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2012. gada 20. martā Latvijas 
Na  cionālajā operā notika Likteņ-
dārzam veltīts labdarības sarīko-
jumus - koncerts „Latviešu mūzi-
kas dārzs” un mākslas darbu iz -
sole. Sarīkojuma laikā no biļešu 
tirdzniecības, izsoles ieņēmu-
miem, ziedojumiem un dāvinā-
jumiem tika saņemti 56 219 lati. 
Sarīkojumu financiāli atbalstīja 
AS „Latvijas valsts meži”.

Koncertu atklāja Latvijas Na -
cio nālās operas direktors An- 
drejs Žagars. „Kokneses fonda” 
vār dā skatītājus uzrunāja viens 
no Fonda dibinātājiem Imants 
Lancmanis. Koncerta māksli nie-
cisko koncepciju veidoja LNO 
direktora padomnieks mūzikas 
jautājumos Arturs Maskats. Kon-
certā skanēja latviešu kompo-
nistu Jāņa Mediņa, Arvīda Žilin-
s ka, Emīla Dārziņa un Artura 
Ma  skata darbi. Koncerts bija vel-
tījums Likteņdārzam, un tajā ie -
sais tītie mākslinieki - LNO or -
ķestris, diriģenti Andris Veisma-
nis, Normunds Vaicis, LNO so -
listi Aira Rūrāne un Andris La -
piņš, Latvijas Radio koris un 
diriģents Sigvards Kļava, kā arī 

Likteņdārzam veltītajā labdarības sarīkojumā 
saziedoti 56 219 lati

pianists Reinis Zariņš - uzstājās 
bez atlīdzības.

Pēc koncerta notika labdarī -
bas izsole, kuŗas laikā tika izso-
lītas gleznas, grafikas, fotogra-
fijas un tēlniecības darbi, archi-

tektu skices, scēnografijas darbi, 
manuskripti un viena partitūra. 
Kopumā izsolē tika piedāvātas 
100 vienības jeb lotes. Izsolīja 
autoru ziedotus un Likteņdārza 
atbalstītāju dāvinātus darbus. 

Autori, kuŗu darbi tika izsolīti, 
Likteņdārzam ziedoja 50% no     
to sākuma cenas. Summa, ko iz -
solē nosolīja virs sākuma cenas, 
bija pircēja ziedojums Likteņdār-
zam. Visi izsoles darbi līdz 20. 

martam bija apskatāmi „Rīgas 
Galerijā” un „Galerijā 21”. Lab-
darības izsolē tika pārdoti 60%  
piedāvāto darbu. Izsoles t.s. āmu-
ra cenas apgrozījums bija 77 015 
lati, un Likteņdārzs ziedojumos 
no izsoles saņēma  LVL 49 698. 
Savu darbu izsoles organizēšanā 
un vadībā ziedoja viens no lielā-
kajiem mākslas kollekcionāriem 
Latvijā - Guntis Belēvičs.

Labdarības koncerts 23. martā  
bija skatāms arī Likteņdārza at -
balstītāja – Latvijas Televīzijas  1. 
programmā, aicinot zvanīt uz 
ziedojumu tālruni  un ziedot         
1 la  tu Likteņdārza tapšanai.

Visi labdarības sarīkojumā ie -
gūtie līdzekļi tiks ieguldīti Lik-
teņdārza amfiteātŗa būvniecības 
turpināšanā. Likteņdārza īste no-
tājs – „Kokneses fonds” šādu sa  -
rīkojumu izkārtoja otro gadu, un 
projekta īstenotāji plāno šo tra-
diciju turpināt vismaz līdz 2018. 
gadam, kad Likteņdārzam  jātop 
gatavam par dāvanu Latvijas  
100. dzimšanas dienā. 

Valda Auziņa, 
„Kokneses fonda” 
valdes priekšsēde

Raimonda Paula 
labdarības koncertā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā notika labdarības 
kon certs, kuŗa ierosinātājs un 
galvenais dalībnieks bija kom-
ponists Raimonds Pauls.  Kon-
certs tika rīkots jaunu ērģeļu bū -
ves atbalstam, tajā 1958. gada 
Latvijas Valsts konservātorijas 
ab  solvents Raimonds Pauls snie-
dza savu koncertprogrammu 
„Dziesmas bez vārdiem”. Uz Mū -
zikas akadēmijas Lielās zāles 
skatuves, kur savulaik maestro 

spēlējis savu valsts eksāmena 
programmu, kopā ar izciliem 
Latvijas džeza mūziķiem Māri 
Briežkalnu, Andri Grunti un 
vokālo trio Raimonds Pauls at  -
skaņoja savu kino un teātŗa mū -
ziku. Izcilais pianists un kompo-
nists kavējās arī atmiņu stāstos 
par studiju gadiem konservāto-
rijā, pieminēja notikumus, kas 
saistīti ar kino un teātŗa mūzikas 
radīšanu. Vakara gaitā izskanēja 
arī Paula veltījums izcilajam lat-

viešu koŗdiriģentam Imantam 
Kokaram un viņa paša klavieŗu 
skolotājai Emīla Dārziņa mūzi-
kas skolā Olgai Borovskai. 

Pēc koncerta, kas bija kupli ap -
meklēts, Raimondu Paulu uzai-

Latvijas Okupācijas mūzejs ir 
saņēmis vērtīgu dāvanu no Ka -
nadas — latviešu pianistes  Veras 
Leinvēberes sarakstīto atmiņu 
stāstījumu Raudāt nav laika  
(No time to cry), kas vēstī par 
autores pārdzīvojumiem bēgļu 
gaitās Otrā Pasaules kaŗa laikā. 
Tas ir stāsts par latviešu meite -
nes nesalaužamo gribu izdzīvot, 
par spīti tam, ka zudis gandrīz 
viss, ko viņa mīlējusi. Grāmatu 
ar autores autografu mūzejam 
dā  vina Ilze Stokvuda (Stock wood).

Izdevumu atveda un mūzeja 
biedrības valdes priekšsēdim 
Val teram Nollendorfam un mū -
zeja direktorei Gundegai Miche-
lei nodeva Ženija Vītola no To -
ronto. Viņa mūzejā pašlaik ir 
brīvprātīgā darbiniece.

G. Michele izteica mūzeja pa -
teicību Ilzei Stokvudai par bib-
liotēkas papildinājumu ar vēr -
tīgu grāmatu, par kuŗu mūzejs 
citādi nebūtu uzzinājis un ne -
būtu varējis to iegādāties. Šāds 

Okupācijas mūzejam dāvina Amerikā 
izdotu latvietes atmiņu stāstu

dāvinājums ir brīnišķīgs veids, 
kā atbalstīt mūzeja darbu, un       
ir tikpat svarīgs kā financiālais 
at  balsts. Veras Leinvēberes lie -
cība papildina  vēstījumu, ar ku -
ŗu mū  zejs iepazīstina savus ap  -
meklētājus. 

Pagaidām grāmatu savā darbā 

No kreisās: Okupācijas mūzeja direktore Gundega Michele, OM 
biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, Ženija Vītola

ci nāja parakstīties Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijas Goda grā-
ma tā. Tajā kādreizējais absolvents 
atstāja ierakstu: „Mūzikas aka dē-
mija man ir devusi ļoti daudz. 
Paldies paidagogiem, it sevišķi 

izmantos mūzeja darbinieki, bet 
nākotnē, kad rekonstruētajā 
mūzeja ēkā — Nākotnes namā ar 
ziedotāju atbalstu tiks iekārtota 
bibliotēka, grāmata būs pie -
ejama arī citiem pētniekiem.

Līga Strazda, 
OM sabiedrisko lietu speciāliste

Hermanim Braunam. Man ir 
prieks, ka šodienas Mūzikas aka-
dēmija attīstās un pilnveidojas.”

Labdarības koncerta gaitā jau-
nu ērģeļu būves atbalstam sa -
vākti 10 837 lati. 
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Par kaŗavīru
atceres dienām

16. marts pagājis bez fiziskām 
konfrontācijām bet bijuši sav star-
pēji apvainojumi, un diem žēl 
tauta ir sašķelta. Tā kā šāda veida 
konfrontācijas nav uni kālas tikai 
Latvijai, vērts pavē rot, kā citās 
valstīs rīkojas līdzīgās situācijās, 
piemēram, ASV, kuŗā ir daudz 
kaŗa veterānu. Amerikāņi kaŗus 
novērtē dažādi. Piemēram, Ot   rais 
pasaules kaŗš tiek uz  skatīts par 
kaŗu, kuŗā labais triumfēja pār 
ļauno. Citāds vērtējums ir par 
Vietnamas kaŗu. Miljoniem cil-
vēku pret to protestēja, rīkoja 
demon strā cijas, izrādīja citādu 
pretestību. Vietnamas veterāni pēc 
at   griešanās mājās tika sagaidīti vē  -
si. Pēc šī kaŗa valdība bija spiesta 
daudz ko mainīt, tagad Amerikā 
ir profesionāla armija. Tagad, 35 
gadus vēlāk, strīdi ir aprimuši un 
Vietnamas veterāni netiek nici-
nāti vai diskriminēti. Kā prob-
lēma tika atrisināta?

Amerikā ir divas oficiālas ka -
ŗavīru atceres dienas – Me  morial 
Day maija beigās un Veterānu diena 
11. novembrī. Atceres sarīko ju-

mos piedalās visi veterāni.
Daugavas Vanagi pirms 60 ga -

diem sāka pieminēt 16. martu kā 
simbolisku atceres dienu. Tagad, 
pēc neatkarības atgū šanas, leģio-
nārus varētu pie  minēt 11. novem-
brī, Latvijas oficiālajā kaŗavīru 
atceres dienā, nešķeļot tautu. Arī 
tos latviešu kaŗavīrus, kuŗi karoja 
otrā pusē un tagad tiek pieminēti 
9. maija ceremonijās.

Latvijas prezidentam Andri Bēr -
ziņam ir iespēja būt „tautas sko-
lotājam” un uzrunāt tautu gan 
svinīgos gadījumos, gan krizes 
situācijās. Diemžēl A. Bēr  ziņš 
palaida gaŗām labu iespēju savā 
28. februāŗa ko  mentārā, kad 
paziņoja, ka leģionāri ir cilvēki, 
kuŗu priek  šā jānoliec galva. 
Kļūda bija nepieminēt arī Otrā 
pasaules kaŗa Latvijas veterānus, 
kuŗi kaŗoja otrā pusē. 

Otrā pasaules kaŗā lielākā daļa 
iesaukto latviešu nekaŗoja brīv prā -
tīgi, ar iekšēju pārliecību. Vete rāni, 
kuŗi kaŗoja Krievijas vai Vācijas 
pusē, nebija ne uz  varētāji, ne zau -
dētāji. Viņi lielākā vai mazākā mērā 
bija kaŗa upuŗi, tāpat kā tie, kuŗus 
deportēja un tie, kuŗu dzīvība 
izdzisa Šķēdē un Rumbulā. Laba 

Labdien!
Zorģu bibliotēkas lasītāju vār -

dā vēlos pateikties Laika veido-
tāju saimei par doto iespēju sa  -
ņemt avīzes abonementu.

Tas ir liels pagodinājums lauku 
bibliotēkai. Mūsu lasītāji jau pagu -
vuši iepazīt Jūsu iz  devu  mu, īpašu 
prieku radot mūsu bibliotēkas 
senioriem, kā arī pārejiem biblio-
tēkas ap  meklētājiem.

Jūsu laikrakstā atspoguļotie te  -
mati rada interesi lauku ie  dzī vo-
tājiem, tēmas tuvas un saprota-
mas arī Latvijas lasī tājam.

Laba vēlējumi Jūsu rosīgajai 
saimei!

Ar cieņu
Aina Ezergaile,

Iecavas novada Zorģu 
bibliotēkas bibliotekāre

iecere, ja gribam iekšēji izlīgt un 
saliedētes, kaŗavīrus godināt ne  -
vis 16. martā un 9. maijā, bet gan 
11. novembrī vai arī 17. martā ar 
jaunu formulējumu. 

Uldis Roze
Douglaston, NY

Uldis.roze@verizon.net
Tel.: 718-428-1679

Latviskā Mantojuma fonds 
Bos tonā un korporācija Dauga-
vietes bija sarīkojušas godināša-
nas pēcpusdienu abu organizā-
ciju ilggadējai vadītājai Dr. Hel-
mi Rožankovskai, sakarā ar viņas 
90. dzimšanas dienu. Pēcpus-
dienu ar svētīšanas vārdiem 
iesāka mācītāja Jogita Mazura. 
Viņa apliecināja, ka cilvēka ve -
cumu vai jaunību nenosaka ti -
kai gadu skaits. Dr. Ingrida 
Gutberga sveica jubilāri no Lat-
viskā Mantojuma fonda. Viņa 
sniedza īsu atskaiti par jubilāres 
lielo veikumu fonda darbā, par 
daudzajiem viņas ierosinātiem 
kultūrāliem un mākslas sarīko-

GAUDEAMUS IGITUR
Dr. Helmi Rožankovskas 90 gadu atcere

jumiem, pieminot arī bijušo 
priekšnieku Oskaru Ozolu, kuŗš 
palīdzējis šos sarīkojumus īste-
not. Dr. Helmi Rožankovska no 
22 gadiem fonda padomē 15 bi -
jusi Latviskā Mantojuma fonda 
priekšniece.

No studenšu korporācijas Dau-
 gaviete jubilāri sveica Silvija Ūd -
ris. Viņa pieminēja jubilāres sa -
sniegumus profesionālajā laukā. 
Viņa bijusi Tafta universitātes 
Zobārstniecība skolas dekāna 
vietniece un vispārējās zobārst-
niecība departamenta vadītāja. 
Abas sveicējas pasniedza gaviļ -
niecei ziedus. Tālāka pēcpus die-
nas norisē, apsveikuma vārdus 

un ziedus veltīja turpat vai visas 
Bostonas draudzes un organi-
zācijas. Netrūka arī personisku 
apsveikumu. Vārdi tiešām nāca 
no sirds. Jubilāres galds bija 
noklāts ziediem, tā kā viņu caur 
puķēm tikko varēja saskatīt.

Dr.Helmi Rožankovska savā 90 
gadu jubilejā ar māsas meitu 
Kristīni Zanderu

Arī jubilārei apsveicēju vārdi 
bija gājuši pie sirds un viņa savos 
pateicības vārdos pakavējās pie 
sava mūža gājuma. Viņa sāka 
savu stāstījumu no laikiem, kad 
gāja Mežaparka vācu bērnudār-
zā, tad Trešajā Valsts ģimnazijā, 
stāstīja par studijām Latvijas 
Universitātē, Heidelbergas Zob-
ārstniecības fakultātes beigšanu 
ar augstākām atzīmēm. Tad ar 
augstāko zinātnisko grādu iegū-
šanu Amerikas Tafta universi  -
tātē Bostonā. Tafta zobārst nie-
cības skolā viņa par profesori  
strādāja 40 gadus līdz saviem 
pensionēšanas gadiem. Kā jau 
tas jubilejā pieklājas, netrūka ne 
kliņģera, ne kūku, ne vīna, ne 
citu labumu. Bet lielākais bija 
garīgais cienasts, ko pacilāti bau-
 dīja jubilāre ar saviem viesiem. 
Patvarīgi pārfrāzējot studentu 
himnu, gribētos teikt, ka jā  -
priecājas ne tikai jaunībā, bet 
kamēr vien vēl var...

Ivars Galiņš
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Ordeņu un nozīmju klāsts vitrīnā

Mūsu dzīves ceļu lielā mērā 
nosakot tas, kā ienākam šajā 
pasaulē. Kārlis Pamše, Bučauskas 
zemnieks, par labu kaŗošanu 
frontē atlaists atvaļinājumā. Rē -
ķins tālāk gauži vienkāršs: pēc 
deviņiem mēnešiem viņa sievai 
piedzimst puika, māsas Anna un 
Adele jau palielas, jukas ne tikai 
Krievzemē, visā pasaulē! Prātīgi 
ļaudis par bērnu gādāšanu tādos 
laikos nedomā, bet katrs bērns 
nāk ar savu laimi, to „Lejnieku” 
saimnieks zina itin labi: mājās 
saimniekos pašu cilvēks, nebūs 
znoti jāņem iegātņos! 

1917. gada 31. marts, par brīvu 
Latviju sapņo tikai drosmīgākie. 
Jaundzimušajam Pamšu ģimenes 
pastarītim tiek ķeizara un troņ-
mantnieka vārdi: Nikolajs un 
Aleksandrs, padomdevēji ģime nes 
vēlīnajam bērnam iesaka pierak-
stīt klāt arī Kerenska godavārdu 
(tas raujas pie varas!), bet... to 
neviens nezina, un tā puisēnam 
par trešo tiek tēva Kārļa vārds. 
Krusttēvos puisēnam tāds pajautrs 
rīdzinieks, kuŗš jau goda dienas 
rītā paguvis krogus durvis pa  -
virināt (viņš Kārlēnam vēlāk pir-
mais ierāda Rīgas brīnumus, par 
kuŗu atstāstiem klasesbiedriem 
un pat skolotājiem vēlāk neno -
klausīties). Vecāki mantinieku 
skolo par mācītu lauksaimnieku, 
bet puikam prāts uz nerātnībām 
(ne nu gluži uz savu roku, bet ar 
citiem kopā gan). 

1935. gads. Jaungulbenes lauk-
saim niecības skolas audzēkņi do  -
das praksē uz Burtniekiem, gadās 
avarija (auto saskrienas ar auto-
busu), bet visi tiek cauri ar iz  -
bailēm: kā lai tādu notikumu 
nenosvin?! Burtniekos zemnieku 
bērniem pa nakts melnumu 
pretim dziedādami nāk Rīgas 
studenti. Ko viņi dzied, kas tā 
par dziesmu?! Tagad droši var 
teikt: viņi tajā Burharda Sosāra 
„Trakajā kavalieru gadā” iedzied 
un izdzied Kārļa Pamšes likteni! 
Rīts nākamajam aktierim, reži-
soram un teātŗa paidagogam, 
skaidra lieta, pienāk ne jau ie  rā -
dītajā gultiņā. Pa mācību laiku 
sakrājušies vēl citi grēki un 
grēciņi, rezultātā izlaiduma aktā 
Kārlim skolas dāvana – grāmatas 
ceļamaizei – netiek pasniegta. To 
kaunu! Ko teikt mātei?! Nākamais 
stāstnieks un rakstnieks sacer 
ticamu versiju: izlaiduma rīkotāji 

Apsveikuma kartīte Kārlim Pamšem
absolventus nepareizi saskaitī-
juši... Māmuļa pasaciņai notic, 
Kārlēnā rosinot pārliecību, ka 
meli var būt ļoti dažādi, pat ietei-
cami! (Liktenim tikās pajokot: 
Kārlis Pamše dzīves gaitā sarak-
sta vairākas grāmatas, kuŗas 
izlaidumos tiek dāvinātas arī 
viņa novadniekiem – Cesvaines 
un Madonas puses bērniem.) 

Ak, teātris! Kas cits, ja ne saldi 
meli un aizmiršanās. Skatītājam 
– uz dažām stundām, ar teātri 
saindētajiem – uz mūžu. Zeltmata 
kursi ir daudzu jūsmīgu jauniešu 
pulcēšanās vieta, bet spēka un 
prasmes sevi pilnībā ziedot ska -
tuvei pietiek tikai mazai daļai. 
Kaŗu Kārlis Pamše pārlaiž Viļa 
Lapenieka Tautas teātrī, spēdams 
noturēties pretim bēgļu vilnim, 

dītās zāles un vasaras estrādes ir 
to labākais, neaizmirstamais pie -
rādījums.

2012. gads. Leģendārais teātŗa 
pētnieks ar pavisam možu garu 
(kaut nu tik kājas turētos līdzi!) 
soļo 96. dzīves gada virzienā. 
Ļoti žēl, ka Kārļa Pamšes vecāki, 
māsas un skolotāji nevar būt lī  dz -
dalīgi tam, ko 95. dzimumdie -
nas priekšvakarā dabū gatavu 
Rīgas Latviešu biedrības teātŗa 
komisija un Latvijas Kultūras 
Akadēmija: šīs abas cēlās insti-
tūcijas ap savu ideju – sarīkojumu 
„Ja mana dzīve būtu tik mana 
vien....” – pulcina  desmitiem Kārļa 
Pamšes karsēju un tos, kuŗi Kārli 
Pamši izstieptas rokas attālumā 
ieraudzīs pirmoreiz.

Vecmeistara radošā mūža lauru 

redakcijas kupli apmeklētajos 
sarīkojumos, kuŗi jau arī kļuvuši 
par vēstures daļu. Taču Kārlis 
Pamše un viņa stāsti nebūt nepie-
der tikai vakardienai, viņa grā -
matās iespiesti arī nākotnes burvju 
vārdi: gaišs un vērīgs skatiens uz 
līdzcilvēkiem, humors ar smeldzi, 
kas gluži kā bērzu sulas pavasarī 
spēj attīrīt katru garā ziemā sa -
gurušu dvēseli. Kārļa Pamšes 
biografiskie darbi „Mani draugi 
un citas nepatikšanas” un „Es 
zagu” ar sirsnīgu atsaucību lasītas 
visā pasaulē. „Tas gabaliņš par 
čigānAnci man joprojām un pa  -
tiešām pats mīļākais no visas 
latviešu literātūras, īsts literatūras 
dārgakmens,” tā rakstīja Skaid-
rīte Rubene. 

„Grāmatu plauktā kā sau  les 
gabaliņš spīd 
Mani draugi un 
citas nepatik ša-
nas. Ilgi nebiju 
lasījis kaut ko 
tik saulainu, tur-
klāt brīnišķīgi 
nepiespiestā, da  -
bīgā tautas ru -
nātā valodā,” īs  -
recenzijā pauda 
Ilmars Bast  jā-
nis-Krasts. „Jū -
su dzīves aprak-
sti un pieredze 
tiks lasīti un 
meklēti,” apgal-
voja Mirdza Gri -
ķe, un tie nebija 
tikai vārdi: Rīgā 
viesodamās, vi   ņa 
rakstnieku ap -
ciemoja pieti cī-
gajā Vecmīl grāv-
ja daudzstāvu 
celtnes dzī  vok lī -
ti. „Es todien biju 
aiz laimes mēms,” 
stāsta Kārlis 

Pam  še („mēmu” viņu nedz man, 
nedz citiem laikabiedriem viņu 
gan nekad nav gadījies redzēt!)

„Es biju operas nama statistos, 
kaut mazu epizodu uzturējos uz 
skatuves kopā ar prīmabalerīnu! 
Vēl vairāk, es raudāju par viņas 
varoni ar īstām asarām, kad man 
kā vienam no sardzes Esmeraldu 
jāapcietina un jāved uz cietumu! 
Man trīs reizes jāpalokās Jūsu 
priekša no tālienes, un man ne  -
ērti, ka es tik maz vai pat nemaz 
par jums nezināju,” lasāms bos-

tonieša Osvalda Akmentiņa vēs-
tulē Kārlim Pamšem. Jāpateicas 
Kārlim Pamšem, ka savulaik iz  -
devās iespiest vienpadsmit „Te  -
ātŗa anekdošu” burtnīciņu, tieši 
ar tām 1988. gadā sākās grāmatu 
apgāds „Likteņstāsti”, un Kārlis 
Pamše bijis viens no tā stūŗak me -
ņiem, ne mirkli neļaudams aiz -
mirst patieso vērtību skalu. Par 
nopelniem Latvijas labā Kārlim 
Pamšem pieķirts valsts augstākais 
apbalvojums – Triju Zvaigžņu 
ordenis!

No grieķu valodas tulkots, vārds 
anekdots nozīmē nepublicētais. 
Tātad – bez kāda jauna, nekur 
neiespiesta anekdota punktu rak -
stiņam neklājas pielikt. Lielās dzi -
mumdienas priekšvakarā stāst nieks 
turpina kaisīt ap sevi un tālruņa 
klausulē neskaitāmas mazas pēr-
 lītes. Arī par paša vismazāk ap  -
rakstīto dzīves periodu: lauksaim-
niecības skolu. 

Skolas direktors, baltvācietis 
Skreija, savu pirmo lekciju sācis 
ar uzrunu: „Vai jūs zin, kas ir: 
Sinep-kanep, raps-kaps, topinam-
būrs?! Ja nezin, es eju prom!”

 „Kā nu tā,” klusumu pārtraukusi 
viena drosmīgāka skolniecīte, „mēs 
jūsu lekciju tik ļoti gaidījām!” 
Daudzās citās lekcijās skolotājs 
mums stāstīja par jaunajām kul -
tūrām, kuŗas Latvijā nebūtu grūti 
ieaudzināmas, turklāt nenāktos 
tērēt valūtu par ievestām garš vie-
lām, garšaugiem, ārstniecības 
au   giem. Vai ar tik gudrām lietām 
viņš uzreiz piesaistītu jauniešu 
interesi? Diez vai, bet ar skaitām-
pantiņu: Sinep- kanep utt. uzreiz! 
„Kā noturēt klausītāju uzmanību 
– to es mācījos jau lauksaimnie-
cības skolā, lai gan mana diplom-
darba temats bija... tomāti, Latvijā 
tolaik gauži mazpazīstama kul -
tūra. Un man padevās rekordraža, 
nācās tikai drusku... pamānīties, 
jo modē nākušo minerālmēslu 
vietā zemi uzlaboju ar latvisko, 
gadsimtos pārbaudīto, mēslo ju-
mu – kūtsmēsliem.”

Nekas, it nekas no Kārļa Pamšes 
bagātīgā mūža nav bijis nevaja-
dzīgs un neizmantojams radoša-
jām izpausmēm. Arī zemnieka 
cilvēkam dārzā un tīrumā neiz-
aug nekas lieks, tātad Bučauskas 
puses zemes dēls Zemes filozofi-
jai palicis uzticīgs arī uz Rīgas 
bohēmiskā bruģa.

Anita Mellupe

Kārlis Pamše (no kreisās) „Likteņstāstu” sarīkojumā, tulkotājs Edgars Katajs, aktrise 
Ārija Stūrniece, rakstniece Anda Līce
kuŗš aizrauj milzīgu pulku Lat -
vijas teātru slavenību... Dzimtene 
jaunajam censonim par uzticību 
saka paldies, ļaudama izmēģināt 
spēkus gan Drāmas un Operetes 
teātrī, gan Radioteātrī, gan jauno 
aktieŗu, režisoru un kultūras dar-
binieku izglītošanā. Iespējas tiek 
dotas, bet vieta zem teātŗa pa -
saules nemierīgajām (bieži vien 
– arī skaudīgajām) debesīm kat-
ram jāiekaŗo pašam. Īstā slavas 
virsotnē režisoru uznes Operetes 
iestudētie darbi, skatītāju pārpil-

vainagā Māmuļas Zelta zālē pa 
lapai iepin: Guntis Gailītis, Māra 
Kokina, Viktors Hausmanis, 
Ēriks Hānbergs, Inese Čača, An -
drejs Migla, Alda Briede, Rita 
Rotkale, Māra Zemdega, Mihails 
Kublinskis, Juris Pučka, Jānis 
Siliņš. Arī grāmatu apgādam 
„Likteņstāsti” gods pielikt kopējā 
vijumā mazu lapiņu: Kārļa Pa  m-
šes teātŗa anekdotu sakopojumu. 
Tā nav grāmata, bet apsveikums 
uz 16 lappusēm. Visi šie stāsti un 
pastāsti skanējuši „Likteņstāstu” 

Šogad Filadelfijas un apkārtnes 
latvieši svin Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības (FBLB) dibināšanas 
gadskārtu ar 120 latviešu kultū-
ras sarīkojumu virkni, suminot 
vecākās latviešu biedrības ārpus 
Latvijas 120 gadu pastāvēšanu. 
Marta pirmajā nedēļas nogalē 3. 
un 4. martā FBLB telpās risinājās 
Latviešu kaŗavīru seminārs, kuŗā 
ietilpa izstādes, filmas un rinda 
referātu par latviešu leģiona un 
Latvijas Brīvības cīņu temām. 
Semināram iniciātore un rīkotā-
ja bija Sandra Milevska ar palī-
giem no FBLB un pārējās Fi  la-
delfijas un apkārtnes latviešu 
sabiedrības.

Latviešu kaŗavīru semināram 
rīkotāji bija piesaistījuši vairākus 
ievērojamus lektorus gan no 
Latvijas, gan Filadelfijai tuvākām 

Labāk savu galvu devu nekā savu tēvu zemi
Vērienīgs sarīkojums Filadelfijā par latviešu kaŗavīriem

vietām. Sestdienas rītā bija iespē-
jams ar datortelefona palīdzību 
arī sasveicināties ar vēsturnieku, 
profesoru Andrievu Ezergaili 
viņa dzīves vietā Itakā, taču iece-
rētā profesora līdzdalība seminā-
ra norisēs nenotika technisku 
iemeslu dēļ. Toties semināra 
dalībniekiem bija reta izdevība 

klausīties un izmainīt domas ar 
tāliem viesiem no Latvijas, vai-
rākkārt apbalvotu dokumentālo 
filmu režisoru Askoldu Saulīti 
un topošu vēsturnieku Kasparu 
Špēli. Ar priekšlasījumu par 
naciķu medībām latviešu leģio-
nāru vidū seminārā piedalījās arī 
Rovana universitātes socioloģijas 
profesore Ieva Zaķe, bet pašmāju 

FBLB darbonis Kārlis Bērziņš 
stāstīja par FBI aģentu piegriesto 
vērību Brīvo latvju biedrībai. 

Semināru sestdienas rītā, 3. mar-
 tā biedrības lielajā zālē ap trīs-
desmit dalībnieku klātienē ar īsu 
apsveikumu atklāja FBLB priekš-
nieks Marks Liepa. Semināra 
galvenā rīkotāja Sandra Milevska 
savā uzrunā aicināja dalībniekus 
sveikt klātesošos leģiona kaŗavī-
rus un lūdza katram kaŗavīram 
kaut ko pastāstīt par sevi. Aici-
nājumam atsaucās bijušie leģio-
nāri Valfrīds Spuntelis, prof. Ni -
kolajs Balabkins un Andrejs 
Brošs, kā arī Arvīds Lielkājs un 
Aivars Celmiņš, kuŗi bija iesauk-
ti gaisa izpalīgos.

Iepriekšējā dienā vietējie tal-
cinieki un Latvijas viesu lektori 
bija sagatavojuši BLB lielo zāli un 

izvietojuši izstādes priekšmetus. 
Dažādajās skatēs, kas bija at -

vērtas abās semināra dienās, sa  -
rīkojuma apmeklētāji varēja ska-
tīt iespaidīgu klāstu fotografiju 
par latviešu leģionu, kā arī orde-
ņus, nozīmes un formas tērpu 
elementus gan no leģiona, gan 
arī no neatkarīgās Latvijas armijas 
un Aizsargu organizācijas. Četri 
manekeni illustrēja leģionāru 
formas tērpus un nozīmes. Lielā 
daļa izstādīto priekšmetu un 
attēlu, kas saistās ar leģionu un 
leģionāru gaitām, kopā ar jau 
minētiem diviem lektoriem bija 
atceļojuši no Latvijas, un ar tiem 
sestdienas rītā semināra dalīb-
niekus iepazīstināja Latvijas viesi, 
vēsturnieks Kaspars Špēlis un 
filmu režisors Askolds Saulītis.

(Turpinājums sekos)
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Baiba Bičole pērnruden Rīgā

Baiba Bičole savas grāmatas "Citviet" atklāšanas svētkos kopā ar 
grāmatas izdevēju Jāni Ogu

2011. gada septembŗa dienas 
Rīgā bija dzejas un atkal re-
dzēšanās prieka piepildītas. 
Rīgā viesojās, tikās, sarunājās, 
uzklausīja, autografus dalīja, 
ziedus un pateicības vārdus 
saņēma dzejniece Baiba Bičole. 
Krājumiem „Atrita” (1966), 
„Ceļos” (1969), „Buŗot” (1976), 
„Griežos” (1981) un izlasei 
„Atgriežos” (1991) pierindojās 
jaunais, Rīgā, apgādā „Man-
sards” izdotais dzejoļu krājums 
„Citviet”. Tie bija, šķiet, ab -
pusēji bagātinoši mirkļi – gan 
dzejas klausītājiem, gan pašai 
dzejniecei tik ļoti nepiecieša-
mais sabalsošanās un atbal so-
šanās brīdis. 

Jaunais dzejas krājums, kuŗš 
datējumā ietveŗ laikposmā no 
1991. līdz 2011. gadam tapušo 
liriku, kļuvis par sava veida velti 
dzejniecei nesenajā dzimšanas 
dienā un lasītājiem Latvijā un 
pasaulē. Tajā vienkopu saplūst 
gan periodiskajos izdevumos 
(Jaunā Gaita, Laiks, Karogs un 
citur) publicētie panti, gan 
pirmpublicējumi (būtu bijis 
noderīgi pie pirmpubli cēju-
miem kaut satura rādītājā pie-
likt kādu atzīmi). Krājumu pa -
pildina dzejnieka, atdzejotāja 
un literātūrzinātnieka Kārļa 
Vērdiņa apcere „Sievietes ķer-
meņa kustība”, kuŗā, ieskicējot 
Baibas Bičoles dzeju, tematiku, 
tēlainību, formu, meklējumus, 
modernitāti un īpatnību, rau-
dzīts iet dzimtes studiju virzie nā 
– skatot dzeju un dzejas pasauli 
caur sievišķā prizmu, caur femi-
nisma teorētiķu (H. Siksū, L. 
Irigajas un E. Grosas) atziņām. 
Citējumos izraudzīti arī Jāņa 
Rudzīša, Gunara Saliņa, Noras 
Valteres, Andas Kubu liņas, In   tas 
Ezergailes vērtējumi un atziņas 
par Baibas Bičoles dzeju. 

Jaunais krājums ir kā veltī-
jums Baibas Bičoles ģimenei 
ārpus laika, telpas, dzīves un 
nāves. Tas noskaņās, tematikā, 
meklējumos un pārdomās tur-
pina agrākajos krājumos aiz -
sākto, tomēr, laika ritumam 
ritot uz priekšu, mainoties 
pasaulei un dzejniecei pašai, 
klāt nākušas jaunas atziņas, 
laikmetīgas vēsmas vai akcenti. 
Saglabājušies dabas/gadskārtu 
riti, kam cieša sasauce ar cilvēka 
dzīves ritējumu, saglabājies dziļi 
latviskais, seniskais senču sak-
ņojums, tikpat spēcīgi, tieši un 
vitāli atklājas divcilvēku at -
tiecības, veidojot plašu izjūtu 
gammu – no dziļa prieka, 
piepildījuma līdz šaubām, klāt-
esoša ir arī dzejniecei tuvā 
mākslas pasaule. Savus laik-
metīgus nospiedumus dzejā 
atstājuši notikumi pasaulē, 
kādas tikšanās, sastapšanās, 
šķiršanās. Gluži kā no Gunara 
Saliņa un Linarda Tauna „Elles 
ķēķa” laikiem arī 21. gs. dzejā 
patvēries pilsētas, šajā gadījumā 
Ņujorkas valdzinājums. Tā zī  -
mēta mākslinieciskos triepie-
nos, mazliet baisa, steidzīga, pat 
sirreāla, tomēr ļoti dzīva, 
dzīvības pilna (kā dzīve būtne). 
Tā ir Ņujorka vasarā, tveicē, 
sutā, arī cilvēks te tvīkst, alkst 
veldzes; ik iela šķiet elpo, svīst… 
„Tādi neizsukāti mati pilsētai 
vasarā, / tā kā biezi vāli bize, 

„Ik dienas tu manī skaties, Laiks. / Nežēlīgais un maigais”
Baibas Bičoles dzejoļu krājums „Citviet”.  Rīga, Mansards, 2011

pilna gružu, kvēpu, / cilpu cilpās 
savijusies” („ņujorkieša domas 
par vasaru”). 

Dzejoļu krājums sākas ar dze-
joli „.. es jau paiešu”, bet no -
slēdzas ar apliecinājumu, cil -
vēcisko attiecību apliecināju   mu, 
pastāvēšanu, būšanu, dzīvošanu 
– „Es apliecinu tevi, tu mani…” 
Krājuma pirmais dzejolis iezī-

valoda / dimd, / ik vakaru / jau  na 
/ no jauna” („Latviešu valoda”); 
bailes par valodu nākotnē – „No 
manis gads gadā atkrīt / mana 
valoda. Es kļūst kailāka” („kad 
62 gadi nodzīvoti ārpus Lat -
vijas”). Treškārt, mīļo piemi nē-
šana (vecāmāte, tēvs, māte, dēls) 
un tagadnes pie  mi nēšana (dzī-
vo šana caur bēr niem); ļoti spē -

cīgi izteikta ir dzim -
tas sajūta – visi ir 
saslēgti vienā lo  -
kā; arī sev tuvu 
cilvēku piemi nē-
šana (Ivars Ivasks, 
Arnolds Šturms, 
Valda Melngaile) 
– „- tie / kas aiziet / 
bet paliek / mūsos 
/ ar vār diem / ar 
pie  skā rieniem (ne  -
jau  šiem tīšiem)/ 
ar mūziku ritmiem/ 
ar zināmo ne  zi-
nāmo / (nojautām 
skaļu sapni / mē -
mo īstenību) / ar 
kopīgi dzīvoto / ar 
atšķirtībā kopīgi 
justo / ar atšķirto 
- / - tie kas aiziet 

- / - un mēs - / - kopīgie krasti 
tikai upe / mūs šķir –„ („Ok  -
tobris/novembris/ 1994. gads”). 
Ceturt kārt, intima divdzeja, ar 
spēcīgu tuvības dominanti, ek -
spresīva, impulsīva; metaforisku 

niece pēc tveicīgi reibinošās 
vasaras un koši sarkanā rudens 
vētrām; „- kā gan var apsnigt, 
kā / iesnigt, kā aizsnigt / projām no 
visa! / Baltie aizkari, neatšķiŗami, 
/ nošķiŗ mani, / atšķiŗo malā, / 
nomaļus, / no  malē”. Būtiska no -
zīme ūde ņiem; dabas pulsē ju-
mam – „saules dzirkstis sprikst / 
gliemežvāki zem pēdām / smiltīs 
uz m irkli ieurbjas / šķirkļu raksts 
/ daudzpunkti dziļpunkti / ūdeņu 
zīmes / zūdošās” („Ugunssalā”).

Dzejā uzvirmo daudz smel-
dzīgu, eksistenciālu jautājumu 
– kāpēc? (dēla aiziešana), jo ne 
visas dzīves mīklas iespējams 
atminēt. Atsevišķos dzejoļos 
liriskais es ir it kā vērotājs no 
malas (pa lidmašīnas logu, pa 
vilciena vagona logu).  

Baibas Bičoles dzejas pasaule 
ir izteikta krāsu pasaule – tajā ir 
vai visas krāsas, pat koši oranžā. 
Dzejoļi formā gan plašāk iz -
vērsti, gan īsi mozaīkveidīgi 
uzplaiksnījumi, četrrindes ar 
precīzu domu un trāpīgas no -
skaņā, plašāki dzejojumi, 
daudz daļīgi dzejoļi – visi ar 
spēcīgu emocionālo/vārdisko 
noslodzi. Liela tiesa dzejoļu ir 
bez  nosaukumiem – sākas un it 
kā tiek aprauti, atstājot vietu 
pārdomām vai reizēm šķiet 
nemanāmi aizvijas uz nākamo 
dzejoli. 

No vienas puses šī dzeja ir ļoti 

personiska, no otras – dzejnie-
cei izdodas it kā iziet ārpus šī 
personiskā uz vispārcilvēcisko, 
iezīmējot liriskā es un pasaules 
attiecības, saskarsmes, šķiršanās. 
Pasaule nav harmoniska (tumš-
puse, pamesta vieta, cita vieta u. 
tml.), tālab tik spēcīgas ir alkas 
aizmigt tik mierīgi kā bērnam. 
Baibas Bičoles dzeja ir sava 
veida atzīšanās sev un citiem, 
sava veida dvēseliska un garīga 
atkailināšanās, tādējādi sevi 
padarot ievainojamāku. Bet tā 
ir arī sava veida uzticēšanās 
lasītājam, atklājoties un atklājot. 
Tieši tālab tik būtiskas ir at -
tiecības ar laiku, mirkli, dienu, 
kas sāp, mēģinājumi gan atce-
rēties, gan aizmirst – „mēģināt 
aizmirst tik daudz, / atcerēties 
tik daudz, / tīrīt un tīrīt sliek-
šņus, durvis / un logus, / lai sa -
redzētu īsteno sevi, / saredzētu 
patiesos citus.” Dzejas pasaulē 
atklājas arī rakstīšanas/dzejo-
šanas process – attiecības ar 
baltu lapu, vārdiem, kas krīt kā 
lapas no koka, kā soļi ritmiski 
uz ietves… baltā lapa nepie-
lūdzami rāda arī nespēju sevi 
izteikt, jo tā ir nepielūdzama 
savā baltumā, tukšumā. 

Baibas Bičoles dzejiskā pa  -
saule un dzejiskā valoda valdzi-
na un saista ar savu latviskumu, 
valodas krāsainību, vārddari nā-
jumiem un senvārdiem (pie -
mēram, lāktēt, sēracis, smejmu-
tis, matu vērkulis, spulgotājs, 
pļepenētāja putra, sašķīstīt, 
debesis kacē, skandelis u. c.). 
Dzeju vispārināti raksturo smel-
dze, emocionālitāte, filozofisks 
apcerīgums, eksistenciālas at   klās-
mes, valdzinošs valodas plū -
dums, vitālitāte divattiecībās. 
Un jāpiekrīt savulaik Intas 
Ezergailes izteiktajam vēro ju-
mam, ka Baibas Bičoles dzeja 
„absolūti atsakās būt senti-
mentāla vai virspusīgi liriska”, 
ka viņas dzejas pasaules var būt 
maiga kā ziedlapas pieskāriens, 
vienlaikus līdzi nesot milzu 
spēku, ka šajā dzejā ir kustība, 
process, pārmainīšanās. 

Jaunais krājums veido emo-
cionāli piepildītu stāstījumu par 
dzejnieci pašu, viņas mīļajiem 
(savējiem), par pasauli, dzīvi, lat -
visko un citādo, kas neizbēgami 
izēnojas vai izgaismojas šādā 
divdzīvošanā (Latvijā/svešumā; 
latviešu valodā/angļu valodā). 
Tā ir gan atskatīšanās pagātnē 
– uz laiku, kas dzīvots svešumā, 
uz aizgājušajiem mīļajiem, uz 
pagātnes notikumiem un no -
risēm, uz savām pirmsaknēm; 
tā ir tagadne – ar šodienas noti-
kumiem visapkārt, tā ir arī rau-
 dzīšanās nākotnē, kaut vai caur 
bērniem un mazbērniem, kuŗi 
dod plašumu, atveŗ apvārsni un 
paceļ debesis augstāk. 

Paldies dzejniecei par iespēju 
atkal ielūkoties viņas pasaulē. 
Viņa reiz atzinusi, ka „es ne -
konstruēju dzeju, man nav 
metodiskas pieejas. Rakstu tieši 
tā, kāda esmu, un dzeja parāda 
nevis manu „lirisko varoni”, tā 
atklāj tikai manu personību.” Pal -
dies arī apgādam „Mansards”, kas 
turpina aizsākto latviešu trim-
das lirikas izdevumu seriju.

Inguna Daukste-Silasproģe

mē svešumam tik raksturīgo 
iešanas, ceļa motīvu, kas nozīmē 
arī meklējumus – sevis izzinā-
šanai, saprašanai, patības mek-
lējumus, esības meklējumus 

simbolisku nozīmi iegūst kus-
tība, upe, straume, jūra, dzelme, 
sarkanā krāsa, lidojums, siltums, 
tveice (ir karsta vasara, rudens 
reibonis, ilgas pēc veldzes, 
tvīkstošo saullēkti un saulrieti 
u. tml.). „Bez laika, bez telpas, 
bez vārdiem / sarunājamies, esam 
kopā / vienlaikus, vienuviet” 
(„Tuvībā”). Piektkārt, nelielu 
ciklu veido mākslas pasaule – 
gleznu izstādes, gleznu pasaules 
minējumi. Sestkārt, iezīmējas 
gadalaiku riti – ir pavasaris, 
karstā vasara, rudens karsonis, 
lapkritis, sagriežas sniegi, atka-
la; cilvēka dzīve ir rada dabai 
vai daba cilvēka mūžam („Drīz 
vasara mirs”; „Lapkritis. Ielās / 
koku kopotie raksti, / pieraksti, 
paraksti, / nopilējušu asiņu / 
traipi”; ziema būs baltā dzied-

(dzīve kā spurains kamols, 
dzīpars), būtiska nozīme kus-
tībai (iela, ietve, cilvēks, kurŗš 
iet, aiziet, nepārnāk). 

Baibas Bičoles jaunais dzejoļu 
krājums tematiski iziet vairākus 
lokus. Pirmkārt, laikmetīgu no -
tikumu atblāzma (Černobiļa, 
Irāka, lasot ziņas u. tml.), kur 
daudz posta, sajukušu ceļu, 
skrandu, sadursmju un aplen-
kumu, pārtrūkušu dzīvju. Otr-
kārt, notikumi iezīmējas ilg -
stamības zīmē (ilgā trimda, prom  -
būšana) – „viņa iet pa pasaules 
ielu / viņa iet pa ielu pasaulē” 
(„Trimdas 50. gadā”); arī bailes 
par latviešu valodu svešumā, 
kas ir spēcīgs vie  nojošais mo -
ments, tikai caur valodu ir 
iespējams būt kopā aizlaikā, 
tagadnē un nākotnē – „mana 
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(Turpināts no Nr. 13)
Atis Bērtiņš Bellaccord stāsti

Latviešu kaŗavīru dziesmasArturs
Priednieks Kavara
2011. gada jūnijā apritēja 110 

gadu kopš Latvijas Nacionālās 
operas tenora Artura Priednieka 
Kavaras dzimšanas. Viņš ir dzi-
mis Liepājā, 23 gadu vecumā 
sācis skatuves gaitas Liepājas 
operas korī un solo partijās. Pie 
pirmās galvenās lomas Arturs 
Priednieks ticis Liepājas operā 
1926. gadā, kad saslimis solists 
Jānis Gulbis un nācies viņa vietā 
dziedāt grāfu Rikardo Dž. Verdi 
operā „Masku balle”. Pēc izrādes 
laikraksta „Kurzemes Vārds” 
kritiķis Visvaldis Sanders rak-
stījis: „Kāda nodzerta balss”. 
Mākslinieks pats atceras: „Gan-
drīz visi, kas mani toreiz dzirdē-
ja, uzskatīja par savu pienākumu 
mani brīdināt no veltas laika un 
naudas tērēšanas. Jums jau nav 
nekādas balss. No jums tā kā tā 
nekas neiznāks.” Mans pirmais 
skolotājs, Liepājas operas solists 
Volkovs, kuŗš gāja bojā 1943. 
gadā Rīgas geto, drošināja: „Dzie-
 di vien, neklausies nevienā, mai -
ze būs un sviests arī virsū.”

Dziedonis vēlāk rakstīja, ka 
visas šīs negātīvās atsauksmes 
viņam nākušas tikai par labu, jo 
mudinājušas strādāt un mācīties, 
lai pierādītu savu varēšanu.

Apprecējies ar Liepājas operas 
koristi Birutu Māķenu, viņš kopā 
ar jauno sievu dodas uz Berlīni 
mācīties dziedāšanu pie pazīs-
tamā profesora Bachnera.

Kā Arturs Priednieks kļuva par 
Kavaru? Par to ir vairāki stāsti. 
Viens ir tāds, ka Berlīnes Mākslas 
aģentūrai Priednieka vārds licies 
skatuvei nepiemērots, un tā, pēc 
nodziedātas Kavaradosi ārijas 
ienācis prātā izmantot šo vārdu, 
nedaudz to saīsinot. Tā radies 
Arturs Kavara. Mākslinieka vieg-
 lās mūzikas repertuārā ir arī 
vairākas operešu melodijas. Pie -
mēram, lēnais fokstrots „Nav 

laimes bez mīlas” no Paula 
Abrahama operetes „Džaina”. 
1935. gada 21. decembrī Vīnē 
notika šīs operetes pirmizrāde 
„Džaina – meitene no Saigonas 
deju nama”. Galvenajās lomās 
bija japāniete Michike Tanaka 
Mainela un – Arturs Kavara, 
kuŗš tēloja franču jūras virsnie-
ku, kas glābj skaisto Džainu no 
bēdīga likteņa Sing-song mei -
teņu deju namā, kā Ķīnā dēvēja 
izpriecu namus.

Visi Vīnes laikraksti cildināja 
latviešu tenora Artura Kavaras 
spožos panākumus operetes 
pirm izrādē. Ir ziņas, ka operete 
„Džaina” 1936. gadā it kā uz -
ņemta arī filmā. Tad nu iznāk, ka 
Arturs Priednieks Kavara ārze-
mēs pabijis arī kinoaktieŗa lomā.

Panākumi un slava gan nāca 
pēc daudzu gadu nopietna darba, 
pēc atzīšanas uz Berlīnes un 
Vīnes operu skatuvēm, uzstājo-
ties koncertos un operās Šveicē, 
Italijā, Somijā pat Argentīnā. Par 
piedzīvojumiem tālajā Dienvid-
amerikas zemē māksliniekam ir 
pašam savs stāsts:

„1936. gadā dziedāju Bueno-
sairesas operā. Iesākumā publika 
mani uzņēma diezgan vēsi, bet 
tad kādu vakaru, pēc nodziedā-
tās ārijas paklanoties, mani ap -
sveica vesela aplausu vētra. 
Klanos, vēlreiz aplausi, klanos – 
aplausi. Laimīgs izeju aiz ska -
tuves, bet aplausi nerimst. Eju 
atkal, klanos uz visām pusēm un 
no laimes sāku turēt sevi par 
jaunu Karuzo. Pēc 13. klanīšanās 
aiz skatuves saņēmu aukstu dušu! 
– „Cilvēkbērns, sakārtojiet taču 
savu apģērbu!” Izrādījās, ka 
šaurajām triko biksēm izirušas 
turpat visas vīles... Lai nu kā, 
taču publikai no šī vakara biju 
iepaticies.”

Arturs Priednieks ir iekarojis 
arī Rīgas publiku. Viņš sniedz 
koncertus, dzied izcilākās tenora 
varoņlomas Nacionālajā operā, 
uzstājas Rīgas radiofonā. Vieg-
lajam žanram mākslinieks sevi 
ziedo maz, bet – skaisti.

Priednieks Kavara ir dziedājis 
ap 120 operās un sniedzis ap 
2000 koncertu. Belakorda, His 
Masters`s Voice un vēl citās ska -
ņuplatēs mākslinieks ir atstājis 
pāri par pussimtu ierakstu.

Pēc Otrā pasaules kaŗa daļu no 

Priednieka Belakorda platēm 
pārskaņoja ilgspēlējošā vinila 
platē Aleksandra Kancāna ska -
ņuplašu firma Latvian Music 
Zviedrijā. Daži mūsdienu kritiķi 
ir apgalvojuši, ka Priednieka 
balss viņa labākajos gados ska-
nējusi daudz pārliecinošāk,  nekā 
tas dzirdams vecajās skaņuplatēs. 
Domāju, ka zināmu ieskatu dižā 
tenora talantā tās tomēr dod.

Savā liecībā par 25 gadu dar-
bību mūzikas druvā Arturs 
Priednieks Kavara rakstīja, ka 
gadi pagājuši – te augšup, te 
lejup, atkal augšā, atkal lejā... 
dzīvota bagāta un interesanta 
dzīve, un, ja būtu jādzīvo vēlreiz 
no sākuma, – noteikti atkal 
izvēlētos to pašu ceļu.

1941. gadā Priednieks Kavara 
ir to 28 Nacionālās operas 
mākslinieku vidū, kuŗi vācu 
drošības iestādēm nez kāpēc 
šķituši aizdomīgi un ievietoti 
Rīgas centrālcietumā. Taču lik-
tenis ir lēmis vēl atgriezties dzīvē 
un atkal kāpt uz skatuves.

1944. gadā Priednieka ģimene 
atstāja dzimteni. Pēc dažiem 
Vācijā pavadītiem gadiem ceļš 
veda pāri okeanam – uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm. Darbs 
atradās Minesotas Gustava 
Ādolfa kolledžas mūzikas fa -
kultātē, mācot citus un pašam arī 
vēl uzdziedot. Vaicāts par dzīvi 
tālu no dzimtenes, mākslinieks 
atbildējis tā: „Esmu precējies ar 
vienu un to pašu Birutu, man ir 
trīs bērni (divas meitas un dēls), 
suns, un, kā jau pieklājas bi  ju -
šajam dīpītim Amerikā, ledus-
skapis, veļas mašīna un vecs 
„kārs”. Grūtsirdība nevajā – kā 
par labu, tāpat par sliktu – tikai 
pasmaidu. Ēst garšo, drēbes „pa -
sē”, ar dzīvi esmu apmierināts. 
Būtu man 20 gadu mazāk uz 
pleciem – ech, parādītu arī Ame-
rikai, ko var latviešu puika!”

Mākslinieka ceļš noslēdzās 
Sanktpētersburgā, Floridā, kur 
tika aizvadīti bagātā mūža pēdējie 
gadi.

Laika 16. – 27. marta numurā 
bija iespiests Ērika Raistera 
Piemiņas fonda valdes pavēs-
tījums par fonda gadskārtējās 
balvas šā gada laureāta – mūsu 
lasītājiem labi pazīstamā raže -
nā publicista, Laika līdzstrād-
nieka Franka Gordona godi-
nāšanu. Franks Gordons ir jau 
27. ERPF balvas saņēmējs šā 
fonda 42 pastāvēšanas gados. 
Kā jau minēts, nozīmīgajam 
notikumam izraudzītā vietā – 
jau 6. gadu pēc kārtas – ir 
iecienītais Ņudžersijas latviešu 
sabiedriskais centrs Priedaine 
(pie Frīholdas), kas pavasaŗa 

Mūzikālais kuplinājums ERPF sarīkojumam
plaukumā ir īpaši aicinoša. 
Sarīkojums notiks sestdien, 
14. aprīlī, plkst. 2.00.

Kaut arī pats laureāts lielo 
attālumu dēļ sarīkojumā perso-
nīgi nevarēs ierasties, bet dau -
dzi šejienieši viņu labi atcerēsies 
no ne tik senās līdzdalības 
Jāņutēva lomā 3x3 nometnē 
Katskiļos. Kā iepriekš minēts, 
dzirdēsim viņa atsūtītos svei-
cienus un viņa paša izraudzītos 
rakstu fragmentus Sandora 
Abena lasījumā, kā arī viņa 
kādreizējās kollēģes radiožur-
nālistikas nozarē Dagmēras 
Vallenas atmiņu stāstījumu par 

abu sadarbību, strādājot „Radio 
Brīvā Eiropa”.

Koncertdaļā mūzicēs latviešu 
mūzikas cienītājiem labi pazīs-
tamais „balss un klavieŗu duets” 
–  baritons Andrejs Martens un 
pianiste Gunta Plostniece. Uz 
ERPF valdes īpašo lūgumu – 
koncertu veltīt vienīgi latviešu 
mūzikai – abi mākslinieki at -
saukušies ar prieku. Kā labi 
zinām no viņu iepriekšējiem 
koncertiem, mākslinieku rīcībā 
ir vesela virkne no latviešu solo 
dziesmu „dzelzs repertuāra”, kā 
arī retāk dzirdētas latviešu skaņ -
ražu kompozicijas balsij un 

klavierēm, kas jau gadiem veido 
viņu kopkoncertu ko  dolu.

Abi mākslinieki pārstāv 
trimdā dzimušo mūziķu pa -
audzi, kas savu mūzikālo iz -
glītību guvuši šejienes mūzikas 
augstskolās un spodrinātos ta -
lantus aktīvi iesaistījuši ameri-
kāņu profesionālās mūzikas 
dzīves apritē. Ja Andreja Mar-
tena daiļskanīgais baritons 
galvenām kārtām dzirdams 
operu un oratoriju uzvedumos 
amerikāņu lokā, tad mūziķes 
Guntas Plostnieces vispusīgie 
dotumi ir arī neaizstājami lat-
viešu mūzikas rosmju virzītāji, 

it sevišķi koŗdiriģentes kapa-
citātē, kā arī klavieŗspēles, vo  -
kālsolistes un mūzikas notiku-
mu izvērtētājas lomā mūsu 
presē.

Koncertam sekos pakavēšanās 
kopā ar māksliniekiem pie at -
spirdzinājumiem un cienasta, 
kā arī tradicionālā loterija par 
labu ERPF darbam nākotnē. 
Ierosinātais ieejas ziedojums, 
sākot ar $20.00. Sirsnīgi aicina 
ERPF valde! Uz redzēšanos Ņu -
džersijas latviešu biedrības 
zaļajā Priedainē 14. aprīlī!

Valdes vārdā
Eleonora Šturma
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(1. turpinājums)

Afiša Latvijas Valsts svētku koncertam Kārnegi zālē Ņujorkā 1980.
gada 22.novembrī

(Turpinājums sekos)

Grāmatas otrā nodaļa “Lieli 
darbi, liela uzdrīkstēšanās. 80.
gadi” veltīta laika posmam, ko 
zināmā mērā varētu dēvēt par 
Ņujorkas latviešu koŗa “ziedu-
laikiem”. Šajā laika posmā koris 
ne tikai sagatavo tādus sarežģītus 
lielformas skaņdarbus kā Alfrēda 
Kalniņa operas “Baņuta” un “Sa -
linieki”, bet arī piedalās vairākos 
Dziesmu svētkos gan ASV, gan 
Eiropā un kopa ar citiem latviešu 
koriem no Ņūdžersijas, Ņujorkas, 
Konektikutas un Montreālas pie -
pilda ar kausītājiem lielākās Ņu -
jorkas koncertzāles – Carnegie 
Hall un Alice Tully Hall. Šajā no -
daļā apkopotas Ivara Slo  ken berga, 
Dzintras Alversones, Rutas un 
Induļa Lāču un Brigitas Alkas 
atmiņas par šiem koncertiem, 
fotografijas no šiem notikumiem, 
kā arī recenzijas Zviedrijas, 
Vācijas un ASV laikrakstos. 

Ivars Slokenbergs,
ŅLK, tenors un bass

 No Gotlandes
līdz Rīgai

[..] Beidzot pienāca 1979. gads, 
un koris patiešām mērķtiecīgi 
centās iekaŗot pasauli, jo sākām 
gatavoties Vispasaules dziesmu 
dienām Visbijā – Zviedrijā, Bal -
tijas jūras Gotlandes salā. Got -
lande... Baltijas jūra..., bet turpat 
taču arī... Latvija! Tai laikā Latvija 
man bija abstrakcija. Tā bija 
vairāk jēdziens nekā valsts. Pa -
zīstama prātā, bet necaurredza-
ma acīm. Protams, es spēju sīki 
noskaitīt Latvijas vēsturi no 
mūka Meinharda ierašanās Ik -
šķilē līdz pēdējām kaujām Kur -
zemes katlā. Es pratu aprakstīt 
Mūsu un Mēmeli, Rastrelli pilis 
un Tobago koloniju un varēju 
apgalvot, ka reiz Latvija, aiz Dā -
nijas, ražoja labāko sviestu Ei -
ropā. Biju pavadījis neskaitāmas 
stundas ar Raini un Aspaziju, 
Blaumani un Brigaderi, Poruku 
un Plūdoni. Zināju Jaunsudrabiņa 
“Baltās grāmatas” stāstus, bet 
pati Latvija 20. gadsimta nogalē 
manā prātā bija pelēka, neatve-
ŗama grāmata. Un te nu Ņujorkas 
latviešu koris ar Gotlandes brau -
cienu radīja iespēju nokļūt tuvāk 
pie tās... Varbūt Gotlandē pat 
dabūšu peldēties pašā Baltijas 
jūrā un no tās smiltīm ar pirk-
stiem izsijāt solītos dzintara ga -
balus? Gotlandes Dziesmu die  nām 
mēs gatavojām ne tikai kopkora 
koncerta repertuāru, bet arī savu 
koncertu, ieskaitot Aldoņa Kal-
niņa “Senas kaŗavīru dziesmas”, 
kā arī Skultes rapsodiju “Ganiņš 
biju”. Biju pārsteigts, kad Andrejs 
lūdza man dziedāt tenora solo 
(“Nāc, nākdama, vasariņa, visi 
bērni Tevi gaida...”). Nedomāju, 
ka biju gatavs dziedāt solo tik 
plašas publikas priekšā, bet, ja 
Andrejs to lūdza, tad laikam 
nebija iespējams teikt “nē”. Un 
tad pienāca brīdis, kad Jonkeru 
baznīcas pagrabā mēģinājumā 
bija pirmo reizi jādzied visam 
korim priekšā. Biju sanervozējies, 

Dziesmu laivā sasēduši. Ņujorkas latviešu koris

bet, kad pirmo reizi nodziedāju, 
apjēdzu, ka nav ko uztraukties. 
Te visi dziedāja katrs savā līmenī, 
un neviens viņus neizsmādēja. 
Un vēlāk arī sapratu, ka solisti 
nāk un iet. Tas attiecās it sevišķi 
uz virkni tenora solistu – reiz 
viņiem pazūd eņģeliskā tenora 
balss, tos Andrejs nosūta pensijā 
pie basiem.

Pavasarī korim bija “izmēģinā-
juma” koncerts Filadelfijā, un 
pēkšņi bija klāt jūnija vidus un 
koris devās uz Eiropu iekaŗot 
Visbiju – vēsturisko cietokšņa 
pilsētu Baltijas jūras vidū, Got -
landes salā. Šīs Dziesmu dienas 
ievērojami atšķīrās no līdz šim 
pieredzētajiem Dziesmu svēt kiem 
ASV lielpilsētās. Visbija bija pa  -
sakaina maza pilsēta, ielenkta ar 
senseniem mūriem un torņiem. 
Daudzstāvu viesnīcu tur nebija. 
Mēs apmetāmies skolu telpās 
“dīpīšu” stilā. Transportlīdzeklis 
bija katram noīrēts divritenis. Un 
nervu centrs Dziesmu dienām 
bija mazs namiņš vārdā “Borgen”, 
kas atradās bruģētā vecpilsētas ielā. 
Pie namiņa plīvoja sarkanbalt-
sarkanais karogs, un tajā katrs 
Dziesmu dienu dalībnieks varēja 
diendienā iegriezties un pret sar-
kanbaltsarkaniem taloniem ie   -
gādāties desiņas ar kāpostiem un 
glāzi “Pripps” alus.

Pienāca mūsu koŗa koncerta 
diena, un veiksmīgi nodziedājām 
korim jau pazīstamās “Senās ka -
ŗavīru dziesmas”. Rapsodijā “Ga  -
niņš biju” mans pirmais (un 
pēdējais) starptautiskais tenora 
solo izskanēja kā vajadzēja. No -
dziedāju, cik labi vien savā to  -
reizējā naīvumā spēju. Ilggadējie 
koristi pēc katras koncerta dzies-
mas noslēguma labi prot lasīt 
Andreja sejas vaibstus: veiksmīga 
uzstāšanās var nopelnīt Andreja 
(no publikas paslēptu) mazu 
klanīšanos pret kori; pretējā 
gadījumā – īslaicīgu, bet tomēr 
pamanāmu, skābu ģīmi. Mans 
solo izraisīja no Andreja tīri ne  -
itrālu reakciju, un ar to man pil -
nīgi pietika. Vēl pārliecinošākas 

atsauksmes bija no vienas otras 
eksotiskas sievietes (teiksim, tā -
das, kas jau bija piedzīvojusi 20. 
dzimšanas dienu), kas sekojošās 
dienās apturēja mani Visbijas 

atradās viņa gadu desmitiem 
pieturētais lolojums – Latvija. 
Interesantā kārtā netālu no tu -
rienes mana tēva ģimene kādus 
35 gadus agrāk bija klinšu krastā 

sauso humoru, Minsteres mei-
tenes ar spalvainām padusēm; 
un visam tam maisījumam pa 
vidu arī viens otrs apreibis 
zviedrs.

Un tad pēkšņi nakts beidzās. 
Te taču bija ziemeļvalsts un 
ziemeļsaule ieradās savā ierastajā 
laikā. Atceros, ka man bija dziļa 
vilšanās pret šo lecošo sauli, ka tā 
izjauca šo skaisto nakti, jo, gais-
mai parādoties, līgotāji pazuda, 
un jāņuguns vietā palika tikai 
pelni, un zināju, ka ar jauno 
dienu šīs Dziesmu dienas būs 
slēgtas un lielā Eiropas avantūra 
beigusies. Un, ja tumsā Latvijas 
fiziskā tuvībā bija uzbudinājums 
un romantiska jutoņa, tad dienas 
gaismā atklājās kaila patiesība – 
ka mēs esam šeit un kaut kur aiz 
tā apvāršņa slēpās mistiskā 
Latvija, kuŗā valdīja sveša vara 
un no kuŗas mēs bijām padzīti. 
Es ar pāris draugiem nogāju 
akmeņainajā krastmalā un ilgi 
skatījos šai spožajā saulē, kas lēk-
 dama aizsedza un slēpa to, kas 
gulēja aiz tās. Tā beidzās koŗa 
brauciens uz Gotlandi. Bijām 
tikuši tik tuvu dzimtenei un 
apliecinājuši, ka esam latvieši, 
satikuši sabiedrotos no visas 
pasaules, bet mūsu kopējā kulta 
objekts – Latvija, kas slēpās aiz 
tām, tagad gaismā izmazgātajām 
debesīm, man palika sveša.

Indulis Lācis,
ŅLK, tenors

 Valsts svētku
koncerts

Kārnegi zālē 
Šis bija koŗa pirmais koncerts 

slavenajā Kārnegi zālē, kur bija 
sanākuši tuvu pie 2000 klausītāju. 
Korī bija vairāk nekā 100 dzie -
dātāju, kas satraukti un saspring-
ti uzkāpa uz skatuves. Pēc brīža 
uznāk maestro Jansons, paklanās 
publikai, uzkāpj uz podesta, 
atšķiŗ notis, paceļ diriģenta zizli, 
paskatās uz kori un orķestri, tad 
noliek zizli, nokāpj no podesta 
un noiet no skatuves. Zālē ļaudis 
sačukstas. Mēs, koristi, mazliet 
pamīņājamies un gaidām, kas nu 
būs. Iznāk dāma, kas paziņo 
skatītājiem, ka koncerts sākšoties 
ar programmas otro darbu – 
Mediņa “Vēstulēm Pēram Gintam”. 
Visi mazliet uzelpo, jo redz An -
dreju Jansonu uznākam kopā ar 
Melitu Mičuli. Abi paklanās, An -
drejs uzkāpj uz podesta, paceļ 
zizli, paskatās uz mums un tad – 
brīnums brīnuma galā – noliek 
atkal zizli, pieiet pie Melitas 
Mičules, iečukst kaut ko viņai 
ausī, tad abi atkal noiet no ska -
tuves. Šai brīdī lāgi vairs neatce-
ros, kas notika publikā, bet koris-
ti bija galīgi satraukti neziņā par 
iemeslu šim atgadījumam. Šā 
raksta autors, kam tās bija pirmās 
“ugunskristības” ar kori, bija no -
bijies līdz ģībonim – ceļi tādi ļen -
gani metās, un skats sāka virzīties 
uz augšu mazā, sirsnīgā lūgšanā, 
lai nu visi labie gariņi stāv mums 
klāt. Tas laikam palīdzēja, jo 
paziņoja, ka koncerts tomēr 
sākšoties ar “Staru tiltiem”, kā 
programmā paredzēts.

ielās un pārliecinoši stāstīja, cik 
es eņģeliski esot dziedājis to te -
nora solo.

Gotlandes Dziesmu dienu kul-
 minācija bija kopēja Jāņu nakts 
sagaidīšana. Jāņu svinības notika 
netālu no Visbijas, Gotlandes 
salas austrumkrastā, Kneipbinas 
(Kneippbyn) ciemata pļavā ar 
plašu skatu uz Baltijas jūru. Jāņi 
vienmēr paliek Jāņi, bet šķiet, ka 
tovakar katra dalībnieka zem -
apziņā bija arī tas, ka turpat aiz 
apvāršņa, pāri Dzintara jūrai, 

pabeigusi savu kaŗa laika bēgļu 
laiviņas braucienu pāri Baltijas 
jūrai. Tad tas nevar būt tik tālu, 
es domāju. Varbūt, ja dziedāsim 
Jāņu dziesmas pietiekami skaļi, 
tad mūs Latvijā varēs sadzirdēt? 
Droši ir, ka mūs Latvijā ne  dzir-
dēja, bet Jāņu bērni, sabraukuši 
no visas pasaules,  tomēr dūšīgi 
līgoja, lēkāja un dancoja. To nakti 
es pirmo reizi mūžā novēroju 
pasaules letiņu dažādību – aus -
trālieši ar savu vieglo dabu un 
eksotiskiem akcentiem, angļi ar 

F R A G M E N T I  N O  T O P O Š Ā S  G R Ā M A T A S

Maija Spuriņa

Visbijas Dziesmu dienas 1979. gadā. Svētku gājienā. Vidū: Ivars Slokenbergs un Aija 
Slokenberga. Foto: Uldis Grasis
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Saule, svētki, alus!

XIII Vispārējiem Dziesmu 
svētkiem ASV strauji tuvojoties, 
Rīcības komiteja Milvokos vē  las, 
lai tautieši, izslāpuši pēc ziņām, 
būtu informēti par vi  siem sva-
rīgākajiem jaunumiem, kas sais-
tās ar šiem svētkiem.

Būs vasara. Būs karsts! Būs 
slāpes! Būs Milvoki! Vai gan ie  -

spējams šīs slā  pes remdēt labāk, 
kā vien ar oficiālo Dziesmu 
svētku alu: Brusu Brū?

Rīcības komiteja Andŗa Kur-
sieša vadībā ir centusies gādāt 
par visām svētku apmeklētāju 
vajadzībām, ieskaitot slāpju 
remdēšanu. 

Milvoki taču ir Amerikas vēstu-

 riskā alus brūžu galvas pilsēta! 
Kursietis skaidro: gribēdami 

piedāvāt svētku apmeklētājiem 
kaut ko jaunu, unikālu un gar-
šīgu, griezāmies pie Milvoku 
mik robrūža A Special Brew For A 
Special You!, lai izveidotu šiem 
Dziesmu svētkiem veltītu alu. 

Pēc intensīvas pētīšanas, ciešā 
sadarbībā ar Rīcības komitejas 
pāstavjiem, ieskaitot Ernestu 
Bru  subārdi II un Ernestu Bru -
subārdi III, klajā nākusi jaunā, 
speciāli veidotā alus recepte!

Mikrobrūža brūvmeistars Ot  to 
Klupmanis strādājis ar tikpat 
aizraujošu degsmi un iedvesmu 
kā brīžos, kad Ernesti Bru  su-
bārdas II un III diriģē!

Brusu Brūalus ir ugunīgā dzin-
tara krāsā, atgā di  not Latvijas 
skaistākās rotas. Garšai ir dzidri 
augstie toņi, atgādinot soprānes 
Indras Bru  subārdes skaisto balsi. 
Alum ir arī kompleksa, bet mīlīga 
charmonija, atgādinot Apvieno-
to Brusubārdas Dzimtene koŗa 
dziedāšanu.

Pēc dzeršanas Brusu Brū mī  līgi 
paliek atmiņā – kā izska nējusi lat -
viešu dziesma. Milvo kieši to visu 
varēs pirmo reizi baudīt speciālā 
Brusu Brū atklāšanas degus-
tēšanā Mil  voku Latviešu namā 
svētdien, 1. aprīlī, plkst. 1:00.

Remdēsim svētku slāpes ar 
Brusu Brū! Nepieņemsim lētus, 
noūdeņotus amerikāņu alus! Mil -
vokos meklēsim, pirksim, bau  dī  sim 
tikai un vienīgi Brusu Brū! Brusu 
Brū! Aaaaaaaaaah, kur gards! 

Uz tikšanos Dziesmu svētkos 
Milvokos no 4. līdz 8. jūlijam! 

Tuvāka informācija par sarī ko-
jumiem, koncertiem un bi   ļetēm 
atrodama internetā, svēt ku mājas 
lapā: www.latviansongfest2012.com

AB

Laikā no 20. līdz 21. jūnijam, 
kad Čikāga sagaida NATO de -
legācijas no Eiropas, tiek sa  gai-
dīts arī milzīgs demonstrantu 
pūlis, kas ar vardarbībām 
pūlēsies aiz  kavēt konferences 
norisi.

To paredzēdams, Pasaules 
Brī  vo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēdis Jānis Ku -
kainis ir pie  dāvājis latviešu 
delegācijai ap   mesties Gaŗezerā, 
jo neviens de  monstrants to ne -
atradīs. Latvijas Aizsardzības 

NATO
KONFERENCES 

LATVIEŠU DELEGĀCIJA 
GAŖEZERĀ

ministrija ir pieņē musi šo pie -
dāvājumu, un 30 personu liela 
delegācija varēs apmesties Gaŗ-
ezera luksusa kabīnēs. Brīvajos 
vakaros tau tiešiem būs izdevība 
satikties ar NATO pārstāvjiem 
sadrau dzī bas sarīkojumos 
Dzin  taros.

Šobrīd tiek meklēti brīvprā-
tīgie autoīpašnieki, kas uz  -
ņemtos pār vadāt delegātus no 
Čikāgas uz Gaŗezeru un atpakaļ. 
Šofeŗiem jāpiesākas Gaŗezera 
birojā, sākot ar 1. aprīli.

LATVIEŠU VALODAS 
REFERENDUMS 

MILVOKU
DZIESMU SVĒTKOS

Pēc šāgada sekmīgā latviešu 
valodas referenduma Latvijā un 
ārzemēs ar Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) starpniecību 
līdzīgs referendums notiks Mil-
vokos, Dziesmu svētku laikā.

Tautiešiem būs izdevība bal-
sot par to, ka apņemas cīnīties 
pret angļu un spāņu valodas 
ietekmi uz latviešu valodu. 
Balsotājs ar savu parakstu ap -
liecinās vēlmi RUNĀT TIKAI 
LATVISKI visu gadu. Gadīju-

mā, ja to nevarētu izpildīt 100%, 
būs iespēja balsot par tikai un 
vienīgi latviešu valodas lietoša-
nu Dziesmu svētku laikā, tā 
apliecinot savu nacionālo stāju.

Pierakstīšanās referendumam 
– pie Čikāgas Piecīšu koncerta 
ieejas, uzrādot ALAs vai ALJAs 
biedru kartes. Latvijas koŗistiem 
un tautas deju dejotājiem būs 
jāuz rāda lidmašīnu biļetes 
pasaknis.

Rīgā dzirdēts teiciens
Dzīve ir kā Rīgas Melnais balzams – dzeŗ, un nevar 

zināt, cik liela šļuka tai pudelē vēl palikusi...

Daudzi no ievērojamiems zi -
nātnes atklājumiem ir radušies 
nejauši, pateicoties kādai kļūdai 
vai neparedzētam notikumam. 
Tāds atklājums nesen ir noticis 
Kuldīgā.

Mums visiem ir pazīstams 
Rīgas Melnais balzams, esam to 
baudījuši prieka pēc vai ārst-
nieciskos nolūkos. Taču tas, kas 
atklāts līdz šim, nobāl salīdzi-
nājumā ar to, ko paveicis 64 
gadus vecais Jānis Pļaviņš. 

Kuldīgā, 14. februārī, Valentīnas 
dienas vakarā, Jānis Pļaviņš, kopā 
ar sievu Baibu mājās klusi svinēja 
šos mīlestībai veltītus svētkus. 
Kad pēc vakariņām, pārītis, kas  
precēti 41 gadu, devās gulēt, Jānis 
(tā kā bija apaukstējies) iedzēra 
kārtīgu glāzi Melnā balzama. Pēc 
tam viņš litrīgo balzama pudeli 
nolika līdzās gultai uz nakts-
galdiņa. Noguris un samiegojies, 
Jānis pudeli nebija aiztaisījis. Abi 
ar Baibu ātri vien bija iemiguši 
dziļā miegā. Viņu melnais mājas 
runcis Pūka, kā ierasts, gribējis 
uzlēkt uz naktsgaldiņa, lai pēc 
tam ielēktu gultā. Lecot Pūka ap -
 gāzis balzama pudeli, kura bijusi 

MELNAIS ZELTS! attēlu, kad viņam bija pamatīgs 
tumšu matu ērkulis. (Šajā laikā 
procedūrā bija iztērēta vesela 
kaste Melnā balzama.)

 „ AS melnais balzams“ firmas 
pārstāvji, iepazinušies ar foto-
attēliem, kas apliecina populārā 
dzēriena brīnumaino iedarbību, 
prognozēja, ka turpmāk ienā-
kumi  no šāda produkta padarīs 
viņu firmu un Pļaviņa pāri ļoti, 
ļoti bagātus, un palīdzēs arī 
Latvijas valstij izkļūt no eko-
nomiskās krizes. 

Kamēr tiek gatavots plašai 
plikpauru kopienai paredzēts 
ārstnieciskā līdzekļa  iepakojums, 
daži nemierīgi plikpauŗi, neva-
rēdami sagaidīt, kad varēs ik 
nakti savas galvas mērcēt Melnā 
balzamā, ir izmēģinājuši ierīvēties 
arī ar Rīgas kvasu un Prozit 
konfekšu pildījumu. Šie izmēģi-
nājumi diemžēl palikuši bez 
rezultātiem. 

Sen nebiju rakstījis tik pozitīvu 
un optimistisku ziņu laikrak-
stam. Novēlu visiem – Jānim, 
Baibai, „AS Melnais balzams“ un 
Pūkai arī turpmāk panākumus 
zinātnes laukā!

gandrīz puspilna. Viss dārgais 
šķidrums izlijis Jānim uz galvas, 
saslapinot matus, kuŗu viņam 
nebija pārāk daudz, jo Jānis bija 
tikpat kā plikpauris. Jānis tomēr 
nav pamodies, bet saldi gulējis 
līdz rītam. Tad, protams, uzreiz 
sapratis, ka naktī kaut kas ir no -

ticis. Jānis pamodināja Baibu, 
viņa izbrīnā skatījusies uz savu 
vīru, it kā redzētu to pirmo reizi, 
teikdama, ka viņš izskatoties pēc 
spoka! Jānis devies uz vannas 
istabu. Balzamu no matiem iz  -
mazgājis, viņš apstulbis skatījies 
pogulī, jo ieraudzījis, ka matu uz 

galvas ir krietni vairāk nekā 
iepriekšējā vakarā. Pat uzacis bija 
kļuvušaskuplākas un melnākas. 

Abi laulātie nolēmuši, ka šī 
lieta jāizpēta dziļāk. Nopirkuši 
vēl vienu Melno balzamu. Nā -
kamajā vakarā Jānis, šoreiz tīšām, 
uz galvas uzlējis labi daudz balza-
ma, aptinis galvu ar dvieli un 
licies uz auss. Nākamajā rītā atkal 
tas pats! Matu vairāk, tie kļuvuši 
arī nedaudz tumšāki. Šo eksperi-
mentu Jānis atkārtojis veselas trīs 
nedēļas. Sajūsmints spogulī viņš 
ieraudzījis savu jaunības dienu 

Pirms Pēc

Fricis Tupelīte,
Atkarīgā Vakara avīze Rīgā
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Aija Pelše pie Helmara Rudzīša portreta un bibliotēkas Rīgas redakcijā. Aija siltās atmiņās glabā 
tikšanās brīžus ar Rudzīšiem un augstu vērtē viņu pienesumu latviešu kultūrā

Februāŗa sākumā Aija Pelše 
rakstīja vēstuli Laikam un ci -
tiem ārzemju latviešu preses 
izdevumiem, lai paskaidrotu, ka, 
pašai nezinot, ir tikusi iesaistīta 
„lemšanā” par Latvijas Nacio-
nālās operas direktora izrau-
dzīšanu konkursā, kuŗā vienīgais 
pretendents bija An  drejs Ža   gars. 
Vēstules virsrak  stā Aija raksta: 
„Pārpratums vai izsapņots?!” 
un ir bezgala pār  steigta, ka bijusi 
starp „lēmējiem” un pat „pie  da-
lījusies” trīs sēdēs. Lai lasītājam 
kļūtu skaidrs, publicējam Lat-
vijas aģentūras LETA ziņu un 
Aijas ko  men tāru.

Komisijas darbā kā eksperti 
tika pieaicināti kultūras minis-
tres padomnieks Ints Dālderis 
(V), SIA „O.D.A.” valdes locekle 
un vadošā konsultante Gitāna 
Dāvidsone, profesors Juris Karl-
sons, Tūrisma padomes priekš-
sēdētājs Aldis Kušķis, producente 
Leonarda Ķestere, LNO Ģildes 
priekšsēde Aija Pelše, Nacionālās 
kultūras padomes locekle un 
tūrisma tirgus speciāliste Brigita 
Stroda. Komisijas darbā eksper-
tiem bija padomdevēju tiesības. 
[...] (leta.lv)

„Rakstu Jums sakarā ar pub-
licēto un maldīgo ziņu.

Latvijas Nacionālās operas 
Ģildes vārdā esmu spiesta reaģēt 
un atbildēt, jo diemžēl esmu 
saņēmusi vairākus jautājumus 
un pat pārmetumus no Ģildes 
valdes un biedriem: „Vai tad 
Ģildei nebija nekāda teikšana 
balsot par vai pret Andreju 
Žagaru direktora amatam?” 
„Kas tur īsti notika?”, „Kāpēc 
nav ziņots valdei?”...

Pirmkārt, šis raksts man likās 
kā tāds aprīļa joks, bet tikai 
drusciņ par agru! Tajā rakstīts, 
ka Aija Pelše no Latvijas Na  -
cionālās operas Ģildes un vēl 
citi esot piedalījušies konkursa 
komisijā kā eksperti.

Interesanti, pa kuŗu laiku tad 
es piedalījos šai konkursa ko -
misijā? Varbūt kāda persona ir 
viltojusi manu vārdu sapulcēs? 
Un pie tam – trijās sapulcēs!”

Gadījums tiešām interesants, 
un es zvanu uz Kultūras minis-
triju, lai noskaidrotu, kā tas ga  -
dījies. Pēc pāris stundām man 
atbild – tiešām pārpratums! 
Raugiet, ministre Jaunzeme-
Grende nodomājusi šajā infor-
mācijā minētos cilvēkus aicināt 
par ekspertiem, un, pirms iz  -
raudzītie eksperti to uzzinājuši, 
kāds preses pārstāvis jau palai-
dis ziņu plašsaziņas līdzekļos. 
Iznākusi „preses pīle”. Bet no 
Aijas kā Operas ģildes priekš-
sēdes prasa atbildi. Jebšu Ģilde 
ir iestādījums, kas pastāv no 
ziedotāju naudas un kam ir 
noteikti mērķi, kādiem nolū-
kiem šo naudu izlietot. Ģildes 
financēm un lēmumiem jābūt 
caurspīdīgiem. Aijas ieskatā 
Andrejs Žagars patiesi talantīgs 
un veiksmīgs cilvēks, taču „cit-
kārt der jaunas asinis.” Viņa 
pati ir pārliecinājusies, desmit 
gadus būdama Ņujorkas latvie-
šu koŗa priekšniece, ka darbs 
daudzu gadu gaŗumā „apaug” 

Aijas Pelšes mīlestība mūža gaŗumā
Ar Latvijas Nacionālās operas ģildes Ņujorkā priekšnieci Aiju Pelši tikās Ligita Kovtuna

ar rutīnu un zūd radošais mo  -
ments. Tas pats arī maizes dar  bā. 
Aija ir strādājusi vadošos posteņos 
vairākās firmās. Viņa uzskata, ka 
veiksmīgam vado nim ir pašam 
jāstrādā ar sajūsmu, jāuzklausa 
citu padomi, lai tiem arī rastos 
prieks strādāt ar tādu pašu 
degsmi. Tas attiecas vēl vairāk 
uz bezpelņu organizācijām, jo 
LNOĢ valdes locekļi netiek 
atalgoti. „Kad neizjūt šo vēlmi 
strādāt, tad ir laiks meklēt kaut 
ko jaunu! Neviens no mums 
nav neat vietojams!”

Tiktāl par šo pārpratumu, kas 
tomēr nav tikai jauks joks 1. 
aprīļa gaidās. Jo saistās ar 
atbildību.

Nesen notikušajā Ņujorkas 
latviešu koŗa koncertā Rīgas 
Latviešu biedrībā (par to lasījāt 
Laika 10. nr. – red.) Aijai bija 
uzticēts nolasīt ievadvārdus – 
stāstu par Ziemsvētku bur vību. 
Pēc tam viņa stājās sop rānu 
rindā un ļāvās maestro Andreja 
Jansona diriģētajiem skaņu rak-
stiem. Un, noejot no koŗa po -
desta, piemiedza ar aci dēlam 
Ivaram un mazmeitām skatītāju 
rindās. Brašā, enerģiskā solī, it 
kā nemaz nebūtu bijis tālā pār -
lidojuma un gaŗo koŗa mēģinājumu.

Laiks, kas atvēlēts ciemu 
dienām Rīgā, sadalīts pa mi  -
nūtēm. Mēģinājumi, koncerts, 
ieraksta gatavošana, svarīgas 
tikšanās un... tik ļoti gribas 
pabūt kopā ar mazmeitām un 
dēla Ivara ģimeni. Ivars Slo -
kenbergs ar sievu Sandru un 
meitām jau sesto gadu ir rī -
dzinieki, un Aija priecājas, ka 
viņi pilnībā iekļāvušies Rīgas 
ritmā. Ivars strādā advokātu 
birojā – Kļaviņš un Slaidiņš, 
viņš ir arī AMCHEM prezi-
dents. Sandra vada savu jogas 
studiju un nodarbības jaunie-
šiem Rīgas Ekonomijas skolā, 
sagatavojot viņus darba inter-
vijām. Abi darbojas Rīgas 
evaņģēliskajā draudzē – Ivars ir 
tās priekšnieks, Sandra strādā 
Svētdienas skolā. Sešarpus ga -
dus vecā Marlēna apmeklē 
sagatavošanas klasi Montesori 
skolā un apgūst vijoļspēli Jāzepa 
Mediņa mūzikas skolas saga-
tavošanas klasē. Lidija mācās 5. 
klasē un spēlē klavieres. Viņām 
abām ir daudz labi sagatavotu 
mūzikālo priekšnesumu, ar ko 
iepriecināt klausītājus. Mūzika 
pavadījusi un pavada šo ģimeni 
vairākās paaudzēs. Arī dēls An -
dris labi dzied un ir līdz dar bo-
jies Andreja Jansona mūzi klos. 
„Čikāgas mazbērni” – Andŗa 
bērni – Emīls (3) ir Čikāgas 
„Stariņa” dalībnieks un abi ar 
Valdi (10) apmeklē Krišjāņa Ba -
rona pamatskolu. Valdis spēlē 
klavieres, daudz lasa, un Aija 
viņā saskata aktieŗa dāvanas. 
Prieks arī par meitu Ievu (viņa 
ir IT programmē tāja), par ve -
deklu mākslinieci Ritu Grendzi, 
kas strādā cītīgi savā darbnīcā 
ar metināšanu. Viņas interesan-
tie darbi bieži parādās izstādēs 
gan Čikāgā, gan citās pilsētās. 
Par visiem prieks,  jo šīs atvases  
jau kopš bērnības visas augušas 
vidē, kur mūzikai un kultūrai ir 
nozīmīga loma.

„Pati dziedu korī kopš 13-14 

gadu vecuma, kopš Bruno 
Skultes laikiem, un dziedāšanu 
neatstāju arī, kad auga bērni un 
kad dzīvē nebūt negāja viegli. 
Spilgti atceros pirmos Ņujorkas 
latviešu Dziesmu svētkus, kon-
certus Eiropā. Arī mana māte 
Austra Baumane savulaik dzie -
dājusi pie Andreja Jansona Kok-
ļu ansamblī. Es arī dziedāju 
vairākus gadus šai ansamblī. 
Bet brāli Vilni Baumani daudzi 
pazīst kā vienu no ansambļa 
„Trīs no Pārdaugavas” dalībnie-

nālmūzikai. Jo – nevar iemīlēt 
to, ko nepazīst. Latviešu mūzikai 
ir jāskan, tai ir jāiet pasaulē. Kā -
pēc ārzemju ierakstu kompānijas 
to tik augstu novērtē, bet kāpēc 
savā zemē latviešu oriģināl mū-
zika skan tik maz? Kāpēc tik 
maz izrāžu paredzēts tai pašai 
„Vilkaču mantiniecei?” Un vēl 
raizējos, kāpēc tik maz šī opera 
tiek reklāmēta, jo ir taču tik 
daudz iespēju reklāmēt, nu, 
kaut vai, iekļaujot tūrisma ceļo-
jumu apmeklējumu paketēs. 

Aija: „Andrejs Jansons ir tas 
cilvēks, kas sniedz mums ie -
dvesmu un virza uz priekšu ne 
tikvien Ņujorkas latviešu kori, 
bet bieži arī Ģildes darbu. 

Savukārt Latvijā mēģinu pa -
smelt visu, ko varu. Kultūras 
kopaina dzimtenē ir bagāta, ļoti 
bagāta. Bez operas mana aiz   rau-
šanās ir teātris. Apmeklēju Na -
cionālo teātri un Jauno Rīgas 
teātri, kuŗā reti jāpiedzīvo vilšanās.

Bet, redzi, „Bohēmu” jau va -
ram skatīt uz daudzām pasaules 

kiem,” stāsta Aija.
Aija Pelše ir strādājusi LNO 

Ģildes valdē 16 gadus. Viņa pār -
ņēma priekšnieces amatu no 
nelaiķa Jura Padega pirms trim 
gadiem un neslēpj savu ganda-
rījumu, ka aizvadītās vasaras 
sākumā varēja Rīgā, Latvijas 
Nacionālajā operā sumināt 
Bruno Skultes operas „Vilkaču 
mantiniece” pirmizrādi. Liels 
nopelns par šīs izrādes reali-
zēšanu pienākās arī Andrejam 
Jansonam.

„Man ir milzīgs prieks, ka 
dodam Latvijai savu piene-
sumu, atbalstot tās kultūru. Ne 
jau tikai šo operu, kas guva tik 
lielus panākumus. Ņujorkas lat-
viešu koŗa un Latvijas Nacio-
nālās operas Ģildes mērķi ir 
bijuši samērā cieši vienoti. Kad 
nolēmām dibināt Ģildi 1991. 
gadā, vairums no dibinātājiem 
stāvēja arī koŗa rindās. Ne velti 
Ņujorkas latviešu koris ir at -
balstījis latviešu komponistus, 
pasūtinot viņiem skaņdarbus. 
Pēc koŗa pasūtinājuma jaunus 
darbus radījuši Ēriks Ešenvalds, 
Aldonis Kalniņš, Valts Pūce, 
Pauls Dambis u.c.

Ģildes ziedojumi LNO atjau-
nošanai ir ap $1 300 000. Vēl 
arvien Ģilde atbalsta operstudi-
ju Figaro, kas sagatavo jaunos 
dziedoņus. Lielākie darbi ir pa  -
veikti, bet svarīgākie vēl stāv 
priekšā. Ģildes nākotnes atbalsts 
ir paredzēts tieši latviešu oriģi-

Vienmēr, kad esmu Latvijā, tās 
pētu, un nav, un nav... Tas taču 
ir darbalauks mārketinga spe-
ciālistiem. Un pienākums mūsu 
Operas vadībai.

Nav tādas institūcijas, 
kas varētu diktēt reper-
tuāŗa izvēli – un to arī 
nevajadzētu – ne Lat-
vijas Kultūras ministri-
jai, ne kādam citam. 
To vajadzētu saprast 
LNO, ka tas ir viņu 
pienākums rēgulāri ie  -
studēt arī latviešu kom-
ponistu operas. Galu 
galā LNO saņem lī  -
dzekļus no iedzīvotāju 
nodokļiem. Visu nosa-
ka vien radošā aktīvitāte 
un... vēlēšanās. Esmu 
pārliecināta, ka atsau-
cība būs, jo latviešu 
klasiskā mūzika tiešām 
piedāvā pērles.” 

Šai laikā klajā nākšanu gaida 
grāmata par Ņujorkas latviešu 
kori. Ir apritējuši 36 gadi, kopš tas 
sācis darboties, dziedātāju skaits 
sniedzas ap septiņiem simtiem. 

skatuvēm, taču nevar būt tā, ka 
jaunie latvieši „nepiedzīvo” 
„Zelta zirgu”, „Baņutu”, „Pazu-
došo dēlu”, „Saleniekus”, „Dievi 
un cilvēki”, „Princesi Gundegu”, 
utt. savā zemē. Un mēs, kas 
atbraucam no tālām zemēm, 
visvairāk gribam redzēt uz 
skatuves tos savējos... Vēl vairāk 
– esam gatavi ieguldīt savu nau-
 du, lai tikai redzētu. Ģildei ir 
liels prieks ziņot, ka DVD filma 
ar „Vilkaču mantinieces” pirm-
izrādes ierakstu  beidzot ir ga -
tava un tiks piedāvāta pārdošanai 
aprīļa vidū. Albany Records to 
atzīst par ”Masterpiece!” Esam 
iecerējuši izplatīt un populārizēt 
šo filmu starptautiskai publikai, 
jo tai ir titru izvēle četrās 
valodās.

LNO piedāvāja Ģildei orga-
nizēt speciālu sarīkojumu sa -
karā ar filmas izdošanu aprīlī 
Operas Beletāžas zālē. 

Tikos ar LNO Mūzikālo direk-
toru Arturu Maskatu, un viņš 
man pavēstīja, ka LNO paredz 
rīkot plašu operas festivālu 
2014. gadā. Tajā tiks izrādītas 
tikai latviešu komponistu operas. 
Man radās maza cerība, ka 
varbūt kaut kas mainīsies LNO 
nostājā pret latviešu operām. 
Esmu jau saņēmusi vairākus 
operu piedāvājumus no slave-
niem latviešu komponistiem, 
kas priecātos par Ģildes atbal-
stu. Varbūt būs jārīko konkurss, 
kuru darbu atbalstīt?”
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Atceroties pagātni, 

jāveido stipra un varena valsts
Atceroties pagātnes notikumus, 

ir jāveido stipra un varena valsts, 
pie Brīvības pieminekļa, pieminot 
1949. gada 25. marta deportāciju 
un komūnistiskā genocīda upu  -
ŗus, teica Valsts prezidents Andris 
Bērziņš.

Prezidents uzsvēra, ka Latvija 
jā  veido par valsti, kuŗu cienām 
pa  ši un kuŗu ciena visa pasaule. 
Nākot ne jāveido, atceroties pa -
gātni un visiem kopā rūpējoties 
par to, lai tik traģiski notikumi 
vairs nekad neatkārtotos.

Valsts prezidents  aicināja god-
bi jībā noliekt galvu 1949. gada 
de  portāciju un visu komūnis -   
tiskā režīma upuŗu piemiņai.

Spītējot stiprajam vējam, lietum 
un aukstajam laikam, aptuveni       
40 cilvēki piedalījās atceres brīdī 
Šķi ro tavas stacijā, pieminot 1949. 
ga da 25.marta deportāciju un    
ko  mū nistiskā genocīda upuŗus. 
Starp klātesošajiem pārsvarā bija 
vecāka gadagājuma ļaudis, taču 
piemiņas sarīkojumu apmeklēja 
arī bērni un jaunieši. Klātesošie 
dalījās at  mi ņās par piedzīvota -   
jām šausmām un traģēdijām vai-
rāk nekā pirms 60 gadiem, kā arī 
pauda cerību, lai līdzīgi notikumi 
nekad vairs ne  atkārtotos.

Rīgas domes pārstāvis sarīko-
jumā pateicās visiem, kas palīdzē-
juši pirms četriem gadiem Šķi - 
ro tavā izveidot mākslinieka Ai -
vara Vi  lipsona komūnistiskā ge -
nocīda upuŗu piemiņai veltīto 
skulptūru un atceres vietu „Ap -
stājies. Piemi ni. Neaizmirsti”, kur 
traģisko notikumu dalībniekiem 
un tuvinie kiem iespējams nolikt 
ziedus un atcerēties traģiskos no -
tikumus.

Pēcpusdienā Okupācijas mū -
zejā tika demonstrēta dokumen-
tālā fil ma „1949. gada 25. marta 
de  por tācijas. Mājupceļš”.

***
Valsts prezidents Lietuvā

Valsts prezidents Andris Bēr- 
 z iņš uzturējās  darba vizītē Lietuvā 
un tikās ar Lietuvas prezidenti 
Daļu Grībauskaiti. Abi prezidenti 
aplie cināja, ka galvenais sarunu 
temats bijis enerģētikas polītikas 
un ener ģijas piegāžu diversi fi-
kācijas jau tā jums Baltijas valstīs.

Runājot par Visaginas AES      
būv niecības projektu, Andris 
Bērz iņš uzsvēra, ka šobrīd Lat ve-
nergo rī cībā esošā informācija un 
pie  eja mie noteikumi, ar kādiem 
pare dzēta daudzpusējā sadarbība 
AES būvniecībā, liecina, ka Lat-
vijai šis projekts ir izdevīgs. To -
mēr vairāku valstu iesaiste šī pro-
jekta īstenošanā prasīs arī daudz 
pūļu, lai nonāktu līdz līguma 
noslēgšanai. Lietuvas prezidente 
uzsvēra, ka koncesijas līgums AES 
projektam varētu tikt parakstīts 
jau šī gada jūnijā, pār nesot pro-
jekta attīstību nākamajā fazē. 
Šobrīd sarunas ar partneŗiem par 
dalību projektā notiek energo-
sabiedrību līmenī. Latvija Visagi-
nas AES projektā ir gatava pieda-
līties, vienīgi pamatojoties uz       
eko no miskā un komerciālā izde-
vīgu ma principiem.

Tiek lēsts, ka jaunā spēkstacija 
izmaksās līdz pieci miljardi eiro 
(3,5 miljardi latu). Patlaban prog-
nozē, ka elektroenerģiju tā sāks 
ražot 2020. gadā.

CVK atkal vadīs Cimdars
Saeima 22. martā atklātā balso-

jumā par Centrālās vēlēšanu ko -
misijas (CVK) priekšsēdi atkārtoti 
ievēlēja Arni Cimdaru. Viņš CVK 
vada kopš 1997. gada. Par Cimdaru 
CVK priekšsēža amatā nobalsoja 
77 deputāti, pret - viens, atturējās 
trīs. Cimdars bija vienīgais izvir-
zītais kandidāts.

Savā uzrunā Cimdars norādīja, 
ka tuvākajā laikā CVK galvenie 
uzdevumi būs vēlētāju reģistra 
ieviešana Saeimas vēlēšanās, kā arī 
elektroniskās balsošanas ieviešana. 

CVK sastāvā ir deviņi locekļi,      
no kuŗiem priekšsēdi un septiņus 
locekļus ievēlē Saeima, bet vienu 
locekli no tiesnešu vidus - Augstākā 
tiesa savā plēnumā. CVK pilnvaru 
termiņš ir četri gadi, un kārtējām 
CVK vēlēšanām jānotiek ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās 
Saeimas sanākšanas.

***
Olšteins veidos 

savu organizāciju
Klāvs Olšteins 11. Saeimā tika 

ievēlēts no Zatlera Reformu parti-
jas, taču drīz vien kopā ar domu-
biedriem pameta šīs organizācijas 
rindas, izveidojot neatkarīgo parla-
mentāriešu grupu. Šāds manevrs 
ļāvis Olšteina sešiniekam iegūt   
lielu svaru Valža Dombrovska koa-
licijā, jo bez tā atbalsta šā brīža val-
dībai ir tikai 50 Saeimas deputātu 
balsis. 

Tagad polītiķu aprindās runā    
par Olšteina sešinieka vēlmi mek-
lēt jaunus sadarbības partneŗus     
un par Valža Dombrovska valdī -
bas nestabilitāti. Olšteins pats gan 
to noliedz. Viņš neesot iesaistījies 
sarunās nedz ar ZZS, nedz ar to -
pošo Einara Repšes organizāciju, 
visticamāk, Olšteina grupa pār -
tap šot par patstāvīgu organizāciju. 
Olšteinieši arī negrasoties kļūt par 
koalicijas klupšanas akmeni, jo ir 
apmierināti ar valdības darbu.

***
Draud ar provokācijām 9. maijā

Aktīvisti no Krievijas 9. maijā 
iecerējuši uz autobusiem Rīgā un 
Tallinā izvietot padomju diktātora 
Josifa Staļina portretus, rīkojot 
skandalozu akciju “Uzvaras auto-
buss”. Drošības policija sola izvēr -
tēt iespējamo akciju un lemt par 
turpmāko rīcību. 

Ārlietu ministrijas preses sek-
retārs Jānis Sīlis skaidro, ka Latvijai 
nav pieņemama nekādu totālitāro 
ideoloģiju slavināšana un Latvijā 
gan padomju, gan nacistiskās sim-
bolikas publiska demonstrēšana      

ir aizliegta. Tas “akcijas” organi zē-
tājiem būtu jāatceras, pirms viņi 
plāno šķērsot Latvijas robežu. Lat-
vijas tiesībsargājošās iestādes iz -
vērtēs, cik šāda “akcija” ir atbilstīga 
Latvijas likumdošanai un vai tā ir 
saskaņā ar mūsu pavalstnieku in -
teresēm.

***
Ekonomikas ministrs 

teicami runā angļu valodā
Ekonomikas ministrs Daniels 

Pavļuts izpelnījies uzslavas sakarā 
ar labajām angļu valodas zināša-
nām. Viņš ir krass pretstats kād rei-
zējam finanču ministram Atim 
Slakterim, kas 2008. gadā intervijā 
biznesa telesabiedrībai Bloomberg 
teica, ka Latvijas ekonomikā nav 
nothing special (nekā īpaša).

Ministru prezidents Valdis  
Dom brovskis un Pavļuts bija ie  ra-
dušies vizītē Apvienotajos Arabu 
Emirātos un Katarā. Tās laikā Pav-
ļuts ļoti labā angļu valodā sniedza 
interviju starptautiskajam tele ka-
nālim AlJazeera. Tīmekļa portālos 
pēc tam varēja lasīt: „Daniels 
Something Special Pavļuts”, „Esam 
lepni, ka mums ir Pavļuts. Šajā 
cilvēkā redzams augstākās amat-
personas potenciāls.”

***
LZS kongresā

Jelgavā, Latvijas Lauksaim nie-
cības universitātē, notika Latvijas 
Zemnieku savienības (LZS) kon-
gress. Bija ieradušies 280 delegāti. 
Pēdējā gada laikā LZS rindās ie -
stājušies 79 jauni biedri. 

Kongresā  runu teica Zaļo un 
Zem  nieku savienības valdes 
priekš sēdis Augusts Brigmanis. 
Viņš uzsvēra, ka LZS mērķis ir 
uzvarēt 2013. gada pašvaldību 
vēlēšanās. Sacensība par ietekmi 
pašvaldībās nākamajās vēlēšanās 
nebūs viegla, bet ZZS priekšro-
cības esot pieredze un spēja pie-
dāvāt pašvaldībām skaidru attīs-
tības   programmu. Līdz šim veik-
tā administrātīvi territoriālā re -
forma bijusi neveiksmīga, tās 
sma gums bija jāiznes pašām pa  š-
valdībām, turklāt ekonomiskās 
krizes apstākļos. Savā jaunajā pro-
grammā LZS atbalsta tieši vēlētas 
otrā līmeņa - apriņķa pašvaldības. 
Cik apriņķu būs, LZS vēl nav 
vienojusies. Tiek pieļauts, ka vai 
nu ir jāatjauno vēsturiskie apriņ -
ķi, vai tie jāveido ap deviņām 
lielajām republikas pilsētām.

Brigmanis arī apgalvoja, ka val-
dība nākusi klajā ar chaotiskiem 
paziņojumiem, kuŗiem neseko 
attiecīga rīcība. Galvenie jautājumi 
patlaban esot 16. marts, bijušie un 

gaidāmie referendumi. Brigmanis 
apliecināja, ka LZS ir gatava dele -
ģēt darbam valdībā savus zinīgos 
un pieredzējušos ministrus, kuŗi 
veiksmīgi varētu īstenot iecerētās 
reformas.

***
Aicina uz sankcijām 

pret Latviju
Krievijas Valsts dome  pieņē -

musi rezolūciju „Par cilvēktiesību 
pārkāpumiem un nacisma reha -
bi litācijas nepieļaušanu Latvijā”. 
Domes deputāts, Starptautisko lie-
tu komitejas vadītājs Aleksejs Puš-
kovs aicinājis Krieviju ieviest pret 
Latviju ekonomiskās sankcijas, kā 
arī noteikt vīzu ierobežojumus 
Latvijas polītiķiem. Puškovs pazi-
ņojis, ka šāda rīcība nepieciešama 
saistībā ar nacisma atdzimšanu 
Latvijā un nepilsoņu statusa prob-
lēmām. Viņa ieskatā būtu jāievieš 
Krievijas naftas un gāzes piegāžu 
embargo visām Baltijas valstīm. 
Krievijas Valsts dome šajā jautā-
jumā ievēro starptautisko tiesību 
normas. Pēc viņa teiktā, leģionāru 
diena ir neonacistisks pasākums. 
Turklāt tās atcere uzskatāma par 
apvainojumu „visiem antihitle ris-
kās koalicijas kaŗavīriem”, kā arī na  -
cistu un viņu sabiedroto upu ŗiem.

***
Grūtupa drūmā prognoze

Ja latviešiem neizdosies tikt vaļā 
no kalpa kompleksa, tad viņi jau 
šajā gadsimtā noies no vēstures 
skatuves, intervijā žurnālam Klubs 
saka jurists un publicists Andris 
Grūtups. Viņš  norāda, ka lielākā 
ne  laime ir tā, ka vairākumam ve -
caistēvs un vecāmāte muižā bi - 
juši vai nu kučieris, vai šuvēja, vai 
obers, vārdu sakot, - muižas kalps. 
Tātad visi - gan polītiķi, gan zi -
nātnieki, gan visi tie, kuŗi sevi  
sauc sarežģītos vārdos, - tomēr ir 
šo kučieŗu un šuvēju bērni. Un     
tas uzliek tādu briesmīgu zīmogu.

Grūtupam gan neesot nekādu 
šaubu, ka latvieši ir talantīgi. To -
mēr tādu, kas justos kā kungi, ir 
pavisam nedaudz no kopējās ma -
sas, bet pārējie visi esot ar bries-
mīgu kalpa sindromu un ārprā -
tīgi stūrgalvīgi.

“Bet jūs zināt, ka stūrgalvība ir 
muļķības pavadone. Ja cilvēks ir 
muļķis, viņš nekad citam nepie-
kritīs. Tas portrets nav visai glai-
mojošs, taču, ja atrastos kāds iz -
cils valstsvīrs, varbūt kaut kas 
iznāktu, jo skaidrs, ka latvieši ir 
ļoti strādīgi. Būtībā viss ir mūsu 
rokās. Ja atradīsies kāds izcilnieks 
nācijas vidū, varbūt arī citas tau-
tības, tad nācija var izveidoties par 
ļoti spēcīgu organismu.

„Ja tik izdotos atšķaidīt un no -
ņemt kalpa kompleksu. Bet, ja       
tas nenotiks, domāju, latvieši noies 
no vēstures skatuves. Šajā gad-
simtā,” intervijā saka Grūtups.

***
“Olšteina sešinieks” nodibina 

biedrību Brīvie demokrati
Par “Olšteina sešinieku” dēvētā 

neatkarīgo deputātu grupa  nodi-
bi  nājusi biedrību  Brīvie demo kra-
ti. Par biedrības  valdes priekš sēdi 
ievēlēta Saeimas Publisko izdevu-
mu un revīzijas komisijas priekš-
sēde Elīna Siliņa. Deputātu grupa 
sola nešūpot Dombrovska val-
dību, bet piedāvās koalicijas part-
neŗiem idejas ekonomikas “res tar-
tēšanai”.

Neatkarīgo deputātu neformā -
lais līderis Klāvs Olšteins noliedz 
runas, ka seši deputāti, bez kuŗiem 
valdībai nebūtu vairākuma, ir ie -
saistīti sarunās ar opozicijā esošo 
Zaļo un Zemnieku savienību par 
lielākām polītiskās izaugsmes ie -
spē  jām.

Olšteins apgalvo, ka Brīvie de -
mokrati dibināti tāpēc, ka Neat ka-
rīgo deputātu grupa grib parādīt, 
ka ir vienota un strādā kopā. Par 
partijas izveidošanu šobrīd viņi 
nediskutējot, un tas neesot “priori-
tārais mērķis”, tomēr neesot arī 
izslēgts. Biedrība negribētu “vilkt 
nekādas līnijas” polītiskajiem spē-
kiem, ar kuŗiem varētu sadarbo-
ties, galvenais, lai tie piekristu      
Brīvo demokratu idejām. Olšteina 
ieskatā Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska (Vienotība) valdība 
varētu nostrādāt visu 11. Saeimas 
pilnvaru laiku.

Pētījumu centra SKDS direktora 
Arņa Kaktiņa ieskatā Olšteina 
sešinieka manevri, visticamāk, 
saistīti ar nākamajām vēlēšanām.

***
Valdības gāšanas plāns

Tīmekļa portālā pietiek.com 
stāstīts par Dombrovska valdības 
gāšanas plāniem. Šķēles ģimenei 
piederošā birojā notikusi triju oli-
garchu – Andŗa Šķēles, Aināra 
Šle sera un Aivara Lemberga tik-
šanās. Trijotne vienojusies, ka val-
dība, visticamāk, noturēsies ne 
ilgāk kā līdz rudenim un līdz tam 
laikam gaidāma polītisko spēku 
pārgrupēšanās, kur centrālo lomu 
ieņems bijušā Ministru prezidenta 
Einara Repšes nodibinātā bied-
rība Latvijas attīstībai. Trīs tā dē -
vētos „vecos oligarchus” šāds scē-
nārijs apmierina. Lembergs sa -
viem kompanjoniem esot ļāvis 
noprast, ka viņa ietekmē esošā 
Zaļo un Zemnieku savienība tu -
vāko mēnešu laikā atgriezīsies 
valdībā. Tas tiks darīts, izspēlējot 
„Olšteina sešinieka” kārti. Viņi 
vēlēsies palielināt savu ietekmi 
val dībā, iegūstot vienu ministra 
amatu. Tālāk valdības maiņas scē-
nārijā aplūkota iespējamā Vieno-
tības sašķelšanās, kad daļa Saei-
mas frakcijas deputātu pieslietos 
Repšem. „Olšteina sešinieks”, daļa 
Vienotības un vēl daži „saimnie-
ciski domājoši” Zatlera reformu 
partijas deputāti līdz rudenim va -
rētu izveidot bloku ar 17 – 18 bal-
sīm Saeimā un likt pamatus jau -
nai valdībai, ļoti ticams, ka ar 
Repši Ministru prezidenta amatā.

„Repše ir pareizi pateicis, ka      
bez uzņēmējdarbības nevar pa - 
stā vēt valsts. Man ar Repši ir bi -
juši konflikti, bet viens ir skaidrs – 
ja viņš kaut ko izlēma, tad sekoja 
rīcība. Tāpēc Repše nebūtu slik tā-
kais Ministru prezidents šajā si -
tu ā cijā, kad stabilitāte, kas draud 
pāraugt stagnācijā, jāpārvērš par 
attīstību,” portālam pietiek.com 
pauda Ainārs Šlesers.

Tā dēvēto trīs veco oligarchu 
līdz šinējā darbība lielā mērā bija 
pamatā toreizējā Valsts prezidenta 
Valža Zatlera lēmumam par 10. 
Saeimas atlaišanu. Pēc ārkārtas 
Saeimas vēlēšanām viņu ietekme 
polītikā ir sarukusi. Šlesers un 
Šķēle ir likvidējuši savas partijas, 
bet Lemberga ietekme, kopš zaļie 
zemnieki ir ārpus valdības, ir 
mazinājusies, bet nav izskausta.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
“Esam gatavi iziet 

ielās !” - šādu agre - 
sī vu, kaujiniecisku 
virs rakstu Rīgas 
krievvalodīgās avī-
zes Vesti Segodņa 
žur   nāliste Jūlija 
Aleks androva de  vu-

si informācijai par sanāksmi, ko 
sasaukusi Latvijas sabiedrisko or -
ganizāciju koordinācijas pa  do me. 
Lai šis lepnais nosaukums  jūs ne -
maldina - zem šī jumta pulcējas  
t. s. krievvalodīgo ko  pienas da  žā-
du grupu un grupi ņu darboņi.

Koordinācijas padomes sanāks-
mes orgānizātori sarīkoja debates 
par to, kā novērtēt referenduma 
iznākumu un kā turpināt (!) “cīņu 
pret diskrimināciju”. 

Bija aicināti “dārgie viesi” - lat-
vieši, kuŗu “neierastie” viedokļi re -
ferenduma gaidās “sacēluši troks-
ni”, kā raksta Aleksandrova.

Un kas tad atnāca? Biznesa kon-
sultants Ainārs Komarovskis, eko-
nomists Einārs Graudiņš, sabied-
riskā darbiniece Iveta Ridere un, 
gal venais, žurnālists Viktors Avo tiņš.

Tagad pievērsiet uzmanību iz -
teiks   mīgajam Avotiņa raksturoju-
mam, ko sniegusi Jūlija Aleks and-

LR krievu šovinistu latviskie iztapoņi

rova: “Avotiņa kungu jau sen dēvē 
par pēdējo latviešu inteliģences 
pārstāvi, inteliģences nevis rietum-
nieciskā, “intelektuālajā” ziņā, bet 
krieviskajā (!), morāli ētiskajā ziņā.” 
Te zemteksts itin izteiksmīgs: Rie-
tumi ir tumsa, Krievzeme gaisma, 
vai ne?

NRA publicists Avotiņš (kuŗu kā 
izcilu un godīgu raksturojis aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš) neesot vie-
nīgais, liek saprast raksta autore:  
arī pārējie, kas bija ieradušies, “cienī 
savu tuvāko”, lasi - diskriminētos 
un pazemotos krievus un kriev-
valodīgos. Gan NRA, gan kriev va-
lodīgajā nedēļas laikrakstā KM- 
Lat vija un citos izdevumos un por-
tālos Avotiņš nu jau labu laiku iz -
sakās, var teikt, saskaņā ar Sa  ska -
ņas centra platformu.

Un pārējie “dārgie viesi”? Einārs 
Graudiņš, kas netieši saistīts ar Die-
nas īpašniekiem, pēdējos ga dos 
izcēlies savos minētajā avīzē publi-
cētajos blogos kā gandrīz vai anek-
do tisks padomju ideoloģijas pau-
dējs. Viņš sevi bez jebkādas iro ni -
jas dēvē par “marksisma teorē tiķi, 
internacionālistu pēc satura, anti-
glo bālistu pēc formas”. Man  jau ir 
gadījies Laika/BL slejās pa  smīk  ņāt 

par Graudiņa domu graudiem.
Ainārs Komarovskis uzskatāms, 

piedodiet, par “krievmīli kvadrātā”. 
Egils Līcītis Latvijas Avīzē trāpīgi 
pazobojies par “Komarovska pa  s-
kvi lām krievu presē”, un pēdējais 
tagad Dienā atspēlējies, nākdams 
klajā ar apcerējumu Kāda ir atšķi-
rība starp latvieti un krievu Latvijā?. 
Komarovskis citē likumu pantus 
un instrukciju paragrafus, lai pie-
rādītu, cik beztiesīgi Latvijā ir ne -
pilsoņi, kādas profesijas viņiem 
liegtas u.tml. Viņš nemin ne vārda 
par to, ka nepilsoņiem neviens ne -
liedz pelnīt iztiku neskaitāmās jo -
mās, kas nav saistītas ar valsts iestā-
dēm, un viņi, tāpat kā krievvalo-
dīgie LR pavalstnieki, var aizgūt-
nēm baudīt krievu kultūru, prie-
cāties par Rīgas Krievu teātŗa 
prem jērām un Krievijas “radošo 
kollektīvu” viesizrādēm, Rīgā pirkt 
visas Maskavā izdotās grāmatas, 
tostarp melnsimtnieciskās, lasīt  
trīs lielas Rīgas krievu avīzes un 
veselu blāķi žurnālu. Ko vēl vajag? 
Nē, Komarovskis žonglē ar pan-
tiem un cipariem, mēģinot pierā -
dīt, ka latvieši apspiež un pazemo 
krievus kā tādus...

Aleksandrovas rakstā nav pie  -

mi nēti vēl divi latviešu “inteliģenti, 
kas nav intelektuāļi”: Sandris Točs 
un Juris Paiders. 1994. gadā, kad       
es pēc 22 gadu promienes atkal  
biju dzimtajā Rīgā, mani taisni 
Preses ballē iepazīstināja ar Juri 
Pai deru, kas esot spīdošs ekono-
mists. Tam es joprojām ticu, eko-
nomikā viņš teicami orientējas,   
bet polītikas sfairā Paiders, var   
teikt, ir “putiniskāks par Putinu”:  
kopā ar staļinisko aģitpropu arī vēl 
šodien tic, ka Katiņā poļu virsnie-
kus šāvuši vācieši. Arī citos jau tā-
jumos Paiders, kas ir viens no NRA 
slejiniekiem, metaforiski dod 
priekš roku ātrvilcienam Rīga - Ma s- 
kava, nevis Via Baltica. Bet īpašu 
ievērību Paiders izpelnījies ar to,       
ka viņš trijatā ar Jāni Urbanoviču 
un maskavieti Igoru Jurgensu sa -
stādījis gaužām neobjektīvo grā-
ma tu Nākotnes melnraksti, kuŗas 
otrais, divtik biezākais sējums teju, 
teju nāks klajā.

Bet nu mums jāatgriežas tajā 
sanāksmē, par kuŗu raksta Jūlija 
Aleksandrova: viņasprāt bez lat vie-
šiem (t.i., šiem derīgajiem latvie-
šiem) “krievu jautājums” nav at  ri-
sināms. Ainārs Komarovskis ar 
no  žēlu konstatēja, ka latviešu pub-
lika neko nezina par to, “kā ārdās 
un trako valodas inspekcija”. Un 
Einārs Graudiņš ņēma palīgā gan 
Hāgas un Ženēvas konvencijas, 
gan Teherānas, Jaltas un Potsda-

mas konferenču lēmumus, lai pie-
rādītu, ka “4. maija republika” 
nekādi nevarot būt pirmskaŗa Lat-
vijas brīvvalsts turpinājums.

Uzklausījusi šos “derīgos latvie-
šus”, komitejas Par godīgumu un 
tais nību priekšsēde Jeļena Batšin- 
s ka teica: “Situācija saspringta līdz 
pēdējam, un mēs esam gatavi iziet 
ielās, kā 2004. gadā.”

Iziet ielās! Pilsoņu un nepilsoņu 
savienības priekšsēdis Vladimirs 
Sokolovs pastāstīja, ka jau tagad 
sāksies priekšdarbi grandiozai ma -
nifestācijai, kas notikšot 15. okto-
brī, atceroties 20 gadus, kopš Lat-
vijas iedzīvotāji sadalīti pilsoņos un 
nepilsoņos.

Tikmēr tiek vākti paraksti, lai 
sarīkotu kārtējo referendumu - ar 
prasību vienā rāvienā piešķirt pa -
valstniecību visiem nepilsoņiem. 
Līdz septembrim jāsavāc 10 000 
parakstu, bet organizātori cer, ka  
šis skaitlis jau būs sasniegts līdz 9. 
maijam, “jo Uzvaras diena mums 
visiem taču ir sakrāls (!) neatkarī-
bas un brīvības simbols”.

Pakalpīgais Ainārs Komarovskis 
jau apsolījis organizēt tādu radio 
vai televīzijas raidījumu valsts va -
lodā, kas iepazīstinās latviešus ar 
jautājumiem, “no kuŗiem baidās 
valdošā elite”. Nosaukums jau iz -
domāts: Nekā svēta. 

Patiešām - nekā svēta! 
Franks Gordons

Itin naska, izrā-
dās, ir šī polītiskā 
apvienība Visu Lat-
vijai!/TB/LNNK, 
par kuŗu pagājušā 
gada ārkārtas Saei-
mas vēlēšanās savu 
balsi atdeva 3045 

pa  valstnieki ārvalstīs, tostarp, jā -
domā, savs skaits Laika un Brīvās 
Latvijas lasītāju. Saeimā dažāda 
veida priekšlikumi no apvienības 
puses birst kā no pārpilnības raga. 
Nelaime vienīgi tā, ka lielākoties tie 
neapliecina īpaši izjustu lielu atbil-
dību par Latviju un tās sa  bied rību.

Šo struktūru mēs visi pazīstam  
ar nosaukumu Nacionālā apvie-
nība (NA), lai gan precīzāks apzī-
mējums būtu Nacionālistu apvie nī-
ba. Pirms referenduma par valsts 
valodas jautājumu NA nāca klajā ar 
domu, ka Satversmes tiesai (ST) 
būtu jālūdz šo procesu atzīt par 
antikonstitūcionālu. Pieteikumu 
ST parakstīja arī deputāti no Vieno-
tības, bet bez rezultāta – ST atteicās 
procesu apturēt, paskaidrojot, ka   
tā būtu nepamatota iejaukšanās 
likumdošanas jautājumos. Refe-
ren dums notika, un, kā zināms, 
liels vairākums pavalstnieku (to -
starp 31461 pavalstnieks ārvalstīs) 
nobalsoja pret domu, ka krievu 
valodai būtu jāpiešķiŗ valsts valo-
das statuss.

Kopš tā laika polītiskajā vidē no -
tikušas visnotaļ intensīvas diskusi-
jas par referendumiem pašiem. 
Nav nemaz tik ļoti sen, kad depu-
tāti sprieda, ka tautai jādod vēl 
lielākas tiesības ierosināt referen-
dumus. Un tautai piešķīra tiesības 
ierosināt Saeimas atlaišanu. Notika 
diskusijas par to, ka Saeima varētu 
obligāti apspriest jebkuŗu jautā-
jumu, ko iesniedz konkrēts skaits 
pavalstnieku – varbūt desmit tūks-

Par referendumiem un bezatbildīgu polītiku
toši un varbūt tikai pieci tūkstoši. 
Šajā sakarā minams tīmekļa por-
tāls Manabalss.lv, kur katrs var 
pieteikt savu jautājumu. Pagaidām 
tur savākti 10 tūkstoši parakstu   
par trim jautājumiem – atklāt tā 
dēvēto „ofšoru” patiesos īpašnie-
kus, sodīt Saeimas deputātus, kuŗi 
pārkāpj zvēresta noteikumus (runa 
ir par tiem deputātiem, kuŗi pa -
rakstījās par krievu valodas tiesī-
bām, lai arī zvērestā ir solīts sargāt 
latviešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu), kā arī ļaut 10 tūkstošiem 
cilvēku iesniegt likumdošanas 
priekšlikumus, kuŗi Saeimai būtu 
jāapspriež obligāti. Saeima par  
šiem jautājumiem vēl nav sprie-
dusi, un pagaidām šķiet, ka process 
iet reversā – vairāk aizliegt nekā 
pie ļaut.

Tas ir tāpēc, ka patlaban Latvijā 
tiek vākti paraksti vēl par vienu 
jautājumu, proti, – par pavalst nie-
cības automatisku piešķiršanu vi -
siem valsts nepavalstniekiem. Arī 
šoreiz NA ir sabuntojusies – neva-
jag to atļaut, te runa ir par valsts 
kodolu, vispār par tādām lietām 
nevajag referendumus rīkot u.tml.

No otras puses, referendumi to -
mēr ir ļoti labs veids, kā uzzināt 
sabiedrības viedokli par kādu jau-
tājumu. Eiropā rekordiste šajā ziņā 
ir Šveice, kur referendumi par daž-
nedažādiem jautājumiem ir ie rasti 
jau kopš 19. gadsimta beigām. 
Latvijā referendumi notiek retāk. 
Kopš neatkarības atjaunošanas   
līdz balsošanai nonākuši astoņi       
re  ferendumi, vairākumā no tiem 
nesavācās nepieciešamais kvo-
rums. Ar referenduma palīdzību 
tika mīkstināti naturālizācijas no -
teikumi, atlaista bēdīgi slavenā 10. 
Saeima un noraidītas krievu va -
lodas tiesības. Ar to arī viss ir 
pateikts.

Ja iecerētu referendumu par ne -
pavalstnieka statusa likvidēšanu, 
tad, manuprāt, lai tik vāc parakstus 
tie, kuŗiem tā liekas laba doma. 
Savāks 10 tūkstošus, Centrālajai 
vē  lēšanu komisijai būs jāizsludina 
papildu parakstu vākšana. Savāks 
nepieciešamo skaitu, atkal būs re -
ferendums. Procesa veicinātāji ļoti 
cer, ka latvieši tad būtu ļoti apa - 
tiski un lielākoties balsošanā nepie-
dalītos. 

Tās ir tikai vēlmes, turklāt visai 
bezcerīgas. Arī pirms referenduma 
par valodu dažs apgalvoja, ka lat-
vieši būšot apatiski, bet aktīvāki 
būšot tie, kuŗi krievu valodai vēlas 
piešķirt papildu tiesības. Lika drus-
ku pagaidīt! Referendumā vēlētāju 
aktīvitāte bija neierasti liela – pie-
dalījās vairāk nekā 70 procenti pa -
valstnieku (salīdzinājumam – refe-
rendumā par Saeimas atlaišanu 
pie dalījās tikai 45 procenti, lai gan 
toreiz kvorums nebija nepiecie-
šams, un 11. Saeimas vēlēšanās 
savu izvēli izdarīja mazāk nekā 60 
procenti pavalstnieku). Nav iemes-
la domāt, ka referendumā par pa -
valstniecību vēlētāju aktīvitāte       
būtu īpaši mazāka, jo arī šajā ga -
dījumā runa tomēr ir par vienu      
no valsts pamatpostulātiem. Tāpat 
kā valsts valoda, arī pavalstniecība 
ir centrāls elements valsts esamī -
bā, un es neticu, piemēram, ka   
tādā gadījumā vairākums Laika un 
Brīvās Latvijas lasītāju sēdētu uz 
rokām. Nebūt ne.

Taču tas nenozīmē, ka būtu vē -
lams referenduma procesu apturēt, 
un tam ir kāds ļoti vienkāršs ie -
mesls. Krievijai attiecībās ar Lat -
viju vienmēr ir bijuši divi galvenie 
jājamzirdziņi. Viens ir krievu valo-
da. Otrs ir nepavalstnieki. Kremlis 
nenogurdams brēc, ka nepavalst-
nieka statuss mūsdienu Eiropā ir 

kaut kas pagalam nepieņemams. 
Referendums par valsts valodu at -
tiecīgo jautājumu apbērēja pavi-
sam. Jautājums tika pieteikts un  
ļoti pārliecinoši noraidīts. Velti 
Kremļa piektā kolonna Latvijā ap -
galvo, ka patiesībā krievu valodu 
par otru valsts valodu vēlas daudz 
lielāks skaits, jo nepavalstnieki ne -
varēja balsot. Paši vainīgi. Ja grib 
balsot, tad vajag naturālizēties. Ja  
to negrib, lai sēž klusu, jo tādējādi 
cilvēks no piedalīšanās valsts polī-
tiskajā dzīvē tomēr ir atteicies.

Tas pats ir vēlams arī attiecībā uz 
pavalstniecības referendumu. Ļoti 
iespējams, ka šoreiz neizdosies sa -
vākt nepieciešamo parakstu skaitu, 
jo, domājot par nākamgad gaidā-
majām pašvaldību vēlēšanām, diez 
vai Saskaņas centrs un tam līdzīgie 
īpaši vēlēsies kaitināt vēlētājus lat-
viešus, un maz ticams, ka SC cil-
vēki tikpat aktīvi atbalstīs pavalst-
niecības jautājumu, kā tie atbal- 
stīja valodas jautājumu. Taču arī tad, 
ja parakstus savāks, tad iesim un 
balsosim. Pateiksim stingru nē un 
arī šo trumpi izņemsim no Kremļa 
rokām. Jo, vēloties procesu apturēt, 
pirms tas ir sācies, mūsu valsts 
nacionālistiski noskaņotie likum-
devēji nodrošina tieši pretējo – tas 
ļautu Maskavai apgalvot, ka tautas 
tiesības Latvijā tiek mākslīgi apslā-
pētas, neļaujot tai spriest par savu 
tuvāko cilvēku likteni. Zinot, cik 
ļoti skaļa ir Krievijas propagandas 
balss, vai tas patiešām ir tas, ko mēs 
vēlamies? Nē, to mēs nevēlamies 
vis.

Priekšlikumi no NA nākuši ne 
jau par referendumiem vien. Na -
cionālisti grib atteikties no sistē -
mas – uzturēšanās atļauju dot      
tiem, kuŗi Latvijā iegulda zināmu 
summu naudas, jo šie pieprasīju -
mi lielākoties nāk no austrumiem. 

Viņi grib stingrākus naturālizāci -
jas noteikumus tieši gados vecā-
kiem nepavalstniekiem (kāpēc tieši 
tiem?), viņi vēlas naturālizācijas 
pro cesā ieviest „lojālitātes” prasības 
(it kā lojālitāte nebūtu visnotaļ 
netaustāms jēdziens), viņi vēlas at -
ņemt pavalstniecību tiem, kuŗi       
nav pietiekami „lojāli”. Saistībā ar 
pavalstniecības referendumu viņi 
vēlas grozīt Satversmi, lai referen-
dumi par pavalstniecību tiktu 
aizliegti vispār. Runa vienmēr ir 
par demokratijas sašaurināšanu, 
nevis paplašināšanu, un diez vai        
tā ir pati labākā attieksme pret 
valsts un sabiedrības nākotni.

Protams, Amerikā dzīvojošie la -
sī tāji šādu attieksmi sapratīs, do -
mājot par polītiku arī savā valstī.     
Ja var ticēt no Republikāņu partijas 
priekšvēlēšanu laikā dzirdētajam, 
tad būtiskākie jautājumi Amerikas 
Savienotajām Valstīm patlaban 
saistās ar sievietes dzimumorga-
niem un homoseksuālu personu 
tiesībām. Daudz mazāk kāds inte-
resējas, piemēram, par ASV milzīgo 
parādu, par bezdarbu, par prātam 
neaptveŗami dārgo kaŗu Afgānis-
tānā. Nē, galvenais ir seksa jautā-
jum i, izskanējis pat nudien neprā-
tīgais priekšlikums aizliegt kontra-
ceptīvus līdzekļus. Līdzīgi arī Lat-
vijā. Vai topošo pavalstnieku „lo -
jā litāte” tiešām ir svarīgāka par 
valsts tautsaimniecību, par to, ka 
drīz sākies nozīmīgas debates par 
Eiropas Savienības nākamo finan-
ču periodu, par to, kas tiks runāts 
maijā gaidāmajā NATO galotņu 
apspriedē Čikāgā, kā arī par to, ka 
Amerikas avantūrā Afgānistānā 
pie dalās arī savs skaits Latvijas ka -
ŗavīru? Nu nē.

Lūk, kur ir runa par bezatbildību 
polītikā!

Kārlis Streips
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Nesen jūs sacījāt, ka latvie-
šiem jāpierod pie tā, ka būs 
labāki laiki. Kā to saprast?

Krize mums bija smaga, par to 
daudz ir runāts, un vēlreiz to 
darīt nav vajadzīgs. Galvenais ir 
tas, ka dati, statistika liecina:        
mēs ne tikai esam izkāpuši no 
bedres, kuŗā iekritām pēc sla ve-
nās „gāzi grīdā!” polītikas īsteno-
šanas, bet tagad mēs ejam augšup 
kalnā. Piemēram, pagājušajā ga -
dā iekšzemes kopprodukta jeb 
IKP pieaugums bija gandrīz 6 
procenti, un tas ir viens no aug-
s tākajiem Eiropas Savienībā. Pat 
Ķīnā šogad prognozē 7 procentu 
IKP kāpumu. To nevar noliegt, 
tāpat kā to, ka eksports ļoti pie-
aug. Visiem tiem, kas pastāvīgi 
atkārto, ka Latvija neko nevar, ka 
Latvija neko neražo, jāpajautā – 
ko tad mēs eksportējam? Tiek 
sacīts, ka mēs eksportējam tikai 
apaļkokus, bet mūsu eksportā 
koks vairs nav pirmajā vietā. Tā -
pēc es saku, ka esam iekaŗojuši 
eksporta nišas ārzemēs – ne tikai 
Eiropas Savienībā, bet arī citur.

Šķiet, Eiropa gaida otro kri-
zes vilni, tāpēc daudziem nav 
pārliecības, ka arī turpmāk 
kāpsim tajā kalnā.

Biju Briselē, mūsu „desanta” 
sa  stāvā. Saruna bija par tieš mak-
sājumiem lauksaimniecībā un 
kohēzijas fonda naudu, un mēs 
žēlojāmies, ka mums ir grūti, 
krize un tamlīdzīgi. Komisāre at -
bildēja, ka nevajag žēloties, IKP 
pieaugs arī šogad, un mēs nemaz 
nespēsim tikt galā ar visu kohē-
zijas fonda naudu, jo visu uzreiz 
izdarīt nevar. Briselē tiek mode-
lēti nākotnes ekonomiskie pro-
cesi, un jāteic, ka no tā, ko zinu, 
var secināt, ka šogad mums IKP 
pieaugums būs nevis prognozē-
tie 1,5 procenti, bet varētu būt 
pat 4 procenti.

Kāpēc Latvijas iedzīvotāji ne -
jūt to, ka kāpjam atkal kalnā 
augšā?

Nevienā valstī uzreiz IKP kā -
pu mu nejūt, paiet laiks, līdz kā -
pumu izjūt visa tautsaimniecība 
kopumā. Var sacīt, ka pirmās 
bez delīgas jau ir manāmas – pa -
gājušajā gadā privātajā sektorā 
pieauga darba vietu skaits, sa -
ma zinājās bezdarbnieku rindas. 
No tā sauktajiem „simtlatnie-
kiem” darbu atrada aptuveni 56 
tūkstoši cilvēku.

Šogad turpinās tendence pie-
augt darba vietu skaitam. Tur- 
klāt šogad ir pēdējais konsolidā-
cijas jeb budžeta samazināšanas 
gads. Protams, tas nenozīmē, ka 
jau nākamgad mēs varēsim dzī-
vot ļoti zaļi, jo nedrīkstam at -
kārtot iepriekšējās kļūdas. Ir jā -
saprot tas, ko krize ir mācījusi 
mums, Eiropai un arī Amerikai: 
naudas ir tikai tik, cik tās ir. Ja 
naudu aizņemas, vēlāk tik un tā 
nauda būs jāatdod, bet brīdis prie-
ka par aizņemšanos ir ļoti īss.

Jūs runājat par ekonomiku 
kopumā, bet cilvēki ikdienā sa -
skaŗas ar daudz ko konkrētu, 
kas ir visai traģisks. Piemēram, 
veselības aprūpē pieejamība 
joprojām samazinās – cilvē-
kiem nav naudas pat nelieliem 

Sallija Benfelde Mēs kāpjam kalnā
Saruna ar 11. Saeimas deputātu, Brīvības un solidāritātes fonda priekšsēdi, 

Latvijas Ārpolītikas institūta goda direktoru Ati Lejiņu

līdzmaksājumiem, lai nokļūtu 
pie ārsta, izdarītu izmeklē ju mus, 
nopirktu zāles. Laukos daudz-
viet nav sabiedriskā trans porta 
vai arī tas iet vienu vai divas 
reizes dienā, bet personisko au -
tomašīnu nav vai arī degviela      
ir tik dārga, ka ar tām nav ie -
spējams braukt.

Ja runājam vispārīgi, tad vese-
lības problēmas ir visur, pat tu -
rīgajās valstīs. Veselības aprūpe 
ir kļuvusi dārga, un valstij trūkst 
naudas, lai to visu subsidētu. Pie-
mēram, amerikāņi apdrošinās 
privātajās sabiedrībās, bet arī tad 
gandrīz vairs nevar samaksāt      
par veselības aprūpes pakalpo-
jumiem, jo apdrošināšana sedz 
tikai 80 procentus no izmaksām. 
Turpretī mums veselības pakal-
pojumu cenas ir nesalīdzināmi 
zemākas nekā manis jau piemi-
nētajā Amerikā. Domāju, ka mū -
su nelaime bija tā, ka „treknajos 
gados” visur tika pirkta dārga 
medicīniskā aparātūra, slimnī -
cās bieži vien pat bez vajadzības 
ieguldījām milzu naudu. Esam 

bijuši ārkārtīgi izšķērdīgi. Jopro-
jām dzīvojam ar padomju laika 
domāšanu – redz, toreiz veselī-
bas aprūpe bija bez maksas. Pa -
tiesībā tā nebija, tikai par to uz -
reiz samaksāja valsts no cilvēku 
nopelnītās naudas, kuŗu viņiem 
nesamaksāja. Tagad bieži cilvēku 
attieksme ir tāda: es slimoju,      
valstij jāārstē; es piedzeršos, bet 
ārsts lai nākamajā dienā par   
mani rūpējas. Ar to es gribu 
sacīt, ka cilvēku attieksme šajos 
jautājumos nav daudz manījusies 
kopš padomju laikiem, un kopā 
ar izšķērdību tas rada problēmas. 
Tomēr domāju, ka mēs ar to pa -
mazām tiksim galā. Nav pie 
mums viss tik slikti. Piemēram, 
gūžas locītavas protezēšanu sa -
maksā valsts, ja cilvēks gaida rin-
dā un to sagaida, bet, ja rindā 
negaida visu paredzēto laiku un 
pusi ir gatavs maksāt pats, valsts 
samaksā otru pusi. Nekur citur 
pasaulē tā nav, turklāt tajā pašā 
Amerikā summa par protezē-
šanu ir reizes divdesmit lielāka. 
Ir jāatrod vidusceļš starp cilvēku 

veselības vajadzībām un nesa-
prā tīgu veselības budžeta nau -
das tērēšanu. Ceru arī, ka tik - 
sim galā ar korporātīvo medicī-
nas sistēmu jeb „medicīnas ma -
fiju”, kā es to saucu aparātūras  
un farmācijas iepirkumos. Mēs, 
likumdevēji, esam izdarījuši labu 
un vajadzīgu darbu – turpmāk 
visas trīs Baltijas valstis iepirku-
mus veselības aprūpē veiks ko -
pā, un tas samazinās iepirkuma 
cenu, jo lielākam pasūtināju -
mam ir lielākas atlaides.

Ikdienas dzīve ļoti daudziem 
Latvijas iedzīvotājiem jopro-
jām ir ļoti skarba. Varbūt tāpēc 
bieži nespējam novērtēt to, ka 
esam nokāpuši no bizantiskās 
polītikas ceļa, ka mūsu demo-
kratija un izpratne par to ir 
vērsta Rietumu virzienā?

Vai jūs domājat, ka mana dzīve 
Rietumos bija viegla? Divus ga -
dus Amerikā es biju bezdarb-
nieks, un man bija ģimene. Visur 
cilvēkiem no rīta jāceļas, jāiet 
strādāt un vakaros jānāk mājās. 

Nedomāju, ka tiem mūsu cilvē-
kiem, kas aizbraukuši strādāt uz 
Īriju vai Angliju, ir zelta dzīve. 
Viņiem ir smagi jāstrādā, bieži 
pat divos darbos, lai viņi spētu 
samaksāt savus parādus Latvijā 
par mājām un dzīvokļiem, kas 
tika iepirkti treknajos gados. Nav 
valsts, kuŗā nebūtu jāstrādā, un 
nekur nekas nenāk viegli. No 
bēr na kājas esmu strādājis, esmu 
pieradis, ka ir jāstrādā, bez darba 
nekā nebūs. Austrālijā piecpads-
mit gadu vecumā es sestdienās 
cēlos un gāju mazgāt automašī-
nas, lai nopelnītu kādu naudiņu. 
Gribu arī teikt, ka pasaulē viss 
mainās, mainās arī tautsaim nie-
cība. Klimata pārmaiņas, ener ģē-
tikas problēmas, naftas cenas, 
eksporta un importa problē -     
mas – ir jāsaprot un jāpierod pie 
tā, ka ilgi tā vairs nevarēsim, ir 
jāmainās. Vēl gribu piebilst, ka 
mums būtu vajadzējis iestāties 
Eiropas Savienībā deviņdesmito 
gadu vidū, bet tas, protams, ne -
bija iespējams. Tad mēs būtu 
tikuši pie lielāka labuma, kā tas 
bija ar Portugali un Grieķiju. Bet 
likteni vainot ir muļķīgi, ir tā,     
kā ir. Turklāt, paskatieties, – ko 
abas minētās valstis ir izdarī -
jušas ar to naudu, pie kuŗas tika? 
Kādā situācijā šodien ir Grie-
ķija!? Tāpēc gribu teikt, ka tikai 
nauda arī nav risinājums. Sva -
rīgi ir - ko ar naudu dara un iz -
dara. Tāpēc es, par spīti smagajai 
situācijai, kuŗā esam nonākuši, 
uzdrīkstos teikt, ka pēc desmit 
gadiem mēs varētu aiziet gaŗām 
Grieķijai. Jūs pieminējāt Bizan ti-
jas polītikas kultūru – kā zināms, 
tajā liela loma bija kukuļošanai, 
spiegošanai, dezinformācijai un 
ne vienmēr tika pievērsta pienā-
cīga uzmanība progresīvām pār-
maiņām pārējā pasaulē. Atklāti 
sakot, šobrīd Briselē var dzirdēt 
viedokli, ka Grieķiju nevaja -
dzēja uzņemt Eiropas Savienībā, 
jo grieķiem ir cita domāšana, 
viņu ieskatā tas ir grēks, ka jā -
maksā nodokļi. Nemaksāt no -
dok ļus Grieķijā nozīmē iegūt 
cieņu citu acīs.

Jā, arī mums ir daudz kas tāds, 
ko Latvija mantojusi no Padomju 
Savienības, bet darbs Saeimas 
Eiropas lietu komisijā un darba 
tikšanās un apspriedes Briselē 
man ir skaidri parādījušas, ka 
Latvija iet pareizā virzienā. Vi -
sām valstīm ir problēmas ar Ei -
ropas fondu naudas apgūšanu, 
arī mēs brīžiem esam naudu 
ieguldījuši nepareizi, taču mēs 
varam tikt tam pāri, mēs tiksim 
ar to galā. Fondu naudas izmak-
s as tiek apturētas arī Vācijā, Igau-
nijā, bet tas viss ir sakārtojams.

Vai ekonomiku var sakārtot, 
nesakārtojot polītiku?

Pirmais, ko gribu teikt: pietiek 
uz katrām vēlēšanām taisīt jaunu 
partiju! Ir laiks nākt pie prāta. 
Otrs, ko gribu teikt, – Zatlera lē -
mums par Saeimas atlaišanu bija 
pareizs, es pats balsoju par tās 
atlaišanu, kaut gan biju deputāts. 
Mums bija kaut kāds sastrē -
gums, kuŗā ar deputātiem tika 
manipulēts. Ar to bija jātiek galā, 
tāpat kā jātiek galā ar māniju 
dibināt jaunas un jaunas par -
tijas. Jākļūst stabiliem.

Atis Lejiņš: 
Var sacīt, ka pirmās bezdelīgas jau ir manāmas – pagājušajā 
gadā privātajā sektorā pieauga darba vietu skaits, samazi-
nājās bezdarbnieku rindas. No tā sauktajiem „simtlatnie-
kiem” darbu atrada aptuveni 56 tūkstoši cilvēku

***
Ir jāatrod vidusceļš starp cilvēku veselības vajadzībām un 
nesaprātīgu veselības budžeta naudas tērēšanu

***
... pietiek uz katrām vēlēšanām taisīt jaunu partiju! Ir laiks 
nākt pie prāta. ... Zatlera lēmums par Saeimas atlaišanu bija 
pareizs, es pats balsoju par tās atlaišanu, kaut gan biju 
deputāts
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VAINAGSAnita Liepa

 
Uz meža ceļa Viņai līdzās ap -

stājas melns autiņš. Pajauna sie-
viete, atvērusi durtiņas, kaimiņ-
tautas mēlē aicina Viņu sev lī -
dzās un nobrīnās, ka otra vilci -
nās iekāpt

Autobusi šajā mežainajā no -
stūrī iet reti, līdz pieturai vai - 
rāki kilometri, un kur vēl par 
biļeti izsviestā nauda. Ja cilvēks 
nebūtu tik lielos gados, tad vēl…

- Jūs esat laipna, - uzrunātā 
saka, - liels paldies, bet es, re -
dziet, pēc ozolzariem.

Otra saprotoši paloka galvu. – 
Pirtsslotām, vai ne? 

- Vainagam. Ir taču Zāļu va -
kars. Piedodiet, to vārdu nemā-
cēšu pārtulkot.

Durtiņas aizveŗas, spēkrats iz -
gaist pelēku putekļu mākonī, un 
Viņa, grāvi pārkāpusi, apsveici-
nās ar ozolu, kas zemos zarus 
pastiepis Viņai pretim. 

Vainags, kā kopš bērna dienām 
ierasts, pinams līgojot un ne -
vienu pantu divreiz neatkārtojot. 
Ozolzaru vainaga vīšana ilgst 
nepilnu stundu, arī līgodziesmu 
Viņai vienmēr pieticis nepilnai 
stundai. Tā bijis pērn, aizpērn, 

pirms desmit, divdesmit, piec-
desmit gadiem, allaž, kad vien 
rasta iespēja tikt pie ozolzariem. 
Šoreiz pinums tikai pusē, kad 
dziedamā aptrūkst. Velti Viņa 
lūko dziesmu kamolu ritināt tā -
lāk; no tā, kā ugunskura liesmu 
skarta, atdalās tikai pa apsvilu-
šam dzīparam - pa strupai rin - 
di ņai bez sākuma un beigām. 
Slikta zīme, tā vēl nekad nav bi -
jis. Bet varbūt Viņu tikai panācis 
vecums?

Vainags tomēr izdodas tikpat 
kupls kā allaž, un vai gan citādi 
var būt, ja domāts nevis kādam 
no pašmāju Jāņiem, bet Jaunās 
pasaules Džonim, kas īstenībā 
tas pats Jānis vien ir. Vai svarīgi, 
ka viņa asinīs pa kādai lāsei no 
svešām dzīvības sulām, ja par 
savu dzimto valodu viņš uzskata 
to pašu, ko runā Sēlijas, Kurze-
mes, Vidzemes Jāņi. 

Kad Viņa pilsētā izkāpj no au -
tobusa, pelēks mākonis nogrūž 
sauli aiz Daugavā snaudoša kuģa 
un pavērš savu lejkannu pret pil-
sētas nomali. Vainaga vijējas 
dārza stūrī, negribīgi ļodzīda-
mās, ugunskurā pamazām dziest 

liesmas, kas laiza malkas šķilu 
krāvumu. Ugunskuram līdzās uz 
bērza bluķa piemirsts šķīvis ar 
šķēlēs sagrieztu sieru un neiz tuk-
šots alus kauss. Lielais, īpa šiem 
viesiem domātais māla kauss 
visaplīk iegravētiem rakstiem.

Viņpus vaļējiem istabas lo -
giem līksma kņada. Balss, kas 
vārdiem uzsveŗ nevis pirmo, bet 
pēdējo zilbi, pieder druknam, 
smai dīgam sārtvaidzim. Nācēja 
piegrabina pie rūts un, kad dēls 
izliecas pa logu, sniedz tam vai-
nagu, ko viņš uzliek galvā savam 
viesim. Ar atkārtotām dziesmām 
mērīts, vainags izdevies par pla-
tu, pāršļūk viesim pāri sejai. Pi -
nējai šķiet, ka nav slikti arī tā, 
lapas neaizsedz pieri, neaizēno 
acis. 

Taču, pēc brīža iegājusi dēla 
istabā, Viņa neizpratnē paliek      
pie durvīm. Viesis, krēslā atgā-
zies, klāsta jocīgu atgadījumu, 
bet  vai nags, kuplais, ar rūpību, 
ar mīles tību vītais, no lielā meža 
vestais Jāņu vainags ir zemē.        
Pie viesa krēsla kājas uz grīdas! 
Dēls ve  dina pie galda, bet Viņa 
jau aiz durvīm. Dēls Viņu panāk 

priekš namā.
- Ko bozies, kas tev nepatīk? 
- Viņš vainagu nosviedis ze mē. 

OZOLA VAINAGU zemē!
Dēls sarauc uzacis.
-Nevis nosviedis, bet nolicis. 

No  šļuka uz kakla, traucēja ēša nu.
Iedomājies tikai – vainags trau-

cējis ēšanu! Senāk pielūgtais, 
mūsdienās pat meža cirtēju sau-
dzētais koks daļu sava košuma 
atdeva vainagam, bet viņš, tas 
gaidītais ciemiņš…

Aizvainota, sarūgtināta viņa 
izmetas dārzā, kuŗa malā no 
zemē ieraktas, piemirstas zīles 
izdīdzis un pastiepies gaŗumā 
šmaugs ozola bērns. Par mazu 
vēl, lai ziedotu vainagam zarus. 

Dreboši pirksti saudzīgā glāstā 

pārslīd jaunā koka vēsajam    
stumbram.

Piedod, piedod! Bet kas gan ir 
vārdi – tukšas skaņas un tikai. 
Lai vainu izpirktu, ir jādod 
zieds. 

- Nāc iekšā, māt, vainaga dēļ 
nebojā svētkus! Sadabūšu nag -  
lu, pakarināšu pie sienas, - no 
tumsas atskan dēla balss.

Viņa neatskatās, neatbild. Pie 
dziestošā ugunskura noceļ no 
bluķa lietus mākoņa aizbiedētā 
viesa atstāto alus kausu un,       
abām rokām turēdama, iet at -
pakaļ. Pašķiŗ ozoliņa apakšējos 
zarus un izlej miestiņu uz jaunā 
koka stumbra.
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Visas grāmatiņas izdevis apgāds 
„Mansards” 2011. gadā.

Kristīne Želve (dzim. 1970. g.) 
rakstniecībā ir iesācēja. Uz apvāka 
lasām, ka Meitene, kas nogrieza 
man matus ir viņas pirmais stāstu 
krājums, bet  tajā  lasāmie darbi ir 
sacerēti jau 2003. un 2004. gadā.

Dzejniecei un gleznotājai Rutai 
Štelmacherei (dzim. 1965. g.) Klē-
pis ir otrs dzejoļu krājums. Pirmā 
virsraksts ir Ieskaties sēklai acīs, 
un tas  publicēts 1998. gadā.

Zviedru dzejnieka Tomasa 
Trans tremera Atmiņas mani redz 
Juŗa Kronberga tulkojumā latviski 
pērn publicētas tāpēc, ka Trans-
tremers ieguva 2011. gada Nobela 
prēmiju literātūrā. 

Apgāds „Mansards” pelnījis uz -
slavu par tādu darbu laišanu kla - 
jā, kas diez vai starp latviešu lasī-
tājiem varētu kļūt par t. s. tirgus 
preci. 

Kristīne Želve, varbūt tāpēc, ka 
jaunākā, ir dzīvespriecīgākā no 
mūsu trim autoriem. Viņas stāstu 
sižetos daudz dzeršanas, seksa, 
jautrības, uzdzīvošanas. Viņai tīk 
lietot slengu, iebārstīt tekstā angļu 
un krievu izteicienus. Ir spožas 
vietas. Stāstā Aktieŗi aktieŗiem at -
kārtoti piedēvētais veids un vārdi, 
kādiem viņi cenšas tuvoties sievie-
tēm (101., 108. lpp.), gan amizē, 
gan droši vien satur vairāk nekā 
kripatu patiesības. Stāstā Likvi dā-
tors, Trakā cilvēka brālis ļoti ce -
rīgo iesākumu, Likvidātora kollek-
cionēto uzrakstu sarakstu, neitrā-
lizē tālākais, pārlieku samudžinā-
tais un grūti izsekojamais notiku-
mu risinājums. Ļoti kaitina stāstā 
Kaimiņiene konsekventā, bet bez-
jēdzīgā jaunu teikumu sākšana ar 
mazo burtu. Jā, kad V. G. Zēbalds 
Austerlicā nonāk līdz grafiskiem, 
detalētiem holokausta aprakstiem, 
viņš pamet it visas civīlizētas raks-
tīšanas ierastās normas – lielos 
bur tus, pieturzīmes, rindkopas, 
visu – bet viņa teicami sasniegtais 

Trīs autori
Kristīne Želve, Meitene, kas nogrieza man matus, stāsti, 120 lpp.; Ruta Štelmachere, Klēpis, dzeja, 80 lpp.; 

Tomass Transtremers, Atmiņas mani redz, atmiņas par bērnību un skolas gadiem, 60 lpp.

mērķis taču bija parādīt, ka masu 
nogalināšanas bija par barbaris-
kām, lai tās notēlotu citādi kā vien 
ar apziņas plūsmas metodi, atme-
tot visādus daiļrakstīšanas smu - 
ku miņus. Vai Kristīne Želve varē -
tu pa  teikt, kāds bijis viņas nolūks, 
Kai miņieni rakstot ar maziem   
teikuma pirmajiem burtiem, at -
skaitot bazūnēšanu: „Skaties tik, 
neaptēsto lasītāj, kāda es moderna 
rakstniece!”-? 

Rutas Štelmacheres dzejoļu krā-
jumā Klēpis klēpja tēls parādās 
dzejolī „Pēcplūdi” (34.), kur Dau-
gavas „klēpī Jēkabpils mīlīgi slīga, 
tās plūdos slīka un nenoslīka”.  
Kaut dzimusi Jelgavā, dzejniece 
kopš 1988. gada dzīvo Jēkabpilī. 
Viņa speciālizējas uz prozaiskajā 
dzīvē grūti savienojamu priekšsta-
tu apvienošanu, saliedēšanu vai 
vismaz nostatīšanu blakām. Migla 
viņai smaržo pēc piena (13.), mei-
tene humpalu svārkos nostājusies 
pie zelta ābeles (20.), „princešu 
ēnas svešu dārzu viršos rīko sa  cen-
sības, kuŗa tālāk aizspļaus kauliņu” 
(22). Ne reizi vien, kā jau no 
gleznotājas sagaidāms, uzvirmo 

krāsu prieks: „Uz koši sarkana tilta es 
stāvēju dzeltenā vējā.” (33.) Krāš ņi. 

Pretstatā Kristīnei Želvei, uz 
kuŗas aprakstīto paaudzi „nāve... 
ne  attiecās”, Rutas Štelmacheres 
grā matiņas pēdējā daļā „sabiezē 
nāve” (63.). Skaists, kaut ļoti 
skumjš, ir viņas mātes tuvā mūža 
gala apraksts:

viņa uzliek rokas uz galda
neiežēlina. neraud. negaida algu
tā ir mana mamma. viņas vārda 
nav laikrakstos
viņai trīc rokas. viņa grib dot
mana mamma nevar ievērt 
adatā diegu
pasaule kļūst viņas acīm par 
tievu
viņa nevar redzēt. viņa redz 
Dievu (64.)
Drīz „mamma vairs necep 

plātsmaizes sasarkusi un sārta” 
(69.), jo viņas „ķermenis gulēja 
zār  kā kā saburzīta kāzukleita ska-
pī” (68.) Bet nāves un visu lietu 
pagājības cikla beigās „jau debesīs 
ir mana mamma” (76.). Starp citu, 
ceru, ka neviens man nepārmetīs 
konsekvences trūkumu, peļot ma -
zos burtus Želvei, bet cildinot 
mazo burtu pilnu dzejoli Štelma-

cherei. (Bet vai jūtat, kā uz šo mazo 
burtu fona izceļas lielais Dievs?) 
Dzejai tomēr ir savi likumi, pro -    
zai – atkal citi.

Ar grāmatiņas nosaukumu At -
miņas mani redz Tomass Trans-
tremers apgriež citādi dažkārt lie-
toto virsrakstu  Es atceros. Tomēr 
zviedru dzejnieks visā savā būtībā 
ir pati vienkāršība un ir tālu no 
visu lietu otrādi apgriezēja tēla. 
Viņš savās atmiņās par bērnību  
un jaunību līdz ģimnazijas beig-
šanai lieto tik daudz vienkāršu pa -
plašinātu teikumu un tik maz sa -
liktu teikumu, ka pieaugušam la -
sī tājam domātā literātūrā ko lī -

dzīgu nāksies grūti atrast. Dzejā 
attīstīto prasmi ar nedaudziem 
vārdiem daudz izteikt Transtre-
mers veiksmīgi pārnes uz prozu. 
Pietiek trīs teikumu, lai jaunā 
Tomasa 15.b klases audzinātājs Dr. 
Molīns lasītāja gara acīs kļūtu 
dzīvs: „Viņš pasniedz vācu valodu. 
Mazs vīriņš, līdzīgs kaķim. Kustas 
ātri un klusi, viņam ir spuraini, 
negribīgi sirmojoši mati un kaili 
laukumi pierē.” (37.) Mazajā grā-

matiņā iestrādātas daudzas pa -
gājušā gadsimta 30. un 40. gadu 
dzīves un sadzīves detaļas Stok -
ho lmā un tās apkārtnē bērna un 
vēlāk jaunieša skatījumā. Bet vai 
tikai bērna un jaunieša? Transtre-
mers prot lasītāju vietām pārsteigt, 
bet to viņš paveic ne ar neparas-
tiem vārdiem vai kādiem citiem 
ārišķīgiem efektiem, bet gan – ar 
pēkšņi izteiktu tvirtu domu. Ievē-
rojiet pēdējo teikumu tūdaļ citē-
jamā rindkopā (12.):

Kaut kad 30. gadu vidū es pazu-
du Stokholmas centrā. Mamma     
un es bijām skolas koncertā. Burz-
mā pie koncertnama izejas izslī -
dēju no mammas rokas tvēriena. 
Ne  glābjami cilvēku straume mani 
virzīja uz priekšu, un, tā kā biju tik 
maziņš, mani nevarēja ieraudzīt. 
Hētorgetā sāka satumst. Es vairs 
nejutos pasargāts. Visapkārt bija 
cilvēki, bet viņiem bija savi mērķi. 
Nebija pie kā turēties. Tā bija mana 
pirmā tikšanās ar nāvi.

Nav iedomājams, ka mazais 
cilvēciņš būtu varējis domu par 
tikšanos ar nāvi ar savu prātiņu 
saprast, kur nu vēl verbālizēt. Cil-
vēciņa izjūtas pazušanas brīdī vār-
dos ielikt varēja vienīgi jau pieau-
gušais Transtremers. Bet cik trā -
pīgi viņš tās ir izteicis! Arī nāve 
taču saistās ar bailēm no pazuša-
nas uz visiem laikiem. Un nāvē 
nav „pie kā turēties”, vienīgi ma -
niaki pirms pašnāvības izdarīša -
nas paņem nāvē līdzi citus, normā-
li katram tālais un neiemītais ceļš 
jāmēro pašam. 

Angļiem ir paruna small is       
beautiful: kas mazs, tas skaists. 
Skaistas ir arī visas trīs „Mansarda” 
apgāda mazās grāmatiņas, un ve -
das teikt: jo kāda mazāka, jo tā dzi-
ļāka, simpatiskāka vai skaistā ka. 
Grāmatiņas ir piemērotas uz  ma-
nības parādīšanai draugiem ne      
jau svarīgās jubilejās, bet vārda die-
nās un citās ciemos iešanas reizēs.

Eduards Silkalns

(Turpmāk vēl)

(Turpinājums no Nr. 13)
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Martu mēdz dēvēt par Teātŗa 
mēnesi. Gan tāpēc, ka 27. martā 
svinam Starptautisko Teātŗa die-
nu, gan arī tāpēc, ka ir pats sezo-
nas viducis, kad afišas ir pilnas   
ar pirmizrāžu paziņojumiem, 
jaudā tikai tās visas apmeklēt.

Teātŗa diena – svētki profesio-
nā ļiem un skatītājiem

Teātŗa dienas priekšvakarā ska-
tuves mākslinieku izcilnieki tiek 
celti godā, piešķiŗot tiem ievēro-
jamo priekšgājēju, Latvijas teātŗa 
meistaru vārdā dēvētās balvas. 
Šogad Lilitas Bērziņas balvu sa -
ņēma Nacionālā teātŗa aktrise 
Lolita Cauka, bet Harija Liepiņa 
balva tika Dailes teātŗa aktierim 
Artūram Skrastiņam. Šis apbal-
vojums profesionāļu vidū tiek 
ļoti augstu vērtēts, jo to piešķiŗ 
nevis  kritiķi vai speciāla žūrija, 
bet gan Teātŗa darbinieku savie-
nība, tātad – kollēgas kollēgām. 
Baleta profesionāļiem šāda prē-
mija ir slavenās choreografes He -
lēnas Tangijevas-Birznieces bal-
va, tā šogad piešķirta Latvijas 

baleta veterānam, kādreizējam 
paidagogam un raksturdejotā-
jam Valentīnam Cukanovam. 
Sa  vulaik viņš 17 gadu vecumā 
Lat vijā ieradās no Maskavas, 
strādāja Rīgā, pašlaik jau divus 
gadus ir pensionējies no baleta 
paidagoga pienākumiem Vīnes 
Valsts operas baletā. Kad Teātŗa 
darbinieku savienības pārstāve, 
televīzijas režisore Mārīte Balo -

VARAVĪKSNE TEĀTŖA MĒNESĪ

de kopā ar Cukanova kādreizē - 
jo skolnieku dejotāju Genadiju 
Gorbaņovu aizveda balvu uz Vī -
ni, vecmeistars viņiem sniedza 
interviju labā latviešu valodā.   

Lolita Cauka un Artūrs Skras-
tiņš katrs savā teātrī ar panāku-
miem tēlo galvenās lomas un no 
sirds vēlas, lai viņu darbs būtu 

vajadzīgs un tiktu profesionāli 
novērtēts. Saņēmuši simboliskās 
balvas, kas ir stikla zvans uz koka 
paliktņa, abi bija līdz sirds dziļu-
miem saviļņoti. Svinīgajā brīdī 
viņi saņēma savu tuvāko kollēgu 
apsveikumus un ziedu klēpjus. 
Skaista uvertīra Starptautiskajai 
Teātŗa dienai.

Nacionālajā teātrī tieši 27.   
mar ta vakarā notika pirmizrāde 

gads kārtējai polītiskā kabarē 
programmai „100 grami žurkas”, 
kuŗā aktieŗi parodē dažādu 
pēdējā laikā populāru balvu pa -
sniegšanas ceremoniju norisi, 
pavelkot uz zoba visapkārt novē-
rotās nebūšanas un „apsmaidot” 
dažu labu plaši pazīstamu per-
sonu. Teātŗa dienas vakarā arī  
Dailes teātrī bija pirmizrāde, 
šoreiz mūzikālai programmai 
„Miers un Bērziņš”, kuŗā līdz ar 
dziedošajiem aktieŗiem Andri 
Bērziņu, Hariju Spanovski un 
Jāni Paukštello piedalījās arī 
maestro Raimonds Pauls un viņa 

vārdā nosauktais ceremonij or -
ķestris, atskaņojot pilnīgi jaunu 
ēverģēlīgu dziesmu programmu.

Savukārt Valmieras teātrī svēt-
kus svinēja ar sporta aktīvitātēm. 
Teātŗa aktieŗi, piedaloties arī 
direktorei Evitai Sniedzei, bas-
ketbola, galda tenisa, galda ho -
keja, šaušanas un pat gleznoša-
nas sacensībās spēkojās ar Val-
mieras Valsts ģimnazijas un pil-
sētas domes, un basketbola kluba 
„Valmiera” vienībām. Kas uzva-
rēja? Radošs gars un vēlēšanās  
šīs jautrās sacīkstes pārvērst 
gadskārtējā tradicijā.

***
Koris „Salve” 

iedzied Teātŗa dienu 
Dažas dienas pirms teātŗa ļau -

žu svētkiem Rīgas kamerkoris 
„Salve” aicināja uz koncertu, ku -
ŗa programmā bija dziesmas no 
dažādu gadu skatuves darbiem – 
Imanta Kalniņa, Raimonda Pau-
la, Jāņa Lūsēna, Mārtiņa Brau -
na, Valta Pūces, Ulža Marchilē-
viča un Zigmara Liepiņa kompo-
zi   cijām. Koncerts notika mājī -
gajā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mū -
zikas skolas zālē Kronvalda bul-
vārī. Ne jau tikai tuvā Teātŗa 
die na bija šī daudzkrāsainā, ska-
nīgā koncerta iemesls; pirms 13 
ga  diem martā ir dibināts šis 
koris, savukārt tā diriģentei Bai-
bai Ozoliņai 17. martā  apritēja 
50 ga  du. Tā saplūdinot kopā vi -
sus šos iemeslus, bija radusies 
dzī ves priecīga programma, ko 
ju  bi lāre diriģēja, dažbrīd koŗa 
priekš nesumā iekļaujot arī pa 
teātrā lam akcentam. Lai uzsvēr-
tu teat rālitāti, par solistu bija 
uzaici nāts Dailes teātŗa aktieris 
Dai nis Gaidelis, klavieŗ pava-

Līdz ar pavasaŗa vēsmām Lat-
vijai tuvojas kārtējie baleta svēt -
ki – Starptautiskais Baltijas ba -
leta festivāls, kas ar devīzi „No 
klasikas līdz avangardam” jau 
kļuvis par tradicionālu kultūras 
dzīves daļu. Arī šogad svētku or -
ga nizētāji ar festivāla direktori 
Litu Beiri priekšgalā paredzējuši 
kuplu, daudzveidīgu program-
mu. Atklāšanas koncerts, kā jau 
ierasts, notiks Rīgas Dzelzceļa 
sta cijā 27. aprīlī plkst. 17.00 un 
būs pieejams bez maksas kat -
ram gaŗāmgājējam. Nāka majā 
dienā – 28. aprīlī Galerijā Centrs 
atklās Maskavas fotomākslinie -
ka Igora Zacharkina personāliz-
stādi „Baleta mākslas valdzinā-
jums”, kas būs apskatāma līdz pat 
19. maijam. Bet kinoteātrī Splen-
did Palace 28. aprīlī plkst. 19.00 
izrādīs Vima Vandersa doku-
men tālo filmu „Pīna” par dejas 

Tuvojas gadskārtējais 
Baltijas baleta festivāls

mākslas leģendu Pīnu Baušu.
Festivāla centrālais notikums – 

galā koncerts, kuŗā piedalīsies 
pa  saules baleta zvaigznes no 
dau dzām valstīm, -  plānots 30. 
aprīlī plkst. 19.00 Latvijas Nacio-
nālajā operā.

Gan Mancendorfa namā, gan 
galerijā „Jāņa sēta” Vecrīgā 2. 
maijā tiks atklātas dejas un ba -
leta tematikai veltītas mākslas 
iz  stādes.

Savukārt 8. maijā divos sean- 
s os – plkst. 16.00 un 18.00 lau ku-
mā pie tirdzniecības centra „Ori-
go” (Stacijas laukumā) brīvā dabā 
bez maksas varēs vērot Fran -
cijas deju trupas Beau Geste iz -
rādi „Neparastais transports”.

Festivāla programmā iekļauts 
arī Latvijas deju grupu koncerts 
„Dejas ritmi”, kas paredzēts VEF 
Kultūras pilī 9. maijā, bet 10. 
mai jā Rīgas Stradiņa universitā-

tes aulā notiks Tatjanas Bindes 
jogas grupas priekšnesumi.

Latvijas Nacionālajā operā 14. 
maijā notiks Viktora Uljates ba -
leta(Spānija) izrāde „Dejas māks-
las burvība”. 16. maijā plkst. 18.30 
Gētes institūtā Vācijas doku -
men tālā filma „Dejas sapņi – 
jau nieši dejo Pīnas Baušas izrādi 
„Kontakthof””. 23. maijā svētku 
noskaņa valdīs Preiļu novada 
Kul tūras centrā, jo tur viesosies 
Latvijas Nacionālā baleta izrāde, 
kuŗā apvienoti trīs viencēlieni: 
„Tango plūs”, „Marijas sapnis”un 
„Pas de Quatre”.

Baleta festivāla pēdējais vakars 
būs 28. maijā, kad Latvijas Na -
cionālajā operā pirmo reizi Ba l-
tijā ar izrādi viesosies dejas trupa 
no ASV „Eilijs II”.

Baleta festivāls tuvojas, esiet 
gatavi dejas svētkiem!

G.S.

dījumu spēlēja Richards Pleša-
novs, bet sitaminstrumentus – 
Aleksandrs Jaloņeckis. Program-
mu vadīja mūzikoloģe Liene 
Jakovļeva.

…Dziedot Imanta Kalniņa 
komponēto Lilioma dziesmu, 
ko  r isti ieņēma vietas uz podes-
tiem, pieskandinot zāli līdz pa -
šiem griestiem, kas paceļas di -     
vu stāvu augstumā. Vēja pūs - 
mas vieglumā skanēja Betas 
dziesma no izrādes „Mīla, džezs 
un velns”, arī to savulaik kom-
ponējis Imants Kalniņš. Bet    
Mār tiņa Brauna kaislīgais songs 

„Mīla ir kā uguns” koŗa snie -    
gu mā skanēja ar zvēresta kais -
mi. Mūzikāli niansēta koŗa un 
so lista sadziedāšanās izdevās 
Jāņa Lūsēna dziesmā no izrā -      
des „Sfinksa”. Bet koncerta bei -
gu posmā, skanot Raimonda 
Paula dziesmai „Brauciet lēnām 
pār tiltu, draugi”, solists uzdro - 
ši nājās diriģenti lūgt uz valša 
tūri, pēc tam pārņemot di  ri-
ģēšanu, bet jubilāre diriģente     
itin ne  manot nostājās soprānu 
ierindā.

Koncertu kuplināja arī vokā-
lais ansamblis „Sarma” no Olai-
nes, arī to jau vairākus gadus va -
da Baiba Ozoliņa. Koŗa dzies-
mas, mūzikas un teātŗa mākslas 
mīlestība šajā koncertā klausī-
tājus vienoja, bijām iemantojuši 
pozitīvas emocijas un baudījuši 
latviešu teātŗa komponistu me -
lodiju burvību. Bet korim „Salve” 
un tā enerģiskajai diriģentei Bai-
bai Ozoliņai jānovēl veiksme        
un panākumi turpmākajā ceļā 
pretī nākamajiem Dziesmu 
svētkiem.

Gundega Saulīte

Artūrs Skrastiņš

Lolita Cauka

Diriģente Baiba Ozoliņa

Koris "Salve" dzied Latvijas Universitātes aulā
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Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

V I E D O K L I S

Vītolu fonds ap sevi allaž ir 
pulcējis pašus bagātākos cilvēkus, 
jo visbagātākie, kā zināms, ir tie, 
kas rod bezgalīgu prieku, darot 
laimīgus citus. Tādu bagātu, ar 
cilvēkmīlestības prieku apveltītu 
cilvēku fondā laimējās sastapt ne 
visai pavasarīgā marta dienā, ko 
saulainu, gaišu un siltu darīja Vī -
tolu fonda ziedotājas Dzintras 
Bungs labestība un prieks, tieko-
ties ar saviem stipendiātiem. 
Šķiet, viņa prot priecāties par vi -
su, bet galvenokārt par savu va -
rēšanu palīdzēt citiem, darīt tos 
laimīgus, ļaut piepildīt sapņus. 

2006. gada pavasarī Dzintra  
nodibināja stipendiju savu vecā -
ku piemiņai, un kopš tā laika vi -
ņas domas un darbi nesaraujami 
saistīti ar visu, kas notiek Vītolu 
fondā. Meta Leontīne Bungs bija 
medicīnas māsa, bet Jānis Arvīds 
Bungs savulaik absolvējis Latvi -
jas Universitātes Ķīmijas fakul-
tāti. 1944. gada oktobrī ģimene 
devās bēgļu gaitās. Pēc kaŗa Jānis 
bija lektors UNRRA’s universi -
tātē Minchenē. Darmštates tech-
niskajā augstskolā viņš veica pē -
tījumus un, sekmīgi aizstāvot di -
sertāciju, ieguva Dr. rer. nat. gra-
du, bet Meta turpināja medicī nas 
māsas darbu. 1950. gadā Bun gu 
ģimene izceļoja uz ASV un ap -
metās netālu no Klīvlandes. Jānis 
Bungs strādāja savā profesijā – 
bija vadošais pētnieks rūpniecībā 
un žurnāla Chemical Abstracts 

Dzintra Bungs tiekas ar saviem stipendiātiem
zinātniskais līdzstrādnieks. Abi 
vecāki aktīvi iesaistījās latviešu 
sabiedriskajā dzīvē. Ar mīlestību 
un latviskā garā tika audzināti 
bērni.

Dibinot stipendiju, abi Bungu 
bērni bija pārliecināti, ka sti pen-
diāti, tāpat kā  savulaik viņu pašu 
vecāki, centīsies iegūt labu izglī-
tību, pilnveidot sevi un palīdzēs 
uzplaukt savai Tēvzemei, tāpēc 
saprotams bija Dzintras prieks, 
satiekot jauniešus, kuŗi prot no -
vērtēt saņemto atbalstu: Liels pal-
 dies par tik skaistu, apdāvinā tu, 
centīgu un daudzsološu stipen-
diātu atrašanu. Bija tik jauki un 
pacilājoši ar viņiem iepazīties. 
Mani vecāki par viņiem noteikti 
loti priecājas, raugoties uz zemi no 
kādas mākoņa maliņas debesīs. 
Pēc mūsu pārrunām man radās 
pārliecība, ka ikviens no stipen-
diā tiem savā veidā un ar savām 
dotībām, interesēm un jau pa  veik-
to darbu ir apliecinājums Lat vi  -
jas attīstībai un labākai nākotnei. 

Tikšanās laikā  Dzintras kundze 
staroja neviltotā priekā, viņa cie-
nāja jauniešus ar pašceptiem gar-
dumiem un solījās apmeklēt vi -
sus izlaidumus. Pēc tikšanās sti-
pendiāti  pateicības vārdus pau da 
mīļās, pateicības pilnās vēstulēs:  
Šīs dienas tikšanās bija tik iedves-
mojoša. Sirds siltums, ko izstaro 
katrs vārds, smaids un acu ska-
tiens, ir tas, kas iedvesmo censties, 
mērķtiecīgi darboties un tiekties  

pēc augstākiem sasniegumiem. Ta -
ču jāatzīst, ka man palīdzēja ne 
tikai materiālā palīdzība. Gal ve-
nokārt es saņēmu garīgo atbals tu, 
kas ir neaprakstāms dārgums. Ap -
ziņa,, ka tev tic, tevi iedrošina, tevi 
atbalsta un ar tevi lepojas ne tikai 
tava ģimene, bet arī pavi sam svešs 
cilvēks, - liek ticēt sev un censties vēl 
vairāk, šī apziņa sniedz drosmi uz -
drīkstēties. Es droši varu apgalvot, 
ka šis cilvēks nu jau ir daļa no ma -
nas ģimenes. Esmu laimīga un lep-
na, ka esmu pirmā Dzintras stipen-
diāte, jo  tieši tāpēc mūsu attiecības 
ir tik īpašas un esmu pārliecināta, 
ka tā tas būs vienmēr.

(Lāsma Ekimāne)

Pirms tikšanās es nekad ne -  
biju redzējis un pazinis Dzintru 
Bungs. Visas dienas gaŗumā pirms 
tikša nās biju domājis un iztēlo -
jies šo brīnumcilvēku. Bet, ierau-
got vi  ņu, visi vārdi un domas  
kaut kur aizklīda. Vārds PALDIES 
tai mirklī likās tik niecīgs. Man     
ir ļoti liels prieks, ka bija iespēja 
satik ties un iepazīties ar Dzintru  
Bungs. Tik dzīvespriecīgu un ar 
dzīvi apmierinātu cilvēku es jau 
sen neesmu savā ceļā sastapis. 
Paldies par šiem neaizmirstama-
jiem mirkļiem, ko bija iespēja pa -
vadīt tik brīnumaina cilvēka sa -
biedrībā.

 (Arturs Barščevskis) 

Šī bija mana pirmā tikšanās ar 
savu mecenāti, un es patiešām par 
to priecājos. Ir ļoti skaisti, ka ir šādi 
cilvēki kā Bungs kundze un viņas 
ģimene, kas nesavtīgi ir spē juši pa -
līdzēt citiem. Tas liek izjust nopiet-
nu atbildību un arī pašam domāt 
par savu devumu pasaulei. Man   
ir prieks, ka Bungs kundze ir atgrie-
zusies dzīvot Latvijā, jo šādi cilvēki 
mūsu valstī nes daudz gaismas.

(Lauris Baltiņš) 
Smaidošas acis un rūpīga sirds. 

Manuprāt, tas vislabāk raksturo 
mūsu ziedotāju. Ko varētu mācī-
ties no Dzintras kundzes? Būt 
ikvienā dzīves situācijā drosmī-
giem, bet apdomīgiem. Smaidīt. 
Vingrot. Un būt priecīgiem.  

(Vita Štokmane)
Tikšanās laikā Dzintras kundze 

pastāstīja, ka viņas mammītes va -
ļasprieks bijis rožu dārzs, kuŗā 
au  dzis vairāk nekā tūkstoš rožu 
stādu. Bet bijis viens noteikums - 
ik rozei jāsmaržo. Un tās arī smar-
 žojušas, jo kā gan var ne  smaržot, 
neaugt un neziedēt tas, kas tiek  
tik ļoti mīlēts. Un mīles tība, ga -
diem ejot, nezūd - to savu laik bau-
dījuši gan šie krāšņie zie di tālajā, 
skaistajā Amerikas dārzā, gan pati 
Dzintras kundze, bet nu tā tiek 
dāvāta viņas jau nie šiem kopā ar 
prasmi priecāties - par dzīvi, par 
darāmo darbu, par saviem un citu 
panākumiem šai zemē, ko visi 
kopā gribam laimī gu darīt. 

Vita Diķe

Pēdējā laikā sakarā ar biedrības 
“Latvijas attīstībai” organizēšanu 
masu informācijas avotos tiek 
uz   svērts, ka viens no galvena -
jiem biedrības dibinātājiem - eks-
premjērs Einars Repše, kuŗš ko -
pā ar tuvākiem domubiedriem 
arī grib piedalīties Latvijas polī-
tiskā dzīvē, no kuŗas bija praktis-
ki aizgājis, un tagad paziņo, ka 
vēlas ar savas grupas idejām vei-
cināt Latvijai nepieciešamo attīs-
tību un ir gatavs arī vajadzīgā 
brī dī uzņemties atbildību, - esot 
tikai “vecais polītiķis”, “bijušais”, 
“savas potences jau izsmēlušais” 
u.tml. persona. Dabiski, ka tāds 
cilvēks varot rosināt vienīgi       
skepsi. Šis diezgan plaši tirāžē - 
tais viedoklis šķiet gan E. Repšes 
senāko un tagadējo oponentu 
ten denciozi iedvests, jo patiesībā 
gluži tā nemaz nav. Jo E. Repše, 
lai cik ekscentriskā, pat kariķētā 
veidā jau agrāk viņa oponenti 
censtos viņu publiski raksturot 
(“marsietis” utt.), lai mazinātu 
viņa prestižu un iespējas, nav vēl 
ne vecs, ne arī pietiekami ilgā at -
bildīga valsts amata ieņemšanas 
laikā piepildījis visas plānotās ie -
ceres un iespējas. Nav daudz ve -
cāks par pagaidām pie varas eso-
šajiem un ievērojami jaunāks      
par tādām vietējā mērogā maz 
kritizētām Latvijas slavenībām kā 
Godmanis, Birkavs, Gailis un citi. 
Arī stipri jaunāks par pašlaik 

Domas un darbi patiesai Latvijas attīstībai 
vai “gaisa jaukšana”?

labus reitingus ieguvušo, bet sā -
kotnēji visai kritiski uztverto Lat-
vijas Valsts prezidentu. 

Būtu gan jāuzsveŗ, ka E. Repše 
jau agrāk, kopš paša Atmodas sā -
kuma, vēl būdams dedzīgs, bet 
nepieredzējis jauneklis - viens       
no patriotiskās LNNK dibinātā-
jiem, ir iesaistījies aktīvā cīņā par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
kas prasīja arī lielu drosmi un 
stingru apņēmību. Tajā laikā 
daudzi  E. Repšes kritiķi vēl atra-
dās padomju nomenklātūras la -
bumu gūstā un bija pavisam ne -
re dzami Latvijas patriotu vidū, 
bet tagadējie gados jaunākie 
skep   tiķi toreiz, kā saka, vēl pilnā 
augumā staigāja zem ēdamgalda. 
Lai gan savas valdības laikā sīvā 
konkurencē ar oponentu lielā-
kiem kopīgiem spēkiem E. Rep še 
pieļāva arī nopietnas kļūdas, tā    
ka  viņa valdību piemeklēja ne -
veiksme, viņš ir sevi parādījis par 
vienu no spilgtākajiem polī ti -
ķiem atjaunotās Latvijas Repub-
likas divdesmit pastāvēšanas ga -
dos. Viņam bija arī sava loma pir -
majā V. Dombrovska valdībā pa  š-
reizējās smagās krizes seku no -
vēršanā ar nepieciešamības uz  -
spiestiem nepopulāriem lī  dzek -
ļiem.

Daudzi cilvēki Latvijā agrāk 
bija uzticējušies publiski pretru-
nīgi vērtētajam E. Repšesm 
galvenokārt tāpēc, ka saskatīja 

viņā konsekventi godprātīgu un 
pret korrupcijas sērgu vērstu 
polītiķi. Starp viņiem biju arī es 
pats, bijušais LTF cīņu aktīvs da -
lībnieks, kas toreiz jau tikko kā 
biju kļuvis  darba atstumts seniors. 
Taču gāja laiks, un Jaunā laika 
valdība ar E. Repši priekšgalā   
tika atbīdīta no turpmākas Lat vi-
jas valsts vadīšanas, budžeta sa -
balansēšana izbeidzās, sākās lie-
līgi izreklāmēto “trekno gadu” 
tēriņu un kreditu laiks. Virsro ku 
guva tie, kuŗi drīz vien “iestūrēja” 
Latviju visdziļākā krizē un tad      
uz vienkāršās tautas maizes rē -
ķina “glāba” apšaubāmi godīgā 
darbībā finanču krachu piedzī-
vojušo Parex banku.

Protams, daudziem tas nesa 
līdzi arī dziļu vilšanos un pilnīgu 
neticību valsts varas darbībai vis-
pār, kaut vai kā tautas izdzīvoša-
nas, ne vairs labklājības garan-
tam. Arī mani bērni bija spiesti 
aizbraukt no Latvijas maizes 
darbā uz ārzemēm.

Manā ieskatā E. Repše šodien 
tomēr nav vairs tas pats iepriek-
šējais cilvēks, jo, tāpat kā nevar 
divreiz iekāpt vienā un tajā pašā 
tekošā ūdenī, neviena patiesi 
gud ra personība nepaliek savos 
maldos un kļūdās, bet gan - mā -
cās no tām un attīstās tālāk. Cil-
vēki, kuŗus var saukt par perso-
nībām, evolūcionē. Par pārmai-
ņām un par to raksturu jeb ie  -

virzi jāspriež nevis pēc populis-
tiskiem pieņēmumiem, bet tikai 
un vienīgi pēc šo personību tā -
lākas praktiskās darbības un tās 
rezultātiem.

Godprātīgi ienaidnieki un opo-
nenti dažkārt var arī pārtapt par 
sabiedrotajiem, kad ir tuvāk ie -
pazinuši savu iedomāto preti-
nieku un viņa rīcības vadlīnijas 
un motīvus. Un diemžēl notiek 
arī otrādi. Ir tāds teiciens: “Dievs, 
pasargi no draugiem, jo ar ie -
naidniekiem tikšu pats galā.” Tā 
dēvētie draugi un sabiedrotie, 
īpaši jau Latvijas tagadnes polī-
tikā, kā vēlāk bieži vien izrādās,  
ir tikai viltīgi sava labuma meklē-
tāji un intriganti, nevis sabiedrī-
bas interešu sargi. Un no tādiem 
visvairāk, par nožēlošanu, cietuši 
un cieš tie, kuŗi patiesi gribējuši 
un grib rūpēties par Latvijas at -
tīstību un tautas labklājību. To 
pierāda arī līdzšinējie praktiskie 
rezultāti pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 20 gadu gaŗumā. Ir 
pēdējais laiks šo situāciju mainīt. 
Tāpēc šodien Latvijai ļoti nozī-
mīga ir visas sabiedrības, arī  ār -
ze mēs dzīvojošo Latvijas pavalst-
nieku gudra izvēle. Vienkāršiem 
cilvēkiem arī jābūt aktīviem un 
beidzot jāprot atšķirt graudus no 
pelavām. 

Plašsaziņas līdzekļu telpā uz -
stājas arī tie, kuŗi, “lielīdamies 
pārdot, ved uz tirgu pelavas”.    

Viņi bieži piesedzas ar t.s. re  lā-
tīvisma metodi, apgalvojot, ka 
neesot iespējams strikti atšķirt 
visai sabiedrībai pārsvarā labo, 
derīgo no aplamā un kaitīgā. 
Latvijas turpmākai pastāvēšanai 
pašlaik izšķirīga nozīme ir relātī-
visma pārvarēšanai, Latvijai pa -
tiesi draudzīgo spēku un “gaisa 
jaucēju”, patmīlīgo un nodevīgo 
spēku konfrontācijas rezultāts 
cilvēku prātos. Šos abus galvenos 
pretspēkus mūsu tautas teiks -
mās, slavenajā tautas eposā un  
arī 1988. gada - Atmodas laika 
rokoperā - mūziklā kā pretmeti 
pārstāvējuši mūsu tautai piede-
rīgie Koknesis un Kangars. Tā ir 
mūžīga cīņa, un tai ir bijusi, ir      
un būs izšķirīga ietekme uz Lat-
vijas tautas brīvas attīstības un 
labklājības mērķi - bez jebkāda 
relātīvisma. Šo lielo mērķi sim-
bo lizē brīvā un lepnā Lāčplēša 
tēls, kuŗš iedvesmojis visus Lat-
vijas patriotus vairāk nekā pēdē-
jos  simt gados un kuŗam varo-
nīgu spēku dod ausis, kas dzird 
savas tautas un tēvzemes balsi. 
Jāvēlas, lai par patiesu Latvijas 
attīstību šodien nopietni domā-
jošiem cilvēkiem būtu drosme  
un arī būtu un paliktu tādas 
dzirdīgas ausis.

Juris Ivars Neimanis,
Latvijas patriots 
seniora vecumā

Dzintra Bungs ar saviem stipendiātiem
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Tā nav leģenda,  lai gan jaunajā 
paaudzē var raisīt patiesu izbrī-
nu. Jo visai neticams šķiet fakts, 
ka pirms trīsdesmit četrdesmit 
gadiem pie visnotaļ slavenā apa-
vu salona Elegants, kas atradās 
pašā Rīgas centrā, naktīs esot 
stāvējušas rindas. Veidots pat 
rin das saraksts, un cilvēki cits 
citu nomainījuši. Daudzi vēlē ju-
šies pasūtināt augstas klases apa-
vus, ko darinājuši izcili sava aro-
da meistari. Meistari, kuŗi bija 
nolūkoti konkursa kārtā. Un    
tieši ar viņu darbu  Elegants guva 
aizvien lielāku populāritāti. Un 
tāpēc arī  veidojušās rindas. Izrā-
dās, arī mana kollēģe ar savu 
mei tu esot kādu nakti pavadī-
jušas rindā pie Eleganta.

Tādi, lūk, bijuši laiki. Taču Ele-
ganta meistara darinātus apa - 
vus var iegādāties arī tagad. Un, 
protams, nestāvot naktī rindā. 
Eleganta veikals, kur iespējams 
atrast katra gaumei atbilstīgus 
apavus, atrodas Rīgā, K. Barona 
ielā. Turpat līdzās ir arī darb -
nīca, kur apavus var pasūtināt 
pēc savas vēlmes un atbilstīgi 
kājai. Un turpat iespējams apa-
vus arī salabot. Diemžēl daudzi 
rīdzinieki ir pārsteigti, uzzinot, 
ka Elegants joprojām dzīvo, strā-
dā un var lepoties ar savu meis-
taru darbu. Tiesa, ir izaugušas 
jau divas paaudzes, kuŗām no -
sau kums Elegants neko neizsaka. 
Taču, atklājot šo zīmolu, cilvēki 
jūtas patīkami pārsteigti. Un,      
lai gan presē slavasdziesmas par 
firmas meistariem netiek dzie-
dātas, mēs labi zinām, ka visla-
bākā reklāma ir no mutes mutē. 
Tai vienmēr uzticas. Un cita re- 
k lāma nemaz nav vajadzīga.

Šomēnes Elegantam aprit četr-
desmit četri gadi. Visnotaļ skaists 
vecums. Ir nomainījušās kurp-
niekmeistaru paaudzes, taču 
meis tari joprojām ir izcili. Arī 
jaunajai paaudzei, kas te strādā, 
esot zelta rokas un laba izdoma, 
veidojot jaunu modeļu dizainu. 
Jā, Elegantam ir jau četrdesmit 
četri. Taču tikai par vienu gadu 

Bij’ man vienu kurpju dēļ...
Ar Latvijas Kurpnieku biedrības prezidentu Ivaru Burakēviču tikās Armīda Priedīte

mazāk ar šo uzņēmumu saistīts 
kupniekmeistars Ivars Burakē-
vičs. Trīsdesmit trīs gadi aizri tē-
juši nemanot. Ne nu gluži kopš 
dzimšanas, bet kopš  pusaudža 
gadiem gan viņš te strādā. Apgu-
vis visus apavu darināšanas pro-
cesus. Kad Latvijā sākās privā ti-

zācija, kopā ar diviem saviem 
kollēgām viņš izveidoja SIA 
Elegants. Ar praktisku kurpnieka 
darbu Ivars Burakēvičs vairs ne -
nodarbojas, jo tagad viņam ir 
citas rūpes. Kļu  vis par Latvijas 
Kurpnieku biedrības prezidentu 
un nozares ekspertu padomes 
locekli. Turk lāt  Eleganta paspār-
nē nodibi nājis profesionālās tā -
lākmācī bas un pilnveides centru. 
„Esmu apavu kvalitātes eksperts,” 
saka Ivars Burakēvičs. „Konsul-
tēju vei kalus un arī pircējus. 
Vairāk gan pēc padoma un palī-
dzības vēršas veikalu pārstāvji.” 

Elegantā strādā ap desmit cil-
vēku. Protams, arī sievietes – 

apavu virsu šuvējas. Starp citu,  
labus kurpniekus atrast neesot 
viegli. Taču tie, kas te strādā, visi 
ir lieliski sava aroda meistari, 
stāsta Ivars Burakēvičs. Mūsu 
sarunas laikā ne reizi vien dzir -
du cildinošus vārdus par jauno 
kurp niekmeistaru Viktoru Veļi č-

ko, kas nāk no Liepājas ra  jona 
Priekuļiem. Viņš vienmēr esot 
radošu ideju pārpilns, allaž do -
mājot, kā uzlabot un mainīt 
apavu dizainu. Reizēm ar pavi-
sam sīku niansīti var it kā pil -
nīgi pārmainīt modeļa dizainu. 
Rādot Viktora Veļičko dizainētos 
apavus, viņu slavē arī veikala 
pār devēja Vera Ošiņa, kas ar Ele-
gantu arī saistīta ilgus gadus un 
kurpniekmeistaru darbu prot 
novērtēt. Bet Ivars Burakēvičs 
atzinīgus vārdus veltī arī apavu 
virsu šuvējai Ilzei Avotiņai, kas 
šajā uzņēmumā strādā kopš 
1970. gada. Sarunas laikā vai - 
rāk kārt nākas dzirdēt slavas 

dziesmas Viktoram Veļičko. 
„Viņš jau no bērna kājas ir      
kurpnieks,” stāsta Ivars Bura kē-
vičs. „Inic iā tīvas bagāts. Atnāca 
pie mums, iemācījās arodu un 
pie mums  arī palika. Viktors ir 
cilvēks, kas ir lepns par savu 
darbu. Esam ar viņu ļoti ap -
mierināti. Domā ju, ka ne ma  -   
zāk apmierināti ir arī tie cil -     
vēki, kas valkā viņa diz ainētos 
apa vus. Starp citu, mans dēls 
Rai  monds mācīja Vik toram aro-
du.”

Eleganta meistari šujot apavus 
arī Eirovīzijas un Jaunā viļņa 
dalībniekiem. Arī teātŗu aktie-
ŗiem. Un, protams, pasūtinātā-
jiem, kas ir seni uzņēmuma 
klien ti. Tāpat tiem, kas Elegantu 
tikai nesen sev atklājuši.

Elegants ir dzīvojis, dzīvo un 
dzīvos, teic uzņēmuma īstenais 
patriots Ivars Burakēvičs. „Nu 
jau ilgus gadus te darbojas arī 
mans vecākais dēls Raimonds. 
Jau kopš 1. klases viņš ir kopā       
ar Elegantu. Savulaik mācījās Rī -
gas 1. vidusskolā un pēc mācī-
bām katru dienu cauri parkam 
nāca pie manis uz darbu. Kad 
beidzu darbu, abi braucām mā -
jās. Raimonds te, Elegantā, ir 
uz  audzis. Vēlāk beidza arodskolu 
apavu speciālitātē. Sākumā bija 
apavu labošana, tad sāka darināt 
jaunus apavus. Kopš astoņpads-
mit gadiem strādā šajā profesijā.” 
Arī pārdevēja Vera Ošiņa atzīst, 
ka Raimonds izaudzis par izcilu 
apavu meistaru. Tagad viņam 
pašam jau ir piecpadsmit gadus 
vecs dēls.

Ivars Burakēvičs nesen atgrie-
zies no Amerikas. „Ciemojos pie 
sava bijušā Eleganta kollēgas 
Borisa Lemkchena, kas 1988. 
gadā pārcēlās uz Ņujorku. Dzī-
voju viņa ģimenē, mani sirsnīgi 
uzņēma. Boriss izvadāja mani    
arī pa apavu veikaliem. Apavi 
labāki nekā Latvijā. Arī tie paši 
Ķīnā ražotie tur ir kvalitātīvāki 
nekā pie mums. Ja uz Ameriku 
aizvedīs nekvalitātīvu preci – 
zaudēs turienes tirgu. Toties 

Latvijā... Jā, šeit, Latvijā, ir arī 
nekvalitātīva prece.

Kad runājam par pārdevēju 
darbu Latvijā, Ivars Burakēvičs 
piekrīt, ka, pārdevēju attieksme, 
protams, mēdz būt dažāda. ”Ir 
ļoti svarīgi, kā pircēju apkalpo. 
Preci var izcelt un var arī neko 
nepateikt. Pārdošana ir māksla, 
taču to iegūst tikai ar laiku, ar 
gadiem. Un pircējam nekad ne -
drīkst melot. Nekad! Kaut ko      
var nepateikt, bet teiktajam ir 
jāatbilst patiesībai. Un, protams, 
ir labi, ja pārdevējs prot vairākas 
valodas. Tirdzniecībā tautību 
nav, taču ir jābūt labvēlīgai at -
tieksmei.”

Mēdz sacīt, ka kurpnieks pats 
ir bez kurpēm. Kad uzdevu šo 
jautājumu Ivaram Burakēvičam, 
viņš atbildēja, ka tas esot nove-
cojis teiciens un neesot attie ci-
nāms uz kurpniekiem. „Es vi -
siem vienmēr stāstu, ka ikvie -
nam cilvēkam ir nepieciešami 
vismaz pieci pāŗi apavu. Vismaz! 
Tad tos var ilgāk nēsāt, piepēr -
kot klāt arvien jaunus. Un, pro-
tams, par apaviem ir jārūpējas. 
Apavi ir jākopj, jāļauj tiem arī 
atpūsties. Taču cilvēki ir slinki, 
un viņiem pat elementāru patie-
sību par apavu kopšanu nevar 
iestāstīt.”

Vai kurpnieka profesija, tāpat 
kā daudzas citas, ir dzīvesveids? 
Ivars Burakēvičs atbild piekrī-
toši. Jo, lai par ko runātu, saru -
nas vienmēr novirzoties uz apa-
viem. „Man jau ir tāda slimība,” 
viņš saka. „Skatos uz cilvēkiem 
un uz apaviem, kas viņiem        
kājās. Ievēroju, kam gaita šķība, 
kam apaviem papēži ilgojas pēc 
la bo šanas, kas zābakam rāvēj -
slē dzēju nav līdz galam aizvilcis. 
Lūk, šī dūšīgā kundze izvēlē-
jusies nepiemērotus apavus, un 
mēs varētu viņai palīdzēt. Visu 
laiku kā kinofilmā – kadrs aiz 
kadra. Tik ilgi taču ar apaviem 
nostrā dāts!”

Četrdesmit četri un četrdesmit 
trīs. Tīrā jaunība! Vai ne? 
Elegantam un – Elegantā.

Latvijas Nacionālās operas ko -
ris bija sagatavojis koncertu,        
ko cēla priekšā klausītājiem            
25. marta pievakarē, kad Rīgā 
plosījās pavasaŗa vētras brāzmas 
un jau bija izskanējuši Tautas 
sēru dienas sarīkojumi.

„Dievs, Tava zeme deg” – aici-
nāja koncerta afiša, un tik ļoti 
atbilstīgi šīs dienas noskaņai tā 
pirmajā daļā skanēja Lūcijas Ga -
rūtas un Andreja Eglīša kantāte 
mūsu Operas koŗa un profesio-
nālā pūtēju orķestŗa „Rīga” at -
skaņojumā. Šajā vakarā oriģi -
nālā paredzētā ērģeļu partija 
izskanēja pūtēju orķestŗa pārli-
kumā, ko izveidojusi kompo -
niste Anitra Tumševica. Visa 
kon  certa vadība bija Nacionālās 
operas galvenā koŗmeistara Ai -
gara Meri rokās, solo partijas 
dzie dāja tenors Viesturs Jansons 
un bass Richards Mačanovskis. 

Šai kantātei ir īpaša vieta visas 
latviešu tautas liktenī, tās pirmat-
skaņojums notika 1944. gada 14. 
martā Rīgas Vecajā Sv. Ģertrū -

KAD DVĒSELE DZIED
des baznīcā. Pēc ilgiem gadiem 
skaņdarbs klausītājus saviļņoja 
atkal Atmodas laikā, kad to 
repertuārā iekļāva kamerkoris 
„Ave Sol” diriģenta Imanta Ko -
kara vadībā.  Nacionālās operas 
koris kantātes atskaņojumā at -
klāja ne tikai savu teicamo pro-
fesionālo meistarību, bet arī pau-
da patriotisku stāju, godinot abu 
autoru atceri un mūsu tautas 
laiku lokos pārdzīvoto. Koŗa 
balsīs – spēks un maigums, or -
ķestrī svētsvinīga saskaņa, kopā 
liedējot vaimanas ar lūgšanām, 
kristīgās noskaņas ar vēršanos 
pie latviskā Dieviņa.

L. Garūtas un A. Eglīša kan-
tātes priekšnesums klausītājus 
emocionāli saviļņoja un noska-
ņoja otrās koncerta daļas snie-
gumam – diviem skaņu rakstā 
atšķirīgiem, taču mākslinieciskā 
piepildījumā suģesestējošiem 
dziedājumiem. Tie bija gruzīnu 
komponista Gijas Kančeli  skaņ-
darbs „Dixi”’un Džona Tavenera 
„Svyati” –  skaņdarbi, kuŗu sa -

turā būtiski ir garīgā ceļa mek-
lējumi. Un Operas koris, diri-
ģenta Aigara Meri vadīts, aplie ci-
nāja augstas klases meistarību 
šādu kompoziciju iejūtīgā at -
klās mē. Katrā ziņā koris šobrīd   

ir izcilā formā un līdz ar saviem 
ikdienas pienākumiem iekļauties 
operu izrādēs spēj arī sniegt pat-
stāvīgas programmas, paceļo - 
ties mūsu daudzkārt slavēto la -
bāko profesionālo koŗu līmenī. 

Tas bija izcilas mūzikas un ie -
dvesmotas mūzicēšanas piepil -
dīts vakars, kad šķita – korim 
līdzi dzied arī klausītāju dvē-
seles.

Gundega Saulīte
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No kreisās: Ivars Burakēvičs un Raimonds Burakēvičs
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Zilupē, kur referendumā 90% nobalsoja „par” krievu valodu kā 
otru valsts valodu,  latviešu valodas kursos mācās 48 cilvēki. Kursu 
vadītāja Olga Jarušenko labākai valodas apguvei izmantojot pašu vei -
dotas mācību programmas. Ikdienā gan lielākā daļa iedzīvotāju lieto 
krievu valodu, skatās Krievijas un Baltkrievijas televīziju, jo Latvijas     
TV un Latvijas Radio pierobežu nesasniedzot.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem lauksaimnieki Lau -
ku atbalsta dienestā līdz 1. aprīlim var pieteikties uz atbalstu kre-
ditprocentu daļējai dzēšanai. Atbalstu varēs iegūt lauksaimniecības 
pro  duktu ražotāji, kas saņēmuši ilgtermiņa kreditu vai līzingu lauk-
saimnieciskās ražošanas būvju celtniecībai un to darbībai nepiecieša - 
mo iekārtu un aprīkojuma, kā arī ražošanā izmantojamās zemes iegādei.

A/S „Trikātas siers” ieguvis zelta medaļas sieriem Lettlander un 
mīkstajam siera „Sniega bumbas” Maskavā notikušās izstādes Prodexpo 
2012 Starptautiskajā konkursā “Labākais produkts-2012”. Sudraba medaļa 
piešķirta „Krievijas sieram”, bet bronzas medaļas - „Trikantālers” ar amo-
liņu, Holandes un Krievijas sieram ar samazinātu tauku saturu. Savu kārt 
A/S „Jaunpils pienotava” ražotais siers West ieguvis sudraba medaļu. 

Aizkrauklē atvērts labdarības organizācijas „Jāzepa fonds” veikaliņš 
„L.L.L.” (“Labas lētas lietas”), kuŗā par pazeminātām cenām var iegādā-
ties kvalitātīvu apģērbu un citas preces no fonda sadarbības partneŗiem 
Skandinavijā. Izveidota rotaļu vieta bērniem, kamēr vecāki iepērkas. 
Fondam Latvijā ir vairāki šādi veikali.

Gulbenes-Alūksnes bānītis  ieguvis dzelzceļa kravas pārvadājumu 
licenci. Šogad aprit 20 gadi, kopš šaursliežu dzelzceļa posmā Gulbene-
Alūksne tika pārtraukta kravu (kokmateriāli, minerālmēsli, ogles) 
pārvadāšana. 2010. gadā tika restaurēts preču vagons, tāpēc tagad būs 
iespējams pārvadāt pasažieŗu un tūristu velosipēdus un citas liela gaba -
rīta lietas.

SIA Caparol Baltica un būvniecības nams „Kurši” rīko labdarības 
projektu „Nāk draugi izkrāsot bērnību!”. Tā mērķis ir dot iespēju 10 
Latvijas bērnudārziem atkal kļūt atjaunotiem un krāsainiem. Caparol 
Baltica piešķirs bezmaksas krāsas, bet BN „Kurši” darbarīkus. Remont-
darbi būs jāveic pašu spēkiem (bērnu vecākiem, bērnudārza darbinie-
kiem), neizmantojot algotu darbaspēku. 11. maijā būs zināmi izvēlētie 10 
bērnudārzi.

Kuldīgā 23. martā svinīgi atklāja biomasas koģenerācijas staciju, 
kur vienlaikus tiek ražots siltums un elektroenerģija. Celtniecības kopējās 
izmaksas ir 3,67 miljoni latu, no tiem Ls 1 200 096 sedza ES Kohēzijas 
fonds, Ls 660 009,05 - no valsts budžeta, bet pārējo - SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli”. Jaunā katlumāja nodrošinās Kuldīgas pilsētā iztrūkstošo 
siltumenerģijas ražošanas jaudu aukstākajos ziemas mēnešos.

Slampes kultūras pilī 31. martā notiek Starptautiskais folkmūzikas 
festivāls „Kurzemītes maliņā”, kuŗā piedalās Latvijas, Lietuvas un 
Krievijas dziesminieki. Festivāla radītājs, rīkotājs un vadītājs ir dziesmi-
nieks Ziedonis Stutiņš. Teātŗa bārā Rīgā viņš  21. martā rīkoja festivāla 
ieskaņas dziesmu vakaru.

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā marta vidū notika biedrības 
„Zirgu īpašnieku asociācijas „Latgales rikšotājs”” sacensības uz Rāznas 
ezera. Tādējādi tika atjaunota viena no Latgales tradicijām - rikšošanas 
sacensības uz ezera līdzenā un izturīgā ledus. Sacensībās piedalījās 
braucēji no Rēzeknes, Ciblas, Dagdas, Krāslavas un Gulbenes novada.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Malkas mēr vie-
nība. 4. Rēķins. 6. Krimas pussalas 
agrākais nosaukums. 7. Zināmam 
mērķim sakomplektēta personu 
grupa. 8. Apdzīvota vieta Ogres 
no   vadā. 10. Cilvēki, kas tikai pa  -
virši pārzina kādu zinātnes vai 
mākslas nozari. 13. Despotisks 
valdnieks. 15. Karkass, schēma. 
17. Pilsēta Bulgārijā, osta pie Mel-
nās jūras. 19. Plata, gaŗa sieviešu 
šalle no kažokādas vai samta. 20. 
Personu grupas ar īpašām piln-

varām. 22. Tirgus laukums senās 
Grieķijas pilsētās. 23. Apstrādāti 
dārgakmeņi ar reljefu attēlu. 26. 
Precīzi oriģinālu noraksti. 29. 
Valsts Eiropas dienvidos. 30. Lieli 
lidojoši kukaiņi. 31. Augstākās 
svētlaimes stāvoklis budismā. 32. 
Rosīgas, mundras. 33. Novada  
centrs Latvijā. 34. Sens gaismeklis. 

Stateniski.  1. Sagādāt. 2. Attā lu-
ma mērvienība daudzām senām 
tautām. 3. Nelieli restorāni (no  vec.). 
4. Taisnleņķa trijstūŗa īsās malas. 

5. Latviešu drāmatiķe            
(dz. 1952). 7. Alkoholisks 
dzēriens. 9. Dabiska ūdens-
tilpe. 11. Pilsēta Spānijas 
aust rumos. 12. Optiska ie -
rīce. 14. Sievietes vārds 
(apr.). 16. Siguldas pilsētas 
daļa. 17. Upe Kurzemē. 18. 
Aiviekstes pieteka. 21. Sā -
kumpieņēmums kādā de -
duktīvā teorijā. 23. Ameri-
kāņu gleznotājs, rakstnieks 
(1882-1971). 24. Gudrības 
dieviete seno romiešu mī -
toloģijā. 25. Lielbritanijas 
administrātīvi polītiskā 
sastāvdaļa. 26. Amerikāņu 
astronauts, kas piedalījās 
pirmajā lidojumā uz Mē -
nesi. 27. Latviešu klasiskās 
mūzikas pamatlicējs. 28. 
Franču rakstniece (1804-
1876). 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 13) atrisinājums
Līmeniski. 1. Spiets. 4. 

Pasaka. 9. Speciālists. 10. 
Nisa. 12. Tasa. 14. Skausts. 
15. Sekot. 17. Sitka. 18. Sak-

ta. 20. Maroka. 21. Ubagot. 22. 
Stiept. 23. Asarot. 24. Ostas. 27. 
Maska. 28. Stiba. 30. Priekša. 32. 
Kase. 34. Vads. 35. Litografija. 36. 
Astats. 37. Avanss. 

Stateniski. 1. Saknes. 2. Ensa. 3. 
Siers. 4. Pasts. 5. Sust. 6. Ainava. 7. 
Bisava. 8. Klusēt. 11. Sektantisms. 
13. Astronomija. 16. Trofeja. 17. 
Stagars. 18. Salto. 19. Auzas. 25. 
Svings. 26. Auklas. 27. Māksla. 29. 
Arsēns. 30. Putas. 31. Anita. 33. 
Elba. 34. Vara.        
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31. martā pulksten 20.30 – 
21.30 jau piekto reizi notiek 
Pa saules Dabas fonda (PDF- 
WWF) rīkotā „Pasaules Zemes 
stunda”, aicinot planētas iedzīvo-
tājus uz vienu stundu izslēgt ap -
gaismojumu un elektriskās ierī-
ces, lai tādējādi pievērstu sabied-
rības uzmanību klimata pārmai-
ņām pasaulē. Dalību apstiprinā-
jušas 115 pasaules valstis. Lī -
dzīgi kā Jaunais gads, Zemes 
stun da virzīsies no vienas laika 
joslas (no Austrālijas) uz nākamo. 
Pirmo reizi akcijas norise tiks 
novērota no kosmosa. 

Akcijas mērķis ir parādīt, ka 
sa  biedrībai nav vienaldzīgs pla-
nē tas liktenis, īpaši pašlaik, kad 
glo bālās sasilšanas ietekmē no -
tiek būtiskas pārmaiņas vidē. 
Tieši elektrības un siltuma ražo-
ša na, kā arī pārmērīga resursu 
pa  tērēšana rada kaitīgos CO2 iz -
mešus. Samazinot enerģijas patē-
riņu, ikviens pasaules iedzīvotājs 
var cīnīties ar globālo sasilšanu 
un klimata pārmaiņām, informē 
Zemes stundas koordinātore Lat-
vijā Edīte Husare. 

Akcijas „Pasaules Zemes stun-
da 2012” laikā aicina piedalīties 
arī kampaņā „Es izdarīšu – ja 
Tu izdarīsi”. Kampaņas autori  
ir WWF sadarbībā ar reklāmas 
aģen tūru Leo Burnett un video 
platformu Youtube. Ideja – izai-
cinot pasauli, izsakot savu ap -
ņem šanos – iekustini sabiedrību 
reālai rīcībai videi draudzīgāku 

Jau piekto reizi Pasaules Zemes stunda

izvēļu izdarīšanā ikdienā! Pievie no-
jies: www.youtube.com/earthhour.

Pirmo reizi akcija „Pasaules 
Zemes stunda” tika rīkota 2007. 
gadā Sidnejā, Austrālijā, un tajā 
piedalījās vairāk nekā 2 miljoni 
cilvēku (arī latvieši), kā arī vairāk 
nekā 2000 Sidnejas uzņēmumu. 
Uz stundu izslēgtā elektrība to -
dien samazināja enerģijas patē ri-
ņu par 10,2%. Tas ir tikpat kā uz 
gadu no ceļiem noņemot 48 616 
automašīnas un pasargājot dabu 
no to radītajām izplūdes gāzēm. 
Piecu gadu laikā Zemes stunda ir 
kļuvusi par pasaulē lielāko vides 
aizsardzībai veltīto akciju, kas ap -
vieno 1,8 miljardus cilvēku 135 
valstīs un territorijās visos kon-
tinentos; akcijai pievienojusies 
5251 pasaules pilsēta. 

Katru gadu pieaug Zemes stun-
das atbalstītāju loks.  2007. gadā 
tā aizsākās kā vienas pilsētas - 
Sidnejas (Austrālijā) iniciātīva, 
bet 2008. gadā tā izvērtās globā -

lā pasākumā, jo Zemes stundā 
iesaistījās ap 50 miljonu cilvēku 
35 pasaules valstīs. 

2009. gadā Zemes stunda pie-
dzī voja grandiozu atsaucību – 
simtiem miljonu cilvēku no 3900 
pilsētām 88 valstīs nodeva savu 
balsi par Zemi. Šīs balsis tika no -
dotas Kopenhāgenas klimata sa -
nāksmes dalībniekiem, bet diem-
žēl tikšanās nedeva gaidītos re -
zul tātus un pasaules līdeŗi nepa-
nāca tik svarīgo un sabiedrības 
pieprasīto vienošanos.

2010. gads pārspēja visu ie -
priekš cerēto - akcijā piedalījās 
sim tiem miljonu cilvēku vairāk 
nekā 128 valstu 4000 pilsētās, 
starp kuŗām bija arī 47 Latvijas 
pašvaldības. 2011. gadā Zemes 
stunda izgāja no stundas ietva-
riem, aicinot par ilgtspējīgu rīcī -
bu vēl vairāk domāt arī ikdienā. 
Šī Zemes stunda  notika 135 pa -
saules valstīs un territorijās, - tas 
ir jauns akcijas dalībnieku re -
kords. Līdz ar to Zemes stunda 
uzskatāma par lielāko globālo 
akciju vēsturē, kuŗa vieno cilvē-
kus vienas idejas vārdā neatka -
rīgi no rases, tautības, kultūras, 
ticības un vecuma. 

Līdz ar nozīmīgākajiem pasau-
les objektiem (Eifela tornis Parī-
zē, Jēzus statuja Riodežaneiro, 
Lon donas acs un Big-Bens Lon-
donā, Sidnejas Operas nams, 
Nia garas un Viktorijas ūdens kri-
tums u.c.), izdzisa arī ievērojami 
objekti Latvijā – Brīvības piemi-

neklis, Rīgas pils Trīs zvaigžņu un 
Svētā gara tornis, LR Saeima, te -
levīzijas tornis Zaķusalā, Dzelz-
ceļa tilts Rīgā un daudzi citi.

Latvijā Zemes stundā piedalījās 
38 pašvaldības, kas savās terri-
torijās izdzēsa nozīmīgāko ob -
jektu ārējo apgaismojumu un 
daudz viet rīkoja kopīgus Zemes 
stundas pasākumus visiem pa  š-
valdības iedzīvotājiem. Akciju at -
balstīja un tajā iesaistījās LR Sa -
eima, Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis un Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Īpaši 
ak   tīvi bija uzņēmumi, kas ne vien 
izslēdza biroju ēku apgaismoju-
mu, aicinot  arī savus darbiniekus 
un sadarbības partneŗus atbalstīt 
akciju, bet arī īstenoja dažādas 
citas aktīvitātes. Piemēram, SEB 
banka un grupa „Instrumenti” 
vei doja kopīgu Zemes stundas 
video klipu, citylight.net ielu ap  -
gaismojuma programmatūrā iz -
strādāja īpašu Zemes stundas po -
gu, ar kuŗu varēja uz stundu  sa -
mazināt arī ielu apgaismojumu, 
City Fitness tīkla sporta klubā  
tika samazināts apgaismojums 
arī nodarbību laikā. Savukārt 
Ma  dara cosmetics veikali aicināja 

nodot tukšos produkcijas flako-
nus, piešķiŗot lielāku atlaidi jau-
nu iegādei, daudzas kafejnīcas un 
restorāni aicināja uz vakariņām 
sveču gaismā. Akcijā aktīvi ie -
sais tījās arī Swedbank, „Aldaris”, 
Nordea banka, „Rīgas nami”, vies-
nīcas Radisson Blue Daugava un 
Radisson Blue Latvija, Rimi Lat-
vija, Dailes teātris un citas iestā-
des un uzņēmumi.

Sadarbībā ar „Zaļo jostu” un 
Latvijas Universitātes Studentu 
padomi Pasaules dabas fonds rī -
koja kopēju Zemes stundas svinē-
šanas sarīkojumu Rīgā, kuŗa lai - 
kā interesenti Homely.lv spe ciā-
listu vadībā varēja izliet savu Ze -
mes stundas sveci un uzrakstīt 
ap   ņemšanos, ko ir gatavi mainīt 
savā dzīvesveidā nākamajā gadā, 
klausīties akustisku koncertu un 
veidot kopēju Zemes stundas sim-
bolu 60+ pie Brīvības pie mi nekļa.

31. martā pulksten 20.30 – 
21.30 akcija „Pasaules Zemes 
stunda 2012”, svinot savus pir-
mos piecus gadus, notiek ar      
vēl lielāku vērienu, ar mūsu 
ikviena piedalīšanos!

Valija Berkina

Pasaules Zemes stundas logo
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Anna Ābele, Martha un Juris Āboliņi, Juris Abrenietis, Jānis Adamovičs, Lidija un 
Aivars Aistari, Alexander Aivars, Peter Aizupītis, Vaira Akselis, Daina Albertiņš, 
Astrīda Allred, Amerikas latviešu jaunatnes apvienība, anonims, Leontīne Anstrats, 
Kristīne Anstrats, Emilia Antona, Māris Antons, Gunārs Aperāns, Ilma un James 
Apsīši, I. Arter, Nilss Aume, Ģirts Austriņš, Andrejs Austrums, Pēteris Auzers, Irēne 
un Voldemārs Aveni, Andrew Ayres, Ārija Babāns, Dzintra un Andrejs Baidiņi, Brigita 
Balaram, Gunta Ballin, Lidija un Vilnis Baloži, Andris Baltiņš, Šarona un Vidvuds 
Bandrēviči, I. Bangerskis, Inta un Edgars Bāri, Maija un Vilnis Baumaņi, Skaidrīte 
Bebris, Andrejs Bēdelis, Igor Beleičiks, Zenta Bergmanis, Biruta Bergmanis, Astrīda 
un Māris Bergmaņi, Nikolajs Berkholtz, V. Bērzzariņš, Evarists Bērziņš, Jānis Bērziņš, 
Ilze Bērziņš, Edgars Bērziņš, Irma Berzinskis, Biruta Bībelnieks, Līvija un Jānis 
Bičevski, Ceronis Bīlmanis, Silvija un Gunārs Birkerti, Vita Bite, Lauris Bitners, Barbara 
Blāķis, Dace Blaumanis un Jānis Grāmatiņš, Anda Bockis, Jolanta un Visvaldis 
Bokumi, Dzintra Bond, Rota un Gunārs Boršteini, Edīte Bosch, Henry Brahlitis, Milda 
Brakmanis, Ārija Breikšs, Ņina Breņķis, Mirdza Briedis, Anita Briedis-Bilsēns, Grietiņa 
un Edmunds Brigmaņi, Māra Brikovskis, Sigurds Brīvkalns, Ieva Broks, Uldis Brošs, 
Ināra un Valfrīds Brozovskis, Arturs Burgelis, Rota un Pēteris Brunovski, Diāna Budy, 
Dzidra Buks-Anderson, Elmer Bundža, Mārīte Butners, Dagne Camp, Biruta Cap, 
Markus Delvers, Vidvuds Celtnieks, Maija Cepure-Zemmels, Rasma Chereson, Aina 
Ciekus, Aija un Olafs Cimermaņi, Diāna Mauce-Citron, Ērika Clawson, Rodger 
Coudray, Rita un Marģers Cubiņi, Jānis Curiskis, Juris Curiskis, Rita Cybulskis, Jānis 
Dakters, Astrīda Daliņa, Vera un Ilmārs Dambergi, Oskars Daņilovs, Ārija Dargēvics, 
Aija Day, Paulis Dermanis, Anita Dittrich, Rita Dreimanis, Rita Drone, Ilga Dudziak, 
Linda un Mārtiņš Duhms, Baiba un Ilmārs Dumpji, Susan un Egons Duņēni, 
Tālivaldis Dzenis, Paulis Ēcis, Osvalds Eglītis, Sylvia Eicēns, Jānis Eikerts, Gunārs 
Ejups, Rasma Ekmanis, Gerhard Ellerkamp, Cheryl un Uldis Elstiņi, Irēne un Juris 
Ercumi, Andrew Ertmanis, Malda Farnham, Inguna Laimdota Fauser, Eugenia 
Filipoff, John Finlayson, Victor Fisher, Monika Fitzgerald, Ina Fogels, Anda Foster, 
Elmārs Freibergs, Maiga Bušs-Friess, Ādolfs Gailītis, Ieva un Viesturs Gāles, Jānis 
Galējs, Constance Garance, Ivonna Gensler, Antons Gercāns, Dzidra Ģērmanis, 
Jānis Ģiga, Rasma un Oļģerts Ģīļi, Indulis Gleske, Elita Gobiņa, Evija un Andris 
Goldes, Līga Gonzalez, Uldis Gosts, Aija Gotti, Maruta Grean, Anda Grasis, Pēteris 
Graube, Gregors Grauds, Ārija Grauss, Maruta Grean, Astrīda Greco, Rita Greenberg, 
Karen Greever, Maija Grendze, Ināra Grigolats, Olita Grigors, Maija Grīnbušs, Māra 
un Marģers GrīnI, Dzidra Grīnvalds, Gunta un Andrejs Grīšļi, Dzintra Grīslis, Andrejs 
Grīslis, Jānis Grote, Baiba Grūbe, Gunārs Grūbe, Laima un Gunārs Gruzdiņi, Monika 
Kadiķe-Hamstra, Ilga Harrington, Ieva Hartman, Gunta Harvey, Skaidrīte Hartfield, 
Regīna Haug, Maruta Hāzners, Anita un Daumants Hāzneri, Gunta un Bruno Hirsch, 
Silvija Hoag, Richard Hohly, Aija Horton, T.J.Hosp, Karmena un Rinhard Humes, 
Nadīne Hummel, Ilze Ibrahim, Ingrīda Ieviņš, Maija un Imants Ikstrumi, Georgs 
Ivanovs, Ilga un Jānis Inveisi, Gunārs Jakobsons, Ilga Jankovskis, Andrejs Jansons, 
Anita un Māris Juberti, Marta Juchna, Gunta un Juris Jurbergi, Vitauts Jurēvičs, 
Baiba un Donald Kahn, Helēna Kaisele, Zaiga Kalniņš, Velta Kalniņš, Ruta un Imants 
Kalniņi, Dorothy un Imants Kalniņi, Ilmārs Kalniņš, Andrew Kalniņš, Judith un Hugo 
Kalni, Milda un Imants Kalves, Ēriks Kārkliņš, Justs Karlsons, Karen un Jānis Karpi, 
Zigurds Kauls, Bertrams Keire, Biruta un Hetrbert Kelley, Juris Kelley, Vilma Ķempe, 
Valdis Ķeris, Sonda Killen, Aivars Kinēns, Ērika Ķirsis, Rita Kirst, Ilona un Andrejs Ķīši, 
Andris Ķizāns, Kļaviņu ģimene, Olga un John Kļaviņi, Nancy un Aldis Kļaviņi, Ilze 
Koch, Gunārs Kochmanis, Maiga un Edvīns Krami, Ruta un Edwards Kresi, Aivars 
Krieviņš, Ārija un Haralds Krieviņi, Kārlis Ķirsis, Ansis Krūmiņš, Māra un Valdis 
Krūmiņi, Tija un Maigonis Krūmiņi, Rita un Jānis Krūmiņi, Ligita un Ēriks Krūmkalni, 
Olga Krūze, Vilmārs Kukainis, Aija un Jānis Kukaiņi, Zinta un Arvīds Kūlīši, Marianne 
un Pauls Kupši, Irma un Vilis Kurmji, Dagnija un Andris Lāči, Ruta un Indulis Lāči, Ilze 
Lakstīgala, Valija Laube, Ivars Laviņš, Pēteris Lazdāns, Vēsma Lazdiņš, Irēne un 
Paulis Lazdas, Elvīra Lēvalds, Asja Vivian Līders, Vija un Leons Liepas, Raimonds 
Liepiņš, Indulis Liepiņš, Jānis Liepnieks, Vija Lincis, Jānis Linde, Benita Linde, Maija 
un Lorencs Madison, Ausma Losordo, Biruta un John Lowther, Agnese un Jēkabs 

LIELS PALDIES AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS LABVĒĻIEM, KAS PAGĀJUŠAJĀ GADĀ
ATBALSTĪJA ALAs DARBU AR ZIEDOJUMIEM 
LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJĀM. TIE IR:

Lubji, Daina un Jānis Luci, Vija Lucs, Ilmārs Lūsis, Gerold Lūss-Lūsis, Edward Mackus, 
Biruta un Pauls Maldutis, Zinta un Vidis Malēji, Astra Mangulis, Vija Mangulis, Kārlis 
Mantenieks, Anita Galiņš Margerison, Rita un Dainis Mārtinsoni, Ivars Mayrens, 
Ingrid McKee, Aija un Vidvuds Medeņi, Maija Mednieks, Daina Melbārdis, Velta 
Melnbrencis, Jānis Melngailis, Gunārs Meneks, Andris Mergins, Patricia un Juris 
Mežinski, Vija un Alvis Mežnoras, Māris Mežs, Ruta un Aldonis Mežsēti, Indra 
Michalovskis, Miervaldis Mieriņš, Austra Miezis, Maiga Miezīte, Ārija Miķelsons, 
Milvoku latviešu ev.lut. Sv. Trīsvienības draudze, Guna Mundheim, Manfreds 
Munters, Helmuts Mūrmanis, Ausma Murphy, Silvija Nash, Dagnija Neimanis, 
George Neimanis, Ena un Arturs Neparti, Dace Nichols, Māris Nora, Māra Ogle, 
Vitolds Olshevskis, Laimonis Osis, Egils Otlāns, Valija Otlāns, Elita un Jānis Ozoliņi, 
Velta Ozoliņš, Dzidra Ozoliņš, Laura Ozoliņš, Gundega Ozols, Benita un Gunārs Ozoli, 
Maija un Tālivaldis Paegles, Gunta un Ārijs Pakalni, Lidia Palks, Aina Pamovskis, 
Sandra Passarelli, Māra Pavārs, Aija un Andrejs Pelšes, Dana Paul Perna, Dace Pencis, 
Lilija Pencis, Avany Penaherresa, Māris Persidskis, Silvija Pēterjānis-Matthews, Selga 
Pētersons, Andris Pētersons, Nora Pillanders, Margarita Pirro, Valds Pladars, Staņislavs 
Platacis, Rasma Plāte, Velga un Jānis Plātes, Rita un Arnolds Plūdumi, John Plūme, 
Ilmārs Pucurs, Ansis Pommers, Lūcija Zenta Pommers, Karīna Pone, Ģirts Pupons, 
Aija un Gunārs Potapous, Astra Pourzan, Ruta Prauliņš, Izolde Preisa, Inna Priede, 
Andris Priede, Antra Priede Berger, Ainis Priedīte, Dzintra Prilaps, Biruta Puiķe, Krišs 
Pujāts, Āra Pumpurs, Ruta un Pēteris Puriņi, Guntis Puriņš, Ira un Lotārs Ramiņš, 
Alma Rasiņš, Ieva un James Rasmussen, Ruta Ratermanis, Ida Rautenshilds, Vija 
Reichelnberger, Velta Reimanis, Levs Reinhauzens, Austra Reiters, R.un O. Repins, 
Ārija Retsema, Vera Riekstiņš, Jānis M. Riekstiņš, Asja un Andris Ritmaņi, Ausma un 
Helmārs Ritteri, Dace un Ivars Roberti, Brigita un Jānis Robiņi, Laila Robiņš, Jānis Z. 
Robiņš, Ināra un Andris Rogaiņi, Kārlis Otanķis, Mirdza un Jānis Rosāni, Māris Roze, 
Kalvis Roze, Gerda Roze, Aina Rozenbergs, Irma un Dainis Rudzīši, Dace Rudzītis, 
Velga Rukuts, Andrejs Ruments, Ilmārs Rumpēters, Inārs Rūsiņš, Ranta Russell, Silvija 
Rūtenbergs, Inta Rūtiņš, Aina Salenieks, Antoņina un Staņislavs Saltāni, Deborah 
Sams, Nonna Saulītis, Alexander Schiffer, Līga un Wolfhart Shubach, Vija un George 
Schwartz, Zigrīda Sekste, Barbara Seniņš, Irina Sierp, Vera Siliņš, Rasma Siliņš, 
Elizabeth un Ints Siliņi, Aldis Simsons, Jānis Sinka, Fricis Sīpols, Sandra un Uldis 
Sīpoli, Jānis Skābardis, Gaitis Skābardis, Irēne Skapars, Aina un Imants Skaibīši, Rita 
un Oļģerts Skostiņi, Vija Skudra, Peter Skujiņš, Juris Šlesers, Tālivaldis Sloka, Willis 
Smeilis, Kārlis Smiltēns, Teodors Šmits, Raymonds Songayllo, Liene Sorenson, Dzidra 
Spielbergs, Aija un Ilgvars Spilneri, Gunārs Spons, Lūcija Sprenne, Ivars Sproģis, 
Biruta un Andris Sprūdi, Arnis Šrāders, Pēteris Stāks, Anna Staltmanis, Helēna un Leo 
Šteinerts, Ruta Straffon, Velta Straume, Dagmāra Srautiņš, Ilze Straumanis, Astrīda 
un Gundars Strautnieki, Edvards Strazdiņš, Vija Ārija Strazdiņš, Elmārs Strazds, 
Zinaīda Strods, Ilze Straumanis, Silvija Stukuls, Maija Stumbre, Juris Stūris, Jr., Uldis 
Sutka, Lidija un Vitālijs Tarbunas, Olga Taylor, Silvija Taylor, Jordis Elfa Teriņš, Aina 
Thomas, Rachel Thornton, Baiba un Raimonds Tiltiņi, Claire un Māris Tīrumi, 
Antoņina un Leo Trinkuni, Biruta Trokšs, Dagmāra un Arnis Tūbeļi, Daina un Andris 
Ūdŗi, Silvija Ūdris, Lidija Uldriķis, Rasma Upmane, Dzidra un Nikolajs Upāni, Edvīns 
Upītis, Elvīra Vācietis, Vita Vairogs, Juris Valainis, Māris Veidemanis, Edgars Valdmanis, 
Gaida Valkovskis, Dagmāra Vallens, Sarma un Peter Van Sant, Eduards Vanags, 
Laimdota un Auseklis Vārpas, Vitālijs Vārpsaleitis, Mārtiņš Vasmanis, Vija Vasques, 
Gayle un Alberts Veinbergi, Maija Velde, Ruta Veltmanis, Ieva Vidners, Regīna un 
Oļģerts Vijumi, Maigonis Vīksna, Ansis Vilciņš, Aivars Vilemsons, Ilmārs Vilmanis, 
Andris Vīnakmens, Miķelis Visgaušs, Mirdza Vītiņš, Anna Vītoliņš, Augusts Vītoliņš, 
Milda Vītols, Elizabete Vittands, Inese Watson, Ausma Weisend, Renāta Whitaker, 
Milija Williamsons, Fred Wolf, Ārija Young, Paulīne un Zigfrīds Zadvinskis, Christopher 
Zariņš, Arvīds Žagars, Irma Zālīte, Vineta un Mārtiņš Zālītes, Jānis Zariņš, Olga Zariņš, 
Dzintra Zariņš, John Zariņš, Juris Zars, Gene Zelcs, Zigfrīds Zemdegs, Valda un 
Viktors Zemesarāji, Indulis Zempurs, Māra Zeps, Māra Zibrin, Imants Zeidlickis, Aīda 
un Ansis Zilgalvji, Juris Zirnis, Ilga Zirnis, Lūcija Zirnis, Manfreds Zīverts, Roberts 
Zuika, Andra un Jānis Zvārgulis, Rasma Zvirbulis, Ross Dress for Less, GE Foundation 

S A R Ī K O J U M I
BALTIMORA (MD)
• 14. aprīlī plkst. 11.00 Aus -

trumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House (5635 Furnace 
Ave., Elkridge, MD), mājaslapa: 
www.vbhause.com Sacensībās 
piedalīsies volejbolisti un volej-
bolistes no Ņudžersijas, Ņujorkas, 
Filadelfijas, Vašingtonas (DC) u. 
c. pavalstīm. Sportisti un vienības 
jāpieteic Vašingtonas (DC) Dau -
gavas Vanagu sporta kopas „Si -
gulda” pārstāvim Viesturam Tim -
rotam, tālr.: 301- 294-0046 vai 
Ņu  džersijas sporta kopas „Kursa” 
pārstāvim Jānim Ģigam, mājas 
tālr.: 908- 272-5480, darba: 609-
588-6314. 

FILADELFIJA (PA) 
• 3. aprīlī plkst 11.00 pensionāru 

kopas saiets Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības telpās (531 North 
7th Street). Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, Lat-
 vijas Nacionālā botāniskā dārza 
darbinieces Ināras Bondares 

(Rīga) referāts, dzimumdienu 
svinēšana un kafijas galdu. Viesi 
laipni gaidīti. 

• 15. aprīlī plkst. 2.00 Sv. Jāņa 
baznīcā (301 N. Newtown Street 
Rd. Newtown Square) koncert-
uzvedums „Pasakas par ziediem”; 
piedalīsies Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestŗa soliste, flau-
tiste Dita Krenberga, komponists 
un pianists Valts Pūce, Jaunā 
Rīgas teātŗa aktieris Gundars 
Āboliņš. Pēc izrādes tikšanās ar 
māksliniekiem pie tases kafijas un 
uzkodām. Rīko Sv. Jāņa draudze 
un Filadelfijas brīvo latvju bied-
rība sadarbībā ar kultūras bied-
rību TILTS un Latvijas Koncer-
tiem; dalības maksa $20.00, 
bērniem ieeja brīva. Informācija 
pa tālr.: 610-383-5972.

KLĪVLANDE (OH) 
• No 20. līdz 22. aprīlim DV 

ASV 62. delegātu sapulce un 
vanadžu 58. salidojums notiks 
Crowne Plaza Cleveland Airport 

viesnīcā (7230 Engle Rd., Mid-
dleburg Hts., OH 44130). Vies-
nīcas istabu cena $99.00 plūs 
nodokļi. Istabas jārezervē līdz 6 
aprīlim, zvanot pa tālr.: 440-243-
4040 vai: 1-800-227-6963 un mi  not, 
ka ir no Latvian Welfare Asso-
ciation grupas. Delegātu dalības 
maksa kongresam ir $190.00, vie -
siem $140.00. Reģistrācijas maksā 
ieskaitītas visas maltītes, pieda-
līšanās sapulces atklāšanas aktā 
(būs koncerts un uzkodas), kā 
arī delegātu sapulces ballē (spēlēs 
Rainbow orķestris). Viesiem pie -
dalīšanās sanāksmes sesijās brīva. 
Biļetes vakariņām/ballei ($50.00) 
varēs iegādāties tikai iepriekš pār-
došanā. Piedalīšanās tikai atklā šanā 
$20.00. Vakariņām/ballei jāpie-
sakās un samaksa jānosūta līdz 
10. aprīlim DV apvienības kasierim 
L. Krūmiņam (6758 Common-
wealth Blvd. Parma Hts., OH 
44130-4210), tālr.: 440-843-9084; 
e-pasts laimonis@sbcglobal.net

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 8. aprīlī pēc dievkalpojuma 

Lieldienu brokastis un olu mek-
lēšana bērniem (1955 Riverside 
Dr. Los Angeles CA 90039-3704).

• 14. aprīlī plkst. 6.00 Amerikas 
baltiešu brīvības līgas (BAFL) 
bankets latviešu namā. 

• 22. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 
12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju. 

• 6. maijā plkst. 12.30 Daugavas 
Vanagu apvienības Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums.

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas bi  -
ļetens tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI)
• 5 maijā plkst. 7.00 Pm Mil vo-

 kos, Latviešu namā (8845 W Lynx 
av, Milwaukee) būs pavasaŗa bal   līte 
ar Indianpoles Ezīšiem. Nauda 
ies Nama uzlabošanai, ieeja par 
ziedojumiem, sākot ar $25.00.

MINEAPOLE (MN) 
• No 12. līdz 14. aprīlim Trim-

das latviešu archīvu un kultūras 
konference Elmer L. Andersen 
Library telpās, Minesotas uni-
versitātē (222 - 21st. Ave., South) 
sadarbībā ar Amerikas latviešu 
apvienību, mūzeju „Latvieši pa -
saulē” un IHRC. Dalības maksa 
$80.00 vai $35.00 dienā. Pieteik-
šanas: www.alausa@org vai zvan-
ot pa tālr.: 301-340 -1914.

ŅUJORKA (NY) 
• No 5. aprīļa līdz 20. aprīlim 

gleznu izstāde: Important Con -
temporary Artists of Latvia Na -
tional Arts Club (15 Gramercy 
Park South). Izstādē būs 36 
latviešu mākslinieku darbi – Kas-
para Bramberga, Harija Branta, 
Andŗa Eglīša, Ievas Iltneres, 
Ernesta Kļaviņa, Daigas Krūzes, 
Leonarda Laganovska, Ingas 
Melderes, Miervalža Poļa. Infor-
mācija pa tālr.: 212- 475-3424 un 
www.NationalArtsClub.org 
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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

ŅUJORKA (NY)
• 14. aprīlī plkst. 2.00 Salas 

baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY 11747-3406) Latvijas māk-
sli nieku koncertuzvedums „Pa -
sakas par ziediem”; piedalīsies: 
Latvijas nacionālā simfoniskā 
orķestŗa soliste, flautiste Dita 
Krenberga, komponists un pia-
nists Valts Pūce, Jaunā Rīgas 
teātŗa aktieris Gundars Āboliņš. 
Pēc izrādes tikšanās ar māksli-
niekiem pie glāzes vīna un uz  -
kodām. Dalības maksa $25 00. 
Rīko Ņujorkas latviešu organi-
zāciju padome sadarbībā ar 
kultūras biedrību TILTS un 
„Latvijas koncertiem”. Infor mā-
cija, zvanot: 917- 270-4786 vai 
www.nylatvian.org 

• 14. aprīlī plkst. 8.00 vakarā 
restorānā Butterfield 8, (5 East 
38th Street) līdzekļu vākšana 
ALJAs kongresam; dalības 
maksa $30. ALJAs kongress no -
tiks Ņujorkā Pateicības dienas 
nogalē novembŗa beigās. 

• Līdz 16. aprīlim izrādīs Ed  -
varda Olbija lugu The Lady from 
Dubuque jaunajā Signature te -
ātrī (480 West, 42nd Street), kur 
vienu no galvenajām lomām 
tēlo Laila Robiņa, gūstot ļoti 
atzinīgas kritiķu atsauksmes. 
Biļešu cena $75.00. Tālr.: 212-
244-7529, informācija:i www.
signaturetheatre.org

• 18. aprīlī pulksten 8.00 Ei -
ropas Savienības jauniešu or -
ķestra koncerts Kārnegija zālē 
(West 57th Street and Seventh 
Avenue); oŗkestrī spēlē trīs 
latviešu vijolnieki no Latvijas 
Līga Kuzmane, Stella Zaķe un 
Knarika Karapetjana. Informā-
cija: www.carnegiehall.org/Ca  -
lendar/2012/4/18/0800/PM/Euro  -
pean-Union-Youth-Orchestra/ 

• 22. aprīlī plkst. 12.30 Losan-
dželosas latviešu vīru koŗa „Uz -
dziedāsim, brāļi!” koncerts Ņu -
jorkas latviešu ev. lut. draudzes 
baznīcā Jonkeros (254 Valentine 
Lane, Yonkers, NY 10705).

• 8. maijā komponista Pēteŗa 
Vaska darbus atskaņos Park 
Avenue Christian Church telpās; 
biļetes pasūtināmas: www.park-
avenuechristian.com 

PRIEDAINE (NJ) 
• 31. martā plkst. 1.00 Ņudžer-

sijas latviešu kreditsabiedrības 
pilnsapulce; plkst. 3.00 Ņudžer-
sijas latviešu biedrības biedru 
pilnsapulce. 

• 7. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu 
sarīkojums bērniem – olu krā -
sošana, olu meklēšana, talantu 
sacensības u. c. nodarbības. In -
formācija, zvanot pa tālr.: 732-
610-8227 un www.priedaine.com

• 14. aprīlī plkst. 2.00 Priedainē 
(N.J.) Ērika Raistera Piemiņas 
fonda (ERPF) balvas pasnieg-
šanas sarīkojums šī gada balvas 
laureātam, publicistam Frankam 
Gordonam. Programmā lau -
reāta sūtītais personīgais svei-
ciens un viņa izraudzītu rakstu 
fragmentu lasījumi Sandora 
Abena sniegumā. Dagmāras Val  -
lenas atmiņu stāstījums par 
laureāta darbību Radio Brīvā 
Eiropa. Koncerta daļā latviešu 
komponistu solo dziesmas at  -
skaņos baritons Andrejs Mar  tens 
un pianiste Gunta Plostnieks. 
Cienasts un loterija nākošās 

balvas sagādei. Ierosinātais zie-
dojums sākot ar $20,-. Laipni 
aicina ERPF valde.

• 21. aprīlī plkst. 3.00 Losan-
dželosas latviešu vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts 
Ņudzersijas latviešu biedrības 
namā Priedainē (1017 Highway 
33 East Freehold, NJ 07728). 
Programmā gan jaunas, gan 
vecas dziesmas. Ieeja $25.00.

SANFRANCISKO (CA) 
• 5. aprīlī plkst. 4.15 (Encina 

Hall West, Room 208, Stanford 
Campus) profesores Ausmas 
Cimdiņas referāts angļu valodā 
par grāmatu In the name of free-
dom: Vaira Vīķe-Freiberga, for-
mer President of Latvia. 

SIETLA (WA)
• 8. aprīlī pēc dievkalpojuma 

latviešu namā Lieldienu brokas-
tis ($20, bērniem $10), pieteik-
ties līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 

• No 26. līdz 29. aprīlim lat-
viešu namā lietoto mantu tir-
gus. (26. un 27. aprīlī no plkst. 
9.30 līdz 8.00; 28. aprīlī no plkst. 
9.30 līdz 5.00, 29. aprīlī no plkst. 
12.00 līdz 4.00). 

• 12. maijā plkst. 10.30 Sietlas 
latviešu skolas izlaidums lat-
viešu namā. 

• 12. maijā plkst. 7.00 vakarā 
tautasdeju kopas „Trejdeksnītis” 
pavasaŗa koncerts latviešu 
namā. 

• No 26. līdz 28. maijam talka 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Informācija, 
rakstot Kārlim Grendzem: 
kgrendze@gmail.com 

Sietlas latviešu centra mājas-
lapa: www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 31. martā plkst. 4.00 bied-

rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706, tālr.: 
727- 365-7856). Sv. Pētersburgas 
latviešu biedrības 46. gada 
svētki; dziedās biedrības koris. 
Būs aukstais galds un kafija, 
notiks izloze. Deju mūziku 
spēlēs Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols. Ieejas ziedojums – vis-
maz $ 20.00.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 1. apr. plkst. 11.00 
Pūpolsvētdienas dievk. 5. apr. 
plkst. 11.00 Zaļās ceturtdienas 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
7.00 vakarā Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 8. apr. plkst. 9.00 
no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. brokastis. Māc. J. Mazura.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951): 6. apr. plkst. 2.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 8. apr. 
plkst. 2.00 Lieldienu dievk. Lan -
kasterā Mt. Calvary Lutheran 
Church (308 East Petersburg 
Rd. Lititz, PA 17601): 1. apr. 
plkst. 3.00 Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. Māc. Dr. R. Ziedone un 
emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
Draudzes māc. A. Greiema, tālr.: 
517- 614-4853. Ērģ. R. Ozoliņš, 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr. (Shepard of the Coast 

Lutheran Church 1909 E. Com -
mercial Blvd, Ft. Lauderdale): 
15. apr. plkst. 2.00 dievk. 
Diakone Abija Venta, tālr.: 954-
427-3558. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039-3704): 
1. apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
11.00 Lielās piektdienas dievk. 
ar dievg. 8. apr. plkst. 9.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis un olu meklēšana 
bērniem. 15. apr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 22. apr. plkst. 
11.00 dievk. vadīs viesmācītājs. 
29. apr. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. draudzes gada sapulce. 
Māc. D. Kaņeps. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, 
MA 02130, tālr.: 617-524-4622): 
1. apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
2.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 8. apr. plkst. 10.00 Liel-
dienu dievk. ar dievg. Māc. J. 
Keggi.

 • Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
1. apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg., valdes ieva-
dīšana amatā. Māc. I. Dzelzgalve. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505; tālr.: 
616-361-6003): 1. apr. plkst. 
10.00 Pūpolsvētdienas dievk. 6. 
apr. plkst. 5.00 Lielās piektdie-
nas dievk. 8. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk. 22. apr. plkst. 
10.00 dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka   la-
mazoo, MI 49996): 1. apr. plkst. 
10.00 Pūpolsvētdienas dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 5. apr. 
plkst. 6.00 Zaļās ceturtdienas 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
6.00 Lielās piektdienas dievk. 8. 
apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. 12. apr. plkst. 3.00 
Bībeles stunda Kalamazū. 15. 
apr. plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. kafija. 19. apr. plkst. 
4.00 Bībeles stunda Ciemā „Lat-
vija” 22. apr. plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. kafija. 29. apr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija. 
2. maijā plkst. 3.00 Bībeles 
stunda. 6. maijā plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
ja. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 1. apr. 
plkst 11.00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg. kopā ar baptistu 
draudzi. 5. apr. plkst. 7.00 Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg. 
kopā ar baptistu draudzi. 6. apr. 
plkst. 7.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. kopā ar baptistu 
draudzi. 8. apr. plkst. 9.00 Liel-
dienu dievk.kopā ar baptistu 
draudzi; pēc dievk. brokastis. 
Māc. Dr. S. Eglīte. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 

dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 1. apr. plkst. 12.15 
Pūpolsvētdienas dievk., diak. I. 
Kaņeps. Pēc dievk. Lieldienu 
azaids un dr. Egīla Zālīša 
priekšlasījums „Latviešu sēta”. 
Viesosies dzejniece Dace Mi  -
cāne-Zālīte, būs iespēja iegā -
dāties viņas grāmatu „Vāveru 
gane” ar autografu. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 1. apr. 
Pūpolsvētdienas dievk. angļu 
val. ar dievg., pēc dievk. drau -
dzes saiets. 5. apr. Zaļās ceturt-
dienas dievk. ar dievg., pie -
dalīsies jaunieši. 6. apr. plkst. 
11.00 un plkst. 7.00 Lielās piek-
tdienas dievk. ar dievg. Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšn. S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): 1. apr. 
plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg., būs īpaša 
mūzika, māc. Raita Nīlija 
(Neely) un māc. Maija Cepure-
Zemmele; pēc dievk. sadrau-
dzība. 5. apr. plkst. 2.00 Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg., 
viesmāc. D. Skudiņa. 6. apr. 
plkst. 6.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg., viesmāc. D. 
Skudiņa. 8. apr. Lieldienu dievk. 
ar dievg., dziedās draudzes 
koris; Māras Pelēces un Korija 
Makloda (Corey Mcleod) dēla 
Mikus Jāņa kristības, māc. D. 
Skudiņa; pēc dievk. pankūku 
brokastis. 15. apr. plkst. 10.00 
Baltās svētdienas dievk. vadīs 
neordinētie draudzes darbinie-
ki; pēc dievk. sadraudzība. 22. 
apr. plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
māc. R. Nīlija; pēc dievk. sa  -
draudzība. 29. apr. plkst. 10.00 
dziesmu dievk. par godu koŗa 
60 gadu jubilejai; viesmāc. A. 
Greiema (Graham); pēc dievk. 
koŗa svētku pusdienas. 6. maijā 
plkst. 10.00 dievk., māc. R. 
Nīlija; pēc dievk. sadraudzība. 
12. maijā no plkst. 12.00 līdz 
3.00 draudzes pavasaŗa tirdziņš.  
Māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 
763-546-8178, e-pasts: maija.
cz@gmail.com Informācija: 
www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 908-
638-1101; e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 1. 
apr. Pūpolsvētdienas dievk. ar 
dievg. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. (Valentine Lane & Leig-
hton Avenue Yonkers, NY 
10705), māc. J. Saivars; plkst. 
10.30 Salas baznīcā (Riga Lane 
Melville, NY 11747), māc. L. 
Saliņš. 5. apr. Zaļās ceturtdie-
nas dievk. ar dievg. plkst. 11.00 
Jonkeru bazn., māc. L. Saivars; 
plkst. 1.00 Salas bazn., māc. L. 
Saliņš; Īstoranžā (Holy Trinity 
Lutheran Church, 153 Glen-
wood Ave, East Orange, NJ 
07017) plkst. 1.00 dievk., diak. 
I. Kaņeps. 7. apr. plkst. 2.00 
dievk. ar dievg. Manhatanā 
(Seafarers & Intl. Hause, 123 E 

15th Str., N.Y. 11705), māc. L. 
Saliņš. 8. apr. plkst. 8.00 Liel-
dienu dievk. Jonkeru bazn., 
māc. J. Saivars, pēc. diev. 
Lieldienu brokastis; Salas 
baznīcā plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. olu meklēšana 
bērniem. Mājaslapa: www.
nydraudze.org 

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 8. apr. 
plkst. 1.00 Lieldienu dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. kafija. 20. 
maijā plkst. 1.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. 10. jūn. plkst. 1.00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. 
R. Franklins. Dr. sekretāre Vija 
Āriņa: vijaarins@yahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 31. martā dievk.plkst. 
12.00; pēc dievk. kafijas galds. 
14. apr. plkst. 12.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. D. Kaņeps. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.). Māc. 
K. Žols. Inf.: www.lvnc.org

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lut-
heran bazn. (#1 Selma Avenue, 
Webster Groves, MO 63119), 
māc. A. Kalniņa. Pēc dievk. 
saiets ar groziņiem. Draudzes 
priekšn. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 1. apr. plkst. 10.30 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg. 
6. apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. 8. 
apr. plkst. 10.30 Lieldienu dievk.; 
pēc dievk. brokastis ($20, 
bērniem $10, lūgums pie  teikties 
līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123). 
15. apr. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg. 22. apr. 10.30 dievk. 29. 
apr. plkst.10.30 dievk. ar dievg. 
angļu val. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Bazn. mā   jaslapa: 
www.seattlelatvian church.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr. „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707): 6. 
apr. plkst. 4.00 Lielās piektdie-
nas dievk., dziedās Andris 
Ritums un Ilmārs Vilmanis. 8. 
apr. plkst. 11.00 biedrības namā 
Lieldienu svētbrīdis ar gro  zi-
ņiem. Draudzes māc. A. Pelds, 
tālr.: 727-368-0935, dr. priekšn. 
A. Norberga, tālr.: 727-367-6001.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151). Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): 6. apr. plkst. 2.00 
Lielās piektdienas dievk. ar 
dievg., diak. I. Kaneps. 8. apr. 
plkst. 8.30 Lieldienu dievk. 
vadīs Imants Gorbants; pēc 
dievk. lejas zālē Lieldienu 
brokastis. Dr. priekšn. V. Bach-
mute, tālr.: 860-644-3268.
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Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs...
Dieva Valstībā aizgājusi mīļā sieva, māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

ANTONIJA I. BRIEDIS,
dzimusi ANDERSONS

Dzimusi 1923. gada 9. decembrī Inčukalna pagastā,
mirusi 2012. gada 10. martā Milwaukee, WI, USA

RUSINS SENBERGS
Dzimis 1922. gada 1. maijā Latvijā,

miris 2012. gada 13. martā Oshawa, Kanadā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un omīte

Dr. NORA BOŠS D.M.D.,
dzim. DUNKERS

Dzimusi 1922. gada 13. jūnijā Smiltenē,
mirusi 2012. gada 25. februārī Ņujorkā

Viņu dziļā mīlestībā un sērās piemin VĪRS GUNĀRS,
MEITA DAINA AR VĪRU DENNISU, DĒLS ROBERTS AR SIEVU MARIJU,

UN MAZBĒRNI: SĀRA, MĀRA, ĒRIKA, LIA, KRISTA, ANNA, LAILA UN EMMA,
MAZMAZBĒRNI: JADENS, CASEY, MICAH, RORYS,

UN RADI ASV, KANADĀ, LATVIJĀ UN SIBIRIJĀ

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA SANDRA AR VĪRU AL

MAZDĒLS MICHAEL UN SIEVA LISSETTE
MAZDĒLS STEVEN UN JENNI

MAZMAZDĒLS RENE UN MAZMAZMEITIŅAS BREAGHAN UN JASMINE

Paturot sirdī un atmiņā
MEITA NICOLE AR VĪRU UN MAZBĒRNI LAURA, LEANNA UN JAMES

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdz...

Es skatos tavā apgarotā vaigā
Un sirdī nesu karstu pateicību
Par tavu skaisto, skaisto mīlestību!
Valda Moora

Mūžībā aizgājusi

NORA PLOSTNIECE,
dzimusi OZOLIŅA

Dzimusi 1931. gada 24. jūnijā Bauskā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 1. janvārī NorthWales, PA

Dziļās sērās paziņojam,
ka pēc smagas slimības no šīs dzīves šķīrusies

IEVA MARIJA LAUKERS (dzim. Karlsons)
(15.10.1940. Rīga – 26.03.2012. Rīga)

Mīļā piemiņā,
KRUSTMEITA ILZE, SANDORS UN ANNA,

MODRIS UN MAIJA, VALDIS

SOFIA UN MARKUS LAUKERI,
JUSTS KARLSONS UN ĢIMENE

Un jauks bij` ceļš, ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies pār dienām tām...

(N. Kalniņš)

Dieva mierā aizgāja mūsu brālēns

ROLANDS ZEIPE
Dzimis 1919. gada 15. jūlijā Saldū,

miris 2012. gada 6. martā Palm Beach, FL

Mūsu mīļais vīrs, brālis, onkulis un brālēns

EDMUNDS BRIGMANIS
Dzimis 1926. gada 23. novembrī Rīgā,

miris 2012. gada 13. martā Manchester, NJ

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

FIL! KASPARS SVENNE
ARCH., 1931 I

Dzimis 1911. gada 4. oktobrī Kuntillas muižā, Somijā,
miris 2012. gada 13. martā Sidnejā, Austrālijā

2011. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri:

JĀNIS ELBERTS
JĒKABS FELDMANIS

KĀRLIS SANDERS
LIGITA AUGUSTS

PĒTERIS VĪTOLIŅŠ
ALBERTS RUDZĀTS

Viņu piemiņā paturēs
MARA BANGERSKIS AR ĢIMENI

RITVARS UN AGRIS ASBERGS AR ĢIMENĒM

SIEVA GRIETIŅA,
MĀSA ĀRIJA ZELTIŅA, MĀSASMEITA DZINTRA KALNIŅŠ,

MĀSĪCAS BENITA ZINGERMAN, RITA DION, INTA CLOUD UN 
BRĀLĒNS ARNIS JEREMIC

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Piemiņā paturēs
INDIANAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Sit tibi terra levis

Sakarā ar Ievas M. Laukers aiziešanu mūžībā,
izsakām visdziļāko līdzjutību

JUSTAM
N. KARLSONAM

un pārējiem tuviniekiem.
 

BAIBA UN ALDIS PLAUDIS
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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

PĒRKU:

 LATVIEŠU MĀKSLINIEKU – 
Tones, Tīdemaņa, Liberta, 

Strunkes, Vidberga, Purvīša, 
Bogdanova-Beļska, 

Vinogradova u.c. gleznas

LATVIEŠU PORCELĀNU –
sienas šķīvjus, vāzes,

figūras u.c.

Tālr.:727-822-1993 Jānis
E-pasts: janisflorida@gmail.com

Daiļās dāmas!
Gaŗezerā no 27. līdz 29. aprīlim notiks sestais „Daiļās dāmas” saiets. 

Tas paredzēts tikai dāmām, tikai izpriecām un tikai par labu Gaŗezeram!

Šogad mūsu programmā: 
* tikšanās ar dzejnieci Baibu Bičoli 

* zvaigžņu vērošana ar apmācību no Kalvja Cera
* vietējie ēdieni ar Māru Kori

* Vakariņas gatavos kulinārijas eksperts Dāvids Indriksons.
Šis, daiļās dāmas, ir tikai kumosiņš no interesantās programmas!

Pieteikšanās anketa sameklējama: www.garezers.org
Atrodiet mūs uz facebook!

Fairfield pilsētiņā, Konektikutā, izīrējami  
DZĪVOKĻI

2-guļamistabas/2 vannas istabas• 
2-guļamistabas/1 vannas istaba• 
studio• 

ZVANĪT 845-304 - 2885.

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520 www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

Pazīstamajai latviešu volejbo-
listei Kaivai Mateus aizvadītais 
gads Mekgila (McGill) univer si-
tātes sieviešu volejbola vienībā iz -
rādījās panākumiem bagāts. Ok -
tobrī  viņa kļuva par vienu no iz -
lases spēlētājām divos līgas tur nīros 
Otavā un Montrealā. Sezonas no  -
beigumā viņa bija viena no veik-
 smīgākajām volej bolistēm Kvebe-
kas universitāšu volejbola līgā.

Kanadas universitāšu sieviešu 
volejbola  meistarsacīkstēs Kaivas 
vienība pārspēja vairākas spē cī-
gas vienības un ieguva bronzas  
medaļas. Kaiva februāŗa vidū 
iekļuva 2011./2012. gada Kve  be-
kas universitāšu sieviešu volej-
bola līgas pirmajā „zvaigžņu” ko -
 mandā. Viņa saņēmusi nozīmīgo 
Therese Quigley balvu, kuŗu Ka  -
nadas mērogā var saņemt tika 
četras volejbolistes. Prasības ir 

augstas. Studentei bez veiksmes 
volejbolā jāsaņem teicamas atzī-
mes mācībās un sabiedrībā  jā  -
piedalās brīvprātīgos labdarības 
projektos. Kaiva darbojas Mon -
trealas latviešu saimē – Trīsvie-
nības draudzē, tautas deju kopā 

Kaiva Mateus pie tīkla

Izcila volejboliste

50 km nosoļo ātrāk 
par četrām stundām

Slovakijas pilsētā Dudincē  
31. reizi notika plašās, nozīmī-
gās soļotāju starptautiskās sa  -
censības – Dudinska’50. Pieda-
lījās 343 soļotāji no 34 valstīm. 
Latviju pārstāvēja Igors Kaza ke-
 vičs, kas soļoja 50 km distanci.

Pērn Igors soļoja Dudincē un 
ar rezultātu 3.59:43 ierindojās 
13. vietā, izpildot arī Londonas 
olimpisko B normu. Arī šogad 

Igors bija to 13 soļotāju vidū, 
kuŗi veiksmīgi beidza grūto 
distanci ātrāk par četrām stun-
dām. Kazakevičs ar rezultātu 
3.59:02  izcīnīja 11.vietu. Perso-
nisko rekordu Igors sasniedza 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs 
2008. gadā – 3.52:38.

 Dudincē 50 km visātrāk veica 
Alekss Švacers (Italija), sasnie-
dzot šogad pasaulē labāko 
rezultātu – 3.40:58. 

Sacensības vienlaicīgi bija arī 
Slovakijas, Čechijas, Polijas, 

Ungārijas un Lietuvas meistar-
sacīkstes 50 km soļošanā. Par 
Lietuvas čempionu kļuva To -
mass Gaidamavičs – 4.06:48.

***
Latvijas skrējēja Jeļena Pro -

kopčuka Lisabonas pusma ra-
tonā ierindojās piektajā vietā. 
21,195 km gaŗo distanci Pro-
kopčuka veica stundā, desmit 
minūtēs un 37 sekundēs. Uz -
varēja Šaleina Flanegana no 
ASV, kuŗai Prokopčuka zaudēja 
minūti un 45 sekundes.

S P O R T S

„Ačkups” Tērvetē. Pavasarī viņa ie -
gūs bakalaura gradu psīcholoģijā.

Vēlēsim Kaivai Mateus panā-
kumus turpmākajās gaitās volej-
bolā Kvebekā un Kanadā un teik -
sim paldies par latviešu vārda 
daudzināšanu!

M. Štauvers

www.Trimdadimdbooks.com


