilss Namejs Jansons
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Pirmā rindā no kreisās: Magnuss Andris Klousers (Clouser), 
Markus Melo, Selga Lazda, Katrīna Sonvane, Gabriela Pantele, 
Annika Dillona, Matīss Imants Klausers, Zinta Lazda; otrā rindā: 
Nilss Namejs Jansons, Emīls Gustavs Jurciks, Helēna Hollija, 
Emīlija Liziņa, Marisa Liziņa, Māra Līva Jansone, Tija Līlija 
Vilciņa
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iedomājusies, ka sunītis nepama-
nīja zagli. Gribēdama palīdzēt, 
viņa iegādājās mazu kucēnu 
(Selga Lazda), kas lugas beigās 
pieskrēja pie vecā sunīša. Teicēji 
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Katru gadu Klīvlandes latviešu 
skola rīko ziemas izbraukumu, 
lai bērni varētu kopā papriecāties 
un satuvināties ārpus skolas 
ierastās gaitas, stundām un no -
darbībām. Šogad ziemas izbrau-
kuma organizēšana tika uzticēta 
slēpošanas „karsējam” Tālivaldim 
Bērziņam, kuŗš savus bērnus ved 
slēpot, cik vien bieži iespējams 
un kopā ar dēlu Tālīti piedalās 
slēpošanas sacīkstēs. Tā kā šī 
bijusi neparasti ziemīga ziema ar 
lielu aukstumu un sniegu, slēpo-
šana visiem likās vispiemērotā-
kais izklaides veids. Un tā svēt-
dien, 20. janvārī, vairākas ģime-
nes pēc saīsinātām skolas stun-
dām jautrā noskaņojumā devās 
uz Brendijvīna (Brandywine) slē-
potavu, kas atrodas apmēram 
pusstundas attālumā no Klīv-
landes latviešu draudzes nama. 

Iekārtojušies pie galdiem un 
„piesējuši dūšu” ar garšīgu picu 
(pizza), ko bija sagādājuši Vilnis 
un Kristīne Kubuliņa, nodziedā-
jām Dainai Renertei „Daudz 
baltu dieniņu”, jo viņa nupat 
nosvinēja 11. dzimšanas dienu. 
Latviešu balsīm saliedējoties un 
braši skanot šai skaistajā dzies-
mā, apkārtstāvošie nelatvieši 
apklusa un ar interesi klausījās, 
bet nabaga Daina nosarka gluži 
sarkana.  Māmiņa Nora saldajam 
ēdienam bija izcepusi šokolādes 
kūciņas ar baltām cukurpārsli-
ņām. Līdz vakaram viss līdzi pa -
ņemtais ēdiens, ieskaitot sviest   -
maizes, ko draudzes kafijas gal-
dam bija gādājusi Inga Rei neka, 

Brendijvīna kalna prieki
Klīvlandes latviešu skolas ziemas izbraukums

bija tikpat kā apēsts. 
 Ņemot vērā Ohaijo niecīgo 

augstieni, Brendijvīna kalns ir 
samērā iespaidīgs, un bērni pil-
niem punčiem priecīgi satraukti 
steidza aut kājas. Klumpačodami 
savos smagajos zābakos, viņi 
metās ārā pelēkajā ziemas dienā, 
lai iekaŗotu balto kalnu. Laika 
apstākļi bija ideāli: bezvējš, ap -
mācies, patīkams, ciešams auks-
tums. Nelielā bērnu grupiņa 
uzreiz sadalījās, un visiem sanā-
ca slēpošanas „kumpeļi.” Zēni – 
Tālītis Bērziņš, Samuels Kubuliņš 
un Markus Reineks – uzreiz 
uzbrauca uz lecamo kalniņu 
nobrauktuvi. Tur nesen Markusa 
dvīņu brālis Matīss diemžēl bija 
kritis un sasitis galvu. Šī satrau-
cošā negadījuma dēļ Matīss 
šoreiz nepiedalījās izbraukumā, 
bet tika vairākas reizes pieminēts 

sarunās par ķiverēm. Skolas 
saime novēl Matīsam pilnīgu 
atveseļošanos un vēl daudz prie-
ka un veiksmes, slēpojot! „Trej-
meitiņas” – Tija Kubuliņa, Kar-
līna Kubuliņa un Daina Rener  te 
– devās citā virzienā. Elisa 
Renerte dūšīgi trenējās uz „zaķīš-
kalna” ar tantes Andas Prātiņas 
palīdzību. Lielās meitenes – 
Ariana Daukša, kas dod priekš-
roku sniega dēlim, un Laila 
Kubuliņa - ar „astīti,” piecgadīgo 
Mariju Bērziņu, devās uz citu 
nobrauktuvi. Tālivaldis Bērziņš 
secināja, ka diena sastāvēja no 
daudzām mazām „uzvarām,” kad 
iesācējslēpotāji līdz vakaram 
varēja uzskaitīt savus panāku-
mus – to skaitā pacēlāja apgūša-
nu, kas iesācējam nav nemaz tik 
vienkārša lieta. 

Rita Laima Bērziņa, kas šogad 

neslēpo ceļa ievainojuma dēļ, 
palika uzgaidāmajā telpā kā 
galdu, pārtikas un piederumu 
apsargātāja. Viņa lasīja avīzi, 
vēroja kalnu un priecājās par to, 
cik reti bērni uzturējās iekštel-
pās. Tie dūšīgi slēpoja un, ienā-
kot, lai paēstu, ar saviem sārta-
jiem vaigiem liecināja, ka slēpo-
šana ir viens no patīkamākajiem 
izklaides sportiem. Uz vakara 
pusi daži vecāki piesēdās pie alus 
kausiem, lai atvilktu elpu. Viņiem 

piebiedrojās arī latviešu ev. lut. 
draudzes ērģelniece Līga Zemes-
arāja, kuŗa dzīvo turpat netālu. 
Dienai satumstot un sniegam 
putinot un radot sapņainu noska-
ņu, mēs visi nospriedām, ka 
pasākums bija izdevies vienkārši 
lieliski, un ka citreiz jārīko vairā-
ku dienu slēpošanas izbraukums, 
lai vēl kārtīgāk mēs izbaudītu 
ziemas priekus jautrā latviešu 
sabiedrībā! 

Rita Laima Bērziņa

Ņudžersijas pavalsts Ardīna 
skolā, kas atrodas netālu no 
latviešu biedrības nama Prie -
dainē, 17. februāŗa vakarā ieradās 
dažādu tautību bērni ar vecākiem, 
draugiem un paziņām. Pulciņš 
latviešu bija sešus gadus vecās 
Elizabetes Lejas-Grigalinovičas 
viesi, jo arī viņa mācās šajā skolā. 
Elizabete skolā ātri iejutusies, 
labi runā gan latviešu, gan angļu 
valodā, skolotāji un bērni viņu 
mīl. Mazā skolniece bija saposu-
sies latviešu tautastērpā, vaina-
dziņu galvā. Brālītim Kristeram, 
kam vēl tikai trīs gadiņi, kājās 
bija rakstainas zeķes, ap vidu 
raks taina josta. 

 Ardīna skolas vecāku un 
skolotāju komiteja (Parents and 
Teachers Association – PTA) 
iesniegusi Nacionālajai PTA pie-
teikumu sarīkot skolēnu ģi me  ņu 
nedēļas programmu. Ar  dīna 
skola bija vienīgā Ņudžersijā, kas 
konkursā uzvarēja un saņēma 
financiālu atbalstu (1897 dolaru) 
svētku rīkošanai. ASV šādu 
at balstu saņēma 32 skolas.

 Skolas direktore Debora Penele 
(Deborah Pennel) teica, ka starp-
tautisko svētku rīkošanas mērķis 
ir tuvināt skolēnus, kuŗiem angļu 
valoda ir svešvaloda, un palīdzēt 
iekļauties skolas vidē, lai viņi 
nejustos atstumti. 

 ASV ir daudznāciju valsts – 
par to liecināja karogi uz skatuves. 
Ceturtās un piektās klases sko-
lēnu koris divu saksofonistu pa -
vadījumā nodziedāja ASV him -
nu, piebiedrojoties visiem ap -
mek   lētājiem. 

 Sākoties priekšnesumiem, zālē 

Starptautiski kultūras svētki Ardīna skolā
ieskrēja lieli un mazi zēni un 
meitenes, tērpušies vienādos zi -
los tērpos, katram ap vidu josta 
ASV karoga krāsās. Tā bija Marl-
boro pilsētas skolēnu sportistu 
grupa Master Park’s Black Belt 
America, kas demonstrēja Dien-
vidkorejai raksturīgo teikvando 
mākslu: veiklību, precīzitāti un 
disciplīnētību. Noskatoties brī-
niš  ķīgo priekšnesumu, daudziem 
droši vien radās vēlēšanās apgūt 
teikvando. Olimpiskās spēlēs 
sacensības šajā kareivīgajā sporta 
veidā pirmo reizi notika 2000. 
gadā Sidnejā. 

Ņudžersijas latviešu biedrības 
vīri, Dzintrai Rumpēterei spēlējot 
klavieres, nodziedāja divas lat-
viešu tautasdziesmas. Vīriem 
pie    vienojās sievas tautastērpos 
un Elizabete ar trejdeksni. Jānis 
Students spēlēja akordeonu. Visi 
kopā nodziedāja ,,Bēdu manu 
lielu bēdu” un ,,Kur tu teci, gailīti 

mans”. Klausītāji ritmiski sita 
plaukstas, daži pat dungoja līdzi. 
Šķita, ka latviešu mūzicēšana 
publikai patika, jo aplausi bija 
ilgi. Aizkustināja mazā tautu-
meita Elizabete pieaugušo vidū, 
un viņas balstiņa skanēja kā 
dzidrs zvaniņš. 

Pārsteigumu sagādāja Vins Vu, 
nostājoties skatuves vidū un 
apsolot vecākiem un skolēniem 
iemācīt dziesmu vietnamiešu 
valodā. Vu vispirms dziedāja 
viens, spēlējot ģitaru. Dziesmu 
vārdus varēja izlasīt uz ekrāna. 
Talantīgais Vu īsā laikā izveidoja 
lielu sarīkojuma apmeklētāju 
jaukto kori. Pēc pāris mēģi  nā-
jumiem dziesma, bet sevišķi pie-
dziedājums skanēja tik labi, it kā 
visi dziedātāji būtu vietnamieši.

 Koncerta beigās The Warnock-
Seery Irish Dancers nodejoja 
vairākas īriem raksturīgas dejas.

Pēc priekšnesumiem apmek-

lētāji devās aplūkot Indijas, Īrijas, 
Italijas, Grieķijas, Spānijas, Ko -
rejas, Vietnamas, Ekvadoras, 
Peru, Kostarikas, Hondurasas, 
Meksikas un Latvijas galdu. Jā -
atzīst, ka latviešu galds bija 
visbagātākais – tur bija dzintara 
rotaslietas, audumi, māla trauki, 
pastaliņas, kokle, prievītes, linu 
galdauts utt. Netrūka sīpolmizās 
krāsotu olu. Ikviens dabūja mazu 
maisiņu ar sīpolu mizām un 
pamācību olu krāsošanai. Daudzi 
acu pāŗi ar neviltotu interesi ielū-
kojās lielajā pīrādziņu grozā, kas 
ātri tukšojās. Apmeklētāji nogar-
šoja Latvijas medu, rupjmaizi un 
kliņģeri, no kuŗa pāri palika tikai 
drupatas. Izstādes veidotājai 
Sarmītei Lejai Grigalinovičai bija 
Zemgales tautastērps, ko aizņē-
mās no Ilgas Caunes. Sarmīte 
pacietīgi atbildēja uz visiem jau-

tājumiem. Viņa ar dzīvesbiedru 
Jāni ir pateicīgi visiem atbalstītā-
jiem – Jāņa māsai Terēzei Apsītei 
par pīrādziņiem un kliņģeri, 
Intai Samai, Ausmai Zikmanei u. 
c. kuŗi no savām mājām atnesa, 
ko katrs varēja. Daudziem svētku 
apmeklētājiem droši vien bija 
atklājums, ka tālajā Ziemeļeiropas 
valstī Latvijā ir augsti attīstīta 
kultūra. 

 Mazākajiem bērniem ļoti pati-
ka sist bungas, un no mākslas 
telpas atskanēja gluži vai pērkon-
dārdi. Troksnis norima, kad sko-
lotāja Dorotija Siko pamācīja, kā, 
ar plaukstām pareizi sitot, no šī 
instrumenta var izvilināt ritmis-
kas skaņas.

Svētkos Ardīna skolā skolēni 
daudz iemācījās. Sabiedrību var 
vienot ne tikai kopīga valoda, bet 
arī tautu kultūras dažādība. 

 Laima Dzene

Svētku dalībnieki, no kreisās: Harijs Zikmanis, Sarmīte Leja-
Grigalinoviča, Ausma Zikmane, Elizabete Leja-Grigalinoviča, 
Dzidra Īzaka

Elizabete ar korejiešu draudzenīti un viņas māti

No kreisās: Ariāna Daukša,Marija Bērziņa un Laila Kubuliņa

Zēni „apgūst” pārcēlāju

Vecāki „atvelk elpu” pie alus kausiem 
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Toronto Latviešu pensionāru 
apvienība aizvadījusi rosīgu un 
sekmīgu darbības gadu. Par to 
liecina amatpersonu ziņojumi 
24. februāŗa gada sapulcē. 
Apvienībā pašreiz ir 504 biedri, 
no tiem viens ir pārcēlies uz dzīvi 
Jaunzēlandē un divi Latvijā. 
Latviešu aprūpes mājā „Kristus 
dārzs” dzīvo 45 biedri. Astoņi 
biedri jau pārsnieguši mūža simt 
gadu robežu. Darbības gadā no 
jauna iestājušies 15 biedri, miru-
ši 25. Deviņdesmit mūža gadus 
sasnieguši 93 biedri un saskaņā 
ar statūtiem tie no biedru mak-
sām atbrīvoti. Tomēr, ievērojot 
deviņdesmitgadnieku pieaugušo 
skaitu, būtu vēlami ziedojumi arī 
no viņiem. 

Apvienības budžets ir 70 100 
dolaru, ieskaitot Ontario provin-

Vadošā lomā
ces valdības un Toronto pilsētas 
valdes 25 000 dolarus un 10 200 
dolaru atbalstu. Apvienības kasē 
pašreiz ir 11 061 43 dolaru. Labu 
financiālu atbalstu sniedz arī 
apvienības rokdarbnieču grupa, 
Dzidras Avenas vadībā rīkojot 
izstrādājumu skates un tirdziņus. 
Vingrotāju grupas dalībnieces 
nodarbībām Ilgas Negražes vadī-
bā pulcējas divas reizes nedēļā. 
Apvienības koŗa „Rota” 28 koris-
ti un vīru ansambļa „Pusstunda” 
dalībnieki, kas diriģentes Īrisas 
Purenes vadībā kuplinājuši 
apvienības sanāksmes, koncertē-
juši latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” un arī citu orga-
nizāciju sarīkojumos. Lokālus 
izbraukumus uz latviešu drau-
džu lauku īpašumiem un viesmī-
līgās Almas Cifersones ģimenes 

vasaras mītnē pie skaistā Simko 
ezera organizējusi un vadījusi 
Helēna Bērziņa, izbraukumus uz 
Stratfordas teātŗa izrādēm – 
Skaidrīte Tērauda.

Vispusīgu ziņojumu par valdes 
un apvienības darbību sniedza 
priekšsēde Valija Briksne. Valde 
pulcējusies 10 rēgulārās un divās 
speciālās sēdēs apvienības darbī-
bas plānošanai. Aizvadītais gads 
bija rosīgs un sekmīgs. Notikušas 
42 rēgulārās un četras vasaras 
sanāksmes, kā arī izbraukumi uz 
latviešu draudžu lauku īpašu-
miem – „Saulaini” un „Sidrabeni” 
Helēnas Bērziņas vadībā. Pilsētas 
valdes ieteikums apvienībā 
iesaistīt arī gados jaunākus pen-
sionārus nav devis cerētos panā-
kumus, jo pašreiz tikai astoņi 
biedri ir 60 līdz 70 gadu vecuma 

Ir laba sajūta, ja kāda iecere 
īstenojas ar panākumiem. Tā tas 
izvērtās, kad pagājušā vasarā 
mūsu draudzes mācītājs Aivars 
Pelds nogādāja mūsu māsu drau-
dzēm Latvijā līdzekļus, kas palī-
dzēja trūcīgiem bērniem skolās 
saņemt siltas pusdienas. Saņemtās 
pateicības kartītes ar bērnu zīmē-
jumiem un parakstiem liecināja 
par viņu lielo prieku. Labo darbu 
mūsu St. Pēterburgas draudzes 
dāmu komiteja izkārto katru 
gadu, rīkojot tirdziņu februāra 
mēnesī. Lai tirdziņš īstenotos, 
vajag čaklu roku, lai ceptu, vārī-
tu, gādātu mantas izlozei un 
darītu citus darbiņus. Šogad tir-
dziņš notika 19. februārī un pul-
cināja ap 70 apmeklētāju. Mājīga 
bija sarīkojuma telpa ar skaistu 
ziedu dekorējumu uz katra galda, 
skaista un saulaina pati diena un 
draudzīga noskaņa atnācēju star-
pā. Ievadā mācītājs Aivars Pelds 
lūdza Dieva svētību šim notiku-
mam. Dāmu komitejas priekš-
niece Skaidrīte Prince pēc apsvei-
kuma vārdiem pateicās visiem 
darba darītājiem – dāmām par 
par dažādiem gardiem cepu-
miem, mūžam nenogurstošai 
maizes klaipu cepējai Rasmai 
Kalniņai (93 gadus jaunai), kuras 

Labestības darbs
40 ceptie klaipiņi ātri vien atrada 
cienītājus. Lijai Kuplis Tsantes 
tika pateicība par visu šo saim-
niecisko lietu pārzināšanu un 
apkopošanu, mācītājam un viņa 
kundzei Irmai par pusdienu ser-
vēšanu (frikadeļu viru ar piede-
vām) un loterijas biļešu pārdoša-
nu, Andrim Ritumam par raito 
un asprātīgo izlozes vadīšanu, 
Artūram Gerhardam par ziedu 
sakārtojumu. 

Jūsmīgu prieku sagādāja mūsu 
pašu talantīgā dziedone, pianiste, 
ērģelniece un koklētāja Alek-
sandra Rituma ar skanīgu dāva-
nu – vairākām romantiskām 
dziesmām un operu āriju noslē-
gumā, pašas klavieŗu pavadīju-
mā. Sarīkojuma nobeigumā visi 
uzmanību veltīja laimīgo loteri-
jas numuru izsaukšanai. Dažam 
labam laimētājam vajadzēja gan-
drīz vai lielāku auto, lai visu 
nogādātu mājās. Uz laimestu 
galda vēl gaidīja divi lieli grozi ar 
dažādiem labumiem. Tiem And-
ris Ritums atrada īpašniekus, 
atjautīgi un veikli ierosinot vai-
rāksolīšanu. 

Ar pateicību Debesu Tēvam 
par sarīkojuma labo ienākumu, 
esam ieguvuši līdzekļus turpmā-
kam palīdzības darbam.

Skaidrīte Prince

grupā. Visvairāk biedru – 200 ir 
vecuma grupā no 85 līdz 90 
gadiem. Simtgadnieku skaits 
samazinājies, pašreiz ir astoņi 
simtgadnieki, viņu vidū vecākā 
– Albertīne Klincāne, kas sasnie-
gusi mūža 108. gadu.

Revīzijas komiteja, kā ziņoja 
priekšsēdis J. Bārs, pārbaudījusi 
financiālos un vispārējos doku-
mentus. Tie ir labā kārtībā un 
atbilst grāmatvedības princi-
piem. Arī zvērinātā revidenta E. 
Kukura pārbaude liecina par 
sekmīgu un pareizu darbību. 
Sapulces dalībnieki visus ziņoju-
mus pieņēma bez iebildumiem 
un visiem darbiniekiem izteica 
pateicību.

 Valdes amatpersonu vēlēšanās 
ievēlēja visus līdzšinējos: valdes 
priekšsēde Valija Briksne, kasie-
ris Visvaldis Brūmelis, valdes 
locekļi Orta Čače, Lolita Gulbe, 
Ausma Hepnere, Zenta Krastiņa, 

Ģedimina Krauja. Tālivaldis 
Kronbergs, Helēna Martinsone, 
Ārija Štromberga, Edīte Zariņa. 
Līdzšinējos amatos ievēlēja arī 
revīzijas komitejas sastāvu – Jāni 
Bāru, Imantu Jenti un Artūru 
Ķesteri. 

Bez iebildumiem pieņēma 
kasieŗa V. Brūmeļa sastādīto 
budžetu - 70 100 dolaru ienāku-
mos un izdevumos. Gada sapul-
cē piedalījās 275 biedri, no tiem 
personiski 215 ar 60 citu biedru 
pilnvarām. Gada sapulci raiti 
vadīja Atis Bredovskis. 

Toronto latviešu sabiedrībā 
mainījušies demografiskie fakti. 
Kādreiz daudzo organizāciju 
rosīgā darbība jūtami samazinā-
jusies. Toronto Latviešu pensio-
nāru apvienība ar rēgulāriem 
iknedēļu sanāksmēm, izbrauku-
miem un atsevišķo grupu nodar-
bībām tagad izvirzījusies vadošā 
lomā.

R. Norītis             

Patīkamu pārsteigumu piedzī -
voja Ņujorkas latvieši, kuŗi 25. 
februārī ieradās Salas baznīcas 
sarīkojuma zālē noskatīties lugu 
,,Benjamiņa. Kā dzīvot moder-
nam cilvēkam”, kā arī Ņudžersijas 
latvieši Priedainē nākamā dienā. 
Aktrises Indras Burkovskas tur-
neju Amerikā rīkoja Amerikas 
latviešu teātŗa Ņujorkas studija 
(ALTNS), īpašu pateicību pel-
nījusi Aija Pelše. 

Jādomā, ka vairākums latviešu, 
arī tie, kuŗi dzimuši Amerikā, 
lasījuši par Benjamiņiem, viņu 
bagātību un Emīlijas traģisko lik-
teni – Latvijas miljonāri 1941. 
gada 14. jūnijā izsūtīja uz Sibiriju. 
Noskatoties izrādi, bija iespēja 
sīkāk uzzināt par viņas dzīvi un 
bēdīgo galu.

Skatītāju zālē krēsli bija sarin-
doti gar aizmugures sienu, noro-
bežojot garenu laukumu zāles 
aizmugurē, kur atradās arī dau-
dzas sasietu avīžu ķīpas. Vidū 
bija brīva telpa, ko apgaimoja 
tikai viens prožektors, un tajā 
darbojās aktrise Indra Burkovska, 
tērpusies smalkā ziemas mētelī, 
zem kuŗa bija skaists krekls, 
augstpapēžu kurpēm kājās – tā 
Emīlija bija apģērbta aresta brīdī. 
Indra Burkovska parādīja Emī-
lijas dažādās jūtas un domas pa 
ceļam uz Sibiriju, savās pārdomās 
iesaistot arī publiku.

Aktrise un skatītāji, atbilstīgi 
monoizrādes epizodiem, varēja 
justies gan kā lopu vagonā, gan 
Antona Benjamiņa darbistabā. 
Indra pauda Emīlijas jūtas da -
žādos laikposmos – epizodā ceļā 
uz Sibiriju viņa atklāja, ka pazu-
dusi dārga rotaslieta un izmisusi 
vērsās pie skatītājiem: ,,Kur ir 
mana broša?” Skatītājus arī pār-
ņēma izmisums un līdzjutība, jo 
bija skaidrs, kas noticis – viņa ir 
apzagta. Arī turpmākā izrādes 
gaitā aktrisei viegli radās kon-
takts ar skatītājiem, nemanot 
kļūstot par viņas partneŗiem. 

Otrā daļā skatītājus aicināja 
apsēsties skatuves priekšā pēc 
tam, kad viņi paši bija krēslus 
sarindojuši ierastā kārtībā. Ak -
trisei bija skaists latviešu tautas-
tērps, un dekorācijās attēlots 
Lāč  plēsis un Antona Benjamiņa 
dāvana sievai – vitrāža, kuŗā 
attēlota Emīlija ar māti un māsām 
tautastērpos.

Te nekas nav tā kā agrāk
Lugas ,,Benjamiņa” pirmizrāde Ņujorkā un Ņudžersijā

 Trešajā daļā – Benjamiņas 
salonvakarā – uz skatuves atradās 
galdiņš ar sudraba traukiem. Uz 
krēsla sēdēja vijolniece Una Tone 
ļoti romantiskā aizritējušā gad-
simta 30. gadu modes kleitiņā un 
gludi sasukātiem matiem katru 
brīdi bija gatava spēlēt, ko vien 
kundze vēlējās.

 Emīlija gatavojās pieņemšanas 
vakaram, komandējot kalpus, 
sagaidot valstsvīrus, diplomātus, 
māksliniekus, pēc tam žurnālistus 
un fotografus. Kalpu tēloja Uldis 
Stepe (viņš bija arī skatuves meis-
tars), ik brīdi pasniedza Emī  lijai 
roku, viņai kāpjot pa kāpnēm, 
pasniedza vīna glāzi. Emīlija vie-
nīgi pārmeta, kāpēc sulainim nav 
baltu cimdu.

Emīlija aicināja viesus tēlot 
An  tona Benjamiņa lugā ,,Migla”. 
Māksliniece ļoti prasmīgi ie -
saistīja publiku, aicinot pirmā 
rindā sēdošos piedalīties un 
piedāvājot viņiem vīnu kristalla 
glāzēs. 

Kalponi Bertu tēloja izrādes 
producente Laila Baumane, slai-
da, gludiem sasukātiem matiem, 
bedrītēm vaigos, tērpusies vien-
kāršā melnā kleitiņā ar baltu 
tamborētu apkaklīti un kruzuļotu 
žabo. Visas izrādes laikā viņa 
nemitīgi sekoja, vai kundzei kas 
netrūkst.

Neviltots bija Emīlijas sašu-
tums, atklājot ka salonā jau iera-
dušies nelūgti viesi – Viļa Lāča 
sūtņi, kuŗiem aktrise uztrauktā 
jautāja, vai viņiem ir ielūgumi un 
kāpēc nav baltu cimdu? Luga 
beidzas ar Emīlijas izmisuma 

pilno secinājumu: ,,Te vairs nekas 
nav kā agrāk...”

Indra Burkovska monoizrādē 
tēloja ar tādu pārliecību, ka likās 
– ieradusies nevis akrise, bet pati 
Emīlija Benjamiņa. 

Gan pirms izrādes, gan starp-
brīdī, gan ilgi pēc tam skanēja 
klusa, viegla salonmūzika, ko 
spēlēja pianists Vilnis Klīmanis. 
Zālē bija iekārtots neliels suvenīru 
galdiņš, producente Laila Bau-
mane tirgoja senlaicīgas rotaslie-
tas, grāmatiņas, tvartus un citus 
suvenīrus. 

Uzvedums bija unikāls – teātris, 
vēstures stunda, koncerts un 
dokumentārfilma vienlaikus. Fil-
mā divas aculiecinieces pastāstīja 
par Emīlijas pēdējām dienām. 
Divas jaunas sievietes izsūtīja 
vienlaikus ar Emīliju, viņas pār-
cieta visas briesmas un pastāstīja, 
ka mitinājušās vienā telpā. Emī-
lijai no vilciena uz nome tinājuma 
vietu augstpapēžu kurpēs bija 
jāsoļo 40 kilometru. Viņai tai 
laikā bija sešdesmit gadu. Emīlija 
Bemjamiņa nomira pēc trim 
mēnešiem, kaut gan pirms tam 
bija stipra un veselīga. Pārējie 
latvieši klusiņām apbedīja vienu 
no pirmajām aizgājējām. Eižens 
Finks bija pareģojis, ka viņa 
nomirs bez spilvena zem galvas. 
Tā arī notika.

Ikvienā ģimenē kāds ir bijis 
izsūtīts. Luga ir aizrāvīgs stāsts 
ne tikai par sabiedrībā zināmu 
bagātu personu, bet arī par mūsu 
tautas likteni. 

Laima Dzene
Ēriks Niedrītis

Indra Burkovska Emīlijas Benjamiņas lomā

Mācītājs A. Pelds apkalpo pusdienot gribētājus.
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BOSTONA (MA) 
• 27. martā plkst. 1.00 (pēc 

dievkalpojuma) Valentīnas Lam-
bergas piemiņas pēcpusdiena. 
Programmā fragmenti no lat-
viešu radioraidījumiem (WCRB), 
tostarp Jāņa Zābera operārijas, 
bostonieši dalīsies atmiņās par 
Valentīnas Lambergas darbu 
latviešu sabiedrībā. Piedalīšanās 
bez maksas. Rīko Latviskā man-
tojuma fonds. Visi laipni aicināti.

ČIKĀGA (IL)
• 19. martā plkst. 6.00 Čikāgas 

latviešu namā (4146 N. Elston 
Ave) Māras teātŗa viesizrāde – 
Leldes Stumbres luga ,,Kronis II“. 

DENVERA (CO) 
• 12. martā plkst. 10. 00 

Kolorado latviešu kultūras cen-
tra (KLKC) gada sapulce centra 
telpās (10705 West Virgina Ave., 
Lakewood, CO, tālr. 303-986-
5337). 

• 19. martā plkst. 6.30 centra 
telpās Denveras ,,Jūrmalnieki“ 
rīko dziesmu un deju vakaru. 
Dalības maksa $3.00

DETROITA (MI) 
• 6. martā plkst. 11.30 Sv. Pāvila 

draudzes un Daugavas Vanagu 
rīko pankūku pēcpusdienu.

• 23. martā plkst. 1.00 Sv. Pāvila 
latv. ev. lut. bazn. (30623 West 12 
Mile Rd. Farmington Hills) 
Māras teātŗa viesizrāde – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

• 24. aprīlī plkst. 11.30 draudz-
es dāmu komitejas rīko Lieldienu 
brokastis. 

FILADELFIJA (PA) 
• 5. martā plkst. 7.00 Mardi 

Gras ballīte latviešu stilā Brīvo 
latvju biedrības namā (531 North 
7th Street, PA 19123); būs Cajun 
bufete, mūzika, izloze, masku 
gatavošana un krelles. Dalības 
maksa apmeklētājiem maskā 
$10, bez maskas – $15, bērniem 
ieeja brīva. Visi aicināti – lieli, 
mazi, veci, jauni, vidēji! 

• 6. martā pēc O. Kalpaka 
piemiņas dievkalpojuma, kas 
sāksies plkst. 11.00. Studenšu 
korporācijas locekļu rīkotas pus-
dienas un Maijas Hinkles 
priekšlasījums par mūzeju 
,,LAtvieši PAsaulē”. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 20. martā plkst. 3.00 biedrības 

namā (504 Grand NE) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

INDIANAPOLE (IN) 
• 5. martā plkst. 4.00 Draudzīgā 

aicinājuma un Indianapoles lat-
viešu skolas 60 gadu darbības 
atceres sarīkojums latviešu sa -
bied  riskajā centrā. Programā: 
Indianapoles latviešu skolas ab -
solventes Lauras Ramanes runa 
,,Ik ceļš, kas ved uz kalna galu, 
caur skolas sētu allaž iet...”; 
dziedās ILS skolēnu un absol-
ventu koris instrumentālā 
ansambļa pavadījumā; skolēnu 
dejotas tautasdejas. Pēc pro-
grammas siltas vakariņas. Dalī-
bas maksa (ar vakariņām) par 
vismaz $10 ziedojumu personai, 
$20 dolaru ģimenei. Visus laipni 
aicina Indianapoles latviešu sko-
las saime un vecāku padome. 
Kopš 1951. gada latviešu sabied-
rība Indianapolē ir atbalstījusi 
Indianapoles latviešu skolu. 
Ceram, ka arī šogad, Draudzīgā 
aicinājuma atceres dienā un sko-
las 60. jubilejā atcerēsities mūsu 
skoliņu! Ziedojumus lūdzu sūtīt 
ILS kasierei: Selgai Irbei, 10527 
School Parkway, Indianapolis, 
IN 46280. 

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 5. martā plkst. 3.00 

Kreditsabiedrības gada sapulce. 
• 6. martā DV apvienības piln-

sapulce. 
• 11. martā plkst. 6.30 Jautrs 

dziesmu vakars, piedalīsies sak-
sofonists Raivo Stašāns un sōlists 
Jānis Kalniņš. 

• 16. martā pensionāru sanāks-
me.

• 20. martā plkst. 12.30 Apvie-
notās draudzes namā vijolnieces 
Aijas Īzakas un pianista Rūdolfa 
Ozoliņa koncerts. Rīko Koncert-
apvienība. 

27. martā Klīvlandes latviešu 
biedrības pilnsapulce. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 13. martā plkst. 1.00 Māras 

teātŗa viesizrādes – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

• Līdz 13. martam Laila Robiņa 
Pasadena Playhouse teātrī Dien-
vidkalifornijā (39 S El Molino 
Ave Pasadena, CA) piedalīsies 
dziesmuspēlē Dangerous Beauty, 
kam pamatā italietes, dzejnieces 
un kurtizānes Veronikas Franko 
(Franco) dzīvesstāsts. Laila Ro -
biņa tēlo Veronikas māti Paolu. 
Informācija: www.pasadenaplay-
house.org

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

MILVOKI (WI) 
• 5. martā latviešu namā (8845 

West Lynx Ave) plkst. 5.00 gads-
kārtējā mednieku un makš ķer-
nieku balle ar vakariņām. Dalības 
maksa $30, apmeklētājiem līdz 
16 gadu vecumam ieeja brīva. 
Dziedās grupas ,,Roja” solists Jā -
nis Kalniņš. Informācija, zvanot 
A. Maguram, tālr.: 920-296-
0863.

• 6. martā plkst. 2.00 Kredit-
sabiedrības pilnsapulce latviešu 
namā

MINEAPOLE (MN) 
• 12. martā plkst. 7.00 Lab-

darības koncerts, atbalstot Latvi-
jas 50 gadu okupācijas mūzeju 
Rīgā, draudzes nama lielajā zālē 
(3152 - 17th Ave. S., tālr. 612-
722-4622 ); piedalīsies draudzes 
koris, mūziķi Dzintars un Tīna 
Josti, tautasdziesmu ansamblis 
,,Teiksma”. Būs kafijas galds un 
atspirdzinājumi. Ieeja par vismaz 
$10.00 ziedojumu. Visus ienāku-
mus nosūtīs Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam. Ieteicams 
aicināt arī cittautiešus, jo mūzikai 
tulki nav vajadzīgi. 

ŅUJORKA (NY) 
• 6. martā plkst. 10.00 Jonkeru 

baznīcā plkv. O. Kalpaka piemi-
ņas dievkalpojumā piedalīsies 
Korporāciju kopa Ņujorkā. Pia-
nists Vilnis Klīmanis (Lett.) at -
skaņos kaŗavīru dziesmas. Pēc 
dievkalpojuma akadēmisko runu 
teiks Latvijas vēstniecības ASV 
vadītaja vietnieks Juris Poikāns 
(Tal.) būs Studenšu korporāciju 
Ņujorkā sagatavots cienasts. Rīko 
Korporāciju kopa un DV apvie-
nība Ņujorkā. Pirms dievkalpo-
juma, plkst. 9.30 baznīcas lejas 
zālē fotografēšanās korporāciju 
pārstāvjiem. 

• 6. martā plkst. 3.00 tenora 
Aleksandra Antoņenko koncerts 
Jonkeru baznīcā; ienākumus 

nodos Viestura Gaiļa operas 
studijai ,,Figaro” Rīgā. Pēc kon-
certa pieņemšana Kroņluktura 
zālē baznīcas otrā stāvā . Ieeja 
par vismaz $50 ziedojumu, stu-
dentiem $25; labvēļu kartes par 
vismaz $100 ziedojumu. Rīko 
Latvijas Nacionālās operas ģilde. 

• 12. martā plkst. 1.30 Latviešu 
kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce DV namā Bronksā. 
Pirms ssapulces plkst. 11.00 
TILTS valdes sēde. 

• 17. martā plkst. 8.00 36 
jauniešu koŗa ,,Kamēr...” koncerts 
Manhatanā Baryshnikov mākslas 
centrā Jerome Robbins teātrī (450 
W. 37th Street); diriģents Māris 
Sirmais. Ieeja $15.00, biļetes var 
rezervēt, zvanot: 212-868-4444, 
arī: www.bacnyc.org un www.
smarttix.com Programmā ,,Mīlas 
madrigāli – Ērika Ešenvalda, 
Richarda Dubras, Artura Maska-
ta, Renāra Kaupera un citu lat-
viešu, angļu, vācu un franču 
komponistu darbi. 

• 19. martā plkst. 2.00 DV 
nama Bronksa (115 W. 183.St.) 
Leģiona dienai veltīts sarīkojums. 
D. Vallenas pārskats par Latviešu 
leģionu un DV organizācijas di -
bi  nāšanu; Ņujorkas vanadžu 
priekšniece Marija Mahere inter-
vēs vairākus bijušos leģionārus, 

jo pēc kaŗa dzimušiem par šo 
laiku maz kas zināms. Dalības 
maksa $15.00 ar cienastu. 

• 19. martā plkst. 8.00 koŗa 
,,Kamēr” koncerts Park Avenue 
Christian baznīcā, (1010 Park 
Avenue). Ieeja $15.00; biļetes var 
rezervēt: www.SmartTix.com vai 
pa tālruni: 212-288-3246. Prog-
rammā ,,Pasaules saules dzies-
mas” un veltījumi korim – Pētera 
Vaska, Ērika Ešenvalda un citu 
latviešu, igauņu, lietuviešu, ame-
rikāņu komponistu darbi. Biļetes 
ieteicams rezervēt laiks, infor-
mācija par kori: www.kamer.lv 

• 20. martā pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies plkst. 10.30, Salas 
baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY), Pavasaŗa sarīkojums, veltīts 
dzejnieces Elzas Ķezberes 100 
gadu jubilejas ieskaņai. 
Programmā piedalīsies dzejniece 
Rita Gāle, Salas skolas skolēni, 
izrādīs daļu no filmas par dze-
jnieci no serijas ,,Latviešu 
kultūras personības trimdā”. Būs 
pusdienas, kafija un izloze. 

PORTLANDE (OR) 
• 19. un 20. martā Rietumkrasta 

latviešu Mākslas dienas latviešu 
centrā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 19. martā plkst. 3.00 Ņudžer-

sijas latviešu biedrības piln-

sapulce. Plkst. 1.00 Ņudžersijas 
latviešu kreditbiedrības piln-
sapulce.

SANFRANCISKO (CA)
• 5. un 6. martā ALAs izglītības 

nozares rīkota skolotāja konfer-
ence (425 Hoffman Ave). 

• 5. martā plkst. 7.00 Losan-
dželosas latviešu vīru koŗa ,,Uz -
dziedāsim, brāļi!” koncerts. Ieejas 
maksa par vismaz $20 ziedoju-
mu, studentiem un jauniešiem 
$10. Būs bufete un bārs, pēc kon-
certa sadziedāšanās.

• 12. martā plkst. 2.00 draudzes 
namā (425 Hoffman Ave) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stumb-
res luga ,,Kronis II”. Rīko Ziemeļ-
kalifornijas latviešu biedrība.

• 26. martā no plkst. 7. 00 līdz 
11.00 Draudzes namā (425 Hof-
fman Ave) Ziemeļkalifornijas 
lat  viešu skola rīko Labdarības 
kazino vakaru (spēles, mūzika, 
balvas, uzkodas, dzērieni), dalī-
bas maksa $25.00 (ar uzkodām). 

Darbosies bārs. Papildin for mā -
cija, zvanot pa tālr.: 408- 759-1575

SIETLA (WA) 
• 13. martā plkst. 12.00 latviešu 

namā prof. Kārlis Mīlenbachs no 
Albertas universitātes Kanada 
lasīs lekciju par dzintaru. Ieeja 
par vismaz $5 ziedojumu.

Aizsaulē aizgājusi mūsu mīļā māmiņa
IRMA LANKA

dz. VĪTOLIŅŠ
dzimusi 1914. gada 12. decembrī Rīgā

mirusi 2011. gada 8. janvārī Hartford, Connecticut

Mīlestībā un dziļās skumjās viņu piemin
MEITA ZAIGA UN JURIS FREIMAN
DĒLS JURIS UN SUZANNA LANKA

DĒLS ERIKS LANKA
DEVIŅI MAZBĒRNI UN DESMIT MAZMAZBĒRNI

PATEICĪBA

Sirsnīgi pateicos prāvestei Laumai Zušēvicai par visu sniegto 
atbalstu manas māmiņas Eižēnijas Krūmiņš pēdējās dienās 
šajā saulē un viņas izvadīšanu mūžībā.
Paldies arī Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzei, 
draudzes dāmu komitejai, Milvoku Latviešu namam un 
Milvoku latv. pensionāru biedrībai par atvadu ziediem un 
līdzjūtības vārdiem. Pateicība visam radu un draugu pulkam, 
tuvumā un tālumā, par izteikto līdzjūtību. Visi ziedojumi 
tiek nodoti Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) „Drošam 
Tiltam” – palīdzībai trūcīgām latviešu daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā.

ĒRIKS KRŪMIŅŠ



LAIKS  2011. ga da 5.  marts – 11. marts22

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

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 8. martā plkst. 10.00 biedrības 

namā (1705 9th Ave North, St Pe -
tersburg, FL 33713-7136; tālr.: 
727- 365-7856) biedrības valdes sēde.

•13. martā plkst. 2.00 biedrības 
namā Latvijas Nacionālā teātŗa 
aktrises Indras Burkovskas mo -
no    izrāde ,,Benjamiņa. Kā dzīvot 
modernam cilvēkam.” Pēc izrādes 
kafija un atspirdzinājumi, vieglas 
uzkodas. Ieejas ziedojums – vis-
maz $25.00.

• 19. martā plkst. 2.00 biedrības 
namā DV Floridas apvienības 
gada svētki un kaŗavīru piemiņas 
sarīkojums.

• 26. martā plkst. 4.00 latviešu 
biedrības namā Māras teātŗa vies-
 izrāde – Leldes Stumbres luga 
,,Kronis II”. 

• Koŗa mēģinājums: 7., 14. un 
21. martā plkst. 7.00 biedrības 
namā 

VAŠINGTONA (DC) 
• 4. martā plkst. 5.00 Latvijas 

vēstniecībā ASV (2304 Mas-
sachu setts Ave, N.W.) izstādes 
,,Latviešu māksla trimdā: 1944-
1950” atklāšana. Izstāde būs 
atvērta līdz 2. aprīlim sestdienās, 
pirmdienās un trešdienās no 
plkst. 11.00 līdz 5.00.

• 6. martā no plkst. 9.30 līdz 
11.00 Latvian American Shipping 
Line pārstāvis pieņems saiņus 
sūtīšanai uz Latviju.

• 6. martā plkst. 2.00 latviešu 
ev. lut. draudzes namā (400 
Hurley Ave, Rockville, MD) 

Indras Burkovskas monoizrāde 
– ,,Benjamiņa” . 

• 13. martā plkst. 2.00 Latviešu 
organizācijas Vašingtonā (LOV) 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
ASV aicina apmeklēt jauniešu 
koŗa ,,Kamēr...” koncertu 
Vašingtonas latviešu ev. lut. 
draudzes namā (400 Hurley 
Avenue, Rockville, MD). Biļešu 
cena $25.00, bērniem līdz 16 
gadiem $10.00; latviešu skolas 
skolēniem iepriekšpiesakoties 
ieeja brīva. Sēdvietas rezervēs 
tikai patroniem ($100) un spon-
soriem ($50); patronu un spon-
soru ziedojumi palīdzēs segt 
izdevumus par koŗa viesošanos 
Vašingtonā (korī ir apmēram 40 
dziedātāju). Vietu skaits ir iero-
bežots, lūdzam biļetes iegādāties 
laikus. Neizpārdotās biļetes varēs 
iegādāties pirms koncerta. Biļetes 
pasūtināt, zvanot vai rakstot 
Kasparam Krēsliņam, tālr.: 301 
926-1063, e-pasts: kkreslins@aol.
com Kontaktpersona: Knuts 
Ozols, tālr.: 703 425-9575, 
e-pasts: kaozols@yahoo.com 

• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas 
latviešu draudze rīko mākslas 
darbu kluso izsoli. Darbus var 
apskatīt draudzes nama lielajā 
zālē. Sīkāku informāciju var 
iegūt, zvanot vai rakstot draudzes 
priekšniecei Inārai Apinei, tālr. 
703-790-0833, e-pasts: inarazai-
ga@yahoo.com Visi izsoles 
ienākumi – dāmu komitejas dar-
bam.

DIEVKALPOJUMI 

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr.: dievk. 6. martā,. 13. 
martā (ar dievg.), 20. martā, 27. 
martā (ar dievg.). Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. J. Mingina

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 6. martā plkst. 11.00 
dievk. Kvēkertaunā; pēc dievk. 
kafija un draudzes pilnsapulce. 
20. martā plkst. 11.00 dievk. 
Kvēkertaunā, pēc dievk. kafija. 
27. martā plkst. 3.00 dievk. 
Lankasterā. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone.

• Čikāgas katoļu kopa: 13. 
martā dievk. un saiets plkst. 
12.00 Immaculate Conceptian 
baznīcā. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) 
dievk.: 6. martā ar dievg., 9. 
martā dievk. nebūs, 13. martā, 
20. martā ar dievg. (pēc dievk. 
sadraudzības stunda), 27. martā. 

Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
diak. F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-
3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. Upīte 
un A. Greiema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale): 20. martā 
pēc dievk. gada sapulce. Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 6. 
martā plkst. 11.00 plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. studenšu korporācija aici-
na uz pusdienām un Maijas 
Hinkles referātu par mūzeju 
,,Latviešu pasaulē”. 13. martā 
plkst. 11.00 dievk. angļu val. ar 
dievk. 20. martā plkst. 11.00 
dievk., pēc dievk. draudzes jau-
niešu rīkotas pusdienas, Ints 
Dzelz  galvis izrādīs filmu „Ber-
mon  tiāde”. 

27. martā plkst. 11.00 dievk. ar 

dievk.; Vilmingtonā plkst. 3.00 
dievk.ar dievg. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 13. martā 
viras pusdienas, lai palīdzetu Pam-
 pāļu draudzes bērnunamam. 

Dievk. sākas plkst. 10.00, visi 
ar dievgaldu. Māc. I. Larsena, 
tālr.: 269-637-0460; kabatas: 
269-214-1010; e-pasts: revilze@
gmail.com

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 6. martā 
plkv. O. Kalpaka atceres dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
13. martā plkst. 11.00 Ciešanu 
laika dievk. ar dievg., pēc dievk. 
dr. pilnsapulce, būs pusdienas. 
16. martā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 20. martā plkst 11.00 
dievk. ar dievg. 27. martā plkst 
11.00 dievk. ar dievg. Māc. Dr. S. 
Eglīte.

(Turpināts no 21. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
mammīte un omīte

EIŽĒNIJA KRŪMIŅŠ
dzimusi 1911. gada 10. augustā Tverā

mirusi 2011. gada 22. janvārī Milvokos

Mīlestībā piemin, 
DĒLS ĒRIKS AR SIEVU INĀRU,

MAZMEITA SANDRA AR VĪRU EDMUNDU,
MAZDĒLS ZIGURDS AR SIEVU PATRICIA,

KLĀVS UN KRIŠS MEDŅI

Balts enģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz,
Tai baltajā, klusajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.....

2010. gadā mūžībā aizgājušie mūsu draudzes locekļi:

ĒRIKA (RIEKSTIŅŠ) SARV
* 1919. g. 19. nov. - † 2010. g. 5. feb.

MAIGA KALNS
* 1918. g. 15 okt. - † 2010. g. 21. feb.

ERNA DZELKALNS
* 1914. g. 14 aprīlī - † 2010. g. 12. okt.

VERA OZOLIŅŠ
* 1916. g. 28. martā - † 2010. g. 28. nov.

OLGA DONIS
* 1910. g. 6. dec. - † 2010. g. 22. dec.

ŅŪBRANSVIKAS UN LEIKVUDAS 
LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Tas kungs ir mans gans,
man netrūks ne nieka. Ps 23:1

2010. gadā mūžībā aizsauktas 
mūsu draudzes locekles:

ALMA ĀBELE
dzimusi 1909. gada 16. jūlijā Rīgā

mirusi 2010. gada 21. aprīlī Corvallis, Oregonā

ILGA DAHN
dzimusi 1919. gada 3. septembrī Siguldā

mirusi 2010. gada 7. novembrī Beaverton, Oregonā

Viņas mīļā piemiņā paturēs
OREGONAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

DACE CERS
dzimusi 1933. gada 29. aprīlī Rīgā, Latvijā

mirusi 2011. gada 15. februārī Middleburg Hgts, Ohio

LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA
Kad ugunskurā
Beidz kvēlot ogles...
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

PRIEDAINĒ
Sestdien, 19. martā

■ Plkst. 1:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu federālās 

kreditsabiedrības pilnsapulce.

■ Plkst. 3:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu biedrības 
pilnsapulce.

PERK GLEZNAS
Tīdemaņa, Tones, Liberta, Vidberga, 
Milta, Šaumaņa, Kalnrozes, Svempa, 
Pauļuka, Piņņa, Skulmes, Purvīša u.c. 

mākslinieku.

Tel. 727 8221993 (Jānis)

e-pasts: janisflorida@gmail.com

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
13. martā ciešanu laika dievk. ar 
dievg. University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI), māc. A. Greiema.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 6. martā dievk. vadīs Zie-
meļ  kalifornijas draudzes māc. 
Kār  lis Žols. 9. martā plkst . 11.00 
ciešanu laika meditācija baznīcā. 
13. martā dievk. ar dievg. 16. 
martā plkst. 11.00 filma par 
ticības cīņu kancelejas telpā. 20. 
martā dievk., viesosies Klīvlandes 
baptistu draudzes māc. P. Barbins. 
23. martā dievk. nebūs. 27. 
martā dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. 30. martā 
plkst . 11.00 Bībeles stunda.

• Mančesteras latv. ev.lut. dr.: 
20. martā plkst. 12.15 dievk., 
diak. I. Kaņeps, pēc dievk. drau-
dzes pilnsapulce. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 6. martā 
plkst. 10.00 plkv. O. Kalpaka pie-
miņas dievk. 9. martā plkst. 700 
vakarā svecīšu dievk. ar dievg. 
10. martā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 13. martā dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem; pēc dievk. 
dāmu komitejas gada sapulce. 
20. martā dievk. angļu val. laju 
vadībā ar uzrunu bēr niem; pēc 
dievk. draudzes saiets. No 23. 
līdz 26. martam LELBAs papla-
šinātā pārvaldes sēde, viesos 
ieradīsies viesi no visas Amerikas 
un arch. Elmārs Ernsts Rozītis 
no Vācijas. 24. martā plkst. 7.00 
dievk. sprediķi teiks Kanadas 
apgabala prāv. Ilze Kuplēna-
Evar  te; pēc dievk. sadraudzības 
un iepazīšanās stunda kamīntelpā. 
24. martā plkst. 7.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. iepazīšanās ar 
viesiem. 27. martā dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. Māc. 
L Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: Bībeles stundas 
notiek katru otro nedēļu baznīcas 
lejas stāvā; informāciju var iegūt, 
zvanot Veltai Grustānei, tālr.: 
612-866 8044, vai māc. M. Ce -
purei-Zemmelei: 763- 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.: 6. martā plkst. 
8.30 O. Kalpaka piemiņas dievk. 
Leikvudā (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 9. martā plkst. 10.00 Pelnu 
dienas svētbrīdis draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick); pēc dievk. 
pankūku brokastis un Bībeles 
stunda. 13. martā plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 20. martā plkst. 
8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 27. 
martā plkst. 1.30 dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 6. 
martā plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
Kalpaka piemiņas dievk., māc. J. 
Saivars; dziedās soprāns Laila 
Liepiņa, klavieŗpavadījumu at -
ska  ņos Dace Aperāne; 13. martā 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars, pēc 
dievk. pankūku brokastis; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš; Moristown, 
Harter Rd. plkst. 2.30 dievk. ar 
dievg., diak. I. Kaņeps. 20. martā 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. Pavasaŗa sarīkojums. 27. 
martā plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 3. apr. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš; Džamaikā plkst. 
3.00 dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Str.): 27. martā 
plkst. 1.00 dievk., pēc dievk. kafi-
ja. Māc. R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 19. 
martā plkst. 12.00 dievk Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 6. martā 
plkst. 11.00 O. Kalpaka piemiņas 
dievk., prāv. D. Kaņeps , 20. un 
27. martā dievk. plkst.11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Kārlis 

Žols, e-pasts: kazols@msn.com; 
informācija: 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): 6. martā plkst. 10.30 va -
roņu piemiņas dievk.; pēc dievk. 
draudzes sapulce. 

13. martā plkst. 10.30 dievk. ar 
dievk. pēc dievk. Bībeles stunda. 
20. martā plkst. 10.30 dievk. 
angļu val. ar dievk., pēc dievk. 
Bībeles stunda.

27. martā plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707 6. 
martā plkst. 2.00 dievk. 9. martā 
plkst. 1.00 svecīšu svētbrīdis 

biedrības namā. Māc. A. Pelds, 
draudzes priekšniece A. Nor ber-
ga. Ziedojumus pieņem biedrzi-
ne Rita Blumentāle, var nosūtīt 
arī pa pastu: 1365 Snell Isle Blvd. 
NE, #7-D, St. Petersburg, FL 
33704-2447. Pieteikumus altāŗa 
puķēm pieņem Zigrīda Dambe, 
tālr.: 727-527- 5053. 

 • Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 6. martā 
plkst. 11.00 plkv. O. Kalpaka pie-
miņas dievk. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
m a c a v p @ y a h o o . c o m 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org 

(Turpināts no 22   . lpp.)

Fo
to

: I
m

an
ts 

ur
tā

ns

Kuldīga



LAIKS  2011. ga da 5.  marts – 11. marts24

S P O R T S

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu 
pa matu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru. 

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

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

Vieglatlētika 
Šīs nedēļas nogalē Francijas 

galvaspilsētā Parīzē, slavenajā 
Palais Omnisport Paris-Bercy 
sporta pilī, notiks 31. Eiropas 
meis  tarsacīkstes telpās. Latvijas 
Vieglatlētikas savienība notei-
kusi, ka šajās sacensībās startēs 
septiņi Latvijas vieglatlēti.

 Tie ir: Ronalds Arājs 60 m 
sprintā, Normunds Pūpols augst-
  lēkšanā, Aiga Grabuste, Lauma 
Grīva un Elvijs Misāns tāllēkšanā, 
Elvijs Misāns, kā arī Ineta 
Radēviča trīssoļlēkšanā un Māris 
Urtāns lodes grūšanā.

Bobslejs
Pasaules meistarsacīkstēs bob   -

slejā uzvarēja vācieša Manuela 
Machatas pilotētais četrinieks, 
labākie no mūsējiem bija Edgara 
Maskalāna ekipāžas bobslejisti - 
9. vieta. Oskara Melbārda ekipā-
ža ierindojās 15. vietā. 

Martins Dukurs kļūst par pasaules čempionu 
Kamēr konkurenti dusēja uz lauriem, Martins strādāja

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs pirmo reizi karjērā kļuva 
par pasaules čempionu. Vācijā, 
Kēnigzē trasē, Martins visos 
četros braucienos sasniedza la -
bāko rezultātu un tuvākos seko-
tājus apsteidza par vairāk nekā 
pusotru sekundi.

Martins Dukurs šosezon ir 
uzvarējis visās trijās galvenajās 
sacensībās - pirms tam viņš jau 
kļuva par Eiropas čempionu un 
otro sezonu pēc kārtas izcīnīja 
arī Pasaules kausu.

Otrs Latvijas skeletonists To -
mass Dukurs četru braucienu 
summā bija devītais, kas arī ir 
viņa labākais sasniegums pa -
saules meistarsacīkstēs.

Pirmajā braucienā Martins 
Dukurs sasniedza rezultātu 51,18 
sekundes. Latvijas skeletonists 
la   bi veica trases augšdaļu, trases 
vidū pieļāva kļūdu, taču savaldīja 
kamanas un finišēja ar jaunu 
trases rekordu.

Pēc lieliskās uzvaras Martins 
Dukurs sacīja: “Trūkst vārdu, 
nevaru aprakstīt to sajūsmu, 
vienreizēji. Tas ir visas manas 
ko  mandas - treneŗu un techniskā 
personāla sasniegums, lieliski 
paveikts darbs. Sajūtas ir fantas-
tiskas. Lielisks sasniegums Latvi-
jai. Arī kamanas gāja labi. Šis ir 
modelis, kas bija gatavs jau pirms 
spēlēm Vankuverā, taču par maz 
toreiz iznāca ar tām braukt, tāpēc 
neriskēju startēt spēlēs. Šajā se -
zonā iznāca daudz vairāk pār-
baudīt, šo to pieslīpējām. Arī 
kamanas ir viena no uzvaras 
sastāvdaļām.

Runājot par brāļa Tomasa 
sniegumu, jāsaka, ka viņam kaut 
kā neizdevās ar kamanām pilnībā 
saplūst. Turklāt viņš nebija īsti 
vesels, tāpēc iekļūšana desmit-
niekā šoreiz ir labs sasniegums.”

Par interesantu epizodi Martina 
Dukura sporta gaitās stāsta 
apskatnieks Māris Zembergs:

„Pirmā pasaules čempiona me -
daļa neatkarīgajai Latvijai zie  mas 
sporta veidos atradusi īsto īpaš-
nieku. Likumsakarības šajā ga -
dījumā ir krietniu vairāk nekā 
veiksmes vai apstākļu sakritības 
konkrētajā vietā un laikā.

Kanadietis Džons Mont go me-
rijs nolēma apceļot dzim  tās pro-
vinces ar olimpisko zelta medaļu 
kaklā. Dukuri uzzināja par Mont-
gomerija tautieša Džefa Peina 
nodomu beigt aktīvā sporta gai-
tas un... nopirka no viņa slidu 
komplektus, lai technika netiktu 
konkurentiem un lai paši gūtu 
jaunas atziņas. Kēnigzē trasē 
varējām pārliecināties, kāds ir 
iznākums, ja viens turpina meklēt 
labāko risinājumu rezul tāta 
uzlabošanai, bet otrs dus uz lau-
riem. Olimpiskais vice čem pions 
Martins Dukurs pēc uz  varas 
nevarēja tikt vaļā no žurnālistiem, 
bet par olimpisko čempionu 
Montgomeriju, kas bija palicis 
11. vietā, neviens neatcerējās.”   

Taujāts par nākotnes nodo-
miem, Martins Dukurs saka, ka 
Soču Olimpiskajās spēlēs 2014. 
gadā viņam nopietnākie sāncenši 
būs vācieši. Ar viņiem būs 
jārēķinās. Krievi lielas cerības 
saista ar Aleksandru Tretjakovu, 
kuram ir labs financējums un 
būs mājas trases priekšrocības. 
Pēc Martina domām, ja viņam 
izdosies uzlabot starta ieskrējienu, 
tad varēs nopietni iesaistīties cīņa 
par vietu uz goda pjedestāla.     

Šī uzvara ir arī vispār pirmā 
medaļa Latvijai pasaules meis-
tarsacīkstēs skeletonā. Martina 
Du  kura izcīnītā medaļa papil-

dinājusi Latvijas sportistu līdz 
šim iegūto apbalvojumu skaitu 
ar augstākā kaluma godalgu, pie-
vienojot to bobslejistu iegūtajām 
trim bronzas medaļām.

Pirmās divas medaļas Latvijai 
pasaules bobsleja meistarsacīkstēs 
divnieku ekipāžām ieguva Zintis 
Ekmanis un Jānis Ķipurs attiecīgi 
1985. un 1989. gadā, pārstāvot 
PSRS. Trešā medaļa, bet pirmā 
Latvijai kā neatkarīgai valstij, 
nāca pēc 20 gadiem, kad 2009. 
gada pasaules meistarsacīkstēs 
bronzas godalgu izcīnīja Jāņa 
Miņina pilotētais bobsleja čet-
rinieks.

Kopš 1982. gada pasaules 
čempiona tituli ir izcīnīti 22 rei-
zes un pie tiem ir tikuši sportisti 
nu jau no astoņām valstīm, 
ieskaitot Latviju Tā kā ziemas 
Olimpisko spēļu gados pasaules 
čempionāti nenotiek, iepriekšējo 
titulu sportisti izcīnīja 2009. 
gadā, kad uzvarēja šveicietis 
Gregors Štēli, kuŗš tagad palīdz 
brāļiem Dukuriem. 

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība) ir ap -
sveicis Latvijas skeletonistu Mar-
 tinu Dukuru ar izcīnīto uzvaru 
pasaules meistarsacīkstēs. Val-
dības vadītājs priecājas, ka Du -
kurs turpina sasniegt augstus 
panākumus un nes Latvijas spor-
ta vārdu visā pasaulē.

  Martins Dukurs ar savu pasaules čempiona medaļu

Biatlons 
Eiropas meistarsacīkstēs Lat-

vijas biatlonists Andrejs Rastor-
gujevs sprintā izcīnīja astoto, 
12,5 km iedzīšanas sacensībās 
– septīto vietu. Pirms tam ļoti 
sekmīgi Rastorgujevs aizvadīja 
arī sacensības 20 km distancē, 
izcīnot ceturto vietu.

Toms Praulītis sprintā pieļāva 
astoņas kļūdas un ierindojās 65. 
vietā, iedzīšanai nekvali ficējo-
ties.

Eiropas meistarsacīkstēs pie-
da   lās sportisti līdz 26 gadu ve -
cumam.

Hokejs
Gagarina kausa izcīņā Rīgas 

Dinamo hokejisti pret Maskavas 
Dinamo aizvadījuši četras spēles: 
Maskavā 2:1 un 4:8, Rīgā – 5:1 
un 2:1. Lai gūtu uzvaru visā spēļu 
serijā, pretinieks jāpārspēj četrās 
spēlēs. Rīgas dinamiešiem vēl 
vajadzīga  viena uzvara. 

P. Karlsons

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv


