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Jaunā Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) ēka šobrīd sasnie-
gusi 67,074 m augstumu. Pabeigta 
Gaismas pils metāla spices kon-
strukcija, kas ir ēkas augstākais 
punkts. Šobrīd Gaismas pils gat-
avojas Spāŗu svētkiem, ko svinēs 
kopā ar LR Neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas svētkiem 
4. maijā. Spāru svētku svinēšana 
ir svarīgs un tradicijām bagāts 
brīdis celtniecības procesā. Ar 
šiem svētkiem simboliski tiek 
pabeigti apjomīgākie būvniecības 
darbi.

2011. gadā celtniecība noritēs 
atbilstoši darbu grafikam, lai 
LNB pabeigtu plānotajā termiņā 
- līdz 2012. gada novembrim. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta īstenošanas uzraudzības 
padomes sēde gada sākumā at -
balstījusi saules bateriju elektro-
enerģijas ražotnes izveidošanu 
uz LNB jaunās ēkas jumta. Saules 
bateriju paneļu uzstādīšanu pa -
redzēts veikt plānotā financēju-
ma ietvaros un piesaistot līdz-
finan sējumu no budžeta pro-
grammas „Klimata pārmaiņu 
finanču instruments”. Līdz ar šo 
risinājumu paredzami būtiski 
vides un ekonomiskie ieguvumi, 
kas radīsies nākotnē, kad LNB, 
strādājot jaunajā ēkā, varēs iz -
mantot pašu saražoto saules 
enerģiju. Saules bateriju elektro-
enerģijas lietošana pozitīvi vēr-
tējama arī no vides aizsardzības 
aspekta, jo samazina gaisa pie-
sārņojumu un siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu emisiju, kā arī dod 
papildu ieguvumus, izglītojot 
sabiedrību jautājumos par at -
jaunojamo resursu enerģijas ie -
spēju izmantošanu. 

Jau daudzu gadu gaŗumā Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība (Biedrība) aici-
na iedzīvotājus un uzņēmējus 
Latvijā un ārvalstīs ziedot Gais-
mas pils projekta īstenošanai, lai 
Latvijas iedzīvotāji, viesi un nā -
kamās paaudzes varētu izmantot 
iespējas, ko sniedz mūsdienīga 
bibliotēka.

Jūsu ziedojumi tiks izmantoti 
bibliotēkas iekārtošanai. Ziedo-
tāja vārds atbilstoši ziedojuma 
summai tiks iemūžināts plāksnītē 
pie jaunās bibliotēkas krēsla, 
galda, plaukta vai auditorijas. 

Ziedojuma apjoms atbilst šā -
diem iemūžināšanas veidiem:

• Ls 1-100 – ziedotāja vārds 
īpašā Ziedotāju grāmatā; 

• Ls 100 – ziedotāja vārds lielā 
sienas plāksnē Gaismas pils ves-
tibilā;

Gaismas pils jau 67 metrus augsta un 
gatavojas Spāru svētku svinībām

• Ls 300 – ziedotāja vārds uz 
plāksnītes pie krēsla;

• Ls 500 – ziedotāja vārds uz 
plāksnītes pie galda lasītavā;

• Ls 1000 – ziedotāja vārds uz 
plāksnītes pie plaukta lasītavā; 

• Ls 50 000 un vairāk – 
ziedotājs iegūs tiesības uz īpašas 
pateicības zīmes izvietošanu 
Gais    mas pils auditorijās vai 
stāvos.

Rīkojot dzimšanas dienas, kāzu 
gadadienas vai cita svarīga dzīves 
notikuma svinības, iespējams ai -
cināt draugus un viesus ziedot 
LNB projektam. Lūdzot viesiem 
dāvināt naudas summas, jubilārs 
dāvinājums summē un ar Bied-
rības starpniecību ziedo LNB 
projektam. Atkarībā no to kopējā 
apjoma, plāksnīte ar vārdu atra-
dīsies pie krēsla, galda, plaukta 
vai pat lasītavas Gaismas pilī.

Ziedot iespējams ieskaitot zie-
dojumu bankas kontā vai nosūtot 
čeku un norādot ziedojuma 
saņēmēju - Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrību un 
ziedojuma mērķi – Gaismas 
pilij.

Katrs Jūsu ziedojums palīdzēs 
veidot latviešu tautas identitātes 
simbolu – Gaismas pili!

Ziedojumu konts:
Beneficiary: LATVIJAS 
NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS 
ATBALSTA BIEDRĪBA
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 
LV84HABA0551006763188

Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, 
Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22

Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 
COMPANY AMERICAS, 
New York
ABA/FW: 021001033
SWIFT/BIC: BKTR US 33

Adrese čeku nosūtīšanai:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība
Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001, 
Latvija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projektu atbalsta arī Latviešu 
izglītības fonds (Latvian Edu-
cational Foundation) Anglijā, 
kas turpmāk pieņems ziedoju-
mus projekta īstenošanai. Ziedo-
jumu čeki izrakstāmi “LATVIAN 
EDUCATIONAL FOUNDA-
TION” un nosūtāmi: Latvian 
Educational Foundation, c/o 5 
Leys Close, Oadby, Leicester, LE2 
4HJ. Čekā jānorāda ziedojuma 
mērķis – Gaismas pilij. Lūdzam 
ziedotājus, kas ir nodokļu 
maksātāji, pieprasīt no Latviešu 
izglītības fonda “GIFT AID” 
veidlapu. Sazināties ar fondu 
iespējams arī rakstot e-pastu 
avozolins@aol.com.

Latvijas Nacionālās biblio tē-
kas projektam nozīmīgs ir katrs 
ziedojums un visas latviešu sa -
biedrības atbalsts.

Lai apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumu latviešu pateicību izci-
liem ārzemju latviešiem, kas ar saviem darbiem un sasniegumiem ir 
palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas vēsturi, ir cēluši godā 
un populārizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas latviešu 
kultūras vērtības, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) katru 
gadu piešķiŗ balvu gan fiziskām, gan juridiskām personām vai 
organizācijām.

Kandidātus balvas saņemšanai izrauga ārzemju latviešu apvie-
nību valdes -  Amerikas latviešu apvienība (ALA), Latviešu apvienī-
ba Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu nacionālā apvienība 
Kanadā (LNAK), Eiropas latviešu apvienība (ELA), Dienvidamerikas 
un Karību latviešu apvienība (DAKLA) un Krievijas latviešu kon-
gress (KLK) -  līdz katra gada 20. jūlijam. 

Centrālo apvienību valdēm kandidāti  jāpiesaka līdz šī gada 30. 
jūnijam, un to var darīt ikviena persona, organizācija vai draudze, 
iesūtot kandidāta vārdu un motīvāciju savas zemes centrālai 
organizācijai (ALA, LAAJ, LNAK, ELA, DAKLA un KLK).

PBLA

Pasaules brīvo latviešu 
apvienība lūdz pieteikt 
kandidātus 
2011. gada PBLA balvai

ASV vēstniecība aicina ziedot 
jaunajam Miera korpusa manto-
juma stipendiju fondam, kas 
izveidots ar mērķi atbalstīt Lat-
vijas lauku rajonu mazno dro-
šināto jauniešu studijas augst-
skolās. Šis ierosinājums radies 
sadarbībā ar bijušajiem Miera 
korpusa brīvprātīgajiem darbi-
niekiem un personālu, angļu va -
lodas skolotājiem un daudziem 
citiem, kuŗi darbojušies Miera 
kor  pusa misijā Latvijā. 

,, Mēs lūdzam apsvērt iespēju 
ziedot jaunizveidotajam fondam 
tos, kuŗi paši strādājuši vai zina 
kādu, kuŗš sadarbojies ar Miera 
korpusa brīvprātīgajiem vai pa -
starpinātā veidā guvuši labumu 
no viņu darba. Tādējādi būs ie -
spējams turpināt Miera korpusa 
darbu nākotnē,” teica ASV vēst-
niece Latvijā Džūdita Gār bere. 

Stipendiju fondu Latvijā pār-
zinās „Vītolu fonds”. 

Šomēnes paiet 50 gadu kopš 
ASV Miera korpusa dibināšanas. 
Latvijā Miera korpusa brīvprātī-
gie darbinieki strādāja no 1992. 
līdz 2002. gadam. Desmit gadu 
laikā 198 brīvprātīgie strādājuši 
67 Latvijas pilsētu 164 dažādās 
organizācijās. Miera korpusa 
brīv    prātīgie lielākoties mācīja 
angļu valodu, veicināja lauk-
saimniecības attīstību, kā arī 
skaid  roja sabiedrisko organizā-
ciju un mazo uzņēmumu iespējas. 
Brīvprātīgie angļu valodas skolo-
tāji kopumā apmācījuši 21 742 
skolniekus un studentus, 2721 
skolotājus un 2788 pieaugušos. 

ASV vēstniecība aicina ziedot 
Miera korpusa stipendiju fondam

Atbalstu saņēmušas 32 kopienas, 
kuŗās strādāja 71 brīvprātīgais. 
Brīvprātīgie arī palīdzēja apgūt 
iemaņas uzņēmējdarbībā 1382 
privatizētajām zemnieku saim-
niecībām un 4673 uzņēmējiem. 
Konsultācijas vadības zinībās un 
ilgtermiņa plānošanā saņēma 
784 sabiedriskās organizācijas.

Ziedot Miera korpusa stipend-
iju fondam, iespējams, izman-
tojiet zemāk norādītos norēķinu 
kontus. Maksājuma uzdevumā 
par maksājuma mērķi lūdzam 
norādīt ,,Miera korpusa manto-
juma stipendiju fondam”. Maksā-
juma apstiprinājumu var saņemt 
Vītolu fondā pa e-pastu: 
info@vitolufonds.lv
Intermediary Bank
(Starpbanka)
SWIFT: CHASUS33
JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.
NEW YORK, N.Y., USA
CHIPS ABA: UIP 0002
FED ABA: 021 000021
Beneficiary’s Correspondent 
Bank:
(Saņēmēja banka)
SWIFT: MARA LV22
Danske Bank, Riga, Latvia
account no.400808870
Beneficiary:
(Saņēmēja klients)
Nodibinājums “Vītolu fonds”
Konta Nr. (Acc.No.) 
LV55MARA0000107895700
Lāčplēša iela 75-III, Riga, 
Latvia

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī TĀ J U 
B A L S I S 

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
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

"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 

Dariet zināmu par sevi un savu 
nodarbošanos! 

Ar LAIKA starpniecību varat apsveikt savus draugus 
un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā 
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2011. gada Lieldienu numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu
Līdz  15. aprīlim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Madarai –  redakcija@laiks.us

VAI VĒLATIES  SLUDINĀJUMU  
KRĀSĀS?

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

MEKLĒ RADINIEKUS!

Radi Latvijā meklē 
Pēteri Koz lovski un 
Renāti Rohasu (Rojas), 
kuŗi 1999. gada decembrī 

atsū tījuši līdz šim pēdējo 
vēstuli radiniekiem Ņinai un 
Vitālijam Liha čeviem pēc 
adreses Ausekļa ielā 4, dzīv. 24 
a, Rīgā (radinieki šai adresē 
vairs nedzīvo). 

Vēstulē no Renātes teikts, ka 
viņa dzīvo Ziemeļkarolīnā 
(adreses: 103 Innisbrook CT 
Cary NC 27513-6003), taču 
Pēteris – Flo ridā.

Cien. Renāte, Pēteri, Ērika, 
Hei  di! 

Ja izlasāt šo ziņu, lūdzu 
atsaucieties, rakstot vai zvanot 
uz Rīgas redakciju vai Jūsu 
radiniecei Taņai. 
Viņas tālr. +371 67184148, 
mob. +371 29115493.

Ja jums, cienījamie tautieši, 
ir kaut kas zināms par šiem 
cilvēkiem, lūdzu atsaucieties!

Redakcija

Lūgums ziedot 
latviešu mūzikas 
instrumentus
Rakstu Arizonas latviešu 
kopas (ALK) uzdevumā. 

Skotsdeilā, Fīniksas pilsētas 
ziemeļos, nesen atklāja mūzikas 
instrumentu mūzeju (Musical 
Instrument Museum – MIM), 
kuŗā ir dažādu pasaules valstu 
mūzikas instrumenti. Latvijas 
nodaļā jau ir divas citaras, divas 
kokles, akordeons, celma bunga, 
zvērādas dūdas un dažādi citi 
vēsturiski pūšaminstrumenti, 
kuŗi vēl nav aprakstīti. Pie katra 
instrumenta ir paskaidrojums, 
kad un kas to gatavojis, ziedotāja 
vārds, kā instrumentu lieto. 
Mūsu mazā ALK vēlas papildināt 
šo Latvijas instrumenta nodaļu 
ar citiem latviskiem instrumen-
tiem, piemēram, trejdeksnīti vai 
vairākām koklēm. Tāpēc 
lūdzam tautiešus ziedot kādu 
latviešu mūzikas instrumentu. 
Esmu uzņēmies sakarnieka 
pienākumus. Ikvienam, kas 
vēlas ko vairāk uzzināt par šo 
mūzeju vai ziedot kādu instru-
mentu, lūdzu zvanīt vai rakstīt, 
tālr.: 480-895-3754, e-pasts: 
zommers@wbhsi.net ALK ir ar 
mieru samaksāt par sūtījumu 
iesaiņošanu un izdevumiem. 
Latvijas nodaļā iespējams arī 
ievietot videofilmu par koklētāju 
koncertu vai citu, kuŗā lieto 
latviešu mūzikas instrumentus. 
MIM izstādi var aplūkot:

 www.themim.org 

Arizonas latviešu kopas 
pārstāvis 

Andris Zommers
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Mākslinieces GERDAS ROZES
gleznu izstāde

no 7. aprīļa līdz 13. maijam

The Treasure Room Gallery
at The Interchurch Center

475 Riverside Drive

(61 Claremont Avenue at 120th Street
one block West of Broadway)

New York, NY 10115

Izstādes atklāšana
Ceturtdien, 14. aprīlī , 4 – 7 p.m.

Galerija atvērta 
no pirmdienas līdz piektdienai 9 – 5 p.m.

www.interchurchcenter.org
www.gerdarozeart.com

Reizēm, tiekoties vaigā ar sla-
venu operdziedoni, kuŗš uz ska-
tuves šķitis bezmaz vai pārcil-
vēks, nākas vilties. Taču Alek-
sandrs Antoņenko tiešām apvel-
tīts ar varoņtenoram piemērotu 
izskatu, balsi un milzīgu enerģi-
ju. Turklāt viņš nav iedomīgs, 
mīl asprātīgi pajokot un labprāt 
tiekas arī ar ļaudīm, kuŗi neie-
tilpst opermīļu izlasē. Par to va -
rējām pārliecināties 6. martā 
Jon  keru baznīcas telpās, kur no -
tika koncerts, ko Viestura Gaiļa 
operstudijas ,,Figaro” atbalstam 
rīkoja Latvijas Nacionālās operas 
ģilde. Aleksandrs Antoņenko un 
pianists Džordžs Boiers (George 
Boyer) bija sagatavojuši īpašu 
programmu. Koncertu ievadīja 
LNOĢ vicepriekšsēdis Ivars Bēr-
ziņš, tērpies frakā, gaŗdibeni 
galvā, un pateicās māksliniekiem, 
ka viņi „atbalsta LNOĢ, lai tā 
savukārt varētu atbalstīt studen-
tus Latvijā”. 

Programmas pirmajā daļā A. 
Antoņenko dziedāja latviešu 
komponistu dziesmas, katrai vel-
tījot mazu piebildi vai paskaidro-
jumu. Mākslinieka tēvs un māte 
ir ukraiņi, bet viņš dzimis un 
skolojies Latvijā, ieaudzis latviešu 
kultūrā. Tomēr dziedoņa vērtē-
jums par latviešu mūziku ir 
mazliet kā ārpusniekam. Viņš 
atzina, ka bijis viegli to iemīlēt, jo 
Jāzepa Vītola ietekmē latviešu 
mūzika tuva Pēterpils roman-
tiķiem. Atklājums viņam bijis 
rietumos nokļuvušie komponisti, 
kuŗi padomju laikā Latvijā netika 
pieminēti. Īpaši viņš jūsmoja par 
Jāni Mediņu. A. Antoņenko no -
dziedāja vienu komponista Al -
frē     da Kalniņa un arī viņa dēla 
Jāņa Kalniņa dziesmu. Iedziļi-
nādamies latviešu dziesmu pūrā, 
solists nodziedāja gan Jāzepa 
Vītola, gan Emīla Dārziņa kom-
ponēto „Aizveŗ actiņas un smai-
di”. Šīs dziesmas viņš dziedāja 
sirsnīgi, izceldams drāmatismu.

Programmas otrā daļā klausītāji 
dzirdēja operārijas no Džakomo 
Pučīni operas ,,Toska” pirmā un 
trešā cēliena un Džuzepes Verdi 
,,Otello” trešā cēliena. Nu visai 
ietilpīgā Jonkeru baznīca dim-
dēja, kaut dziedonis teicās, ka 
pietaupījies. A. Antoņenko balss 
žilbina, tā ir drāmatiska un 
dzidra, katra fraze izstrādāta līdz 
pilnībai. Viņa repertuārā patla-
ban ir itaļu operārijas, bet viņš 
cītīgi iestudē jaunas lomas. Solists 
prot vairākas valodas, bet, ja 
dziesmas vai ārijas vārdi nav sa -
protami, viņš sadarbojas ar valo-
das pratēju. Visgrūtāk viņa 
ieskatā ir dziedāt dāņu valodā. 
Latviešu valodas prasme palīdzot, 
dziedot citās valodās, piemēram, 
pretēji cittautu māksliniekiem, 
viņam platā un šaurā ,,e” izruna 
nesagādā grūtības. 

Aleksandra Antoņenko debija 
Rīgā bijai 1997. gadā Oberto 
lomā G. F. Hendeļa operā ,,Al -
čīna”. Drīz pēc tam viņu aicināja 
dziedāt svešzemju operu namos, 
tostarp Vācijā (Berlīnē, Disel-
dorfā, Frankfurtē), Norvēģijā 
(Oslo), Austrijā (Zalcburgā), 
Zviedrijā (Stokholmā), Izraelā, 
Polijā, Igaunijā, Krievijā, Hon-
kongā un Italijā. Milānas operā 

Aleksandrs Antoņenko 
pie Ņujorkas latviešiem

La Scala viņu šā gada februārī 
uzaicināja ,,ielekt” Kavaradosi 
lomā operā ,,Toska”, jo piepeši 
saslima solists Jonass Kaufmans. 
Šo uzdevumu A. Antoņenko vei-
cis tik spoži, ka salīgts dziedāt 
šajā operā Mētropolītēna operā 
Ņujorkā 2011.-2012. g. sezonā. 
Patlaban viņam Mētropolītēna 
operā ir Dmitrija loma Modesta 
Musorgska operā ,,Boriss Godu-
novs”. Šajā sezonā viņam ir arī 
galvenā loma Džuzepes Verdi 
operā ,,Otello” Parīzes operā. 
Kritiķi viņu par šo lomu slavē 
visvairāk, Otello lomu viņš dzie-
dājis arī Zalcburgas festivālā, 
Vīnē un Romā. Čikāgas simfo-
niskais orķestris uzaicināts Ņu -
jorkā Karnegi zālē 15. aprīlī 
atskaņot ,,Otello” koncertversiju, 
un diriģents Rikardo Muti pie-
prasījis, lai koncertā dzied Alek-
sandrs Antoņenko. Solists atzīst, 
ka vispārējai publikai viņš vēl 
nav tik labi pazīstams kā diri-
ģentiem, kuŗi cits pēc cita aicina 
viņu dziedāt koncertos un ope-
rās.

Arī Rīgu Aleksandrs Antoņen-
ko nav aizmirsis, vēl aizvien 

sadarbojas ar savu skolotāju Mū -
zikas akadēmijā. Viņam ir tikai 
35 gadi, spēku netrūkst ik pār-
dienas doties uz citu galvaspilsē-
tu un nav grūti justies kā pasau-
les pilsonim. 

Atpūsties viņam vislabāk patīk 
Austrijā. Tai par godu viņš 
koncertā bija iekļāvis arī Ferenca 
Lechāra āriju „Tev pieder mana 
sirds” no operetes ,,Smaidu ze -
me”.

Dziedoni visur pēc koncertiem 
un izrādēm aplenc sajūsmināti 
klausītāji. „Mēs pārtiekam no 
aplausiem,” viņš citēja Marijai 
Kallasai piedēvētu atzīšanos un 
piedevās nodziedāja Jāņa Mediņa 
„Tā es ietu līdz pasaules galam”.

Pēc koncerta LNOĢ dāmas 
bija sagādājušas cienastu, un 
apmeklētājiem bija iespēja patēr-
zēt ar slaveno mākslinieku, kas 
tik spoži nes pasaulē Latvijas 
vārdu. Žēl, ka daļa apmeklētāju, 
kuŗi iepriekš turpat Jonkeru 
baznīcā bija pulcējušies Kalpaka 
atceres sarīkojumam, tūlīt pēc tā 
devās mājās, nepiedaloties šajā 
neaizmirstamajā piedzīvojumā. 

Dagmāra Vallena

Mineapolē kultūras dienas 
notiek katru gadu, tātad jau 
kļuvušas par tradiciju. Reizēm 
Minesotas latviešu koncert-
apvienības (MLKA) koncertus 
rīko tieši Kultūras dienās, tās 
bagātinot. Ir bijušas gleznu 
izstādes, vietējo fotografu un 
rokdarbnieku darbu skates. 
Dzirdēti interesanti referāti, 
piemēram, Lilita Spure referēja 
par latviskām rotām un rīkoja 
savu izstādi. Vijolniece Rasma 
Lielmane stāstīja par tikšanos ar 
ievērojamiem māksliniekiem. 
Viņas skolotājs bija Dāvids 
Oistrachs. Rasma Lielmane 
uzjautrināja klausītājus, atceroties 
piedzīvojumus, kad padomju 
laikā studēja Latvijas konser-
vātorijā. Kultūras dienās pieda-
lījies arī Mineapoles folkloras 
ansamblis ,,Teiksma”. 

Šogad Kultūras dienas bija 
īpaši plašas un krāšņas. Tās 
ievadīja latviešu skolas 60 gadu 
jubilejas sarīkojums, uz kuŗu 
ieradās bijušie skolēni no citām 
pavalstīm. Mineapolē sen nav 
bijis sarīkojuma, kuŗā piedalītos 
gandrīz 250 visu paaudžu ap -

Kultūras dienas Mineapolē
meklētāju. Kultūras dienu beigās 
Mineapole ieradās komponiste 
Dace Aperāne. Viņas vārds bieži 
pavīd laikraksta Laiks slejās – 
Dace Aperāne raksta recenzijas, 
apraksta sarīkojumus, viņa ir 
mūzikas nometņu rīkotāja un 
vadītāja Latvijā un daudz palī-
dzējusi MLKA, iesakot, kā  dus 
mūziķus aicināt. 

Dace Aperānes nolasīja referātu 
,,Skaņu vēstījumi un vīzijas 
mūsdienu latviešu komponistu 
mūzikā”. Viņa stāstīja par kom-
ponistiem, kuŗi skolojušies pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
un bijusi iespēja iepazīties ar 
mūzikas strāvojumiem rietumos 
– P. Vasku, E. Ešenvaldu, R. 
Dubru un citiem. Stāstījumu D. 
Aperāne papildināja, atskaņojot 
ietvartotu skaņdarbu daļas. Pēc 
referāta apmeklētāji pakavējās 
pie kafijas galda. Irma un Vilis 
Kurmji MLKA valdes locekļus 
un referenti aicināja vakariņās, 
kuŗās varēja pārrunāt nākotnes 
darbību un pateikties Dacei Ape-
rānei par viņas palīdzību MLKA 
darbā. 

Mirdza Eglīte

Raimonds Staprāns  ,,Bumbieris 
un krūze”,  
48x36 collas, audekls, eļļa

Gleznotāja 
RAIMONDA STAPRĀNA 
personālizstāde

Pēc koncerta, no kresās Dace Aperāne, Aleksandrs Antoņenko un 
diriģents Andrejs Jansons, kas palīdzēja noorganizēt labdarības 
koncertu 

Raimonda Staprāna 
personāl izstāde ,,GLEZNAS” 
būs atvērta 
no 8. aprīļa līdz 1. jūlijam Hackett 
Mill (201 Post Street, Suite 1000 
San Francisco, CA, 94108) 
Sanfrancisko, 
tālr.: 415-362-3377;
 www.hacketmill.com

Izstādes atklāšana un pie ņemšana 
8. aprīlī no plkst. 5.00 līdz 7.00.

Mineapolē, ukraiņu delikatesu 
veikala Kramarczuk kafejnīcā 
piekt  dienas vakaros bieži kon-
certē etniskas mūziķu grupas. 
Tau  tasdziesmu ansamblim „Teik-
s     ma” te pirmo reizi koncerts 
notika 25. februārī. Bija prieks, 
ka apmeklētāji, skanot dzies-

"Teiksmas" koncerts ukraiņu 
kafejnīcā Mineapolē

Ansambļa ,,Teiksma” dalībnieki ir Ingrīda Erdmane, Zinta 
Pone, Gunta Pone Herrona, Nora Treiberga Lunda, Laila 
Švalbe, Elga Pone, Jānis Skujiņš, Jānis Paulis Skujiņš, Jānis 
Zeltiņš

mām, arī uzdejoja. „Teiksma” 
plāno arī citreiz rīkot koncertus 
šai kafejnīcā, lai latviešiem Mi -
neapolē biežāk būt iespēja ārpus 
mājas vakariņot, paciemoties ar 
draugiem un klausīties latviešu 
mūziku.

M. Z.
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Pirms vairākiem gadu desmi-
tiem enerģisku cilvēku ierosmē 
dibinājās līdzekļu vākšanas fondi 
mūžībā aizsauktu latviešu kul-
tūras darbinieku piemiņai ar pla-
ši izvērstiem kultūras sekmēša-
nas mērķiem. Šiem apsveica-
miem iestādījumiem bija savs 
ziedu laiks, bet paaudžu nomaiņa 
par nožēlu nav bijusi labvēlīga. 
Tikai retais no viņiem spēj darbu 
tur pināt sākotnēji iecerētajā 
līmenī. Tādēļ dzejnieka un 
žurnālista Ērika Raistera (1905-
1967) pie mi  ņas fonds savā 41. 
darbības gadā ar īpašu prieku un 
ganda rījumu atkal piesaka savas 
ik  gadējās balvas laureātu 2011. 
ga  dā – latviskās gara pasaules ba -
gātinātāju un literātūras vērtētāju 
torontieti Pāvilu Vasariņu. Seko-
jot Ē. Raistera piemiņas fonda 
dibinātāju dotajām vadlīnijām – 
piešķirtā balva simbolizē sabied-
rības atzinību par izcilu devumu 
un rosību svešatnes latviešu 
kultūras jomā, it sevišķi nozarēs, 
kuŗās Ēriks Raisters pats bija 
darbojies, proti žurnālistikā un 
literātūrā, un šim nosacījumam 
pilnībā atbilst Pāvila Vasariņa 
ilggadīgie nopelni.

1928. gadā Rīgā dzimušais Pā -
vils Vasariņš pēc profesijas ir 
ārsts. Speciālizēšanās dermaolo-
ģijas nozarē viņu ievirza vēža 
pētniecības laukā, kā arī derma-
toloģijas  profesora uzdevumos, 
sagatavojot jaunos mediķus 

Pāvils Vasariņš – Ērika Raistera piemiņas fonda balvas laureāts 2011. gadā

Mak  mastera universitātē Ha -
miltonā, Kanadā. Viņš ir vairāku 
zinātnisku grāmatu autors. Īpaši 
pieminama 1982. gadā Kanadā 
publicētā „Klīniskā derma to-
loģija”, kas sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes profesoru Alfrēdu 
Miltiņu 1999. gadā iznāk arī 
Latvijā, bet jau 1993. gadā Latvijas 
mediķi saņem Dr.P. Vasariņa 
grāmatu ”Dermatoloģija ģimenes 
ārstiem”. 

Bet kā jau tas bieži pierādījies 
mediķu vidū, kaut lai tikai atce-
ramies leģendāro ārstu, filozofu 
un ērģelnieku Albertu Šveiceru, 
medicīna ir tikai viena Pāvila 
Vasariņa garīgā kopveidola puse. 
Dziļa interese par literātūru, it 
sevišķi dzeju, kā arī līdzdalība  
„iespiestā vārda” tapšanā ir Pāvila 

Vasariņa tēla otra puse, un no šīs 
„tēla puses” trimdas latviešu kul-
tūrai un sabiedrībai ir ticis daudz 
labuma.

Šī interese Pāvila Vasariņa bū -
tībā iemājojusi jau kopš vidus-
skolnieka gadiem Latvijā, un viņš 
ar cieņu un pateicību piemin 
savus Franču liceja laika skolo-
tājus Martu Dauguli un rakst-
nieci, vēsturnieci Angeliku Gai-
līti. Arī vidusskolas izglītības 
turpinājumā latviešu bēgļu no -
metnē Eslingenā viņam „krīt 
laime” mācīties izcilās valodnie-
ces (latviešu gramatikas mācīb-
grāmatas autores) un dzejas pa -
saules pavērējas Valērijas Bēr-
ziņas-Baltiņas vadībā. 

Kad pienāk studiju gadi, pār-
steidzošā kārtā viņš sāk ar dabas 
zinībām un angļu valodu Štut-
gartes techniskajā augstskolā, bet 
nokļuvis Kanadā, studē medicīnu, 
iegūstot ārsta gradu Rietum-
ontario universitātē 1955. gadā, 
pievēršoties ģimenes ārsta sauk-
smei.

Taču lielā interese par dzeju 
nav apsāpējama, nav arī ap  slā-
pējama vēlme ar cietiem dalīties 
nebeidzamajos bagātību atklā-
jumos kā latviešu klasiķu pūrā, tā 
modernisma sekotāju, tā oku-
pētās Latvijas dzejnieku savda-
bīgajos meklējumos. Jau studiju 
laikā 1952. gadā viņš iesāk kār-
tējus lirikas vakarus un priekš-
lasījumus par dzeju, tos turpinot 

bez pārtraukuma līdz 1985. ga -
dam. Līdztekus notiek pievēr-
šanās latviešu literātūras, it se -
višķi dzejas apcerēšanai un iz -
vērtēšanai mūsu presē laikraks-
tos Latvija Amerikā, Laiks, žur-
nālos Treji vārti un it sevišķi 
Jau  nā Gaitā. Vasariņa recenziju 
uzskaite tuvojas četriem desmi-
tiem, un tikpat liels ir plašāku 
rakstu skaits – apceres, pārskati, 
reportāžas, raksti  nozīmīgu per-
so  nību jubilejās, kā arī piemiņas 
raksti. Laureāta atzinumā – Jau-
nās Gaitas plašā atvērība viņam 
vienmēr likusies vistuvākā. Ne -
senākie raksti presē datēti no 
2004. līdz 2006. gadam, jo jubi-
lāram ir pavēries jauns darba 
lauks – izcilās dzejnieces un pro-
zistes 2006. gadā mūžībā aiz-
sauktās Ainas Zemdegas Kopotu 
rakstu sastādīšana (tie izdoti Nor-
 dik apgādā Latvijā). Apjo mīgie 
pieci sējumi ir prasījuši lie    lu laika 
un enerģijas iegul dījumu, jo tie 
neietveŗ vienīgi savāktu rakstu 
pārpublicējumus, bet arī citu 
personu attiecīgus rakstus par 
aizgājušo rakstnieci-dejnieci un 
galvenām kārtām paša Pāvila 
Vasariņa sacerētus izgaismojošus 
ievadus, analī tis kus iztirzājumus 
un komentārus. Kopotu rakstu 5 
sējumi sakārtoti nevis savākto 
rakstu tapšanas un publicēšanas 
gadu secībā,  bet, ne  šķirojot dzeju 
un prozu atse višķi, tie sakārtoti  
rakstu satura nosacītā 

chronoloģijā, tādējādi literārā 
veidā spēcīgi tspoguļojot    pašas 
autores mūža chronoloģisko 
gaitu, kā arī viņas atziņas un dzī-
ves ziņu. Šie daudzslāņaini bū -
vētie Kopotu rakstu sējumi lasī-
tājiem Latvijā paveŗ skaidrākus 
skatu uz grūti izprotamo „Trim-
das fainomenu”. Latvijas ievē-
rojamā literātūras kritiķa Viestura 
Vec grāvja vērtējumā Ainas Zem-
de gas Raksti ir trimdnieciskuma 
garīgā stāvokļa kvintesence. Bet 
Pāvila Vasariņa ieguldītā darba 
pamatīgumu un viņa oriģinālo 
Kopotu rakstu sastādīšānas veidu 
veidu viņš izvirza par paraugu 
turpmākiem  kopotu rakstu vei -
do  tājiem.

Ērika Raistera piemiņas balvas 
pasniegšan, laureātam klātesot 
un pašam kaut ko pastātstot par 
sevi un savu darbību, notiks 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
jaukajā namā Priedainē (pie Frī-
holdas) sestdienas pēcpusdienā 
šā gada 17. aprīlī plkst. 2.00 
(14.00). Pēc laureāta godināšanas 
un literārās daļas sekos koncerts 
un sadraudzīga pakavēšanās.

Par sarīkojumu tuvāka infor-
mācija Laika naākmajos nu -
muros. Sirsnīgi gaidīsim latviešu 
kultūras cienītājus kuplā skaitā 
17. aprīlī!

ĒRP fonda valdes vārdā 
priekš sēde 

Eleonora Šturma

Pā  vils Vasariņš

Kad American Choral Directors 
Association informācijas rakstā 
izlasīju, ka šīs organizācijas na -
cionālā konferencē piedalīsies 
Latvijas jauniešu koris Kamēr..., 
tūlīt nodomāju tur piedaslīties, 
lai baudītu šī izcilā koŗa sniegu-
mu.

Šī ievērojamā konference no -
tiek katru otro gadu kādā Ame -
rikas lielpilsētā, un šogad tā noti-
ka Čikāgā. Bija sabraukuši ap 
5000 diriģenti, dziedātāji un citi 
mūziķi, lai četras dienas pavadītu 
bagātīgā un rosinošā programmā, 
kuŗā ietilpa semināri, koŗa darbu 
lasīšana, simpoziji, diskusijas, 
koncerti un sadraudzēšanās ar 
kollēģiem. Man bija izdevība 
piedalīties Jēlas Universitātes 
eme  ritus profesora S. Carrington 
simpozijā, slavenā Chanticleer 
vīru koŗa meistarklasē un garīgās 
mūzikas forumā, kur arī pa -
stāstīju par Filadelfijas latviešu 
kamerkoŗa darbību.

Šinī mūzikāli dzirkstošā gai-
sotnē īpašā spožumā starp citiem 
izciliem koŗiem mirdzēja jau-
niešu koris Kamēr.... Diriģenta 
Māra Sirmā vadībā pirmās kon-
ferences dienas vakarā tas dzie-
dāja divos koncertos – Auditorium 
Theatre un Orchestra Hall. Es 
viņus noklausījos pēdējā kon-
certā. Koncertā piedalījās vēl trīs 
koŗi: Musica Intima no Kanadas, 
Taipejas filharmonijas kamerko-
ris no Taivanas un pasaulē ievēro-
jamais Chanticleer. 

Šo brīnišķīgo koncertu iesāka 
Kamēr..., dziedot trīs dziesmas. 
To autori bija izcilie baltiešu 
komponisti  igaunis Arvo Pērts 
un latvieši Pēteris Vasks un Ēriks 
Ešenvalds. Iespaidīgā, apgarotā 

KORIS KAMĒR... ČIKĀGAS ORCHESTRA HALL UN
CIĀNAS DRAUDZES LIELAJĀ ZĀLĒ

priekšnesumā skanēja Pērta „Da 
Pacem Domine”. Diriģents to 
ieturēja šauros pianissimo-piano 
rāmjos tā uzburot mistisku, dziļi 
garīgu gaisotni. Gribējām palikt 
mierā, netraucēt šo burvīgumu. 
Ilgi šis klusums valdīja, pirms 
uzdrošinājāmies to pāršķelt ar 
aplausiem. 

Pēteŗa Vaska „Zīles ziņa” mūs 
ieveda pavisam citā pasaulē. Tur 
dzirdam ciešanu motīvus, drā-
ma  tiskas dinamikas un harmoni-
jas kulminācijas. Darbs noteikti 
ir no spilgtākajām Vaska koŗa 
mūzikas kompozicijām. Kamēr...  
to mums sniedza ar spēcīgu ie -
dziļināšanos Ulža Bērziņa tekstā 
un ar apskaužamu vokālu pras-
mi.

Savu programmu Kamēr... 
pabeidza ar Ērika Ešenvalda „Pi -
liens okeanā”. Komponists iespai-
dīgo darbu uzbūvē uz Mātes Te -
rēzes teicienu: „Mēs esam tikai 
viens piliens okeanā, bet bez šī 
piliena okeans būtu par vienu 
pilienu sausāks”. Ešenvalds darbā 
iepin Mātes Terēzes komponētās 
melodijas fragmentus. Jaunā 
komponista valoda šeit ekspre-
sīva, harmoniski piesātināta un 
kustīga. Kamēr... jaunās balsis to 
dziedāja ar dabīgu, plūstošu 
vokālu skaistumu. Darba beigas, 
kad balts, caurspīdīgs plīvurs lēni 
pārklāj kori un uz tā parādās 
Mātes Terēzes tēls, aizkustināja 
līdz sirds dziļumiem. Apburtā 
publika pēc atelpas spontāni 
piecēlās kājās kā vienots vese-
lums un brāzmaini aplaudēja 
izcilajam sniegumam, kā arī visas 
koŗa programmas spožajam 
devumam. Izskanēja „bravo” 
saucieni. Jutu, ka mani pārņem 

lepnums, ka esmu latviešu mū -
ziķe, un liels prieks, ka dzirdēšu 
Kamēr... nākamā vakarā pilnā 
koncertā Ciānas latviešu luterāņu 
draudzes lielajā zālē.

Biju Ciānas draudzes zālē jau 
pāris stundu pirms koncerta, 
tāpēc bija izdevība noklausīties 
arī daļu no koŗa mēģinājuma. 
No šī īsā brīža varēja novērtēt 
koŗa vokālos paidagogus, viņu 
māku panākt no jauniešiem 
maksimālo atdevi vokālā techni-
kā un balss skaņas skaistumā. 
Jutu arī to patīkamo sasprindzi-
nājumu publikā, kas sāka pildīt 
zāli jau stundu pirms koncerta. 

Šis Čikāgas latviešu sabiedrībai 
nebūs parasts koncerts, bet gan 
kaut kas sevišķs.

Un tā arī bija. Kad dziedātāji, 
telpā ienākot, aplī nostājušies, 
mūs apdziedāja no visām zāles 
pusēm, tad zinājām, ka mūs sa -
gaida īpaši skaists mūzikāls 
vakars. Šai komponista Pērta 
dziesmai, kura arī trešdienas 
vakarā Orchestra Hall atskanēja 
pirmā, sekoja Ērika Ešenvalda 
„O Salutaris”. Abas, tā šķiet, ie -
zīmēja kora mūzikāli smalko un 
garīgi dziļo raksturu.

Šīm ievada dziesmām sekoja 
latviešu biedrības priekšnieka 

Armanda Birkena ievadvārdi, 
mūs visus sirsnīgi sveicinot šajā 
īpašā vakarā. Bez iespiestas pro-
grammas diriģentam Mārim Sir-
majam bija izdevība mūs uzrunāt, 
pastāstīt par komponistiem un 
izvēlētiem darbiem. Šie dziesmu 
ievadvārdi lika publikai sajust 
lielāku tuvību katram priekšne-
sumam. 

Kad diriģents pieteica otro 
dziesmu – Raimonda Paula 
„Glez  na saule debesīs” – sēdēju 
mazliet izbrīnā. Nevarēju iedo-
māties, ka Kamēr... iegājis arī 
popmūzikas kultūrā. 

Dzied koris Kamēr...

(Turpināts 17. lpp)
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Viņš bija atkal vīrietis, viņa – 
sieviete ar sievietes jūtām un 
prasībām. Viņi nedomāja, bet ļāva 
jūtu straumei sevi nest, vienalga 
uz kurieni. Viņi bija mīlētāji...

*
Vasara bija beigusies, un rīt 

Aijai vajadzēja sākt gaŗo ceļo-
jumu uz Latviju. Kad Auģis pa -
modās un kā, katru rītu, gāja 
uzlikt vārīties kafiju, viņš juta, ka 
šī nebūs viegla diena. Vēl gan pa 
logu iespīdēja saule, bet Auģis 
zināja, ka vakarpusē savilksies 
melni mākoņi, tie aizsegs sauli 
un kļūs tumšs, tāpat kā viņa 
dzīve bez Aijas. Noskumis viņš 
apsēdās un gaidīja.

Aija parādījās gaitenī, starojoša 
kā vienmēr. Likās, ka skumjas 
viņu nenomāca. Viņa uzsmaidīja 
Auģim, bet smaids nodzisa, kad 
viņa redzēja, ka parasti smaidī-
gais Auģis bija pavisam sa  drū-
mis.

„Kas noticis, Auģīt? Vai kaimi-
 ņu melnais kaķis pārskrējis ie -
lai?”

„Ļaunāk. Rīt tu brauksi prom. 
Diez vai kādreiz vēl tiksimies. 
Apbrīnoju tevi, ka esi tik jautra, 
it kā šī būtu parasta diena.”

„Tu, mīļais, neesi optimists, 
par kādu sevi uzskati un pasaulei 
tēlo. Mums taču vēl ir vesela 

Rudens sapnis
diena. Tā ir dāvana, par kuŗu 
pirms gada varējām tikai sapņot. 
Baudīsim to!”

Aija zināja, ka šodien plānošana 
un rīkošana gulsies uz viņas 
pleciem. Auģis bija pārvērties. 
Viņa sejā vairs neplaiksnīja 
smaids, kas viņu vienmēr un 
visur bija pavadījis un kas viņai 
bija paticis jau toreiz, kad viņu 
skati uz mirkli sastapās Rīgas 
jūras līcī.

„Auģīt, man ir lieliska doma – 
pavadīsim šo dienu plūdmalē. 
Nu, tajā, kas tev tik ļoti patīk. 
Man jau arī tā patīk. Kāpsim 
klintīs, vērosim, kā viļņi triecas 
pret tām, un tu uzmanīsi, lai 
atkal kāds bezkaunīgs vilnis 
mani neapšļāc kā toreiz pie tavas 
klints. Brauksim?”

„Labi. Bet tu ņem stūri savās 
rokās, lai manas acis var kavēties 
pie tevis.”

„Lai notiek,” Aija pasmaidīja. 
„Redzi, kā esmu pārvērtusies? 
Neko nespēju tev atteikt!”

Viņi brauca pāri zeltainajiem 
kalniem, kuŗi Aijai tagad bija labi 
pazīstami. Viņa droši vadīja 
jaudīgo mašīnu, pa reizei uzmez-
dama Auģim noraizējušos ska-
tienu.

Palēnām Auģa noskaņojums 
uz  labojās. Vēl jau Aija bija ar 

viņu. Jāsaņemas, lai nesabojātu 
viņai šo pēdējo dienu.

Viņiem bija palaimējies. Pie-
krastē laiks bija burvīgs. Līdzi 
paņemtās siltās drēbes nebija 
vajadzīgas. Rokrokā viņi pastai-
gājās pa plūdmali, vairīdamies 
no paisuma viļņiem un vērodami 
kaijas un pelikānus. Kad apnika 
staigāt, viņi apsēdās un skatījās, 
kā viļņi triecās pret klintīm, 
radīdami skaņu, ko Auģis sauca 
par okeana simfoniju.

„Vai nav burvīga diena?” Aija 
klusi jautāja, pieglauzdamās 
Auģim.

Žēl, tikai, ka tā ir pēdējā.” Auģa 
sejā atkal parādījās skumjas.

„Paklausies, tu šodien jau otro 
reizi atgādini, ka šī ir pēdējā 
diena. Vai tad tu gribi tikt no 
manis vaļā? Vai neatceries, ko 
teicu, kad pirmo reizi bijām pie 
okeana? Teicu tak, ka būšu pie 
tevis, cik vien ilgi mani gribēsi. 
Atceries?”

„Atceros, bet rīt tu tomēr 
brauk si prom.”

„Un braukšu atpakaļ, līdzko 
būšu nokārtojusi vajadzīgo, lai 
būtu pie tevis. Esi mazliet pa -
cietīgs!”

„Nopietni? Tiešām brauksi at -
pakaļ pie manis?” Auģis, it kā 
neticēdams, jautāja.

„Vai tad par tādām lietām 
drīkst jokot? Šķiršanās būs 
īslaicīga, un pirms tu paspēsi 
pārdomāt, vai tiešām mani gribi, 
raudzīšos pēc tevis lidostas ļaužu 

pulkā!”
Auģim galva sagriezās virpulī. 

Viņš apkampa Aiju: „Aijuc, tu 
mani padarīji par laimīgāko 
cilvēku pasaulē!”

„Redzi, Auģīt, kad atbraucu 
pie tevis, tu man patiki. Tu biji 
draugs, kāds man nekad nebija 
bijis. Atceries, kad tevi saucu un 
teicu, ka man ir auksti? Tajā 
vakarā zināju, ka tevi mīlu, bez 
mīlas nebūtu tev atdevusies.”

Viņi atkal apkampās. Okeāna 
vējš viņus glāstīja, un mīlestība 
sildīja. Cik gan skaista bija šī 
diena!

*
Vēlā vakarā, kad ielas trokšņi 

bija aprimuši, un viņi bija de -
vušies pie miera, Aija pieglaudās 
Auģim un klusi teica:

„Paldies, Auģīt!” un viņa maigi 
ar lūpām pieskārās viņas vai-
gam. „Ar labu nakti, mīļais!’

„Ar labu nakti, Aijiņ!”
Auģis noglāstīja viņas vaigu 

un norija kamolu, kas bija ie -
spiedies kaklā. Tumsa aizsedza 
skumjas, kas atkal bija parādījušās 
viņa sejā. Vēlreiz noglāstījis Aijas 
vaigu, Auģis aizgriezās. Viņš do -
māja par rītdienu. Lēnām domas 
sāka zaudēt asumu un beidzot 
izgaisa pavisam. Auģis bija aiz-
mi  dzis.

*
Istaba bija pustumsā, kad Au -

ģis pamodās. Viņš bija sap ņojis 
un vēl arvien bija sapņa varā. 
Sapnī bija viss, par ko vīrietis 

viņa gados varēja sapņot. Viņš 
bija jaunāks, ne gluži kā jaunībā, 
tomēr pilnvērtīgs vīrietis. Viņam 
bija meitene, ar zilām, dzirks to-
šām acīm, zeltainiem matiem un 
brūnu, saulē iedegušu augumu, 
ko viņam neapnika apbrīnot. Un 
viņas balss, kā tā prata glāstīt! 
Pag, pag, kā tad sauca šo burvīgo 
meiteni? Par Maiju? Nē, liekas, 
ka par Aiju. Jā, noteikti par Aiju. 
Sapnī viņš Aiju bija mīlējis. Pat 
tagad, nomodā, likās, ka viņas 
siltais augums vēl arvien bija 
viņa skavās. Viņš pievēra acis un 
mēģināja atgriezties sapnī, bet 
tas bija izsapņots. Auģim kļuva 
skumji. Būs vien jāceļas augšā, 
viņš nolēma. Pēcpusdienā varēs 
aizbraukt uz okeanu paskatīties, 
kā viļņi triecas pret krasta klin-
tīm un paklausīties kaiju grie-
zīgajos kliedzienos. Var gadīties, 
ka tur klīst vēl kāds vientuļš 
pagātnes cilvēks, nezinādams, 
ko ar sevi iesākt. Var iznākt inte-
resantas sarunas par kaŗiem, 
kuros viņi varonīgi kāvušies un 
vienmēr uzvarējuši, vai par tām 
daudzajām sievietēm, kuras viņi 
kādreiz bija aplaimojuši ar 
nepārspējami kaislīgu mīlestību. 
Auģis saņēmās un slējās augšā.

Uz klints, pie ostas vārtiem, 
sagumis sēdēja vecs vīs. Viņa 
seja bija sačervelējusies kā sen-
laiku pergaments un viņa blāvās, 
kādreiz zilās acis kavējās kaut 
kur tālumā. Kur īsti, zināja tikai 
viņš...

Augusts Melnalksnis

(Nobeigums)

Svētdien, 13. martā, Vašingto-
nas un apkārtnes tautiešus ar 
pacilājošu koncertu iepriecināja 
pasaules mērogā pazīstamais lat-
viešu jauniešu koris Kamēr... 
diriģenta Māŗa Sirmā vadībā. 
Latviešu nama zālē 37 jauneklīgi 
dzidras balsis ļāva baudīt daudz-
krāsainu koŗa mākslas program-
mu - galvenokārt mūsdienu lat-
viešu komponistu skaņdarbus. 

Starp saistošākajiem un arī 
sarežģītākajiem bija Pēteŗa Vaska 
ar kosmisku vērienu darinātie un 
simboliem piesātinātie darbi, 
piemēram, „Zīles zīme”. Dzej-
nieka Ulža Bērziņa teksts, sace-
rēts jau padomju laikos, risina 
kaŗa temu: māsa izvada brāli 
kaŗā, uzviļņo kaŗa briesmas, dārd 
bungas, smejas bargais kaŗa 
kungs. Brālis no kaŗa nepārnāk. 
Taču diriģents šajā darbā saskatī-
jis citu simboliku – izsūtīšanas 
traģēdiju. Tekstā: „Kas sit pie 
vārtiem šodien?” viņš saklausa 
bailes, ko ļaudis izjuta 1941. vai 
1949. gadā, gaidīdami, vai nāks 
liktenīgais klauvējiens. Savdabīgi 
interesants bija Ērika Ešenvalda 
komponētais „Piliens jūrā”, kuŗā 
komponists izmantojis Mātes 
Terēzas sacerētas dziesmas melo-
diju, un beigās koris kā kāpurs 
iekūņojas kūniņā. 

Tikpat kā visa pārējā program-
ma uzbūra gaišu, rotaļīgu un 
dažkārt gluži romantisku pasauli 
- Marģeŗa Zariņa, Artūra Mas-
kata, Juŗa Vaivoda, Valta Pūces, 
Ērika Ešenvalda un Raimonda 
Paula darbos. Gluži patīkama 
bija arī popmūziķa Renāra Kau-
pera korim veltītā dziesmiņa 

APBRĪNOJAMS INSTRUMENTS
Koris Kamēr... viesojas Vašingtonā

„Mazā bilžu rāmītī”, kuŗā puiši 
imitēja Renāru pašu, bet meite-
nes viņa ģitaru. Tikpat viegli un 
gaiši izskanēja angļu, franču un 
vācu mīlestības dziesmas no 
Renesanses laikiem.

Nākamajā vakarā, 14. martā, 
jaunie dziedoņi iepriecināja lūg-
tus viesus Latvijas vēstniecībā. 
Šim gadījumam Māris Sirmais 
pasmēlās no īpaša repertuāra, 
kuŗa radīšanā arī viņam ir savs 
nopelns. Pirms četriem gadiem 
viņš griezās pie pazīstamiem 
koŗa dziesmu komponistiem visā 
pasaulē ar ierosinājumu katram 
sacerēt oriģinālu skaņdarbu par 
saules temu. Atsaucās 17 kom-
ponisti, tā radot „Pasaules saules 
dziesmas”. Vēstniecības publikai 
koris nodziedāja sešas, parādot 
katras kultūras īpanējo izjūtu par 
mūsu gaismas un dzīvības avotu. 
Izcēlās amerikāņu komponista 
Džona Lutera Adamsa kompozi-
cija par Aļaskas „četrām saulēm”, 
kā arī Pēteŗa Vaska „Māte saule”. 
Vēlāk, saviesīgās tikšanās laikā, 
kā jauku piedevu jaunieši nodzie-
dāja vēl dažas dziesmas, tostarp  
„Gaismas pili” un „Amazing 
Grace”.

Kori Kamēr... uz ASV bija aici-
nājusi Amerikas koŗu diriģentu 
apvienība, kas rīkoja savu gads-
kārtējo simpoziju – šogad Čikā-
gā. Šajā koŗa mūzikas speciālistu 
salidojumā, ko uzskata par vis-
plašāko un visnozīmīgāko šādu 
mūziķu tikšanos Amerikā, Ka -
mēr... bija viens no trim lūgtiem 
ārzemju paraugkoŗiem. Latviešu 
jaunieši tur rādīja savu mākslu 
divos koncertos, ko noklausījās 

tūkstoši, pēc tam kori cildināda-
mi ar ovācijām. Kamēr... ieprieci-
nāja arī Čikāgas latviešu sabied-
rību, viesodamies ar koncertu 
Ciānas draudzē. 

Jauniešu koris Kamēr... dzied 
šķietami bez piepūles, brīžam it 
kā parunādamies ar klausītājiem, 
brīžam peldēdams harmoniskā 
plūdumā  un brīžam par kaut ko 
satraukdamies un uzšvirkstē-
dams trauksmainā balsu mu -
džek  lī. Tāds koris ir kā laba meis-
tara darināts apbrīnojams in -
struments, dzidri skanīgs un ar 
„gaŗu elpu”, ar ko var veidot tik -
lab plašus, plūstošus kāpināju-
mus, kā arī viegli rotaļīgus rit-
mus un pēc vajadzības arī svil-
pienus, rūcienus, pakavu dimdo-
ņu, bungu piesitienus un ģitaras 
akordus. Reizē ar vokālo meista-
rību no koŗa izstrāvo dvēseliska 

vibrēšana un jauneklīgs mūzicē-
šanas prieks.

To panācis enerģiskais diri-
ģents Māris Sirmais, kas kori 
dibināja 1990. gadā un vada jop-
rojām, dažkārt gan nododams 
„grožus” koŗa otram diriģentam, 
Jānim Liepiņam. Māŗa Sirmā 
vadībā koris Kamēr... izpelnījies 
ap simt apbalvojumu dažādos 
konkursos gan Latvijā, gan ārze-
mēs. Māris īpaši lepojas ar uzva-
ru Eiropas Grand Prix konkursā 
2004. gadā un trim zelta meda-
ļām Pasaules koŗu olimpiadā 
Ķīnā 2006. gadā.

Kori Kamēr... veido ģimnazisti 
un studenti vecumā no 15 līdz 25 
gadiem. Kārtējie mēģinājumi 
notiek divreiz nedēļā un ir divar-
pus stundu gaŗi. Lai korī ieklūtu 
ir jāiztur nopietns konkurss, kuŗā 
diriģents pārbauda kandidāta 

balsi un dzirdi. Vairums kandi-
dātu jau ir dziedāšanu mācīju-
šies, bet esot arī tādi, kas uzņem-
ti, pateicoties savām dabiskajām 
dotībām. 

Koncertu Vašingtonā rīkoja 
vietējā latviešu koporganizācija 
LOV sadarbībā ar Latvijas vēst-
niecību. Jaunieši devās tālāk uz 
Ņujorku, kur viņi koncertēs 
Barišņikova centrā un Parka avē-
nijas kristiešu dievnamā.

Koŗa Kamēr... nosaukumā 
ietverta doma: „kamēr vēl esam 
jauni, tikmēr viss iespējams!” 
Viss ir radošā kustībā un turpina 
veidoties. Tāpēc nosaukumam 
allaž seko daudzpunkte. Novēlam 
jauniešu korim Kamēr... arī turp-
māk tikpat skaisti spodrināt 
Latvijas tēlu pasaulē!

Vilnis Baumanis
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Koris ar diriģentu Māri Sirmo
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Šogad 16.martā leģionāru pie-
miņas gājienā no Doma baznīcas 
līdz Brīvības piemineklim pieda-
lījās pēdējos gados lielākais dalīb-
nieki skaits, aptuveni trīs  tūksto-
ši. Šķita, ka Rīgas centrā atradās 
teju vai visi galvaspilsētas policis-
ti un specvienību pārstāvji. Šogad 
pirmo reizi pēdējo gadu laikā 
policija nevienu cilvēku neaiztu-
rēja. Robežsargi novērsuši septi-
ņu nevēlamu personu iekļūšanu 
Latvijā no Igaunijas. Iekšlietu 
ministre Linda Mūrniece (Vieno-
tība) pauda apmierinātību, izsa-
koties, ka abas puses varējušas 
paust savu viedokli. Jautājums 
vienīgi, kas tad ir „tā otrā puse”? 
Tie bija pāris desmiti tā dēvēto 
antifašistu, kuŗiem drošības spēki 
nez kāpēc atļāva ar viņu sauk-
ļiem izvietoties pēc iespējas tuvāk 
Brīvības piemineklim. Cilvēki, 
kas sevi dēvē par Latvijas Anti-
fašistiskās komitejas pārstāvjiem, 
bija ieradušies pat ar savu strāvas 
ģenerātoru un diviem skaļru-
ņiem, mēģinot izvērst diskusijas 
par leģionāru lomu Latvijas vēs-
turē. Šīs diskusijas laikā kāda no 
„antifašistēm” iesita pa seju lat-
viešu pensionārei un argumentu 
vietā viņai vienkārši uzspļāva. Šo 
incidentu nofilmēja TV kame-
ras, un tagad notikušo jāvērtē li -
kuma sargiem. Pieminekļa labajā 
pusē pulcējas daži organizācijas 
„Pilsoņu un nepilsoņu savienība” 
pārstāvji, lai runātu par sociālo 
un ekonomisko stāvokli Latvijā. 
Apvienotās daudznozaru arod-
biedrības priekšsēdētājs J.Kuzins, 
pauda viedokli, ka, 16. marts no -

vēršot uzmanību no galvenajām 
problēmām valstī, piemēram, 
dar  ba vietu un atalgojuma sama-
zināšanu un citiem sociālajiem 
jautājumiem. Ziedus Brīvības 
pie  minekļa pakājē nolika Apvie-
nības Visu Latvijai/ TB/LNNK 
frakcijas deputāti, virkne bijušo 
Saeimas deputātu, bijušais LR ar -
mijas komandieris Gaidis Zeibots 
u.c. sabiedrībā pazīstamas perso-
nas. Latvijas Avīzes rīcībā nonā-
kusi Latvijas Ārlietu ministrijas 
(ĀM) „dienesta vajadzībām” do -
māta informācija, kas izplatīta 
ministriju valsts sekretāriem, 
pre  zidenta kancelejas vadītājam, 
Ministru prezidenta biroja vadī-
bai. Ministrija apgalvojot, ka 
„bijušo kaŗavīru organizācijas 
bojāgājušos cīņu biedrus piemin 
privāti, pulcējoties baznīcā un 
kapsētā” un „leģionāru organizā-
cijas nav iesniegušas pieteikumus 
akciju rīkošanai 16. martā.” Laik-
raksts pamatoti jautā: „Vai minis-
trija apzināti sniedz maldinošu 
informāciju, vai tā aizmirsusi, ka 
gājienu pieteikusi organizācija 
Daugavas Vanagi Latvijai ? Ar 
savām zināšanām „paspīdējis” 
ĀM valsts sekretārs Andris Teik-
manis, norādot, ka Daugavas Va -
nagi nav leģionāru organizācija: 
„Papētiet vēsturi. Vienīgā leģio-
nāru organizācija ir Latvijas Na -
cionālo kaŗavīru biedrība. Dau-
gavas Vanagi ir jaunieši… .” Sa -
eimas deputāts Atis Lejiņš (Vie-
notība) vairākos izdevumos pub-
licējis rakstu „16. marts un 1939.
gads”, norādot, ka Latvijas gadī-
jumā jautājumu par pakļaušanos 

vai nepakļaušanos vācu iegribai 
veidot leģionu izšķīrusi tikai 
viena balss; pusei pašpārvaldes 
bijusi drosme nostāties pret 
pavēli. A.Lejiņš jautā: „Zinot visu 
šo, kāpēc atjaunotā neatkarīgā 
Latvija nav oficiāli pateikusi savu 
vārdu par to, kā balsoja pašpār-
valde? Un kāpēc nenoliekam zie-
dus tai dienā, kad vācieši no  šāva 
kureliešus? Vai kurelieši ne  bija 

16. marts - nacionālā patriotisma diena?

16.martā Brīvības pieminekļa pakājē
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tie, par kuŗiem gribēja būt pie-
spiedu kārtā mobilizētie latviešu 
vīri un vēl ļaunāk - nepilngadīgie 
zēni?” 

Leģionāru atceres pasākumā 
šogad piedalījās visu gadagāju-
mu cilvēki, pat vecāki ar bēr-
niem. Vērojot lielo jauniešu skai-
tu, rodas jautājums, vai tieši 16. 
martam jākļūst par latviešu iden-
titātes un nacionālā patriotisma 

dienu? Daudz kas ir nokavēts ar 
aizgājušo gadu aizliegumiem, un 
partijai Visu Latvijai iesoļojot 
Saeimā, tās elektorāts acīm redza-
mi uzskata 16. martu par nacio-
nālās stājas izpausmes dienu. 
Kāds komentētājs gan zīmīgi 
pie  bildis, ka Atim Lejiņam ar 
domubiedriem ir iespēja rosināt 
ieviest Latvijā Pretošanās kustī-
bas piemiņas dienu.

Dainis Mjartāns

H.Strods „PSRS politiskā cen-
zūra Latvijā 1940-1990. Do -
kumenti un materiāli 2.daļa” 
Jumava, Rīga 2011., 399 lpp. 

Apjomīgajā izdevumā pub-
licēti archīvu dokumenti, kuŗus 
autors 2004.-2009. gadā savācis 
Latvijas, Krievijas, Vācijas un 
Lietuvas archīvos. Grāmatas 
pirmajā iedaļā publicēti PSRS 
Galvenās literātūras pārvaldes 
rīkojumi, instrukcijas un notei-
kumi cenzoriem. Otrajā iedaļā 
lasāmas atskaites PSRS Galve-
najā literātūras pārvaldē Mas-
kavā laikā līdz 1984. gadam. 
Krājuma trešajā iedaļā publicēti 
Latvijas PSR cenzūras slepenie 
polītiskie ziņojumi laikā no 
1957. līdz 1985. gadam. Savukārt 
krājuma ceturtajā iedaļā publi-
cēti dokumenti „Latviešu trim-
das, ārzemju literātūras un ār -
zemju radioraidījumu cenzū ra”. 

Grāmatas autors konstatē, ka 
PSRS valsts totālitārās cenzūras 
faktiskais centrs Latvijā bija 
kommūnistiskās partijas cent-
rālās komitejas (LKP CK) ideo-
lo ģiskais sekretārs, kas oku pē-
tajā Latvijā veica galvenā cen-
zora pienākumus. Rietumu lat-
viešu sabiedrībā dominēja uz -
skats, ka cenzūra un citādi 
domājošo apspiešana bija čekas 
resp. VDK rūpala, taču „stūŗa 
mājas” dar boņi izpildīja LKP 
CK uzdevumus. Ideoloģiskais 
sekretārs as  toņdesmitajos gados 
bija Ana tolijs Gorbunovs, ar 
kuŗu polī tiskās laulības trešās 
Atmodas laikā, izliekoties nere-

Kas piespieda cilvēkus pie zemes ?

dzam kom    partijas galveno lomu 
lat viešu tautas apspiešanā, 
slēdza Rietumu latviešu vadošie 
sa  bied  riskie darbinieki, kopīgi 
veidojot Latvijas ceļu. Cenzūra, 
izsekošana un noklausīšanās 
bija kompartijas ierocis, lai 
apslāpētu jebkādas nacionālās 
izpausmes un brīvas domas 
apmaiņu. 1982. gadā tika izdots 
slepens rīkojums noklausīties 
ultraskaņu radioamatieru raidī-
jumus 30 km radiusā ap pil-
sētām. Rietumu latviešu emig-
rācija bija viens no nepatī-
kamākajām PSRS ārzemju 
ie naidniekiem. 1976. gadā LKP 
CK pieņēma lēmumu ierakstīt 
Ra  dio Brīvā Eiropa un Amerikas 
Balss raidījumus un tos izman-
tot pretpropagandas nolūkos. 
Kā izriet no grāmatā publi-

cētajiem dokumentiem, tas ne -
bija lēts projekts. Iekārtas vien 
izmaksāja 50 000 rubļus, bet 
algu fonds 7 štata vietām bija 
14 000 rubļu gadā. Man bija 
iespēja ieskatīties šajās telpās, 
kas atradās Latvijas Radio ēkā 
un darbojās vēl 1990. gadā. Tur 
rūpīgi visi ēterā izskanējušie 
raidījumi tika pierakstīti un 
nogādāti izmeklētam partijai 
uzticīgam personu lokam un 
VDK. PSRS virscenzors bija 
glavļits(no krievu – Galvenā 
literātūras pārvalde – red.), kas 
Latvijā darbojās LKP CK pār-
raudzībā un, kā secina H.Strods, 
veicināja totālitārās sabiedrības 
sadalīšanu divās grupās – in -
formācijas izdalītājos (kom-
partija) un saņēmējos (tauta). 
Zīmīga ir PSRS glavļita atļauja 
M. Gorbačova atklātības posma 
sākumā 1987. gadā. Tagad arī 
Latvijas iedzīvotāji bez atļaujas 
drīkst drukāt ekslibris, ielū-
gumus uz ģimenes svētkiem, 
taču nedrīkst tekstā minēt per-
sonas darba vietu, iedzīvotājiem 
atļauts nokopēt atsevišķus raks-
tus no preses izdevumiem, taču 
ne visu avīzi vai žurnālu. Šīs 
rindas raksturo cenzūras ilgs-
tošo „dzelzs roku” poligrafijas 
jomā. PSRS gadu desmitiem 
bija paranoiskas bailes no infor-
mācijas, par iedzīvotāju nodar-
bošanās un, nedod Dievs, kādas 
armijas daļas pieminēšanu pre-
sē vai elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos. Par pieļautajām kļū-
dām saņēmis rājienu, tirdīts 
čekā vai zaudējis amatu neviens 

vien atbildīgais redaktors. Uz 
pārrunām LPSR glavļitā 1969. 
gadā aicināts galvenais redak-
tors par to, ka Daugavpils ķīmis-
kās šķiedras rūpnīcas avīzē 
atļāvies publicēt, par kādu sum-
mu saražota produkcija. Bet 
Jelgavas rajona avīzes redaktors 
saņēmis brāzienu, jo norādījis, 
ka vēlēšanās kandidēs vairāki 
sarkanarmijas apakšpulkveži, 
tas, lūk, pēc LKP CK domām 
„tieši norāda uz garnizona at -
rašanos Jelgavā”. Cītīgie cenzori 
1971. gadā pamanījuši, sastā-
dījuši aktu un atbildīgajai per-
sonai izteikuši brāzienu, par to, 
ka ceļvedī LPSR finanšu minis-
trijas semināra dalībniekiem, 
bija atzīmēta pietura autobusam 
uz Rumbulu. Kāds grēks! Ja 
ceļvedis nonāktu Rietumos, tad 
visiem kļūtu zināms, kur atro-
das Rumbulas lidlauks. Mūs-
die  nās varam tikai pasmaidīt, 
taču šie sīkumi skaudri liecina 
par komūnistu totālitārās varas 
pilnīgu kontroli visās iespēja-
majās sadzīves jomās. 1984. ga -
dā okupētajā Latvijā vairāk nekā 
1000 organizācijās atradās po -
ligrāfiskā un pavairošanas tech-
nika, kas rēgulāri tika pār bau-
dīta. Ogres trikotāžas kom bi-
nātā tika atklāti „visrupjākie 
noteikumu pārkāpumi”- tur 
nelegāli drukāti padomi tautas 
medicīnā, horoskopi, daiļlite-
ratūra utt.) Regulāri tika veiktas 
bibliotēku pārbaudes. Pirmās 
lielās cenzoru tīrīšanas akcijas 
notika piecus gadus pēc Otrā 
pasaules kaŗa, kad no Latvijas 

Universitātes fondiem „kā no -
ve  cojusi un kaitīga literātūra” 
tika iznīcinātas 600 000 (!)
vienības. Kā liecina dokumenti, 
tad tajā pašā gadā no LU 
bibliotēkas tika izņemtas un 
nodotas iznīcināšanai 3524 
teoloģiskās grāmatas. Tīrīšanas 
skāra visas Latvijas bibliotēkas 
un mūzejus. LPSR kultūras 
ministrija 1953. gadā pieņēma 
lēmumu iznīcināt 29 mākslas 
darbus, kas atradās Tukuma 
mū  zejā. Un tā tas turpinājās ga -
du no gada. 1984. gadā cenzori 
atklāja, ka Madonas rajona 
bibliotēkā lasītājiem esot brīvi 
pieejama 1962. gadā Maskavā 
izdotā un, cik noprotams, aiz-
liegtā, L.Z.Kopaļeva grāmata 
„Ģētes fausts”.

Latvijas kompartijai pieau-
gošas galvassāpes gādāja ārzem-
ju latviešu pasta sūtījumi un 
pretpadomju literātūra dzimte-
nes apmeklētāju koferos. Jau 
1958. gadā Rīgā, Ļeņina ielā 21 
tika nodibināts slepens ārzemju 
literātūras cenzūras punkts. Kā 
liecina publicētie slepenie at -
skaišu dokumenti,1980. gadā 
okupēto Latviju sasnieguši plaši 
trimdas laikrakstu Laiks, Brī-
vība, Latvija Amerikā un Lat-
golas Bolsss sūtījumi. No žur-
nāliem izcelti DV mēnešraksts 
un ELJA informācija, kas Latvijā 
iesūtīta 11 bandrolēs, adresēta 
visām laikrakstu un žurnālu 
redakcijām, komjaunatnes vadī-
bai un LPSR komponistu savie-
nībai. 

Dainis Mjartāns

(Turpināts 18. lpp)
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Why are March 16th 
gatherings popular among 

people in Latvia?
When the Germans 

capitulated at the end of the 
war, a sizable force from the 
19th Division still controlled a 
portion of the densely forested 
province of Kurzeme.  Many 
surrendered to the Soviets, but 
a significant contingent of 
Legionnaires continued fighting 
as a guerilla force, dubbed Meža 
Brāļi, (Forest Brothers).  Latvians, 
resentful of the return of Soviet 
Russian rule, came to regard 
the partisans and others who 
resisted the Communists as 
heroes.  Throughout the post-
war Occupation of Latvia, the 
Daugavas Vanagi organization 
was active in sending aid to 
fellow veterans in Latvia as well 
as banned books and materials 
to their homeland.  Upon the 
restoration of Latvian liberty, 
DV was one of the most 
active non-governmental 
organizations, and with their 
support monuments and 
cemeteries were built. 
Commemoration events followed 
soon, and new generations of 
Latvians recognized the 
importance of honoring those 
who made the ultimate sacrifice 
for their homeland.

Aren’t the March 16th 
gatherings illegal?

No.  Upon the restoration of 
Independence, March 16th had 
been designated as a specific 
national holiday in the Republic 
of Latvia.  Veterans of the Red 
Army and those who favored 
Soviet rule were unhappy with 
the holiday.  The Latvian 
government also received 
complaints from victims of 
Nazis over the holiday.  As a 
compromise, the government 
decided that November 11th 
would be a more appropriate 
day to honor all Latvian 

veterans, and thus March 16th 
was no longer celebrated as an 
official state holiday.  It was 
de-certified, but it was not made 
illegal to commemorate the 
men of the Latvian Legion.  Out 
of sensitivity to the victims of 
Nazi German rule, the Latvian 
Armed Forces do not permit 
active members of the military 
to attend the March 16th 
commemorations in uniform.  

Why are the March 16th 
gatherings still so 

controversial?
Because of previous opposition 

by Red Army veterans and those 
who favored Soviet rule, some 
extremist elements recognized 
that the difference of opinion 
fell largely among ethnic lines.  
The extremists view this as an 
opportunity to stoke the fires of 

  All about Latvian Legionnaires and March 16 
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ethnic tensions for political 
purposes.  Because quite a few 
of the anti-March 16th activists 
have ties to political groups in 
Russia, some people have come 
to conclude that some form of 
collusion must exist among 
these extremists and powerful 
figures in Russian politics.

Do the March 16th 
gatherings harbor anti-

Russian sentiment?
No.  Although the gatherings 

attract those with nationalist 
feelings, the commemorations 
are meant to be a somber tribute 
to those who served in the 
defense of Latvia during the 
Second World War.  In Rīga, the 
ceremony begins with church 
services at the Dom Cathedral, 
and proceeds with a solemn 
procession through Old Town to 

the Monument of Freedom.  
Flags of the Latvian republic are 
displayed among the route and 
around the monument.  Wreaths 
and flowers are placed at the 
base, and appropriate songs 
are sung.  City police are 
present, as with any other civic 
event or gathering, and 
counter-protesters are generally 
contained.  Participants in the 
gathering are discouraged from 
deviating from the intent of the 
commemoration, or to adversely 
respond to provocations.

How do the last living 
Legion veterans feel about 

the commemorations?
When the Soviets first invaded 

Latvia, the time that followed 
came to be known as “The Year 
of Horror.”  It was marked by 
mass arrests, deportations, and 

executions.  Rights were curtailed, 
newspapers and schools were 
closed, and a climate of terror 
reigned.  When the Germans 
drove the Russians out, many 
had come to regard the 
Wehrmacht as liberators.  How-
ever, as one veteran pointed out 
in his memoirs: “The time that 
was spent in the talons of the 
Reich reduced the honey of 
hope to dregs.”  

Mr. Lācis himself has said: 
“The Latvian Legionnaires, 
those of us who still survive, as 
well as our supporters gather 
peacefully. (…) Indeed, we sing 
songs, but those are old war-
time songs in honor of the more 
than 50,000 of our fallen 
brothers in arms, who, in our 
view and in the opinion of the 
majority of Latvians at the time, 
though this has become a 
political liability, offered our 
heads for Latvia, as we believed 
it to be.” 

Varētu vēl strīdēties, vai 
valsts pārvaldes uzdevums ir 
nodroši  nāt izglītību vai medi-
cīnisko/sociālo aprūpi, bet, ka 
valsts PIENĀ KUMS būtu 
nodrošināt mākslu – tāda filo-
zofija nāk no avotiem, par ku -
ŗiem nemaz negribas domāt. 
Kaut kas līdzīgs tika dzirdēts 
no PSRS slavenās kul tūras 
ministres Katrīnas Furcevas. 
Tātad – TIESĪBAS uz kvalitātīvu 
māks lu, pat ja naudas ir maz? 
Teiksim, man tikko pietiks 
līdzekļu, lai nokārtotu ko -
mūnālos maksā jumus vai no -
maksāt kre dītus, bet es pār-
domāšu, nemak sāšu rēķi nus, 
bet iegādāšos Vin senta van 
Goga gleznu, jo man uz to ir 
tiesības? Nē, pat tas nebūs 
pareizi, jo pēc S. Ēlertes domām 
– man ir tiesības sagaidīt, ka 
,,valsts” par to samaksās, lai 
sagādātu man labsajūtu. Par 
nodokļu maksātāju naudu 
,,valsts” man nopirks van Goga 
gleznu (varbūt pat par spīti 
tam, ka man van Gogs 

Latvijas polītika un prese jeb pārdomas par dzīvi dzimtenē
nepatīk?). Var būt varētu ieteikt 
S. Ēlertei pala sīt ekonomisko 
filozofu domas. Ekonomists 
Sterlings T. Terrells raksta: 
,,Nav tādu tiesību, ja tās rada 
jūgu jebkuŗai citai personai 
sabiedrībā, lai šī persona mak-
sā tu par šīm ,,tiesībām”. Vaja-
dzības, vēlēšanās un iekāres 
pārāk bieži tiek sajauktas ar 
jēdzienu tiesī bas. Dzīve, brīvī-
ba, vārda brīvība, pašaiz sar-
dzība, centieni pēc lai mes – ir 
tiesības. Ja tu šīs tiesības prak-
tizē, tas nenozīmē, ka no manis 
jāprasa kāda maksa/ kom pen-
sācija. Nevienam nav tiesību 
uz jebko, kas rada jūgu kādam 
citam. Tas nozīmē, ka nevien-
am nav TIESĪBU uz ma  na dar-
ba augļiem. Viss, pār ko valsts 
pār valdes pārņem tiesības, 
kļūst polītizēts, ar visām turp-
mākām sekām.”

Kas notiks ar mākslu, un kas tā 
būs par mākslu, uz ko pilsoņiem 
ir tiesības, un ko valsts uzskata 
par PIENĀKUMU, lai šādu 
,,māksl u” nodrošinātu? Uz to ir 

atbilde, bet būtu vēlams, ka par 
atbildi domātu arī S. Ēlertes 
klausītājs/lasītājs. Taču ar to kul-
tūras ministres atziņu krājums 
vēl nav izsmelts. Vēl viens citāts 
no tās pašas intervijas: ,,Valoda, 
kultūra, nācija ir iemesls, kāpēc 
ir vajadzīga valsts. Kad pag. gs. 
astoņpadsmitajā gadā dibināja 
Latvijas valsti, vai tad bija kāds 
cits iemesls? Biznesu jau var 
taisīt jebkur, tam valsts nav 
vajadzīga.” (Izcēlums mans.-B. 
M.) Loģiski būtu jautāt, kas vēl 
no nācijas būs saglabājies, lai val-
odu runātu, ja šai nācijai nav 
saimniecības un nekādu līdzekļu, 
lai vienkārši izdzīvotu/eksistētu? 
Valsts ir vajadzīga tikai tāpēc, lai 
aizsargātu nācijas dzīves vietas 
territoriju, lai katram individam 
būtu drošība mierīgam darbam 
un ienākumiem, lai valdītu kār-
tība, ko nācija paredz savos liku-
mos. Vai tad kultūra un valoda ir 
pašmērķis? Tāpēc būtu vajadzīga 
valsts pārvalde? Jeb vai tās ir 
izrietošās sekas kādas nācijas 
veiksmīgai dzīvei? Trimdas lat-

viešu sabiedrībai, kas saglabāja 
latviešu valodu un kultūru, nebija 
vajadzīga nekāda valsts ar tās 
pārvaldi un vēl jo mazāk kultūras 
ministre. Doma, ka: ,,biznesu jau 
var taisīt jebkur, tam valsts nav 
vajadzīga” pauž dziļu nicinājumu 
pret nacionālo saimniecību un 
nācijas labklājību. 

Laikā, kad tūkstošiem jaunu 
un darbspējīgu latviešu atstāj 
Latviju tieši saimniecisku ap -
stākļu dēļ, šķiet, ka persona, kas 
uzskata nacionālās saimniecības 
attīstību par ,,biznesu, ko var 
taisīt jebkur” ir atrāvusies no 
reālās īstenības. Cik gan ilgi na -
badzīgi un nelaimīgi tautieši būs 
spējīgi priecīgi dancot Dziesmu 
svētkos? Filozofija, kas noraida 
kā nesvarīgu nācijas materiālo/ 
saimniecisko labklājību, par kaut 
ko primāru atzīstot tikai attie-
cīgās nācijas temperamentu un 
tradiciju ekspozīciju ir bīstams, 
pār dzīvots un noraidīts vir-
ziens. 

Pārsteidza, ka intervijas laikā 
žurnālistei neradās nekādu izbrī-

na pilnu jautājumu par ministres 
pausto filozofiju ?

Gribu atgādināt rakstnieces un 
filozofes Einas Rendas (Ayn 
Rand) rakstīto:

„Mūsdienās lielākoties vaino-
jami tie cilvēki, kuŗi pieņem 
kollektīvismu savu morālo prin-
cipu trūkuma dēļ; cilvēki, kuŗi 
meklē aizsardzību pret nepie-
ciešamību par kaut ko iestāties, 
atsakoties atzīt paši sev kollek-
tīvisma dabu, ko viņi ir gatavi 
pieņemt; cilvēki, kuŗi atbalsta 
plānus, kas izstrādāti, lai sa -
sniegtu dzimtbūšanu, bet slēpjas 
aiz tukšiem apgalvojumiem, ka 
ir brīvības mīļotāji, bez kon-
krētas nozīmes, kas būtu saistīta 
ar šo vārdu; cilvēki, kuŗi uzskata 
– ideju saturs nav jāpārbauda, 
principiem nav jābūt definētiem, 
faktus var novērst, aizveŗot acis. 
Viņi cer, ka vēlāk, nonākot pa -
saulē, kas pilna asiņainu drupu 
un lēģeru, izvairīdamies no 
morālas atbildības, varēs vai-
manāt: ,,Bet es to nedo māju!””

Biruta Magone

(Nobeigums)

16. martā Rīgā pie Brīvības pieminekļa
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Nobeigumam tuvojas nozī-
mīgs projekts, Latvijas Nacionālā 
bibliotēka sadarbībā ar Latvijas 
mūzejiem un Latvijas Valsts 
archīvu īstenojusi laikā no 2009. 
gada. Tā nosaukums ir „Latvijas 
padomju perioda nonkon-
formisma grafikas krājuma 
pilna sa  glabāšana un tai nepie-
 ciešamās materiāli techniskās 
bazes no  drošinājums”. Šis darbs 
notiek ar Eiropas Ekonomiskās 
zonas finanču instrumenta atbal-
stu un aktuālizē būtisku 
vēsturiskās atmiņas daļu. Galvenā 
vērība tiek pievērsta nonkon-
formisma grafikas saglabāšanai 
– gan restaurējot un konservējot 
māk slas darbus, gan tos 
digitālizējot un digitālās kopijas 
apvienojot nacionālā datu bazē, 
kuŗu Gais mas tīklā (Latvijas 
bibliotēku tīklā) visai drīz varēs 
aplūkot ikviens interesents. 
Turklāt projekta gaitā saglabātā 
kollekcija (metadati un attēli) 
būs pieejama Latvijas Nacionālās 
digitālās bibliotēkas mājaslapā.  
Lai šādas kollekcijas izveide 
noritētu at  bilstīgi mūsdienu 
prasībām, projekta gaitā iegādāta 

Būtiska vēsturiskās atmiņas daļa  

mūsdienīga restaurācijas techni-
ka, kā arī plašs restaurācijas 
materiālu klāsts. Kopumā proj-
ektā tiks saglabāti vairāk par trīs 
tūk stošiem grafikas darbu – 
zīmē jumi, plakāti, estampi, eks-
libri. Lielāko daļu veido nonkon-
formistu darbi klasiskā iz  pratnē, 
to autori tikuši izsūtīti uz Sibiriju, 
un darbi tapuši tur. Uz Latviju tie 
atceļojuši kā pastkartītes, kā 
vēsuļu daļas, zīmītes un apzīmētas 
papīra lapiņas. Tā piemēram, 
projektā tiek saglabāti 1476 izci  -
lā mākslinieka Kurta Fridrihso-
na, tā saucamās Franču grupas 
dalībnieka, zīmējumi, kas atro-
das Okupācijas mūzeja krājumā, 
tāpat arī ap 800 citu izsūtīto 
darbu. Var vēl pieminēt māk-

slinieka Indriķa Zeberiņa kari-
katūras no Latvijas Valsts archīva 
kollekcijas. Šīs karikatūras savu-
laik kalpojušas par pierā dījumu 
autora pretpadomju dar bībai, jo 
tajās spilgti ironizēts par padom-
ju dzīves reālitātēm. Otra puse 
restaurēto darbu  ir  tapuši laika 
posmā no divdesmitā gadsimta 
piecdesmitajiem līdz astoņdes-
mitajiem gadiem un nonkon-
formisms izpaužas arī for mālajā 
risinājumā, sekojot Rietu  mu 
mākslas novitātēm. 

Projekta nobeiguma stadijā 
tiek gatavota restaurēto darbu 
izstāde, ko 31. martā atklās Rīgas 
kuģniecības un vēstures mūzejā, 
aprīlī notiks arī konference, kuŗā 
apkopos restaurācijas pieredzi 
un spriedīs par nonkonformisma 
mākslas konceptuāliem jau-
tājumiem. Kopumā šis vērienīgais 
projekts būs saglabājis nākotnei 
daļu no nesenās vēstures. Turklāt 
neparasta, savā ziņā unikāla ir 
bijusi arī dažādu atmiņas in sti-
tūciju sadarbība, jo mūzeju bibli-
otēkas un archīva darbībai ir 
atšķirīgi principi.

G.S.

Spītējot pesimismam un grūtī-
bām visapkārt, Jaunpiebalgā ga -
tavojas svētkiem. Šovasar, 2. un 
3. jūlijā notiks pirmais pasaules 
piebaldzēnu salidojums. Tas pul-
cēs kopā gan esošos, gan bijušos 
novada ļaudis no visiem Latvijas 
nostūriem un pasaules malu ma -
lām, katrā ziņā gan no ASV, 
Lielbritanijas, Vācijas, Austrālijas, 
Krievijas un, cerams, arī citām 
valstīm. 

Šajā grūtajā laikā jaunpiebal-
dzēni turpina darbu pie sava no -
vada uzpošanas un sakārtošanas, 
kultūrvēstures pieminekļu atjau-
nošanas un jaunu veidošanas. 
Jaunpiebalgas Svētā Toma baznī-
ca, kas celta 1801.-1804. gadā, ir 
viena no lielākajām un skaistāka-
jām Latvijas lauku baznīcām ne 
tikai Vidzemē, bet visā Latvijā. 
Baznīca lepojas ar unikālajām un 
Baltijā vienīgajām vācu firmas 
„G. J. Šteinmeijers” romantiskā 
stila ērģelēm, kas, pateicoties zie-
dotāju līdzekļiem, ieguvušas savu 
otro jaunību. Šajā baznīcā ērģeļ-
mākslu savulaik apguvis arī 
Emīls Dārziņš, viņa mūzejs Jaun-
piebalgas Jāņskolā joprojām pie-
saista apmeklētāju simtus. 

Pirms diviem gadiem izveido-
tais Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīcas atbalsta fonds uzsācis 
vērienīgus darbus baznīcas res-
taurācijā. Aizvadītajā gadā profe-
sionāli restaurēts baznīcas parkā 
pirms 80 gadiem Kārļa Zāles 
veidotais piemineklis Brīvības 
cīnītājiem, sakārtota baznīcas 
ap   kārtne, nosusināti pamati, 
salabots jumts un tornis, uzsākti 

Satiksimies Jaunpiebalgā! 
L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

griestu un sienu restaurācijas 
darbi baznīcas iekšienē. Darbi 
veikti par ziedotāju līdzekļiem. 
Pateicoties Rīgas laku un krāsu 
rūpnīcas ziedojumam, jau vasa-
ras sākumā pārkrāsosim baznī-
cas jumtu. Daudz palīdzējusi un 
turpina palīdzēt arī Valsts kultū-
ras pieminekļu inspekcija. 

Tagad uzsākta vēl viena akcija, 
„Mans logs mūsu baznīcai”. Tās 
mērķis ir nomainīt baznīcā savu-
laik nepārdomāti ieliktos plast-
masas logus ar koka logiem atbil-
stoši to sākotnējam veidolam. 
Ikviens vēl var izvēlēties kādu no 
baznīcas 27 logiem un ziedot 
līdzekļus tā izgatavošanai. Lab-
daŗu vārdus paredzēts iegravēt 
pateicības plāksnītēs pie katra 
attiecīgā loga. Pirmo ziedotāju 8 
jaunie logi varētu greznot baznī-
cu jau šajā pavasarī. 

Vasaras salidojuma laikā tiks 
atklāts jauns mūzejs. Kā zināms, 
operas „Baņuta” libreta autors 
Ar  tūrs Krūmiņš nācis no Jaun-
piebalgas novada Zosēniem. Tur, 
Skrāģu krogā, operas libretista 
dzimtajās mājās, tagad Guntis 
Gailītis veido operai veltītu mū -
zeju.

Salidojuma mērķis ir ne tikai 
pulcināt piebaldzēnus kopīgiem 
svētkiem un atpūtai, bet arī likt 
padomāt, ko es varu dot savam 
dzimtajam novadam un līdz ar 
to arī mūsu Dzimtenei Latvijai. 

Informācija par salidojumu ir 
novada domes mājas lapā: www.
jaunpiebalga.lv, bet par baznīcas 
atjaunošanu: www.jbaf.lv. 

Tālavs Jundzis

Sanfrancisko latviešu draudzes 
namā 12. martā izrādīja Leldes 
Stumbres lugu ,,Kronis II”, ko 
iestudējusi Latvijā labi pazīstamā 
režisore Māra Ķimele. Teātŗa 
programmā rakstīts: ,,Izrāde ir 
veltījums 1991. gada barikāžu 
laika cīnītājiem un sirmgalvjiem, 
kuŗi atgriezušies no trimdas aus-
trumos un rietumos, cilvēkiem, 
kuŗi cietuši smagajās Staļina laika 
represijās.”

Luga sarakstīta 1988. gadā, un 
tai laikā uzdrīkstēšanās runāt par 
latviešiem, kuŗi izsūtījuma gados 
Sibirijā zaudēja savu bērnību, 
jau  nību vai pat dzīvību, uz  ska -
tāma par vairāk nekā drosmīgu. 
Prot ams, tas nenozīmē, ka aiz  ri  -
t  ējušie gadi nonivelējuši notiku-
mu traģisko nozīmi, jo šis cir-
tiens ievainoja mūsu tautu ko -
pumā. Varbūt vienīgi sāpes par 
notikušo vairs nav tik asas. Lelde 
Stumbre rakstījusi par cilvēku 
dzīvi, kuŗu sapņi nekad nepie-
pildījās. Viņi pret savu gribu tika 
izrauti no ierastās, tuvās vides, 
un reizēm viņiem pašiem šķita, 
ka dzimtajā zemē nav vairs 
palikušas pat saknes. Latvija 
bijusi viņu dziļākās būtības un 
dvēseles daļa.

Lugā piedalījās tikai divi aktieŗi 
– Niks Ērglis un Māra Mennika. 
Izrādes sākumā Niks Ērglis ne -
daudz pastāstīja par lugu, kad tā 
tapusi, paskaidrojot arī krieviskos 
tekstus lugas sākumā. 

Jau lugas pirmā aina pārceļ 
skatītāju pavisam citā pasaulē, 
kas ir skarba, ledaina un kuŗā 
cilvēku dzīves saturs nepārsniedz 
primitīvāko eksistences pamatu 
– nenomirt, sasildīties. Sasildīties 
un gūt kādu laimes illūzija ie -
spējams tikai ar alkohola palī-
dzību. Saprotams, ka tas ir vispā-
rējais dzīves stils, kuŗa prasības 
saprotot, var pat sākt tādu kā 
uzņēmējdarbību. Nika Ērgļa un 
viņa partneres Māras Mennikas 
tēlu nozīme atklājas pamazām, 
dinamiskā mijiedarbē. Sākumā 
Māras Mennikas tēlotā Marija, 

Leldes Stumbres lugas ,,Kronis II” 
izrāde Sanfrancisko

kas ietinusies lielos krievu laka-
tos, šķiet nesaprotama un auksta, 
bet vēlāk gan viņas partneri, gan 
skatītājusi zālē pārņem gaiša 
cerība. Izrādes gaitā pamanījām 
ļoti daudz smalki izstrādātu 
detaļu, ko Niks Ērglis iezīmē ar 
izcilu meistarību. Viņš pamatīgi 
apguvis vienkāršai krievu tautai 
raksturīgās manieres un tās pre-
cīzi atveido. Vērojot viņa izturē-
šanos, šķiet, ka viņš ir īsts Sibirijas 
mežinieks, neviens nevarētu pa -
teikt, ka patiesībā dzimis Latvijā. 
Dzīve viņam paiet verga darbā 
un degvīna reibumā. Pirmais 
atgādinājums, ka viņš ir no citas 
pasaules, izrādās balta salvete, ko 
sieviete paklājusi zem uzkodu 
šķīvja. Šis trauslais atgādinājums 
par tīrību un skaistumu viņu 
aizgrābj un izraisa pazemību. 
Niks Ērglis ir apbrīnojami daudz-
veidīgs, no skaļa un brutāla žūpas 
klaigām pārslēdzoties uz pavisam 
citu reģistru un atklājot smalkas 
un dziļi slēptas jūtas. Šī aina ir 
viens no pirmajiem emocio-
nālajiem mirkļiem, kādu izrādē 
ir daudz un kuŗi dziļi aizkustina.

Nav viegls uzdevums tikai 
diviem aktieŗiem tēlot lugā, kas 
neizklaidē, un nezaudēt skatītāju 
neatslābstošu uzmanību. Par go -
du aktieŗiem jāteic, tas viņiem 
pilnā mērā izdevās. Negribētos 
kritizēt lugu, bet šķiet, ka reži-
sores lasījums un aktieŗu meis-
tarība ir galvenie priekšnoteikumi 
veiksmīgai izrādei. Māras Men-
nikas paustās ilgas un mīlestība 
pret dzimteni, viņas morālā 
skaid  rība ir kā gaismas avots 
visaptverošā dabas un dvēseles 
tumsā. Beigu daļā ūdens sim-
bolika, kas varētu būt kā šķīs-
tīšanās no pagātnes, varbūt arī kā 
iesvētīšanās jaunai dzīvei, ir 
augstākais izrādes punkts. Abiem 
bijis viens sapnis – dzīvot dzim-
tenē. Tikai viņu liktenis ir tāds, 
ka no viena sapņa viņi klusi 
pāriet otrā, no kuŗa nav vairs 
atpakaļceļa.

Jāatzīst, ka izrāde sagādāja pa -
tiesu pārdzīvojumu, kas tik bieži 
nemaz nenotiek. Tāpēc vēl jo 
lielāka pateicība abiem aktie-
ŗiem. 

Biruta Magone

Ainas no izrādes ,,Kronis II” Sanfrancisko; lomās – Māra 
Mennika un Niks Ērglis

Pie sv.Toma baznīcas Jaunpiebalgā

Jaunpiebalgas ainava
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Zatlers kandidēs

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
ar Ministru prezidentu Valdi 
Dom  brovski (Vienotība) kopējā 
preses konferencē paziņoja, ka  ir 
gatavs kandidēt uz Valsts prezi-
denta amatu vasarā gaidāmajās 
vēlēšanās un konsultēties ar par-
tijām. 19. aprīlī viņš prezentēs sa -
vu darbības programmu.

***
Intervijā laikrakstam Diena

Valdis Zatlers uzsveŗ, ka, sākot 
darbu prezidenta amatā, viņš pub-
liski pateicis, ka vēlas strādāt tā, lai 
pēc četriem gadiem Saeima ar vai-
rākumu varētu viņu atkārtoti ie -
vēlēt par prezidentu. 

“Manā ieskatā prezidentam jā -
reprezentē Latvija ne tikai ārze mēs, 
bet pirmām kārtām pašu mā  jās. 
Es  mu tādēļ darījis daudz, un tas 
ma   nā darbā ir lielākais gan da rī-
jums,” saka Zatlers un piebilst, ka 
pre  zidenta uzdevums ir just atgrie-
zenisko saikni ar iedzīvotājiem. 
“Tas ir mans galvenais uzdevums. 
Nevis ar savu apgabalu, savu vēlē-
tāju, bet ar visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem.”

Pēc Valsts prezidenta domām, 
aptauju rezultātus var uztvert no -
pietnāk vai kritiskāk, bet, “ja man ir 
izdevies panākt, ka pozitīvi mani 
vērtē vairāk par pusi un ar gana 
lielu handikapu, tad es par savu 
darbu esmu gandarīts”. 

Zatlers piekrīt, ka krizes apstāk-
ļos bijis grūti paveikt iecerēto tau -
tas pašapziņas celšanai. “Taču paš-
ap ziņa ir tā, kas vislabāk palīdz 
pār  varēt krizi – katram personiski 
un tautai kopā. Un šis darbs ir jā -
turpina vismaz tik ilgi, līdz mēs 
bū  sim viena no pašapzinīgākajām 
tautām pie Baltijas jūras. Šeit ap -
kārt ir ļoti pašapzinīgu tautu pie-
mēri,” sacīja prezidents.

***
Par Ministru prezidenta 

darbu
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

atzinīgi vērtē Ministru prezidenta 
Valža Dombrovska (Vienotība) 
dar  bu. Intervijā laikrakstam Diena 
Zatlers uzsveŗ, ka Dombrovskis ir 
viens no līdz šim ilgāk strādājo-
šiem ministru prezidentiem - jau 
divus gadus - “un ir vadījis valsti 
ļo  ti grūtā situācijā un izvedis valsti 
cauri krizes zemākajiem punk - 
t iem. Tādam pašam plānam ir jā -
būt nākotnē.”

Zatlers ir pārliecināts, ka “zemā-
kie punkti ir aiz muguras. Tagad ir 
vajadzīgs sasniegt to punktu, kad 
atkal sākam attīstību ar sabalan -      
sē tu budžetu – kad mūsu ieņē mu-
mi saskan ar mūsu izdevumiem. 
Dom  brovskis to ir uzņēmies darīt. 
Līdz šim viņš to ir darījis labi.”

***
Prezidents par demografiju

Valsts prezidenta Valža Zatlera 
ieskatā demografijas problēma Lat-
vijā “jau kļūst par spilgtās ugunīs 
degošu” un tas jāsaprot katrai ģi -
me  nei”. Intervijā laikrakstam Die -
na prezidents uzsveŗ, ka, nerisinot 
demografijas problēmas, “nekad 
ne   dabūsim ne plaukstošu ekono-
miku, ne plaukstošu valsti”. Un tas 
jāsaprot ne tikai polītiķiem, bet kat-
ras ģimenes līmenī. „Otrs bērns 
ģimenē šai ziņā ir izvirzāmais mēr-
ķis. Ja gribam labu savam vienī-
gajam bērnam, tad, neradot otru 

un trešo, faktiski nodarām viņam 
ļaunu. Jo viņš dzīvos sabiedrībā, 
ku  ŗā viņam būs jāuztur divi vecā-
ki,” skaidroja prezidents.

Par demografijas problēmām 
valstī runā jau vairākus gadus. Pēc 
dažādu demografu aplēsēm, pa š-
laik reālais Latvijas iedzīvotāju 
skaits ir tikai 2,15 miljoni cilvēku 
un sabiedrība strauji noveco. Tas 
raisa bažas arī par pensiju sistē - 
mas darbību, jo nākotnē var radīt 
situāciju, kad pensionāru pārsvars 
ir pārāk liels un strādājošie nespēj 
viņus uzturēt.

***
Sudrabas viedoklis

Valsts kontroliere Inguna Sudraba 
plašsaziņas līdzekļos paudusi sa - 
vu viedokli. Valdim Zatleram ir 
iespēja turpināt prezidenta pienā-
kumu veikšanu vēl četrus gadus, 
un būtu pareizi vispirms izskatīt 
viņa kandidātūru. Polītiķiem jā -
novērtē prezidenta iepriekšējos 
čet  ros gados darītais un viņa nā -
kotnes redzējums. Ja izrādīsies,       
ka Zatleram ir Saeimas vairākuma 
atbalsts, jautājums par citu kan di-
dātu kļūs neaktuāls. 

***
Klintone pauž atbalstu 

Latvijas un Lietuvas 
iesāktajām ekonomikas 

reformām
ASV Valsts sekretāre Hilarija 

Klintone, uzrunājot Baltijas Kor-
po rātīvās pārvaldības institūta vi -
deo konferences dalībniekus, pau-
dusi atbalstu Latvijas un Lietuvas 
iesāktajām ekonomikas reformām. 
Konferences laikā Ministru pre-
zidentam Valdim Dombrovskim 
pasniegta pirmā Baltijas Korpo rā-
tīvās pārvaldības balva.

Klintone uzrunā uzsvērusi, ka 
at  balsta Lietuvas Ministru prezi-
denta Andrjus Kubiļus un Latvijas 
Ministru prezidenta Dombrovska 
centienus reformēt valsts uzņē-
mumus un veidot dinamisku 21. 
gadsimta ekonomiku. Pēdējo 20 
gadu laikā Baltijas reģionā ir noti-
kušas ievērojamas pārmaiņas. “Jūs 
esat apņēmušies nodrošināt eko-
nomikas stabilitāti un paplašināt 
ekonomiskās iespējas, lai mainītu 
savu sabiedrību un valsti,” uzsvēra 
Klintone.

***
Latvijas Ārlietu ministrija 

atbalsta uzbrukumu Kadafi 
armijai

Paziņojumā presei ārlietu mi -
nistrs Ģirts Valdis Kristovskis (Vie-
notī ba) paudis  atbalstu militārām 
ak  ci jām Lībijā. Latvija atbalsta koa-
li cijas mēr  ķus par vienotu un ap -
ņēmīgu rīcību, kas apturētu Mua-
mara Kadafi režīmam lojālās Lībi-
jas armijas vardarbību pret savu 
tau tu. Latvija izvērtēs savu iespēju 
iesaistīties ANO Drošības Pado-
mes prasību īstenošanā atbilstīgi 
NATO un partneŗvalstu nepiecie-
šamībai, kā arī Latvijas iespējām. 
Saskaņā ar 17. martā ANO Drošī-
bas Padomē apstiprināto rezolū -
ciju iz  veidota plaša koalicija no 
Eiropas, Ziemeļamerikas un Arabu 
līgas valstīm. Koalicija ir pieņē -
musi lē  mumu rīkoties, lai pār - 
t rauktu pret civīliedzīvotājiem vēr-
s  tos bruņo tos uzbrukumus Lībijā.

*Pēc sabiedriskās domas pētī-
jumu centra (SKDS) vadītāja Arņa 
Kaktiņa domām, latvieši visdrīzāk 

ir pret Latvijas iesaistīšanos Lībijas 
konflikta risināšanā. Latviešu at -
tieks me pret iesaistīšanos šā kon-
flikta risināšanā ir līdzīga attieks-
mei, kāda savulaik bija pret Latvi -
jas iesaistīšanos konfliktu risinā-
šanā Afgānistānā un Irakā. Tas ir 
saprotams, jo ekonomiskās krizes 
dziļums un smagums liek kon -
cen trēties uz iekšpolītiska rakstura 
problēmām, nevis uz ārpolītiku..

***
Zaļās partijas kongresā

Latvijas Kaŗa mūzejā notika Lat-
vijas Zaļās partijas 22. kongress.  
10. Saeimas vēlēšanās Zaļā partija 
kopā ar Latvijas Zemnieku savie-
nību un partiju Latvijai un Vents-
pilij startēja vienotā Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) sarakstā       
un ieguva 22 mandātus. ZZS ko - 
pā ar apvienību Vienotība ir val-
dības koalicija.

Latvijas Zaļās partijas kongre -       
sa dalībnieki par partijas valdes 
priekšsēdi ievēlēja Edgaru Tavaru. 
Līdz šim viņš bija partijas revīzijas 
komisijas priekšsēdis.

Par nopietnākajiem kandidā -
tiem uz Valsts prezidenta amatu 
Latvijas Zaļā partija uzskata pa  š-
reizējo Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru un valsts kontrolieri Ingu-
nu Sudrabu. Partijas līdzpriekš -
sēdis Raimonds Vējonis atzina, ka 
Zaļā partija nevarēšot balsot par 
tādiem kandidātiem kā kultūras 
ministre Sarmīte Ēlerte (Vienotība) 
un ārlietu ministrs Ģirts Valdis 
Kristovskis (Vienotība).

***
Tautas partijas kongresā
Tautas partijas priekšsēdis An -

dris Šķēle  uzrunā TP 14. kongre-
sam sacīja, ka partijai  jāspēj saprast 
pašai sevi, jāspēj dot vērtējumu pa -
šas dzīvei, panākumiem un zau dē-
jumiem, atzīt alošanos un at mest 
rīcības nekonsekvenci. Šķēle atzi-
na, ka to “polītiskās nākotnes rei-
buma sajūtu”, kas valdījusi partijas 
vadībā līdz pat 2009. gadam, vairs 
neredz, bet arī apņēmību “grauzt 
polītiskās opozicijas garoziņu” šo -
dien var saskatīt ne jau visu kollē -
gu acīs.

Vērtējot TP pieticīgo startu 10. 
Saeimas vēlēšanās apvienības Par 
labu Latviju (PLL) sarakstā, Šķēle 
to skaidroja ar vēlētāju vilšanās iz- 
jūtu smagās krizes apstākļos, ar TP 
to  reizējo līdeŗu nespēju krizi pro- 
gno zēt un laikus veikt labi pama -
totu, skarbu un nepieciešamu pro-
filaksi. Viss rezultējās lielas sabied-
rības daļas slēdzienā, ka TP nav 
vietas 10. Saeimā. Negātīvu iespai-
du radīja arī ieilgusī tiesvedība par 
9. Saeimas vēlēšanu kampaņā pār-
tērēto miljonu latu, lielas tautas 
daļas verdikts par TP nekompe-
tenci faktiski visās dzīves jomās, 
izņemot pašvaldību jautājumus un 
ārlietas.

***
Kašpirovskis Saeimā?

Bijušais satiksmes ministrs, de -
pu tāts Ainārs Šlesers (PLL) no Sa -
ei mas tribīnes salīdzināja Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
(Vie notība) veikumu ar padomju 
laikā pazīstamā ekstrasensa Kašpi-
rovska praktizēto publisko iemi-
dzi nāšanu.

“Tajā laikā, lai tautai radītu op -
timismu, parādījās tautas dzied-
nieki, un viens no viņiem bija Kaš-
pirovskis. Viņš nostājās tautas 

priek šā, visi ieslēdza televīzorus,  
un viņš teica: “Būs labi!”  Diemžēl 
šis optimisms lielā mērā pārvēr -    
tās par tautas iemidzināšanu. Tau -
ta aizmirsa savas problēmas un 
pa  mazām  iemiga,” sacīja Šlesers. 
“Klausoties Ministru prezidentu,   
es domāju, ka tā ir tiešām tāda la -
ba iemidzināšanas stratēģija. Viss  
ir labi, ierēdņi saraksta runas, Mi -
nistru prezidents tās nolasa šeit,  
bet jautājums, kāda gan ir rīcība, 
paliek un diemžēl šodienas  situā-
cija šo Kašpirovska polītiku nevir -
za tajā virzienā, lai mēs atrisinātu 
savas problēmas.”

***
Tiesībsargs dod zvērestu
Tiesībsargs Juris Jansons 17. mar-

tā Saeimā deva zvērestu. Uzņe mo-
ties tiesībsarga pienākumus un 
apzinoties viņam uzticēto atbil dī-
bu, jaunapstiprinātais zvēr būt go -
dīgs un taisnīgs, aizstāvot personu 
tiesības un brīvības saskaņā ar Lat-
vijas Republikas Satversmi, liku  -
miem un starptautiskiem līgu miem.

Tiesībsargu ne mazāk kā pēc 
piecu Saeimas deputātu ierosinā-
juma amatā apstiprina Saeima. 
Jansona kandidātūru izvirzīja Sa -
skaņas centra frakcijas deputāti.

 Juris Jansons dzimis 1973. gada 
19. jūnijā, 2001. gadā beidzis Lat-
vijas Universitātes Juridisko fakul-
tāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, 
2004. gadā LU ieguvis maģistra 
gradu ekonomikā. Bijis “Rīgas 
slimokases” valdes priekšsēdis, bet 
kopš 2010. gada 5. februāŗa - tās 
likvidātors.

***
16. marta grimases...

Oficiālos pārskatos par leģio -
nāru piemiņas sarīkojumu 16. 
martā pie Brīvības pieminekļa   
teikts, ka tas noritējis mierīgi, ne -
viens nav aizturēts. Policija esot 
strādājusi godam, un policistu bijis 
„vairāk kā nekad”. Televīzijas tieš-
raidē gan bija redzams nepatīkams 
incidents, kas sabiedrībā radījis 
rezonanci.

Leģionāru gājiena laikā kāda 
biedrības “Latvijas Antifašistiskā 
komiteja” pieteiktā Piemiņas die-
nas dalībniece - krievvalodīga jau-
niete strīdā ar gados vecāku lat-
viešu sievieti zaudēja savaldīšanos 
un palaida rokas. Viņa iesita sirm-
galvei pa seju un vēl uzspļāva. Po -
licisti uz incidentu nereaģēja, pa -
lika kā mēmi aculiecinieki.

Visu Latvijai! ir vērsusies Valsts 
policijā ar iesniegumu, lūdzot  sākt 
izmeklēšanu par minēto inciden -
tu - noskaidrot incidentā cietušās 
un incidentā vainīgās personas 
identitāti un izvērtēt, vai vainīgās 
personas darbībā nav saskatāmas 
noziedzīga nodarījuma - huliga-
nisma  pazīmes. Policijā apstipri-
nāts, ka notikušo vērtēs, taču ne -
pieciešams cietušās puses iesnie-
gums. Notiek  agresīvās jaunietes  
personības noskaidrošana. Viņa it 
kā varētu būt LU studente.

Notikuma aculiecinieku vidū 
bija arī pazīstamais, advokāts Saul-
vedis Vārpiņš. Arī viņš ir sašutis 
par incidentu un pieprasa polici - 
jai rīkoties.

***
Leģionārus atceras RLB

Rīgas Latviešu biedrības namā  
Latviešu leģiona piemiņas dienas 
sarīkojums „Zem svešiem karo-

giem, ar Latviju sirdī” pulcēja visu 
paaudžu pārstāvjus – no maziem 
bērniem līdz sirmiem kungiem      
un kundzēm. Sarīkojumam prak-
tisku palīdzību bija sniegusi Eiro-
parlamenta deputāte Inese Vaidere 
un vairāki viņas domubiedri. 

Sarīkojuma dalībniekus uzru -
nāja mācītājs Guntis Kalme, bijušie 
leģionāri Visvaldis Lācis, Oskars 
Baltputnis, Latvijas Nacionālo ka -
ŗa vīru biedrības priekšsēdis Edgars 
Skreija, Saeimas deputāti Ingūna 
Rībena un Jānis Dombrava. Dom-
brava paziņoja nodomu turpināt 
centienus atjaunot Leģionāru pie-
miņas dienai – 16. martam oficiāli 
atzītas dienas statusu, kāds tai bija 
līdz 2000. gadam. 

***  
Deputāti nesatraucas...

Vladimira Lindermana un Jev-
geņija Osipova organizācija „Dzim-
tā valoda” vāc parakstus, prasot 
krievu valodu atzīt par otru valsts 
valodu Latvijā. Saeimas deputāti 
nepauž bažas par šīm aktīvitātēm, 
jo domā, ka parakstu vācējiem 
nekas neiznāks. Valodnieces Inas 
Druvietes ieskatā lēmums par otru 
valsts valodu netiks pieņemts de 
iure, taču jābūt uzmanīgiem, lai 
nepieļautu situāciju, ka citas valo-
das kļūst par valsts valodām de 
facto. Kritiku neiztur arguments, 
ka „krievu valodas stiprināšana 
neapdraud latviešu valodu”. Balt-
krievijā 1991. gadā par vienīgo 
vals ts valodu tika atzīta baltkrievu 
valoda un strauji pieauga tās lie-
tojums. Četrus gadus vēlāk pre-
zidents Lukašenko līdztiesības sta-
tusu piešķīra arī krievu valodai. 
Sekas ir bēdīgas. Tagad baltkrievu 
valoda noslīdējusi līdz sadzīves un 
ģimenes valodas līmenim, kaut 
konstitūcijā paredzēta abu valodu 
līdztiesība.  

***  
Neiztur pārbaudi

Pēc Jēkabpilī notikušā bruņotā 
uz  brukuma spēļu zālei Fēnikss, 
kuŗā bija iesaistīti speciālo uzde vu-
mu bataljona Alfa darbinieki, no  -
tika viņu psīcholoģiskā testēšana. 
Psīcholoģiskai vērtēšanai bija pa -
kļauti 120 Alfas darbinieki. 

Pēc psīchologu atzinuma 12    
Alfas darbinieki nav piemēroti    
darbam bataljonā. Ar dienesta va -
dības lēmumu viņi tiks pārcelti      
citā amatā, kuŗā ir mazāka psīcho-
loģiskā slodze.

Līdz šim līdzīga psīcholoģiskā 
testēšana Alfā nav veikta.

***
Neatbalsta 

atomelektrostaciju būvi 
Tirgus, sociālo un plašsaziņas lī -

dzekļu pētījumu aģentūras TNS 
Latv ia sadarbībā ar telesabiedrības 
LNT raidījumu 900 sekundes veik-
tais pētījums liecina, ka vairāk nekā 
puse aptaujāto ekonomiski aktīvo 
Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 
līdz 55 gadiem neatbalsta atom-
elektrostacijas būvi Lietuvā, Visa-
ginā, kā arī Kaļiņingradas ap  ga-
balā. 

Vairākumu jeb 82% aptaujāto 
ekonomiski aktīvo Latvijas iedzī-
vo tāju satrauc zemestrīces izraisītā 
avarijas situācija Japānas atom-
elektrostacijās - 37% aptaujāto ļoti 
satrauc un 45% aptaujāto drīzāk 
satrauc.

Ziņas sakopojis P. Karlsons   
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

11. marts un tas, 
kas notika pēc tam, 
lieku reizi rāda, ka 
mēs, septiņi miljardi 
cilvēkbūtņu, esam 
tikai kā sīkas skud -
ri ņas zem milzu pa -
pēža. 

Pirms zemestrīces un cunami 
Japānas lielākās salas zie meļ aus- 
t rumos tika novēroti neparasti 
spilgti uzliesmojumi Saules virs-
pusē - t.s. protuberances, un nav 
izslēgts, ka šī parādība kaut kādā 
ziņā saistīta ar tektonisko plātņu 
rīvēšanos Klusā okeana dibenā 
pa  rallēli Honšū salas austrumu 
piekrastei. 

Gan procesi, kas notiek Saules 
virspusē, gan enerģija, kas tiek 
atraisīta, mūsu planētas garozai 
plaisājot, tik lielā mērā pārsniedz 
cilvēka iztēli, ka nākas atzīt: Vi -
suma “rēķinos” esam nulles vien, 
ar visu mūsu daudzināto civīli-
zāciju, gara milžiem, dižceltnēm.

Protams, ticīgam cilvēkam ne -
laimes brīdī kļūst vieglāk, vēršo-
ties pie Radītāja mierinājuma 

Esam sīkas skudriņas zem milzu papēža
meklējumos. Taču galu galā grūti 
apstrīdēt, cik akls ir dabas sti-
chiskais spēks, pilnīgi trūkstot 
tam, ko cilvēks dēvē par loģiku. 

Skumdina kontrasts starp to,      
kā mēs uztveŗam dabas katastro-
fu, piemēram, necik sen Haiti un 
tagad Japānā. Zemestrīces upuŗu 
skaits Haiti galvaspilsētā Portop-
rensā un tās apkaimē krietni pār-
sniedza tagad Japānā bojā gājušo 
cilvēku skaitu. Taču Haiti mūsu 
uztverē ir nelaimīga zeme un tau-
ta: mūžīga nabadzība un posts, 
viens pustraks valdnieciņš no -
maina citu tādu pašu, depresīva 
gaisotne, atpalicība visās jomās. 
Tūkstošiem upuŗu, tūkstošiem 
sagrautu mājokļu? Žēl viņu, na  ba-
dziņu, bet ārpusniekam prasīt 
pra sās atziņa, ka tāds nu ir viņu 
liktenis - melnādaino vergu pēc -
te čiem nav lemti laimes brīži.      
Vai tā nav?

Cita lieta - Japāna. Augstu attīs-
tīta, pat supermoderna valsts ar 
120 miljoniem iedzīvotāju. Eko-
no miska lielvara - apsteigusi Vā -
ciju. Informātikas un elektro -       

ni kas brīnumi, viss digitālizēts, 
spēk  rati - Toyota, Nissan, Subaru 
izstumj no tirgiem visādus for - 
dus un kraislerus. Strādīgi, labi 
sko loti, disciplīnēti cilvēki - un te 
nu brūk virsū trejāda katastrofa: 
zemestrīce, cunami, nāvējoša ra -
diācija. Mēs to redzam un nodre-
bam šausmās: kritiens ir tik spējš, 
trieciens tik graujošs. 

Japāņiem, var teikt, genās ir 
savaldība, kollektīvās atbildības 
izjūta. Bailes un bažas, protams, 
bet bez pānikas. Sēras, bet bez 
izmisuma. Psīcholoģiski šī tauta 
izturēja pārbaudījumu - lielāko 
ka  tastrofu, kas Japānu piemeklē-
jusi kopš Otrā pasaules kaŗa bei-
gām. Visu cieņu! 

Un kādas balsis dzirdējām starp 
Portoprensas drupām? “Neko da -
rīt, viss Tā Kunga rokās.” Neko 
darīt... un nekas tā īsti netika da -
rīts, lai Haiti atlabtu pēc nelai - 
mes. Tā pati ārvalstu palīdzība 
tika izzagta.

Vācijas DER SPIEGEL - manu-
prāt labākais newsmagazine pa -
sau lē - licis sava š.g. 11. numura 

vā   kam visai cilvēcei pavēstīt: Fu -
kušima, 2011. gada 12. marts, 
pulks ten 15.36. Atomlaikmeta 
beigas. 

Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas,  
50 patiesi pašaizliedzīgi vīri, ris-
kējot ar savu dzīvību, joprojām 
pūlas, lai Fukušimas kodol spēk-
stacijā novērstu tālāku radio ak -
tīvitātes noplūdi, lai nāvi nesējs 
mākonis nesasniegtu milzīgā Klu-
sā okeana pretējo piekrasti, lai 
neatkārtotos 1986. gada Černo-
biļas katastrofas globālās sekas. 

Patiešām, tā stunda un tās mi -
nūtes, kas fiksētas uz žurnāla   
vāka, iezīmē atomlaikmeta bei -
gas, jo kodolspēkstacijas, kas ražo 
samērā lētu enerģiju, nepiesārņo 
apkārtējo vidi un aizstāj neatjau-
nojamos enerģijas avotus - ogles, 
naftu, gāzi -, izrādās, ir pārāk vā  rī-
gas šaušalīgo dabas spēku priekšā. 
Pārāk lielas ir briesmas, ko nes 
vides Piesārņojums ar lielo bur -     
tu - radioaktīvais izstarojums, ko 
nevar redzēt, var tikai mērīt...

Francijas prezidents Sarkozī, 
Vā   cijas kanclere Merkele tik aug-
s ti vērtēja kodolspēkstaciju priekš-
rocības - un tagad abus moka 
pār   domas: kur rast lētus un ne -

kaitīgus enerģijas avotus? Cik ga -
diem vēl jāpaiet, līdz Saules, vēja, 
paisuma enerģija aizstās t.s. ogļ-
ūdeņražus, kas draud apsīkt ze -
mes dzīlēs? 

Likteņa ironija: atomlaikmets 
taču sākās tai pašā Japānā, kad 
1945. gada 6. augustā uz Hirosi-
mu tika nomesta pirmā kodol-
bumba...

Te nu nāk prātā, ka 1961. gadā, 
Chruščova laikā, Padomju Savie-
nībā bija paredzēts izmēģināt,          
t.i., uzspridzināt, spēcīgāko kodol-
bumbu pasaulē - ar 100 mega-
tonnu jaudu. Taču nācās apmie-
rināties ar 50 megatonnām, jo 
citādi novirzītos Zemes ass. Tā 
nav fantazija: pēdējos gados kon-
s tatēta acij neredzama, bet nepār-
protama Zemes riņķošanas novir-
ze stipru zemestrīču un cunami 
brīžos. Labi, runa ir par mikro-
sekundēm, bet satricinājums ir 
īsts. Tagad, pēc 11. marta zemes-
trīces, Japānas centrālā sala - Hon-
šū esot pārvietojusies, ja nemal-
dos, par kādu metru. Šķiet sīkums, 
bet tikai šķiet, jo mēs, sīkās skud-
riņas, nevaram paredzēt varbū-
tējās sekas. 

Franks Gordons

Sākšu ar atvai no ša-
nos tiem Laika un 
Brī  vās Latvijas lasī tā -
jiem, kuŗiem virs-
rakstā uzdotais jau-
tājums liekas ķe  ce rīgs 
vai zaimīgs. Turp mā-
kais teksts, brīdinu, 

būs aptuveni tādā pašā tonī, bet se -
vis aizstāvēšanai gribu teikt, ka esmu 
ticīgs cilvēks un, līdzko būs uzrakstīts 
komentārs, ķeršos klāt sprediķim, 
kas rīt (raks tu sestdienā) būs jāsaka 
Rīgas An  glikāņu baznīcā. Lai gan 
neesmu ordinēts garīdznieks, es tur 
aiz stāju lielisko mācītāju Juri Cālīti, 
kad viņa nav Rīgā (šoreiz viņš ir 
Izraēlā ar svētceļnieku grupu).

Iemesls, kāpēc man radušās do -
mas par Dievu un mūziku, kādu 
klausās Viņš, ir saistāms ar šova sar 
gaidāmo sarīkojumu Kurze mes pil-
sētiņā Saldū. Jau 26. gadu tur notiks 
festivāls Saldus saule, - roka mūzikas 
festivāls, kas uzska tāms par turpi nā-
jumu leģendām apvītajam festivā-
lam Liepājas dzintars. Iespējams, 
daudzi šīs avīzes lasītāji kādreiz šo 
sarīkojumu ir ap  meklējuši paši un 
zina, ka tas ir jestrs un jautrs divu 
dienu, tā teikt, balagans.

Šī gada sākumā Saldus saules or -
ganizētāji ar lielu pompu pazi ņo     - 
ja, ka vienu koncertu festivāla laikā 
sniegs smagā metalla grupa no So -
mijas - Lordi. Eiropā dzīvojošiem 
la  sītājiem šī grupa varētu būt pa -
zīstama, jo 2006. gadā tā plūca lau-
rus Eirovīzijas dziesmu konkursā. 
Lordi ir smagā metalla grupa visās 
šī jēdziena izpausmēs un vēl maz-
drusciņ. Dalībnieki tērpjas gro-
teskās monstru maskās un dara 
visu iespējamo, lai viņus nekad ne -
fotografētu ārpus tām. Grupas da -
lībnieki ir Misters Lordi, mūmija, 
vārdā Āmen, vampīru hercogiene 
Ava, „pekles vērsis” OX, kā arī  
Kita, kas sevi raksturo ar jēdzienu 
„citplanētas cilvēks/zvērs”. Savu 
dar  bu Misters Lordi skaidro tā: 

Kādu mūziku klausās Dievs?
„Saliec kopā grupu, kuŗu vēlies re -
dzēt uz skatuves. Saceri dziesmas, 
kuŗām tu gribētu dziedāt līdz. Bū -
tībā ar to arī ir aprakstīts viss, ko 
mēs darām.” Gan Eirovīzijā, gan  
arī pirms un pēc tam Lordi paši 
sevi ir uztvēruši ar krietnu devu 
humora.

Nav šaubu, ka Lordu spēlētā mū -
zika Saldus saulei ir kā radīta. Ci -
tugad uz skatuves ir kāpuši latviešu 
smagā roka veterāni Līvi, arī Opus 
pro, Linga, Pienvedēja piedzīvoju-
mi, SuperHuman, Melnā princese 
un Rock Legion. Ne visos gadīju-
mos īpaši latviski, bet roķīgi gan. 
Pa  gā jušajā gadā ilgi noslēpumā tika 
turēta kāda „pasaulslavenas ār -
zemju grupas” identitāte, kuŗa bija 
piekritusi piedalīties. Izrādījās, tā 
bija Krievijas rokgrupa Gorky Park. 
Tā teikt, slavenuma ziņā Roling-
stoniem, Ledzepelinam un Aero-
smitam gluži blakus nestāv, bet      
nav slikti. Apmēram to pašu varētu 
teikt arī par Lordiem.

Taču lika drusku pagaidīt! Lordi 
tomēr Saldū šogad neuzstāsies, un 
tas nav tāpēc, ka varbūt kāds no 
vi   ņiem saslimis vai koncertu plāns 
nav īsti pareizi kopā salikts. Nē, 
Lordi Saldū neuzstāsies tāpēc, ka 
grupiņa garīdznieku nolēmuši,       
ka tādas grupas uzstāšanās Saldū 
būtu „destruktīva”. Piebilduši, ka 
„Saldus ir mūsu pilsēta un mums 
jārūpējas par tās garīgo labklājību”, 
mācītāji aicināja Lordu koncertu 
atcelt. Un kā jūs domājat, ko darīja 
rokfestivāla (uzsvēršu šo vārdu 
vēlreiz, jo tas ir būtiski) – rokfestivāla 
rīkotāji? Pasūtīja trīs mājas tālāk? 
Nē. Pacēla rociņas, nolaidās dzel-
mē un teica - labi, labi, nebūs ne -
kādu Lordu.

Šis stāsts ir tik nožēlojams, ka     
arī man gribas nolaist rokas. Tik 
tālu nu mēs savā valstī esam tikuši, 
ka garīdznieki sāk diktēt rokfes-
tivāla repertuāru! Tas pats par sevi 
būtībā ir pretrunā visam, kālab 

rokenrols tālajos 20. gs. 50. gados 
vispār tika radīts, proti, ar pārlie-
cību, ka „tur augšā” nevienam nav 
nekādu tiesību diktēt, ko kāds dara 
„te lejā”. Pieļauju, ka dažs labs laik-
raksta lasītājs atceras histeriju, ko 
izraisīja pirmā klasiskā rokenrola 
dziesma par dejošanu apkārt pulks-
tenim, bet tā tomēr bija samērā 
mīļa un popsīga dziesmiņa. Pēc 
tam mūziķi radīja krietni daudz 
tāda, ko „vecāki nesaprata,” bet 
„bērni priecājās.” 

Arī mums manu vecāku ģimenē 
bija sarunas par to, kas ir un kas 
nav „īsta mūzika”, man un māsai 
vispār līdz 11, 12 gadu vecumam 
bija aizliegts klausīties jebko citu      
kā klasiku. Par to es vecākiem 
esmu pateicīgs, jo varu baudīt visu 
mūzikas spektru, nevis tikai vienu 
tā daļu (un, paklanoties vecāku vir-
zienā, varu teikt, ka arī es acīmre-
dzot kļūstu vecāks, jo manā uztve -
rē daudz kas no techno un hipho -  
 pa nav „īsta mūzika”). Taču tikpat 
labi līdz ar Bachu klausos Miku 
Dže geru (it īpaši no repertuāra, 
kāds viņam un Rolingstoniem bija 
pagājušā gadsimta 60. - 70. gados), 
līdz ar Bizē arī nelaiķi Dženisu 
Džop linu un papildus Mocartam 
arī grupu Fleetwood Mac, Crosby 
Stills & Nash u.tml. Par Krosbija 
grupu man ir pat ģimenes stāsts. 
Kādu dienu nu jau pirms dau -
dziem gadiem mūsu mājās iezva nī  - 
jās telefons. Klausuli pacēla mam-
ma. Zvanītājs sevi pieteica ar vār-
diem: „Es esmu Deivids Krosbijs.” 
Kuŗš gan nezina, ka Deivids Kros-
bijs ir viens no rokmūzikas liela-
jiem elkiem! Kāpēc viņš zvanīja 
manai mammai? Tāpēc, ka palī-
dzē ja producēt albumu Latvijas 
sie  viešu korim „Dzintars”, un šajā 
procesā savā ziņā piedalījās arī 
mana mamma. Taču viņa nezinā -
ja, kas ir Krosbijs. Mēs, bērni, par 
viņu smējāmies. (Starp citu, šogad 
aprīlī paies 20 gadu, kopš Līgas 

Korsts Streips vairs nav, bet man 
un ne man vienam viņas jopro -
jām pietrūkst vai katru dienu.)

Par situāciju Saldū man sakāmas 
divas domas, viena - vietēja, otra – 
plašāka mēroga. Vietējā doma ir 
par Saldus garīdzniekiem, kuŗi      
šajā situācijā, izrādās, ir vai nu ne -
zinīši, vai liekuļi. Jo patlaban tīmek-
lī par šī gada festivālu Saldus saule 
ir izbazūnēta tikai viena puse, pro -
ti – uz skatuves kāps grupa, ko sauc 
Skyforger. Iespējams, lasītāji par 
tādu ir dzirdējuši. Pretstatā izteikti 
nelatviskajam nosaukumam gru -
pa dzied mūziku, kuŗas pamatā ir 
latviešu folklora, piemēram, „Senču 
ozols”, „Kauja pie Saules 1236” un 
„Kad Ūsiņš jāj”.

Kas bija Ūsiņš? Ūsiņš bija viens no 
tradicionālajiem latviešu die  viem, 
atbildīgs par zirgiem, bitēm, gaismu 
un pavasari. Un te nu ro das pavisam 
konkrēts jautājums, proti, – ja Saldus 
garīdzniekiem ir tik ļoti lieli iebil-
dumi pret mons tru grupu no So -
mijas, kuŗas daiļ radē ir tādas dzies-
mas, kā „Monstrs, monstrs”, „Smagā 
roka aleluja”, un „Velns ir zaudētājs”, 
tad kāpēc vi  ņiem nav vienlīdz lieli 
iebildumi pret grupu, kuŗa sevi de -
finē ar jē  dzienu „pagānu metalla 
mūzika”? Man nezin kāpēc vienmēr 
ir licies, ka kārtīgiem garīdzniekiem 
ar pa  gāniem nu galīgi nav pa ce - 
ļam. Kārtīgu garīdznieku starpā 
viens no centrālajiem jēdzieniem ir 
„viens vienīgs Dievs,” ne jau sazin 
kāds Ūsiņš, Laima, Māra, Jumis        
u.tml. Ja nu reiz ir pateikts A, cie nī-
jamie garīdznieki, tad konsek ven - 
ces labad būtu jāpasaka arī B. Vai    
arī tas varbūt ir par daudz gaidīts?

Plašākais jautājums ir par to, ko 
cilvēki mūsdienās ir sadomājušies 
par Dievu Radītāju. Manā dzimte-
nē Amerikā ir vesels kristietības 
spārns, kuŗš kaut kur Bībelē ir at -
radis tekstu: „Tev būs pēc iespējas 
dumjākam būt.” Viņi apgalvo, ka 
zemeslode ir 7000 gadu veca tā -
pēc, ka Bībelē tā teikts. Un katru 
reizi, kad pasaulē notiek kaut kas 
briesmīgs, viņi paziņo, ka tas ir 

Die va pirksts, visbiežāk tāpēc, ka 
Dievs pasauli sodot par abortiem 
un homoseksuāliem cilvēkiem.  
Arī nesen notikušās Japānas traģē-
dijas sakarā kāds baptists Amerikā 
vēstīja, ka Dievs Japānu ir sodījis 
tāpēc, ka tā esot „ateistu zeme”, sa -
vukārt citi „kristieši” apgalvoja – 
ze   mestrīce esot Dieva atriebība       
par to, ka japāņi 1941. gadā bom-
bardēja Pērlhārboras jūras spēku 
bazi Havaju salās. Tāpēc arī šim 
komentāram tāds virsraksts. Ja mēs 
pieņemtu, ka Dievs debesīs nodar-
bojas ar atriebības grāmatvedību, 
kuŗas pamatā ir doma „ja tu tā, tad 
es tev šitā”, tad kāpēc nedomāt, ka 
ik pa laikam Viņš paklausās arī 
mūziku? Tā būs tikai cilvēka augst-
prātība, ja kāds teiks - Dievs klausās 
vienīgi Bacha vai Brāmsa sakrālo 
mūziku. Varbūt Viņš klausās arī 
Lor  dus (jo ko gan Dievs klausījās 
tos daudzos miljonus gadu, kad 
nekāda Bacha un Brāmsa vēl vis-
pār nebija?). Vai varbūt arī par to, 
kas notiek uz rokfestivālu skatu -
ves, Viņam tomēr nav nekādas 
īpa šas intereses? Varbūt tā.

Un tāpēc divas pēdējās domas. 
Pirmkārt, visiem pārējiem mūzi-
ķiem, tostarp arī grupai Skyforger, 
šīgada Saldus saules rokmūzikas 
festivāls ir jāboikotē. Vai kaut viens 
no viņiem patiešām var iedomā -
ties situāciju, kad kāds no pasaules 
rokmūzikas grandiem pat uz mirk-
līti pieļautu domu, ka viņu reper-
tuāru sāks diktēt Romas pāvests? 
Madonnai par to pat ir dziesmiņa 
„Papa, nelasi sprediķi”, un dziesmā 
runa ir nevis par Madonnas tēti, 
bet gan par cilvēku Vatikānā, ko 
italieši sauc „papa”. Otrkārt, Lordi 
Latvijā jau ir uzstājušies, - tas bija 
2007. gadā Rīgas naktsklubā „Sap-
ņu fabrika”. Varbūt atmiņa mani   
viļ – es neatceros, ka toreiz kāds no 
mūsu valsts garīdzniekiem būtu 
cēlis īpašu traci. Esmu par simt pro-
  centiem pārliecināts, ka arī šoreiz 
nevajadzēja.
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Jautājums par Latvijas du  bult-
pilsonību (dubultpavalstniecību) 
interesē un satrauc daudzus lat-
viešus, tomēr šis visnotaļ „kar- 
s tais” jautājums nav vienīgais, kas 
jārisina 10. Saeimai, tāpēc par 
dažiem iecerētajiem likumu gro-
zījumiem aicinājām pastāstīt 10. 
Saeimas Vienotības saraksta (par-
tija Pilsoniskā savienība) deputāti, 
Saeimas Juridiskās komisijas va -
dītāju, profesori Ilmu Čepāni.

Pilsoniskā savienība bija ie  ce-
rējusi grozījumus Pilsonības li -
kumā, lai latvieši varētu būt gan 
Latvijas, gan savas mītnes zemes 
pilsoņi (pavalstnieki), pēc tam  
ar savu projektu klajā nāca VL!/
TB/LNNK, tad savu grozījumu 
variantu piedāvāja Valsts pre-
zidents Zatlers. Ar ko atšķiŗas 
mi  nētie priekšlikumi, un kas 
pašlaik notiek ar grozījumiem 
Pilsonības likumā, kuŗš ļaus lat-
viešiem iegūt dubultpil so nību?

Grozījumi Pilsonības likumā 
par dubultpilsonību ir ļoti sva - 
rīgs likumprojekts, kas Juridiska -
jai komisijai būs jāizstrādā un jā -
virza tālāk. Mans viedoklis ir tāds, 
ka šajā jautājumā jāiesaista pla  šā-
ka sabiedrība. Būtu jāuzzina, ko 
par grozījumiem Pilsonības liku-
mā domā ne tikai polītiķi, bet arī 
Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji.

Situācija ir izveidojusies tāda,  
ka tūlīt pēc tam, kad darbu sāka 
10. Saeima, Visu Latvijai! un TB/
LNNK iesniedza savu Pilsonības 
likuma grozījumu likumprojektu, 
kas bija mazliet sašaurināts to Pil-
sonības likuma grozījumu va -
riants, kuŗus iepriekšējā Saeimā 
bija iesniegusi Vienotības frakcija. 
Paskaidrošu, ka Juridiskā komi -
sija nevarēja virzīt Vienotības ie -
sniegto grozījumu likumprojektu 
tālāk izskatīšanai šajā Saeimā, jo 
tas iepriekšējā Saeimā nebija pie-
ņemts 1. lasījumā. – Kārtības rullis 
nosaka, ka var turpināt tikai to li -
kumprojektu izskatīšanu, kuŗi jau 
pieņemti pirmajam lasījumam.   
Tā nu VL!/ TB/LNNK uzreiz ie -
sniedza savu grozījumu likum-
projektu, kas ir ļoti līdzīgs savulaik 
Vienotības izstrādātajam. Mēs, 
Vie notība, arī gatavojām savu va -
riantu, kas no juridiskās techni -
kas viedokļa, vismaz manuprāt, ir 
izstrādāts labāk. Un tad Saeimas 

Par dubultpilsonību un citiem likumiemSallija Benfelde

priekšsēde saņēma  prezidenta 
Val ža Zatlera vēstuli par nepie -
cie šamajiem grozījumiem Pilso-
nī  bas likumā, un vēstulei bija pie-
vienota arī konkrētu likuma pan -
tu grozījumu redakcija. Vēl pēc 
lai ciņa Saeima Juridiskajai komi-
sijai nodeva Vienotības izstrādā -
tos Pilsonības likuma grozījumus.

Vai ir būtiskas atšķirības starp 
visiem trim Pilsonības likuma 
grozījumu likumprojektiem?

Vienotības izstrādātie grozījumi 
par dubultpilsonību Pilsonības li -
kumā, manuprāt, ir vidusceļš starp 
ārkārtīgi šauriem risinājumiem, 
ko piedāvā VL!/ TB/LNNK, un 
Valsts prezidenta ieteiktajiem gro-
zī jumiem, kuŗi ir mazliet plašāki. 
Vienotības piedāvātie grozījumi 
paredz divas cilvēku grupas, ku -
ŗiem varētu piešķirt dubultpil so-
nību. Pirmā  grupa ir Latvijas pil-
soņi, trimdinieki, kuŗi, glābda -
mies no PSRS un Vācijas okupā-
cijas režīma, laikā no 1940. gada 
17. jūnija līdz 1990. gada 4. mai-
jam ir atstājuši Latviju, dodamies 
bēgļu gaitās, vai tikuši deportēti, 
minēto iemeslu pēc nav varējuši 
atgriezties, kā arī viņu pēcnācēji. 
Šie cilvēki saglabā tiesības reģis - 
t rēties Latvijas iedzīvotāju reģistrā 
par Latvijas pilsoņiem un pēc 
reģistrācijas pilnā apjomā baudīt 
visas pilsoņa priekšrocības un 
veikt pilsoņa pienākumus. Tātad 
mēs ierosinām, ka šie cilvēki var  
būt gan Latvijas, gan savas mītnes 
zemes pilsoņi. Šie cilvēki un viņu 
pēcnācēji par Latvijas pilsoņiem 
var reģistrēties, iesniedzot pierā dī-
jumus, ka viņiem ir tiesības uz 
Latvijas pilsonību, jebkuŗā laikā, 
ierobežojums par reģistrācijas lai-
ku vairs nav spēkā. 

Otra cilvēku grupa, kas var ie -
gūt Latvijas pilsonību, ir Latvijas 
pilsoņi, kuŗi  ieguvuši citas Eiro-
pas Savienības vai Eiropas Brīvās 
tirdz niecības asociācijas dalīb-
valsts, vai NATO dalībvalsts pilso-
nību, kā arī pilsoņi, kas ieguvuši 
tādas valsts pilsonību, kuŗa ar Lat-
viju noslēgusi līgumu par dubult-
pilsonības atzīšanu. Ja kādi Lat-
vijas pilsoņi nav iekļaujami ne -
vienā no minētajām trim gru -
pām, tad mēs piedāvājam sagla -
bāt Latvijas pilsonību ar Ministru 
kabineta atļauju. Turklāt bērniem, 
kuŗiem viens vai abi vecāki ir 

Latvijas pilsoņi un kuŗi ir dzimuši 
ārpus Latvijas, un kuŗiem dzim-
šanas brīdī, pamatojoties uz liku-
miem, pienākas tās valsts pilso -
nība, kuŗā tie piedzimuši, arī ir 
tie sības uz Latvijas pilsonību, vi -
ņiem var būt dubultpilsonība. Tas 
pats attiecas uz Latvijas pilsoņiem, 
kas citas valsts pilsonību ieguvuši 
laulību rezultātā.

Valsts prezidenta priekšlikumos 
paredzēts, ka šodien visi Latvijā 
dzimušie bērni jāreģistrē par Lat-
vijas pilsoņiem, bet no pilso nības 
viņi var arī atteikties. Par šo jau-
tājumu mums ir bijusi diskusija 
gan partijā, gan arī Juridiskajā ko -
misijā, un ir skaidrs, ka par to būs 
jādiskutē. Mans piedāvājums ir 
veidot Juridiskās komisijas apakš-
komisiju to jautājumu risināša -
nai, kas saistīti ar šiem Pilsonības 
likuma grozījumiem par dubult-
pilsonību. Tas ir pietiekami no -
pietns un plašs jautājums, lai par 
to diskutētu, turklāt Saeimā jau ir 
bijusi tāda prakse, ka svarīgā jau-
tā jumā tiek izveidota apakš ko mi-
sija.

Vienotībā ir bijusi diskusija par 
tā dēvētajiem Rietumu un Aus- 
t rumu latviešiem. Saistībā ar valsts 
valodas prasmi varētu būt lielas 
diskusijas. Mans viedoklis: ja cil-
vēks vēlas iegūt dubultpilsonību, 
tad nevajadzētu prasīt viņa valo-
das zināšanu pārbaudi, jo valo - 
das prasmes pārbaude ir saistīta  

ar naturālizāciju, nevis ar pilso nī-
bu. Vēl saistībā ar grozījumiem 
dubultpilsonības sakarā gribu iz -
teikt lielu pateicību Egilam Le  vi-
tam -  vienam no lielākajiem spe  -
ci ālistiem šajos jautājumos. Kad 
Juridiskā komisija bija saņēmusi 
visus trīs grozījumu likumpro-
jektus, Levita kungs  atsūtīja arī 
savu viedokli, kā šīs tiesību nor-
mas izteikt labākā redakcijā, lai 
mēs varētu domāt par plašāku 
Lat vijas pilsoņu kopu saistībā ar 
emigrāciju.

Piebildīšu, ka grozījumu pie-
ņem šana nenotiks tik ātri, kā 
daudzi varbūt iedomājas. Tas būs 
sarežģīts process, domāju, ka bū -
tu vajadzīga arī kāda akadēmiska 
konference par pilsonības jau tā-
jumiem, lai savu viedokli paustu  
konstitūcionālo tiesību eksperti. 
Konferences dalībniekus mēs va -
rētu aicināt ne tikai no Baltijas 
valstīm. Mūsu Saeimas deputāts, 
Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdis Ingmārs Čaklais ir solījis, ka 
šī konference noteikti varēs notikt 
Latviešu biedrības namā, un, ma -
nuprāt, tas arī būtu pareizi.

Viens no jautājumiem par  
gro zījumiem likumos, lai cil - 
vē ki ti  cētu, ka taisnīgums ir 
ie spē jams, saistīts ar Saeimas 
de   putā tu Krav covu, ko liku -
mī gi nav ie  spējams atstādināt         
no deputāta amata, kaut gan         
viņš neprot lat viešu valodu un        

faktiski Saeimā savu laiku tikai 
nosēž.

Jā,  Kravcova jautājums ir ļoti 
samilzis. Kā zināms, Kravcova 
kungs ir ticis Saeimā, lai gan ne -
prot latviešu valodu, taču sēdes un 
darbs komisijās, tāpat kā Saeimas 
plēnārsēdes, notiek latviešu valo-
dā. Viņš joprojām darbojas ar tul-
ka palīdzību. Tulks gan nesēž vi -
ņam blakus plēnārsēdēs. Ir taču 
pilnīgi skaidrs, ka Kravcovs nespēj 
pilnvērtīgi veikt savus deputāta 
pienākumus, jo nesaprot, par ko 
tiek spriests, un nevar arī runāt 
latviešu valodā. Neiedziļinoties ju -
ridiskajās niansēs, gribu teikt, ka 
Latvijai jau ir bēdīga pieredze ar 
Eiropas Cilvēktiesību tiesu, kas 
1999. gadā reiz jau atzina par ne -
pietiekami pamatotu kādas krievu 
minoritātes sievietes (izcēlums mū -
su –red.) izsvītrošanu no deputātu 
kandidātu saraksta, jo viņas lat-
viešu valodas zināšanas nebija 
pie  tiekamas deputātes darbam. 
Toreiz valsts bija spiesta viņai 
samaksāt prāvu kompensāciju.

Juridiskās komisijas ieskatā ne -
vajadzētu dot Kravcova kungam 
iespēju pieprasīt un saņemt ievē-
rojamu kompensāciju no valsts  
par to, ka Saeima anullētu viņa de -
putāta mandātu. Galu galā ie  vēlēts 
viņš ir likumīgi, Saeima  viņa depu-
tāta mandātu ir akcep tējusi, sū  dzē-
ties viņam ir tiesības, tāpēc ir jābūt 
precīzai juridiskai procedūrai, kā  
anullēt viņa man dātu. Katra frak-
cija ir deleģējusi vie nu savu depu-
tātu, un ir izvei dota īpaša darba 
grupa. Esam  kon  ceptuāli vieno-
jušies, ka  jāiz strā dā attiecīga pro-
cedūra. Bija   arī ierosinājums, ka 
vienai trešda ļai deputātu būtu tie-
sības vērsties Mandātu un iesnie-
gumu komisijā ar iesniegumu, ka 
deputāts nepār zina valsts valodu 
pietiekamā lī  menī, lai varētu strā-
dāt Saeimā. Jautājums jārisina kon-
ceptuāli, tas nevar būt risinājums 
tikai vie na deputāta atstādināšanai, 
jo varētu rasties aizdomas, ka no -
tiek polīitiska izrēķināšanās ar Sa -
ska ņas centra deputātu. Ir jārada 
tāda kārtība, kas turpmāk nepie-
ļautu iespēju Saeimā strādāt de pu-
tātam, kuŗš  neprot valsts valodu, 
taču radušos situāciju nevar no -
vērst, jo valodas neprasme atklā-
jusies pēc tam, kad deputāta man-
dāts apstiprināts.

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Vēlamies sniegt savu komentā ru 
un skaidrojumu saistībā ar feb-
ruāŗa beigās Brīvajā Latvijā un 
Lai kā  publicēto Vairas Paegles vēs-
  tuli, kuŗā runāts par grozījumiem 
Darba likumā.

Vairas Paegles bažas par latviešu 
valodas diskriminēšanu Latvijas 
darba tirgū ir pamatotas. Šīs dis-
kriminācijas cēloņi ir radušies pa -
domju okupācijas gados. Ko tad 
Saeima varētu darīt, lai izveido-
jušos situāciju uzlabotu?

Pirmkārt, sniegt efektīvus 
priekš likumus likumu grozīšanai. 
Šajā jomā konkrētu iniciātīvu ir 
izrādījusi VL/TB/LNNK frakcija, 
ierosinot grozījumus Darba liku-
mā. Vienotības frakcija pēc asām 
diskusijām atstāja deputātiem brī-
vu izvēli balsojumā par šiem gro-

Kalniņš, Lieģis un Liepiņa arī ir par vienlīdzīgām iespējām
zījumiem. Mēs neatbalstījām gro-
zī  jumus, tie a priori nebija labi iz -
strādāti. Mūsu ieskatā valsts ie -
jaukšanās privāto uzņēmēju dar-
bībā ir jūtīgs jautājums. 

Krievu valodas, tāpat kā angļu 
vai citas valodas prasme ir vērtība, 
kas padara latviešus konkurēt-
spējīgākus. Lai kā mums tas nepa-
tiktu, reālitāte ir tāda, ka Latvijā 
dzīvo ārkārtīgi daudz cittautiešu, 
un šis apstāklis ir jāņem vērā. 
Patlaban stāvoklis ir tāds, ka cit -
tautieši gan iemācās latviešu va -
lodu, bet mūsu jaunieši krievu 
valodu nemāk un līdz ar to ir ne -
vienlīdzīgā situācijā. Tas, ka bal so-
jām pret konkrētajiem priekšli-
kumiem, nenozīmē, ka esam pret 
situācijas uzlabošanu. Nevaram 
atbalstīt arī VL/TB/LNNK priekš-

likumu pieļaut prasību tikai pēc 
ES oficiālo valodu zināšanām spe-
cifiskos amatos. Ir uzņēmumi, ku -
ŗos ir objektīva nepieciešamība  
arī pēc krievu, ķīniešu vai citā ne 
ES valodā runātājiem cilvēkiem.

Nav pieņemams, ka darba devē ji 
savos sludinājumos pieprasa sveš-
valodu zināšanas tādos darbos, kur 
tas galīgi nav nepiecie šams. Tāpēc 
mūsu ieskatā Saeimai ir jāatgrie -
žas pie šī pretrunīgā jau tājuma. Tas 
arī notiek un notiks. Tieslietu mi -
nistrija izskatīja un neatbalstīja gro-
zījumus. Saeimas Juridiskais birojs 
apgalvoja, ka tie ir pretrunā ar Kār-
tības rulli. Arī valdība ir nodevusi 
Darba likuma grozījumus (gan citā 
sakarībā) Sa  eimai, kas tad dos ie -
spēju kopīgi piestrādāt pie kva li-
tātīvākiem priekš likumiem, kuŗus 

mēs tad atbalstīsim. Saeima 10. 
mar ta bal sojumā atkal noraidīja 
VL/TB/LNNK priekšlikumus 
(gan drīz visi Vienotības deputāti 
šajā bal sojumā atturējās), taču tiks 
mek lēts veids, kā panākt efektīvas 
pār maiņas Darba likumā juridiski 
kor rektā veidā. Tāpēc patlaban Vie-
notībā norisinās darbs ar priekš-
likumiem trešajam lasīju mam.

Mēs piekrītam viedoklim, ka jā -
atrod līdzsvars jautājumā par valo-
das prasmi privātajā sektorā. Darba 
devējiem var būt tiesības pieprasīt 
svešvalodu zināšanas at  tiecīgos 
ama tos, kur tās ir nepie ciešamas 
darba pienākumu veik šanai. To -
mēr ir arī jāizstrādā me  cha nismi, 
ar kuŗu palīdzību var liegt darba 
devējam izvirzīt nepa matotas pra-
sības pēc svešvalodu zināšanām, 

citādi šāda norma būs ļoti vienkārši 
apejama. Tādējādi „vilks būs paēdis 
un kaza dzīva”. Lai būtu apmieri-
nāts gan darba devējs, kuŗa tiesības 
izvirzīt ama tam atbilstīgas prasības 
netiktu aizskartas, gan arī darba 
ņēmējs, kas netiktu nepamatoti 
lingvistiski diskriminēts.

Beidzot – nesalīdzināsim mech a -
niski Latviju ar ASV, Vāciju, Fran-
ciju un Angliju! Atšķirīgā ir ārkār-
tīgi daudz, kopīgais labākā gadīju-
mā ir zināms kultūrvēsturiskais 
mantojums. Viena no Latvijas liela-
jām problēmām – latviskas Latvi jas 
veidošana – nav panākama liku  mu 
izdošanas ceļā. Tas ir mūsu pašu 
attieksmes jautājums.

Ojārs Kalniņš
Imants Lieģis
Liene Liepiņa

Ilma Čepāne: "Vienotībā ir bijusi diskusija par tā dēvētajiem Rietumu 
un Austrumu latviešiem. Mans viedoklis: ja cilvēks vēlas iegūt 
dubultpilsonību, tad nevajadzētu prasīt viņa valodas zināšanu pārbaudi, 
jo valodas prasmes pārbaude ir saistīta ar naturālizāciju, nevis ar 
pilsonību"
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AR ZĀBAKIEM UZ AUSTRĀLIJU

Svinīgo noskaņu jau sākumā 
no    drošināja īpaši 53. KD atklā  -  
ša nai komponētā Dana Bend -
rupa „Fanfara si bemolā”, ko at -
skaņoja šim gadījumam īpaši iz -
veidots pūtēju kvartets (Emma 
Muižniece, Martins Vebsters, 
Dans Bendrups un Bens Ander-
sons). Vēl fanfaras skaņām virmo-
jot gaisā, jaunieši ienesa Latvijas 
karogu un skanēja Romualda 
Jermaka „Svētku mūzika”. 

 53.KD vadītāja Anita Andersone 
uzrunā atgādināja, ka viens no 
galvenajiem šo Kultūras dienu 
mēr ķiem bijis nodrošināt mūsu 
latviešu sabiedrības – un Kultūras 
dienu – turpinājumu, paplašinot 
dalībnieku un skatītāju skaitu, kā 
arī attīstot kontaktus ar Latviju. 
Viņa paziņoja, ka visas biļetes uz 
kopkoŗa koncertu ir pārdotas 
(man aiz muguras no koristiem 
atskanēja klusas izbrīna un prie -
ka skaņas), bet rīkotāji nodroši nā-
šot papildvietas visiem klausīties 
gribētājiem. Sekoja LAAJ prezi-
dija priekšsēža Juŗa Ruņģa svētku 
atklāšanas uzruna, atsaucoties uz 
1951. KD rīkotājiem, kas nevarēja 
iedomāties, kāds spēka avots iz -
augs Austrālijas latviešos. Daudz 
ir izbraucēju no Latvijas, un ru -
nātājs pauda prieku par katra 
Austrālijā iebraukuša latvieša ie -
saistīšanos mūsu dzīvē, taču aici-
nāja neaizmirst Latviju un neie-
dzīt pārāk dziļas saknes ārpus 
dzimtās zemes, kā tas ir noticis ar 
pēckaŗa paaudzi, kuŗas saknes 
dzi  ļi ietiekušās mītnes zemē un 
radījušas sarežģītus radurakstus.

Pēc Latvijas himnas čellisti Sa  s-
kia Tillere un Jānis Laurs atska-
ņoja programmā paredzēto Ar -
tu   ra Grīnupa „Meditāciju un 
Sker co”- savdabīgu vētrainu un 
temperamentīgu kompoziciju    

TRIMDAS SABIEDRĪBAS DAUDZINĀJUMSValda Liepiņa

klasicisma ietvaros. Nākamie divi 
skaņdarbi bija pēdējā brīdī iekļau-
ti programmā un arī radīja īpašu 
Austrālijas Kultūras dienu noska-
ņojumu. Saskia Tillere (čells) un 
Sandra Birze (klavieres) iejutīgi 
un romantiski atskaņoja Čaikov-
s ka „Noktirni čellam un klavierēm, 
op.19, nr.4”. Sekoja Jāzepa Mediņa 
„Ārija” Jāņa Laura (čells) un Zanes 
Riteres (klavieres) atskaņojumā. 
Tieši šīs kompozicijas skaņas uz -
cēla lielisku tiltu no pagātnes uz 
tagadni, jo „Ārija” agrāk bieži ska-
nēja gan Kultūras dienās, gan ci  tos 
koncertos. (Tiesa, man ir vēl lie  lā-
ka personiska saikne ar šo mū -
ziku, jo tētis – Elmārs Liepiņš – to 
bieži atskaņoja.) 

Tālāk programma ritēja apmē-
ram tā, kā iecerēts. Ansamblis 
„Zig rīda” no Brisbanes (Valda 
Bie  zaite, Ance Deksne un Tija Lo -
diņa) atskaņoja vairākas tautas-
dziesmas („Melna čūska ietecēja”, 
„Neviens putniņš” un „Ganīdama 
saganīju”) savā aranžējumā. Kok-
lēm daudzus gadus bija īpaša vie -
ta Austrālijas latviešu jauniešu 
dzīvē, tāpēc bija patiess prieks ie -
klausīties kokles un stabuļu ska-
ņās jaunā izteiksmē un jaunāss 
krāsās. Daudziem varbūt ir pie-
mirsies, ka Sidnejas vīru koŗa di -
riģente uzaugusi Melburnā, kur 
veidojusies viņas mīlestība uz 
dzies mu un kori, tāpēc aizkusti-
nājas KD rīkotāju doma apsveikt 
Dainu viņas Sidnejas vīru koŗa 
diriģēšanas 30 gadu jubilejā. Ap -
vienotais vīru koris aizkustinoši 
atskaņoja Kārļa Alberta „Par zemi, 
ko mīlam” un Jāņa Sieriņa/K.Elia-
sa „Dievam slava”. Lai gan tālāk 
programmā bija paredzēts, ka pie-
dalīsies Agita Ikauniece un Ro -
māns Vendiņš (kas vēl cerību pilni 
sēdēja Dublinā), koris un viešņa 

no Anglijas Lilija Zobena raiti 
mo  bilizējās un lieliski skanēja  
Zig mara Liepiņa tautasdziesmas 
ap  dare „Zibsnī zvaigznes aiz       
Dau   gavas”. 

Koncerta izskaņā dzirdējām 
Mār  tiņa Brauna/Raiņa „Saule, 
Pērkons, Daugava” Adelaides di  ri-
 ģenta Alža Sila vadībā, Zane Ri   -
tere pie klavierēm. Pēdējās di  vas 
dziesmas arī meta laipu uz citu 
laiku, kad Latvija vēl nebija atgu-
vusi neatkarību. 1989. gadā abi 
komponisti (atšķirīgā laikā) vie-
sojās Austrālijā. Mārtiņš Brauns 
nupat bija komponējis „Saule, 
Pēr kons”, kas tagad kļuvusi par 
vienu no Latvijas Dziesmu svēt -
ku populārākajām dziesmām (vie-
nīgā, ko pēdējos Dziesmu svēt - 
kos tauta pieprasīja atkārtot). To -
reiz, tālajā 1989. gadā, visi Mel-
burnas jaunieši nemitīgi dziedāja 
šo dziesmu – kopā ar pašu kom-
ponistu pie klavierēm. Pāris mē -
nešu vēlāk  koris „Daugaviņa” 

ieradās uz 39. KD Melburnā kopā 
ar komponistu Zigmaru Liepi - 
ņu. Un arī šī viņa dziesma, ko 
tagad dzirdējām Atklāšanas kon-
certā, bija nesen komponēta un 
skanēja te – Austrālijā. Jā, šis kon-
certs tiešām parādīja Austrālijas 
latviešu sabiedrības „varēšanu”! 
Daudzinājums!

Pēc atklāšanas koncerta Anita 
aicināja dalībniekus un publiku  
uz pieņemšanu latviešu namā. 
Pirmo reizi KD vēsturē notika 
pieņemšana VISAI sabiedrībai, 
nevis atlasei. Šis bija lielisks jauni-
nājums un būtībā radīja kopīgo 
noskaņojumu visam KD laikam. 
Bijām visi vienlīdzīgi un kopā 
baudījām svētkus. 

Juris Ruņģis Atklāšanas kon-
certā pieminēja jauniebraucējus 
no Latvijas, un 53.KD ietvaros no -
tika referātu pēcpusdiena tieši      
par šo tematu. 

„Dancot gribu” – tāds laikam 
va  rētu būt sauklis mūsu latviešu 

jauniešiem. Visos laikos jaunieši  
ir pulcējušies uz  tautasdejām, un 
šajās KD nekas nebija mainījies. 
Sarīkojuma organizētājs rīkotājs 
Kal vis Jaunalksnis uzvedumu bija 
veidojis kā stāstu par latviešu mei-
tenes dzīvi – no bērnības līdz izie-
šanai tautās. Piedalījās Adelaides 
„Auseklītis”, Sidnejas „Jautrais pā -
ris”, Melburnas „Piektais ritenis”, 
„Ritenītis”, „Sprīdīšu saime” un 
lat viešu skolas un bērnudārza an -
sambļi. Bērni, kā vienmēr, izrai -
sīja vislielāko publikas sajūsmu. 
Uzvedumā redzējām daudzas  jau-
nas dejas, ko choreografējuši      
paši jaunieši, kā arī pieredzējušo 
choreografu darbus. Prieks, ka 
jauniešiem ir interese pašiem vei-
dot dejas, taču viņiem vajadzētu 
kādreiz ieklausīties Skaidrītes Da -
riusas stāstījumā par jaunrades 
deju veidošanu un pamatprinci-
piem. Lai veidotu kaut ko jaunu 
no mūsu tradicijām, tajās ir maz-
liet jāiedziļinās.

Prieks bija par visiem dejotā-
jiem un kvalitātīvo sniegumu. 
Man, vecai „Ritenīša” dejotājai, 
bija īpašs prieks par Lāras un 
Mar kusa vadīto ansambli – man, 
tā pat kā vairākiem maniem līdz-
audžiem, bija žēl, ka pāragri aiz-
gā jušais Ivars nevarēja pa  lepo -
ties  par sava dēla panāku miem. 
Viens vārds programmas grāma-
tiņā gan radīja izbrīnu. Diktori? 
Lai gan šo vārdu bieži dzird Lat-
vijā, tas ir apzīmējums televīzi -
jas, ra dio un dokumen tālu filmu 
pie teicējiem. Šāda vei da program-
mā pieteicējiem ir šis pats vien-
kāršais nosaukums. Dejotprieks 
val dīja vairāku  stundu gaŗumā 
Na  cionālajā te  ātrī un esmu pār-
lie cināta, ka tas turpinājās vairā-
kas stundas pēc koncerta.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 12)

Sporta spēles. Karognesējs Konrads Bendrups

Kā jau minēju, vajadzēja tēvu 
dabūt atpakaļ no Adelaides uz 
Melburnu. Imigrācijas departa-
menta ļaudis cēla rokas pret de -
besīm, ka nu atkal reiz esot jā -
maina darbavieta – divu gadu lī -
guma laikā! Nu jā, lai tad pats 
atrod ko viņu departamentam 
pie ņemamu – tādā laukā, kuŗā 
esot roku darba trūkums un       
kuŗā austrālieši paši nelabprāt 
strā dājot.

Sakrājis naudu, tēvs atbrauca 
no Adelaides un, saņēmis dūšu, 
aizgāja pie austrāliešu Sarkanā 
Krusta Melburnā ar ieteikuma 
vēstuli no Internacionālā Sarka -
nā Krusta Ženēvā, lai palīdzot 
vi   ņam ar darba sagādi. Tēvs pa -
rallēli advokāta darbam Latvijā 
bija  strādājis par toreiz milzīgās 
Latvijas Sarkanā Krusta organi-
zā cijas administrātīvās daļas 
priekšnieku un vācu laikā par        
tās pēcteces Tautas palīdzības 
me  dicīniskās daļas direktoru.       
Te viņam atbildēja, ka tas esot     
ļoti jauki un apsveicami, ka viņš 
Latvijas Sarkanā Krusta organi-
zācijā  tik augsti uzdienējis, bet 
šeit, pēc kaŗa beigām, lūk, Sar-
kanais Krusts esot pavisam mazs 
un vienīgais darbs, kas viņiem 
esot ko piedāvāt, būtu  ziedoto 
asi ņu pudeļu mazgāšana vai iz -
vadāšana. Tēvam auto vadīšanas 
atļaujas nebija, un tā nu pat šī 
„iespēja” bija jālaiž gaŗām. Bei -

Aleksandrs Gārša
(Nobeigums)

dzot viņam laimējās dabūt darbu 
mātes darbavietas kaimiņu ie -
stādē par pieaugušo vājprātīgo 
kopēju. Līdz ar to viņš drīkstēja 
oficiāli pārcelties atpakaļ no Ade-
laides ar imigrācijas departa-
menta atļauju. Līdzi darbam       
nāca maza istabiņa viņa nodaļā 
vājprātīgo slimnīcas nama kor-
pusā. Tā gan smirdēja tikpat pre-
tīgi kā visa šī slimnīca, un nakts-
mieru pārtrauca spalgie garā vā -
jo kliedzieni. Priecājos, ka vaka-
ros nu varēju bieži „iešmaukt” pie 
tēva viņa istabiņā un tur pār-
nakšņot.

Reiz viņš atnāca man līdz uz 
Trinity Grammar School runāt ar 
skolas priekšnieku. Tas teica, ka 
iepriekšējā gadā tikai daži sko -
lēni  sekmīgi nolikuši pēdējā ga- 
da universitātes immatrikulā -
cijas eksāmenus. Tēvam viņš tā -
lāk lepni paskaidroja – mēs, imi -
g  ranti, nesaprotot, ka formālā 
izglītība neesot dzīvē svarīgākais. 
Šī skola esot ar ļoti labu reputā-
ciju sportā un uzaudzinot pie-
klājīgus un sabiedriskus cilvēkus 
ar „labām manierēm”. Lūk, tas      
īsti un pareizi sagatavojot jaunus 
cilvēkus pilnvērtīgai dzīvei. Šīs 
sa  runas rezultātā man tūdaļ bija 
jāiet uz Universitātes ģimnaziju 
(University Hight School) pie sko-
las direktora runāties. Direktoru 
pierunāja mani uzņemt apdāvi-
nāto skolēnu klasē. Tad jau tur 

mācījās pāris latviešu un sekoja 
desmitiem citu. No visām Mel-
bur nas ģimnazijām tieši tur, ga -
diem aizejot, laikam mācījušies 
visvairāk latviešu. Vēlāk izdevās 
šo skolu beigt ar izcilām sekmēm 
un iegūt stipendiju tieslietu un 
pēc tam polītisko zinātņu stu dē-
šanai. Cieta gan sporta un „labo 
manieŗu” ieaudzināšana.

Māte ar smago kopējas darbu 
vājprātīgo bērnu slimnīcā ilgi 
nevarēja tikt galā un pārgāja strā-
dāt uz Kodaka fabriku procesēt 
(attīstīt) filmiņas. Vēlāk radās ie -
spēja strādāt Austrālijas Valdības 
seruma laboratorijā, kur pēc lai -
ka viņas medicīnas diplomu at -
zina par pietiekamu kvalifikāciju 
profesionālas laborantes darbam 
science officer amatā.

Visu laiku  mātei mieru nedeva 
zaudētais ārstes darbs. Daudzus 
gadus vēlāk, mācoties pa naktīm 
un strādājot pa dienu, sabeidzot 
redzi un veselību, viņa beidzot 
izturēja toreiz grūtos kvalificē-
šanās eksāmenus, gan jau diez-
gan krietnu gadu nastu sasnie-
gusi. Bērnu ārstes speciālitāti   
viņa vairs necentās atgūt, bet 
izmantoja iespēju līdz pensijas 
vecumam vēl vairākus gadus 
nostrādāt par skolu ārsti valdības 
dienestā. Pēc tam sabojātā redze 
un veselība laupīja iespēju veikt 
darbu privātpraksē. Tomēr pēc 
ārstes tiesību atgūšanas māte ar 

dzīvi Austrālijā samierinājās.
Tēvs uzlaboja savas angļu va -

lodas zināšanas un nokārtoja 
vīriešu māsas eksāmenus vājprā-
tīgo slimnīcā. Vēlāk, nokārtojis 
papildu eksāmenus, viņš kļuva 
par nodaļas virsmāsu. Brīvos brī-
žos tēvs piepelnījās ar rožkopību. 
No sava maizes darba viņš kau-
nē jās un pašapmierinājumu   gu -
va, nododoties latviešu sabied-
riskajam darbam, tam ziedojot 
gandrīz visus savus brīvos brīžus. 
Sev viņš tā radīja otru pasauli,    
kas šķita viņu sargājam no ik -
dienas darba un vides reālitā -
tēm. Ar dzīvi Austrālijā tēvs līdz 
savam pēdējam mirklim gan 
nevarēja samierināties. Kad sa -
mērā lielā vecumā, jau mūža va -
karā, Latvija atguva brīvību, tēvs 
latviešu veco ļaužu ciemā sacīja - 
ja vien būtu jaunāks, viņš uz Lat-
viju kaut vai kājām būtu aizgājis 
atpakaļ...

Vecākiem pēc kāda laika iz -
devās noīrēt vecā „rindu” mājas 
augšstāvā mazu dzīvoklīti – kopā 
ar otru latviešu ģimeni. Man 
beidzot bija pašam sava mājvie-
tiņa, kaut maza, sagrabējusi ista-
biņa. Man šķita, ka mana eksis-
tence ar to ir ieslīdējusi nor mā-
lākās sliedēs. Silto ūdeni, ar ko 
mazgāties, varējām dabūt mazgā-
jamā telpā, bāžot degošas avīzes 
un skalus mucai līdzīgas tvertnes 
caurumā. Bija pašam sava gulta – 

drāšu matracis, gan krietni sa -
rūsējis un uzstādīts uz četriem 
malkas bluķīšiem. Par nakts gal-
diņu kalpoja trīs koka augļu kas-
tes. Lietotu mēbeļu veikalā man 
nopirka finieŗa skapi, kuŗu, lai    
tas nesabruktu, īsti nedrīkstēja 
aizvērt. Mācībām bija pret sienu 
atstutēts divkājains, klibs galdiņš. 
Virtuves nebija, un ēst gatavoja 
vecāku istabā uz mazas vienriņ -
ķa elektriskās plītiņas. Iemantoju 
gan arī labu un uzticamu aus- 
t rāliešu draugu – lielu, pelēku, di ž  - 
astainu oposumu ar kuplu ga -ŗas 
vilnas kažoku... Viņš mita pie 
manas istabiņas loga milzu eu -
kalipta koka zaros un labprāt no 
manas rokas, vecākiem nezinot, 
ēda daļu manu vakariņu.

Toreiz biju lepns par savu jau -
no mājokli un jutos, ka mana 
dzīve beidzot ir situsi augstu vilni, 
un tā nu ar dzīvošanu Austrālijā 
beidzot kļuvu gluži apmierināts.

Cilvēkiem ir dažādas fobijas – 
bailes no ūdens, citiem no aug- 
s tām vietām, dažiem no noslēg-
tām, šaurām telpām. Man lai -
kam bija radušās līdzīgas bailes 
no pēdējiem zābakiem. Zāba - 
kus tā  pēc vispār ilgi vairs ne  - 
va rēju lāgā uzvilkt kājās. Vie -     
nīgi kad biju izstudējis un kopā     
ar draugiem kāpu attālajos       
Gram piānu kal nos, beidzot sevi 
pie spiedu atkal dabūt kājās 
zābakus!
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*Apgāds  „Atē-
na” laidis klajā 
mākslas zinātņu 
doktores, Triju 
Zvaig  žņu virsnie-
ces, Berlīnes Brī -
vās universitātes 
Te  ātŗa zinātņu in- 

s titūta mācībspēka Valentīnas 
Frei   manes dzīves stāstu „Ardie-
vu, Atlantīda!”, kas aptveŗ laik-
posmu no autores agrīnās bērnī-
bas līdz Otrā pasaules kaŗa bei-
gām. Kārtējo reizi apliecināta ap -
gāda vadības izcilā literārā gaume 
un augstie vērtību kritēriji. Apjo-
mī gā grāmata, kas tapusi sadar-
bībā ar žurnālisti Guntu Straut-
mani, veikalu plauktos kļuvusi  
par vienu no  visvairāk pieprasī ta-
jām. „Ardievu, Atlantīda!” ir aug-
s tas raudzes memuārliterātūra, 
ku  ŗā atspoguļojas ne vien Latvijas, 
bet visas vēstures kataklizmās ie -
rautās Eiropas un tās tautu tra-
ģiskais liktenis.  Pievilcīgas ir at -
mi ņas par bezrūpīgo pirmskaŗa 
laika sadzīvi un kultūras dzīvi,       
ko autorei izdevies baudīt Parīzē, 
Berlīnē, Rīgā kopā ar vecākiem, 
draugiem un radiem. Šādu teiks-
mainu Atlantīdu viņai bija dāvā -
jis liktenis, jo tēvs Leopolds Lē -
venšteins bija arī ārzemju sa  bied-
rībā iecienīts ebrēju tautības ju -
rists.

Grāmata kā reti kuŗš literārs 
darbs ļauj sajust autores pievil -
cīgo personību, kas padomju re -
žīma laikā pievilka kā magnēts   
un daudzus mudināja apmeklēt 
viņas vadītos kinolektorijus, kur 
brīnumainā kārtā varēja kaut ko 
uzzināt par tādiem ekrāna dar -
biem un to slavenajiem radītā-
jiem, kas neatbilda padomju ideo-
loģijai. V. Freimanes vēstījums  
bija brīvs no ideoloģiskas konjunk-
tūras, viņa gluži vienkārši to ig -
norēja, jo noteicošais kritērijs vi -
ņas izvēlē bija augsts profesionā-
lisms un vēlme par to runāt ar 
lek  torija apmeklētājiem. Līdz ar  
iespēju gūt ekskluzīvas zināšanas 
par pasaulslaveniem kinodar -
biem klausītājus saistīja V. Frei-
manes iekšējā brīvība, stāstnieces 
talants un spējas savas milzu zin  ā-
šanas izkārtot katram pieejamā, 
skaidrā sistēmā, kā arī zinātnieces 
dabiskā iekšējā neatkarība. Valen-
tīna Freimane jau padomju režī-
ma gados bija iekšēji brīvs cilvēks, 
viņai nebija jāgaida īpaši polītiski 
labvēlīgi apstākļi, lai klausītājiem 
un studentiem paustu savu pār-
liecību, kas bija brīva no vulgārās 
padomju „šķiriskuma” ideoloģijas. 
Jaunākā paaudze varēja ieelpot 
malku Eiropas spirdzinošās kul-
tūras gaisotnes un izjust ganda-
rījumu un tādu kā morāla patvē-
ruma izjūtu.

Līdzīgu noskaņojumu rada vi -
ņas grāmatas lasīšana. Pat tais lap-
pusēs, kuŗās liecināts par reāliem 
draudiem pašai un vecākiem Bai-
gajā gadā un vācu okupācijas lai-
kā, par viņas tuvinieku, vecāku       
un vīra bojāeju ebrēju masu slep-
kavībās, pārsteidz autores piemi-
nētās necerētas cilvēcības iz  paus-
mes. Piemēram, augsta ranga pa -
domju virsnieks, kas pirmajā pa -
domju okupācijas laikā iemitināts 
V. Freimanes vecāku dzīvoklī, brī-
dina viņus no iespējamām de  por-
tācijām un piedāvā savu palīdzī -
bu. Līdzīgi rīkojas arī vācu armi -
jas virsnieks, kas vācu okupāci -      
jas laikā dzīvo Valentīnas vecāku 

PAR GARA SPĒKU UN ŽĒLSIRDĪBU

dzīvokļa dažās istabās. Par neti-
camu likteņa balvu autore uzska -
ta vācbaltu vēsturnieku, slaveno 
Paulu Šīmani, latviešu neatkarī -
bas ideju aizstāvi. Ar P. Šīmani      
un viņa dzīvesbiedri Šarloti Va -
lentīna iepazinās tuvāk, kad šī ģi -
mene bija nolēmusi ņemt viņu 
sa  vā paspārnē. P. Šīmanis uzticē -
jās meitenes izkoptajam intelek-
tam un tai diktēja savu atmiņu 
grā matu, kas pag. gs. 70. gadu bei-
gās laista klajā Vācijā, Līneburgā.

Autore grāmatā vairakkārt uz -
sveŗ, ka pat vismelnākajā bezce-
rībā viņai  laimējies satikt cilvē -
kus, kas, riskējot ar savu dzīvību, 
nav baidījušies viņu glābt. Īpaša 
nozīme bijusi pašaizliedzīgajai sie-
vietei no Latgales Emīlijai, kas      
par savu kristietes pienākumu uz -
skatījusi nelaimē nonākušu cil-
vēku glābšanu. Emīlijai grāmatā 
veltīta vesela nodaļa. Šis vēstījumā 
dominējošais gaišais uzslāņojums 
ļauj atgūt ticību cilvēcībai. Grā ma-
tas vērtības ir arī autores kodo- 
līgie vēstures notikumu formulē-
jumi. Pieminot abas Latvijas oku-
pācijas, viņa citē savu garīgo sko-
lotāju P. Šīmani: „Jūs savus glā-
bējus nevarat izvēlēties.” Padomju 
okupāciju īsteno būtību Valen -
tīna Freimane trāpīgi atklājusi, 
citējot kādu čechu polītiķi: „At -
nāca kā atbrīvotāji. Palika kā oku-
panti.”

Grāmatas izdošanu atbalstījis 
režisors Alvis Hermanis.

***

* Apgāds „Zinātne” laidis klajā 
unikālu akadēmisku izdevumu – 
Latvijas folkloras krātuves vado - 
šā pētnieka Gunta Pakalna sastā-
dīto un komentēto vēstītājas folk-
loras tekstu sējumu „Džūkstes 
tei  kas un nostāsti”. Krājums ar 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu iz -
dots vērienīgajā serijā „Novadu 
folklora” un sagatavots pētījumu 
programmas „Letonika” ietvaros. 
Džūkste, tās tuvākā un tālākā 

apkaime jau sensenis līdz pat šo -
dienai ir slavena ar bagātīgām, 
rū   pīgi saglabātām stāstnieku tra-
di cijām.

Krājuma pirmajā daļā lasāmi 
19. gadsimtā veiktie pasaku tēva 
A. Lercha-Puškaiša pieraksti, ku -
ŗos varam apbrīnot Džūkstes, Pie-
navas, Grauzdes vietējo mutvārdu 
liecinieku asprātīgos, vitālos vēstī-
jumus par redzētiem spokiem, ve -
ļiem, raganām, velniem, lietuvē-
niem, burvjiem, pūķiem, vadā tā-
jiem un visādiem citādiem moš-
ķiem. A. Lerchis-Puškaitis ir strā-
dājis par skolotāju Džūkstes pusē, 
Lancenieku skolā, kur tagad ie -
kārtots Džūkstes Pasaku mūzejs. 
Lasītājiem būs interesanti uzzināt, 
ka pētnieks G. Pakalns ir A. Ler-
cha-Puškaiša māsas mazmazdēls, 
un šī radniecība esot noteikusi 
nopietno interesi par latviešu    
folkloru. Arī G. Pakalna doktora 
disertācija 1992. gadā tapusi par 
bēŗu tautasdziesmām. Tomēr vis-
lielāko interesi pētniekā izraisī -
jusi mutvārdu folklora, un tāpēc 
tapis šāds apjomīgs sējums. Pir -
mā daļa ar slavenā radinieka vāk-
tajām teikām un nostāstiem bija 
nepieciešama tādēļ, lai skaidrāk 
izprastu stāstnieku tradicijas di -
namiku, tās mainību vai pastā -
vību laika gaitā.

 Otrā daļā izkārtotas 20. gs.       
30. – 40. gadu pierakstītās teikas 
un nostāsti no Folkloras krātuves 
fondiem, Džūkstes un Lancenie-
ku skolas kollekcijas, folkloras zi -
nātnieka Kārļa Strauberga un krā-
tuves darbinieces Almas Mednes 
vākuma. Trešo daļu veido nese -  
ni - 21. gadsimta pieraksti ar plaši 
aptvertu apkārtnes ģeografiju. 
Veco un jauno tekstu savietojumi 
vienkop, pēc speciālistu atzinu ma, 
uzskatāmi par pētījuma veiksmi. 
Arī dažādu etnografisku ziņu uz -
rādījums otrā daļā, piemēram, 
„Ie   ražas, svētki, atmiņas par se -
nāku laiku darbiem”. Tāpēc grā-
mata ir interesanta ne vien noza-
res zinātniekiem, bet arī jebku -
ŗam folkloras vai tautas tradiciju 
cienītājam.

Krājuma apdari veidojis māks -
li nieks Andris Nikolajevs.

***

*Arī apgāds „Nordik”, spītējot 
kri  zei, tomēr riskē izdot vērtīgas 
grāmatas. Pirmo reizi latviešu va -
lodā klajā laista 16. gs. izcilā fran-
ču domātāja Mišela de Montēņa 
trešā grāmata „Raudzes”. Tā ta -
pusi laikā, kad M. de Montēņs 
pieredzēja mēŗa epidēmiju, asas 
katoļu un hugenotu sadursmes, 
arī feodālo slāņu niknu cīņu par 
varu. Tā laika sabiedrībā pieauga 
cilvēktiesību zaimošana, rupja 
var mācība kļuva par ikdienišķu 
parādību. M. de Montēņa esejās, 

ko no franču valodas tulkojusi 
dzejniece Dagnija Dreika, šīs pa -
rādības atklātas nesaudzīgi, tāpat 
kā biedējošais cilvēku tikumu pa -
grimums. „Bet mūsu virzība drī-
zāk ir kā dzērāja gaita: grīļīga, ļo -
dzīga, aplama – pēc vēja iegribas 
šūpotas niedres līgošanās,” - tā       
par savu laiku un tā cilvēkiem ar 
rūgtu smīnu sacījis M. de Mon-
tēņs. 

Apgāda iedibināto lielo domā-
tāju seriju papildināt vēl ar vienu 
izcilu darbu varēja tāpēc, ka tā iz -
došanu financiāli atbalstījis Fran-
cijas Kultūras centrs Rīgā. Pirms 
400 gadiem tapušie klasiskie teksti 
pārsteidz ar mūsdienu problēmu 
sūro garšu un filozofisko atziņu 
augsto līmeni. „Es jūtos daudz 
vairāk gandarīts par uzvaru pār 
sevi pašu, strīda karstumā pie  -
spie žot savu lepnumu piekāpties 
pretinieku argumentiem, nekā 
pie veicot kādu nīkulīgāku par       
mani,” atzinies M. de Montēņs.

Grāmatas izcilo ietērpu veido -
jis mākslinieks Richards Delvers.

***

*Par dzīves filozofijas un sirds-
gudrības rosinātu var uzskatīt ap -
gādā izdoto Dinas Balodes grā-
matu „Dzīvnieki cilvēku pasau-
lē” - par dzīvnieku patversmes 
ikdienu, par tās pašaizliedzīgo 
darbinieku priekiem, bēdām, mo -
rālām uzvarām un arī zaudē ju-
miem. Tā ir autores otrā grāmata, 
pirmo - „Mīlestības grāmatu” viņa 
veltījusi savam rudi raibajam       
runcim Peksim. D. Balodes darbā, 
kas rakstīts dienasgrāmatas for-
mā, kuŗas otrā daļā lasāmi dažu 
patversmes dzīvnieku (un viņu 
bijušo saimnieku) portretējumi, 
at  klājas skumja patiesība, ka dzīv-
nieku patversmēs strādā entuzias-
ti, uz kuŗu fanātismu balstās dau-
dzu līdzīgu iestāžu ikdiena. Īste-
nībā tā ir grāmata ne vien par 
dzīv niekiem, kas nespēj sevi pa -
sargāt no savu saimnieku ciet sir-
dības, vienaldzības un noziedzī-
bas, bet arī par cilvēkiem, viņu 
krietnumu, jo pat neiespējamos 
krizes apstākļos viņi spēj glābt 
mūsu mazākos brāļus un sniegt 
tiem patvērumu. Palīdzot naba - 
ga radījumam, ko saimnieki iz  me-
tuši uz ielas, cilvēks īstenībā pa -
līdz sabiedrībai, jo stiprina sa  ļo-
dzījušos ticību spējai būt žēlsirdī-
giem.

 Grāmatā ir daudz aizkustinošu 
stāstu, ko papildina izteiksmīgi 
fotouzņēmumi. Viens no tādiem 
stāstiem ir par melnraibo milzeni 
runci Miku, kas apveltīts ar ne  pa-

rastu gudrību, inteliģenci un uz -
ticību cilvēkiem. Fotouzņē mu-
miem doti trāpīgi paraksti. Pie-
mēram, zem melnīgsnējā vācu 
aitu suņa portreta, kas saviļņo ar 
izmisīgu, cerību pilnu skatienu, 
rakstīts: „Ceru, ka saimnieks mani 
meklē.” Grāmatas nobeigumā au -
tores desmit patversmes sūrā dar-
ba gados gūtas atziņas. Visciešāk 
atmiņā iegulst: „Adoptējot dzīv-
nie kus no patversmes, nevar zi -
nāt, kuŗš kuŗam ir vairāk patei-
cības parādā.”

 Grāmata izdota ar Rīgas do -
mes Kultūras departamenta at -
balstu. Apdari veidojis māksli-
nieks Richards Delvers.

***

*Apgādā „Zvaigzne ABC” laista 
klajā kinorežisores Vijas Beiner-
tes dzejas un eseju krājums 
„Klu   sumā sadzirdēt”. Autore   
pēc Maskavas Kinematografijas 
insti tūta beigšanas tajā pašā gadā 
(1979) kļuva populāra ar savu 
kinokomēdiju „Tās dullās Paulī-
nes dēļ”. Filmu jaunā režisore uz -
ņēma pēc dzejnieces V. Belševi -
cas stāsta ar izciliem aktieŗiem 
galvenajās lomās – Lilitu Bērziņu, 
Lidiju Freimani, Ēvaldu Valteru. 
Vijas Beinertes pirmais darbs pēc 
speciālistu atzinuma ierindots 
latviešu kino zelta fondā. Vien-
laikus ar darbu kinostudijā un 
nākamo filmu uzņemšanu V. Bei-
nerte publicēja savu dzeju, ese -       
jas, problēmrakstus žurnālā Ka -
rogs, laikrakstā Literātūra un 
Māksla, pag. gs. 90. gadu sākumā 
klajā nāca viņas pirmie apceŗu 
krājumi. Kino viņa savus talanta 
cienītājus pārsteigusi ar spilgtu 
formu, oriģinālu tēlainību, bet 
dzejā un esejās - ar neparastu do -
mu plūsmu. Nekas tajās nav at -
klāts līdz galam, valdzina traus -
lais starpstāvoklis, nojautu piestrē-
dzinātā gaisotne, kuŗā līdzās ir 
dzīvības un nāves, būt un nebūt 
noslēpums, arī skurbums, mīles-
tības vilinājums, kuŗā tik spēcīgi 
atklājas mīlestības un dzīvības 
nezūdamības likums. Mīlestība     
kā debesu dāvana, mīlestība pret 
saviem bērniem, pret vīrieti, ve -
cākiem. Tā emocionāli uzrunā 
lasītāju arī veltījumā tēvam 
(”Elēģija”). Gluži liktenīga nozī -
me V. Beinertes dzejā un esejās 
piešķirta vārdam, sevišķi neiz-
teiktajam, kas varbūt tūlīt atska-
nēs: „Bet vārda smalkajā matā 
dzīvība trīs.” 

Krājuma apdari veidojis Māris 
Ābele.

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

Jūsu brīvība bija mūsu uzdevumsBaiba Lapiņa-Strunska
(Nobeigums)

Valstiskuma vīzijas 
ierosinājums

Ne jau PSKP biedri Edmundi Jo -
hansoni, Jāņi Vagŗi, Juŗi Bojāri u.c. 
rūpējās par to, lai Latvija ne  pazustu 
no pasaules kartes, bet gan tie,       
kas domās un darbos rū  pējās par 
Latviju tad, kad valsts bija zaudē-
jusi rīcībspēju un bija okupēta. 

Pret Latvijas pavalstniekiem, 
ku  ŗiem saskaņā ar valsts nepār-
trauktības doktrīnu ir Latvijas pil-
sonība un vienlaikus expressis ver-
bis oficiāli atzīta citas valsts pa -
valstniecība un kuŗi nav reģist rē-
jušies līdz 1995.gada 1. jūlijam, - 
lietotās sankcijas nav piemērotas, 
vajadzīgas un atbilstīgas! Rodas 

valsts un tiesu neatbildētais jau-
tājums: ko valsts un sabiedrība no 
tā iegūst? Vai tiešām par Latvijas 
valsts un sabiedrības ieguvumu 
var uzskatīt faktu, ka Latvijas pil-
soņiem tiek liegts īstenot viņu 
pilsoņu tiesības? 

Tāpat kā pieprasītā atkārtotā 
reģistrācija gan vēstniecību un 
PMLP reģistros ir pretrunā ar 
valsts nepārtrauktības doktrīnu,   
jo tas nozīmē, ka tiek vispār ap -
šaubīta vienīgo Latvijas valsts le -
ģitimo iestāžu darbība, kuŗas šo 
darbību nepārtrauca okupācijas 
periodā. Valsts sev pierāda, ka tā  
ir jauna valsts.Vai apgalvojums,  
ka pilsoņu zaudēšana pati par       

sevi ir ieguvums Latvijas valstij, ir 
argumentācija par valsts un nāci-
jas interesēm? Bet, ja tas netiek 
uz  skatīts par ieguvumu, tad atliek 
konstatēt, ka Latvijas ieguvums  
no tā, ka šai pilsoņu grupai tiek 
liegtas pilsoņu tiesības, praktiski 
nav nekāds.

Kā Eiropas Savienības valstis 
šodien kārto dubultās 

pavalstniecības jautājumu 
David James McAllister, - Dei-

vids Džeimss MakAlisters 2010. 
gada jūlijā kļuva par Lejassaksi - 
jas ministru prezidentu. Tai ir 8 
miljoni iedzīvotāju, aptuveni tik-
pat daudz, cik visā Baltijā kopā. 

MakAlisters ir Skotijas un Vācijas 
izcelsmes. Viņam šodien ir divas 
pavalstniecības - Lielbritanijas         
un Vācijas. Šis apstāklis netraucē 
nedz Lielbritaniju, nedz Vāciju 
viņu uzskatīt par savu pavalstnie-
ku un viņam uzticēt Vācijā tik 
sva rīgu polītiski valstisku amatu.

Trūkstošais valstiskuma un 
vērtību konsenss

Jebkuŗā attīstītā demokratijā ir 
nobrieduša valstiskuma uzskati, 
vērtību konsenss, kas ir ārpus 
polītiskās dienas kārtības, un tas ir 
tik skaidrs, ka netiek  apšaubīts. 
Viens no šādiem punktiem, pats 
svarīgākais, ir rūpēties par valsts 

elementāro šūnu, valsts augstāko 
suverēnu – par  savu pavalstnieku. 

Turpretim Latvijā pavalst nie-
cības fakts ir piesaistīts polītiska-
jiem vējiem, nevis pārliecībai, kas 
stāvētu visam pāri, kas vienotu 
visas partijas, kas vienotu valsti, 
kas veidotu nacionālu valsti. Vis-
pārējas vēstures zināšanas, mērķ-
tiecīga pievēršanās tai, vēstures 
sapratnes veidošana sabiedrībā, 
tāpat kā valoda, ir nacionālās 
identitātes sastāvdaļa. To izvēr-
tējot no jauna atbilstīgi šodienas 
kritērijiem, nonākt pie konsensa 
un vēstures konsolidācijas,  – tam 
ir jābūt polītikas šodienas mēr-
ķim.

Latvijā sniega sega vēl nav izku-
susi, bet saule retajās reizēs, kad   
tai izdodas izlauzties no mākoņu 
segas, jau vēstī, ka drīz būs... Būs 
strautu čalas, pirmie sniegpulks-
teņi, būs bērzsulu pali un cīruļa 
dziesma debesīs. Drīz būs! 

Ir pagājis februāris, izrādās, šā 
gada pats aukstākais mēnesis, taču 
sals aiz loga nebūt nenozīmē, ka 
cilvēkiem kļuvis mazāk sirds sil-
tuma un vēlmes palīdzēt citiem. 
Par to liecina notikumi Vītolu 
fon  dā, vēstījot, ka arī ziemas auks-
tumā iespējams saglabāt mums 
visiem tik nepieciešamo ticību 
labajam.

Labs rīts parasti ir labas dienas 
sākums, un par šādu dienu izvēr-
tās 1. februāris, kad uzzinājām,        
ka Jānis Ūdris savas sievas Metas 
Ūdres piemiņai dibina trīs mūža 
stipendijas, kas tiks piešķirtas to -
po šajiem latviešu valodas vai vēs-
tu res skolotājiem. Savulaik tā bi -
jusi arī Metas Ūdres profesija, jo 
lie  lāko daļu sava darba mūža viņa 
pavadījusi Londonas latviešu sko-
lā, gan mācot bērniem latviešu 
va  lodu, gan veicot skolas pārzines 
pienākumus. Skolas zvans  visur 
skan vienādi – gan Rūjienā, gan 
Puikulē un Cēsīs, gan tālajā Lon-
donā, jo tā uzdevums ir viens – 
aicināt kopā tos, kuŗi grib gūt zi -
nāšanu gaismu, un tos, kam tās       
ir tik daudz, ka nav iespējams ne -
dalīties ar citiem. Metai allaž pie -
ticis gan zināšanu, gan prasmes 
aiz raut un ieinteresēt mazos cil-
vēk bērnus, gan mīlestības pret ik -
katru, kas nonāca viņas rūpju lo -
kā. Pagājušajā gadā Meta Ūdre 
aizgāja aizsaulē. Vīrs Jānis ar dēlu 
nolēma pelnus pavasarī izkaisīt 
pie Metas dzimtajām mājām Ipi-
ķos, lai turpmāk viņa ar šosauli 
sa  runātos to puķu dvēseļu valo  -
dā, kas joprojām zied un mūžam 
ziedēs ap viņas mīļajām ‘‘Kļa -
viņu” mājām. 

Par ļoti labu Vītolu fondā izvēr-
tās arī nākamā diena – 2. februā-
ris, kad Kārlis Zvejnieks, rakst-
nieks un ārsts, savā 90 gadu jubi-
lejā izlēma dibināt stipendiju, kas 
novēlēta Venstpils novada jaunie-
šiem, jo arī viņš pats audzis un 
skolā gājis šai pilsētā, beidzis 
Vents pils ģimnaziju. Savulaik no 
vecmāmiņas Kārlis apguvis tām-
nieku dialektu, un tas viņam ļauj 
padarīt savdabīgāku ne vienu vien 
savu literāro darbu, bet ventiņu 

Februāris Vītolu fondā
prasme nekad nezaudēt humoru 
pa līdzējusi pārvarēt arī pašus     
grūtākos brīžus. Patlaban Kārlis 
Zvejnieks dzīvo Dienviddakotā. 
Kopš studiju gadiem viņš ir aka-
dēmiskās organizācijas ‘‘Ramave” 
Amerikas kopas biedrs, ilgus ga -
dus bijis arī LaRA (Latviešu rakst-
nieku apvienība trimdā) priekš sē-
dis, par romānu ‘‘Nemiera ne  gaisi” 
saņēmis PBLA Kultūras fon  da at -
zinību, bet 2001. gadā kļu  vis par 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. 
Kārlis Zvejnieks ir deviņu grāma-
tu autors un daļu  peļņas par sa - 
vu pēdējo grāmatu ‘‘Zelta cauna’’ 
nolēmis ziedot Vītolu fondam 

kāda trūcīga, bet apdāvināta jau-
nieša atbalstam studijām medi-
cīnā vai filoloģijā.

Vītolu fondā par labu dienu 
kļūst ikviena diena, kad atkal tiek 
saņemta ziņa par kāda cilvēka vēl-
mi darīt labu, palīdzēt, atbalstīt. 
Jau vairākus gadus ar Vaidas Mi -
ķītes-Jordan ziedojumu kādam 
jau  nietim ir iespēja iegūt augstā  - 
ko izglītību, taču šogad atbalstu 
Latvijas nākotnei vēlas sniegt arī 
viņas dzīvesbiedrs Neal F. Jordan. 
Abi jūtas pagodināti par iespēju 
palīdzēt kādam topošajam stu-
den tam, jo viņu ieskatā īstajā brī -
dī sniegts atbalsts palīdz piepildīt 
ne vienu vien sapni kā Latvijā, tā 
Amerikā.

Februārī Maija Stumbre atnesa 
ziņu no Richarda Spura, ka Či  kā-
gas latviešu Kultūras sakaru gru -
pa izlēmusi dibināt stipendiju, un 
tika saņemts čeks par ziedojumu 
$3938. Biedrība vēlas stipendiju 
piešķirt studentam/ei, kas veiktu 
pētījumu par latvietības uzturēša-

nu Rietumu trimdas saimē. Či -
kāgas latviešu Kultūras sakaru 
gru pas dibinātā stipendija aplie-
cina, ka latviešu jauniešu izglī - 
tība rūp daudziem un jo īpaši 
tiem, kam nav vienaldzīga mūsu 
valoda un tautas identitātes sa  - 
g labāšana.

Īpaši labas un cerību pilnas ir 
dienas, kad Vītolu fondā viesojas 
cilvēki, kuŗu mērķis ir uzsākt vai 
turpināt sadarbību. Interese par 
fonda darbību un iespējām palī-
dzēt Latvijas jauniešiem izglītības 
iegūšanā liecina, ka gan atseviš-
ķiem cilvēkiem, gan organizā-
cijām ir svarīgi apzināties, ka Lat-

vijas nākotni veidos talantīgi, labi 
izglītoti speciālisti. Fondu 15. feb-
ruārī iepriecināja ilggadējā zie -  
do tāja Biruta Celma ar mērķ zie-
dojumu vīra - mācītāja Arveda 
Cel ma piemiņas stipendijai, bet 
dienu vēlāk fondā bija tikšanās         
ar A/s Danske banka komūnikā-
cijas nodaļas vadītāju Ievu Zaueri. 

Šis mēnesis ir bagāts arī ar        
vai rākiem veiksmīgi noslēgtiem 
sa  darbības līgumiem. 8. februārī 
Vī  tolu fondā viesojās SIA Latvija 
Statoil komūnikācijas vadītājs         
Ar  tūrs Eglītis un tika parakstīts 
sa  darbības līgums par 14 stipen  -
di jām, 10. februārī bija sarīko -
jums ar A/S Swedbank un tika 
pa   raks tīts līgums par divu Swed-
bank stipendiju piešķiršanu. Sa -
nāksmē piedalījās 20 sabiedriskā 
labuma organizācijas, kuŗas de -
cembŗa bei gās bija saņēmušas    
ziedojumu no A/S Swedbank. 
Savukārt 28. februārī fondā vie-
sojās Rīgas Han zas Rotari kluba 
prezidents Val dis Jākobsons, lai 

parakstītu sa  darbības līgumu nā -
kamam mācību gadam. 

Ir patīkami apzināties, ka sa  dar-
bība turpinās un pieaug to ļaužu 
loks, kuŗi ļauj jauniešiem piepil -
dīt viņu sapņus. Taču Vītolu fon -
da ziedotāji palīdz jauniešiem ne 
tikai materiāli. Ļoti bieži tikpat 
svarīgs kā saņemtā stipendija ir 
mo  rālais atbalsts un apziņa, ka vi -
ņu liktenis kādam nav vienal -
dzīgs. Stipendiāte Liene  pateicības 
vēstulē raksta: ‘‘Šobrīd es jūtos ļoti 
bagāta, jo man apkārt ir tik daudz 
labu cilvēku un esmu to izjutusi 
un sapratusi. Man ir prieks, ka  bi -
jusi tāda iespēja, un es novēlu arī 
citiem piedzīvot kaut ko tik labu!” 

Februārī bija vēl kāda īpaši laba 
diena, jo negaidītu prieku Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes pirmā kursa studentei 
Lienei Zvejniecei, Ritas (Saulītes) 
Petričekas piemiņas stipendijas 
sa   ņēmējai, sagādāja šīs stipendi -
jas dibinātājs Juris Petričeks. Viņš 
Lie  ni uzaicināja uz pusdienām 
restorānā ‘‘Neiburgs” un uzdāvi-
nā ja meitenei mācībām tik ne -
pie ciešamo datoru. 

Bet 21. februārī Ernst &Young 
birojā bija tikšanās ar Centrālās 
un Dienvidaustrumu Eiropas 
mār   ketinga koordinātori Kristīni 
Dakstiņu-Paškovu, personāldaļas 
pārstāvi Irinu Nicbergu un uz - 
ņē muma stipendiātu Rolandu 
Trum  bergu. Arī ziedotājs Kārlis 
Streips februārī tikās ar savu ve -
cāku - Līgas Korsts Streips un   
Lai  mona Streipa piemiņas sti -
pen dijas ieguvēju Māru Brīveri. 
Šajās tikšanās reizēs jauniešiem ir 
ie  spēja ne tikai pateikties par dā -
vāto uzticību, bet arī iepriecināt 
ziedotājus ar saviem sasniegu-
miem mācībās. 

Tieši tikšanās bieži kļūst par 

neapstrīdamu apliecinājumu sti-
pendiātu labajai gribai. Pagājušā 
gada aprīlī, svinot savu 50 gadu 
ju  bileju, Pēteris Pētersons un Ai -
vars Juris Sinka izlēma dāvanu 
vie  tā aicināt radus, draugus ziedot 
viņu jubilejas stipendijai, bet pēc 
tikšanās 28. februārī ar stipendi āti 
Kristu Matrozi abi izlēma, ka pašu 
dibināto stipendiju turpinās. 

Februāris  Vītolu fondā ir bijis 
īpaši bagāts mēnesis –  bijis daudz 
labu dienu un vēl vairāk labu ziņu.  
Tās kārtējo reizi ir apliecinājušas, 
ka pasaulē netrūkst cilvēku, ku -
ŗiem vēlēšanās palīdzēt citiem  jau 
ir kļuvusi par nepieciešamību. 

Un Vītolu fonda stipendiāti šo 
uzticību cenšas attaisnot. Par to 
stās   ta viņu  sasniegumi mācību 
dar    bā. No 604 stipendiātiem 592 
ziemas sesiju nokārtojuši sek mī -
gi, viena stipendiāte - Liāna Znu-
dova atteicās no stipendijas, jo 
viņai  piešķirta Eiropas stipen dija, 
trīs jaunieši studijas ir beiguši un 
iesniedza diploma kopijas, de  vi-
ņiem ir sesijas pagarinājums, di -
viem nācās izmantot akadēmisko 
gadu, viens students no augstsko-
las izstājies, 85 (14%) sesiju no  kār-
tojuši izcili, vairāk nekā puse - 
57% stipendiātu studē ar vidējo 
atzīmi virs 8 ballēm. 

Pavasaŗa tuvošanos apturēt ne -
spēj neviens. Jūtot tā smaržas, ska-
ņas un  brīnumu gaidas, nekļū -
dīgi varam apgalvot –  tūlīt jau būs 
klāt! Un pavasaris parasti nenāk 
viens – tas ierodas rokrokā ar cerī-
bu, tāpēc Vītolu fonda stipen -  
diā tiem ir iemesls ar optimismu 
raudzīties nākotnē un teikt savam 
liktenim dzejnieka Raiņa vārdus: 
‘‘Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu 
man padarīsi?”

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

Meta Ūdre un Jānis Ūdris

Pēteris Pētersons, stipendiāte Krista Matroze un Aivars Juris Sinka
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Īpaši angliski runājošās zemēs 
pirms kādiem gadiem populārs 
bija skatuves darbs ar nosauku-
mu „Visas Šēkspīra lugas 90 mi -
nūtēs”. Tas, bez šaubām,  būs bijis 
kompendijs (no latīņu valodas 
com  pendium, „saīsināts ceļš”), 
kuŗā varētu Šēkspīrā ievadīt ie -
sācējus vai kuŗš Šēkspīra pazi  - 
nē jiem atsvaidzinātu atmiņu. Ilg-
vars Butulis un Antonijs Zunda 
sa  vos trīs vai četros piesēdējienos 
viegli izlasāmās Latvijas vēstures  
priekšvārdā raksta, ka „grāmata 
domāta plašam lasītāju lokam, 
visiem tiem, kuŗus interesē Lat-
vijas vēsture”. Domājams – tie 
va    rētu būt cilvēki, kas Latvijas 
sko lās gājuši padomju laikos un 
tāpēc Latvijas vēsturi sistēmatiski 
un pareizā nostādījumā nekad 
nav mācījušies. Tomēr vienlīdz 
la  bi grāmata patiks lasītājiem,   
kas daudz no tur rakstītā jau zi -
na, bet kas šur tur un vēl citur 
uzies pa kādai nezinātai niansei 
vai saausīsies par vienu otru      
spriedumu vai vērtējumu.

Slavējama ir autoru uzdrīks tē-
šanās vēsturi līdz 19. gs. beigām 
„nodarīt” 40 lappusēs, lai tad 
vairāk nekā trīs ceturtdaļas grā-
matas apjoma atvēlētu 20. gad-
simtam. Kad reiz mācību pro-
grammu un skolu grāmatu sa - 
s tā dītāji atģidīs, ka līdzīga pro-
porcija būtu jāievēro, mācot Lat-

Visa Latvijas vēsture 207 lappusēs
Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda, Latvijas vēsture, apgāds Jumava, 2010 g., 207 lpp.

vijas vēsturi skolās? Lai skolēns, 
kā ikkatrs cits cilvēks, pareizi iz -
prastu apkārtni, sabiedrību un 
aktuālitātes, daudz svarīgāk ir zi -
nāt un izprast neseno pagātni 
ne   kā pavisam vecus laikus. Sko-
lās, cik dzirdu un vēroju, vēstures 
skolotāji, iestrēguši vecajos lai-
kos, kādreiz līdz 1940. gada no -
tikumiem pat lāgā nenonāk, tur-
pretim mūsu autori šo gadu sa -
sniedz jau nedaudz pēc grāmatas 
vidus. Godināsim viņus, domās 
paceldami cepuri!

Nujā, lūkojot konspektīvi stās-
tīt, viens otrs vai trešais noti-
kums par sevi ir tas, kas dominē; 
cēloņu un seku ķēdi it īpaši grā-
matas sākuma daļā velti meklēt. 
Autori pieņem, ka viņu lasītāji 
Eiropas vēsturi jau pazīst vai ka 
to var iepazīt citos izdevumos. 
Tā, piemēram, par Mārtiņa Lu -
te ra 1517. gadā aizsākto refor mā-
cijas kustību tik vien pateikts, ka 
tā „vērsās pret katoļu baznīcas 
kundzību”, bet nav ne vārda par 
tās materiālajiem vai  teoloģis ka-
jiem pamatiem. Jādomā taču, ka 
padomju skolās skolojies latvietis 
baznīcas vēsturi būs apguvis tik-
pat maz vai tikpat greizi, cik La t-
vijas vēsturi! Arī tam, ka pēc re -
formācijas latviešu dievkalpo -
jumi varēja notikt latviešu valo -
dā, nav minēts nekāds iemesls. 
Grāmatas otrā pusē faktuāli labi 
un pareizi izstāstīta Latvijas un 
ievesto žīdu iznīcināšana vācu 
oku pācijas laikā, bet nekur nav 
kaut dažos teikumos norādīts uz 
Hitlera un nacionālsociālistu ār -
prātīgā rasu naida iemesliem.

Autori distancējas kā no pa -
domju vēsturniekiem, tā no iz -
teikti nacionāliem latviešu vēs-
tur niekiem, kam lasītāju latvis -
kās pašapziņas celšana varēja      
būt svarīgāks mērķis par objek-
tīvas patiesības paušanu. Dažviet 
(piem., 17. lpp. augšā) kritikas 
mēr  ķis ir viņi visi reizē: padomju 
vēsturnieki Baltijas jūras aus- 
t rumu piekrastes territoriju uz -
skatījuši par senām krievu ze -
mēm, bet tie, kas rakstījuši na -
cionālisma garā, senās latgaļu 

vals tiņas nepamatoti uzskatījuši 
gandrīz par neatkarīgām nacio-
nālām valstīm.

I. Butulis un A. Zunda neap-
šaubāmi sirdī ir Latvijas patrioti, 
gan cenšoties neielaisties nekā-
dos kompromisos savos patie-
sības meklējumos, cik jau nu 
objektīva patiesība – sevišķi par 
senajiem laikiem – vispār atro-
dama. Tikai uz diviem padomju 
laika ieradumiem, kas vēl aizķē-
rušies, gribas aizrādīt. Latviešu 
vēsturnieku rakstos bija iegājies 
cara vārds Jānis Briesmīgais, ko 
Butulis un Zunda sauc par Ivanu 
IV Bargo. Ja arī padomju laikos, 
kaut boļševiki paši bija carisma 
gāzēji, nevienu caru par bries-
mīgu nedrīkstēja dēvēt, jo kā 
nekā viņš taču bija krievs, - pa  š-
reizējā laikā nav pamata neat-
jaunot Bargā jeb Briesmīgā agrā-
ko apzīmējumu. Otra lieta, kas 
kaitina, ir padomju laikā ieviesto 
p. m. ē. (pirms mūsu ēras) un       
m. ē. (mūsu ēras) lietojums. Ta -
gad, kad Latvijā atkal ir reliģijas 
brīvība un Kristus ir rehabilitēts, 
nav vairs pamata neatgriezties 
pie pr. Kr. (priekš Kristus) un pēc 
Kr. (pēc Kristus dzimšanas). Tādā 
veidā atkal būsim soli tuvojušies 
Rietumu pasaulei. Piemēram, 
angļu valodā vēl arvien raksta        
B. C.(Before Christ – pirms Kris-
tus) un A. D. (Anno Domini – tā 
Kunga gadā). Dažkārt senāku 
tra  diciju atjaunot iznāk moder-
nāk nekā jaunāku tradiciju sa -
glabāt!

Gandrīz vai pēc līdzjutības iz -
teikšanas abiem autoriem uz pra  -
sās viņu nodaļa „Dažas K. Ul  ma-
ņa autoritārā režīma un ideo-
loģijas pamatiezīmes” (102. – 106. 
lpp.). Autori sevi cenšas atestēt 
reizē par labiem demokratiem   
un labiem patiesības meklētā-
jiem, un viņi nonāk dilemmā,      
jo Ulmanis gan likvidēja demo-
kratiju, tomēr autoritārajā laikā 
bija daudz laba. Tad nu viņi cērt 
gan pa labi, gan pa kreisi, ka      
skaidas vien lec. Tiklīdz par Ul -
mani pateikts kas labs, tā teik - 
tais tūdaļ jālīdzsvaro ar kā slikta 

pateikšanu,  un otrādi. Atvēruma 
vienā pusē (104.) tāds teikums: 
„Ģenijs spēja būt arī paštaisns, 
nesaticīgs, sīkumaini aizbildnie-
cisks un kašķīgi ļaunatminīgs 
diktātors.” Pretējā lappusē (105.) 
savukārt lasām: „K. Ulmanis ne -
noliedzami vērtējams kā Lat - 
vijas patriots. Latvija bija un pa -
lika viņa dzīves un darba vienīgā 
jēga un saturs. K. Ulmanis mī -
lēja, kopa un loloja Latviju...”

Kontroverss varētu šķist auto -
ru apgalvojums, ka, „par spīti 
vis pārpieņemtajam uzskatam, 
autoritārā režīma gados strau -
jāko uzplaukumu piedzīvoja 
nevis lauksaimniecība, bet... rūp-
niecība”. (93.) Pēc tam kad ap -
raks  tīts rūpniecības uzplaukums 
Ulmaņa laikā, posmu „lauk saim-
niecība un lauksaimniecības 
polītika” (95.) autori sāk ar pa -
visam drūmu „samilzušu prob lē-
mu” klāstu Latvijā pag. gs. 30. ga   - 
du otrā pusē, bet tā paša posma 
beigās nākamajā lappusē sa -     
slavē mūsu lauksaimniecības lie-
los sasniegumus tai pašā laikā. 
Vai šādas zināmas nekonsekven-
ces iemesls varētu būt tas, ka 
grāmata ir divu autoru kopdarbs? 
Negribot kollēgas nostādījumu 
noniecināt vai svītrot, viens au -
tors varētu būt vēlējies kaut ko 
skatīt no gaišākas puses, otrs –    
no tumšākas. Katrs varētu būt 
vēlējies „deķīti” pavilkt uz savu 
pusi.

Apsveicama ir autoru vēlēša -
nās izkāpt ārpus polītiskās vēs tu-
res ietvariem un īsi aprakstīt arī 
izglītības un kultūras parādības 
ikvienā no apcerētajiem laika pe -
riodiem.

Visplašākās un visrūpīgāk iz -
strādātās ir 9. nodaļa („Latvija 
at  modas posmā un ceļā uz ne -
atkarību, 1987-1991”) un 10. no -

daļa („Latvijas Republika, 1991- 
2009”). Šīs nodaļas var sirsnīgi 
ieteikt  par uzticamu izziņas avo-
tu ikvienam, kas vairs neuzticas 
savai atmiņai, bet grib pārbau -  
dīt norises un to secību mūsu 
valsts neatkarības atjaunošanas 
gaitā un šīs neatkarības nostip-
rināšanā.

Pēcvārdā autori pieskaŗas       
2008. – 2010. gada ekonomikas 
krizei un labi sasummē visas 
šābrīža galvenās aktuālitātes un 
pārrunu tematus sabiedrībā, iz -
laižot vienīgi zemo dzimstību     
un mirušo skaita pārsvaru pār 
dzimušajiem jau nez kuŗu gadu 
pēc kārtas:

Mūsdienās ļoti nepatīkama pro-
blēma ir Latvijas darbaspē jīgo 
iedzīvotāju masveida aiz  brauk-
šana uz citām Eiropas Sa  vienības 
augstāk attīstītajām vals tīm. Ļoti 
populāra ir došanās labākas dzī-
ves meklējumos uz Īriju, Liel bri-
taniju, Vāciju, Skandinavijas val-
s tīm un citām zemēm. Esošajā si -
tuācijā pats svarīgākais valdības 
uzdevums ir ātrāk pārvarēt eko-
nomiskās krizes sekas, atjaunot 
ra  žošanu, palielināt eksportu, 
strauji kāpināt iedzīvotāju no   -
dar binātību, samazināt bezdar -
bu un panākt pozitīvas izmaiņas 
valstī. Ļoti būtiski ir arī atjaunot 
iedzīvotāju uzticību Saeimai un 
valdībai, tās spējai nodrošināt       
stabilu, ilgtspējīgu Latvijas attīs-
tību.  

Grāmatu rotā vidēji kupls     
skaits melnbaltu un krāsu            
foto attēlu. Pat ja Otrā pasaules 
kaŗa trimda grāmatā nav ap -
skatīta (148. lappusē minēts 
vienīgi uz Vāciju un Zviedriju 
devušos bēgļu skaits), arī ār -
zemju lat vie šiem tā ieteicama 
gan lasīšanai, gan kā izziņas 
avots.

Jumavas grāmatas varat iegādāties Jumavas 
grāmatnīcā Rīgā, Dzirnavu ielā 73, kā arī grāmatu tirdzniecības 
vietās visā Latvijā.

Ārpus Latvijas mītošos lasītājus aicinām sazināties pa e-pastu: 
realizacija@jumava.lv.s

Lielākās bailes pasaulē esot 
bailes no vientulības, saka Evita 
Sniedze savu astoņu īsās prozas 
darbiņu krājuma Leģendas par 
ilgām otrā rindkopā. Varam sa -
cerējumus saukt par leģendām, 
teiksmām, pasakām vai minia tū-

Teiksmas gardēžiem
Evita Sniedze, Leģendas par ilgām, apgāds Dienas Grāmata, 2011. g., 96 lpp.

rām, tomēr tie visi ir variācijas 
par vienu vienīgu temu: tā ir bai-
les no vientulības un neveiks-
mīga tiekšanās, alkas, ilgas pēc 
otra vai citu tuvības un sabied-
rības. Šo „variāciju par temu” 
raks turu leģendās autore liekas 
uzsveŗam ar darbiņu numerāciju 
no Nr. 100.031 līdz Nr. 100.038: 
lielie vilcieni, lielie tūkstošus, 
simtus, pat desmitus izteicēji ci -
pari paliek nemainīgi, mainās 
tikai detaļas, tikai situācijas un  to 
virzītāji, tikai viens līdz astoņi. 

Pirmajā leģendā Zeme Radītājs 
Zemei par pastāvīgu pavadoni 
rada Lūnu (jeb Mēnesi). Lūns 
iemīlas Zemē un Zeme Lūnā: 
Ra  dītājs taču abiem devis pie-
vilkšanas spēku, un tie viens otra 
alkst un ilgojas. Tomēr abiem ir 
lemts eksistēt katram par sevi, 
tikšanās un saskarsme nav Ra -
dītāja viņiem paredzētā tiesa un 
daļa.

Otra leģenda Koki stāsta par 
kokiem mežā, kuŗus autore 

personificē gluži tāpat kā Zemi 
un Lūnu. Kaut viņu ir tik daudz 
un viņi mīt tik cieši kopā, arī  
viņi nevar sakļauties un cits citu 
apmīļot. Florai Radītājs izdomā-
jis citādus likumus nekā faunai. 
Bet tad Radītājs tomēr pakļaujas 
koku lūgumam, „lai vienu dienu 
atļauj tiem staigāt, viņi gribot 
aizskriet pie savām mīļotajām un 
mīļotajiem, ko viņi redzējuši ti -
kai sapņos, bet nekad nebija sa -
stapuši”. – „Un nākamajā rītā uz 
pasaules valdīja milzīgs jucek -  
lis – no visām malām uz visām 
pu  sēm brāzās apņēmīgi stāvi – 
slaidi, šķībi, īsi un gaŗi, lai paspē-
tu satikt to, kam pateikt savas 
slēptākās domas, jūtas...”. Iznā ku-
mu un „ko mums no tā būs mā -
cīties” labāk neteikt.

Mūsdienu filozofi, sociologi 
un psīchologi daudz rakstījuši 
par t. s. alienācijas jeb atsveši nā-
tības tematu. Modernais cilvēks, 
kaut dzīvodams pasaulē, nejūtas 
kā īstena daļa no tās. Viņš ir sav-

patis, vientuļnieks, nepiepildītu 
alku kamols. Kaut dzīvodams 
labākos materiālos apstākļos ne -
kā iepriekšējās paaudzes, viņš ar 
sevi un pasauli ir mazāk apmie-
rināts nekā tās. Viņš cenšas iz -
lauzties, savus ierobežojumus 
pār varēt, bet tas viņam neizdo-
das. Evitas Sniedzes darbiņi uz -
skatāmi par allegoriju par mo -
derno, atsvešināto, savu dziļāko 
ilgu nesasniegšanai nolemto 
cilvēku.

Evita Sniedze raksta izteiks-
mīgi, skaistā valodā, un viņas 
sacerējumus nevar saukt citādi 
kā vien par mākslinieciski vēr tī-
giem. Cits jautājums ir, vai viņa 
spēj aizsniegt daudzus mūsdienu 
lasītājus. Pilnīgi trūkst dialogu 
un spriedzes. Gabaliņu īsums 
mūs dienu steidzīgajam cilvēkam 
varētu būt pa prātam, bet reizē 
jābrīdina, ka gadās pat pa 11 
rindu gaŗam teikumam, un daža 
rindkopa, reiz iesākta, beidzas 
tikai aiznākamajā lappusē. An -

gļiem ir teiciens: It’s not my cup of 
tea, kas nozīmē, ka tēja „pati par 
sevi” jau varbūt ir laba, bet tā 
gluži neatbilst manai gaumei. Le -
ģendas par ilgām ir piemēro ta 
la  sāmviela literātūras gardēžiem.

Tiem, kas to nezināja, varam 
pateikt, ka Evita Sniedze ir Val-
mieras Drāmas teātŗa direktore. 
Daudzi Valmieras teātŗa an -
sambli uzskata gandrīz vai par 
Latvijas labāko, spēkiem tas var 
mēroties ar Jauno Rīgas teātri. 
Evita Sniedze pati sarakstījusi 
vai rākas sekmīgas, mūsdienu 
Lat vijas dzīves īstenībā bazētas 
lugas. Bet cilvēks jau ir daudz-
šķautnains: līdzās veiksmīgam 
sabiedriskam darbam un plašu 
aprindu apmierināšanai ar rai-
tiem skatuves darbiem Sniedzei 
acīmredzot sagribējies uzrakstīt 
kaut ko dziļākās dvēseles dzīlēs 
iznēsātu un mazāk ikdieniš -  
ķiem lasītājiem domātu.

Eduards Silkalns
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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Kalendārā 25. marts ir ie  raks-
tīts kā Komūnistiskā genocīda 
upuŗu piemiņas diena, jo 1949. 
gada 25. marts melniem burtiem 
iemūžināts tautas vēsturiskajā 
atmiņā. 

 Pirms 62 gadiem atausa sau-
lains 25. marta rīts. Neviens ne -
nojauta, ka tik pavasarīgi dzidra 
ausma ar bezbēdīgiem putnu 
treļļiem varētu dienā nest tūks-
tošiem Latvijas ģimeņu bries-
mīgu nelaimi – izsūtīšanu uz Si -
biriju. Aculiecinieki stāsta, ka    
jau marta vidū lauku mājas ap -
skrējusi trauksmaina vēsts par 
aizdomīgi lielu daudzumu va -
gonu koncentrēšanu dzelzceļa 
stacijās, par doto komandu tu -
rēt gatavībā kravas automašīnas 
un par kaut kādu sarakstu sa -
stādīšanu pagastmājā. Lai gan 
daudzu atmiņās bija palikusi 
1941. gada 14. jūnija deportācija 
uz Sibiriju, lauku saimnieks 
nespēja pieļaut domu, ka pava-
saŗa sējas priekšvakarā zeme 
varētu palikt bez saviem ko  pē-
jiem. 

 Tomēr 1949. gada 25. martā, 
piemēram, no Zasas pagasta uz 
Sibiriju izsūtīja 100 cilvēkus, lai 
gan pēc sākotnējā saraksta bija 
paredzēts izsūtīt 90. Tātad    
„plāns” bija izpildīts ar uzviju. 
Polītiski represētā Benita Kalni-
ņa atceras, ka nav ņemts vērā,    
vai izsūtāmie ir lielsaimnieka, 
sīkzemnieka vai amatnieka ģi -
mene, arestēja visus pēc kārtas. 
Par katras ģimenes izsūtīšanu 
parakstījās divi liecinieki – vie tē-
jie, arī kaimiņi. Mājas palika 
tukšas –kūtīs māva lopi, gaudoja 
suņi, nesaprotot, kāpēc par vi -
ņiem neviens vairs nerūpējas. 
Bez saimniekiem palikuši suņi 
vakaros pulcējās uz lielceļa pie 
mežniecības un caurām naktīm 
gaudoja. Atbrauca zaldāti un 

1949. GADA 25. MARTS – LIELĀKĀ IEDZĪVOTĀJU 
DEPORTĀCIJA NO LATVIJAS

daļu pamesto dzīvnieku apšāva. 
Bet suņu saimnieki lopu vago -
nos jau bija tālajā ceļā. Pēc divu 
nedēļu brauciena cauri Latvijai 
un plašajai Krievijai viņi nonāca 
Omskas apgabala Nazivajev- 
skas, Krutinskas un Tjukaļinskas 
rajona sādžās. 

 Savukārt Daina Deķere togad 
mācījusies Salas pamatskolā un 
bruņoti vīri pēc viņas ieradušies 
skolas internātā. Kravas auto -
ma šīnā mazā skolniecīte sastapās      
ar saviem vecākiem, vairākiem 
skolasbiedriem un citiem pagas-
ta ļaudīm. Pa ceļam pretī brauca 
vēl vairākas smagās automašī nas 
un zirgu pajūgi, kuŗu ceļa mēr -
ķis bija dzelzceļa Krustpils - Jel-
gava nelielā Daugavas stacija. No 
šejienes aptuveni 2000 cilvēku   
no   nāca Sibirijas plašumos – Om- 
s kā, Tomskā, Vorkutā... Tur lieti 
noderēja latviešu zemnieka pras-
me kopt zemi, citādi viņi būtu 
apmiruši bada nāvē. 

Latvijas Valsts archīva darbi-
nieki izveidojuši deportēto Lat-
vijas iedzīvotāju datu bazi grā-
matā „Aizvestie. 1949. gada 25. 
marts” (Latvijas Valsts archīvs: 
Nordik, 2007). No Krievijas Fe -
de  rācijas Valsts archīva fondiem 
par 1949. gada 25. marta izsū tī-
šanu saņemti svarīgi dokumen -
ti. Sadarbojoties Krievijas Kultū-
ras ministrijai, Krievijas Fede rā-
lajai archīvu aģentūrai, Krievijas 
Federācijas Valsts archīvam un 
ASV Hūvera institūtam, Maska-
vā sešos sējumos publicēti dau-
dzi agrāk slepeni dokumenti par 
masu deportācijām PSRS. 

Starp tiem ir arī PSRS Minis- 
tru padomes 1949. gada 29. jan-
vāŗa lēmums Nr.390-138.ps „pil-
 nīgi slepeni” Par kulaku un viņu 
ģimeņu, bandītu un nacionālistu 
ģimeņu, kas atrodas nelegālā stā-
voklī, bruņotās sadursmēs kritušo 

un notiesāto bandītu ģimeņu, le -
gālizējušos bandītu, kas turpina 
veikt naidīgu darbību, un viņu 
ģi   meņu, kā arī represēto bandītu 
atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu        
no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
territorijas. No Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas PSR territorijas iz -
sūtīt kopumā 30 630 kulaku, na -
cionālistu un bandītu ģimenes 
(94 779 cilvēki, no kuŗiem 25 708 
vīrieši, 41 987 sievietes un 27 084 
bērni), tostarp: no Lietuvas PSR - 
9518 ģimenes (31 917 cilvēki), 
no Latvijas PSR - 13624 ģime-
nes (42 149 cilvēki), no Igaunijas 
PSR - 7 488 ģimenes (20 713 cil-
vēki). Saskaņā ar PSRS Ministru 
padomes lēmumu izsūtītie iz  mi-
tināti: Krasnojarskas novadā - 
3671 ģimene (13 823 cilvēki), 
No   vosibirskas apgabalā - 3152 
ģimenes (10 064 cilvēki), Tom- 
s kas apgabalā - 5360 ģimenes          

(16 065 cilvēki), Omskas apgaba-
lā - 7944 ģimenes (22 542 cilvē-
ki), Irkutskas apgabalā - 8475 
ģimenes (25 834 cilvēki), Amūras 
apgabalā - 2028 ģimenes (5451 
cil vēks). Starp izsūtītajiem bija 
2850 nespēcīgi vecīši vientuļ-
nieki, 185 mazgadīgi bērni bez 
radiniekiem, kuŗi viņus varētu 

uzturēt, un 146 invalidi - pilnīgi 
nespējīgi fiziski strādāt.

 Taču viens no Latvijas Polītis -
ki represēto apvienības un fonda 
“Sibirijas bērni“ dibinātājiem Il -
mārs Knaģis, kas uz Sibiriju iz -
sūtīts divas reizes - 1941. gada 
14. jūnijā, būdams 15 gadu vecs 
pusaudzis, kopā ar ģimeni, un 
atkārtoti 1949. gada martā, - zi -
na teikt, ka masu deportācijas 
1949. gadā skārušas ne tikai Bal-
tijas valstis, bet arī visu Padomju 
Savienību, jo nometinājuma vie-
tās Sibirijā satikti dažādu tau -
tību cilvēki, no kuŗiem daudzi 
bijuši izsūtīti atkārtoti. 

 Tikai desmitā daļa izglābās no 
Sibirijas ledainajiem apskā vie-
niem un atgriezās Latvijā. Šo -
dien starp dzīvajiem ir tikai „Si -
birijas bērni”, kuŗiem matos jau 
ābeļziedu baltums. 25. martā  
viņi atkal sanāk kopā Latvijai 
traģisko notikumu piemiņas vie-
tās. Sēlijas novada ļaudis pulcē -
jas pie piemiņas akmens Dau ga-
vas dzelzceļa stacijā, Krāslavā – 
pie pieminekļa „Māte Latgale 
raud”. Latvijā ir simtiem tādu 
vietu, kur noliekt galvu to sāpju 
ceļu gājēju priekšā, kuŗu vietā 
varēja būt jebkuŗš, kas tolaik 
dzīvoja Latvijā. 

Teksts un foto Valija Berkina

Aptuveni 2000 lauku ļaudis 1949. gada 25. martā Golgātas ceļu uz 
Sibiriju sāka no mazās Daugavas dzelzceļa stacijas Sēlpils pagastā, 
kur netālu novietots piemiņas akmens izsūtītajiem

Daugavas novērošanai izveidoti 12 novērošanas posteņi, kur 
novērotāji strādās ledus iešanas un pavasaŗa palu laikā, lai operā - 
tīvi ziņotu par applūstošajām territorijām. 

Rāznas ezera hidrotechnisko būvju nepareiza izmontošana        
var veicināt plūdus Rēzeknes novadā, tāpēc Ekonomikas minis- 
t rija rīkoja operātīvo sanāksmi, lai novērtētu situāciju un iespējas 
plūdus novērst. Svarīgi ir iepazīties ar Rāznas ezera hidrotech -       
nisko stāvokli un tā ietekmi uz Spruktu HES hidrotechniskajām 
būvēm.

Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās notika Monētu die-
nas. To laikā attapīgākais no apmeklētājiem, kuŗi piedalījās krust-
vārdu mīklas risināšanā, saņēma dāvanā vienu no 2010. gadā kal-
tajām Latvijas Bankas jubilejas vai piemiņas monētām. 

Ventspils pilsētas dome pirms Lieldienām izmaksās pabalstus 
(20 latus) pensionāriem, invalidiem un bērniem ar īpašām vaja-
dzībām no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, informē 
Ventspils Sociālajā dienestā.

Rīgā, Rēzeknē un Jelgavā akcijas “Paēdušai Latvijai” laikā ie -
dzīvotāji veikalos Maxima divu dienu laikā piepildīja 929 pārtikas 
pakas. Latvijas Samariešu apvienība tās nogādās grūtībās nonā-
kušām ģimenēm, kā arī trūcīgiem un vientuļiem pensionāriem. 
Nākamās akcijas būs aprīlī un maijā.

Latvijas Universitāte (LU) topošajiem studentiem, 12. klases 
abi turientiem, deva iespēju pieteikties LU Fonda stipendiju 
programmā „Ceļamaize 2011 un M.M.V. Petkevičs piemiņas sti-
pendija”. Vienam studentam stipendija ir 1500 lati. No 24. marta 
līdz 7. aprīlim iesniegtos pieteikumus izvērtēs komisija, lai uz                   
2. kārtas intervijām no 11. aprīļa līdz 6. maijam aicinātu visvai -       
rāk atbilstošos pretendentus. Stipendiāti 2011./12. akadēmiskajam 
gadam būs zināmi 16. maijā.

Daugavpils robežsardzes pārvaldē ar 1. jūniju darbu sāks no 
Olaines pārceltais nelegālo imigrantu centrs. Šobrīd Olaines centrā 
uzturas septiņi nelegālie imigranti un deviņas personas, kas pre -
ten dē uz patvēruma meklētāja statusu. Latvijas robežpārkāpēji pār-
svarā ir no Afrikas un Āzijas valstīm. 

No Latvijas eksportēto dzīvo cūku skaits 2010. gadā palielinā -
jies par 59%, kopumā saražotas 79 900 tonnas gaļas. Liellopu un 
cūkgaļas īpatsvars gaļas tirgū ir 70%. Pieaugusi putnu (par 1,4%)un 
aitu gaļas (0,5%) ražošana, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 
sakopotie dati. 

Valija Berkina

Līmeniski. 1. Gvinejas gal vas-
pilsēta. 5. Labdabīgs audzējs.          
9. Dīvaina, savāda. 10. Vientie-
sīga. 11. Gavilniece decembrī. 
12. Dziņas; ilgas. 13. Kādas Ei -
ropas valsts galvaspilsēta. 16. Lī -
meniski nostiprināts baļķis        
zirgu piesiešanai. 17. Jurists,       
kas tiesas prāvā aizstāv kāda 
intereses. 20. Instrumenti, ko 
lieto chirurģiskās operācijās. 21. 

Ciemiņš, kūms. 24. Pilieni, kas 
rodas, mitrumam kondensē-
joties. 26. Tēbu valdnieka Lāja 
dēls (gr. mītol.). 27. Atspirdzinošs 
dzēriens. 30. Slavens franču ak -
tieris. 31. Atbraukt, atnākt. 32. 
Secīgs pārskats. 33. Koka sakne 
virs zemes vai ūdenī. 

Stateniski. 1. Alkohola dzē-
riens. 2. Tāda, kas nav patiesa.        
3. Radioaktīvitātes mērvienība. 

4. Diedzētu graudu produkts.        
5. Auglības dievs armēņu mītol. 
6. Vulkāns Sicīlijā. 7. Augstākais 
dievs skandinavu mītol. 8. At -
bilstīgs citam. 14. Pilsēta pie Mel-
nās jūras. 15. Lauksaimniecības 
dzīvnieki. 18. Dziedināties, ve -
seļoties. 19. Aplams, nepareizs. 
20. Dailes teātŗa aktieris. 22. 
Vairākkārt smeļ. 23. Neapstrā dā-
jami zemes gabaliņi tīrumā. 25. 
Grūts; nomācīgs. 28. Aizdzijusi 
brūce. 29. Ļipa.   

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 12) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Kabacis. 5. Es -
kadra. 10. Kostarika. 11. Plato. 
12. Grifs. 13. Nisa. 15. Vica. 17. 
Spars. 20. Siens. 22. Pārtika. 23. 
Vara. 24. Olis. 25. Neslava. 26. 
Stils. 28. Riets. 30. Liet. 31. Īsti. 
32. Gauja. 35. Eposi. 39. Stērbeles. 
40. Artisti. 41. Stilets. 

Stateniski. 1. Kaņepes. 2. 
Bauda. 3. Ciklons. 4. Suša. 5. 
Ezis. 6. Klaigas. 7. Dueti. 8. 
Atvases. 9. Mats. 14. Skābene. 16. 
Iekavas. 18. Asari. 19. Atols. 21. 
Elite. 26. Sigulda. 27. Slaists. 28. 
Rieksti. 29. Stirpas. 33. Uzaut. 34. 
Kuba. 36. Odere. 37. Rēgi. 38. 
Alts.  
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Taču dziesma patīkami pār-
steidza ar savu liriskumu, impre-
sionisko iekrāsojumu, pat ele-
gantu grāciju. Dziesma ņemta no 
koŗa lielā projekta „Saules dzies-
mas”, kur diriģents Sirmais lūdzis 
17 komponistiem no dažādām 
valstīm komponēt dziesmu par 
temu „Saule”. No Latvijas kom-
ponistiem tie bija Raimonds 
Pauls un Pēteris Vasks – at  šķi-
rīgākus komponistus nevar ie -
domāties! No citām zemēm 
dziesmas rakstījuši tādas slave-
nības kā Gija Kančeli (Gruzija) 
un Džons Taveners (John Tavener,  
Anglija). 

Tālāk programmā ievērojamu 
vietu ieņēma otrs projekts – kon-
certprogramma „Mīlas madri-
gāli”. Koris bija pasūtinājis dar-
bus madrigāla stilā astoņiem 

latviešu komponistiem. Blakus 
šiem darbiem dzirdējām arī citu 
tautu komponistu šī stila dzies-
mas. Madrigālus sastopam jau 
13. gadsimtā. Vēlāk ar savu kon-
trapunktu un liriskiem tekstiem 
madrigāli izplatījās Eiropā, un 
šodien joprojām pastāv madri -
gālu sabiedrības, kur dziedātāji 
sanāk kopā un piekopj šo mū -
zikas formu neformālā veidā. 
Jaunie latviešu mīlas madrigāli 
bija gan draiskulīgi, gan intimi, 
gan asprātīgi. Tie piedzīvoja 
pirmatskaņojumus koŗa 20 gadu 
jubilejā 2010. gada 3. aprīlī Rīgā.  
Koris tos dziedāja ar vokālu vie-
glumu un spraigumu. Dažos ša -
jos darbos galveno diriģentu 
Māri Sirmo nomainīja jaunais, 
vēl studējošais Jānis Liepiņš. 

Koncerta pirmā daļa beidzās 

ar Pēteŗa Vaska jau trešdienas 
vakarā dzirdēto „Zīles ziņa”.

Pēc pārtraukuma koris turpi-
nāja gaišo madrigālu virkni. Īpa-
šu publikas piekrišanu guva 
Artu ra Maskata „Es tevi mīlēšu” 
(Ojārs Vācietis) un Ērika Ešen-
valda aranžētā Renāra Kaupera 
„Mazā bilžu rāmītī” (Imants 
Ziedonis). Šeit dziedātāji un 
diriģents Sirmais brīvi, atraisīti 
interpretēja jaukos mīlas tekstus.

Ar Pētera Vaska „Māte saule” 
(Jānis Peters) koris atgriezās drā-
matiskā, sasprindzinošā mūzikā-
lā gaisotnē. Ar lielu vokālu spēku 
un plašu dinamisku skalu koris 
atskaņoja Vaska meistardarbu. 
Vietām tomēr likās, ka jaunās 
balsis zaudēja savu dabīgo skais-
tumu, kļūstot pārāk drāmatiskas 
un emocionālas. Man bija 

gandarījums vēlreiz dzirdēt 
Ešen  valda „Piliens okeanā”. Pub-
li  ka to saņēma gan ar pietāti gan 
ar sajūsmu.

Koncerta noslēgumam diri-
ģents Sirmais bija izvēlējies vēl 
vienu Ešenvalda darbu – skaisto, 
romantiski iekrāsoto „Tāls ceļš”. 
Koris to dziedāja pamīšus divās 
valodās – angliski un latviski. Šā 
gada janvārī man bija prieks 
dzirdēt šī darba Amerikas pirm-
atskaņojumu Filadelfijas pro fe-
sionālā koŗa „The Crossing” brī-
nišķā sniegumā.

Pēc sirsnīgiem, ilgiem, skaļiem 
aplausiem zēni dziedātāji vēl 
iepriecināja mūs ar Bruno Skultes 
„Aijā” un viss koris ar Imanta 
Ramiņa „Pūt vējiņi”.

Diriģents Māris Sirmais nodi-
bināja kori, kad pats vēl bija 
mūzikas students. Divdesmit ga -
dus viņš ir bijis vadītājs ar neiz-
smeļamu enerģiju, dziļu mūzikālu 
izpratni, vienmēr īstenojot jau-
nas idejas, jaunas idejas. Koris ir 

plūcis laurus daudzos koŗu 
festivālos un sacensībās, apbal-
vots ar Latvijas lielo mūzikas 
balvu 2000. un 2005. gadā. Blakus 
koŗa augstvērtīgajam priekš ne-
sumam jāpiemin arī tā vizuālais 
aspekts – smaidīgās sejas, skaistie 
tērpi, jaunības gaišums un 
dzirksts. Tas viss mūs sildīja.

Koncerts bija neparasti labi 
apmeklēts. Pie izliktiem 250 
krēs  liem bija vēl kāds jāpieliek 
klāt. Es vēroju, ka pirmajās trīs 
rindās bija ieradušies arī diriģenti 
un dziedātāji no diriģentu kon-
ferences. Tie sekoja latviskai pro-
grammai ar vislielāko interesi. 
Ievēroju tos pēc koncerta vēl ilgi 
sarunājoties  ar diriģentu Māri 
Sir  mo.

Pēc Čikāgas koncerta nākamā 
dienā koris devās un Vašingtonu 
un Ņujorku, kur sniedza vēl trīs 
koncertus. Novēlam viņiem tur-
pināt celt latviešu mūziku pa -
saules forumā, izcilā sniegumā!

Gunta Plostniece

(Turpināts no 4. lpp.)

KORIS KAMĒR... ČIKĀGAS ORCHESTRA HALL UN
CIĀNAS DRAUDZES LIELAJĀ ZĀLĒ

Jau dažas nedēļas iepriekš Det-
roitas latviešu sabiedrisko orga-
ni zāciju izdevumos parādījās pa -
ziņojums, atgādinot par ikgadējo 
Pankūku pēcpusdienas sarīkoju-
mu Sv. Pāvila latviešu ev. lut. 
draudzes sabiedrisko sarīkojumu 
telpās Fārmingtonhilā šā gada  6. 
martā. Šogad bez Sv.Pāvila lat-
viešu draudzes, kuŗu sarīkojumā 
pārstāvēja Dāmu komiteja, ar 
savu līdzdalību šo pasākumu ro -
sināt bija lēmušas arī vanadzes 
no Detroitas Daugavas Vanagu 
apvienības.

Būdama vanadze, nospriedu, 
ka ar savu dalību varēšu vismaz 
papildināt virtuves kopējā darba 
atmosfairu. Jau vakaru iepriekš, 
šķindinādama kulinārijas “iero-
čus”, ar skubu izvilku dienas 
gaismā elektrisko cepamo plātni, 
kuŗa  nesen tika iegādāta 
pankūku gatavošanai „masveidā”. 
Atradu arī pašu lielāko katlu 
pankūku mīklas sagatavošanai, 
un darbs varēja sākties. Vienīgi 
mani četr kājainie mājas draugi, 

glītā rindā nostājušies, neizpratnē 
mani vē  roja un droši vien sprie-
da, kāpēc viņi tiek atstāti bez 
sevišķas uz  manības un garšīga 
kumosiņa. Mazliet raizes sagā-
dāja sēņu mēr    ces pagatavošana, 
jo no ie  priekšējas pieredzes ir 
palikušas atmiņas par dažu 
centīgu konku rentu speciāli 
sagatavotajām mēr  cēm, kuŗas 
aizvadītajos gados ir iemantojušas 
slavu ar savu atzīstamo garšu.  
Recepte netiek izpausta un tiek 
turēta aiz sep tiņāmpiecām atslē-
gām. Kā no  skaid  rojās vēlāk, arī 
manis gatavota sēņu mērce nebi-
ja no atpa licējām garšas ziņā.

Vienlaikus bažīgi nācās lūkoties 
tālrāža ekrānā un sekot laika ko -
mentētāju brīdinājumiem par ie -
spēju nākamā rīta pusi pavadīt 
uz braucamajiem ceļiem Detroi-
tas virzienā. Šī ziema joprojām 
nevienu autobraucēju Mičiganas 
un Ohaijo pavalstī nav lutinājusi, 
un gaidamais rīts varēja radīt 
kār  tējo pārvietošanās pārstei-
gumu. 

Pankūku pēcpusdiena Detroitā

Attēlā no kreisās: cienasta gatavotājas - Ilga Vītiņa, Aina Brože, Ilze Sevruka, Astra Kalniņa, Valija 
Rēvalde, Daina Blitte, Māra Bitte, Rūta Kļaviņa, Inta Staklis un Dzidra Tropa

Tūlīt pēc dievkalpojuma, ko 
Sv. Pāvila latviešu draudzes 
baznīcā vadīja draudzes mācītājs, 
diakons Fricis Sīpols (BP), sa -
bied risko sarīkojumu ēkas telpā 
sāka pulcēties ļaudis. Jau iepriekš 
papildus izkārtotie galdi zālē 
liecināja par gaidāmo atsaucību, 
atbalstot ikgadējo Pankūku pēc -
pusdienu. Ne jau uz katru 
sarīkojumu pul cējas tik daudz 

interesentu. “Tei cami veikts 
darbs!”- tā par sagatavoto mie-
lastu varēja dzirdēt no sarīkojuma 
apmeklētājiem, kuŗi bija iera-
dušies no Detroitai tu  vākas un 
tālākas apkārtnes. 

Sarīkojuma gaitā mantu loteri-
jas biļešu īpašniekus ar plašu 
izvēli saistīja sarūpētais laimestu 
galds. Dziesmā “Daudz baltu 
dieniņu....” izskanēja vēlējums šī 

mēneša jubilāriem - Līgai Jēkab-
sonei, Voldemāram Sīmanim un 
Vilim Kalniņam. 

Draudzības un sirsnības gaisot-
ne vienoja aizvadītā sarīkojuma 
apmeklētājus. Par skaistajiem 
mirk  ļiem kavēsimies atmiņās 
līdz pat nākamajai Pankūku 
pēcpusdienai.  

Dzidra Tropa 
 Detroitā 
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St. Pētersburgas teātŗa mīļotā-
jiem šā gada 13. martā radās 
iespēja noskatīties Amerikas lat-
viešu teātŗa Ņujorkas studijas 
izkārtoto viesizrādi no Latvijas - 
„Benjamiņa. Kā dzīvot moder-
nam cilvēkam” ar aktrisi Indru 
Burkovsku Emīlijas Benjamiņas 
lomā.  Interese bija liela, un 
noteiktajā laikā Latviešu biedrī-
bas zāle pildījās ar ļaudīm no 
dažādām Floridas pusēm. 

Zālē skatītājus sagaidīja pār-
steigums, jo vietas bija jāieņem 
uz krēsliem, kas nebija izvietoti 
pret skatuvi, kā parasti, bet gan 
norobežoja nelielu laukumu 
vienā zāles pusē. Šeit sākās pirmā 
izrādes daļa, kuŗā darbojās zinā-
mā mērā apjukusi sieviete, izsū-
tītā Emīlija Benjamiņa, viņas 
pasaule bija sagruvusi, lietu kār-
tība ap viņu sajaukta, pat viņas 
savā laikā balstītais un virzītais 
rakstnieks Vilis Lācis, atrodoties 
augstā valdības amatā, par viņu 
vairs nelikās ne zinis. Šeit viņa 
atceras, kā uzsākusi savas avīž-
nieces gaitas, kā kļuvusi par 
Benjamiņa kundzi, kā no savu 

preses izdevumu lappusēm mācī-
jusi ļaudis pareizi dzīvot moder-
nos laikos. Viņa mēģināja domāt 
gaišas domas, saglabāt kādu cerī-
bu šai drūmajā laikā, diemžēl, 
uzliktā nasta bija par par smagu, 
viņa salūza.

Tālākā izrādes darbība norisi-
nājās uz skatuves, uz kuŗas iznā-
ca varenā Emīlija Benjamiņa! Nu 
skatītājiem bija izdevība piedalī-
ties gan Benjamiņu nama – pils 
atklāšanā gan pagrozīties 
Benjamiņa kundzes greznajā 
salonā, kur šī Latvijā ievērojamā-
kā dāma visus prata izrīkot un 
visu prata izkārtot pēc labākiem 
moderno laiku paraugiem. Likās, 
ka Indra Burkovska ir kā radīta 
šīs lomas atveidošanai, jo ar savu 
stāju un aktrises spējām viņa 
iedzīvināja preses karalienes per-
sonību, kādu to varam iedomā-
ties, kā arī gaisotni ap viņu. To ar 
savu līdzdarbošanos palīdzēja 
īstenot izrādes vadītāja Laila 
Baumane, skatuves meistars 
Uldis Stepe un vietējais pianists 
Vladimirs Hohlovs, kuŗam bija 
jārūpējas par mūzikālo pavadīju-

mu. Viņš nu bija pārtapis par 
Voldemāru, kuŗš izpildīja katru 
Benjamiņa kundzes mīzikālo 
iegribu. Aktrise prasmīgi iesais-
tīja savā tēlojumā arī skatītājus, 
kuŗi zālē varēja sajust no skatu-
ves uzrunāto dāmu un kungu 
klātbūtni, pat zināja, ka kaut kur 
zāles labajā pusē atrodas pats 
Vilis Lācis. Dažkārt Benjamiņa 
kundze skatītājiem radīja sajūtu, 
ka viņi nav ģērbušies atbilstoši 
prasībām, aizmirsuši uzvilkt 
cimdus vai sakārtojuši matus 
nepareizi. 

Izrādes beigās galvenās lomas 
atveidotāja Indra Burkovska un 
visi viņas palīgi dāsni tika apbal-
voti aplausiem un ziediem, bet 
skatītājiem no Benjamiņas kun-
dzes salona bija jātgriežas turpat 
Latviešu biedrības zālē, kur pie 
ierastajiem galdiņiem bez īpa-
šām etiķetes prasībām varēja 
baudīt Mārītes Rubīnas sagata-
votās uzkodas. Arī ar izrādes 
varoni nu varēja aprunāties kā ar 
savējo.

Katram skatītājam par izrādi 
bija savi ieskati un izjūtas, bet ir 

lieliski, ka aktrisei Indrai 
Burkovskai kopā ar režisori 
Baņutu Rubesu ir izdevies radīt 
izrādi, kas visiem atgādina par 
Latvijas leģendāro sievieti Emīliju 
Bejnamiņu, kas ar savu prātu un 
uzņēmību nepavisam ne vien-

Latviešu leģenda

kāršos vēsturiskos apstākļos 
spēja sasniegt turību un sabied-
risko stāvokli. Varbūt mēs varētu 
arī šodien kaut ko no viņas mācī-
ties? 

Gundega Vilemsone

Pēc sekmīgas izrādes. No kreisās: Uldis Stepe, Laila Baumane, 
Vladimirs Hohlovs, Indra Burkovska, Aija Pelše.
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(Turpināts no 6. lpp)

Masveida iesūtīšanas taktiku 
piekopusi ar „Jaunā Gaita”, visi 
žurnāli pārķerti un pa vienam 
eksemplāram zināšanai nosūtīti 
kompartijas pirmajam sekretā-
ram un propagandas un aģitā-
cijas sekretāram. 1980. gadā 
cenzūras punktā Rīgā kopā 
ienākuši 57 maisi ar trimdas iz -
devumiem. Kā liecina atskaites, 
tad zināms skaits nodots LKP 
CK, VDK un Fundamentālās 

bib liotēkas speckrātuvei. Visi 
pā   rējie izdevumi ieskaitot skaņu 
plates uzdots VDK iznīcināt. 
Padomju Latvijas virscenzors 
E.Upmalis iesniedzis detālizētu 
trimdas skaņuplašu aprakstu, 
no kuŗa izriet, ka PSRS drīkst 
ievest visas Ilmāra Dzeņa plates, 
izņemot „Sveiciens no Čikāgas”, 
kā arī „Trīs no Pārdaugavas” 
pirmo plati. „Čikāgas piecīšu” 
darbi ierindoti pretpadomju 
sarakstā, tāpat kā „Portlandes 
Dzintara”, māsu Ritmaņu, La -

risas Mondrusas un visas A. 
Legzdiņa un J. Ankipānes ie -
rakstītās dziesmas. Cenzoram 
nav patikusi M. Akerberga pla-
te, jo tajā esot mulsinošas dzies-
mas „Kauli deg” un „Kaŗavīru 
tūkstošiem”. Konfiscējamas arī 
Latvijā ievestās vai iesūtītās 
Run  ču un grupas Dundurs 
plates.

Visskaudrāk cenzoru roka 
skāra Latvijas dzejniekus, rakst-
niekus un drāmatiķus. Neskai-
tāmi darbi tika aizliegti, atdoti 

pārstrādāšanai vai cenzēti. Pa -
domju ideologi bija uzbūruši 
vēlamo pasauli, kuŗai ar reālitāti 
nebija nekāda sakara, tā bija 
pasaule kuŗā nav katastrofu, 
sociālu un saimniecisku prob-
lēmu, etnisku nesaskaņu, kuŗā 
pastāv viena taisnība. 1971. ga -
dā LKP CK nodarbināja dze-
jnieka Māra Čaklā publikācija 
žurnālā Zvaigzne. Lai cik tas 
būtu paradoksāli, tieši kom-
partijas centrālkomitejas locekļa 
Roberta Ķīša ziņojums vistiešāk 
parāda padomju ideoloģijas 
paveikto okupētajā Latvijā: 
„Ezo  pa valodā, kādā Čaklais 

visu laiku sarunājas ar lasītā-
jiem, tiek rādīta kāda pilsēta , 
kur „ varen varoša vārna zarā 
sēž”, bet tauta („ cilvēku mežs”), 
ko moka vārnas pilsētas vēji, 
apspiesta un piespiesta pie ze -
mes. Ar mājieniem par to, ka 
šajā pilsētā krogos sēž latvieši 
un pa stabiem lodā telefonisti, 
lasītājs tiek orientēts uz domu, 
ka runa ir nevis par pasaku, bet 
mūsdienu Latviju, par to, ka 
Padomju vara kā melns krauklis 
piespiedusi cilvēkus pie zemes, 
latviešu tautu paverdzinājusi 
komūnistiskajā verdzībā.”

Dainis Mjartāns

Kas piespieda cilvēkus pie zemes ?

Aldim Rasumam maģistra grads
Aldis Rasums 2011. gada jan-

vārī Bostonas universitātē iegu-
va maģistra gradu (Master of 
Science in Creative Advertising). 
Bakalau ra gradu (Bachelor of 
Science Corporate Communi-
cations-Media Arts and Design) 
viņš ieguvis Džeimsa Madisona 
universitātē (James Madison 
University) Virdžīnijas pavalstī. 
Aldis ir ALJAs Kultūras noza  res 
vadītājs un Gaŗezera Vasaras 
viduskolas absolvents. 

Viņš de  jojis tautasdeju kopā 
,,Dzirks tele”, piedalījies nometnē 
Katskiļos, bijis aktīvs skauts. 
Aldis pieņemts darbā firmā 

Toronto Latviešu biedrība 
(TLB) savas darbības sešdesmit 
gados ievērojamu darbu veikusi 
latviskās jaunatnes audzināšanas 
darbā. Pie biedrības sekmīgi 
darbojas latviešu Sestdienas 
skola. Tā var atskatīties uz 1026 
absolventiem, no tiem ievēro-
jams skaits jau trešajā paaudzē. 
Lat viešu skaitam samazinoties, 
sa  mazinājies arī skolēnu skaits, 
pašreiz tikai 65, tomēr pateico-
ties biedrības un skolas vadībai, 
nacionāli svarīgais jaunatnes au -
dzināšanas darbs tiek turpināts. 
Teicami novērtējams arī skolas 
nacionālais darbs, piedaloties 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svētku sarīkojumos un diev-
kalpojumos, Draudzīgā aicinā-
juma un Ģimenes dienas sarīko-
jumos. 

Aizvadītajā mācību gadā sko-
las absolventu saimei pievieno-
jās Līga Brammane, Kristīne 

Latviskās audzināšanas darbs
Keona, Tamāra Lūse Zonde, Elga 
Rozen  berga, Nikolajs Sidors un 
Anna Tauriņa. Skolas mācības 
notiek sestdienas Latviešu cen-
trā, tās vada pārzinis Edgars 
Kiršs un Rasma Gaile, adminis-
trātore Zane Vagnere, darbvede 
Skaidrīte Brence, bibliotekāre 
Anete Ivsiņa, klašu audzinātāji 
Nora Šuisa – bērnudārza, Laila 
Tanne un Maruta Blatchina – 
pirmskola, Maija Langina – 1. 
klase, Liene Kirše – 2. klase, 
Andra Kaļiņa – 3. klase, Margita 
Pētersone – 4. klase, Danuta 
Galvanovska – 5. klase, Laura 
Vagnere – 6. klase, Silvija 
Kempbela – 7. klase un Pauls 
Liepiņš – 8. klase, skolotāji 
Sandra Niedra, Aleksis Niedra, 
Daniels Liepiņš, Māra Bērziņa, 
Silvija Siksna, palīgskolotāji 
Aleksis Gifords, Aleksis 
Jaunkalns, Kiana Kalniņa, Kasp-
ars Mikelšteins, Lauma Mikel-

šteina un Anna Zvejniece. Par 
gadskārtēju tradiciju jau kļuvusi 
skolas 6. klases drāmas pulciņa 
teātŗa izrāde Draudzīgā aicinā-
juma sarīkojumā.

Neraugoties uz skaitlisko sa -
mazināšanos, latviskās audzinā-
šanas darbu sekmīgi veic arī lat-
viešu skautu un gaidu vienības, 
latviešu skola „Valodiņa” pārziņa 
Edgara Apses  vadībā, kā arī lat-
viešu draudžu svētdienas skolas 
un bērnu vasaras nometnes. 
Latviskās jaunatnes audzināša-
nas darbu teicami veic jau vairā-
kus gadus TLB Zinātņu kopa 
Rasmas Pērkones vadībā jaunie-
šu referātu un pārrunu sanāks-
mēs. Latviskās jaunatnes jautā-
jumus pārrunās arī TLB biedru 
gada sapulcē 9. aprīlī plkst. 
13.30 Latviešu centra DV mītnē, 
kur aicināti arī bērnu vecāki, 
tuvinieki un skolas atbalstītāji.

R. Norītis     

Labi apzinos ironiju, kuŗu 
izraisīja angļu valodā rakstītās 
pārdomas. Raksta cēlonis bija 
amerikāņa uzdototais jautājums, 
un viņa tiešie vārdi bija “Where 
are the men?” Šajās dienās dzīvo-
jot ļoti amerikāniskā vidē, man 
angliski izteikties ir kaut cik vieg-
lāk un Jauno Laiks cenšas arī 
piesaistīt lasītājus, kuŗiem latvie-
šu valoda nav tik spēcīga. Ie -
domājos arī, ka, rakstu izlasot, 
varbūt kādas citas latviešu sievie-
tes Amerikā to rādītu savām 
amerikāņu draudzenēm un iz -
sauktos: “This is what I’ve been 
saying for years! See, it’s not just 
me!” 

Esmu patiesi lepna, ka protu 
runāt, rakstīt un lasīt latviešu 
valodā, īpaši skatoties uz to, ka 
esmu dzimusi, augusi un skolo-
josies vienīgi Amerikā. Man pat 
ik pa reizei kāda Latvijā dzimusi 
persona ir jautājusi, no kurienes 
Latvijā esmu uz Ameriku atbrau-
kusi. Vislielākā pateicība par 
manām valodas spējām pienākas 
maniem vecakiem, kuŗi mūsu 
mājā konsekventi ne tikai runāja 
latviski, bet ar mani kopā lasīja 
latviski un man lika rakstīt latvis-
ki. Jāpasakās arī latviešu sestdie-
nas skolai, latviešu vasaras no -
metnei un vasaras vidusskolai.

Segvārds Trimdas tautumeita 
bija draudzenes ieteikums, un tā 
kā pati neesmu pārāk radoša, tad 
to izmantoju. Kaut tagad trimda, 
kāsu mēs to pazinām, vairs neek-

Trimdas Tautumeita atbild 
(rakstam “Par Trimdas Tautumeitas jautājumu: kur tad ir vīrieši?”)

sistē, es esmu trimdas bērns. 
Manas bērnības atmiņas saistās 
ar nopietniem 18. novembŗa sa -
rīkojumiem un emocionālām 
demonstrācijām pie ASV valdī-
bas ēkām, kā arī dziesmu svēt-
kiem, trim trimdas latviešu laik-
rakstiem, ko mani vecāki abonē-
ja, latviešu skolu, nometni, pat 
okupētās Latvijas apciemoju-
mu... un tik daudz ko citu…

Cilvēki mēdz draudzēties ar 
cilvēkiem, kuŗiem ir līdzīgi 
uzskati un intereses. Tādēļ vai-
rums no maniem draugiem biju-
ši un ir latvieši, tādēļ viena no 
manām tuvākajām draudzenēm 
pilsētā, kuŗā tagad dzīvoju, ir 
trīsdesmit gadus par mani vecā-
ka, jo mums ir līdzīgi uzskati un 
intereses, it īpaši par “latviešu 
lietām.” Ja man ir vēlēšanās pre-
cēties vai vienkārši draudzēties 
ar kādu virieti, tad nevajadzētu 
būt parsteigumam, ka es cerētu/
gribētu, lai šim cilvēkam arī lat-
viešu valoda, kultūra un sabied-
rība ir svarīga un ka viņam dzīvē 
bijuši piedzīvojumi līdzīgi manē-
jiem. 

Man pašai sāp sirds, kad dzir-
du, kā latviešu jaunieši kādreiz 
savā starpā sarunājas, ka grib 
apprecēt latvieti, grib nākotnē 
savus bērniem mācīt latviešu 
valodā – bet visa šī saruna nori-
sinās angļu valodā! Jā, tā ir patie-
sība, ka mūsu latviešu sabiedrība 
šeit neizdzīvos vairs pārāk  ilgi. 
Taču tas nenozīmē, ka man jāat-

met savas nākotnes cerības.  
Es Jums pilnīgi piekrītu, ka 

latviešu sabiedrība Ziemeļame-
rikā balstās uz vecāka gadagāju-
ma sievietēm. Bez viņām mūsu 
sabiedrība būtu sen izputējusi. 
Latviešu vīriešiem tik tiešām 
patīk runāt, sēdēt sēdēs un sapul-
cēs, balsot un vēlreiz pārrunāt, 
bet kaut kā ir izveidojies tā, ka 
daudzu pilsētu latviešu sabiedrī-
bas īstie darba darītāji ir sievie-
tes. Varbūt tieši tas atbaida jau-
nākas latviešu sievietes no dziļā-
kas iesaistīšanās latviešu sabied-
rībā. Viņas novēro šo lielo ne -
vienlīdzību un nolemj, ka nevēlas 
pavadīt savu brīvo laiku latviešu 
namā vai baznīcas pagrabā, gal-
dus klājot, ēdienus gatavojot un 
pasniedzot, traukus mazgājot, 
Latvijas viesus izguldinot, izvizi-
not un paēdinot, latviešu skolas 
lugām kostīmus izgudrojot un 
gatavojot un tā tālāk, un tā tālāk. 
Un ja nav mūsu sabiedrībā jaunu 
sieviešu, tad arī jaunie vīrieši 
varbūt neredz vajadzību parādī-
ties un piedalīties… 

Rakstu rakstot, man nebija ne -
kādi  grandiozie mērķi. Vienkārši 
gribēju rakstīt par tematu, par 
kuŗu nācies domāt un kuŗš nav, 
cik es zinu, agrāk apspriests kādā 
ārzemju latviešu laikrakstā. Prie-
cājos, ka Jūs to izlasījāt un ka pat 
iegribējās to komentēt. 

Trimdas 
tautumeita

Grandrapidu Daugavas Vana-
gu apvienības priekšnieks Maksis 
Jansons 25. februārī saņēma Or -
deņu kapitula piešķirto Atzinības 
krustu par nopelniem Latvijas 
labā, kā arī Latvijas Valsts prezi-
denta Valža Zatlera un Ordeņu 
kapitula pārstāvja apsveikuma 
vēstuli.

Atzinības krustu Maksim Jan  so-
 nam viņa mājās pasniedza ALAs 
Informācijas nozares vadītājs Jā  nis 
Kukainis. Latvijas vēstnieka ASV 
Andrejs Pildego vičs bija atsūtījis 
vēstuli, kuŗā paskaidroja, ka Mak-
ša Jansona veselības pasliktināša -
nās dēļ ap  balvojums viņam no -
gādāts dzī vesvietā.

Svinīgajā brīdī klāt bija tikai 
Jansonu, Knochu un Rupertu 
ģimenes. Tomēr, priecājoties par 
M. Jansonam parādīto godu, 
daudzi viņu pēc tam apciemoja, 

Atzinības krusts 
MAKSIM JANSONAM

pasniedza puķes un vēlēja Dieva 
svētību. Maksis Jansons ir iegu-
vis Grandrapidu latviešu nedalītu 
cieņu un mīlestību.

M. Jansonam Atzinības krustu 
piešķīra jau 2010. gadā, bet viņš 
nevarēja aizbraukt uz Latviju to 
saņemt. Makša dzīvesbiedre Olga 
Jansone stāstīja, ka mazmeitiņa 
Anita Ruperte vairākkārt jautā-
jusi vectēvam Arnoldam Ru -
pertam, kur tad ir vectēvam 
Mak    sim piešķirtais Ordeņa kapi-
tula apbalvojums, un pēdīgi viņš 
to arī saņēma.

Pirmais Maksi Jansonu par 
lielo pagodinājumu apsveica DV 
organizācijas priekšnieks ASV 
Zigurds Rīders 2010. gada 18. 
novembrī, kad viņš Grandrapidos 
teica runu Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres svinībās. 

Jūlija Rumberga

Grandrapidu Daugavas Vanagu 
apvienības pilnsapulce notika 13. 
martā luterāņu baznīcas sabied-
riskajās telpās. Vanadžu kopas 
sanāksmi vadīja priekšniece Olga 
Jansone, protokolēja Irena Va -
nuš  ka. Apmēram stundu pēc 
vanadžu sapulces un pusdienām 
sākās vanagu sapulce. To vadīja 
Elmārs Kalnaraups, protokolēja 
Andrejs Rozentāls. Vanadzes un 
vanagi noklausījās abu sekretāru 
pārskatu par iepriekšējā gada 
darbu. Revīzijas komisija to atzi-
na par sekmīgu. Nākamā gada 
darba plāns ir līdzīgs. DV ap -
vienība rīkos karnevālu 7. maijā, 
šaušanas sacīkstes Gaŗezerā, 
vanadzes – Bērtuļu tirgu un 
Ziemsvētku tirdziņu. Sūtīs palī-
dzību smagi slimiem leģionāriem, 
atbalstīs latviešu skolas Gaŗezerā, 
Kalamazū, Latvijā, arī trūcīgās 

Grandrapidu Daugavas Vanagu 
apvienības pilnsapulce

ģimenes un Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeju.

DV organizācijas delegātu sa -
nāksmi Gaŗezerā. Grandrapidu 
DV apvienību pārstāvēs Andrejs 
Rozentāls, vanadžu kopu – Olga 
Jansone vai Irena Vanuška. Abās 
sapulcēs sākumā ar klusuma 
brīdi pieminēja mūžībā aizgāju-
šos biedrus – Aleksandru Vildi 
un Jāni Kaneli.

Par Grandrapidu DV apvie-
nības priekšnieku ievēlēja Elmāru 
Kalnaraupu, jo Maksis Jansons 
vairs nekandidēja. Pārējie valdes 
locekļi būs līdzšinējie: sekretārs 
– Andrejs Rozentāls, kasieris – 
Jānis Jansons. Vanadžu priekš -
niece arī turpmāk būs Olga Jan-
sone, vietniece un sekretāre Irena 
Vanuška, kasiere Anita Knocha, 
saimniecību vadīs Marija Pastare 
ar palīdzēm.

Jūlija Rumberga

Manasian, Inc. Bostonā, viņa 
tituls ir Jr. Art Director. 

Aldis ir Andreja Rasuma un 
Māras-Mangules Rasumas dēls.
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Klīvlandes Daugavas Vanagu 
ap  vienības vanadžu kopas sa -
pulce, kuŗā ieradās 23 dalībnieces, 
notika 6. martā no rīta. Sapulci 
vadīja Vita Reineka, protokolēja 
Velta Šulca. Līdzšinējā kopas 
priekšniece Valda Zemesarāja un 
DV globālā goda priekšniece 
Rita Kaugura bija uzrakstījušas 
ziņojumu par 2010. gadā paveik-
to, atspoguļojot visas apvienības 
darbību. 

 Iepriekšējā darbības gadā, go -
dinot Latviešu leģionu un le -
ģionārus, 16. martā tika noliktas 
puķes Sunset kapu latviešu no -
dalījumā, uzrunu teica apvienības 
priekšnieks Zigurds Reineks. 
Apvienības biedri aktīvi piedalījās 
Kurzemes cietokšņa atceres diev-
kalpojumā 9. maijā, vanadzes 
greznoja altāri ar puķēm. No 
Klīvlandes uz DV ASV 60. de -
legātu sapulci un 56. vanadžu 
salidojumu Rokvilā, MD, aiz-
brauca astoņi delegāti un vie-
si. Vanadžu gadskārtējā pavasaŗa 
sarīkojumā 6. jūnijā teātŗa kopa 
izrādīja Jāņa Vaska viencēlienu 
,,Vectētiņa seši krāsainie maz-
bērni”, atlikumu nododot daudz-
bērnu ģimeņu atbalstam Latvijā. 
Apvienības rīkotās Jāņu svinības 
26. jūnijā tradicionālos priekš-
nesumus papildināja golfisti, da -
lot godalgas. Savukārt draudzes 
skolas saime un Latviešu Klīv-
landes kreditsabiedrības dar-
binieki palīdzēja vanadzēm 21. 
augustā rīkot Bērnu svētkus. 
Daudzējādi bagātīgs bija vanadžu 
gadskārtējais rudens bazārs 18. 
septembrī. Garu veldzēja Vitas 
Reinekas stāstījums par klūdziņu 
pinumiem latviešu tautas māks-
lā, apvienības priekšnieku sumi-
nāja viņa jubilejā. Atlikumu, ap -
mēram 3500 dolaru, ieskaitīja 
vie  tējās aprūpes kontā. 

 Lāčplēšus un citus varoņus sā -
ka pieminēt jau 11. novembrī 
Sun  set kapsētā, kur svētbrīdi va -
dīja mācītāja Dr. Sarma Eglīte un 
uzrunu teica Zigurds Reineks. 
Godināšana turpinājās Klīv lan-
des DV apvienības 59 gadu dibi-
nāšanas atceres svinībās 14. no -

Klīvlandes Daugavas Vanagu un vanadžu sapulces 
vembrī. Pēc abu latviešu mācī tāju 
Dr. Pēteŗa Barbina un Dr. Sarmas 
Eglītes vadītā svētku dievkalpo-
juma Zigurds Reineks svinīgajā 
aktā pastāstīja par apvienības 
dar bību, DV jauniete Laila Kubu-
liņa – par ALAs rīkoto ceļojumu 
,,Sveika, Latvija!”, kuŗā piedalī-
jusies, svētku uzrunu teica ALJAs 
priekšnieks Markus Apelis. Sarī-
kojuma laikā varēja aplūkot trim-
das mākslinieku ceļojošās izstā-
des 84 gleznas. Vanadzes 12. de -
cembrī piedalījās Ziemsvētku 
tirdziņā un pirms Ziemsvētkiem 
apciemoja slimos un vientuļos, 
pasniedzot svētku dāvanas.

 Valda Zemesarāja pateicās 
visām vanadzēm un vanagiem 
par uzņēmību un neatlaidību, 
turpinot DV organizācijas darbu. 
Pateicību visvairāk pelnījusi Vita 
Reineka. Viņa vienmēr piedalī-
jusies vanadžu darbā ar padomu 
un atbalstu, kaut arī reizēm jutās 
nevesela. 

Vanadžu kopas valdes vēlēša-
nās par priekšnieci ievēlēja Vitu 
Rei neku, viņas palīdzi – Valdu 
Zemesarāju, sekretāri – Veltu 
Šulcu, sarīkojumu vadītāju – Ilgu 
Rubeni, palīdzi – Ilzi Hāzneri, 
kasieri – Ingrīdu Reineku, palīdzi 
– Līgu Zemesarāju, saimniecības 
palīdzēm – Baibu Apeli, Ingrīdu 
Ieviņu, Ruti Krūmiņu, Gunu 
Villkolaku (Willkolak) un Irmu 
Zaķi. Pēc vanadžu sapulces va -
nadzes un vanagi gājienā devās 
uz plkv. Oskara Kalpaka bataljo-
na, Studentu rotas un Latviešu 
leģiona piemiņas dievkalpojumu, 
ko vadīja draudzes mācītāja 
Sarma Eglīte. Godasardzē pie 
karogiem stāvēja vanagi un stu-
dentu korporāciju locekļi.

 Pēc dievkalpojuma sākās 
Klīvlandes DV apvienības gada 
sapulce, kuŗā piedalījās 47 biedri. 
Par sapulces vadītāju ievēlēja DV 
ASV priekšnieku Zigurdu Rīderi, 
sekretāru – Vilmāru Kukaini. 
Lūgšanu teica mācītāja Sarma 
Eglīte. Zigurds Reineks uzrunā 
atgādināja, ka martā ir divi no -
zīmīgi datumi – Kalpaka atceres 
diena un Leģiona diena, kad 

pieminam un atceramies Latvijas 
varoņus, kuŗi, riskēdami ar savu 
dzīvību, cīnījās par Latvijas brī-
vību. Viņš aicināja visus piecel-
ties un godināt gan viņus, gan 
aizsaules pulkiem 2010. gadā 
pie  vienojušos apvienības mūža 
biedrus – Kārli Avenu, Arvīdu 
Fogeli, Ojāru Klānu, Mēriju Krū-
zi, Pauli Neļķi, Jāni Pičukānu un 
Ilmāru Reņki, 2011. gadā – mūža 
biedre Vera Kubuliņa un Dace 
Cera. Pēc klusuma brīža sarī  ko-
juma apmeklētāji nodziedāja DV 
dziesmas pirmos divus pantus. 

Biedrzinis Jānis Zaķis paskaid-
roja, ka apvienībā pērn bija 201 
biedrs, tagad ir 196: 102 vanadz-
es un 94 vanagi. Sarīkojumu 
nozares vadītājs Oļģerts Kubu-
liņš ziņoja, ka sarīkojumos vēl 
aizvien ierodas daudz apmek-
lētāju. Aprūpes nozares vadītājs 
Vilnis Kubuliņš pastāstīja, ka 
aprūpes kontā š. g. 1. janvārī bija 
5009 dolari. Ziemsvētku ziedo-
jumu vākšanas akcijā ieņemts un 
nosūtīts DV ASV kasierim sada-
lei 4820 dolaru, par 200 dolariem 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
Ārējās informācijas nozares 
vadītājs Vilmārs Kukainis ziņoja, 
ka tiek vākti līdzekļi, lai atbalstītu 
divas volejbolistes no Latvijas, 
kuŗas mācās Kentas valsts uni-

versitātē – Līvu Brīvuli un Zani 
Malaševsku. Apvienība ziedoja 
naudu, lai viņas varētu atvērt 
kon  tu Latviešu Klīvlandes kre-
dit sabiedrībā. Iekšējās informā-
cijas vadītājs, režisors Artūrs Ru -
benis ieteica ,,Ziņotāju” pārveidot 
par tīmekļa mājaslapu. Teātŗa 
kopas dalībnieki janvārī sāka 
lasīt jaunu lugu ,,Circenīši kāzas 
dzēra”, bet vienas aktrises ievai-
nojuma dēļ meģinājumi atlikti 
uz pavasari. 

Grāmatvedis Ēriks Reineks iz -
skaidroja finanču pārskatus. 
Aktīvā un pasīvā bilance bijusi 
$100 236. Kaut atlikums to pil-
nībā nesedza, viņš ieteica $4000 
sadalīt šādi: $2000 smagi sli miem 
leģionāriem, $1000 daudz bērnu 
ģimenēm Latvijā, $400 Latvijas 
50 gadu okupācijas mū  zejam, 
$400 Gaŗezeram un $200 Kentas 
valsts universitātes lat viešu sti-
pendiju fondam. Sarmī  t e un 
Alfreds Gravas ziedoja $5000 
smagi slimiem leģionāriem Lat-
vijā. Sapulcē vienbalsīgi pieņēma 
ieteikto atlikuma sadali un bu -
džetu. Pieņēma ierosināto statūtu 
maiņu, vienam atturoties. Jānis 
Vaskis nolasīja Revīzijas komisi-
jas protokolu, kuŗā apvienības 
darbs atzīts par ļoti sekmīgu.

 Sapulcē ar aklamāciju par 

apvienības priekšnieku ievēlēja 
Zigurdu Reineku, valdē līdzši-
nējos locekļus – Jāni Hāzneru, 
Laimoni Krūmiņu, Oļģertu Ku -
buliņu, Vilni Kubuliņu, Vilmāru 
Kukaini, Pēteri Noviku, Gunāru 
Raņķi, Ēriku Reineku, Artūru 
Rubeni un Jāni Zaķi; Revīzijas 
komisijā – Jāni Vasku, Uldi Kro-
nīti un Kristīni Kubuliņu.

Apstiprināja ievēlēto vanadžu 
kopas priekšnieci Vitu Reineku 
un vanadžu valdes locekļus.

Kandidātus DV ASV sapulcei 
un vanadžu salidojumam Gaŗ-
eze  rā ieteica izvēlēties valdei.

Zigurds Reineks secināja, ka 
apvienības darbs bijis ļoti ražīgs. 
Palīdzības darbam izdots $24 
725 – palīdzībai Latvijā $10 000 
un vietējām vajadzībām $14 725, 
šai summai vēl jāpieskaita DV 
ASV kasierim nosūtītie $4820. 
Viņš pateicās visiem ziedotājiem, 
DV darba atbalstītājiem, kā arī 
pašaizliedzīgajiem darba darītā-
jiem, vanagiem un vanadzēm 
par pūlēm un uzupurēšanos. Sa -
pulces beigās dalībnieki nodzie-
dāja ,,Daugav’s abas malas”. 
Vana  dzes Vitas Borgas vadībā 
pacienāja ar siltām pusdienām 
un atspirdzinājumiem. Pusdie-
no tāji dāsnus ziedojumus atvēlēja 
Gaŗezeram.

Vilmārs Kukainis

Klīvlandes DV apvienības sapulces dalībnieki

Klīvlandes latviešu draudzes 
namā 5. martā notika Klīvlandes 
latviešu kreditsabiedrības 51. 
piln  sapulce, kuŗā ieradās vairāk 
nekā 150 biedru. Sekretāre Rita 
Sabolika nolasīja iepriekšējā ga -
da sapulces protokolu. Uzrunu 
teica kreditsabiedrības valdes 
priekš  sēdis Ojārs Mantenieks. 
Viņš uzsvēra, ka mūsu kredit-
sabiedrība ir teicamā stāvoklī ar 
krietnu kapitālu un labu aizde-
vumu portfeli. Bijušas vairākas 
valsts un Bauer Financial revīzi-
jas, visas beigušās ar teicamām 
atsauksmēm. Citas bankas meklē 
iespējas, kā pieprasīt maksu no 
klienta. Mūsu kreditsabiedrības 
pelņu gūst no aizdevumiem un 
ieguldījumiem. Rūpīga un piesar-
dzīga darbība nodrošinājusi 
daudz bezmaksas pakalpojumus 
biedriem, kā arī krietnu $30 000 
izmaksu stipendijām un ziedo-
jumiem.

Kasiere Guna Foreikere 
(Foraker) pa   skaidroja, ka visām 
kreditsabiedrībām bija jāiemaksā 
Corporate Credit Union Stabili-
zation fondam, lai glābtu citas 
kreditsabiedrības, kuŗām bijuši 

Klīvlandes latviešu kreditsabiedrības pilnsapulce
neveiksmīgi ieguldījumi. Tas tur-
pināsies vēl septiņus gadus. 
Neievērojot lieko izmaksu, mūsu 
kreditsabiedrība savā 50. darbības 
gadā varēja piedāvāt biedriem 
īpašu 5% vērtspapīru likmi.

Finanču direktors Zigurds Rei-
neks ziņoja, ka kredit sabiedrība 
pagājušā gadā sekmīgi pildīja 
solījumu ,,apzinīgi un profesionā-
li rīkoties” ar kapitālu. Kredit-
sabiedrība piedāvāja vislabākās 
likmes Klīvlandes apkaimē. Viņš 
pateicās biedriem par atbalstu un 
uzticību, kā arī visiem kredit-
sabiedrības darbiniekiem par 
pašaizliedzīgo darbu.

Karmena Cickovska ziņoja par 
aizdevuma komisijas darbību, 
Aivars Baumanis – par revīzijas 
komisijas panākumiem. Valdē 
atkal ievēlēja Andri Celchertu un 
Noru Hurleju (Hurley). Kredit-
sabiedrības biedri uz vēl vienu 
gadu apstiprināja līdzšinējo re -
vīzijas komitejas darbiniekus 
Franci Baueru, Aivaru Baumani 
un Audru Čečeri.

Pilnsapulces beigās bija izloze 
un siltas pusdienas.

Nora Renerta

Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības valde un darbinieki. Sēž no kreisās: Rita Sabolika, Nora 
Hurleja, Guna Foreikere, Nora Renerta, Inta Konsena; stāv: Karmena Cickovska, Alfreds Grava, 
valdes priekšsēdis Ojārs Mantenieks, Andris Celcherts, Māra Renerta, Zigurds Reineks, Aivars 
Baumanis; nav Franča Bauera un Audras Čečeres
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Indianapoles DV apvienība 13. 
martā Latviešu sabiedriskā cen-
tra glīti pārbūvētajās telpās rīkoja 
gadskārtējo Latviešu leģiona at -
ceres pēcpusdienu. Prāvests Gu -
nārs Lazdiņš ievadīja sarīkojumu 
ar sirsnīgiem svētvārdiem. Uzru-
nu teica Indianapoles DV ap -
vienības priekšnieks Gunārs 
Kancs, kuŗā viņš atgādināja, kā 
vācieši, starptautiskos likumus 
ignorējot, dibināja Latviešu le -
ģionu un pastāstīja par 15. un 19. 
latviešu divīzijas kaujas gaitām 
līdz vācu armijas kapitulācijai 
1945. gada maijā. Latviešu le -

Latviešu leģiona atceres 
sarīkojums Indianapolē

50 000 gūstekņu aizsūtīja uz Sibi-
rijas „nometnēm”, no kuŗām at -
griezās labi ja 10%. 

Mums jāatceras un jāgodina 
mūsu varoņi. Diemžēl daudzi 
nevēlas neko zināt par vēsturisko 
patiesību. Vēl tagad valdības 
pārstāvji Latvijā baidās oficiāli 
at  zīt 16. martu par Latviešu le -
ģiona atceres dienu, jo tādējādi it 
kā apvainotu mūsu zemes oku-
pantus, kuŗi negrib atzīt vēstures 
patiesību. Mūsu varoņi, vecie le -
ģionāri, cits pēc cita strauji aiziet, 
un līdz ar viņiem zūd daudzas 
atmiņas par toreizējām asiņai-

ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere 16. martā apmeklēja 
sociālās rehabilitācijas centru 
„Mēs esam līdzās” Rīgā, Lēd-
manes ielā 2 un nodeva Mičigenas 
Nacionālās gvardes valsts partne-
rības programmas, atvaļinātā 
ģenerālmajora un bijušā Mičige-
nas Nacionālās gvardes brigādes 
ģenerāļa T. G. Katlera (T. G. 
Cutler) un viņa sievas K. Katleres 
ziedojumu.

Katleri viesojušies Latvijā dau-
dzas reizes pēdējo gadu laikā, un 
vēstniece nožēloja, ka viņi neva-
rēja ierasties Latvijā pirms ģe -
nerālmajora Katlera aiziešanas 
pensijā. 

Rehabilitācijas centra direktore 

Ziedojums 
rehabilitācijas 
centram „Mēs esam 
līdzās” no Mičigenas

Andra Greitāne pateicās par zie-
dojumu un vēstnieces Dž. Gār-
beres vizīti. Viņa pastāstīja par 
centra attīstību kopš 1993. gada, 

ASV vēstniece Latvijā Džūdita Garbere un pulkvežleitnants Ēriks 
Pless pasniedz Rehabilitācijas centra ,,Mēs esam līdzās” direktorei 
Andrai Greitānei (vidū) ziedojumu no Mičigenas Nacionālās 
gvardes, atvaļinātā ģenerālmajora un bijušā Mičigenas Nacionālās 
gvardes brigādes ģenerāļa T. G. Katlera un viņa dzīvesbiedres

ģiona 19. divīzija, kuŗā bija ap -
mē  ram 17 000 vīru, no 1943. līdz 
1945. gadam nepārtraukti atradās 
frontes līnijā, vispirms pie Ļe -
ņin  gradas. 15. divīzija no 1943. 
gada oktōbŗa cīnījās frontē No -
vosokoļniku rajonā Krievijā. 
Sākumā latviešu kaŗavīru lielākā 
daļa bija apbruņoti tikai ar Fran-
cijā ražotiem apmācību iero   čiem. 
Labāku apbruņojumu vīri dabū-
ja, kad jau atradās vagonos. Rī -
koties ar jaunajiem ieročiem 
dažkārt bija jāiemācās kaujas 
laukā. Divīzijas 1944. gada feb-
ruārī pārvietojās uz Staraja Rusas 
rajonu un no turienes uz Veļikajas 
upes krastu, Ostrovas rajonā. Te 
abas latviešu divīzijas apvienoja, 
un pulkveža Artūra Silgaiļa va -
dībā tās 16. martā piedalījās 
asiņainās kaujās. Pēc šīm cīņām 
abas divīzijas bija smagi cietušas 
un atkāpās uz Latvijas territoriju. 
15. divīziju atvilka no frontes, 19. 
divīzijai atstājot lielāko daļu 
apbruņojuma. 15. divīziju papil-
dināja jauniesauktie no Kurze-
mes un pārsūtīja uz Vāciju, kur 
tā arī vēlāk piedalījās cīņās. 
Diemžēl varonība un paš  aiz lie-
dzība nepa līdzēja mūsu varo-
ņiem izcīnīt dzimtenei brīvību. 
Latvijā atsākās sarkanā terrora 
laiks. Cīņās dzī vību zaudēja aptu-
veni 80 000 leģionāru, apmēram 

nām cīņām, aizstāvot mūsu 
dzim   teni. Līdz ar viņiem mazinās 
godprātība, uzticība un tēvzemes 
mīlestība. Neaizmirsīsim, ko šie 
vīri ziedoja mums un mūsu tau-
tai. Neļausim nevienam viltīgu 
polītisku uzskatu un savtīgu 
mērķu dēļ atņemt atmiņas par 
mūsu mazās tautas neatlaidīgo 
un mūžīgo brīvības cīņu!

DV apvienības priekšnieks 
savas runas beigās aicināja piecel-
ties bijušos cīnītājus, kuŗiem 
mei  tenes pasniedza puķes. Sarī-
kojuma apmeklētāji, stāvot kājās, 
ar klusuma brīdi godināja nesen 
mūžībā aizgājušo bijušo leģionā-
ru Albertu Rudzātu. 

Pēcāk varēja noskatīties Latvi-
jas televīzijas filmu un klausīties 
an  sambļa „Vilki” dziedātās senas 
un dažkārt nedzirdētas latviešu 
kaŗavīru dziesmas. Tās atsvaidzi-
nāja seno dienu atmiņas par pašu 
redzēto un piedzīvoto.

DV dāmas pacienāja ar tradi-
cionālo, garšīgo „kanaku paiku,” 
ko sagādāja Ruta Kārkliņa, Ras-
ma Kanca, Nora Ceriņa, Irēne 
Kreile un čaklais palīgs Māris 
Kancs. Netrūka izlozes ar vairā-
kiem naudas laimestiem. Bijuša-
jiem cīnītājiem un viņu viesiem 
šī bija jauka pēcpusdiena.

EVK

Runu DV atceres sarīkojumā Indianapolē teica Gunārs Kancs

Sarīkojuma saimnieki, no kreisās: Māris Kancs, Irēne Kreile, 
Ruta Kārkliņa, Rasma Kanca, Nora Ceriņa  

Ņudžersijas pilsētas Metačenas 
(Metuchen) mākslas galerijā 
Rotunda (Rotunda Gallery, 
Borough Hall, 500 Main Street, 
Meuchen, NJ, 08840) no 2. 
janvāra līdz 30. martam var 
apskatīt latviešu un lietuviešu 
izcelsmes mākslinieces Kristas 
Svalbonas darbus. Galerijā 6. 
martā notika pieņemšana, un 
māksliniece pastāstīja par saviem 
radošajiem procesiem un techni-
skajiem meklējumiem.

Krista Svalbona savos darbos 
savieno dažādus materiālus un 
procesus. Izstādē ir darbi, radīti 
ar tā dēvēto enkaustiskas metodi, 
kuŗā krāsa tiek sakausēta ar bišu 
vasku un sveķiem un saliedēta ar 
smalku pašdarinātu papīru. 

„Manos darbos atspoguļojas 
cīņa, kas radīšanas procesā noris 
starp radītāja apziņu un zem-
apziņu. Katru darbu es sāku 
gandrīz vai ar pedantisku rūpību 
saliedējot materiālus, cerībā sas-
niegt kaut gaistošu pilnības 

Mākslinieces Kristas Svalbonas izstāde

mirkli. Bet šo mirkli allaž izjauc 
kāda no zemapziņas uzpeldējusi 
līnija, kāda zīme, kas pēkšņi vēlas 
kļūt redzama,” Krista skaidroja.

Mākslas mīļotāji aicināti ielū-
koties Kristas mājaslapā tīmeklī: 

www.kristasvalbonas.net Tur var 
apskatīt viņas jaunākās gleznas, 
kā arī abonēt viņas mākslas die-
nasgrāmatu www.kristastudios.
posterous.com, kuŗā parā dīta un 
izskaidrota viņas mākslas meto de.

piebilstot, ka centru atbalstījuši 
arī bijušie ASV vēstnieki Latvijā, 
tostarp Ints Siliņš. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Māksliniece Krista Svalbona

Kentas valsts universitātē Bal-
tiešu programma ir jau 31 gadu. 
Patlaban šo programmu galve-
nokārt atbalsta latviešu un lie-
tuviešu stipendiju fondi. Gadu 
gaitā universitātes vadības iecel-
tie daļēja laika Baltiešu program-
mas administrātori mainījušies 
piecas reizes. Kopš š. g. 1. janvāŗa 
šai amatā ir profesore Dr. Pamela 
Tontodonato. Programmas lat-
viešu un lietuviešu koordinātori 
vietējā sabiedrībā, Vilmārs Ku -
kainis un Dr. Viktors Stankus, 
tādā pašā kapacitātē strādājuši 
bez jebkādas atlīdzības visas šīs 
trīs dekādes. 

 Jaunā administrātore Pamela 
Tontodonato 11. martā tikās ar 
abiem programmas koordi nā-
toriem, kā arī pašreizējām latvie-
šu stipendiātēm Dēnu Foraikeri, 
Līvu Brīvuli un Zani Malaševs -
ku un lietuviešu stipendiātu Da -
riusu Petraiti. Vilmāram Ku  kai-
nim līdzi bija brangi ,,ciemkuku-
ļi” – $1000 ziedojumu čeki no 
Latviešu Klīvlandes kredit sa-
biedrības, Klīvlandes latviešu 
biedrības un paša ģimenes. Jau 
iepriekš savu $500 ziedojumu 
bija nodevusi profesore Dr. Ilga 

Baltiešu programmai Kentas universitātē 
jauna administrātore

Švecha. Sagaidāmi vēl čeki no 
vienas latviešu organizācijas un 
vismaz viena personīga ziedo-
tāja. 

 Latviešu stipendiju fonds 
saņems arī ienākumus no Gunas 
Foreikeres rīkotajiem kafijas 
galdiem baznīcā. Nākamais kafi-

Tikšanās ar Kentas valsts universitātes Baltiešu programmas 
jauno administrātori. Sēž, no kreisās: Dēna Foreikere, prof. 
Pamela Tontodonato, lietuviešu stipendiju fonda koordinātors Dr. 
Viktors Stankus; stāv: Zane Malaševska, Līva Brīvule, latviešu sti-
pendiju fonda koordinātors Vilmārs Kukainis, lietuviešu 
stipendiāts Darius Petraitis
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jas galds būs Pūpolsvētdienā, 17. 
aprīlī. Lūgums pieteikties viņai 
kreditsabiedrības birojā, ja kāds 
vēlas ko atnest, un aicinājums 
izpirkt visu sagādāto. Sirsnīgs 
paldies visiem Latviešu stipendi-
ju fonda atbalstītājiem!

Vilmārs Kukainis
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(Turpināts 23. lpp.)

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

AUSMA LINDE,
dzim. OSTELIS

dzimusi 1933. gada 24. februārī Liepājā
mirusi 2011. gada 9. martā Grand Rapidos, MI

Mīļā piemiņā
ANDIS UN SHERRY

ERIC
AIVARS

 

Dieva mierā aizgājusi
VIRGINIA KRĪGERS, 

dz. SAPALS
dzimusi 1924. gada 14. janvārī Rīgā

mirusi 2011. gada 17. februārī Klīvlandē
pārpelnota

Sēro
VĪRS, BĒRNI UN MAZBĒRNI

Ar Dievu, mīļā sirds!

Dieva mierā aizgājis tēvs un draugs

ALBERTS RUDZĀTS
dzimis 1919. gada 5. oktobrī Vidzemē, Mētrienas (Odzienas) pag. „Rāksalā”

miris 2011. gada 24. februārī Indianpolē, ASV

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA SILVIJA AR VĪRU ROBERTU

MAZDĒLS DAVIDS AR SIEVU RONDA
MAZMAZBĒRNI THEO UN TESSA

Es tēvu zemei noliecos
Par visām viņas mokām.
Par brāļiem, kaujās kritušiem,
Par mīļās mātes rokām.

 

Aizsaulē aizsaukts mūsu brālēns

JĀNIS VĀPE
dzimis 1940. gada 18. februārī Rīgā, Latvijā
miris 2011. gada 5. martā Minneapolis, MN

Mīlestībā viņu piemin
MĀSĪCAS ĀRIJA OLTE AR ĢIMENI,

RASMA DINBERGA AR ĢIMENI

Kad pārlieksies man sēru vītols
Un tumsai netiks atkāpties,
Kā visu gaišākajos rītos
Pret ausmu mana dvēsle ies.

/Ēriks Ādamsons/

SARĪKOJUMI 
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 Lam-
bergas darbu latviešu sabiedrībā. 
Piedalīšanās bez maksas. Rīko 
Latviskā mantojuma fonds. Visi 
laipni aici nāti. 

• 6. aprīlī plkst. 8.00 Ilonas 
Kudiņas un viņas ansambļa 
tvarta Nothing but Illusion at -
klāšana un koncerts Scullers 
Jazz Club (DoubleTree Suites 
Hotel, 400 Soldiers Field Road). 
Ansambļa dalībnieki: vadītāja, 
flautiste, pianiste, soliste Ilona 
Kudiņa, bundzinieks Billijs 
Harts (Billy Hart), trompētists 
Gregs Hopkins, pianists Vardans 
Ovsepians, bass Akili Jamams 
Heins (Haynes). Ieeja $20. 

• 17. aprīlī plkst. 3.00 pianista 
Juŗa Žvikova koncerts Bostonas 
Trimdas draudzes zālē (58 
Irving Street, Brookline). 
Programmā J. Vītola, J. Haidna, 
S. Rahmaņinova, J. Karlsona, P. 
Vaska un N. Kapustina skaņ-
darbi. Ieeja $25, pensionāriem 
$20, studentiem $15, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam brīva. 
Rīko Jaunanglijas baltiešu 
apvienība un Latviskā manto-
juma fonds.

CIEMS LATVIJA (MI) 
• 2. aprīlī plkst. 5.00 Gaŗezera 

Saulgriežos aprīļa sarīkojums – 
jautra programma, mūzikālā 
da  ļa, vakariņas, sabiedrības 
prob lēmu risināšana.

Dalības maksa $13.00 per-
sonai.

ČIKĀGA (IL)
• 9. aprīlī plkst.18.30 Latviešu 

Senmantu telpā „Svētvakars 
latviešu saimei”. Dziesmas un 
pārdomas kokles pavadījumā. 
Ikvienu sirsnīgi aicina dievtuŗu 
saime.

• 10. aprīlī pēc dievkalpojums 
plkst. 11.30 kafijas galds ar 
izlozi; plkst. 12.30 Ciānas 
draudzes telpās (6551 W Mont-
rose Ave) Indianapoles tautas 
mūzikas ansambļa ,,Teiksma” 
koncerts. Ieeja $15.00, jau-
niešiem līdz 16 gadu vecumam 
brīva.

DETROITA (MI) 
• 28. martā Detroitā viesosies 

Latvijas valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Vizītes laikā prezidents 
iepazīsies ar Detroitas uzņē-
mējiem un piedalīsies Goda 
konsulāta atklāšanā; par Goda 
konsulu Detroitā iecelts Andris 

Lācis. Plkst. 60.00 vakarā prezi-
dents ieradīsies Sv. Pāvila lat-
viešu ev. lut. draudzes sabied-
riskajā namā (30623 W. Twelve 
Mile Rd., Farmington Hills, MI) 
un tiksies ar tautiešiem. Prezi-
dents teiks uzrunu un atbildēs 
uz jautājumiem. Pēc svinīgās 
daļas saviesīga stunda pie glāzes 
šampanieša. Latviešu apvienība 
Detroitā sirsnīgi aicina tautiešus 
piedalīties šajā vēsturiskajā sa -
rīkojumā. Dalības maksa par 
vismaz $10 ziedojumu.

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

FILADELFIJA (PA) 
• 3. aprīlī pirms dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, 
pankūku brokastis; pēc dievka-
lpojuma literārā pulciņa pārunas 
par Ingūnas Baueres grāmatu 
„Lizete, dzejniekam lemtā”. 

• 5. aprīlī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Programmā valdes ziņo-
jumi un pārrunas par notikušo 
un gaidāmo. Saieta beigās dzim-
šanas atceres dienu svinēšana 
un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 28. martā plkst.12.00 pen-

sionāru saiets, ievēlēs jaunu 
vadību.

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada 
dr. E. Balka-Valtere. 

• 17. aprīlī plkst. 11.30 izlaid-
ums latviešu skolā.

KLĪVLANDE (OH) 
• 27. martā Klīvlandes latviešu 

biedrības pilnsapulce. 
• 17. aprīlī viras pusdienas. 
• 20. aprīlī pensionāru sa -

nāksme.
• 29. aprīlī koncertapvienības 

rīkots koncerts.
LOSANDŽELOSA (CA) 
• 24. aprīlī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 9.00, Liel-
dienu brokastis. 

• 1. maijā no plkst. 10.00 līdz 
12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju. 

• 15. maijā plkst. 12.30 Kur ze-
mes cietokšņa piemiņas diena. 

• 21. maijā plkst. 3.00 „San-
francisko teātŗa darbnīcas” izrā-
de – Leldes Stumbres luga „Plī-
vurītis ar punktiņiem”.

• 22. maijā plkst. 12.30 izlaid-
ums Losandželosas latviešu 
skolā.

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

ŅUJORKA (NY) 
• 26. martā plkst. 10.00 va -

nadžu sapulce; plkst. 2.00 Ņu -
jorkas DV apvienības pilnsa-
pulce DV namā Bronksā. Ieeja 
brīva, visi aicināti un lūgti 
iestāties DV apvienībā, lai vei-
cinātu tās darbību aprūpē un 
kultūrā. 

• No 29 marta līdz 23. aprīlim 
Latvijas mākslinieku darbu 
izstāde Gallery One Twentyeight 
(128 Rivington Street, New 
York, NY). Atklāšana 29. martā 
no plkst. 6.00 līdz 8.00. 
Informācija: www.onetwen-
tyeight.org 

PRIEDAINE (NJ) 
• 16. aprīlī Ērika Raistera 

piemiņas fonda balvas pasnieg-
šanas sarīkojums. Pēc sarīko-
juma cienasts. 

• 23. aprīlī plkst. 2.00 Lieldienu 
prieki bērniem – olu krāsošana, 
meklēšana, olu cīņas, olu ripi-
nāšana, šūpoles un latviešu ani-
mācijas filmas. Pusdienās vira, 
cepumi, kafija. Bērni aicināti 
ierasties zaķu, cāļu u. tml. mas-
kās. Ieeja par ziedojumu. Infor-
mācija: www.priedaine.com un 
zvanot Sarmītei, tālr.: 732-610-
8227.

SANFRANCISKO (CA)
• 26. martā no plkst. 7. 00 līdz 

11.00 Draudzes namā (425 
Hoffman Ave) Ziemeļ kali for-
nijas latviešu skola rīko Lab-
darības kazino vakaru (spēles, 
mūzika, balvas, uzkodas, dzē-
rieni), dalības maksa $25.00 (ar 
uzkodām). Darbosies bārs. Pa -
pild  informācija, zvanot pa tālr.: 
408- 759-1575

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 26. martā plkst. 4.00 latviešu 

biedrības namā Māras teātŗa 
viesizrāde – Leldes Stumbres 
luga ,,Kronis II”. Pēc izrādes 
kafija un atspirdzinājumi, vie-
glas uzkodas. Ieeja par vismaz 
$25.00 ziedojumu. 

• Koŗa mēģinājums: 21. un 
28. martā, 4. aprīlī plkst. 7.00 
biedrības namā. 

• 5. aprīlī plkst. 10.00 
biedrības valdes sēde.

• 7. aprīlī plkst. 1.00 biedrības 
namā Latvijas operdziedoņa 
Kārļa Zariņa 70 gadu jubilejas 
koncerta videoizrāde. Būs kafi-
ja un cepumi. Dalības maksa 
$3.00.

• 9. aprīlī plkst. 4.00 St. 
Pētersburgas latviešu biedrības 
45. gada svētki, kuŗos skanēs 
koŗa dziesmas; būs aukstais 
galds, kafija. Ballē mūzicēs 
Ilmārs Dzenis un Pēteris Ozols. 
Dalības maksa $20.00.

• 21. aprīlī plkst. 1.00 Latvijas 
televīzijas videoizrāde – Zei-
boltu Jēkaba „Dullais barons 
Bunduls”. Būs kafija un cepu-
mi. Dalības maksa $3.00.

 VAŠINGTONA (DC) 
• 1. un 2. aprilī Apvienotās 

baltiešu komitejas (JBANC) 9. 
Baltiešu konference Washington 
Court Hotel on Capitol Hill, 
Washington, DC,: www.
WashingtonCourtHotel.com 
Programmas un registrēšanās 
informācija: www.jbanc.org 
Vienlaikus ar konferenci ir 
ABK (jeb JBANC) 50 gadu 
jubileja. Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers konferencē 
teiks runu 2. aprīlī. 

• Līdz 2. aprīlim Latvijas 
vēstniecībā (2304 Mas sachu-
setts Ave, NW, Washington, 
DC) atvērta izstāde ,,Māksli-
nieks trimdā – latviešu bēgļu 
māksla 1944-1950”. Darba 
laiks: sestdienās, pirmdienās, 
trešdienās no plkst. 11.00-5.00. 
Izstādē, ko rīko Pasaules lat-
viešu mākslas savienība Leldes 
Kalmītes vadībā, apskatāmi 
Anšlava Eglīša, Niklāva Strun-
kes, Valdemāra Tones, Leo Ste-
pes, Jāņa Kalmīša u. c. trimdas 
mākslinieku darbi. 
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Mūsu ilggadīgais draugs

EDGARS SILIŅŠ
miris 2011. gada 10. februārī Čikāgā

Kopējos brīžus atceroties, viņu mīļā piemiņā paturēs
SIGURDS O. UN RUTA KROLLS

EGILS KROLLS
EDVINS UN ZAIGA TUMS

LARISA UN SCOTT PHILLIP
SIGURDS M. KROLLS

Ai, cerību, cerību nenokauj
Un sapnim uz dzimteni kājas auj !

/Andrejs Eglītis/

“Ceru, ka nākamreiz tieko-
ties, jutīšos un izskatīšos labāk,” 
teica mācītājs Imants Kalniņš, 
pošoties braucienam uz Floridu. 
Tikties mums vairs nebija lemts. 
Nav bieži, ka mūža rudenīgajos 
gados veidojas ilgstošas drau-
dzības. Mūsējā sākās, kad tiku 
ievēlēts par Bostonas Trimdas 
draudzes priešnieku, mācītāja 
Imanta Kalniņa mudināts. Se -
koja deviņi kopējā darbā pava-
dīti gadi. Uz baznīcas un drau-
džu pasākumiem braucām kopā 
un apmetāmies arī vienā istabā. 
Varbūt tas neliekas nekas īpašs, 
bet latviešu draudžu dzīvē 
Amerikā nebūs daudz tādu pie-
mēru. Mūsu pirmajā kopīgajā 
Sinodē (3) Čikāgā pirms trīs-
desmit gadiem iesniedzām 

DRAUGS IR NOMIRIS – DRAUDZĪBA DZĪVO
Mācītāju Imantu Kalniņu pieminot

divus rakstiskus ieteikumus – 
priekšlikumu aizvesto piemiņai 
visos latviešu centros uzstādīt 
paliekošas piemiņas zīmes( pie-
minekļus) un Amerikas latviešu 
draudzēm uzņemties aizbild-
niecību par draudzēm Latvijā. 
LELBA trešā Sinode šos ietei-
kumus nepieņēma, bet arī ne -
noraidīja. Vēlāk tomēr izveido-
jās māsu draudžu kustība. Pret 
straumi cīnījāmies, lai Latvijas 
Valsts svētkus atzīmētu tieši 18. 
novembrī. Tā Bostonā radās 
Diena Latvijai. 

Mācītāja Imanta Kalniņa dzī -
ve aptvēra veselu laikmetu – 
skolnieka, vēlāk kareivja uni-
formas, garīdznieka talāra, līdz 
akadēmiķa svārkiem. Viņš bija 
vairāku draudžu mācītājs Ame-

ri kā, Lat vijas teologijas fakultā-
tes profesors,  divu grāmatu 
au  tors, Ame rikas universitātēs 
ieguvis vairākus akadēmiskos 
gradus psīcholoģijā un teoloģi-
jā, ieskaitot doktora gradu 
(Phd). Pēdējos dzīves gados 
viņš bija iegādājies mājokli 
Floridā. Tur nobeidzās arī viņa 
mūžs, kaut Floridas sauli maz 
dabūja redzēt. Par spīti Mūžīgās 
dzīvības cerībai, kam ticēja un 
ko bija sludinājis, Imants Kal-
niņš laicīgajai dzīvei negribēja 
uzdot. Viņš savā dzīvē bija pie-
veicis neskaitāmas grūtības, 
uzvarējis daudzos cīniņos, bet 
šoreiz bija jāzaudē…

Draugs ir aizgājis, bet draudzī-
ba paliek.

Ivars Galiņš

Aizsaulē aizgājuši mūsu biedri

EDGARS KAULĒNS
dzimis 1921. g. 21. aprīlī
miris 2010. g. 20. jūlijā

ANSIS GRIEZE
dzimis 1923. g. 10. martā

miris 2010. g. 27. novembrī
Sēro

DAUGAVAS VANAGI FILADELFIJĀ
Kas savai zemei uzticīgs,
Tas saules mūžu dzīvo

Pēkšņi aizsaulē aizsaukta mana jaunības draudzene

AUSMA LINDE
dzimusi 1933. gada 24. februārī

mirusi 2011. gada 9. martā

Dziļās sērās un mīlestībā viņu piemin
AIRA VEISS

Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava mīļā sirds

Mūžības ceļos aizsaukts

BRONIS STARIS
miris 2011. gada 24. februārī

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VISI BURVIKOVI – ARNIS AR ĢIMENI

JĀNA AR ĢIMENI 
UN VALDA

Un Dieva lielais miers
Ir viņa sirdij pieskāries

Zeme deva, zeme ņēma
Zeme visu nepaņema,
Labi darbi, mīļi vārdi
Tie palika šai zemē.
T. dz.

Ausma Linde dzimusi 1933. 
gada 24. februārī Liepājā, mirusi 
2011. gada 9. martā, 
Grandrapidos, Mičiganā.

Skolas gaitas Ausma iesāka 
Latvijā, turpināja Vācijā, angļu 
zonā – Rendsburgā un Pinebergā.  
Vidusskolu beidza Grandrapidos.  
Bakalaura gradu medicīnas tech-
noloģijās ieguva Akvinas kolle-
džā.

AUSMA LINDE, dzim. Ostelis, 
aizgājusi viņsaulē

 Grandrapidos, maģistra gradu  pieaugušo paidagoģijā – Grand 
Valley State universitātē Alendā lē.  Izglītību turpināja un savas 
zināšanas hematoloģijā paplašināja dažādos kursos un konferen-
cēs. Savā darbā St. Mary’s slimnīcas laboratorijā Grand rapidos 
Ausma, būdama izcila hematoloģe, konsultēja ārstus un labora-
torijas darbiniekus un ap  mācīja studentus. Viņas darba biedri un 
studenti Ausmu cienīja un mīlēja.

Latviešu sabiedrība Grand rapidos Ausmas aiziešanu mūžībā 
izjutīs smagi, jo viņa bija neatsverama kā lielu, tā mazu darbu 
darītāja.  Ilgus gadus bija ev. lut. draudzes dāmu pulciņa vadītāja, 
Grandrapidu  Latviešu biedrības valdes locekle un aktīva koŗa 
dalībniece.  Ausma pazina visus, palīdzēja visiem, vienmēr bija 
gatava pielikt roku un dot padomu.   Viņa palīdzēja veidot 3x3 tā 
pirmsākumos un uzņēmās dažādus administrātīvus un praktis-
kus pienākumus Gaŗezera 3x3 nometnē, kur viņa piedalījās 
katru vasaru.  

Ausmai bija plašs interešu un nodarbību loks. Jaunībā viņa 
spē  lēja volejbolu, vēlāk tenisu un golfu, piedalījās arī golfa sacīk-
stēs.  Ļoti svarīga viņai bija slēpošana, viņa piederēja Čikāgas 
latviešu slēpotāju klubam un Grandrapidu slēpotāju klubam.  
Piedalījās daudzos izbraukumos, un sacīkstēs parasti guva labas 
sekmes.  

Pēc aiziešanas pensijā Ausma ņēma kursus vietējā kolledžā 
galvenokārt par mākslu, mūziku, operu un teātri.  

Ausma daudz ceļoja – uz dažādām iecienītām slēpošanas vie-
tām ASV un Kanadā, uz Italiju, Grieķiju un Spāniju lai apmeklē-
tu mūzejus un paplašinātu savas zināšanas par mākslu un vēstu-
ri, uz Dziesmu svētkiem ASV, Ka  nadā un Latvijā, uz Olim -
piskajām spēlēm Austrālijā, pie reizes pa  pētot maoru mākslu un 
kultūru Jaunzēlandē, uz Latviju, lai apciemotu radus un draugus.  
Svarīgs bija ceļojums uz Vāciju, lai apmeklētu sava kaŗā kritušā 
brāļa kapu pie Berlīnes.

Ausmai bija daudz draugu.  Ar tālākajiem viņa bieži sazinājās, 
lietojot Skype vai e-pastu, ar vietējiem – gan tiekoties gan paru-
nājot pa telefonu.  Ar viņu varēja rēķināties vienmēr, ja bija vaja-
dzīga kāda palīdzība vai atbalsts.  Ausmas durvis vienmēr bija 
arvērtas, un viņa vienmēr visus mīļi sagaidīja.  Par viņu sēro divi 
dēli un vedekla, radi un liels draugu pulks, kuŗu dzīves viņa ir 
bagātinājusi, ar kuŗiem bijušas kopīgas gaitas dažādajās viņas 
dzīves sfairās.  Viņas aiziešana ir radījusi tukšumu, pie tā būs 
grūti, grūti pierast.

Līga Ruperte

Tu aizgāji pa gaismas staru...

Mūžībā aizgājusi 
mūsu ilggadējā Austrālijas kollēģe - gaišā, mīļā

BRIGITA LIEPIŅA
(30.07.1930. – 16.03.2011.)

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
mūsu autorei Valdai, Ilgai, Andai un 

Zaigai ar ģimenēm, 
visai Austrālijas latviešu saimei.

LIGITA KOVTUNA, laikrakstu LAIKS un BRĪVĀ 
LATVIJA redakcija un izdevēji
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

(Turpināts no 21. lpp.)

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

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

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

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

Mākslinieku darbi ir no 
Klinklāva galerijas Gaŗezerā, 
Cesvaines pils mū  zeja, galeri-
jas „Daugava”, pri vātām 
kollekcijām. Informācija: http://
www.latvia-usa.org/exlaartin-
ex1.html

• 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 draudz-
es priekšniecei Inārai Apinei, 
tālr. 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Visi 
izsoles ienākumi – dāmu 
komitejas darbam.

DIEVKALPOJUMI 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: dievk. 27. martā 
(ar dievg.), 3. apr., 10. apr., 
Pūpolsvētdienā, 17. apr. ar 
dievg., padomes ievadīšana 
amatā, Zaļās ceturtd., 21. apr. 
ar dievg., Lielā piektd., 22. apr. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
11.00. 24. apr. Lieldienu dievk. 
plkst. 9.00. Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 27. martā plkst. 3.00 
dievk. Lankasterā. Māc. Dr. 
A. Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone.

• Čikāgas latviešu katoļu 
kopa: 10. apr. plkst. 3.00 
dievk. latviešu valodā, pēc 
dievk. saiets St. Rosalie baznīcā 
(4401 N.Oak Park Ave.). Pr. 
Gabriels Suleimanovs. 15. 
maijā plkst. 12.00 dievk. un 
saiets Immaculate Conception 
baznīcā (7711 W Talcot).

• Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr. (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI) dievk.: 27. martā, 3. apr. 
ar dievg. 10. apr. dievk., pēc 
dievk. sadraudzības stunda. 17. 
apr. Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. 21. apr. plkst. 5.00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 22. 
apr. plkst. 5.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 24. apr. 
Lieldienu dievk. ar dievk., pēc 

dievk. Lieldienu brokastis. 
Parastie dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc. diak. F. M. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435; ērģ.: Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un A. Grei-
ema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lau-
derdale): 10. apr. plkst. 2.00 
dievk., prāv. I. Gaide, ērģ. A. 
Gaide. 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): 
27. martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievk.; Vilmingtonā plkst. 3.00 
dievk.ar dievg. 3. apr. plkst. 
11.00 dievk., pirms dievk. 
pankūku brokastis, pēc dievk. 
literārā pulciņa pārunas par 
Ingūnas Baueres grāmatu „Li -
ze  te, dzejniekam lemtā”. 

Informācija: www.latvianlu-
thchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 17. 
apr. Pūpolsvētdienas dievk. 22. 
apr. Lielās piektdienas dievk. 
24. apr. Lieldienu dievk. Māc. 
I. Larsena, tālr.: 269-637-0460; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
revilze@gmail.com 

• Kalamazū latv. apv. ev. 
lut. dr.: 3. apr. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 6. apr. plkst. 1.00 
Bībeles stunda. 10. apr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija. 
17. apr. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., KLS izlaidums plkst. 
11.30. 20. apr. plkst. 4.00 
Bībeles stunda Ciemā Latvija. 
21. apr. plkst. 6.00 dievk. ar 
dievg. 22. apr. dievk. plkst. 
6.00. 24. apr. plkst. 8.00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk groziņu 
brokastis. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 27. 
martā plkst 11.00 dievk. ar 
dievg. 3. apr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 17. apr. 
Pūpolsvētdienas dievk. 20. apr. 

Bībeles stunda. 24. apr. 
Lieldienu dievk., pēc dievk. 
brokastis. Māc. Dr. S. Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI), māc. A. 
Greiema. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 27. martā dievk. ar dievg. 
30. martā plkst . 11.00 Bībeles 
stunda. 3. apr. dievk. ar dievg. 
6. apr. plkst. 11.00 ciešanu 
laika meditācija. 10. apr. dievk. 
13. apr. plkst. 11.00 ciešanu 
laika meditācija. 17. apr. plkst. 
11.00 Pūpolsvētd. dievk. 22. 
apr. plkst. 11.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. 24. apr. plkst. 
9.00 Lieldienu dievk., pēc 
dievk. brokastis. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: 2. apr. plkst. 2.30 dievk., 
māc. Dr. J. Keggi. 17. apr. 
plkst. 12.15 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg. Diakons I. Kaņeps. 
Pēc dievk. draudzes pilnsapulce. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070. 27. martā 
dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem. 3. apr. dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem, pēc dievk. 
draudzes saiets, kuŗā Dziesmu 
svētku rīcības komiteja pastāstīs 
par savu darbību. 5. apr. plkst. 
7.00 draudzes padomes sēde. 
Māc. L Zusēviča, tālr.: 414- 
421-3934 e-pasts: pastorlau-
ma@gmail.com; draudzes 
priekš  niece S. Kalve, tālr.: 414- 
536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.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. Cepurei-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.: 27. martā plkst. 
1.30 dievk. draudzes dievnamā 

Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). 3. apr. plkst. 8.30 
dievk. Leikvudā Igauņu bazn. 
(607 E. 7th St.). 10. apr. dievk. 
nebūs. 17 apr. plkst. 8.30 
Pūpolsvētd. dievk. Leikvudā 
Igauņu bazn. (607 E. 7th St.). 21 
apr. plkst. 1.00 Zaļās ceturd. 
dievk. ar dievg. Leikvudā 
Igauņu bazn. (607 E. 7th St.). 
22. apr. plkst. 6.00 Lielās piekt. 
dievk ar dievg. draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 24. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 
draudzes dievnamā Īst brans-
vikā. pēc dievk. groziņu brokas-
tis. Māc. I. Pušmucāne-Kinei ko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
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. 
kafija. Māc. R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 9. 
apr. plkst. 12.00 Lieldienu 
dievk. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San 
Diego, CA 92116), prāv. D. Ka -
ņeps; pēc dievk. kafijas galds. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 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. Kalniņa. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 27. martā plkst. 

10.30 dievk. ar dievg. 3. apr. 
plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 10. 
apr. plkst. 10.30 dievk. angļu 
val. ar dievg.; pēc dievk. Bībeles 
stunda. 17. apr. plkst. 10.30 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 22. 
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 24. apr. 
plkst. 10.30 Lieldienu dievk.; 
pēc dievk. brokastis ($20, bēr-
niem $10), pieteikties Selgai 
Pētersonei līdz 20. apr., tālr.: 
206-365-7123. 1. maijā plkst. 
10.30 Baltās svētd. dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. Bībeles stun-
da. 8. maijā plkst. 10.30 
Ģimenes dienas dievk. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seatt-
lelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 20. martā plkst. 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.), prāv. O. Sniedze, ērģ. D. 
Vitušinska- Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: 27. martā, plkst. 11.00 
biedrības namā Bībeles stunda. 
3. apr. plkst. 2.00 dievk., kokli 
spēlēs Ilmārs Vilmanis. 8. apr. 
plkst. 11.00 biedrības namā 
draudzes valdes sēde. Dievk. 
notiek „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707). 
Ziedojumus pieņem biedrzine 
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. ; Māc. A. 
Pelds, draudzes priekšniece A. 
Norberga. 

 • Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 27. martā 
dievk. sprediķi teiks viešņa mag. 
theol. Una Stroda; pēc dievk. 
kafija, jubilāru apsveikšana. 30. 
martā plkst. 10.30 svētbrīdis un 
pārrunas: ,,Ceļa soma”; plkst. 
7.30 padomes sēde. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org 
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Par „krēslu bīdīšanu” 
hokejā

Pēc Rīgas Dinamo hokeja 
vienības sekmīgā starta KHL 
turnīra izslēgšanas spēlēs sākušās 
runas par iespējamu amatu pār-
dalīšanu vienības vadībā. Plašsa-
ziņas līdzekļos rakstīts, ka Dina-
mo galvenajam trenerim Juliusam 
Šupleram piedāvāts trenēt Latvi-
jas valstsvienību, gatavojoties Pa -
saules meistarsacīkstēm. Latvi jas 
Hokeja Federācijas prezidents 
Kirovs Lipmans precizēja šo in -
formāciju un sacīja, ka  Šupleram 
esot piedāvājis otrā treneŗa ama-
tu, nevis galvenā, kā iepriekš 
krievu presē citēts pats slovaku 
speciālists. Šuplers marta sākumā 
intervijā krievu laikrakstam Prav   -
da izteicās, ka viņam piedā vāts 
Latvijas valstsvienības trene  ŗa 
amats.

“Šuplera izteicieni ir pārpra-
tums. Mums bija saruna, un 
mans viedoklis ir tāds, ka izlasē 
būtu nepieciešams kāds cilvēks 
no Dinamo. Tāpēc Šupleram 
piedāvāju iespēju būt treneŗa 
palīgam,” Lipmans stāstīja, gan 
uzreiz jau sakot, ka pieļāvis ie -
spēju, ka Šuplers to noraidīs. 
Tāpēc otrs piedāvājums sekoja 
Sandim Ozoliņam. Lipmans 
Ozo    liņam piedāvājis izlases ģe -
nerālmenedžera amatu un sa -
ņēmis pozitīvu attieksmi. 

Pēdējā laikā klīdušas baumas 
par vairāku Dinamo spēlētāju 
nevēlēšanos spēlēt izlasē, tomēr 
Lipmans uzskata, ka šajā jau-
tājumā viss būs kārtībā. “Baumas 
klīst dažādas, tomēr puiši ir 
apzinīgi valsts pavalstnieki,” uz -
svēra Lipmans. “Ir ļoti nozī  mīgi, 
ka viņi pārstāv izlasi, un nešaubos, 
ka visi arī spēlēs.”

Lipmans piebilda, ka Latvijas 
izlasei aug ļoti laba maiņa, at -
gādinot, ka U-20 izlase pagājušajā 
gadā atgriezās pasaules meistar-
sacīkšu augstākajā līgā. Līdzīgi 
panākumi tiek gaidīti arī no U-18 
vienības. Rīgā aprīlī notiks Pa -
saules meistarsacīkšu pirmās lī -
gas turnīrs.

Latvijas pieaugušo valstsvienība 

Prezidents apbalvo paraolimpieti

gatavošanos Pasaules meistar-
sacīkstēm Slovakijā uzsāka 21. 
martā sporta bazē Piņkos.

Teniss
Latvijas tenisa līderis Ernests 

Gulbis  pakāpies trīs pozicijas 
augstāk un ar 1230 punktiem 
ieņem 31. vietu ATP pasaules 
ranga tabulā.

Gulbis Indianvelsas Masters 
serijas turnīrā aizkļuva līdz 
trešajai kārtai un nopelnīja 45 
vērtējuma punktus.

Liepājniece Anastasija Seva-
stova  WTA pasaules tenisa ranga 
tabulā ir 38. vietā.  

Rokasbumba 
Latvijas rokasbumbas izlase 

2012. gada Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas spēlēs pret Austriju 
piedzīvoja zaudējumus: Dobelē 
– 25:28, izbraukumā – 24:34.

Piektās grupas kopvērtējumā 
pašlaik līdeŗpozicijā ar septiņiem 
punktiem četrās spēlēs ir Austrija, 
ar četriem punktiem trīs spēlēs 
seko Īslande, Vācijas kontā ir trīs 
punkti trīs spēlēs,  Latvijas vienī-
ba pie punktiem vēl nav tikusi.

Četras apakšgrupas vienības 
līdz šī gada jūnijam aizvadīs divu 
riņķu turnīru. Divas spēcīgākās 
vienības iekļūs finālturnīrā, kas 
risināsies 2012. gadā Serbijā.

Biatlons
Latvijas biatlona veterāns Il -

mārs Bricis Norvēģijā izcīnīja 28. 
vietu Pasaules kausa izcīņas pē -
dējā posmā 10 km sprintā. Bricis  
vienīgais no Latvijas sportistiem 
kvalificējās iedzīšanas braucien-
am, jo Andrejs Rastorgujevs ie -
ņēma 66. vietu, bet pasaules meis-
tarsacīkstēs iepriekš labi startēju -
šais Edgars Piksons  92 sportistu 
kon kurencē palika 75. vietā.

Bricis šaušanā bija precīzs, taču 
slēpojumā nebija tik ātrs un fi -
nišā uzvarētājam zaudēja minūti 
un 46 sekundes. Rastorgujevs 
šau  šanā kļūdījās trīs, Piksons – 
di  vas reizes.

Madara Līduma 7,5 km 
sprintā ieguva 40., Žanna 

Lai izteiktu atzinību par Lat-
vijas vārda nešanu pasaulē, 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
paraolimpietim Aigaram Api-
nim pasniedza Valsts preziden-
ta medaļu par šāgada sākumā 
iegūto pasaules čempiona titu-
lu. Starptautiskās para olim pis-
kās komitejas pasaules vieglat-
lētikas meistarsacīkatēs janvāŗa 
beigās Jaunzēlandes pilsētā 

Kraistčērčā Aigars Apinis izcī-
nīja pasaules čempiona titulu 
lodes grūšanā un diska mešanā, 
kā arī abās disciplīnās sasniedza 
jaunu re  kordu, labojot pats savu 
pasaules rekordu gan lodes grū-
šanā, gan diska mešanā. Pašlaik 
sportists gatavojas nākamā gada 
para olimpiskajām spēlēm, ku -
ras notiks Londonā Lielbri tā-
nijā. 

Jauns pasaules junioru rekords šķēpmešanā
Latvijas šķēpmetējs, treneres 

Valentīnas Eidukas audzēknis 
Zigismunds Sirmais Sofijā zie-
mas Eiropas kausa izcīņā mešanu 
disciplīnās sasniedza jaunu pasaules 
rekordu junioriem - 84,47 m.

Sirmais startēja pieaugušo 
konkurencē un jaunu rekordu 
uzstādīja jau pirmajā mēģinā-
jumā, pārspējot olimpiskā čem-
piona Andrēasa Tūrkildsena no 
Norvēģijas 2001.gadā sasniegto 
rekordu - 83,87 m.

Tādējādi Sirmais sasniedzis 
Latvijas ceturto visu laiku 
augstvērtīgāko rezultātu. Tālāk 
par viņu metuši tikai Latvijas 
rekordists Vadims Vasiļevskis 
(90,73 m), 2008. gada Pekinas 
Olimpisko spēļu vicečempions 
Ainārs Kovals (86,64 m) un 
Ēriks Rags (86,47 m). Sirmais 
apsteidzis arī olimpieti Vol de-
māru Lūsi, kas savulaik aizmeta 
šķēpu 84,19 m.

Ar apņemšanos pārspēt norvē-
ģa rezultātu Sirmais klajā nāca 
pagājušā gada septembrī, kad 18 
gadus vecais sportists sacensībās 
Jūrmalā šķēpu raidīja 82,27 m 
tālu, sasniedzot jaunu Latvijas ju -

nioru rekordu un gada otro la -
bāko rezultātu junioriem pa  saulē.

Sacensībās latvietis izcīnīja 
pārliecinošu uzvaru. Otrā vietā 
palikušais Ukrainas sportists 
Oleksandrs Pjatnica savā labākajā 
mēģinājumā sasniedza rezultātu 
81,96 m, trešais ar 79,49 m tālu 
raidījumu palika krievs Valerijs 
Jordans.

Intervijā ārzemju plašsaziņas 
līdzekļiem Sirmais sacīja: „Gluži 
negaidīts šis rezultāts nebija. Jau 
pagājušajā gadā no pasaules 
junioru rekorda atpaliku tikai 
par 1,60 metru. Ziemas sezonā 
turpināju gatavoties un sasnie-
dzu savu mērķi. Tomēr tas, ka 

izdosies, bija liels pārsteigums, 
gluži vai neticas.” Jaunais pasaules 
rekordists par saviem elkiem 
sportā nosaucis līdzšinējo pa -
saules junioru rekorda īpašnieku 
Torkildsenu un Latvijas sporta 
leģendu Jāni Lūsi.

Vecuma grupā līdz 23 gadiem 
Ansis Brūns ierindojās   astotajā 
vietā - 65,41 m.

Veiksmīgi startēja arī veseŗa 
metējs Igors Sokolovs. 23 
dalībnieku konkurencē viņš 
izcīnīja augsto piekto vietu - 
74,60 m.

Edgars Gailis U-23 junioru 
konkurencē izcīnīja 15. vietu – 
56,97 m.

*
Šveices pilsētā Lugano tradi-

cionālajās soļotāju sacensībās 
Gran Premio Citta di Lugano  20 
km distancē piedalījās arī divas 
latviešu soļotājas – ogrēnietes 
Agnese Pastare un Kristīne 
Platace. Abām tas bija sezonas 
pirmais starts brīvā dabā. Agnese 
distanci veica 1.35:05 un ie -
rindojās 13. vietā, Kristīne ar 
jaunu personisko rekordu1.46:16 
– 25. vietā.

Katalonijas velobrauciens šo -
gad svin 100 gadu jubileju. Pir-
majā, 166 km gaŗajā posmā 
pasaules riteņbraukšanas eliti 
pārsteidza Latvijas riteņbraucējs 
Gatis Smukulis (pārstāv HTC-
Highroad  vienību). Jau sacensību 
sākumā ap 22. kilometru Smu-
kulis kopā ar vēl trīs riteņ-
braucējiem aizbēga no lielās gru-
pas, vēlāk iegūstot nopietnu 14 
minūšu pārsvaru. Turpinājumā 
bēgļu pārsvars samazinājās, taču, 
kāpinot tempu, atrāviena grupa 
sadalījās, un Smukulis finišu sas-
niedza lepnā vientulībā - 28 
sekundes aiz sevis atstājot visus 
galvenos favorītus galvenajā gru-
pā, kurā ātrākais bija Alesandro 
Petaki. 

Katalonijas velobraucienā pie-
da  lās arī tādi pazīstami riteņ-
braucēji kā Tour de France uz -
varētājs Alverto Kontadors, pa -
saules čempions Kadels Evanss, 
Danilo Di Luka un Ivans Basso.

*
Latvijas riteņbraucējs Aleksejs 

Saramotins, kuŗš šogad pārstāv 
Cofidis vienību, izcīnīja 37. vietu 
nozīmīgajā Milānas -Sanremo 
velobraucienā. Uzvaru 298 km 
gaŗajā distancē izcīnīja austrālietis 
Metjū Goss (HTC-Highroad), 
Saramotins uzvarētājam zaudēja 
piecas minūtes un 23 sekundes.

Smukuļa sensacionālā 
uzvara

Gatis Smukulis

Zigismunds Sirmais

Juškāne – 76. vietu. 
Iedzīšanas braucienā (12,5 km) 

Ilmārs Bricis ierindojās 49. vietā. 
Dāmu konkurencē (10 km) 
Madara Līduma ieņēma 33., 
Žanna Juškāne – 77. vietu. 

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā visaugstāk ir Madara Lī -
duma – viņai 51. vieta. Ilmārs 
Bricis ir 55., Edgars Piksons – 
59., Andrejs Rastorgujevs – 71. 
vietā. 

Augstākās vietas latviešu biat -
lonisti sasniedza sprintā: Edgars 
Pilsons – 8., Madara Līduma – 
16. Ilmārs Bricis un Andrejs 
Rastorgujevs – abi 20. vietā.    

  
Futbols 

Ar diviem vārtu guvumiem 
Grieķijas meistarsacīkšu spēlē 
svētdien izcēlās Latvijas futbola 
izlases uzbrucējs Māris Verpa-
kovskis. Viņa pārstāvētā Ergotelis 
vienība izbraukumā cīnījās ne -
izšķirti 3:3 (1:1) ar Larissa.

Verpakovskis laukumā pavadī-
ja  90 minūtes, 22. minūtē panā-
ca izlīdzinājumu 1:1, spēles no -
bei gumā papildu laikā guva otros 
vārtus, kas Ergotelis ļāva izcīnīt 
vienu punktu.

Grieķijas meistarsacīkstēs Er -
go  telis ar 33 punktiem 27 spēlēs  
ir devītā vietā. 

Basketbols
Nacionālās basketbola aso-

ciācijas (NBA) kluba Golden-
steitas Warriors centra spēlētājam 
latvietim Andrim Biedriņam se -
zona varētu būt beigusies. Potītes 
savainojuma dēļ viņš vienībai šo -
sezon vairs nevarēs palīdzēt. 
Decembrī Biedriņš bija traumējis 
to pašu potīti, kā rezultātā viņš 
nepiedalījās deviņās spēlēs.

Līdz meistarsacīkšu beigām 
Warriors vēl jāaizvada 12 spēles. 
Izslēgšanas spēlēs iekļūs līgas 
astoņas spēcīgākās vienības. Gol-
 densteitas klubs pašreiz ar 30 
uzvarām 70 spēlēs   s ir 12. vietā. 

Šosezon Biedriņš vidēji spēlē 
guvis 5,0 punktus un izcīnījis 7,2 
atlēkušās bumbas.

P. Karlsons


