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3. aprīlī Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers jau deviņos 
no rīta ieradās Ciānas un Sv. 
Pēteŗa draudzes kopējā diev-
kalpojumā Ciānas draudzes 
baznīcā. Dievkalpojumu vadīja 
Ciānas ev. lut. draudzes mācītāja 
Gundega Puidza, asprātīgu 
uzrunu bērniem teica Silvija 
Kļaviņa-Baršneja, dziedāja sie-
vie  šu trio ,,Cielavas“. Pēc dievkal-
pojuma prezidents Kr. Barona 
latviešu skolas vecāku padomes 
pārstāves Litas Sīmanes vadībā 
apskatīja ASV lielākās latviešu 
sestdienas skolas telpas. 

 Prezidents un viņa pavadoņi, 
aplausu sveikti, ienāca Ciānas 
lielajā zālē, kuŗā bija sapulcējušies 
320 apmeklētāju, un Kr. Barona 
skolas koris, ko diriģēja Silvija 
Kļaviņa-Baršneja, ģitaristiem Al -
nim Ceram un Mārtiņam Sīma-
nim spēlējot pavadījumu, braši 
nodziedāja tautasdziesmu „Ģēr-
bies, saule, sidrabota!“ Prezidents 
ne tikai sirsnīgi aplaudēja, bet 
nekavējoties nostājās starp dzie-
dā   tājiem, turklāt rūpīgi raudzī-
damies, lai neviens no bērniem 
nebūtu viņam aizmugurē. Foto-
grafu aparāti zibsnīja vienā lai-
dā.

ASV un Latvijas karogu ienesa 
Kr. Barona skolas skolēni un 
Čikāgas skauti un gaidas. Nez ko 
domāja ASV slependienesta ap -
sargi, dzirdot, ka cilvēki, kuŗi 
runā viņiem nesaprotamā valo-
dā, ASV himnu dzied tā, kā 
daudz šeit ilgi dzīvojošie ne -

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera 
viesošanās Čikāgā

jaudā… 
Dziedājām arī Latvijas himnu, 

lūgšanu par valsti un tautu – 
„Dievs, svētī Latviju!“

Čikāgas vīru koris diriģentes 
Māras Vārpas vadībā, Leldei Kal-
mītei spēlējot klavieŗpavadīju-
mu, nodziedāja V. Kaminska 
„Latvijai“ (J. Sirmbārža vārdi). 
Prezidents arī šoreiz, aplausiem 
skanot, nostājās koristu vidū. 
Skaidri bija jūtams, ka Valdis 
Zatlers zina, kas publikai patīk, 
un prot radīt sirsnīgu un jauku 
noskaņu, turklāt atvieglojot dar-
bu fotografiem. Viņu attēlus va -
rēs apbrīnot vēl pēc gadiem.

Tad kārta bija Čikāgas Ciānas 
draudzes korim, kuŗā ir dziedātāji 
no visām Čikāgas latviešu drau-
dzēm. Ingrīdai Dženningai 
(Jennings) diriģējot, Leldei Kal-
mītei spēlējot pavadījumu, koris 
dziedāja Brigitas Ritmanes „Es 
mīlu Latviju“ (Andŗa Ritmaņa 

vārdi), un prezidents atkal labprāt 
nostājās starp koristiem. 

ČLOA vicepriekšsēde Inese 
Sto  kes iepazīstināja ar preziden  ta 
pavadoņiem, tostarp Latvijas 
vēstnieku ASV Andreju Pilde-
goviču un jauno Latvijas goda 
konsulu Čikāgā Robertu Blum-
bergu.

Čikāgas latviešu organizāciju 
ap  vienības priekssēdis Jānis Vil-
ciņš savā uzrunā par Čikāgas 
latviešu sabiedrības veikumiem 
pieminēja pirmos Dziesmu 
svētkus ASV, draudzes, biedrības, 
rosīgo latviešu kultūras dzīvi, 59 
gadus latviešu radioraidījumus, 
,,Čikāgas Ziņas“, kas iznāk jau 36 
gadus, neatlaidīgos protestus pret 
okupāciju un cīņu par Latvijas 
neatkarības atgūšanu. Čikāgā 
tika nodibināta pirmā Latvijas 
Tautas frontes atbalsta grupa, pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
Čikāgas latvieši neatlaidīgi centās 

panākt, lai Latvija kļūtu par 
NATO dalībvalsti un rakstīja 
vēs  tules ASV Kongresa senāto-
riem un Tautas pārstāvju palātas 
deputātiem, aicinot atzīt, ka 
Latvija bija okupēta. 

„Pēc 60 aizritējušiem gadiem 
latviskais kodols Čikāgā vēl aiz-
vien ir stingrs un mums ir liels 
prieks sveikt jūs Čikāgā, prezi-
denta kungs!“ runas beigās teica 
J. Vilciņš. 

Prezidents uzrunā pauda prie-
ku ar iespēju būt pie tautiešiem 
Čikāgā, dzirdēt dziedam koŗus: 
„Latvija ienāca manī ar bērnu 
cerībām dziesmā, ar vīru spēku 
un pārliecību un skaistu jauktā 
koŗa dziedājumu!“ 

Prezidents teica, ka viņa vizītes 
mērķis šoreiz vairs nav drošība, 
bet gan ekonomiskā sadarbība, 
centieni veicināt ASV firmu ie -
guldījumus Latvijā, piedāvājot 
sakarus ar Krieviju, kādi Latvijai 
iespējami, esot Eiropas Savienības 
loceklei: nepieciešams panākt, lai 
mūsu valsts būtu moderna un 
dinamiska. Netālā pagātnē tau-
tiešiem saikne ar Latviju bija 
neredzams pavediens, bet tagad 
dators ar interneta pieslēgums 
daudziem ļauj nemitīgi ar vienu 
kāju būt Latvijā. Prezidents 
novēlēja visiem meklēt un atrast 
iespēju, kā kalpot mūsu valstij.

Pēc uzrunas prezidents atbil-
dēja uz jautājumiem par demo-
grafiskā stāvokļa uzlabošanu 
Latvijā, vizīti Krievijā, ieteikumu 
Satversmes grozījumiem varas 
līdzsvarošanai valstī, inteliģences 
lomu. 

Prezidents apsveica, Čikāgas 
Piecīšus 50 gadu jubilejā un 
pa sniedza dāvanu – pulksteni ar 
prezidenta paraksta iegravējumu. 
J. Vilciņš saņēma milzīgu Lāču 
maizes klaipu un grāmatas sko-
las un ČLB bibliotēkām. Prezi-
dentam J. Vilciņš pasniedza liel-
for  māta Čikāgas skatu albumu.

Sarīkojuma beigās sarīkojuma 
apmeklētāji, kājās piecēlušies, 
Mārai Vārpai spēlējot klavieres, 
nodziedāja Jāņa Mediņa dziesmu 
„Tev mūžam dzīvot, Latvija“ ar V. 
Plūdoņna tekstu – vienlaikus tas 
bija arī mūsu vēlējums mīļajai 
Latvijai.

Blakustelpā ikvienam bija ie -
spēja sasveicināties ar preziden-
tu, pateikties viņam par darbu 
Latvijas labā, novēlēt augstajam 
viesim veselību un Dieva svē-
tību!

Prezidenta viesošanās vizīti 
rīkoja ČLOA un tās priekšsēdis 
Jānis Vilciņš ar palīgiem. Valdis 
Zatlers iekaŗoja Čikāgas latviešu 
sirdis. Mēs esam pateicīgi un 
priecājamies par viņa viesoša nos. 

O. C.

Krišjāņa Barona latviešu skolas koris
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Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers nodod Jānim Vilciņam 
Latvijas zemes velti – klaipu rupjmaizes – Čikāgas latviešu 
kopienai. To nobaudīja Tautas sanāksmes dalībnieki
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Čikāgas vīru koris
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ČLOA prezidijs. No kreisās: Ruta Priedkalne-Zirne, Artis Inka, Inese Strautniece-Stokes, ČLOA 
priekšsēdis Jānis Vilciņš, Andrejs Rāve, prezidents Valdis Zatlers, Ilmārs Bergmanis, Vija Reinfelde, 
Valija Galenieks, Inta Rāve, Modris Galenieks
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Viena cena (All inclusive)!

Kad Floridas eksotiskais, lielais 
jacaranda koks, pavasara saules 
aicināts, tinās spilgtos, gaiši zilos 
ziedos, tad tas ir mājiens snieg-
putniem un arī vietējiem tau-
tiešiem, ka sarīkojumu sezona iet 
uz beigām. Sestdiena, 9. aprīlis, 
gan vēl bija izvēlēta St. Pēters-
burgas Latviešu biedrības 45. 
dzimšanas dienas atceres svinī-
bām,  uz tām ieradās vairāk nekā 
75 tautieši. Oficiālais dibināšanas 
datums ir 1966.gada 28. maijs, 
bet maijā biedrības nams jau at -
pūšas. 

Vispirms pieminējām tos 20 
drošsirdīgos tautiešus un tautie -
tes, kas pirms 45 gadiem uz  dr  o-
šinājās nodibināt Latviešu bied-
rību šai tālajā Amerikas stūrītī. 
Pēdējais no dibinātājiem - 100 
gadus vecais Fēliks Elksnītis 
pirms pāris gadiem pārcēlās 
atpakaļ uz dzīvi Latvijā, un, cik 
zinām, vēl vienmēr apceļo Eiro-
pu. Dibinātāju iecere bija vei -
cināt un uzturēt latviešu kul tūru, 
dziesmu, dzeju un valodu. Par to, 
ka šī cerība ir piepildījusies un 
pat pārsniegta, liecina labi ap -
meklētie sarīkojumi pašu celtā 
biedrības namā. Nedomāju, ka 
jelkāds varētu saskaitīt,  cik pē -
dējos 45 gados izdziedātas koŗa 
dziesmas, iztrinšķinātas kokļu 
melodijas, noklausīti vietējo 
māks    linieku un no Latvijas ie -
lūgto solistu koncerti, cik izrīkoti 

teātŗa uzvedumi. Un kur tad vēl 
vi  deo izrādes, literārā pulciņa 
sanāksmes, bibliotēkas darbība, 
bībeles stundas...  Cik apēsti pī -
rāgi un desiņas skābo kāpostu 
aplenkumā, cik iztukšots alus 
muciņu? Domāju ka St. Pēters-
burgas tautieši ir uzturējuši un 
veicinājuši latvisko kultūru, kā to 
vēlējās biedrības dibinātāji pirms 
45 gadiem.

Sestdienas sarīkojums sākās ar 
Andŗa Rituma stāstu par diri-
ģenta likstām senos laikos. Ne 
vienmēr diriģents varēja iesēsties 
ērtā autiņā un doties uz koŗa mē -
ģinājumu pa gludu šoseju. Pa -
gājušā gadsimta sākumā kāda 
lauka diriģenta rīcībā bija div-
ritenis, ar ko tas rudens tumsā 
pēc smagas lietus gāzes devās uz 
pa  tālo skolu. Protams, visādas 
klizmas, kamēr diriģents, slapjš 
kā žurka, ierodas skolā apmācīt 
koristus.

Programmas nopietno daļu 
uzsāka biedrības koris diriģenta 
Vladimira Hohlova vadībā, no -
dziedot četras dziesmas. Kā pir-
mā bija D. Cimzes “Ozolīti, zem-
zarīti” ar tautasdziesmu vār  diem. 
Tad skanēja A. Žilinska “Puiši, 
puiši, rudens nāca” arī ar tautas-
dziesmas vārdiem. Trešā bija 
Helmera Pavasara “Vasarai”ar 
Vi  ļa Plūdoņa vārdiem, un kon-
certa pirmā daļa beidzās ar 
populāro Ģederta Ramaņa 
dziesmu “Mežotne” ar V. Ļūdēna 

vārdiem. Pie klavierēm, kā vien-
mēr, bija pianiste Māra Rituma.

Lai koris varētu atvilkt elpu, 
Ričs un Andris (Richards Rollis 
un Andris Ritums) gremdējās 
dziļās biedrības vēstures atmiņu 
dzīlēs un izsmīdināja mūs ar 
visādiem, sen aizmirstiem bied-
rības vadības darbiem un nedar-
biem. 

Koncerta otrā daļa sākās ar 
divām Jāņa Cīruļa aranžētām 
dziesmām. Pirmā tika nodzie-
dāta ”Krauklīts sēž ozolā”, tad 
sekoja lietuviešu tautasdziesma  
“Zīļota saulīte”. E. Rozenštraucha 
vienmēr populāro dziesmu “Vai-
dava” diriģenta Hohlova apdarē 
publika pieprasīja atkārtot. Kā 
priekšpēdējo koris dziedāja Rai-
monda Paula (V. Hohlova aran-
žējumā) “Vēju stundā” ar J. Petera 
vārdiem. Koncertu nobeidza ar 
Vladimira Hohlova aranžēto 
“Tēvu zeme” ar G. Selgas vārdiem. 
Šī dziesma ir jau tikpat kā St. 
Pētersburgas Latviešu biedrības 
koŗa moto, un to arī nācās at -
kārtot.

Pēc sekmīgā koncerta visi klāt-
esošie devās pie saimnieces Mārī-
tes Rubīnas sagatavotā auks tā 
galda. Kad tautieši un tautietes 
bija ieturējušies, tad varēja izlocīt 
kājas dejā, jo par populāru, 
mums visiem pazīstamu danču 
mūziku bija gādājis Ilmārs Dze-
nis un Pēteris Ozols. 

“Mazs bij’ tēva novadiņis, bet 
diženi turējās!” Ar šiem tautas 
dziesmas vārdiem tika noslēgta 
2011.gada biedrības priekš ne-
sumu sezona, ar sarīkojumu va -
dītāju solījumu, ka nākamā sezo-
na būs tikpat ražena. 

Gunārs Liepiņš

Paziņojums ALAs 
kongresa delegātiem 

un visiem
ALAs 60. kongresa delegātiem 

un viesiem, kuŗi no Milvoku lid-
lauka (General Mitchell Inter-
national Airport) vēlas iz  mantot 
viesnīcas Radisson pie dāvāto 
transportu, noteikti jāpaziņo 
ierašanās datums un laiks vismaz 
48 stundas iepriekš, zvanot uz 
viesnīcas galvenā tālruņa numu-
ru: 414- 257-3400 un piebilstot, 
ka piedalīsies American Latvian 
Association kongresā.

Lidlauka ēkas pirmajā stāvā 
pretim bagāžas ,,karuselim” Nr. 3 
(Baggage Claim Area) 12. maija 
pēcpusdienā būs ALAs kongresa 
informācijas galds, kur varēs 
iegūt informāciju par nokļūšanu 
uz kongresa viesnīcu.

ALAs 60. kongresa rīcības 
komitejas priekšsēdis

Ēriks Krūmiņš

Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrības 45 gadu svētki

No kr. Ričs (Richards Rollis) un 
Andris (Andris Ritums) uzjaut-
rina klātesošos ar humoristisku 
apskatu par biedrības vēsturi

Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrības koris talantīgā 
mūzikas direktora un diriģenta Vladimira Hohlova vadībā sniedz 
pēdejo pavasara koncertu.

Nākamais laikraksta numurs iznāks 
14. MAIJĀ! 
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Pavasaris ir atnācis, sākas 
rosība Gaŗezerā – tik daudz 
darāmā! Jārīko telpu un apkārtnes 
uzpošanas talka, lai godam 
sagaidītu vasaras skolas audzēk-
ņus, nometņotājus un viesus. 

Vasaras priekam šovasar no 
22. līdz 24. jūlijam Kultūras 
dienu programmā baudīsim 
dažādus interesantus sarīko-
jumus. Kultūras dienas atklās 
pazīstamā latviešu dziedātāja 
Laila Saliņa un izcilais lautas 
(lute) spēlmanis Džims (Jim) 
Matuss ar programmu “Tango-
Balādes”.  

Ar šo programmu 2010. gada 
vasarā abi mākslinieki apceļoja 
vairākas Latvijas pilsētas, izpel-
noties cildinošas atsauksmes. 
Programma veidota no latviešu 
balādēm, iemīļotām galda dzies-

Kultūras dienas Gaŗezerā
mām un dzejoļiem, kā arī 30. 
gadu latviešu tango mūzikas. 
Dzirdēsim Ulža Stabulnieka, 
Daces Aperānes, Raimonda Pau-
la, Alfreda Vintera un Lailas 
Saliņas dziesmas ar Aleksandra 
Čaka, Friča Bārdas, Jāņa Zie-
meļnieka, Gunāra Saliņa u.c. 
dzejnieku vārdiem. Mākslinieki 
iepazīstinās arī ar savu jauno 
programmu “Dzintara ceļa pro-
jekts”, kuŗas pamatā ir dzintara 
ceļa senās tirdzniecības gaitas no 
Baltijas valstīm līdz pat Vidus-
jūŗai.

Laila Saliņa ir beigusi Jaun-
anglijas konservātoriju Bostonā 
un Ņujorkas valsts universitāti 
Stonibrukā (Stonybrook). Pēc 
studiju beigšanas “pavadījusi sa -
vu mūžu, ceļojot pa dažādām 
mū  zikas pasaulēm, ieskaitot 

kamer  mūziku, operu, tautas mū -
ziku, džezu un kabarē, sniedzot  
koncertus Amerikā, Kanadā, 
Latvijā, Vācijā, Šveicē, Anglijā, 
Francijā, Zviedrijā, Austrālijā”. 
Saliņa ir dziedājusi Cīriches ope-
rā, Ņujorkas operas ansamblī, 
Latvijas Nacionālajā operā un 
Konektikutas operā.

Lautas spēlētājs ir komponists, 
aranžētājs, ansambļu vadītājs un 
ģitarists, speciālizējies pasaules 
mū  zikā. Viņa ieraksts ISHQ tika 
nominēts Grammy balvai pasau-
les mūzikas katēgorijā. Džims 
Matuss vada mūzikas ierakstu 
studiju Hadley, MA un māca 
ģitaras spēli ievērojamā privāt-
skolā Deerfield Academy.

Ruta Jostsone,
sarīkojumu vadītāja

Dzejniekam un literātam Ēri-
kam Raisteram (1905-1967) mīļš 
bijis pavasaris, kas nereti ir 
trauksmains gadalaiks. Raisters 
pats un viņa dzīve arī bijusi 
trauksmaina, un viņš no tās šķī-
ries trauksmainajā Ņujorkā. Bija 
ļoti atbilstīgi, ka šogad viņa Pie-
miņas fonda sarīkojums notika 
trauksmainā 16. aprīļa pēcpus-
dienā Ņudžersijas Latviešu bied-
rības sabiedriskajā centrā „Prie-
dainē”, kad ārā milza draudīgi 
lietus un pērkona mākoņi, bet, 
kā vēlāk uzzinājām, pa vairākām 
ASV pavalstīm bija iztrakojušies 
ap 240 tornado virpuļi, kas prasī-
ja vismaz 45 cilvēku dzīvības.

Atklājot sarīkojumu, Ē. Raistera 
Piemiņas fonda priekšniece 
Eleonora Šturma izteica gandarī-
jumu, ka šādā dabas stichiju 
apdraudētā dienā ceļu uz Prie-
daini tomēr mērojuši vairāk nekā 
50 literātūras cienītāju, lai kopīgi 
godinātu šī gada fonda laureātu 
Dr. Pāvilu Vasariņu, kuŗš bija 
ieradies no savas dzīvesvietas 
Toronto. Piemiņas fonds, kas 
dibināts ar nodomu „Apkopot 
un publicēt Ē. Raistera dzeju un 
neskaitāmos periodikā iespiestos 
rakstus par literātūru un nozīmī-
gām sabiedriski kultūrālām 
temām un notikumiem”, jau ieiet 
41. gadskārtā. Šai laika sprīdī 
fonds piešķīris goda rakstus un 
naudas balvas 27 laureātiem, kuŗi 
atzīti par „Raisteram līdzīgiem - 
drosmīgiem latviskās kultūras 
veicinātājiem un sargātājiem”.

E. Šturma sīkāk pastāstīja par 
Ē. Raistera dzīvi un darbu, bet 
tad deva vārdu savam brālim, 
māksliniekam Voldemāram Ave-
nam. Viņš ziņoja, ka fonda valde, 
kas ik gadu izrauga un apbalvo 
jaunu laureātu, šogad izvēlējusies 
godināt medicīnas doktoru, „lat-
viešu kultūras bagātinātāju, lite-
rātūras vērtētāju un sargu, toron-
tieti Pāvilu Vasariņu”. Blakus 
medicīnai, P. Vasariņš ilgstoši un 
sekmīgi darbojies kā grāmatu 
recenzents un komentētājs.

Laureāts dzimis 1928. gadā, 
bērnību pavadījis lauku mājās 
Zemgalē. Viņš ieguvis medicīnas 
doktora gradu 1955. gadā Rie-
tumontario universitātē, speciā-
lizējoties dermatoloģijā un vēža 
pētniecībā, ir vairāku zinātnisku 
grāmatu autors. Īpaši piemināma 
viņa 1982. gadā Kanadā publicē-
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tā grāmata „Klīniskā dermatolo-
ģija”, bet 1999. gadā ar Latvijas 
Universitātes profesora Alfrēda 
Miltiņa gādību Rīgā iznāk Dr. 
Vasariņa grāmata „Dermatolo-
ģija ģimenes ārstiem”.

 Tāpat kā leģendārajam ārstam, 
filozofam un ērģelniekam Alber-
tam Šveiceram,  medicīna bijusi 
arī tikai viena no P. Vasariņa 
interesēm. Jau kopš vidusskolas 
gadiem viņā iemājojusi dziļa 
interese par literātūru, un viņš ar 
cieņu un pateicību piemin savas 
Franču liceja laika skolotājas 
Martu Dauguli un rakstnieci, 
vēsturnieci Angeliku Gailīti. Tur-
pinot izglītību bēgļu nometnē 
Eslingenā, viņam laimējies mācī-
ties pie izcilās valodnieces 
Valerijas Baltiņas-Bērziņas, kas 
viņam pavērusi durvis uz dzejas 
pasauli. Interese par dzeju un 
vēlme dalīties ar citiem gan par 
latviešu klasiķiem, gan moder-
nisma sekotājiem, nav bijusi vairs 
apslāpējama. Jau studiju laikā, 
1952. gadā, Vasariņš iesāk rīkot 
rēgulārus lirikas vakarus un 
priekšlasījumus par dzeju, tos 
turpinot līdz pat 1985. gadam. 
Līdztekus notiek pievēršanās lat-
viešu literātūras, it sevišķi dzejas 
apcerēšanai un izvērtēšanai laik-
rakstos Latvija Amerikā un Laiks, 
žurnālos Treji vārti un Jaunā 
Gaita. Vasariņa recenziju skaits 
tuvojas četriem desmitiem, un 
tikpat liels skaits aptveŗ plašākus 
rakstus – apceres, pārskatus un 
reportāžas par nozīmīgu perso-
nību jubilejām, kā arī piemiņas 
rakstus.

Dr. Pāvila Vasariņa pēdējais 
lielais projekts bija viņa dzīves-
biedres, dzejnieces, prozistes un 
skaņu mākslinieces Ainas 
Zemdegas (1924-2006) Kopotu 

rakstu sastādīšana piecos sēju-
mos, kas izdoti Rīgā. Šais sēju-
mos ietverti ne tikai Zemdegas 
oriģināldarbi, bet arī biografiski 
sacerējumi un lietpratēju analī-
tiski iztirzājumi, komentāri un 
atsauksmes, kas visi pakļauti 
rakstnieces mūža chronoloģiskai 
gaitai. Latvijas kritiķi šos rakstu 
sējumus apzīmējuši par „trimdi-
nieciskuma garīgā stāvokļa kvin-
tesenci”.

Pats laureāts mums deva dziļā-
ku ieskatu savas dzīves gaitā. 
Viņš atceras, ka bijis kādā rakst-
nieku cēlienā, kas noticis 1943. 
gadā Nacionālajā teātrī, kur uz 
viņu spilgtu iespaidu atstājuši tur 
dzirdētie dzejnieki, it sevišķi K. 

Jēkabsons un kāda viņa dzejoļa 
rinda „Caur parku izgāja Po -
ruks...” Lasot Latvju Mēnešrakstu,  
viņš iepazinies ar V. Strēlertes, E. 
Ķezberes, V. Tomas u.c. darbiem. 
Vēl būdams padsmitnieks, Vasa-
riņš iesaukts gaisa spēku izpalī-
gos un bijis iesaistīts šīs organi-
zācijas izdotā žurnāla redakcijas 
darbā. Viņš atstājis Rīgu 1944. 
gada 28. septembrī, vēl pēc tam 
bijis Liepājā, kur iepazinies ar 
Andreju Johansonu. Pēc kaŗa 
mācījies latviešu ģimnazijā Eslin-
genā, vēl Vācijā sācis arī studēt – 
dabas zinības un angļu valodu 
Štutgartes techniskajā augstsko-
lā. Nonācis Kanadā, viņš studijas 
turpinājis, bet nu jau medicīnas 
laukā.

Viņš sevi neuzskata par profe-
sionālu literātu, bet par recen-
zentu un komentētāju.  Sākot ar 
1963. gadu, kļuvis par reportieri 
un rakstījis intervijas Toronto 
latviešu avīzei. Iesaistījās arī 
Jaunā Gaitā. Par nozīmīgiem cil-
vēkiem savā dzīvē viņš uzskata 
Jāni Kalmīti un Valentīnu Pelēci. 
Pirmoreiz viesojies Latvijā, 1972. 
gadā, kur iepazinies ar Māri Čaklo.

Ē. Raistera piemiņas fonda 
vārdā laureātu ar sārtiem zie-
diem sveica fonda vicepriekšsēde 
Dace Rudzīte.

Sarīkojuma mūzikālajā daļā 
dzirdējām flautisti Lalitu Saliņu, 
klavierpavadījumu spēlēja Gunta 
Plostniece. L. Saliņa atskaņoja 
trīs komponistu darbus. No 
Arnolda Šturma pūra Saliņa bija 
izvēlējusies „Modālo svītu flautai 
un klavierēm” piecās daļās. 
Sekoja Pēteŗa Vaska tikai flautai 
rakstītā „Ainava ar putniem”. Šis 
ir sarežģīts skaņdarbs, bet publi-
kai bija interesanti flautas skaņās 
saklausīt dažādu putnu svilpie-
nus un čirkstus. Koncerta noslē-
gumā abas mākslinieces izpildīja 
K.V. Gluka Melodiju no „Orfejs 
un Euridīke”. Mūziķes saņēma 
ziedus un jūsmīgus aplausus.

Pēcpusdienas izskaņā notika 
izloze. Starp laimestiem bija 
divas gleznas, Laika viena gada 
abonements, vairākas grāmatas, 
iesaiņojums ar vīna pudelēm un 
glāzēm u.c. Šī izloze fondam 
palīdz sagādāt līdzekļus nākot-
nes laureātiem. Bija arī gādāts 
par cienasta galdu un bāru, kas 
darbojās visu laiku. Vēl papildu 
šim sarīkojumam bija iespēja 
noskatīties Al Jazeera sagatavoto 
Sandora Abena atvesto video par 
Latvijas mežiem, kas izraisīja 
pārdomas par to, kas īsti ar mūsu 
mežiem notiek.

Māra Celle

No kreisās: Dr. Pāvils Vasariņš, mākslinieks Voldemārs Avens un 
Ē. Raistera piemiņas fonda priekšniece Eleonora Šturma
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parādās jauni, reliģiski motīvi un 
dzejā pamazām ienāk patriotisks 
skanējums, varonības slavinā-
jums, lepnums, dabas cildinā-
jums. Vēstules komponējuši 
kom  ponisti Jānis Norvilis, Jānis 
Ķepītis, Jānis Mediņš, bet Ruta 
Spīrsa tās tulkojusi angļu valodā.  

Pirmajiem krājumiem rakstu-
rīgs kamerstils – tas ir īpaši 
saskatīts skaistums cilvēku attie-
cībās un pašā lietu pasaulē. 
Dzejas krājumi “Profils stiklā” 
un “Dziedošais gliemežvāks” ie -
vērību gūst ar romantisko eksal-
tāciju, apgaroto lirismu, arī ar 
spēju smalki atklāt vispret ru-
nīgākās dvēseles nianses, estētis-
mu, patriotismu.

1941. gada 14. jūnijs ievelk tra-
ģiskas notis Elzas Ķezberes ģi -
menē. No Gulbenes stacijas kopā 
ar citiem latviešu virsniekiem uz 
Sibiriju aizrestotā vagonā tiek 
aizvests viņas vīrs Osvalds Ķez-
beris. Krājums „Jāapsnieg” 
(1943) veltīts vīra piemiņai. Elza 
Ķezbere, romantiska kamerstila 
liriķe, kam dzejas pasauli līdz 
tam piepildījušas greznas, traus-
las lietas, mūzika, literāru tēlu 
reminiscences, franču un japāņu 
kultūras klātbūtne, pret var mā-
cību saslejas ar skaudras realitātes 
un personiskas traģēdijas apzī-
mo gotu krājumu. Līdzās perso-
niskajam zaudējumam un traģis-
mam nāk visas tautas pārdzī-
vojums. Šajā Elzas Ķezberes krā-
jumā ļoti spēcīga ir atmiņu klāt-
esme, impresijas par bijušo, par 
pilnskanīgo dzīvi, kas tagad zu -
dusi. 1944. gadā atsevišķā izde-
vumā izdota krājumā iekļautā 
poēma „Dziesma par dzērvi” 
(atk. 1952. g. ASV). 1944. gada 
rudenī izdošanai apgādā Zelta 
Ābele bija sagatavota dzejas izlase 
„Spoguļu variācijas”, tomēr krā-
jums palicis manuskriptā. 

Vācu okupācijas laikā Elza 
Ķezbere strādā laikraksta Tēvija 
redakcijā, bet 1944. gada novem-
brī kopā ar meitām dodas bēgļu 
gaitās uz Vāciju (Berlīne, Jēna, 
Blomberga, Augustdorfa). Elzas 
Ķezberes rezignētā, romantisku 
skumju aizplīvurotā lirika bēgļu 
gados kļūst nopietnāka un 
dziļāka, smeldzīgāka, ko paspilg-
tina māju un Latvijas zaudējums. 

Tomēr tajā patveŗas arī agrākā 
laika noskaņas, intimitāte, pār-
dzīvojums. 1949. gada rudenī 
Lībekā iznāk krājums „Krēslainie 
spoguļi”, kurā vēl klātesoša ir 
Latvijas laika sajūta, apmēram 
puse no grāmatā ietvertajiem 
dzejoļiem publicēta arī tālaika 
latviešu bēgļu preses izdevumos. 
Krājumā līdzās reminiscencēm 
par laimīgo pagātni, pārdomām 
par dzīvi un nāvi ir ar poētiskiem 
līdzekļiem emocionāli „reģistrēti” 
bēgļu gaitu posmi: Rīga, degošā 
Liepāja, Baltijas jūra. Elza Ķez-
bere svešumā top par acumirklīgu 
impresiju dzejnieci, kuras dzejai 
raksturīgs tiešums, vienkāršība 
un mūzikālitāte. Viņa aicina ne -
zūdīties, nebaiļoties, nešau bīties, 
jo cer, ka “viss reiz pārsāpēs un 
pāries”, tālab jāceļ galva augšā, 
jāsmaida, jādzīvo tas brīdis, kas 
atvēlēts, pirms cilvēks sastopas ar 
nāvi un nakti (likteni, svešuma 
neziņu). Viss šajā dzīvē ir gaistošs, 
tikai skaistums ir mūžīgs, tas arī 
tagad svešumā jāmeklē. Dzejā 
saglabājas trauslas illūzijas, kaut 
arī visapkārt ir tikai drupas, 
maldu ceļi un dienas, kuras izzūd 
un izplēn kā putekļi. Agrākajā 
dzejā vērotā daiļā un skaistā 
pasaule, kurā daudz apbrīnojamu 
lietu, kas raisa fantāzijas un 
sapņus, ir pagaisusi. Pāri indi vi-
duālām izjūtām ir nācis vispār-
cilvēcisks svešums. Dzejā jauša-
mas arī filozofisks skatījums uz 
cilvēka mūža ritējumu, jautājumi 
par dzīves jēgu. Jau spilgti iezī-
mējas svešuma nepieņemšana, 
noliegums, distancēšanās, nespē-
ja ar to sadzīvot, kas tik raksturīga 
arī citiem dzejniekiem. Sakāpi-
nāti iezīmējas bezmāju vai ne -
māju sajūta, kas identa dvēse-
liskajai sajūtai svešumā. 

Īsi pirms dzejnieces izceļošanas 
uz Ameriku Lībekā iznāca 
krājums „Illūzijas” (1950). Te 
dzejniecei spēku dod Tirza un 
tās dievnams, dzimtā puse, gaišās 
atmiņas par tēvu un prieks par 
meitām. Kaut viss ir miglā tīts un 
neskaidrs, sirdī patvērušies mirk-
ļi, kas bijuši un piepildījuši ar 
prieku, laimi, mīlestību, tomēr 
svešumā daudz biežāk virsū mā -
cas tukšums, un sirds nespēj rimt 
un „tevi sauc bez mitas”. “Illūzijas” 

ir pirmais dzejnieces krājums, 
kuru veido tikai svešumā tapusī 
dzeja ar savu smeldzīgo skanē-
jumu, nepiepildītām ilgām un 
sapņiem un skaudro reālitātes 
apjausmu. 

20. gadsimta 40. gadu izskaņā t. 
s. “mazās Latvijas” laiks Vācijā 
pamazām beidzas. Bēgļi kļūst par 
trimdiniekiem. Viņiem jādo das 
projām uz citām zemēm. Dzejniece 
Elza Ķezbere uz Ame riku izceļo 
1950. gadā, par viņas un meitu 
galvotāju kļūst grāmat izdevējs 
Helmars Rudzītis ar ģimeni. 

Nu jau ilgāk par sešdesmit 
gadiem dzejniece dzīvo Ņujorkā. 
Viņa iemīl šo pasaules Bābeli un 
kultūras mētropoli Ņujorku, jo 
„kaut kas ir allaž jāiemīl, lai spētu 
dzīvot”. Dzejniece ar meitām dzī-
vo Bruklinas skandinavu rajonā 
ap Ridža bulvāri, īrē mazu dzī-
voklīti un, līdzīgi daudziem citi-
em, iziet grūto vienkāršā darba 
skolu. Savu iespēju robežās dzej-
niece piedalās latviešu literārajā 
dzīvē – īpaši rakstnieku sarīko-
jumos – ne tikai Ņujorkā, bet arī 
Filadelfijā, Sirakūzās, Elizabetē 
(Ņudžersijā), seko lielās pilsētas 
mākslas un mūzikas dzīvei un 
raksta jaunus dzejoļus, kas pa -
rādās latviešu trimdas preses 
izdevumos Laiks, Latvija Ame-
rikā, Laika Mēnešraksts, Ceļa 
Zīmes, Tilts, Laikmets. Dzejniece 
savā dzīvoklī iekārto savu mazo 
latvisko pasauli, pa logu raugās 
uz ūdens plašumiem. Kaut arī 
Ņujorkā dzīvo daudz latviešu, arī 
rakstnieku, bieži neiznāk tikties, 
tālab vientulības sajūta nepamet. 
Dzejniece sarakstās ar rietum-
krastā Oregonā dzīvojošo rakst-
nieku Valdemāru Kārkliņu, šajās 
vēstulēs atklājas dvēseliska vien-
tu  lība. Dzejnieci svešumā nomāc 
ikdienas rūpes un dzīve, kas šķiet 
kā salāpīta, tomēr viņa veldzējas, 
atguldamās zālē un raudzīdamās 
mākoņos un debesīs. Dzejnieces 
vēstulēs jaušams, cik ļoti satuvinās 
dzejnieces poētiskā dzejas pasau-
le ar viņas tagadni. 

1965. gadā Ņujorkā iznāk Elzas 
Ķezberes dzejas krājums „Kon-
certs”. Tajā vienkopus, kā atzinis 
Viktors Neimanis, parādās dzej-
nieces poētiskā mūža dažādi 
elementi: kamerstilā ieturēti dze-

Šogad Latvijā pēc gaŗās snie-
gotās ziemas pavasaris tuvojas 
gausi. Saules stari mijas ar saltu 
ziemeli, lietus lāses ar vēl kādu 
vēlīnu sniegpārslu, tomēr pie -
saulītē pirmās pavasaŗa snieg-
pulkstenītes jau balti saziedējušas. 
Kā sveiciens dzejniecei Elzai 
Ķezberei citā krastā. Šis ir īpašs 
pavasaris dzejnieces mūžā – 
viņas simtgade. Mūžs kā raibs 
dzīpars savijies gadu kamolā, tajā 
netrūkst dažādu krāsu, noskaņu, 
mirkļu, atmiņu. Mēs neesam 
tikušās klātienē, tikai viņas dzejā, 
kuŗu esmu lasījusi un lasu. Tomēr 
goda dienā – 5. maijā – sūtu 
Dzejniecei un viņas dzejas drau-
giem vissirsnīgākos sveicienus. 
Sveicienus no Latvijas. 

Elza Ķezbere nāk no literātu 
paaudzes un laika, kas dēvēts arī 
par latviešu dzejas zelta laikmetu. 
Viņas pirmie dzejoļu krājumi 
iznāca Latvijā 20. gs. 30. gadu 
otrajā pusē, tomēr svešumā pa -
vadītie gadi dominē pār Latvijas 
laiku. Dzejā atklājas plaša izjūtu 
gamma – romantiska ilgošanās 
un sapņošana līdz pat skaudrām 
sāpēm, ilgas pēc tuva cilvēka, pēc 
savām mājām, savas zemes un 
Latvijas. Visu mūžu tiekšanās 
pēc skaistā, pēc harmonijas, pēc 
teiksmainās vietas Ulubeles. 

1911. gada 5. maijā Vidzemē, 
Tirzas pagasta Kalvīšu mājās 
Jēkaba Pinnes ģimenē piedzima 
meita Elza (Elizabete Kristīne). 
Meitene uzaug kopā ar tēvu, 
aukli un vecvecākiem. Mācās 
Tirzas draudzes skolā, kur 
aizsākas interese par dzeju un 
pirmie literārie mēģinājumi. 
Tolaik Elzai Pinnei ir divi vi -
linājumi – dzejošana un mūzika. 
1932. gadā viņa pabeidz mācības 
Priekuļu lauksaimniecības sko  lā, 
pēc tēva ierosmes kādu laiku 
studē ķīmiju Latvijas Universitātē 
un domā arī par pianistes karje-
ru, tomēr 1932. gadā Elza Pinne 
kļūst par Elzu Ķezberi, virsnieka 
Osvalda Ķezbera kundzi. Viņas 
dzīvē par galveno top ģimene un 
meitas Maija Irisa un Ieva Māra, 
kuŗām veltīti daudzi dzejoļi. 

Pirmā Elzas Ķezbere dzejas 
grāmata „Profils stiklā” ar Kārļa 
Padega vāka zīmējumu iznāk 
1937. gadā (atk. Latvijā 1990. g. 
Latvijā ar Sigismunda Vidberga 
zīmējumiem). Dzejoļus caurvij 
es  tētisks skaistuma patoss, sap-
ņaina romantika, gremdēšanās 
pagātnē un pagātnes tēlos, ilgas 
un mīlestības vilinājums un 
bailes no rudens salnām un mal-
diem. Šķiet, ka dzejniece dzīvē it 
kā ieskatās, tomēr apstājas pie 
skaistā, lai sapņotu dzeju, lai 
aizklīstu tālāk gaišos sapņos. Jau 
ar pirmo dzejas krājumu atklājas 
dzejnieces romantiskais un ro -
mantizētais pasaules redzējums, 
par būtisku dominanti kļūst 
mīlestības motīvs, dzejnieces uz -
manību saista senas lietas, citi 
laiki un gadsimti. Krājumā 
„Dzie došais gliemežvāks” (1938) 
tur pinās jau aizsāktais skanējums 
– ilgu un mīlas pilns, romantisks, 
un dvēsele grimst sapņos. Sevišķu 
atsaucību lasītāju vidū ieguva 
dzejoļu cikls “Solveigas vēstules 
Pēram Gintam” (iekļautas krā-
jumā „Dziedošais gliemežvāks” 
un vairākkārt izdotas atsevišķi). 
Tās caurvij ilgu un gaidīšanas 
brīnums, mūžīgās mīlestības 
spēks (jau simbola nozīmē) un 
ilgas pēc kaut kā neaizsniedzama 
vai nesagaidāma. Dzejoļu krā-
jumā “Dziedošais gliemežvāks” 

Vērties pasaulē kā brīnumā
Dzejniecei Elzai Ķezberei – 100

jolī, romantiskā dzeja, aizgūtā 
Glāna tema, ar dzejnieces acīm 
skatītā rotaļīgā bērnu pasaule, 
reliģiozie Ziemsvētku dzejoļi, 
klāt nākuši plašāk izvērstie 
Ņujorkas dzejolī ar spilgtām im -
pre sionistiskām vārdu gleznām, 
sacerēti arī bez atskaņām brīvajā 
pantā. Un līdzās visam, bieži kā 
apakšstrāva – Latvijas likteņa un 
trimdinieka vientulības izjūtas, 
ar gadiem paslēptas dziļāk sevī, 
pārkausētas dzejas valodā. 

Dzejniece Amerikā lasa Latvijas 
izdevumus – Karogu, Literātūru 
un Mākslu un Mākslu. Un ar 
gadiem atzīst, ka turienes (Ame -
rikas) dzīve kļuvusi par viņas 
dzīves sastāvdaļu. Gāja gadi un 
gadu desmiti, līdz dzejniece Elza 
Ķezbere atbrauca uz Latviju. 
1991. gada 7. maijā Rīgā, Mazajā 
ģildē notika dzejnieces 80. 
dzimšanas dienai veltīts sarīko-
jums, un arī Priekuļos bija jubile-
jas sarīkojumi. 1992. gadā, pēc 
turpat vai pusgadsimta prom-
būtnes, dzejniece pirmo reizi 
atgriezās Latvijā. 1992. gada 20. 
maijā Latvijas Rakstnieku savie-
nībā notika literārs vakars un 22. 
maijā viesošanās dzimtajā pusē. 
Dzejnieci iepriecina tikšanās ar 
rakstniekiem, lielā sirsnība, pār-
steidz dzimtās puses skolēni. 

Kritiķis un dzejnieks Ēriks 
Raisters dzejnieces četrdesmit-
gades sakarā rakstīja: „Ķezberes 
romantiskā un cēlā dzeja, kuŗai 
gadi un trimda pievienojusi arī 
kādu traģisku noskaņu un diez-
gan redzamu gremdēšanos reli-
ģiskā kontemplācijā, izpelnījusies 
lielu populāritāti un tikusi daudz 
komponēta. [..] Viņa ir tipiska 
skaistuma dzejniece. Viņas sie-
višķīgā sirds labprāt kavējas pie 
gleznām lietām, vizuāliem pār-
dzīvojumiem un smalkām jūtu 
refleksijām un pasauli skata caur 
ceriņu vai vijolīšu zila vakara un 
pilsētas uguņu un spoguļotu 
salonu vizmu. Smalku jūtu ref-
leksi, mākslas un rakstniecības 
iemūžināti tēli, meistara vīzija un 
atklāsme, muzikalitāte, sirsnība, 
smalkums jūtu un domu spēlē, 
lūk, tas viss saista nepretenciozu 
dzejas draugu un dara viņas 
dzeju tīkamu simtiem un tūksto-
šiem.” Elzas Ķezberes dzeja ir 
pārpilnam piesātināta ar skaistu-
mu, ar neskaitāmām vīzijām par 
skaistām lietām; ar tik košu zie-
dēšanu, ka turpat vai samanāmas 
krāšņo ziedu esences; ar gaismu 
rotaļām “krēslainos spoguļos”, kā 
teikusi dzejniece Aina Kraujiete. 

Pēc 1965. gada izdotā krājuma 
„Koncerts” jauni dzejas krājumi 
vairs neiznāca, tomēr ik pa lai-
kam dzejas publikācijas parādās 
latviešu trimdas preses izdevu-
mos, kopš 1988. gada arī Latvijā. 
Latvijā izdoti divu Elzas Ķezberes 
„Rakstu” sējumi (2006), un 
diem  žēl kavējas jau sagatavotā 3. 
sējuma izdošana, kuŗā iekļauta 
dzeja ārpuskrājumiem, raksti, 
autobiogrāfija, vēstules un bib-
liografija. 

Dzejniece Elza Ķezbere jau 
tagad saņem suminājumus un 
godinājumus, sagaidot savu simt 
gadu jubileju, arī Latvijas Univer-
sitātes Humanitāro zinātņu fa -
kultātē notiks viņas dzejai veltīts 
seminārs un Rakstniecības un 
mūzikas mūzejs sadarbībā ar 
Misiņa bibliotēku atklās izstādi. 
Tie ir vēl gaidāmi notikumi, bet 
jau tagad un vēlreiz, jo sirsnīgus 
sveicienus sūtot, 

Inguna Daukste-Silasproģe

Dzejniece Elza Ķezbere Ņujorkas lielpilsētas Glenoaks ciematā – jaunākais 2011. gada uzņēmums
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Šī gada 5. maijā ņujorkiete, 
raženā dzejniece, deviņu dzejoļu 
krājumu autore Elza Ķezbere 
va  rēs atskatīties uz sava mūža 
100 gadiem. Ņujorkieši šo lielo 
notikumu nevēlējās palaist ga -
ŗām neatzīmētu, kaut arī pati 
jubilāre trauslās veselības dēļ 
ne  kādas plaši izvērstas godinā-
šanas svētkos nevarēs piedalīties. 
Tā kā Ņujorkas latviešu „sa -
biedriskais kalendārs” maija 
sākumā arvienu tikpat pārblīvēts 
kā Ziemsvētku laikā (ģimenes 
dienas atzīmēšana, latviešu skolu 
mācībgada noslēgums un izlaid-
uma svētki), tad ev. Lut. draudz-
es Salas novada dāmām, priekš-
nieces Ilzes Beniķes iniciātīvā 
radās doma svinēt dzejnieces 
100. dzimšanas dienas „ieskan-
dināšanu”. Lielās jubilejas ieva -
dījums notika „salenieku” tra-
dicionālajā pavasaŗa sarīko jumā 
– „Latviskas kultūras pēc pus-
diena” 20. martā. 

Sarīkojuma referāta daļu aizpil-
dīja dzejnieces Ritas Gāles „per-
sonīgi kopīgiem” pieredzēju-
miem iekrāsots stāstījums ar tik-
pat personiski izjustas jubilāres 
ro  mantiskās dzejas iegaismo-
jumiem un viņas dzejas lasī-
jumiem. Rita Gāle izcēla jubilāres 
dzejas mūža devuma plašo izjūtu 
diapazonu, kuŗā varam izjust un 
līdzi izdzīvot gan skaistās Latvijas 
dabas klātieni, gan dziļi pār-
dzīvotu  saviļņojumu iedvesmo-
tus gleznainus dvēseles stāvokļa 
atainojumus. Atsaucoties uz vi -
siem deviņiem iznākušajiem 
dzejoļu krājumiem (kas sakopoti 

Dzejnieces Elzas Ķezberes 100. dzimšanas dienas 
ieskaņa Ņujorkas Salas draudzē

Latvijā izdoto Elzas Ķezberes 
Kopotu rakstu 2 sējumos), Rita 
Gāle bija izvēlējusies 7 dzejoļus 
un savā glāstoši sonorajā, ro -
mantiskai dzejai tik piemēro tajā 
balsī un izjūtā nolasīja dzejoļus 
„Atvasara”, „Ir atkal Ziemas-
svētki”, „Sniegs tavas pēdas aiz-
putina”, „Par vēlu”, „Tai dziesmai 
vārdu nava”, „No Rīgas šķiroties” 
un „Svētku saule”. Savukārt Salas 
baznīcas paspār nē  darbīgā svēt-
dienas skola (latviešu papildsko-
la, kas uz mācībām patiešām 
pul  cējas svētdienās vēl pirms rīta 
dievkalpojuma!) dzejnieces Ritas 
Gāles devumam pievienoja savu 
vel tījumu jubilārei – latviešu 
valo das un literātūras skolotājas 
Ind ras Avenas „iestu dē tu” lasī-
jumu četru pēdējās klases au -
dzēkņu sniegumā. Kristas Le -
diņas, Lailas Lapiņas, Madelēnas 
Miniatas un Aniques Goldšmitas  
skandējumā dzirdējām Elzas 
Ķez  beres bērnu dzejas paraugus 
„Pūpoliņš”, „Odu kaŗš”,”Runča 
pārmācīšana” un agrīnās jaunī -
bas ilgu simbo lizētāju „Brīnum-
putns”, kā arī dziļi aizkustinošo 
veltījumu sa  vām mazajām meiti-
ņām „Ziem svētkos” drīz pēc vi -
ņu tēva, Latvijas armijas virsnie-
ka, izsū tījuma uz Sibiriju – „Dieva  
ciemiņi”, kuŗš sākas ar rindām: 

Divi mazi bērni – 
Maijiņa un Ieva – 
Šajā svētā naktī
Ciemos iet pie Dieva.
Debesīs Tev, Dieviņ, 
Zvaigžnu pilnas klētis. 
Dodi gaismu ceļam, 
Jāatrod mums tētis...

Attēlā: No kreisās: Krista Lediņa, Laila Lapiņa, Rita Gāle, Eleonora Šturma, Madelena Miniata, 
Anique Goldšmita

Visa 20. marta svētdiena bija 
veltīta Elzai Ķezberei – arī diev-
kalpojums pirms „Latviskās kul-
tū ras pēcpusdienas”lejas zālē. 
Tas bija skaists, saulains svēdienas 
rīts, un ieejot pašu latviešu pirms 
4 gadiem celtajā dievnamā, ap -
ņēma gaisma, kas plūda caur 
māks  linieka Leonīda Linauta  
darināto, pret austrumiem vērsto 
altāŗlogu ar Kristus tēlu centrā 
visās varavīksnas krāsās. Tāda 
pati saulainība plūda no mācītāja 
Ladoŗa Saliņa sprediķa, kuŗam 
vaošā tema bija Elzas Ķezberes 

dzejolis (dziedāts kā pirmais 
dievkalpojuma korālis): 

Dievs tev vēlē labu: 
Raugi, saule spīd,
Silti debess vēji 
Glaudot pāri slīd.
Dievs tev vēlē labu: 
Cilvēks smaida tev, 
Tu kā gaismu jūti 
Sirdī prieku sev...
Savā svētrunā mācītājs arī iepi-

na savu personisko pazīšanos ar 
jublāri, kopš laika, kad viņš, vēl 
mazulis būdams, bija sēdējis 
dzej  niecei klēpī. Viņš arī ievija 

dzejnieces dzīves vistraģiskākos 
mo  mentus – viņas vīra izsūtījumu 
uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā, 
kā arī viņas abu meitu Ievas un 
Maijas pāragro traģisko aiziešanu 
mūžībā. Visas draudzes dzies-
mas bija ar Elzas Ķezberes vār-
diem. Dziedājām jau par lūgšanu 
pārtapušo 14. jūnija naktī dzej -
nieces sacerēto „Tu, kam klausa 
zvaigžņu bari”. Der iegaumēt, ka 
dzejniece kopumā sacerējusi tek-
stus 20 dziesmām, kas dziedamas 
pēc luterāņu dievkalpojuma 
tradicionālām melodijām. 

Eleonora Šturma

Bībelnieks – tas ir tāds labi 
zināms uzvārds Amerikas 
latviešos. Droši vien visi esat 
rados?

Jānis. Cik man zināms, 
Amerikā ir tikai viena Bībelnieku 
cilts ar diviem zariem. Mans 
brālēns, arī Jānis Bībelnieks, mīt 
Bostonā (viņš Laika lasītājiem 
labāk pazīstams). Jāņa māte un 
māsa dzīvo Ņujorkā, tāpat kā 
mēs. Man ir divi brāļi un divas 
māsas. Vecākā brāļa ģimenes 
dzīvesvieta ir Dienvidkarolīnā, 
kur dzīvo arī viņa divas meitas, 
savukārt dēls ar ģimeni – 
Mineapolē, Minesotā.

Pats esmu ieguvis bakalaura 
gradu angļu valodā, un savas 
darba gaitas sāku, strādājot par 
asistentu preses birojā lielā ķī -
miskās rūpniecības firmā. Vēlāk 
biju investīciju un sa  biedrisko 
attiecību nodaļas va  dītājs auto-
riepu firmā Uniroyal, bet 1985. 
gadā nodibināju savu konsultā-
ciju firmu, kas speciālizējas in -
vestīciju jautājumos. Mani klien-
ti bija lielu starptautisku fir  mu 
prezidenti, ko es pārstāvēju, vei-
dojot un uzturot sakarus ar akci-
ju pircējiem. Jau vairākus gadus 
atpakaļ beidzu aktīvās darba gai-
tas, taču vēl joprojām rosos in -
vestīciju laukā un katru dienu 
cītīgi sekoju notikumiem biržā, 
lasu Wall Street Journal. Un varu 
nodoties mūsu vaļaspriekiem, 
piemēram, ceļošanai.

Kur meklēt patiesos dārgumus?
Ar Lailu un Jāni Bībelniekiem sarunājās Ligita Kovtuna

Ar tevi un Lailu iepazinos 
ceļojumā un pamanīju, ka jūs 
abi bijāt ļoti rūpīgi gatavoju-
šies. Jūs arī visvairāk gājāt 
mūzejos un galerijās...

Jānis. Mūsu ceļojumu intereses 
atspoguļo mūsu ikdienas dzīves 
intereses, un tās ir saistītas ar 
vēsturi, literātūru, mūziku, māk-
slu. Vismaz reizi nedēļā apmek-
lējam kādu mūzeju, koncertu vai 
teātŗa izrādi Ņujorkā.

Laila. Cik vien iespējams, 
cenšamies apmeklēt latviešu kul-
tūras sarīkojumus, īpaši, ja Ņu -
jorkā ieradies kāds no Latvijas. 
Mums ir bijis prieks klausīties 
kamerkoŗa Kamēr... un Valsts 
akadēmiskā koŗa Latvija koncer-
tus. Būdami operas cienītāji, 
bijām aplaimoti Mētropolītēna 
operā dzirdēt Maiju Kovaļevsku 
„Bohēmā”, Elīnu Garanču „Kar-
menā” un Aleksandru Antoņenko 
„Borisā Godunovā”. Visiem lat-
viešiem ir pamats ar viņiem lep-
oties!

Tava nodarbošanās ir saistīta 
ar vizuālo mākslu?

Laila. Izstudēju glezniecību, 
bet mans darbs saistījās gal ve-
nokārt ar grafisko mākslu un 
dizainu. Vadīju mākslas nodaļu 
kādā uzņēmumā Ņujorkā – tur 
nostrādāju 20 gadus, un tā bija 
mana pēdējā darbavieta. Ka 
beidzu strādāt, atskārtu, ka manā 
dzīvē ir iestājies jauns posms – 
atkal varu pievērsties glezniecī-

bai! Esmu laimīga, ka nu varu 
zīmēt un gleznot to, kas man 
patīk un patiesi interesē, kur ved 
manas fantazijas.

Pēdējā laikā mani ieintriģēju-
šas ikonas. Pēc kādas plašas 
ikonu izstādes mūzejā iedomājos 
– varbūt es arī varētu? Lasīju, 
mācījos, zīmēju, līdz pagājušā 
pavasarī piedalījos mākslas 
izstādē ar divām ikonām, pašlaik 
strādāju pie nākamās.

Mūsu kuģa ceļojuma laikā Bari, 
Italijā, un Grieķijā bija izdevība 
skatīt ļoti skaistas ikonas. Dub -
rovnikā, Chorvatijā, vienu nelie-
lu nopirku – piemiņai.

Māksla ir tā, kas mani aizrauj 
pilnībā, vai es gleznoju kluso 
dabu, portretus vai ikonas. Esmu 
darbojusies ALMA (Amerikas 
Latviešu mākslinieku apvienībā), 
joprojām darbojos mākslinieku 
grupā BWAC (Brooklin Water-
front Artists Coalition) un pieda-
los izstādēs Bruklinā pie Ņujor-
kas ostas. Nule pabeidzu darbus 
pavasaŗa izstādei un domāju par 
darbiem, kuŗos atspoguļošu 
mirk ļus no mūsu kuģa ceļo-
juma.

Vai piedalāties arī latviešu 
sabiedriskajā dzīvē?

Laila. Galvenais – lai neatpa-
liktu no ziņām par Latviju un 
latviešiem, ik nedēļu cītīgi lasām 
Laiku!

Laila un Jānis Bībelnieki

Klusā daba „Rudens augļi”(Turpināts 6.lpp)
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Mēs abi ar Jāni esam beiguši 
latviešu skolas un vidusskolas. Es 
mācījos Longailendas skolā, kur 
mans tēvs Tālivaldis Dukāts bija 
pārzinis. Pirms dažiem gadiem 
vadīju mākslas nodarbības Kats-
kiļu nometnē.

Jānis. Saprotams, mūsu labākie 
un tuvākie draugi ir latvieši, taču 
ir arī amerikāņi, ir arī draugi no 
Peru, Īrijas, Italijas. Labi draugi, 
radi un ģimene ir kā dārglietas, 
kas gadu gaitā kļūst arvien 
vērtīgāki un svarīgāki. 

Mums patīk ceļot kopā ar 
latviešiem – iepriekšējos gados 
esam bijuši Ēģiptē un Marokā. 
Inese Zaķis prot lieliski izkārtot 
braucienus.

Vispār esam lieli ceļotāji – kopš 
1969. gadā apprecējāmies, vis-
maz reizi gadā dodamies kādā 
ceļojumā. Abi esam zinātkāri, 
bet esam arī dabas baudītāji. 
Nule Grieķijas apmeklējumā 
vienlīdz sajūsminājāmies kā par 
Atēnu Akropoli, tā arī par puķu 
pilnajām pļavām Olimpijā. 
Citkārt esam priecājušies par 

gotiskajām katedrālēm, Alpu 
kalniem un Lielo Kanjonu. Bet 
visskaistākā vieta pasaulē mū -
suprāt ir Latvija, tās pasakainie 
meži, īpaši Kurzemē, pie Pit-
raga...

Lai būtu tuvāk pie dabas krūts, 
bieži dodamies pastaigās pa 
jūrmalu, vismaz reizi gadā kopā 
ar vecāko brāli un draugiem ar 
kanu laiviņām dodamies brau-
cienos pa ezeriem un upēm, kas 
tek Kanadas mežos. Tur nav ne 
elektrības, ne mobilo telefonu...

Laila. Mans ieteikums – ceļot 
un nevilkt gaŗumā! Pasaule ir 
brīnumu pilna, un ceļošana uztur 
možu garu un prātu. Atspir-
dzinājies ceļotājs ir laimīgs, viņš 
ar prieku bauda arī savu mājas 
dzīvi. Mēs ar Jāni šobrīd „noņe-
mamies” ar mājas restaurāciju, 
klājam jaunu parketu, līmējam 
tapetes,  lai saglabātu un restau-
rētu savas simt gadu vecās mājas 
oriģinālo greznumu. Un darām 
to ar lielu prieku un pacilātību. 
Jo atkal esam sasmēlušies jaunus 
iespaidus un jaunus spēkus.

    
  

(Turpināts no 5.lpp)

Kur meklēt patiesos dārgumus?

Aspazijas portretsIkona

L A T V I E Š I  C E Ļ O 

Iesaistīšanās latviešu sabiedrī-
ba sagādā daudz dāvanu. Viena 
no tām ir iespēja iepazīties un 
sadraudzēties ar citiem latvie-
šiem. Dzīvojot Vašingtonas DC 
apkārtnē, man bija iespēja iepa-
zīt Latvijas diplomātus, kuŗi strā-
dā ASV galvaspilsētā. Pēc Va -
šingtonā nodzīvotā laika viņi  
dodas tālāk – atpakaļ uz Rīgu vai 
arī pildīt darba pienākumus citā 
valstī.

 Pateicoties draudzībai, pagāju-
šā gada novembrī izmantoju 
izdevību ciemoties pie latviešiem 
Kairā, Ēģiptē! 

Tieši 18. novembrī ielidoju 
Kairas lidostā, kur mani sagaidī-
ja Māris un Marika Selgas. Abi 
vairākus gadus strādājadienēja 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, 
un Marika bija arī mana kollēģe 
Vašingtonas latviešu skolā, kuŗu 
apmeklēja viņu divi dēli, -  Ēriks 
un Rūdolfs. Māris kopš 2008. 
gada februāŗa beigām ir Latvijas 
Republikas vēstnieks Ēģiptē.

Kairā dzīvo apmēram 20 mil-
jonu cilvēku. Braucot no lidostas 
uz vēstnieka rezidenci pirmo 
reizi saskāros ar Kairas pārgalvī-
go satiksmi – ja te kādi likumi 
par auto vadīšanu vispār eksistē, 
tad neviens tos gan neievēro! 

Tajā vakarā mierīgi nosvinē-
jām Latvijas valsts svētkus. 
(Privāti tos paspējām nosvinēt 
tieši 18. novembrī, vēstniecības 
oficiālā pieņemšana notika dažas 
dienas vēlāk.) Uz rezidenci 
atbrauca Māra kollēga (vēstnie-
cībā strādā tikai divi diplomāti) 
ar savu vīru, un mēs kopīgi bau-
dījām svētku maltīti. Pēc vakari-
ņām un jaukas ciemošanās gulē-
ju tik saldi, ka pat pirmie agrie 
rīta mošeju aicinājumi uz lūgša-
nām mani nepamodināja. Pro-
tams, jebkuŗam Ēģiptes apmek-
lētājam jāapskata slavenās Gīzas 
piramīdas un sfinksa. No redzē-
tām fotografijām liekas, ka tās 

Starp tūristiem, latviešiem un piramīdām
Ēģiptes ceļojuma atmiņas

atrodas tālu tuksnesī, un nevar 
pateikt, ka tagad pilsēta piramī-
das aplenkusi. Šodien Gi  zas pil-
sēta jau ir saaugusi kopā ar Kairu, 
un brauciens līdz piramīdām bija 
tikai pa apdzīvotiem rajoniem.

Vietējie iedzīvotāji līdz piramī-
dām var nokļūt ar sabiedrisko 
transportu, un starp tūristu burz-
mām klejoja un savu brīvdienu 
izbaudīja arī daudz ēģiptiešu. 
Bērni bieži sveicināja tūristus, 
saucot „Hallo!” „How are you?” 
vai pat „Welcome to Egypt!” 
Tūrisms Ēģiptei ir nozīmīgs peļ-
ņas avots – to var daudzviet 
manīt, bet visvairāk pie piramī-
dām. Te vietējie  pārdod gan dze-
ra  mos, gan suvenīrus, gan arī 
iespēju uzkāpt un nofotografē-
ties kamieļa mugurā. Kāds suve-
nīru pārdevējs pat bija iemacījies 
kādās piecās Eiropas valodās 
sauk:, „One Euro! Ein Euro! Un 
Euro!” Pašas piramīdas ir ļoti 
iespaidīgas. Īpaši man patika pakal-
niņā, no kuŗa paveras īpaši skaists 
skats uz visām trim piramīdām. 

Nākamā vieta, ko Māris un 
Marika man rādīja, bija Saqqara 
- viens no Ēģiptes plašākajiem 

archeoloģiskajiem rajoniem, un 
tajā atrodas slavenā Džosera pa -
kāpienu piramīda. Apkārtnē esot 
vēl 16 citas piramīdas, daudzas 
gan ļoti sliktā stāvoklī. Viena no 
visdzīvākajām un krāšņākajām 
Kairas vietām ir Khan al Khalili 
tirgus rajons. Tas nav tirgus Eiro-
pas izpratnē, bet gan vairākas 
ieliņas, kuŗām abās malās veika-
liņi - daži tik nelieli, ka vienlaicī-
gi var ieiet tikai divi vai trīs cilvē-
ki. Veikaliņos var iegādāties visā-
dus labumus – rotas, apģērbu, 
mākslas darbus, garšvielas, lētus 
suvenīrus. Piekt dienas vakarā ra -
jons mudžēja. Tūristu bija samē-
rā maz, bet vietējās ģimenes, jau-
nieši un vecāki ļaudis pastaigājās 
vai vienkārši sēdēja un runājās. 

Apskatījām arī vairākas restau-
rētas vēsturiskas ēkas. Launagu 
baudījām Naguib Mahfouz Café, 
kas nosaukta nosaukta par godu 
slavenajam rakstniekam Nagi-
bam Mahfuzam, kuŗš 1988. gadā 
kļuva par pirmo arābu rakstnie-
ku, kas apbalvots ar Nobeļa prē-
miju. Izstaigājām arī kristiešu 
rajonu un apmeklējām vairākas 
mošejas.

Svētdiena bija nedēļas pirmā 
darba diena, un Mārim bija jāveic 
pēdējie priekšdarbi valsts svētku 
pieņemšanai vēstniecībā.  Vēst-
nie    cība atrodas mazās telpās kā -
dā biroja celtnē, tāpēc pieņemša-
na notika vēsturiskajā Marriott 
viesnīcā pilsētas centrā. Sanāca 
daudz viesu, vairums, protams, 
citu valstu diplomāti, bet viesu 
starpā bija arī daži latvieši. 
Iepazinos ar trim latviešu stu-
dentēm, kas Latvijas Universitātē 
studējušas arābu valodu un vai-
rākus mēnešus dzīvo Kairā . 
Viena no viņām bija jau atradusi 
darbu, pārējās cerēja iekļūt vietē-
jā augstskolā. 

Savā pēdējā dienā Kairā vēl 
paspēju apskatīt slaveno valsts 

ties un priecājoties kūrortā. Kaut 
ko tādu es, būdama Amerikas 
latviete, nekad neesmu darījusi, 
jo brīvdienas un atvaļinājumi ta -
ču paiet,  braucot uz dažādiem 
latviešu pasākumiem vai ciemo-
joties pie tālumā izkaisītiem lat-
viešu draugiem. 

Kad šā gada janvārī sākās 
nemieri Ēģiptē un vēlāk citās 
arābu zemēs, es notikumiem se -
ko  ju ar lielu interesi. Apciemojot 
Ēgipti, nevarēju nemanīt naba-
dzību, kādā cilvēki dzīvoja, ka arī 
tā saukto youth bubble. No statis-
tikas var uzzināt, ka Ēģiptē 52% 
iedzīvotāju ir zem 25 gadu vecu-
ma, un, pa Kairas ielām staigājot, 
to skaidri redzēju. Itin visur bija 
redzami arī policisti. Kairā ir 

mūzeju, kur saglabāts neiedomā-
jami daudz vērtību. Visslavenākie 
mūzeja eksponāti ir saistīti ar 
Tutanhamonu,  kuŗš labāk pazīs-
tams kā King Tut. Objekti ir neie-
domājami grezni. Pārējais mūzejs 
ir gandrīz kā noliktava – daudz 
eksponātu, bet maz informācijas. 
Var ieiet kādā no mūzeja dau-
dzajām telpām, tur apskatāmas 
simtiem vai pat tūkstošiem figū-
riņu un tikai pie dažām skopa 
informācija vienīgi franču valodā.

Kad biju apskatījusi Kairu un 
Māra un Marikas sirsnīgo vies-
mīlību izbaudījusi, devos tālāk 
uz Sarkanās jūras kūrorta pilsēti-
ņu Šarmelšeichu. Pavadīju trīs 
skaistas dienas un naktis, atpūšo-

tūkstošiem satiksmes policistu, 
kaut gan liekas, ka tie ne ar ko 
nenodarbojas – satiksmi tie 
rēgulē ļoti reti, parasti sēž savā 
plastikas krēslā ceļmalā un snauž. 
Vēl ir arī tūristu policija, un tie 
visbiežāk nodarbojas ar draudzī-
gu tūristu uzrunāšanu. Diemžēl 
liekas, ka prezidenta Hosni 
Mubaraka atkāpšanās Ēģiptei 
līdz šim lielas izmaiņas nav 
nesusi,bet valsts vēsture arī bijusi 
tāda, ka droši vien paies ilgāks 
laik, s līdz kādas nozīmīgākas 
maiņas varēs ieviest. Tomēr esmu 
pateicīga par brīnišķīgo iespēju 
kaut mazliet iepazīt šo valsti.

Daina Bolšteina

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ēģiptes Arābu Republikā 
Māris Selga, Rūdolfs Selga, Daina Bolšteina, Marika Selga un 
Ēriks Selga pirms Latvijas valsts svētku pieņemšanas Kairā

Daina Bolšteina
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Staunton, 
April 22 – The Crimean Tatars 
are stepping up the campaign 
they launched in 1991 to return 
to the Latin-based script in which 
their language was written 
between 1928 and 1938 and thus 
end the use of the Cyrillic-based 
script Stalin imposed on them, a 
step that will further set them 
apart from Slavic groups and 
bring them closer to Turkey.

On Monday, Eduard Dudakov, 
the chairman of the Republic 
Committee of Crimea for Inter-
National Relations and the 
Affairs of Deported Citizens, 
told journalists that “the process 
of shifting the Crimean Tatar 

Pols Goubls 
(Paul Goble) language from a Cyrillic-based 

alphabet to the Latin script is to 
be completed before the end of 
the year.

Discussion of this measure has 
gone on long enough, he contin-
ued, and the Verkhovna Rada of 
Ukraine needs to adopt modifi-
cations in the country’s law on 
language that can “become the 
basis for the introduction of 
changes in the corresponding 
legal act, regulating the use of 
various writing systems.”

Dudakov’s comments follow 
proposals by Mustafa Cemilev, 
the president of the Mejlis of the 
Crimean Tatar people who has 
long sought “a single alphabet 
for all Crimean Tatars in the 
world” and the publication last 
month of “Nenkecan,” a Crimean 
journal in the Latin alphabet.  

Following an overwhelming 
vote in favor, the Verkhovna 
Rada of Crimea on Wednesday 
called on the country’s parlia-
ment to adopt “in as short a time 
as possible” draft legislation that 
would regulate the languages of 

all minority nationalities in 
Ukraine, including not just 
Crimean Tatar but also Russian 
and other groups.

Because such legislation 
touches on the sensitive issue of 
Russian-Ukrainian relations and 
on the policies of the incumbent 
Ukrainian president who earlier 
promised to boost the status of 
Russian, that aspect of debates 
about a new language law is 
likely to attract the most attention 
in the coming weeks.

But in fact, the effort of the 
Crimean Tatars to go back to the 
Latin script may prove more 
important, not only because it 
will set them even more apart 
from the others on the peninsula 
but also because it will serve as a 
model for other Turkic groups in 
the post-Soviet world, in the first 
instance the Kazan Tatars, and 
tighten relations between these 
communities and Turkey.

The impact on the Kazan 
Tatars is likely to be especially 
great given Moscow’s increasing 
efforts to Russianize Tatarstan 

and especially the Russian gov-
ernment’s use of an appeal by a 
group of Kazan parents to reduce 
the amount of Tatar used in the 
schools of that Middle Volga 
republic.

Those Russian efforts have 
prompted some Tatar and 
Muslim commentators to ask, in 
this Year of Gabdulla Tukay, a 
leader of the Tatar renaissance of 
a century ago, “whether the lan-
guage of Tukay [Tatar] will sur-
vive until the end of the 21st 
century?” - or whether it is fated 
to be overwhelmed by Russian.

Given the historic ties between 
the Kazan Tatars and the 
Crimean Tatars, a successful 
move to return to Latin script 
among the latter will likely spark 
calls for a similar step among the 
former, the largest ethnic 
minority in the Russian 
Federation and often a bellwether 
for the actions of other nations 
inside that country.

There are three reasons this 
Crimean Tatar effort is important 
in addition of course to its impact 

on the future of that nation. First, 
it highlights the way in which 
over the last year the Crimean 
Tatars and other nations of 
Eurasia have reasserted their 
efforts in the early 1990s to 
recover their own histories and 
set themselves apart from the 
hitherto dominant Russians.

Second, it underscores the 
ways in which Turkey is gaining 
influence among these peoples, 
positioning itself as a regional 
leader in direct competition with 
Moscow, Kyiv and other capitals 
and giving new content to the 
idea of Turkic world led intel-
lectually at least from Ankara 
and Istanbul.

And third, it could trigger 
demands among other nations 
in Eurasia to shift away from 
the Soviet-imposed Cyrillic 
alphabets, including for at least 
some of the Finno-Ugric and 
North Caucasian languages and 
thus increase still further the 
centrifugal forces on the 
territory of the former Soviet 
space. 

Window on Eurasia: Crimean Tatars Press to Go Back to Latin Script by End of 2011
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Baltieši atgādina par sevi Vašingtonā un Viskonsinā
(Nobeigums)
Kazuļi na liecības un bijušā ASV 

vēstnieka Baltkrievijā Maik  la Ko -
 zaka (Michael Kozak) stās tījums 
par opozicijas apspiešanu un 
cilvēktiesību pārkāpumiem šajā 
valstī sasaucās ar ASV vēst nieces 
Latvijā Džūditas Garberes mudi-
nājumu izmantot dažāda veida 
līdzekļus cīņā pret auto ritārisma 
izpausmēm un cilvēk tiesību pār  
kāpumiem Latvijas un Lietuvas 
kaimiņvalstī. 

Tikpat nozīmīgs uzdevums 
pēc vairāku referentu teiktā ir 
stiprināt demokratizācijas cen-
tienus Ukrainā, Moldovā un 
Gruzijā. Edvards Lūkass (Edward 
Lucas) atzina, ka šīm valstīm 
Baltijas valstu pieredze un mā -
cība var būt īpaši noderīga, jo 
,,baltieši iemācīja, ka tuneļa galā 
ir gaisma”. 

Vērtējot ABK 50 gados sas-
niegto, vēl joprojām aktuāla ir 
Baltijas valstu okupācijas fakta 
atzīšana. Izdevuma Economist 
žurnālists Edvards Lūkass mu -
dināja baltiešus īpaši sekot Bal-
tijas valstu vēstures aprakstam 
Vikipēdijas lapās krievu valodā, 
nodrošinot, ka pasaules iedzī-
votāji, kuŗi lasa krieviski, varētu 
iepazīties ar patiesu 20. gadsimta 
vēstures notikumu atspoguļo-
jumu. 

Apvienotās baltiešu komitejas 
izpilddirektors Karls Altau (Karl 
Altau) bija gandarīts par konfe-
rences norisi. Īpaši viņu ieprie-
cinājis, ka konferences norises 
laikā ASV Kongress izskatījis 
likumprojektu par situāciju Balt-
krievijā. Viņš atzinīgi novērtēja 
konferences pēdējās pārrunas, 
kuŗās dažādu organizāciju pār-
stāvji stāstīja par saviem īsteno-
tajiem projektiem Baltijas valstu 
interešu un cilvēktiesību aizstā-
vībā. Viens no tiem ir ABK 
atbalstītais protests pret Josifa 
Staļina krūšutēla novietošanu 
Nacionālajā D-dienas memoriā-
lā Virdžīnijā. Klausītāju uzma-
nību piesaistīja čerkesu diaspo-
ras pārstāvju priekšlasījums par 
krievu īstenoto čerkesu tautas 
apspiešanu un iznīcināšanu Zie-

meļkaukazā, kā arī par viņu uz -
sākto kampaņu pret 2014. gada 
Ziemas olimpiadas rīkošanu So -
čos, ko čerkesi uzskata par savas 
apspiestās nācijas galvas pilsētu. 

Karls Altau līdzīgi vairākiem 
citiem konferences dalībniekiem 
atzina, ka patlaban, salīdzinot ar 
aizritējušā gadsimta 90. gadiem 
interese par Baltijas valstīm 
Amerikā ir mazinājusies. Par to 
liecina ASV Kongresā ierosināto 
likumprojektu skaits par Baltijas 
valstīm. ABK izpilddirektors 
teica, ka tā ir pozitīva zīme, jo 
tātad situācija Baltijas valstīs ir 
stabilizējusies un ASV likum-
devēju uzmanība nav nepie-
ciešama. 

,,Taču vēlamies, lai Vašingtonas 
sabiedrībā nezustu interese par 
Baltiju,” piebilda K. Altau. 

Amerikas baltiešu brīvības 
lī gas jaunievēlētais prezidents 
Imants Leitis sacīja: ,,Apsveicu 
JBANC ar tik ilgu darbību.” 

Viņš atzina, ka ABK rīkotā 
konference bija ļoti vērtīga, jo 
tajā piedalījās daudz zinīgu cil-
vēku, bija iespēja iepazīties, 
pārrunāt daudz ko svarīgu, sa -
darboties un vienoties par sva-
rīgiem mērķiem. 

Austrumeiropas 
simpozijs Viskonsinā

12. Austrumeiropas simpozijā, 
kas 8. un 9. aprīlī norisinājās 
Viskonsinas universitātē Oklērā, 
pulcējās Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas vēstnieki, un tajā klau-
sītājiem bija iespēju gūt labāku 
priekšstatu par Baltijas drošību, 
ekonomiku, sociāl polītiku, kā 
arī uzzināt vēstnieku viedokli 
par notikumiem Aust rum eiropā 
un Centrāleiropā. 

Lietuvas vēstnieks NATO Ži -
gimants Pavilionis uzsvēra, ka 
Baltijas valstu neatkarību savu-
laik izdevās izcīnīt uz morāliem 
pamatiem. Šobrīd atšķirībā no 
aizritējušā gadsimta 80. gadu 
bei  gām un 90. gadu sākuma 
starptautiskajās attiecībās valda 
prāgmatisms, kas ietekmē vai, 
precīzāk, kavē lielo valstu vēlmi 

veicināt demokratijas nostip-
rināšanu Baltkrievijā, Ukrainā 
un Gruzijā. Runājot par Baltijas 
valstu austrumu reģionu, Lietu-
vas vēstnieks NATO teica: 
,,Mums jāatmodina Eiropa, ja tā 
kļuvusi slinka.” Ne mazāk svarīgi 
atgādināt jaunākajai paaudzei 
transatlantisko saikņu īpašo 
nozīmi, par ko daudzi pēdējos 
20 gados ir aizmirsuši vai gados 
jaunākās personas nekad nav 
zinājušas. 

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs klausītājiem atgādi-
nāja galvenos notikumus ceļā uz 
neatkarības atgūšanu un ieskicē-
ja optimistisku vīziju par Latvi-
jas turpmāko attīstību un attiecī-
bu veidošanu ar Latvijas austru-
mu kaimiņvalstīm, kā piemēru 
mi  not Krievijas attieksmes mai-
ņu pret Baltijas valstīm pēc Lat-
vijas un ASV kopīgajām militā-
rajām mācībām Latvijas territo-
rijā. Tā  pat kā Lietuvas vēstnieks 
A. Pildegovičs pievērsa klausītā-
ju uzmanību situācijai Latvijas 
dien   vidaustrumu kaimiņvalstī: 
,,Baltkrievija ir nodemonstrējusi, 
ka brīvība nav neatgriezeniska.” 
Pēc viņa domām izglītības ie -
spēju nodrošināšana baltkrie-
viem ir viens no pareizākajiem 
līdzekļiem, kā veicināt demo-
kratiju. 

Austrumeiropas polītikas ek -

sperts Pols Goubls Austrum ei-
ropas simpozijā nevarēja pieda-
līties, bet viņš bija atsūtījis uz -
runu, kuŗā atgādināja, ka šajā 
vispārīgā svētku atmosfairā, kad 
Baltijas valstis svin 20. gadadi-
enu kopš neatkarības atgūša  nas, 
nevajadzētu aizmirst draudus, 
kas ietekmē to manevrēšanas 
iespējas starptautiskajā polītikā 
– šo valstu lielums, atrašanās 
vieta un demografija. 

P. Goubls Baltijas valstis mēta-
foriski pielīdzināja ar 90 mārciņu 
smagam ,,vārgulim” plūdmalē. 
Tuvojoties 250 mārciņu smagam 
glābējam, šim ,,vārgulim” ir trīs 
iespējas: 1) ierakties smiltīs un 
cerēt, ka netiks pamanīts; 2) 
izvilkt ieroci un nošaut tuvojošos 
smagsvaru ar vienu šāvienu gal-
vā; 3) atvairīt smagsvara tuvo-
šanos, apsvaidot viņu ar smiltīm. 
P. Goubls aizrādīja, ka mazās, 
jaunizveidotās demokratiskās 
valstis Austrumeiropā un Cent-
rāl  eiropā nereti kļūdaini izvēlas 
pēdējo stratēģiju, kā tas noticis 
Gruzijā. Viņš brīdināja, ka ir ap -
lam vilkt vienlīdzības zīmi starp 
uzmanības piesaistīšanu un 
atbalsta gūšanu. 

Pols Goubls kā īpaši satraucošu 
tendenci uzsvēra Baltijas valstu 
lauku territoriju depopulāciju, 
kas ievērojami apgrūtinātu to 
nosargāšanu potenciāla uzbru-

kuma gadījumā. Lauku iedzī-
votāju pārcelšanās uz pilsētām 
nozīmē Baltijas valstu identitātes 
maiņu un daudz straujāku pa -
kļautību kosmopolītisma ietek  mei. 

Trīs galvenās Baltijas valstu 
problēmas pēc P. Goubla domām 
ir to integrācijas polītika, kas 
īpaši sarežģīta Latvijā un Igau-
nijā, dilemma starp vēstures 
atce  rēšanos un aizmiršanu, kā 
arī Baltijas valstu atbildes reakci-
ja uz globālizāciju. Baltijas valstīs 
īpaši svarīgi atgādināt par 20. 
gadsimta notikumiem, vienlai-
kus izvairoties, lai atcere neaiz-
ēnotu nākotni: ,,Mēs varam teikt, 
ka nācija, kas neatceras savu 
pagātni, drīz beigs pastāvēt kā 
nācija, bet nācija, kas dzīvo 
pagātnē, drīz zaudēs nākotni.” 
Satrauc gados jauno Baltijas val-
stu iedzīvotāju izceļošana uz 
citām valstīm, jo tādējādi rodas 
ievērojams apdraudējums Bal-
tijas valstu pastāvēšanai nākotnē. 
Ne mazāk bīstama ir ,,vidējās 
paaudzes atriebība” jeb tādu cil-
vēku nākšana pie varas, kuŗi 
savulaik bijuši visvairāk pakļauti 
padomju sistēmas ietekmei. P. 
Goubls atgādināja, ka par Baltijas 
valstu neatkarību savulaik vis-
vairāk cīnījušies gados vecākie 
baltieši, kuŗi bija pieredzējuši 
pirmās neatkarības laiku, un 
gados jaunie brīvības cīnītāji, 
kuŗi uzauga ,,atkušņa” laikā. 
Tagad, kad gados vecākie aiz-
gājuši pelnītā atpūtā, bet jaunie 
izvēlējušies iesaistīties daudz-
sološākos uzņēmējdarbības pro-
jektos, valsts varu savā kontrolē 
pārņēmuši tie, kuŗi auguši vis-
tiešākajā padomju varas iespaidā. 
Papildus iepriekš minētajiem 
Baltijas valstu apdraudējumiem 
P. Goubls brīdināja par Baltijas 
valstu identitātes atšķaidīšanos 
globālizācijas ietekmē. Rezu mē-
jot pēdējo 20 gadu notikumus, 
viņš apsveica Baltijas valstis ar to 
ievērojamiem sasniegumiem, 
bet aicināja arī domāt par izai-
cinājumiem ilgtermiņā, lai ,,Bal-
tijas brīnums” pastāvētu arī 
nākotnē.

Ilze Garoza

Austrumeiropas simpozija dalībnieki, no kreisās: Viskonsinas 
universitātes polītikas profesors Stīvens Hills, Igaunijas vēstnieks 
ASV Margus Kolga, Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, 
Austrumeiropas simpozija organizātors, Viskonsinas universitātes 
vēstures profesors Paulis Lazda, Eiropas Parlamenta deputāts, 
bijušais Latvijas premjērministrs Guntars Krasts, Lietuvas 
vēstnieks NATO Žigimints Pavilionis
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Fotografijas ir tā izkārtotas, ka 
redzam katru ainu pirms un pēc 
1945. gada 13. februāŗa uzlido-
juma. Bet vēlākos attēlos, sa -
grautiem skatiem iepretī redza-
ma atjaunošana. Bez paskaidro-
jumiem saprotu grāmatas temu, 
kas runā par visu cilvēci un tās 
traģēdiju cauri gadu simtiem. Tā 
stāsta par dzīvi, nāvi un augšām-
celšanos. 

Grūti iedomāties, cik smaga 
sirds  bija fotografam, kad viņš 
staigāja pa ielām  nākamā rītā 
pēc bumbošanas un redzēja skai-
sto pilsētu, pārvērstus drupu 
kaudzēs. Viena fotografija rāda 
Blick nach dem Hauptbahnhof, 
tajā stacijas režģi ir sagrūsti 
samudžinātā kamolā; tirgus lau-
kumā, kā malkas grēdas saguldīti 
līķi. Sabumboto namu logu 
tukšie kvadrāti mēmi stāsta savus 
stāstus. Grāmatas vidus lapā, 
krei  sā pusē, rēgojas pārogļota 
sieviete ar moku pilnu izteiksmi 
sejā. Viņas mati savilkti copē, kā 
mūsu mammai... Kur tavi bērni? 

Atceroties Drēzdeni, kur arī es biju - divas reizes
Iepretī, labajā lapas pusē, pel-
niem apbērts kritis zaldāts. Ap 
uniformas piedurkni rēgojās 
lente ar kāšu krustu, bet jaunekļa 
sejas vietā ir izdedzis krātiņš – 
pārtraukts kliedziens. Grāmatas 
lappusēs es redzu vīriešu un sie-
viešu rokas kas velk ratus, krāmē 
ķieģeļus, iztaisno sliedes un būvē, 
līdz uzbūvē no jauna namus, kā -
di tie bija sākumā – pirms gadu 
simtiem, kad valdīja senaizmirsti 
ķēniņi, kas šīs celtnes pavēlēja 
būvēt savām izpriecām. 

Pāršķirstot lapaspuses, atkal 
redzu, cik drausmīgs ir jebkuŗš 
kaŗš un cik maz stāsta objektīvi 
skaitļi un statistika, kas, šķiet, 
bez sāpēm un atmiņām, ierakstīti 
vēstures grāmatās, kuŗas (ne -
gribīgi un pavirši) lasa šodienas 
jaunieši. 

Šajā dienās, šeit, Amerikā, TV 
ziņās uz ekrāniem parāda 30 
sekunžu sižetus par Drēzdeni un 
stāsta par to nakti. To stāsta 
uzvarētāji! Jā, bumbas uzvarēja 
kaŗu, Hitleru, fašismu... Labi. Tā 
vajadzēja. Bet es nespēju prie-
cāties. Nespēju aizmirst un atkal 

savējiem un citiem šajā laikā 
nespēju nestāstīt savu stāstu –  šo 
pašu, ko beidzot nolēmu uz -
rakstīt. „ Vai esmu uzrakstījusi 
patiesību? Es taču biju tikai 
deviņus gadus vecs meitēns.” 
Zinu, ka Laiks pārvērtis kādrei-
zējo reālitāti par sapni vai murgu 
un ar pelēku pelnu plīvuru 
pārklājis katru atmiņu. Tomēr es 
atceros visu un vēl vairāk, soli pa 
solim, vārdu pa vārdam, ko 
čukstēja māte, kā rīkojās tēvs, kā 
saudzējām un rūpējāmies cits 
par citu, kā mums palīdzēja sveši 
ļaudis un mēs viņiem, kā dalījām 
savu maizi un ābolu. Lielākās 
bailes bija, ka tik nepazūdam, 
netiekam viens otram atrauti, un 
nenokavējam īstos vilcienus... 
Tikai uz rietumiem! Tikai projām 
no frontes, tālāk no Krievijas, 
kur Sibirija, bet tur palika arī 
Latvija...

Grāmatas pēdējie attēli rāda 
laimīgus (?) drēzdeniešus pilnā 
restorānā ap kabarē galdiņiem. 
Redzu Groses Haus, koncertzāli, 
kas jau 1948. gadā bija pārpilna 
klausītājiem. Šķirstu tālāk: jauns 
gleznojums virs kāda Rātspag-

raba durvīm un 1957. gada Pre-
ses svētki, kad raķetes apgaismo 
tumšo nakti. Man šī grāmata sāk 
likties propogandiska; tomēr, 
labi, ka raķetes, ne bumbas tor-
eiz, aukstā kaŗa sākumā, meta 
savus starus pāri šai izmocītai 
baroka un renesanses pilsētai. 

Visa atjaunošana, fotografēša-
na un attēlotā dzīvošana notika 
aiz dzelzs priekškara, mums, 
tiem brīvajiem, nemanot. Kad 
redzēju padarītos un vēl darā-
mos darbus toreiz, 1985. gada 
februārī, un vēroju ielās drūmos 
cilvēkus, man visa austrumu 
puse šķita kā milzīgs upuŗa jērs, 
kas nesis visas Vācijas grēkus, 
kamēr mēs, tie izglābtie, iekār-
tojām savas dzīves brīvībā. 

*
Saule sāka slīdēt uz vakara 

pusi. Mans vīrs atstāja mani ielas 
krustojumā, sacīdams, lai gaidu 
pie stacijas durvīm, kamēr viņš 
aizies un atnesīs koferi. OK! Es 
novietojos un gaidu. Vēroju 
cilvēkus, kas slīd man gaŗām kā 
filmā, kuŗā attēlots, kā aizslīd 
laiks un atmiņas. Es zinu, ka pēc 
kādas pusstundas atstāšu šo 

pilsētu, un šīs dienas ar visiem 
iespaidiem pārvērtīsies tikai at -
miņu fragmentos...  Bet puss-
tunda gandrīz jau pagājusi. Kur 
viņš ir? Kāpēc kavējas? 

Jūtu, ka mani sāk pārņemt 
paniskas bailes – kā toreiz.  Skatos 
pulkstenī, līdz vilciena atiešanai 
tikai kādas 10 minūtes. Ieeju sta-
cijā un dodos uz platformu. Tā ir 
tukša. Tātad vilciens aizgājis. 
Steidzos lejā, kur beidzot saskrie-
nos ar Arturu, kas sāk runāt: 
„Kur biji? Kapēc negaidīji, kā 
norunājām, pie lielajām dur-
vīm?” Taisnojos, ka gaidīju taču 
– nu pie tām, pie lielām sānu  
durvīm, kur tēvs lika, lai mēs 
gaidām... nezināju, ka varētu būt 
vēl citas durvis, cita vieta.  

Viņš skatās manī,it kā es mur-
gotu, bet nomierinās un saka: 
"It’s OK. Let’s go get a cup of 
coffee”. Mēs atrodam mazu, 
intimu restorānu, kur pavadām 
jauku laiku, tad bezrūpīgi ejam 
atpakaļ uz staciju un sagaidām 
vilcienu. Nakts vilcienu, kas 
pie  nāk un aiziet laikā. Ar saules 
lēktu iebraucam sadalītajā Ber-
līnē. 

(Nobeigums)
Astrida Stahnke

Otrā pasaules kaŗa viesulis 
latviešus aizpūta uz visām četrām 
debess pusēm. Tūkstošiem drošu 
patvērumu atrada Amerikas 
Savienotajās Valstīs, un tā kļuva 
par mītnes zemi uz visu mūžu. 
Patlaban, nevēlēdamies samie-
rināties ar bēdīgo ekonomisko 
stāvokli Latvijā, daudzi iedzīvotāji 
dodas uz citām zemēm, arī ASV, 
kur dzīve vienmēr šķitusi kā 
leiputrijā. ASV tāpat kā Latvijai 
ir diezgan sarežģīta vēsture, un 
šogad amerikāņu atceras vienu 
no vistraģiskākajiem vienotas un 
demokratiskas valsts tapšanas 
laik  posmiem. 

 Tagad grūti iedomāties, ka 
pirms 150 gadiem iedzīvotāji 
Amerikā nepriecājās par pavasarī 
krāšņi ziedošajām magnolijām, 
ķiršu un tulpju kokiem, bet, ats-
kanot lielgabalu dārdiem, bailēs 
nodrebēja. Dienvidkarolīnā (Fort 
Sumter) 1861. gada 12. aprīlī 
gaisā jau virmoja pulveŗa dvinga. 
Bija sācies Pilsoņu kaŗš, kas ilga 
četrus gadus un kuŗā dzīvību 

Ceļš, pa kuŗu neesam gājuši, bet ko svarīgi pieminēt
zaudēja 625 000 kareivju. (Abos 
Pasaules kaŗos kritušo amerikā-
ņu skaits ir mazāks.) Šajos ka -
ŗalau kos galvu nolika 218 oficieri 
un 6021 kareivis no Ņu  džersijas. 

Lai uzjundītu atmiņā 1861-
1865. gada notikumus, šopavasaŗ 
aprīlī ASV daudzviet notiek 
atceres sarīkojumi. Monmous 
bibliotēkā (Monmouth County 
Library) uz sarīkojumu, veltītu 
150 gadadienas atcerei kopš 
Pilsoņu kaŗa sākuma, bija sa -
pulcējušies 350 cilvēku, tostarp 
arī daži latvieši. Monmous apvi-
dus domes pārstāve Liliana Bari-
ja (Lillian G. Burry), uzrunājot 
klau   sītājus, teica, cik svarīgi 
visiem saprast, ka brālim pret 
brāli nav jāvērš ierocis, bet gan 
jācenšas konfliktus novērst, mie-
rīgi sarunājoties. Pamplina vēstu-
riskā parka un Pilsoņu kaŗa ka -
ŗavīru mūzeja atbildīgais di -
rektors Vilsons Grīns uzsvēra, ka 
Pilsoņu kaŗš ietekmēja ikviena 
amerikāņa dzīvi. Vēsturnieki un 
pētnieki secinājuši, ka kaŗa gal-

venais cēlonis bija vēlēšanās 
nokratīt verdzības jūgu, kas 
nomāca gan valsts dienvidu, gan 
ziemeļu iedzīvotājus un par ko 
tolaik bija atšķirīgi viedokļi. 
Lektors sīki raksturoja tā laika 
apstākļus, kā arī pārmaiņas, 
kādas sākās pēc Pilsoņu kaŗa. V. 
Grīns piebilda, ka sarīkojumi, 
kuŗi patlaban notiek ASV pa -
valstīs, nav svinības, bet atceres 
brīži. 

Atceres sarīkojuma apmek-
lētājiem Midltaunas pavāri pie -
dāvāja nogaršot raksturīgāko 
Pilsoņu kaŗa laika ēdienu: rīsu 
biezputru ar pupiņām un za -
ļumiem, dzeltenmaizīti ar riek-
stiem, Marijas Todas Linkolnas 
kūku ar tēju un žāvētu ābolu 
šķēlītes. Piecu vīru ansamblis 
Libby Prison Minstrels dziedāja 
priecīgas dziesmas, piemēram, 
Whiskey in the Jar, O Susanna! 
un daudzas citas. Tādas dziedājuši 
cietumā ieslodzītie kaŗagūstekņi, 
lai īsinātu laiku un saglabātu 
možu garu. Vīru mūzicēsana bija 

tik izteiksmīga un kaŗavīru joku 
pilna, ka pat klausītajiem, kuŗi 
labi nesaprata dziesmu vārdus, 
bija skaidrs, par ko tika dziedāts. 
Iedomājos, cik tēlaini varētu 
nodziedāt dziesmu par zilo la -
katiņu un Ķemermiestiņu, atda-
rinot latviešu strēlnieku ienāk-
šanu pa pilsētas vecajiem vār tiem. 

Koncerta beigas vīri bez jeb-
kāda pavadījum nodziedāja 
dzies  mu, kuŗas vārdus 1814. 
gadā sacerējis Francis Skots Kejs 
(Scott Key): O! say can you see by 
the dawn’s early light...”  Šī dzies-
ma 1931. gadā tika atzīta par 
ASV himnu.

Ņudžersijas Pilsoņu kaŗa 
vēstures apvienības (New Jersey 
Civil War History Associon) 
brīvprātīgo entuziastu vīri bib-
liotēkas lielajā pagalmā demon-
strēja kaŗa laika tērpus, ieročus 
un kūpināja pīpes. Sievietes, 
tērpušās gaŗās, kuplās kleitās, 
romantiskām cepurēm galvā zem 
nojumes rosījās ap šujammašīnu. 
Viņas turpat uz vietas šuva jau-

nas kleitas un adīja.
Pa platajām bibliotēkas kāpnēm 

lēni un cienīgi nokāpa Linkolnu 
pāris (aktieŗi Sara Emma Ed -
monds un Robert Gleason). Vi -
ņus sveica kaŗavīru parāde un 
tauta. Kostīmos tērpto brīvprātīgo 
dalībnieku un aktieŗu piedalīšanās 
palīdzēja atdzīvināt vēsturiskos 
notikumus un labāk izprast, kā -
das polītiskās un socialās grūtības 
bija jāpārvar ne tikai preziden-
tam Ābramam Linkol nam, bet 
visiem amerikāņiem 19. gadsim-
ta 60. gados. Sarīkojums Mana-
lapanas apvidus galvenajā bib-
liotēkā 10. aprīlī bija tikai sākums 
no paredzētajiem, atceroties Pil-
soņu kaŗa sākumu. Par turp māko 
izglītojošās programmas seriju 
iespējams uzzināt mājas lapā: 
www.monmouthcoutylib.org 

Ir zināms, ka Pilsoņu karā ASV 
cīnījās ievērojams skaits īru, 
vāciešu, angļu un citu tautību 
kaŗavīri. Vai kaŗapulkos bija arī 
latvieši, vēl jānoskaidro.

Laima Dzene
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Kaŗavīri godasardzē, sagaidot Linkolnu pāri Dāmas Pilsoņu kaŗa laika tērpos
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
„Esmu labākais kandidāts...”

Tā Valsts prezidents Valdis Zat-
lers pirms kāda laika sevi reklā-
mēja intervijā Neatkarīgajai Rīta 
Avīzei. Polītologu ieskatā latviskā 
pieticība mesta pie malas, runas 
veids amerikāniskā stilā.

Uzsākot prezidenta vēlēšanu 
kam paņu, Valdis Zatlers 26. aprīlī 
publiskā lekcijā “Stratēģiska un 
gudra valsts. Redzējums Latvijas 
nākotnei” Latvijas Universitātē 
mē  ģināja izvērtēt savas prezi den-
tūras četros gados paveikto. Lek-
cijas galvenās temas bija valsts 
polītiskās sistēmas attīstība, de -
mo  grafija, ekonomikas atvese ļo-
šanās, ārpolītika.   

Ar  savu lekciju Zatlers iecerējis 
sākt jaunu tradiciju - preziden-
tūras termiņa beigās prezidents 
uzstājas ar iepriekšējā perioda 
analizi un uzstādījumiem nāka-
majiem četriem gadiem.

Klausīties prezidenta lekciju      
bija aicināti visi interesenti, to -
starp polītiķi, polītikas veidotāji, 
valsts un privātā sektora institū-
ciju pārstāvji, eksperti, studenti, 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un 
citas sabiedrības grupas. Klātes o-
šajiem bija iespēja arī uzdot jau-
tājumus. 

***
Atceras Černobiļas avariju
Aprit 25 gadi kopš AES avari - 

jas Černobiļā, Ukrainā. No Latvi-
jas avarijas seku likvidēšanas       
darbos piedalījās vairāk nekā      
6000 iedzīvotāju. Radiācija ir ie -
tekmējusi un pasliktinājusi šo cil-
vēku veselību - vairāk nekā 3000 
avarijas likvidētājiem piešķirta 
invaliditāte, vairāk nekā 900 ir mi -
ruši, un daudzi zaudējuši dar ba-
spējas.

Paula Stradiņa Klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā 26. aprīlī no -
tika Černobiļas atomelektrosta-

cijas (AES) avarijas upuŗu atceres 
sarīkojums. Piedalījās arī Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Būdams 
ārsts, prezidents arī pats piedalī -
jies Černobiļas avarijas seku no -
vēršanas darbos.

Sarīkojumā piedalījās arī ār  vals-
tu vēstniecību, ministriju, Rīgas 
domes pārstāvji, Černobiļas AES 
avarijas seku likvidēšanas dalīb-
nieki, Stradiņa slimnīcas vadība 
un darbinieki un Latvijas Savie-
nības Černobiļa vadība.

***
Viesojas ASV senātori

Vizītē Latvijā vairākas dienas uz   -
turējās ASV Kongresa senātori 
Džons Kails, Rons Džonsons, Džefs 
Sešns un Maiks Kreipo. Ar viņiem 
tikās Valsts prezidents Valdis Zat-
lers un Saeimas priekš sēde Solvita 
Āboltiņa. Tika pār ru nātas Latvijas 
un ASV divpusējās attiecības, Saei-
mas sadarbība ar ASV Kongresu, 
drošības un aiz sardzības polītikas 
aktuālitātes, tostarp situācija Af  gā-
nistānā un ASV nemilitāro kravu 
transits caur Rīgas ostu.   

***
Krusta gājiens

Krusta ceļa gājienā 22. aprīlī 
Rīgā devās apmēram 1000 dažāda 
gadagājuma cilvēku. Gājiens sākās 
ar Romas katoļu Baznīcas Latvijā 
archibīskapa Zbigņeva Stankeviča 
uzrunu. „Krusta ceļš palīdz cil vē-
kiem atbrīvoties no egoisma čau-
las, savukārt Dievs caur Krusta 
ce  ļu parāda mums, ka viņš ņem 
dalību cilvēku ciešanas,” sacīja 
Stankevičs.

Katoļu Baznīcas archibīskaps 
dalījās savā līdzšinējā pieredzē 
Krusta ceļos, norādot, ka tajos pa -
vadītais laiks paiet nemanot un    
tie dod apņēmību sekot Kristum. 
Stankevičs uzsvēra, ka caur Krusta 
ceļu cilvēku sirdīs ienāk Dieva 
mīlestība.

Nodibināts neformāls 
klubs 20:14

Klātesot valsts amatpersonām, 
18. aprīlī Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā nodibināts ne -
formāls klubs 20:14. Tas dos ie -
spēju uzņēmējiem kļūt par Ei -
ropas kultūras galvaspilsētas ga -
da norišu līdzautoriem.

Rīga par Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu kļūs 2014. gadā. Klu -
ba galvenais uzdevums būs vei-
cināt rēgulārus kontaktus starp 
piesaistītajiem uzņēmumiem un 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
rīkotājiem, kā arī piedāvāt uz -
ņēmējiem dažādas līdzdarbo ša-
nās un atbalsta iespējas 2014. 
ga  da programmas veidošanā. 
Uzņēmējiem rēgulāri būs ie  -
spēja arī neformālā gaisotnē       
tikties ar Rīgas domes un LR 
ministriju vadību.

***
Beidzot maksās...

TV3 raidījums Nekā personīga 
vēstīja, ka trīs mēnešus kopš tra-
ģiskajiem notikumiem Jēkab -
pilī, kad noziedznieki policijas 
formās mēģināja aiznest spēļu 
zālē salaupīto un sašāva savus 
kollēgas, smagi ievainotie policis-
ti ir atstāti tikpat kā bez iztikas 
līdzekļiem. Ne valsts un pašval-
dība, ne arī spēļu zāles īpašnieki 
nav atradusi likumīgu veidu, kā 
viņiem palīdzēt.

Dienu pēc raidījuma vienal-
dzības ledus beidzot sakustējies. 
Iekšlietu ministrijas (IeM) ko  mi-
sija, kas izmeklēja pirms trim 
mē  nešiem Jēkabpilī notikušo 
traģēdiju, ir nolēmusi izmaksāt 
vienreizēju pabalstu apšaudē 
cietušajiem policistiem Salvim 
Tichanovskim un Rimam Šve-
dam. Veicot dienesta pienāku-
mus un aizturot noziedzniekus, 
viņi guva ievainojumus. Cen- 

t rālā medicīniskās ekspertizes 
komisija izvērtēs cietušo polici-
jas darbinieku pašreizējo vese-
lības stāvokli. Vienreizējā pa -
balsta apmērs varētu būt līdz 
5000 latu.

***
21. gadsimta „pareģis” Rīgā

Rīgā lekciju par tematu „Glo -
bālā ekonomika un mazo valstu 
nākotne” nolasīja pasaulslavenais 
Krievijas ekonomists Michails 
Ha   zins.  Kopā ar Andreju Kobja-
kovu viņš sarakstījis 2003. gadā 
izdoto grāmatu „Dolara imperijas 
noriets un Pax Americana gals”. 
Ekspertu ieskatā šīs grāmatas 
autori piecus gadus pirms pasau-
les ekonomiskās krizes prog no-
zējuši tās neizbēgamību un attīs-
tības gaitu. Hazins prognozējis        
arī 1998. gada Krievijas defoltu.

***
Lembergam Anglijas tiesā 

jāzvēr par saviem 
īpašumiem

Ventspils pilsētas galvam Ai -
varam Lembergam (Latvijai un 
Ventspilij) uzlikts par pienāku -       
mu ar zvērestu Anglijas un        
Velsas Augstākajai tiesai nāka -    
mo ne dēļu laikā atklāt visus 
aktīvus,  kas viņam pieder visā     
pa  saulē.

 Lembergam uzdots atklāt sa -
vus īpašumus, “vienalga, vai tie ir  
vai nav uz viņa vārda un vai tie 
viņam pieder individuāli vai       
kop īpašumā”, teikts 13. aprīlī pie-
ņemtajā prasības nodrošinājuma 
lēmumā jeb, britu juridiskajā ter-
minoloģijā, - “iesaldēšanas rīko-
jumā”, rakstīts portālā.

***
Piesaka protesta akcijas

Latvijas Neatkarības dekla - 
 rā cijas pasludināšanas dienā           

4. maijā pieteiktas divas pro - 
testa akcijas. Viena akcija būs 
tur pi nājums 24. marta protes-
tam pret jaunajiem Latvener -      
go tari fiem, otru akciju  rīko tā 
sauk tie antiglobālisti, kas ga -
tavojas pieprasīt “darbu un 
maizi”.

Esplanādē pie Raiņa piemi-
nekļa 4. maijā no plkst.12.30       
līdz 15.30 pieteikts ekonomis -
ka rakstura protests “Tautai pie -
tiek”.  Aptuveni līdz plkst.14.40 
iecerētas dažādas runas. Tad 
sarīkojuma dalībnieki pa Eli-
zabetes ielu dosies gājienā uz 
Ministru kabinetu,  pēc tam 
pul cēsies pie Brīvības pie mi-
nekļa.

***
Sāks tiesāt Silovu

Rīgas rajona tiesā 26. aprīlī 
sāka izskatīt krimināllietu,        
kuŗā par krāpšanu lielā ap -     
mērā ap  sūdzēts Saeimas depu-
tāta mandātu nolikušais Juris 
Silovs (Saskaņas centrs) un       
viņa sieva Jeļena Silova. Silo -  
vam celtā apsūdzība ir par no -
tikumiem, kas risinājušies, kad 
viņš vēl veicis Gaŗkalnes no -  
vada domes priekšsēža pienā-
kumus. Amatpersona slēpusi       
ar dienesta automašīnu Toyota 
Land Cruiser izraisītas avarijas 
pēdas. Silovs notikušajā iesais - 
tī jis arī sievu, izmānījis ap -
drošināšanas atlīdzību.

Silovs pirms divām nedēļām 
Saeimas prezidijā vērsās ar ie -
sniegumu, ka vēlas nolikt de -
putāta mandātu. Pretējā gadī-
jumā parlamentam, visticamāk, 
būtu jālemj, vai izdot viņu tie-
sāšanai, jo Saeimas deputātus 
šādos un līdzīgos gadījumos 
sargā īpaša likumā noteikta 
imūnitāte.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Herberta Cukura meitas un 
dēla šī gada februārī iesniegtais 
lūgums Rīgas pieminekļu aģen-
tūrai dot piekrišanu viņu tēva 
pārbedīšanai Rīgas Brāļu kapos 
Latvijā atkal sacēlis satraukumu. 
Dažas nevalsts organizācijas šo 
pārbedīšanas lūgumu ir atbal- 
s tī   jušas, pat pieprasot pārbedīša-
nu veikt ar militāru godu. Valsts 
struktūras pašas šai jautājumā 
nav gribējušas lemt un izteik -
ties, jautājumu tālāk nobīdot  
Lat  vi jas Vēsturnieku komisijai. 
At  klātībā pret pārbedīšanu iz -
teicies vie nī gi Rīgas pilsētas gal-
va Nils Uša  kovs, tomēr savam 
viedo klim nedodot nekādu tuvā-
ku pamatojumu. Sa  biedriskos 
plaš sa ziņas līdzekļos izskanējusi 
balss, ka ar Herberta Cukura pa -
gātni un ar pārbedīšanas jautā-
jumu nekas vēl neesot īsti skaidrs.

Tā kā vairākas iestādes bija 
vēr sušās pie Latvijas Vēsturnie -
ku komisijas, lai tā izteiktu savu 
viedokli Herberta Cukura pārbe-
dīšanas jautājumā, tad komisija 
to arī darīja, iesakot nepiekrist 
pārbedīšanai, jo Herberts Cu -
kurs ar savu brīvprātīgo iesaistī-
šanos un darbību „Arāja ko  man-
dā“ ir strādājis pret Latvijas valsts 
un tās tautas interesēm. 

Nevaru šeit runāt Latvijas Vēs-

HERBERTA CUKURA PĀRBEDĪŠANA
turnieku komisijas vārdā, bet 
varu gan izteikt vēstures zināt -
nes un vēsturnieka, respektīvi, 
savu skatījumu uz Herberta Cu -
kura darbību 1941. un 1942. gadā. 

Novērtējot pagātni, mums jā -
iziet no Latvijas valstiskuma po -
zicijām, ka tā kā starptautisko 
tiesību subjekts arī pastāvēja Ot  -
rā pasaules kaŗa laikā un ka     
abas okupācijas varas, gan na -
cionālsociālistiskā Vācija, gan 
Pa  domju Savienība, bija Latvijas 
valstij naidīgas varas, kas Latvi -
jas territorijā īstenoja savas po -
lītikas un ideoloģijas ieceres. Par 
individuālas personas pārbaudes 
jautājumu kļūst sadarbība, res-
pek tīvi, kollaborācija ar okupā-
cijas varu: vai tā bija neitrāla un 
nekaitēja paša valsts un tautas 
in  teresēm, vai tā bija „nodevīga“, 
pārmērīgi sekmējot okupanta in -
tereses, un tāpēc bija kaitīga sa -
vai valstij un tautai? 

Herberts Cukurs „Arāja ko -
man dā“ (oficiālais apzīmējums 
sākumā bija „Latviešu drošības 
palīgpolicija“ (Lettische Sicher-
heit   shilfspolizei), bet vēlāk „Lat-
viešu drošības nodaļa“ (Lettische 
Sicherungsabteilung)) darbojās 
no 1941. gada jūlija beigām/au -
gusta sākuma līdz 1942. gada 
jūlija beigām. „Arāja komanda“ 

sākumā bija tieši pakļauta Ope-
rātīvai grupai A (Einsatzgruppe 
A), bet vēlāk Drošības policijas 
un SD komandierim Latvijā Rū -
dolfam Langem. Vācieši skaitī -
jās uzraudzības pārvalde, bet lat-
vieši - izpildorgani. Šīs „Latviešu 
drošības palīgpolicijas“ uzdevu-
mos bija arī nacionālsociālis-
tiskās Vācijas ienaidnieku - žī  du/
ebrēju, psīchiatrisko slimnī cu ie -
mītnieku, čigānu, komūnisma 
sim patizantu - apkaŗošana un 
„iznīcināšana“. 

Cukura „aizstāvji“ parasti ap -
galvo, ka viņš „Arāja komandā“ 
nav bijis nekas cits kā tikai ga -
rāžu un autoparka pārzinis. 
Diemžēl aizstāvji nav iedziļi nā-
jušies citos Cukura darba uzde-
vumos „Arāja komandā“. 

Tiesa ir, ka Cukurs kādu laiku 
bija komandas garāžu un auto-
mašīnu pārzinis. (Bet neticami, 
ka viņš būtu dzīvojis tikai pa ga -
rāžām un tajās tikai pulējis au -
to mašīnu logus un bleķus.) To -
mēr jājautā - kuŗš garāžās norī-
koja sma gās automašīnas brau -
cieniem uz Biķernieku mežu? 
Kuŗš noorganizēja „zilos autobu-
sus“, kad komandas locekļ iem 
vajadzēja doties uz provinci veikt 
savus slepkavošanas darbus? (Sa-
vu busu komandai nebija.)

Tomēr izrādās, ka Herberta 
Cu  kura darba uzdevumi „Arāja 
komandā“ ir bijuši daudz pla-
šāki, ne tikvien autoparka pār-
zināšana. Kādu laiku viņš bijis 
arī komandas ieroču noliktavas 
pārzinis. Ļoti svarīgs uzdevums 
Cukuram bija - būt par „Arāja 
komandas“ virsnieku sakariem 
ar vācu armiju, SS un Drošības 
policiju. Komandas vadītājs Vik-
tors Arājs Cukuru uzskatīja un 
izmantoja par savu adjutantu, 
viņu visur ņemot līdzi. Turklāt 
Cukurs ietilpa „Arāja koman-
das“ vadošajā sastāvā - bija starp 
10 – 16 svarīgākajām ko  man das 
personām.  

Kopā savelkot, jāsaka - Her-
berts Cukurs nevarēja nezināt,  
ar ko nodarbojas „Arāja koman-
da“, kuŗas vadošajā sastāvā bija 
arī viņš. Cits jautājums ir, cik 
lielā mērā Cukurs tieši vai ne -
tieši bija iesaistīts Latvijas ie  dzī-
votāju iznīcināšanas plāno šanā 
un plānu reālizēšanā. (Vai viņš 
pašrocīgi ir šāvis vai nav šāvis 
žīdus/ebrējus, šai gadījumā nav 
tik svarīgi. Arī Arāju netiesāja 
par to, ka viņš pašrocīgi būtu 
nogalinājis kādu žīdu/ebrēju.) 
Domāju, ka no šīs līdzzināšanas 
un līdzatbildības Cukurs neva-
rētu nekādi izrunāties, vai viņu 

sauktu tiesas priekšā vai par       
viņu spriestu tikai morālu tiesu.

Herberts Cukurs ar savu līdz-
dalību „Arāja komandas“ vado-
šajā sastāvā ir sekmējis liela skai-
ta Latvijas civīliedzīvotāju iznī ci-
nāšanu vācu okupācijas laikā un 
līdz ar to kaitējis Latvijas valstij 
un tās tautai. Tāda rīcība nekādā 
ziņā nav saskaņojama ar Latvi -
jas armijas virsnieka godu. Ja 
tomēr cilvēki atbalsta Cukura 
mirstīgo atlieku pārbedīšanu 
Brā ļu kapos, tad, šķiet, viņi ne -
saprot, ka šodien dzīvo demo-
kratiskā Latvijas Republikā, kuŗā 
savas tautas daļas iznīcināšanā 
līdzatbildīgajam nav vietas tau -
tas varoņu kapos.

Ja Latvijas Vēsturnieku komi-
sija sāks tuvāk izmeklēt Herber -
ta Cukura pagātni (izslēgšanu   
no Latvijas armijas, darbību pir-
majā padomju okupācijas gadā, 
visu vācu okupācijas laiku), tad, 
šķiet, atklāsies ne mazums lietu 
(patiesību), kas nebūs patīkamas 
ne Cukura pēctečiem, ne arī      
viņa „atbalstītājiem“.

Dr. Kārlis Kangeris,
Latvijas Universitātes Latvijas 

vēstures institūta pētnieks,
Latvijas Vēsturnieku komisijas 

loceklis
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kaut kur man ne -

sen gadījās lasīt, ka 
pārvērtības, kas pē -
dējo 20 gadu laikā 
notikušas austru-
mos no Elbas upes 
un t.s. pēcpadomju 
telpā, ir pirmā rei -

ze pasaules vēsturē, kad jāveic 
pāreja no komūnistiskās plān-
saim niecības uz brīvā tirgus eko-
nomiku. Par Ķīnu te nerunāšu - 
tas ir īpašs gadījums. Bet sabru-
kušās PSRS sastāvdaļās un sa -
telītvalstīs šī vienreizīgā pāreja 
vēl nav pa īstam pabeigta - un 
sirgst ar visai sāpīgiem “atra di-
nāšanas” simptomiem. 

No Baltijas līdz Balkāniem ri -
sinājās šī pāreja, un tagad, rezu-
mējot divdesmit gadu bilanci, 
nākas atzīt, ka joprojām pārāk 
maza ir vidusšķira - šis nepie cie-
šamais sekmīgas attīstības balsts. 
Un pārāk liela ir pērkamība da -
žādos pārvaldes, pat tiesvedības 
līmeņos. 

Vietnē www.globalresearch.ca 
publicēts bulgāru pētnieka Dr. 
Rosona Vasileva apcerējums, 
kuŗā ir dažas rūgtas atziņas. 

Pārāk maza vidusšķira, pārāk liela pērkamība
Skait liski nelielam reizumis ci -
nisku jaunbagātnieku slānim 
pretim stāv plaša mazturīgo 
masa, kas, var teikt, balansē uz 
nabadzības sliekšņa. Un, trūks -
tot spēcīgai vidusšķirai, tautā   
aug reizumis visai irracionāls 
protests. 

Saimnieciskā dižķibele, kas 
2008. gada rudenī izraisīja Vi -
dus eiropā un Austrumeiropā 
vispārēju baiļu un nedrošības 
izjūtu, Ungārijā lika t.s. elek to-
rātam nosvērties pa labi, no  dro-
šinot nacionālkonservātīvajai 
partijai FIDESZ 52,73 % balsu 
un labējiem ekstrēmistiem no 
faktiski neofašistiskās partijas 
Jobbik 16,6 % balsu. Te jāievēro, 
ka Ungārijā atšķirībā no Vakar-
eiropas valstīm nav “nevēlamo 
austrumniecisko viesstrādnie -
ku” problēmas: ungāru vēlētāji 
viegli padevās demagoģijai par 
starptautiskā finanču kapitāla 
intrigām, kas vērstas pret īstajām 
nācijas interesēm un vērtībām. 

Pārāk liela pērkamība... Dr. 
Rosons Vasilevs min uzskatā - 
mu piemēru: viņa dzimtajā 
Bulgārijā faktiskais saimnieks 

esot viscaur korumpētais Bojko 
Borisovs - kādreizējais policijas 
šefs ar “šaubīgu komūnistisko 
pagātni”, kuŗš esot cieši saistīts      
ar vietējo kriminālo underworld. 
Viņa vadībā labējā partija GERB 
guva lielus panākumus vēlē-
šanās. 

Ap 1,2 miljoni bulgāru (16% 
no iedzīvotāju kopskaita) emig-
rējuši darba un laimes meklē ju-
mos. 

Kā mēs pārāk labi zinām, emig-
rācijas vilnis nav pagājis secen 
arī Latvijai. Vispār jau ES dalīb-
valstu iedzīvotāju pārvietošanās 
brīvība uztveŗama, kā marksisti 
saka, dialektiski: no vienas pu -
ses, Latvija zaudē darbaspēku, 
bet, no otras puses, šo emigrantu 
naudas pārvedumi nāk par labu 
Latvijai. Un zināms procents 
emi grantu atgriezīsies dzimtenē, 
tiklīdz tur situācija uzlabosies, 
un atvedīs sev līdzi vērtīgas ie -
maņas. 

Brīvā tirgus un, būsim godīgi, 
Rietumu civīlizācijas ēnas puses 
(lejputrijas nav nekur...) liek sa -
rosīties “padomju dzīves veida” 
nostalģiķiem. Piemēram, portāla 

www.rus.delfi.lv lasītāju vidū 
lielu piekrišanu iemantojis kāds 
Aleksejs Slavins, kuŗš savā esejā 
Razvenčanije idolov (Lauru at -
ņemšana elkiem) cenšas izskaid-
rot grūtības, kas lieliskajai Pa -
domju Savienībai bija jāpār -           
var t.s. sociālisma celtniecībā. 
“Mums,” uzsveŗ Slavins, bija 
valsts “ar visbargāko auksto kli-
matu. Tātad ar zemkopību pie 
mums bija grūtāk nodarboties, 
un ražošana, un dzīve vispār 
kopumā pie mums ir dārgāka.” 
Raugi, “pie viņiem” iespējams 
uz  būvēt rūpnīcu no finieŗa 
plāksnēm, kamēr “pe mums” tā 
jābūvē no diviem termoizolējošo 
ķieģeļu slāņiem, jānodrošina 
apkure u. tml. 

Nu, un tad, biedri Slavin? 
Paskatieties uz Kanadu. Tāds 
pats klimats, bet kāda starpība 
jebkuŗā jomā! Var jau arī salī-
dzināt PSRS ar Zviedriju, Somi-
ju. Ne jau gaisa temperātūra te 
no svara. Cita veida klimats te 
jā  ņem verā - brīvās iniciātīvas 
kli mats, ekonomiskas brīvības 
gaisotne.

Visus biedra Slavina iebildu-

mus pret sasodītajiem Rietu-
miem un kapitālismu iespējams 
atspēkot ar vienu vienīgu anti-
nomiju: salīdzināsim Ziemeļ ko-
reju un Dienvidkoreju. Tā pati 
tauta, tāds pats klimats, tā pati 
zeme, tā pati daba. Bet atšķi -       
rība kā starp dienu un nakti. 
Uzskatāms mācību līdzeklis -        
var teikt, visai cilvēcei, ne tikai 
krievvalodīgajiem minētā por -
tāla lasītājiem. 

Jā, ir vēl arī cits nostalģiķis - 
apdāvinātais plakāta meistars 
Juris Dimiters. Intervijā Rīgas 
krievvalodīgajai avīzei Čas viņš 
pamatoti kritizē pašreizējo Lat-
vijas vartuŗu nekompetenci, un 
viņu var saprast. Bet vissaldākās 
atmiņas viņam saistās ar Brež-
ņeva norieta un vēlīnās stagnā-
cijas gadiem (1980-1985), kad 
viņš Dzintaros, Mākslinieku 
jaun  rades namā, vakaros dzēris 
armēņu konjaku kopā ar pla -
kāta meistariem no Kazachstā-
nas vai Ukrainas vai dejojis ar 
keramiķēm no Gruzijas. 

Arī viedoklis. Arī salīdzinā-
jums...

Franks Gordons

Pirms Lieldie-
nām veselības mi -
nistrs Juris Bārz-
diņš intervijā ziņu 
aģentūrai BNS 
stāstīja, ka medi cī-
nas māsu skaits 

Lat  vijā uz vienu iedzīvotāju jau 
pašlaik ir mazāks nekā vidēji Ei -
ropā un tieši šīs profesijas pār-
stāvju nākotnē varētu pietrūkt. 
„Medicīnas māsu ir mazāk nekā 
vidēji Eiropā, bet tas saistāms ar 
faktu, ka medicīnas māsām Lat-
vijā pagaidām neuztic visas tās 
funkcijas, ko uztic medicīnas 
māsām citās Eiropas valstīs. Re- 
s pektīvi, māsas varētu darīt daudz 
vairāk, un, daudz vairāk darot, 
viņas arī vairāk ir vajadzīgas”, 
sacīja ministrs.

Izlasīju ministra sacīto un ne  zi-
nāju, smieties vai raudāt, jo pro -
b lēma ar medicīnas māsām nav 
nekas jauns. Pirms pieciem ga -
diem par šo milstošo problēmu 
rakstīju žurnālā Nedēļa (nu jau 
pāris gadu neiznāk), un toreiz 
virsraksts bija ”Kuŗš nogalina 
pro  fesiju, jeb genocīds pret Lat-
vijas medicīnas māsām”. Protams, 
aizvadītajos gados ik pa laikam 
publiskajā telpā ir ieskanējušās 
balsis, ka labi nebūs, ka attieks -
me pret medicīnas māsu darbu, 
izglītību un darba samaksu no -
vedīs tiktāl, ka medicīnas māsu 
Latvijā katastrofāli pietrūks. Lai 
salīdzinātu, kas ir vai nav mainī-
jies, iesaku ielūkoties pirms pie -
ciem gadiem rakstītā fragmen -
tos. Jāatceras gan, ka skaitļi ir 
mainījušies, jo krizes gadi ir sa -
mazinājuši visu, kas iespējams, 
tāpēc brīvo vakanču skaits, savā 
profesijā strādājošo skaits un arī 
citi skaitļi šobrīd ir citi.

Tātad 2006. gadā medicīnas Sallija Benfelde

Brīnumu gaidot
māsu problēma izskatījās tā:  

„Latvijas slimnīcās katastrofāli 
trūkst medicīnas māsu – brīvo 
vakanču skaits tiek minēts no 
diviem līdz četriem tūkstošiem. 
Mediķi šo situāciju raksturo kā 
genocīdu pret māsām, tuvredzī -
gu valsts un slimnīcu vadības 
po lītiku un nespēju definēt, kāda 
ir māsas vieta un loma veselības 
aprūpes sistēmā.”

„Skaitļi, kaut arī nedaudz at -
šķirīgi dažādos informācijas avo-
tos, ir skarbi. Aptuveni tikai trešā 
daļa medicīnas māsu, kuŗas ie -
gūst kolledžas (agrāk medicīnas 
skolas) izglītību, strādā savā pro-
fesijā.”

„Lielākā sāpe esot medicīnas 
māsu trešās šķiras cilvēku vieta – 
slimnīcas vadība un arī daudzi 
ārsti tikai uz medicīnas māsām, 
kuŗas ieguvušas bakalaura gradu, 
raugoties kā uz līdztiesīgiem cil-
vēkiem, bet pret māsām ar lielu 
pieredzi un augstu kvalifikāciju 
attieksme bieži esot – jums nav 
izglītības, ko jūs vispār varat gri-
bēt!?”

„Ikviens, ar kuŗu, gatavojot šo 
rakstu, sarunājās Nedēļa, tā vai 
citādi pieminēja māsu izglītību 
un to neveselīgo gaisotni, ko ra -
dījušas līdz galam nepārdomātas 
reformas. Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) Augstākās iz -
glī tības departamenta nodaļas 
va dītāja (..) skaidroja, ka savulaik 
medicīnas skolas, kas pārtapa       
par kolledžām, nokļuva IZM pa -
kļautībā, jo māsu izglītības stan-
dartus vajadzēja pielīdzināt Ei -
ropas izglītības standartiem, lai   
ar savu diplomu medicīnas mā -   
sa varētu strādāt ne tikai Latvijā. 
Agrāk medicīnas skola deva spe-
ciālo profesionālo izglītību, un,      
ja māsa gribēja iegūt augstāko 

izglītību, viņai bija vai nu jāap -
gūst ārsta profesija, vai jāaiziet no 
medicīnas. Kolledža dod pirmā 
līmeņa augstāko izglītību jeb 4. 
līmeņa kvalifikāciju, un tālāk 
augstskolā māsa var iegūt baka-
laura un arī maģistra gradu mās-
zinībās. Savukārt bakalaura un 
maģistra programma māszinībās 
ir izveidota akadēmiskiem nolū-
kiem – lai sagatavotu mācībspē-
kus kolledžām (Eiropā valda uz -
skats, ka māsas vislabāk ir apmā-
cīt māsām, nevis ārstiem), darbi-
niekus dažādiem administrā tī-
viem amatiem, kas saistīti ar me -
dicīnu, un arī pētnieciskam dar-
bam māszinību jomā.”

Par māsu izglītībā notiekošo 
pirms pieciem gadiem vaicāju 
Rīgas Medicīnas kolledžas direk-
torei un toreiz saņēmu atbildi,      
ka māsu izglītības programma 
mainījusies jau kopš 1995. gada 
un ka māsu izglītība atbilst Eiro-
pas standartiem, – ir palielinājies 
ne tikai apgūstamo zināšanu, bet 
arī prakses apjoms, lai gan kol le-
džas statusu medicīnas skolas 
ieguvušas tikai pirms diviem ga -
diem (tātad 2004. gadā – aut.). 
Latvijas Universitāte (LU) pi e-
dāvājot akadēmiskas māszinību 
programmas apguvi, bet Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) pie-
dāvātā programma esot ar maz-
liet lielāku medicīnisku ievirzi. 
Lai nu kā, ja māsa negribot ie -
ņemt amatus vai būt par mā  cīb-
spēku kolledžā vai augstskolā, vi -
ņai bakalaura vai maģistra grads 
neesot vajadzīgs.

Kolledžas direktore norādīja,    
ka problēma esot cita un meklē-
jama pavisam citur: pēc Eiropas 
standartiem māsām, kas skolu 
beigušas pirms 1995. gada, esot 
trešā līmeņa kvalifikācija, un tas, 
stingri ņemot, neļautu strādāt        
ar slimniekiem. Tas esot traģiski, 
jo ļoti daudzām māsām, kuŗas 
diplomu ieguvušas pirms 1995. 

gada, esot ļoti augsta kvalifikā -
cija, jo lielajās slimnīcās viņas 
strā dājot ar jaunākajām techno-
loģijām, viņu prasmes un zinā-
šanas esot izcilas, – pretējā gadī ju-
mā strādāt, piemēram, mūsdie-
nīgā reanimācijā vai intensīvajā 
terapijā nebūtu iespējams. Tomēr 
formāli māsām neesot vajadzī -
gās izglītības, un varbūt tāpēc 
reizēm ārstu un slimnīcu vadības 
attieksme pret māsām esot slikta. 
Turklāt ar māsu „veco” diplomu 
viņas Eiropā, iespējams, varētu 
strādāt tikai par māsu palīdzēm 
vai sanitārēm. Pašlaik māsas, bai-
doties zaudēt darbu, dodas mā  cī-
ties uz augstskolām, lai gan vi -
ņām šī akadēmiskā izglītība ne -
būtu vajadzīga.

Vai šodien kaut kas ir mainī -
jies? Medicīnas skolu izglītība jo -
projām nav pielīdzināta kolle -
džas izglītībai, toties ir atrasts 
veids, kā izmanot Eiropas Sociālā 
fonda naudu. Tām medicīnas 
māsām, kas izglītību ieguvušas 
„vecajā sistēmā”, abās minētajās 
augstskolās ir iespējams iegūt     
kol le džas izglītību, ko samaksā 
minētais fonds. Tiesa gan, tik 
vienkārši ar to kolledžas izglītību 
nav, jo ne visās Eiropas valstīs ar 
to pietiek, lai varētu strādāt par 
medicīnas māsu. Daudzviet ir va -
jadzīgs medicīnas māsas baka-
laura grads medicīnā, bet Latvijā 
tādu joprojām iegūt nav iespē-
jams, jo bakalaura grads mās zi-
nībās dod nevis medicīnisku, bet 
gan „administrātīvu” izglītību. 
Tā  tad tā īsti Latvijas medicīnas 
māsu izglītība Eiropas standar-
tam nav pielīdzināta, un arī ar 
kolledžas izglītību ārpus Latvijas 
mūsu medicīnas māsai var nāk-
ties strādāt tikai par māsu palī -
dzi. Iespējams, ka tas darīts ap  zi-
nāti, jo „ar vienu šāvienu ir no -
šauti divi zaķi”. Pirmkārt, daudzas 
medicīnas māsas neaizbrauc no 
Latvijas, jo par māsu palīdzēm    

vai pat par sanitārēm tomēr strā-
dāt negrib, bet bakalaura gradu 
medicīnā māsām šeit iegūt nav 
iespējams. Otrkārt, Eiropas Sociā-
lā fonda nauda dod iespēju pa -
pildus nopelnīt veselai rindai ļau-
žu – mācot medicīnas skolas bei-
dzējas kolledžā. 

Problēma ar medicīnas skolas 
izglītības atbilstību Eiropas izglī-
tības standartiem, protams, bija 
arī citās Baltijas valstīs. Igaunija 
šo problēmu atrisināja ātri un 
vienkārši: pielīdzināja medicīnas 
skolas izglītību medicīnas māsas 
bakalaura gradam un māsām ie -
viesa nevis kolledžas, bet gan ba -
kalaura programmu. Tagad jau 
labu laiku Igaunijā visām medi-
cīnas māsām, kas izglītību iegu-
vušas vecajā sistēmā, ir bakalaura 
grads, bet tās, kas grib mācīties un 
iegūt medicīnas māsas profesiju, 
iestājas Augstākajā medicīnas 
skolā un, to pabeidzot, iegūst ba -
kalaura gradu. Valstij nav vaja-
dzīgs tērēt Eiropas Sociālā fonda 
naudu, medicīnas māsām, kuŗas 
vairs nav gados jaunas meitenes, 
nav no darba brīvais laiks jāpa-
vada skolas solā. Starp citu, strā-
dāt un reizē mācīties sievietēm, 
kuŗām lielāko tiesu ir ģimene un 
bērni, kuŗām bieži jāstrādā nakts 
maiņās un kuŗu alga nav liela,       
un kuŗas tāpēc bieži strādā ne 
tikai vienā vietā vien, - ir diezgan 
skarbs pasākums. Ja vēl atceras 
pirms pieciem gadiem Medicīnas 
kolledžas direktores sacīto, ka pēc 
būtības vecajā medicīnas skolu 
sistēmā iegūtā izglītība neatpa -
liek no Eiropas standarta ( un ša -
jos gados es ne reizi vien to esmu 
dzirdējusi no ārstiem, tostarp arī 
no ārstiem Igaunijā), tad vienīgais 
jautājums paliek: kam tas ir iz -
devīgi? Kārtējā ministra kārtējās 
atziņas, kuŗas neko nemaina sistē-
mā, šķiet vien tāda Lieldienu 
brīnuma gaidīšana. 



LAIKS 112011. ga da 30. aprīlis – 13. maijs

Kā jūs, dzimuši Venecuēlā un il -
gu laiku tur dzīvojuši, jutāties šo -
ziem Latvijā, izejot ārā 26 gradu 
aukstumā?

Vilis: Latvijā dzīvojam jau sešus 
gadus, šī bargā ziema bija septītā. 
Pro tams, laika kapacitātes ziņā pār-
maiņa ir ievērojama. Trīsdesmit trīs 
gadus bijām dzīvojuši Karakasā, Ve -
ne  cuēlā, kur temperātūra dienā pa -
rasti svārstās no 25 līdz 35 gradiem. 
Laukos vai kalnos, protams, bija citā di. 

Kamēr jūs, Karolīna, nebijāt ie -
raudzījusi un iepazinusi Vili, vai 
tādu Latvijas valsti vispār zinājāt?

Karolīna: Itin neko. Ar Vili un vi -
ņa tuvākajiem cilvēkiem, viņu sa  ru-
nās es pamazām centos iepazīt Lat -
viju. Taču, kad atbraucu šurp, sa  pra-
tu, ka neko nezinu, neko neprotu. 
Sā  ku pamatīgāk mācīties valodu.  
Lai arī man ir grūti ar latviešu valo-
du, bet es cenšos. (Karolīna lieliski 
ru  nā latviski, ar ļoti simpatisku ve -
necuēliešu akcentu. – Aut.)

Daudzi saka - latviešu valoda ir 
sarežģīta, latviešu valoda ir grūta 
valoda...

Karolīna: Nav viegla, taču, ja ļoti 
vēlas, var iemācīties visu ko. Nesa - 
p rotu, kā cilvēki šeit dzīvo piecdesmit 
gadus un latviski nerunā. Man šķiet, 
ka tas nav pareizi. 

Ar ko latvietis atšķiŗas no ve  ne-
cuēlieša?

Vilis: Ar Karolīnu iepazinos augst-
skolā. Ievērojami atšķiŗas vārds un 
uzvārds, varbūt nedaudz izskats. Tik 
daudzus gadus dzīvojot kādā valstī, 
cilvēks pats sāk izturēties un ģērb -
ties kā vietējais. Es esmu dzimis un 
uzaudzis Venecuēlā. Manam tēvam 
varbūt bija citādi. Viņš izbrauca no 
Latvijas, kad viņam, ja nemaldos, 
bija četrpadsmit gadu.

Skolotāji jūsu vārdu un uzvārdu 
izrunāja bez problēmām? 

Vilis: Kad cilvēks redz šo vārdu   
un uzvārdu rakstītu, varbūt nav tik 
grūti izrunāt. Bet, ja kāds jautāja un 
man bija jāsaka - mans vārds un uz -
vārds ir Vilis Vītols, tad tas vismaz 
trīsreiz bija jāatkārto, turklāt ar ga -
ran tiju, ka jautātājs pieļaus vismaz 
divas kļūdas, tos izrunājot. 

Jūs abi esat būvinženieŗi. Sešus 
gadus dzīvojot Latvijā, esat uzcē-
luši sev māju?

Vilis:  Mēs gājām vieglāku ceļu – 
no     pirkām rindu māju. Kāpēc mums 
tur tik ļoti patīk?  Radi ir tuvumā, 
netālu no mums dzīvo mani vecāki, 
netālu dzīvoja manas māsas Kristīne 
un Laura, vienīgi trešā māsa nav 
Latvijā. Domājām, ka tas ir ļoti sva-
rīgi arī mūsu bērniem, jo gandrīz 
līdzās bija arī viņu brālēni un mā -
sīcas. 

Karolīnai Latvijā nav neviena 
tuvinieka.

Karolīna: Jā, bet man ir labi, jo 
mums ir liela ģimene. Bērniem arī 
tas bija ļoti svarīgi. Esam ļoti tuvi    
cits citam. Mani radi no Venecuēlas      
kat ru gadu  atbrauc  uz šejieni, mani 
ve   cāki Latvijā bijuši vairākkārt, un 
arī viņiem te ļoti patīk, tikai ne zie -
mā (smejas). Tētis uzreiz pateica,        
ka šurp braukšot tikai vasarā. 

Jums arī ir daudz māsu vai 
brāļu?

Karolīna: Man ir divas māsas un 
brālis. Es esmu jaunākā. 

Vilis: Man  trīs māsas ir vecākas 
par mani, viena – jaunāka. 

Kuŗā paaudzē jūs esat Vilis?
Vilis: Es esmu ceturtais, un mans 

dēls ir piektais.
Vai tas bija kā akmenī iecirsts -        

„Gudra valsts būs stipra un spēcīga valsts”
Māra Jurševica intervē būvinženieŗus Karolīnu Vītolu un Vili Vītolu Jr.

ja būs dēls, sauksim par Vili?
Karolīna: Man liekas, tas popu-

lārāk ir Venecuēlā. Ja piezimst dēls, 
vārdu dod tādu pašu kā tēvam. 

Vilis:  Mums tā bija ģimenes tradi-
cija. 

Jūsu meitai vārdu izvēlējās Karo-
līna?

Karolīna: Teicu -  ja būs meita, iz -
vē lēšos es. Mūsu meitu sauc Andrea 
Karolīna. 

Vai tas ir venecuēliešu vai vai -  
rāk italiešu vārds?

Vilis: Italiešiem tas ir vīrieša vārds. 
Daudziem nāk uzreiz prātā Andrea 
Bočelli. Latīņamerikas vals tīs An- 
drera ir sievietes vārds. Kādu laiku 
mācījos vācu skolā, un arī tur An- 
drea bija sievietes vārds. Jā, abi ar 
Karolīnu bijām sarunājuši: ja pir-
mais būs puika, es izvēlēšos vārdu,   
ja meita – izvēlēsies viņa.

Cik gadu ir jūsu bērniem?
Karolīna: Vilim ir četrpadsmit ga -

du, Andrea maijā būs vienpadsmit. 
Vai pārcelšanās uz Latviju bija 

spontāns vai ilgi briedis noti-
kums?

Vilis: Reiz Latvijā svinot Ziem-
svētkus, mēs jau zinājām, ka pār cel-
simies, un pamazām sākām šo pro-
cesu risināt. Trīs gadus mūsu bērni 
mācījās Starptautiskajā skolā. Do -
mā  jām, lai viņi pamazām iejūtas      
šajā ritmā, labāk iemācās latviešu 
valodu. Viņi prata latviski, taču ir 
daudz labāk, ja dzīvo šajā valstī un ik 
dienu dzird šo valodu. Tagad Vilis 
un Andrea jau otro gadu iet latviešu 
skolā Āgenskalnā.  Kopš  pirmā brīža 
viņiem tur ir bijis viegli, tagad ir 
daudz draugu.

Karolīna: Man šķiet, ka pieau gu-
šajiem ir grūtāk iejusties jaunā vidē. 
Kad nolēmām braukt uz Latviju, do -
māju, bērniem būs sarežģīti, jo te ir 
cits klimats. Latviešu valodā runā -
jām tikai mājās, bet te tā ir ikdiena         
it visur. Abi bijām patīkami pārsteig-
ti, jo mūsu bērni kopš pirmās dienas       
te ir jutušies lieliski.

Taču pa vidu jums vēl bija Ame-
rikas periods.

Karolīna: Četrus gadus.
Braucot uz Latviju, no kā jums 

visvairāk bija žēl šķirties, kā jums 
pietrūkst?

Karolīna: Man pietrūkst vienas 
no māsām, kuŗu neesmu redzējusi 
astoņus gadus. Lielākā daļa manas 
ģimenes bieži ir ciemojušies Latvi -  
jā, bet tas nav tas pats kā ik dienas 
dzīvot līdzās, un tomēr... Jā, es ļoti 
gribētu vairāk saulainu dienu.

 Jūsu tēvs, Vili, Latvijā dzīvo jau 
ilgāku laiku, arī māsas ir šeit. Iero-
doties Rīgā, jums bija skaidrs, ar     
ko nodarbosities?

Vilis: Vēl dzīvojot Amerikā, abi ar 
Karolīnu sākām pētīt, kā tobrīd        
vēl pietrūkst Latvijā. Protams, rast  
jaunu ideju nav viegli, jo Lat vijā 
cilvēkiem  pašiem ir jaunas idejas, 
viņi ir dinamiski un cenšas visu 
jauno ātri apgūt. Prātā ienāca no -
liktavu bizness, kuŗa Latvijā vēl ne -
bija. Kas tas ir? Cilvēki – gan juri dis-
kās personas gan privātperso nas – te 
noliktavā novieto savas mantas uz 
ne  noteiktu laiku. Mūsu noliktavas 
sa  dalītas daudzās individuālās tel -
pās, katrai ir savas durvis, un sava 
atslēga ir vienīgi klientam. Līgums       
ir uz mēnesi, un tas tiek pagarināts 
pēc nepieciešamības. Tas mums ir 
ģi  menes bizness, Karolīna arī te 
strādā. 

Kur jūs varat izmantot savu būv-
inženieŗa profesiju?

Vilis: Varētu teikt, ka ļoti reti, bet 
tas, kas ir mācīts, vienmēr paliek 
prātā. Šī noliktavas ēka bija veca, pa -
domju laikā izdemolēta ēka, kas pra-
sīja diezgan lielu remontu. Mēs paši 
meklējām un savus trīs objektus at -
radām. Te arī likām lietā savas zinā-
šanas.

Tāpat arī notika, iegādājoties 
rindu māju dzīvošanai?

Karolīna: Mēs daudz ko mainījām. 
Kad māju nopirkām, tā vēl nebija 
gatava. Pārvietojām sienu, citādi iz -
bū vējām iecerētās telpas. 

Vilis: Kad pārcēlāmies uz Latviju, 
daudzas lietas sakrāvām konteinerā 
un sūtījām uz šejieni, jo domājām, 
ka būs sarežģīti iegādāties, teiksim, 
sadzīves techniku. Taču te sapratām, 
ka būtu varējuši neko nevest, jo nu 
jau te var nopirkt visu, ko vēlamies. 
Mājas mums ir šeit.  Ne Karolīnai, ne 
man dzīvokļa nav ne Venecuēlā, ne 
Floridā. 

Vilim visa darba diena paiet  šeit, 
BOX noliktavās. Taču jūs, Karolīna, 
laikam darbojaties citā režīmā?

Karolīna: Es esmu māte, sieva, šo -
fere. Visu dienu skrienu – esmu šeit, 
darbā, tad braucu uz skolu pēc bēr-
niem, vedu viņus uz treniņiem, kaut 
ko gatavoju mājās, atkal braucu.

Ko bērni dara pēc skolas?
Karolīna: Spēlē tenisu. Vilis pat 

pie  cas reizes nedēļā. Vēl pēc skolas 
viņš spēlē futbolu. Andrea arī no  dar-
bojas ar tenisu un dzied skolas korī. 

Vilis: Mums arī ļoti patīk teniss, 
un mēs paši daudz spēlējam. 

Jūs, Karolīna, teicāt, ka ik dienas 
sēžat arī pie automobiļa stūres. Kā 
jūtaties Rīgas ielās šofeŗa lomā?

Karolīna: Man šķiet,  ka te daudzi 
brauc drusku par traku. Stāvot pie 
luksofora, kad deg sarkanā gaisma, 
cilvēki ir ļoti pieklājīgi, bet, tiklīdz 
iedegas zaļā gaisma, triecas gandrīz 
kā sacīkstēs. Un vēl man nepatīk, kā 
cilvēki novieto automašīnas stāv vie-
tās. Tas ir šausmīgi – katram auto ir 
viena vieta, bet viņi aizņem trīs vie-
tas... Lielākoties tie ir ļoti dārgie au -
tomobiļi. Laikam šie cilvēki domā - 
ja man ir tāds auto, es varu izmantot 
trīs vietas vai pat vairāk. Tas vērojams 
ne tikai galvaspilsētā, bet arī ārpus 
Rīgas. Nesaprotu, kāpēc tā notiek. 

Un kas šeit kaitina jūs, varbūt   
pat tracina?

Vilis: Varu pateikt atklāti. Krīt uz 
nerviem tas, ka Rīgas ielās gandrīz 
vairāk dzird krievu nekā latviešu 
valodu. Tas nav tikai  tāpēc, ka šīs 
tau tī bas pārstāvji ir skaļāki. Daži ir 
vēlē jušies un centušies iemācīties 
latvie -šu valodu, un es pret  viņiem 
jūtu cie  ņu, arī ja kāds runājot kļūdās, 
vismaz var redzēt, ka cilvēks cenšas. 
Cepuri nost! Arī man spāņu valoda 
ir labāka par latviešu valodu. Bet es 
nesaprotu cilvēkus, kas šeit pelna sa -
vu maizi, šeit dzīvo, viņiem ir tiesī -
bas balsot, tiesības uz skolām, medi-
cīnas pakalpojumiem, bet viņi pat 
nevar iemācīties valsts valodu. Kād-
reiz pie mums darbā ienāk klients  
un es saku: „Atvainojiet, kungs, es 
ne  saprotu krieviski.” Bet viņš mē -
ģina vēl trīs reizes. Viens otrs pat 
ap   vainojas. Taču jāapvainojas būtu  
man, ka mūsu valstī Latvijā kāds ne -
vēlas vai neprot runāt latviski. Tas 
mani ļoti traucē. 

Karolīna: Ielās var redzēt piedzē-
rušos cilvēkus, bērni man dažkārt 
prasa - kāpēc tā? Ir alkoholisma 
prob lēmas.

Vilis:  Diemžēl no valdības puses 
ne tikai šai jomā nekas netiek darīts. 
Tie, kas grib dzert un pīpēt, lai mak-
sā par to dārgi. Nodokļiem par  šīm 
precēm vajadzētu būt ļoti augstiem. 

Vai jūs varētu pateikt trīs lietas, 
ko šajā valstī varētu un vajadzētu 
darīt? Ar ko sākt?

Vilis: Tas ir sarežģīts process, kas 
saistīts ar Konstitūciju, bet ļoti sva-
rīgi, pirmkārt, būtu bezmaksas  izglī-
tība vienīgi latviešu valodā. Privāt-
skolās, protams, var mācīties angļu, 
krievu, poļu, ukraiņu vai vēl kādā 
valodā. Dažreiz dzird argumentu - 
viņi arī maksā nodokļus. Mani ve -
cāki arī maksāja nodokļus Venecu-
ēlā, bet izglītību par brīvu ieguva 
spāņu valodā. Tāpat bija Amerikā, 
kur mēs maksājām nodokļus un 
bērni ieguva bezmaksas izglītību 
angļu valodā. Ja manā varā būtu ko 
ietekmēt, es, otrkārt, censtos ar no -
dokļu atvieglojumiem palīdzēt uzņē-
mējiem, īpaši mazajiem,  - kad jauni 
cilvēki grib kaut ko uzsākt, es viņus 
stimulētu. Taču viss kļūst arvien grū-
tāk izdarāms. Ceļ nodokļus nekus-
tamajiem īpašumiem, arī PVN kļūst 
arvien lielāks, aprīlī elektrības tarifi 
pieaug. Tas viss nepārtraukti traumē, 
nepalīdz izaugsmei, un jādomā –   
kas būs nākamais?  Treškārt, Latvijā 
jāsoda tie, kas rīkojušies negodīgi. 
Nereti runā par budžeta izsaim nie-
košanu, par citām nelikumībām.  
Vārdi un cilvēki ir zināmi, viņi ir 
tepat Rīgas ielās. Varbūt ir pienācis 
laiks viņiem konfiscēt, teiksim, par 
negodīgu naudu iegūtos īpašumus. 
Un vēl noteikti vajag stimulēt lielās 

ģimenes, jo katru dienu Latvijā paliek 
arvien mazāk cilvēku. 

Karolīna:  Venecuēlā notika kaut 
kas līdzīgs, kad par prezidentu tika 
ievēlēts Čavess. Daudzi cilvēki brau-
ca prom uz Ameriku. Pirmajā brīdī 
visiem likās, nu tā ir paradīze. Pēc 
ga  diem četriem redzēja, ka tomēr 
nav tik viegli, kā bija iedomājušies, 
un ne viens vien atgriezās dzimtenē. 
Tagad Venecuēlā polītiskā situācija ir 
mainījusies. Domāju, ka pēc gadiem 
četriem daudzi atgriezīsies arī Lat-
vijā. Es ceru. 

Vili, jūsu tēva Vītolu fonds aiz-
sāka studentu privāto stipendiju 
veidošanu. Tagad jums abiem ir arī 
pašiem sava stipendija. Kam tā  
paredzēta?

Vilis: Mēs abi ar Karolīnu dodam 
stipendiju diviem jauniešiem, kuŗi 
patlaban mācās par būvinženieŗiem. 
Mūsu atbalstāmie vēl turpina stu -
dijas, un stipendija viņiem ir garan-
tēta līdz diploma saņemšanai. Man   
ir prieks, ka jaunieši mācās. Vien -
mēr piedalāmies sarīkojumos, kur 
pul cējas stipendiāti. Jaunieši ir pozi-
tīvi noskaņoti. Tie, kuŗi absolvējuši 
augstskolas ar Vītolu fonda stipen-
dijām un tikuši solīti uz priekšu, jūt, 
ka viņu pienākums ir palīdzēt citiem, 
tāpēc izveidojuši savu klubiņu un 
palīdz nākamajiem censoņiem. Man 
ir prieks, ka arī krizes apstākļos sti-
pendiju fonds katru gadu pieaug. 

Pastāstiet, lūdzu, par Vītolu fon-
du!

Vilis: Mans tētis un mamma ir 
fonda dibinātāji. Tas ir  stipendiju 
fonds maznodrošinātiem lauku jau-
niešiem, kuŗi vēlas studēt. Fondam   
ir astoņi gadi. Mūsu - Vītolu bērnu 
ieskatā mums pilnīgi jāatbalsta šis 
projekts. Tētis, vēl nebūdams Latvijā, 
vienmēr ir strādājis Latvijas labā – 
Latvijas Brīvības fondā, citās organi-
zācijās, kuŗās piedalījās trimdas 
latvieši. Viņš vienmēr ir bijis aktīvs. 
Tētis mums no mazām dienām ir 
teicis, ka svarīgākais ir iegūt izglītī -  
bu un ar to var tālu tikt. Maniem 
vecvecākiem, kad viņi ieradās Vene-
cuēlā, arī galvenais bija laba izglītī -
ba. Tēvam ir bijusi un ir godīga un 
strādīga cilvēka reputācija, viņš ir    
īsts patriots, tāpēc  cilvēki viņam uz -
ticas. Un Vītolu fonds  ar katru gadu 
kļūst arvien spēcīgāks un vērienī-
gāks. Atbalstītājos  tas ieguvis no kal   - 
na ripojošas sniega bumbas efektu. 
Latvijai vajag izglītotus cilvēkus. 
Gud  ra valsts būs stipra un spēcīga 
valsts.   

Nedēļas nogales pieder jums vai 
darbam?

Vilis: Vienīgi īpašos gadījumos 
nākas aizskriet uz darbu. Tomēr gal-
venais ir sestdienas un svētdienas 
pavadīt kopā ar bērniem.

Karolīna: Viss atkarīgs no laika 
apstākļiem. Ja spīd saule, dodamies 
ceļā. Braucam uz Siguldu, uz Jelgavu, 
jauki, ja ir ar ko nodarboties. 

Vilis: Īpaši vasarā mums patīk 
doties uz laukiem. Bērniem turklāt ir 
pāris nedēļu vasaras sporta nomet-
ne. Un mūsu radu kopā pulcēšanās 
vieta ir Kokneses pusē.

Esat izceļojušies pa pasauli, vai 
tagad jums ir liela vēlme doties uz 
tālām zemēm?

Vilis: Mums vienmēr  ir paticis 
redzēt kaut ko jaunu. Kad dzīvojām 
Venecuēlā, mums allaž  bija inte-
resanti atbraukt uz Eiropu. Kāzu 
ceļojumā bijām Latvijā pirms 
sešpadsmit gadiem. Izjūtas bija fan-
tastiskas. 

Vītolu ģimene: Karolīna un Vilis ar meitu Andrea un dēlu Vili
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Grāmatas 
stāstītājs jeb 
„es” – perso-
na, ko autors 
nekautrējas 
nosaukt savā 
vārdā, pir-
ma jā nodaļā 
atklāj, ka 
Stok holmā 
bijis divas 
rei  zes. Pirmā 
reize bijusi 

1990. gadā, pēdējā gadā pirms 
PSRS sabrukuma. „Toreiz,” tā      
viņš stāsta, „Padomju Savienības 
komūnisti mani sūtīja atbalstīt 
zviedru sarkanos cīņā par mieru 
jeb par kapitālistu atbruņošanos.” 
Uzdevums bijis kopā ar zviedru 
miera cīnītājiem veselu mēnesi      
ar velosipēdiem apbraukāt Zvied-
rijas dienvidu piekrastes pilsētas, 
rīkojot polītiskus mītiņus. Toreiz 
viņam bijis gadu divdesmit. De -
viņ  padsmit gadu vēlāk, 2009. ga -
da 22. septembrī, viņam Stokhol-
mā nākas būt vēlreiz ar gluži cita 
veida uzdevumu: kopā ar īpaši ap -
mācītiem vīriem nolaupīt Zvied-
rijas karali.

Pirmā nodaļa tātad sola visu,       
ko vien prasīgs dēku romānu, kri-
miķu vai trilleru lasītājs var vē  lē -
ties: farsu (cīņa par mieru!), avan -
tūru (karaļa laupīšana!), sprie dzi. 
Tiesa, miera cīņa bei  dzas jau 5. no -
daļā, un līdz karaļa lau pīšanai la -
sītājam jāgaida, kamēr grāmatai 
te  ju jau beigas, tomēr spriedzi un 
neatslābstošu lasītāja interesi jau-
nais autors spēj saglabāt viscaur.

Ielasoties kļūst skaidrs, ka Ozola 
galvenais nolūks ir izteikties par 

Jauns, svaigs žanrs
Otto (sic!) Ozols, Latvieši ir visur, apgāds „Atēna”, 2010. g., 352 lpp.

pēdējo trīsdesmit gadu pasaules 
vēsturi no padomju iebrukuma 
Afgānistānā 1979. gadā līdz mūs-
dienām. Ko gan visu viņš neskaŗ! 
Lasām par aukstā kaŗa beigām un 
PSRS sabrukumu, par al-Kaīdu 
un bin Ladenu, par Ņujorkas Dvī-
ņu torņiem, par krieviem un par 
amerikāņiem, par Jeļcinu un par 
Putinu, par kino un par popmū-
ziku, par internetu un kā tas mai-
na cilvēkus, par eiro ieviešanu,    
par gudrajiem somiem un slik-
tajiem zviedru baņķieŗiem, kas 
no   veduši Latviju līdz ekonomis -
kai krizei... Šai plašajai tematikai 
kā sarkans dzīpars vijas cauri grā-
matas titulteikuma skaidrojums: 

Latvieši apbrīnojami uzstājīgi 
parādās visur, kur vien notiek      
kaut kas svarīgs. Viņus neviens 
lāgā nepamana, bet visur, kur vien 
kas globāli svarīgs notiek, gandrīz 
vienmēr uzpeld kāds latvietis vai 
viņu grupa (68. lpp.).

 Latvieši par katru cenu tiecas 
piedalīties visās globāli svarīgajās 
norisēs, visviens, tā būtu spiegoša-
na vai kaŗošana (312.).

Dēkainais notikumu risinājums, 
Ozolam kurjēra pienākumus vei-
cot un uzpeldot te vienā lielpil -
sētā, te citā, autoram noder par 
lasītāja „iekšā rāvēju”, par viņa in -
tereses raisītāju un tad saglabātāju 
visas grāmatas gaŗumā. Faktus        
un pārdomas par jaunākā laika 
polītisko un sociālo vēsturi bagā-
tīgās devās iztilpinot it kā dēku 
romānā, autors veikli spēj izvai-
rīties no iespējamiem pārmetu-
miem, ka viņš (a) nav to izklāstījis 
un analizējis sistēmatiski un (b)       
ir iekļāvis arī pa kontroversai, 

apstrīdamai domai, kā to pašu        
par zviedru bankām. Romānā 
taču ir arī dialogi, un romāna au -
toram taču nevar pavēlēt viņa 
izdomātajiem tēliem teikt tikai 
patiesību, visu patiesību un neko 
citu kā vien patiesību! Un, tā kā 
romāns ir rakstnieka fantazijas 
auglis, nedrīkst slāpēt rakstnieka 
vēlēšanos fantazēt. Ja slavenais 
mācītājs Jānis Steiks latvisku iz -
celsmi reiz piedēvēja Maskavas 
(mazu kāva) un Odesas (o, desa!) 
vārdam, kāpēc liegsim Ozolam 
sacīt, ka kuršu vikingi reiz Īrijā 
uzslējuši apmetni vietā, kas bijusi 
visai dubļaina, un ka tā radies 
Dubļainās jeb Dublinas nosau-
kums?

Nenāk prātā neviena latviešu 
grāmata, kur faktuālais ar fiktīvo, 
izdomātais ar patiesi notikušo 
būtu tik veikli un tik cieši savie-
nots, integrēts kā Otto Ozola 
Latvieši ir visur. Ozols gandrīz 
vai būtu apsveicams par jauna, 
svaiga žanra radīšanu latviešu 
grāmatniecībā. Protams, bez sava 
gala ir sacerējumi ar vāru un 
trauslu fiktīvu ierāmējumu tam 
vērtīgajam un īsteni svarīgajam, 
ko autors vēlējies lasītājam paust. 
Pasaules slavu pagājušā gadsimta 
90. gados guva norvēģu rakstnieks 
Justeins Gorders, kas romānā So -
fijas pasaule lasītājam viegli uz -
tveŗamā veidā izstāstīja turpat        
vai visu filozofijas vēsturi. Mūsu 
pašu Edgars Dunsdorfs Saktu 
stāstos liek saktām tēlaini izstāstīt 
Latvijas vēsturi. Ozola atzīstams 
veikums ir tas, ka viņš fiktīvajam 
ļauj skanēt ne mazāk krāšņi un 
pilnasinīgi kā faktuālajam.

Uzskatāmi un asprātīgi Ozols 
salīdzina pašreizējo laiku ar pa -
visam vēl nesenu pagātni:

 Agrāk, lai tiktu laukā no PSRS, 
bija jāizpilda liela papīru kaudze, 
nu bija jādara gluži tas pats, lai 
ieceļotu ASV. No PSRS varēja neiz-
laist, bet ASV varēja neielaist. Tie-
sa, PSRS līmeni amerikāņi nebija 
sasnieguši – no PSRS laukā netika 
gandrīz neviens, savukārt ASV 
netika iekšā vien retais (195.).

Diezgan biedīgi un atbaidīgi 
vai rākās vietās (98., 121. – 122.) 
attēlots elektroniskās mašīnērijas 
uzvaras gājiens nieka piecpa- 
dsmit gadu laikā, t.i., kopš 1990. 
gadu vidus. Nākotnes izredzes    
nav notēlotas necik gaišas: 

Analitiskās mašīnas izskaitļos at -
sevišķu individu un personu grupu 
uzvedību un paradumus, pēc tam, 
pamatojoties uz iegūto informā-
ciju, mēģinās tos prognozēt un tad 
arī ietekmēt. Un tad piemāks brī -
dis, kad sabiedrība attapsies uz       
ļoti plāna ledus – ja iespējams 
efektīvi ietekmēt, tas nozīmē, ka 
paveŗas plašas iespējas arī mani-
pulēt. Ārkārtīgi daudz informā -
cijas sniedz visparastākie mobilie 
telefoni – tie spēj atklāt īpašnieka 
ikdienišķos maršrutus, sarunu        
saturu, piederību noteiktai sociālai 
grupai; kreditkartes un internet-
bankas informē par naudas plūs-
mu virzieniem un patēriņa para-
dumiem, klejojumi tīmeklī vēsta 
par viņa patiesajām interesēm un 
pat domām. Saliekot to visu kopā, 
par cilvēku ir iespējams uzzināt    
pat vairāk, nekā viņš pats zina. 
Cilvēki vienmēr ir baidījušies, ka 
viņi var nonākt kāda mistiskā    
Lielā brāļa uzraudzībā, bet nekad 
nebija aizdomājušies, ka šis Brālis 
var izrādīties Lielā mašīna (178.).

Grāmatas nosaukumā ietvertā 

doma, ka visur ir latvieši, neat-
tiecas uz mūsu skatījumā laba -
jiem vai pareizajiem latviešiem 
vien. Autors atgādina, ka 1918. 
gadā čekas centrālajā aparātā 36 
procenti bijuši latvieši, bet no 70 
čekas galvenajiem komisāriem 
latviešu bijis vairāk nekā puse –    
38 (307. – 308.). Divi tautieši – 
Stučka un Pelše – pēc nāves esot 
pat iemūrēti Kremļa sienā (136.).

Ozols neaprobežojas ar etnis-
kajiem latviešiem vien, bet pa -
stāsta arī par tādiem, kādus ta -     
gad mēdzam saukt par latvijie-
šiem, t.i., ar Latvijas telpu saistī-
tiem slaveniem vai pieminēšanas 
vērtiem cittautiešiem, īpaši žī -
diem. Ja izskatām 20. nodaļu,        
kur „latvieši ir visur” temats ir vis-
vairāk sabiezināts, atrodam ne 
vien Sergeju Eizenšteinu un Mar-
ku Rotko, bet dabūjam zināt, ka 
latviešu izcelsmes bijis pat džinsa 
(džīna – red.) bikšu izgudrotājs 
Amerikā Džeikobs Deiviss, kuŗa 
sākotnējais vārds bijis Jēkabs Jufess 
un kuŗš dzimis Rīgā 1831. gadā.

Aizkustina grāmatas pēdējās 
rind kopas, kur autora sarunas 
biedrs Richards saka: 

Ir laiks braukt mājās, tas laiks 
patiešām ir pienācis. Mūsu senči 
reiz sapņoja par savu zemi un val-
s ti. Mēs to nedrīkstam pamest. Var-
būt nav tik būtiski, ka latvieši ir 
visur. Svarīgākais, lai viņi ir mā -
jās.

Patriotiski vārdi laikmetā, kad 
latvieši, kas jau sensenis bijuši vi -
sur, kļūst arvien visuraināki!

Ja meklējam dāvanu pieaugu-
šam, inteliģentam cilvēkam, kas 
kaut kādu iemeslu pēc ar grāmatu 
lasīšanu ir uz jūs, ar Latvieši ir 
visur izvēli nekļūdīsities.

Eduards Silkalns                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

Vecākā paaudze, kas sešdes mi-
tajos gados sekoja trimdas lat-
vie šu kultūras rosmēm un paši 
tajās līdzdarbojās, atcerēsies 
flau tisti Maiju Makdugelu (Mc -
Dougal), dzim. Lielause, kas ko -
pā ar savu vīru vijolnieku Dže -
ku koncertēja dziesmu svētkos, 
vairākos latviešu sarīkojumos, 
arī latviešu centros ASV.

Taču mūzika nebija mākslinie-
ces vienīgā interese, jo uzmanību 
viņa  pievērsa arī fotografēšanai.   
Šī interese pāris gadu desmitos 
kļu va par jaunu posmu radošā 
dar bā profesionālā līmenī, aplie-
cinot, ka mūža gadu nasta nav 
bijusi un vēl šodien nav šķērslis 
radošam darbam.

Šī gada februārī, dažus mēnešus 
pirms savas 85. gadskārtas,  Maija 
savā dzīvesvietā Malvernā sarī -
koja personālo fotomākslas izstādi 
Art in Bromoil, kas nebija ne pir-
mā, ne pēdējā, jo septembrī tā ir 
paredzēta arī Rīgā. 

Bromeļlas technika ir senatnīga 
un ļoti sarežģīta. Par to varēja pār-
liecināties, ciemojoties pie māksli-
nieces un noskatoties, kā top 
mākslas darbs. Attēla attīstības 
gaitā tiek lietotas ķīmikālijas, pēc 
tam attēls novilkts uz papīra. Tad 
pienāk brīdis, kas fotografam pa -
veŗ plašas iespējas attēlu mani-
pulēt, mainot kontūras, tās balinot 
vai akcentējot ar speciālu otiņu. 
Gala rezultātā top litografijai lī -
dzīgs mākslas darbs. „Viena no 
bromeļļas technikā radītā attēla 

Radošs darbs mūža gadus neskaita
īpatnībām ir tā vienreizīgums,       
kas ir pretējs moderno fotografiju 
iespējām tikt pavairotām neie ro-
bežotā daudzumā. Tieši šī īpašība 
man šķita pievilcīga,” paskaidroja 
māksliniece. 

Sarunā ar mākslinieci noskaid-
rojās, ka fotografēšanai Maija 
Mak  dugela nopietni pievērsusies 
pag. gs. 80. gados, kad vēl dzīvoja 
Londonā, kur vietējā kolledžā  
sāka mācības fotografēšanā. Iepa-
zīstoties ar fotografijas vēsturi, 
Mai jas interesi saistījusi senatnīgā 
bromeļļas technika, un viņa to 
izvēlējusies par savu speciālitāti. 

Astoņdesmito gadu beigās un 
de  viņdesmito gadu sākumā māks-
liniece saņēma vairākus apbalvo-
jumus, tostarp no Karaliskās foto-
grafu sabiedrības (Royal Photo-
grap hic Society) izcilas goda bied-
res statusu.

Maija Makdugela ar saviem fo -
tomākslas darbiem ir piedalījusies 
izstādēs Anglijā, Francijā, Beļģijā, 
ASV un vēl nesenā pagātnē Aus- 
t rālijā. Izstādes vienmēr bijušas 
sais tītas ar semināriem un vēstu-
riskās fotomākslas technikas de -
monstrējumiem. „Semināri uztur 
dzīvu bromeļļas mākslu, ko man-
tojumā var nodot nākamām pa -
audzēm,” savu uzskatu pauž māks-
 liniece.

Pirmā personālizstāde Maijai 
notika 1994. gadā Rīgā, Foto-
mākslas galerijā. Izstāde izraisīja 
lielu interesi un tika nodēvēta       
par unikālu (Literātūra un Māksla 

12.08.94). Ieva Pole raksta: „Katrā 
fotografijā valdzina uzkrītoši per-
fektā kompozicija, filigrāni izteik-
tā gleznieciskā domāšana. ”(Kul-
tūra tev 25.08.94.)

Latvijas Foto mākslinieku sa  vie-
nība Maijai  piešķīrusi Goda bied-
ra diplomu, ko māksliniece uzska-
ta par lielu pagodinājumu, jo vi -
ņas mākslas darbi ir tik atzinīgi 
novērtēti.

Pārcilājot Maijas mākslas darbu 
klāstu, redzama liela dažādība, bet  
do  minē, šķiet, līneārās formas, kā 
arī gaismas un ēnu mijiedarbība. 
Dažkārt ar interesantiem akcentiem.

Taču gadu gaitā ir vērojama tu -
vošanās abstrakcijai. Par šo jauno 
novirzienu māksliniece saka: ”Ar 
laiku sāku iet jaunus ceļus. Vēlē -
jos apvienot sendienu techniku       
ar jaunām idejām. Meklēju tagad-
nei piemērotākus tematus, bieži 
izmantojot abstrakcijas. Sāku lie-
tot arī krāsas, kas bija ļoti reti lie-
totas senajos bromeļļas attēlos.”

Maija Lielause-Makdugela dzi-
musi Subatē, bet ģimene pēc pāris 
gadiem pārcēlusies uz Rīgu, un 
bērnību un agro jaunība viņa pa -
vadījusi Rīgā. Tur jau bija iesāktas 
mūzikas studijas, taču svītru tām 
pārvilka kaŗš un bēgļu gaitas Vā -
cijā. Bēgļu nometnēm likvidējo-
ties, Maija ar māti un vecāko māsu 
nonāca Anglijā, kur strādāja slim-
nīcā. Līdztekus maizes darbam un 
vēlāk ar ģimenes atbalstu Maija 
varēja turpināt mūzikas studijas. 
„Nobeigusi studijas, strādāju par 

paidagoģi un speciālizējos solo   
un kamermūzikas žanros,” pa -
skaid ro Maija.

Virzība uz mākslu Maijai bijusi 
kopš agras bērnības un ne jau   
tikai mūzikā vien. Viņa nelabprāt 
piemin, ka agrā jaunībā ieguvusi 
pirmo vietu junioru klasē daiļ-

slidošanā. Saņemto balvu - kris-
talla trauku ar sudraba maliņu       
un uzrakstu visus okupācijas ga -
dus saglabājusi Maijas  bērnības 
draudzene. Balvu tās īpašniece at -
guva, pirmo reizi pēc Latvijas ne -
atkarības atgūšanas viesojoties Rīgā.

Zigrīda Daškevica 

Attēls bromeļļas technikā - "Spirālveida kāpnes"
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Jau sešpadsmito pavasari Rīgā 
un citās Latvijas pilsētās nori si-
nājās Starptautiskais Baltijas ba -
leta festivāls. Festivāla idejas īste-
notāja un direktore Lita Beire ar 
savu nelielo, bet nu jau darbā rū -
dīto līdzgaitnieku grupu šo tra-
diciju iecirtusi kā klintī – kad 
tu  vojas pavasaris, nav šaubu – 
klāt būs arī baleta svētki, kas 
apliecinās šī mākslas veida bur-
vību koncertos, izrādēs, mākslas 
izstādēs, dažā labā neierastā for-
mā. Nav ko slēpt – gadu gaitā 
nācies pieredzēt ne jau tikai ne -
mitīgu augšupeju un attīstību, 
festivāla biografijā bijuši arī at -
plūdu brīži un sastapšanās ar 
šķietami nepārvaramiem šķērš-
ļiem, taču, gods kam gods, seš-
pad  smit gadus no savas dzīves 
Lita Beire ir veltījusi šim savam 
garabērnam. Un cauru gadu, pie-
daloties starptautisku baleta kon-
kursu žūrijās vai apmeklējot kā -
dus citus ar dejas mākslu saistītus 
sarīkojumus visā plašā pasaulē, 
festivāla direktore vērīgu aci rau-
gās priekšnesumos un dejotā -
jos, - kuŗu aicināt uz Rīgu kādā 
no nākamiem pavasaŗiem.

Šogad dejas svētki notika no 
11. līdz 19. aprīlim. Ievadā, kā nu 
jau pierasts, - atklāšanas sarīko-
jums Rīgas Dzelzceļa stacijas 
telpās. Par pārsteigumu nejau-
šiem gaŗāmgājējiem un par prie-
ku tiem, kas uz šo skanīgi kus-

tīgo stundu ierodas speciāli. Šo -
gad stacijas zālē koncertēja Lie-
tuvas Klaipēdas mūzikālā teātŗa 
mākslinieki, apmeklētājus aiz-
raujot ar dzirkstošām operešu 
me  lodijām un iešūpojot turp-
mākiem mākslas iespaidiem. 

Visu cieņu baleta festivāla rī -
kotājiem par viņu ārtavu Balti -
jas valstu sadraudzības stiprinā-
šanā, jo beidzamo gadu laikā 
bieži esam bijuši pārāk pārņem - 
ti ar savas valsts panākumiem 
māks las uzvarās un esam pie-
mir suši painteresēties, kas šajā 
pašā nozarē notiek mūsu vistu-
vākajās kaimiņvalstīs. Baleta fes-
tivāls ne velti nes Baltijas vārdu, 
tāpēc lietuviešu un igauņu kol -
legu veikums tiek atgādināts ik 
gadu. Dejas mākslā ir grūti salī-
dzināt panākumus, jo pārāk at -
šķirīgi ir darba apstākļi un kat -
ras valsts ieinteresētība profesio-
nālas dejas mākslas attīstībā. To -
mēr konteksta apjausma, kaut 
dažu atsevišķu dejas mākslas     
no  tikumu parādīšana festivāla 
prog rammā papildina mūsu 
priekšstatus par kaimiņvalstīs 
notiekošo un pašiem arī neļauj 

BALETA PAVASARIS

snaust uz lauriem. Šī gada pro- 
g ram mā bija iekļauta novitāte – 
Igaunijas Tartu teātŗa „Vane mui-
ne” baleta izrāde „Kazanova”, pa -
visam jauns iestudējums, ko 
veidojis beļģu choreografs Dā -
vids Zonnenbluks. Un priekšro-
cība to novērtēt – pieņemt vai 
no  raidīt – bija dota tieši festivāla 
apmeklētājiem.

Par kaislīgu un karstu vakaru 
izvērtās spāņu dejotāju grupas 
Nuevo Ballet Español priekšne-
sums Rīgas Kongresu namā ar 
pro fesionāliem flamenko dejo tā-

jiem Rohasu un Rodrigesu. Šis 
ansamblis, kuŗā līdz ar abiem 
galvenajiem solistiem bija arī 
dejotājas, divas dziedātājas un 
mūziķi, Latvijā viesojas jau at -
kārtoti un skatītāju simpatijas 
iekaŗojis ar nopietnu un atde -
vīgu kalpošanu flamenko tradi-
cijai. Pamazām dzīvojot līdzi 
striktajiem spāņu dejas ritmiem 
un  nonākot flamenko maģijas 
varā, citkārt rāmais latviešu ska-
tītājs aizdegas iekšējā kvēlē un 
viņa dvēsele ceļas un plok līdzi 
emocijām uz skatuves. Ilgdama 
nedaudz vairāk par pusotru 
stundu, šī dejas izrāde liek sajust 
saules spēku dzīslās, katra ska-
tītāja sirdī slēptās ilgas pēc piln-
asinīgas, kaislīgas un atraisītas 
dzīves.

Nākamajā vakarā spāņu de -
jotāji viesojās Preiļos, un turie-
nes skatītāji sajūsmas izpausmēs 
bijuši vēl daudz dedzīgāki par 
rīdziniekiem.

Par festivāla kulmināciju iz -
vērtās galā koncerts Nacionālajā 
operā, kļūdams arī  par visu 
svētku nobeiguma akordu. 
Pārdomāta un nopietni izsvērta 

koncerta norise, augstas raudzes 
mākslinieku parāde un veiks-
mīgi izraudzīti koncertnumuri 
šo vakaru pacēla dejas mākslas 
augstumos. 

Šo dejas parādi cienīgi ievadīja 
Rīgas Choreografijas skolas dzid-
ri liriskais „Šopeniānas” dejo-
jums. Un pirmās daļas finālā 
skaisti sevi apliecināja Latvijas 
Na  cionālā baleta dejotāju meis-
tarība fragmentā no B. Eifma -     
na baleta „Anna Kareņina”. Kon-
certā vispār patīkami bija jauša-
ma mūsu baleta spēku klātiene. 
Par skaistu, emocionāli piepil-
dītu numuru bija parūpējusies 
Lita Beire, iestudējot Rīgas bale -
ta pārim – japānietei Jukei Mija-
kei un latvietim Artūram Soko-
lovam pašas kādreiz dejoto kon-
certnumuru Janīnas Pankrates 
choreografijā „Ave Maria” un 
vel  tījot to Japānas tautai. Savu-
kārt Latvijas baleta primadonna 
Elza Leimane partnerībā ar vies-
solistu no Gruzijas Vasilu Ach-
ma teli dejoja duetu no A. Adāna 
baleta „Žizele”. Šādu vienreizēju 
ekspromtu dēļ priekšnesums      
ilgi paliek atmiņā, jo festivāla 
jēga ir ne jau tikai veiksmīga 
sevis parādīšana, bet arī jaunu 
iespēju, nebijušas sadarbības 
mek lējumi. Te nu tie bija.

Pie koncerta mākslinieciski 
vis  spožākajiem mirkļiem pieder 
„Mirstošais gulbis” Gruzijas vieš-
ņas, pasaulslavenās primaba le rī-
nas Ninas Ananiašvili apgarotajā 
dejojumā. Modernās dejas valo-
du pārstāvēja divi Latvijā labi 
pazīstamā poļu choreografa 

Kšištofa Pastora darbi, ko dejoja 
viesi no Ukrainas un no Polijas. 
Ukraiņu pāris Olena Filipjeva    
un Sergijs Sidorskis fragmentā 
no baleta „Karmena” izdejoja 
likteņa nolemtību, savukārt Var-
šavas Lielās operas solisti Alek- 
s andra Ļašenko un Maksims 
Voj tjuls priekšnesumā ar Kurta 
Vei -la dziesmas mūziku iemieso-
ja dzīvu, sāpīgu izjūtu komplek-
su. Turklāt abi numuri ļoti iz- 
teiks mīgi apliecināja dejotāju 
radošo potenciālu un izteiksmes 
ampli tūdu.

Absolūts pārsteigums un at -
klājums bija četru Ķīnas Dejas 
akadēmijas audzēkņu priekš-
nesums. Tā nosaukums – „Impe-
rātors Kins sauc kopā kaŗaspē-
ku”. Mūsu acupriekšā tika izde-
jota klasiskās ķīniešu dejas iz -
rāde, kuŗā četri puiši – kaŗavīri 

demonstrēja savu veiklību, sa -
skaņu partnerībā, akrobatikas 
elementus. Ar dejotāju labi tre-
nētu, apskaužamu prasmi pār-
valdīt ķermeni vissarežģītāko 
uzdevumu veikšanā publiku ap -
būra priekšnesuma vieglums un 
meistarība. Kad šis numurs bei-
dzās, bija žēl, ka maz pazīstamajā 
ķīniešu dejas mākslā nav ļauts 
ieskatīties pamatīgāk. Varbūt 
citugad festivālā būs iespējams 
no Dejas akadēmijas uzaicināt 
veselu izrādi, ne tikai vienu nu -
muru.

Austrumu pasauli pārstāvēja 
arī jauno dejotāju pāris no 
Dienvidkorejas, Seulas Nacio-
nālā baleta, Džijona Čē un Sun-
vu Hans, viņu dejotais Pas de 
deux no L. Minkusa baleta    
„Dons Kichots” bija tik pazīs-
tams un tomēr kas jauns. Jauno 
niansi dejojumam piešķīra de -
jotāju trauslās, porcelāna figū ri-
ņām līdzīgās ķermeņa līnijas, 
vieglums un grācija, liriskā no -
skaņa, kas visam dejojumam 
piešķīra dzidru skanējumu. 

Dejas maģijas daudzveidību       
ar visai oriģinālu akcentu ie -
krāsoja arī Turcijas pārstāvis Zija 
Azazi, viņa priekšnesums – der-
viša dejojums lika aizrauties ska-
tītāju elpai un noreibt galvai,       
bet dejotājs pats ar fascinējošo 
priekš nesumu tika galā meis ta-
rīgi.

Festivāla dejas norises nu ir 
beigušās, bet vēl arvien apska-
tāmas baleta mākslai veltītās 
izstādes Nacionālajā Mākslas 
mū  zejā un galerijās. Vesels no -
tikums ir pirmoreiz Latvijā ska-
tāmā Ērika Dzeņa zīmējumu iz -
stāde, kas atceļojusi no Kanadas. 
Par to pastāstīsim atsevišķi. 

Gundega Saulīte

Ar spēcīgu emocionālo lādiņu atmiņā palika spāņu flamenko 
dejotāju prieksnesums

Baleta solisti no Varšavas Lielās operas Aleksandra Ļašenko un 
Maksims Vojtjuls

Skats no igauņu baleta izrādes "Kazanova"

Dejotājs no Turcijas Zija Azazi aizrāva un reibināja
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F I N A N Č U  Z I Ņ A S  N O  S E B

SEB bankas standartkurss 26. APRĪLIS

Valūta Banka pērk Banka pārdod LB kurss

Baltijas valstu ekonomikas at -
veseļošanos pagājušajā gadā pēc 
straujās lejupslīdes 2009. gadā 
galvenokārt veicinājis eksports, 
kā arī  privātā patēriņa uzlabo-
šanās pazīmes. Ārējais piepra sī-
jums ir radījis labvēlīgu augsni 
ātrākai ekonomikas attīstībai, 
ne  kā tas tika prognozēts 2010. 
gada sākumā, ļaujot optimistiski 
raudzīties uz 2011. gadu.

SEB bankas sociālekonomi - 
kas eksperts Edmunds Rudzītis: 
„Baltijas mājsaimniecību finan-
ciālās „drošības spilvens” ir pa -
lielinājies, savukārt parādsaistību 
līmenis joprojām samazinājies. 
Tomēr jānorāda, ka Latvijā un 
Igaunijā mājsaimniecību kopē -
jās parādsaistības joprojām pār-
sniedz uzkrājumu apjomu. Lie-
tuvā, vēsturiski, mājsaimniecības 
ir uzkrājušas vairāk nekā aiz -
ņēmušās.” 

Nodarbinātība
Attīstoties eksportam, apstājies 

arī bezdarba pieaugums un tas 
uzrādījis pat samazinājumu. Vis-
lielākais bezdarba kritums reģis-
t rēts Igaunijā – darba meklētāju 
skaits no rekordaugstā līmeņa 
2010. gada pirmajā ceturksnī sa -
mazinājies apmēram par 6%. 
Bez  darba līmenis ir samazinā -
jies arī Latvijā un Lietuvā. Jauno 
darba vietu skaits visās Baltijas 
valstīs ir līdzīgs: apmēram 40 000 
kopš 2010. gada pirmā ceturk šņa. 

Salīdzinājumā ar zemāko rā    dī tā-
ju, kas tika reģistrēts 2010. ga -  
dā, nodarbinātības līmenis Igau-
nijā ir pieaudzis par 7,1%, Latvijā 
par 3,8% un Lietuvā par 2,9%. 
Igaunijā vidējais bezdarba lī  me-
nis šogad varētu samazināties 
līdz 12%. Latvijā un Lietuvā bez-
darba līmeņa samazinājums     
būs pieticīgs. Vidējais bezdarba 
līmenis abās valstīs varētu sa  ma-
zināties apmēram līdz 16% lī -
menim.

Atalgojums
Jau šobrīd vērojama pozitīva 

bezdarba līmeņa samazinājuma 
un nodarbināto skaita pieaugu-
ma ietekme uz mājsaimniecību 
financiālo situāciju. Pozitīva di -
namika vērojama arī darba sa -
maksas statistikā. 2010. gada pē -
dējā ceturksnī visās trīs Baltijas 
valstīs bija vērojams vidējās bru-
to darba algas pieaugums. Lie-
lāko pieaugumu uzrādījusi Igau-
nija – salīdzinājumā ar 2009. ga -
da ceturto ceturksni vidējā darba 
samaksa pieaugusi par 3,9%. Lat-
vijā un Lietuvā darba samaksas 
pieaugums gada griezumā bija 
attiecīgi 3,4% un 0,2%. 2010. 
gada pēdējā ceturksnī vidējā 
bruto mēnešalga Igaunijā bija 
814 eiro, Latvijā – 647 eiro, bet 
Lietuvā 614 eiro. Šogad darba 
samaksas pieaugums turpinā -
sies, jo īpaši ar eksportu saistītās 
nozarēs strādājošajiem.

Patēriņš
Mājsaimniecības par kopējo 

ekonomikas situāciju un savām 
finanču iespējām ir optimis tis-
kākas nekā pirms gada, līdz ar to 
vērojams patēriņa pieaugums. 
Latvijā mājsaimniecību patēriņa 
līmeņa pieaugums ir bijis vis-
augstākais, palielinoties par 5,1% 
2010. gada ceturtajā ceturk snī 
salīdzinājumā ar šo pašu perio -
du 2009. gadā. Ievērojot augsto 
bezdarba līmeni, lēno ienāku -
mu pieaugumu un augošās pir-
mās nepieciešamības preču un 
pakalpojumu augošās izmaksas, 
2011. gadā Baltijas mājsaim nie-
cību patēriņš būs samērā vājš, 
bet lai gan netrūkst negātīvu fak-
toru, SEB ekonomisti prognozē 
3% pieaugumu mājsaimniecību 
pa  tēriņam 2011. gadā. 

Galvenās atziņas par Latviju:
• Uzlabojoties nodarbinātības 

rādītājiem un rimstoties darba 
samaksas kritumam, māj saim-
niecību ienākumi stabilizējas, 
2010. gada  pēdējā ceturksnī ie  -
dzī  votāju kopējie  ienākumi pie-
au guši salīdzinājumā ar šo pašu 
periodu 2009. gadā.

• Izejvielu cenu kāpuma pa -
saules tirgos un nodokļu pa  lie-
lināšanas rezultātā pieaug pa -
tēriņa preču, īpaši pirmās ne -
pieciešamības preču un pakal-
pojumu cenas.

• Mājsaimniecības joprojām 

p a lielina savu financiālās “dro-
šības spilvenu”, atrodot iespēju 
novir zīt naudu gan īstermiņa, 
gan ilgtermiņa uzkrājumiem.

• Mājsaimniecību parādu slogs 

kļūst mazāks, tomēr mājsaim-
niecību financiālo stāvokli ne  gā-
tīvi  var ietekmēt patēriņa cenu 
kāpums un kredita procentu         
likmju pieaugums.

Marts Vītolu fondā ir bijis ba -
gāts ar iepriecinošiem jaunu-
miem un uzmundrinošām zi -
ņām - ir saņemti mērķziedojumi, 
parakstīti turpmākās sadarbības 
līgumi, dibinātas vairākas jaunas 
stipendijas. 

16. martā Vītolu fondā vieso jās 
Džeimss Krogzemis un Bai ba 
Krogzeme-Mosgorda un no  slēdza 
līgumu par ziedojumu Krogzem-
ju dzimtas stipen di jām. 

Šīs plaši sazarojušās dzimtas 
saknes meklējamas Ziemeļvid ze-
mē – dzejnieka Ausekļa (Krog-
zemju Mikus) dzimtajā pusē. 
Džeimss pats agrā jaunībā de -
vies bēgļu gaitās, ASV studējis 
ķīmiju, ieguvis maģistra gradu 
biznesa vadībā un doktora gradu 

MARTS VĪTOLU FONDĀ
ģeografijā, dzīves laikā daudz 
no  devies ceļošanai un gleznie-
cībai, sarakstījis vairākas grā ma-
tas. Džeimss Krogzemis ilgus ga -
dus pavadījis tālu no dzimte nes, 
daudz tur piedzīvojis un iepa zi-
nis pasauli, bet 2000. gadā at  grie-
zies Latvijā. 

 Laba izglītība ir sava veida ceļš 
uz gara brīvību. Tā kā Džeimss 
Krogzemis allaž ir novērtējis,     
cik liela nozīme viņa paša dzīvē 
bijusi iespējai mācīties, saņemot 
privātu stipendiju, viņš vēlas at -
balstīt topošos glezniecības un 
vides zinātņu studentus, kā arī 
dzimtās Alojas puses jauniešus 
ceļā uz labu izglītību. 

Andris un Dace Dārziņi no 
Austrālijas jau otro gadu piešķiŗ 

stipendiju LLU Meža fakultātes 
studentam Atim Kļavam no 
Alūksnes, bet šogad savu dzim-
šanas dienu Andris nolēma no -
svinēt īpaši, jubilejas ielūgumā 
aicinot viesus nevis nest dāva -
nas, bet ziedot Andŗa Dārziņa 
ju  bilejas stipendijai. Tika sazie-
dota ievērojama naudas summa, 
bet, lai izdotos dibināt jaunu - 
Andŗa Dārziņa draugu stipen-
diju - savu ārtavu pievienoja      
gan Latvijā dzīvojošais Kārlis 
Āt  rens, gan jubilāra meita An -
dra, dēli Dāvids un Pēteris ar ģi -
menēm, jo viņu ieskatā Vītolu 
fonda ziedotāji visā pasaulē veic 
cēlu darbu, palīdzot jauniešiem 
Latvijā iegūt izglītību. Šoreiz ju -
bilāram izdevies savus svētkus 

padarīt par īpašu dienu dau-
dziem, jo ikvienam tika piedā-
vāta iespēja gan dot, gan sa -     
ņemt - mīlestību, uzticību, ticību 
labajam.

23. martā, kad ASV vēstniecība 
svinēja Miera korpusa 50 gadu 
jubileju, sarīkojuma viesi tika ai -
cināti ziedot Miera korpusa ju -
bilejas stipendijai. 

Vairāk nekā 10 gadu gaŗumā 
Latvijā ir darbojušies daudzi 
Mie ra korpusa brīvprātīgie dar-
binieki. Viņi ir mācījuši angļu 
valodu skolās un augstskolās, 
strā dājuši ar skolotājiem, atbal- 
s tījuši pašvaldības, NVO un ma -
zos uzņēmumus, kā arī kopā ar 
Latvijas iedzīvotājiem īstenojuši 
neskaitāmus projektus.

Pašā pēdējā marta dienā Vītolu 
fondā viesojās Ausma Pāvulāne 
no Zviedrijas un Latvijas Zonta 
klubu stipendijas kordinātore 
Iveta Rībena, lai paziņotu par 
Annas Pāvulānes piemiņas sti-
pendijas dibināšanu.

Latviešu izcelsmes ārste Anna 
Pāvulāne (dzim. Ozoliņa) ilgus 
gadus dzīvoja Zviedrijā, kas viņas 
nesavtīgo, pašaizliedzīgo devu-
mu sabiedrības labā augstu no -
vērtējusi, 1970. gadā ārsti apbal-
vojot ar Zviedrijas Ziemeļ zvaigz-
nes (Nordstjerne) ordeni. 

Ilgus gadus Anna Pāvulāne ak -
tīvi darbojās Starptautiskajā sie-
vie šu organizācijā Zonta. Pēc 
Lat   vijas neatkarības atjaunošanas 
viņas ierosmē tika sniegts atbals ts 
medicīnas studentu jaunajām 
ģimenēm, bērnu poliklīnikām 
un jauniešu veselības centriem, 
kā arī invalidiem un bērnu na-
miem. 2011. gada 18. janvārī 
Zvied rijā, Venersborgā, Anna 
Pāvulāne aizmiga mūža miegā. 

(Turpinājums 15. lpp.)Ausma Pāvulāne (no labās) un Iveta Rībena

Džeimss Krogzemis un Baiba Krogzeme-Mosgorda
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Marts Vītolu fondā
Bēŗu viesi ziedu vietā tika aici-

nāti ziedot Annas Pāvulānes pie-
miņas stipendijai, lai Latvijā 
sniegtu atbalstu kādai topošai 
ārstei, kas kļūtu par tikpat labu 
savas profesijas pārstāvi, kāda 
allaž bijusi Anna Pāvulāne.

Īpašu prieku Vītolu fondam 
aizvien sagādā ziņas par ilggadēju 
ziedotāju uzticību un vēlmi tur-
pināt sadarbību. Saginavas Lat-
viešu klubs jau kopš 2005. gada 
atbalsta divus Vītolu fonda sti -
pendiātus, kluba biedri un lab-
vēļi ziedo līdzekļus stipendijām, 
seko studentu sekmēm, priecājas 
par viņu panākumiem un ir pār-
liecināti, ka sniegtā palīdzība ir 
ie  guldījums Latvijas nākotnē. 
Par to liecina 1. martā saņemtā 
Sa  ginavas Latviešu kluba priekš-
nieka Daiņa Martinsona ziņa  
par kluba sēdē pieņemto lēmu -
mu turpināt sadarbību arī 2011./ 
12. mācību gadā, piešķiŗot stipen-
diju diviem talantīgiem un cen tī-
giem jauniešiem. 

5. martā tika saņemts Jāņa An -
dersona mērķziedojums tēva Ai -
vara Andersona ģimenes sti-

pen   dijām. Šīs stipendijas dibi nā-
tas 2005. gadā, un to skaits ne -
mitīgi aug, tāpat kā Vītolu fonda 
pārliecība par Andersonu ģime-
nes nesavtību un vēlmi atbalstīt 
tos, kam palīdzība ir ļoti nepie-
ciešama.

5. martā tika saņemts arī mērķ-
ziedojums Ilmāra Lazovska pie-
miņas stipendijai no SIA Merck 
Serono. Ilmāra Lazovska piemi-
ņas stipendijas  piešķiŗ jau kopš 
2005. gada, un tās saņem Latvijā 
studējoši vecāko kursu medicī-
nas studenti, kuŗiem ir ne tikai 
labas sekmes mācībās, plašs in  te-
rešu loks, bet kuŗi arī savu turp -
māko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar 
ārsta profesiju Latvijā, stiprinot 
un uzlabojot medicīnisko aprūpi 
valstī. 

6. martā Vītolu fondu ieprie-
cināja mērķziedojums Andreja 
Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu 
stipendijai. Jau kopš 2004. gada 
šī stipendija ir nenovērtējams 
atbalsts kādam jaunietim, bet 
Zeltkalnu ģimene ir pārliecinā -
ta, ka laba izglītība ir ieguldī -
jums valsts nākotnē.

Allaž patīkami ir sastapt As- 
t rīdu Jansoni, jo viņas dzīves-
prieks, optimisms un spēja visur 
saskatīt labo katru ar viņu kopā 
pavadīto mirkli pārvērš svētkos. 
19. martā savu 81. dzimšanas 
die  nu Astrīda Jansone vēlējās no -
   svinēt kopā ar fonda darbi nie-
cēm Vitu, Lindu un Innu, un šī 
diena kārtējo reizi apliecināja,      
ka visbagātākie cilvēki šai pasau-
lē ir tie, kuŗu sirds ir pārpilna ar 
mīlestību un vēlmi pēc iespējas 
vairāk paveikt ko labu.

Savukārt 28. martā prieku savai 
stipendiātei Anitai Trubačai sa -
gādāja ziedotāja Rasma Cipule, 
uzaicinot jaunieti apmeklēt ope-
ru un teātŗa izrādi. Gan dāvātais 
mākslas baudījums, gan kopā 
pa  vadītais laiks apliecināja zie-
do tājas patieso ieinteresētību sti-
pendiātes liktenī. Rasma Cipule 
kopā ar dēlu Jāni Cipuli izlēmuši 
arī turpmāk palīdzēt Latvijā 
izaugt gudriem jauniešiem un 
vēlas turpināt Artūra Cipuļa 
piemiņas stipendiju. 

Vita Diķe,
www.vitolufonds.lv

(Turpināts no 14. lpp.)

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) 
namā 4. aprīļa vakarā noritēja 
īpaša latviešu valodas attīstības 
kopas (LVAK) sanāksme – sim-
tā tās darbības vēsturē kopš 
2001. gada. 

Simto sanāksmi atklāja LVAK 
koordinātore Maija Sinka, atgā-
dinādama, ka LVAK turpina 
mūs dienu kontekstā darbu, ko 
bija iesākusi šajā pašā namā pa -
gājušā gadsimta pirmajā pusē 
darbojusies RLB valodniecības 
nodaļa. Arī tolaik tikās un kopīgi 
problēmas risināja gan valodnie-
ki, gan vēl jo vairāk – citu jomu 
cilvēki, kam valoda bija svarīga 
profesijā u.tml. 

LVAK 4. aprīļa saieta runātāji 
sniedza itin daudzpusīgu pār-
skatu par visu latviešu valodas 
vēr tīguma, prestiža, problēmu 
un cerību kopumu, kāds tas ir 
izveidojies 21. gadsimta otrā ga -
du desmita sākumā. Uzstājās Vi -
lis Vītols, Mārcis Auziņš, Ing-
mārs Čaklais, Skaidrīte Lasmane, 
Ingmars Zemzaris, bet savu vār-
diem un valodai veltītu dzeju 

Valodas vērtības un nākotnes izredzes
lasīja Astrīde Ivaska. Turpināju-
mā notika plaša, dzīva visu vaka-
ra dalībnieku diskusija.

Pirmais LVAK aicinātais ru  nā-
tājs – Vītolu fonda un Likteņ -
dār za aizsācējs, inženieris, taut-
saimnieks Vilis Vītols sacīja, ka 
Latvijā no cilvēkiem, kuŗus pie-
ņem darbā, prasīt, lai viņi mācē-
tu krievu valodu, ir diskriminā-
cija, kas kādreiz tiks pārtraukta. 
“Vai ir vajadzīgs audzināt mūsu 
bērnus par šovinistu apkalpo tā-
jiem?”  retoriski vaicāja V. Vītols, 
uzsvērdams arī, ka latviešu valo-
das stāvoklis uzlabotos, ja mēs 
dar botos tā, lai samazinātos krie-
vu valodas pratēju skaits. 

LU rektors Mārcis Auziņš atzi-
na, ka mūsdienās latviešu valo-
das pētniecība Latvijā vairāku -
mā gadījumu ir cieši saistīta ar 
Latvijas Universitāti. Viņaprāt, 
tomēr esot darbi, kas vēl nav iz -
darīti jeb “parādi pret mūsu va -
lodu”. Ir jāpabeidz iepretim LU 
galvenajai ēkai uzstādāmais pie-
mineklis valodniekiem Kārlim 
Mīlenbacham un Jānim Endze-
līnam (ir jau gatavs mets), jāat-

balsta latviešu valodas akadē-
miskās gramatikas sarakstīšana, 
kā arī plaši un droši pasaulei un 
citām tautām jāstāsta par mūsu 
valodu. Iespējams, Mīlenbacha 
un Endzelīna pieminekļa tapša-
nu palīdzēs īstenot nesen ASV 
nodibinātā LU draugu biedrība. 

RLB priekšsēdis Ingmārs Čak-
lais dalījās savā dzīves pieredzē – 
valodu iepazīst, spēlējoties ar tās 
formām un kombinācijām, ko 
viņš atceras no sava tēva dzej-
nieka Māŗa Čaklā. “Tagad izturos 
pret valodu kā pret dzīvu būtni. 
Kā mēs viņu nesīsim, tā viņa dzī-
vos. Kā slimdināsim, tā arī slimos.” 

Par polītisko attīstību I. Čaklais 
sacīja, ka pašlaik ir konstatēts – 
jāpieņem nevis jebkādas likumu 
normas, bet gan tādas, kas spēj 
patiesi īstenoties darbībā. 

Tika nolasīta vēstule, ko savā 
100. sanāksmē LVAK saņēmusi 
no Valsts prezidenta Valža Zat-
lera, tajā sacīts:  “Latviešu valoda 
ir tautas un pašapziņas simbols.” - 
“Jābūt ne tikai juridiskai aiz sar-
dzībai, bet arī mīlestībai un at -
bildībai.” V. Zatlers vēstulē patei-

cas LVAK par tās darbu latviešu 
valodas saglabāšanā un attīstī bā. 

Komponists un izdevējs Ing-
mars Zemzaris sacīja, ka lat vie-
šiem it kā trūkst vēlmes ieklau-
sīties lietpratēju viedoklī valodas 
jautājumos, turpretim ir cilvēki, 
kas ar nepamatotiem argumen-
tiem nostiprina, pareizāk sa -    
kot – iesmērē, savuprāt “vaja dzī-
gas” idejas. I. Zemzaris arī bil -     
da – Latvija ar pašlaik atgūto 
ne   atkarību nav saimnieciski iz -
postīta zeme, kāda tā bija 1922. 
gadā – laikā, kad valsts par spīti 
grūtiem apstākļiem atrada lī -
dzek ļus J. Endzelīna Lettische 
Grammatik izdošanai. I. Zem za-
rim trāpīgs šķiet J. Endzelīna 
novērojums, ka latvietis nez kā -
pēc kaunas par nepareizu citas 
va  lodas lietošanu, bet par savas – 
gan ne. 

Sociolingviste Vineta Poriņa 
sanāksmē ierosināja LVAK aiz-
sākt jaunu virzienu – sabiedrības 
informēšanu tai saprotamā veidā 
par valodas polītikas aktuālitā-

tēm. Tas palīdzētu veikt skolu 
pāreju uz mācībām latviešu va -
lodā. Tas darāms pašreizējā kon-
tekstā, kad integrācijas program-
ma jaunākajā versijā, kuŗas pa -
matā esot ļoti izsvērti principi, ir 
konceptuāli kļuvusi jau par “na -
cionālās identitātes un integrā-
cijas programmu”. 

Sanāksmes beigu diskusijā iz -
teicās vēl ap piecpadsmit cilvēku, 
kuŗu vidū bija tulkotāji, mācīb-
spēki, lingvistiskās rīcībpolītikas 
veidotāji, pētnieki, praktiķi un 
interesenti. 

Par LVAK
LVAK tematiskās sanāksmes 

RLB namā notiek katra mēneša 
pirmajā pirmdienā, izņemot jū -
liju un augustu. 

Informācija – LVAK koordi nā-
tore Maija Sinka, tālr. 29167606, 
e-pasts msinka@latnet.lv, vietne 
http://LVAK.wordpress.com, 
pasta adrese – RLB latviešu va -
lodas attīstības kopa, Merķeļa 
ielā 13, Rīga, LV 1050.

Valters Feists 

Vai nav tā, ka latvietis gan kaunas nepareizi lietot citas valodas, 
bet ne savu – to šā un tā? – 

Valodnieka Jāņa Endzelīna (1873–1961) atziņa

Silvija un Andrejs Alfrēds Zeltkalni Rasma Cipule ar savu stipendiāti Anitu Trubaču

Tiskādu bērnunama audzēkņi ar Indras Rozentāls (Kanada) dāvātajiem lācīšiem
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Latvijā 2010.gadā saražoti 714,9 miljoni olu, par 33,5 miljoniem 
(4,9%) vairāk nekā 2009.gadā, informē Centrālajā statistikas pār-
valdē. No vienas dējējvistas caurmērā iegūtas 274 olas. Pārdošanas 
cenas samazinājušās - no 4,75 latiem par 100 olām 2009. gadā līdz 
4,28 latiem 2010. gadā. Olu ražotājs Balticovo šajās Lieldienās plā-
nojis pārdot 20 miljonus olu – divas reizes vairāk nekā parasti.

AS „Rīgas Dzirnavnieks” ar zīmolu AXA sācis eksportēt ātri 
pagatavojamās putras uz Somiju. Lielākie uzņēmuma produkcijas 
noieta tirgi ir Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Krievijā un Ukrainā. Vis-
vairāk eksportētais produkts ir AXA auzu pārslas, ko Latvijā pazīst ar 
nosaukumu „Herkuless”. Iecienīti ir arī AXA graudaugu batoniņi 
Active&Fit un AXA ātri pagatavojamās biezputras un rudzu milti.

Valmiermuižas alus 25,63% kapitāldaļu par 251 600 latu ie -
gādājies transporta uzņēmums Koll, kas bija izsniedzis aizdevumu 
alus da  rītavas izveidei un attīstībai. Alusdarītava pērn strādājusi ar 
563 900 latu apgrozījumu, kas ir 1,9 reizes lielāks nekā 2009. gadā. 
Savukārt Koll 2010. gadā strādājis ar 212 900 latu apgrozījumu un 82 
500 latu peļņu.

Baltijā vienīgā audumu ražošanas uzņēmuma SIA Mežroze 
apgrozījums 2010. gadā bijis aptuveni 7,8 milj. latu. Latvijā pār -     
dod tikai 5 – 10% saražotās produkcijas, pārējais nonāk Rietum-
valstīs un Skandinavijā, nedaudz – Krievijā. Šobrīd ir samazināti 
kokvilnas audzēšanas apjomi Ķīnā, un tas būtiski ietekmē kokvil -  
nas cenu globālajā tirgū.

Pāvilostā un Aglonā Latvijas Krājbanka nesen slēgusi miniban-
kas, bet atvērusi jaunu klientu apkalpošanas centru Rīgā. Latvijas 
Krājbankai pašlaik ir 107 klientu apkalpošanas centri (tostarp 26 
minibankas) visā Latvijā.

Ludzas novada dome saņēmusi humānās palīdzības sūtījumu 
(apģērbi, apavi, sadzīves priekšmeti, mēbeles) no Dānijas Lauvu klu-
ba. To saņems audžuģimenes, aizbildņi, mazturīgie iedzīvotāji. 

163 Latvijas iedzīvotāji šogad svin 100 gadu jubileju. Savukārt 
296 personas savu 100 gadu jubileju jau bija nosvinējušas līdz           
2010.gada 31. decembrim, no tām 191 - Latvijas pavalstnieks, 98 - 
Lat vijas nepavalstnieki un 7 ārvalstnieki. Visvecākā Latvijā dzīvo- 
jošā persona saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir dzimusi         
1898.gadā.

Siguldā 30. aprīlī un 1. maijā Svētku laukumā notiks izstāde – 
gadatirgus „Latvijas stādu parāde”, kas jau astoto gadu ir vērienīgā-
kais dārzkopju pasākums. Pieteikušies vairāk nekā 100 stādu au -
dzētāju no visas Latvijas. Apzaļumošanas uzņēmumi veidos pa -
raugdārzu akcijai „Bērna stādīts koks”. 

Zilupe gatavojas pilsētas 80 gadu jubilejai šovasar. 1931.gadā 
Zilupei piešķirts pilsētas statuss. Svētku laikā iecerēts nosvinēt arī 
piekto gadadienu jaunuzceltajam pareizticīgo dievnamam. Svinībās 
piedalīties uzaicināts visas Latvijas mētropolīts Aleksandrs.

Rēzeknē norisināsies tradicionālās „Mākslas dienas 2011”. No 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pa pilsētas ielām līdz 
Rēzeknes festivāla parkam notiks mākslinieku un viņu talanta cie-
nītāju gājiens. 

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Lieldienās Tautas pūtēju 
orķestris BALVI svinēja 55 gadu jubileju ar atraktīvu koncertu.

Valija Berkina

Līmeniski. 1. Laukums starp 
ēkām. 4. Vieglatlētikas sacen -
sību disciplīna. 9. Kazrags. 10. 
Sievietes vārds (jūl.). 11. Neap-
strādāta aŗamzeme. 12. Noro-
bežots meža gabals medībām. 
15. Astīte. 19. Ir dzirdams. 21.   
ES valsts galvaspilsēta. 22. Lūk, 
re. 23. Starptautisks briesmu 
signāls. 24. Sasieta paka neša - 
nai. 25. Zemē dzīvojošs dzīv-
nieks. 26. Trauka rokturis. 29. 
Laika apstākļi, kad t° zem 0°.         

30. Sporaugs bez saknēm. 32. 
Dejot. 34. Upe Spānijā. 35. Ne -
zāles. 37. Pasaules daļa. 39. Sena 
gaŗuma mērvienība. 40. Degošu 
gāzu plūsmas. 41. Nokaltis koks. 
42. Gaŗuma mērvienība astro-
nomijā. 

Stateniski. 1. Sīkas vielu daļi-
ņas gaisā vai uz priekšmetiem.       
2. Neliela ārija. 3. Dievkalpo -
jums katoļu baznīcā. 5. Grieķi -   
jai piederoša sala Egejas jūrā.         
6. Tirdzniecības vai rūpniecības 

uzņēmumi. 7. Egļu mežs. 8. Su -
līgi augļi. 13. Pazemes ejas. 14. 
Bērza miza. 16. Zeme un tās 
iedzīvotāji. 17. Gliemji. 18. Saules 
sistēmas planēta. 20. Konservēti 
zivju ikri. 26. Lapu koks. 27. 
Sievietes vārds (jūl.). 28. Dzīves-
vietas atrašanās dati. 31. Sasistu 
trauku gabali. 33. Grezns mo -
narcha sēdeklis. 34. Spēcīgs 
iespaids. 36. Pilsēta Polijā. 38. 
Kal  nu sistēma Eiropā. 39. Kuģu 
piestātne. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 17) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Eleganta. 8. Pa  s-
telis. 10. Sevans. 11. Portu. 13. 
Liesas. 14. Acot. 15. Spēt. 16. 
Stāsts. 18. Imanta. 20. Ekers. 23. 
Asis. 25. Rati. 27. Diēta. 28. 
Maliena. 29. Serso. 30. Ābels. 33. 
Lielupe. 34. Taurs. 36. Sils. 37. 
Sērs. 38. Melis. 40. Barkas. 43. 
Starts. 45. Apse. 47. Etna. 48. 
Modras. 49. Trupa. 50. Lentes. 
51. Samaksāt. 52. Sakultas.

Stateniski. 1. Pegazs. 2. Sausas. 
3. Kaŗot. 4. Špats. 5. Stalti. 6. 
Alveja. 7. Esentuki. 9. Spartaks. 
11. Pote. 12. Upes. 17. Tisa. 19. 
Mats. 21. Kalvene. 22. Rietumi. 
23. Atols. 24. Smūls. 25. Rases. 
26. Ielas. 31. Balatons. 32. Sija. 
34. Trīt. 35. Rentgens. 38. Mest. 
39. Suta. 41. Kārums. 42. Sasuka. 
43. Saldus. 44. Asnate. 46. Erots. 
47. Eposs.  

Sestdien, 30. aprīlī, pulksten 
9.00 – 15.00 vienlaicīgi visā Lat -
vijā notiek Lielā talka. No 119 
pilsētām un novadiem talkā ne -
pie dalīsies vienīgi Babītes no - 
vads, jo tur tiks rīkoti savi vides 
sakopšanas pasākumi. 

Lielās talkas galvenā koordi nā-
tore ir Projekts Pēdas vadītāja Vita 
Jaunzeme, un  pašvaldībās ir savi 
Talkas koordinātori.

Lielās talkas tradicija aizsākās 
pirms trim gadiem - 2008. gada 
13. septembrī. Tā bija rakstnieces 
un bijušās diplomātes Annas Žī -
gures ierosme dāvināt Latvijai      
tās 90. dzimšanas dienā tīru un 
sakoptu valsti. Ideja aizgūta Igau-
nijā, kas vides sakopšanu visas 
valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 

LIELĀ TALKA EIROPĀ

2008. gada 3. maijā. Nākamās        
talkas Latvijā notika 2009. gada 
18. aprīlī un 2010. gada 24. aprīlī. 
Aptuvenie aprēķini liecina, ka 
šajās trīs vides sakopšanas reizēs 
kopumā ir piedalījušies 310 000 
entuziastu.

Eiropas Komisija pasludinā-
jusi 2011. gadu par Eiropas 
Brīvprātīgā darba gadu. Talkas 
ideja arī ir balstīta uz brīvprā -       
tīgu līdzdalību vides sakopšanā, 
radot saliedētību, pozitīvismu un 
labi padarīta darba apziņu. 

 Talka pārkāpusi valstu robežas, 
jo kopš 2008. gada astoņās pa -    
sau les valstīs savas zemes sakop -
ša nas talkās kopumā piedalījušies 
1 300 000 cilvēku. Nacionāla mē -
roga atkritumu vākšana ir noti-

kusi ne tikai Latvijā, bet arī Lie-
tuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Rumā-
nijā, Portugalē, Kostarikā un In -
dijā. Turklāt Nepālā 2010. gada 
maijā kāda alpīnistu grupa sako -
pa arī Everestu. Paredzēts, ka šo -
gad nacionāla mēroga talkošanas 
kustība aizsāksies Somijā, Italijā, 
Ukrainā, Austrālijā, Brazīlijā un 
Serbijā. Savukārt starptautiskā do -
mubiedru grupa Let`s Do It (koor-
di nācijas centrs Igaunijā) 2012. 
gadā iecerējusi organizēt Vispa-
saules talku.

Lielajā talkā aicinām ne tikai 
vākt atkritumus, bet darīt arī ci -
tus labus darbus – stādīt kokus, 
radīt brīnišķīgas puķu dobes, bū -
vēt putnu būrīšus, atjaunot žo -
gus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim 
skaisti! Lai prieks ikvienam Eiro -
pā un pasaulē. 

 Lielās talkas projekta mērķis         
ir līdz 2018. gadam, Latvijas         
100. dzimšanas dienai, padarīt 
mūsu valsti par tīrāko un vislabāk 
sakopto vietu pasaules kartē - dot 
iespēju dabai atveseļoties, attīrot 
to no atkritumiem, kā arī mudi -
nāt iedzīvotājus pašiem rūpēties 
par vidi sev apkārt. 

 Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. 

 Lielās talkas draugs ir loģistikas 
uzņēmums DHL Latvia, kas no -
gādā atkritumu maisus visās Lie-
lās talkas vietās 118 pilsētās un 
no  vados. Kopumā šogad Talkai 
iegādāti 750 000 maisu ar aprē-
ķinu, lai vidēji vienam talcinie -
kam tiktu četri bezmaksas maisi. 
DHL Express kurjēri maisus pie-
gādā katram Lielās talkas koordi-
nātoram pašvaldībā, kuŗš savu -
kārt tos tālāk izdala savas pašval-

dības talku rīkotājiem. DHL Ex -
press kvalitātes struktūrvienības 
vadītāja Baltijas valstīs Linda Lie-
piņa stāsta, ka „no globāla loģis-
tikas uzņēmuma vadības viedok -
ļa Lielā talka atbilst DHL stratē-
ģijai un vienam no tās polītikas 
mērķiem: „Mēs vēlamies dot po -
zitīvo mūsu pasaulei!” Tomēr šo -
reiz tas nav noteicējs faktors. Lat-
vijā DHL Express strādā cilvēki, 
kuŗi zina, cik daudz skaistu vietu 
ir uz mūsu planētas, un Latvija 
noteikti ir viena no tām. Skaista 
un tīra vieta ir patiesa vērtība,          
un mēs ticam, ka Latvija var tāda 
kļūt. Ar šo pārliecību sirdī mēs 
atbalstām Lielo talku, dodot to,        
ko protam vislabāk, - sūtījumu 
piegādi. Šoreiz tā ir Talkas maisu 
piegāde visiem Latvijas reģio-
niem.”

Lielās talkas organizātori infor-
mē, ka Latvijā pieteiktas 1006       
talkas vietas, un norāda, ka šo - 
gad atkritumi jāievieto speciālos 
dzeltenos maisos. Tos bez maksas 
var saņemt 30. aprīlī un tikai ofi-
ciāli reģistrētajās talku norises 

vietās visā Latvijā. Nekur citur 
Lie lās talkas maisus, kā tas bija 
iepriekšējos gados, šogad nevar 
saņemt. Par darba cimdiem šo gad 
jārūpējas talciniekiem pašiem. 

Pēc Lielās talkas bezmaksas 
atpūtas sarīkojumā plkst. 14.00 - 
17.00 Māras dārzā Rīgā (to rīko 
SIA „Zaļā josta” - Latvijas Zaļā 
josta) būs vides izglītības filmu 
skate, diskusija un viktorīna par 
vides saudzēšanas tematu, at  kri-
tumu dalītās vākšanas konteineru 
uzstādīšana un apgleznošana, kā 
arī konkursu un spēļu organizē-
šana mazākajiem pasākuma ap -
meklētājiem. Māras dārzā atklās 
vingrošanas un sporta laukumu, 
kas turpmāk būs bez maksas brīvi 
pieejams visiem Pārdaugavas ie -
dzīvotājiem un citiem interesen-
tiem veselīgai un aktīvai brīvā 
laika pavadīšanai. 

Lielajā talkā 30.aprīlī aicināts 
piedalīties ikviens Latvijas iedzī-
votājs, kam rūp ilgtspējīga valsts 
attīstība un iespēja dzīvot skaistā, 
nepiesārņotā vidē.

Valija Berkina
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Indianapoles latviešu sabied-
riskā centra biedru gadskārtējā 
pilnsapulce notika 27. martā 
Rīgas zālē. Sapulci atklājot, cen-
tra priekšnieks Andris Bērziņš 
īsumā pastāstīja par pagājušā 
gadā paveikto un  plāniem nāka-
mā darba gadā.

Pagājušā, 2010. gadā, India-
napoles latviešu sabiedriskam 
centram apritēja 49 darbības 
gadi. Tas bijis arī viens no 
aktīvākiem darbības gadiem cen-
tra vēsturē. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres svētkos, 18. no -
vembrī, runu teica ALAs priekš-
sēdis Juris Mežinskis.  Svinējām 
mūsu deju kopas „Jautrais pāris” 
60 gadu jubileju Ivetas Asones 
vadībā. Dejotāju un apmeklētā   ju 
skaits bija kupls. Sirsnīgi pateica-
mies kopas vadītājai Ivetai Asonei 
un visiem tagadējiem un bi -
jušajiem „Jautrā pāŗa” un „Jautrā 
soļa” dejotājiem par lielisko 
sarīkojumu. Latvijas Saeimas 10. 
vēlēšanās centrā bija iekārtots 
vēlēšanu iecirknis. Tā darbinieki 
Guna Asone, Andris Bērziņš, 
Zigurds Kārkliņš, Gunārs Kancs 
un Konstantīns Sventeckis nopi-
etni strādāja, gan gatavojoties 
vēlēšanām, gan līdz agrai rīta 
stundai pārbaudot un skaitot 
bal  sotāju biļetenus. Jāņus svinē-
jām kopā ar mūsu kaimiņtautām. 
Mūsu kaimiņi rādīja savas 
saulgriežu tradicijas, mēs – 
savējās. Virves vilkšanā latvieši 
pēc sīvām cīņām ar skotiem atkal 
izcīnīja pirmo vietu. Sarīkojums 
izdevās labi – visi priecājās, dejo-
ja, ēda jāņusieru un dzēra alutiņu. 
Sirsnīgs paldies Indianapoles 
latviešu jaunatnes apvienībai par 
ēdienu gatavošanu, kā arī LSC 
dāmām par gardo jāņusieru un 
pīrāgiem. Latviešu centra lauku-
mā skotu apvienība rīkoja savas 
pirmās sacensības. Spēles oficiāli 

Indianapoles latviešu sabiedriskā centra 
biedru pilnsapulce

atklāja Indianapoles pilsētas 
galva Gregs Ballards. Spēlēs pie-
dalījās 33 atsevišķi sportisti, 25 
ģimeņu grupas, dūdu spēlētāji 
un aktieŗu grupa Mary, Queen of  
Scots. Bijām patīkami pārsteigti 
par lielo – apmēram 1400 – 
apmeklētāju skaitu. Mūsu lau-
kums ir jau aizrunāts nākamām 
spēlēm.

Ziedoņa ballē skaistu program-
mu bija sagatavojis sieviešu an -
samblis IDVASA Aijas Brug ma-
nes vadībā. Centra dāmu komite-
jas dalībnieces mūs kā parasts 
cienāja ar pildītām pankūkām. 
Sirsnīgs paldies IDVASAi  un di -
riģentei par skaisto programmu 
un mūsu dāmām par cienastu. 
LSC 24. novembrī notika Ame-
rikas latviešu jaunatnes apvie-
nības kongress, ko Andreja Kan-
ca vadībā rīkoja Indianapoles 
latviešu jaunatnes apvienība. 
Kongress izdevās labi, sarīko-
jumos ieradās daudz  jauniešu 
un arī bijušo jauniešu. Dzirdējām 
atzinīgus  vārdus par centra glīta-
jām telpām. Liels paldies ALJAs 
valdei un jauniešiem par labi 
paveikto darbu. Dāmu komitejas 
Ziemsvētku tirdziņš izdevās lie-
liski un bija ļoti labi apmeklēts. 
Tajā pārdeva tūkstošiem pīrāgu 
un piparkūku. Sirsnīga pateicība 
priekšniecei Marijai Sventeckai 
un visām dāmām par nedēļām 
ilgo darbu, gatavojoties tirdziņam. 
Latviešu organizāciju kopējās 
Ziemsvētku eglītes sarīkojumam 
Indianapoles latviešu skolas au -
dzēkņi bija iestudējuši ludzi ņu.

LSC tāpat kā iepriekšējos gados 
atbalstīja Indianapoles latviešu 
skolu, Gaŗezera vidusskolas au -
dzēkņus, piešķīra stipendijas  ce -
ļo  juma „Sveika, Latvija!” dalīb-
niekiem.

Pagājušā gada lielākie darbi bi -
ja sienu paneļu un logu aizkaru 

atjaunošana Nacionālā zālē un 
centra laukuma tīrīšana.  Turpi-
nām atjaunot sienu paneļus arī 
Rīgas zālē. Šī gada lielākais darbs 
būs apsildīšanas un gaisa vēsi -
nāšanas sistēmas iegāde Rīgas 
zā  lei, jo pašreizējā sistēma kalpo-
jusi jau turpat 30 gadu.

Ziedoņa  ballē 29. aprīlī  kon-
cer tēs  Čikāgas Piecīši. 

Uzrunas beigās priekšnieks 
pateicās nama saimniekam Va -
rim Grāpim un visiem centra 
darbiniekiem, kuŗi čakli strādāja, 
lai centrs būtu labā kārtībā un to 
varētu izmantot visa Indianapoles 
latviešu saime.

 Sapulces dalībnieki, piecēlušies 
kājās, ar klusuma brīdi godināja 
aizsaulē aizgājušos LSC biedrus:  
Staņislavu Baibu, Andreju Jan-
sonu, Staņislavu Kreili, Oļģertu 
Poču, Ņinu Riemeri un Alīsi 
Skrapu. Šogad jau ir trīs jauni 
biedri: Āris Kalniņš, Andris 
Liepa un Viesturs Purvlīcis.

Par LSC dāmu komitejas ros-
mēm stāstīja priekšniece Marija 
Sventecka. LSC dāmu komitejai 
pagājušais gads bijis spriega dar-
ba pilns. Ziedoņa svētkos dāmas 
gatavoja pildītas pankūkas,  cen-
tra pavasaŗa un rudens talkās 
strādniekiem gatavotas pusdie-
nas. Vēlēšanu laikā dāmas paba-
roja iecirkņa darbiniekus, vēlē-
tājiem piedāvāja kafiju un uzko-
žamos. Jāņu sarīkojumam gata-
vots jāņusiers, pārdoti pīrāgi, 
mai zītes un kafija. Atbalstīta In -
dia napoles latviešu skola, iekār-
tojot nodarbību stendu Bērnu 
svētkos un kopā ar Apvienoto 
dā  mu ko  miteju palīdzēts 1941. 
gada 14. jūnija aizvesto piemiņas 
sarīko jumā, Latvijas valsts dibi-
nā  šanas atceres svinībās un kopē-
jā Ziem svētku eglītes sarīkojumā. 
Vislie lā  kais darbs bija gatavoša-
nās Ziem  svētku tirdziņam. De -

cem brī, kad tika cepti tūkstošiem 
pīrāgu un piparkūku, viss centrs 
smaržoja jau pa gabalu Gan 
centrā, gan pašu mājās tika 
tamborēts, adīts un šūts, gatavo-
jot tirdziņam rokdarbus. Liels 
paldies visiem, kuŗi palīdzēja. 
Tirdziņš izdevās ļoti labi, atli-
kums  – 3556 dolari. Jau ceturto 
gadu aktīvi darbojas rokdarbu 
pulciņš. Šogad plānots adīt un 
tamborēt kaklautus 12. gada 
Super Bowl sacīkstēm India-
napolē. Tās tirdziņā varēs iegā-
dāties šī sporta cienītāji. Bez 
rēgulārajām trešdienas nodar-
bībām notiek  citādas aktīvitātes. 
Pagājušās vasaras beigas kādu 
svētdienas pēcpusdienu Agnese 
Kauliņa mācīja apgleznot zīdu. 
Ilze Kocha rīkoja  interesantu 
ek s  kursiju uz gubernātora rezi-
denci. Bija izbraukums uz Ilzes 
Āleres  farmu, kur varēja prie-
cāties par skaistajām puķēm, 
dār zājiem un gotiņām. Centra 
Rīgas zāles pārbūvei dāmas zie-
doja 5000 dolaru. Pagājušā gadā 
dāmas sanāca kopā 60 reizes. 
Dāmu komitejas priekšniece 
sirsnīgi pateicās centra priekš-
niekam Andrim Bērziņam un  
saimniekam Varim Grāpim. Viņš 
vienmēr laipni palīdz, kad vien 
nepieciešams. Vislielākā pateicība 
dāmu komitejas loceklēm un 
citām palīdzēm, kas palīdzēja 
cept pīrāgus. 

Centra un centra bāra ieņē-
mumu un izdevumu pārskats 
biedriem bija jau laikus izsūtīts, 
tos neapsprieda,  bet noklausījās 
Revīzijas komisijas ziņojumu. 
Revīzijas komisijas sekretārs Jā -
nis Auziņš ziņoja, ka komisija 
pārbaudījusi centra kasi, centra 
kluba kasi un arī dāmu komitejas 
kases grāmatas. Visas ir priekš-
zīmīgā kārtībā, ieraksti saskan ar  
dokumentiem. Revīzijas komisi-

ja  izvērtējusi valdes ierosināto 
centra budžetu 2011. gadam un 
aicināja to pieņemt, jo paredzētie 
ienākumi ir reāli. Revīzijas ko -
misija aicināja pilnsapulces da -
līb  niekus pateikties  centra val-
dei, dāmu komitejai un centra 
kluba vadībai par labu saim-
niekošanu mūsdienu grūtajos 
saimnieciskos apstākļos un no -
vēlēja raženu 2011. saim niecības 
gadu. Pilnsapulces dalībnieki 
pateicās darbiniekiem, ilgi aplau-
dējot un ar aklamāciju pieņēma 
2011. gada budžetu.

Bijušais centra priekšnieks 
Konstantīns Sventeckis iesnie-
dza ierosinājumu: „Apzinoties 
India napoles latviešu nama 
nozīmi un vajadzību visām 
latviešu organi zācijām, jaunat-
nes un visai lat viešu sabiedrībai 
nākotnē, Lat viešu sabiedriskā 
centra pilnsapulce aicina lat-
viešu organi zācijas un ikvienu 
latvieti atbalstīt ar ziedojumu 
Rīgas zāles apkures un vē -
sināšanas sistēmas atjau nošanas 
darbu. Lielā darba iz  mak  sas 
pārsniegs 15 000 dolaru. Piln-
sapulce lūdz centra padomi 
izsūtīt ziedojumu aicinājumus 
visiem Indianas latviešiem. Zie-
dosim latviešu sabiedrības nā -
kotnes darba nodrošināšanai!” 

Pilnsapulces dalībnieki ap  lau-
 dēja un ar aklamāciju pieņēma 
aicinājumu. No iespējamām 640 
dalības vienībām, piln sapulcē 
bija pārstāvētas 321 vie nības.

Pēc pilnsapulces centra dāmas 
aicināja sanāksmes dalībniekus 
iedzert tasi kafijas un pamieloties 
pie bagātīgā azaida galda. Piln-
sapulce noritēja bez liekiem asu-
miem, sadraudzības un saticības 
garā. Pilnsapulci vadīja Ēriks 
Krūmkalns, protokolēja Guna 
Asone.

EVK

Klīvlandē martā notiek visu 
organizāciju un draudžu gada 
sapulces. Pirmā, kā parasts, bija 
kreditsabiedrības biedru sapulce. 
Pēc tam notika Daugavas Vanagu 
apvienības un Apvienotās drau-
dzes sapulces. Pēdīgi, 27. martā 
pulcējās Klīvlandes latviešu bied-
rības biedri, lai vērtētu pagājušā 
gadā paveikto un plānotu turp-
māko darbu. Kopš pērnā gada 
pilnsapulces, kad Silvija Ruten-
berga pārcēlās uz Čikagu, bied-
rības priekšnieks ir Kalvis Kam-
pe. Viņš ziņoja, ka 2010. gadā 
notikušas astoņas biedrības val-
des sēdes un vienpadsmit sarī-
kojumi – senātora Džordža Voi-
noviča Triju Zvaigņu ordeņa pie-
ņemšana, lugas ,,Šampinjonu 
derība” izrāde, KLB 60 gadu 
jubileja, filmas ,,Rūdolfa manto-
jums” izrāde, Jāņu svinības ar 
,,Lauku mūzikantiem”, mākslas 
izstāde, Latvijas valsts dibināšanas 
un Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums, skolas jubileja, 
Dzies  mu vakars. Kopā ar citām 
organizācijām biedrība atbalstīja 
komponista Pēteŗa Vaska un 
Dzintras Gekas viesošanos un 
kopā ar draudzes dāmu komiteju 
pārdeva ēdienu Leikvudas Māks-

Ja tev dots, tev jādod tālāk...
las svētkos. Iegūtos līdzekļus zie-
doja labierīcību remontam baz-
nīca lejas stāvā. 

Biedrības stipendijas latviskai 
izglītībai saņēma četrpadsmit 
Klīvlandes bērnu un jauniešu. 
Atbalstīja arī studentus Latvijā, 
baltiešu studiju centru Kentas 
universitāte un Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeju, vietējā drau-
dzes skolu, bērnu svētkus, skautu 
un gaidu organizācijas un golfa 
klubu. 

Biedrība izdeva grāmatu „Klīv-
landes Latviešu biedrība 1950 – 
2010”, mākslinieka Valdemāra 
Skrauca gleznu albumu, atbalstīja 
Artura Rubeņa grāmatas „Paldies 
par izrādi” iespiešanu. Trīs reizes 
gadā iznāk Latviešu informācijas 
biļetens.

 Pērnā gada decembrī biedrība 
no māsām Veras un Ludmilas 
Šteinbergām saņēma 95 000 do -
laru mantojumu. Valde ieteica to 
sadalīt šādi: $20 000 ziedot Gaŗ-
ezera Sprīdīšu rajona remontiem, 
$20 000 –Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzejam, $20 000 – 
Latvijas Bērnu fondam, $5000 – 
Šteinbergu kaimiņienei, kas ilgu 
laiku rūpējusies par māsām 
Štein  bergām. Sapulces dalībnieki 

šo priekšlikumu vienbalsīgi at -
balstīja, atlikušo mantojuma daļu 
atstājot biedrības kasē citām 
vaja  dzībām. 

Vera Šteinberga (1912 – 2010) 
un Ludmila Šteinberga (1913 – 
2010) dzimušas Sibirijā, trešā 
māsa mira pirms vairākiem ga -
diem. Māsas mūža pēdējo pos-
mu dzīvoja Klīvlandes piepilsētā 

Fairview Park un, kamēr spēja, 
reizēm apmeklēja latviešu diev-
kalpojumus. Viņas saņēma Ap -
vie  notās draudzes ziņas, bied-
rības informācijas biļetenu un 
uzticēja savu naudu latviešu 
kredit  sabiedrībai. Godinot mā -
su Štein bergu piemiņu, Klīv-
landes lat viešu biedrība nolēma 
ar viņu atstātiem līdzekļiem 

atbalstīt Gaŗezeru, Latvijas 50 
gadu oku pācijas muzeju un 
Bērnu fondu Latvijā. 

Ar klusuma brīdi sapulces 
dalībnieki godināja iepriekšējā 
gadā mirušos biedrus: Daci Ceru, 
Paulu Edelbergu, Ojāru Klānu, 
Jāni Mazzariņu un Helenu Mu -
cenieci, kā arī agrākos biedrības 
priekšniekus – Kārli Avenu un 
Ēriku Ieviņu, ilggadējo saimnieci 
Veru Kubuliņu. 

Biedrībā ir 114 biedri, 78 no 
tiem mūža biedri. Jauni biedri 
vienmēr sirsnīgi gaidīti.

 Biedrības valdes vēlēšanās 
kandidēja līdzšinējie darbinieki 
un jauna locekle – Anda Prātiņa. 
Visus ievēlēja vienbalsīgi. Valdē 
strādās: Egils Apelis, Zenta Api-
ne, Francis Bauers, Baiba Caunīte, 
Baiba Kroforde (Crawford), Mai-
ja Grendze, Arturs Grava, Kalvis 
Kampe, Oļģerts Kubuliņš, Ha -
ralds Mazzariņš, Anda Prātiņa 
un Ilze Resne. Arī revīzijas komi-
sijā līdzšinējie locekļi – Anda 
Kuka (Cook), Ilga Švecha un Vita 
Borga.

Klīvalandes latviešu biedrībai 
sākas jauns, spraigs darba 
posms. 

Maija Grendze
 
 

Klīvlandes latviešu biedrības valdes locekļi. Sēž no kreisās: Ilze 
Resne, Anda Prātiņa, priekšnieks Kalvis Kampe, Maija Grendze, 
Zenta Apine; aizmugurē: Arturs Grava, Egīls Apelis, Francis 
Bauers, Haralds Mazzariņš, Baiba Caunīte, Olģerts Kubuliņš, nav: 
Baibas Krofordes
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Veselam prātam ir grūti sap-
rast neprātību, domu tīklus, kas 
samezglo uztveri un izpaužas 
satiksmē ar līdzgaitniekiem kā 
nesaprotama izturēšanās. Tuvi-
nieki apzinās, ka jāsniedz palī-
dzība, tomēr to sarežģī slimā 
cilvēka paša pretošanās un arī vēl 
joprojām sabiedrībā pastāvošā 
stigma par garīgu slimību. Neziņa 
kā palīdzēt un ko darīt nav 
pārrunājama ar citiem cilvēkiem, 
kā to jo bieži darām, pārrunājot 
dažādas kaites un griežoties pēc 
padoma.

Garīgo slimību līmenis kā 
Ame rikā, tā arī citās pasaules 
malās ir augsts, bet arī ne gluži 
apzināts. Ir uzskats, ka daudzi 
bezpajumtnieki un cietumnieki 
ir tie nelaimīgie cilvēki, kuŗi nav 
atraduši atvieglojumu savām 
garīgajām ciešanām. Par šo tema-
tu parasti interesējās tikai cilvēki, 
kuŗi ikdienas gaitās spiesti sa -
stapties ar šiem sāpīgajiem jau-
tājumiem.

Tieši tādēļ Klīvlandes latviešu 
pensionāru saime uzaicināja 
Dr. Ilgu Švechu sniegt pārskatu 
par garīgo slimību un mazliet 
„parušināt” smiltis, kuŗās ir 
vieglāk iebāzt galvas, lai pa -

NOPIETNS TEMATS KLĪVLANDĒ
slēptos no nepatīkamā.

Dr. Ilga Švecha ir plaši pa -
zīstama psīcholoģe, akadē miķe, 
lektore, viņai ir sava privātprakse. 
29 gadus bijusi mācībspēks 
Klīvlandes Mandel School of 
Applied Social Sciences, Case 
Western Reserve Universitātē, 
kur četras reizes izraudzīta  par 
gada labāko skolotāju (teacher of 
the year, šīs skolas nepārsniegts 
rekords). Atsaucoties uz Latvijas 
Universitātes lūgumu, Fulbraita 
(Fulbright) komisija deva iespēju 
Ilgai Latvijas Universitātē mācīt 
attīstības psīcholoģiju un sa -
biedrības ētiku (social ethics), kā 
arī apmācīt speciāli izraudzītus 
diplomandu Kultūras akadēmi  jā. 
Viņa bija pirmā Fulbraita at -
balstītā cilvēcības (humanities) 
akadēmiķe Latvijā pēc komunis-
ma krišanas. 

Ilgas referāts bija dziļi izsmeļošs 
un bagātīgs ar profesionāliem 
skaidrojumiem. Viņa vispirms 
atgādināja vairākus nesenus no -
ti  kumus, piemēram, Tūsonā 
(Tuc  son) nonāvēto un ievainoto 
cilvēku traģēdiju, bet vairāk no tā 
viedokļa, kādu iespaidu šī pie -
redze atstās uz notikuma aculie-
ciniekiem. „Jautājums ir – kā 

traumatizētie cilvēki mainīsies?”
Viņa pieminēja latviešu vecākās 

paaudzes un traumas, ko izraisīja 
kaŗa laika pārdzīvojumi.  Katrs ir 
mēģinājis pielāgoties dzīvei, „...
varbūt daļēji tāpēc, ka mūsu 
mantojumā ir latviešu tautas 
dainu pūrs, kuŗš pārliecinoši ie -
dvesmo paļāvību Dievpalīgam, 
bēdu noliegšanu un cerības pie-
pildīšanos tam, ka viss atrisināsies 
par labu, ja vien mēs paši labi 
būsim.” Ilga piemin atziņu, ka 
ikvienas tautas kultūra sniedz 
savu īpašo mierinājumu trau-
matizētiem cilvēkiem, bet šādi 
kultūras ietekmēti mierinājumi 
nespēj palīdzēt cilvēkiem ar 
garīgām slimībām, tie tikai pa -
vairo ievainojumu, mierinā jumu 
uzņemot kā viņu raižu nesa-
dzirdēšanu, pat apšaubīšanu. Vi -

ņa uzsveŗ ka „neviena kultūra, 
neviena iestāde, neviens indivīds 
nedrīkst atļauties minimizēt vai 
noliegt garīgu slimību pazīmes.”

Atgādinot, ka latviešu vārdnīcā 
stigma tiek aprakstīta kā uzspiests 
kauna traips, Ilga sniedza pie -
mērus par to, kā slimības neie-
vērošana ir ietekmējusi dzīves. 
Pareizā ārstniecība būtu spējusi 
novērst negatīvās izpausmes. 
Svarīgi ir apzināt slimību raks-
turīgākās iezīmes un zinātniece 
minēja arī cēloņus, kuŗi vēl 
joprojām tiek cītīgi pētīti: 

1)smadzeņu sastāvdaļas un 
smadzeņu darbības procesi; 2) 
iedzimtība; 3) dzīves vide un 
kultūra; sepcifiski, kultūrā pama-
totas pieejas garīgo slimību 
izpratnei un ārstēšanai; 4) psīcho-
loģiskie vai emocionālie faktori.

Ilga iztirzā arī dažādās slimības 
ar tām raksturīgām izpausmēm. 

Psīchozes, specifiski šizofrēnija, 
ir novērotas visās tautās, visās 
pasaules malās. ASV dati - ap 2% 
uz katriem 10 000 iedzīvotājiem 
slimo ar šo kaiti. 

Depresija  novērota, cilvēkam 
pie   dzīvojot vienu vai vairāku 
grūtsirdības epizodus, kas ilgst 
vismaz divas nedēļas. Smagas 
depresijas var sākties jebkuŗā 
vecumā, bet parasti tās novēroja-
mas jau pēc vidus divdesmit 

gadu vecuma. Sievietes tās pie-
dzīvo biežāk nekā vīrieši (ASV 
5%-9% sieviešu un 2%-3% vīrie-
šu piedzīvo vismaz vienu, ja ne 
vairākas smagas depresijas savā 
mūžā.) Apmēram 5%-10% no 
tiem, kuŗi piedzīvo smagas dep-
resijas, savkārt piedzīvos arī 
mānijas epizodu un riskē sasirgt 
ar  bipolārdepresiju, kam ir divas 
katēgōrijas. Šī depresija ir iezīmī-
ga ar garastāvokļa maiņu ikkatru 
dienu, pat stundu un piepešām 
jūtu pārmaiņām, kas ir nepare-
dzamas un nekontrolējamas. Ilga 
norāda:  „Visi zinātniskie pētīju-
mi liecina, ka ne cilvēka etniskā 
identitāte, nav bipolārās depresi-
jas cēloņi, bet gan iedzimtība. 
Mānijas iespaidā cilvēks ar bipo-
lārdepresiju dažkārt piedzīvo 
baiļu terroru, nespēj sekot savai 
domu gaitai.”

Vēsture liecina par ievēroja-
miem un ļoti spējīgiem cilvē-
kiem, kuŗi ir bijuši vai ir garīgi 
slimi. Slavenais krievu rakstnieks 
Dostojevskis, Amerikas šacha 
slavenība Bobijs Fišers u. c. 

Klausītājiem, kuŗi vēlas vairāk 
uzzināt par šo tematu, Ilga ietei-
ca Dr. K. R. Džeimisona (Jamison) 
grāmatu, An Unquiet Mind (80 
lpp), kas tulkota arī latviešu valo-
dā.

Anda Sūna Cook
.

Dr. Ilga Švecha

Bostonas DV apvienības biedru 
gadskārtējā pilnsapulce notika 3. 
aprīlī Trimdas draudzes nama 
zālē. Apvienības priekšnieks 
Aivars Oga, atklāja sapulci, lū -
dzot pagaidīt piecas minūtes, lai 
sapulcē varētu lemt, vienalga, cik 
biedru ieradušies. 

Piemiņas brīdi vadīja valdes 
locekle Valerija Kučere, aizlūdzot 
par mirušajiem un nolasot viņu 
vārdus. 2010. gadā miruši: Ādolfs 
Gailītis, Aristīds Lambergs, Va -
lentīna Lamberga; 2011. gadā: 
Valters Grīnbušs, māc. Imants 
Kal  niņš, Mirdza Melkerte-Sten-
dzeniece. Aizgājējus sapulces 
dalībnieki pieminēja ar klusuma 
brīdi.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
apvienības priekšnieku, sekretāri 
–Helgu Jākobsoni. Par aizvadīto 
darbības gadu ziņoja apvienības 

Bostonas Daugavas Vanagu apvienības pilnsapulce 
priekšnieks A. Oga, pieminot, 
ka, uzņemoties amatu, izsūtījis 
aicinājumu Bostonas latviešu 
sabiedrībai pievienoties Daugavas 
Vanagu saimei. Diemžēl pieteicās 
tikai viena vanadze.

Jāpateicas atsevišķiem DV 
ap vienības valdes locekļiem, jo 
labi izdevušies vairāki sarīkojumi: 
tradicionālā „Vēžu balle” Helgas 
Jākobsones vadībā Trimdas 
drau    dzes lauku īpašumā „Pie-
saule”, kā arī Kurzemes cietokšņa 
un 1941. gada 14. jūnijā aizvesto 
pieminēšana, aizdedzot piemiņas 
sveces. DV apvienība piedalījās 
arī Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarī kojumā.

Plašākais bija Bostonas DV 
apvienības 60 gadu atceres sarī-
kojums – notika svinīgs dievkal-
pojums, pēc tā draudzes namā 
siltas pusdienas, akts un sa -

draudzības brīdis. Sarīkojumā 
nebija dalības maksas, tādējādi 
Bostonas DV apvienība pateicās 
Bostonas latviešiem par ilggadējo 
atbalstu. 

Bostonas DV apvienība ziedo-
jusi leğionāriem un invalidiem 
$2000, smagi slimiem leğionāriem 
$3000, Bostonas skautu un gaidu 
braucienam uz nometni „Zvaigž-
ņu sega” – $5000, kopā $10 000, 
gandrīz puse no 2010. gada 
apvienības budžeta. Atbalstīta 
Bostonas latviešu skola un absol-
venti, Latvijas vēstniecības Va -
šing tonā rīkotās „Meistarklases” 
u. c. 

Valdē un revīzijas komisijā 
vairs nedarbosies Olita un Vilis 
Treimaņi un Staņislavs Duļevskis, 
apvienības priekšnieks viņiem 
pateicās un sapulces dalībnieki 
viņus sumināja, aplaudējot. Ap -

lausus izpelnījās arī valdes locekļi 
Helga Jākobsone, Valentīna Ku -
čere, Kredo Bērziņš un Zigrīda 
Kručkova. Apvienības priekš-
nieks pateicās savai ,,neoficiālai 
sekretārei”, sievai – Ilzei Prikulei-
Ogai.

Apvienības nozaru pārstāvju 
ziņojumi liecināja, ka strādāts 
veiksmīgi. Ziņojumus par apvie-
nības „krustbērnu” – Bostonas 
skautu un gaidu vienību – dar-
bību nolasīja vad. O. Treimane 
un vad. A. Oga.

Revīzijas komisijas pārstāvis 
ziņoja, ka bankas un apvienības 
līdzekļu pārskata dokumenti sa -
skan.

Sapulcē ar aklamāciju ievēlēja 
valdes locekļus Helgu Jākobsoni, 
Zigrīdu Kručkovu, Valerija Ku   -
čeri, Kredo Bērziņu un priekš-
nieku Aivaru Ogu. 

Par delegātiem DV delegātu 
sa  pulcē izraudzīja Helgu Jākob-

soni un Juri Veidiņu; ALAs kong-
resā – Viju Linci. Pārstāve sa -
darbībai ar Bostonas latviešu 
skolu būs H. Jākobsone, pārstāvis 
sadarbībai ar amerikāņu skautu 
organizāciju – A. Zandbergs.

Sapulcē pieņēma valdes ieteik-
to budžetu –$20 000 ienākumu 
un tikpat izdevumu.

Priekšnieks nolasīja plānoto 
sarīkojumu sarakstu: 20. un 21. 
augustā ,,Vēžu balle”, Kurzemes 
cietokšņa un 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto atcere, Lāčplēšu 
piemiņas dievkalpojums 11. no -
vembrī. Bija arī ieteikums rīkot 
šaušanas sacensības sep tembrī 
un vietējo mākslinieku darbu 
izstādi oktobrī. Laiks rādīs, vai 
visu iecerēto varēs veikt.

Bostonas DV apvienības biedru 
sapulces dalībnieki beigās kopā 
nodziedāja „Daugav’ abas ma -
las”. 

Aivars Oga

LNAK 20. padomes 3. sesija no 
1. līdz 3. aprīlim Toronto šoreiz 
bija viena no īsākajām pēdējo 
gadu laikā. Pārrunas bija īsākas, 
arī ziņojumi. Bija jāievēl jauna 
padomes prezidija sek retāre, jo 
līdzšinējā - D. Vein berga no 
amata atteikusies. Viņas vietā 
ievēlēja Astrīdi Sīli no 
Hamiltonas. Par 21. padomes 
vēlēšanu komisijas vadītāju 
apstiprināja M. Lorbergu. Val-
des sekretāres amatā ievēlēja 
Katrīni Sausiņu, par kultūras 
daļas vadītāju Jolantu Lindi, par 
informācijas daļas vadītāju 
Karmenu Svilāni. Kasieŗa ama-
tam kandidātu nevarēja atrast. 
Līdzšinējais kasieris A. Buņķis 
solījis darboties par padom-
devēju. Par PBLA locekļiem 
2010./11. g. apstiprināja M. 
Sau siņu un A. Upeslāci. Man-
dātu komitejā - V. Mileiko, K. 

Zariņu un J. Langinu. Rezolūciju 
komisijā J. Langinu, B. Bre-
dovsku un A. Asmus-Vāgneri. 
Ieradušies bija 6 goda dalībnieki, 
37 vēlētie un 19 deleģētie dalīb-
nieki, kopā 62. Kases pārskatā 
uzrādīts $ 21 693 atlikums. 
Jaunajā budžeta iespējams $ 32 
200 iztrūkums.

Šoreiz apspriežamas bija tikai 
divas rezolūcijas un viens ietei-
kums. 1. rezolūcija. Uz nā -
kotnes plānošanas darba gru-
pas principiem LNAK padome 
uzdod valdei izveidot visu 
sabiedrības daļu iesaitošu dar-
ba grupu, lai izstrādātu nākot-
nes darbības plānu, sedzot 
administrātīvos izdevumus. 2. 
rezolūcija. Tā kā apstākļi  un 
uzdevumi kopš 1972. gada, 
kad LNAK padome nolēma 
dibināt Nākotnes fondu, ir 
mainījušies, LNAK padomes 

3. sesija 2011. gada aprīlī 
nolemj Nākotnes fondu lik-
vidēt. Ieteikums – aicināt lat-
viešu sabiedrību aktīvi pieda-
līties šī gada Kanadas federālās 
un provinciālās vēlēšanās, uz -
runājot savus kandidatus un 
uzsveŗot savu latvisko piede-
rību sabiedrībai un Lat vijai.

2. aprīlī pirms sesijas darba 
kārtas uzsākšanas svētbrīdi 
vadīja prāv. emer. Fr. Kristbergs 
un īpašu lekciju par līdzekļu 
vākšanu un sadali igauņu sa -
biedrībā klāstīja Igauņu fonda 
vadītāja Kanadā Lia Hess. Viņas 
sniegums izraisīja pārrunas un 
radīja dzīvu atbalsi.

Sesija šoreiz notika Latviešu 
centra Toronto Rīgas zālē. Sesiju 
vadīja padomes prezidija priekš-
nieks Alberts Upeslācis. Visu 
norišu laikā valdīja sadarbības 
gars un laba saskaņa. Iepriecināja 

deviņu jaunās paaudzes, gal -
venokārt LNJAK darbinieku 
līdzdalība.  Šis pagrieziens bija 
uzteicams. Paldies par to mūsu 
sabiedrības jaunās paaudzes 
pārstāvjiem!

Īpašu uzmanību izpelnījas 
fakts, ka maija sākumā uz dzīvi 
Latvijā atgriežas viens no 
čaklākajiem LNAK darbinie-

kiem un padomes locekļiem 
Jānis Mežaks. Viņš saņēma 
daudz pateicību un atvadu 
dāvanu – Kanadas skatu grā-
matu, kuŗā parakstījās visi sesi-
jas dalībnieki, vēlēdami viņam 
sekmes turp mākajās dzīves 
gaitās tēvzemē.

 
M. Štauvers

JAUNĀ AUDZE IESAISTĀS LNAK DARBĀ

Piedāvāju savu grāmatu tiem, kas nelasa latviski 
“I GREW UP IN LATVIA” 

Tā domāta latviešu izcelsmes jaunākām paaudzēm, 
kam interesētu zināt kaut ko par jauna cilvēka dzīvi 

pirmskaŗa Latvijā un abu okupāciju laikā.
Zigrīda Vidners

Tel: 530-345-9296 e-pasts: vidners@sbcglobal.net 
Adrese: 739 Brandonbury Ln. Chico , CA 95926 

Cena: $23.- ar piesūtīšanu.
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 

BALTIMORA (MD) 
• 14. maijā plkst. 11.00 Aust-

rumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House (5635 Furnace 
Ave., Elkridge, MD, www.
vbhouse.com) Piedalīsies vole-
jbolisti un volejbolistes no Ņu -
džer sijas, Ņujorkas, Filadelfijas, 
Vašingtonas (DC) un citurienes. 
Pieteikties, zvanot vai rakstot 
Vašingtonas (DC) Daugavas 
Vanagu sporta kopas ,,Sigulda” 
pārstāvim Viesturam Timrotam, 
tālr.: 301- 294-0046, vai Ņu -
džersijas sporta kopas ,,Kursa” 
pārstāvim Jānim Ģigam, mājas 
tālr.: 908- 272-5480, darba: 609- 
588-6314. 

BOSTONA (MA) 
• Bostonas stipendiju fonds 

piešķirs stipendijas jauniešiem, 
kas vēlas mācīties Gaŗezera 
vasaras vidusskolā, piedalīties 
ceļojumā ,,Sveika, Latvija!” u. tml. 
Pieteikšanās anketas var pieprasīt, 
sazinoties ar fonda priekšsēdi 
Daci Bekšteinu, tālr.: 978-263-
5633, e-pasts: Dace.DDB@veri-
zon.net Anketas jāie sūta līdz 1. 
maijam.

DETROITA (MI) 
• 15. maijā plkst. 11.30 Kurzemes 

cietokšņa un Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums (30623 W. 
Twelve Mile Rd. Farmington 
Hills, MI 48334). Dalības maksa 
$10 personai ar pusdienām un 
atspir dzinā jumiem. Rīko DV 

apvienība Detroitā. 
• 21. un 22. maijā Whispering 

Willows golfa laukumā Detroitas 
XXII atklātās latviešu golfa sa -
cīkstes, kuŗās izcīnās Latvijas 
kausu, un XXII korporāciju golfa 
sacensības. 21. maijā plkst. 6.00 
draudzes sabiedrisko notikumu 
ēkā saviesīgs vakars. Sīkāku 
informāciju var iegūt, zvanot vai 
rakstot Tomam Brožem, tālr.: 
419-882-1965, e-pasts: broze@
buckeye-express.com DLGA 
mājaslapa: http://www.
LatvianGolf.org 

FILADELFIJA (PA) 
• 3. maijā Filadelfijas pen-

sionāru kopas saiets plkst. 11.00 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Programmā valdes ziņojumi, pār-
 runas par nākotnes darbību, 
dzimšanas atceres dienu svinē-
šana un kafijas galds. Viesi laipni 
gaidīti. 

 KALAMAZŪ (MI)
• 8. maijā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 10.00, Ģimenes 
dienas sarīkojums.

• Katru otrdienu plkst. 10.00 
vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

 KLĪVLANDE (OH) 
• 4. maijā, 18. maijā un 1. jūnijā 

pensionāru sanāksme. 
• 7. maijā draudzes talka.
• 8. maijā pēc Ģimenes dienas 

dievkalpojuma izlaidums latviešu 
skolā. 

• 22. maijā vanadžu pavasaŗa 
sarīkojums Apvienotās draudzes 

zālē tūlīt pēc dievkalpojuma. 
Dzejniece Baiba Bičole lasīs 
dzejoļus, Rita Laima Bērziņa 
stāstīs par bērnu grāmatu tul-
košanu un illustrēšanu. Būs azaids 
un kafijas galds. Dalības maksa 
$15 personai. Atlikums palīdzības 
darbam Latvijā. 

• 28. un 29. maijā ALAs 
meistarsacīkstes volejbolā, bas-
ketbolā un ledus hokejā. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
rakstot Jānim Ģigam: gbgiga@
verizon.net vai Aivaram Bāram: 
Aivars@njkursa.com, par hokeju, 
rakstot vai zvanot M. Lazdiņam, 
tālr.: 201- 317-6448, e-pasts: 
mlazdins@hotmail.com 

• 12. jūnijā 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievkalpojums. 

 • 18. jūnijā plkst. 5.00 Jāņu 
svinības Brecksvilles Metropark 
laukumā. Būs jāņusiers un 
miestiņš, citi atspirdzinājumi un 
groziņi jāņem līdzi pašiem. 
Dalības maksa pieaugušiem par 
vismaz piecu dolaru ziedojumu. 
Atlikums aprūpes darbam. Ielūdz 
Klīvlandes DV apvienība.

MILVOKI (WI) 
• 5. maijā pēc dievkalpojuma 

pensionāru biedrības sanāksme 
un pusdienas. 

• 7. maijā plkst. 12.00 mācību 
gada beigu sarīkojums Plkv. 
Oskara Kalpaka skolā. Būs sko-
lēnu sagatavota programma un 
pusdienas. 

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 15. maijā plkst. 12.30 Kur-

zemes cietokšņa piemiņas diena 

(DV sarīkojums).
• 21. maijā plkst. 3.00 „San-

rancisko teātŗa darbnīcas” izrāde 
– Leldes Stumbres luga „Plīvu-
rītis ar punktiņiem”; pēc izrādes 
vakariņas.

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

• 11. jūnijā plkst. 7.00 vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts 
latviešu namā. 

• 12. jūnijā igauņu namā 1941. 
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
pēcpusdiena. 

• 25. jūnijā Jāņu svinības pie 
Baltakmeņu ezera. 

• Līdz 5. jūnijam mākslinieces 
Vijas Celmiņas izstāde Television 
and Disaster 1964-1966 Losan-
dželosas apriņķa mūzejā (5905 
Wilshire Blvd., tālr.: 323-857-6000) 
Trešdienās izstāde slēgta. Mūzeja 
mājaslapa: www.lacma.org 

 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) 
• 30. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 

4.00 lietoto mantu tirdziņš 
Jonkeru baznīcā. Lūgums ziedot 
drēbes, virtuves piederumus, 
rotaļlietas, elektroniku (tikai ne 
televīzijas aparātus). Mantas var 
nodot Lieldienu dievkalpojuma 
dienā. Sīkāku informāciju 
iespējams uzzināt, zvanot Vijai 
Valdmanei, tālr.: 914- 478-4787. 

Atlikumu ziedos Katskiļu nomet-
nes ēdamzāles celšanai. Tie, kuŗi 
varētu palīdzēt tirdziņa dienā, 
aicināti zvanīt Laurai Zamurai, 
tālr.: 516- 628-1465.

• 30. aprīlī un 1. maijā, kā arī 7. un 
8. maijā talka Katskiļu nometnē, 
pieteikties, sazinoties ar Mārtiņu 
Zālīti, e-pasts: mzalite@gmail.com

 • 7. maijā plks. 2.00 Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums DV 
namā Bronksā. Koncertā pieda-
līsies vijolniece Margarita Kreine 
un pianiste Bora Hana, prog-
rammā: C. Franka, J. S. Bacha, J. 
Vītola un P. Vaska darbi. Būs cie-
nasts, kafijas galds un at -
spirdzinājumi. Ieeja: $25 personai, 
$40 pāŗiem (ieskaitīts cienasts). 

• 7. maijā plkst. 2.00 Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes Iekš-
pilsētas novada Ģimenes dienas 
un atvadīšanās dievkalpojums, jo 
Draudzes nams ir pārdots; šis būs 
pēdējais latviešu sarīkojums šajā 
namā. Pēc dievkalpojuma cie-
nasts. Informācija par Ņu  jorkas 
draudzes dievkalpojumiem un 
sarīkojumiem Jonkeros (Yonkers, 
NY), Salā (Long Island, NY), 
Ņudžersijā un citur: www.
NYDraudze.org 

• 14. maijā Pavasaŗa svētki Rotā: 
plkst. 11.00 sporta sa  censības, 
plkst. 4.00 pīrāgu cep šanas 
sacīkstes, alus garšošana, 6.00 
vakariņas, 9.00 balle kro  dziņā 
,,Zelta auns”. Mūziku at  skaņos 
ansamblis The Lugers. 

Rīkot Austrumapgabala dāmu 
komiteju vadītāju konferenci 
kārta bija Vašingtonas (D.C.) ev. 
lut. draudzes dāmu komitejai. 
Konference notika 9. aprīlī vietē-
jās dāmu komitejas priekšniece 
Maijas Baumanes vadībā, tajā 
piedalījās vairāk nekā 30 dāmu, 
dažām līdzi brauca pavadonis. 
Bija aicināti divi vieslektori: 
evaņ ģeliste, Iļģuciema sieviešu 
cietuma kapellāne, teoloģijas 
maģistre Rudīte Losāne no 
Latvijas un kulinārs, garšvielu 
lietpratējs Pēteris Medenis no 
Čikāgas. Kopā ar vietējām dā -
mām un viņu palīgiem, kā arī 
viesiem, konferencē bija vairāk 
nekā 80 dalībnieku. 

Darba kārtā: Austrumapgaba la 
dāmu komiteju referentes Dainas 
Lazdiņas un prāv. Anitas Vārs-
bergas-Pāžas ziņojumi un īsre-
ferāts, R. Losānes lekcijas un 
pārrunu posmi, un P. Medeņa 
stāstījums, kādas garšvielas lietot, 
lai sagatavotu gardus ēdienus. 
Cienastu sagādāja vietējās dāmu 
komitejas dalībnieces, korpo-
rācijas Dzintra locekles, P. Me -
denis un Dāvida Ķilpes uzņē-
mums Casey Crab Co. Vēlāk no 
vismaz vienpadsmit viesiem 
dzirdēju, ka konferences dalīb-
nieki lutināti kā reti kad. 

Katrs konferences dalībnieks 
pie reģistrācijas saņēma aktu 
vākus ar komiteju darbības 
pārskatiem, informāciju par 
mākslinieka L. Linauta darinā-
tajiem Vašingtonas dievnama 
logiem, īsu R. Losānes un Me -
deņa biografiju u. c. materiālus. 
Tālredzīgās plānošanas rezultātā 
informācijas pietika arī tiem, 
kuŗi nebija pieteikušies, bet tikai 
konferences rītā izdomājuši at -
nākt. Ieteikums – nākotnē tādiem 

Austrumapgabala dāmu komiteju vadītāju konference
viesiem lūgt t. s. vēlās reģistrācijas 
piemaksu.

Vakarā pirms konferences R. 
Losāne agrīnos viesus iepazīs-
tināja ar saviem dzejoļiem. Va -
kars izvērtās par ļoti mājīgu, in -
tima rakstura, emociālu pārdzī-
vojumu. Autores izteiksmes veids 
un tā dažādība bija patīkams 
pārsteigums, arī viņas jaunākās 
dzejoļu grāmatas nosaukums 
,,Sāļais medus.” Man gan vēl 
jāmācās ,,asaras tamborēt”.

Austrumkrasta dāmu komiteju 
pārskatā par 2010. gadu bija 
informācija, ka 13 draudzēs dar-
bojas 147 to locekles. Komiteju 
aktīvitātes draudzēs ir dažādas, 
piemēram, notiek Bībeles stun-
das, tiek klāti kafijas galdi, rīkoti 
dažāda rakstura sarīkojumi, iz -
platīta garīgā literātūra, financiāli 
palīdzēts bērnu nometnēm un 
jauniešiem ASV un Latvijā – 
galvenokārt māsu draudzēm un 
bērniem. Par interesantu varian-
tu, kā Zaļā ceturtdienā rīkot t. s. 
seder mielastu, stāstīja Vašing-
tonas (DC) draudzes mācītāja, 
prāv. Anita Vārsberga-Pāža. Stās-
tījums un demonstrējums bijis 
tik interesants, ka klausītāji gan-
drīz vai bija jāpiespiež iet uz 
vakara dievkalpojumu. 

Evaņģeliste R. Losāne trīs dažā-
dos posmos informēja par 1995. 
gadā dibināto biedrību ,,Latvijas 
luterāņu sieviešu teoloģu apvie-
nība” (LLSTA), kas apvieno 40 
biedres, no kuŗām četras iegu-
vušas teoloģijas doktores gradu. 
Skumji, ka Latvijā sievietes var 
strādāt visur, izņemot – būt 
oficiālas mācītājas. Kaut sievietes 
nav de jure ordinētas, tomēr de 
facto jau vairākas ir mācītāju 
pienākumu izpildītājas. Ievērojot, 
ka Pasaules luterāņu federācijā, 

kas apvieno apmēram 70 mil-
jonu luterāņu, vairāk nekā 80% 
baznīcu sievietes ordinē par mā -
cītājām, (to dara arī mūsu kai-
miņ  zemē Igaunijā, kur vairāk 
nekā 25 % mācītāju ir sievietes), 
situācija Latvijā šķiet gandrīz vai 
archaiska. R. Losāne stāstīja par 
darbu ar cietumniecēm, psīcho-
loģisko, akadēmisko (mākslas, 
mū  zikas, teātŗa) un citādu palī-
dzību. Acīmredzot šāda palīdzību 
ir zelta vērta, jo septiņu gadu 
laikā no 100 atbrīvotām ieslo-
dzītajām tikai četras atkal nokļu-
vušas cietumā. Katrā ziņā šim 
darbam nepieciešama izturība, 
iejūtība, pacietība un spēja ātri 
reaģēt uz dažādām situācijām – 
šķiet, lektorei piemīt visas šīs 
īpašības. Iepriecināja arī, ka šādās 
programmās galvenokārt lieto 
valsts valodu.

Džolieta kolledžas kulinārās 
mākslas grada laureāts un firmas 
Wild Onion Spice Company 
dibinātājs P. Medenis izskaidroja, 
kā šķietami vienkāršu maltīti 

pārvērst par kulināru piedzīvo-
jumu, lietojot dažādas garšvielas 
dažādās kombinācijās. Svarīgi arī 
zināt, kad kuŗu garšvielu ēdienam 
pievienot, cik ilgi to vārīt/cept, 
kādas garšvielas iedarbojas/neie-
darbojas, kad un kāpēc. Vēl labu 
laiku pēc oficiālās lekcijas gardēži 
uzturējās lektora tuvumā, gar-
šojot visus paraugus tik aizrautīgi, 
ka vietējām dāmām steigšus bija 
jāiegādājas papildkrājumi, lai 
pietiktu arī vakariņu gatavotāju 
vajadzībām. 

Vakara dievkalpojuma kollekte 
bija veltīta Mirjamas program-
mas atbalstam (cietumnieču 
izglītības veicināšanai), un tajā 
ieņēma pāri par $1100. Par to 
sirsnīgs paldies devējiem! Pēc 
dievkalpojuma tā apmeklētāji 
mielojās ar D. Ķilpes firmas gata-
voto cienastu, izrunājās ar sen 
neredzētiem draugiem un pazi  -
ņām, R. Losānes uzmudināti, 
padziedāja un šķīrās pacilātā 
noskaņojumā.

Nākamā rītā pirms dievkalpo-

juma apmēram 60 dalībnieku 
tikās ar Latvijas aizsardzības mi -
nistru Arti Pabriku un noklausījās 
viņa vispusīgo un objektīvo, kaut 
mazliet padrūmo vērtējumu par 
mūsdienu Latviju. Piemēram, 
sabiedrība Latvijā sāk pagurt no 
polītikas un polītiķiem, galve-
nokārt tiem, kuŗi domā par 
savām financiālām interesēm; 
nav īsti piepildījušās cerības uz 
lielu ekonomiskā stāvokļa uzla-
bošanu, pievienojoties Eiro pas 
Savienībai. Dažreiz demo kra-
tiskais process darbojas negā tīvi, 
piemēram, Tukuma iedzīvo tāji 
noraidījuši ilgtermiņa projektu, 
kas būtu sagādājis darbu bez-
darbniekiem un uzlabojis kā 
pašu, tā pilsētas financiālo stā-
vokli – piemērs tālredzības trū-
ku mam. Vēlama tautiešu ārzemēs 
palīdzība (naudā vai graudā), 
Latvijas iedzīvotājiem vajadzīga 
labāka informācija radio un 
televīzijā par apstākļiem ne tikai 
Latvijā un Krievijā, bet arī par to, 
kas notiek pārējā pasaulē. Arī 
Latvijas universitātes diemžēl vēl 
nav īsti konkurētspējīgas. Taču, 
vērojot ministra paša attieksmi, 
runājot par šīm problēmām, viņa 
enerģiju, drosmi un gribu mainīt 
apstākļus, šķita, ka tieši šāda 
pieeja ir nepieciešama, lai Latvija 
labāk varētu iekļauties un mē -
roties ar citām Eiropas valstīm. 

Pēc dievkalpojuma R. Losāne 
apmeklētājiem pie kafijas galda 
vēlreiz īsumā pastāstīja, ko 
nozīmē būt neatzītai teoloģei 
Latvijā. 

Ar pārliecību var teikt – labi 
izdevusies, interesanta, infor-
mātīva, bagātīga nedēļas nogale! 
Paldies visiem rīkotājiem, lekto-
riem un apmeklētājiem!

Anita Tērauda

Austrumapgabala dāmu komitrju vadītāju konferences dalībnieki



LAIKS  2011. ga da 30. aprīlis – 13. maijs 20

Informācija: www.RotaLodge.
org. Istabu rezervācija Rotā, 
zvanot pa tālr.: 518- 589-9878; 
nometnes viesu namā vai ezer-
mājā: 518-589-9932. 

• 15. maijā plkst. 9.00 Ņujorkas 
kausa izcīņas turnīrs novusā DV 
namā Bronksā; jāreģistrējas līdz 
plkst. 9.00. Informāciju var iegūt, 
zvanot Jānim Laubertam, tālr.: 
718- 832-6172. 

• 21. maijā no plkst. 12. līdz 4. 
lietoto mantu tirdziņš DV namā 
Bronksā. Lūgums ziedot traukus, 
mājsaimniecības piederumus un 
aparātus, rotaļlietas un nogādāt 
DV namā dažas dienas pirms 
tirdziņa, lai tās varētu notīrīt un 
sakārtot. Izziņas pa tālr.: 908- 
277-1251. 

• 29. maijā Ņujorkas latviešu 
koŗa koncerts kopā ar Ventspils 
koŗi Katskiļos. Ieeja $25, bērniem 
brīva; pirms koncerta uzkodas. 
Informācija: 
www.NYLatvianConcertChoir

PRIEDAINE (NJ) 
 • 30. aprīlī talka. 
• 7. maijā plkst. 2.00 

mecosoprāna Lailas Saliņas un 
pianista Pēteŗa Plakida solo-
dziesmu koncerts. Programmā 
Emiļa Melngaiļa, Jāņa Mediņa, 
Pētera Čaikovska, Gustava Mālera, 
Daces Aperānes un Pētera Plakida 
kompozicijas; piedalīsies vijol-
niece Una Tone. Ieeja $25. 
Koncertu rīko Latviešu kultūras 
biedrība TILTS. Sīkāka infor-
mācija: www.priedaine.com

SAGINAVA (MI) 
• 7. maijā Saginavas latviešu 

kluba gadskārtējais pavasaŗa un 
„Trejpilsētu ansambļa” 20 gadu 
jubilejas sarīkojums Trillium 
Banquet Center (6415 State St., 
Saginaw, MI). Kokteiļa stunda 
plkst. 5.00. Lūgums pieteikties 

līdz 29. aprīlim, zvanot S. Ģībietei, 
tālr.: 989-793-6671, J. Skābardim: 
989-777-1607 vai R. Martinsonei: 
989-792-9716. Iepriekš piesa-
koties, dalības maksa $35; 
sarīkojuma dienā – $40.

SANFRANCISKO (CA) 
• Līdz 1. jūlijam Raimonda 

Staprāna personālizstāde ,,Glez-
nas” Hackett Mill (201 Post Street, 
Suite 1000 San Francisco, CA, 
94108) Sanfrancisko, tālr.: 415-
362-3377; www.hacketmill.com 
Izstādes atklāšana un pieņemšana 
8. aprīlī no plkst. 5.00 līdz 7.00.

SIETLA (WA)
• 7. maijā plkst. 7.00 latviešu 

namā tautasdeju kopas ,,Trej-
deksnītis” pavasaŗa koncerts, 
dziedās ansamblis ,,Sigulda”. Ieeja 
$10 pieaugušiem, $8 studentiem 
un pensionāriem, $25 ģimenei.

• 13. maijā plkst. 7.00 latviešu 
namā Sietlas latviešu skolas 
izlaidums.

• No 19. līdz 22. maijam 
latviešu namā lietoto mantu tir-
gus. (Ceturtdien un piektdien no 
plkst. 9.30 līdz 8.00, sestdien no 
plkst. 9.30 līdz 5.00, svētdien no 
plkst. 12.00 līdz 4.00)

• 28. , 29. un 30. maijā talka 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Pieteikties, zvanot 
vai rakstot Valdim Riekstiņam, 
tālr.: 206-313-4874; e-pasts: 
valdisr@gmail.com

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 3. maijā plkst. 10. 00 biedrības 

namā biedrības valdes sēde.
• 5. maijā plkst. 1.00 biedrības 

namā videoizrāde – Rīgas 800 
gadu svinību sadziedāšanās kon-
certs pie Brīvības pieminekļa. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums $3.00.

• 12. maijā plkst. 2.00 biedrības 
literārā pulciņa tikšanās biblio-
tēkas telpās. 

(Turpināts 22. lpp.)

(Turpināts  no 20. lpp.)

Mūsu mīļais

MAKSIS JANSONS
aizgājis mūžībā

dzimis 1924. g. 18. jūlijā Ēdoles pagastā “Rāviņos”
miris 2011. g. 8. aprīlī Rokfordā, Mičiganā ASV

Pēc viņa skumst
SIEVA OLGA

DĒLS JĀNIS
MEITAS LĪGA RUPERTE, ANITA KNOCHS AR SAMUĒLU

MAZBĒRNI ANITA, ARNOLDS, ANDREJS RUPERTI UN MĀRA KNOCHS

Visiem rozes dārzā zied,
Manas rozes neziedēja.
Vai tādēļ neziedēja,
Ka es augu kaŗavīrs?

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīrs un tēvs

TEODORS ULDRIĶIS
dzimis 1916. gada 30. oktobrī Cēsīs

miris 2010. gada 15. novembrī Ocean Pines, Marylandē

Par viņu sēro un mīlestībā piemin 
SIEVA LIDIJA, MEITA INGRĪDA 

UN MĪĻIE RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums,
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.

No mums šķīries

ALVIS FREIMANIS
* 1. VI 1932. Grobiņas pagastā, Latvijā

† 24. III 2011. Čikāgā, Illinois

Mīlestībā piemin
MEITA ELISA AR KALVI, DAIGU UN IMANTU,

BRĀLIS IVARS AR RUTU, ANITA AR RAIMONDU,
MARKU UN LŪKAS, ARNOLDS AR ELIZABETH,
ALDIS BLUMBERGS AR PIEDERĪGIEM LATVIJĀ

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi -
Tie palika šai saulē.

PATEICĪBA
Izsakām pateicību mūsu draudzes mācītājai Jogitai Minginai, 

ērģelniecei Dr. Ingridai Gūtbergai, akadēmiskās vienības 
„Austrums” Bostonas un Kanadas saimēm, DV Bostonas apvienībai, 
kas atvadu sveicienam nolieca Latvijas karogu, un Krisītei Skarei ar 
Michael Glashow par skaisto tautasdziesmu dziedājumu.

Bijām dziļi aizkustināti par visiem mīļajiem cilvēkiem, kuŗi 
atnāca Valteru izvadīt un veltīja viņam tik daudz labu, sirsnīgu 
vārdu, ar tiem mūs mierinot. Tāpat liela pateicība Anitai Asbergai 
un visām mīļām, čaklām rokām, kas sarīkoja mielastu! 

PALDIES visiem, visiem dāsnajiem ziedotājiem! Valtera piemiņai 
ziedotie līdzekļi tiks nodoti topošajai Gaismas pilij Rīgā un Hospice 
of the Good Shephard.

Valtera Grīnbuša ģimene

Debess dārzos aizgājis
mans mīļais, labais vīrs, mūsu tētis

VALTERS GRĪNBUŠS
dzimis 1922. gada 4. decembrī Cēres pagasta „Straumēnos”

miris 2011. gada 28. februārī West Roxbury, MA

MAIJA, IVETA, INESE UN CHRISTOPHER
UN RADI DZIMTENĒ

Ir apklusuši soļi,
Tik paliek mīlestības gaišais stars.

/O. Vācietis/

Mūžībā aizgājusi mamma un omīte

ĒRIKA SALIŅŠ,
dzimusi LASIS

* 1920. gada 21. jūlijā Ķeipenes pagastā
† 2011. gada 5. aprīlī Fairport, New York

Mīlestībā piemin
MEITA, ZNOTS UN ABAS MAZMEITAS AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizgājis

VITOLDS RIKIS
dzimis 1926. gada 17. jūlijā Latvijā

miris 2011. gada 25. martā Kalifornijā, ASV

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MELITA RIKIS

MAČULĀNU ĢIMENE LATVIJĀ
MALECU ĢIMENES

Mūžībā aizgājusi mūsu locekle

28. COETUS FIL! 
RŪTA GRAVA – KUCKO

mirusi 2011. gada 18. februārī Ņujorkā

Sēro un piemin
GAUJMALIETES SAIME
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Laikrakstā Seattle Times 17. 
februārī bija ievietots Ērika 
Lācīša piemiņas raksts 2. 
februārī 77 gadu vecumā mi -
ru  šai latvietei Vijai Rekevicai. 

Vija Zariņa dzimusi 1934. 
gada 25. jūnijā Daugavpilī. 
ASV viņa ieceļoja 1949. gadā 
kopā ar vecākiem, māsu un 
diviem brāļiem, kad viņai bija 
tikai 15 gadu, no tiem pieci 
aizvadīti bēgļu nometnē Vā -
cijā. 

Vija 1952. gadā iestājās Va -

Laikrakstā The Grand Rapids Press 1. aprīlī ievietots žurnālistes 
Sūzanas Harrisones Volfas raksts A veteran, anonymous in life, is 
honored in death. 

Andris Baltaisvilks miris 15. martā 73 gadu vecumā vecļaužu 
aprūpes iestādē Muskēgnā (Muskegon), Mičigenas pavalstī. 
Viņam nebija neviena piederīgā, neviens neraudāja, nebija bēŗu 
mielasta, kuŗa laikā varētu apskatīt rūpīgi sakārtotas fotografijas, 
kuŗās būtu atspoguļota nelaiķa dzīve kopš bērnības līdz sirmam 
vecumam. Aprūpes iestādes darbinieki bija uzzinājuši, ka A. 
Baltaisvilka ģimene ASV ieceļojusi 1949. gadā. No 1961. līdz 
1963. gadam Andris Baltaisvilks dienēja ASV armijā, līdz 1967. 
gadam bija armijas rezervists. 

Andris Baltaisvilks 1957. gadā absolvējis vidusskolu Kalamazū, 
taču skolas gadagrāmatā viņa izlaiduma fotografijas nav. Viņš 
kļuvis par ASV pavalstnieku 1958. gadā, pirms dienesta ASV 
armijā beidzis Rietummičigenas universitāti un strādājis dažādus 
biroja darbus. Līdz līdz 1996. gadam viņš dzīvojis Kalamazū. 
Pirms nokļūšanas aprūpes namā A. Baltaisvilks visu, kas viņam 
piederējis, atdevis labdarības organizācijai Goodwill Industries. 

Mičigenas nacionālās gvardes kaŗavīri un Muskēgnas apriņķa 
kaŗa veterānu  (VFW) ceremoniju godasargi Andri Baltaisvilku 
1. aprīlī izvadīja ar militāru godu. Nelaiķis apbedīts Augustā, 
Fort Custer National Cemetery. 

Izvadīšanas ceremonija bija īsa, mācītājs Bens Jansens lasījis 
rindas no 23. psalma: ,,Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs 
visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.”

A. Baltaisvilka izvadīšanā piedalījās apmēram 35 ASV armijas 
veterāni, kuŗi cīnījušies Otrā pasaules kaŗā, Korejā, Vietnamā, 
Irakā un Afganistānā. Viņi ieradās atbildības un respekta dēļ, jo 
vienmēr augstu vērtējuši biedriskumu un līdzjutību. 

Ar militāru godu apbeda ASV armijas 
veterānu Andri Baltaisvilku

Divi Mičigenas nacionālās gvardes kaŗavīri noņem karogu, 
ar ko bija apklāts Andŗa Baltaisvilka šķirsts, lai to salocītu 
un nodotu Veterānu lietu depertamenta direktoram

Modes māksliniece Vija Rekevica aizsaulē

šing  tonas universitātē un, lai nopelnītu naudu studijām, strādā-
ja telefo na kompanijā. Universitāti Vija beidza 1957. gadā, 
iegūstot gradu polītiskās zinībās un Tālo Austrumu vēsturē. 
Taču Viju vairāk interesēja modes māksla, un viņa devās uz 
Ņujorku, kur strādāja lielveikalā Lord & Taylor. Vašingtonas 
universitātē Vija bija iepazinusies ar architektūras studentu 
Kārli Rekevicu, 1960. gadā viņi salaulājās. Kārlis Rekevics iegu-
va stipendiju ceļojumam uz Italiju, un Vija devās viņam līdzi. 
Kādu laiku viņi dzīvoja arī Londonā un Bagdadē, kur K. 
Rekevics projektēja slimnīcu. Bagdades tirgos Vija Rekevica 
iegādājas daudzas mantas, ko sūtīja uz ASV un pārdeva savā 
veikalā Opus 204, ko atvēra Sietlā 1968. gadā. Veikalā labprāt 
iepirkušās vidēja vecuma sievietes, kam patīk klasiskas kleitas 
un kostīmi. Veikals darbojās līdz 2007. gadam.

Rekevici bija ārkārtīgi viesmīlīgi. Meita Liza atceras, ka viņu 
mājas durvis bija atvērtas ,,cilvēkiem no visas pasaules”. Reiz 
viņi uzņēmuši visus Lietuvas basketbola vienības dalībniekus. 

Vija ne tikai radīja brīnišķīgus tērpus, viņa bija lieliska pavāre, 
aktīva latviešu sabiedrībā, nekad neatteicās palīdzēt. 

Sēro Vijas brālis Uldis Zariņš, meita Liza Rekevica un dēls 
Kārlis Rekevics, draugi un paziņas. Vijas dzīvesbiedrs Kāris 
Rekevics nomira 2002. gadā. 

V. Rekevicai veltīts piemiņas dievkalpojums notika 5. februārī 
Sietlas latviešu ev. lut. baznīcā. 

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

EDWARDS ŠNEIDERS
dzimis 1925. gada 13. jūnijā Dobelē

miris 2011. gada 2. februārī Lombardā, IL

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MAZDĒLS JIMMY,

DACE, RUTA, VARIS UN JUDY,
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Vakarzvaigznes mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

/A. Lūsis/ 

Dieva valstībā aizgāja

DR. PĒTERIS GROTUSS M. D.
dzimis 1944. gada 21. jūnijā Rīgā, Latvijā

miris 2011. gada 8. martā Elizabethtown, Ky

Dziļās sērās paliek
MĀTE, TĒVS, MĀSA JANA,
DĒLS JASON, MEITA JENA

AR VĪRU DAN UN MAZBĒRNIEM COLE UN SADIE

Es būšu tad jau sen aiz kalniem,
Kur balta gaisma mani sauks,
Viss izsāpējis būs un klusēs,
Tukšs izsmelts būs mans dzīves trauks.

/M. Nereta/

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais onkulis

DR. IR. JĀNIS JERUMANIS

dzimis 1917. gada 30. aprīlī Zaļmuižā
miris 2011. gada 26. martā Koronā, Šveicē

Mīlestībā paturēs
AIVARS, BRIGITA, REGĪNA, SILVIJA,

MĀRĪTE, ĒRIKS, MARGARETA
Mūžīgo mieru dāvā,
Kungs, viņam...

Mūžībā aizsaukta mana mīļā mamma

KLEMENTINE ZIRE, dz. PURMALIS
dzimusi Rēzeknē

mirusi 2011. gada 6. martā Indianapole, Indiana

MEITA RENATE ZIRE RATERMANN
AR VĪRU ANDREW UN DĒLU DAVIS

Mūžīgo mieru
Dod viņai, Kungs

HERTA GRĀVĪTIS, dzim. KUPČS
dzimusi 1922. gada 22. janvārī Mālupes pag. „Tarvās”, Latvijā

mirusi 2011. gada 15. martā Newton, Mass.

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ZENTA, MĀSAS DĒLS ANSIS, VILNIS AR ĢIMENI,

BRĀLIS PAULIS LATVIJĀ UN DRAUGI AMERIKĀ
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(Turpināts 23. lpp.)

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

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

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

jurjans@apollo.lv

(Turpināts  no 21. lpp.)

Latviešu kompānija 
“Latvijas Mežsaimnieks” 

vēlas pirkt mežus ar zemi visā Latvijā.
Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot dokumentus, 

mantojuma lietas utt. 
Ir iespēja atdalīt meža zemi no lauksaimniecības zemes.

Augstas cenas.

Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu : 
latvijas.mezsaimnieks@gmail.com vai zvanīt +37129331441 
Kompānijas pārstāve ASV - Astrīda Rīders tel. 0014406650863

 VAŠINGTONA (DC) 
• 7. maijā Māŗa Briežkalna 

kvintets. 
• 8. maijā no 9.30 līdz 11.00 

Latvian American Shipping Line 
pārstāvis pieņem saiņus sūtīšanai 
uz Latviju. 

• 21. maijā lietoto mantu 
tirdziņš. Mantas tirdziņam var 
ziedot no 8. maija, novietojot tās 
uz skatuves. Ziedoto mantu vēr-
tību var atvilkt no nodokļu sum-
mmas, par ko jāmaksā nodoklis. 
Anketas var dabūt, sazinoties ar 
draudzes priekšnieci Inaru Apini, 
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com

• 31. maijā filmas ,,Pretrunīgā 
vesture” izrāde. 

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

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. T
rimdas dr.: 1. maijā dievk. 8. 

maijā Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg., pēc dievk. pankūku 
brokastis. 15. un 22. maijā dievk. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. 29. 
maijā dievk. nebūs. Māc. J. 
Mingina. 

• Čikāgas latviešu katoļu 
kopa: 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.: 

1. maijā, 8. maijā Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg., 15. maijā, 
22. maijā, 29. maijā ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
diak. F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-
3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lau-

derdale) 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): 1. 
maijā dievk; plkst. 3.00 dievk. 
Vilmingtonā, pēc dievk. kafijas 
galds. 8. maijā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 15. 
maijā dievk., pēc dievk. pusdie-
nas un skolas mācību gada beigu 
sarīkojums. 

22. maijā jauniešu iesvētību 
dievk. 29. maijā dievk. nebūs. 5. 
jūn. dievk. angļu val. ar dievg. 
Parastie dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 8. 
maijā Ģimenes dienas dievk. 22. 
maijā plkst. 10.00 dievk. Māc. I. 
Larsena, tālr.: 269-637-0460; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 

revilze@gmail.com 
• Kalamazū latv. apv. ev. lut 

dr.: 1. maijā plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk. sadraudzības 
stunda. 4. maijā. plkst. 3.00 
Bībeles stunda. 8. maijā plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
Ģimenes dienas sarīkojums. 15. 
maijā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. sadraudzības 
stunda. 18. maijā plkst. 4.00 
Bībeles stunda Ciemā Latvija. 
22. maijā plkst. 10.00 iesvētību 
dievk. ar dievg., pēc dievk 
sadraudzības stunda. 29. maijā 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievkal-
pojuma sadraudzības stunda 
Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 1. maijā 
dievk. ar dievg. 8. maijā Ģimenes 
dienas dievk., pēc dievk. izlaid-
ums latv. skolā. Parastie dievk. 

SARĪKOJUMI  DIEVKALPOJUMI
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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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

MEKLĒJU UN 
VĒLOS PIRKT 

Margaritas Kovaļevskas 
grāmatas: 

18 (astoņpadsmit) un 
19 (deviņpadsmit).

ALAs 14. un 58. ASV latviešu meistarsacīkstes 
volejbolā un basketbolā, 

kā arī ASV un Kanadas vienību 
draudzības spēle hokejā 

notiks 28. un 29. maijā Klīvlandē
Ohio Nets Sports Complex, Parma, OH

■  28. maijā draudzības vakars;
■  29. maijā apbalvošanas balle un vakariņas 
German Central (Deutsche Zentrale) telpās Parma, OH

 
Informācija: www.meistarsacīkstes2011.org

Rīko Klīvlandes latviešu atlētikas klubs (KLAK)

sākas plkst. 11.00. 18. maijā un 
1. jūn. Bībeles stunda. 5. jūn. 
dievk. ar iesvētībām. Māc. Dr. S. 
Eglīte. 

 • Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
1. maijā Ģimenes dienas dievk. 
University Luthera Chruch (1020 
S. Harrison Rd., East Lansing, 
MI), māc. A. Greiema. Pēc dievk. 
pusdienas un Ģimenes dienas 
sarīkojums. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 1. maijā plkst. 11.00 dievk., 
pēc dievk. draudzes padomes 
sēde. 8. maijā plkst. 11.00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. kafijas galds un filma. 
15. maijā plkst. 11.00 dievk. 22. 
maijā plkst. 11.00 dievk. 29. 
maijā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 1. maijā 
dievk. ar uzrunu bērniem. 3. 
maijā plkst. 7.00 valdes sēde. 

5. maijā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 7. maijā draudzes 
pavasaŗa sarīkojums. 8. maijā 
Mātes dienas dievk. ar dievg. 15. 
maijā dievk. angļu val. ar dievg. 

un uzrunu bērniem. 19. maijā 
plkat. 10.00 Bībeles stunda. 22. 
maijā dievk. ar dievg. un 
iesvētības. 29. maijā dievk. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622: 1. maijā dievk. 

8. maijā Otrā pasaules kaŗa 
upuŗu piemiņas dievk. 15. maijā 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 
22. un 29. maijā dievk. 5. jūn. 
Debesbraukšanas dienas dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Bībeles stunda 19. maijā un 2. 
jūn. plkst. 10.30. Māc. Maija 
Cepure-Zemmele, tālr.: 763-546-
8178, e-pasts: maija.cz@gmail.
com Informācija: www.
mndraudze.org

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 1. 
maijā plkst. 10. 00 dievk. Jonkeru 
bazn., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš, 
pēc dievk. Elder Law seminārs. 7. 
maijā plkst. 11. 00 Jonkeru bazn. 
Ģimenes dienas dievk., māc. L. 
Saliņš; Draudzes namā plkst. 2.00 

Ģimenes dienas un atvadu dievk., 
māc. L. Saliņš. 8. maijā. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. Ģimenes 
dienas dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš; Džamaikā plkst. 
3.00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 14. 
maijā plkst. 12.00 dievk. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. kafi-
jas galds. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us 

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm Str.): 22. maijā plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 12. 
jūn. plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. 
kafija. 17. jūl. plkst. 11.00 
kapusvētki Forest Lawn kapsētā. 
Māc. R. Franklins. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): dievk. 8., 
15. un 22. maijā plkst. 11.00. 
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 gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 1. maijā plkst. 10.30 
Baltās svētd. dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. Bībeles stunda. 8. maijā 
plkst. 10.30 Ģimenes dienas 
dievk. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 

www.seattlelatvianchurch.org 
• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 

dr.: dievk. notiek „Mūsu Pestītāja” 
(Our Savior) baznīcā (301 – 58th 
Str. S., St. Petersburg, FL 33707). 
1. maijā plkst. 2.00 dievk. 8. 
maijā plkst. 11.00 biedrības namā 
Ģimenes dienas svētbrīdis ar gro-
ziņu brokastīm. 15. maijā plkst. 
2.00 dievk. 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 priekš-
niece A. Norberga. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 1. maijā 
viras pusdienas. 4. maijā drau-
dzes padomes sēde. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
7. maijā, plkst. 12.00 Ģimenes 
dienas dievk., vada Māc. Dr. Janis 
Keggi.

(Turpināts  no 22. lpp.)
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S P O R T S

Jevgeņijam Borodavko 
trešā vieta Eiropas džudo 
meistarsacīkstēs 

Eiropas džudo meistarsacīkstēs 
Stambulā svara katēgorijā līdz 100 
kg  Latvijas pārstāvis Jevgeņijs 
Borodavko apakšgrupas turnīrā 
izcīnīja četras uzvaras. Sākotnēji 
Borodavko pieveica Lielbritanijas 
sportistu Džeimsu Ostinu, pēc 
tam arī turku Fejazu Jazici, 
bulgāru Danielu Dičevu un gru-
zīnu Irakliju Cirekidzi. Pusfinālā 
Borodavko piekāpās Bosnijas un 
Hercegovinas sportistam Ame-
lam Mekičam, tāpēc viņam nācās 
cīnīties par trešo vietu. Tajā Lat-
vijas sportists pārspēja ganda-
rījuma turnīra veiksminieku Si -
ri  lu Marē no Francijas.

Pārējie Latvijas sportisti Eiro-
pas meistarsacīkstes aizvadīja 
neveiksmīgi. Svara katēgorijā 
virs 100 kg Vladimirs Osnačs jau 
pirmajā cīņā piekāpās ungāram 
Barnam Boram, kuŗš vēlāk  ie -
kļuva visu sacensību finālā. Svara 
katēgorijā līdz 60 kg Andrejs 
Magers jau pirmajā cīņā zaudēja 
zviedram Ullem Sundstremam, 
svara katēgorijā līdz 66 kg Deniss 

Kozlovs pirmajā cīņā pieveica 
Armēnijas sportistu Hambar-
dzumu Tonovanu, taču otrā cīņā 
piekāpās krievam Musam Mo -
guš  kovam.

Dāmu konkurencē Evija Puķīte 
svara katēgorijā līdz 70 kg 
pirmajā cīņā piekāpās Iljanai 
Marzokai no Vācijas.

Vieglatlētika
Jauno sacensību sezonu visai 

veiksmīgi turpina ASV augst-
skolās studējošie latviešu viegl-
atlēti. Ļoti cerīgs pirmais sezonas 
starts padevies arī studentam 
Ronaldam Arājam. Sacensībās 
2011 UTEP Invitational Elpaso 
pilsētā Ronalds izcīnīja otro vietu 
100 m sprintā – 10,39 sek., tikai 
0,05 sek. zaudējot pazīstamajam 

amerikāņu sprinterim Mon za-
vosam Edvardsam (pērn – 10,0). 
200 m distanci Ronalds veica 
21,17 sekundēs un bija septītais.

Sacensībās Volnatā jaunu per-
sonisko rekordu 800 m distancē 
sasniedza Līga Velvere – 2:08,75 
(12. vieta) Turpat Madara Apine 
trīssolī aizlēca 12,34 m ( 11.v.).

*
Latvijas vieglatlēte Laura 

Igaune studentu sacensībās ASV 
Lenny Lyles/Clark Wood 
Invitational atkal laboja Latvijas 
rekordu veseŗa mešanā. Viņa 
uzvarēja  ar rezultātu 63,56 m, 
par 42 centimetriem labojot 
iepriekš sasniegto valsts rekordu. 
Igaunes rezultāts ir 84.vietā starp 
sezonas labākajiem rezultātiem 
pasaulē, tas krietni atpaliek no 
pasaules meistarsacīkšu B nor-
mas - 69 m. 

Futbols
Jaunākajā publicētajā  Starp-

tautiskās Futbola federācijas pār-
skatā par valstu izlasēm Latvijas 
valstsvienība šobrīd ir 76. vietā. 
Tā ir zemākā vieta Baltijas valstu 
futbola vienību vidū. Lietuva ir 

46., Igaunija - 74. vietā.
Latvijas izlases  konkurenti cī -

ņā par iekļūšanu Eiropas meis-
tarsacīkšu finālā ieņem šādas 
pozicijas – Chorvatija ir 10., 
Grieķija - 12., Izraēla - 33., 
Gruzija - 56., Malta 163. vietā.

Rīgas Dinamo trenēs somu 
speciālists Rautakallio

Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) kluba Rīgas Dinamo 
vadība panākusi vienošanos par 
to, ka vienības galvenā treneŗa 
amatu ieņems 57 gadus vecais 
somu speciālists Peka Rau-
takallio. Dinamo vienības vadība 
Rautakallio izvēlējās no vairākiem 
kandidātiem, un oficiāli līgums 
ar speciālistu tika parakstīts 27. 
aprīlī.

Rautakallio savas hokejista 
karjēras laikā trīs sezonas pava-
dīja arī Nacionālajā hokeja līgā 
(NHL) un kļuva par pirmo somu, 
kuŗš piedalījies līgas Visu zvaigž-
ņu spēlē. Rautakallio līdz šim 
trenējis dažādas Somijas un 
Šveices vienības. Pēdējās divās 
sezonās soms vadīja savas dzim-
tenes vienību Pori Assat, kas 
šosezon izcīnīja otro vietu valsts 

meistarsacīkstēs.
Rautakallio palīgi nākamajā 

sezonā būs Artis Ābols un 
Viktors Ignatjevs, kuŗi šosezon 
strādāja Rīgas Dinamo treneŗu 
korpusā.

Bijušais Dinamo galvenais tre-
neris Jūliuss Šuplers pievienojies 
Maskavas CSKA. Slovaku 
speciālists par Rīgas Dinamo gal-
veno treneri strādāja kopš 
vienības izveidošanas 2008. gada 
vasarā. Visas trīs sezonas Latvijas 
klubs iekļuva Gagarina kausa 
izcīņā.

*
Latvijas Hokeja federācijas 

valde nolēmusi par mērķi Latvijas 
izlasei pasaules meistarsacīkstēs 
izvirzīt izkļūšanu no apakšgrupas. 
Iepriekš Latvijas Hokeja fede-
rācijas prezidents Kirovs Lipmans 
sacīja, ka vienības mērķim jābūt 
iekļūšanai labāko astoņniekā. 
Apakšgrupā Latvijas izlases pre-
tinieki būs Čechijas, Somijas un 
Dānijas hokejisti. 

Pēdējās Latvijas izlases pār-
baudes spēles notika ar Norvēģijas 
hokejistiem.

P. Karlsons

Ventas novusisti triumfē Melburnā
Melburnas DV novusa kopas 

rīkotajās Viktorijas atklātajās 
novusa vienspēļu meistar sa-
cīkstēs Melburnas latviešu 
ciemā sacentās 27 novusisti (to 
vidū sešas dāmas) no trim 
pavalstīm. No Adelaides ieradās 
seši spē lētāji, no Sidnejas novusa 
kopas/Centrālkrasta n. k. divi, 
no Ba  laratas Ventas arī divi, no 
Dži longas (kur nav reģistrēta 
sporta kopa) viens, mājinieki 
aiz   ņēma 16 vietas.

Dalībnieki bija sadalīti četrās 
grupās - trijās ik pa 7, vienā 6. 
Ikreiz trīs veiksmīgākie no katras 
grupas iekļuva A finālā, nākamie 
divi - B finālā, pārējie - C finālā.

A grupā pārliecinoši uzvarēja 
ranga tabulas Nr. 1 R.Kārkliņš ar 
11 punktiem. Viņam uz A finālu 
sekoja Dienvidaustrālijas meis-
tar  sacīkšu uzvarētājs D. Pesudovs 
un diezgan negaidīti - A. Saus-
verdis - abi ar 7 p.  Ar B finālu 
bija jāapmierinās ne vien Austrā-
lijas sieviešu meistarei Anitai 
Misiņai, bet arī A. Straukam - 
abiem 6 p. Tabulas beigās bija A. 
Druviņš ar 5 p. un Herta Kon-
darovska.

B grupā pirmo vietu izcīnīja S. 
Andersons ar 9 p., otrā vietā -  
Ē.Paeglis - 7 p. Pa 5 p. ieguva 
Ausma Pūce un E. Smalkais. 
Pūces uzvarētie 11 seti atvēra 
ceļu uz A finālu, kas līdz ar to 
nozīmēja Viktorijas dāmu meis-
targodu. Smalkajam krājumā bija 
10 seti. Vēl B finālā tika A. 
Brakovskis, kuŗam šoreiz pie-
trūka parastās veiksmes - tikai 2 
p. Tikpat daudz punktu bija iegu-
vis arī M. Putra.  

C grupā problēmu nebija G. 
Bērzzariņam - 10 p. Viņam A 
finālā pievienojās A. Grimms un 
teicami progresējušais A. Miglis 
- abiem 7 p., atstājot trīs kandi-
dātus uz B finālu - J. Lindbergu, 
Dzidru Cekuliņu un R. Puisēnu 
- pa 6 p. Vairāk uzvarētu setu 
ceturto un piekto vietu izšķīra 

pirmo divu labā. Puisēnam šoreiz 
neizdevās parādīt savu labāko 
formu. Tabulu noslēdza Irēna 
Ellisa.

Arī D grupā cīņa par trim 
vietām A finālā bija sīva. Uzvarēja 
J. Kondarovskis - 9 p.; L. Daņilovs 
(kas, tāpat kā Kondarovskis - sen 
nav spēlējis ārpus Viktorijas) un 
Austrālijas meistars A. Vālodze 
sakrāja 8 p., I. Mirovics  vienu 
punktu mazāk. B finālā iekļuva 
arī P. Dancis - 6 p. Sekoja vēl 
arvien možais veterāns H. Turss 
(90 g.v.!) ar 5 p. un Skaidrīte 
Stonka - 1 p.    

A finālā pirmo vietu neizcīnīja 
neviens no grupu uzvarētājiem. 
Teicamu sportisko formu - tāpat 
kā 2009. gada Viktorijas meis-
tarsacīkstēs, rādīja L. Daņilovs 
(Balaratas Venta) - ar 18 p. (bez 
zaudējuma) izcīnot meistargodu 
un apsteidzot tuvāko sekotāju 
par trīs punktiem p.! Sudraba 
medaļu ar 15 p. ieguva S. 
Andersons (Melburnas DV n.k.) 
- tāpat kā 2009. gada Austrālijas 
meistarsacīkstēs. Tālākajās vietās 
esošie novusisti izcīnīja 14 p. 
Skaitot setus, bronzas medaļa 
pienācās R. Kārkliņam (Melbur-
nas DV n.k.) – 28 uzvarēti seti; 
ceturtā vieta -  D. Pesudovam 
(Sid  nejas n.k./Centrālkrasta n.k.) 
- 27 seti, piektā - A. Vālodzem 
(ASK) - 26 seti.

Turpmākajās vietās: Ē. Paeglis 
- 12 p. (24 seti), A. Grimms (abi 
Melburnas. DV n.k.) - arī 12 p. 
(23 seti), G. Bērzzariņš (ASK) 10 
p., Ausma Pūce (Venta) 9 p., J. 
Kondarovskis un A. Sausverdis 
pa 6 p. (16 seti), un A. Miglis 2 p. 
(visi trīs Melburnas DV n.k.).  
Visi A finālisti ieguva ranga tab-
ulas punktus.

B finālā uzvarēja I. Mirovics 
(Melburnas DV n.k.) ar 12  p. 
pirms J. Brakovska - 11 p. un P. 
Danča (abi ASK) - 9 p. Tālāk 
sarindojās Dzidra Cekuliņa 
(Mel  burnas. DV n.k.) - 6 p. (14 

seti), J. Lindbergs (ASK) 6 p. (11 
seti), A. Strauks (Melb. DV n.k.) 
5 p. (13 seti), Anita Misiņa (ASK) 
5 p. (11 seti), M. Putra (Melburnas 
DV n.k.) 2 p. (Nespēlēja E. 
Smalkais).

C finālā, kā gaidīts, uzvarēja R. 
Puisēns (Sidnejas n.k.) - 10 p. 
Sekoja H. Turss un Skaidrīte 
Stonka  - abiem 6 p. (vienādi se -
ti), A. Druviņš (visi trīs Mel-
burnas. DV n.k.) un Irēna Ellisa 
(Džilonga) - abiem 4 p. (vienādi 
seti) un Herta Kondarovska 
(Melburnas. DV n.k.).

Dāmu turnīra vietu kārtība: 1. 
Ausma Pūce, 2. Dzidra Cekuliņa, 
3. Anita Misiņa, 4. Skaidrīte 
Stonka, 5. Irēna Ellisa, 6. Herta 
Kondarovska.

Dubultspēlēs - 
melburnieši!

Otrās dienas dubultspēlēs do -
mi  nēja mājinieki, izcīnot visas 
pirmo trīs vietu medaļas. Ne -
piedalījās gan iepriekšējās dienas 
vienspēļu uzvarētāji ventieši L. 
Daņilovs un Ausma Pūce.

Pieteikti bija 12 pāŗi. Spēlējot 
katram ar katru parastos četrus 
setus, turnīrs ilgtu 11 kārtas, t.i. 
44 setus. Tieši tikpat ilgi gāja 13 
pāriem Viktorijas meistarturnīrā 
2006. gadā, spēlējot grupās. 2005. 
gadā 15 pāri, sadalīti grupās, 
izspēlēja 10 kārtas, t.i. 40 setus. 
Taču 2007. gadā Melburnā iesāka 
divu setu spēles (togad 15 pāri, 
15 kārtas, no kuŗām katram 
spēlētājam viena kārta  brīva, tā -
tad tikai 28 seti). Tā tas turpinājies, 
un sekojušas arī abas pārējās 
pavalstis. Šoreiz - 11 kārtas,  tikai 
22 seti.

Ja nu tiešām mūsu spēlētāji 
būtu tiktāl novecojuši, ka 40 seti 
ir par daudz, tad loģiski būtu 
spēlēt grupās, kā tas notika kopš 
dubultspēļu sākuma Austrālijas 
(1991), Viktorijas (2005), 
Dienvid austrālijas (2005) un 
JDV (2005) meistarturnīros. 

Diemžēl ir tādi spēlētāji, kas 
noteikti “grib spēlēt galvenajā 
finālā”, un grupu sistēmā viņiem 
var iznākt apmierināties ar kādu 
zemāku finālu. Tā nu esam 
nonākusi pie nenormālām divu 
setu spēlēm.

Ir jau arī tām priekšrocības: 
pirmkārt - izspēlē katrs ar katru; 
otrkārt - pēc priekšgrupām nav 
jāsagatavo dažādo finālu pā -
rojumu zīmītes; treškārt - ietaupa 
laiku; ceturtkārt - pastāv var-
būtība Austrālijai iekļūt Gi  nesa 
rekordu grāmatā kā vienīgajai 
valstij pasaulē, kur novusa meis-
tarturnīros spēlē divu setu parti-
jas.  

Pakāpeniski no pārējiem sa -
cen  soņiem atrāvās un par zelta 
medaļām cīnījās divi pāri: Ē. 
Paeglis ar I. Mirovicu un A. 
Strauks ar J. Kondarovski. Pie 
finiša līnijas abi pāŗi bija sakrāju-
ši vienādu punktu skaitu - 17. 
Uzvara savstarpējā spēlē meistar-
godu deva Ē. Paeglim un I. 
Mirovicam, kuŗi nebija zaudējusi 
nevienu spēli.

Nākamajiem trim labākajiem 
pāriem punktu skaits arī bija 
vienāds - 14. Laimīgā kārtā 
pārspēlēt nevajadzēja - vietas 
atkal varēja izsķirt pēc savstar-
pējiem rezultātiem. Pie bronzas 
medaļām tika E. Smalkais/A. 
Grimms (visi trīs pirmie pāri 

Melburnas DV n.k.); ceturto 
vietu ieguva DA meistari R. 
Puisēns/D. Pesudovs (Sidnejas 
n.k./Centrālkrasta n.k.), piekto - 
iepriekšējā gada Viktorijas meis-
tari A.Vālodze/J.Brakovskis 
(ASK).

Visus priekšdarbus bija sagata-
vojis un turnīru vadīja Melburnas 
DV n.k. sekretārs A.Grimms. 
Rezultātu iegrāmatošanu kom-
petenti kā allaž veica Gunta 
Vagars. Pirmajā dienā viņai 
palīdzēja Ērika Riemeris. At -
spirdzinājumu galdu ar Melbur-
nas dalībnieku sagādātajiem 
labumiem aprūpēja Nelda Paeglis 
un Aija Andersons.

Tā kā turnīrs, kā jau varēja 
gaidīt, beidzās agri, tradicionālo 
vakariņu vietā dalībnieki sēdās 
pie pusdienu galda, par ko bija 
gādājusi Silvia Miglis. Balvas pa -
sniedza ALSP vadītājs G. Bēr z -
zariņš, asistējot Melburnas DV 
novusa kopas priekšniekam R. 
Kārkliņam (abi vienspēļu uzva-
rētāji savas balvas bija saņēmuši 
iepriekšējā vakarā, jo viņiem bija 
jāatgriežas mājās uz Balaratu). 
Kopu pārstāvji pateicās rīkotājiem 
par viesmīlību. E. Smalkā vadībā 
visi nodziedāja tradicionālo “no -
vusa himnu” un tad varēja kavē-
ties pārrunās par notikušo un 
nākotnē gaidāmo.  

G.E.B.

Austrālijā novuss ir populārs sporta veids

Jevgenijs Boradavko


